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  دكتر جليل نظري

  دانشگاه شيرازعضو هيئت علمي 

  

  

 كه است معني موجود واژگان در فرهنگهاي مختلف، حاصل تالش و كوشش كساني ،شكبدون 
با دقت و امعان نظر متون مختلف را بررسي كرده و از نحوة كاربرد كلمات مفاهيمي براي آنها 

 ،هم نيست  اي جز اين  كه چارهاست،ها چنين  نامه بنابراين وقتي پاية تدوين لغت .اند دس زدهح
هاي  نامه اكنون از لغت  آنها همكاربردهاي خاصّ ها و ناچار بايد بپذيريم كه بسياري از واژه ه ب

. دان ها در معني دقيق و درست خود ثبت و ضبط نشده موجود فارسي مفقود است و برخي از واژه
نظر و اهل  اختيار داشته باشيم كه افراد صاحب توانيم يك فرهنگ لغت جامع در  زماني مي،پس
 باشند وگرنه بايد كردهآوري   همة متون ادب فارسي را بررسي كرده و اين مفاهيم را جمع،فن

  .العيماطّ بپذيريم كه هنوز از نحوة كاربرد بعضي كلمات و تركيبات بي
 و »استقالل«هاي   بارها واژه، نوشتة محمد غازي ملطيوي، العقولةضروب براي مثال در كتا  

هاي  نامه يك از لغت حال آنكه هيچاست؛   كار رفته  به،معني اقدام كردن و انجام دادن  به»استبداد«
است، بدان اشاره   اين نكته را يادآوري كرده ١ه عالمه قزويني در يادداشتها با اينك،زبان فارسي

  :شود براي نمونة اين كاربرد خاص به دو مورد اشاره مي. ندا نكرده
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 از وجوه وجوب در - اناراهللا برهانه-پدرم. ه نهادم به الم عالم راضي شدمچون پاي بر اين خطّ«
  ٢.» نمود و بر قدر امكان احسان مبذول داشتاستقاللتربيت من 

 دولت و ترجمان فكرت  كه لسانمهم نمودم و در آن استقاللچون در آن شغل يك چندي «
  ٣.» ...است استبداد واجب داشتم

كنند و   خاص عمل مياي هشيو ها به  شاعران و نويسندگان گاهي در كاربرد برخي واژهاساساً  
كار رفته و در ديگر متون قبل و  واژه يا تركيبي در يكي از متون بهکه شود  گاهي هم مالحظه مي

 ، آن شاعر و نويسنده نباشداگر اين نوع كاربردها خاصّ. دبعد از آن چنان استعمالي سابقه ندار
شده و به ديگر جاها  اي كه نويسنده در آنجا پرورش يافته استعمال مي احتمال دارد در منطقه

 به هر شكل ،تمامي اين كاربردها و مفاهيم آنهاتا  بايد سعي شود ،درهرحال. است  سرايت نكرده
تدريج فرهنگ كامل زبان فارسي فراهم   بهوآوري  ررسي جمعپس از تحقيق و بباشد،   كه بوده

  .شود
» زره زدن قبا «هاي فارسي مفقود مانده تركيب نامه يكي از تركيبهايي كه تاكنون از لغت  
  .است  كار رفته  خود بهمعني خاصّ  كه در ديوان اشعار خاقاني و ديگر آثار او بهاست
هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد زبان و  در دوره، كه سالهاست ديوان خاقاني را نگارنده  
 به شواهدي كه در ديوان اين شاعر هجبا تو است تا   سعي كردهدهد،  فارسي درس مي ادبيات

 كه غرض اصلي ،و عالوه بر اين موردکند تري براي اين تركيب پيدا   معني روشناستموجود 
  .كنداشاره يز ن به چند نكتة ديگر در اصالح ديوان است،اين نوشته 

  

  زره زدن قبا

و گاهي هم با واسطه » زره قبا زدن«، »زره زدن قبا«خاقاني در آثار خود اين تركيب را به صورتهاي 
  : است  كار برده  بار به١٢... و » زره زدن قبا«صورت  به» زدن«قراردادن همكرد 

