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 شده اي بر مباحث تاريخي مطرح نقد و تكمله
 ارمغان صبحپيرامون زندگي و شخصيت خاقاني شرواني در 

  
   *      تركيمحمدرضا 

       
  چكيده

هاي دانشگاهي مفيد و موفّق روزگار ما در زمينة متـون نظـم    از گزيده ارمغان صبح
هايي از آثار خاقـاني شـرواني،    مؤلّف ارجمند اين اثر تالش كرده است نمونه. است

اي بسامان و با دقّت علمي همراه  شيوه هاي شعري، را به اعم از قصيده و ديگر قالب
دانشـجويان زبـان و ادبيـات فارسـي و ديگـر       هـا بـه   رح نكـات و ظرايـف آن  با ش

  .متون فارسي عرضه كند مندان به عالقه
ويژه در زمينة شرح و توضيح ابيات موفّق و عاري از لغزش فراوان  تالش مؤلّف، به

شناسي خاقاني شـرواني،   شود، اما در حوزة مباحث تاريخي و شخصيت ارزيابي مي
هـا و مالحظـاتي    انـد، خـالي از لغـزش    روي از آنچه محقّقان ديگر نوشتهسبب پي به

ها اشاره كنيم كـه در   موارد متعددي از اين لغزش ايم به در اين مقاله كوشيده. نيست
اي از مشـهورات   تصحيح پاره تواند به صورت پذيرش آن از سوي مؤلّف محترم مي

  .ري برساندناصواب در زمينة مورد بحث در اين اثر ارجمند يا
، نصـراهللا امـامي، ،شـرح خاقـاني،     ارمغـان صـبح  خاقـاني شـرواني،    :هـا  كليدواژه

  هاي ادبي دانشگاهي گزيده
  
  مقدمه.1

شـامل  » برگزيـدة قصـايد خاقـاني شـرواني    «، اگرچه بر روي جلد آن آمده ارمغان صبح
و چنـد ربـاعي هـم     جز قصايد خاقـاني، از جملـه غـزل و قطعـه    هاي ديگري به سروده

اين گزيدة درسي را، استاد فاضـل زبـان و ادبيـات فارسـي در دانشـگاه شـهيد       .شود مي
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كـه پـيش از ايـن كتـاب،عالوه بـر آثـار تحقيقـي و         چمران اهواز، دكتر نصـراهللا امـامي  
زارش دانشگاهي ديگر، چند گزيدة موفّق و سودمند از متون فارسي را نيز گردآوري و گ

  .اند، فراهم آورده است كرده
خـالف   صفحه بوده است، به 270اي كه در ويرايش نخست صفحه 254در اين اثر 
هاي درسي و دانشگاهي ديگر، نشاني از شتابزدگي و رونويسـي از روي   برخي از گزيده

هيچ مجاملـه،   بي. شود وار ديده نميمالحظات مالّنقطي دست اين و آن و روي آوردن به
  .هاي درسي، در زمينة متون فارسي دانست ترين گزيده توان يكي از موفّق اثر را مي اين

واسطة دقّت علمي، پس از انتشار نخستين چاپ از ايـن گزيـده در    مؤلّف محترم، به
هـاي مطبعـي و افـزودن چنـد      چاپ دوم آن را با تـذكّر غلـط   1378سال  ، به1375سال 

مندان شعر كهـن فارسـي    عالقه شگاهي و تقديم بههاي دان سرودة مهم ديگر روانة محيط
ايشان در . كرده است؛ اما اين تمامي تالش مؤلّف در پيراسته و منقّح ساختن متن نيست

كننـد كـه بـا دو چـاپ نخسـت       اي از ايـن اثـر را منتشـر مـي     ويرايش تـازه  1384سال 
ها افـزوده شـده و    هتعداد قصايد و نمون در اين ويرايش به. هاي قابل توجهي دارد تفاوت

دشوارتر چيده شده است تا فايـدة   تر به هاي ساده ها تا حد ممكن از نمونه ترتيب سروده
  .آموزشي متن افزايش پيدا كند

  
  مالحظات نقدي.2

، ويرايش نخست و دوم آن قابل طرح اسـت،  ارمغان صبحعنوان نقد و تكمله بر  آنچه به
  و حوزةد تواند به عمدتاً مي

مالحظـات تـاريخي در زمينـة    ) 2شرح و توضيح ابيـات و مالحظـات ادبـي و    ) 1 
ه      جا، نظر بـه  ما در اين. شود زندگي و شخصيت خاقاني مربوط  ضـيق مجـال و بـا توجـ

حوزة دوم،  اينكه مشكالت اين اثر در حوزة نخست، خوشبختانه فراوان نيست، تنها به به
  .پردازيم دگي و شخصيت خاقاني مييعني مباحث تاريخي در زمينة زن

كمـال   متاسفانه تحقيقات تاريخي، در زمينة زندگاني خاقاني و روزگـار او هنـوز بـه   
اين تحقيقات عمدتاً . نشده و مشهورات است خويش نرسيده و انباشته از فرضيات اثبات

 سـخن و سـخنوران  در  الزّمان فروزانفر ويژه بديع از آنچه برخي از محقّقان روزگار ما، به
خاقـاني  هريسـچي در   و غفّـار كنـدلي   ديدار با كعبة جـان كوب در  و عبدالحسين زرين

يك از مالحظات و نقـدهاي   اند و متأسفانه هيچ نوشتهشرواني، حيات، زمان و محيط او 
ويـژه   هـا، بـه   نيـز كمـابيش همـان ديـدگاه     جدي بركنار نيسـت فراتـر نرفتـه و ديگـران    
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هاي مينورسـكي، در   ديدگاه. اند را در آثار خويش تكرار كرده هاي استاد فروزانفر ديدگاه
پژوهـان قـرار    و حواشي تاريخي آن نيز همواره مورد توجه خاقـاني  قصيدة ترساييهباب 

  .موارد متعدد محلّ مناقشه استهم در   ها داشته، كه اين ديدگاه
و نقد آن بـا نقـل عـين     ارمغان صبحذكر مواردي از مالحظات تاريخي  در ادامه به. 

  :پردازيم مطالب و ذكر شمارة صفحات مي
  

  »حقايقي«خاقاني و تخلّص .3
  :7ص 

، پـس از  تخلّص حقايقي... كرد ميتخلّص » حقايقي«خاقاني در ابتداي كار شاعري 
شاه كه با پايمردي ابـوالعالي   دستگاه خاقان اكبر، منوچهر شروان وارد شدن شاعر به

خاقـاني  «خاقاني تغيير يافت، ولي منابع متـأخّر تخلّـص    گنجوي صورت گرفت، به
  .درا نيز براي او ثبت كردند و نگاه داشتن» حقايقي خاقاني«و يا » حقايقي

خاقاني بايد گفت كه اين تخلّص همواره با خاقـاني بـوده و   » حقايقي«در مورد تخلّص 
انـد و ايـن كـار     هم خود او و هم ديگران، از معاصران او، وي را بـدين نـام خطـاب كـرده    

و  592خاقاني، دو جا و در تخلّـص دو غـزل كـه در صـفحات     . متأخّران ندارد اختصاص به
اي وجود ندارد كه ايـن دو   كار برده و هيچ قرينه مده، اين عنوان را براي خود بهآ ديوان 677

  .شاه و دريافت عنوان خاقاني سروده شده باشند دربار شروان غزل، پيش از ورود خاقاني به
ها پـس از حضـور وي در دربـار     كه سال العراقينتحفةدر مقدمة ) 5: 1357(خاقاني

ان «سروده شده نيـز خـود را   » اقانيخ« شاه و ملقّب شدن به شروان العجـم الخاقـاني    حسـ
مؤلّـف  ) 404/ 1: ق1408(از معاصران خاقـاني، رافعـي قزوينـي   . ناميده است» الحقايقي

» االفضل بديل الحقـائقي المعـروف بالخاقـاني   «او را  التّدوين في ذكر اهل العلم بقزوين
و نسب  و لقب و تخلّص خاقاني در اختيار ما نهاده و  ناميده و سند قاطعي در مورد نام

  .ها پايان داده است بسياري مناقشات در اين زمينه به
اين نكته را نيز بايد مد نظر داشت كه خاقاني در سنّ كم وارد دربار شروان شـده و  

او سـروده  » اوان كـودكي «در  ديـوان هاي  تصريح نسخه ابياتي از او در دست است كه به
از ايـن جملـه اسـت    . ها از لقـب خاقـاني اسـتفاده كـرده اسـت      و در همان سروده شده

صـفتي سـت   «: شاه سروده است بـا ايـن مطلـع    اي كه در ستايش منوچهر شروان قصيده
  ) 120-122 :1373، خاقاني(»وصف درنيايد حسن او را كه به

د   سـالگي اسـت؛   معني نوجواني و حدود پانزده در عرف قدما به» اوان كودكي« مؤيـ
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هـا بعـد، در اواخـر عمـر منـوچهر       اي است كه خاقـاني سـال   اين دريافت خاقاني قطعه
وي اشاره كـرده   خدمات بيست سالة خود به و در آن به) 852 :همان(شاه، سروده  شروان
 :است

 خلفت را كه چشـم بـد مرسـاد   
ساله خـدمت مـن   حرمت بيست

  

ــن نكــو نمــي     ...دارد  حرمــت م
ــي  ــو نمـ ــدار كـ ــو نگهـ ددار تـ

 
ق در گذشته است، بنابر اين تاريخ سروده  555شاه منوچهر، درحدود سال  و شروان
سـالگي   ق، يعنـي در حـدود پـانزده   535حدود » ....ست حسن او را صفتي«شدن قصيدة 

