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پرواز یا پروار؟ تأملی در بیتهایی از خاقانی
مجید منصوری

*

استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
(از ص  207تا )220
تاريخ دريافت مقاله ،1395/9/4 :تاريخ پذيرش مقاله1396/6/25 :

چکیده
هرچند تا با اکنون چند تصحیح از ديوان خاقانی شروانی به فرجام رسیده و تحقیقات و مقاالت بسیاری
در باب شناخت اين شاعر ديرآشنا و تصحیح و شرح آثار وی نوشته شده است ،هنوز هم بیتهای
بسیاری در ديوان خاقانی میتوان يافت که اشکال در ضبط و احتمال تصحیف ،آنها را از لحاظ معنايی
دستخوش اختالل کرده و ارزشهای بالغی و ادبیشان را نیز يکسره از میان برده است .به نظر میرسد
يکی از معیارها و روشهايی که امروزه میتوان در تصحیح شعرها و نوشتههای خاقانی از آن بهره برد،
تصحیح آثار خاقانی بر پايۀ آثار خود وی است .در اين جستار ،تصحیف فراگیرِ «پروار» به «پرواز» که در
چند بیت از ديوان و نیز در تحفۀالعراقین و منشآت رخ داده ،تصحیح و بررسی شده است و کوشش شده
بر پايۀ يافتنِ ابیات و مضمونهای همسان در آثار خاقانی و ساير شاعران ادب فارسی ،پیشنهادهايی برای
تصحیح و توضیحِ اين بیتها آورده شود.
واژههای کلیدی :ديوان خاقانی ،تصحیف ،تصحیح ،پرواز ،پروار.

* .رايانامۀ نويسنده:

majid.mansuri@gmail.com
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 .1مقدمه
شعر خاقانی از روزگاران گذشته تا کنون ،به ديريابی و دشواری ،شهرۀ عام و خاص بوده
است .اگر بخواهیم در پیِ پاسخی باشیم که علت دشواری و رازناکی شعر خاقانی را
دريابیم ،بايد از جهات گونهگون به آثار خاقانی ،بهويژه ديوانِ وی بنگريم .يکی از داليل
مهم اين است که ديوان خاقانی همچون دايرةالمعارفی همۀ علوم روزگار خود را درون
صندوقچۀ ابیات و اشعار پنهان کرده است؛ البته افزون بر همۀ مواردی که میتوان دربارۀ
دشواری ديوان خاقانی گنجاند ،خوانشهای اشتباه و گشتگی و تصحیفِ شمار زيادی از
بیتهای دشوار خاقانی است که مشکل را دوچندان کرده است .خاقانی در آثار خود،
گسترۀ واژگانی فراوانی را بهکارگرفته است و درعینحال ،آثار وی گاه يگانه منبعی است
که بسیاری از دقايق و نکتههای باريک را دربارۀ علوم گونهگون و آداب و رسوم رايج
مردم روزگارش در درون خود حفظ کرده ست؛ ازهمینروی ،تصحیح ديوان خاقانی و
نزديککردن ديوان چاپشدۀ او با آنچه وی سروده و از زبان جاری کرده است ،کاری
دشوار بهنظرمیرسد .در طی سالیان ،خوانندگان شعر خاقانی و کاتبانِ ديوان وی،
باتوجهبه درنیافتن دقايق شعر خاقانی و همچنین به دلیل اشکال در الفبای زبان فارسی،
واژگان و ترکیبات کهن و نامأنوس را به واژهها و تعابیر رايجِ شبیه به آنها تغییر دادهاند.
شايد همین باعث شده است که مصححان ،قاعدۀ «برتری ضبط غريب و دور از ذهن را
بر ضبط ساده و آسان» طرح کنند و همیشه برای ضبط پیچیدهتر ارزش و اعتبار
بیشتری قائل شوند .مايل هروی در اين باره چنین نوشته است:
«مثالً در روزگار نويسندهای و يا سخنوری ،کلماتی با شکل آوايی و گونهای زبان رايج
بوده ،يا از سوی اهل زبان ترک گرديده و هیأت به کار گرفتۀ آنها از جانب آن نويسنده
و سخنور در زمان کاتب نامأنوس و ناشناخته بوده و کاتب در حین کتابت ،جای اين
گونه از کلمات و مصطلحات را به واژهها و اصطالحات عصر که گاهی هیچ ارتباط
معنايی با صورت اصلی نداشته پر کرده و به اين صورت ،اغالط و تصرفاتی در
دستنوشتهاش روی داده» (.)79 :1369

