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منشآت عربي خاقاني شرواني
محمّدرضا ترکي

*

دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه تهران
(از ص  19تا )38
تاريخ دريافت مقاله ،1397/10/1 :تاريخ پذيرش مقاله1397/12/15 :

چکیده
خاقانی سخنور بزرگ قرن ششم هجری در دو زبان فارسی دری و عربی سرآمد روزگار خويش بوده و
آثار ارجمندی در نظم و نثر ،به اين دو زبان از خود به يادگار گذاشته است .بااينهمه ،تاکنون جز چند
قصیدة عربی و چند قطعه نثر کوتاه به اين زبان که در ديوان شاعر و احیاناً منشآت فارسی او آمده است،
نمونة ديگری از آثار عربی وی در دست نیست .ما در اينجا برای نخستینبار دو نامة عربی برجایمانده از
او را براساس نسخههايی که از اين رسائل در کتابخانههای چستربیتی و سلیمانیّة ترکیّه (بخش داماد
ابراهیمپاشا) وجود دارد ،معرّفی میکنیم .اين رسائل از نمونههای عالی عربینويسی ايرانیان است و فوايد
ادبی و تاريخی بسیار دارد؛ ازجمله میتواند گرهگشای مشکالت متعدّدی در زمینة سوانح زندگی خاقانی
باشد و ابهاماتی را از سخنان اين شاعر پیچیدهگوی زبان فارسی رفع کند .اطّالعاتی دست اوّل و
ارزشمند دربارة دو مخاطب اين نامهها ،به نامهای قطبالدّين ابهری و اوحدالدّين غزنوی و ناگفتههايی
در زمینة تاريخ و تصوّف آذربايجان در قرن ششم ،از فوايدی است که از سطرهای اين رسائل دانسته
میشود .نگارندة پژوهش حاضر ،رسائل يادشده را تصحیح کرده و با مقدّمه و تعلیقات الزم با عنوان
غايت ابداع در دست انتشار دارد.
واژههای کلیدی :تاريخ و تصوّف آذربايجان ،غايت ابداع ،قطبالدّين ابهری ،اوحدالدّين غزنوی،
خاقانی شروانی ،منشآت عربی خاقانی.
* .رايانامة نويسنده:

mtorki@ut.ac.ir
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 .1مقدّمه
خاقانی شَروانی ،سخنور بزرگ قرن ششم ،از کسانی است که افزون بر هنر نظم در دو
زبان شاعری آن روزگار ،يعنی عربی و فارسی ،در نثر فارسی و عربی نیز صاحب شیوه و
سبکی متمايز بوده است .تمامی ويژگیهای نثر مصنوع و فنّی را در حدّ کمال در
نوشتههای منثور او میتوان ديد.
پیش از اين به همّت بزرگانی از محقّقان معاصر ،منشآت فارسی او تصحیح و چاپ
شده است ،امّا از نمونههای نثر عربی وی ،جز آنچه در فقراتی از منشآت فارسی يا در
مقدّمة برخی از قصايد عربی او آمده (خاقانی 948-949 :1368 ،و  )956متنی منتشر
نشده است.
دو نامة عربی خاقانی که برای نخستینبار در اينجا معرّفی میشود ،عالوه بر نشان
دادن چیرگی خاقانی بر زبان و نثر فنّی عربی و ارائة يکی از نمونههای نثرنويسی عالی
ايرانیان به اين زبان ،بیانگر نکات و حقايق تاريخی و اجتماعی متعدّدی ،ازجمله
دربردارندة مطالبی دربارة زندگی و شخصیّت دو مخاطب کمابیش گمنام ،امّا مهمّ اين
نامههاست؛ در نامة نخست آگاهیهايی ارزشمند در زمینة زندگی و شخصیّت قطبالدّين
ابهری ،عارف آذربايجانی اين روزگار و مخاطب مکتوب اوّل ،وجود دارد که بخشی از
ابهامات دربارة او را رفع میکند .مضمون نامة دوم نیز ،تنها گزارشی است که از
اوحدالدّين غزنوی ،شاعر و مترجم چندزبانه و خوشنويس قرن ششم در دسترس است.
اطّالعاتی دربارة محیط اجتماعی و تصوّف آذربايجان در قرن ششم و صنعت
کاغذسازی در ايران آن روزگار و نکات ارزشمندی دربارة خود شاعر ،بهويژه مذهب فقهی
و سال وفات او و ...از دريافتهای ارزشمند ديگری است که به برکت اين دو مکتوب
خاقانی برای نخستینبار دانسته میشود .رفع ابهام از هويّت مؤيّدالدّين ،فرزند بزرگ
خاقانی ،چهارده بیت عربی و سه بیت فارسی از سخندان شروان که در جای ديگری
نیامده و در اين متن ديده میشود ،اشاره به چند ضربالمثل کهن فارسی و عربی و
تصحیح عباراتی از منشآت فارسی خاقانی به کمک اين متن و اطّالعاتی دربارة اقوام و
زبانهای رايج آن روزگار ،ازجمله غوريان و زبان و نسب آنها و زابلیها و خلجها و زبان و
نسبشان و بسیاری نکات و دقايق که در اين متن آمده ،از برکات ديگر آشنايی با اين دو
نامة عربی است.
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اين دو نامه ،بهويژه ازلحاظ شناخت نثر عربی خاقانی و نوع منشآت قرن ششم و
روشنکردن زوايايی از تاريخ آذربايجان و تصوّف اين منطقه ،اهمّیّت فراوان دارد .در
حاشیة نسخههای خطّی نامهها پارهای نکات و واژگان توضیح داده شده است که نشان
میدهد متن آنها برای تدريس شیوة کتابت متون فاخر عربی بهکارمیرفته است .طبعاً
در روزگار ما نیز اين نامهها را میتوان بهعنوان نمونههای عالی نثر عربی ايرانیان در
دورههای تحصیالت تکمیلی زبان و ادبیّات فارسی و زبان و ادبیّات عربی در دانشگاهها
موردمطالعه و تحقیق و تدريس قرارداد .اين نکات و مباحث ديگری ازايندست ،معرّفی و
تصحیح اين متون را ضروری ساخته است.
پیش از اين ،منشآت عربی خاقانی به اهل فضل معرّفی نشده بود و هیچ تحقیقی نیز
در اين زمینه منتشر نشده است .ما در اينجا برای نخستینبار اين متون ارزشمند را به
اهل فضل میشناسانیم .گفتنی است که ما متن اين دو نامه را تصحیح کرده و با نام
غايت ابداع همراه با مقدّمه و تعلیقات و ترجمة متن در دست انتشار داريم.
 .2منشآت عربي خاقاني
چنانکه گفتیم ،اين دو نامه همة منشآت عربی خاقانی نبوده و نمونههای اندکی از
عربینويسیهای او در ديوان و منشآت فارسی وی آمده است .خاقانی در نامهای که به
دو داماد خود (شهابالدّين و مشیّدالدّين) نوشته است ،آنجا که ماجرای سفر نافرجام خود به
ری و بازگشتش را در حالت بیماری به تبريز شرح میدهد ،به گمشدن «جامهدانی که به
مقامات نظم و نثر و رساالت تازی و پارسی محشوّ و مشحون بود و صدهزار نُکت و نتف و فِقَر
و لُمَع تعبیه داشت» ،در دو فرسنگی زنجان اشاره میکند (خاقانی .)286 :1349 ،بهنظرمیرسد
اين جامهدان مشتمل بر دستنوشتههايی از آثار شخصی خاقانی بوده که قصد داشته است
هنگام مهاجرت بهخراسان آنها را با خود ببرد؛ چون اگر اين مجموعه از آثار ديگران بود
و میشد آنها را با پرداخت مبلغی از نقاط مختلف تهیّه کرد ،آن مايه دريغ وجهی
نداشت که بنويسد ...« :هرچند طلبیدند نیافتند و الحقّ خزانهای غیبی و گنجی عرشی
از دست برفت که ت ا پرگار حیات تنگ درآمدن ،آن تحسّر از نقطة دل برنخیزد .اين واقعه
با مرضالجسد يار شد و اين ضعیف را از دستِ وجود بیرون برد» (همان.)286 :
او در ديوان خود اين مجموعة نظم و نثر را «نتیجة جان» خود میخواند و آرزو
میکند که خداوند اين مجموعة گمشده را که از «صد خزينه» بهتر است ،به او بازگرداند
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(خاقانی)920 :1368 ،؛ بنابراين ،مجموعة آثار منثور و نامههای عربی و فارسی خاقانی بسی
بیشتر بوده است از آنچه به دست ما رسیده و ممکن است احیاناً برسد.
 .3معرّفي نسخهها
ما توانستهايم از رسائل خاقانی دو نسخه را شناسايی و در تصحیح خود از آنها استفاده
کنیم :نخست ،دستنويسی است از کتابخانههای چستربیتی ()Chester Beatty Library
به شمارة  MS 3798و ديگری ،نسخهای از کتابخانة سلیمانیّة ترکیّه ،بخش داماد
ابراهیمپاشاست (به شمارة  .)1173/4نسخة نخست ،با تاريخ کتابت اوّل رمضان 581ق،1
خطّی زيبا و روشن و يکدست دارد .ابعاد صفحات  17در  21سانتیمتر و کلّ صفحات
نسخه  78برگ است .کاتب به شیوة برخی مصاحف قديمی دو سطر باال و پايین را در
هر صفحه ،با خطّ درشت و زيبا نوشته و بر چشمنوازی اثر افزوده است .ما اين نسخه را
به دلیل قدمت و معاصربودن آن با مصنّف و نفاست و مشکولبودن بهعنوان نسخة اساس
انتخاب و متن و حواشی آن را عیناً در تصحیح خود نقل کرديم و نیز تفاوتهای نسخة
دوم را با آن در حاشیه آورديم .ارجاعات ما به متن نامههای خاقانی در اين مقاله هم به
همین نسخه خواهد بود.
نسخة اوّل که آن را اختصاراً «چ» نامیديم .عالوه بر اين دو نامه که  31برگ (از برگ