  راه درز قباي اندر آمده مرگش ز    گردون قبا زره زده بر انتقام مرگ
  )٥٣٤ص            (                
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 معني روشني  براي اين تركيب،شده  در شروح و تحقيقاتي كه بر ديوان اشعار خاقاني نگاشته
  .اند اي موارد با ترديد از كنار آن گذشته در پارهشارحان  و است نيامده 
گريبان «، »نچاك كرد سينه«ي از قبيل ا معاني» زره زدن قبا« دهخدا براي تركيب هام علّنامة لغت

  .است  و نظاير اينها نوشته سپس بيت مذكور را شاهد آورده» دريدن
 همان ،نامه  به استناد لغت٤يادين سجدضياءالدسيليف دكتر أ، تفرهنگ لغات و تعبيرات خاقاني

چاك كردن و گريبان دريدن را براي اين تركيب حدس زده و ابيات ديگري نيز شاهد  معاني سينه
  .است  آورده
  :نويسد  ذيل اين تركيب مي٥يگزارش دشواريهاي ديوان خاقان ازي دردكتركزّ  

 سپس در پاورقي همان .»باشد  كار رفته نمايد كه در معني دريدن و چاك زدن پيراهن به چنان مي«
  .اند گرفته» چاك كردن  سينه«نامه در همان معني  را به نقل از لغت» زره زدن قبا«صفحه 
 آن است كه كند،  و ابيات و فضاي آنها نيز اين حدس را تاييد ميآيد ميرنده نظر نگا آنچه به  

 بلكه ،چاك كردن و قبا دريدن و حتّي چيزي نزديك به اين معاني نيست معناي تركيب فوق سينه
 الًاو: اند نامه فرض كرده مفهوم آن برعكس معنايي است كه شروح ديوان خاقاني به استناد لغت

، »چاك زدن«، )بريدن سر(» زدن سر«، »رگ زدن«در اين عبارت مانند » زدن«رد بايد گفت كه همك
معني » قبا دريدن«معني پاره كردن و بريدن و دريدن نيست كه حاصل آن را  به ... ، و»زخم زدن«

خيمه «، همچون است  كار رفته  به»نصب كردن« و »بستن«در اينجا به مفهوم » زدن« بلكه ،كنيم
 »دامن به كمر زدن«، »پرند بر ميان زدن« ،»پرده زدن«، »تاج زدن«، »علم زدن«، »نآستر زد«، »زدن

» بستن« روي لباس را عالوه بر چون پوششهاي  ... . و»لعل زدن«، »گره زدن«، )در معني حقيقي(
جقه و «، »دستار زدن«، »كمر بند زدن«:  مانند.اند برده  ميكار هنيز ب» زدن«با همكرد » پوشيدن«و 
ييد آن أدر اين بيت خاقاني و در ابيات ديگري كه در ت» زره زدن قبا« بنابراين  ... .و »ار زدنزن

كه بدان اشاره   چنان،»زره قبا«كار رفته و  بستن و بر تن پوشيدن آن به» زره قبا« يعني ،خواهد آمد
  .است  گونه بوده  زره نوعي قباِي،خواهد شد

» زره كردن« فرض شود و مفهوم حاصل از آن را قبا »قبا«ل اين تركيب اوزيرا اگر جزء   
 سازگار نيست و اگر ،است» قبا كردن«معادل ای  گونه درنظر بگيريم با مفهوم كنايي دريدن كه به
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 ممكن كه، »قبا كردن«يعني بگوييم زره را و آن را مفعول بگيريم، فرض كنيم » زره«ل آن را وجزء ا
دن و چاك زدن سازگار نمودن و آنگاه زره را پاره کري پاره يعن» قبا كردن«است با معني كنايي 

  :است، زيرا در بيت   در ابيات موردنظر چنين مفهومي اراده نشدهظاهراً ماباشد، ا
  مرگش ز راه درز قباي اندر آمده    گردون قبا زره زده بر انتقام مرگ

باشد و فضاي بيت عر شاتواند منظور نظر  به هيچ عنوان چاك زدن و دريدن قبا و زره نمي  
بنابراين الزم است براي درك بهتر معني اين تركيب و شيوة استعمال آن . كند ييد نميأاين معنا را ت

  : دشو بيشتري ملأتکار رفته،  ، که اين ترکيب در آنها بهدر شعر خاقاني در ابيات ديگر
  تـفرستم ا ميــاب وفــنزديك آفت  دم ببين كه كجا مي فرستمتــاي صبح