پـس شـاعر شـروان، از آغـاز دوران شـاعري و از عنفـوان جـواني        . خاقاني خواهد بود
را پـس از  » حقـايقي «چه مشهور اسـت، لقـب   عكس آن لقب داشته و شايد، به» خاقاني«

هاي عرفاني در او بر عنوان معـروف   و تقويت انگيزه هاي سنايي آشنايي بيشتر با انديشه
  . خود افزوده باشد

  
  اي ي گنجهخاقاني و شاگردي ابوالعال.4

 ):بالندگي و تربيت: ذيل(  7-8ص 
اقاني در شاعري، خصوصاً در آغاز كار، مديون ابوالعالي گنجوي بود كـه  توفيق خ

هـا   سبب رقابت عللي ناشناخته، و شايد به شاعر داد، اما به بعدها دختر خود را نيز به
هاي متداول در ميان شاعران و اديبان و اهل فضل، شاگرد و اسـتاد رو در   و مناقشه

دانسـت در   ادي خود بر خاقاني را مسلّم ميابوالعال كه حقّ است. روي هم ايستادند
او در جـايي بـا اشـاره    . هـاي كالنـي از خاقـاني دارد    هـاي خـويش گاليـه    سروده

  :گويد هاي خاقاني در حقّ خويش مي ناسپاسي به
  چشم چون طفل اشك عاقبت آن شوخِ شوخ

 از چشم من برآمد و بر روي من دويد
  :گويد و در جاي ديگر خطاب به خاقاني مي  

  شاگردي من چو رغبت نبودت به
  تو تحفه زر و صله سيم دادم به

  تعلـيموشفقـت ببستم كمـر را به
  گشادم] بر[زبان تو بر شاعري 

  چو شاعر شدي بردمت نزد خاقان
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  خاقانيـت مـن لقب برنهادم به
و اشـعاري در هجـو او    هايي قرار داد را در محلّ اتّهام و خاقاني هم در مقابل، ابوالعال

  .سرود
در مـورد رابطـة خاقـاني و ابـوالعال آورده، همـان       ارمغان صبحآنچه مؤلّف محترم 

ريشـة  . اند شناسان روزگار ما بارها و بارها تكرار كرده سخنان مشهوري است كه خاقاني
  .هاي ارباب تذكره است پردازي اين سخنان نيز عمدتاً قصه

  :اند، اين نكات گفتني است نچه نوشتهدر ذيل آ
نخست اينكه توفيق خاقاني، در آغاز كار بيش از همه مـديون كسـب علـم در نـزد     

. اسـت ) ق545متـوفّي  (الـدين عمـربن عثمـان     عموي فاضل و اديب و حكيمش كـافي 
او همان كسي است كـه  . ّترين و اولين استاد خاقاني بوده است شك مهم الدين ، بي كافي
را » العجـم  حسان«سرايي ديد لقب اش را در سخن ي اوج استعداد و توانايي برادرزادهوقت
  .او داد به

اي نيكـو در سـوگ او    كه خاقاني مرثيـه » بهاءالدين احمد«ضمناً نقش كساني چون  
قابـل انكـار   ) 167-168 :1373خاقـاني،  (خـوبي گـزارده    سروده و حقّ استادي او را به

اسـتاد صـدر   «نيز او را ستوده و با عنـوان   ديوان 285-288ت خاقاني در صفحا. نيست
او نشـان داده   شناسي خود را نسبت بـه  از او ياد كرده و نهايت حق) 287: همان(» احرار
 :است

الـدين عمـر    در باب نقش اساسي كافي) بعد به 219: 1357(العراقينتحفةخاقاني در 
دهندة اهميت حضور اين  تفصيل سخن گفته كه نشان يش، بهدر تربيت علمي و ادبي خو

هـاي سـوزناكي نيـز كـه      مرثيه. عموي فاضل، در تكوين شخصيت علمي و ادبي اوست
الدين سروده، اوج رابطة عاطفي او و قدرشناسـي شـاگردانة او را    خاقاني در سوگ كافي

شـود،   دانسته مـي  العراقينةتحفكه از  چنان. دهد خوبي نشان مي در برابر استاد خويش به
ترين  الدين از آغاز بر جزئيات آموزش برادر زادة خود نظارت داشته و خاقاني مهم كافي
 :هاي علمي و ادبي آن روزگار را نزد او آموخته است كتاب

ــاده   ــان گش ــرا زب ــد م ــون دي  چ
 چــون ز ابجــد عقــل در گذشــته
ــه  ــه روزه برگرفتـ ــرم همـ  عشـ

ــر  ــس بـ ــتانه پـ ــرا از آسـ  ده مـ
 اصـــالحكفـــم كتـــابداده بـــه

ــرَدم بـــه   دســـت داده لـــوح خـ 
ــته   ــايقم نوشــ ــد حقــ  الحمــ

ر گرفتـه     رّ ز سـ پس سورة سـ... 
 در صـــــــدرگه كتابخانـــــــه

ــه  ــقط زنـــد آموختـ  ارواح سـ
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ــرار  ــات و تكـ ــوده مطالعـ  فرمـ
  من شاهد خـاص او در آن جـد 
ــوي    ــه لَغ ــرا ن ــوي م ــرده لُغَ  ك
 چون ديد كـه در سـخن تمـامم   

  

ــز و  مجمــلدر   اســرار عــينرم
ــد ــن دريـ ــرّد او ابـ بـــن م  و مـ

 رشَدت لَسـت تَغـوي  : پس گفته
ــامم   ــاد نـ ــم نهـ ــان عجـ  حسـ

 
ادي از نـام تعـد  » العـين «، »مجمـل «، »سقط زند«، »اصالح« العراقينتحفةدر عبارات 

با وجود چنـين مسـتنداتي،   . الدين آموخته است هايي است كه خاقاني در نزد كافي كتاب
و نسـبت دادن توفيقـات خاقـاني در     اصرار بر نشاندن خاقاني در محضر درس ابـوالعال 

تاييـد  ابوالعال، درحالي كه هيچ سندي در آثار خود شاعر و معاصران او آن را  آغاز امر به
  !كند، چه دليل و ضرورتي دارد؟نمي

  
  خاقاني و دامادي ابوالعالء گنجوي.4

زنـي داشـته، نيـز     اينكه خاقاني داماد ابوالعال بوده و دختر بزرگترين دشمن خـود را بـه  
آورده، نـدارد و بـا   ) 70-71: 1318(شـاه   سخني است كه مستند جدي، جز آنچه دولت

اي كـه از   در نامـه ) 102 :1362(خاقـاني . رسد نظر نمي ار خاقاني نيز سازگار بهمدلول آث
، داماد خويش نوشته اطالعات دقيقي در مورد همسـر خـويش كـه    الدين شهاب تبريز به

  :بوده، آورده است شاه دختر ابوالعالء ادعاي دولت به
ال، جهت محافظت و مراعات زنـي روسـتايي را، رحمهـا اهللا    تر بيست و پنج س كه

تعالي، درد سر و درد دل از شروان چنان داشت كه اگر بنويسـد، تجويـف هـواي    
هزار نوبت دشنام دادند و بر سر » ديه فلّاحان«خافقين پر شود و من كهتر را در آن 

هـا اهللا، مـرا فحـش    راه آمدند و بر من تير انداختند و پدر و برادر مرحوم او، رمح
گفتند و بر من شمشير كشيدند و من روزي بر سر او زنـي ديگـر نكـردم، و او را    

ما كه از هزار خَبا و خدرِ بزرگان مرا طلبيدند، و در وقـت   كام نگردانيدم، مع دشمن
ده مـن بـودم و    آب نه و دست ها آن مرحومه را تيماردار و خدمتكار و تشت بيماري

ذات نامحسـوس   موافقت او از شروان بيرون آمدم و به يا مفارقت كرد، بهچون از دن
تر را از موطن دور ماندن هيچ سببي نيست االّ وفـات   خداي، جلّ ذكره، كه منِ كه

  ...آن مرحومه 
زنـي از طبقـات پـايين جامعـه و اهـل       ، همسر نخست خاقـاني منشئاتبراساس متن 

ق تـا  546مدت بيست و پنج سال، از سـال   خاقاني به. بوده است» فالّحان«ام ن روستايي به
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شاعر شروان پس از . ق اتّفاق افتاده با او زندگي كرده است571سال  زمان مرگ وي كه به
سالگي ـ شروان را ترك كرده، چـرا    ق ـ در حدود پنجاه 571سال  مرگ اين زن است كه به

  .كرده است نمياين شهر حس  كه ديگر تعلّقي به
تواند با دختـر   آمده  نميمنشئات  كدام از اين مشخّصات كه در بديهي است كه هيچ

ي گنجوي كه شاعري اهل اران و در دربار شروان صاحب نفوذ و قدرت بوده و ابوالعال
تطبيق داشته نقش نبوده،  حبس افتادن او، بي ظاهراً در اذيت و آزار شاعر شروان، حتّي به

  .باشد
  

  شاه دربار شروان تاريخ ورود خاقاني به.5
  ): ذيل خاقاني و دستگاه شروان شاه( 8ص 

ق .هــ  550تا  540هاي  دستگاه شروان شاهان احتماالً در ميانة سال ورود خاقاني به
  .و در روزگار جواني شاعر صورت گرفته است

دربـار شـروان شـاه     ق به535حدود  سالگي، يعني از گفتيم كه خاقاني پيرامون پانزده
  .شاه را مدح گفته است پيوسته و منوچهر شروان