تبديل واژۀ نامتعارف «پروار= فربه» به «پرواز» در شعر خاقانی از همین مقولۀ
پیشین است .احتمال تصحیف «پروار» به «پرواز» در دستنويسها بهخودیخود بسیار
زياد است؛ حال اگر واژۀ «پروار» برای «مرغ= پرنده» آورده شده باشد ،بیهیچ ترديدی،
حتی امروزه ،ممکن است در هر متنی «پرواز» دانسته شود؛ بهعبارتديگر« ،مرغ
پروازی» برای همگان مأنوستر از «مرغ پرواری» است .در شعر خاقانی «مرغ» به هر دو
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معنیِ پرنده و ماکیان آمده است و بايد توجه داشت که خاقانی صفت «پرواری» را برای
ماکیان و مرغ خانگی آورده است .از مواردی که در شعر خاقانی «پروار» از تصحیف و
تبديل مصون مانده ،وقتی است که اين کلمه در جايگاه قافیه آورده شده است .در ادامۀ
تحقیق تالش شده با طرح ابیاتی که در آنها اين تصحیف رخ داده است ،غالباً بر پايۀ
شواهد ديگر خاقانی ،برای تصحیح اين ابیات پیشنهادهايی مطرح شود.
.2
خاطر تو مرغوار هست به پرواز عقل
خیز به شمشیر صبح سر ببُر اين مرغ را

يافته هـر صبحـدم دانـۀ اهل الثواب
تحفۀ نــوروز ساز پیش شـهِ کامیاب
(خاقانی)47 :1378 ،

ضبط بیت در تصحیح عبدالرسولی و کزازی با تصحیح سجادی
 ،1375ج  71 :1و  .)47 :1316از میان شارحانِ ديوان خاقانی ،برخی به اين بیت
مطابق است (خاقانی،

پرداختهاند .برزگر خالقی در شرح بیت مذکور چنین نوشته است:
«پرواز .1 :پريدن  . 2نشیمنگاه و آشیانۀ مرغان /دانه :استعاره از صواب و پاداش و صله/
اهلالثواب :مردم درستکردار ...معنی :هر صبحگاه دل تو چون پرندگان به کمک پرواز
عقل همانند اشخاص درستکردار و ثوابکار به صله و پاداش میرسد؛ يعنی شعرت
موردقبول واقع میشود .باتوجهبه معنی دومِ «پرواز» بیت را بدينگونه نیز میتوان معنا
کر د :ای خاقانی ،دل و طبع تو چون مرغی است که در آشیان عقل جای گرفته است؛
يعنی اشعار تو با عقل و خرد قرين است و هر صبح از اشخاص درستکار و ثوابکار صله و
پاداش میگیرد» (برزگر خالقی :1387 ،ج .)265 ،1

کوششِ برزگر خالقی نتوانسته ابهام بیت را از میان ببرد .ايشان توجیهی دوگانه برای
«به پرواز عقل بودن» آوردهاند که هیچکدام مشکل بیت را از لحاظ معنايی حل نکرده
است .جلیل نظری در مقالهای با عنوان «تصحیح چند واژه در ديوان خاقانی و معنی
آنها» دربارۀ بیت موردبحث نوشته است« :با تأمّل در مصراعِ اوّل بیت آخر ،مالحظه
میشود که تعبیر «به پرواز عقل» چندان روشن نیست» (نظری .)765 :1383 ،نظری برای
گشودن مشکل بیت و معنی «پرواز عقل» در بیت خاقانی ،احتمال يک تصحیف را داده
و آن را تصحیفيافتۀ «پدواز عقل» دانسته است:
«بنابراين باتوجهبه امکان تصحیف پدواز و مفهوم نبودن بیت آخر در ديوان خاقانی
شايد بهتر آن باشد که «پرواز» را تصحیف «پدواز» به معنی نشیمنگاه و آشیانۀ مرغان

 /210پرواز یا پروار؟ تأملی در بیتهایی از خاقانی

بدانیم و در آن صورت بیت را چنین معنی کنیم :ای خاقانی خاطر تو همچون پرندهای
است که هر صبحدم در نشیمنگاه عقل دانه و اجرت ثوابکاران را میيابد» (همان.)766 :

