فصلنامة علميپژوهشي كاوشنامه
سال هفدهم ( ،)1395شماره33

نقد خاقانیپژوهی در تذکرههای فارسی



محیا ستودهنیا

1

دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه الزهرا(س)

دکتر مهدی نیکمنش
دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

چکیده:
خاقانی شروانی از سرآمدان قصیدهسرایی در ادب فارسی است .با وجود پژوهشهای سودمندی که در
شیوة شاعری و وقایع دوران حیات خاقانی صورت گرفتهاست ،زوایای تاریک و نقاط مبهم فراوانی در این حوزه
همچنان باقی است  .بخشی از این ابهامات نشأتگرفته از نخستین اظهارنظرهای نه چندان موثّق تذکرهنویسان
متقدّم ،و نیز تکرار این اقوال در تذکرههای متأخّر بر آنهاست .این نقدهای بیرونی ،خود سبب رواج برخی
اطّالعات نادرست در میان اهل ادب و حتّی در منابع خاقانیپژوهی شده است .بررسیها نشان میدهد که تاکنون
در حوزة خاقانیپژوهی تحقیق مستقلّی در زمینة ضرورت بازنگری آراء و اقوال تذکرهنویسان صورت
نگرفتهاست .از اینرو پژوهش حاضر با تمرکز بر شیوة نقد درونی(مبتنی بر آثار) ،بر اساس گفتهها و اشارات
خاقانی در دیوان ،حتفةالعراقین و منشآت او ،به بررسی انتقادی اقوال صاحبان تذکره در حوزة خاقانیپژوهی
میپردازد تا میزان نوآوری ،تأثیرپذیری ،و صحّت و سقم مندرجات ایندست از آثار ادب فارسی ،در حیطة مورد
بحث ،نمایان گردد .نتایج این پژوهش در دو بخش قابل دستهبندی است :نقد کلّی تذکرههای فارسی و نقد
خاقانیپژوهی در تذکرههای فارسی .بررسی شرح حال خاقانی در تذکرههای فارسی بیانگر آن است که مندرجات
تذکرةالشّعرای دولتشاه سمرقندی به انحاء مختلف در تذکرههای متأخّر بر آن راه یافتهاست .دیگر اینکه خلط
اسامی شخصیّتها و روایات مربوط به آنها نیز در برخی تذکرهها رایج است و در اغلب کتب تذکره اطّالعاتی که
درخصوص شاعر آمدهاست ،در مقایسه با حجم اشعاری که از وی نقل شده ،بسیار ناچیز مینماید .در بخش
خاقانیپژوهی تذکرهها ،پیوند خاقانی با دختر ابوالعالءگنجوی روایتی است رایج امّا نامعتبر که با شواهد موجود
در آثار خاقانی همخوانی ندارد .روایت صاحبان تذکره از ماجرای حبس خاقانی نیز با مبهمگویی و خلط
شخصیّتها و وقایع همراه است .همچنین تذکرهنویسان تمایالت صوفیانة خاقانی را مربوط به اواخر عمر او
دانستهاند؛ حالآنکه بررسی شواهد گویای آن است که تحوّل روحی خاقانی در جوانی وی رخ داده است.
واژگان کلیدی :خاقانی ،تذکرههای فارسی ،نقد بیرونی ،نقد درونی.
 تاریخ دریافت مقاله94/2/26 :

تاریخ پذیرش نهایی94/10/14 :

 - 1نشانی پست الکترونیکی نویسندة مسئولs.sotudeniya@student.alzahra.ac.ir :
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 -1مقدّمه
بخشی از آثار تحقیقی ادب فارسی به تذکرهنویسی اختصاص دارد .ایندست از
آثار صرف نظر از سرچشمههایی که برای تحقیق فرا روی محقّقان قرار میدهند ،عموماً
اساس کارشان بر تقلید ،مجملگویی و گاه مبهمگویی و تکیه بر حافظه است .با وجود
چنین کاستیهایی متأسفانه ،بخش مهمّی از ارجاعات و استنادات در تحقیقات ادبی بر
مندرجات تذکرهها استوار است.
خاقانی شروانی از سخنگویان قویطبع و بلندفکر زبان فارسی است که زوایای
گوناگون و بعضاً مبهم حیات او توجّه محقّقان و ادبپژوهان را ،بویژه در سالهای اخیر،
بهخود جلب نمودهاست .از آنجاکه بسیاری از اظهارنظرها و داوریهای مرتبط با شرح-
حال خاقانی بر مبنای قول صاحبان تذکرههاست ،اکتفا به اطّالعاتی نه چندان موثّق و
بعضاً نادرست از آسیبهای جدّی این قبیل تحقیقات بهشمار میرود.
به نظر نگارندگان ،با تأمّل در گفتهها و اشارات خاقانی در دیوان ،حتفةالعراقین و
منشآت ،میتوان به نتایج دقیقتری در حوزة خاقانیپژوهی در مقایسه با دادههای
تذکرهنویسان دستیافت .بررسیها نشان میدهد که تاکنون تحقیق مستقلّی دراینباره
صورت نگرفتهاست و تنها بدیعالزّمان فروزانفر در اثر ارزشمند خود« ،سخن و
سخنوران» ،به بررسی مندرجات تذکرههای فارسی التفات نشان دادهاند وآنچه در
سالهای اخیر در کتب و مقاالت حوزة خاقانیپژوهی راهیافته نیز بیشتر بر پایة
تحقیقات مرحوم فروزانفر استوار است .بدینترتیب ضرورت بررسی انتقادی تذکرهها
بهعنوان سرچشمه و خاستگاه مطالب مندرج در اثری چون «سخن و سخنوران» و
تحقیقات پس از آن روشن میگردد .در این پژوهش در بدو امر با مراجعه به منابعی
نظیر «تاریخ تذکرههای فارسی»(گلچین معانی ،)۱۳6۳ ،تذکرههای مشتمل بر شرح حال
خاقانی مشخّص گردید و سپس کار اصلی پژوهش آغاز و با توجّه به نسخههای چاپی
موجود ،به بررسی تذکرههای زیر پرداخته شد.
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لبابااللباب(618ق) ،نفحاتاالنس(883ق)،مجالسالنفایس(896ق)،روضاتالجنان
و جنّّّاتالجنّّّان( ،)975تذذذذکرةالشذذذعرا(982ق) ،هفّّّت اقلّّیم(996ق) ،مجّّّالس-
المؤمنین(1010ق) ،عرفاتالعاشّقین(1022ق) ،مّرآتالخیّال(1102ق) ،ریّاضالشّّعرا
(1161ق) ،آتشکدة آذر(1174ق) ،بسذان السّذینحة(1237ق) ،ریّاضالعّارفین(1260ق)،
نتایجاالفکار(1258ق) ،مجمعالفصحا(1284ق) ،ریحننذةاالدب(1373ق) ،طرائّقالحقّائق
(دورة قاجار) .پس از طبقهبندی موضوعی و نقل شواهد درخصوص نام ،لقب ،تخلّص،
تاریخ والدت خاقانی ،زادگاه و استادان وی ،مّذهب ،تصّوّف خاقّانی ،گرفتّاری او در
زندان ،مکنت و دارایی او و تاریخ وفاتش بخش نقد و نظر آورده شده است .در بخّش
نقد و نظر ،با تمرکز بر آثار و اشارات شخص خاقانی ،صحّت و سقم مطالب نقّل شّده
از متن تذکرهها بررسی شده است .در این بخش برای بررسیهای دقیقتّر بّه تألیفّات
ادوار اخیر چون «دانشمندان آذربایجان» اثر محمّّدعلی تربیّت و «سّخن و سّخنوران»
تألیف بدیعالزّمان فروزانفر نیز استناد شده است .از آنجا که خاقانی نّه فقّط در شّعر و
شاعری ،که در نثرنویسی و کتابت نیز مبرّز و ممتاز بوده و نویسّندگان تّذکره بّه ایّن
جنبة کار خاقانی نپرداخنهاند ،در ادامة مقالّه ،در بخشّی مجّزّا مغفّول مانّدن مهّارت
خاقانی در نثر و دبیری او نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
 -2نقدهای بیرونی و درونی در حوزة خاقانیپژوهی
با وجود اقبال پژوهشگران به حوزة خاقانیپژوهی در سالهای اخیر ،هنوز جوانبی
از زندگی خاقانی بدرستی بر ما معلوم نگردیدهاست .شاید از عمده دالیل این ابهام ،از
دسترفتن بخشی از نوشتههای خاقانی در سفر ناموفّق وی به قصد خراسان باشد .1با
اینحال هنوز هم برای زدودن این ابهامات ،راهی بهتر از تأمّل در متن آثار خاقانی و
بررسی انتقادی منابع معتبر خاقانیپژوهی ،پیش روی پژوهشگران این حوزه نیست.
عدم تردید در پژوهشهای گذشته و پذیرفتن کامل آنها که منجر به تکرار و ترویج
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آرای نه چندان موثّق منابع پیشین گردیده ،نیز مشکلی است که دامنگیر تألیفات جدید
شده است.
از جمله منابع پر استناد در حوزة خاقانیپژوهی ،تذکرهها هستند .تذکره
( )Biographiesاثری است که در آن شرح احوال و زندگینامة مشاهیر اعم از امیران،
وزیران ،اندیشمندان و شاعران و معرّفی آثار ایشان بیاید .چنانکه از بررسی نامگذاری
تذکرههای فارسی بر میآید ،تذکرهنویسان عموماً ،خود نام «تذکره» را برای اینگونه آثار
انتخاب نکردهاند ،بلکه از کلماتی چون مجمع ،ریاض ،حدیقة ،روضة و  . . .استفاده
کردهاند که همگی مفهوم مجموعه را میرساند.
از نخستین کسانی که در زبان فارسی به امر تذکرهنویسی برای شاعران مبادرت
کردهاند ،ابوطاهر خاتونی(قرن5و6هّ.ق ).است که «مناقب الشّعرا» را به او نسبت
دادهاند(.زرّینکوب ،1385 ،ص )309قدیمیترین تذکرة فارسی موجود «لبابااللباب»
محمّد عوفی است که فواید تاریخی و ادبی فراوانی دارد و از حیث عبارتپردازی به
شیوة «یایمةالدهر» ثعالبی نگاشته شده است(.زرّینکوب ،1388 ،ص )240از دیگر کتب
تذکره میتوان به تذکرةالشعراء تألیف دولتشاه سمرقندی ،تذکرة هفت اقلیم از امین
احمد رازی و مجمع الفصحاء اثر رضاقلیخان هدایت اشاره کرد.
گذشته از منابع معدود و ارزشمندی چون تذکرة نصرآبادی که اطّالعات اجتماعی
مفید و مباحث ارزندهای در نقد شعر دارد ،2بررسی تذکرههای متقدّم و نیز متأخّر نشان
میدهد که ایندست از آثار با کاستیهای قابل توجّهی در شیوة نگارش همراهند؛ از
جمله اینکه جزئیات مطرحشده در شرححال شاعران ،ناقص است؛ در شرححالنویسی،
از منابع مشخّصی استفاده نشده و در صورت استفاده معموالً از آنها نام برده نمیشود؛
معیار انتخاب اشعار نیز عموماً صِرف سلیقة صاحب تذکره است؛ گذشته از اینها ،اوضاع
سیاسی و اجتماعی زمان شاعر ذکر نمیشود و روش استدالل بر منبای استنباطهای
شخصی و همراه با حدس و گمان است .از آنجا که صاحبان تذکره به شرح حال
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نثرنویسان نپرداختهاند ،طبعاً به دبیری خاقانی و شیوة ممتاز او در نثر نیز اشارهای
نکردهاند.
آنچه از شرححال خاقانی به تذکرههای فارسی راه یافته است از نام ،لقب،
تخلّص ،زادگاه ،استادان ،مذهب ،تمایالت صوفیانه ،گرفتاری در زندان ،جاه و مکنت و
وفات خاقانی فراتر نمیرود .پژوهش حاضر در جهت نقد ،اصالح و تکمیل آن دادهها،
بر مبنای اشارات خاقانی در دیوان ،حتفةالعراقین و منشآت او ،به بررسی این اقوال
میپردازد.
 -1-2نام

3

نام خاقانی در اکثر منابع تذکرهای« ،ابراهیم» آمده است؛ از جمله در عرفات-
العاشقین(اوحدیبلیانی ،1389 ،ج ،2ص ،)1269تذکرةالشعراء(دولتشاهسمرقندی،1385 ،
ص )139نتایجاالفکار(گوپاموی ،1387 ،ص ،)261روضاتالجنان و جنّاتالجنان
(کربالیی ،1383 ،ص ،)201مجالسالمؤمنین(شوشتری ،1377 ،ج ،2ص ،)616مرآت-
الخیال(لودی ،1377 ،ص ،)24آتشکدة آذر(آذربیگدلی ،1337 ،ص ،)36ریاضالشّعرا
(واله داغستانی ،1384 ،ج ،2ص ،)702ریاضالعارفین(هدایت ،1385 ،ص،)384
طرائقالحقائق(معصوم علیشاه ،1382 ،ج ،2ص ،)625مجمعالفصحا(هدایت ،1382 ،ج،1
ص ،)723مجالس النفائس(نوایی ،1363 ،ص ،)331ریحننةاالدب(مدرّس ،1346 ،ج،2
ص .)109امّا جامی در نفحاتاالنس نام خاقانی را «بدیل» آورده است(.جامی،1373،
ص)605
نقد و نظر
چنانکه نقل شد ،نام خاقانی در غالب تذکرهها ،به صورت «ابراهیم» آمده است.
عالوه بر تذکرهها ،منابع بیرونی دیگری نیز همین نام را برای خاقانی پذیرفتهاند .ابوبکر
بن رستم بن احمد الشروانی که در قرن یازدهم هجری نسخة خطّی منشّآت را در
کتابخانة خود داشته ،نام شاعر را «موالنا ابراهیم خاقانی ». . .ذکر میکند و «ابراهیم»
نامی است که بر سنگ مزار شاعر نقشبستهاست(4.کندلی ،1374 ،ص )52افزونبراین،
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محمّدعلی تربیت (تربیت ،1314 ،ص )129و علی عبدالرّسولی ،مصحّح نخست دیوان
خاقانی همین نام را برای شاعر پذیرفتهاند(.خاقانی ،1389 ،شش) پروفسور هادیحسن
نیز آنجاکه از شعرای نامدار شروان یادمیکند ،خاقانی را با نام «ابراهیم»
میخواند(.حسن ،1382 ،ص)1
امّا مرحوم فروزانفر نام خاقانی را «بدیل» دانسته و گفته است« :حجّت آنان که نام
خاقانی را ابراهیم دانستهاند ،این بیت است:
به خوان معنیْآرایی ،براهیمی پدید آمد

زپشت آزر صنعت علی نجّار شروانی

«که مقصود از ابراهیم ،الزم عرفی معنی یعنی بتشکن است و یای وحدت قرینة
آن استکه به آخر اعالم متّصل نگردد(».فروزانفر ،1380 ،ص )613البتّه ،چنانکه خواهد
آمد ،کاربرد «ابراهیم» در این وجه به بیت فوق محدود نیست و شواهد دیگری نیز در
حتفةالعراقین و منشآت وجود دارد.
ضیاءالدّینسجّادی نیز نام بدیل را برای خاقانی پذیرفته و در مقدّمة دیوان مصحّح
خود ،آوردهاست« :خاقانی خود نیز در مواردی چند بهنام خویش اشارهکرده و میگوید:
«بدل من آمدماند جهان سنایی را

