
 

 

 

 

 

 

 

  هایی از خاقانیپرواز یا پروار؟ تأملی در بیت

  *منصوریمجید 
 ا همداندانشگاه بوعلی سینگروه زبان و ادبیّات فارسی استادیار 

 (220تا  207)از ص 

 25/6/1396، تاريخ پذيرش مقاله: 4/9/1395تاريخ دريافت مقاله: 
 

 چکیده
به فرجام رسیده و تحقیقات و مقاالت بسیاری  روانیش ديوان خاقانیهرچند تا با اکنون چند تصحیح از 

های و تصحیح و شرح آثار وی نوشته شده است، هنوز هم بیت اين شاعر ديرآشنادر باب شناخت 

را از لحاظ معنايی  آنهاتوان يافت که اشکال در ضبط و احتمال تصحیف، می ديوان خاقانیبسیاری در 

رسد را نیز يکسره از میان برده است. به نظر میشان  و ادبی های بالغیدستخوش اختالل کرده و ارزش

از آن بهره برد،  خاقانی های شعرها و نوشتهتوان در تصحیح میامروزه که  هايی يکی از معیارها و روش

که در « پرواز»به « پروار»بر پايۀ آثار خود وی است. در اين جستار، تصحیف فراگیرِ  خاقانیتصحیح آثار 

و بررسی شده است و کوشش شده  تصحیحرخ داده، و منشآت  العراقین تحفۀو نیز در ديوان ز چند بیت ا

آثار خاقانی و ساير شاعران ادب فارسی، پیشنهادهايی برای  های همسان درمضمونابیات و بر پايۀ يافتنِ 

 ها آورده شود.اين بیتو توضیحِ تصحیح 
 

 پرواز، پروار.ح، تصحیخاقانی، تصحیف، ديوان  های کلیدی: واژه
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 مقدمه .1

از روزگاران گذشته تا کنون، به ديريابی و دشواری، شهرۀ عام و خاص بوده  خاقانیشعر 

را  خاقانیاست. اگر بخواهیم در پیِ پاسخی باشیم که علت دشواری و رازناکی شعر 

از داليل  ويژه ديوانِ وی بنگريم. يکیبه ،خاقانیگون به آثار دريابیم، بايد از جهات گونه

المعارفی همۀ علوم روزگار خود را درون ةريهمچون دا ديوان خاقانیمهم اين است که 

توان دربارۀ البته افزون بر همۀ مواردی که می ؛صندوقچۀ ابیات و اشعار پنهان کرده است

های اشتباه و گشتگی و تصحیفِ شمار زيادی از گنجاند، خوانش ديوان خاقانیدشواری 

ود، در آثار خ خاقانیاست که مشکل را دوچندان کرده است.  خاقانیار های دشوبیت

آثار وی گاه يگانه منبعی است  ،حال کارگرفته است و درعین گسترۀ واژگانی فراوانی را به

گون و آداب و رسوم رايج دربارۀ علوم گونهرا های باريک که بسیاری از دقايق و نکته

و  ديوان خاقانیتصحیح  ،روی ه ست؛ ازهمیندر درون خود حفظ کرد شمردم روزگار

است، کاری  سروده و از زبان جاری کرده ویشدۀ او با آنچه کردن ديوان چاپ نزديک

ديوان وی،  و کاتبانِ خاقانیرسد. در طی سالیان، خوانندگان شعر مینظر دشوار به

ی زبان فارسی، و همچنین به دلیل اشکال در الفبا خاقانیبه درنیافتن دقايق شعر  باتوجه

اند. ا تغییر دادهنهها و تعابیر رايجِ شبیه به آهواژگان و ترکیبات کهن و نامأنوس را به واژ

برتری ضبط غريب و دور از ذهن را »قاعدۀ  ،که مصححاناست شايد همین باعث شده 

تر ارزش و اعتبار طرح کنند و همیشه برای ضبط پیچیده« بر ضبط ساده و آسان

 :ل شوند. مايل هروی در اين باره چنین نوشته استبیشتری قائ
ای زبان رايج ای و يا سخنوری، کلماتی با شکل آوايی و گونهمثالً در روزگار نويسنده»

بوده، يا از سوی اهل زبان ترک گرديده و هیأت به کار گرفتۀ آنها از جانب آن نويسنده 

تب در حین کتابت، جای اين و سخنور در زمان کاتب نامأنوس و ناشناخته بوده و کا

ها و اصطالحات عصر که گاهی هیچ ارتباط گونه از کلمات و مصطلحات را به واژه

معنايی با صورت اصلی نداشته پر کرده و به اين صورت، اغالط و تصرفاتی در 

 .(79: 1369« )اش روی دادهدستنوشته

از همین مقولۀ  نیخاقادر شعر « پرواز»به « پروار= فربه»تبديل واژۀ نامتعارف 

خود بسیار  خودی ها بهنويس در دست« پرواز»به « پروار»پیشین است. احتمال تصحیف 

 ،هیچ ترديدی آورده شده باشد، بی« مرغ= پرنده»برای « پروار»است؛ حال اگر واژۀ  زياد

مرغ » ،ديگر عبارت به ؛دانسته شود« پرواز»حتی امروزه، ممکن است در هر متنی 

به هر دو « مرغ»است. در شعر خاقانی « مرغ پرواری»تر از ی همگان مأنوسبرا« پروازی
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را برای « پرواری»صفت  خاقانیپرنده و ماکیان آمده است و بايد توجه داشت که معنیِ 