البته نظر ايشان در اين باره محل ترديد است؛ چون اين پیشنهاد در شعر خاقانی
نمونههای ديگری ندارد.
محمد استعالمی نیز «پرواز کردن» را به معنی «سِیر کردن» دانسته و چنین نوشته
است« :خضر به خاقانی میگويد :ذهن تو مرغی است که عاقالنه سیر میکند و هر صبح
دانۀ مناسب نیکان را بهدستمیآورد« .اين مرغ را سر ببر»؛ يعنی اين توانايی ذهنی را
مصرف کن و شعری بهعنوان تحفۀ نوروز به بارگاه شروانشاه ببر» (استعالمی :1387 ،ج ،1
.)221
«پرواز عقل» در شعر خاقانی دگرگونشدۀ «پروار عقل» است و صورتِ درستِ بیتِ
خاقانی احتماالً چنین بوده است:
خاطر تو مرغوار هست بـــه پروار عقل
خیز به شمشیر صبح سر ببر اين مرغ را

يافته هـــر صبحدم دانـــه اهلالثواب
تحفــۀ نـــوروز ساز پیش شه کامیاب

نخستین دلیل برای اث بات اين مدعا ،بیت دوم و پیوند معنايی آن با بیت اوّل است.
خاطر خاقانی مرغی است و با دانههايی که هر صبحدم يافته ،فربه شده است و اين
خاطر فربه ،مرغی است که برای پادشاه بهعنوان هديۀ نوروزی قربانی میشود .ظاهراً
تناسبی نیز بین قربانیکردن و صبح برقرار است .بیت زير تقريباً همان بیت قبل است با
عباراتی ديگر:
ما را به هر دو صبح دو عیدست و جان ما

مرغی است فربه از پی قربان صبحگاه
(خاقانی)374 :1378 ،

در بیت زير ارتباط بین قربانی ،عید و حیوانِ فربه مشهود است:
بر دل ما عید کرد اندوه تو وز صبر ما

هرچه فربه ديد ناگه کشت و قربان تازه کرد
(همان)577 :

مناسبات بین اين بیت و دو بیت موردبحث چنین است( :جان=خاطر /نوروز= عید/
فربه= پروار /صبح= صبح :زمان قربانی) .خاقانی مضمونِ همین ابیات را در تحفةالعراقین
نیز آورده که در آنجا نیز همین تصحیف رخ داده است:
مـــرغ دل مــن گرفته پرواز
آن مـــرغ بُوَم بــه وقت فرمان

از دانـــه و آب آن نکــوساز
نــــوروزیِ بارگـــاه سلطـــان
(خاقانی)214 :1357 ،
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نسخه بدل در حاشیۀ « :5ک ،ی :گرفت پروار» .حاشیۀ « :6ک-ی :نکوکار» (همان،

حاشیۀ همان)214 :؛ البته در تصحیح جديد تحفةالعراقین ضبطی که يحیی قريب به
حاشیه برده ،در متن آورده شده است و بیت بهصورت زير آمده است:
مرغ دل من گرفت پروار

از دانه و آب آن نکوکار
(خاقانی)214 :1386 ،

همین مضمون در ابیات ديگری از تحفةالعراقین خاقانی آمده و چون به جای
«پروار»« ،فربه» آمده ،دستخوش دگرگونی نشده است:
خاقانی اگر بــدست و گــر به
چـــون فربه شــد ز برگ خوانش
آری حیوان چـــو گشت فــربــی

از زلــۀ خــوان اوست فربــــه
قـــربان گــــردد بـــر آستانش
قـــربانش کننــد روز اضحــــی
(خاقانی)24 :1357 ،

تناسب مرغ و دانه و فربهی ،از ديگر تناسبات حاکم بر اين ابیات است که حدسِ
تبديلِ «پروار» به «پرواز» را تأيید میکند.
مـــرغ دل من گرفت پروار

از دانــه و آب آن نکـوکار
(خاقانی)214 :1386 ،

در بیت زير از خاقانی نیز همان ارتباط مرغ و دانه و فربهی برقرار است؛ با اين تفاوت
که به جای «دانه» واژۀ «خوشه» آورده شده است:
نسريــن را به خوشۀ پروين بپرورند

تا من به خوان دو مرغ مسمّن درآورم
(خاقانی)242 :1378 ،

در بیتهای زير از مجیرالدين بیلقانی نیز ارتباط معنايیِ مرغ و دانه و فربهی کامالً
آشکار است:
من غم خورم نه مرغ مسمن که مرغ غم
بر بابزنم چــو مــرغ از آن کرد

از بس که خورد دانۀ دل هم مسمن است
(بیلقانی)28 :1358 ،
کـــز دانــــۀ دل شــدم مسمن
(همان)147 :

در دو بیت زير از عمادی و مجیر بیلقانی نیز تناسباتی بین پروار ،کشتن و قربانی
حاکم است:

 /212پرواز یا پروار؟ تأملی در بیتهایی از خاقانی

سودای تو از برای قربان

بسته است زمانه را به پروار
(به نقل از دهخدا :1377 ،ذيل پروار)

