
 

 نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي

 33ه(، شمار1395) هفدهم سال
 

 یفارس یها در تذکره یپژوه ینقد خاقان  
 

 1نیا محیا ستوده
 دانشجوی دکتری زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه الزهرا)س(
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 چکیده:
که در  یسودمند یها است. با وجود پژوهش یدر ادب فارس ییسرا دهیاز سرآمدان قص یشروان یخاقان

حوزه  نیدر ا یو نقاط مبهم فراوان کیتار یایاست، زوا صورت گرفته یخاقان اتیدوران ح عیو وقا یشاعر ةویش

 سانینو ق تذکرهنه چندان موّث یاظهارنظرها نیگرفته از نخست ابهامات نشأت نیاز ا یاست . بخش یهمچنان باق

 یخود سبب رواج برخ ،یرونیب ینقدها نیر بر آنهاست. امتأّخ یها اقوال در تذکره نیتکرار ا زیم، و نمتقّد

تاکنون که  دهد یها نشان م یشده است. بررس یپژوه یدر منابع خاقان یاهل ادب و حّت انیالعات نادرست در ماّط

صورت  سانینو آراء و اقوال تذکره ینگرضرورت باز ةنیدر زم یمستقّل قیتحق پژوهی در حوزة خاقانی

ها و اشارات  بر آثار(، بر اساس گفته ی)مبتنینقد درون ةویپژوهش حاضر با تمرکز بر ش رو از ایناست.  نگرفته

 یپژوه یخاقانة اقوال صاحبان تذکره در حوز یانتقاد یو منشآت او، به بررس نیالعراقةحتف وان،یدر د یخاقان

مورد  ةطیدر ح ،یدست از آثار ادب فارس نیت و سقم مندرجات او صّح ،یریپذریتأث ،ینوآور زانیتا م پردازد یم

و نقد  یفارس یها تذکره یاست: نقد کّل یبند در دو بخش قابل دسته پژوهش نیانتایج گردد.  انیبحث، نما

مندرجات  بیانگر آن است که یفارس یها در تذکره یشرح حال خاقان ی. بررسیفارس یها در تذکره یپژوه یخاقان

خلط  نکهیا گریاست. د افتهیر بر آن راه متأّخ یها به انحاء مختلف در تذکره یدولتشاه سمرقند یعراالّشةتذکر

که  یالعاتاست و در اغلب کتب تذکره اّط جیها را تذکره یدر برخ زیمربوط به آنها ن اتیها و روا تّیشخص یاسام

. در بخش دینما یم زیناچ ارینقل شده، بس یکه از و یبا حجم اشعار سهیاست، در مقا خصوص شاعر آمده در

ا نامعتبر که با شواهد موجود اّم جیاست را یتیروا یگنجو با دختر ابوالعالء یخاقان وندیها، پ تذکره یپژوه یخاقان

و خلط  ییگو با مبهم  زین یحبس خاقان یصاحبان تذکره از ماجرا تیندارد. روا یهمخوان یدر آثار خاقان

را مربوط به اواخر عمر او  یخاقان ةانیصوف التیتما سانینو تذکره نیهمراه است. همچن عیها و وقا تّیخصش

 رخ داده است. یو یدر جوان یخاقان یل روحآن است که تحّو یایشواهد گو یآنکه بررس حال ؛اند دانسته

 ی.نقد درون ،یرونینقد ب ،یفارس یها تذکره ،یخاقان کلیدی: واژگان
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 مقدّمه -1

دست از  نیاختصاص دارد. ا یسینو به تذکره یادب فارس یقیاز آثار تحق یبخش

دهند، عمومًا  یمحّققان قرار م یفرا رو قیتحق برایکه  ییها آثار صرف نظر از سرچشمه

بر حافظه است. با وجود  هیو تک ییگو و گاه مبهم ییگو مجمل د،یاساس کارشان بر تقل

بر  یادب قاتیو استنادات در تحق تاز ارجاعا ی، بخش مهّمیی متأسفانهها یکاست نیچن

 ها استوار است.  مندرجات تذکره

 یایاست که زوا یفکر زبان فارس طبع و بلند یقو انیاز سخنگو یشروان یخاقان

 ر،یاخ یدر سالها ژهیپژوهان را، بو او توّجه محّققان و ادب اتیگوناگون و بعضًا مبهم ح

- مرتبط با شرح یها ینظرها و داور از اظهار یاریکه بس است. از آنجا جلب نمودهخود  به

ق و نه چندان موّث یالعاتست، اکتفا به اّطها قول صاحبان تذکره یبر مبنا یحال خاقان

 رود.  شمار می به قاتیتحق لیقب نیا یجّد یها بیبعضًا نادرست از آس

و  نیالعراقةحتف وان،یدر د یها و اشارات خاقان ل در گفتهنگارندگان، با تأّم نظربه  

های  ی در مقایسه با دادهپژوه یخاقان ةدر حوز یتر قیدق جیتوان به نتا منشآت، می

باره  نیدرا یمستقّل قیدهد که تاکنون تحق ها نشان می ی. بررسافتی دست نویسان تذکره

سخن و »خود،  ندمان فروزانفر در اثر ارزشمالّز عیاست و تنها بد نگرفته  صورت

اند وآنچه در  التفات نشان داده یفارس یها مندرجات تذکره ی، به بررس«سخنوران

 یةبر پا شتریب زین افتهی راه یپژوه یخاقان ةدر کتب و مقاالت حوز ریاخ یها سال

ها  تذکره یانتقاد یضرورت بررس بیترت نیر است. بدمرحوم فروزانفر استوا قاتیتحق

و « سخن و سخنوران»چون  یمطالب مندرج در اثر خاستگاهعنوان سرچشمه و  به

منابعی پژوهش در بدو امر با مراجعه به  نیگردد. در ا پس از آن روشن می قاتیتحق

مشتمل بر شرح حال  یها تذکره ،(۱۳6۳ ،)گلچین معانی«یفارس یها تذکره خیتار»نظیر 

 یچاپ یها با توّجه به نسخه آغاز و پژوهشاصلی و سپس کار  دیص گردمشّخ یخاقان

 پرداخته شد. ریز یها تذکره یموجود، به بررس
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الجنان  ق(،روضات896)سیالنفا ق(،مجالس883االنس) نفحات ق(،618االلباب) لباب

-ق(، مجّّّالس996)میق(، هفّّّت اقل982ّّّ)الشذذذعراةتذذذذکر(، 975الجنّّّان) اتجّنّّّ و

ّ الخ ق(، مّرآت 1022)نیالعاشّق  ق(، عرفات1010)نیالمؤمن عرا الّشّ  اضیّ ق(، ر1102)الی

ق(، 1260)نیالعّارف  اضیّ ق(، ر1237)ةنحیالّسذبسذان ق(، 1174آذر) ةق(، آتشکد1161)

 الحقّائق  ق(، طرائّق 1373)االدبةحننذیرق(، 1284الفصحا) ق(، مجمع1258االفکار) جینتا

ص، و نقل شواهد درخصوص نام، لقب، تخّل یموضوع یبند قاجار(. پس از طبقه ة)دور

او در  یگرفتّار  ،یخاقّان  فتصّوّ مّذهب،   ،یزادگاه و استادان و ،یوالدت خاقان خیتار

وفاتش بخش نقد و نظر آورده شده است. در بخّش   خیاو و تار ییزندان، مکنت و دارا

ت و سقم مطالب نقّل شّده   صّح ،ینقد و نظر، با تمرکز بر آثار و اشارات شخص خاقان

 فّات یتّر بّه تأل   قیدق یها یبررس یبخش برا نیشده است. در ا یها بررس از متن تذکره

ّ  «جانیدانشمندان آذربا»چون  ریاخادوار  ّ ترب یدعلاثر محّم « و سّخنوران سّخن  »و  تی

نّه فقّط در شّعر و     یاستناد شده است. از آنجا که خاقان زیمان فروزانفر نالّز عیبد فیتأل

ّ تّذکره بّه ا   سّندگان یز و ممتاز بوده و نومبّر زیو کتابت ن یسینو که در نثر ،یشاعر  نی

ا مغفّول مانّدن مهّارت    مجّزّ  یمقالّه، در بخشّ   ةادام دراند،  نپرداخنه یکار خاقان ةجنب

 قرار گرفته است. یمورد بررس زیاو ن یریدر نثر و دب یخاقان

 

 یپژوه یخاقان ةدر حوز یو درون یرونیب ینقدها -2

 یهنوز جوانب ر،یاخ یها در سال یپژوه یخاقان ةوجود اقبال پژوهشگران به حوز با

ابهام، از  نیا لیاز عمده دال دیاست. شا دهیبر ما معلوم نگرد یبدرست یخاقان یاز زندگ

با  .1به قصد خراسان باشد یق ودر سفر ناموّف یخاقان یها از نوشته یرفتن بخش دست

و  یآثار خاقانمتن ل در بهتر از تأّم یابهامات، راه نیا دنزدو یحال هنوز هم برا نیا

. ستیحوزه ن نیپژوهشگران ا یرو شی، پیپژوه خاقانیمعتبر منابع  یانتقاد یبررس

 جیکامل آنها  که منجر به تکرار و ترو رفتنیگذشته و پذ یها در پژوهش دیعدم ترد
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 دیجد فاتیتأل ریاست که دامنگ یمشکل  زی، نگردیده نیشیق منابع پنه چندان موّث یآرا

 است.شده 

 رهها هستند. تذک تذکره ،یپژوه خاقانی ةاز جمله منابع پر استناد در حوز 

(Biographiesاثر )ران،یاعم از ام ریمشاه ةنام یاست که در آن شرح احوال و زندگ ی 

 اریذگ نامبررسی که از  . چناندیایب شانیآثار ا یفو شاعران و معّر شمندانیاند ران،یوز

گونه آثار  نیا یرا برا« تذکره»، خود نام مومًاع نویسان تذکره د،یآ یبر م یفارس یها تذکره

و . . . استفاده  ةروض ،ةقیحد اض،یچون مجمع، ر یماتاند، بلکه از  کل هانتخاب نکرد

 رساند.  مفهوم مجموعه را می یاند که همگ کرده

شاعران مبادرت  یبرا یسینو به امر تذکره یکه در زبان فارس یکسان نیاز نخست

را به او نسبت « عرامناقب الّش»هّ.ق.( است که 6و5)قرنیوناند، ابوطاهر خات کرده

« االلباب لباب»موجود  یفارس ةتذکر نیتر یمی( قد309ص ،1385کوب،  نی)زّر.اند داده

به  یپرداز عبارت ثیدارد و از ح یفراوان یو ادب یخیتار دیاست که فوا ید عوفمحّم

کتب  گری( از د240ص ،1388 وب،ک نینگاشته شده است.)زّر یثعالب« الدهرةمیای» ةویش

تذکرة هفت اقلیم از امین  ،سمرقندی تألیف دولتشاه ءالشعراةتذکرتوان به  تذکره می

 خان هدایت اشاره کرد. احمد رازی و مجمع الفصحاء اثر رضاقلی

گذشته از منابع معدود و ارزشمندی چون تذکرة نصرآبادی که اّطالعات اجتماعی 

های متقّدم و نیز متأّخر نشان  بررسی تذکره ،2ای در نقد شعر دارد مفید و مباحث ارزنده

نگارش همراهند؛ از  ةویدر ش یقابل توّجه یها یدست از آثار با کاست نیکه ادهد  می

 ،یسینو حال حال شاعران، ناقص است؛ در شرح شرحشده در  مطرح اتیجزئ نکهیجمله ا

؛ شود از آنها نام برده نمیاستفاده نشده و در صورت استفاده معمواًل  یصمنابع مشّخ از

اوضاع  ،گذشته از اینهاصاحب تذکره است؛  ةقیلسِصرف عمومًا نیز انتخاب اشعار  اریمع

 یها استنباط یشود و روش استدالل بر منبا یزمان شاعر ذکر نم یو اجتماع یاسیس

است. از آنجا که صاحبان تذکره به شرح حال  گمانو همراه با حدس و  یشخص
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ای  اشاره زیممتاز او در نثر ن ةویو ش یخاقان یریبه دبطبعًا اند،  نپرداخته سانینثرنو

 اند. نکرده

است از نام، لقب،  افتهیراه  یفارس یها تذکره به یحال خاقان آنچه از شرح

در زندان، جاه و مکنت و  یگرفتار انه،یصوف التیص، زادگاه، استادان، مذهب، تماتخّل

 ،ها اصالح و تکمیل آن داده ،در جهت نقدپژوهش حاضر . رود یفراتر نم یوفات خاقان

اقوال  نیا یبررسبه و منشآت او،  نیالعراقةحتف وان،یدر د یاشارات خاقان یبر مبنا

 .پردازد یم

  3نام -2-1

 -آمده است؛ از جمله در عرفات «میابراه» ،ای در اکثر منابع تذکره یخاقان نام

 ،1385 ،یسمرقند )دولتشاهءالشعراةتذکر(، 1269ص، 2ج ،1389 ،یانیبل ی)اوحدنیالعاشق 

 الجنان اتالجنان و جّن روضات (،261ص ،1387 ،یاالفکار)گوپامو جینتا (139ص

-(، مرآت616ص، 2ج ،1377 ،ی)شوشترنیالمؤمن (، مجالس201ص ،1383 ،یی)کربال

 عراالّش اضی(، ر36ص ،1337 ،یگدلیب آذر)آذر ة(، آتشکد24ص ،1377 ،ی)لودالیالخ 

(، 384ص ،1385 ت،ی)هدانیالعارف اضی(، ر702ص، 2ج ،1384 ،ی)واله داغستان

، 1ج ،1382 ت،یالفصحا)هدا (، مجمع625ص، 2ج ،1382 شاه،یالحقائق)معصوم عل طرائق

، 2ج ،1346س، )مدّراالدبةحننیر(، 331ص ،1363 ،یی)نواسائ(، مجالس النف723ص

 ،1373،یآورده است.)جام «لیبد»را  ینام خاقان االنس در نفحات یا جام(. اّم109ص

 (605ص

 و نظر نقد

آمده است.  «میابراه» به صورت ،ها در غالب تذکره ینقل شد، نام خاقان کهچنان

. ابوبکر اند رفتهیپذ یخاقان ینام را برا نیهم زین یگرید یرونیها، منابع ب عالوه بر تذکره

منشّآت را در  یخّط ةنسخ یهجر ازدهمیکه در قرن  یبن رستم بن احمد الشروان

 «میابراه»کند و  ذکر می. . .« یخاقان میابراه ناموال»خود داشته، نام شاعر را  ةکتابخان

 ن،یبرا (  افزون52ص ،1374 ،ی)کندل4است. بسته است که بر سنگ مزار شاعر نقش ینام
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 وانیح نخست دمصّح ،یسولعبدالّر ی( و عل129ص ،1314 ت،ی)ترب تیترب یدعلمحّم

حسن  یهاد  سورشش( پروف ،1389 ،یاند.)خاقان رفتهیشاعر پذ ینام را برا نیهم یخاقان

 «میابراه»را با نام  یکند، خاقان می ادینامدار شروان  یآنجاکه از شعرا زین

 (1ص ،1382خواند.)حسن،  می

ت آنان که نام حّج»است:  گفتهدانسته و  «لیبد»را  یمرحوم فروزانفر نام خاقان ااّم

 است: تیب نیاند، ا دانسته میرا ابراه یخاقان

 یار شرواننّج یزپشت آزر صنعت عل            آمد   دیپد یمیبراه ،ییآرا ْیخوان معن به

 ةنیوحدت قر یایشکن است و  بت یعنی یمعن یالزم عرف م،یمقصود از ابراه که»

چنانکه خواهد  ،ه( البّت613ص ،1380فروزانفر، «)صل نگردد.که به آخر اعالم مّت آن است

در  زین یگریو شواهد د ستیفوق محدود ن تیوجه به ب نیدر ا «میابراه»کاربرد  ،آمد

 دارد. وجود و منشآت نیالعراقةحتف

ح مصّح وانید ةمو در مقّد رفتهیپذ یخاقان یرا برا لینام بد زین یادسّج نیاءالّدیض

 :دیگو میکرده و  اشاره شینام خو چند به یدر موارد زیخود ن یخاقان»است:  آورده ،خود

 «نهاد لیپدر نام بد لیدل نیرا                    بد ییاند جهان سنا من آمدم بدل»

 شش( ،1385 ،ی)خاقان 

 یبخش ای هیکن یجا اسم، که به یمعن لزومًا نه به نجایدرا« نام»رسد که  نظر می ا بهاّم 