بدین دلیل پدر نام بدیل نهاد»
(خاقانی ،1385 ،شش)

امّا بهنظر میرسد که «نام» دراینجا لزوماً نه بهمعنی اسم ،که بهجای کنیه یا بخشی
از کنیه 5آمده است .چنانکه خاقانی «نام» را در بیت دیگری نیز با چنین معنایی بهکار
بردهاست:
چون دید که در هنر تمامم

حسّان عّجم نهّّّّاد نامم
(خاقانی ،1387 ،ص)220

توضیح این که «حسّانعجم» لقبی است که خاقانی از سوی کافیالدّینعمر بدان
ملقّب گشته است .با توجّه به همین توسّع معنایی ،خاقانی گاه «نام» را بهجای «تخلّص»
بهکار برده است:
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من کنم «خاقان همّت» نام خویش
(خاقانی ،1385 ،ص)779

بهنظر میرسد تمایلی که خاقانی به یادکرد ابراهیم و آزر دراشاره به خود و
پدرش دارد ،فراتر از وجه تمثیل باشد .خاقانی در نامهای که به سیفالدّین نوشته است،
میگوید« :خاقانی را به دست مردمی ازخاک به آدمی تو کردی .ابراهیم پسر نجّاری بود،
برای خدا خانة اخالص در وادی خراب بنیاد افگند .دعاگوی هم پسر نجّاری است که
خانة صدق به جهت سایة خدای در والیت جان بنیادمیافگند(».خاقانی ،1362 ،ص)88
حتفةالعراقین نیز در پاسخ به خواجهای که از نام و موطن وی پرسش
خاقانی در 
کرده ،به «خلیل» و «شروان» اشاره کرده است:
گفتا چه کسی و چیست نامت

اصلت ز کجّّّا ،کجا مقامّت

گفتّّم متعّّلّمی سخّّن ران

میّّّالد مّن از بالد شّّروان

بّّّوده چو خلیّّل عهّد اوّل

فّّّرزند دُروگّّّری معّّطّل
(خاقانی ،1387 ،ص)45

چنانکه از متن بر میآید ،خاقانی نام خود را مستقیماً اظهار نکرده و پاسخ خواجه
را ضمن اشارهای به نام ابراهیم(ع) بیان داشته است.
افزونبر شواهد مذکور ،از اشاراتی که خاقانی درمورد پسر عمویش –وحیدالدّین-
دارد ،نکتهای قابل استشهاد است که احتمال ابراهیم نام بودن خاقانی را تقویّت
مینماید .در بیتی از دیوان آنجا که خاقانی به درگذشت عمویش ،کافیالدّینعمر ،اشاره
دارد ،از عثمان 6او یاد میکند:
گر ز قضای ازل عهد عمر درگذشت

تا به ابد ،مگذراد نوبت عثمان او
(خاقانی ،1385 ،ص)366

همچنین خاقانی در ترجیعبندی 7که در مدح وحیدالدّین سروده است ،به نام
پسرعمّ خویش اشاره دارد:

__________________________________________________________________
16

كاوش نامه ،سال هفدهم ( ،)1395شماره 33

نایب ادریس ،عثمان عمر کز فر او

حلّ و عقد عیسوی دارد حیاتآباد من
(خاقانی ،1385 ،ص)524

در ابیات پایانی همین ترجیع بند خاقانی انساب وحیدالدّین را چنین برمیشمرد:
ظاهر است انسابش از کافیعمر در گیر و رو
میشمّّّر تا قدسّلف عثمان و ابراهیّم او
(همان ،ص)527
بدینسان ،مشخّص میگردد که پدربزرگ خاقانی« ،عثمان» و جدّ اعالیش
«ابراهیم» نام داشتهاند .با توجّهبه این مهم و شواهد مستدلّی که از نظر گذشت میتوان
چنین استنباط کرد :همانگونه که کافیالدّینعمر نام پدرش ،عثمان را بر پسر خود
نهاده ،علی نجّار نیز نام نیای خویش ،ابراهیم را بر فرزندش نهاده است .این رسم به
منظور زنده نگاه داشتن نام بزرگان خاندان ،هنوز هم در نواحی مختلف ایران رواج
دارد.
 -2-2لقب
صاحبان تذکره لقب خاقانی را افضلالدّین آوردهاند؛ ازجمله در تذکرةالشعراء
(دولتشاهسمرقندی ،1385 ،ص ،)139نفحاتاالنس(جامی ،1373 ،ص ،)605عرفات
العاشقین(اوحدیبلیانی ،1389 ،ج ،2ص ،)1269ریاضالشّعراء(والهداغستانی،1384 ،
ص ،)702مجمعالفصحاء(هدایت ،1382 ،ج ،1ص ،)723روضاتالجنان(کربالیی،
 ،1383ص ،)201ریحننةاالدب(مدرّس ،1346 ،ج ،2ص ،)109طرائقالحقائق(معصوم
علیشاه ،1382 ،ج ،2ص )625و ....
جامی در «بهارستان» و امیرعلیشیر نوایی در «مجالسالنّفایس» به لقب «حسّان
عجم» نیز اشاره کردهاند:
 «وی را به سبب کمالی که در صناعت شعر داشته ،حسّانالعجم لقب کردهاند».(جامی ،1379 ،ص)141
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 «او را حسّانعجم میگفته اند چه افصح و ابلغ شعرا بوده(».نوایی،1363 ،ص)331
نقد و نظر
مشهورترین لقب خاقانی «افضلالدّین» است که بر سنگ مزارش نیز نوشته شده و
مشاهیر عصر ،همچون احمدسیمگر و مجدالدّینخلیل ،شاعر را بههمین لقب خواندهاند.
(کندلی ،1374 ،ص ،126فروزانفر ،1380 ،ص )612خاقانی خود در اشعارش ،از لقب
حتفةالعراقین
«افضل» مکرّر یاد کرده است؛ از جمله در مرثیة امامعمادالدّیناالبهری که در 
آمده است:
تّّا آخّّّر دم ز روز اوّل

بودی به زبانش :افضل! افضل!
(خاقانی ،1387 ،ص)233

نیز آنجا که گفته است:
آزادان را نبینی «افضّّّل»

از «آزادی» دو حّّرف اوّل
(همان ،ص)61

ای افضل ار مشّاطة بکر سخن تویی

ایّّن شعر در محافل احرار کن ادا
(همان ،ص)6

«افضل» ار زین فضولها رانَد

نام افضّل به جز «اضل» منهید
(همان ،ص)173

در منشآت به لقب «افضلالدّین» اشارهای نشده امّا در سرآغاز برخی از نامههای
خاقانی به بزرگان عصر از لقب «حسّانالعجم» بدینشکل یاد شده است :خادِمُه حَسّانُ
الْعَجَمِ الْخاقانی(خاقانی ،1362 ،صص)116 ،74 ،69 ،63
خاقانی در دیوان نیز از لقب «حسّان عجم» یاد کرده است .او زمانی که به روضة
مقدّس نبوی درآمد ،با لقب «حسّان عجم» مدح پیامبر اسالم(ص) گفت:
مصطفی حاضر و حسّان عجم مدحسرای

پیش سیمرغ خمّّش طوطی گویا بینند
(خاقانی ،1385 ،ص)99
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خاقانی آنگونه که خود در حتفةالعراقین و در ذکر کّافیالّدّینعمّر مّیگویّد ،از
سوی عمویش بدین لقب ملقّب شده است:8
حسّان عجّّم نهّّّاد نامّّم

چون دید که در سخن تمامم

(خاقانی ،1387 ،ص)220
در شعر خاقانی لقب حسّان پیش از کاربرد خاص ،به شکل عام مورد استفاده قرار
گرفته است .گاهی نیز خود را «نایب حسّان»(خاقانی ،1385 ،صص 76و  )316و «ثانی
حسّان»(همان ،ص )95خوانده است .البتّه در این تعبیرها تسلّط حسّانبنثابت در امر
شاعری پیش از خاقانی نیز مورد توجّه شاعران فارسیسرا بوده است ،چنانکه ناصر
خسرو به همین شیوه سروده است:
گه رودکّی و گاهی حسّان کنم

جان را ز بهر مدحت آل رسول

(ناصرخسرو ،1372 ،ص)305
من از احسان او گشتم چو حسّان

مّّّرا حسّان او خواننّّّّد ایراک

(همان ،ص)326
سنایی نیز نظم خویش را همپایة نظم حسّان میداند:
گه چو بوعمر و عال ،فرش قرائت گستریم
گه چو حسّانبنثابت ،مدحت احسان کنیم
(سنایی ،1385 ،ص)413
شاعری بگذار و گرد شرع گرد ایرا تو را
زشت باشد بی محمّد ،نظم حسّان داشتن
(همان ،ص)466
مطابق آنچه گذشت و با توجّه به اشاراتی که در بخش «نام» پیرامون کنیة خاقانی
ذکر شد ،نامِ «ابراهیم» ،کنیة «ابوبدیل»(ابیبدیل) و القابِ «افضلالدّین» و «حسّانالعجم»
برای خاقانی پذیرفتنی مینماید.
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 -3-2تخلّص
قول صاحبان تذکره در تذکرةالشعراء(دولتشاهسمرقندی ،1385 ،ص ،)142مجمع-
الفصحا(هدایت ،1382 ،ج ،1ص ،)732مرآتالخیال(لودی ،1377 ،ص ،)24ریاض-
العارفین(هدایت ،1385 ،ص )384چنین استکه خاقانی در ابتدا «حقایقی» تخلّص
میکرده و پس از آنکه ابوالعالء گنجوی او را به دربار منوچهر شروانشاه برده ،به
خاقانی تخلّص یافتهاست .این روایت در تذکرة «عرفاتالعاشقین»(اوحدی بلیانی،
 ،1389ج ،2ص )1269نیز آمده ،امّا آنجا که نویسنده به ذکر نام شاعر پرداخته ترتیب
«خاقانی الحقایقی» را رعایت کرده است .تخلّص خاقانی در لبابااللباب نیز به صورت
«خاقانی الحقایقی»(عوفی ،1361 ،ج ،2ص )221ذکر شدهاست .همچنین جامی در
بهارستان (جامی ،1379 ،ص )141خاقانی را «خاقانی حقایقی شروانی» خوانده است.
نقد و نظر
ابوالعالء ضمن قصیدهای که بهعنوان گله و شکایت از خاقانی سروده ،چنین
میگوید:
چو شاعر شدی نزد خاقانت بردم

لقّّب نیز خاقانیت بر نهّّّّادم
(تربیت ،1314 ،ص)28

به نظر نگارندگان عبارت «چو شاعر شدی» در این بیت ،بر آغاز کار شاعری
خاقانی داللت دارد .در قصیدهای که خاقانی در اوان جوانی در مدح منوچهر شروانشاه
سروده ،تخلّص خاقانی بهکار رفتهاست(.خاقانی ،1385 ،ص )121همچنین ،از دو غزلی
که با تخلّص حقایقی سروده شده است ،بوی خامی شعر به مشام نمیآید .ابیات مقطّع
این دو غزل چنین است:
ز در تو چند الفم که تو روزی از وفا

به حقایقّی نگفتی که سگ در منی
(خاقانی ،1385 ،ص)677

چون کار به کعبتین عشق افتد

شش پنّّج زنش حقایقی باید
(همان ،ص)592
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خود خاقانی در برخی از نامههایش و همچنین در دیباچة منثور «حتفةالعراقین» هر
دو تخلّص را در کنار یکدیگر بهکار بردهاست .در دیباچة منثور تحفه(بند  )18آمده
است« :مگر ناظم این تحفه حسّانالعجم الخاقانی الحقایقی ،وقتی خدمت این سلطان
یافت(»....خاقانی ،1387 ،ص )6تقدّم «خاقانی» بر «حقایقی» که در منشآت(خاقانی،
 ،1362صص274 ،262 ،255 ،248 ،122 ،117 ،74 ،67 ،63و  )278هم مضبوط است،
خود گواه تأخّر لقب حقایقی بر خاقانی است و قول رایج در تذکرهها را تأیید نمیکند.
غفّار کندلی چنین احتمال داده که شاعر بسیاری از اشعار خود را که تخلّص
حقایقی داشته ،از میان برده و یا آن سرودهها جزو آثاری که خاقانی در بازگشت از ری
گم کرده بود ،از بین رفته است(.کندلی ،1374 ،ص )103گذشته از تردیدی که در
گفتههای کندلی وجود دارد ،بهنظر میرسد که تخلّص حقایقی بی ارتباط با تحوّل
روحی شاعر نباشد و «حقایقی» را نباید تخلّص شعری شاعر برشمرد بلکه نامی است
که خاقانی پس از درد طلب و توبه و انابت ،خود را بدان خوانده است.
 -4-2تاریخ والدت خاقانی
در تذکرههای معروف به سال تولّد خاقانی اشارهای نشده است.
نقد و نظر
زمان والدت خاقانی به تحقیق مشخّص نیست .در اینباره او خود در ابیاتی به
سال  500هجرت اشاره دارد که به نظر میرسد بر ذکر "عقد کامل" متوجّه است؛ یعنی
خاقانی فقط شمار قرن را مدّ نظر داشته و به ذکر دقیق تاریخ والدت خود نپرداخته
است.
از لفظ من که پانصد هجرت چو من نزاد

مانّّد هزار سّال دگر مخبّّّّر سخاش
(خاقانی ،1385 ،ص)234

پانصد هجرت چو من نزاد یگانه

باز دوگّّانه کنم دعّّای صفاهان
(همان ،ص)357
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التفات خاقانی به ذکر عقد کامل نمونههای دیگری هم دارد .چنانکه در بیتی که
در سفر دوم حج(سال  569هّ.ق ).سروده است 69 ،سال را در نظر نیاورده و گفته:
از پی حج در چنین روزی به پانصد سال باز
بر در فید آسمان را منقطع سان دیدهاند
(خاقانی ،۱۳85 ،ص)92
فروزانفر با ارائة دالیل مشروحی سال 520هّ.ق .را زمان والدت خاقانی مّیدانّد
(فروزانفر ،1380 ،ص )635و این تاریخ با ضّبط نسّخهای از جنّگ الال اسّماعیل کّه
مورد توجّه شفیعی کدکنی است(خاقانی ،1385 ،ختم الغرائب ،نه) ،مطابقت دارد.
تکملة این بحث:
خاقانی در خالل پارهایاز سرودههایش ،اشاراتی به سن و سال خویش کردهاست؛
ازجمله در قطعهای به مطلع زیر که پیش از بیست سالگی خود سروده است:
نه فلک یک جوان ندید چو من

نیست سالم دو ده ولی به سخن

(همان ،دیوان ،ص)913
و در قصیدهای به مطلع:
هین که به میدان حسن رخش درافکند یار
بیشبهاتّّّر ز جان نعّّّل بهایّّی بیار
که شاعر به بیست و چهار سالگی خود اشاره میکند:
ساعت روز و شب است سال حیاتم بلی

جمله ساعات هست بیستوچهار از شمار
(همان ،ص)181

نیز در قصیدهای که در پاسخ به رشیدالدّین وطواط سروده ،از بیست و پنج سال
عمر شاعر سخن رفته است:
طویلة سخنش سیویک جواهر داشت

نهادمش به بهای هزار و یک اسمّا

به سال عمرم از او بیست وپنج بخریدم

شش دگر را شش رو ِز کون بود بها
(همان ،ص)30
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حتفةالعراقین که به بیستوپنج سالگی خود و مرگ عمویش ،کافی-
و در ابیاتی از 
الدّین ،اشاره دارد:
چون پای دلم به گنج درکوفت

سالم در بیست و پنج درکوفت

دانسّّت کز اهّل نطق بیشّّم

از شّّّّادی آن بمّّرد پیّشم
(خاقانی ،1387 ،ص)220

در قصیدة مدح اصفهان:
پار من از جمّع حاج بر لب دجله

خواستم انصاف ماجرای صفاهان...