  
  ري خاقاني و سفر به.6

  :9-10ص 
ناحيـة ري   مسافرتي بـه ] ق 551سال  حج به سفر نخست به[شاعر پيش از اين سفر 

كرد تا از آن شهر راهي خراسان گردد و اشتياق سفر خراسان را كه ديربـازي بـود   
تـا   549هاي  كشيد تسكين دهد اين سفر بايد در ميانة سال ش شعله ميكه در درون

ق صورت گرفته باشد، زيرا در همين فاصلة زماني است كه شاعر در ري .هـ  550
قرار گرفـت و   مقارن اين ايام شهرهاي آباد خراسان مورد هجوم غُزها... بيمار شد 

ي شرح اين سفر پرماجرا و آزاردهنـده  خاقان... شكوه دستگاه سنجر متزلزل گشت 
  ...تفصيل ذكر كرده است  به ديوانهاي  و بعضي سروده منشئاترا در 

هـا   سفرهاي كوتاه ديگري رفت كـه از جملـة آن   خاقاني پس از اين مسافرت، به
تهمـت همـدلي بـا     تبريز است و پس از بازگشت از اين سفر است كه به سفر او به

بايـد   مـي  ديوان خاقانيقرينة بيتي در  اين ماجرا به. دان افتادزن شاه به دشمنان شروان
پـس از مـرگ منـوچهر، خاقـاني     . سالگي عمر شاعر اتّفـاق افتـاده باشـد    در پنجاه

دستور جانشين او، يعني اخستان بـن منـوچهر از حـبس رهـايي يافـت و بهانـة        به
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  ...رهايي اجازت سفر كعبه بود 
حـج   عنوان سال نخستين سفر خاقاني بـه  ق به551عالوه بر ترديد جدي كه در سال 

جا جاي پرداختن بـدان نيسـت، اطالّعـات غيرمسـتند و متناقضـي در       وجود دارد و اين
نويسـنده  . كنيم ها اشاره مي اي از آن پاره عبارت مؤلّف محترم در كنار يكديگر آمده كه به

هاي  يعني در ميانة سال ق551سال  قصد خراسان پيش از  ري، به تاريخ سفر خاقاني را به
امـا از  . اشاره كرده است منشئاتو  ديوانمستنداتي از  ق دانسته و اجماالً به550تا  549

رسـاند كـه خاقـاني در ميانـة      اين نتيجـه مـي   نظر گذراندن دقيق همان مستندات ما را به
د     خاقاني در قصيده. در شروان بوده است 550تا  549هاي  سال اي كـه در سـوگ محمـ

كند كه در زمان شـنيدن خبـر هجـوم     حيي، بزرگ شافعيان نيشابور سروده، تصريح ميي
او در . ق در شروان بوده اسـت 549يا  548نيشابور و قتل محمد يحيي، در سال  به غُزها

سال داشته و خـود را در تنگنـاي شـروان، درگيـر دشـمني رقيبـان        28اين زمان حدود 
خراسـان درسـت    است، لذا عزم خويش را كه براي رفتن بـه ديده  چشم خويش مي تنگ

 ):157 :1373(شكند؛ خاقاني  بود مي
ــود  ــام ب ــه خراســانْش ن ــا ك ــة وف  آن كعب

 زي جناب خراسان درست بود  عزمت كه
 برطاق نـه حـديث سـفر زانكـه روزگـار     
ــاز   ــا درد دل بس ــروان ب ــگاه ش  در حبس

  

 پاي پيـل حـوادث خـراب شـد     اكنون به  
 وي امان زان جناب شـد برهم شكن كه ب

ــد    ــالب ش ــامزد انق ــو ن ــالع ت ــون ط  چ
ــان درد راه ــوم ك  الحســاب شــد توشــة ي

 
فتنة غُز، نه در ري كه در شروان بـوده و بـديهي    هاي نزديك به پس خاقاني در سال
مناسبي  و از ميان رفتن امن و امان خطّة خراسان، نيز هيچ زمينة  است كه پس از فتنة غُز

آن سرزمين وجود نداشته و دربار شروان نيز اساساً اجـازة   هاي سال براي سفر به سالتا 
خاقـاني و آرزوي  «، مقالـة  غفّـار كنـدلي  ←.(داده اسـت  خاقـاني نمـي   چنين سفري را بـه 

  )38-62: 1378،زاده علي؛ »خراسان
ري  سفر وي بـه  به  خاقاني منشئاتاند، در  گونه كه مؤلّف محترم نيز نوشته همان

اي  در اين زمينه آمده، متن نامـه  منشئاتو حوادث آن اشاره رفته است، اما  آنچه در 
، نوشـته اسـت   الـدين و مشـيدالدين   هـاي خـويش، شـهاب    داماد است كه خاقاني به

 ق549و  548هـاي   ترديـدي نيسـت كـه خاقـانيِ سـال     ) 281-289 :1362خاقاني،(
القاعـده در آن   ساله كه دو سـه سـالي از ازدواج او گذشـته و علـي     28جواني است 

اي پدرانـه بنويسـد و    توانسته دو داماد داشته باشـد تـا بـراي آنـان نامـه      ها نمي سال
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  !ري برايشان شرح دهد ماجراي سفر ناكام خود را به
  

  تبريز خاقاني و سفر به.7
تبريـز،   سفر كوتاه خاقـاني بـه   گذشت، در ادامه بهكه در عبارت ايشان  مؤلّف محترم، چنان

روشن اسـت  . اي بفرمايند مستند اين ادعا اشاره آنكه به كند، بي ري اشاره مي پس از سفر به
ري اصلي نداشته باشد تكليف سفر بعدي  ق خاقاني به549يا  548هاي كه وقتي سفر سال

  .ادامة آن صورت گرفته روشن است ادعاي مؤلّف در تبريز نيز كه به مدت وي به و كوتاه
شود همين است كـه او   آنچه از آثار خاقاني در زمينة حضور او در تبريز دانسته مي 

تبريز رفته و پس  ق، پس از مدتي اقامت در بغداد به571سال  حج، به پس از سفر اخير به
بيست و چند  شروان بازنگشته و شاه اخستان، هرگز به رغم اصرارهاي شروان از آن، علي

، نامه  ←در اين زمينه از جمله . (سال پايان عمر وي، عمدتاً در همين شهر گذشته است
ها  سال نيز به)  67-68: 1373خاقاني،(ديوان او در). 329-336: 1362اخستان، خاقاني، به

 :حضور خود در تبريز تصريح كرده است
 ام همــه ســال غربــت فتــاده تــا بــه

 ليـــك تبريـــز بـــه اقامـــت را   
  

 نُه مهم غيبت و سه مه حضر است  
 كه صدف قطره را بهين مقر است

 
ري از لحاظ تـاريخي قابـل    فرجام وي به بنابر اين سفر كوتاه خاقاني پس از سفر بي

  .پذيرش نيست
  

  خاقاني و حبس در دوران اخستان.8
ته تبريـز نداشـ   بر اساس آنچه گذشت، خاقاني طبعاً هيچ سفر كوتاهي پس از سفر ري به

ظاهراً دوبـار،   حبس خاقاني. زندان بيفكنند تهمتي به شروان، او را به تا پس از بازگشت به
ق، 555بار در اوايل دوران اخستان، يعني در حدود سال  بار در دوران منوچهر و يك يك

گونـه كـه اسـتاد محتـرم      و در حدود سي و چندسالگي شـاعر، رخ داده اسـت و نـه آن   
  .سالگي او اند، در پنجاه هنوشت

، از فضـالي روزگـار   الـدين  شـمس  اي خطـاب بـه   ،  در نامه)106-115 :1362(خاقاني
  :اي از حوادث پس از مرگ منوچهر و حبس خويش را واگفته است خويش شمه

القصه چـون در  ... منوچهر مينوچهر شد ... آفتاب خسروان كسوف هالك پذرفت 
در مواقـف  . اخوان متابعت ننمودم، از مساعدت با ايشـان مباعـدت كـردم   مبايعت 
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نامرادي و محبس ناجنس، دور از مجلس انس، تا سه هالل گذشتن در چار اغالل 
و در تطاول مدت اين غصة كبري و محنـت عظمـي فرصـة    ... هالل شكل بماندم 

  )111-112خاقاني، همان، صص. (شد نجات و فرجة خالص ميسر نمي
شود كه ايـن حـبس بالفاصـله پـس از مـرگ       خوبي دانسته مي به منشئاتز عبارت ا

منوچهر و در زماني كه حكومت اخستان مستقر نشده بوده، اتّفاق افتاده و مدت آن نيـز  
  .بيش از سه ماه نبوده است

 :)25 :1373خاقاني، (اين بيت از قصيدة ترساييه استناد مؤلّف محترم به 
 مرا  از بعد پنجه سال اسـالم 

 
 نزيبد چون صليبي بند بر پـا   

 
سالگي او رخ داده، نيز خالي از دقّت  در پنجاه براي اثبات اينكه واقعة حبس خاقاني

كـه مرحـوم سـجادي نيـز در      است، زيرا اين بيت قطعاً يك بيت الحاقي اسـت و چنـان  
طبعـاً  . اند، در هيچ يك از نسخ خطي وجـود نـدارد   نوشته ديوانحاشية همان صفحه از 

گونه پراهميت در مورد سوانح عمر خاقاني با  چنين بيتي براي اثبات ادعايي اين استناد به
  .دقّت علمي سازگار نيست

نكتة ديگري كه در سخن مؤلّف محترم وجود داشت، يعني اين ادعا كه خاقـاني از  
سـالگيِ شـاعر و مـرگ     شاه بوده و پس از پنجـاه  وانزمان نامعيني در زندان منوچهر شر