کار  هب ییمعنا نیبا چن زین یگرید تیرا در ب« نام» یکه خاقان چنان است.  آمده 5هیاز کن

 است: برده

 اد ناممّّّّجم نهّان عکه در هنر تمامم               حّس دید چون

 (220ص ،1387 ،ی)خاقان 

عمر بدان  نیالّد یکاف یاز سو یاست که خاقان یلقب «عجم انحّس»توضیح این که 

« صتخّل» یجا را به« نام»گاه  یخاقان ،ییع معناتوّس نیب گشته است. با توّجه به همملّق

 کار برده است: به
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 شینام خو «تخاقان هّم»مرا                من کنم  یبه نسبت خوانده خاقان او

 (779ص ،1385 ،ی)خاقان

و آزر دراشاره به خود و  میابراه ادکردیبه  یکه خاقان یلیرسد تما نظر می به 

نوشته است،  نیالّد فیای که به س در نامه یباشد. خاقان لیپدرش دارد، فراتر از وجه تمث

بود،  یارپسر نّج می. ابراهیتو کرد یازخاک به آدم یرا به دست مردم یخاقان: »دیگو می

است که  یارهم پسر نّج یافگند. دعاگو ادیخراب بن یاخالص در واد ةخدا خان یبرا

 (88ص ،1362 ،ی)خاقان«.افگند می ادیجان بن تیدر وال یخدا یةصدق به جهت سا ةخان

پرسش  یکه از نام و موطن و یا در پاسخ به خواجه زین العراقینحتفةدر  یخاقان

 اشاره کرده است:« شروان»و  «لیخل»کرده، به 

 تّا، کجا مقامّّّنامت             اصلت ز کج ستیو چ یچه کس گفتا

 روانّّن از بالد شّم الدیّّّن ران             مّّسخ یمّلّّمتع مّّگفت

 لّطّّمع یروگّّّررزند ُدّّّل             فد اّوّعه لیّّچو خل ودهّّّب

 (45ص ،1387 ،ی)خاقان 

اظهار نکرده و پاسخ خواجه  مًاینام خود را مستق یخاقان د،یآ یاز متن بر م چنانکه

 داشته است. انی)ع( بمیبه نام ابراه یا را ضمن اشاره

 -نیدالّدیوح– شیدرمورد پسر عمو یکه خاقان یبر شواهد مذکور، از اشارات افزون

 تّیتقو ی رانام بودن خاقان میقابل استشهاد است که احتمال ابراه یا دارد، نکته

اشاره  ،عمر نیالّد یکاف ش،یبه درگذشت عمو یآنجا که خاقان وانیاز د یتی. در بدینما می

 کند: می ادیاو   6دارد، از عثمان

 مگذراد نوبت عثمان او ،ازل عهد عمر درگذشت               تا به ابد یز قضا گر

 (366ص ،1385 ،ی)خاقان

سروده است، به نام  نیالّددیکه در مدح وح 7یبند عیدر ترج یخاقان نیهمچن 

 اشاره دارد: شیخو پسرعّم
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 آباد من اتیدارد ح یسویو عقد ع عثمان عمر کز فر او          حّل س،یادر بینا

 (524ص، 1385 ،ی)خاقان 

 شمرد: یبرم نیرا چن نیالّددیانساب وح یبند خاقان عیترج نیهم یانیپا اتیاب در

 و رو  ریعمر در گ یاست انسابش از کاف ظاهر

 او میّلف عثمان و ابراهّر تا قدسّّّشم می        

 (527ص، همان) 

 شیاعال و جّد «عثمان»، یکه پدربزرگ خاقان گردد یص مسان، مشّخ نیبد

 توان یکه از نظر گذشت م یمهم و شواهد مستدّل نیبه ا اند. با توّجه نام داشته «میابراه»

عمر نام پدرش، عثمان را بر پسر خود  نیالّد یگونه که کاف استنباط کرد: همان نیچن

رسم به  نیم را بر فرزندش نهاده است. ایابراه ش،یخو یاینام ن زیار ننّج ینهاده، عل

رواج  رانیمختلف ا یده نگاه داشتن نام بزرگان خاندان، هنوز هم در نواحمنظور زن

 دارد.

 لقب -2-2

 ءالشعراةتذکراند؛ ازجمله در  آورده نیالّد را افضل یتذکره لقب خاقان صاحبان

(، عرفات 605ص ،1373 ،یاالنس)جام (، نفحات139ص ،1385 ،یسمرقند )دولتشاه

 ،1384 ،یداغستان )والهءعراالّش اضی(، ر1269ص، 2ج ،1389 ،یانیبل ی)اوحدنیالعاشق

 ،ییالجنان)کربال (، روضات723ص، 1ج ،1382 ت،ی)هداءالفصحا (، مجمع702ص

 الحقائق)معصوم (، طرائق109ص، 2ج ،1346س، )مدّراالدبةحننیر(، 201ص ،1383

 ....( و 625ص، 2ج ،1382 شاه،یعل 

ان حّس»به لقب  «سیفاالّن مجالس»در  یینوا ریشیعل ریو ام «بهارستان»در  یجام

 اند: اشاره کرده زین «عجم

« اند. العجم لقب کرده انکه در صناعت شعر داشته، حّس یرا به سبب کمال یو» -

 (141ص ،1379 ،ی)جام
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 ،1363 ،یی)نوا«.اند چه افصح و ابلغ شعرا بوده گفته عجم می انرا حّس او» -

 (331ص

 و نظر نقد

نوشته شده و  زیاست که بر سنگ مزارش ن «نیالّد افضل» یلقب خاقان نیمشهورتر

اند.  لقب خوانده نیهم ، شاعر را بهلیخل نیو مجدالّد مگریس عصر، همچون احمد ریمشاه

خود در اشعارش، از لقب  ی( خاقان612ص ،1380 فروزانفر، ،126ص ،1374 ،ی)کندل

 العراقینحتفةکه در  یاالبهر نیعمادالّد امام یةکرده است؛ از جمله در مرث ادیر مکّر «افضل»

 آمده است:

 !افضل !افضل :به زبانش یل             بودر دم ز روز اّوّّّآخ اّّت

 (233، ص1387 ،ی)خاقان

 آنجا که گفته است: زین

 لرف اّوّّدو ح «یآزاد»از                    «لّّّافض» ینیرا نب آزادان

 (61ص)همان،       

 شعر در محافل احرار کن ادا نیّّا            ییبکر سخن تو ةاطافضل ار مّش یا

 (6ص همان،)

 دیمنه «اضل»ل به جز ّد                  نام افضها راَن فضول نیار ز «افضل»

 (173ص)همان، 

 یها از نامه یا در سرآغاز برخنشده اّم یا اشاره «نیالّد افضل»منشآت به لقب  در

 اُنّسَح هُمشده است: خاِد ادیشکل  نیبد« العجم انحّس»به بزرگان عصر از لقب  یخاقان

 (116، 74، 69، 63صص ،1362 ،ی)خاقانیخاقاناْل ِمَجَعاْل

 ةکه به روض یکرده است. او زمان ادی« ان عجمحّس»از لقب  زین وانیدر د یخاقان

 اسالم)ص( گفت: امبریمدح پ «حّسان عجم»درآمد، با لقب  یس نبومقّد

 نندیب ایگو یش طوطّّخم مرغیس شیپ        یسرا ان عجم مدححاضر و حّس یمصطف

 (99ص ،1385 ،ی)خاقان 
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از  د،یّ گو عمّر مّی   نیالّدّ  یو در ذکر کّاف  نیالعراقةحتفگونه که خود در  آن خاقانی

 :  8است شدهب لقب ملّق نیبد شیعمو یسو

 مّّاد نامّّّم نهّّان عجکه در سخن تمامم                   حّس دید چون

 (220ص ،1387 ،ی)خاقان

از کاربرد خاص، به شکل عام مورد استفاده قرار  شیان پلقب حّس یشعر خاقان در

 یثان»( و 316 و 76صص ،1385 ،یخاقان«)انحّس بینا»خود را  زین یگرفته است. گاه

ثابت در امر  بن انط حّستسّلدر این تعبیرها ه است. البّت( خوانده 95صهمان، «)انحّس

است، چنانکه ناصر  ودهسرا ب یمورد توّجه شاعران فارس زین یاز خاقان شیپ یشاعر

 سروده است:به همین شیوه خسرو 

 ان کنمحّس یو گاه ّیرا ز بهر مدحت آل رسول                    گه رودک جان

 (305ص ،1372)ناصرخسرو،  

 من از احسان او گشتم چو حّسان           راکید اّّّّحّسان او خوانن راّّّم

 (326ص)همان،  

 داند: ان مینظم حّس یةپا را هم شینظم خو زین ییسنا

  میچو بوعمر و عال، فرش قرائت گستر گه

  میثابت، مدحت احسان کن بن انگه چو حّس                

 (413ص ،1385 ،یی)سنا

 تو را رایبگذار و گرد شرع گرد ا یشاعر

 ان داشتند، نظم حّسمحّم یزشت باشد ب                   

 (466ص)همان،   

 یخاقان یةکن رامونیپ« نام»که در بخش  یآنچه گذشت و با توّجه به اشارات مطابق

 «العجم انحّس»و  «نیالّد افضل»( و القاِب لیبد ی)اب«لیبد ابو» یةکن ،«میابراه»ذکر شد، ناِم 

 .دینما یم یرفتنیپذ یخاقان یبرا
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 صتخّل -2-3

-(، مجمع142ص ،1385 ،یسمرقند )دولتشاهءالشعراةتذکرصاحبان تذکره در  قول

-اضی(، ر24ص ،1377 ،ی)لودالیالخ (، مرآت732ص، 1ج ،1382 ت،ی)هدا الفصحا 

ص تخّل «یقیحقا»ابتدا  در یکه خاقان است نی( چن384ص ،1385 ت،ی)هدانیالعارف 

شروانشاه برده، به  وچهراو را به دربار من یکرده و پس از آنکه ابوالعالء گنجو می

 ،یانیبل ی)اوحد«نیالعاشق عرفات» ةدر تذکر تیروا نیاست. ا افتهیص تخّل یخاقان

 بیبه ذکر نام شاعر پرداخته ترت سندهیآمده، اّما آنجا که نو زی( ن1269ص، 2ج ،1389

به صورت  زیااللباب ن در لباب یص خاقانکرده است. تخّل تیرا رعا «یقیالحقا یخاقان»

در  یجام نیاست. همچن ( ذکر شده221ص ،2ج ،1361 ،ی)عوف«یقیلحقاا یخاقان»

 خوانده است. «یشروان یقیحقا یخاقان»را  ی( خاقان141ص ،1379 ،یبهارستان )جام

 و نظر نقد

 چنینسروده،  یاز خاقان تیعنوان گله و شکا که به یا دهیضمن قص ابوالعالء

 :دیگو می

 ادمّّّّبر نه تیخاقان زیب نّّنزد خاقانت بردم             لق یشاعر شد چو

 (28ص ،1314 ت،ی)ترب   

 یبر آغاز کار شاعر ت،یب نیدر ا «یچو شاعر شد»نظر نگارندگان عبارت  به

در مدح منوچهر شروانشاه  یدر اوان جوان یای که خاقان دهیداللت دارد. در قص یخاقان

 ی، از دو غزلنی( همچن121ص ،1385 ،یاست.)خاقان کار رفته به یص خاقانسروده، تخّل

ع مقّط اتی. ابدیآ یشعر به مشام نم یخام یبو ،سروده شده است یقیص حقاکه با تخّل

 است: نیدو غزل چن نیا

 یکه سگ در من ینگفت ّیقیاز وفا          به حقا یدر تو چند الفم که تو روز ز

 (677ص ،1385 ،ی)خاقان        

 دیبا یقیج زنش حقاّّعشق افتد               شش پن نیکار به کعبت چون

 (592ص ،)همان 
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هر « نیالعراقةحتف»منثور  ةباچیدر د نیو همچن شیها از نامه یدر برخ یخاقان خود

 ( آمده18منثور تحفه)بند  ةباچیاست. در د کار برده به گریکدیص را در کنار دو تخّل

سلطان  نیخدمت ا یوقت ،یقیالحقا یالعجم الخاقان انتحفه حّس نیمگر ناظم ا: »است

 ،یکه در منشآت)خاقان «یقیحقا»بر  «یخاقان»م ( تقّد6ص ،1387 ،ی)خاقان«....افتی

( هم مضبوط است، 278 و274 ،262 ،255 ،248 ،122 ،117 ،74 ،67 ،63صص ،1362

 .کند ینم دییها را تأ در تذکره جیاست و قول را یبر خاقان یقیر لقب حقاتأّخخود گواه 

ص از اشعار خود را که تخّل یاریاحتمال داده که شاعر بس نیچن یکندل  ارغّف

 یدر بازگشت از ر یکه خاقان یها جزو آثار آن سروده ایبرده و  انیداشته، از م یقیحقا

که در  یدی( گذشته از ترد103ص ،1374 ،یرفته است.)کندل نیگم کرده بود، از ب

ل ارتباط با تحّو یب یقیص حقاکه تخّل درس نظر می وجود دارد، به یکندل یها گفته

است  یشاعر برشمرد بلکه نام یص شعرتخّل دیرا نبا «یقیحقا»و  نباشدشاعر  یروح

 پس از درد طلب و توبه و انابت، خود را بدان خوانده است. یکه خاقان

 یوالدت خاقان خیتار -2-4

 نشده است. یا اشاره ید خاقانمعروف به سال توّل یها تذکره در

 و نظر نقد

به  یاتیباره او خود در اب نی. در استیص نمشّخ قیبه تحق یوالدت خاقان زمان

 یعنیرسد بر ذکر "عقد کامل" متوّجه است؛  هجرت اشاره دارد که به نظر می 500سال 

والدت خود نپرداخته  خیتار قینظر داشته و به ذکر دق فقط شمار قرن را مّد یخاقان

 است.

 ر سخاشّّّال دگر مخّبّد هزار سّّمان    لفظ من که پانصد هجرت چو من نزاد     از

 (234ص ،1385 ،ی)خاقان  

 صفاهان یاّّانه کنم دعّّباز دوگ               گانهیهجرت چو من نزاد  پانصد

 (357ص)همان،       
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که  یتیهم دارد. چنانکه در ب یگرید یها به ذکر عقد کامل نمونه یخاقان التفات

 و گفته:  اوردهیسال را در نظر ن 69هّ.ق.( سروده است،  569در سفر دوم حج)سال 

 به پانصد سال باز  یروز نیحج در چن یپ از

 اند  دهیآسمان را منقطع سان د دیبر در ف             

 (92ص، ۱۳85 ،یخاقان) 

دانّد   مّی  یهّ.ق. را زمان والدت خاقان 520سال یمشروح لیدال ةفروزانفر با ارائ 

کّه   لیای از جنّگ الال اسّماع   با ضّبط نسّخه   خیتار نی( و ا635ص ،1380)فروزانفر، 

 ختم الغرائب، نه(، مطابقت دارد.  ،1385 ،یاست)خاقان یکدکن یعیمورد توّجه شف

 بحث: نیا ةتکمل

است؛  کرده شیبه سن و سال خو یاشارات ش،یها از سروده ای در خالل پاره یخاقان

 خود سروده است: یسالگ ستیاز ب شیکه پ ریای به مطلع ز ازجمله در قطعه

 چو من دیجوان ند کیبه سخن            نه فلک  یسالم دو ده ول ستین

 (913ص وان،ید ،همان)

 ای به مطلع: دهیدر قص و

  اریحسن رخش درافکند  دانیکه به م نیه

    اریب یّّیل بهاّّّر ز جان نعّّّبهات شیب         

 کند: خود اشاره می یو چهار سالگ ستیشاعر به ب که

 چهار از شمار و ستیجمله ساعات هست ب      یبل اتمیست سال حا روز و شب ساعت

 (181ص)همان،   

و پنج سال  ستیوطواط سروده، از ب نیدالّدیای که در پاسخ به رش دهیدر قص زین

 عمر شاعر سخن رفته است:

 اّاسم کیهزار و  یجواهر داشت      نهادمش به بها کی و یسخنش س ةلیطو

 شش دگر را شش روِز کون بود بها      دمیپنج بخر و ستیسال عمرم از او ب به

 (30ص)همان،   
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 -یکاف ش،یخود و مرگ عمو یسالگپنج  و ستیکه به ب العراقینحتفةاز  یاتیدر اب و

