
 اي مهمّ دربارۀ نسخۀ لندن يك ممدوح ناشناختۀ خاقاني و نكته
  محمّدرضا ترکی

 دانشيار زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه تهران

 (06تا   1از ص )

 0/09 /06: تاريخ پذيرش، 60/09/ 6: تاريخ دريافت
 

 چكيده
دربارۀ جزئيّات سوانح عمر خاقاني و روابط او با دربارها و حاکماان روزااارش، تحقيقاات کااموي  اورت      

شكّ بدون شناخت بايستۀ موقعيّت  بي. اي از ابهام قرار دارد نگرفته و سيماي برخي از ممدوحان او در هاله

توان  ممدوحان وي، نمي هاي اين شاعر بزرگ قرن ششم و شناخت هويّت زماني و اشارات تاريخي سروده

هااي    هاي او داشت و حتّي به تصحيح عوماي و دقياس ساروده    درك دقيقي از بسياري از ابيات و سروده

تاوان اختصاارا     کاه آن را ماي  « نماياد »اي است با رديا    يكي از قصايد مشهور خاقاني، سروده. نائل آمد

اين قصيده کيست و نيز تعاداد ممادوحان آن،   درمورد اينكه ممدوح . ناميد« شاهد جان»يا « قصيدۀ نمايد»

نويسانده در مقالاۀ خاود    . نظاران وجاود دارد   و  احب ديوانهاي  نوشته اختالف نظر جدّي در ميان دست

شناسان روزاار،  هاي خاقاني کوشيده است از رهگذر اسناد تاريخي موجود و با توجّه به نقد و تحويل ديدااه

که مورد نظر مرحاوم   ديوان خاقانيهاي مختو   ضمنا  با بررسي نسخه. اين ابهام تاريخي را برطرف سازد

سجّادي در تصحيح اين ديوان بوده و چند نسخۀ ديگر، ثابت کرده کاه ايان ابهاام و اخاتالف نظرهااي      

پديدآمده پيرامون ممدوح اين قصيده، ناشي از اشكالي اساسي در نسخۀ بريتي  ميوزيوم ا نسخۀ اساا    

 .است ديوان خاقانيچاپ سجّادي ا از 
 

الادّين  ااحب مو ال،     خاقانی شروانی، قصيدۀ شاهد جان، ممدوحان خاقانی، سي : هاي کويدي واژه

 .نسخۀ لندن

                                                           
 mtorki@ut.ac.ir            :رايانامۀ نويسندۀ مسئول.  
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 نگاه کوّي به قصيده.  

بيات و   1  در « مرا  بحدم شاهد جان نماياد »العجم خاقانی شرواني با مطوع  قصيدۀ حسّان

تاوان قصايدۀ    اي است کاه آن را باه اختصاار مای     سروده، (90 -01 : 901 خاقاني، )دو مطوع 

مطوع نخست اين چكاماه، همواون بساياري از قصاايد خاقااني، باا       . نيز ناميد« شاهد جان»

شاود و باا ياادکرد شاور و      آفريني با تصاوير زيباي سحرااه آغاز مي تو ي   بح و مضمون

اي بزم شادمانۀ ممدوح نوشان و تو ي  مي و قدح و خرو  سحري، به ترسيم فض حال باده

 .يابد پردازد و با و   آالت طرب و نغمۀ خنيااران ادامه مي به مناسبت عيد قربان مي

هاي خزان و آسمان ابري اين فصل و تسااوي روز   مطوع دوم قصيده با تو ي  زيبايي

شود و به ستاي  ممدوحان يا ممادوح قصايده و    آغاز مي... و شب در سرآغاز اين موسم و

و بخشانداي و حساان خ واس وي و بيااان رعبااي کاه در دل دشاامنان  افكنااده،     دالوري

ابيااتي از پاياان   . انجامد که بيشترين ابيات اين بخ  را به خود اختصااص داده اسات   مي

البداهه سروده  اونه استوار که في اي اين پيوستن قصيده هم قصيده نيز به توانايي شاعر در به

شاعر در سه بيت نهايي . ن سخنوري در برابرش، اشاره داردشده و ناتواني رقيبان و مدّعيا

 .سرايان، بقا و دوام ممدوح خوي  را به دعا از خدا خواسته است به شيوۀ ديگر قصيده
 

 هاي خطّي و چاپي ديوان درمورد ممدوح يا ممدوحان قصيده نظر نسخه. 0

هااي دياوان    نوشاته  افكنيم بر دسات  براي شناخت ممدوح يا ممدوحان قصيده، نظري مي

، در ديگر نسخ مورد اعتماد (متعوّس به  ادق انصاري)« ص»جز نسخۀ  اين قصيده به. خاقاني

کاه نساخۀ اساا  مرحاوم      (بريتي  ميوزيوم لندن)« ل»نسخۀ . مرحوم سجّادي وجود دارد

« ما  »ای نشده، امّا نسخۀ  ه ممدوح و مخاطب قصيده اشارهسجّادی است، عنوان ندارد و ب

در مادح  »: بر پيشانی قصايده مكتاوب کارده اسات     (010مجوس شورای اسالمي به شمارۀ )

: آماده  (کتابخانۀ موّی پااريس )« پا»و در ابتدای قصيده در نسخۀ « الدّين  احب مو ل سي 

از . (01 : 901 خاقااني،  : ك.ر)« وياد الدّين دارای دربناد ا  المغرب سي  المووک در مدح موك»

به )قد   های خطّی که مورد توجّه مرحوم سجّادی قرار نگرفته، نسخۀ آستان  ميان نسخه

معرّفي کرده « الدّولة والدّين السّوطان سي »ق، ممدوح را  111به تاريخ تحرير  (1011شمارۀ 

از ممادوح باا عناوان     ق، 101باه تااريخ    (1901به شامارۀ  )و نسخۀ ديگر همان کتابخانه 



 19/ بارۀ نسخۀ لندناي مهمّ در شناختۀ خاقاني و نكتهيك ممدوح نا

ميكاروفيوم  )کتابخاناۀ موّاي    110 /9606ياد کرده، امّا نسخۀ « الدّين غ فِرَ له سي »اجمالی 

« الادّين اخساتان بان مناوچهر     خاقان اعظم جاالل »ممدوح را  (دانشگاه تهران 000 شمارۀ 

 (ه تهراندانشگا  191ميكروفيوم شمارۀ )نسخۀ دانشكدۀ ادبيّات دانشگاه تهران . دانسته است

که در ستاي  اخساتان اسات، ايان قصايده را آورده و در     « اند افشانده»نيز پس از قصيدۀ 

 .«ايضا  له فی مدحه»: عنوان  نوشته است

 مادح » :اسات  آماده  سجّادی هم درماورد ممادوح چكاماه    چاپ در قصيده سرآغاز در

که مطابس است باا آنواه مرحاوم     ،«شاه شروان ابوالمظفّر و شماخی فرمانروای الدّين سي 

الادّين اتاباك    در مادح ساي   »: عبدالرّسولی در آغاز قصيده در تصحيح خوي  آورده است

 .(01 : 911 خاقانی، )« شاه منصور فرمانروای شماخی و خاقان کبير ابوالمظفّر شروان
 

 نظران دربارۀ ممدوح يا ممدوحان قصيده هاي  احب ديدااه. 9

. نظران درارفته است هاي دقيقي در ميان  احب وحان قصيده، بحثدربارۀ ممدوح يا ممد

نخستين کسي است کاه درباارۀ ممادوح     (091: 916 )سخن و سخنوران استاد فروزانفر در 

الادّين اتاباك منصاور     ساي  »اين قصيده داوري کرده و مخاطب آن را يك نفار، باه ناام    