دستور جانشين وي، يعني اخستان آزاد شده و رخصت سفر بـراي حـج دوم    منوچهر، به
توانـد پذيرفتـه شـود؛ ضـمن      هيچ دليل تاريخي نيست و نمـي  خود را يافته نيز مستند به
منوچهر حدود  آمده مدت حكومت) 530: 1373(ديوان خاقانياينكه، بر اساس آنچه در 

 :سي سال بوده است
 شاها سرير و تـاج كيـان چـون گذاشـتي    

  
 ساله ملك و ملك جهان چون گذاشتي سي

 
ق زنـده و  570سالگي خاقاني، يعني حـدود سـال    اما پذيرش اينكه منوچهر تا پنجاه

آغـاز حكومـت   . كنـد  هـا مـي   تر از اين برسركار بوده، مدت حكومت او را بسيار طوالني
شـروان در قـرن   «مقالة هادي حسـن ←(اند  ق نوشته514شاه را  جا منوچهر شروانابوالهي

رغم سـخن   كه اگر چنين باشد، بايد بپذيريم كه، علي) 2 :1378زاده، علي، »ششم هجري
درازا كشـيده   سـال بـه   56صريح خاقاني، حكومت او، نه حدود سي سال، كه نزديك به 

  ! است
وجـود   راي با او بـه  پذيرش سخن مؤلّف محترم و محقّقان همتناقض ديگري كه با 
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سـالگي شـاعر،    شاه تـا پنجـاه   آيد اين نكته است كه اگر باور كنيم كه منوچهر شروان مي
تصريح شاعر شـروان حـدود سـي سـال      ق برسركار بوده و حكومت او نيز به570يعني 

اين درحالي است كـه  . مق بداني540بوده الجرم بايد آغاز حكومت او را در حدود سال 
ق وارد 535سالگي، يعني حدود سال  پيش از اين ثابت كرديم كه خاقاني از حدود پانزده

كه پذيرش فـرض مؤلّـف محتـرم     دربار منوچهر شده و او را مدح گفته است؛ در حالي
مستلزم اين سخن است كه خاقاني حدود پنج سال قبل از بر تخت نشسـتن ممـدوح او   

  !شاه مدح كرده باشد وانعنوان شر را به
دانـيم   هاي فاسد متعدد ديگري هم دارد؛ چون ما قطعاً مي قبول نظر مؤلّف محترم تالي

بار بالفاصله بعد از مـرگ او   بار در روزگار منوچهر و يك كم دوبار ، يك كه خاقاني، دست
كـه خـواهيم گفـت، يقـين      طعم حبس و بند را  در شروان كشيده است و همچنين، چنـان 

شروان بازنگشته و بيست و چنـد   حج هرگز به اريم كه خاقاني پس از سفر دوم خويش بهد
  .ق عمدتاً در تبريز گذرانده است591تا  571هاي  سال پايان عمر خويش را بين سال

سالگي خويش در حبس منوچهر  بر اين اساس، اگر خاقاني از زمان نامعيني تا پنجاه
سـفر   روي كار آمدن جانشين او، اخستان، آزاد شده و بـه سر برده و پس از  شاه به شروان

دوم حج رفته باشـد ديگـر حـبس دومـي بـراي او بالفاصـله بعـد از مـرگ او متصـور          
رو شـاه   شروان بازنگشته و در قلـم  ديگر به نيست،چون خاقاني، پس از دومين سفر حج

و تناقضات ديگر كـه اختصـاراً از   ! يددام حبس او گرفتار آ كرده تا به شروان زندگي نمي
  .گذريم ها درمي آن

  
  »ايوان مداين«زمان سرودن قصيدة .9

  : 10ص 
  ».است ايوان مداينيادگار سفر دوم خاقاني به خانة كعبه، قصيدة معروف «

را سـفر دوم   ايوان مداينمعلوم نيست مؤلّف محترم و كساني كه زمان سروده شدن 
متني يا كدام  اند و كدام قرينة درون دانند، اين زمان را چگونه تعيين كرده حج خاقاني مي

  .است  اين نكته رهنمون شده سند تاريخي ايشان را به
محتواي قصيده، ترديدي نبايد كرد كه اين قصيده رهاورد  رسد، با توجه به نظر مي به

حـج اسـت چـرا كـه در آن صـراحتاً از قصـد بازگشـت         نخست وي بهخاقاني در سفر 
 ):360:1373(خاقاني. شروان سخن گفته است به

 تو زاد مداين بـر تحفـه زپـيِ شـروان       هر شهري ست به گر زاد ره مكّه توشه 
 

شـروان را   دانيم كه خاقاني، در پي حج اخير خـويش، نـه قصـد بازگشـت بـه      و مي
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هاي مكرّر دربار شـروان و شـخص    رغم درخواست عمر، علي داشت و نه هرگز تا آخر
ايـن تقاضـاي مصـرّانه     او براي اينكه بـه . اين بازگشت تن درداد شاه و ديگران، به شروان

كرد كه حسـب نـذري كـه در     پاسخ ردي محترمانه و موجه داده باشد همواره تأكيد مي
بـرود و پـس از بازگشـت بـار      المقـدس  زيارت بيت آستان كعبه انجام داده قصد دارد به

  . مكّه بازگردد و تا پايان عمر در آنجا مجاور شود ديگر به
اخير خويش، در هنگامي كـه نـاگزير در تبريـز رحـل      او سه سال پس از سفر حج

ـ  اقامت افكنده بود، در پاسخِ جالل درميـاني ميـان او و   ، كـه قصـد پا  ه، شـاه ابخـاز  الدول
  :نويسد شروان بازگردد، مي اخستان را داشت و از او خواسته بود به

خاصه كه با خداي جلّ ذكره، عهد و نذر كرده است كه بعـداليوم خـدمت درگـاه    
داراالمن مكّه، حفَّهـا اهللا بالعـدل و المعـالي، بـر آن      ملوك نورزد، و از اين نوبت به

اي،  سازد و بقيت عمر هم آنجـا بگذرانـد، امـا عارضـه    نيت رفته بود كه آنجا مقام 
سـبب   السالم بغـداد بـه   مدينة العليا، حادث شد كه بنده را به بعيداً عن نواب الحضرة

ظهـور شـكلي عجيـب     صقعِ تبريز بـه  معالجت مراجعت بايست كردن، و از آنجا به
و زيارت شام بـرآورد   تحويل افتاد، و اكنون هم بر آن عزيمت است كه سفر قدس

  )82 :1362خاقاني، . (و بازِ مكّه شود ان شاء اهللا تعالي
سـال از پايـان    نشد و بيش از بيست سفر قدس كه گفتيم، خاقاني موفّق به البتّه، چنان

  .اطراف آن و مناطق ديگر گذراند عمر خويش را عمدتاً در تبريز و در سفر به
  

  ند خاقانيزمان مرگ رشيد، فرز.10
  :10ص 

بـا مـرگ فرزنـد محبـوبش     ] سـفر حـج  [= دنبال بازگشت از ايـن سـفر    خاقاني به
  .رو شد ق اتفاق افتاد، رو به 571سال  كه به رشيدالدين

طبـق  . توضيحات قبلي اين سخن هم با واقعيات تاريخي سازگار نيسـت  با توجه به
نقل كرديم، خاقاني تا زمان مرگ همسرش ) 102ص(منشئاتعبارتي كه پيش از اين از 

حج بيـرون نيامـده اسـت و ترديـدي نـداريم كـه        قصد سفر اخير خويش به از شروان به
هاي او را بر بـالين   سرايي همسر وي در زمان مرگ رشيد زنده بوده و خاقاني شرح مويه

  ):162 :1373(رشيد با تلخي تمام آورده است؛ خاقاني 
  خون غرق و زخلق   به مادرش برسرخاك است

 دم فـروبست عجـب دارم اگـر بگشاييـد
ق پس از مـرگ پسـرش رشـيدالدين اتّفـاق افتـاده      571سال  پس سفر خاقاني به
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  .است، نه قبل از آن
  

  زندگي و مرگ خاقاني در تبريز.11
  :11ص 

آنچـه موجـب   . فرساي در تبريز رخ داد دنبال عزلت و عسرتي جان مرگ خاقاني به
انكاه خاقاني در روزگار پيري گرديد، مرگ عزيزاني بـود كـه هـر روز داغ    اندوه ج

بختانه، مرگ بسياري از نزديكـان   طوري كه او تيره به. نهاد غمي تازه را بر دل او مي
: از شـمار ايـن كسـانند   . و عزيزان و ياران را شاهد بود و بر ماتم آنان مرثيه سرود

الـدين، عـم    همسر نخستين، همسر دوم، كـافي رشيدالدين، تنها پسر او، پدر، مادر، 
شاعر،  وحيدالدين، پسر عم شاعر، مرگ دختري خردسال، مرگ داماد و نيز مـرگ  

جهت وااليي شأن علمي و مذهبي خـود مـورد عالقـة شـاعر      هايي كه به شخصيت
  .اند بوده

ريز، چيزي در آثار شاعر و منابع ديگر وجود ندارد كه نشان دهد مرگ خاقاني در تب
عزّت و احتـرام   خاقاني در تبريز به. رخ داده باشد» فرساي عزلت و عسرتي جان«دنبال  به
در . زيست و روابطي گسترده با محافل علمي و ادبي و بزرگان روزگار خود داشـت  مي

خاقـاني و  «مقالـة سـودمند    توان نگاه كرد بـه  مورد وضعيت زندگي خاقاني در تبريز مي
، سـال چهـارم،   نامة بهارسـتان ، شفيعي كدكني(» سفينة تبريزاساس محيط ادبي تبريز بر 