  فرستمت ا ميــم باد صبــآنجا به رغ  و تو راستگويزن است  باد صبا دروغ
  فرستمت كانجا چو پيك بسته قبا مي  يـرگهـين قبا زره زن از ابر سحرز
  )٥٥٧ ص  (                  
كه از » قبا زرهي زرين«: گويد  خطاب به صبحدم مي،اين ابيات  خاقاني دررسد كه نظر مي به  

زيرا الزم است كه تو هم مانند پيك بسته قبا اين سفر را . پوش ر تنجنس ابر سحرگاهي است ب
  .  در فضاي اين بيتها موضوع بستن قبا مراد بوده نه چاك كردن آنپس. انجام دهي

  .چون پيك سحر عرفا بايد قبا بر بندد نه اينكه قبا را چاك بزند
  مدهمرگش ز راه درز قباي اندر آ    گردون قبا زره زده بر انتقام مرگ

  )۵۳۴ص (                  
 سخن از آن است كه گردون قبا زرهي براي ، اشاره شدكه قبالً طور  همان،در اين بيت نيز  
كس و هيچ چيزي در برابر مرگ  كه هيچ  ازآنجاييامااست   جويي از مرگ بر خود پوشيده انتقام

 زيرا مرگ علي نيست،ي ا  اين قبا پوشيدن و قبا زره بستن را فايده،توان مقابله و مقاومت ندارد
هيچ عنوان كسي در برابر مرگ راه  يعني به است،  الي درز آن وارد شده هزره از الب رغم بستن قبا

  .گريز و مقابله ندارد
  كان زره زلفين كله دار آمده    وار دهـاي مه زره زد بنـشب قب

  )٥١٥ص         (                



 

  

  ادبيات ايران760

بر خود پوشيده زيرا آن زره زلفين از ماه » زرهيقبا «يعني شب مانند بندگان و براي اداي خدمت 
 بندگان و غالمان در راه تعظيم خواجگان خود و استقبال از ماًمسلّ. است  تاجدار آمده) ممدوح(

  . كردند بستند نه اينكه قبا را چاك مي آنان قبا مي
  صبح قبا زره زند ابر كند زره گري  ساخت فرو كند ز اسب آيينه بندد آسمان

  )٤٢٦ص (                  
 ابرها ،دانيم كه مي چنان. است  خاقاني بيت باال را در وصف صبح و طلوع خورشيد سروده

گيرند و گره گره  ي به خود مي حالت خاصّیدم و برآمدن خورشيد در افق شرق درهنگام سپيده
ي خاقاني در جاهاي ديگر نيز اين حالت ابرهاي صبحگاه. رسند نظر مي شوند و همچون زره به مي

  : است  گونه تصوير كرده را زره
   درع سحابةشد گره اندر گره حلق     تيغ سحرةشد گهر اندر گهر حلق

  )٤١ص    (                  
  دـــت نرسانيــه فامــبوي زره غالي    ره ابرـباد آمد و بگسست هوا را گ

  )٧٥٩ص  (                  
برخود بستن است و اين » رهز قبا «،صبح» زره زدن قبا« در بيت فوق نيز منظور از ،بنابراين  

سازد   ابر است كه زره ميةاي الزم داشته و آن سازند بندد، سازنده زرهي كه صبحگاه برخود مي قبا
  .ن زره را برخود بپوشدآتا صبح بتواند 

  برد كاله زرش قندز شب را زتاب    صبح فنك پوش را ابر زره زد قبا
  )٤٥ص   (                  
پوشي  توصيفات قصيده قرار گرفته باشيم، بحث از حالت زرهدر اينجا نيز اگر در فضاي   

ك پوش نَ است كه ابر بر صبح فَآنوسيلة ابرهاي تنيدة حلقه در حلقه است و منظور  صبحگاه به
  .است  قبا زرهي پوشيده

  ازرهــد كاله و زند شب قبــروز افكن  از بيم تيغ خور سفرم هست بعد از آنك
  )٩٢٠ص   (                  
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همين   نيز به) منشآت(هاي خود  خاقاني عالوه بر ديوان اشعار در نامه كيب رااين تر  
 نوشته آفتاب را ها كه به ممدوح خويش وي در يكي از اين نامه. است  كار برده مفهوم به

  : نويسد مخاطب قرار داده مي
 انروزهاست كه آسمان كعبه نماي را حجراالسود در معسكر پسرزادة خليفه جامة خليع نش«