 :دانسته و درموردش نوشته است« حكمران شماخی
منظاور  ] ديوان خاقاانی در بعضی از نسخ . نژاد و آغاز و انجام شهرياری وی پديد نيست

بهارام و خاقاان    سار آل »الادّين   ابياتی است که در آنها ساي  [ چاپ هند است کوّيّات خاقانی

شااهان   ها الحاقی نباشد، او هم يكی از خاندان شاروان  شود، و اار اين بيت خوانده می« اکبر

الادّين اتاباك منصاور در شاروان فرماانروايی و باا        ن مسوّم اسات کاه ساي    اي. خواهد بود

خواند، ولی زماان   سوجوق می سوجوقيان پيوند داشته؛ چه، خاقانی او را شاه شروان و افسر آل

 .بي  از يك چامه به نام وی نيست ديوان خاقانیحكومت  نامعووم است و در 

خاقاانی  ذربايجاان اسات، در کتااب    غفّار کندلی هريسوي کاه از محقّقاان جمهاوری آ   
هاي چاپي خاقاني،  ، اين قصيده را به شيوۀ مصحّحان ديوانشروانی؛ حيات، زمان و محيط او

 (ق  11متوفّي )داراي دو ممدوح دانسته، با اين تفاوت که ممدوح اوّل قصيده را اتابك ايوداز 

با توجّه به روابط تااريخی   اين محقّس. شاه معرّفي کرده است و ممدوح دوم را اخستان شروان

های کشمك  ميان ابخاز و شروان، دولات   شاهان با اتابكان ايودازی و اينكه در سال شروان

 :اخستان به ايودازها متّكی بوده، نظر فروزانفر را نقد کرده و نوشته است
قصايده باه ناام    . از اين لحاظ بسيار جالب توجّاه اسات  « نمايد»قصيدۀ خاقانی با ردي  
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های  شاه است و پيداست که در فا وۀ سال الدّين، فرمانروای شماخی و ابومظفّر شروان سي 

از چند تان   ديوان خاقانیچون در . که خاقانی در شماخی بوده، سروده شده است  110-11

نظرات مختوفی اباراز اردياده   « فرمانفرمای شماخی»الدّين نام برده شده، دربارۀ  با لقب سي 

الادّين مو اوی را    الدّين دارای دربناد و ساي    چاپ هندوستان، سي  خاقانیکوّيّات در . است

کاه کمتار   / سپهدار اسالم، منصور اتابك »از آنجايی که خاقانی ممدوح خود را . توان ديد می

الادّين اتاباك    توان تصوّر کرد که شعر به ناام شامس   خواند، می می« غالم  قدرخان نمايد

در  116اتاباك در ساال   ... الدّين همان ايوداز بوده است سي ايوداز سروده شده و منظور از 

به سبب برخی تغييراتی که در متن ايان شاعر پيادا شاده و هموناين      ... شماخی بوده است

الدّين اتاباك منصاور را    الزّمان فروزانفر دچار اشتباه شده و سي  جايی برخی ابيات، بديع جابه

، اتابك نه به عنوان فرمانروای شروان بوكاه باه   در متن شعر... شهريار شروان پنداشته است

اخستان، خاقان دولت مستقلّ . مثابۀ دوستی نيرومند و محبوب اخستان نشان داده شده است

. بداهه ساروده اسات   شاه به خاقانی اين قصيده را در مجوس شروان. و مستحكمی بوده است

اتاباك  . ارفتاه، شاكّی نيسات    یدر اينكه اخستان به ايودازها متّكی بوده و از آنها کمك ما 

و ياا بعاد از آن باه شاماخی آماده      ( 110سال )ممكن است که قبل از نخستين جنگ ابخاز 

رخ  116در جنگ دوم که باه ساال   . شاه بوده است باشد؛ ليكن در اين زمان، منوچهرْ شروان

آماده   هاا باه شاماخی    احتمال اينكه اتابك در اين سال. داد، شروان از دو طرف در فشار بود

بعاد از جناگ ابخااز،    . وجود شروان برای حفظ آذربايجان اهمّيّت داشات . باشد، بيشتر است

اتابك فر ت آمدن به شروان را نداشته است؛ زيرا در همان ايّام، ابتدا زن  و بعد خودش از 

 (.1 1-9 1: 911 کندلي هريسوي، )روند  دنيا می

امّا . ( 11: 911 برزار خالقي، )اند  يرفتهاين سخنان کندلي را برخي شارحان خاقاني هم پذ

محمّد استعالمی تنها شارحی است که سخن عبدالرّساولي و ساجّادي، دو مصاحّح مهامّ     

، را نپذيرفته است؛ زيرا به نظر او، ممدوح يك نفر، يعنای اخساتان اسات و حضاور     ديوان

بار ايان   وي در مقدّماۀ شارح خاوي     . پرتي شاعر بوده است ممدوح دوم به دليل حوا 

 :قصيده نوشته است
هاای   نويس در دست... اين قصيده و يازده قصيدۀ ديگر اين مجموعه در ستاي  اخستان است

و در تصحيح سجّادی، در عنوان اين قصايده باه ساتاي  فرمانادار شاهر شاماخی، مرکاز         ديوان

شااه   از شروان بيت، اشارۀ روشنی به او نيست، و همه جا سخن 1  شروان، اشاره شده، امّا در اين 

ای باه ساوطان ساوجوقی عاراق      هم اشاره 11و  10های  در بيت. است)!( اخستان و خاقان ايران 

دانيم که در قصايد بوناد خاقاانی، اااه خاود او      اند، و می شاهان خراجگزار او بوده آيد که شروان می

 (.111/ : 911 استعالمي، ) کند و ارتباط ابيات ابهام دارد رشتۀ سخن را ام می



 11/ بارۀ نسخۀ لندناي مهمّ در شناختۀ خاقاني و نكتهيك ممدوح نا

 نظران دربارۀ ممدوح يا ممدوحان قصيده هاي نسخ خطّي و چاپي و  احب بندی ديدااه جمع. 1

نسخۀ بريتي  ميوزيوم لندن که نسخۀ اسا  تصحيح ساجّادی اسات، در بخا     .  

 عنوان درمورد ممدوح قصيده، ساکت است؛

 دانسته است؛« الدّين  احب مو ل سي »عنوان نسخۀ مجوس، ممدوح را . 0

اشاره کارده اسات؛ البتّاه او را    « الدّين دارای دربند سي »نسخۀ پاريس در عنوان به . 9

 ناميده است؛« المووك المغرب موك»

الدّولاة   السّاوطان ساي   »دو نسخۀ خطّی آستان قد  در عنوان از ممدوح با عنوان . 1

 اند؛ ياد کرده« الدّين سي »و عنوان اجمالی « والدّين

، در عناوان قصايده، و اساتعالمیْ ممادوح را      191و  000 ۀ های شمار ميكروفيوم. 1

 اند؛ دانسته« اخستان»

که در چاپ کندلي ديديم ا در کتيبۀ قصيده،   چاپ هندوستان ا چنان  کوّيّات خاقاني. 0

 نام برده است؛« الدّين مو وی سي »و « الدّين دارای دربند سي »از 

شماخی، را ممدوح خاقانی  حكمران ،«منصور اتابك الدّين سي »الزّمان فروزانفر  بديع. 1

 معرّفی کرده است؛« شاهد جان»در 

الادّين ساجّادی، در عناوان     مصحّحان مهمّ خاقانی، عوی عبدالرّسولی و سيّد ضايا  . 1

اا را  « اخساتان »، فرمانروای شاماخی، و  «الدّين اتابك منصور سي »قصيده، دو نفر ا يعنی  