دهد خاقاني در  كه نشان مي) 159-164، صص 1382شمارة اول و دوم، بهار و زمستان 
  .اي همراه با نوعي اشرافيت و رفاه داشته است تبريز زندگاني

قاني، در ايام پيري با مـرگ نزديكـان و عزيزانـي، هـر روز داغ     اين سخن نيز كه خا
نـام آنـان    اي بر دل داشته، نيز دقيق نيست و اساساً اغلب كساني كه مؤلّف محترم به تازه

هاي پيـري  و حضـور خاقـاني در تبريـز، در      هاي دور و نه در سال ده، در سالاشاره كر
اي بازمانده از كاروان عمر   گذشته بودند و تنها خاطرة تلخ مرگ آنان بود كه چون شراره

  ! آورد از دل خاكستر يادها سربرمي
بـه  سالگي شاعر درگذشته بود، وحيدالدين، پسر عمـوي او،   25الدين عمر در  كافي

برد  سر مي دليل مأموريت و سفارت، به ق، وقتي خاقاني در سفر عراق، ظاهراً به560سال 
سـبب   سـالگي شـاعر بـه    ق حـدود پنجـاه  571پسرش رشيد در . جهان را وداع گفته بود

بيماري و همسر خاقاني، در همان نزديكي از فراق پسر جان سپرده بودند و پدر و مادر 
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ها نكـاتي نيسـت كـه از     و البتّه اين...ريخ در قيد حيات نبودند و شاعر نيز قطعاً تا اين تا
  .و چه بسا دانشجويان ايشان دور باشد ارمغان صبحنظر استاد محترم و مؤلّف گرامي 

  
  پسران خاقاني.12

خاقاني دو فرزنـد پسـر   . اين نكته نيز كه رشيدالدين، تنها پسر خاقاني بوده دقيق نيست
داشته كه فرزند اخير او در زمـان مـرگ رشـيد     هاي مؤيدالدين و عبدالمجيد به نامديگر 

در شـروان    قصد سـفر حـج   خردسال بوده و خاقاني او را، پس از  گريزوارة خويش به
هتـر  از مؤيدالدين كه پسر م) 160:همان(منشئاتدر ) 67: 1362(خاقاني. تنها گذاشته بود

پسر اعزّ، خلف صدق، خواجـة امـام   « كرده با عنوان  خاقاني بوده و در تبريز زندگي مي
ــدين    ــر، مؤيدال ــر خبي ــر، حب ــر نحري ــر، متبح ــالم كبي ــف ع ــرده اســت » ...اجلّ ــاد ك  .ي

فرزندم امير عبدالمجيـد، ابقـاه   «خاقاني از فرزند كوچكش نيز با عنوان  )286:همان←نيز(
مـرگ رشـيد و    ضـمن اشـاره بـه   ) 902: 1373خاقاني، (ديواندر اسم برده و » اهللا تعالي

 :او سروده است همسرش با اشاره به
ــابي    ــد آفت ــون بلن ــتم چ ــر داش  پس

 درد پسـر مـادرش چـون فروشـد     به
ــدي  ــد عبدالمجي ــن و مان ــدم م  بمان

 شـروان  اگر كس پنـاهش نباشـد بـه   
  

ــه    ــه ب ــاري ز ناگ ــپردم  ت ــاكش س  مغ
 خــاك آن تــن دردنــاكش ســپردم بــه

ــ  ــت ب ــپردم  هوديع ــاكش س ــزدان پ  ي
 پناهش بس است آن خدا كش سپردم

 
  

  يالدين اصفهان خاقاني و جمال.13
  ):ذيل شاعران معاصر خاقاني( 26ص 

عبـدالرّزاق اصـفهاني    الـدين  يكي از مشهورترين شاعران معاصر خاقـاني، جمـال   
خاقـاني و شـايد    ، منسوب بهاز انتشار قصيدة هجو اصفهان الدين پس جمال. است

خاقاني سـرود بـا ايـن     اي خطاب به ، در اين باب، قصيدهتوطئة مجيرالدين بيلقاني
  :مطلع

  شهر شروان برَد كيست كه پيغام من به
 ...يك سخن از من بدان مرد سخندان برَََد

  :اين فقره از عبارت مؤلّف محترم نكاتي قابل ذكر است در مورد
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اي سروده شـده،   هجويه اصفهاني چيزي كه نشان بدهد در پاسخ به در قصيدة جمال
مفاخرة خاقاني و تأكيد بـر ايـن نكتـه كـه      تنها اعتراضي است دوستانه به. شود ديده نمي

تواننـد در ايـن زمينـه     راق ـ و اصفهان ـ هستند كه مـي   هنوز گويندگان و شاعراني در ع
خاقـاني   ، كامالً واضح است كـه خطـاب او بـه   از لحن جمال. ادعاي برتري داشته باشند

سـالي او، كمتـر كسـي     هاي ميان سال كه در سال سال و كهن جوان است، نه خاقاني ميان
 ):85 :1320(اصفهاني ديد كند؛ جمالهايش تر توانسته در توانايي مي

 كسي بدين مايه علم دعوي دانش كند
  

 !كسي بدين قدر شعر نام بزرگان برَد؟  
 

آميـز   پايد و پس از گذشت چندين بيت لحني احترام ديري نمي البتّه اعتراض جمال
او صـراحتاً سـخنان پيشـين    . انجامد برتري خاقاني مي نسبت بهاقرار  گيرد و به خود مي به

ه  «هاي پاياني لحن  نامد و سخن او در بخش خود را مزاح و  طيبت مي خـود  بـه » اخوانيـ
 ):87: همان(اصفهاني  گيرد؛ جمالمي

 همه خود طيبت است باهللا اگر مثل تو اين
  

 دوران برد چرخ به سيصد قران گشت به  
 

از جانب خاقاني بود، اين طيبت و ماليمـت   هجو اصفهان اگر علّت اعتراض جمال
  !وجهي نداشت

شـده كـه خاقـاني    جـا ناشـي مـي   بـر خاقـاني گويـا از آن    اما علّت اعتراض جمـال 
از مطلـع قصـيدة    )85: همـان (. شهر اصفهان فرستاده بوده استخود را به  العراقين تحفة
واضح است كه تاريخ سروده شدن آن روزگـاري اسـت كـه خاقـاني در شـروان       جمال

شـهر شـروان ببـرد و     طلبد كه شـعر او را بـه   كرده است، چون قاصدي را مي زندگي مي
  . سخندان اين شهر برساند به

اي كه گويا مجير بيلقـاني   و طبعاً هجويه» صفاهان«سروده شدن قصيدة اما زمان 
دورانـي   ها پس از اين ماجرا و مربـوط بـه   عليه مردم اين شهر سروده بوده يقيناً سال

. خراسـان بـرود   زيست و قصد داشت از طريق ري بـه  است كه خاقاني در تبريز مي
 ): 354 :1373(خاقاني
جي جوي  ري چيست؟ خيز جاي به راي به

  
 كان كه ري او داشت داشت راي صفاهان

 
  »صفاهان« قصيدةتاريخ سروده شدن .14

ق است كـه خاقـاني در تبريـز    575-581هاي  سال حدود  گمان مربوط به اين قصيده بي 
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هـا   كند كه سـال  شاره ميا) نالعراقي تحفة(الغرايب ختم او در همين قصيده به. برد سر مي به
  ابيـاتي كـه در سـتايش بزرگـان اصـفهان، از قبيـل جمـال        پيش از اين سروده بود و بـه 

گويد سي سال اسـت   كند و مي استناد مي) ق559متوفّي (، وزير صاحب موصلاصفهاني
 ):355: همان(انيخاق. ام گونه وفاي اصفهان را بزرگ و زنده نگاه داشته كه اين

 مدت سي سال هست كز سـر اخـالص  
  

ــفاهان      ــاي ص ــتم وف ــين داش ــده چن  زن
 

ق و شـعري كـه   551در حـدود   العراقينتحفةبايد از زمان سروده شدن  بنابراين مي
بـر زبـان مجيـر و     خاقاني سرود، تا زمان هجو اصفهان الدين عبدالرّزاق خطاب به جمال

 25دست كم حدود  قصيدة صفاهاناين شبهه در  خاقاني و پاسخ خاقاني به انتساب آن به
اصـفهان درسـت    اش بـه  سـاله  30سال فاصله باشد، تا سخن خاقاني در مورد اخـالص  

دة فاصلة زماني اين دو قصيده هـيچ نسـبتي ميـان قصـي     بنابراين، با توجه به. نظر برسد به
  .تواند وجود داشته باشد خاقاني نمي هجو اصفهان و قصيدة جمال خطاب به

  
  خاقاني و رشيد وطواط.15
  :27ص 

وي خاقاني را در ... شيرازي از ديگر سرايندگان معاصر خاقاني است رشيد وطواط
ي هـم بـا   اي منثـور سـتود و خاقـان    اي با سي و يك بيت آراسـته و مقدمـه   قصيده
هنگام بيست و  اين قصيدة رشيد به: رشيد را پاسخ گفت... اي نغز و استادانه قصيده

دليـل   اما اين دوسـتي شـايد بـه   ... براي او فرستاده شده است... سالگي خاقاني  پنج
كدورت انجاميـد و خاقـاني    و يا علل ديگر به انكار نابخردانة رشيد در حقّ سنايي

  .اي در ذم رشيد سرود ههجوهاي گزند
واسـطة   باشد، قطعاً يك خطاي ناخواسته است كـه بـه  » شيرازي«اينكه رشيد وطواط