 اشاره دارد: ن،یالّد

 و پنج درکوفت ستیدلم به گنج درکوفت               سالم در ب یپا چون

 شمیّرد پّّآن بم یادّّّّاز ش               مّّشیل نطق بّکز اه تّّدانس

 (220ص ،1387 ،ی)خاقان 

 مدح اصفهان: ةدیقص در

 ...صفاهان یخواستم انصاف ماجرا         ع حاج بر لب دجله  ّمن از جم پار

 ...صفاهان یداشتم وفا نیده چنّزن         اخالص   سال هست کز سر یس تمّد

 ...صفاهان یدم ثانون الف سزاّّران         سنه ثانون الف به حضرت موصل  در

 (354-355صص ،1385 ،ی)خاقان

 نیدر ا« پار»شرط که  نیهّ.ق.  با ا 551 ثا نون الف معادل است با سال سنه

 یکه خاقان یا باشد و با توّجه به اشاره «نیاز ا شیپ»و نه « سال گذشته» یبه معنا دهیقص

 گردد. باز می 522 ای 521خود دارد، سال والدت او به  یسالگ یبه س

 زادگاه -2-5

ص ، 1ج ،1382 ت،یالفصحا)هدا در مجمع تیازجمله هدا سانینو از تذکره یبرخ

در  یینوا  ریشیعل ری(، ام36ص ،1337 ،یگدلیب  آذر)آذر  ةدر آتشکد یگدلیب  (، آذر723

 احهیالّس در بستان یروانیش  نیالعابد نی( و ز331ص ،1363 ،یی)نواسیفاالّن  مجالس

 اند.  دانسته یروانیرا ش ی( خاقان324ص ،1315 ،یروانی)ش

 نی( وحس280ص ،1382 شاه،یعل الحقائق)معصوم در طرائق شاهیعل معصوم ااّم

 یاند که خاقان داشته انیب حیتصر ( به202ص ،1383 ،ییالجنان)کربال در روضات یکربالئ

 . یروانیاست نه ش یشروان

 ونظر نقد

 دیاند. مرحوم سع دانسته یروانیرا ش یخاقان سانینو تذکره یکه نوشته آمد برخچنان

 نیه چندو خّط نیا زیدر باب تما «روانیشروان و ش»تحت عنوان  یا در مقاله یسینف
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همان شهر کوچک از  یکیبوده است؛  ینام سه آباد رانیدر ا روانیش»آورده است: 

نام  اقوتیدر بخارا که  ییو سوم روستا رستاندر ل یکوچک یتوابع قوچان، دوم آباد

 جانیاران بوده، امروز مرز آذربا نیدر سرزم میبرد. اّما شهر شروان که در زمان قد می

 (23 -32صص ،1327 ،یسی)نف«.اند شهر برخاسته نیبزرگ از ا یاست و شعرا یشورو

شروان،  تختیپا ،یدر شماخ» یاند که خاقان آورده یچون غفار کندل یمحّققان

 نیچن یسمقّد میالتقاس در احسن ی( شماخ41ص ،1374 ،یکندل«)چشم به جهان گشود.

است و  یو گچ یآن سنگ یواقع شده، بناها یکوه یدر پا هّیوصف شده است:  شماخ

 فیجامع توص بازارها و مسجد با یو باغستان دارد. همو شروان را شهر بزرگ یآب جار

مرحله   تا شهر شروان را سه یشهر شماخ ة( و فاصل283ص ،1361 ،یسکرده)مقّد

 یکه و دیآ یبر م نیچن یکندل  ارشادروان غّفنظر  ( از اظهار287ص.)همان، 9نوشته است

به نام شروان معتقد  یوجود شهر حساب آورده و به به جانیای در آذربا هیشروان را ناح

 شروان را شهر خوانده: وانیخود در د یاست. اّما خاقان هنبود

 هست از آن شهر کابتداش شر است             یانّّروان مکن که خاقّّّش بیع

 ر است    ّّر بشّّرع و آخّل شاّوّّّبه دو حرف             ک یچرا کن یشهر بیع

 (68ص ،1385 ،ی)خاقان

به صراحت از  یدر معارضات خود با خاقان زین یزاق اصفهانالّر عبد نیالّد و جمال 

 کرده است: ادیشهر شروان 

 سخن از من بدان مرد سخندان برد کیمن به شهر شروان برد      غامیکه پ ستیک

 (85ص ،1362 ،ی)اصفهان 

ای سروده  دهیقص اسالم)ص( امبریبه مدح پ صو تخّل ر بر وفات عّمدر تحّس یخاقان

 یکه خاقان افتیدر توان یکه به شماخی داشته است، م یطبق اشارت دهیقص نیو در هم

 آن خطه( بوده است: ةشماخی )نه لزومًا زاد میشهربند و مق

 وان مصر عجم ساختنّبه شماخی تو را کرد قضا شهربند       نام شماخی ت چون

 (316ص، 1385 ،ی)خاقان
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 یحاسدان، از تنگنا بیاز شر شروان و نه تیپس از شکا العراقینحتفةدر  زین

 کند: می ادی( یمسکن خود )شماخ

 یفراخ نیبد یید بر دلم شماخی               گلخن جاّّآم تنگ

 ل تن منوّکّم یر موّّمن است مسکن من               ه زندان

 (212-213صص ،1387 ،ی)خاقان 

 موطن او شهر شروان از بالد اران است: دیآ بر می یخاقان وانیه از دک چنان و

 هست از آن شهر کابتداش شر است             ّین که خاقانّّروان مکّش بیّّع

 (68ص ،1385 ،ی)خاقان

 بزاد گرید یرّّروان ساحّّخاک       خاک ش ریشد ز یساحر نیبه غزن چون

 (858ص)همان، 

 من یاالدب منشا م قابله    خاک شروان مولد و دارّدست لطف مه،یرم مشّفق ةپرد

 (323ص)همان،  

از داراالدب شماخی بر  یگرفته که خاقان جهینت نیچن ریاخ تیاز ب یکندل ارغّف

االدب  دار»در شهر  یآورده که خاقان نیهمچن ( او43ص ،1374 ،یآمده است.)کندل

 (319ص ،1348 ،یبوده است.)کندل میو تعل سیتدر یعلم ةحوز یدارا «شماخی

 یخاّص نام محّل ریاخ تیدر ب« داراالدب»داد که  حیتوض دیشبهه با نیرفع ا در

ادب، مجلس  ةخان یکه در معنا است یبی( بلکه ترک1004ص ،1387 ،ی)استعالمستین

 لیقب نی( استعمال ا463ص ،1382 ،یاداست.)سّج کار رفته علم و فضل و مدرسه به

 یعم رالّن دارد: دار یفراوان یها نمونه یمکان در منشآت خاقان فیتوص یبرا باتیترک

حوس شروان (، دارالّن76ص(، دارالملک شماخی)همان، 281ص ،1385 ،ی)خاقان

(، 153صشروان)همان،  (، دارالعّز236ص(، داراالنس موطن)همان، 113ص)همان، 

 (.281صالملک خراسان)همان،  دار

 استادان -2-6

  -ةتذکردانند. دولتشاه در  می یرا استاد خاقان یفقًا ابوالعالء گنجومّت سانینو تذکره
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 یبه خاقان شیابوالعال دختر خو»آورده است:  نیچن ،دهیگز خیبه نقل از تار ء،عراالّش

خواست که سفر  . میدیاستاد بود. چون دست نداد رنج یطمع داماد زیرا ن یداد. فلک

 یبها نیا ،ای فرزند و گفت دیهزار درم بدو بخش ستیب ،او یکند. استاد جهت رضا

بدان خشنود و  یاست که همه بهتر از دختر ابوالعال باشد. فلک یترک زکیپنجاه کن

 «کرد. ینخوت کرد و به استاد التفات نم افت،یه و شهرت جا یشد و چون خاقان یراض

 ةدر تذکر با دختر ابوالعال یوصلت خاقان ی( ماجرا124ص ،1385 ،ی)دولتشاه سمرقند

 ،1382 ت،یالفصحاء)هدا (، مجمع1270ص، 2ج ،1389 ،یانیبل ی)اوحدنیعرفات العاشق

 نقل شده است. زی( ن51-52صص ،1337 ،یگدلیآذر)آذر ب ة(و در آتشکد732ص، 1ج

 نیپسرخوانده و شاگرد مه یشروان ی: فلکدیگو یم نیالعاشق در عرفات یاوحد

ر مشهر مقّر یاز شعرا یو ،نظم درآمد ةبه عرص یاست. چون خاقان یگنجو یابوالعال

در  ،چه ،است یاستاد خاقان یم شده که ورا توّه یه بعضکو استادان زمان بود چنان

 دهیبوده است و صاحب گز یو شقم شده، هم یو تیدر مقام ترب زیحال او ن تیبدا

 ،یانیبل یداند.)اوحد می یکرده، ابوالعال را استاد و یبه و یخاقان یاگر چه نسبت استاد

 (3178ص، 5ج ،1389

را استاد  یفلک یبعض»آورده:  نیالفصحاء چن در مجمع تیخان هدا یرضاقل 

 :دیگو یدر معارضه با خاقان یکتیاخس ریچنانکه اث ]اند[؛دانسته یخاقان

 «دهان من است ةبرون آمد        که طوق نعلش بر حلق ینّتوس ی،کّّآخور فل ز

 (1416ص، 1ج ،1382 ت،ی)هدا

 داند. می یرا شاگرد فلک ی( خاقان605ص ،1373 ،یاالنس)جام در نفحات زین یجام

 و نظر نقد

که امروز چاپ شده و در دست است در شرح احوال ابوالعال  یا دهیگز خیتار در

قول دولتشاه و  انیو تنها مطلب مشترک م میابی یرا نم یداستان نیچن یو فلک یو خاقان

آمده  یخاقان زیاز ابوالعال که در شرح حال ابوالعال و ن ستی اا قطعه دهیگز خیمتن تار

 آن دو قطعه با هم مطابقت تام ندارد. اتیاّما اب ،است
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 نیاست و ا یاستاد خاقان یشروان یفلک ندیگو یبعض: »دیگو می دولتشاه، نیهمچن

 یو فلک یآورد که خاقان می ،در جواهراالسرار یعارف آذر خیبلکه ش ستیدرست ن

.« دیگو می یرا استاد خاقان یفلک یاند و حمداهلل مستوف گنجه یهردو شاگردان ابوالعال

موجود  دهیگز خیکه از تار یمراجعه به متن با( اّما 180،ص1385 ،یسمرقند )دولتشاه

به دست  دهیگز خیچه بسا که متن کامل تار ن،ی. بنابرامیابی یای را نم اشاره نیاست، چن

 باشد! دهیما نرس

در اقوال  زین یبا دختر ابوالعال، پس از دولتشاه سمرقند یوصلت خاقان یماجرا 

است.  دیترد یت و سقم آن جادر صّح ،حال نیاست. با ا افتهیر راه متأّخ سانیون تذکره

در  یرا به عقد خاقان یگریدختر د ایابوالعال دختر خود  نکهیناصح در ا یدعلمحّم

را  یگریدختر د ایابوالعال دختر خود و : »استآورده  نینموده و چن دیترداظهار آورده، 

 (219ص ،1304)ناصح، «.درآورد ینکاح خاقان ةدر حبال

ار عبدالغّف نیالّد قموّف شیالج که در مدح صاحب یا دهیدر مطلع سوم قص یخاقان

 یخود و عواقب آن اشارت یعشقباز یبه ماجرا ش،یخو یسروده، ضمن هجو بدگو

 :دیگو دارد و می

 آن به بهتان ستی ااول ،الحق  نهاده بر من از جهل فیتصن

 بهمان 10ید موّّستن دیّّببر  یازّّعشقّّّب یراّّز ب گفتا

 مانیپش شا ییه خداّّاز خان  اّکه باشد آنج یّّیجا کنیل

 (349ص ،1385 ،ی)خاقان  

 اتیاب نیبرآمده از هم یابوالعال در ازدواج خاقان یگر یانجیم که ظّن ستین دور

همان شخص  ةشاعر در خان یعشقباز یماجرا د،یگو گونه که شاعر می بوده باشد.آن

 ی. علدیآ یبر شخص ابوالعال بر نم داّل یاشارت اتیاب نیرخ داده است. اّما از ا یبدگو

 یلقانیب نیرالّدیاز مج تیرا شکا اتیاب نیا ودح خمصّح وانید یةدرحاش یسولعبدالّر

ح خود مصّح وانید یةدرحاش یادگونه که سّج ( و آن338ص ،1389 ،یدانسته)خاقان

 (349ص ،1385 ،یاست.)خاقان امدهیمج، ص و ل ن یها در نسخه اتیاب نیآورده، ا
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درخصوص  یدیالعات مفنوشته، اّط نیالّد به شهاب یکه خاقان یا از نامه ااّم

 آمده است: نینامه چن نی. در ادیآ همسر نخست او به دست می

 هااهلُلِمَحَر-را  ییروستا یزن ،و پنج سال جهت محافظت و مراعات ستیکهتر ب و»

 نیخافق یهوا فیتجو سدیدرد سر و درد دل از شروان چندان داشت که اگر بنو -یعالَت

هزار نوبت دشنام دادند و بر سر راه آمدند و  ،فالحان ه،یپر شود. و من کهتر را در آن د

مرا فحش گفتند و بر من  -یعالتَ هااهلُلِمَحَر-انداختند و پدر و برادر مرحوم او  ریبر من ت

. دمیکام نگردان نکردم، او را دشمن گرید یبر سر او زن ی،روزو من  دندیکش ریشمش

 (102ص ،1362 ،ی)خاقان«....دندیمرا طلب ،ما که از هزار خبا و خدر بزرگانَعَم

سر برده و به او عشق  زن به نیسال را با ا 25 یخاقان فوق، توّجه به متن با

ضرب و طعن بستگان دختر در امان نبوده  یاز بال ،عشق نیو در راه ا11دهیورز می

آن زن با آن که بزرگان  یماریگردان نبوده و در وقت ب یعشق رو نیاست. اّما از ا

دار و ماریزاده وفادار مانده، ت ییروستا ناند، به آ وصلت فرا خوانده بوده یرا برا یخاقان

، همفارقت کرد ایبوده است و چون از دن ده آن مرحومه نه و دستاب خدمتکار و طشت

درخصوص  یخاقان های گفته(  آمده است.)همان رونیبه موافقت او از شروان ب یخاقان

ابوالعال  زیرادهد.  ینشان نم را با ابوالعال یگونه ارتباط چیاو، ه شانیپدر و خو و زن نیا

بوده و در  ،منوچهر دوم ر،یخاقان کب یالشعرا از کرام و بزرگان عصر و ملک یگنجو

 (27ص ،1314 ت،یاند.)ترب نوشته می ءعرااو را استادالّش ریو مناش نیفرام

 تیب نیبا دختر ابوالعال بد یوصلت خاقان انیعمّد ی،سچیهر یکندل ارغّف ةدیعق به

 نقل شده است: میاقل هفت ةتذکر یها سیاز دستنو یکیاند که در  ابوالعال استناد نموده

 تو را دختر و مال و شهرت بدادم           یّّیکردم نکو اریتو بس یجا به

 (186ص ،1374 ،ی)کندل  

آن در  لیتوان احتمال داد که شکل اص می تیب نیمختلف ا یها ضبط یبا بررس ااّم

  گر،ید یها از ضبط کی چیه در هکاست چنان گشته یاریبس راتییگذر زمان دستخوش تغ
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شکل نقل  نیبد دهیگز خیمورد نظر در تار تینمونه ب یاست. برا امدهین« دختر» ةواژ

 شده:

 دادم  زیت و چمن             تو را نعمت وصّل یبه شاگرد یرغبت نمود چو

 (723ص ،1364 ،ی)مستوف

 اشاره شده است. « نعمت و  وصلت»به صورت  تیب گریدر همانجا به ضبط د و

 نیمذکور را بد تیب ،یخاقان یزندگ رامونیاز مقاالت خود پ یکیدر  یکندل ارغّف

 شکل آورده است:

 دادم زیکه حاال              تو را خلعت و وصلت و چ یحرمت من ندار چرا

 (271ص ،1346 ،ی)کندل

 نقل شده است: ریبه صورت ز نیالعاشق عرفات ةمورد بحث در تذکر تیب

 دادم میمن              به تو تحفه و صّله و س یبه استاد یرغبت نمود چو

 (107ص، 1ج ،1389 ،یانیبل ی)اوحد

 است. شکل آمده نیهم به نًایع زی( ن85ص ،1384 ،یداغستان عرا )والهالّش اضیدر ر

 :است ضبط شده نیچن جانیدر دانشمندان آذربا و

 دادم زیمن         تو را خلعت و صّلت و چ یبه شاگرد یرغبت نمود چو

 (27ص ،1314 ت،ی)ترب

نمونه  زین ید در شعر خاقاناست استعمال صله/ صلت به صورت مشّد یگفتن

 :وانیدارد؛ از جمله در د

 قلب کردار است معلوِل ةکم از قراض          یآخر که صّلت چو من یمردم بمرد

 (843ص ،1385 ،ی)خاقان  

 :العراقینحتفةدر  و

 مّّّّه و آفّّتاب بخشمور ناب بخشم                  صّّّّلت ّّّپس همه ن نیز

 اب خّّلّعتّمّه صّّّلت و آفّّت        سّّپهر رفّّّعّت         نیبّّّر آبّّاد

 (187ص ،1387 ،ی)خاقان
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است که  یضبط رینظ« صّلت»و « خلعت»کاربرد توأمان  ،نیواپس تیدر ب که

 ابوالعال نقل نموده است. تیاز ب تیترب یدعلمحّم

که پس « صّله/ صّلت» نیکه شکل نخست رسد ینظر مبا توّجه به آنچه گذشت، به 

آن به صورت  قیخوانش نه چندان دق یرا برا نهیاز  واو عطف قرار گرفته است، زم

 نیبا هم زین« دختر» ةازدواج( فراهم نموده باشد و چه بسا که واژ ی)در معنا «وصلت»

 شده باشد. « وصلت» نیگزیکاتبان جا یاز سو زیدستاو

گونه که  است. همان یبر خاقان یفلک یاست، استاد زیبرانگدیه تردک یگرید ةلئمس

 یفلک وانید ةماند. در مقّد دانسته یرا استاد خاقان یفلک ،از صاحبان تذکره یبرخ میگفت

 -سروده و در مجمع یکه در معارضه با خاقان یکتیاخس نیالّدریمذکور از اث تیبه ب زین

که  یوانی( اّما با مراجعه به د3ص ،1345 ،یشروان ی.)فلکستا الفصحا آمده، اشاره شده

 فیو رد هیقاف نیوزن و بد نیبر ا یدر دسترس است، شعر یکتیاخس ریامروزه از اث

با او  ریبه معارضات اث یحال خاقان آنجا که در شرح ءالشعراةتذکر. در افتیتوان  ینم

 به مطلع:  ریاث ةدیاشاره شده ، قص

 «ستا دار روان خاطر روان من نهیست        خزا توان من ةسخن خام یگشا گره»

 (145ص ،1385 ،ی)دولتشاه سمرقند

شعر نقل  نیکه دولتشاه از ا یاتیاب انیمورد بحث ما در م تینقل شده است اّما ب 

 .ستیکرده است، موجود ن

 مذهب -2-7

را  یخود خاقان ةویطبق رسم و ش ،نیالمؤمن در مجالس ینوراهلل شوشتر یقاض

داشته، نقش مذهب اهل  دیهمچنان که مذهب عذب توح»دانسته و آورده است:  عهیش

 -622صص، 2ج ،1377 ،ی)شوشتر«.نگاشته بر لوح اعتقاد می -المالّس همیعل- تیب

اظهار  حًایخود را صر ةدیکرده و عق می هّیتق یخاقان ،که در آن زمان ( او معتقد است617

 نقل کرده است: شیخو یعااثبات مّد یهم برا یاتیاب یشوشتر یکرده است. قاض ینم
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 12تر فاضل ستا یعل رهیکز عش              یدوست باش خاقان یعلو

 (620ص، ۱۳77 ،یشوشتر)  

 یسا نیزم یدر مشهد مرتض                   یاّّّاله در پّّک ینیب سرها

 ...نحل مدهوش ریچو سپاه نحل پرجوش                   بر خاک ام ها جان

 (620، ص2ج ،همان) 

 ،بوده عهیست که شا ظاهر آن: »دیگو یم االحبنبیةهددر  زین یاس قمعّب خیش 

 (129ص، 1363 ،ی)قم«.توانسته اظهار کند یبوده نم هّیلکن چون در زمان تق

اند، در  داشته یدادن خاقان نشان عهیدر ش یکه سع ییها است جز در تذکره یگفتن

 است. امدهین انیبه م یذکر یها از مذهب خاقان تذکره گرید

 و نظر نقد

 رمؤمنانیاز ام یاست. خاقان چشمگیر عّیتش سات اهلمقّد یبه برخ یخاقان توّجه

 زیالرضا)ع( ن یموس بنّ یو نسبت به عل کند یم ادی)ع( همواره با احترام و ارادت 

او در سفر به خراسان  یاز آرزوها یکیدارد.  ابراز می یا شائبه یاحساسات پاک و ب

 پاک رضاست: ةروض ارتیز

 ا                    شبه رضوان شوم ان شاء اهللّّوم رضّّمعص ةسر روض بر

 اهلل    مست جوالن شوم ان شاء                شمع    ةآن روضه چو پروان گرد

 (406ص ،1385 ،ی)خاقان

و  ادیر کربال با تأّث ةمعارضان از واقع یو جفا شیخو تّیدر ذکر مظلوم نیهمچن 

 :کند یاشاره م دیزیشمر و  ی)ع( و نااهل هدادالّشیس تّیبه مظلوم

 و شمر من  دیزیوقت و نااهالن  نیحس من

 روزگارم جمله عاشورا و شروان کربال            

 (2ص)همان،    

 یشافع ةاو بر ائّم زیراپنداشت.  عّیمذهب تش رویرا پ یخاقان توان یحال نم نیبا ا 

 نیالّدةعمداالسالم ابومنصور  خی( و ش237ص ،1385 ،یاقانخ)ییحیدچون امام محّم
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در اشعارش همواره  نیاست. همچن مدح گفته ایکرده  ییسرا هی( مرث300صحفده)همان، 

 کرده است: ادیاحترام  به امبریپ اریاز چهار 

 ارایداشتن  ارهی نینشدند            نداشت ساعد د ایتا تاج اصف ارشی چهار

 (9ص، 1385 ،ی)خاقان

 ام دهیواال د عّز ،شان یدکز ُه               عیرا شف ارشیآرم چار  شتیپ

 (275ص)همان، 

 دانسته و گفته است: «طانیت شاّم»را  شانیطعنه زده و ا انیبه رافض یاتیدر اب حّتی

 مانندیا یت بّّو سخ نانندید یب               ندّّطانیت شکه اّم انیّّّرافض نیا

 دانند می «یارجّخ»را  «یانّخاق»               مانندیبس که خطا فهم و غلط پ از

 (715ص)همان،  

 :دیحاجب منوچهر شروانشاه، گو ن،یالّد در مدح خواجه همام و

 رسم و سان ماست  «انیرافض»پس اعتقاد      ریّّم چیه میدیّمعتقدتر ار تو شن گر

 (80ص)همان، 

رد  به چشم جسم نکردن خداوند تیمعتزله را در باب رؤ ةدیعق زین یا قطعه در

 :کند یم

 انکارش... نیبب ستین یدنید                     یزلّّق به بر معتّّح تیّّّرؤ

 ؛دن گفتارشّّرد ش ّّّیداد                     از پ یکه خاقان ستا یجواب خوش

    دارشید ،پس از آن مّنیس نکنم                     که نبّمن طاعت آن ک :گفت

 (891ص)همان، 

همچون معاصران خود، بر  ،یگرفت که خاقان جهینت نیچن توان یم ،شواهد فوق از

اشاعره بوده است. اّما پیروان از  زین یو در مذهب کالم هّیشافع روین و پتسّن ةقیطر

برکنار  عهیش انیشوایسات و پب و عناد با مقّداو را از تعّص ت،ّیو حسن ن یشیاند آزاد

 داشته است.
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 یف خاقانتصّو -2-8

به  یخاقان شیاز گرا ءعراالّشةتذکردر  یآمد، دولتشاه سمرقند نیاز ا شیکه پچنان

 یها ف در تذکرهبه فقر و تصّو یخاقان لیاست. تما کرده ادیخدمت فقرا و اهل سلوک 

 یاوحد ،یاحمد راز نیچون ام یسانینو است و تذکره افتهیراه  زیدولتشاه ن از پس

امر را سبب محبوس  نیهم زین تیخان هدا یقلضاو ر یگوپامو ،یگدلیآذر ب ،یانیبل

 یو»آورده است:  یحال خاقان در شرح یاز دولتشاه، جام شیاند. پ دانسته یگشتن خاقان

 (605ص ،1373 ،ی)جام«.تمام بوده است یشرب ،انیصوف یرا از مشرب صاف

 و نظر نقد

 یخاقان انهیصوف التیاز خود، تما شیپ سانینو تذکره ةویبه ش زیفروزانفر ن مرحوم

ف از حصول تصّو شیای پ را مرحله یاو مربوط و زهدورز یرا به اواخر دوران زندگ

 یگسار داشت و از باده اریچند او به روش زاهدانه رغبت بس کی»دانسته است:  یخاقان

« و تر و تازه کرد. لیرا تعد یفکر و دماغ و یتاحّد فتصّو یول ...13کرد اجتناب می

 (622ص ،1380)فروزانفر، 

 ی،شاعر در جوان ةبه توب العراقینحتفةاز  یاتیاب یآموزگار که از فحوا نیدحسّیس ااّم

 امّیدر ا یسازد که خاقان نشان می خاطر ،واظرالّنةزبدو  اخلواطرةحتف ةمبرده بود در مقّد یپ

توبه نمود و قدم در راه فقر وفنا نهاد و ابواب معرفت و اشراق به  یاز مناه ی،جوان

موضوع که شاعران  نیر ابا تذّک ی( و11ص ،1333.)آموزگار، دیگشاده گرد شیرو

ف مطابق معمول در اواخر عمرشان توبه کرده و به تصّو ،یشرق از جمله خاقان

متفاوت بوده  یریدر مس یخاقان ةشیاند لاشاره دارد که تحّو زینکته ن نیاند، به  ا دهییگرا

 حیای صح هیبر پا یخاقان یذهن اتیح ةدربار قیتحق یرا برا نهیزم بیترت نیاست و بد

زیرا داده است.  انیشد، پا که از گذشته تا زمان ما تکرار می یآماده نموده و به اشتباه

گر  جلوه زیسروده ن یجوان امّیدر ا یکه و یدر اشعار یخاقان انهیصوف التیتما درواقع

 به مطلع: ای هدیاست؛ از جمله در قص
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 جهان   ةخان انیکرانه کن ز م ،دل یعالمت انصاف شد نهان         ا ،کز جهان نیه

 (312ص ،1385 ،ی)خاقان

 کند: را خاطرنشان می یارزش فقر عرفان یدمتعّد اتیدر اب شاعر

 انّّود شادمّکز بود غمگنند و ز ناب              زیرّگ انیدر صف آن صوف ،حادثات از

 انیّّر کند بّّف بهترا مصّن فیک             تصنّّّآن یفقر از برا قهیشنو دق شانیا ز

 طلب نقش جاودان ،فقر نیّّاندر نگ است               هیعار هست همه نقش فقرهرچهجز

 دو قله ز امتحان ستیرت هنوز نّدردل تو هست دوقبله ز جاه و آب              فق تا

 انّّد خاک در دهّکار کندیّّرد              جاه سپّدان فرو بّپوش چو دن اهیّّس فقر

 مل مران و از مال فقرهست دم زر مخور              چون فّر و ت غم زورّهس عزل عّز چون

 (312 -313صص، همان)   

 زیر تیب ةنیبه قر دهیقص نیا

 «دودمان دیّّّو را دّّت هیبست مادر و وامانده پدر            بّرًا بوالد یپا یا»

 اوست. نیوالد اتیشاعر و دوران ح یمربوط به جوان 

سازد که  خاطرنشان می نیالّد یخود، کاف یای به عمو در نامه یمنشآت، خاقان در

 دیترد یجا ،نامه نیاعراض کرده است. با وجود ا ،سال است از آمال و اموالت سه مّد

با توّجه به  رایاست. ز او رخ داده یدر روزگار جوان یخاقان یل روحکه تحّو ستین

در  یبوده، اعراض خاقان اتیح دیدر ق یخاقان یو پنج سالگ ستیتا ب نیالّد یکاف نکهیا

نامه  نیبه ا شتریمقاله ب ةق گشته است. در اداماز آن محّق شیپ ای یو دو سالگ ستیب

 پرداخت.  میخواه

 به مطلع: یخاقان هینیش ةدیو قص وانینخست د ةدیبر پنج قص عالوه

 سر عشر و سر زانو دبستانش میاست و من طفل زبان دانش     دم تسل میتعل ریدل پ مرا

 ( 209ص ،همان) 

و  وانیرود، در د شمار می بهف او تصّو یها رگه قراین وجود نیاز مهمتر که

چون  یانیبه خانقاه و ارتباط او با صوف یو شیاز گرا یدشواهد متعّد یخاقان یها نامه
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 نیالّد که به جمال شیها از نامه یکیدر  یوجود دارد. خاقان 14مگریاحمد س نیالّد نجم

 ،یاشاره دارد.)خاقان مگریس نیالّد نجم خیش 15نوشته است، به ارسال نامه از خانگاهنامی 

 ( 269ص ،1362

بدآموز سهل است  انیجواب بدگو»آورده است:  نیچن نیالّد در نامه به جالل او

. مذهب ستیاو ن متیصفت است، مکافات بدان به بد کردن ش یاّما بنده، عارف صوف

 است: نیاو ا

 «میغم او بگسار مینیزآن کس که غم         میرا که قفامان بزند دست ببوس آن

 (343ص، 1362 ،ی)خاقان

 به مطلع: ةاز قطع نیهمچن

 اند دهیتنان دررس عروس صفا را به دست فقر       هر هفت کن که هفت ایخاقان

 (870ص ،1385 ،ی)خاقان 

حاضر بوده و به وصف حاالت  ،انیدر مجلس سماع صوف یکه خاقان دیبرآ نیچن

ف که با اهل تصّو یدر باب معاشرت نیز وانیاز د یگرید یپرداخته است. در جا شانیا

گونه  همه، آن نی( باا241صهمان، «)صفا زدم اهل ةنفس به صّف یچند»است:  داشته، گفته

را در  یطلب یگردان است و صوف یرو مآب یصوف انیکه خود گفته است، از ظاهرگرا

 (200 -203صص ،1362 ،ی.)خاقانندیب باطن می یصفا

را بر  یرسم ینتوان عنوان صوف ی،کندل ارچون غّف یمحّققان دهیچند بنابر عق هر

که او در زهد و فقر سروده تا آنجاست که  یاشعار تیاطالق نمود، اّما اهم یخاقان

اشتمال بر فقر،  ةرا به واسط یاز خاقان تیدو ب ،یزیچون شمس تبر یشیعارف آزاداند

 ،یغزنو ییسنا یعنی ،یاز مولو شیتا پ یفارسشاعر عارف زبان  نیبزرگتر وانید از کّل

از شخص  یو حّت -است قهیاحلقةقیحدکه همان کتاب مهم و مشهور -او ةنام یو فخر

ارزد  می 16یخاقان تیآن دو ب: »دیگو ،باره نیبرتر و باالتر شمرده است و درا ییسنا

 ،یزی)شمس تبر«.دیآ یفقر م یاش و او را که از آن بو نامه یو فخر ییسنا وانیجمله د

 (372ص ،1384
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 در زندان یگرفتار -2-9

آخر حال او را ذوق فقر و »آورده است:  نیچن یحال خاقان در شرح دولتشاه

از  ،منوچهر ،ریشد و از خاقان کب ریباطن دامنگ یمسکنت و شکست نفس و صفا

خواست که به خدمت فقرا و اهل سلوک مشغول گردد و خاقان  استعفا می ،مالزمت

اجازت  یکه ب قتتا آن و ،داد یاجازت عزلت نم ،صحبت او بود ةچون دلبست ریکب

آمد. گماشتگان شروانشاه او را گرفته و به درگاه  لقانیو به ب ختیخاقان از شروان گر

و محبوس بود. . . و  دّیشابران هفت ماه مق ةدر قلع فرستادند. خاقان او را بند کرد و

و  افتیشده، مشرب فقر در ریمالزم نشد و در طلب حق دامنگ گریبعد از آن د یخاقان

 شیسفر حجاز پ ی،موصل نیالّد جمال یهمراه آمد و به رونیاز شروان ب ،حج متیبه عز

 (140-142صص ،1385 ،ی)دولتشاه سمرقند«.گرفت

ذوق و فقر که موجب  یشدن ناگهانریهم از دامنگ میاقل هفت ةتذکر صاحب

رخصت او را به  یدر دل او شده بود سخن گفته و فرار ب یویاشغال دن دنیسردگردان

کردن او را به درگاه مطرح کرده و  لیط گماشتگان و گسرا توّس شا یو گرفتار لقانیب

شابرانش چون عطارد  ةبه قلع ،نپرداختهآزرده بود به احوالش  اریبس یچون از و»گفته: 