وگر شد دشمنش فربه ز نعمت هم روا باشد

که گردون از پی کشتن همی دارد به پروارش
(بیلقانی)123 :1358 ،

واژۀ «خاطر» در مصراع نخست بیت موردبحث ،به معنی قريحه و ذوق شاعری است
(ر.ک :انوری و ديگران :1390 ،ذيل خاطر) که در ديوان خاقانی و ساير شاعران ادب فارسی
نمونههای بسیاری دارد:
اوست کز خاطـــر چـــو آتش
تیز

شعــر راند همی چــو آب زالل
(انوری :1376 ،ج )676 ،2

«خاطر» به معنی ذوق و قريحۀ شاعری ،ابزاری است که شاعر و نويسنده از آن بهره
میبرد تا آنچه در عقل وی نهفته است و با عقل به آن رسیده است ،بیان کند؛ بنابراين،
تناسب «خاطر» و «عقل» در بیت خاقانی نیز همین است:
خاطر خیاط عقل گرچه بسی بخیه زد
نه از ترتیب عقل افتد سخن در خاطر عیسی

هیچ قبايی ندوخت اليق باالی عشق
(عطار نیشابوری)368 :1390 ،
نه بر تقدير حرف آيد معانی ز آيت قرآن
(سنايی غزنوی)434 :1385 ،

برپايۀ بیت موردبحث ،خاطر خاقانی همانند مرغی است که فکرت و عقل ،آن را فربه
میکند و نیز هر صبحدم دانههايی که نکوکاران برای اندوختن ثواب برای مرغان
ريختهاند ،خورده و فربه شده است .در بیتهای زير نیز ارتباط خاطر و عقل را میتوان
دريافت:
گر به خاطر درنگنجد مدح تو نشگفت ازانک
نکتۀ دوشیزۀ من حرز روح است از صفت

هرچه عقلش در تواند يافت از قدرت کمست
(انوری :1376 ،ج)77 ،1
خاطر آبستن من نور عقل است از صفا
(خاقانی)17 :1378 ،

.3
از پی پرواز مرغ دولت او بود و بس
وز پی افروزش بزم جاللش دان و بس

دانهها کاين نه رواق باستان افشاندهاند
نورها کاين هفت شمع بیدخان افشاندهاند
(همان)162 :
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ضبط بیت در تصحیح عبدالرسولی و نیز کزازی با تصحیح سجادی مطابق است
(خاقانی 117 :1316 ،و  ،1375ج  .)162 :1در اين بیت نیز «پرواز» دگرگونشدۀ «پروار»
است؛ بنابراين ،بیت را میتوان به گونۀ زير اصالح کرد:
از پــی پروار مرغ دولت او بود و بس

دانهها کاين نه رواق باستان افشاندهاند

شارحان ديوان خاقانی در شرح بیت پیشین ،به ضبط مشکوکِ «پرواز مرغ» به سب ِ
ب
«دانه افشاندن»! توجه نکرده اند و تنها به شرح ترکیبات متن و ذکر مفهوم بیت اکتفا
کردهاند« :نُه رواق باستان ،افالک است و دانههايی که میافشانند ،بهرهها و موهبتهای
اين دنیاست که در اين بیت همۀ آن مواهب برای اين است که مرغ بخت اين شروانشاه
دانه بخورد و بخت موافق بماند» (استعالمی ،1387 ،ج  .)403 :1برزگر خالقی در شرح بیت
چنین نوشته است « :نُه رواق باستان :نُه رواق کهن و قديم ،استعاره از نه سپهر و نه
فلک .دانهها استعاره از ستارگان» ( .)486 :1387پیش از اين دربارۀ ارتباط مرغ و دانه و
فربهی شواهد بسیاری آورده شد .بیت به اين معنی است که ستارههای آسمان ،همانند
دانههايی هستند که افالک ،آنها را برای فربهکردن مرغ دولت ممدوح خاقانی پاشیده
است« .دولتِ فربه و سمین» در بیتهای زير از ابوالفرج رونی و انوری نیز مشهود است:
نصرت اندر سايۀ اعالم تو گیرد قرار
تیره دوات او رخ کلکت کند منیر
گنج را الغــر کند بذل سمینت

دولت اندر نعمت الوان تو گردد سمین
(رونی)100 :1304 ،
کلک نزار او تن دولت کند سمین
(انوری ،1376 ،ج )324 :1
ملک را فــربه کنـــد کلک نزارت
(همان)39 :

.4
دانــه از خــوشۀ فلک خــوردی
تشنـــه دارنـــد مـرغ پــروازی
تـــو ز آب حیات سیـــرابـــی