هاي متعدد در صفحات اين  ها و چاپ طغيان قلم رخ داده و شوربختانه، پس از ويرايش
رشيد قطعاً بلخي است و خاقاني در هجـو او وي را از سـر   . كتاب جاخوش كرده است

دليل اصلي نقار و كدورت في مابين نيز كـه فرسـتادن    خطاب كرده و به» بلخيك«ير تحق
 ):919 :1373(شروان بوده اشاره كرده است؛ خاقاني  شعر از سوي رشيد به

 شهر ما اي بلخيك سقط چه فرستي به
  

 كـاه  افزاي عقـل  چندين سقاطة هوس  
 

  ها خاقاني و ماجراي پيروزي اخستان بر روس.16
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  ):»...صبح است كمان كش اختران را «مقدمه قصيدة ( 134ص 
شاه اخستان و ذكر پيـروزي   زمينة كلّي اين قصيدة بلند هفتاد و نه بيتي مدح شروان

  .است) ها ها و ابخازي گرجي(= او بر روميان 
تهنيـت فـتح   «كه در عنـوان آن هـم آمـده     تر آن است كه بگوييم اين سروده، چنان دقيق

: 1373خاقـاني، (در متن قصـيده نيـز  . ها ها و نه ابخازي ها و نه گرجي ت، نه رومياس» روس
 :خوانيم مي) 34-33

ــه   ــو ب ــتح ت ــكر روس  ف ــگ لش  جن
ــي  ــو روس را علـ ــات تـ  روس رايـ

ــرآب  ــده زهـ ــرة روس رانـ  در زهـ
  

ــران را      ــمان قـ ــد آسـ ــاريخ شـ  تـ
 صرصــر شــده ســاق ضــيمران را   
ــران را   ــق پـــ ــه يغلـــ  كانداختـــ

 
  »نان«قصيدة تاريخ سروده شدن .17
  :172ص 

خـوردگي   احتماالً در روزگـار پيـري و سـال   » نان«قصيدة كوتاه خاقاني يا رديف  
شاعر در شروان و شايد تبريز سروده شده و بيتي از آن گويـاي شـدت عسـرت و    

  :تنگدستي اوست
  نانم نداد چرخ ندانم چه موجب است

دم من سزاي ناناي چرخ ناسزا نب 
كـرده و   سالگي در شروان زنـدگي مـي   پيش از اين گفتيم كه خاقاني تا حدود پنجاه

نيز گفتيم كه زندگي خاقاني در تبريز زنـدگاني  . روزگار پيري را در تبريز گذرانده است
هـاي جـواني    سـال  اي نبوده است، ترديدي نبايد كرد كه ايـن قصـيده مربـوط بـه    فقيرانه

بـرده   سـر مـي   اعتنايي ممدوح در فقر و فاقه بـه  واسطة بي در شروان، بهخاقاني است كه 
اين مضمون، يعني گله از فقر، از مضامين رايج روزگار جواني شاعر است، قرينة . است

ديگر بر اين ادعا اشارة خاقـاني بـه ايـن قصـيده از طريـق تضـمين مصـراعي از آن در        
خاقاني در بيتي . الي او سروده شده استس گمان در شروان و ميان اي است كه بي قصيده

  :313:گويد؛ همان از اين قصيده مي
 اي آن نكته ياد كن كه در آن قطعـه گفتـه  

  

 »نـان نريزم براي  روي آبزين بيش، «  
  

  
  خراسان عامل ممانعت از سفر خاقاني به.18
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  ):مقدمة شرح قصيدة در مذمت ري( 175ص 
از بيتي در اين قصيده ... ي ري گفته شده اين قصيدة كوتاه كه در مذمت آب و هوا

شـاه، مـانع عزيمـت خاقـاني از      شود كه حاكم ري، متأثّر از نفوذ شروان دريافته مي
  :شده است خراسان مي طريق ري به

  چون نيست رخصه سوي خراسان شدن مرا
  هم باز پس شوم، نكشم پس بالي ري

موقـوف كـرده    را در ري شود، فقط همين است كه خاقاني آنچه از بيت فهميده مي
اما اينكه اين ممنوعيت متأثّر از نفـوذ  . اند داده خراسان نمي او رخصت سفر به اند و به بوده

شـاهان حاكمـان    بايد توجه داشت كه شروان. شاه بوده از آن قابل دريافت نيست شروان
. گرفته اسـت  ر نمياند و محدودة نفوذ آنان هرگز مناطقي چون ري را درب مقتدري نبوده

بازگردانـدن   شـك دسـتور    شاه اگر چنين نفوذي در آن سوي مرزهايش داشت بي شروان
  !كرد شروان را صادر مي شاعر به

القاعده، در چهـارچوب رقابـت ميـان سـالجقة      خراسان، علي منع خاقاني از سفر به
سـفر   خاقـاني، از . عراق و حاكمان خراسان، يعني خوارزمشـاهيان قابـل تحليـل اسـت    

ظـاهراً    را داشته، و اين امـر بـراي سـلجوقيان    دربار خوارزم خراسان قصد پيوستن به به
. تأثير نبوده است طبعاً سعايت كساني نيز در اين ميان بي. پوشيده و خوشايند نبوده است

منتظر رسـيدن حكـم   كند كه در ري  اين نكته اشاره مي در بيتي به)  406 :1373(خاقاني 
 :بوده است» سلطان«

 نه نه تا حكم ز سلطان چه رسد
 گر دهد رخصه كنم نيت طـوس 

  

ــه    ــا ب ــوم ان  ت ــان ش ــاءاهللا فرم  ش
 شـاءاهللا  خوش و شادان شـوم ان 

 
رفته نه اميرانـي   عنواني است كه تنها در مورد پادشاهان بزرگ به كار مي» سلطان«و 

  .بايد سلطان سلجوقي عراق باشد قصود ميطبعاً م. چون شاه شروان
  

  »ترساييه«قصيدة حبسيه بودن .19
  ):قصيدة ترساييهدر مقدمة ( 189ص 

. مشتمل بر حسـب حـال شـاعر اسـت    ... قصيدة ترساييه  قصيده حاضر، مشهور به
اي بـراي ورود   انـد، بهانـه   خاقاني در اين سـروده كـه غالبـاً آن را حبسـيه دانسـته     

  ]240، ويرايش نخست، ص ارمغان صبح. [كند مضامين ترسايي پيدا مي به
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، يعنـي  مؤلّف محترم در ويـرايش اول كتـاب ايـن قصـيده را از حبسـيات خاقـاني      
  : قصايدي كه در زندان سروده، شمرده و نوشته بودند

شاه و دشواري حال  مشتمل بر حسب حال شاعر در زندان شروان ...قصيدة حاضر 
اي براي ورود بـه مضـامين    خاقاني در اين حبسيه و حسب حال، بهانه. خود است

  ...كند و  ترسايي پيدا مي
رفت كه در ويرايش اخيـر كتـاب،    طبعاً از دقّت علمي مؤلّف نيز جز اين انتظار نمي

يك حبسيه، در قطعيت اين سخن تجديد نظر كرده  عنوان رغم شهرت اين سروده به علي
  .نظر غالب نسبت بدهند و آن را به

متني وجـود   ، حبسية نيست و هيچ شاهد درونترسايية خاقانيواقعيت اين است كه 
مناسـبت درخواسـت اسـتخالص از     ندارد كه نشان دهد خاقاني آن را در زندان و يا بـه 

اند، نوعي حسب حال است در شكايت  طور كه نوشته ، همانترساييه. زندان سروده باشد
را در مفهوم دقيق  ترساييه. رفتار كه شاعر را در تنگناي خود اسير كرده است از فلك كج

المقدس سروده شده اسـت؛   بيت اي دانست كه براي كسب اجازة سفر به بايد سوگندنامه
 ):27-28 :1373(خاقاني 

ــرنژادا  ــلتا، قيصـ ــيحا خصـ  مسـ
ــد  ــر دي ــه به ــتك ــدس ن بي  المق

  

 ...تو را سوگند خـواهم داد حقّـا    
 مــرا فرمــان بخــواه از شــاه دنيــا

 
فكر رهايي از حبس باشد و  بديهي است كسي كه پايبند زندان است، بايد نخست به

درخواست اجازة سفر يـا هـر درخواسـت     منطقي نيست كه پيش از استخالص از بند به
  .ت بينديشدديگري كه موقوف به استخالص از زندان اس

انگيـز خـود پـي بـرد،      توان و استعداد شـگفت  خاقاني از وقتي كه در آغاز جواني به
نظـري   التفاتي بزرگـان و تنـگ   دريافت كه شروان و دربار محقّر آن، با وجود آن همه كم

او پيوسته در پي آن بود كه . رقيبان و مدعيان، جاي مناسبي براي رشد و تعالي او نيست
هـاي   جايي چون خراسان، كه مركز دولـت  خالص كند و به» سگاه شروانحب«خود را از 

سـرزمين عـراق و    هر شيوه خود را به مقتدر و مركز زبان و شعر فارسي بود بشتابد يا به
داشـتند و رخصـت    دربار سالطين سلجوقي بيندازد، اما همواره او را از اين سفر باز مي

  .دادند او نمي را بهبيرون شدن از قلمرو محدود و بستة شروان 
آويزي بهتـر از سـفر    دست آوردن مجوز اين سفر هيچ دليل و دست خاقاني براي به