زره زده در جوشن  اي؟ قبا تاب خزيده اي كه در ابر زره مگر از تيغ شاه ترسيده. داري مي
  ٦»خواهي كه در حرم پادشاه خادم سياه باشي؟ مي يا، اي  شدهسيه

معني بستن  به» زدن«گويد و آن را با همكرد  سخن مي كه خاقاني از آن ،اين قبا زره  
 ناحية آذربايجان معمول و مرسوم بودهدر است كه شايد فقط   ه نوعي قبا بود،برد ظاهراً  ميكار به
عنوان نوعي   به»قبايي زره« از ،زمان خاقاني بوده  همفاقاً كه اتّهآن خطّ  شاعر، زيرا نظامي،است 

  . است  لباس ياد كرده
  چو سيماب روشن چو سيم آبدار    ش تاب دارــي زره بر تنــقباي

  )٤٤٧، ص شر فنامه(                
نامة دهخدا  لغتاند ولی  های در دسترس درمورد قبا زره توضيحی نداده نامه رهنگها و لغتف  
  .است   مانند قبا و قژاگند معني كردهزره به استناد همين بيت نظامي آن را زرِه ذيل قبا

  : است  كار برده هگونه را در ابيات ديگري نيز ب خاقاني اين نوع قباي زره مانند يا زره قبا
  مشكين زره قبايش، رنگين سپر قذالش        ز خون وحش صحرا رد جيش خسرو واز گ
كار  قبا و زره را چنان بهآن، يعنی گاهي دو جزء است    چون اين واژه براي خاقاني آشنا بودهظاهراً
  :استره ا زگونه يادآور قب برد كه به نحوي ايهام مي

  يــا شكنــان آشنــآه در ج    يــكنـا شــف بر قبـــزره زل
  )٦٦٧ص         (                

  به موي زلف تركان سالحي    ن زره زنـقباي صبح را مشكي
  )٦٩٩ص         (                
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دليل ديگري كه قبا زره زدن به معني قبا كردن و پاره كردن نيست، اين است كه خاقاني   
است و   كار برده به خويشهمان معني معمول خود بارها در ديوان اشعار   را به» قبا كردن«تركيب 

  :است  زره زدن چيزي غير از قبا كردن بوده دهد كه در ذهن او قبا اين نشان مي
  ردـا نكــر قبـــي ندوخت كه آخــپيراهن  ســك چــار به باالي هيـــط روزگاــخي
  )٧٦٥ص       (                  

   بر آمدكه جان خواجه كه سلطان دير بود،  انـ جامة سوگش قبا كند چو غالمهخليف
  )٨٨٠ص      (                  

  
  القدس روح

  االميــن جنيبـه بر او در آن فضــا روح  القدس خريطه کش او در آن طريق روح
  .است بيت باال را خاقانی در ستايش پيامبر و صفت معراج آن حضرت سروده 

ها به  نامه تاغلب کنايه از جبرئيل است و به اين معنی در آثار پيشينيان و لغ» القدس روح«واژة 
 است، از  کار برده که خاقانی خود در چندين جای ديگر نيز به چنان.  است فراوانی استعمال شده

  :جمله
  عالم ذکر معالــی را منم فرمانــروا    القدس مريم بکر معانی را منم روح

  )۱۷ص    (                  
  پيوند عيسی زای منالقدس         خاطر روح  روزه کردم نذر چون مريم که هم مريم صفاست

  )۳۲۱/ ديوان    (                  
در » االمين روح«رسد، زيرا  نظر نمی معنی جبرئيل در اين بيت چندان فصيح به ولی ظاهراً به  

کش پيامبر بود و جبرئيل  معنی جبرئيل است و گفتن اينکه جبرئيل خريطه مصراع دوم نيز به
 اگر. د که مفيد معنی هم باشدکش او، نوعی تکرار مخلّ فصاحت است، هرچن جنيبت
كش بر پيامبر، در اين بيت با هم فرق داشته  کش و جنيبت االمين، يعنی خريطه القدس و روح روح