 1تا  )31را دربرمیگیرد ،در بقیة برگها (از  32تا  )78ديباچة کتاب مشهور دُمیَةُالقَصر وَ
عُصرةُ اَهلِ العَصر را دربردارد و هر صفحه مشتمل بر يازده سطر است .متأسّفانه چهار
صفحه از میانة متن افتاده است که ما آن را به کمک نسخة دوم تکمیل کرديم .کاتب
اين نسخة نفیس در پايان ،خود را «عبدالوهّاب بن ابیالفضل تبريزی» معرّفی کرده که
ما در منابع در دستر س اطّالعی از او به دست نیاورديم ،امّا پیداست که هنرمندی فاضل
و خوشذوق بوده است .تبريزیبودن و معاصربودن او با مصنّف بر ارزش کار و نسخهای
که کتابت کرده ،افزوده است .انجامة نسخه از اين قرار است :رسائل عربی خاقانی581( ،ق،
برگ« :)78
».2
نسخة دوم ،نسخة کتابخانة سلیمانیّه است که آن را اختصاراً «د» مینامیم .اين
نسخه در واقع بخش پايانی دستنوشتهای از ديوان و تحفةالعراقین خاقانی است .دو
کاتب ،اين نامهها را با حواشی آنها ظاهراً از روی نسخة چستربیتی نوشتهاند؛ اوّلی که
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فاضلتر و خوشخطّتر است ،خود را «الحقیر المقلّ المدعوّ بفنايی »3معرّفی کرده
(خاقانی ،بیتا )208 :و کاتب اصلی است ،امّا کتابت بخشهايی از رسالة نخست را به کسی
که شايد شاگردش بوده ،سپرده است .طبعاً کیفیّت کار کاتب دوم به کاتب اصلی
نمیرسد .بخش نامههای نسخه ،يازده صفحة  25سطری است و تاريخ ندارد ،امّا نبايد
تاريخ نگارش آن از قرن هفتم و هشتم فراتر باشد .مُهر وقف کتاب به اين شرح
پايانبخش اين نسخه است« :
»4.

 .4تاریخ نگارش نامههای عربي
تاريخ نگارش نامة نخست (نامه به قطب ابهری) به اعتبار اينکه در آن به النّاصرلديناهلل،
خلیفة سیوچهارم عبّاسی (575-622ق) اشاره شده ،میبايد بعد از سال  575و قبل از
( 577سال درگذشت قطبالدّين) باشد .خاقانی اين نامه را از تبريز به بغداد فرستاده است.
تاريخ نگارش نامة دوم بهصورت دقیق مشخّص نیست .تنها باتوجّهبه اشارهای که به اين
نامه در منشآت فارسی خاقانی وجود دارد ( ،)176-175 :1349میتوان گفت که تاريخ
نگارش آن قطعاً قبل از نامة بیستوچهارم منشآت خطاب به قطبالدّين ابهری بوده
است .غفّار کَندَلی تاريخ نامة فارسی مزبور به قطبالدّين را سال 580ق دانسته است
( 603 :1374و  )618که باتوجّهبه سال درگذشت قطبالدّين نمیتواند درست باشد.
 .5محتوای نامۀ نخست
سرآغاز اين نامه ،مثل نامههای ديگر خاقانی و مراسالت مرسوم در قرن ششم ،به ذکر القاب
و عناوين مخاطب ،يعنی قطبالدّين ابهری اختصاص دارد که با تفصیل و تبجیل فراوان
برگزار میشود .خاقانی دو نامة فارسی هم به مخاطب اين نامه نوشته که در منشآت
فارسی او در دسترس است ( .)182-164 :1349اين دو نامه اهمّیّت شخصیّت قطبالدّين را
در روزگار خود و نیز در زندگانی خاقانی نشان میدهد .نويسنده در اين مقدّمه ،مخاطب
را که از اهل خانقاه است ،براساس تعارفات مرسوم ،از شماری از بزرگان تصوّف ،ازقبیل
حسن بصری و ذوالنّون مصری و ابوتراب نخشبی و جُنید و ...برتر میشمارد و پس از
اشاره به دريافت نامة مخاطب ،خوشحالی زايدالوصف خود از اين نامه و اشتیاق فراوان
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خويش را به ديدار او ابراز میکند و به مناسبت يادی میکند از ديداری که پیشازاين با
مخاطب داشته است .او از آن ديدار با عنوان «روزگار وصال» ياد میکند.
اين بخش بسیار زيبا و خواندنی است و ازلحاظ مفهوم و محتوا بسیار شبیه است به
آنچه خاقانی در نامة فارسی خود به قطبالدّين آورده است:
«اين يکروزه زمان زُلفت و اوان الفت که برآورد سال سلوت و خونبهای ايّام شباب بود
که در ظلّ ظلیل آن عاقلة ايّام يافته شد و به مسامحت اقدار ...از دست سپهر غدّار
درربوده آمد ،هرگز دلِ محروممانده را از ياد نمیشود... ،؛ چه آن عهد سِمَتِ ايّامالبیض
و لیالی عشر داشت که همهروز شب قدر بود ...نعم که آن عهد به روق شباب و بروق
سحاب و ظلّ جناح طاير و نور شِهاب ساير و سیر خیال زاير و مواعید عید و مورد وَرد
و حقد مادران و مهر دلبران و طراوت حیات و وفای غانیات نسبت داشت ...به درنگ
آمد و به شتاب برفت؛ دير رسید و زود برفت...