از تصحیف و « پروار» خاقانیماکیان و مرغ خانگی آورده است. از مواردی که در شعر 

لمه در جايگاه قافیه آورده شده است. در ادامۀ تبديل مصون مانده، وقتی است که اين ک

، غالباً بر پايۀ است ا اين تصحیف رخ دادهنهتحقیق تالش شده با طرح ابیاتی که در آ

 د.شو، برای تصحیح اين ابیات پیشنهادهايی مطرح خاقانیشواهد ديگر 
 

2. 
 پرواز عقلوار هست به خاطر تو مرغ

 خیز به شمشیر صبح سر ببُر اين مرغ را

 

 ۀ اهل الثوابـدم دانـر صبحـيافته ه 

 هِ کامیابـوروز ساز پیش شــتحفۀ ن

 
 (47: 1378)خاقانی، 

)خاقانی،  مطابق است سجادیبا تصحیح  عبدالرسولی و کزازیضبط بیت در تصحیح 

، برخی به اين بیت ديوان خاقانی. از میان شارحانِ (47: 1316 و 71: 1 ج ،1375

 در شرح بیت مذکور چنین نوشته است:  قیبرزگر خالاند.  پرداخته
. نشیمنگاه و آشیانۀ مرغان/ دانه: استعاره از صواب و پاداش و صله/ 2. پريدن 1پرواز: »

کردار... معنی: هر صبحگاه دل تو چون پرندگان به کمک پرواز الثواب: مردم درستاهل

؛ يعنی شعرت رسدکردار و ثوابکار به صله و پاداش میعقل همانند اشخاص درست

توان معنا گونه نیز میبیت را بدين «پرواز» به معنی دومِ شود. باتوجهقبول واقع میمورد

د: ای خاقانی، دل و طبع تو چون مرغی است که در آشیان عقل جای گرفته است؛ کر

يعنی اشعار تو با عقل و خرد قرين است و هر صبح از اشخاص درستکار و ثوابکار صله و 

 (.265، 1 : ج1387)برزگر خالقی، « یردگپاداش می

نتوانسته ابهام بیت را از میان ببرد. ايشان توجیهی دوگانه برای  برزگر خالقیکوششِ 

کدام مشکل بیت را از لحاظ معنايی حل نکرده اند که هیچآورده« به پرواز عقل بودن»

 قانی و معنیتصحیح چند واژه در ديوان خا»ای با عنوان در مقاله جلیل نظریاست. 

 مالحظه ،آخر بیت اوّل مصراعِ در تأمّل با»بحث نوشته است: دربارۀ بیت مورد «آنها

برای  نظری. (765: 1383)نظری، « نیست روشن چندان «عقل پرواز به» تعبیر که شود می

احتمال يک تصحیف را داده  ،خاقانیدر بیت « پرواز عقل»گشودن مشکل بیت و معنی 

 :دانسته است« پدواز عقل»تۀ يافو آن را تصحیف
 خاقانی ديوان در آخر بیت نبودن مفهوم و پدواز تصحیف امکان به هتوجبا بنابراين»

 مرغان آشیانۀ و نشیمنگاه معنی به «پدواز» تصحیف را «پرواز» که باشد آن بهتر شايد
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 ایپرنده همچون تو خاطر خاقانی ای :کنیم معنی چنین را بیت صورت آن در و بدانیم

  .(766)همان: « يابدمی را ثوابکاران اجرت و دانه عقل نشیمنگاه در صبحدم هر که است
چون اين پیشنهاد در شعر خاقانی  ؛باره محل ترديد است  اينالبته نظر ايشان در 

 های ديگری ندارد.نمونه

دانسته و چنین نوشته « سِیر کردن»را به معنی « پرواز کردن»نیز  محمد استعالمی

و هر صبح  کندسیر میگويد: ذهن تو مرغی است که عاقالنه می خاقانیخضر به » است:

انايی ذهنی را يعنی اين تو ؛«اين مرغ را سر ببر»آورد. می دست دانۀ مناسب نیکان را به

، 1 : ج1387)استعالمی، « شاه ببر عنوان تحفۀ نوروز به بارگاه شروان مصرف کن و شعری به

221). 