کــه به پرواز رستـــی از تیمار
کــه چو سیراب گشت ماند از کار
کــه چــو ماهــی در آبی از پروار
(خاقانی)201 :1378 ،

ضبطِ ابیات پیشین در تصحیح عبدالرسولی چنین است:
دانه از خــوشۀ فلک خـــوردی
تشنــه دارنـــد مـرغ پــروازی

کـــه به پرواز رستــی از زنهار
کـــه چـو سیراب گشت ماند نزار
(خاقانی)205 :1316 ،
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سجادی در فرهنگ لغات خاقانی آورده است« :مرغ پروازی (ترکیب وصفی) مرغ
قابل و درخور پرواز ،مرغ آماده و پرورشيافته برای پرواز :تشنه دارند مرغ پروازی /که چو
سیراب گشت ،ماند نزار (ص  .)201در بیت قبل از اين هم به پرواز مرغ اشاره دارد»
( :1382ج  .)1403 ،2تصحیح کزازی از ابیات پیشین نیز با ضبط چاپ عبدالرسولی يکسان
است (ر.ک :خاقانی :1375 ،ج  .)262 :1ايشان در کتاب گزارش دشواریهای خاقانی دربارۀ
بیتِ «تشنه دارند مرغ پروازی »...چنین نوشته است« :مرغ پروازی و شکاری را تشنه
میداشته اند؛ زيرا سیرابی مايۀ فربهی و گرانی و سستی مرغ میشده است ...تو که چون
ماهی در آب پرواری ،از آب حیات سیراب شدهای» (کزازی .)296 :1389 ،از میان ديگر
شارحانی که به اين بیت پرداختهاند ،استعالمی است که در شرح ابیات مذکور نوشته
است:
«به پرواز رستهای ،يعنی پرواز برای تو بی خطر است .در بیت  109مرغ پروازی ،مرغی
است که آن را برای شکار میپرورند .باز يا شاهین است که آن را تشنه به شکار میبرند
تا هنگام پرواز سنگین نباشد و سريعتر شکار را دنبال کند .در ابیات بعد که خاقانی
روشنتر به مدح می پردازد ،اين مرغ پروازی ،اين مخاطب شهباز است .در بیت 110
منظور اين است که تو از عمر جاودان بهرهمندی ،چنانکه ماهی در آب زنده است»
(استعالمی ،1387 ،ج .)659 :1

معلوم نیست شارحان بر چه اساس «مرغ پروازی» را به معنی شاهین و مرغ شکاری
پنداشتهاند؟ زيرا مرغ شکاری نه میتواند به معنی شاهین باشد و نه مرغ پرواری .نگارنده
در بازنامهها مطلبی دال بر اين مضمون نیافت که شاهین و باز را در هنگام شکار تشنه
نگاه میداشتهاند تا فربه و سنگین نباشد؛ بلکه برعکس ،در اين کتابها روشهايی برای
فربهساختن بازها نیز ياد شده است؛ برای نمونه ،در بازنامۀ نسوی چنین آمده است:
«چون باز تندرست بود ،بهتر آن بود که فربه بود .به اندازه و نشاط بیش بود و شکار
کند ...و بهتر چیزی فربه کردن باز را گوشت گوسفندست و آب گرم بدهند چند روز .و
امّا الغری باز از گوشت کمدادن باشد يا از گوشتهای ناخوش» (نسوی.)136 :1354 ،
به احتمال فراوان ،هر دو «پرواز» در بیتهای پیشین« ،به پرواز رستی »...و «تشنه
دارند مرغ پروازی »...دگرگونشدۀ «پروار» است و بیتها را میتوان به گونۀ زير تصحیح
کرد:
دانه از خوشــۀ فلک خوردی
تشنه دارنــد مــرغ پــرواری

کــه به پروار رستــی از تیمار
کــه چو سیراب گشت ماند نزار
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مهمترين دلیلی که اين حدس را تا حدود زيادی تقويت میکند ،بیت زير از خود
خاقانی است:
کاس کرم دهد به من و من ز خرّمی
کس مرغ را که داشت به پروار ندهد آب

سرمست کاس از دل هشیار میروم
من مرغوار زآب به پروار میروم
(خاقانی 898 :1378 ،و )652 : 1316