»...

(همان.)165-166 :

اين نامه پاسخ دوستانهای است به مکتوب صمیمانة قطب ابهری که در آن از سفر
قريبالوقوع خويش به مکّة مکرّمه سخن گفته بوده است و اين بهانهای میشود که خاقانی
که خود شاعر کعبه است ،بهتفصیل و با فصاحت تمام ،به ستايش بیت عتیق بپردازد .او
آرزو می کند که ای کاش همسفر قطب به سوی قبله بود .ما شباهتهای مضمونی اين
توصیفات را به مضامین ديوان خاقانی در بخش تعلیقات غايت ابداع نشان دادهايم.
ابیاتی که خاقانی به ارتجال سروده ،زينتبخش ادامة اين بخش است ،امّا موضوع
اصلی اين مکتوب که آن را به نوعی «مقامه» نزديک میکند و اوج هنر نويسنده را در
توصیف و عبارتپردازی فنّی به زبان عربی نشان میدهد ،پس از آن آغاز میشود که وی
داستان ديدار خود را با مردی صوفی حکايت میکند .روايت خاقانی از ظواهر اين
درويش بیانگر سیمای متصوّفة روزگار اوست که البتّه در ادامه از طعن و تعريض
قلندرانه به مدّعیان تصوّف در آن روزگار خالی نیست .خاقانی از درويش میپرسد که
کیست و اهل کجاست؟ مرد اجماالً خود را معرّفی میکند و میگويد که اهل خونج و از
شاگردان شیخ قطبالدّين ابهری است .میدانیم که خونج يا «خونه» شهری در نزديکی
میانه در آذربايجان بوده است  .اينکه قطب ابهری که در روزگار نگارش اين نامه در بغداد
بهسرمی برده ،عالوه بر بغداد و زادگاه خود ،ابهر ،مريدانی هم در شهرهای آذربايجان
داشته است ،بهخوبی وسعت دايرة نفوذ وی در محیطهای خانقاهی و جايگاه او را در
عرفان آذربايجان نشان میدهد.
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خاقانی با شنیدن نام قطب ابهری ،درويش را در آغوش میگیرد و مینوازد و احوال
شیخ ابهر را از او می پرسد .درويش سپس مقداری کاغذ و چاقو که گويا چاقوی قلمتراش
بوده ،از آستین خود بیرون میآورد و بهعنوان هديه به خاقانی میدهد که خاقانی ضمن
سپاس فراوان آن را نمیپذيرد ،امّا اين مقدّمه بهانهای میشود که سخنور چیرهدست ،با
توصیف کاغذها و چاقوهای مرد صوفی ،اوج زبانآوری خود را به تازی به رخ خواننده بکشد.
توصیف اشیائی ازقبیل کمان ،چاقو و ...از شیوههای متداول مقامهپردازان بوده است.
آنها با توصیف اين اشیاء معمولی که چهبسا توصیف مفصّل آنها دشوار بهنظرمیرسد،
توانمندی ادبی و فصاحت و بالغت خود را به رخ میکشیدهاند .توصیفات خاقانی در
اينجا ،تنها عبارتپردازی نیست و عالوه بر بُعد ادبی ،حاوی اطّالعات تاريخی و اجتماعی
نیز هست .در ضمن اين توصیفات درمیيابیم که خونج و آذربايجان آن روزگار در صنعت
چاقوسازی ،مقام زنجان امروز را داشته و يکی از مراکز مهمّ تولید کاغذ در کنار سمرقند
و بغداد و شام هم بوده است .در همین اشاره ،عالوه بر اطّالعات تازه دربارة خونج،
بهعنوان يکی از مراکز قديم کاغذسازی ،سندی قديمی و معتبر دربارة کاغذسازی در
بغداد و همچنین شام میيابیم که نشان میدهد کارخانههای کاغذسازی در اين مناطق
در قرن ششم کامالً فعّال بوده است.
 .6خونج یا کاغذکنان
دربارة کاغذسازی در خونج اين نکته را هم بايد بیفزايیم که اين شهر به دلیل صنعت کاغذ از
ديرباز به «کاغذکنان» مشهور بوده است .شايد کهنترين مأخذی که به نام کاغذکنان اشاره
کرده ،سلجوقنامه باشد (نیشابوری )58 :2004 ،که پیش از سال 582ق تألیف شده است.
معجمالبلدان نیز از منابع کهنی است که در قرن هفتم به اين شهر پرداخته است:

( 5حموی،
)407/2 :1995

حمداهلل مستوفی در قرن هشتم دربارة کاغذکنان نوشته است« :کاغذکنان شهر وسط
بوده است .امیر میشود [مهشاد؟] زنجانی که جدّ مادری شروين بوده است ،ساخته بود و
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خونج نام کرده است .چون در آنجا کاغذ خوب میکردند ،کاغذکنان مشهور شد .اکنون
خراب است .در فترت مغول خراب شد» (6 .)72 :1387
 .7دستمال کاغذی در ایران قدیم
از قسمتهايی از توصیفات خاقانی دربارة کاغذ ،برای نخستینبار با اين نکته آشنا
میشويم که د ر ايران قديم کاغذهای لطیفی وجود داشته که بر سر سفره از آن به عنوان
دستمال استفاده می شده است .اين اطّالع عالوه بر پیشرفت صنعت کاغذسازی در
آذربايجان آن روزگار ،پیشگامی ايرانیان را در تولید دستمال کاغذی نشان میدهد .اين
درحالی است که صنعت دستمال کاغذی در دنیای امروز گويا کمتر از يک قرن قدمت
دارد 7.ضمناً از سخنان خاقانی میتوان حدس زد که صوفیان آن روزگار در سفرهای
خويش و برای هديه يا امرار معاش ،اجناسی مثل کاغذ و چاقوی قلمتراش را به اين شهر
و آن شهر میبردهاند.
از اطّالعات جالبتوجّه متن در اينجا اشاره به هفت شمشیر باستانی است که يکی از
آنها ذوالفقار علی(ع) بوده است و شايد در متن ديگری از اين هفت شمشیر سخن نرفته
باشد .برخی اطّالعات اجتماعی دربارة زنانی که چاقو بر کمر میبستهاند ،از نکات ديگری
است که در اين متن میتوان خواند.
سخن خاقانی دربارة کاغذ و چاقو به درازا میکشد؛ تاجايیکه از اطناب کالم عذر
میخواهد و از قطبالدّين میطلبد که او را به هنگام زيارت آستانة مقدّس نبوی از دعای
خیر فراموش نسازد و سالم و درودش را به آن آستان مقدّس برساند.
نامههای خاقانی ،مثل منشآت متداول در آن روزگار ،با دعا و سالمرساندن به بزرگان
و نزديکان مخاطب به فرجام نزديک می شود .خاقانی در اين بخش باالترين درودها را از
طريق مخاطب به سوی «ناصراالسالم و المسلمین ،عمدةالخلفاء ...مفخر آلعبّاس»...
روانه میکند .اين شخص ،چنانکه گفتیم ،کسی نمیتواند باشد جز ناصرِ خلیفه ،يعنی
سیوچهارمین خلیفة عبّاسی (وفات622 :ق) .خاقانی در نامة فارسی به قطب ابهری نیز
از همین شخص ياد کرده است .میدانیم که قطب ابهری ،چنانکه در مناقب اوحدالدّين
کرمانی آمده است« :مفتی و رئیس و پیشوای بغداد بود» ()46 :1347؛ بنابراين،
میتوانسته رابط خاقانی با دربار خلیفه باشد.
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دومین کسی که خاقانی او را با سالم و تحیّت خود مینوازد ،ضیاءالدّين ملکالرّؤساء
ابوالفضل زنگی ،از رجال و رؤسای بغداد است که اطّالع خاصّی از او به دست نیاورديم.
خاقانی کمال اشتیاقش را به ديدار او اعالم میکند.
پايانِ نامه يادکردی است از حامل نامه ،يعنی مؤيّدالدّين که پسر بزرگ خاقانی است.
دو پسر ديگر او رشید و عبدالمجید نام داشتهاند .مؤيّدالدّين به سفارش پدر به تحصیل
فقه اشتغال داشته و در تبريز برخی کارهای پدر را سرپرستی میکرده و احیاناً رابط او
با برخی از بزرگان هم بوده است 8.پايانبخش اين مکتوب سالم و تحیّت خاقانی به
شاگردان و ارادتمندان قطب ابهری است.
 .8قطبالدّین ابهری
نامه ای که توصیف آن گذشت و نیز نامة فارسی خاقانی به قطب ابهری (خاقانی:1349 ،

 )182-164که خود مشتمل بر دو نامه و از طوالنیترين مکتوبات خاقانی است ،ازلحاظ
شناخت هويّت يکی از بزرگان تصوّف آذربايجان و رجال شهر ابهر و تصحیح و تدقیق
اطّالعات مرتبط با او بسیار اهمیّت دارند .قطب ابهری از شخصیّتهای علمی و عرفانی قرن
ششم است .نويسندة مناقب اوحدالدّين کرمانی ،او را مريد ضیاءالدّين ابوالنّجیب سهروردی
(وفات563 :ق) و فاضل و عالمی صاحب اطّالع کامل در علوم دوازدهگانة آن روزگار (شامل
نحو ،صرف ،عروض ،قافیه ،لغت ،قرض ،انشاء ،خط ،بیان ،معانی ،محاضرات و اشتقاق) دانسته است:
«اوّل کسی که دعوت او [ابوالنّجیب] را اجابت کرد و مرشد شد ،شیخ قطبالدّين
ابهری -قدّساهلل سرّه -بود و او مريدی فاضل و عالم بود ،در تمامت فضايل وقوفی کلّی
داشت؛ آنچنانکه گويند« :در همهفن چو مرد يکفن» .از علوم و فضايل هیچچیز بر او
پوشیده نبود .علوم دوازده است .او را بر تمامت وقوف و اطّالع کلّی بود و مفتی و رئیس
و پیشوای بغداد بود و مشارٌالیه میباشد و مشهور است که دو درس گفتی؛ يکی در خأل
و يکی در مأل .بر قدر حوصلة هرکس درس فرمودی؛ هم خأل و هم مأل( »...مناقب،
.)56 :1347