صدف آن حصار ماند. آخر  قیمضت هفت ماه چون ُدر در مّد یداد. خاقان یبر فلک جا

ص ، 3ج ،1378 ،ی)راز«.دیه گردمتبرّک  ةعازم مّک ،افتهی ی خاقان خالص ةوالد ةلیوس به

و  اضاتیشده به ر دیسالک ترک و تجر ،آخر: »دیگو نیباره چن نیدرا یگدلیب آذر (270

 ،نیباطن خود را چون ظاهر ساخته و آراسته و به سبب ترک مالزمت سالط ،مجاهدات

راه نورد  ،ازیکاروان ن یننموده به همراه یوانیدر حبس بود باز قبول خدمات د یتمّد

 (36ص ،1337 ،یگدلی)آذر ب«.حجاز گشت یةباد

 ،ریخاقان کب»کند:  بازگو می نیچن نیالعاشق ماجرا را در عرفات نیا یانیبل یاوحد

د و را ذوق تجّر میاّما حک ،مستبشر بود تیبه غا یملک منوچهر از خدمت و ،شروانشاه

 .دیفرما ییسنا میک به قال و حال حکدامان جان گرفته خواست که اقتدا و تمّس ،سلوک

عاقبت به لباس فقر درآمده قرار بر  ،افتی یمص نوجه ترّخ چیاّما چون از خاقان به ه
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او را در پالس  ،م نمود. بعد از وقوع احکام خاقانمصّم متیهز متیفرار داد و عز

او را  یتخاقان مّد ،گرفتار کرده به شروان فرستادند. پس دیق ةه به سررشتشناخت یلباس

 هیتنبالوجوه  وجه من چیص شد که به هشاوران محبوس فرمود و چون مشّخ ةدر قلع

مطلقًا  ،دیبعد از اطالق از آن ق یصورت نخواهد بست او را خالص کرده و و ]=تنّبه[

و  انهیرغبت نفرمود. پس صوف نیناشده به خدمت سالط دّیبه صحبت ملوک مق گرید

را  یموصل نیالّد مالزمت جمال ،الحرام شتافت و در آن سفر اهلل تیب ارتیدانه به زمجّر

 (1270ص، 2ج ،1389 ،یانیبل یاوحد).17«افتیکه اکرم و امجد زمان بود در

صاحب  ،آخر کار»: دیگو واقعه اشاره دارد و می نیبه هم زیاالفکار ن جینتا صاحب

باطن همچون  شیبه آرا شیاز پ شیو مجاهدات ب اضاتیو به ر دیگرد دیترک و تجر

به  ،حبس هفت ماهه برداشته دیظاهر پرداخت و به سبب انقطاع مالزمت خاقان بار شدا

 ،ی)گوپامو«.اندوخت  سعادت ،نیفیشر نیحرم ارتیاقبال خدمات درنساخت و به ز

 (261ص، 1387

را  یخاقان میحک یبار»است:  نیالفصحا چن در مجمع تیخان هدا یرضاقل قول

 یاستعفا ،لهذا .مقبول اهل کمال شود ،در قال و حال یی،سنا میا بود که مانند حکتمّن

به حکم سلطان او را گرفته و آوردند و در  ،فرار کرد یداد و وقت یخدمت دست نم

ه و به مّک افتی ییتا رها تهدر حبس گف دیقصا ،شاوران محبوس شد. لهذا ةقلع

 (732ص، 1ج ،1382 ت،ی)هدا «.شتافت

 و نظر نقد

 نیشاعر چن یسبب گرفتار یدر بررس ،یضمن اشاره به حبس خاقان ینعمان یشبل

 ی،موصل نیالّد لیجم خواجه ء،الوزرا است که ملک نیا یت اصلعّل». . . آورده است: 

داده و قول گرفته بود که آن  یآن منقوش بود، به خاقان نیکه اسم اعظم بر نگ یانگشتر

 :دیگو العراقینحتفةندهد. چنان که در  یرا به احد

 مفروش ،بر تو ستا یوش          وقف ابدّّّه ةمهرشناس نشر نیا

 گارّبن «اُعّّبُیال  َو ُبّّوَهُیال »           اریّّاو به رغم اغ ّّةگوش بر
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 یگستاخ نیمطالبه کرد. او انکار نمود و در پاداش ا یانگشتر را از خاقان شروانشاه

از سبب حبس  یتیروا نی( چن17-18صص، 5ج ،1364 ،ینعمان ی)شبل«.محبوس شد

از اصرار شاه  العراقینحتفةدر  ی. هر چند خاقاندینما دور از ذهن می ،هالبّت ی،خاقان

 ،یای نداشته است.)خاقان اشاره یعقوبت و بهسخن رانده، اّما  یشروان در طلب انگشتر

 شیسبب حبس شاعر را فراخواندن او به ک االدبةحننیرس در ( مدّر53، ص1387

-111صص، 2ج ،1346س، )مدّر.داند می یخاقان رشیشاه و عدم پذ یاز سو ینصران

او  یاز سو یمنوچهر شروانشاه، فراخواندن خاقان نییو آ شیه با توّجه به ک( که البّت110

 . ستین یرفتنیفرزندش ،اخستان، چندان پذ ایو 

 یت اصلعّل»آورده است:  نیچن ی،خاقان شدن ت محبوسدر عّل یینوا نیعبدالحس

 یبا عظمت مقام خاقان یمرد داستیپ .آنان بود یچشم شروان و تنگ نیاستبداد سالط

اجازه از  یب، جهت نیکند. به هم یتواند زندگ یاستطاعت شروانشاهان نم در دربار کم

را گرفتند و به فرمان خاقان به زندانش  یوگماشتگان  یرفت ول رونیشروان ب

 (8-12صص ،1325 ،یی)نوا«.افکندند

به  لیو م یذات یطبع و استغنا مناعت»را  یخاقان سبب حبس ی نیزدشت یعل

کوب  نی( زّر153و 45صص ،1357 ،یداند.)دشت می «ینیاز دربار و بدب یریگ کناره

تا از دربار خاقان  دیدر بازگشت از حج کوش»و  یانقالب روح یدر پ ی: خاقانسدینو می

« گرفتار شد و به زندان افتاد. بود. . . و شاعر که در صدد فرار برآمده ردیکناره گ

پس از : »دیگو می یشدن خاقان یزندان ةفروزانفر دربار (191ص ،1389کوب،  نی)زّر

کشمکش  ،گفت و با حاسدان ح شروانشاه میسفر حج و بازگشت به وطن باز هم مد

خواست  باز هم می اتیبه حبس افتاد. بنا به اکثر روا ینیت نامعکه به عّلنیداشت تا ا

به دست آمد  کنیکرد ل اریجهت فرار اخت نیحج اسالم به جا آرد، شروانشاه مانع بود. بد

تا پس از  رفتیشغل کردند و او نپذ فیاو را تکل ی،بعض ةو به حبس افتاد و به گفت

 کار تن در داد. نیبد دیحبس شد
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 ،چه ،پسرش اخستان بوده ایبه امر منوچهر  یکه حبس خاقان تیم نسهم مسّل نیا

است که منوچهر او را به زندان فرستاد و او  نیبر ا وانید نیو شارح سانینو فاق تذکرهاّت

به شهادت  ی،حبس و کنیحج کرد. ل متیوله از بند برآمد و عزالّدبه شفاعت عّز

  18دهیدرزمان اخستان واقع گرد نیقیو حج دوم بالقطع و ال نیاز سفر نخست پس ،اشعارش

 (630ص ،1380)فروزانفر، «.رسد به هم می اریرو اشکاالت بس نیو از ا

 یدر باب حبس خاقانکه را  عواملی یادب فارس اتّیحبس یدر بررس یظفر

 ،یتغرور و بلند هّم ،یطلب شمارد: جاه یبرم نیچن تّیاهّم بیترتبه  دینما معقول می

 ،1388 ،یبلوا.)ظفر جادیو ا یزیفتنه انگ ،یشیاند و آزاد یخواه یآزاد ت،یسعا ،ینیبدب

 ( 81-85صص

حبس  کیدر نظر گرفتن  یکند بر مبنا می ادیکه مرحوم فروزانفر از آن  یاشکال

حبس  کیفقط از  سانینو تذکره اشاره شدگونه که  است. همان شکل گرفته یخاقان یبرا

 ةحال آنکه با مطالع ،اند )حبس نخست که حدود هفت ماه بوده( سخن راندهیخاقان

است؛  شدهکه او دوبار گرفتار بند و زندان  رسد نظر می به نیچن یخاقان وانیمنشآت و د

 امّیدرا گریو بار د دونیفر بن منوچهر نیخاقان اکبر فخرالّد ییبار در روزگار فرمانروا کی

 منوچهر.  بن اخستان ریکب خاقان یپادشاه

از منوچهر با لقب خاقان  شانیآن است که ا سان،ینو قول تذکره یآشفتگ لیاز دال

از منوچهر با عنوان خاقان  وانید یجا یخود در جا یآنکه خاقان اند حال کرده ادی ریکب

در مدح شروانشاه منوچهر و  ههیکه بر بدای  دهیکرده است؛ از جمله در قص ادیاکبر 

 : است گفتهسروده، چنین  یصفت شکارگاه و بند باقالن

 برمال  سدیّر نوَغْصَااْل ُهَدْبروزگارش َع   خاقان اکبر کز جالل    ،سلطان نشانخسرو

 (20ص ،1385 ،ی)خاقان

 :تیدر هر ب دیای در مدح منوچهر با التزام ع دهیدر قص زین

 ل:مطلع اّو در
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 رشّرّّّبرات مق دید هزار عّست           بر صا نصرت وانیخاقان اکبر آنکه ز د

 (222ص، 1385 ،ی)خاقان 

 مطلع دوم:  در

 شده دود و اخگرش دیقدر و ع یها است   شب یآتش غشیخاقان اکبر آنکه سر ت

 (223ص)همان،  

 مطلع سوم: در

 وقت و چهاراصل گوهرش  پنج شش روز و  است در سه بعد    دیخاقان اکبر آنکه دو ع

 (224ص)همان، 

منوچهر است؛  بن لقب اخستان ریخاقان کب ،یخاقان وانید یبه گواه از سوی دیگر

 سروده، چنین ر اخستانفتح روس و مدح ابوالمظّف تّیای که در تهن دهیاز جمله در قص

 :است گفته

 سر جمله شده مظفران را              ابوالمظفر     ریکب انّّخاق

 (32ص)همان، 

 :آید ، چنین مینیالّدةصفوای که در مدح اخستان و ملکه  دهیدر قص زین

 دستیکه خضر خان ند دیاللت      آن دّّّّکز ج ریکب انّّّّخاق

 (69ص)همان،   

 در مدح ابوالمظفر اخستان آمده: وی، عاتیدر ترج نیهمچن

 جان بخشدت  یخور ار می ریخاقان الکب ادی بر

 توران بخشدت میاقل ریگ میبل کان شه اقل          

 (452ص)همان،   

هام قصد فرار از درگاه بار به اّت نینخست یخاقان د،یآ بر می وانیاز شواهد د چنانکه

ای که در مدح  دهیاست. شاعر در قص خاقان اکبر منوچهر شروانشاه به حبس گرفتار آمده

ر شده است که ناقالن به شروانشاه سروده، متذّک ریالملک وز ابونصر نظام نیالّد یرض

 ر گشته است: و خائن و مزّو دهیچیطاعت پ ةسر از ربق یخاقاناند که  دهیصدر شاه رسان
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 رقاب پادشاه رّق نیاه رساندند ناقالن که فالن         گذاشت طاعت اّصدر ش به

 ابقّل ّةو خائن چو سّک دّر آمه بگشت       مزّوبود کنون قلب شد زسّک خالص

 (50ص، 1385 ،ی)خاقان 

 از آن گفته: ییای بس بلند پرداخته و در جا گاه سوگندنامه آن

 ،اعظم و خاقان اکبر است القاب ویّخد   او که بر آن    یاّّه و به طراز ثنسّک به

 ،پس از درود رسول و صحابه درمحراب   بعد طاعت قرآن و سجده در کعبه   که

 مآب  ،و نبرم جز به بزم شاه سجود      نکردم و نکنم جز به صدر خواجه ردمّّنب

 (51ص)همان، 

 یها )آب از ماه19کند که در مه آب می ادیشروانشاه  ریاز بند و زنج ،ادامه در

 ساخته: دّیبا مرداد ماه مطابقت دارد( او را مقاز جمله، است که  یانیسر

 اگر چه آب مه من ببرد در مه آب              دارم گله معاذاهلل     ّّّّبند شاه ن ز

 (53ص)همان، 

 :است گفتهچنین  ،در رد اتهام فرار خود سپس

 ؟به باب الباب ایابخاز  یسو ؟کجا روم       ؟اناّر ایراق ّّع یسو ؟زمیّّگر کجا

 سقالب ایحبشستان به هند  ایتوران         به روم  ایبه خراسان به مصر  ایشام  به

 از برباب زدیمادر گر یچوطفل کوسو      د  قاه بَوّّبه خان ،انهّز خ زیّّّگر مرا

 (جا)همان 

 به جان توطئه گران قسم خورده است: ،سوگندنامه نیا یانیپا اتیدر اب و

 بابیعمرم شود خراب و  وگرچه بنگِه        زمینگر ،احسان و عدل منینش نیکز

 ابواب چیبه ه تمّّسین یختنیهزل رها کن به جان شاه جهان       که من گر قیطر

 (55ص)همان،   

 زیکه در وفات منوچهر سروده ن یبند بیدر ترک دهیقص نیبر ا عالوه یخاقان

 عذاب حبس اشاره دارد: نیبه ا حًایتلو ایگو
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 عذاب دگر کز تو باز ماند نیبس بادش ا   یمم تو دل زد تظّلّّدر عذاب خش گر

 (532ص، 1385 ،ی)خاقان 

منوچهر رخ داده  بن حکومت اخستان امّیدر ا دیبا ،قاعدتًا یحبس دوم خاقان ااّم

 ةنام ّیکه منوچهر، پدر اخستان، ط دیآ بر می نیچن یل درمنشّآت خاقانباشد. از تأّم

 نیالّد ای که به شمس در نامه یرا به درگاه فراخوانده است. خاقان یخاقان یزیدآمیتهد

خاقان اکبر  ةسپس از وصول نام ،کرده ادی یسخت یمارینوشته از  ب نیمیال یبن اب ّیعل

 منوچهر سخن گفته که خاقان خاطرنشان کرده است:

سعادت  انیبه آش ؛پر باز کن ،یبه پرواز درآمد ،یوار پرواز گرفت اکنون که مرغ» 

 ،1362 ،ی)خاقان«.متیباز آور ٰیقهقر ،ا به قهرو اّل ؛ن. رجوع کی. استقامت منمایباز آ

کرده و خطاب به  ادی زانشیاز وفات سه تن از عز دیتهد نیا ی( منوچهر در پ110ص

 (جا)همان«.ییر است و آن تویناگز یاز مسّل» گفته:  یخاقان

عنان  ،با صدهزار عنا «طوعًا او کرهًا» کرده آنچنان که در نامه بازگو یخاقان» سپس 

 دگانیاوضاع شروان و نفوذ از پس رس رییتغ سبباّما به  «برتافته و عازم شروان شده

به برده که ناگاه منوچهر درگذشته و  خوف و رجا به سر می انیم یدر حالت ،یخاقان

 ....مغرب خاک گرفت یو در تنگنا رفتیآفتاب خسروان کسوف هالل پذ»تعبیر او 

ه چون در القّص ...َشروان گشت قتیدولت به حق نیبود به مرگ شرو روانیشروان که خ

 یمباعدت کردم. در مواقف نامراد شانیاخوان متابعت ننمودم، از مساعدت با ا عتیمبا

و محبس ناجنس دور از مجلس انس تا سه هالل در گذشتن در چار اغالل هالل شکل 

بأس  هیف دیانزلنا الحد تیهمه آ دیو تهد استیبماندم. . . مسلسل شدم که از آسمان س

 (111 -112صص)همان، «.فرستادند می میدر شأن دست و پا دیشد

جلوس اخستان  تّیدر تهن گرانیکه چون با د دیبر آ نیچن یکالم خاقان یفحوا از

به  گونه که خود غضب واقع شده و به زندان افتاده است و آن در معرضهمراه نگشته، 

 ،حبس نیاز ا ییرها ةدربار یحبس سه ماه بوده است. خاقان نیت امّد د،یگو می کنایه،
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-به جانب باب ،از اطالق از بند پسکه است و فقط گفته  نکرده ادی یاز شفاعت کس