است و صورتِ درستِ بیتِ « پروار عقل»شدۀ دگرگون خاقانیشعر  در« پرواز عقل»

 احتماالً چنین بوده است: خاقانی
 

 پروار عقله ـــوار هست بخاطر تو مرغ
 خیز به شمشیر صبح سر ببر اين مرغ را

 

 الثوابه اهلـــر صبحدم دانـــيافته ه 

 وروز ساز پیش شه کامیابـــۀ نــتحف
  

. است لبات اين مدعا، بیت دوم و پیوند معنايی آن با بیت اوّنخستین دلیل برای اث

و اين  است فربه شده ،هايی که هر صبحدم يافتهمرغی است و با دانه خاقانیخاطر 

شود. ظاهراً عنوان هديۀ نوروزی قربانی می ربه، مرغی است که برای پادشاه بهخاطر ف

ت زير تقريباً همان بیت قبل است با کردن و صبح برقرار است. بی نیز بین قربانیتناسبی 

 عباراتی ديگر:
 دو صبح دو عیدست و جان ما هر ما را به

 

 

 گاهمرغی است فربه از پی قربان صبح 

 

 
 (374: 1378)خاقانی،                                                                                                

 :اط بین قربانی، عید و حیوانِ فربه مشهود استدر بیت زير ارتب
 بر دل ما عید کرد اندوه تو وز صبر ما

 

 

 هرچه فربه ديد ناگه کشت و قربان تازه کرد 

 

 
 (577: همان)                                                                                                       

چنین است: )جان=خاطر/ نوروز= عید/  بحثموردبیت و دو بیت  مناسبات بین اين

 العراقینتحفةمضمونِ همین ابیات را در  خاقانی فربه= پروار/ صبح= صبح: زمان قربانی(.

 همین تصحیف رخ داده است: نیزنیز آورده که در آنجا 
 

 ن گرفته پروازــرغ دل مـــم
 ه وقت فرمانــرغ بُوَم بـــآن م

 

 وسازــو آب آن نک هـــاز دان 

 انـــاه سلطـــوروزیِ بارگــــن
 (214: 1357)خاقانی،            
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همان، )« ی: نکوکار-ک: »6حاشیۀ «. ک، ی: گرفت پروار: »5نسخه بدل در حاشیۀ 

به  قريب يحییضبطی که  العراقینتحفةالبته در تصحیح جديد  ؛(214: حاشیۀ همان

 صورت زير آمده است: و بیت به ، در متن آورده شده استحاشیه برده
 

 مرغ دل من گرفت پروار

 
 از دانه و آب آن نکوکار 

 (214: 1386)خاقانی،                                                                

آمده و چون به جای  خاقانی العراقینتحفةهمین مضمون در ابیات ديگری از 

 :دگرگونی نشده استدستخوش  ،آمده« فربه»، «پروار»
 

 ر بهــدست و گــخاقانی اگر ب
 د ز برگ خوانشــون فربه شـــچ

 یــربــو گشت فـــآری حیوان چ

 

 هــــوان اوست فربــۀ خــاز زل 

 ر آستانشـــردد بــــربان گـــق
 یــــد روز اضحــربانش کننـــق

 (24: 1357)خاقانی،                                                                                

تناسب مرغ و دانه و فربهی، از ديگر تناسبات حاکم بر اين ابیات است که حدسِ 

 کند.را تأيید می« پرواز»به « رپروا»تبديلِ 
 

 

 پرواردل من گرفت  رغـــم

 
 وکارـو آب آن نک هــداناز  

 
 (214: 1386)خاقانی،                                                               

با اين تفاوت  ؛نیز همان ارتباط مرغ و دانه و فربهی برقرار است خاقانیدر بیت زير از 

 :آورده شده است« خوشه»واژۀ « دانه»که به جای 
 
 

 پروين بپرورند خوشۀن را به ــنسري

 
 درآورم مسمّن مرغتا من به خوان دو  

 (242: 1378)خاقانی،                                                                                       

نیز ارتباط معنايیِ مرغ و دانه و فربهی کامالً  مجیرالدين بیلقانیهای زير از در بیت

 :آشکار است
 

 غم مرغمن غم خورم نه مرغ مسمن که 

 
 است مسمندل هم  دانۀاز بس که خورد  

 (28: 1358)بیلقانی،                                                                                                

 از آن کرد رغــمو ــبر بابزنم چ

 
 مسمندم ــدل ش ۀــــدانز ـــک 

 (147ن: )هما                                                                                  

 قربانی و پروار، کشتنبین نیز تناسباتی  عمادی و مجیر بیلقانیدر دو بیت زير از 

 حاکم است:
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 نسودای تو از برای قربا

 
 رپرواه ست زمانه را بابسته  

 : ذيل پروار(1377، به نقل از دهخدا)                                                                
 

 دشمنش فربه ز نعمت هم روا باشدوگر شد 

 

 