او داماد ابونجیب سهروردی و وصیّ او نیز بوده که پیش از مرگ ،برادرزادة
پانزدهسالهاش شهابالدّين سهروردی را به او سپرده است« :به شیخ قطبالدّين وصیّت
میکند که برادرزادهام ،شیخ شهابالدّين ،قدّساهلل سرّه ،هنوز طفل و کودک است ،در
سنّ پانزدهسالگی می باشد .در حقّ او هیچ تقصیر نکنی و بر آن قرار که من تو را ارشاد
کردم ،تو نیز او را ارشاد کنی و به تحصیل و اشتغال او اجتهاد کنی...که استعداد عظیم و
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قوّت حافظه بهغايت دارد .مرا از تو مشفقتر کسی نیست و بر من از او عزيزتر کسی
نیست» (همان.)59 :
قطبالدّين عالوه بر اينکه داماد شیخ ابونجیب سهروردی است ،پدر زن رکنالدّين
سُجاسی نیز هست که دخترش (نوة دختری ابونجیب) را به همسری او درآورده است (همان:
 .)59در منابع تاريخی و کتب صوفیّه ،به سلسلهای از بزرگان طريقت اشاره کردهاند که
قطبالدّين ابهری در آن جای دارد .شايد مهمترين و جالبتوجّهترين اين سلسلهها،
سلسلة اقطاب شمس تبريزی است که طبق بسیاری از منابع ،مريد رکنالدّين سُجاسی و
او مريد و نايب قطبالدّين ابهری بوده است و از اين طريق خرقه به ابوالنّجیب سهروردی
و سپس احمد غزّالی میرسانده است (الصفدی .)144/21 :1420 ،همچنین شیخ اوحدالدّين
کرمانی ،چنانکه اشاره شد ،در همین طريقت بوده است و بهواسطة رکنالدّين سُجاسی
خرقه از قطبالدّين ابهری دارد (جامی .)586 :1375 ،ابنفُوَطی در ذيل شرح احوال «
» به اين مشیخه اشارت کرده
است« :
».)192/4 :1374(9

ابنفوطی مشخّصات کامل او را همراه با دو بیت منسوب به وی چنین آورده است:
.