مدّت سیسال هست کز سراخالص

زنّده چنین داشتم وفای صفاهان...

درسنه ثانون الف به حضرت موصل

رانّّدم ثانون الف سزای صفاهان...
(خاقانی ،1385 ،صص)354-355

سنه ثا نون الف معادل است با سال  551هّ.ق .با این شرط که «پار» در این
قصیده به معنای «سال گذشته» و نه «پیش از این» باشد و با توجّه به اشارهای که خاقانی
به سی سالگی خود دارد ،سال والدت او به  521یا  522باز میگردد.
 -5-2زادگاه
برخیاز تذکرهنویسان ازجمله هدایت در مجمعالفصحا(هدایت ،1382 ،ج ،1ص
 ،)723آذر بیگدلی در آتشکدة آذر(آذر بیگدلی ،1337 ،ص ،)36امیرعلیشیر نوایی در
مجالسالنّفایس(نوایی ،1363 ،ص )331و زینالعابدین شیروانی در بستانالسّیاحه
(شیروانی ،1315 ،ص )324خاقانی را شیروانی دانستهاند.
امّا معصومعلیشاه در طرائقالحقائق(معصومعلیشاه ،1382 ،ص )280وحسین
کربالئی در روضاتالجنان(کربالیی ،1383 ،ص )202بهتصریح بیان داشتهاند که خاقانی
شروانی است نه شیروانی.
نقد ونظر
چنانکه نوشته آمد برخی تذکرهنویسان خاقانی را شیروانی دانستهاند .مرحوم سعید
نفیسی در مقالهای تحت عنوان «شروان و شیروان» در باب تمایز این دو خطّه چنین
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آورده است« :شیروان در ایران نام سه آبادی بوده است؛ یکی همان شهر کوچک از
توابع قوچان ،دوم آبادی کوچکی در لرستان و سوم روستایی در بخارا که یاقوت نام
میبرد .امّا شهر شروان که در زمان قدیم در سرزمین اران بوده ،امروز مرز آذربایجان
شوروی است و شعرای بزرگ از این شهر برخاستهاند(».نفیسی ،1327 ،صص)23 -32
محقّقانی چون غفار کندلی آوردهاند که خاقانی «در شماخی ،پایتخت شروان،
چشم به جهان گشود(».کندلی ،1374 ،ص )41شماخی در احسنالتقاسیم مقدّسی چنین
وصف شده است :شماخیّه در پای کوهی واقع شده ،بناهای آن سنگی و گچی است و
آب جاری و باغستان دارد .همو شروان را شهر بزرگی با بازارها و مسجدجامع توصیف
کرده(مقدّسی ،1361 ،ص )283و فاصلة شهر شماخی تا شهر شروان را سه مرحله
نوشته است(.9همان ،ص )287از اظهارنظر شادروان غفّار کندلی چنین بر میآید که وی
شروان را ناحیهای در آذربایجان بهحساب آورده و بهوجود شهری به نام شروان معتقد
نبوده است .امّا خاقانی خود در دیوان شروان را شهر خوانده:
عیب شّّّروان مکن که خاقّّانی

هست از آن شهر کابتداش شر است

عیب شهری چرا کنی به دو حرف

کّّّاوّل شّرع و آخّّر بشّّر است
(خاقانی ،1385 ،ص)68

و جمالالدّین عبدالرّزاق اصفهانی نیز در معارضات خود با خاقانی به صراحت از
شهر شروان یاد کرده است:
کیست که پیغام من به شهر شروان برد

یک سخن از من بدان مرد سخندان برد
(اصفهانی ،1362 ،ص)85

خاقانی در تحسّر بر وفات عمّ و تخلّصبه مدح پیامبراسالم(ص) قصیدهای سروده
و در همین قصیده طبق اشارتی که به شماخی داشته است ،میتوان دریافت که خاقانی
شهربند و مقیم شماخی (نه لزوماً زادة آن خطه) بوده است:
چون به شماخی تو را کرد قضا شهربند

نام شماخی تّوان مصر عجم ساختن
(خاقانی ،1385 ،ص)316
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حتفةالعراقین پس از شکایت از شر شروان و نهیب حاسدان ،از تنگنای
نیز در 
مسکن خود (شماخی) یاد میکند:
تنگ آمّّد بر دلم شماخی

گلخن جایی بدین فراخی

زندان من است مسکن من

هّّر موی مّوکّل تن من
(خاقانی ،1387 ،صص)212-213

و چنانکه از دیوان خاقانی بر میآید موطن او شهر شروان از بالد اران است:
عیّّب شّروان مکّّن که خاقانّی

هست از آن شهر کابتداش شر است
(خاقانی ،1385 ،ص)68

چون به غزنین ساحری شد زیر خاک

خاک شّّروان ساحّّری دیگر بزاد
(همان ،ص)858

پردة فقّرم مشیمه ،دست لطفّم قابله

خاک شروان مولد و داراالدب منشای من
(همان ،ص)323

غفّار کندلی از بیت اخیر چنین نتیجهگرفته که خاقانی از داراالدب شماخی بر
آمده است(.کندلی ،1374 ،ص )43او همچنین آورده که خاقانی در شهر «داراالدب
شماخی» دارای حوزة علمی تدریس و تعلیم بوده است(.کندلی ،1348 ،ص)319
در رفع این شبهه باید توضیح داد که «داراالدب» در بیت اخیر نام محلّ خاصّی
نیست(استعالمی ،1387 ،ص )1004بلکه ترکیبی استکه در معنای خانة ادب ،مجلس
علم و فضل و مدرسه بهکار رفتهاست(.سجّادی ،1382 ،ص )463استعمال این قبیل
ترکیبات برای توصیف مکان در منشآت خاقانی نمونههای فراوانی دارد :دارالنّعم ری
(خاقانی ،1385 ،ص ،)281دارالملک شماخی(همان ،ص ،)76دارالنّحوس شروان
(همان ،ص ،)113داراالنس موطن(همان ،ص ،)236دارالعزّ شروان(همان ،ص،)153
دارالملک خراسان(همان ،ص.)281
 -6-2استادان
تذکرهنویسان متّفقاً ابوالعالء گنجوی را استاد خاقانی میدانند .دولتشاه در تذکرة-
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الشّعراء ،به نقل از تاریخ گزیده ،چنین آورده است« :ابوالعال دختر خویش به خاقانی
داد .فلکی را نیز طمع دامادی استاد بود .چون دست نداد رنجید .میخواست که سفر
کند .استاد جهت رضای او ،بیست هزار درم بدو بخشید و گفتای فرزند ،این بهای
پنجاه کنیزک ترکی است که همه بهتر از دختر ابوالعال باشد .فلکی بدان خشنود و
راضی شد و چون خاقانی جاه و شهرت یافت ،نخوت کرد و به استاد التفات نمیکرد».
(دولتشاه سمرقندی ،1385 ،ص )124ماجرای وصلت خاقانی با دختر ابوالعال در تذکرة
عرفات العاشقین(اوحدیبلیانی ،1389 ،ج ،2ص ،)1270مجمعالفصحاء(هدایت،1382 ،
ج ،1ص)732و در آتشکدة آذر(آذر بیگدلی ،1337 ،صص )51-52نیز نقل شده است.
اوحدی در عرفاتالعاشقین میگوید :فلکی شروانی پسرخوانده و شاگرد مهین
ابوالعالی گنجوی است .چون خاقانی به عرصة نظم درآمد ،وی از شعرای مقرّر مشهر
و استادان زمان بود چنانکه بعضی را توهّم شده که وی استاد خاقانی است ،چه ،در
بدایت حال او نیز در مقام تربیت وی شده ،هممشق وی بوده است و صاحب گزیده
اگر چه نسبت استادی خاقانی به وی کرده ،ابوالعال را استاد وی میداند(.اوحدی بلیانی،
 ،1389ج ،5ص)3178
رضاقلیخان هدایت در مجمعالفصحاء چنین آورده« :بعضی فلکی را استاد
خاقانی دانسته[اند]؛ چنانکه اثیر اخسیکتی در معارضه با خاقانی گوید:
ز آخور فلّّکی ،توسّنی برون آمد

که طوق نعلش بر حلقة دهان من است»
(هدایت ،1382 ،ج ،1ص)1416

جامینیز در نفحاتاالنس(جامی ،1373 ،ص )605خاقانی را شاگرد فلکی میداند.
نقد و نظر
در تاریخ گزیدهای که امروز چاپ شده و در دست است در شرح احوال ابوالعال
و خاقانی و فلکی چنین داستانی را نمی یابیم و تنها مطلب مشترک میان قول دولتشاه و
متن تاریخ گزیده قطعهای است از ابوالعال که در شرح حال ابوالعال و نیز خاقانی آمده
است ،امّا ابیات آن دو قطعه با هم مطابقت تام ندارد.
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همچنین ،دولتشاه میگوید« :بعضیگویند فلکی شروانی استاد خاقانی است و این
درست نیست بلکه شیخ عارف آذری در جواهراالسرار ،میآورد که خاقانی و فلکی
هردو شاگردان ابوالعالیگنجهاند و حمداهلل مستوفی فلکی را استاد خاقانی میگوید».
(دولتشاهسمرقندی،1385 ،ص )180امّا با مراجعه به متنی که از تاریخ گزیده موجود
است ،چنین اشارهای را نمی یابیم .بنابراین ،چه بسا که متن کامل تاریخ گزیده به دست
ما نرسیده باشد!
ماجرای وصلت خاقانی با دختر ابوالعال ،پس از دولتشاه سمرقندی نیز در اقوال
تذکرهنویسان متأخّر راه یافتهاست .با این حال ،در صحّت و سقم آن جای تردید است.
محمّدعلی ناصح در اینکه ابوالعال دختر خود یا دختر دیگری را به عقد خاقانی در
آورده ،اظهار تردید نموده و چنین آورده است« :ابوالعال دختر خود و یا دختر دیگری را
در حبالة نکاح خاقانی درآورد(».ناصح ،1304 ،ص)219
خاقانی در مطلع سوم قصیدهای که در مدح صاحبالجیش موفّقالدّین عبدالغفّار
سروده ،ضمن هجو بدگوی خویش ،به ماجرای عشقبازی خود و عواقب آن اشارتی
دارد و میگوید:
تصنیف نهاده بر من از جهل

الحق ،اولی است آن به بهتان

گفتا ز بّّرای عشقّّّبّّازی

ببریّّد ستنّّد موی 10بهمان

لیکن جایّّی که باشد آنجّا

از خانّّه خداییاش پشیمان
(خاقانی ،1385 ،ص)349

دور نیست که ظنّ میانجیگری ابوالعال در ازدواج خاقانی برآمده از همین ابیات
بوده باشد.آنگونه که شاعر میگوید ،ماجرای عشقبازی شاعر در خانة همان شخص
بدگوی رخ داده است .امّا از این ابیات اشارتی دالّ بر شخص ابوالعال بر نمیآید .علی
عبدالرّسولی درحاشیة دیوان مصحّح خود این ابیات را شکایت از مجیرالدّینبیلقانی
دانسته(خاقانی ،1389 ،ص )338و آنگونه که سجّادی درحاشیة دیوان مصحّح خود
آورده ،این ابیات در نسخههای مج ،ص و ل نیامدهاست(.خاقانی ،1385 ،ص)349
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امّا از نامهای که خاقانی به شهابالدّین نوشته ،اطّالعات مفیدی درخصوص
همسر نخست او به دست میآید .در این نامه چنین آمده است:
«و کهتر بیست و پنج سال جهت محافظت و مراعات ،زنی روستایی را -رَحَمِهااهللُ
تَعالی -درد سر و درد دل از شروان چندان داشت که اگر بنویسد تجویف هوای خافقین
پر شود .و من کهتر را در آن دیه ،فالحان ،هزار نوبت دشنام دادند و بر سر راه آمدند و
بر من تیرانداختند و پدر و برادر مرحوم او -رَحَمِهااهللُ تَعالی -مرا فحش گفتند و بر من
شمشیر کشیدند و من روزی ،بر سر او زنی دیگر نکردم ،او را دشمنکام نگردانیدم.
مَعَما که از هزار خبا و خدر بزرگان ،مرا طلبیدند(»....خاقانی ،1362 ،ص)102
با توجّه به متن فوق ،خاقانی  25سال را با این زن بهسر برده و به او عشق
میورزیده11و در راه این عشق ،از بالی ضرب و طعن بستگان دختر در امان نبوده
است .امّا از این عشق رویگردان نبوده و در وقت بیماری آن زن با آن که بزرگان
خاقانی را برای وصلت فرا خوانده بودهاند ،به آن روستایی زاده وفادار مانده ،تیماردار و
خدمتکار و طشتنه و دستابده آن مرحومه بوده است و چون از دنیا مفارقت کرده،
خاقانی به موافقت او از شروان بیرون آمده است(.همان) گفتههای خاقانی درخصوص
این زن و پدر و خویشان او ،هیچگونه ارتباطی را با ابوالعال نشان نمی دهد .زیرا ابوالعال
گنجوی از کرام و بزرگان عصر و ملکالشعرای خاقان کبیر ،منوچهر دوم ،بوده و در
فرامین و مناشیر او را استادالشّعراء مینوشتهاند(.تربیت ،1314 ،ص)27
به عقیدة غفّار کندلی هریسچی ،مدّعیان وصلت خاقانی با دختر ابوالعال بدین بیت
ابوالعال استناد نمودهاند که در یکی از دستنویسهای تذکرة هفتاقلیم نقل شده است:
به جای تو بسیار کردم نکویّّی

تو را دختر و مال و شهرت بدادم
(کندلی ،1374 ،ص)186

امّا با بررسی ضبطهای مختلف این بیت میتوان احتمال داد که شکل اصیل آن در
گذر زمان دستخوش تغییرات بسیاری گشتهاست چنانکه در هیچیک از ضبطهای دیگر،
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واژة «دختر» نیامده است .برای نمونه بیت مورد نظر در تاریخ گزیده بدینشکل نقل
شده:
چو رغبت نمودی به شاگردی من

تو را نعمت وصلّت و چیز دادم
(مستوفی ،1364 ،ص)723

و در همانجا به ضبط دیگر بیت به صورت «نعمت و وصلت» اشاره شده است.
غفّار کندلی در یکی از مقاالت خود پیرامون زندگی خاقانی ،بیت مذکور را بدین
شکل آورده است:
چرا حرمت من نداری که حاال

تو را خلعت و وصلت و چیز دادم
(کندلی ،1346 ،ص)271

بیت مورد بحث در تذکرة عرفاتالعاشقین به صورت زیر نقل شده است:
چو رغبت نمودی به استادی من