 شپرواره که گردون از پی کشتن همی دارد ب 

 (123: 1358)بیلقانی،  

بحث، به معنی قريحه و ذوق شاعری است اع نخست بیت مورددر مصر «خاطر»واژۀ 

و ساير شاعران ادب فارسی  ديوان خاقانیکه در  : ذيل خاطر(1390انوری و ديگران، : ر.ک)

 سیاری دارد:های بنمونه
 

و آتش ـــر چـــاوست کز خاط

 تیز

 

 و آب زاللــر راند همی چــشع 

 (676، 2 : ج1376)انوری،                                                                      

به معنی ذوق و قريحۀ شاعری، ابزاری است که شاعر و نويسنده از آن بهره « خاطر»

 ،بنابراين ؛در عقل وی نهفته است و با عقل به آن رسیده است، بیان کندبرد تا آنچه می

 نیز همین است: خاقانیدر بیت « عقل»و « خاطر»تناسب 
 

 خاطر خیاط عقل گرچه بسی بخیه زد

 

 

 هیچ قبايی ندوخت اليق باالی عشق 

 

 
 (368: 1390)عطار نیشابوری، 

 نه از ترتیب عقل افتد سخن در خاطر عیسی

 

 

 ر تقدير حرف آيد معانی ز آيت قرآننه ب 

 

 
 (434: 1385)سنايی غزنوی، 

همانند مرغی است که فکرت و عقل، آن را فربه  خاقانی، خاطر بحثموردبرپايۀ بیت 

هايی که نکوکاران برای اندوختن ثواب برای مرغان کند و نیز هر صبحدم دانهمی

توان خاطر و عقل را مینیز ارتباط های زير اند، خورده و فربه شده است. در بیت ريخته

 :دريافت
 گر به خاطر درنگنجد مدح تو نشگفت ازانک

 

 

 هرچه عقلش در تواند يافت از قدرت کمست 

 

 

 (77، 1: ج1376)انوری،      

 نکتۀ دوشیزۀ من حرز روح است از صفت

 
 خاطر آبستن من نور عقل است از صفا 

 

 
 (17: 1378)خاقانی، 

 

3 . 
 دولت او بود و بس مرغ پروازاز پی 

 وز پی افروزش بزم جاللش دان و بس 

 

 اندها کاين نه رواق باستان افشاندهدانه 

 انددخان افشاندهنورها کاين هفت شمع بی

 (162: همان) 
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 مطابق است سجادیبا تصحیح  کزازیو نیز  عبدالرسولیضبط بیت در تصحیح 

« پروار»شدۀ دگرگون« پرواز»اين بیت نیز در  .(162 :1 ج ،1375و  117: 1316)خاقانی، 

 :دکرتوان به گونۀ زير اصالح بیت را می ،بنابراين ؛است
 دولت او بود و بس پروار مرغی ــاز پ

 
 اندها کاين نه رواق باستان افشاندهدانه 

 
به سببِ « پرواز مرغ»در شرح بیت پیشین، به ضبط مشکوکِ  ديوان خاقانیشارحان 

اند و تنها به شرح ترکیبات متن و ذکر مفهوم بیت اکتفا توجه نکرده«! دانه افشاندن»

های ها و موهبتافشانند، بهرههايی که مینُه رواق باستان، افالک است و دانه» :اندکرده

اين دنیاست که در اين بیت همۀ آن مواهب برای اين است که مرغ بخت اين شروانشاه 

در شرح بیت  برزگر خالقی. (403 :1 ج ،1387)استعالمی، « دانه بخورد و بخت موافق بماند

نُه رواق باستان: نُه رواق کهن و قديم، استعاره از نه سپهر و نه : »است نوشتهچنین 

. پیش از اين دربارۀ ارتباط مرغ و دانه و (486: 1387)« ها استعاره از ستارگانفلک. دانه

های آسمان، همانند نی است که ستارهفربهی شواهد بسیاری آورده شد. بیت به اين مع

پاشیده  خاقانیکردن مرغ دولت ممدوح  نها را برای فربههايی هستند که افالک، آدانه

 :نیز مشهود استاز ابوالفرج رونی و انوری های زير در بیت« دولتِ فربه و سمین»است. 
 نصرت اندر سايۀ اعالم تو گیرد قرار

 
 سمین دولت اندر نعمت الوان تو گردد 

 (100: 1304)رونی،                                                                                    

 تیره دوات او رخ کلکت کند منیر

 
 کلک نزار او تن دولت کند سمین 

 (324 :1 ج ،1376)انوری،                                                                               

 ر کند بذل سمینتــگنج را الغ

 
 د کلک نزارتـــربه کنــملک را ف 

 (39)همان:                                                                                        
 

4. 
 وردیــوشۀ فلک خــه از خــدان

 روازیــرغ پـمد ـــه دارنـــتشن

 یـــرابـــسیو ز آب حیات ـــت

 