()361-360/3 :1374

امّا در مقدّمة نامة عربی خاقانی (581ق :برگ )1به قطب ابهری ،عبارتی آمده است که
تاريخ درگذشت او را تا بعد از سال درگذشت خاقانی عقب میبرد .در مقدّمة نامه آمده
است« :
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» 12،که صراحت دارد بر اينکه قطبالدّين بعد از مرگ
خاقانی و تا زمان کتابت نسخة اين نامه در اوّل رمضان سال 581ق هنوز در قید حیات
بوده است ،امّا بايد توجّه داشت که اخباری ازايندست ،معموالً در آن روزگار با سرعت
منتقل نمیشده و هیچ عجیب نیست که کاتب رسائل خاقانی در تبريز پس از گذشت
حدود چهارسال از درگذشت قطب ابهری در بغداد از ماجرا بیخبر مانده و زندهبودن او
را استصحاب کرده باشد .طبعاً کاتب نسخة ابراهیمپاشا نیز يکیدو قرن بعد ،عیناً از
نوشتة کاتب قبلی رونويسی کرده و عبارت« :حرَساهلل ايّامه» را تکرار کرده است؛
درحالیکه قطب يقیناً در روزگار کتابت نسخة دوم ما در قید حیات نبوده است.
برای اينکه با پیشینة رابطة خاقانی و قطب ابهری بیشتر آشنا شويم ،نگاهی
میافکنیم به بخشی از نامة خاقانی به او که در منشآت فارسی آمده و چنانکه گفتیم،
خود مشتمل بر دو نامه است.
خاقانی در اين مکتوب هم با آوردن القاب و عناوين محترمانهای برای مخاطب،
سخنش را آغاز میکند و با يادآوری ايّام ديدار او ،اشتیاقش را به زيارت دوبارة
قطبالدّين ابراز میدارد .او در ادامه به نامهای که از مخاطب دريافت کرده است ،اشاره
میکند و ابتهاج خود را از اين بابت بر قلم میراند .گويا قطبالدّين در نامهاش از خاقانی
گله کرده بوده که چرا يادی از او نمیکند .خاقانی در پاسخ میگويد که از زمان دوری از
آستان او لحظه ای از ياد او و ستايش ناصر خلیفه و چند تن ديگر از بزرگان بغداد فارغ
نبوده است .خاقانی به سفر نخست خود به قصد خراسان اشاره میکند که بهواسطة
بیماری در ری و ممانعت او از سفر ناکام ماند .خاقانی در حال بازگشت از اين سفر به
تبريز ،درحالیکه سخت بیمار بوده است ،در ابهر از الطاف قطبالدّين بهرهمند شده و
شیخ ابهری به عیادت او شتافته بوده است (« :)182-164 :1349مجلس عالی را ،أعالهاهلل
تعالی ،به وقت نزول کمتر به حال بحالی [ظ:حوالی] ابهرِ ابهر به کِهتر يَدِ ايادی بود و
چون او را به قهر قهقری از جانب منیع ری ،حماهاهلل و حرّسه ،بازگردانیدند ،در آن يک
زمان ...حقّ عیادت بل اعادت داشته .يمیناهلل که مجلس عالی در هر دو حالت به اوّل
اکرام ابراهیمی فرمود و به آخر برهان عیسوی بنمود» (همان.)170:
از اين اشاره دانسته میشود که قطب ابهری در حدود سال 573ق که خاقانی بیمار
از ری به جانب تبريز در حرکت بوده ،در بین راه ،در ابهر ،از او عیادت و پذيرايی کرده
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است .از مضمون هر سه نامه ،يعنی دو نامة فارسی و نامة عربی که اينک معرّفی میشود،
به ر وابط صمیمانه و گاه همراه با صراحت اين دو شخصیّت ادبی و عرفانی و فرهنگی
قرن ششم میتوان پیبرد.
 .9محتوای نامۀ دوم
دومین نامه در رسائل عربی خاقانی خطاب به اوحدالدّين غزنوی ،شاعر و خوشنويس و
زباندان قرن ششم نوشته شده است.
 .1-9اوحدالدّین غزنوی
ما دربارة اين شخصیّت جز آنچه در متن نامه آمده است ،دانشی نداريم و آنچه دربارة
اين شاعر چندزبانة آن روزگار میدانیم ،منحصر در نکاتی است که خاقانی به آنها اشاره
کرده و امیدواريم که از اين پس در پرتو پژوهشهای آتیِ محققان ،اطّالعات بیشتری
دربارة شخصیّتی که در اينجا برای نخستینبار معرّفی میشود ،بهدستآوريم.
خاقانی در مقدّمة مکتوب خود اوحدالدّين را با القابی چون «سیّد عالم جامع» ياد
میکند که نشاندهندة مراتب علم و فضل اوست .تعبیر «مفید عظماءالسّالطین» نیز که
دربارة او بهکاربرده است (خاقانی :581 ،برگ ،)19اجماالً میتواند جايگاه او را در تشکیالت
حکومتی آن روزگار نشان دهد و تعبیر «سیّدالشّعراء» و «أشعر الشّعراء القدماء و
المحدثین» (همان) با وجود مبالغه و تعارفی که به مقتضای احترامات متداول در
نامهنگاری های آن زمان در آن وجود دارد ،بیانگر جايگاه شعری و ادبی اوست .از تعبیر
«ادريس بدايعالخطّ» در سخن خاقانی هم میتوان دانست که اوحدالدّين از خطّی بسیار
نیکو بهرهمند بوده است.
خاقانی اين نامة شیوا را در پاسخ به هفت قطعه شعر اوحدالدّين نوشته است که از
آنها با تعبیر «سبع قصايد جیاد» و «سبع معجزات اللّسان» ياد میکند (همان :برگ .)20او
میگويد :اگر به مقتضای ضربالمثل «الشّعر بالشّعر ربا»( 13همان :برگ )21پاسخدادن به
يک ستايشنامة منظوم با ستايشنامة منظوم ديگر کاری ناپسند نبود ،من نیز زبان به
ستايش او میگشودم.
اطّالع ديگری که دربارة اوحدالدّين غزنوی در متن آمده ،تسلّط او بر هفت زبان مهمّ
و پرکاربرد آن روزگار ،يعنی عربی و دری و ترکی و هندی و غوری و زابلی و خلجی است.
بدينترتیب ،ما با شاعری مسلّط بر هفتزبان در قرن ششم روبهرو هستیم که «خصّ اقواله
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بسبع لغات» (همان :برگ)25؛ يعنی ظاهراً با هفت زبان و ضمن هفت قطعه شعر خاقانی را
ستوده و شاعر شروان نیز متقابالً با اين مکتوب شیوا به او پاسخ داده است.
وجود مترجم دانايی مثل اوحدالدّين در تشکیالت اداری و حکومتی آن روزگار،
وسعت روابط سیاسی و تجاری را در آن برهه نشان میدهد .در میان زبانهايی که
اوحدالدّين میدانسته و به آنها شعر میگفته است ،ما با زبانهای عربی و دری آشنا
هستیم .طبعاً مقصود وی از زبانهای ترکی و هندی بايد لهجة کهن ترکی و سانسکريت
قديم و گويش رايج در شبهقارّة هند موردنظر باشد ،امّا سه زبان غوری و زابلی و خلجی
که اوحدالدّين بر آنها مسلّط بوده ،نیاز به گفتوگوی بیشتر دارد که ما در غايت ابداع
بدانها پرداختهايم  .اگر بپذيريم که اوحدالدّين عالوه بر تسلّط بر زبانهای غوری و زابلی
و خلجی ،به اين زبانها شعر هم میگفته ،میتوانیم نتیجه بگیريم که اين زبانها ،بهرغم
باستانیبودن و انزوای تاريخی ،خالی از شعر و ادبیّات نبودهاند؛ چراکه اوحدالدّين غزنوی،
علیالقاعده ،بدون پیشینه و نمونههای قبلی که پیش روی او بوده ،نمیتوانسته به اين
زبانها شعر بگويد.
 .2-9بر محور عدد هفت