 اند؛ ممدوح اين قصيده برشمرده

 ياد کرده است؛« اخستان»و « الدّين ايوداز اتابك شمس»غفّار کندلی هريسوی از . 0

فقاط  . شارحان معا ر ديوان خاقاني، با نظر عبدالرّساولي و ساجّادي مخاالفتي ندارناد    . 6 

 .شاه اخستان برزار خالقي نظر کندلي را پذيرفته و استعالمي ممدوح را منحصر کرده به شروان

 

 ابيات مدحي قصيدهنگاهي به . 1

ای  برای نشان دادن عوّت اين تشتّت آرا و مشخّص کردن ممادوح واقعای قصايده، چااره    

نداريم جز آنكه ابيات مدحی آن را که امكان دارد به نحوی به ممدوح يا ممدوحان اشااره  

، ممكان اسات ايان ابياات باه      «نماياد »در قصايدۀ  . داشته باشد، اجماال  از نظر بگاذرانيم 

ما زير تعبيراتاي کاه  اراحت ياا اشاارتي باه       . الدّين اخستان اشاره کنند ه جاللشا شروان

 :ايم اخستان دارند، خط کشيده
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 داران نياازه حوقااۀ چااو اساات رکاااب

 خاقان رمح چون که خا ان دست ببين

 

 

 

 

 ناااو از بربنااادد عياااد زياااور جهاااان

 عيااادی سااابز جاماااۀ در کعباااه رود

 

 

 

 

 اکباااار خاقااااان اسااااالم شهنشاااااه

 

 

 

 

 

 تااايغ  بهااار کاااز بهااارام آل سااارِ

 

 

 

 

 

 طبيعاات کااز اخسااتان شاااه جهاناادار

 

 

 

 

 خ وقااا  تفّااااح و لفاااظ شاااكّر اااال ز

 

 

 

 

 باااوالمظفّر مواااك تيااا  اعجااااز در

 

 کااه عياادی بااه مياادان خاقااان نمايااد 

نمايااد جااوالن چااه ربااايی حوقااه بااه  

(01-01ابيات )   

 مگاار مجوااس شاااه شااروان نمايااد

 مگااار بااازم خاقاااان اياااران نماياااد

(11-19ابيات )   

 نماياااد ساااامان آل سااار تاااا  کاااه

 

(00بيت )   

 نماياااد افساااان بهااارام تيااا  سااار
 

( 1بيت )   

نماياااد امكاااان تهماااور  کياااومر   

(19بيت )   

 شاااماخی نظيااار  ااافاهان نماياااد

(11بيت )   

نمايااد حيااران عجااز ساار از سااپهر  

(61 بيت )   

« خاقان» شاه اخستان دارند؛ چرا که ابيات يادشده وضوحی نزديك به تصريح، به شروان

کسی جز او  19در بيت « شاه شروان»شدۀ اخستان است و  لقب شناخته 01و  01در ابيات 

اارچه بر قامت پادشاهان قدرتمندتر  11نيز در بيت « خاقان ايران»تواند باشد و عنوان  نمی

آيد، باا   تر می اند راست های غربی و مرکزی ايران  احب شوکت بوده روزاار که در بخ 

خاقاان  »و « شهنشاه اساالم »کند؛ و به همين اونه است  بالغه بر او هم  دق میمبالغی م

اناد و خاقاانی بارهاا او را باا      شاناخته  می« خاقان کبير»را با عنوان « اخستان»اارچه  .«اکبر

 دق تواناد کارد؛ زيارا    « اخستان»نيز فقط بر « بهرام سر آل»همين لقب ستوده است، ولي 

: ك.ر)اناد   رسانده اند و خود را در نسب به بهرام اور می شهره بوده «بهراميان»خاندان او به 

تردياد باياد در    نيز بی 11بيت . (900و  010وچهاار، و   سی: 901 ؛ خاقاني، 010: 911 مينورسكي، 

ستاي  اخستان سروده شده باشد؛ چرا که شماخیْ کرسی و پايتخت واليت شروان و مقارّ  

توانساته حكومتگااه شاخص     ظر مرحوم فروزانفر نمای حكومت اخستان بوده و به خالف ن

هم  61 در بيت « بوالمظفّر»طبعا  . الدّين اتابك منصور يا ديگری باشد ديگری، اعمّ از سي 
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کاه    1بدل بيات   ضمنا  نسخه. کنيۀ ابوالمظفّر اخستان است و بايد به او اشاره داشته باشد

آماد، باه    القاعده بايد در متن می مربوط به نسخۀ اسا  مرحوم سجّادی هم هست و عوی

 :تابد ای است که جز ستاي  اخستان را برنمی اونه
 به کين سياوش چه برهان نمايد  دست اشتاسب کز پي  خسرو[ ببين]=بوبين

 (00 : 910 خاقاني، )

و ) ديوان 901، خنياار دربار اخستان بوده و خاقانی در  فحۀ «اشتاسب»شكّ  چون بی

 :به هنگام ستاي  اخستان از او ياد کرده است (111 فحۀ اي در  نيز قطعه
 خسرو مكان انگيخته پي  تخت شاه کي  زخمۀ اشتاسب در کين سياوش نق  سحر

 (111اي در  فحۀ  همان، قطعه: ك.و نيز ر)

با توجّه به آنوه عرض شد، ابيات مزبور ظرفيّت آن را داشتند که در ساتاي  اخساتان   

در کنار اين ابيات، ابياتی هم در قصيدۀ خاقانی هست که باه هاي     سروده شده باشند؛ امّا

در اينجا نيز بار تعاابيري کاه زيرشاان خاط      . توانند در ستاي  شاه شروان باشند وجه نمی

 :کشيده شده است، دقّت فرماييد
 ساااوجس آل افسااار خساااروان سااار

 

 نمايااد ساسااان آل از تاار سااائس کااه 
 

 (11بيت ) 

 اتاباااك منصاااور اساااالم ساااپهدارِ
 

 نمايااد قاادرخان کمتاار غالماا  کااه 
 

 (16بيت ) 

های مجوس و پاريس که عبدالرّسولی نياز آن را   ، به روايت نسخه19بدل بيت  و در نسخه

 :(00 : 911 خاقاني، )آن آورده است « ا حّ بودن»در حاشيه با تصريح به 
امكان نمايد کيومر  تهمور   که ذات  موك سي  دين شاه غازی  

، متناسب با اخستان نيست؛ زيرا او نه «اتابك»و « سوج س سر خسروان افسر آل»شكّ  بی

شكّ لقب او  نيز بی« الدّين سي ». آمده است سوجوق بوده و نه از اتابكان به شمار می از آل

 .نبوده است

 

 عوّت اختالف نظرها در ممدوح قصيده. 0

رسد که  شود، به نظر مي ديده ميدر بدو امر، با وجود چنين تصريحاتي که در ابيات قصيده 

پس اين همه اختالف نظر . نبايد هي  ترديدي در ممدوحان و مخاطبان وجود داشته باشد

 از کجا پديد آمده است؟
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شناسان  با وجود آنوه اذشت، چيزی که سبب اختالف نظر کاتبان و شارحان و خاقانی

در دو دساته   ديوان خاقانیهای  در تعيين ممدوح يا ممدوحان قصيده شده، اختالف نسخه

و نياز   16و  11هاای   سو بيات  از ابياتی است که به آنها اشاره رفت؛ بدين معنی که از يك

جز اخستان، اشاره دارند، در نساخۀ   که به ممدوحی ديگر، به 19بدل يادشده از بيت  نسخه

ارۀ قطعاي باه   توانند تقريباا  اشا   هايی که می اند، و از سوي ديگر، نشاني از بيت نيامده« ل»

بادل   و نساخه  61 و  11و  19و   1و  00و  11-19و  01-01هااي   يعني بيت)اخستان داشته باشند 