اکنون اگر دو مصراعِ «تشنه دارند مرغ پروازی» و «کس مرغ را که داشت به پروار
ندهد آب» را در کنار هم بگذاريم ،برپايۀ مصراع دوم میتوان حدس زد که مرغ پروازی
تصحیفشدۀ مرغ پرواری است؛ البته درست همانگونه که برای ادعای تشنهداشتن
مرغان پروازی دلیلی وجود ندارد ،عجالتاً برای تشنهداشتن مرغان پرواری و اينکه برای
فربهساختن مرغ ،آن را تشنه نگه میداشتهاند ،شاهدی يافت نشد .خاقانی اين شعر را در
شکر اِنعام رئیس شمسالدين (والی اَرْجیش) سروده است .نکتۀ مهم دربارۀ ارجیش اين
است که برای سفر از شروان به اين شهر بايد از «بحیرۀ ارجیش» نیز گذر شود« .چون
درياچۀ وان همواره به سمت شمال پیش میرود ،...آب آن ارجیش را کامالً احاطه کرده
است» (دهخدا :1377 ،ذيل ارجیش).
لبتشنه آمدم به لب بحر شور و لیک

سیراب بحـــر عذب صدفوار میروم
(خاقانی)898 :1378 ،

بنابراين مقصود خاقانی از دو بیت «کاس کرم دهد »...جمعکردن دو عنصر متناقض
است؛ «مستی و هشیاری» و «سیرابی و پروارشدن» .از لحاظ منطقی خاقانی مرغی
پرواری است که نبايد آب بخورد تا فربه شود ،امّا او مرغی است که از بحیرۀ ارجیش
گذر کرده و انعام رئیس شمسالدين را يافته و فربه شده است .مقصود از «زآب» در
مصراع «من مرغوار زآب به پروار میروم» ،بحیرۀ ارجیش است که خاقانی احتماالً با
کشتی و يا قايق از آن عبور کرده و به واسطۀ اين آب ،به ديدار ممدوح شعرش شتافته و
انعام او را يافته است .در اينجا بايد نکتهای ديگر را نیز دربارۀ ضبط بیت زير يادآور
شويم:
دانــه از خوشۀ فلک خوردی

کــه به پروار رستی از تیمار

نخست اينکه ضبط «تیمار» به معنی رنج و اندوه حاصل از بیماری بر «زنهار» مرجح
بهنظرمیرسد؛ در اين صورت ،بیت به اين معنی است که «ای خاقانی از برج سنبله دانه
يافتی و فربه شدی و با اين فربهی از درد و رنجِ [بیماری] رستی» .خاقانی در بیتی
نزديک به بیت پیش چنین گفته است:
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مــرغ دل يافت دانــۀ سلوت

بــرق می سوخت کِشتۀ تیمار
(خاقانی)201 :1378 ،

البته می توان احتمال ديگری را نیز در اينجا مطرح کرد و آن تصحیح بیت به گونۀ
زير است:
دانه از خوشۀ فلک خــوردی

کــه بــه پروار رستهای ز نهار

همانطور که مشاهد می شود با اين حدس ،تغییر چندانی در متن شعر ايجاد نشده
است« .زنهار» با يک فاصله بین «ز» و «نهار» آورده شده و «ی» در «رستهای» به «ز»
بدل شده است .فرهنگها «نهار» را به معنی الغری و الغرشدن ،در برابر فربهی و
افزونشدن جسم آوردهاند؛ «نهار :کاهش و گدازش تن» (دهخدا :1377 ،نهار) .در شعر
مجیرالدين بیلقانی که همسانیهای زيادی میان شعر او و خاقانی وجود دارد« ،نهار» به
همین معنی در برابر «فربه» آمده است:
شرع ز تو فربه است و دين ز تو بر پای

ای ز تـــو شخص ستم نهـار گرفته
(بیلقانی)189 :1358 ،

در بیت زير از فرخی نیز «نهار= الغر» در مقابل «فزونی= فربهی» قرارگرفته است:
بخت شما و عزّ شما هر دو بــر فزون

وانِ مخالفان و بــدانديش در نهــار
(فرخی سیستانی)452 :1378 ،

با اين پیشنهاد ،معنی بیت چنین میشود که از برج خوشه و سنبله دانه خوردی و
فربه شدی و از گدازش تن و الغری گريختی! «ماند از کار» در بیتِ «تشنه دارند مرغ
پرواری /که چو سیراب گشت ماند از کار» ،در تصحیح عبدالرسولی و نیز به تبعیّت از
وی در تصحیح کزازی بهصورت «ماند نزار» ضبط شده است که باتوجهبه «تشنه داشتن
مرغ برای پروار» الجرم سیرابی نیز برای مرغ پرواری ،سبب الغری و نزاری مرغ میشده
است و همین ضبط مناسبتر مینمايد.
.5
روز پــرواز کــرد و باال شــد