باشند، براي تعظيم و تفخيم پيامبر است، که در اين قصيده منظور خاقانی هم هست و اخالل بيت  
دهندة  نحوی نشان است به ت نيز گفته آنچه خاقانی در بيتهای پيش از اين بي. رود نيز از بين می
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موسی و آدم، نطقش و خلقش، مريم و عيسی، آدم و شيطان، : تقابل دو مصراع است؛ همچون
بنابراين اگر در اين بيت هم به سياق ... ذاتش و شرعش، خورشيد و ناهيد، مرسلين و اتقيا و 

 پيدا کنند، عالوه بر رعايت القدس دو مصداق جداگانه االمين و روح ابيات باال دو واژة روح
 .است فصاحت، سبک بيان نيز رعايت شده 

دی، که در تصحيح ديوان خاقانی زحمات فراوانی کشيده و در اين سجادکتر ضياءالدين   
القدس  ، پس از توضيحاتی چند، معنی هر دو کلمة روح۷نظر باشد، در اثر خود مورد بايد صاحب 

  .است عنوان شاهد ذکر کرده  ابياتی از ديوان اين شاعر را بهاالمين را جبرئيل نوشته و  و روح
بر اين  معنی جبرئيل گرفته و، عالوه  س را بهقُدالقدس و روح  نامة دهخدا هم روح لغت  

کشّاف اصطالحات معنی، به نقل از اسفار مالصدرا اين واژه را به عقل و جوهِر عقل، و به نقل از 
است که البتّه معنی اخير هم در بيت  القدس را از مراتب ارواح نورانی بشری دانسته   روحالفنون

  .رسد نظر می االمين غريب و ناآشنا به موردنظر چندان مناسب نيست و در مالزمت با روح
کاررفته، تاآنجاکه نگارنده جستجو  القدس به االمين، که در مصراع دوم دربرابر روح واژة روح  
است، در همة فرهنگها در معنای جبرئيل استعمال شده و معنای ديگری از آن استنباط  کرده 
  .شود نمی

ای استعمال شده که شايد به  گونه س بهقُددر ديوان ناصرخسرو و منوچهری واژة روح   
ناصرخسرو در يکی از قصايد خود در توصيف . استناد آن بتوان مشکل اين بيت را نيز رفع کرد

ای سروده و در  آيند، قصيده شمار می  که از نظر اسماعيليه منشأ اصلی جهان هستی بهنفس و جان،
  : است عنوان دو فرشته يا پيامبر در برابر هم به حساب آورده اين قصيده روح قدس و جبرئيل را به

  رنــدمنوکز نور هـردو عالــم و آدم   باالی هفـت چــرخ مدور دو گوهــرند
  نـــدمصورنــد ولی نامصور هـــردو  ز نطفــة وجوداندر مشيمــة عـدم ا

  ناينــد در نظــر كه نه مظلــم نه انورنـد  محسوس نيستند و نگنجند در حــواس
  گوهــر نيند اگرچه به اوصاف گوهــرند  پروردگــان داية قدسنــد در قـــدم
  ندبيـرون و اندرون زمانــه مجــاور  زين سوی آفرينش و زانسـوی کاينــات
  در ما نينــد و در تــن ما روح پرورنــد  اندر جهان نينـد هم ايشان و هم جهــان
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  در هفت کشورند و نه در هفت کشورند  گويند هردو هردو جهاننـــد از اين قبـل
  پـرنــد يعنـــی فرشتگــان پراننــد و بی  اين روح قدس آمد و آن ذات جبرئيــل

ـال در نشيمــن سفلــی گشاده بی   پـر بر آشيــانة علــوی همــی پرنــد بی   پــرـب
  جــا پيمبـــرند اند و بدين آنجـــا فرشتــه  سوی تو آمدند ز جايی که جای نيست... 
  )۲۴۳ص      (                  

  :منوچهری دامغانی نيز در يکی از قصايد معروف خود به مطلع
   استماه شدن و آمدن راه رزان    زان استـ هللا که اين ماه خاملنة

  : است کار برده را کنايه از حضرت عيسی به» روح قدس«در وصف انگور ابياتی سروده و 
  کاين هر صفتی در صفــت او هذيــان است  اکنـون صفــت بچــة انگـــور بگــويــم
  دان است و او را شکمی همچـو يکی غاليـــه  انگــور به کــردار زنی غاليـــه رنگ است