اند که ارتباط  شود، يا به روايتی آمده ها ديده نمي يا اساسا  در برخی نسخه (00 يادشده از بيت 

ۀ کوماۀ  کاه باه واساط    01براي مثاال، بيات   . کند آنها به اخستان را منتفی يا تضعي  می

« اقران»های مجوس و پاريس،  توانست به اخستان اشاره داشته باشد، در نسخه می« خاقان»

شود، در دو نسخۀ مزبور بادين   ديده می« خاقان»که در آن نيز کومۀ  01ضبط شده و بيت 

که هي  داللتي بار خاقاان   « ببين دست ماهان که در بزم شاهان»: شكل ضبط شده است

 .شته باشدتواند دا شروان نمي

اشااره دارناد، در   « شااه اياران  »و « شااه شاروان  »که به  11و  19های  به همين قيا  بيت

در آن آماده  « خاقان اکبر»که تعبير  00اند و بيت  قد  نيامده نسخۀ مجوس و دو نسخۀ آستان 

يم اونه کاه افتا   چون همان)تواند وجود داشته باشد  ا با وجود تأمّوی که در مصداق اين تعبير مي

شااه باه کاار رفتاه      بيشتر دربارۀ منوچهر شاروان « خاقان اکبر»بوده است و « خاقان کبير»لقب اخستان، 

را کاه تعبيار     1ا نيز در نسخۀ مجوس نيست و همين نساخه و نساخۀ پااريس، بيات       (است

جای  را که در آن به نام اخستان تصريح شده، ندارند و به 19در آن ذکر شده، و بيت « بهرام آل»

که در آن به شاماخی، پايتخات    11اند و بيت  تصريح کرده« الدّين شاه غازی سي »اخستان به 

اخستان، اشاره شده نيز در نسخۀ مجوس نيست و در نسخۀ پاريس با تفااوتی در عباارت نقال    

در آن آمده، در نساخۀ مجواس و   « اخستان»که کنيۀ  61 شده است، و سرانجام نشانی از بيت 

بدين ترتيب سه روايت از قصيدۀ شاهد جان شاكل ارفتاه و اساباب    . ندارد قد  وجود آستان 

 !پژوهان را فراهم آورده است ها و کاتبان و مصحّحان و خاقاني اختالف نظر نسخه

 

 «شاهد جان»سه روايت از قصيدۀ . 1

« نماياد »يا « شاهد جان»توان نتيجه ارفت که سه روايت از قصيدۀ  بنا بر آنوه اذشت، می

 :وجود دارد ديوان خاقانيدر نسخ خطّي و چاپي 
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 روايت نسخۀ لندن که فقط ابيات مربوط به اخستان را آورده است؛( ال 

 روايت نسخۀ مجوس که فقط ابيات ممدوح دوم را ذکر کرده است؛( ب

هاي عبدالرّسولي و سجّادي که  و چاپ 000 ها مثل ميكروفيوم  رخي نسخهروايت ب(  

 .مشتملّ بر هر دو دسته ابيات است

بدون در نظر ارفتن اين ساه روايات ممكان     ديوان خاقانیبدون شكّ تصحيح دقيس 

هاا ا االت بيشاتري دارد، باياد      نيست و چنانوه به داليوی ثابت شود که برخي از روايات 

 .های ديگری را جانشين ساخت بدل های موجود را به حاشيه راند و نسخه ابياتی از چاپ

 :رسد بر اسا  آنوه اذشت، دو احتمال در بدو امر به نظر می

خاقانی دو قصيده در وزن و ردي  و قافيۀ يكسان برای دو ممدوح سروده است؛ يكی ( ال 

الدّين نامی که بعدا  دربارۀ هويّت او سخن خواهيم افت، امّا راويان  اخستان و ديگری سي 

اناد و باه  اورت     ، اين دو قصيده را با يكاديگر درآميختاه  ديوانو اردآورنداان و کاتبان 

 .اند وجود بازسازی کرده و روايت سومي را پديد آوردهقصيدۀ دومطوعی م

الدّين، ساروده،   خاقانی اين قصيده را برای يكی از ممدوحان يادشده، ترجيحا  سي ( ب

مصالح و مالحظاتی ا مثل دريافت  اوۀ مضااع  ياا احتماال حّساسايّت درباار         امّا بنا بر

با افزودن ابيااتی، ممادوح را   لطفی ممدوح نخستين ا   اخستان و پديد آمدن کدورت يا کم

بدين ترتيب دو روايت از اين قصايده  . تغيير داده و آن را به شاه شروان اتحاف کرده است

اناد ا ايان دو     خبر بوده در آغاز پديد آمده و ناسخان و مصحّحان بعدي ا که از واقعيّت بي 

عبدالرّساولي و   هااي  اند کاه ماا در چااپ    روايت را درآميخته و روايت سومي را پديد آورده

 !سجّادي شاهد آن هستيم

احتمااال تغيياار را در  (0 1: 911 کناادلي هريسااوي، : ك.ر)پااي  از اياان، ويووويسااكي 

 -906: 911 : ك.ر)قوعاه   ممدوحان در برخي از اشعار خاقاني مطرح کرده و عوي  افري آق 

يحيي قرياب   با چاپ (الغرائب ختم)العراقين  تحفةنويس وين از  نيز ضمن بررسي دست (901

از همان اثر، اين احتمال را يادآور شده که ممكن است دو تحرير جدااانه باه دسات خاود    

 .شاعر از اين منظومه پديد آمده و به دو ممدوح اتحاف شده باشد

جز خود خاقاني، در قصيده دست برده  اين احتمال هم وجود دارد که کسان ديگري، به

تغييار داده باشاند، امّاا باا توجّاه باه قاراين        « اخستان»به « الدّين سي »و نام ممدوح را از 
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شناسانه، اين احتمال منتفي است؛ زيرا هر دو دسته از ابيات ا يعني هم آنها کاه باه     سبك

توانند سرودۀ ديگري باشاد و يقيناا     دارند و هم آنها که به اخستان ا نمي  الدّين اشاره سي 

 .خود شاعر آنها را سروده است

رسد يكی از اين دو دليل و احتمال، و ترجيحا  دومی باعث شكل ارفتن سه  به نظر می

و  دياوان روايت مزبور از قصيده و پديد آمدن ابهام و در نتيجه اختالف نظر اردآورناداان  

 .شناسان شده باشد سخان بعدي و شارحان و خاقانینا

 

 اي مهمّ دربارۀ نسخۀ لندن نكته. 1

شود که نسخۀ لندن از لحاظ تعيين ممدوح قصايده در تقابال باا     با اندکي دقّت دانسته مي

شااه را ممادوح    بدين معني که اين نسخه فقاط اخساتان شاروان   . ها قرار دارد ساير نسخه

الدّين، از ابيات قصيده  در اين نسخه نام ممدوح ديگر، يعني سي  به وضوح. داند قصيده می

جاي ابياتي که به ستودۀ مزبور اشااره دارد، ابيااتي افازوده شاده کاه متضامّن        زدوده و به

 !ستاي  اخستان است

همين وضع را در برخي از قصايد ديگر خاقاني ا که در اين نسخه روايت شاده ا نياز     

هم که بدون  (16 -99 : 901 خاقاني، )« رخسار  بح»يدۀ مشهور توان ديد؛ از جموه قص مي

هي  ترديدی در ستاي  ليالواشير، سپهبد مازندران، سروده شده، در اين نسخه فاقد هماۀ  

جاي هماۀ ابيااتي کاه ناام و ياادي از ايان        ابياتي است که به اين ممدوح اشاره دارد و به