كرد، زيرا دربار شروان هيچ بهانة عرفي و شـرعي بـراي مخالفـت بـا ايـن       پيدا نمي حج
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هاي سال با همين خـواهش مشـروع خاقـاني، بـا      همه تا سال درخواست نداشت، با اين
دسـت آوردن   خاقاني براي بـه . هاي مختلفي كه برانگيخت مخالفت كردند ود واسطهوج

يكي از سرداران قدرتمند شروان متوسل شد و از كسـي كـه    اين رخصت چند بار هم به
المسيح و فخرالحـواري يـاد كـرده و     او با عناويني چون مخلصدليل مسيحي بودن، از  به

ان ايـران، مرزبـان كشـور بهراميـان و پهلـوان ملكـت       الرّوم، فخرالدولة قيصـر، پهلـو   عظيم
خاقـاني در  . داوديانش ناميده، ياري طلبيد و از او خواست كه در اين ماجرا پايمردي كنـد 

قصيدة ديگري كه در ستايش همين ممدوح سروده، باز هـم همـين درخواسـت را تكـرار     
 ):283، ص ديوان(كرده است؛ خاقاني 

 سـرِ حـج  دارم دل عراق و پي مكّه و 
  

 درخورتر از اجازت تو درخوري ندارم  
 

، و قصيدة ديگري كه بدان اشارت رفت آمـده،  قصيدة ترساييهبنابراين همة آنچه در 
تالش براي كسب اجازة سفر است، نه استخالص از زندان؛ اما شايد آنچه باعـث شـده   

ت دو پهلـوي آن  شناسان معاصر، اين قصيده را حبسيه بپندارند، برخي عبـارا  كه خاقاني
كه مـراد از آن زنـدان مجـازي شـروان      كند؛ درحالي است كه زندان واقعي را تداعي مي

چالي  در تنگناي  تر از هر سياه بوده؛ زنداني كه روح و استعداد شاعر بزرگ ما را، سخت
مـن  «و » آسـا  مـرا دارد مسلسـل راهـب   «: خود محبوس كرده بود؛  عباراتي از اين دست

و خصوصاً اين دو بيـت؛  » چرا بيژن شد اين در چاه يلدا«و » ...رشته مانده  بند جاپاي اين
 ):25و  24: 1373(خاقاني 

 چو قنـديلم برآويزنـد و سـوزند   
  

ــدا     ــت اعـ ــاده دسـ ــرم نهـ ــه زنجيـ  سـ
  
 

ــرا از بعــد پنجــه  ســال اســالم م
  
  

ــا    ــليبي بنـــد بـــر پـ  نزيبـــد چـــون صـ
  
 

شناسان پديد آورده  ميان خاقانيكه گذشت، در  تفاهم را نيز، چنان كه دومي اين سوء
كـه   هيچ ترديدي، چنـان  سالگي او رخ داده است، اما بي در پنجاه كه واقعة حبس خاقاني

و حتّي  ديوان خاقانيهاي  يك از نسخه تر گذشت، بيت دوم الحاقي است و در هيچ پيش
نيامـده و بيـت اول هـم بـر     انـد   هاي كهني كه اين قصيده را ضبط كرده ها و سفينه جنگ

معني حقيقي آن قابل حمل نيست، زيرا هيچ گزارشي وجـود نـدارد كـه خاقـاني را در     
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  !زندان، مثل قنديل از سقف آويخته و او را سوزانده باشند
را دليل بـر حبسـيه   ) 24: همان(در اين بيت» صليب روزن اين بام خضرا«برخي نيز 

 :اند بودن قصيده گرفته
 اهي بـر شـكافم  صور صـبحگ  به
  

ــام خضــرا    ــن ب  صــليب روزن اي
 

اند ـ از جمله مؤلّف همين كتاب در صفحة   معني روزن زندان تصور كرده و آن را به
با سقف سبز آسمان و فلك تناسب دارد نـه روزن زنـدان؛   » بام خضرا«كه  ـ درحالي190

د و گنبـد  تواند سقف آسمان را بشـكاف  را كه مي» آه و صور صبحگاهي«ضمن اينكه آن 
شكستن روزنة حقير زنـدان گماشـتن    مينا را بسوزد، در اين حد پايين آوردن و آن را به

  !نيز با منطق شعر و مبالغة رايج در آن تناسب چنداني ندارد
و قصـيدة ديگـري كـه در خطـاب      ترسـاييه بنابراين هيچ ترديـدي نبايـد كـرد كـه     

حســب حــال و ) 279-283 :1373خاقــاني، (ه شــده ، ســرودممــدوح آن، عزّالدولــه بــه
منظور كسـب اجـازة سـفر و رهـا شـدن از تنگنـاي شـروان، نـه          اي است به سوگندنامه

بـر حـبس و    ترساييهبر اين اساس مضامين محدودي را نيز كه در . استخالص از زندان
  .دبند داللت دارد، بايد بر زندان مجازي، يعني محيط بسته و محدود شروان حمل كر

مدح مخلص دين مسـيح  در شكايت از حبس و تخلّص به«جالب توجه اينكه تعبير 
هـاي   كـه بـر پيشـاني ايـن قصـيده در چـاپ      » و شفيع گرفتن او براي خالصي از زندان

ـ آمـده  نسخة مجلسمتداول آن نقش بسته يا مضمون آن، تنها در عنوان يكي از نسخ ـ  
نوشتة اين نسخه است و در قرون اخيـر بـدان الحـاق شـده      زههاي تا كه آن هم از بخش

  .است
نسـخة  در عنـوان  . بدون عنوان اسـت  نسخة لندنبينيم كه  ساير نسخ مي با نگاهي به

ايضـاً فـي مـدح    «تنهـا آمـده   و علوم انسـاني دانشـگاه تهـران     كتابخانة دانشكدة ادبيات
اين قصيده در زندان گويد از «حاشيه با خطّ جديد و ريزتر از متن آمده  و در» النّصراني

ضجرت و پريشاني و وقتي كه بنـد آهنـين بـر او نهـاده و بـيم سـر داشـت و التمـاس         
نيـز صـرفاً ايـن    ) 4644شـمارة   بـه (نسخة آستان قـدس و در عنوان » ...المقدس كرد بيت

جهـت تعظـيم    اين سوگندنامه را بـه «: ه شده و قيد كرده استدانست» سوگندنامه«قصيده 
  ».كعبهرفتن به... عزّالدولة مسيحي كند و او را شفيع آورد پيش سلطان در اجازة سفر 

قصـيدة اخـري ذكـر    «: نيز آمده) 8368شمارة  به(در عنوان نسخه ديگر آستان قدس 
هـا   ن گفت كه از نظر عنوان نسخهتوا بنابراين با قاطعيت مي. »فيها فضايل نفسه و حسبه
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  .حبسيه نيست و حبسيه بودن اين قصيده يك ديدگاه كامالً متاخّر است ترساييهنيز 
  

  سنو خاقاني و آندرنيكوس كومنه.20
  ):ه قيصرّالدول الرّوم، عز ذيل عظيم( 197ص 

، امپراتـور  نـوس، از عموزادگـان امانوئـل    كومنـه آنـدرنيكوس   ظاهراً اشاره است به
نيـز از وي يـاد   » المسـيح  مخلص«و » فخر حواري«، خاقاني با الفاظي نظير بيزانس

  .كرده است
نـام   باشـد بـه   اي گريخته از قلمرو بيزانس شاهزاده ترساييهاينكه ممدوح و مخاطب 

 گرجسـتان  كـه چنـد صـباحي بـه    ) م1185-1120/ق582-514(س نو آندرنيكوس كومنه
شاه مناسبت و رفت و آمدي داشته، سخني است كه برخي  پناهنده شده بوده و با شروان

اند و مورد پذيرش بسياري از محقّقـان زمانـة مـا     شناسان روزگار ما مطرح كرده از شرق
ت و    . تقريباً جزو مشهورات روزگار درآمـده اسـت  قرار گرفته و  مينورسـكي، بـا قطعيـ

  :نوشته است ترساييهقاطعيتي شگفت، در مورد ممدوح 
ي خاقاني مورد ستايش قرار گرفته  »ترساييه«دربارة هويت ممدوحي كه در قصيدة 

ممـدوح مزبـور جـز آنـدرنيكوس     . گونه ترديـد و خالفـي نيسـت    است جاي هيچ
ها و ماجراهاي زنـدگي او حتّـي در    س معروف كه ذوق و عشق و جنايتنو كومنه

انگيز و موجب حيـرت و اعجـاب    شگفت ميان غرايب اتّفاقات آن روزگار بوزنطيا
  )33: 1387ب،كو زرين. (بوده است كس ديگر نيست

همين كافي است كه بدانيم تـاريخ حضـور آنـدرنيكوس،     در رد ديدگاه مينورسكي
بار آن در  كه يك هيچ وجه با زمان دو دوره حبس خاقاني به) 34همان، ص(ق، 569يعني

بـار آن بالفاصـله از مـرگ او رخ     ق و يك554شاه، يعني پيش از  دوران منوچهر شروان
و  وابستگي خاقاني با گنجـه «، غفار ندليك←. (ق، تطابق ندارد555داده، يعني در حدود 

ات و علـوم انسـاني      » سخني چند درپيرامون سوانح زندگي شاعر ة دانشـكدة ادبيـنشـري
  ) 319-344، صص92، شمارة1348، زمستانتبريز

س شـمارد بـا آنـدرنيكو    هايي نيز كه خاقاني براي ممدوح خود مـي  القاب و ويژگي
» مرزبان كشور بهراميـان «، »پهلوان ايران«القابي چون . س ياد شده منطبق نيستنو كومنه