شب بــه کاهش فتاد پست آخر
(خاقانی)486 :1378 ،

تصحیح عبدالرسولی و نیز کزازی با تصحیح سجادی مطابق است (ر.ک :خاقانی:1316 ،

 533و  .)754 :1375بهنظرمیرسد اين بیت بايد قیاساً بهگونۀ زير تصحیح شود که داليل
اين پیشنهاد در ادامۀ بحث آورده شده است.
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روز پروار گشت و بــاال[ن] شــد

شب به کاهش فتاد پست آخــر
(خاقانی)486 :1378 ،

کاتبان نسخ خطی که معنی و مفهوم «پروار گشت» را نمیدانستهاند ،آن را «پرواز
گشت» پنداشتهاند و «گشت» را نیز در قسمت دوم به «کرد» بدل کردهاند تا مشکل
معنايی مصراع نخست را حل کنند .همانگونه که پیش از اين بدان اشاره شد ،در بیتی
از تحفهالعراقین (مرغ دل من گرفته پروار /از دانه و آب آن نکوکار) نیز بیشتر کاتبان «پروار» را
«پرواز» پنداشتهاند و برای اصالح قافیه« ،نکوکار» را به «نکوساز» تبديل کردهاند .در
ديوان خاقانی چند بیت ديگر وجود دارد که تا حدودی مضمون بیتِ پیش در آنها آورده
شده است که بیش از همه سه بیت زير ،هم از نظر مضمون و هم از نظر واژگانِ
بهکاررفته ،به آن مانند است؛ اين سه بیت بر پايۀ تصحیح سجادی از اين قرارند:
الف.
روز بهپروار بود فربه از آن شد چنین

شب تن بیمار داشت الغر از آن شد چنان
(خاقانی)331 :1378 ،

ب.
بیمار بوده جرمِ خور ،سرطانش داده زور و فر
آن کعبۀ محرمنشان ،آن زمزم آتشفشان

معجون سرطانی نگر داروی بیمار آمده
در کاخ مه دامنکشان يک مه به پروار آمده
(همان)390 :

ج.
پرواز گرفت روز و بر شب

تبهای دق از نهان برافکند
(همان)509 :

سجادی در حاشیۀ بیت پیشین آورده است« :مج :پروانه گرفت» و زير آن نوشته
است« :پروار صحیح است» .ط :پروار ،ساير نسخ مطابق متن عیناً (حاشیۀ همان) .ايشان
در فرهنگ لغات خاقانی ذيل «پروار» و در حاشیۀ بیت «روز به پروار بود فربه از آن شد
چنین /شب تن بیمار داشت الغر از آن شد چنان» چنین نوشته است:
«مضمون فربهشدن روز و الغرشدن شب در بیتی ديگر در صفحۀ  509چنین آمده
مطابق چاپ تهران :پروار گرفت روز و بر شب /تبهای دق از نهان بر افکند .اگر پروار
گرفتن به معنی فربهشدن درست باشد ،چون در متن ما مطابق نسخ خطی «پرواز
گرفتن» ضبط شده و ممکن است «پرواز گرفتن» به معنی باالرفتن و اوج گرفتن باشد،
امّا در چاپ سابق تهران و يک نسخۀ خطی «پروار گرفت» آمده (ر.ک :ص  509حاشیۀ
 ،)1ولی در اين مورد همان «پرواز گرفت» درست است؛ زيرا جای ديگر صريح گفته و
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نسخه بدل هم ندارد :روز پرواز کرد و باال شد /شب به کاهش فتاد پست آخر»
(سجادی ،1382 ،ج .)220-219 :1

چنانکه ديده میشود ،سجادی برپايۀ بیتِ «روز پرواز کرد و باال شد »...که نسخه
بدلی نیز برای آن نبوده است ،بیتِ «پروار گرفت روز و بر شب »...را که در چاپ تهران و
نسخۀ مجلس وجود دارد ،بهگونۀ «پرواز گرفت روز و بر شب »...تغییر داده است و
هرچند بیتهای ديگری در ديوان خاقانی هست که عمالً در آنها از کوتاهشدن شب به
الغر و بیمار و نزارشدن شب تعبیر شده و درعینحال ،بلندشدن روز به فربهی و
برخاستنِ روز از بستر بیماری تشبیه شده است ،سجادی به آنها اعتنا نمیکند .همین
که بیتِ «روز پرواز کرد و باال شد ،»...با ساير بیتها همسان نیست ،نشان میدهد
اشکال در همین بیت است و براساس اين بیت نبايد ساير بیتها را تغییر داد.
بهجز چاپ تهران که در آن بیتِ «پرواز گرفت روز و بر شب »...به جای «پرواز
گرفت»« ،پروار گرفت» آمده است ،در تصحیح کزازی نیز همین ضبط برگزيده شده و
ايشان در گزارش دشواریهای خاقانی بیت را اينگونه شرح کرده است:
«روز با استعارهای کنايی ،ستور و دامی پنداشته شده است که پروار میگیرد و فربه
می شود :با درآمدن خورشید در بارۀ بره ،روز فزونی و بلندی میآغازد و شب کاستی و
کوتاهی می پذيرد .شب نیز با همان استعاره ،بیماری دردمند انگاشته آمده که بیماری
او را میکاهد و نزار میگرداند» (کزازی.)676 :1389 ،