 !شاه تصريح يا اشاره رفته است روانفرمانرواي مازندراني دارد، به نام اخستان ش

کاه  « باريتي  ميوزياوم لنادن   »بديهي است که وجود چنين وضعي در تدوين نساخۀ  

کاهاد و   نسخۀ اسا  و اقدم نسخ چاپ سجّادي است، به شدّت از ا الت و استناد آن مي

هااي آن تادوين    کاهد که مطابس خواست دربار شروان و سياست اي فرومي آن را به نسخه

حتّي اذعان به اينكه اين تغييرات در ذکر نام ممادوح باه دسات خاود خاقااني      . است شده

انجام شده و خود شاعر بنا بر مالحظاتي ا از قبيل جوب منفعت و دفع ضرر ا بادان اقادام     

 .کاهد کرده است، چيزي از مشكل نسخه نمي

و « رخسار  بح»و « شاهد جان»بر اين اسا ، ممدوح واقعي و ا وي قصيده در قصيدۀ 

چند سرودۀ ديگر، اخستان نيست و همۀ ابيات مرباوط باه اخساتان باياد از ماتن قصايدۀ       
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ياابيم   تر از قصيده دست مي بدين ترتيب ما به ضبطي ا يل. مصحّح به حاشيه رانده شوند

 .يابد ن ممدوح نيز فيصوه ميو عمدۀ اختالفات در زمينۀ تعيي

هاای   اي که براي نخستين بار دربارۀ نسخۀ لندن مطرح کرديم، يكاي از اشاكال   نكته

 .کند را اوشزد می ديوان خاقانيای از  مهمّي است که ضرورت تصحيح دوباره

 

 ها نقد ديدااه. 0

صيده اشااره  شناسان معا ر دربارۀ ممدوح يا ممدوحان اين ق پي  از اين، به اقوال خاقانی

متنی و مستندات تااريخی   اينك مجالی فراهم آمده است که بر اسا  قراين درون. کرديم

موجود، آنها را نقد کنيم و زمينه را باراي شاناخت ممادوح واقعاي قصايده ا کاه افتايم         

 .الدّين غازي است ا فراهم آوريم سي 

ساخن و  ، بار اساا  آنواه در    (091: 916 )الزّمان فروزانفار   تر افتيم که استاد بديع پي 
الدّين اتابك منصور  اند که ممدوح قصيده يك نفر است و او سي  آمده، بر آن بوده سخنوران

رانده، و اار ابياتی که او را سارِ   نامی است که در زمانی نامعووم بر شماخی و شروان حكم می

 ... .شاهان و ان شرواناز خانداست بهرام و خاقان اکبر ناميده الحاقی نباشد، يكی بوده  آل

 در نقد اين ديدااه کافي است اشاره کنيم که طبس تحقيقات بارتولاد و هاادي حسان   

شاهان در روزاار خاقانی و پس از آن، بار   سوسوۀ شروان، (010-011: 911 مينورسكي، : ک.ر)

اسات و    شاده  هاي برجاماناده از آناان ا کاامال  شاناخته      اسا  اسناد تاريخي ا مانند سكّه 

الادّين   در اين سوسوه هراز به ساي  . شخصيّت ناشناسي از آنان در اين روزاار وجود ندارد

ااار چناين پادشااهی در آن روزااار بار شاروان       . اتابك منصور نامی اشااره نشاده اسات   

دياوان  کام در   ماناده و دسات   هااي برجااي   شهرياری کرده بود، در مآخذ تاريخی و ساكّه 
ضامن اينكاه   . شاد  ای باه او يافات مای    ن دوران، اشارهو ديگر شاعران شروانی آ خاقانی

کاه   اتابكاان، چناان  . اناد  اند و بادين ناام خواناده نشاده     نبوده« اتابك»شاهان هراز  شروان

اند که آداب و فرهنگ دربااری را باه شااهزاداان ساوجوقي      دانيم، معوّمانی ترك بوده می

نشاان دادناد و نفاوذی کاه باه       آموختند و شماري از آنان، به دليل لياقتي که از خاود  می

واسطۀ تعويم شاهزاداان در دربار يافته بودند، در تشكيالت ساالجقه باه مقاماات عاالی،     

رسيدند و احياناا  مثال اتاباك ايواداز و فرزنادان ، در عمال،        مثل وزارت و سپهساالري، 

 .قدرت را به دست ارفتند و توانستند بر قومروهاي وسيعي حكمراني کنند
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رسد سخن استاد فروزانفر احتمالی است که  ارفا  بار اساا  ظااهر      میبه نظر 

 .برخي از ابيات و مضامين قصيده، و نه بر پايۀ مستندات تاريخی، مطرح شده است

تر به ديدااه  اشاره شد، اين دقّات را داشات    که پي  (1 1-9 1: 911 )غفّار کندلی 

الادّين داراي دربناد    شماخي، و ساي  يك از اتابك منصور، فرمانرواي  که متوجّه شود هي 

توانند ممدوح و مخاطب اين قصيده باشند؛ بنابراين، باه جساتجوي ممادوح ديگاری      نمي

او اين احتمال . رو شد که خواهيم ديد، در شناخت اين ممدوح با مشكل روبه برآمد، امّا چنان

متاوفّی  )ايوداز  الدّين را مطرح کرد که ممدوح قصيده، در کنار اخستان، اتابك اعظم شمس

ظاهرا  تنها دليال کنادلی، عاالوه بار توجّاه باه رواباط سياساي ايواداز و          . است (ق  11

است که در آن قدرخان را کمتارْ غاالم ممادوح     (96 : 910 )شاه، اين بيت خاقاني  شروان

 :خوي  دانسته است

 ساااپهدار اساااالم منصاااور اتاباااك 
 

 کااه کمتاار غالماا  قاادرخان نمايااد 
 

يگانه کسي که در آن روزاار از چنين مهابتي برخوردار بوده که قدرخان به نظر کندلي، 

ا حاکم سمرقند و معا ر سوطان سنجر يا پادشاه ختن در روزاار سوطان محمود غزنوی ا  

او بر اسا  ايان نظريّاه کاه    . کمترْ غالم  محسوب شود، اتابك اعظم ايوداز بوده است

کند که  اونه تصوّر می زها وجود داشته، اينرابطۀ مستحكمی ميان حكومت شروان و ايودا

کارده، باراي    الدّين ايوداز، در زمانی که خطر ابخازيان، شروان را تهديد مای  اتابك شمس

اش به شروان رفته و خاقاانی قصايدۀ مزباور را باداهتا  در      الحمايه ِ تحت دفاع از اين امارت

اتابك اعظم برپا شده ا انشاا    قدری چون مجوس اخستان ا که البد به افتخار مهمان عالی 

 !کرده است

کند و از حدّ  در نقد سخن کندلي، همين بس که هي  مستند تاريخي آن را حمايت نمي

اار کندلي کمترين مستند تاريخي در اين زمينه در دست داشت، آن . رود احتمال فراتر نمي

اناد   اار وجود داشتهبديهی است که افراد قدرقدرت ديگري هم در آن روز. را ذکر کرده بود

که بتوانند از نظر شاعر ستايشگري چاون خاقااني، ساپهدار اساالم توقّاي شاوند و کمتاْر        

 !غالمشان قدرخان شمرده شود

ق و قبال از   110قبل از ساال  : کند کندلی دو تاريخ را برای اين سفر احتمالی ذکر می

مرباوط باه دوران   ق؛ اين در حالی است که خود او عقياده دارد کاه تااريخ نخسات      116
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توانساته   شاه است؛ يعني روزااري که اخستان هنوز به قدرت نرسيده و نمي منوچهر شروان

هاايي وجاود دارد کاه اختصاارا  از آن      در اين مورد افتناي )ممدوح خاقاني در اين قصيده باشد 

تاريخ  متني و ق و قبل از آن نيز بر اسا  قراين درون 116امّا تاريخ دوم، يعني . (اذريم مي