روزم فروشـد از غـم و هـم    «كه در قصيدة خاقاني بـا مطلـع   » پهلوان ملكت داوديان«و 
  نطباق است؟ آمده، چگونه بر اين شاهزادة بيزانسي قابل ا» ...خوري ندارم غم

دليل دست زده و مخاطب  توجيهي بي مينورسكي كه خود متوجه اين اشكال شده، به
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و ممدوح قصيده را دو نفر در نظر گرفته است، يكي آنـدرنيكوس و ديگـري گيـوركي    
كه اين توجيه نيز نه تنهـا   در حالي) 51، ص ديدار با كعبة جان! (، پادشاه گرجستانسوم

افزايـد، چـون    كند، چند مشكل ديگر هم بر مشكالت اين نظريه مي مشكلي را حل نمي
بـر   مرزبـان كشـور بهراميـان   تابـد و ثانيـاً    اوالً سياق قصيده وجود دو ممدوح را بر نمي

نام ديگـر  » مبهرا بهراميان و آل«نيم كه دا نيز قابل انطباق نيست، زيرا مي پادشاه گرجستان
و معني ندارد كه خاقاني در مقـام مـدح،   ) 197/ 1 :1374سجادي، . (شاهان است شروان

  !شاه بنامد پادشاه كشور همسايه را مرزبان مملكت شروان
هنر شـعر؛   به، شخصي بوده است شعرشناس و واقف عالوه بر اين، ممدوح خاقاني

 ):283 : 1373(خاقاني 
 دانم كه نيك داني و دانند دشمنان هم

  
 سري ندارم كامروز در جهان سخن هم  

 
قـرار مينورسـكي، اساسـاً زبـان      ا س، بـه نو اين در حالي است كه آندرنيكوس كومنه

دانسـته   زبان فارسي نمـي اين امر محقّق است كه آندرنيكوس «: دانسته است فارسي نمي
، ديدار با كعبة جـان (» .است، هر چند دور نيست كه با تركي اندكي آشنايي داشته است

بايد سرداري مسيحي و با نفوذ در دربـار   مي ترساييهبنابراين عزّالدوله، ممدوح ) 50ص 
. نامــد رّوم و قيصــر مــيالــ شــاه باشــد كــه خاقــاني او را از بــاب احتـرام، عظــيم  شـروان 
حـدود  (نيز  از او در ضمن حوادث آغاز دولت اخستان  منشئاتدر ) 15: 1362(خاقاني

يـاد و  » المسـيح  امير اسفهساالر اجـلّ عـادل، عزّالدولـه مخلـص    «با عنوان ) ق555سال 
  .تاثير او از خودش در آن اوضاع بحراني اشاره كرده است هاي بي حمايت به

رغم اصـرار مينورسـكي و ديگـران،     ، عليقصيدة ترساييهدوح بنابر آنچه گذشت مم
  .س داشته باشدنو تواند با آندرنيكوس كومنه هيچ ارتباطي نمي

  
  خاقاني و جانشينان اخستان.21
  ):»...شاه را تاج ثنا دادم«در مقدمة قصيدة ( 204ص 

، شــكوة شــاعر اســت از ايــن قصــيدة كوتــاه و در عــين حــال گويــا و پرصــراحت 
. شـاه  هاي ممدوح و كساد بازار شاعران در روزگار جانشينان اخستان شروان مهري بي

اي هـم در بيـت    درسـتي شـناخته نيسـت و قرينـه     اگرچه پادشاه مورد اشارة شاعر به
وجود ندارد كه با دقّت مشخّص كند تا قصيده روي در كدام يك از شـاهان معاصـر   

  .خاقاني دارد
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يك از جانشـينان او را   نداريم كه خاقاني پيش از اخستان در گذشته و هيچترديدي 
مـرگ اخسـتان    اي به و آثار ديگر خاقاني هيچ اشاره ديوانهمين دليل، در  به. نديده است

ق 595تـر درگذشـت خاقـاني را     مؤلّـف محتـرم خـود تـاريخ صـحيح     . توان يافت نمي
. ق دانسـته اسـت   597تـا   590اي هـ  و مرگ اخسـتان را بـين سـال   ) 11: 1384امامي،(
  ) 30:همان(

 
  گيري نتيجه.22
 ارمغـان صـبح  گونـه كـه در    با زنـدگي خاقـاني را، آن   ين مقاله برخي نكات تاريخي مرتبطدر ا
هـا   ايـن نتيجـه    بـه  آنچه در متن كتاب آمدهو خالف مشهورات رايجكرديم و بر بود، بررسي آمده

  :رسيديم
شته و ايـن لقـب مخـتص دوران خاصـي از زنـدگي ادبـي او       دا» حقايقي«خاقاني همواره لقب 

  نيست؛
  خاقاني شاگرد و داماد ابوالعالء گنجوي نبوده است؛

ق وقتي شاعري كم سنّ و سال بود به دربار شروان پيوست و مـدح  535خاقاني از حدود سال 
  شاه را گفت؛ شروان

عد در مسـير خراسـان بـه ري    ها ب ق صورت نگرفته؛ او سال550تا  549سفر خاقاني به ري در 
  رفته است؛

  جا ماندگار شده است؛ ق به تبريز سفر كرده و در آن571خاقاني بعد از سال 
ق به مـدت سـه   555شاه منوچهر به سال  دورة دوم حبس خاقاني بالفاصله بعد از مرگ شروان

  ماه اتّفاق افتاده است؛
  اهللا الحرام است؛قصيدة ايوان مداين مربوط به سفر نخست خاقاني به بيت 

خاقاني اين سفر را كه كوچي هميشـگي از شـروان نيـز بـود بعـد از مـرگ فـرزنش رشـيد و         
  ق انجام داد؛571همسرش به سال 

  اي با رفاه نسبي داشت؛ خاقاني در تبريز زندگي آرام و محترمانه
عبدالمجيـد   هاي مؤيدالدين و اش رشيد دو فرزند پسر ديگر به نام خاقاني غير از پسر درگذشته

  نيز داشت؛
  رشيد وطواط بلخي بود نه شيرازي؛

قصيدة جمال الدين اصفهاني خطاب به خاقاني ربطي به داستان هجو اصفهان به دست مجير و 
  ها پيش از آن سروده شده است؛ متّهم شدن خاقاني به اين هجو ندارد و سال
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هاسـت نـه    سـتان بـر روس  مربـوط بـه پيـروزي اخ   » ...كش اختران را صبح است كمان«قصيدة 
  ها؛ ها يا گرجي ابخازي
  اين شاعر در تبريز؛  سالي خاقاني است، نه دوران پيري به دوران شروان و ميان نان مربوط قصيدة

هـاي دولـت سـلجوقي بـوده و تحـت نفـوذ        علّت ممانعت خاقاني از سـفر خراسـان سياسـت   
  شاه انجام نگرفته است؛ شروان

  نامه؛ گندنامه و تقاضانامه است نه حبسترساييه برخالف مشهور يك سو
نـوس   اي رومي به نـام آنـدرنيكوس كمنـه    مخاطب ترساييه، برخالف گفتة مينورسكي، شاهزاده

  نبوده است؛
يـك از جانشـينان او را مـدح نكـرده      و سرانجام اينكه خاقاني پيش از اخستان درگذشته و هيچ

  .است
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  .، ابن سينا، چاپ حسن وحيددستگردي، تهرانيالدين اصفهان ديوان جمال) 1320(يالدين اصفهان جمال
  .، كتاب فروزان، چاپ دومپ محمد روشن، تهران، چامنشĤت خاقاني) 1362(  خاقاني شرواني
نسخة خطّي كتابخانة آستان قـدس رضـوي، بـه     ديوان خاقاني شرواني،) ق898تحرير ( خاقاني شرواني

  )413:ادبيات(8368شمارة 
نسخة خطّي كتابخانة آسـتان قـدس رضـوي، بـه      ديوان خاقاني شرواني، )ق847تحرير( خاقاني شرواني

  ).407:ادبيات(4644ة شمار
  .، زوار، چاپ چهارمچاپ سيدضياءالدين سجادي، تهران ديوان خاقان شرواني)1373( ، خاقاني شرواني
  .هاي جيبي، چاپ دوم ، كتاب، چاپ يحيي قريب، تهرانالعراقينفةتح )1357(خاقاني شرواني
،نسخة خطّي كتابخانة دانشكدة ادبيات دانشگاه ان خاقاني شروانيديو) 8يا 7تحرير قرن (خاقاني شرواني

  )،دانشگاه تهران7351ميكروفيلم شمارة ( ج43تهران، به شمارة 
  كوشش ادوارد براون، ليدن،  ، بهالشّعراء تذكرهشاه،  اميرعالءالدوله بختي)1318 (شاه سمرقندى دولت

  .، چاپ عزيزاهللا عطاردي، بيروت، دارالكتب العلميهدوين في اخبار قزوينالتّ) ق1408(رافعي قزويني
  .، سخن، تهرانديدار با كعبة جان) 1387(نكوب، عبدالحسي زرين

  .، زوار، تهرانشرواني فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني، )1374(سجادي، سيدضياءالدين
، نامـة بهارسـتان  ، »سفينة تبريزخاقاني و محيط ادبي تبريز بر اساس «) 1382(شفيعي كدكني، محمدرضا 

  .159-164سال چهارم، شمارة اول و دوم، بهار و زمستان، صص 
  .، چاپ دوم، نشر مركز، تهرانساغري در ميان سنگستان) 1382( دزاده، جمشي علي

، ترجمـة ميرهـدايت حصـاري،    زمان و محيط او شرواني، حيات، خاقاني) 1374(ركندلي هريسچي، غفّا
  .، مركز نشر دانشگاهيتهران