  او نوز يکی دختــرک تازه جــوان است  ه استست که آبستن گشتني عيبيش جزاين... 
  وي قصــه بسی خوبتر و خوشتر از آن است  بيشـوی شد آبستــن چون مريــم عمــران
  اين دختـر رز را نه لب است و نه دهان است  زيرا که گر آبستــن مريــم به دهــان شــد
ــود   نــــي دختــر انگــور به جــان اســتآبست  آبستنــی دختــر عمــران بـه پســر ـب
ـود   و اين راح خــداوند همه خلــق جهان است  آن روح خداوند همه خلــق جهـــان ـب
ـد و بکُشتنــد   سان است و اين را بکُُُشند و بکَشند اين به چه  و آن را بگرفتنــد و کَشيــدـن
ــده يکی را و دو را کــرد به معجــز   جــان همه خلـق جهــان استو اين زندگر   آن زـن

ــود قُدنا کشتـة کشتــه صفــت روح   نا کشتــة کشتــه صفــت اين حيــوان است  س ـب
  در کشتن اين قصــد همه اهــل قــران است   در کشتن عيســـیبدگر قصــد جهــودان 

  استبر دســـت اميــران و وزيرانــش مکان   آن را به سمــوات مکان گشـت و مر اين را
 )۹ص (                    

معنی حضرت عيسی فرض و بيت  ل بيت خاقانی بهاوالقدس را در مصراع  بنابراين بهتر است روح
  :گونه معنی کنيم را بدين
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کش آن  بردار او و جبرئيل جنيبت  پيامبر، حضرت عيسی به منزلة خريطه) معراج(در آن سفر 
  .حضرت بود

  

  پرواز عقل

  حضرت خاقان شناس مقصد حسن المآب   خاقانياح منشينـده است صبــگفت دمي
  رابـن غـ زريةكرد در اين سبز تشت خاي  زادة خاطر بيار كز دل شب زاد صبح

  وابــل الثــة اهـدم دانــهر صبح هــيافت  هست به پرواز عقل ر تو مرغ وارــخاط
  )٤٧ ص       (                  
چندان روشن » به پرواز عقل«ير شود كه تعب ل بيت آخر مالحظه مياو در مصراع ملأبا ت  

توان بيت را معني كرد ولي   هرچند با توجيهاتي مي.آيد نظر مي حدودي غريب به نيست و تا
ي است  آيا منظور از پرواز در اين بيت همان رفتار و فعل خاصّ.رسد نظر نمي كاربرد آن فصيح به

ايد در اينجا به مفهوم ديگري انگاشت؟ دهند؟ يا اين واژه را ب كه پرندگان با بال و پرخود انجام مي
  است؟  و يا اينكه احتمال دهيم در آن تصحيفي روي داده

نشيمن و « يكي از معاني واژة پرواز ،تر  به نقل از فرهنگهاي قديمي،نامة دهخدا در لغت  
 است، ولي   نيز اين معني براي واژة پرواز ضبط شدهبرهان قاطعدر . است  آمدهمرغان » نشستنگاه

است و » پدواز «مصحفاند كه بدين معني  مرحوم دكتر معين در پاورقي همان صفحه توضيح داده
» پدواز« ذيل پرواز ضبط كرده و ذيل مدخل نامه لغت تصحيفي را اند كه همين معنِي اضافه كرده
  . است  نيز آورده

هم به اندك دو چوب بلند باشد كه هردو را با«: است  آمده» پدواز«در برهان قاطع ذيل   
فاصله بر زمين فروبرند و چوب ديگري به عرض بر باالي آن بندند كه كبوتران و گاهي جانوران 

   .»شكاري بر آن نشينند و آن را به عربي ميقعه خوانند
 ،را در متون گذشته) امكان تصحيف پدواز به پرواز(اين مطلب  ٨دكتر نجيب مايل هروي  

هايي از قبيل پادار به پاوار در معني جلد و چابك و  نه واژهاند كه چگو نوشته و يادآوري كرده
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 ... و فرهنگهايي همچون جهانگيري ورشيدي و شدهپدواز به پرواز در معني نشيمنگاه تصحيف 
  .اند آن را ضبط كرده

مورد و امكان و احتمال   دراين،٩» پتواز-پرواز«اي تحت عنوان  دبيرسياقي در مقالهدكتر   
وي پس از بررسيهاي . اند  در متون مختلف ادب فارسي مطالبي ذكر كردهتصحيف اين واژه