به تو تحفه و صلّه و سیم دادم
(اوحدی بلیانی ،1389 ،ج ،1ص)107

در ریاضالشّعرا (والهداغستانی ،1384 ،ص )85نیز عیناً بههمینشکل آمدهاست.
و در دانشمندان آذربایجان چنین ضبط شده است:
چو رغبت نمودی به شاگردی من

تو را خلعت و صلّت و چیز دادم
(تربیت ،1314 ،ص)27

گفتنی است استعمال صله /صلت به صورت مشدّد در شعر خاقانی نیز نمونه
دارد؛ از جمله در دیوان:
بمرد مردمی آخر که صلّت چو منی

کم از قراضة معلولِ قلب کردار است
(خاقانی ،1385 ،ص)843

حتفةالعراقین:
و در 
زین پس همه نّّّور ناب بخشم

صّّّلّت مّّّّه و آفّّتاب بخشم

آبّّاد بّّّرین سّّپهر رفّّّعّت

مّه صّّلّت و آفّّتّاب خّّلّعت
(خاقانی ،1387 ،ص)187
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که در بیت واپسین ،کاربرد توأمان «خلعت» و «صلّت» نظیر ضبطی است که
محمّدعلی تربیت از بیت ابوالعال نقل نموده است.
با توجّه به آنچه گذشت ،به نظر میرسد که شکل نخستین «صلّه /صلّت» که پس
از واو عطف قرار گرفته است ،زمینه را برای خوانش نه چندان دقیق آن به صورت
«وصلت» (در معنای ازدواج) فراهم نموده باشد و چه بسا که واژة «دختر» نیز با همین
دستاویز از سوی کاتبان جایگزین «وصلت» شده باشد.
مسئلة دیگری که تردیدبرانگیز است ،استادی فلکی بر خاقانی است .همانگونه که
گفتیم برخی از صاحبان تذکره ،فلکی را استاد خاقانی دانستهاند .در مقدّمة دیوان فلکی
نیز به بیت مذکور از اثیرالدّین اخسیکتی که در معارضه با خاقانی سروده و در مجمع-
الفصحا آمده ،اشاره شدهاست(.فلکی شروانی ،1345 ،ص )3امّا با مراجعه به دیوانی که
امروزه از اثیر اخسیکتی در دسترس است ،شعری بر این وزن و بدین قافیه و ردیف
نمیتوان یافت .در تذکرةالشعراء آنجا که در شرححال خاقانی به معارضات اثیر با او
اشاره شده  ،قصیدة اثیر به مطلع:
«گرهگشای سخن خامة توان من است

خزینهدار روان خاطر روان من است»
(دولتشاه سمرقندی ،1385 ،ص)145

نقل شده است امّا بیت مورد بحث ما در میان ابیاتی که دولتشاه از این شعر نقل
کرده است ،موجود نیست.
 -7-2مذهب
قاضی نوراهلل شوشتری در مجالسالمؤمنین ،طبق رسم و شیوة خود خاقانی را
شیعه دانسته و آورده است« :همچنان که مذهب عذب توحید داشته ،نقش مذهب اهل
بیت -علیهمالسّالم -بر لوح اعتقاد مینگاشته(».شوشتری ،1377 ،ج ،2صص-622
 )617او معتقد استکه در آن زمان ،خاقانی تقیّه میکرده و عقیدة خود را صریحاً اظهار
نمیکرده است .قاضی شوشتری ابیاتی هم برای اثبات مدّعای خویش نقل کرده است:
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علوی دوست باش خاقانی

کز عشیره علیاست فاضلتر

12

(شوشتری ،۱۳77 ،ص)620
سرها بینی کّّاله در پّّّای

در مشهد مرتضی زمینسای

جانها چو سپاه نحل پرجوش

بر خاک امیر نحل مدهوش...
(همان ،ج ،2ص)620

شیخ عبّاس قمی نیز در هدیةاالحبنب میگوید« :ظاهر آن است که شیعه بوده،
لکن چون در زمان تقیّه بوده نمی توانسته اظهار کند(».قمی ،1363 ،ص)129
گفتنی است جز در تذکرههایی که سعی در شیعه نشاندادن خاقانی داشتهاند ،در
دیگر تذکرهها از مذهب خاقانی ذکری به میان نیامده است.
نقد و نظر
توجّه خاقانی به برخی مقدّسات اهلتشیّع چشمگیر است .خاقانی از امیرمؤمنان
یبنموسیالرضا(ع) نیز
(ع) همواره با احترام و ارادت یاد میکند و نسبت به عل ّ
احساسات پاک و بیشائبهای ابراز میدارد .یکی از آرزوهای او در سفر به خراسان
زیارت روضة پاک رضاست:
بر سر روضة معصّّوم رضّّا

شبه رضوان شوم ان شاء اهلل

گرد آن روضه چو پروانة شمع

مست جوالن شوم ان شاءاهلل
(خاقانی ،1385 ،ص)406

همچنین در ذکر مظلومیّت خویش و جفای معارضان از واقعة کربال با تأثّر یاد و
به مظلومیّت سیدالشّهدا(ع) و نااهلی شمر و یزید اشاره میکند:
من حسین وقت و نااهالن یزید و شمر من
روزگارم جمله عاشورا و شروان کربال
(همان ،ص)2
با اینحال نمیتوان خاقانی را پیرو مذهب تشیّع پنداشت .زیرا او بر ائمّة شافعی
چون امام محمّدیحیی(خاقانی ،1385 ،ص )237و شیخاالسالم ابومنصور عمدةالدّین

__________________________________________________________________
نقد خاقانیپژوهی در تذکرههای فارسی

31

حفده(همان ،ص )300مرثیهسرایی کرده یا مدح گفتهاست .همچنین در اشعارش همواره
از چهار یار پیامبر به احترام یاد کرده است:
چهار یارش تا تاج اصفیا نشدند

نداشت ساعد دین یاره داشتن یارا
(خاقانی ،1385 ،ص)9

پیشت آرم چار یارش را شفیع

کز هُدیشان ،عزّ واال دیدهام
(همان ،ص)275

حتّی در ابیاتی به رافضیان طعنه زده و ایشان را «امّت شیطان» دانسته و گفته است:
این رافضیّّّان که امّت شیطانّّند

بی دینانند و سخّّت بی ایمانند

از بس که خطا فهم و غلط پیمانند

«خاقّانی» را «خّارجی» میدانند
(همان ،ص)715

و در مدح خواجه همامالدّین ،حاجب منوچهر شروانشاه ،گوید:
گر معتقدتر ار تو شنیّدیم هیچ میّّر

پس اعتقاد «رافضیان» رسم و سان ماست
(همان ،ص)80

در قطعهای نیز عقیدة معتزله را در باب رؤیت نکردن خداوند به چشم جسم رد
میکند:
رؤیّّّت حّّق به بر معتّّزلی

دیدنی نیست ببین انکارش...

خوشجوابیاست که خاقانی داد

از پّّّی رد شّّدن گفتارش؛

گفت :من طاعت آن کّس نکنم

که نبینّم پس از آن ،دیدارش
(همان ،ص)891

از شواهد فوق ،میتوان چنین نتیجه گرفت که خاقانی ،همچون معاصران خود ،بر
طریقة تسنّن و پیرو شافعیّه و در مذهب کالمی نیز از پیروان اشاعره بوده است .امّا
آزاداندیشی و حسن نیّت ،او را از تعصّب و عناد با مقدّسات و پیشوایان شیعه برکنار
داشته است.
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 -8-2تصوّف خاقانی
چنانکه پیش از این آمد ،دولتشاه سمرقندی در تذکرةالشّعراء از گرایش خاقانی به
خدمت فقرا و اهل سلوک یاد کردهاست .تمایل خاقانی به فقر و تصوّف در تذکرههای
پس از دولتشاه نیز راه یافته است و تذکرهنویسانی چون امین احمد رازی ،اوحدی
بلیانی ،آذر بیگدلی ،گوپاموی و رضاقلیخان هدایت نیز همین امر را سبب محبوس
گشتن خاقانی دانستهاند .پیش از دولتشاه ،جامی در شرححال خاقانی آورده است« :وی
را از مشرب صافی صوفیان ،شربی تمام بوده است(».جامی ،1373 ،ص)605
نقد و نظر
مرحوم فروزانفر نیز به شیوة تذکرهنویسان پیش از خود ،تمایالت صوفیانه خاقانی
را به اواخر دوران زندگی او مربوط و زهدورزی را مرحلهای پیش از حصول تصوّف
خاقانی دانسته است« :یکچند او به روش زاهدانه رغبت بسیار داشت و از بادهگساری
اجتناب میکرد ...13ولی تصوّف تاحدّی فکر و دماغ وی را تعدیل و تر و تازه کرد».
(فروزانفر ،1380 ،ص)622
حتفةالعراقین به توبة شاعر در جوانی،
امّا سیّدحسین آموزگار که از فحوای ابیاتی از 
پی برده بود در مقدّمة حتفةاخلواطر و زبدةالنّواظر ،خاطرنشان میسازد که خاقانی در ایّام
جوانی ،از مناهی توبه نمود و قدم در راه فقر وفنا نهاد و ابواب معرفت و اشراق به
رویش گشاده گردید(.آموزگار ،1333 ،ص )11وی با تذکّر این موضوع که شاعران
شرق از جمله خاقانی ،مطابق معمول در اواخر عمرشان توبه کرده و به تصوّف
گراییدهاند ،به ایننکته نیز اشاره دارد که تحوّلاندیشة خاقانی در مسیری متفاوت بوده
است و بدینترتیب زمینه را برای تحقیق دربارة حیات ذهنی خاقانی بر پایهای صحیح
آماده نموده و به اشتباهی که از گذشته تا زمان ما تکرار میشد ،پایان داده است .زیرا
درواقع تمایالت صوفیانه خاقانی در اشعاری که وی در ایّام جوانی سروده نیز جلوهگر
است؛ از جمله در قصیدهای به مطلع:
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ای دل ،کرانه کن ز میانخانة جهان
(خاقانی ،1385 ،ص)312

شاعر در ابیات متعدّدی ارزش فقر عرفانی را خاطرنشان میکند:
از حادثات ،در صف آن صوفیان گّریز

کز بود غمگنند و ز نابّود شادمّّان

ز ایشان شنو دقیقه فقر از برای آنّّّک

تصنیف را مصنّف بهتّّر کند بیّّان

جزفقرهرچههست همه نقشعاریهاست

اندر نگیّّن فقر ،طلب نقش جاودان

تا دردل تو هست دوقبله ز جاه و آب

فقّرت هنوز نیست دو قله ز امتحان

فقر سیّّاه پوش چو دنّدان فرو بّرد

جاه سپیّّدکار کنّد خاک در دهّّان

چون عزّعزلهسّت غم زوروزر مخور

چون فرّ فقرهست دماز مالومل مران
(همان ،صص)312 -313

این قصیده به قرینة بیت زیر
«ای پای بست مادر و وامانده پدر

برّاً بوالدیه تّّو را دیّّّد دودمان»

مربوط به جوانی شاعر و دوران حیات والدین اوست.
در منشآت ،خاقانی در نامهای به عموی خود ،کافیالدّین خاطرنشان میسازد که
مدّت سه سال است از آمال و اموال ،اعراض کرده است .با وجود این نامه ،جای تردید
نیست که تحوّل روحی خاقانی در روزگار جوانی او رخ دادهاست .زیرا با توجّه به
اینکه کافیالدّین تا بیست و پنج سالگی خاقانی در قید حیات بوده ،اعراض خاقانی در
بیست و دو سالگی یا پیش از آن محقّق گشته است .در ادامة مقاله بیشتر به این نامه
خواهیم پرداخت.
عالوه بر پنج قصیدة نخست دیوان و قصیدة شینیه خاقانی به مطلع:
مرا دل پیر تعلیم است و من طفل زبان دانش

دم تسلیم سر عشر و سر زانو دبستانش
(همان ،ص)209

که از مهمترین قراین وجود رگههای تصوّف او بهشمار میرود ،در دیوان و
نامههای خاقانی شواهد متعدّدی از گرایش وی به خانقاه و ارتباط او با صوفیانی چون
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نجمالدّیناحمد سیمگر 14وجود دارد .خاقانی در یکی از نامههایش که به جمالالدّین
نامی نوشته است ،به ارسال نامه از خانگاه 15شیخ نجمالدّین سیمگر اشاره دارد(.خاقانی،
 ،1362ص)269
او در نامه به جاللالدّین چنین آورده است« :جواب بدگویان بدآموز سهل است
امّا بنده ،عارف صوفی صفت است ،مکافات بدان به بد کردن شیمت او نیست .مذهب
او این است:
آن را که قفامان بزند دست ببوسیم