 (113ص، 1362 ،ی)خاقان است. ختهیگر 20الباب 

. ستیص ندر حبس دوم، چندان مشّخ ایدر حبس نخست و  ،یزندان خاقان محّل

دور از دسترس و  یینام برده است که در جا «نالی» ةالعالم از قلع حدودف باره مؤّل نیدرا

 یخود را در آنجا نگاهدار یها نهر ِگردمان واقع بوده و شروانشاهان گنج یکیدر نزد

فرسخ دورتر  کیشده که  ادیهم  یگریاستوار د ةقلعاز  ،منبع کهن نیاند. در ا کرده می

العالم،  اند.)حدود شده شروانشاهان در آنجا نگاه داشته می انیبوده و زندان نالی ةاز قلع

 (158ص ،1340

شابران)شاوران( به عنوان حبسگاه  ة، دولتشاه از قلعگفته شد نیاز ا شیکه پچنان

آورده است: شاوران نام  نیچن یکندل ارغّف ،منطقه نیبرد. در خصوص ا نام می یخاقان

 ،خزر قرار داشته است. بنابر منابع کهن یایرشروان بوده که در کنار د یاز شهرها یکی

( 425ص ،1374 ،یاست.)کندل محل بوده نیدر ا فکندرا درآن ا ژنیب ابیکه افراس یچاه

 یاست به نواح یاست: شهر آورده نیچن« شابر» لی، ذ«البالد آثار»در  ینیقزو یایزکر

 ،پس افت،ی( ظفر ژنی)بجنیبر ب ابیافراس یاست که وقت یاالبواب. به آنجا چاه -باب

 ،1373 ،ینیو.)قزدیپوش یاو را در آن چاه محبوس داشت و سر آن چاه را به سنگ

 (458ص

« چاه»و  «ژنیب»از  هّیترسائ ةدیدر قص یکه خاقان یادکردیاوصاف چه بسا  نیا با

 آن باشد: یلیتمث ةدارد، فراتر از جنب

 لدایدر چاه  نیّّشد ا ژنیو تور است        چرا ب رانیا خسرویآن ک گر

 (24ص ،1385 ،ی)خاقان

 یمکنت خاقان -2-10

 ی،سبحانه و تعال دگاریآفر: »دیگو می یدر اشاره به ثروت و مکنت خاقان یعوف

 یکه به حضرت پادشاه دهیثروت و نعمت او ساخته تا هر قص لتیت بلند او را وسهّم

 ،1361 ،یعوف«)و انعام فراخور آن فیآن بوده و تشر ةصل نیع ناریهزار د یفرستاد
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ن ، به ثروت و تمّک ینسف  حسام نیالّد با شرف ینخاقا دارید یدرماجرا زین (221ص، 2ج

 کند: اشاره می ،یویدن ییاو به دارا ییاعتنا یحال به بخشش و ب نیو در ع ،یخاقان یمال

اطلس و مهر زر  یکتای ،کیهر شیبود غالمان درآمدند و پ یپس ساعت...»

 ه:کرد و گفت، قطع یمعذرت نیالّد بنهادند. حسام

 بود کو بدهد زیّآن چ کینه فلک ده  اگر عرضه کنند        یبر دل خاقان گنجها

 بدگو بدهد یتجبر نه به ذل مال ستاند ز ملوک         به تواضع نه به منت سو به

 «  ر سو بدهدّّبستاند ز دگ کسوید         که ز ّّدوالب روان را مان یانّّخاق کار

 (    169ص، 1، ج1361 ،ی)عوف

لطافت و نزاکت »آمده است:  نیچن یدر احوال خاقان االشعنرةخالص ةتذکر در

ای از جام  اند که خانه اند. آورده نسوخته هیای بوده که در مجلس او پ طبعش به مرتبه

از پرتو آن مطالعه  گرید ةسوخته و او در خان ساخته بود و در آن خانه چراغ می

خاقان است،  یثان زین ایاست، به حسب دن یشعر خاقان کرده. همچنان که در فّن می

 (617ص ،1393 ،ی)کاشان«.بوده رّسیام او را ماسباب و اموال تمام داشته و قبول حّک

 و نظر نقد

کرده و کمتر از مال و  تیشکا ی،زر یو ب یینوایاشعارخود از ب یدر برخ یخاقان

سروده است.  «یعنصر» فیای که با رد خبر داده است؛ از جمله در قطعه یشمکنت خو

بر  یرا گواه اتیاب نیتوان ا شود که می می افتیاو  وانیدر د یتنها اشارات معدود

 از آن خود اشاره دارد:« َده یاشتر»ای که به  دانست؛ از جمله در قطعه یخاقان ییدارا

 بار درند ریَده که ز یاند مرا           اشتر در ره بمانده دوش

 (850ص ،1385 ،ی)خاقان 

سخن  یدوست یه و دستار برااز فرستادن اسب و جّب یگرید ةدر قطع نیهمچن

 راند: می

 طوق بر اسب شبرنگ بسته ،ار و جبه                   ز مهّاسب و دست فرستادمت
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 رنگ بسته یه ولجّب تّّسا اهیذّهب                    سُم نّّکیدستار ل ستادیّسپ

 (917ص، 1385 ،ی)خاقان

به  یدر همان جوان یکه و افتیتوان در آمده، می یکه در منشآت خاقان یاشارات از

نوشته است  نیالّد یای که به کاف در نامه یداشته است. خاقان یرغبت یویترک مطامع دن

 نیو قبول خدمت و منصب اعراض نموده و چن نیالّد یکاف شنهادیپ رشیاز پذ ایگو

سپرد چون پسندد که بعد از  ق حکمت و شرع مییکه طر یمجلس کفو...»آورده است: 

آمده است  ثیزند. . . در احاد ریدگرباره جامه در ق ،خادم ش،ینصوح از همه آال ةتوب

آواز  خایسم گفت: شخواجه ابوالقا.درآمد یالقاسم انصار یاب شیپ یغانیزاهد م یکه روز

نفس را  یةنهادم و مط هتوب ةسال گوهر دل در بوت یای خواجه من س  بلندتر کن. گفت:

. تو مرا دیآ ینرمک برم ننیکه آواز چن دمیدرجه رسان نیتا بد دمیچران اضتیر اضیدر ر

رود.  کلمه می نیهم یخادم را با مجلس کفو ؟یروا دار قتیآواز بلندترکن؟ برطریی گو

 یخادم سه سال است که از همه َاعراض ِاعراض کرده است و از آمال و اموال پچه 

خطا افتاده  یمجلس کفو شده را چون تواند کرد؟ . . . ظّن عتیامروز عادت طب 21د.یبر

 .باشد یو ضنک یقیت حال، خادم را ضت کفاف و رّقکند که از قّل می شهیاند اگر .است

قلم  لییکایهست. . . دانم که م یو حطام یای و خام ای و خوشه هنوز توشه ،بحمداهلل

 نیآنجاکه ا از (257-258صص ،1362 ،ی)خاقان«.ستا دهیارزاق خادم نکش ةدیدر جر

 یخاقان یعمر نگاشته شده است، مربوط به دوران جوان نیالّد یکاف اتینامه در زمان ح

به  یو شیو گرا یخاقان یل روحتحّو جهدر نتیاوست.  یو پنج سالگ ستیاز ب شیو پ

تر از آن( رخ داده  شیپ ای یو دو سالگ ستیب یشاعر)حوال یدر جوان دیبا زیف نتصّو

 لیتوبه و تما امدیپ یت حال خاقانت کفاف و رّقآن است که قّل اهگو زیباشد. متن نامه ن

که در  دیگو می ،نامه نیهم یبه فقر و سلوک بوده است. چه در ابتدا یو

اهل  ةفقرا و کاّف ةرفت با زمر می یو شکر فواضل کفو لیخانقاه)خانگاه( ذکر فضا

 (255ص ،ف.)همانتصّو
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به افسانه  شتریآمده، ب االشعنرةخالصدر  یکه از جاه و جالل خاقان یتیچند روا هر

که نشانگر مکنت  آمده ،یمشابه قول عوف ،یتیروا «زیتبر ةنیسف»اّما در  ،است کینزد

 است: زیدر زمان سکونت در تبر یخاقان

و  ینستد ناریکم از پانصد د یای بگفت دهیقص یبهر هر ک یبمتّن ،در عرب ندیگو»

 ناریکم از صد د ،یای بگفت دهیجهت او قص یو هر ک یهجو کرد یاگر کمتر دادند

به نقل از  یکدکن یعی)شف«.یطرز رفت نیهم از ا اهللةرمح یخاقان یو در پارس ینداد

بود که هرگز  ی، دوالباهللةرمحرا،  یانخاق ندیگو» همچنین،( 160ص، 1382 ،زیتبر ةنیسف

 ،یاورندی. چون زرش بیافکنده بود ایبور ،در آنجا وستهیو پ ینداختین لویدر آنجا ز

 ریآنک بشمارد، ز یو هر روز دو مشت زر ب یختیبر خاک ر ایبور ری، ز22زر جهت ذّل

 )همان( «.یو خرج کرد یختیر چهینهال

را پشت  یعمر ،یدر سفر ر یبا حسام نسف داریهنگام د ینماند که خاقان ناگفته

که اکثر طول عمرش  دیگو شیخو یشاعر و فّن وهیش انیخود در ب وسر نهاده بود. 

 یکه عوف یمکنت خاقان پس( 169ص، 1ج ،1361 ی،است.)عوف منوال صرف شده نیبد

 نیشاعر، بلکه به سن ینه به جوان د،یبرآ زیز نیتبر ةنیکند، چنانکه از متن سف می ادیاز آن 

 گردد. باز می زیباالتر و پس از اقامت در تبر

 یوفات خاقان خیتار -2-11

شود.  می دهید یاقوال گوناگون یفارس یها در تذکره یوفات خاقان خیباب تار در

 ،یگدلیآذر)آذر ب ةاند: آتشکد دانسته یوفات خاقان خیرا تار یقمر یهجر 582سال یبرخ

 ت،یالفصحا )هدا ( ومجمع622ص، 2ج،1377،ی)شوشترنیالمؤمن (،مجالس36ص ،1337

( 384ص ،1385 ت،ی)هدانیالعارف اضیدر ر ی(. سال وفات خاقان732ص، 1ج ،1382

 582 یحیاز مجمل فص نقل ( به25ص ،1377 ،ی)لودالیالخ مرآت ةهّ.ق. و در تذکر 529

 «الحقائق طرائق»در  شاه یعل معصوم هّ.ق. ذکر شده است. 595 گرید یهّ.ق. و به قول

بنوراهلل  ءیدر زمان خالفت المستض یدر نفحات مذکور است که خاقان»آورده:  نیچن

وفات  دیو خمسمائه. راقم گو نیخمس و تسع ةسن ءیالمستض یبوده . . . و توّف



 __________________________________________________________________  
 33(، شماره 1395) هفدهمكاوش نامه، سال      46

 

پنج  و و هفتاد پانصد ةاند در سن نوشته ریالّس بیو حب ریابن اث چنانچه در کامل ءیالمستض

نوشته  نیرا تسع نیشود کاتب نفحات رقم سبع القعده است و می یدوم شهر ذ

بعد  ریالّس بیدر حب: »دیافزا ( و در ادامه می625ص، 2ج ،1382 شاه، یعل )معصوم«باشد

 میظاهرًا سهوًا ترق دیگو کند، می نقل می دهیگز خیرا از تار یاز آن که وفات خاقان

پانصد و نود عراق و اصفهان را  ةخان در سن تکش ،انفاق مورّخبر آن که به اّت بنا ،نموده

 نیچن یگرید ی( و در جا626ص)همان، «.در مدحش آورده دهیقص یفتح کرد و خاقان

پانصد و نود بوده  ةندر س یاند وفات خاقان مرقوم داشته احهیالّس اضیدر ر»کند:  نقل می

و پنج قرار داده.  نودپانصد و  ةاو را در سن یاند که و و به صاحب نفحات نسبت داده

 ءیالمستض خیآنچه در نفحات مذکور است چنانچه مذکور شد در تار دیراقم گو

پانصد و  ةرا سن یوفات و نیالعاشق اضی. و در ریوفات خاقان خیبنوراهلل گفته نه در تار

 یآن است که خاقان قیدر رقم اشتباه نموده. و تحق زیو نه نوشته و ظاهرًا کاتب ن ستیب

سپنج ارتحال نموده چنانچه در کتاب  یسرا نیپانصد و نود و پنج از ا هدر سن

 (527ص، 2ج ،1382 شاه،ی) معصوم عل«.االفکار مذکور است جینتا

 581 ای)ثعد(  574 ای)ثلب(  532به سال  یخاقان»آورده:  االدبةحننیردر  سمدّر

 ةدی. . . بنا بر عقافتیوفات  زی)ثصه( در تبر 595 ای)ثفج(  583 ای)ثفب(  582 ای)ثفا( 

لکن از  ،وفات اوست خیتار ةماد «مثالیب» ةکلم یو بنا بر پنجم «مثلیب»لفظ  ی،چهارم

 خیدر تار نکیاست ا کردهخان را مدح  تکش 592سال در یشده که خاقان نقل ریالّس بیحب

 -115صص، 2ج  ،1346س، )مدّر«.دینما می دییاست تأ 595وفات او قول آخر را که

114) 

 و نظر نقد

اجماع نظر  یقمر 595بر سال  زین یگریمنابع د ،یوفات خاقان خیخصوص تار در

 یوفات خاقان خیتار ةرا به عنوان ماد ریز تیب خیوارالّت ف مفتاحمثال مؤّل یدارند. برا

 نقل کرده است:
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 خوان «ت حقجّن یطوط»گفت   ل او رضوان ّّنق خیتار سال

 (جی ،1333 ،ی)خاقان 

 شود. می 595به حساب ابجد برابر با « ت حقجّن یطوط» بیترک که

ق كتابت شده، تاریخ درگذشت خاقانی 750نگ الالاسماعیل كه در سال در ُج تنها

مذکور، همین سال را  ةت نسخكنی با تأكید بر صّحكد و شفیعی است ق ثبت شده 591

 ةافشار در نسخ رجی( مرحوم ا72ص ،1384ار، داند.)عّط می یوفات خاقان خیتار

 خیمرا آگاه فرمود از تار رًایاخ یکدکن یعیشف یالغرائب چاپ خود آورده است: آقا ختم

و کان ». . . شرح:  نیمندرج است بد لیالالاسماع 488 ةجنگ شمار ةکه در نسخ یقیدق

 یو دفن ف زیتبر ةنیو خمسمائه بمد نیاحد و تسع ةال سناواخر شّو یوفاته ف

، 1385 ،ی)خاقان«.و خمسمائه نیعشر ةسنسرخاب و مولده بشروان  ةمبقرب ءالشعراةریحظ

 الغرائب، نه( مخت

سنگ قبر اوست که در سال  شةیوفات شاعر کل خیتار ةسند دربار نیتر قیدق ااّم

 یدر موزة نظام نکیشده و ا هیته یسنگ مزار و یم.( از رو 1931) یشمس 1310

 یوفات خاقان خیسند تار نیشود. طبق ا می یدر باکو نگهدار جانیآذربا اتّیادب خیتار

 (87-88صص ،1374 ،یبوده است.)کندل ، .ق 595در 

معصوم  یانتقاد کردیاند، رو نقل کردهرا  یکه سال وفات خاقان ییها تذکره انیم در

در خور توّجه است.  االدبةحننیرس در مدّر یدعلمحّم زیالحقائق و ن در طرائق شاهیعل

را از نظر گذرانده و با  نیشیمنابع پ یگواه آن است که و شاه یعل معصوم یاظهار نظرها

 است. دهیناصواب کوش اله، در رد اقوموّج لیذکر دال

 

 او یریدر نثر و دب یماندن مهارت خاقانمغفول  -3

اند و از احوال  ها عمومًا به شرح حال شعرا پرداخته در نظر داشت که تذکره دیبا

است  یامر مهّم یسیدر نثرنو یرو مهارت خاقان نی. از همستین یدر آنها اثر سانینثرنو

 -نثر تا بدان ةدر عرص یاقتدار خاقان تّیاست. اهّم مغفول مانده یفارس یها که در تذکره
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 یریرا در کتابت و دب یخاقان ةوینامه ش مرزبان ةمدر مقّد ینیوراو نیجاست که سعدالّد