 ی از تیمارـــرست پروازه به ــک 

 ماند از کارو سیراب گشت ــه چک

 ی در آبی از پروارــو ماهــه چــک

 (201: 1378)خاقانی،                                                                             

 چنین است: عبدالرسولیضبطِ ابیات پیشین در تصحیح 
 وردیـــوشۀ فلک خــه از خدان

 روازیــرغ پـمد ـــه دارنــتشن

 

 ی از زنهارــرست پروازه به ـــک 

 ماند نزارو سیراب گشت ـه چـــک

 (205: 1316)خاقانی،                                                                             
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غ پروازی )ترکیب وصفی( مرغ مر»آورده است:  فرهنگ لغات خاقانیدر  سجادی

يافته برای پرواز: تشنه دارند مرغ پروازی/ که چو قابل و درخور پرواز، مرغ آماده و پرورش

« در بیت قبل از اين هم به پرواز مرغ اشاره دارد .(201سیراب گشت، ماند نزار )ص 

يکسان  لیعبدالرسواز ابیات پیشین نیز با ضبط چاپ  کزازی. تصحیح (1403، 2 : ج1382)

دربارۀ  های خاقانیگزارش دشواری. ايشان در کتاب (262: 1 : ج1375خاقانی، ر.ک: )است 

مرغ پروازی و شکاری را تشنه »است:  نوشتهچنین « تشنه دارند مرغ پروازی...»بیتِ 

شده است... تو که چون اند؛ زيرا سیرابی مايۀ فربهی و گرانی و سستی مرغ میداشتهمی

. از میان ديگر (296: 1389)کزازی، « ایپرواری، از آب حیات سیراب شدهماهی در آب 

در شرح ابیات مذکور نوشته  است که استعالمی اند،شارحانی که به اين بیت پرداخته

 است: 
مرغ پروازی، مرغی  109ای، يعنی پرواز برای تو بی خطر است. در بیت به پرواز رسته»

برند باز يا شاهین است که آن را تشنه به شکار میپرورند. است که آن را برای شکار می

تر شکار را دنبال کند. در ابیات بعد که خاقانی و سريعتا هنگام پرواز سنگین نباشد 

 110پردازد، اين مرغ پروازی، اين مخاطب شهباز است. در بیت تر به مدح میروشن

« که ماهی در آب زنده استنمندی، چنامنظور اين است که تو از عمر جاودان بهره

 (.659 :1 ج ،1387)استعالمی، 

را به معنی شاهین و مرغ شکاری  «مرغ پروازی»معلوم نیست شارحان بر چه اساس 

تواند به معنی شاهین باشد و نه مرغ پرواری. نگارنده مرغ شکاری نه میاند؟ زيرا پنداشته

تشنه  اهین و باز را در هنگام شکارکه شنیافت مطلبی دال بر اين مضمون  هابازنامهدر 

هايی برای ها روشدر اين کتاب ،عکسبراند تا فربه و سنگین نباشد؛ بلکه داشتهنگاه می

آمده است:  چنین نسوی بازنامۀدر  ،برای نمونه ؛ساختن بازها نیز ياد شده است فربه

و شکار  یش بودبهتر آن بود که فربه بود. به اندازه و نشاط ب ،چون باز تندرست بود»

کردن باز را گوشت گوسفندست و آب گرم بدهند چند روز. و  کند... و بهتر چیزی فربه

 .(136: 1354)نسوی، « های ناخوشدادن باشد يا از گوشت ا الغری باز از گوشت کمامّ

تشنه » و «به پرواز رستی...»های پیشین، در بیت« پرواز»هر دو  ،به احتمال فراوان

توان به گونۀ زير تصحیح ها را میاست و بیت« پروار»شدۀ دگرگون« وازی...دارند مرغ پر

 :دکر
 ۀ فلک خوردیــدانه از خوش

 رواریــرغ پــمد ــتشنه دارن

 

 تیماری از ــرست پرواره به ــک 

 ماند نزاره چو سیراب گشت ــک
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 خود زکند، بیت زير اترين دلیلی که اين حدس را تا حدود زيادی تقويت می مهم

 :است خاقانی
 کاس کرم دهد به من و من ز خرّمی

 آب داشت به پروار ندهدکس مرغ را که 

 

 رومسرمست کاس از دل هشیار می 

 روممی پرواروار زآب به من مرغ

 (652:  1316و  898: 1378)خاقانی،                                                                       

کس مرغ را که داشت به پروار »و « تشنه دارند مرغ پروازی»عِ ااگر دو مصراکنون 

 توان حدس زد که مرغ پروازیع دوم میاپايۀ مصررا در کنار هم بگذاريم، بر« د آبنده

داشتن  گونه که برای ادعای تشنهالبته درست همان ؛مرغ پرواری استشدۀ  تصحیف

ای داشتن مرغان پرواری و اينکه بر برای تشنه ی وجود ندارد، عجالتاًمرغان پروازی دلیل