زآن کس که غمینیم غم او بگساریم»
(خاقانی ،1362 ،ص)343

همچنین از قطعة به مطلع:
خاقانیا عروس صفا را به دست فقر

هر هفت کن که هفتتنان دررسیدهاند
(خاقانی ،1385 ،ص)870

چنین برآید که خاقانی در مجلس سماع صوفیان ،حاضر بوده و به وصف حاالت
ایشان پرداخته است .در جای دیگری از دیوان نیز در باب معاشرتی که با اهل تصوّف
داشته ،گفتهاست« :چندی نفس به صفّة اهلصفا زدم»(همان ،ص )241بااینهمه ،آنگونه
که خود گفته است ،از ظاهرگرایان صوفی مآب رویگردان است و صوفیطلبی را در
صفای باطن میبیند(.خاقانی ،1362 ،صص)200 -203
هر چند بنابر عقیده محقّقانی چون غفّار کندلی ،نتوان عنوان صوفی رسمی را بر
خاقانی اطالق نمود ،امّا اهمیت اشعاری که او در زهد و فقر سروده تا آنجاست که
عارف آزاداندیشی چون شمس تبریزی ،دو بیت از خاقانی را به واسطة اشتمال بر فقر،
از کلّ دیوان بزرگترین شاعر عارف زبان فارسی تا پیش از مولوی ،یعنی سنایی غزنوی،
و فخرینامة او-که همان کتاب مهم و مشهور حدیقةاحلقیقه است -و حتّی از شخص
سنایی برتر و باالتر شمرده است و دراینباره ،گوید« :آن دو بیت خاقانی 16میارزد
جمله دیوان سنایی و فخرینامهاش و او را که از آن بوی فقر میآید(».شمس تبریزی،
 ،1384ص)372
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 -9-2گرفتاری در زندان
دولتشاه در شرححال خاقانی چنین آورده است« :آخر حال او را ذوق فقر و
مسکنت و شکست نفس و صفای باطن دامنگیر شد و از خاقان کبیر ،منوچهر ،از
مالزمت ،استعفا می خواست که به خدمت فقرا و اهل سلوک مشغول گردد و خاقان
کبیر چون دلبستة صحبت او بود ،اجازت عزلت نمیداد ،تا آن وقت که بیاجازت
خاقان از شروان گریخت و به بیلقان آمد .گماشتگان شروانشاه او را گرفته و به درگاه
فرستادند .خاقان او را بند کرد و در قلعة شابران هفت ماه مقیّد و محبوس بود . . .و
خاقانی بعد از آن دیگر مالزم نشد و در طلب حق دامنگیر شده ،مشرب فقر دریافت و
به عزیمت حج ،از شروان بیرون آمد و بههمراهی جمالالدّین موصلی ،سفر حجاز پیش
گرفت(».دولتشاه سمرقندی ،1385 ،صص)140-142
صاحب تذکرة هفتاقلیم هم از دامنگیرشدن ناگهانی ذوق و فقر که موجب
سردگردانیدن اشغال دنیوی در دل او شده بود سخن گفته و فرار بیرخصت او را به
بیلقان و گرفتاریاش را توسّط گماشتگان و گسیلکردن او را به درگاه مطرح کرده و
گفته« :چون از وی بسیار آزرده بود به احوالش نپرداخته ،به قلعة شابرانش چون عطارد
بر فلک جای داد .خاقانی مدّت هفت ماه چون دُر در مضیق صدف آن حصار ماند .آخر
بهوسیلة والدة خاقان خالصی یافته ،عازم مکّة متبرکّه گردید(».رازی ،1378 ،ج ،3ص
 )270آذر بیگدلی دراینباره چنین گوید« :آخر ،سالک ترک و تجرید شده به ریاضات و
مجاهدات ،باطن خود را چون ظاهر ساخته و آراسته و به سبب ترک مالزمت سالطین،
مدّتی در حبس بود باز قبول خدمات دیوانی ننموده به همراهی کاروان نیاز ،راه نورد
بادیة حجاز گشت(».آذر بیگدلی ،1337 ،ص)36
اوحدی بلیانی این ماجرا را در عرفاتالعاشقین چنین بازگو میکند« :خاقان کبیر،
شروانشاه ،ملک منوچهر از خدمت وی به غایت مستبشر بود ،امّا حکیم را ذوق تجرّد و
سلوک ،دامان جان گرفته خواست که اقتدا و تمسّک به قال و حال حکیم سنایی فرماید.
امّا چون از خاقان به هیچ وجه ترخّص نمییافت ،عاقبت به لباس فقر درآمده قرار بر
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فرار داد و عزیمت هزیمت مصمّم نمود .بعد از وقوع احکام خاقان ،او را در پالس
لباسی شناخته به سررشتة قید گرفتار کرده به شروان فرستادند .پس ،خاقان مدّتی او را
در قلعة شاوران محبوس فرمود و چون مشخّص شد که به هیچوجه منالوجوه تنبیه
[=تنبّه] صورت نخواهد بست او را خالص کرده و وی بعد از اطالق از آن قید ،مطلقاً
دیگر به صحبت ملوک مقیّد ناشده به خدمت سالطین رغبت نفرمود .پس صوفیانه و
مجرّدانه به زیارت بیتاهللالحرام شتافت و در آن سفر ،مالزمت جمالالدّین موصلی را
که اکرم و امجد زمان بود دریافت»(.17اوحدی بلیانی ،1389 ،ج ،2ص)1270
صاحب نتایجاالفکار نیز به همین واقعه اشاره دارد و میگوید« :آخر کار ،صاحب
ترک و تجرید گردید و به ریاضات و مجاهدات بیش از پیش به آرایش باطن همچون
ظاهر پرداخت و به سبب انقطاع مالزمت خاقان بار شداید حبس هفت ماهه برداشته ،به
اقبال خدمات درنساخت و به زیارت حرمین شریفین ،سعادت اندوخت(».گوپاموی،
 ،1387ص)261
قول رضاقلیخان هدایت در مجمعالفصحا چنین است« :باری حکیم خاقانی را
تمنّا بود که مانند حکیم سنایی ،در قال و حال ،مقبول اهل کمال شود .لهذا ،استعفای
خدمت دست نمی داد و وقتی فرار کرد ،به حکم سلطان او را گرفته و آوردند و در
قلعة شاوران محبوس شد .لهذا ،قصاید در حبس گفته تا رهایی یافت و به مکّه
شتافت( ».هدایت ،1382 ،ج ،1ص)732
نقد و نظر
شبلی نعمانی ضمن اشاره به حبس خاقانی ،در بررسی سبب گرفتاری شاعر چنین
آورده است . . .« :علّت اصلی این است که ملکالوزراء ،خواجهجمیلالدّین موصلی،
انگشتری که اسم اعظم بر نگین آن منقوش بود ،به خاقانی داده و قول گرفته بود که آن
حتفةالعراقین گوید:
را به احدی ندهد .چنان که در 
این مهرشناس نشرة هّّّوش

وقف ابدیاست بر تو ،مفروش

بر گوشّّة او به رغم اغیّّار

«ال یُوهَّّبُ وَ ال یُبّّاعُ» بنّگار

__________________________________________________________________
نقد خاقانیپژوهی در تذکرههای فارسی

37

شروانشاه انگشتر را از خاقانی مطالبه کرد .او انکار نمود و در پاداش این گستاخی
محبوس شد(».شبلی نعمانی ،1364 ،ج ،5صص )17-18چنین روایتی از سبب حبس
حتفةالعراقین از اصرار شاه
خاقانی ،البتّه ،دور از ذهن مینماید .هر چند خاقانی در 
شروان در طلب انگشتری سخن رانده ،امّا به عقوبت وی اشارهای نداشته است(.خاقانی،
 ،1387ص )53مدرّس در ریحننةاالدب سبب حبس شاعر را فراخواندن او به کیش
نصرانی از سوی شاه و عدم پذیرش خاقانی میداند(.مدرّس ،1346 ،ج ،2صص-111
 )110که البتّه با توجّه به کیش و آیین منوچهر شروانشاه ،فراخواندن خاقانی از سوی او
و یا فرزندش ،اخستان ،چندان پذیرفتنی نیست.
عبدالحسین نوایی در علّت محبوسشدن خاقانی ،چنین آورده است« :علّت اصلی
استبداد سالطین شروان و تنگچشمی آنان بود .پیداست مردی با عظمت مقام خاقانی
در دربار کماستطاعت شروانشاهان نمیتواند زندگی کند .به همین جهت ،بیاجازه از
شروان بیرون رفت ولی گماشتگان وی را گرفتند و به فرمان خاقان به زندانش
افکندند(».نوایی ،1325 ،صص)8-12
علی دشتی نیز سبب حبس خاقانی را «مناعتطبع و استغنایذاتی و میل به
کنارهگیری از دربار و بدبینی» میداند(.دشتی ،1357 ،صص 45و )153زرّینکوب
مینویسد :خاقانی در پی انقالب روحی و «در بازگشت از حج کوشید تا از دربار خاقان
کناره گیرد . . .و شاعر که در صدد فرار برآمده بود گرفتار شد و به زندان افتاد».
(زرّینکوب ،1389 ،ص )191فروزانفر دربارة زندانی شدن خاقانی میگوید« :پس از
سفر حج و بازگشت به وطن باز هم مدح شروانشاه میگفت و با حاسدان ،کشمکش
داشت تا اینکه به علّت نامعینی به حبس افتاد .بنا به اکثر روایات باز هم میخواست
حج اسالم به جا آرد ،شروانشاه مانع بود .بدینجهت فرار اختیار کرد لیکن به دست آمد
و به حبس افتاد و به گفتة بعضی ،او را تکلیف شغل کردند و او نپذیرفت تا پس از
حبس شدید بدین کار تن در داد.
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این هم مسلّم نسیت که حبس خاقانی به امر منوچهر یا پسرش اخستان بوده ،چه،
اتّفاق تذکرهنویسان و شارحین دیوان بر این است که منوچهر او را به زندان فرستاد و او
به شفاعت عزّالدّوله از بند برآمد و عزیمت حج کرد .لیکن حبس وی ،به شهادت
اشعارش ،پساز سفر نخستین و حج دوم بالقطع و الیقین درزمان اخستان واقع گردیده

18

و از این رو اشکاالت بسیار به هم میرسد(».فروزانفر ،1380 ،ص)630
ظفری در بررسی حبسیّات ادب فارسی عواملی را که در باب حبس خاقانی
معقول مینماید به ترتیب اهمّیّت چنین برمیشمارد :جاهطلبی ،غرور و بلند همّتی،
بدبینی ،سعایت ،آزادیخواهی و آزاداندیشی ،فتنه انگیزی و ایجاد بلوا(.ظفری،1388 ،
صص)81-85
اشکالی که مرحوم فروزانفر از آن یاد میکند بر مبنای در نظر گرفتن یک حبس
برای خاقانی شکل گرفتهاست .همانگونه که اشاره شد تذکرهنویسان فقط از یک حبس
خاقانی(حبس نخست که حدود هفت ماه بوده) سخن راندهاند ،حال آنکه با مطالعة
منشآت و دیوان خاقانی چنین بهنظر میرسد که او دوبار گرفتار بند و زندان شده است؛
یکبار در روزگار فرمانروایی خاقان اکبر فخرالدّین منوچهربنفریدون و بار دیگر درایّام
پادشاهی خاقانکبیر اخستانبنمنوچهر.
از دالیل آشفتگی قول تذکرهنویسان ،آن است که ایشان از منوچهر با لقب خاقان
کبیر یاد کردهاند حالآنکه خاقانی خود در جایجای دیوان از منوچهر با عنوان خاقان
اکبر یاد کرده است؛ از جمله در قصیدهای که بر بدیهه در مدح شروانشاه منوچهر و
صفت شکارگاه و بند باقالنی سروده ،چنین گفته است:
خسروسلطان نشان ،خاقان اکبر کز جالل

روزگارش عَبْدَهُالْاَصْغَر نویّسد برمال
(خاقانی ،1385 ،ص)20

نیز در قصیدهای در مدح منوچهر با التزام عید در هر بیت:
در مطلع اوّل:
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بر صّد هزار عید برات مقّّّرّرش
(خاقانی ،1385 ،ص)222

در مطلع دوم:
خاقان اکبر آنکه سر تیغش آتشی است شبهای قدر و عید شده دود و اخگرش
(همان ،ص)223
در مطلع سوم:
خاقان اکبر آنکه دو عید است در سه بعد

شش روز و پنجوقت و چهاراصل گوهرش
(همان ،ص)224

از سوی دیگر به گواهی دیوان خاقانی ،خاقان کبیر لقب اخستانبنمنوچهر است؛
از جمله در قصیدهای که در تهنیّت فتح روس و مدح ابوالمظفّر اخستان سروده ،چنین
گفته است:
سر جمله شده مظفران را

خاقّّان کبیر ابوالمظفر

(همان ،ص)32
نیز در قصیدهای که در مدح اخستان و ملکه صفوةالدّین ،چنین میآید:
خاقّّّّان کبیر کز جّّّّاللت

آن دید که خضر خان ندیدست
(همان ،ص)69

همچنین در ترجیعات وی ،در مدح ابوالمظفر اخستان آمده:
بر یاد خاقان الکبیر ار میخوری جان بخشدت
بل کان شه اقلیمگیر اقلیم توران بخشدت
(همان ،ص)452
چنانکه از شواهد دیوان بر میآید ،خاقانی نخستینبار به اتّهام قصد فرار از درگاه
خاقان اکبر منوچهر شروانشاه به حبس گرفتار آمدهاست .شاعر در قصیدهای که در مدح
رضیالدّین ابونصر نظامالملک وزیر شروانشاه سروده ،متذکّر شده است که ناقالن به
صدر شاه رسانیدهاند که خاقانی سر از ربقة طاعت پیچیده و خائن و مزوّر گشته است:
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به صدر شّاه رساندند ناقالن که فالن
خالصبود کنون قلب شد زسکّه بگشت

گذاشت طاعت این پادشاه رقّ رقاب
مزوّر آمّد و خائن چو سکّّة قلّاب
(خاقانی ،1385 ،ص)50

آنگاه سوگندنامهای بس بلند پرداخته و در جایی از آن گفته:
به سکّه و به طراز ثنّّای او که بر آن

خدیّو اعظم و خاقان اکبر است القاب،

که بعد طاعت قرآن و سجده در کعبه

پس از درود رسول و صحابه درمحراب،

نبّّردم و نبرم جز به بزم شاه سجود

نکردم و نکنم جز به صدر خواجه ،مآب
(همان ،ص)51

در ادامه ،از بند و زنجیر شروانشاه یاد میکند که در مه آب(19آب از ماههای
سریانی است که از جمله ،با مرداد ماه مطابقت دارد) او را مقیّد ساخته:
اگر چه آب مه من ببرد در مه آب

ز بند شاه نّّّّدارم گله معاذاهلل

(همان ،ص)53
سپس در رد اتهام فرار خود ،چنین گفته است:
کجا گریّّزم؟ سوی عّّراق یا ارّان؟

کجا روم؟ سوی ابخاز یا به باب الباب؟

به شام یا به خراسان به مصر یا توران

به روم یا حبشستان به هند یا سقالب

مرا گریّّّز ز خّانه ،به خانّّقاه بوَد

چوطفل کوسوی مادر گریزد از برباب
(همانجا)

و در ابیات پایانی این سوگندنامه ،به جان توطئه گران قسم خورده است:
کزین نشیمن احسان و عدل ،نگریزم