داند و از جمله شعر آغاجي را به نقل از  اصيل مي را)  پدواز-پرواز( هر دو كلمه ،جانبه همه
  : آورد  ميشاهد) پتواز(نامة اسدي در اصالت پدواز  لغت

  ازــ نمرگاه تا به وقتــاز سح    مــاق باز تازه كنيــد و ميثــعه
  د از پدوازــون رده باز جنبــچ    ش باز شويمـــدواز خويــ پباِز

اند و  عنوان گواه اين مطلب ارائه داده  ابيات ديگري نيز به،براين دو بيت آغاجي  عالوه  
 -است  كار رفته معناي نشيمن و نشستنگاه به  اين كلمه به،اند كه در دو بيت از شاهنامه نوشته

 يكي از اين دو بيت شاهنامه، بيتي -اند  معني اخير را براي پرواز نيز احتمال دادههرچند ايشان اين
  : است  شدهسروده شاهنامه بازگردانيدن زال به خانة پدری خويش، در  در هنگاماست كه 

  رسيده به زير برش موي سر    درـزد پـــروازش آورد نــز پ
  )١٤٥ ، ص١ج   (                

هنگام زادن رستم و فريادخواهي زال از سيمرغ براي همكاري سروده و ديگري بيتي است كه در 
  : است  شده

  فكند و ز پرواز بر شد بلند    ت و يكي پر ز بازو بكندــبگف
  )١٥٢، ص ١ج (                
شايد  ،ديوان خاقاني در  به امكان تصحيف پدواز و مفهوم نبودن بيت آخرهج با تو،بنابراين  
 آن معني نشيمنگاه و آشيانة مرغان بدانيم و در به» پدواز«تصحيف را » پرواز« آن باشد کهبهتر 

  : صورت بيت را چنين معني كنيم 
هر صبحدم در نشيمنگاه عقل دانه و اجرت است که اي  اي خاقاني خاطر تو همچون پرنده

  .يابد ثوابكاران را مي
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  » ري« تا -باري

سفر به سرزمين خراسان و پيوستن به دربار  خاقاني چندين قصيده در اشتياق ،دانيم كه مي چنان
  : اي است به مطلع يكي از آنها قصيده. است  سنجر و ديدار دانشمندان آن سرزمين سروده

  عندليبم به گلستان شدنم نگذارند   چه سبب سوي خراسان شدنم نگذارند
  : گويد كه مي آنجا تا

  م نگذارندــان شدندل ندانست كه شاد  ادان دلــي رفتم باري همه ره شــمن هم
  م نگذارندــدر خراسم كه به ايوان شدن  ري خراس است و خراسان شده ايوان ارم

  م نگذارندـگرچه اين طايفه پرسان شدن  ان پرسمــوان خراســراس ري از ايـدر خ
  )١٥٣ص     (                  
يافتة  احتمال دارد تصحيفدر بيت دوم است كه » باري« كلمه نكتة موردنظر در اين ابيات  

آمد  سبب پيش چون منظور خاقاني اين بوده كه به خراسان رود ولي به. باشد کلمة ديگری بوده 
سوي   غز و شورش خراسان و درنتيجه گرفتاري سلطان سنجر، حاكم ري از رفتن او بهةحادث

  را بهاست؟ آيا آن   كار رفته در اينجا به چه معني به» باري« پس واژة .است  خراسان ممانعت كرده
درنظر بگيريم يا امكان دهيم اين كلمه تصحيف شدة كلمة » خالصه«همان معني مصطلح يعني 

  ديگري است؟
با ري  تاوی در اين سفر است،    و خاقاني نيز در اين قصيده اظهار كرده،دانيم كه مي چنان  

  اميد او برخوشحالي آمده و در اين مكان بوده كه وي حادثة ناگوار شورش خراسان را شنيده و
 بدين معني ؛بخوانيم» ري «»تا«را در اين بيت » باري«بنابراين آيا بهتر نيست كه واژة . است  باد رفته

باشد و   كنندة خراسان و كشتن علما را شنيده كه او تا ري خوشحال بوده و در آنجا خبر نگران
  : گونه اصالح كنيم بيت را اين

  دل ندانست كه شادان شدنم نگذارند    من همي رفتم تا ري همه ره شادان دل
مندي و نگراني خويش را از ري بيان  در بيتهاي بعدي اين قصيده نيز خاقاني مراتب گله  
صورت طبيعي زمينه براي   به،بيت سخن از ري به ميان نيايداين  در اگر شكبدون  .است  كرده