اين شعر را در خاقانی اند، شاهدی يافت نشد. داشتهساختن مرغ، آن را تشنه نگه می فربه

اين  ارجیش سروده است. نکتۀ مهم دربارۀ (جیشرْوالی اَ) الدينیس شمسئرشکر اِنعام 

چون »نیز گذر شود. « جیشبحیرۀ ار»به اين شهر بايد از  شرواناست که برای سفر از 

را کامالً احاطه کرده  ارجیش آب آن ،رود...درياچۀ وان همواره به سمت شمال پیش می

 .: ذيل ارجیش(1377)دهخدا، « است
 

 تشنه آمدم به لب بحر شور و لیکلب

 
 روموار میر عذب صدفـــسیراب بح 

 (898: 1378)خاقانی،                                                                                       

کردن دو عنصر متناقض  جمع« کاس کرم دهد...»از دو بیت  خاقانیبنابراين مقصود 

مرغی  خاقانیلحاظ منطقی از «. سیرابی و پروارشدن»و « ستی و هشیاریم» ؛است

 بحیرۀ ارجیشاز مرغی است که  اوا امّپرواری است که نبايد آب بخورد تا فربه شود، 

در « زآب»را يافته و فربه شده است. مقصود از  الدينیس شمسئرر کرده و انعام گذ

احتماالً با  خاقانیاست که  بحیرۀ ارجیش ،«روموار زآب به پروار میمن مرغ»ع امصر

به ديدار ممدوح شعرش شتافته و  ،کشتی و يا قايق از آن عبور کرده و به واسطۀ اين آب

ضبط بیت زير يادآور  بارۀنیز در را ای ديگررا يافته است. در اينجا بايد نکتهانعام او 

 :شويم
 ه از خوشۀ فلک خوردیــدان

 
 تیماررستی از  پرواره به ــک 

 
مرجح « زنهار»صل از بیماری بر به معنی رنج و اندوه حا« تیمار»نخست اينکه ضبط 

از برج سنبله دانه  خاقانیای »ت که بیت به اين معنی اس ،در اين صورت ؛رسدمینظر به

در بیتی  خاقانی«. يافتی و فربه شدی و با اين فربهی از درد و رنجِ ]بیماری[ رستی

 نزديک به بیت پیش چنین گفته است:
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 ۀ سلوتــرغ دل يافت دانــم

 
 سوخت کِشتۀ تیمار رق میــب 

 (201: 1378)خاقانی،                                                                          

توان احتمال ديگری را نیز در اينجا مطرح کرد و آن تصحیح بیت به گونۀ البته می

 زير است:
 وردیــدانه از خوشۀ فلک خ

 
 ای ز نهار پروار رستهه ــه بــک 

 
شود با اين حدس، تغییر چندانی در متن شعر ايجاد نشده طور که مشاهد میهمان

« ز»به « ای رسته»ر د« ی»آورده شده و « نهار»و « ز»با يک فاصله بین « زنهار» است.

را به معنی الغری و الغرشدن، در برابر فربهی و « نهار» هاده است. فرهنگشبدل 

. در شعر : نهار(1377، )دهخدا« نهار: کاهش و گدازش تن»؛ اندشدن جسم آورده افزون

به « نهار»زيادی میان شعر او و خاقانی وجود دارد،  هایکه همسانی مجیرالدين بیلقانی

 :آمده است« فربه»ین معنی در برابر هم
 

 است و دين ز تو بر پای فربهشرع ز تو 

 
 گرفته ارـنهو شخص ستم ـــای ز ت 

 (189: 1358)بیلقانی،                                                                                          

 گرفته است:قرار« فزونی= فربهی»در مقابل « رنهار= الغ»در بیت زير از فرخی نیز 
 

 فزونر ــبخت شما و عزّ شما هر دو ب

 
 ارــنهدانديش در ــوانِ مخالفان و ب 

 (452: 1378)فرخی سیستانی،                                                                                 

شود که از برج خوشه و سنبله دانه خوردی و با اين پیشنهاد، معنی بیت چنین می

تشنه دارند مرغ »در بیتِ « ماند از کار»ی و از گدازش تن و الغری گريختی! شدفربه 

ت از و نیز به تبعیّ عبدالرسولی، در تصحیح «ماند از کارپرواری/ که چو سیراب گشت 

تشنه داشتن »به  است که باتوجه ضبط شده« ماند نزار»صورت  به کزازیوی در تصحیح 

شده الجرم سیرابی نیز برای مرغ پرواری، سبب الغری و نزاری مرغ می« مرغ برای پروار

 نمايد.تر میاست و همین ضبط مناسب
 

5 . 
 دــو باال ش ردــرواز کــپروز 

 
 ه کاهش فتاد پست آخرــشب ب 

 (486 :1378)خاقانی،             

 
 