وگرچه بنگهِ عمرم شود خراب و یباب

طریق هزل رها کن به جان شاه جهان

که من گریختنی نیسّّتم به هیچ ابواب
(همان ،ص)55

خاقانی عالوه بر این قصیده در ترکیب بندی که در وفات منوچهر سروده نیز
گویا تلویحاً به این عذاب حبس اشاره دارد:
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گر در عذاب خشّّم تو دل زد تظلّمی بس بادش این عذاب دگر کز تو باز ماند
(خاقانی ،1385 ،ص)532
امّا حبس دوم خاقانی قاعدتاً ،باید در ایّام حکومت اخستانبنمنوچهر رخ داده
باشد .از تأمّل درمنشّآت خاقانی چنین بر میآید که منوچهر ،پدر اخستان ،طیّ نامة
تهدیدآمیزی خاقانی را به درگاه فراخوانده است .خاقانی در نامهای که به شمسالدّین
علیّبن ابیالیمین نوشته از بیماری سختی یاد کرده ،سپس از وصول نامة خاقان اکبر
منوچهر سخن گفته که خاقان خاطرنشان کرده است:
«اکنون که مرغوار پرواز گرفتی ،به پرواز درآمدی ،پر باز کن؛ به آشیان سعادت
باز آی .استقامت منمای .رجوع کن؛ و الّا به قهر ،قهقریٰ باز آوریمت(».خاقانی،1362 ،
ص )110منوچهر در پی این تهدید از وفات سه تن از عزیزانش یاد کرده و خطاب به
خاقانی گفته « :از مسلّی ناگزیر است و آن تویی(».همانجا)
سپس «خاقانی آنچنان که در نامه بازگوکرده «طوعاً او کرهاً» با صدهزار عنا ،عنان
برتافته و عازم شروان شده» امّا به سبب تغییر اوضاع شروان و نفوذ از پس رسیدگان
خاقانی ،در حالتی میان خوف و رجا به سر می برده که ناگاه منوچهر درگذشته و به
تعبیر او «آفتاب خسروان کسوف هالل پذیرفت و در تنگنای مغرب خاک گرفت....
شروان که خیروان بود به مرگ شروین دولت به حقیقت شَروان گشت ...القصّه چون در
مبایعت اخوان متابعت ننمودم ،از مساعدت با ایشان مباعدت کردم .در مواقف نامرادی
و محبس ناجنس دور از مجلس انس تا سه هالل در گذشتن در چار اغالل هالل شکل
بماندم . . .مسلسل شدم که از آسمان سیاست و تهدید همه آیت انزلنا الحدید فیه بأس
شدید در شأن دست و پایم میفرستادند(».همان ،صص)111 -112
از فحوای کالم خاقانی چنین بر آید که چون با دیگران در تهنیّت جلوس اخستان
همراه نگشته ،در معرض غضب واقع شده و به زندان افتاده است و آنگونه که خود به
کنایه ،میگوید ،مدّت این حبس سه ماه بوده است .خاقانی دربارة رهایی از این حبس،
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از شفاعت کسی یاد نکردهاست و فقط گفته که پساز اطالق از بند ،به جانب باب-
الباب 20گریخته است( .خاقانی ،1362 ،ص)113
محلّ زندان خاقانی ،در حبس نخست و یا در حبس دوم ،چندان مشخّص نیست.
دراینباره مؤلّف حدودالعالم از قلعة «ینال» نام برده است که در جایی دور از دسترس و
در نزدیکی نهر گِردمان واقع بوده و شروانشاهان گنجهای خود را در آنجا نگاهداری
میکردهاند .در این منبع کهن ،از قلعة استوار دیگری هم یاد شده که یک فرسخ دورتر
از قلعة ینال بوده و زندانیان شروانشاهان در آنجا نگاه داشته میشدهاند(.حدودالعالم،
 ،1340ص)158
چنانکه پیش از این گفته شد ،دولتشاه از قلعة شابران(شاوران) به عنوان حبسگاه
خاقانی نام میبرد .در خصوص این منطقه ،غفّار کندلی چنین آورده است :شاوران نام
یکی از شهرهای شروان بوده که در کنار دریای خزر قرار داشته است .بنابر منابع کهن،
چاهی که افراسیاب بیژن را درآن افکند در اینمحل بودهاست(.کندلی ،1374 ،ص)425
زکریایقزوینی در «آثارالبالد» ،ذیل «شابر» چنین آوردهاست :شهری است به نواحی
باب -االبواب .به آنجا چاهی است که وقتی افراسیاب بر بیجن(بیژن) ظفر یافت ،پس،
او را در آن چاه محبوس داشت و سر آن چاه را به سنگی پوشید(.قزوینی،1373 ،
ص)458
با این اوصاف چه بسا یادکردی که خاقانی در قصیدة ترسائیّه از «بیژن» و «چاه»
دارد ،فراتر از جنبة تمثیلی آن باشد:
گر آن کیخسرو ایران و تور است

چرا بیژن شد ایّّن در چاه یلدا
(خاقانی ،1385 ،ص)24

 -10-2مکنت خاقانی
عوفی در اشاره به ثروت و مکنت خاقانی میگوید« :آفریدگار سبحانه و تعالی،
همّت بلند او را وسیلت ثروت و نعمت او ساخته تا هر قصیده که به حضرت پادشاهی
فرستادی هزار دینار عین صلة آن بوده و تشریف و انعام فراخور آن»(عوفی،1361 ،
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ج ،2ص )221نیز درماجرای دیدار خاقانی با شرفالدّینحسامنسفی  ،به ثروت و تمکّن
مالی خاقانی ،و در عین حال به بخشش و بی اعتنایی او به دارایی دنیوی ،اشاره میکند:
«...پس ساعتی بود غالمان درآمدند و پیش هریک ،یکتای اطلس و مهر زر
بنهادند .حسامالدّین معذرتی کرد و گفت ،قطعه:
گنجها بر دل خاقانی اگر عرضه کنند

نه فلک ده یک آن چیّز بود کو بدهد

به تجبر نه به ذل مال ستاند ز ملوک

به تواضع نه به منت سوی بدگو بدهد

کار خاقّّانی دوالب روان را مانّّد

که ز یکسو بستاند ز دگّّر سو بدهد»
(عوفی ،1361 ،ج ،1ص)169

در تذکرة خالصةاالشعنر در احوال خاقانی چنین آمده است« :لطافت و نزاکت
طبعش به مرتبهای بوده که در مجلس او پیه نسوختهاند .آوردهاند که خانهای از جام
ساخته بود و در آن خانه چراغ میسوخته و او در خانة دیگر از پرتو آن مطالعه
میکرده .همچنان که در فنّ شعر خاقانی است ،به حسب دنیا نیز ثانی خاقان است،
اسباب و اموال تمام داشته و قبول حکّام او را میسّر بوده(».کاشانی ،1393 ،ص)617
نقد و نظر
خاقانی در برخی اشعارخود از بینوایی و بیزری ،شکایت کرده و کمتر از مال و
مکنت خویش خبر داده است؛ از جمله در قطعهای که با ردیف «عنصری» سروده است.
تنها اشارات معدودی در دیوان او یافت میشود که میتوان این ابیات را گواهی بر
دارایی خاقانی دانست؛ از جمله در قطعهای که به «اشتری دَه» از آن خود اشاره دارد:
دوش در ره بماندهاند مرا

اشتری دَه که زیر بار درند
(خاقانی ،1385 ،ص)850

همچنین در قطعة دیگری از فرستادن اسب و جبّه و دستار برای دوستی سخن
میراند:
فرستادمت اسب و دستّار و جبه

ز مه ،طوق بر اسب شبرنگ بسته
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سپیّداست دستار لیکّّن مُذهّب

سیاهاسّّت جبّه ولی رنگ بسته
(خاقانی ،1385 ،ص)917

از اشاراتی که در منشآت خاقانی آمده ،میتوان دریافت که وی در همان جوانی به
ترک مطامع دنیوی رغبتی داشته است .خاقانی در نامهای که به کافیالدّین نوشته است
گویا از پذیرش پیشنهاد کافیالدّین و قبول خدمت و منصب اعراض نموده و چنین
آورده است...« :مجلس کفوی که طریق حکمت و شرع میسپرد چون پسندد که بعد از
توبة نصوح از همه آالیش ،خادم ،دگرباره جامه در قیر زند . . .در احادیث آمده است
که روزی زاهد میغانی پیش ابیالقاسم انصاری درآمد.خواجه ابوالقاسم گفت :شیخا آواز
بلندتر کن .گفت :ای خواجه من سی سال گوهر دل در بوتة توبه نهادم و مطیة نفس را
در ریاض ریاضت چرانیدم تا بدیندرجه رسانیدم که آواز چنینن نرمک برمیآید .تو مرا
گویی آواز بلندترکن؟ برطریقت روا داری؟ خادم را با مجلس کفوی همینکلمه میرود.
چه خادم سه سال است که از همه اَعراض اِعراض کرده است و از آمال و اموال پی
برید 21.امروز عادت طبیعت شده را چون تواند کرد؟  . . .ظنّ مجلس کفوی خطا افتاده
است .اگراندیشه میکند که از قلّت کفاف و رقّت حال ،خادم را ضیقی و ضنکی باشد.
بحمداهلل ،هنوز توشهای و خوشهای و خامی و حطامی هست . . .دانم که میکاییل قلم
در جریدة ارزاق خادم نکشیده است(».خاقانی ،1362 ،صص )257-258از آنجاکه این
نامه در زمان حیات کافیالدّین عمر نگاشته شده است ،مربوط به دوران جوانی خاقانی
و پیش از بیست و پنج سالگی اوست .در نتیجه تحوّل روحی خاقانی و گرایش وی به
تصوّف نیز باید در جوانی شاعر(حوالی بیست و دو سالگی یا پیشتر از آن) رخ داده
باشد .متن نامه نیز گواه آن است که قلّت کفاف و رقّت حال خاقانی پیامد توبه و تمایل
وی به فقر و سلوک بوده است .چه در ابتدای همین نامه ،میگوید که در
خانقاه(خانگاه) ذکر فضایل و شکر فواضل کفوی میرفت با زمرة فقرا و کافّة اهل
تصوّف(.همان ،ص)255
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هر چند روایتی که از جاه و جالل خاقانی در خالصةاالشعنر آمده ،بیشتر به افسانه
نزدیک است ،امّا در «سفینة تبریز» روایتی ،مشابه قول عوفی ،آمدهکه نشانگر مکنت
خاقانی در زمان سکونت در تبریز است:
«گویند در عرب ،متنّبی بهر هر کی قصیدهای بگفتی کم از پانصد دینار نستدی و
اگر کمتر دادندی هجو کردی و هر کی جهت او قصیدهای بگفتی ،کم از صد دینار
ندادی و در پارسی خاقانی رمحةاهلل هم از این طرز رفتی(».شفیعی کدکنی به نقل از
سفینة تبریز ،1382 ،ص )160همچنین« ،گویند خاقانی را ،رمحةاهلل ،دوالبی بود که هرگز
در آنجا زیلو نینداختی و پیوسته در آنجا ،بوریا افکنده بودی .چون زرش بیاورندی،
جهت ذلّ زر ،22زیر بوریا بر خاک ریختی و هر روز دو مشت زر بی آنک بشمارد ،زیر
نهالیچه ریختی و خرج کردی(».همان)
ناگفته نماند که خاقانی هنگام دیدار با حسام نسفی در سفر ری ،عمری را پشت
سر نهاده بود .و خود در بیان شیوه و فنّ شاعری خویش گوید که اکثر طول عمرش
بدینمنوال صرف شدهاست(.عوفی ،1361 ،ج ،1ص )169پس مکنت خاقانی که عوفی
از آن یاد میکند ،چنانکه از متن سفینة تبریز نیز برآید ،نه به جوانی شاعر ،بلکه به سنین
باالتر و پس از اقامت در تبریز باز میگردد.
 -11-2تاریخ وفات خاقانی
در باب تاریخ وفات خاقانی در تذکرههای فارسی اقوال گوناگونی دیده میشود.
برخی سال 582هجریقمری را تاریخ وفات خاقانی دانستهاند :آتشکدة آذر(آذر بیگدلی،
 ،1337ص،)36مجالسالمؤمنین(شوشتری،1377،ج ،2ص )622ومجمعالفصحا (هدایت،
 ،1382ج ،1ص .)732سال وفات خاقانی در ریاضالعارفین(هدایت ،1385 ،ص)384
 529هّ.ق .و در تذکرة مرآتالخیال(لودی ،1377 ،ص )25بهنقلاز مجمل فصیحی 582
هّ.ق .و به قولی دیگر  595هّ.ق .ذکر شده است .معصومعلیشاه در «طرائقالحقائق»
چنین آورده« :در نفحات مذکور است که خاقانی در زمان خالفت المستضیء بنوراهلل
بوده  . . .و توفّی المستضیء سنة خمس و تسعین و خمسمائه .راقم گوید وفات
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المستضیء چنانچه در کاملابن اثیر و حبیبالسّیر نوشتهاند در سنة پانصدو هفتادوپنج
دوم شهر ذیالقعده است و میشود کاتب نفحات رقم سبعین را تسعین نوشته
باشد»(معصومعلیشاه ،1382 ،ج ،2ص )625و در ادامه میافزاید« :در حبیبالسّیر بعد
از آن که وفات خاقانی را از تاریخ گزیده نقل میکند ،میگوید ظاهراً سهواً ترقیم
نموده ،بنا بر آن که به اتّفاق مورخّان ،تکشخان در سنة پانصد و نود عراق و اصفهان را
فتح کرد و خاقانی قصیده در مدحش آورده(».همان ،ص )626و در جای دیگری چنین
نقل میکند« :در ریاضالسّیاحه مرقوم داشتهاند وفات خاقانی در سنة پانصد و نود بوده
و به صاحب نفحات نسبت دادهاند که وی او را در سنة پانصد و نود و پنج قرار داده.
راقم گوید آنچه در نفحات مذکور است چنانچه مذکور شد در تاریخ المستضیء
بنوراهلل گفته نه در تاریخ وفات خاقانی .و در ریاضالعاشقین وفات وی را سنة پانصد و
بیست و نه نوشته و ظاهراً کاتب نیز در رقم اشتباه نموده .و تحقیق آن است که خاقانی
در سنه پانصد و نود و پنج از این سرای سپنج ارتحال نموده چنانچه در کتاب
نتایجاالفکار مذکور است (».معصوم علیشاه ،1382 ،ج ،2ص)527
مدرّس در ریحننةاالدب آورده« :خاقانی به سال ( 532ثلب) یا ( 574ثعد) یا 581
(ثفا) یا ( 582ثفب) یا ( 583ثفج) یا ( 595ثصه) در تبریز وفات یافت . . .بنا بر عقیدة
چهارمی ،لفظ «بیمثل» و بنا بر پنجمی کلمة «بیمثال» مادة تاریخ وفات اوست ،لکن از
حبیبالسّیر نقلشده که خاقانی در سال 592تکشخان را مدح کردهاست اینک در تاریخ
وفات او قول آخر را که 595است تأیید مینماید(».مدرّس ،1346 ،ج  ،2صص-115
)114
نقد و نظر
در خصوص تاریخ وفات خاقانی ،منابع دیگری نیز بر سال  595قمری اجماع نظر
دارند .برای مثال مؤلّف مفتاحالتّواریخ بیت زیر را به عنوان مادة تاریخ وفات خاقانی
نقل کرده است:
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گفت «طوطی جنّت حق» خوان
(خاقانی ،1333 ،یج)

که ترکیب «طوطی جنّت حق» به حساب ابجد برابر با  595میشود.
تنها در جُنگ الالاسماعیل كه در سال 750ق كتابت شده ،تاریخ درگذشت خاقانی
 591ق ثبت شده است و شفیعیكدكنی با تأكید بر صحّت نسخة مذکور ،همین سال را
تاریخ وفات خاقانی میداند(.عطّار ،1384 ،ص )72مرحوم ایرج افشار در نسخة
ختمالغرائب چاپ خود آورده است :آقای شفیعی کدکنی اخیراً مرا آگاه فرمود از تاریخ
دقیقی که در نسخة جنگ شمارة  488الالاسماعیل مندرج است بدین شرح . . .« :و کان
وفاته فی اواخر شوّال سنة احد و تسعین و خمسمائه بمدینة تبریز و دفن فی
حظیرةالشعراء مبقربة سرخاب و مولده بشروان سنة عشرین و خمسمائه(».خاقانی،1385 ،
ختم الغرائب ،نه)
امّا دقیقترین سند دربارة تاریخ وفات شاعر کلیشة سنگ قبر اوست که در سال
 1310شمسی ( 1931م ).از روی سنگ مزار وی تهیه شده و اینک در موزة نظامی
تاریخ ادبیّات آذربایجان در باکو نگهداری میشود .طبق این سند تاریخ وفات خاقانی
در  595ق ،.بوده است(.کندلی ،1374 ،صص)87-88
در میان تذکرههایی که سال وفات خاقانی را نقل کردهاند ،رویکرد انتقادی معصوم
علیشاه در طرائقالحقائق و نیز محمّدعلی مدرّس در ریحننةاالدب در خور توجّه است.
اظهار نظرهای معصومعلیشاه گواه آن است که وی منابع پیشین را از نظر گذرانده و با
ذکر دالیل موجّه ،در رد اقوال ناصواب کوشیده است.
 -3مغفول ماندن مهارت خاقانی در نثر و دبیری او
باید در نظر داشت که تذکرهها عموماً به شرح حال شعرا پرداختهاند و از احوال
نثرنویسان در آنها اثری نیست .از همینرو مهارت خاقانی در نثرنویسی امر مهمّی است
که در تذکرههای فارسی مغفول ماندهاست .اهمّیّت اقتدار خاقانی در عرصة نثر تا بدان-
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جاست که سعدالدّین وراوینی در مقدّمة مرزباننامه شیوة خاقانی را در کتابت و دبیری
از حدّ انشای دبیران ،بسی باالتر و برتر دانسته است(.وراوینی ،1384 ،ص)16
خاقانی خود در نامهای به محمّد مستوفی گوید« :من که در طریق نثر ،این
دستبرد توانم نمود اگر زحمت نظم در میان نیاورم ،دانم که خاطر اشرف نپیچد».
(خاقانی ،1362 ،ص)33
وی در قطعهای ضمن یادکرد از دو دیوان تازی و دری خویش ،به قدرت خود در
نثر به همان نسبت ،اشاره کرده است:
آسمان داند که گاه نظّّم و نثر