 (16ص ،1384 ،ینیباالتر و برتر دانسته است.)وراو یبس ،رانیدب یانشا از حّد

 نیا ،نثر قیمن که در طر: »دیگو ید مستوفبه محّم ای خود در نامه یخاقان

 «.چدیدانم که خاطر اشرف نپ اورم،ین انیاگر زحمت نظم در م نمودبرد توانم  دست

 (33ص ،1362 ،ی)خاقان

به قدرت خود در  ش،یخو یو در یتاز وانیاز دو د ادکردیای ضمن  در قطعه یو

 اشاره کرده است: به همان نسبت، نثر

 دیند ز کسچون من مبّر ،نیّم و نثر                   بر زمّّداند که گاه نظ آسمان

 دیفحش هرگز کس ند یهجا کی                     یو در یبه تاز مّوانیدو د در

 (873ص ،1385 ،ی)خاقان

و  یطرز تاز»خود در  یروزگار به استاد یاز زبان فضال گریای د در قطعه زین

 اشاره دارد: «یدر

  افتمی بشیو مدح ونس دمینظم ونثرش د    یو در یاندر طرز تاز ستااستاد دیگو

 (907ص، همان) 

اشاره داشته است؛ از جمله در  زیخود ن یریچند به دب یاتیدر اب توانا شاعراین 

خود سخن  یرینشستن در مجلس شاه، از دب بیکه در آن ضمن اشاره به ترت ریز ةقطع

 راند: می

 خواجه آزرده برخاست از جا ،ست              از آناخواجه نشانده  یشاه باال مرا

 اّّد حاشّا که دارنّّد حاشّّندارن                یریوز ردستیّّچو من ز یریدب

 داین به اشکال پّّضام ستاریّان                وزّرار پنهّخازن به اس تّّساریدب

 أوا  ّم تّّافی ،رّّقم یطارد وراّع               یعنی تّسی اریوز یورا یریّّدب

 (814 -815صص)همان، 

 خواند: می رانیخود را استاد دب زین گریای د قطعه در
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 بوعمران  نیالّدمرا هم قدوه هم استاد عّز   را منم قدوه  رانیرا منم استاد وم رانیدب

 (914ص، 1385 ،ی)خاقان 

 خواند: می شیخو ةحرف را هم یو ران،یاز دب یکیخطاب به  یگرید اتیدر اب و

 ستا تو زرق نییشعارم صدق و آ                    کیل ،هم حرفتم ییرا تو یریدب

 ست  ا اد فرقّاد تا فّصم از جّلّّلکن                    ه ،زندیهر دو خون ر اگرچه

 (848ص)همان، 

 یریبه منصب دب دوخن شتنگم یبرا فهیخل شنهادیپ به رّد گریای د در قطعه و

 کند: اشاره می

 ک گذارم سرّتو را بر فل گاهیّن           که پاّّّک یریّدب ،ایخاقان :دیگو فهیخل

 شغل را ندارم سر نیزحمت ا کیا             ولّّگه انش نیرآفرّسح ی؛آر رمیدب

     23سر ارمیّّفرون یریگاه وزّّبه دست           چه فخرآرم ازآنک  یریدب گاهیپا به

 (886ص)همان، 

ض به مقام بدخواهان، تعّر تیتوّجه داشت که سعا دیموضوع، با نیا رشیپذ با

 تّیکه اهّم داستیبوده است. و ناگفته پ ریعنوان شاعر، که در منصب دب فقط به نه یخاقان

 تا کجا بوده است. یدار آگاه به رموز دربار و مملکت یشخص گاهیدر جا ریدب

 

 گیری جهینت -4

 یپژوه خاقانینقد »و  «یفارس یها تذکره ینقد کّل»پژوهش در دوبخش  نیا ةجینت

 قابل ارائه است: «یفارس یها در تذکره

 یفارس یها تذکره ینقد کّل -4-1

بر حافظه است. چنانکه از  هیو گاه تک دیفان تذکره بر تقلمعمواًل اساس کار مؤّل -

 یدولتشاه سمرقند یعراالّشةتذکرمندرجات  افت،یتوان در می یحال خاقان شرح یبررس

بر آثار پس از  ةتذکراین ریاست. تأث افتهیر بر آن راه متأّخ یها به انحاء مختلف در تذکره

 پردازد. به نقل اقوال دولتشاه می ،کم و کاست یب یانیبل یاست که اوحد یتا حّد خود
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 جیها را تذکره یدر برخ زیمربوط به آنها ن اتیها و روا تّیشخص یخلط اسام -

النفائس  توان در مجالس می در حوزة این پژوهش را یاز خلط اسام یبارز ةاست. نمون

 نیالّد شمس یبرا یسخن رانده که خاقان یف از مدحمشاهده نمود آنجا که مؤّل

 یینوا ریشیعل ریام ومعاصر نبوده  یبا و یکه خاقان آن ،حال ؛فرستاده است وانید صاحب

را  وانید صاحب نیالّد شمس که در ذهن داشته، نام خواجه ییبر ضبط ناروا هیبا تک

 آورده است. یموصل نیالّد جمال خواجه یجا به

 سانیاند و از احوال نثرنو غالبًا به شرح حال شعرا پرداخته یفارس یها تذکره -

 یمختلف علم یها نهیدر زم یمهّم فاتیتأل یکه دارا یکسانحّتی . ستین یدر آنها اثر

نثر  ی،رو نی. از همگرید یها اند، نه از جنبه شده یفمعّر یشاعر ثیهستند، از ح یادب ای

 مغفول مانده است.  ،فاتیتأل نهگو نیدر ا یو یریو سمت دب یخاقان

با حجم  سهیکه در خصوص شاعر آمده، در مقا یالعاتدر اغلب کتب تذکره اّط -

 سانینو از تذکره یبرخاز سوی دیگر، . دینما می زیناچ اریشده، بس نقل یکه از و یاشعار

الفصحاء(، در نقل اشعار چندان  و مجمع نیالعارف اضی)در ر تیخان هدا یچون رضاقل

! دینما تر می مناسب ،دست از آثار نیبر ا «کشکول»و  «جنگ»اند که اطالق  افراط کرده

مطلوب ها تعادل منطقی و  درهرحال، بین شرح احوال و نقد اشعار شاعران در تذکره

 شود. دیده نمی

دربارة آثار منقول  نظر و اظهار یداور یدر اثنا سانینو تذکره یلفظ یها یباز -

زند.  دامن می ،منابع نیقابل اعتماد بودن ا ریاست که به غ یاز جمله موارد زین خود

و  یثعالب هرالّدةمیایاز  دیاست که با تقل ییها از جمله تذکره ید عوفااللباب محّم لباب

 نگاشته شده است. زیآم بالغهم یها یپرداز عبارت پایةبر  ،یباخرز القصریةدم

صورت  ،او یشخص یقةو سل سندهیهدف نو یها بر مبنا اشعار در تذکره نشیگز -

را از  یتنها اشعار ،نیالمؤمن در مجالس یشوشتر ی نوراهللقاض ،نمونه ی. براردیگ می

شواهد  نیداشته و از هم یسازگار انیعیسات شو مقّد التینقل کرده که با تما یخاقان

 نیدرباب مضام یارزش یها یاست. داور کردهاستفاده  یدادن خاقان نشان عهیش یبرا
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حاکم بر  یدر وصف فضا زین یشود. عوف یمحدود نم نیالمؤمن به مجالس یاشعار خاقان

 و نعت رسول بسنده کرده است. هیبه ذکر حکمت، صفت کعبه، باد یخاقان یها سروده

پردازند،  خود می ةاستفاد ذکر منابع مورد  کمتر به نویسان که تذکرهنیتوّجه به ا با -

و  جالب توّجه دهیگز خیاالسرار و تار چون جواهر یاز مآخذ یدولتشاه سمرقند ادکردی

 است.  یستودن

ان چون معصوم فاز مؤّل یبرخ ،ینگار در تذکره «دیتقل ةویش» ةبا وجود غلب -

به  یانتقاد یکردیبا رو االدبةحننیرس در مدّر یدعلالحقائق و محّم در طرائق شاهیعل

 .که شیوة مطلوبی است اند پرداخته نیشیت مندرجات منابع پصّح یبررس

 :یفارس یها در تذکره یپژوه نقد خاقانی -4-2

که از سر  یدو سوانح متعّد یخاقان بیپر فراز و نش یبا توّجه به زندگ -

به  زیناچ اریها مندرج است، بس حال او در تذکره که از شرح یالعاتاّط زانیگذرانده، م

داده و  یق را در خود جاالعات موّثاّط نیشتریب ءعراالّشةتذکر ،انیم نیرسد. در ا نظر می

 برخوردار است. راعتبا نیاز کمتر الیالخ مرآت ةتذکر

 ل،یدر روزگار ما، نه بد جیبر خالف قول راتر، و  یبه احتمال قو ینام خاقان -

 بوده است. میکه ابراه

کرده  ص میتخّل «یقیحقا» ی،شاعر یدر ابتدا یخاقان ،سانینو بنابر اقوال تذکره -

ص تخّل یاو را به دربار منوچهر شروانشاه برده، به خاقان یو پس از آنکه ابوالعالء گنجو

 یقیص حقاتخّلبه احتمال قوی، که  دهد یشواهد نشان م یاست. اّما بررس افتهی

شاعر  یص شعرتخّل دیبارا ن «یقیحقا»و  ستیشاعر ن یل روحارتباط با تحّو یب

پس از درد طلب و توبه و انابت، خود را بدان  یاست که خاقان یبلکه نام ،برشمرد

 خوانده است. 

اّما نامعتبر که با  جیاست را یتیروا یبا دختر ابوالعالء گنجو یخاقان وندیپ -

 ندارد.چندانی  یهمخوان یشواهد موجود در آثار خاقان
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 یها اند، در تذکره داشته ینشان دادن خاقان هعیدر ش یکه سع ییها جز تذکره به -

طبق عرف حاکم بر  زین یخاقان زیرااست.  امدهین انیم به یسخن یاز مذهب خاقان یفارس

و روشن،  یهیت بدسّن نیاز ا یرویبوده و به سبب پ یشافع یروزگار خود، سّن

 اند.   از از حرف و بحث دانستهین یرا ب یمذهب خاقان سان،ینو تذکره

و خلط  ییگو با مبهم یحبس خاقان یصاحبان تذکره از ماجرا تیروا -

شرح حال  یحبس در بررس کیهمراه است. در نظرگرفتن تنها  عیها و وقا تّیشخص

رو  هخود با آن روب قاتیدر تحق زیدارد که مرحوم فروزانفر ن یرا در پ یمشکالت یخاقان

 بوده است.

اند.  را مربوط به اواخر عمر او دانسته یخاقان ةانیصوف التیتما سانیتذکره نو -

رخ  یو یدر جوان یخاقان یل روحآن است که تحّو یایشواهد گو یکه بررس حال آن

از  یرویاز پ شبی ،یف به خاقانصفت تصّوها در اختصاص  داده است. غالب تذکره

 اند. کرده اداستن یاالنس جام به نفحات ،یدولتشاه سمرقند

احتمال است که متن این ت گرفتن ها قّو تذکره یبررس یجنب جینتا نیمهمتر از

 است. دهیبه دست ما نرس ،تمام و کمال یحمداهلل مستوف ةدیگز خیتار

 

 ها اداشتی

 ةبیع کیگونه که خود گفته است  سفر باز ماند و آن ةاز ادام یدر ر یخاقان -1

 نهیکه از صد خز دیمفقود گرد ی،جانش در راه بازگشت از ر ةجی]صندوقچه[ نظم و نثر از نت

 (920ص ،1385 ،یبهتر بود.)خاقان

شعر شاعران اظهار نظر  ةنیاست که در زم ییها از معدود تذکره ینصرآباد ةتذکر -2

 ینقد ادب یها کتاب فیتوان آن را در رد رو می نیسازد؛ از ا بد آن را روشن می کرده و خوب و

 (45، ص1، ج1363 ،یمعان نیکهن به شمار آورد.)گلچ

 اشاره نشده است. یااللباب به نام خاقان چون لباب یفارس یها از تذکره یدر برخ -3

، «الجنان اتو جّنالجنان  روضات» یبرگرفته از جزء ثان یسنگ مزار خاقان ریتصو -4

سنگ قبر  یرو ةد روشن آورده شده است و نوشتح محّممنشآت مصّحة ، در خاتم1349چاپ 
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 نیالّد افضل ،میالحک ء،عراو الّش ءاکابرالحکما ،المغفور هذا القبر المرحوم»شود:  خوانده می نیچن

 ،ی)خاقان« و خمس مائه نیخمس و تسع ةسن خی)؟( بتار یشر شروان یبن عل یخاقان میابراه

 (794ص ،1362

 نیالعارف اضی( و ر723ص، 1ج ،1382 ت،یالفصحا)هدا در مجمع تیهدا خان یرضاقل -5

 ی)اوحدنیالعاشق آورده است. درعرفات «لیبد یاب»را  یخاقان یة( کن384ص ،1385 ت،ی)هدا

با  یخاقان زی( ن702ص ،1384 ،یعرا)واله داغستانالّش اضی( و ر1269ص، 2ج ،1389 ،یانیبل

( و 109ص، 2ج ،1346س، )مدّراالدبةحننیراست. در  هشد یفمعّر «لیبد یاب» یةکن

 یآمده است. عل «لیبد ابو» یخاقان یة( کن625ص ،2، ج1382 شاه،یعل الحقائق)معصوم طرائق

 ل،یاش ابو بد هیو کن مینامش ابراه»آورده است:  نیرا چن یو لقب خاقان هینام، کن یسولعبد الّر

 شش( ،1389 ،ین)خاقا«.العجم است انو حّس نیالّد لقبش افضل

، 1362 ،ی.)خاقانخواند یرا با نام عثمان م نیالّددیوح زیدر منشآت خود ن یخاقان -6

 (293ص

در مدح امام و »است:  نیچن یسولعبدالّر یح علمصّح  وانیبند در د عیترج نیعنوان ا -7

 «یعمر پسر عم و داماد)!( خاقان نیالّد یابوالمفاخر عثمان پسر کاف نیدالّدیصدر همام وح

 ( 480ص ،1389 ،ی)خاقان

ذکر پدر )؟( خود  نیالعراقةحتفدر »آورده است:  نیچن ،االلباب در لباب یعوف ،لکن -8

 :دیکند و بر اثر آن گو

 «م نهاد ناممّّّان عجکه در هنر تمامم             حّس دیچون د

 (221ص، 2ج ،1361 ،ی)عوف

صفت  یشروان اساسًا نارواست و اگر خاقان تختیعنوان پا به یذکر شماخ ازاینرو -9

 دیوتمج می(، صرفًا ازباب تکر76،ص1362 ،یدهد)خاقان نسبت می یرا به شماخ« دار الملک»

 است. 