: 1316خاقانی، ر.ک: ) مطابق است با تصحیح سجادی کزازیو نیز  عبدالرسولیتصحیح 

گونۀ زير تصحیح شود که داليل  رسد اين بیت بايد قیاساً بهمینظر . به(754: 1375 و 533

 اين پیشنهاد در ادامۀ بحث آورده شده است.
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 دــاال]ن[ شــو ب پروار گشتروز 

 
 رــت آخشب به کاهش فتاد پس 

 (486: 1378)خاقانی،                                                                      

پرواز »اند، آن را دانستهرا نمی« پروار گشت»کاتبان نسخ خطی که معنی و مفهوم 

اند تا مشکل کردهبدل « کرد»در قسمت دوم به را نیز « گشت»اند و پنداشته« گشت

گونه که پیش از اين بدان اشاره شد، در بیتی راع نخست را حل کنند. همانمعنايی مص

را « پروار» بیشتر کاتبان نیز )مرغ دل من گرفته پروار/ از دانه و آب آن نکوکار( العراقینتحفهاز 

اند. در تبديل کرده« نکوساز»را به « نکوکار»اند و برای اصالح قافیه، پنداشته« پرواز»

ا آورده نهچند بیت ديگر وجود دارد که تا حدودی مضمون بیتِ پیش در آ ديوان خاقانی

 هم از نظر مضمون و هم از نظر واژگانِ ،شده است که بیش از همه سه بیت زير

 :از اين قرارند سجادیسه بیت بر پايۀ تصحیح  ؛ اينرفته، به آن مانند استکار به

 الف.
 فربه از آن شد چنین پروار بودهبروز 

 
 تن بیمار داشت الغر از آن شد چنانشب  

 (331: 1378)خاقانی،  

 ب.
 بیمار بوده جرمِ خور، سرطانش داده زور و فر

 فشاننشان، آن زمزم آتشآن کعبۀ محرم

 

 معجون سرطانی نگر داروی بیمار آمده 

 آمده يک مه به پروارکشان در کاخ مه دامن

 (390: همان) 

 ج.
 روز و بر شب پرواز گرفت

 
 های دق از نهان برافکندتب 

 (509: همان)                                                                   

 و زير آن نوشته «مج: پروانه گرفت»در حاشیۀ بیت پیشین آورده است:  سجادی

.  ايشان )حاشیۀ همان(. ط: پروار، ساير نسخ مطابق متن عیناً «پروار صحیح است»: است

روز به پروار بود فربه از آن شد »و در حاشیۀ بیت  «پروار»ذيل  رهنگ لغات خاقانیفدر 

 چنین نوشته است:« چنین/ شب تن بیمار داشت الغر از آن شد چنان
چنین آمده  509شدن شب در بیتی ديگر در صفحۀ شدن روز و الغر مضمون فربه»

د. اگر پروار نهان بر افکن های دق ازمطابق چاپ تهران: پروار گرفت روز و بر شب/ تب

پرواز »شدن درست باشد، چون در متن ما مطابق نسخ خطی  گرفتن به معنی فربه

رفتن و اوج گرفتن باشد، به معنی باال «پرواز گرفتن»است  ضبط شده و ممکن «گرفتن

حاشیۀ  509ص  :ک.آمده )ر «پروار گرفت»ا در چاپ سابق تهران و يک نسخۀ خطی امّ

زيرا جای ديگر صريح گفته و  ؛درست است «پرواز گرفت»ن مورد همان ولی در اي ،(1
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 «نسخه بدل هم ندارد: روز پرواز کرد و باال شد/ شب به کاهش فتاد پست آخر

 (.220-219: 1 ج ،1382)سجادی، 

که نسخه « روز پرواز کرد و باال شد...»پايۀ بیتِ سجادی بر شود،می ديدهکه چنان

ر چاپ تهران و را که د« پروار گرفت روز و بر شب...»، بیتِ است هبدلی نیز برای آن نبود

تغییر داده است و « پرواز گرفت روز و بر شب...»گونۀ  نسخۀ مجلس وجود دارد، به

به شدن شب  نها از کوتاهکه عمالً در آ هست ديوان خاقانیهای ديگری در هرچند بیت

به فربهی و  شدن روزبلندال، حشدن شب تعبیر شده و درعینالغر و بیمار و نزار

 . همینکندنمی ا اعتنانه، سجادی به آاست تشبیه شدهبیماری بستر از  روز برخاستنِ

د دهها همسان نیست، نشان می، با ساير بیت«...روز پرواز کرد و باال شد»که بیتِ 

 ها را تغییر داد.اساس اين بیت نبايد ساير بیتاشکال در همین بیت است و بر

پرواز »به جای « پرواز گرفت روز و بر شب...»ز چاپ تهران که در آن بیتِ ج به

نیز همین ضبط برگزيده شده و  کزازیدر تصحیح  است، آمده« پروار گرفت»، «گرفت

 گونه شرح کرده است: بیت را اين های خاقانیگزارش دشواریايشان در 
گیرد و فربه ت که پروار میای کنايی، ستور و دامی پنداشته شده اسروز با استعاره»