 .تواند درست باشد که خواهيم ديد، نمي سروده شدن قصيده، چنان

 

 تعيين تاريخ قصيده. 6 

تاوان   قراين و اَماراتي وجود دارد که بر اسا  آن ماي « شاهد جان»خوشبختانه در قصيدۀ 

و  19و   1و  00ابيات : ک.ر)نخست اينكه از مطوع اوّل . تاريخ سروده شدن  را مشخّص کرد

. شود که اين قصيده به مناسبت عيد قربان به ممادوح تقاديم شاده اسات     دانسته مي (11

اي است کاه   تو ي  خزان و بر  ميزان و برابري روز و شب در آغاز مطوع دوم هم قرينه

القاعاده   دهد عيد قربان مزبور، مقارن با اوايل پااييز و بار  ميازان باوده و عواي      نشان مي

 .ر و مهر و اوايل آبان فراتر باشدتوانسته از اواخر شهريو نمي

  سۀ ژئوفيزيك دانشگاه تهران براي محاسبۀ تقاويم مؤسّ شدۀ افزار تو يه نرمبا توجّه به 

هااي   ق در مااه  101تاا   106هااي   ، عيد قربان ساال (CALH) تطبيقي دوران اسالمي

تطابس عيد و  واقع شده است؛ بنابراين به سبب (آبان جاللي 1شهريور تا  1 )شهريور تا آبان 

ق و  116هاي يادشده بوده است، امّا سال  پاييز، زمان سروده شدن قصيده در يكي از سال

زماان احتماالي حضاور اتاباك ايواداز در       ،هاي نزديك به آن ا که به ادّعاي کندلي  سال

شروان بوده ا هي  تطابقي با سال سروده شدن قصيده ندارد؛ چارا کاه عياد قرباان آنهاا       

 .ييز نبوده استمصادف با پا

ووستنفود و ماهور، : ک.ر) هاي تطبيقي موجود ييم، طبس تقويمبراي توضيح بيشتر بايد بيفزا

تيرمااه   1 ق مصادف با چهارشنبه  116عيد قربان  ،(جداول کتاب: 901 ؛ بيرشك، 1  : 906 

 تيرماه جاللي و اوّل شاهريور يزدااردي باوده    06و مطابس با  (بيرشك، همان: ک.ر)شمسي 

ووساتنفود و  : ک.ر)ق  101هاي پي  از آن، تا  عيد قربان سال. (CALHافازار   نرم: ک.ر) است

اناد؛   نيز با تابستان مقارن بوده (CALHافزار  همان؛ نرم: 901 ؛ بيرشك، 9  -0  : 906 ماهور، 

شهريور جاللي بوده که ماا باا احتسااب شاروع      1 مصادف با  101البتّه عيد قربان سال 

زودهنگام فصل پاييز در مناطس سردسير و اينكه زمان سروده شدن قصيده معموال  پي  از 
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رف زمااني  توانسته ظ هايي دانستيم که مي زمان تقديم آن است، اين سال را هم جزو سال

 .باشد« شاهد جان»سروده شدن قصيدۀ 

او حتّي به . رود که افتيم، سخن کندلی از يك حد  کوّی فراتر نمی در مجموع، چنان

ايوداز بود، خاقاني « الدّين شمس»دهد که اار مخاطب قصيده  اين پرس  ساده پاسخ نمي

اي کوشيده  تّه وی در مقالهناميده است؟ الب« الدّين سي »جاي اين لقب مشهور، او را  چرا به

الدّين ايوداز را  است از زبان احمد آت ، از محقّقان ترك، اين ادّعا را مطرح کند که شمس

 .(001: 910 کندلي هريسوی، )! اند افته الدّين هم مي سي 

: کناد  يكی هم اين است که از ساويی ادّعاا مای    (1 1: 911 )های غفّار کندلی  از تناقض

: افزايد و از سويی درست دو سطر بعد می« دولت مستقلّ و مستحكمی بودهاخستان خاقان، »

 !«ارفته، شكّی نيست در اينكه اخستان به ايودازها متّكی بوده و از آنها کمك می»

و عبور وي از شروان به  (ق 111-101)واقعيّت آن است که از روزاار موكشاه سوجوقي 

و  (01 : 911 مينورساكي،  )يان باوده اسات   ق، ارّان و شروان خراجگازار ساوجوق    11سال 

شاهان چون پاسداران مرزهاي شمالي اين امپراتوري در برابر هجوم اقوام نامسومان  شروان

شد، امّا ايان موضاوع، سافر و     اند، حمايت کوّي سالجقه شامل حالشان می شمال خزر بوده

اقانی در مدح او ساروده  حضور اتابك ايوداز را در روزاار اخستان و اينكه اين قصيده را خ

ای در اثبات ياا تقرياب    هي  قرينه« شاهد جان»کم در قصيدۀ  کند يا دست باشد ثابت نمي

 .شود اين ادّعا به ذهن يافت نمی

نقاد و  در هنگام ذکر اقوال محقّقان معا ر، يادی هم از استاد استعالمي، مولّ  محتارم  

ايشان معتقد بود که در قصيده همه جا سخن از اخستان شاروان  . کرديم شرح قصايد خاقانی

در »است و اار در يكی ا دو بيت به سوطان سوجوقی عراق اشاره شده، از اين باب است که   

 .«کند و ارتباط ابيات، ابهام دارند قصايد بوند خاقانی، ااه خود او رشتۀ سخن را ام می

می را بايد نوعی مطايبۀ عومی توقّای کارد؛ چاون    رسد سخن اين استاد ارا به نظر می

ترين شاعر دنيا نيز وقتي در حضور و محفل عيد پادشاهي ايستاده  پرت بعيد است که حوا 

 !البداهه مشغول ستاي  اوست، به ناااه سر از مدح ممدوح ديگری دربياورد و في

الهويّه  بديهی است وقتی سخن مرحوم فروزانفر را کنار بگذاريم که از شخصي مجهول

به عنوان ممدوح اين قصيده نام برده، « الدّين اتابك منصور فرمانروای شماخی سي »به نام 
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ديدااه مرحوم عبدالرّسولی هم که همين شاخص را يكای از ممادوحان خاقاانی دانساته      

نيز از او يكی از دو ساتودۀ خاقااني يااد     (01 : همان)غاز قصيده و در سرآ (ح: 911 خاقانی، )

اونه که نظر مرحوم سجّادی که تكرار  تواند وجهی از  حّت داشته باشد؛ همان کرده، نمی

 .ديدااه مرحوم عبدالّرسولی است، قابل دفاع نخواهد بود

تخات واليات   در نقد اين ديدااه بيفزاييم که در روزاار خاقانی، شاماخیْ کرسای و پاي  

وجاه   شاه نداشته و به هاي   شروان بوده و فرمانروای ديگری جز منوچهر و اخستان شروان

شااه   الدّين منصور در آن دوران، در کنار شروان توان تصوّر کرد که اتابكی به نام سي  نمی

مگر آنكه تصاّور کنايم کاه ايان شاخص يكاي از اتابكاان        . بر آن حكمروايی کرده باشد

اش بوده که آن وقت اين پرسا  مطارح    نشانده که شروان و شاه آن دستسوجوقي بوده 

ضامن اينكاه    ! اند؟ شود که سوطانِ چنين قومرو بزراي را چرا فرمانرواي شماخي ناميده مي

آماده ا  افت ممادوح اسات ناه ناام او؛ چاون در مياان           16اا کاه در بيات    « منصاور »

 .شود یشاهان و اتابكان، شخصيّتی بدين نام ديده نم شروان

طبس همۀ آنوه اذشت، پس از خط زدن نام اخستان و ايواداز از فهرسات ممادوحان    

 :ماند اين قصيده، فقط دو ديدااه باقي مي

 ؛(نظر نسخۀ پاريس)الدّين دارایِ دربند است  ممدوحْ سي ( ال 

 .(نظر نسخۀ مجوس)الدّين  احب مو ل است  ممدوحْ سي ( ب

 .و تن را بشناسيمولی براي داوري، نخست بايد اين د
 

 الدّينِ دارای دربند سي .   