 دمیبر ،خود ةرا در خان یخاقان یگفته بود مو ی( خصم خاقان«یمو دیسپ» دی)ببر -10

 (338ص ،1389 ،یکه ازو صادر شده بود.)خاقان یبه جهت قباحت

قابل استنتاج  زین وانید اتیداشته، از اب ییزن روستا نینسبت به ا یکه خاقان یمهر -11

 است:  
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 دننین پشه و باشه ز نکبا بآک یتنکب              دید برد وچه شروان چه بال به کهدیآ ادشی

 نندیآفت اعدا ب الّیر عّمردم از به               الیّانس ع یآفت اعدا ز پ دیبس که د

 نندیهم ازبهر صفورا ب شیو آن شبان               یواهّّاز بهر صفورا کند آتش خ یموس

 (100ص ،1385 ،ی)خاقان

 زیبودن حافظ ن یعیآنگونه که ش ؛گردد یم نممسّل یاتیاب نیبا چن یبودن خاقان یعیش -12

 : ستین رشیقابل پذ یتیب نیبا استناد به چن

 نجف  ةت شحنّّرهت شود هّم ةبه صدق        بدرق ،در ره خاندان یاگر قدم زن ،حافظ

 (252ص ،1374)حافظ، 

آمده است.  انیسخن از توبه به م میمستق ریو غ میمستق ،یای از اشعار خاقان در پاره -13

 یبازگشت خود به بارگاه منوچهر را به انصراف شروانشاه از واداشتنش به باده نوش یتیاو در ب

 مشروط ساخته است:

 بها کم وسفیچو  ین وسفی با حسن یمیمر    تو بست  وصف وسفیطبعش نکاح  میمر

 ا ّّجف ّیبه فتو دیّّروش رجعت نفرماّاست     خس طالقش واقع الخبائث چون با ام کیل

 (23ص ،1385 ،ی)خاقان 

 68-70صص ،1375کن،  معدنی رجوع کنید به: خاقان ةدر باب توب شتریالع باّط یبرا

به حق  ازین یاز فقر به معنا ،مگریاحمد س نیالّد منظوم نجم ةدر پاسخ به نام یخاقان -14

است.  یخاقان یمربوط به روزگار جوان زین دهیقص نیاز خلق سخن گفته است که ا یازین یو ب

 (324ص ،1385 ،ی)خاقان

 ،1362 ،یاست.)خاقان افتهیمکان نگارش  نیدر هم زین نیدالّدیبه وح یخاقان ةنام -15

 ( 293ص

اند؟  یخاقان وانید اتیگونه نظر شمس را گرفته کدام اب نیکه ا یخاقان تیآن دو ب -16

 ،آن روزگار یعرفان اتّیبر ادب ییبالمنازع سنا ةطریکه با توّجه به س میدان ؛ اّما می میدان ینم

 گفته شده باشد. ،توانسته از سر گزافه یسخن شمس نم

پس از  دیبا یموصل نیالّد با جمال یخاقان داریچون د دینما یقول درست نم نیا -17

 حج و در راه بازگشت رخ داده باشد.
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حبس او را در  ه،ییترسا ةدیدر قص یخاقان یبا استناد به پنجاه سالگ زین یاستعالم -18

 (995ص، 2ج ،1387 ،یدانسته است.)استعالم 570زمان اخستان و در حدود سال 

 ایاآلخر و  یاواخر جماد یحبس نخست و خیتار ،یخاقان ةاشار نیبا توّجه به ا -19

روز آخر  9ل ماه آب با روز اّو 9 یقیتطب میهّ. ق. بوده که مطابق تقو 551ب سال المرّج رجب

 (26-27صص ،1388 ار،یآن با ماه رجب مطابق بوده است.)ماه گریروز د 21االخر و  یجماد

عرب به شهر دربند واقع در  ونّیاست که جغراف یاالبواب نام باب ایالباب  باب -20

 (304ص ،9، ج 1377.)دهخدا، ندیبحر خزر اطالق نما یجبال قفقاز و ساحل غرب یها دامنه

 :عراقینالحتفةاز  اتیاب نیشود با ا اسیق -21

 دراْن یهم نیتک یوّّّد           آزم به سخواْن یبه در طغان هم حرصم

 ...گفت یسفت           هوشم سخن طمع هم ّیآرزو هم ُدِر مّّّّّعقل

 رّّّتفّک تیّّّم به والّّّّّرفت           رّیّّّّّاز ره تح یبّّش ،رّّّآخ

 ...شد به دکان وحدتم برد ،پس            شردّفیوش من بّّآمد و گ عقل

 (  54-55صص ،1387 ،ی)خاقان

 دارد: ییهمسو ی،رفتار خاقان نیکه در نکوهش زر آمده، با ا العراقینحتفةاز  یاتیاب -22

 ...در نیا دیبر رخ تو گشا یته زر                  کّّت دل تو بسّّهس تا

 یت پرستّزر است ب داریّّد                  یتّرا به چشم هس یخاقان...

 نّّستّّگس ّّّیپ ،بت شکستن                  از آزر آز قیراست طراو

 (18ص )همان،      

از  ی راو یخورد که خوددار به چشم می یخاقان وانیهم در د یگریشواهد د -23

 مشهور به مطلع: ةدیکند؛ از جمله در قص می از زندگی بیانای  در دوره یوانیمناصب د رفتنیپذ

 به گلستان شدنم نگذارند ،مّّبیعندل              ؟خراسان شدنم نگذارند یسبب سو چه

 (153 همان،)

 اشاره شده است: یمعن نیا به

 شدنم نگذارند  وانیصب دّّو عصمت که مرا تاج فراغت دادند         بر سر من عقل

 (154ص)همان، 
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 و مآخذ منابع

 ها:الف(کتاب

 ،یدیجعفر شهدّیآذر، به اهتمام س ةآتشکد ،(1337)کیب یلطفعل ،یگدلیآذر ب -1

 نشر کتاب. ةسمؤّس ،جا یب

 نا. یب ،، تهرانالنواظرةزبدو  اخلواطرةحتف ةممقّد ،(1333)نیدحسّیآموزگار، س -2

 نیالّد رکن حیتصح ،یکتیاخس نیرالّدیاث وانید ،(1337)نیرالّدیاث ،یکتیاخس -3

 نا. یب ،خ، تهرانفّر ونیهما

 زّوار.انتشارات  ،تهران ،یخاقان دینقد و شرح قصا ،(1387د)محّم ،یاستعالم -4

 ،یاصفهان نیالّد جمال وانید ،(1362زاق)عبدالّر دبنمحّم نیالّد جمال ،یاصفهان -5

 . ییسنا ، انتشاراتچاپ دوم، تهران ،یدستگرد دیحسن وح یو حواش حیبا تصح

 ،(، چاپ سوم، تهرانیخاقان دیقصا ةدیارمغان صبح)گز ،(1385نصراهلل) ،یامام -6

 .یجامانتشارات 

 ن،یالعارف و عرصات نیالعاشق عرفات ،(1389د)محّم  نیالّد یتق ،یانیبل یاوحد -7

 ،د قهرمان، تهرانمحّم یو آمنه فخراحمد، با نظارت علم یاهلل صاحبکار حیذب حیتصح

 مکتوب. راثیمانتشارات 

د محّم قیو تعل حیتصح ،یلقانیب نیالّدریمج وانید ،(1358)نیرالّدیمج ،یلقانیب -8

 .رانیو فرهنگ ا خیتار ةسمؤّس ، انتشاراتزیتبر ،یآباد

 ةچاپخان ،چاپ دوم، تهران جان،یدانشمندان آذربا ،(1314)یدعلمحّم ت،یترب -9

 مجلس.

اعال  حیتصح ،یبهارستان و رسائل جام ،(1379حمن)عبدالّر نینورالّد ،یجام -10

 مکتوب.  راثیم ، انتشاراتتهرانزاد،  خان افصح

 حیالقدس، تصح حضرات من االنس نفحات ،(1373________________)-11

 العات.اّط ، انتشاراتچاپ دوم، تهران ،یمحمود عابد
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 یو حواش قاتیتعل ةبا مجموع ی،غن -ینیقزو حیتصح وان،ید ،(1374حافظ) -12

 .ریاساطنشر  ،تهراندار، چاپ پنجم،  جربزه –به اهتمام ع  ،ینید قزومحّم

 منوچهر ستوده. ،المغرب، تهران یالمشرق ال منالعالم  حدود ،(1340ناشناس) -13

 یصفر یکوشش عل به ،العراقینحتفة ،(1387)لیبد نیالّد افضل ،یشروان یخاقان -14

 مکتوب. راثیم ، انتشاراتقلعه، تهران آق

 ییحی قاتیو تعل یحواش ،العراقینحتفة ،(1333__________________)-15

 .یبیج یها کتاب یشرکت سهام ،تهران ب،یقر

(، به کوشش العراقینحتفةالغرائب) ختم ،(1385__________________)-16

 مکتوب.  راثیم ، انتشاراتافشار، تهران رجیا

و  حیبه تصح ،یشروان یخاقان وانید ،(1389__________________)-17

 .ییسنا انتشارات، تهران ،یسولعبدالّر یعل قاتیتعل

کوشش  به ،یشروان یخاقان وانید ،(1385)لیبد نیالّد افضل ،یشروان یخاقان -18

 ار.زّو ، انتشاراتچاپ هشتم، تهران ،یادسّج نیاءالّدیض دّیس

د روشن، محّم حیتصح ،یمنشآت خاقان ،(1362_________________)-19

 کتاب فرزان.انتشارات  ،چاپ دوم، تهران

 ، انتشاراتچاپ سوم، تهران رآشنا،ید یشاعر «یخاقان» ،(1357)یعل ،یدشت -20

 .ریرکبیام

، فاطمه عالقه، تهران حی، تصحالشعراةتذکر ،(1385)یسمرقند دولتشاه -21

 .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسانانتشارات 

انتشارات و چاپ  ةسموّس، لغت نامه، تهران ،(1377اکبر) یدهخدا، عل -22

 دانشگاه تهران.

 یدرضا طاهرمحّم حیتصح م،یاقل هفت ةتذکر ،(1378احمد) نیام ،یراز -23

 سروش.انتشارات  ،)حسرت(، تهران
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 ،چاپ سوم، تهران ران،یا یادب ةاز گذشت ،(1385)نیکوب، عبدالحس نیزّر -24

 سخن.نشر 

انتشارات  ،تهران شانزدهم، ه، چاپحّل با کاروان ،(1389_____________)-25

 .یعلم

 .ریکب ریام، انتشارات چاپ نهم، تهران ،ینقدادب ،(1388_____________)-26

 ،یشروان یخاقان وانید راتیتعب و لغات فرهنگ ،(1382)نیاءالّدیضدّیس ،یادسّج -27

 ار.زّو ، انتشاراتچاپ دوم، تهران

 یبه سع ،یغزنو ییسنا وانید ،(1385آدم) ابوالمجد مجدودبن ،یغزنو ییسنا -28

 .ییسنا ، انتشاراتششم، تهران ،چاپیس رضوو اهتمام مدّر

 ،یالنیگ یداع فخر یدتقمحّم ةشعرالعجم، ترجم ،(1364د)محّم ،ینعمان یشبل -29

 کتاب. یایدنانتشارات  ،تهران

 -دمحّم قیوتعل حیمقاالت شمس، تصح ،(1384)یعل دبنمحّم ،یزیتبر شمس -30

 .یخوارزمانتشارات  ،تهراند، چاپ سوم، موّح یعل

 ،چاپ چهارم، تهران ن،یالمؤمن مجالس ،(1377نوراهلل) ی قاض ،یشوشتر -31

 .هّیاسالم یکتابفروشانتشارات 

 ،(، تهراننامه احتی)ساحهیالّس بستان ،(1315اسکندر) بن  نیالعابد نیز ،یروانیش -32

 )چاپ افست تهران(.یچاپ عبداهلل مستوف

 ، انتشاراتچاپ سوم، تهران ،یدر ادب فارس هّیحبس ،(1388اهلل) یول ،یظفر -33

 .ریرکبیام

 قاتیو تعل حیمه، تصحمقّد ر،یالّط منطق ،(1384)میابراه بن دار، محّمعّط -34

 سخن. ، نشردوم، تهران شیرایو ،یکدکن یعیدرضا شفمحّم

و  ینید قزومحّم قاتیمه و تعلااللباب، با مقّد لباب ،(1361د)محّم ،یعوف -35

 .یفخر راز یکتابفروش ، انتشاراتتهران ،یسینف دیسع قاتیتحق
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انتشارات  ،پنجم، تهران سخن وسخنوران، چاپ ،(1380مان)الّز عیفروزانفر، بد -36

 .یخوارزم

به اهتمام  ،یشروان یفلک وانید ،(1345د)محّم نیالّد نجم ،یشروان یفلک -37

 .نایابن س، انتشارات شهاب، تهران یطاهر

-عبد بن د مرادمحّم ةواخبارالعباد، ترجم آثارالبالد ،(1373)اّیزکر ،ینیقزو -38

 دانشگاه تهران. ، انتشاراتحمان، تهرانالّر 

 .ریرکبیام ، انتشارات، چاپ دوم، تهراناالحبنبیةهد ،(1363اس)عّب ،یقم -39

 وسفی، به اهتمام االفکنرةاالشعنروزبدةخالص ،(1393)نیالّد یتقریم ،یکاشان -40

 اردهال. ریسف ، انتشاراتبابا پور، تهران گیب

 حیالجنان، تصح اتالجنان وجّن روضات ،(1383)نیحس حافظ ،یزیتبر ییکربال -41

 انتشارات ستوده. ،زیتبر ،یالقرائ جعفر سلطان

او(،  طیزمان و مح ات،ی)حیشروان یخاقان ،(1374ار)غّف ،یسچیهر یکندل -42

 .یمرکز نشر دانشگاه ،تهران ،یحصار تیرهدایم ةترجم

 ، انتشاراتتهران ،یفارس ی ها تذکره خیتار ،(1363احمد) ،یمعان نیگلچ -43

 .ییسنا

، باباپور، قم گیب وسفی حیاالفکار، تصح جینتا ،(1387اهلل) قدرت ،یگوپامو -44

 .یاسالم ریمجمع ذخا

 ،جا یب ،یحسن دیبه اهتمام حم ال،یالخ مرآت ،(1377خان) یرعلیش ،یلود -45

 روزنه.نشر 

 سخن. ، نشرمالک ملک سخن، تهران ،(1388اس)عّب ار،یماه -46

 .امیخ ، انتشارات، چاپ دوم، تهراناالدبةحننیر ،(1346)یدعلس، محّممدّر-47

 ،تهران ،یینوا نیبه اهتمام عبدالحس ده،یگز خیتار ،(1364حمداهلل) ،یمستوف -48

 .ریرکبیامانتشارات 
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مرکز نشر  ،تهران ،یخاقان یایبه دن ینگاه ،(1375کن، معصومه) معدن -49

 .یدانشگاه

دجعفر محجوب، به کوشش محّم ق،یالحقا طرائق ،(1382)شاهیعل  معصوم -50

 .ییسنا ، انتشاراتچاپ دوم، تهران

 ،میاالقنلةمعرفیف میقاسالّت احسن ،(1361احمد) دبنابوعبداهلل محّم ،یسمقّد -51

 فان و مترجمان.شرکت مؤّل ،تهران ،یمنزو ینق یعل ةترجم

 قاتیو تعل ینویم یمجتب حی، به اهتمام و تصح وانید ،(1372ناصر خسرو) -52

 کتاب. یایدن ، انتشاراتاکبر دهخدا، چاپ سوم، تهران یعل

اصغر  یو اهتمام عل یبه سع س،یالنفا مجالس ،(1363)ریشیعلریام ،یینوا -53

 .یانتشارات منوچهر ،تهران ،حکمت

-نصر یمحسن ناج حیالشعرا، تصح اضیر ،(1384)یقلیعل ،یواله داغستان -54

 .ریاساط ، نشرتهران ،یآباد

رهبر، چاپ  بیخط لیکوشش خل نامه، به مرزبان ،(1384)نیسعدالّد ،ینیوراو -55

 .شاهیعل یصف ، انتشاراتدهم، تهران

ابوالقاسم رادفر،  حیتصح ن،یالعارف اضیر ،(1385خان) یرضاقل ت،یهدا -56

 .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان ، انتشاراتتهران

الفصحا، به کوشش مظاهر مصفا، چاپ  مجمع ،(1382______________)-57

 .ریرکبیام ، انتشاراتدوم، تهران

 انیم در یساغر ،«یهجر  ششم  شروان در قرن» ،(1382)یهاد  حسن، -58

 .مرکز نشر ،سنگستان، تهران

 ب(مقاالت:

بر اساس  زیتبر یادب طیو مح یخاقان» ،(1382درضا)محّم ،یکدکن یعیشف -1

 .159 -164ل و دوم، صص اّوة بهارستان، سال چهارم، شمار ةنام ،«زیتبر ةنیسف
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چند  یمسائل ةدربار یو بحث یشروان نیالّد به شهاب هنام» ،(1347ار)غّف ،یکندل -2

 ةشمار ستم،یچهارم، سال بةشمار ز،یتبر اتّیادب ةدانشکد یةنشر ،«شاعر یاز زندگ

 .41 -54صص ،88مسلسل 

سوانح  رامونیچند پ یبا گنجه وسخن یخاقان یوابستگ» ،(1348_______) -3

 ةشمار کم،یو  ستیچهارم، سال ب ةشمار ز،یتبر اتّیادب ةدانشکد یة، نشر«شاعر یزندگ

 .18 -35صص ،92مسلسل 

صص  ،6و 5ةارمغان، شمار ،«یحال خاقان شرح» ،(1304)یدعلناصح، محّم -4

28- 20. 

، ارمغان، سال بیست و سوم، شمارة «شروان و شیروان» ،(1327)دیسع ،یسینف -5

 .10 -23صص ،1

 ،8 ةسال سوم، شمار ادگار،ی ،«یخاقان اتّیحبس» ،(1325)نیعبدالحس ،یینوا -6

 .9-19صص 