آغازد و شب کاستی و شود: با درآمدن خورشید در بارۀ بره، روز فزونی و بلندی میمی

پذيرد. شب نیز با همان استعاره، بیماری دردمند انگاشته آمده که بیماری کوتاهی می

 (.676: 1389)کزازی، « گرداندکاهد و نزار میاو را می

ماه، هر ماه دو روز در شکم ماهی » :شودديده می« پروار»ژۀ نیز وا منشآت خاقانیدر 

« پرواز گرفتن»به « پروار گرفتن»البته در يک مورد ديگر،  ؛(5: 1384)خاقانی، « پروار ياود

شخص که از بیماری گران حمل طور داشت با لحم طیر افتاد... نوبت » :تبديل شده است

، پر باز کن به پرواز درآمدی، به پرواز گرفتیوار از شربت به مرغ افتاد. اکنون که مرغ

 .(110)همان: « آشیان سعادت باز آی

، پر باز به پرواز درآمدی، پرواز گرفتیوار اکنون که مرغ»از لحاظ منطقی نیز عبارت 

ها به دچار اشکال است؛ زيرا در اين صورت معنی جمله ،«کن به آشیان سعادت باز آی

کردن ع به پرواز کردی و شروع به پروازهمانند مرغ شرواکنون که »اين ترتیب است: 

، سه بار فعل خاقانیای چونان يعنی محال است نويسنده ؛«کردی، پرهايت را باز کن و...

وار پرواز گرفته و به پرواز مرغ خاقانیرا در پی هم آورده باشد. ضمناً اگر « کردنپرواز»

شیان سعادت بازآيد؟ پس آن سطر از ، چگونه دوباره پر باز کند و به آاست درآمده

شخص که از بیماری گران »کرد: اصالح ه گون توان قیاساً بدينرا می منشآت خاقانی
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پروار وار حمل طور داشت با لحم طیر افتاد... نوبت از شربت به مرغ افتاد. اکنون که مرغ

 !«، پر باز کن به آشیان سعادت باز آیپروار درآمدی، به گرفتی

کوه  از مله، منظور طی مراحل بهبود بیمار است. بیماری که بار سنگینیدر اين ج

توانست گوشت مرغ بخورد و ای از بهبود رسید که به مرحله ،کشیدرنج را بر دوش می

شدن گرانی بیماری و رنج  ، سپس به خاطر زايلهمانند مرغ رو به فربهی نهاد و فربه شد

 نکتۀ مهم ديگری که در برخی ابیات پیشین و نیز . .الغری به پروار درآمد و پر باز کرد..

 است.« بهبودی و فربهی»و « بیماری و الغری»وجود دارد، ارتباط میان  منشآتشواهد 
 

 تا رست قرصۀ خور از ضعف علت دی

 
 بیماری دق آمد شب را که گشت الغر 

 (192: 1378)خاقانی،                                                                                            

 شیردالن را چو مهر گه يرقان گاه لرز

 
 جگران چو ماه گه دق و گاهی ورمسگ 

 (263)همان:                                                                                                           

 فضل د من گردد بهسدم خواهد که او ماننحا

 
 که بیماری دق دارد کجا گردد سمینهر 

 (90: 1381، دامغانی )منوچهری 

 گر شب گداز داد به بزغاله روز را

 شب را ز گوسفند نهد دنبه آفتاب

 

 تا هرچه داشت قاعده عذرا برافکند 

 تا کاهش دقش به مدارا برافکند

 (194: 1375)خاقانی،                                                                                           
 

 نتیجه. 6

کند، تصحیح ديوان کمک بسیار تواند به تصحیح ديوان خاقانی يکی از معیارهايی که می

البته بايد به ديوان  ؛است ديوان خاقانیو خود  العراقینةتحفو  منشآتاساس خاقانی بر

های بسیاری با شعر و همشهری خاقانی که شعر او همسانیمجیرالدين بیلقانی، شاگرد 

بررسی « پرواز»به « پروار»تصحیف فراگیر  پژوهشخاقانی دارد نیز توجه داشت. در اين 

پايۀ شواهد مختلف از خود ، برديوان خاقانینظرهای شارحان  شد و ضمن ذکر و تحلیل

پیشنهادهايی  ویز ديوان خاقانی و ديگر شاعران ادب فارسی، برای تصحیح چند بیت ا

 داده شد.
 

 منابع
، تهران ،الزمان فروزانفراساس تقريرات استاد بديعنقد و شرح قصايد خاقانی بر(، 1387استعالمی، محمد )

 زوّار.

 سخن. ،تهران ،فرهنگ بزرگ سخن(، 1390انوری، حسن و ديگران )
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