در منشآت خاقانی نیز واژۀ «پروار» ديده میشود« :ماه ،هر ماه دو روز در شکم ماهی
پروار ياود» (خاقانی)5 :1384 ،؛ البته در يک مورد ديگر« ،پروار گرفتن» به «پرواز گرفتن»
تبديل شده است « :شخص که از بیماری گران حمل طور داشت با لحم طیر افتاد ...نوبت
از شربت به مرغ افتاد .اکنون که مرغوار پرواز گرفتی ،به پرواز درآمدی ،پر باز کن به
آشیان سعادت باز آی» (همان.)110 :
از لحاظ منطقی نیز عبارت «اکنون که مرغوار پرواز گرفتی ،به پرواز درآمدی ،پر باز
کن به آشیان سعادت باز آی» ،دچار اشکال است؛ زيرا در اين صورت معنی جملهها به
اين ترتیب است« :اکنون که همانند مرغ شرو ع به پرواز کردی و شروع به پروازکردن
کردی ،پرهايت را باز کن و»...؛ يعنی محال است نويسندهای چونان خاقانی ،سه بار فعل
«پروازکردن» را در پی هم آورده باشد .ضمناً اگر خاقانی مرغوار پرواز گرفته و به پرواز
درآمده است ،چگونه دوباره پر باز کند و به آشیان سعادت بازآيد؟ پس آن سطر از
منشآت خاقانی را میتوان قیاساً بدينگونه اصالح کرد« :شخص که از بیماری گران
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حمل طور داشت با لحم طیر افتاد ...نوبت از شربت به مرغ افتاد .اکنون که مرغوار پروار
گرفتی ،به پروار درآمدی ،پر باز کن به آشیان سعادت باز آی»!
در اين جمله ،منظور طی مراحل بهبود بیمار است .بیماری که بار سنگینی از کوه
رنج را بر دوش میکشید ،به مرحلهای از بهبود رسید که توانست گوشت مرغ بخورد و
همانند مرغ رو به فربهی نهاد و فربه شد ،سپس به خاطر زايلشدن گرانی بیماری و رنج
الغری به پروار درآمد و پر باز کرد . ...نکتۀ مهم ديگری که در برخی ابیات پیشین و نیز
شواهد منشآت وجود دارد ،ارتباط میان «بیماری و الغری» و «بهبودی و فربهی» است.
تا رست قرصۀ خور از ضعف علت دی

بیماری دق آمد شب را که گشت الغر

شیردالن را چو مهر گه يرقان گاه لرز

(خاقانی)192 :1378 ،
سگجگران چو ماه گه دق و گاهی ورم

حاسدم خواهد که او مانند من گردد بهفضل
گر شب گداز داد به بزغاله روز را
شب را ز گوسفند نهد دنبه آفتاب

(همان)263 :
هرکه بیماری دق دارد کجا گردد سمین
(منوچهری دامغانی)90 :1381 ،
تا هرچه داشت قاعده عذرا برافکند
تا کاهش دقش به مدارا برافکند
(خاقانی)194 :1375 ،

 .6نتیجه
يکی از معیارهايی که میتواند به تصحیح ديوان خاقانی بسیار کمک کند ،تصحیح ديوان
خاقانی براساس منشآت و تحفةالعراقین و خود ديوان خاقانی است؛ البته بايد به ديوان
مجیرالدين بیلقانی ،شاگرد و همشهری خاقانی که شعر او همسانیهای بسیاری با شعر
خاقانی دارد نیز توجه داشت .در اين پژوهش تصحیف فراگیر «پروار» به «پرواز» بررسی
و تحلیل شد و ضمن ذکر نظرهای شارحان ديوان خاقانی ،برپايۀ شواهد مختلف از خود
خاقانی و ديگر شاعران ادب فارسی ،برای تصحیح چند بیت از ديوان وی پیشنهادهايی
داده شد.
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