خاقااني،  )شادۀ خاقاانی اسات     الدّين مظفّر بن محمّد دارای دربند از ممدوحان شناخته سي 

-10 : هماان )ای  مند بوده و در قصيده خاقانی از  الت و هدايای او بهره. (ويك چهل: 910 

الدّين نامی اشااره کارده    نيز به سي  ديوان 1 1خاقانی در  فحۀ . او را ستوده است (06 

نژادي بوده کاه بار    الدّين مزبور از حاکمان عرب سي . که ممكن است همين شخص باشد

به اين نكته و بخشندای عربای او   (06 : همان)اند و خاقانی  الباب امارت داشته دربند يا باب

 :مند شده، اشاره دارد که از آن بهره

 خ وس و خوقات نژادی و هستی به  شاها عرب
 

 شاه بشر چو احمد و نرّ عرب چو حيادر  
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باه او تقاديم    (010-019 :هماان )و به دليل همين عرب بودن اوست که يك قصيدۀ عرباي  

، تفاخر «مظفّر بن محمّد السّالمي الهاشمي»کرده و ضمن ذکر نام و نسب دقيس وی، يعني 

 :و عزّت عرب را به واسطۀ وجود او و نسب او يادآور شده است

 خضااع الااوري لمظفّاار باان محمّااد  

 قااد عاازّت الع اارب  ا عاااجمَ عِاازّ    
 

 ...و محمّاادف فاااق الااوري بمظفّاار     

 الهاشاااامیّ المخبَاااارِبالسّااااالمیّ 

 

 (011-011: 901 خاقاني، ) 

الدّين مزبور، نسب باه هاشام بان ساراقة      افتني است که اميران دربند، از جموه سي 

باراي نبارد باا مهاجماان      (ق 010-011)اند که از طرف خويفه مهتادي   رسانده السّومي مي

: 911 مينورساكي،  )خصوص خزران، به دربند مأمور شد و اين سوسوه را بنا نهااد   شمالي، به

سالم بوده و او را باياد ساالمي خواناد ناه      اونه که خاقاني نوشته، او از آل البتّه همان. (091

هااي او   سكّههم عنواني است که روي « الموك العادل مظفّر بن محمّد بن خويفه». سومي

 100-110)و المساتنجد   (ق 11-19)شود و با نام المقتفاي   ق ديده مي 110-111به تاريخ 

، نامۀ زيبايي منشئاتدر  (00-11: 910 )خاقاني . (016: همان)، از خوفاي بغداد، همراه است (ق

هايي که به او کرده است، که حساب   الدّين نامي دارد در سپا  از بخش  سي  خطاب به 

 .الدّينِ داراي دربند باشد انجامد، بايد همين سي  ايني که ذکر آن به اطناب ميقر

 

 اوّل ديدااه نقد. 0 

تواند ممدوح خاقانی در اين قصايده باشاد؛    الدّين دارای دربند نمی رسد که سي  به نظر می

« اباوالمظفّر »و کنياۀ او   (16بيات  )« اتاباك »که در قصيده تصريح شده، ممدوح،  زيرا، چنان

الدّين فرمانروای دربند منطبس نيسات؛ چارا کاه     است و اين دو ويژای بر سي  (61 بيت )

ضمن اينكه . اند نژاد بودن او با اتابك بودن وی سازاار نيست؛ زيرا اتابكان ترک بوده عرب

عاالوه بار   . بخوانناد « اباوالمظفّر »است، به کنيۀ « مظفّر»متداول نيست کسی را که نام  

، بر اميار منطقاۀ   «شاه ايران»اينها، تو يفاتی که خاقاني دربارۀ ممدوح قصيده آورده، مثل 

تصااوير حماسای سارودۀ خاقاانی هام بيشاتر       . کوچكی چون دربند چندان سازاار نيست

الادّين دربناد را    های خاود ساي    خاقانی نيز در سروده. شكن است شايستۀ يك فاتح   

رااواری و بخشاندای و نساب شاري  ساروده اسات تاا دالوری و        بيشتر به عدالت و بز
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لشكرشكنی؛ البتّه دليل اخير فقط يك قرينۀ ذوقي است، چون شاعران در باه کاار بساتن    

رسد برخاي، از قبيال کاتاب     به نظر مي! اند  نعت اغراق و مبالغه معموال  حدّي قائل نبوده

اند، با توجّاه   شناخته ربندي را نميالدّين د الدّين ديگري جز سي  نسخۀ پاريس، چون سي 

به قصايدي که خاقاني در ستاي  او دارد، وي را ممادوح ايان قصايده دانساته و او را باا      

تعبيري که در عنوان قصيده به روايات  . اند الدّين، ممدوح ا وي قصيده، اشتباه ارفته سي 

در مادح  » :در عناوان نساخه آماده اسات    . نسخۀ پاريس آمده هم به شدّت متناقض است

شاود کاه    اين تناقض وقتي آشكار مي. «الدّين داراي دربند اويد المغرب سي  المووك موك

اناد ناه منطقاۀ شامالي      برده را دربارۀ بالد غرب ايران به کار مي« مغرب»بدانيم پيشينيان 

آميزي است که بر حاکم منطقۀ کوچاك   هم تعبير بسيار مبالغه« المووك موك»تعبير ! دربند

الدّين دربندي به کار  الباب منطبس نيست و خاقاني نيز هراز آن را دربارۀ سي  يا بابدربند 

 .نبرده است

بادانيم کاه در   « الدّين  احب مو ال  سي »بنابراين متعيّن است که ممدوح قصيده را 

از همان نسخه، نام وی  19بدل بيت  عنوان نسخۀ مجوس به نام او اشاره شده و در نسخه

 :است اونه آمده اين

 موك سي  دين شاه غازی کاه ذاتا   
 

 امكاااان نماياااد کياااومر  تهماااور  
 

 

 (ق110متوفّی )الدّين اتابك غازی بن مودود زنگی، معروف به غازی دوم  سي . 9 

اين شخصيّت که نام او از فهرست ممدوحان خاقانی ساقط شده و کساانی کاه چيازی در    

اناد، از اتابكاان مو ال ياا      به وي نكارده ای  اند، اشاره شرح احوال اين شاعر بزرگ نوشته

نژاد بودند از غالمان ساالجقه و منساوب باه     ای ترک زنگی سوسوه آل. زنگی بوده است آل

 .ق بر شام و مصر و جزيره حكومت کردند 001تا   10اينان از سال . عمادالدّين زنگی

وی بعاد  . استالدّين غازی دوم، يكی از افراد شاخۀ اتابكان مو ل از اين سوسوه  سي 

-111حاك  )الدّين ماودود   و پدرش قطب (ق 111- 11)الدّين غازی اوّل  از عموي  سي 

مقالاۀ  اادق ساجّادی باا عناوان      : ک.درباارۀ ايان سوساوه و اعضااي  ر    )به قدرت رسايد   (ق 101

 .(ق 910 ا ثير،  و ابن« الغازي ابن مودود»م، ذيل  010 خوّكان،  ابن: ک.و از مآخذ کهن ر( «زنگی آل»

 تحفةالعراقينتر در  او پي . خاقانی از ديرباز رابطۀ خوبی با دربار اتابكان مو ل داشت
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الدّين ا فهانی، اشوده  به تفصيل، زبان به ستاي  اين شهر و وزير  احب مو ل، جمال