بر زمیّن ،چون من مبرّز کس ندید

در دو دیوانّم به تازی و دری

یک هجای فحش هرگز کس ندید
(خاقانی ،1385 ،ص)873

نیز در قطعهای دیگر از زبان فضالی روزگار به استادی خود در «طرز تازی و
دری» اشاره دارد:
گوید استاداستاندر طرز تازی و دری

نظم ونثرش دیدم و مدح ونسیبش یافتم
(همان ،ص)907

این شاعر توانا در ابیاتی چند به دبیری خود نیز اشاره داشته است؛ از جمله در
قطعة زیر که در آن ضمن اشاره به ترتیب نشستن در مجلس شاه ،از دبیری خود سخن
میراند:
مرا شاه باالی خواجه نشانده است

از آن ،خواجه آزرده برخاست از جا

دبیری چو من زیّّردست وزیری

ندارنّّد حاشّّا که دارنّد حاشّّا

دبیراسّّت خازن به اسّرار پنهّان

وزیّراست ضامّّن به اشکال پیدا

دبیّّری ورای وزیری اسّت یعنی

عّطارد ورای قمّّر ،یافّّت مّأوا
(همان ،صص)814 -815

در قطعهای دیگر نیز خود را استاد دبیران میخواند:
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مرا هم قدوه هم استاد عزّالدّین بوعمران
(خاقانی ،1385 ،ص)914

و در ابیات دیگری خطاب به یکی از دبیران ،وی را همحرفة خویش میخواند:
دبیری را تویی هم حرفتم ،لیک

شعارم صدق و آیین تو زرقاست

اگرچه هر دو خون ریزند ،لکن

هّّم از جلّاد تا فصّّاد فرقاست
(همان ،ص)848

و در قطعهای دیگر به ردّ پیشنهاد خلیفه برای گمشتنن خود به منصب دبیری
اشاره میکند:
خلیفه گوید :خاقانیا ،دبیّری کّّّن

که پایّگاه تو را بر فلّک گذارم سر

دبیرم آری؛ سحّرآفرین گه انشّّا

ولیک زحمت این شغل را ندارم سر

به پایگاه دبیری چه فخرآرم ازآنک

23

به دستّّگاه وزیری فرونیّّارم سر

(همان ،ص)886
با پذیرش این موضوع ،باید توجّه داشت که سعایت بدخواهان ،تعرّض به مقام
خاقانی نهفقط بهعنوان شاعر ،که در منصب دبیر بوده است .و ناگفته پیداست که اهمّیّت
دبیر در جایگاه شخصی آگاه به رموز دربار و مملکتداری تا کجا بوده است.
 -4نتیجهگیری
نتیجة این پژوهش در دوبخش «نقد کلّی تذکرههای فارسی» و «نقد خاقانیپژوهی
در تذکرههای فارسی» قابل ارائه است:
 -1-4نقد کلّی تذکرههای فارسی
 معموالً اساس کار مؤلّفان تذکره بر تقلید و گاه تکیه بر حافظه است .چنانکه ازبررسی شرححال خاقانی میتوان دریافت ،مندرجات تذکرةالشّعرای دولتشاه سمرقندی
به انحاء مختلف در تذکرههای متأخّر بر آن راه یافته است .تأثیر اینتذکرة بر آثار پس از
خود تا حدّی است که اوحدی بلیانی بی کم و کاست ،به نقل اقوال دولتشاه میپردازد.
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 خلط اسامی شخصیّتها و روایات مربوط به آنها نیز در برخی تذکرهها رایجاست .نمونة بارزی از خلط اسامی را در حوزة این پژوهش میتوان در مجالسالنفائس
مشاهده نمود آنجا که مؤلّف از مدحی سخن رانده که خاقانی برای شمسالدّین
صاحبدیوان فرستاده است؛ حال ،آنکه خاقانی با وی معاصر نبوده و امیرعلیشیرنوایی
با تکیه بر ضبط ناروایی که در ذهن داشته ،نام خواجهشمسالدّین صاحبدیوان را
بهجای خواجهجمالالدّین موصلی آورده است.
 تذکرههای فارسی غالباً به شرح حال شعرا پرداختهاند و از احوال نثرنویساندر آنها اثری نیست .حتّی کسانی که دارای تألیفات مهمّی در زمینههای مختلف علمی
یا ادبی هستند ،از حیث شاعری معرّفی شدهاند ،نه از جنبههای دیگر .از همین روی ،نثر
خاقانی و سمت دبیری وی در اینگونه تألیفات ،مغفول مانده است.
 در اغلب کتب تذکره اطّالعاتی که در خصوص شاعر آمده ،در مقایسه با حجماشعاری که از وی نقلشده ،بسیار ناچیز مینماید .از سوی دیگر ،برخی از تذکرهنویسان
چون رضاقلیخان هدایت (در ریاضالعارفین و مجمعالفصحاء) ،در نقل اشعار چندان
افراط کردهاند که اطالق «جنگ» و «کشکول» بر این دست از آثار ،مناسبتر مینماید!
درهرحال ،بین شرح احوال و نقد اشعار شاعران در تذکرهها تعادل منطقی و مطلوب
دیده نمیشود.
 بازیهای لفظی تذکرهنویسان در اثنای داوری و اظهارنظر دربارة آثار منقولخود نیز از جمله مواردی است که به غیر قابل اعتماد بودن این منابع ،دامن میزند.
لبابااللباب محمّد عوفی از جمله تذکرههایی است که با تقلید از یایمةالدّهر ثعالبی و
یةالقصر باخرزی ،بر پایة عبارتپردازیهای مبالغهآمیز نگاشته شده است.
دم 
 گزینشاشعار در تذکرهها بر مبنای هدف نویسنده و سلیقة شخصی او ،صورتمیگیرد .برای نمونه ،قاضی نوراهلل شوشتری در مجالسالمؤمنین ،تنها اشعاری را از
خاقانی نقل کرده که با تمایالت و مقدّسات شیعیان سازگاری داشته و از همین شواهد
برای شیعه نشاندادن خاقانی استفاده کرده است .داوریهای ارزشی درباب مضامین

__________________________________________________________________
نقد خاقانیپژوهی در تذکرههای فارسی

51

اشعار خاقانی به مجالسالمؤمنین محدود نمیشود .عوفی نیز در وصف فضای حاکم بر
سرودههای خاقانی به ذکر حکمت ،صفت کعبه ،بادیه و نعت رسول بسنده کرده است.
 باتوجّه به اینکه تذکرهنویسان کمتر به ذکر منابع مورد استفادة خود میپردازند،یادکرد دولتشاه سمرقندی از مآخذی چون جواهراالسرار و تاریخ گزیده جالب توجّه و
ستودنی است.
 با وجود غلبة «شیوة تقلید» در تذکرهنگاری ،برخی از مؤلّفان چون معصومعلیشاه در طرائقالحقائق و محمّدعلی مدرّس در ریحننةاالدب با رویکردی انتقادی به
بررسی صحّت مندرجات منابع پیشین پرداختهاند که شیوة مطلوبی است.
 -2-4نقد خاقانیپژوهی در تذکرههای فارسی:
 با توجّه به زندگی پر فراز و نشیب خاقانی و سوانح متعدّدی که از سرگذرانده ،میزان اطّالعاتی که از شرححال او در تذکرهها مندرج است ،بسیار ناچیز به
نظر میرسد .در این میان ،تذکرةالشّعراء بیشترین اطّالعات موثّق را در خود جای داده و
تذکرة مرآتالخیال از کمترین اعتبار برخوردار است.
 نام خاقانی به احتمال قویتر ،و بر خالف قول رایج در روزگار ما ،نه بدیل،که ابراهیم بوده است.
 بنابر اقوال تذکرهنویسان ،خاقانی در ابتدای شاعری« ،حقایقی» تخلّص میکردهو پس از آنکه ابوالعالء گنجوی او را به دربار منوچهر شروانشاه برده ،به خاقانی تخلّص
یافته است .امّا بررسی شواهد نشان میدهد که به احتمال قوی ،تخلّص حقایقی
بیارتباط با تحوّل روحی شاعر نیست و «حقایقی» را نباید تخلّص شعری شاعر
برشمرد ،بلکه نامی است که خاقانی پس از درد طلب و توبه و انابت ،خود را بدان
خوانده است.
 پیوند خاقانی با دختر ابوالعالء گنجوی روایتی است رایج امّا نامعتبر که باشواهد موجود در آثار خاقانی همخوانی چندانی ندارد.
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 بهجز تذکرههایی که سعی در شیعه نشان دادن خاقانی داشتهاند ،در تذکرههایفارسی از مذهب خاقانی سخنی بهمیان نیامدهاست .زیرا خاقانی نیز طبق عرف حاکم بر
روزگار خود ،سنّی شافعی بوده و به سبب پیروی از این سنّت بدیهی و روشن،
تذکرهنویسان ،مذهب خاقانی را بینیاز از حرف و بحث دانستهاند.
 روایت صاحبان تذکره از ماجرای حبس خاقانی با مبهمگویی و خلطشخصیّتها و وقایع همراه است .در نظرگرفتن تنها یک حبس در بررسی شرح حال
خاقانی مشکالتی را در پی دارد که مرحوم فروزانفر نیز در تحقیقات خود با آن روبهرو
بوده است.
 تذکره نویسان تمایالت صوفیانة خاقانی را مربوط به اواخر عمر او دانستهاند.حال آنکه بررسی شواهد گویای آن است که تحوّل روحی خاقانی در جوانی وی رخ
داده است .غالب تذکرهها در اختصاص صفت تصوّف به خاقانی ،بیش از پیروی از
دولتشاه سمرقندی ،به نفحاتاالنس جامی استناد کردهاند.
از مهمترین نتایج جنبی بررسی تذکرهها قوّت گرفتن این احتمال است که متن
تاریخ گزیدة حمداهلل مستوفی تمام و کمال ،به دست ما نرسیده است.
یاداشتها
 -1خاقانی در ری از ادامة سفر باز ماند و آنگونه که خود گفته است یک عیبة
[صندوقچه] نظم و نثر از نتیجة جانش در راه بازگشت از ری ،مفقود گردید که از صد خزینه
بهتر بود(.خاقانی ،1385 ،ص)920
 -2تذکرة نصرآبادی از معدود تذکرههایی است که در زمینة شعر شاعران اظهار نظر
کرده و خوب و بد آن را روشن میسازد؛ از اینرو میتوان آن را در ردیف کتابهای نقد ادبی
کهن به شمار آورد(.گلچین معانی ،1363 ،ج ،1ص)45
 -3در برخی از تذکرههای فارسی چون لبابااللباب به نام خاقانی اشاره نشده است.
 -4تصویر سنگ مزار خاقانی برگرفته از جزء ثانی «روضاتالجنان و جنّاتالجنان»،
چاپ  ،1349در خاتمة منشآت مصحّح محمّد روشن آورده شده است و نوشتة روی سنگ قبر
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چنین خوانده میشود« :هذا القبر المرحومالمغفور ،اکابرالحکماء و الشّعراء ،الحکیم ،افضلالدّین
ابراهیم خاقانی بن علی شر شروانی (؟) بتاریخ سنة خمس و تسعین و خمس مائه» (خاقانی،
 ،1362ص)794
 -5رضاقلیخانهدایت در مجمعالفصحا(هدایت ،1382 ،ج ،1ص )723و ریاضالعارفین
(هدایت ،1385 ،ص )384کنیة خاقانی را «ابی بدیل» آورده است .درعرفاتالعاشقین(اوحدی
بلیانی ،1389 ،ج ،2ص )1269و ریاضالشّعرا(واله داغستانی ،1384 ،ص )702نیز خاقانی با
کنیة «ابیبدیل» معرّفی شدهاست .در ریحننةاالدب(مدرّس ،1346 ،ج ،2ص )109و
طرائقالحقائق(معصومعلیشاه ،1382 ،ج ،2ص )625کنیة خاقانی «ابوبدیل» آمده است .علی
عبد الرّسولی نام ،کنیه و لقب خاقانی را چنین آورده است« :نامش ابراهیم و کنیهاش ابو بدیل،
لقبش افضلالدّین و حسّانالعجم است(».خاقانی ،1389 ،شش)
 -6خاقانی در منشآت خود نیز وحیدالدّین را با نام عثمان میخواند(.خاقانی،1362 ،
ص)293
 -7عنوان این ترجیعبند در دیوان مصحّح علی عبدالرّسولی چنین است« :در مدح امام و
صدر همام وحیدالدّین ابوالمفاخر عثمان پسر کافیالدّینعمر پسر عم و داماد(!) خاقانی»
(خاقانی ،1389 ،ص)480
 -8لکن ،عوفی در لبابااللباب ،چنین آورده است« :در حتفةالعراقین ذکر پدر (؟) خود
کند و بر اثر آن گوید:
چون دید که در هنر تمامم

حسّان عجّّّم نهاد نامم»
(عوفی ،1361 ،ج ،2ص)221

 -9ازاینرو ذکر شماخی بهعنوان پایتخت شروان اساساً نارواست و اگر خاقانی صفت
«دار الملک» را به شماخی نسبت میدهد(خاقانی،1362 ،ص ،)76صرفاً ازباب تکریم وتمجید
است.
( -10ببرید «سپید موی») خصم خاقانی گفته بود موی خاقانی را در خانة خود ،بریدم
به جهت قباحتی که ازو صادر شده بود(.خاقانی ،1389 ،ص)338
 -11مهری که خاقانی نسبت به این زن روستایی داشته ،از ابیات دیوان نیز قابل استنتاج
است:
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یادشآیدکهبهشروان چه بالبرد وچهدید

نکبتی کآن پشه و باشه ز نکبا بینند

بس که دید آفت اعدا ز پی انس عیّال

مردم از بهّر عّیال آفت اعدا بینند

موسی از بهر صفورا کند آتش خّّواهی

و آن شبانیش هم ازبهر صفورا بینند
(خاقانی ،1385 ،ص)100

 -12شیعی بودن خاقانی با چنین ابیاتی مسلّم نمیگردد؛ آنگونه که شیعی بودن حافظ نیز
با استناد به چنین بیتی قابل پذیرش نیست:
بدرقة رهت شود همّّّت شحنة نجف

حافظ ،اگر قدم زنی در ره خاندان ،به صدق

(حافظ ،1374 ،ص)252
 -13در پارهای از اشعار خاقانی ،مستقیم و غیر مستقیم سخن از توبه به میان آمده است.
او در بیتی بازگشت خود به بارگاه منوچهر را به انصراف شروانشاه از واداشتنش به باده نوشی
مشروط ساخته است:
مریمطبعش نکاح یوسف وصفتو بست