مه و سابقة قبلي و بدون قدم زيرا بدون ،شود فراهم نمي)  ...ري خراس است(بيان بيت بعدي 
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اي از آن در ذهن شنونده نبوده نوعي اخالل  اينكه زمينة سخن فراهم آيد، اخبار از چيزي كه سابقه
 گزارش بيتهاي ،اصالح شود» ري «»تا«صورت  به اما اگر واژة موردنظر. و بريدگي در شعر است

كدام غيرمنتظره   هيچاست، مندي شاعر از ري و شومي آن شهر  بعدي كه مراتب شكايت و گله
  . نيست
نسخة (» مسج« يعني ،ديسجاپاورقي ديوان مرحوم ضبط شده در به گواهي نسخه بدلهاي   

است و   جاي باري در اين دو نسخه تاري آمده  به،)نسخة پاريس(» پا«و ) مجلس شوراي اسالمي
نسخة  و اعتبار ارزشمه درمورد مقد در صفحة شصت و نه ، ديوانمصحح ،ديسجامرحوم دكتر 

  : ستا  مجلس شوراي اسالمي نوشته
آن به  از  يا اندكي پس) اواخر قرن ششم(سال كه شايد درهنگام زندگاني شاعر  اين نسخة كهن«

هاي آن را  هاي نسخ ديگر بوده ولي دست حوادث برگ خط نسخ نگارش يافته شامل تمام بخش
   .»...چون برگ گل پراكنده نموده 

  
  رگ تا/ تارك

  تارك گلبن گشاد نيشتر از نوك خار  رگس بر سر گرفت تشت زر از بهر خونن
  )١٧٩ص   (                  
 همين  به١٢ عبدالرسولي و١١ازيدكتر كزّ، ١٠ديسجاتصحيح دكتر اين بيت در ديوان   

 ملأ با اندكي ت.نداردنيز  ، كه قابل بحث باشد، بدل ديگرية نسخاست و ظاهراً  صورت ضبط شده 
گل و ارتباط اينها در يك و   و خار]ن[  يعني تشت و خون و نيشتر و گشاد،بيتدر واژگان 

معني فرق  به» تارك«توان يقين پيدا كرد كه  مياند، نظير مراعاتکه نسبت به هم مجموعة متناسب 
ل او مصراع الًاو. باشد  بوده» رگ تا«سر در ابتداي مصراع دوم درست نيست و صحيح آن بايد 

معني  بهو در ابتداي مصراع دوم حرف ربط متضمن معناي شرط » تا«م است و جواب مصراع دو
  .است  كار رفته كه به كه و زماني  وقتي،كه نهمي

 خار، رگ گلبن را گشاد و خون از آن كه نيشتِر وقتي: گونه باشد پس مفهوم بيت بايد بدين  
  .جاري شد، نرگس تشت زر بر سر گرفت تا آن خون را بگيرد



 

  

769    و معني آنهادر ديوان خاقانيچند واژه تصحيح 

  

  ها نوشت پي
  .۳۹، ص ۵، ج يادداشتهاقزويني، محمد، . ۱
  .۱۷ العقول، ص  ضةملطيوي، محمد بن غازي، رو. ۲
  .۱۸همان، ص . ۳
  .۱۱۷۱ ص ،فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني ، سجادي، سيد ضياءالدين.۴
  .۹۸ ص ،گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني ،الدين ازي، ميرجاللكزّ. ۵
  .۸۶ ص ، منشآت،خاقاني شرواني. ۶
  .۶۶۸ و ۶۶۶، ص ۱ ج ،فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني ،سجادي، سيد ضياءالدين .۷
  .۸۲ ص ،نقد و تصحيح متون ،مايل هروي، نجيب. ۸
  .۱۵۰ -۱۶۴، ص » پتواز-پرواز«دبير سياقي، محمد، . ۹
  .۱۷۹ ص ،فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني ،سجادي، سيد ضياءالدين .۱۰
  .۲۴۷ ص ،گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني ،الدين ، ميرجاللازيكزّ. ۱۱
  .۱۹۶، ص ديوان ،خاقاني شرواني. ۱۲
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