الدّين ابوالحسان عوای    الدّين که يكي از ممدوحان مهمّ خاقاني است، پدر جالل جمال. بود

  11الدّين را به سال  الدّين، جالل سي . الدّين غازی بوده است الدّين، وزير سي  بن جمال

  خاقاانی هموناين وزيار و سپهسااالر ساي ِ     . (191: ق 910 ا ثير،  ابن)ازيد ق به وزارت بر

در قطعاۀ مفصّاوی    (111-119: 901 )خاوي    دياوان الدّين قايماز، را در  غازي، يعنی جمال

 :بدين مطوع ستاي  کرده است

 مدار موك جهان بر مجاهدالدّين اسات 
 

 کااه چاارخْ باراااه احتشااام او زيبااد    
 

ه ساوجوقی  الدّين غازی ياد کرده و او را با موكشا اونه از اتابك سي  اينو در همان قطعه، 

الادّين را   الموك طوسي مقايسه کرده و جهانگيریِ ساي   را با نظام و مجاهدالدّين، وزير او

 :وابسته به سعی او دانسته است

 اتابك است ز بهار نظاام ااوهر مواك    
 

 شهی کاه مجاهاد نظاام او زيباد     موك 
 

 (119: همان)

 الادّين  به سعی اوست جهانگير اشته ساي  
 

 که پارّ نسار فواك بار ساهام او زيباد       
 

 (111: همان)

ق مجاهدالادّين را باه     11الادّين باه ساال     ، ساي  (101: ق 910 )ا ثير  به نوشتۀ ابن

 .سپهساالری خود برازيده است

 

 نتيجه . 1 

و اينكه يك يا دو نفر است، اختالف نظر شديدي وجود « شاهد جان»دربارۀ ممدوح قصيدۀ 

هاي موجود را در اين زمينه يكايك بررسيديم و نشان داديم کاه   ترين ديدااه ما مهمّ. دارد

با توجّه باه  . اردد برمي ديوان خاقانياين اختالف نظرها عمدتا  به اختالف موجود در نسخ 

روايات نساخۀ   : ، اين قصيده داراي سه روايت اسات «شاهد جان»اي قصيدۀ ه نوشته دست 

هااي   شاه اخستان تدوين شده است؛ روايت نساخه  لندن که بر اسا  ممدوح بودن شروان

الدّين دربنادي ياا    سي )الدّين  ديگر، از قبيل پاريس و مجوس که بر پايۀ ممدوح بودن سي 

که ترکيبي است از دو روايت پيشين که از خَوط شكل ارفته؛ و روايتي  (الدّين مو وي سي 

 .به وجود آمده است ديوانو مونتاژ اين دو روايت به دست کاتبان بعدي و مصحّحان 

تواند به دست خود شاعر شكل  ثابت کرديم که روايت نسخۀ درباري لندن، با اينكه مي
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و کساي نيسات جاز    الادّين ناام دارد و ا   ارفته باشد، ا الت ندارد و ممدوح واقعاي، ساي   

زنگي که در مو ل فرمانروايي داشاته   از اتابكان آل (ق 110متوفّی )الدّين غازي دوم  سي 

در متن مقاله، به روابط خاقاني با اتابك مزبور و تشاكيالت حكاومتي او نياز اشااره     . است

 .رفته است

 

 منابع
 . ادر ا دار بيروت ، جود يازدهم، بيروت، دارالكامل في التّاريخ، (ق 910 )ا ثير  ابن

 . ، چاپ احسان عبّا ، بيروت، دار  ادرالزّمان ا عيان و أنبا  أبنا  وفيات، (م 010 )خوّكان  ابن

 .زوّار، تهران، نقد و شرح قصايد خاقاني، (911 )د استعالمي، محمّ

 .زوّار، تهران،   شرح ديوان خاقاني، (911 )برزار خالقي، محمّدرضا 

 .، تهران، عومي و فرهنگيهزار ساله ااهنامۀ تطبيقي سه، (901 )بيرشك، احمد 

 .، چاپ عوي عبدالرّسولي، تهران، کتابخانۀ خيّامديوان خاقاني شرواني( 911 )خاقاني شرواني 

 .الدّين سجّادي، تهران، زوّار چاپ سيّد ضيا  ديوان خاقاني شرواني،، (901 )ااااااااااااا 

نسخۀ خطّي کتابخانۀ باريتي  ميوزياوم لنادن باه شامارۀ       ديوان خاقاني شرواني،، (ق 001تحرير )ااااااااااااا 

or.7942 ( دانشگاه تهران  11 ميكروفيوم شمارۀ.) 

 1011آستان قد  رضوي به شمارۀ  نسخۀ خطّي کتابخانۀ ديوان خاقاني شرواني،، (ق 111تحرير )ااااااااااااا 

 (.161: ادبيّات)

 1901نسخۀ خطّي کتابخانۀ آستان قد  رضوي به شمارۀ  ديوان خاقاني شرواني،، (ق 101تحرير )ااااااااااااا 

 (.9 1: ادبيّات)

كروفيوم مي) 110 /9606نسخۀ خطّي کتابخانۀ موّي ايران به شمارۀ  ديوان خاقاني شرواني،، (بي تا)ااااااااااااا 

 (.دانشگاه تهران 000 شمارۀ 

 19، نسخۀ خطّي کتابخانۀ دانشكدۀ ادبيّات دانشگاه تهران به شامارۀ  ديوان خاقاني شرواني ،(بي تا)ااااااااااااا 

 (.دانشگاه تهران  191ميكروفيوم شمارۀ )  

 .010المي به شمارۀ نسخۀ خطّي کتابخانۀ مجوس شوراي اس ديوان خاقاني شرواني،، (بي تا)ااااااااااااا 

 .، چاپ محمّد روشن، تهران، دانشگاه تهرانمنشئات خاقاني، (910 )ااااااااااااا 

، تهاران، مرکاز   0 -1، جواد دوم،  اص   المعاارف بازرگ اساالمي    دايار  ، «زنگاي  آل»، (901 )سجّادي،  اادق  

 .المعارف بزرگ اسالمي داير 

نويس وين با چاپ دکتر يحيي قريب و  دست( العراقين تحفة)=  الغرايب ختم اختالف»، (911 )قوعه، عوي   فري آق

، 91و  99، تابساتان و پااييز، پيااپي    آينۀ ميارا  ، «احتمال تدوين متن در دو تحرير جدااانه توسّط خود شاعر

 .901-906 ص 

 .تهران، خوارزمي چاپ پنجم،، سخن و سخنوران، (916 )الزّمان  فروزانفر، بديع
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مجوّاۀ دانشاكدۀ ادبيّاات و عواوم     ، «خاقاني شرواني و خاندان اتابكان آذربايجاان »، (910 )کندلي هريسوی، غفّار 

 .900-019،  ص 61 ، پاييز، شمارۀ انساني تبريز

مرکاز نشار    ، ترجمۀ ميرهدايت حصاري، تهاران، زمان و محيط او شرواني، حيات، خاقاني، (911 ) اااااااااااااا

 .دانشگاهي

 .ترجمۀ محسن خادم، تهران، کتاب مرجع شاهان شروان و اميران دربند، ، (911 )مينورسكي، والديمير فئودوروي  

، مقدّماه و  تقويم تطبيقي هزاروپانصد ساالۀ هجاري قماري و مايالدي    ، (906 )ووستنفود، فردينالد و ادوارد ماهور 

 .الدّين قريشي، تهران، فرهنگسراي نياوران تجديد نظر از حكيم

به  سۀ ژئوفيزيك دانشگاه تهرانشده در مرکز تقويم مؤسّ تو يه( CALH)هاي دورۀ اسالمي  ر تطبيس تقويمافزا نرم
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