مریمی با حسنیوسف نی چو یوسف کمبها

لیک با امالخبائث چونطالقش واقعاست

ی جفّّا
خسّروش رجعت نفرمایّّد به فتو ّ
(خاقانی ،1385 ،ص)23

برای اطّالع بیشتر در باب توبة خاقانی رجوع کنید به :معدنکن ،1375 ،صص68-70
 -14خاقانی در پاسخ به نامة منظوم نجمالدّین احمد سیمگر ،از فقر به معنای نیاز به حق
و بینیازی از خلق سخن گفته است که این قصیده نیز مربوط به روزگار جوانی خاقانی است.
(خاقانی ،1385 ،ص)324
 -15نامة خاقانی به وحیدالدّین نیز در همین مکان نگارش یافته است(.خاقانی،1362 ،
ص)293
 -16آن دو بیت خاقانی که اینگونه نظر شمس را گرفته کدام ابیات دیوان خاقانیاند؟
نمی دانیم ؛ امّا میدانیم که با توجّه به سیطرة بالمنازع سنایی بر ادبّیات عرفانی آن روزگار،
سخن شمس نمی توانسته از سر گزافه ،گفته شده باشد.
 -17این قول درست نمی نماید چون دیدار خاقانی با جمالالدّین موصلی باید پس از
حج و در راه بازگشت رخ داده باشد.
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 -18استعالمی نیز با استناد به پنجاه سالگی خاقانی در قصیدة ترساییه ،حبس او را در
زمان اخستان و در حدود سال  570دانسته است(.استعالمی ،1387 ،ج ،2ص)995
 -19با توجّه به این اشارة خاقانی ،تاریخ حبس نخست وی اواخر جمادیاآلخر و یا
رجبالمرجّب سال  551هّ .ق .بوده که مطابق تقویم تطبیقی  9روز اوّل ماه آب با  9روز آخر
جمادیاالخر و  21روز دیگر آن با ماه رجب مطابق بوده است(.ماهیار ،1388 ،صص)26-27
 -20بابالباب یا باباالبواب نامی است که جغرافّیون عرب به شهر دربند واقع در
دامنههای جبال قفقاز و ساحل غربی بحر خزر اطالق نمایند(.دهخدا ،1377 ،ج  ،9ص)304
حتفةالعراقین:
 -21قیاس شود با این ابیات از 
حرصم به در طغان همی خوانْد

آزم به سّّّوی تکین همی رانْد

عقلّّّّّم دُرِ آرزو همّی سفت

هوشم سخن طمع همی گفت...

آخّّّر ،شّّبی از ره تحیّّّّّّر

رفتّّّّّم به والیّّّت تفکّّّّر

عقل آمد و گّّوش من بیفّشرد

پس ،شد به دکان وحدتم برد...
(خاقانی ،1387 ،صص)54-55

حتفةالعراقین که در نکوهش زر آمده ،با این رفتار خاقانی ،همسویی دارد:
 -22ابیاتی از 
تا هسّّت دل تو بسّّته زر

کی بر رخ تو گشاید این در...

...خاقانی را به چشم هسّتی

دیّّدار زر است بّت پرستی

اوراست طریق بت شکستن

از آزر آز ،پّّّی گسّّستّّن
(همان ،ص)18

 -23شواهد دیگری هم در دیوان خاقانی به چشم میخورد که خودداری وی را از
پذیرفتن مناصب دیوانی در دورهای از زندگی بیان میکند؛ از جمله در قصیدة مشهور به مطلع:
چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند؟

عندلیبّّم ،به گلستان شدنم نگذارند
(همان)153 ،

به این معنی اشاره شده است:
عقل و عصمت که مرا تاج فراغت دادند

بر سر منّّصب دیوان شدنم نگذارند
(همان ،ص)154
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منابع و مآخذ
الف)کتابها:
 -1آذر بیگدلی ،لطفعلیبیک( ،)1337آتشکدة آذر ،به اهتمام سیّدجعفر شهیدی،
بیجا ،مؤسّسة نشر کتاب.
 -2آموزگار ،سیّدحسین( ،)1333مقدّمة حتفةاخلواطر و زبدةالنواظر ،تهران ،بینا.
 -3اخسیکتی ،اثیرالدّین( ،)1337دیوان اثیرالدّین اخسیکتی ،تصحیح رکنالدّین
همایون فرّخ ،تهران ،بینا.
 -4استعالمی ،محمّد( ،)1387نقد و شرح قصاید خاقانی ،تهران ،انتشارات زوّار.
 -5اصفهانی ،جمالالدّینمحمّدبنعبدالرّزاق( ،)1362دیوان جمالالدّین اصفهانی،
با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات سنایی.
 -6امامی ،نصراهلل( ،)1385ارمغان صبح(گزیدة قصاید خاقانی) ،چاپ سوم ،تهران،
انتشارات جامی.
 -7اوحدی بلیانی ،تقیالدّین محمّد( ،)1389عرفاتالعاشقین و عرصاتالعارفین،
تصحیح ذبیحاهلل صاحبکاری و آمنه فخراحمد ،با نظارت علمی محمّد قهرمان ،تهران،
انتشارات میراث مکتوب.
 -8بیلقانی ،مجیرالدّین( ،)1358دیوان مجیرالدّین بیلقانی ،تصحیح و تعلیق محمّد
آبادی ،تبریز ،انتشارات مؤسّسة تاریخ و فرهنگ ایران.
 -9تربیت ،محمّدعلی( ،)1314دانشمندان آذربایجان ،چاپ دوم ،تهران ،چاپخانة
مجلس.
 -10جامی ،نورالدّین عبدالرّحمن( ،)1379بهارستان و رسائل جامی ،تصحیح اعال
خان افصحزاد ،تهران ،انتشارات میراث مکتوب.
 ،)1373(________________-11نفحاتاالنسمنحضراتالقدس ،تصحیح
محمود عابدی ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات اطّالعات.
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 -12حافظ( ،)1374دیوان ،تصحیح قزوینی -غنی ،با مجموعة تعلیقات و حواشی
محمّد قزوینی ،به اهتمام ع – جربزهدار ،چاپ پنجم ،تهران ،نشر اساطیر.
 -13ناشناس( ،)1340حدودالعالم من المشرق الی المغرب ،تهران ،منوچهر ستوده.
 -14خاقانیشروانی ،افضلالدّینبدیل( ،)1387حتفةالعراقین ،بهکوشش علی صفری
آققلعه ،تهران ،انتشارات میراث مکتوب.
حتفةالعراقین ،حواشی و تعلیقات یحیی
 ،)1333(__________________-15
قریب ،تهران ،شرکت سهامی کتابهای جیبی.
حتفةالعراقین) ،به کوشش
 ،)1385(__________________-16ختمالغرائب( 
ایرج افشار ،تهران ،انتشارات میراث مکتوب.
 ،)1389(__________________-17دیوان خاقانی شروانی ،به تصحیح و
تعلیقات علی عبدالرّسولی ،تهران ،انتشارات سنایی.
 -18خاقانیشروانی ،افضلالدّینبدیل( ،)1385دیوان خاقانی شروانی ،بهکوشش
سیّد ضیاءالدّین سجّادی ،چاپ هشتم ،تهران ،انتشارات زوّار.
 ،)1362(_________________-19منشآت خاقانی ،تصحیح محمّد روشن،
چاپ دوم ،تهران ،انتشارات کتاب فرزان.
 -20دشتی ،علی(« ،)1357خاقانی» شاعری دیرآشنا ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات
امیرکبیر.
 -21دولتشاهسمرقندی( ،)1385تذکرةالشعرا ،تصحیح فاطمه عالقه ،تهران،
انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 -22دهخدا ،علیاکبر( ،)1377لغت نامه ،تهران ،موسّسة انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران.
 -23رازی ،امیناحمد( ،)1378تذکرة هفتاقلیم ،تصحیح محمّدرضا طاهری
(حسرت) ،تهران ،انتشارات سروش.
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 -24زرّینکوب ،عبدالحسین( ،)1385از گذشتة ادبی ایران ،چاپ سوم ،تهران،
نشر سخن.
 ،)1389(_____________-25با کاروانحلّه ،چاپشانزدهم ،تهران ،انتشارات
علمی.
 ،)1388(_____________-26نقدادبی ،چاپ نهم ،تهران ،انتشارات امیر کبیر.
 -27سجّادی ،سیّدضیاءالدّین( ،)1382فرهنگلغاتوتعبیراتدیوانخاقانی شروانی،
چاپ دوم ،تهران ،انتشارات زوّار.
 -28سنایی غزنوی ،ابوالمجد مجدودبنآدم( ،)1385دیوان سنایی غزنوی ،به سعی
و اهتمام مدرّس رضوی،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات سنایی.
 -29شبلینعمانی ،محمّد( ،)1364شعرالعجم ،ترجمة محمّدتقی فخرداعی گیالنی،
تهران ،انتشارات دنیای کتاب.
 -30شمستبریزی ،محمّدبنعلی( ،)1384مقاالت شمس ،تصحیح وتعلیق محمّد-
علی موحّد ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات خوارزمی.
 -31شوشتری ،قاضی نوراهلل( ،)1377مجالسالمؤمنین ،چاپ چهارم ،تهران،
انتشارات کتابفروشی اسالمیّه.
 -32شیروانی ،زینالعابدین بناسکندر( ،)1315بستانالسّیاحه(سیاحتنامه) ،تهران،
چاپ عبداهلل مستوفی(چاپ افست تهران).
 -33ظفری ،ولیاهلل( ،)1388حبسیّه در ادب فارسی ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات
امیرکبیر.
 -34عطّار ،محمّدبنابراهیم( ،)1384منطقالطّیر ،مقدّمه ،تصحیح و تعلیقات
محمّدرضا شفیعی کدکنی ،ویرایش دوم ،تهران ،نشر سخن.
 -35عوفی ،محمّد( ،)1361لبابااللباب ،با مقدّمه و تعلیقات محمّد قزوینی و
تحقیقات سعید نفیسی ،تهران ،انتشارات کتابفروشی فخر رازی.
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 -36فروزانفر ،بدیعالزّمان( ،)1380سخن وسخنوران ،چاپپنجم ،تهران ،انتشارات
خوارزمی.
 -37فلکی شروانی ،نجمالدّین محمّد( ،)1345دیوان فلکی شروانی ،به اهتمام
طاهری شهاب ،تهران ،انتشارات ابن سینا.
 -38قزوینی ،زکریّا( ،)1373آثارالبالد واخبارالعباد ،ترجمة محمّد مرادبنعبد-
الرّحمان ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
یةاالحبنب ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
 -39قمی ،عبّاس( ،)1363هد 
 -40کاشانی ،میرتقیالدّین( ،)1393خالصةاالشعنروزبدةاالفکنر ،به اهتمام یوسف
بیگ بابا پور ،تهران ،انتشارات سفیر اردهال.
 -41کربالییتبریزی ،حافظحسین( ،)1383روضاتالجنان وجنّاتالجنان ،تصحیح
جعفر سلطانالقرائی ،تبریز ،انتشارات ستوده.
 -42کندلی هریسچی ،غفّار( ،)1374خاقانی شروانی(حیات ،زمان و محیط او)،
ترجمة میرهدایت حصاری ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
 -43گلچینمعانی ،احمد( ،)1363تاریخ تذکرههای فارسی ،تهران ،انتشارات
سنایی.
 -44گوپاموی ،قدرتاهلل( ،)1387نتایجاالفکار ،تصحیح یوسف بیگ باباپور ،قم،
مجمع ذخایر اسالمی.
 -45لودی ،شیرعلیخان( ،)1377مرآتالخیال ،به اهتمام حمید حسنی ،بیجا،
نشر روزنه.
 -46ماهیار ،عبّاس( ،)1388مالک ملک سخن ،تهران ،نشر سخن.
-47مدرّس ،محمّدعلی( ،)1346ریحننةاالدب ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات خیام.
 -48مستوفی ،حمداهلل( ،)1364تاریخ گزیده ،به اهتمام عبدالحسین نوایی ،تهران،
انتشارات امیرکبیر.
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 -49معدنکن ،معصومه( ،)1375نگاهی به دنیای خاقانی ،تهران ،مرکز نشر
دانشگاهی.
 -50معصوم علیشاه( ،)1382طرائقالحقایق ،به کوشش محمّدجعفر محجوب،
چاپ دوم ،تهران ،انتشارات سنایی.
یمعرفةاالقنلیم،
 -51مقدّسی ،ابوعبداهلل محمّدبناحمد( ،)1361احسنالتّقاسیم ف 
ترجمة علینقی منزوی ،تهران ،شرکت مؤلّفان و مترجمان.
 -52ناصر خسرو( ،)1372دیوان  ،به اهتمام و تصحیح مجتبی مینوی و تعلیقات
علی اکبر دهخدا ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات دنیای کتاب.
 -53نوایی ،امیرعلیشیر( ،)1363مجالسالنفایس ،به سعی و اهتمام علیاصغر
حکمت ،تهران ،انتشارات منوچهری.
 -54واله داغستانی ،علیقلی( ،)1384ریاضالشعرا ،تصحیح محسن ناجی نصر-
آبادی ،تهران ،نشر اساطیر.
 -55وراوینی ،سعدالدّین( ،)1384مرزباننامه ،بهکوشش خلیل خطیب رهبر ،چاپ
دهم ،تهران ،انتشارات صفیعلیشاه.
 -56هدایت ،رضاقلیخان( ،)1385ریاضالعارفین ،تصحیح ابوالقاسم رادفر،
تهران ،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 ،)1382(______________-57مجمعالفصحا ،به کوشش مظاهر مصفا ،چاپ
دوم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
 -58حسن ،هادی(« ،)1382شروان در قرن ششم هجری» ،ساغری در میان
سنگستان ،تهران ،نشر مرکز.
ب)مقاالت:
 -1شفیعی کدکنی ،محمّدرضا(« ،)1382خاقانی و محیط ادبی تبریز بر اساس
سفینة تبریز» ،نامة بهارستان ،سال چهارم ،شمارة اوّل و دوم ،صص .159 -164

__________________________________________________________________
نقد خاقانیپژوهی در تذکرههای فارسی

61

 -2کندلی ،غفّار(« ،)1347نامه به شهابالدّین شروانی و بحثی دربارة مسائلی چند
از زندگی شاعر» ،نشریة دانشکدة ادبیّات تبریز ،شمارةچهارم ،سال بیستم ،شمارة
مسلسل  ،88صص.41 -54
« ،)1348(_______ -3وابستگی خاقانی با گنجه وسخنی چند پیرامون سوانح
زندگی شاعر» ،نشریة دانشکدة ادبیّات تبریز ،شمارة چهارم ،سال بیست و یکم ،شمارة
مسلسل  ،92صص.18 -35
 -4ناصح ،محمّدعلی(« ،)1304شرححال خاقانی» ،ارمغان ،شمارة 5و ،6صص
.20 -28
 -5نفیسی ،سعید(« ،)1327شروان و شیروان» ،ارمغان ،سال بیست و سوم ،شمارة
 ،1صص.10 -23
 -6نوایی ،عبدالحسین(« ،)1325حبسیّات خاقانی» ،یادگار ،سال سوم ،شمارة ،8
صص .9-19