ساختار نامة دوم خاقانی و اشارات آن بر محور عدد هفت میچرخد .او با تسلّط عجیب
خود بر آيات و روايات و اساطیر و داستانها دستبُردی شگرف را در هنر کتابت از خود
به يادگار میگذارد.
اشاره به هفت رکن وضو ،سبع شداد ،هفت دريا ،هفت امر طبیعی ،هفت روز ايّام
بردالعجوز ،هفت پردة چشم ،سبعالمثانی ،سبع طوال ،هفت هیکل ،هفت طبقة ابدال،
سبع لیال ،هفت اقلیم ،هفت اقنوم ،هفت باب دوزخ ،هفت خصلت نیکو ،سبع سنابل،
هفت عضو بدن ،هفت دور طواف ،قرائات سبعه ،سبع آيات ،هفت حرف ،هفت کوه ،سبع
سنین ،سبع بقرات ،حاالت هفتگانة صرف فعل ،هفت اختر بناتالنّعش و ثريّا ،هفت
فرزند يافث ،هفتفرزند ارم بن سام ،انواء هفتگانه ،امعاء هفتگانه ،هفت واجب ،هفت
سنگريزة جمرات سهگانه ،هفت بار سعی میان صفا و مروه و ...ازجمله بازیهای هنری
خاقانی با عدد هفت در اين نامه است14.
 .3-9مذهب فقهي خاقاني

از فوايد ديگر اين متن پرتوی است که بر مذهب فقهى خاقانی میافکند .میدانیم که
خاقانی شاعری اهل شرع بوده و به فقاهت اهمّیّت میداده است .بااينهمه ،در اينکه
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خاقانی پیرو کدام مذهب فقهی است ،اختالفنظر وجود دارد؛ برخی مثل قاضی نوراهلل
شوشتری ( )622-617/2 :1377او را به استناد برخی سخنانش شیعه ،امّا اهل تقیّه
دانستهاند ،که در اينصورت میبايد او را پیرو مذهب فقهی امامی بدانند ،امّا شافعیبودن
خاقانی سخن مشهور محقّقان معاصر است؛ ازجمله سجّادی نوشته است« :خاقانی در
مذهب بر طريقة تسنّن و پیرو شافعیّه بوده است و اين معنی از اشعارش برمیآيد و در
موارد بسیار از طريقة تسنّن و احکام آن سخن گفته و عالوهبراين ،ائمّة شافعیّه ،مانند
محمّديحیی و محمّداسعد حفَده و مانند آنها را مدح گفته يا در مرثیة آنان شعر سروده
است» (خاقانی :1368 ،بیستوشش).
سجّادی توضیح نداده است که شافعیبودن از کدام ابیات يا آثار خاقانی استنباط
میشود .اينکه مدح و مرثیهگفتن برای عالمان يک مذهب فقهی دلیل گرايش شاعر به
آن مذهب باشد ،استدالل تمامی نیست؛ زيرا عالوه بر اينکه خاقانی حتّی برای مسیحیان
نیز مدح سروده ،مدايح و مراثی او ويژة شافعیان نیست .بهعنوان نمونه او در قصیدهای
رکنالدّين خويی شافعی و رکنالدّين رازی حنفی را در کنار هم ستوده است:
رکن خــوی حِبـــرِ شافعیتوفیق

رکـــن ری صـــدر بوحنیفهشعار
(همان)202 :

برای معلوم شدن مذهب فقهی خاقانی بايد به مباحث فقهی موجود در آثار او توجّه
کرد .طبعاً اگر خاقانی پیرو هر مذهبی از مذاهب چهارگانة اهل سنّت باشد ،میبايد در
آثار او فتاوايی مطابق با همان مذهب بیابیم .خوشبختانه در ديوان خاقانی و منشآت
عربی او اشارات متعدّدی به مذهب فقهی او وجود دارد .از مجموع اين اشارات میتوان
نتیجه گرفت که مشرب فقهی خاقانی به مذهب حنبلی نزديک است15.
باآنکه مذهب حنبلی در ايران آن روزگار رواج زيادی نداشته ،امّا اين مذهب در نیمة
قرن ششم در بغداد رسمیّت يافته و از يکی دو قرن پیش از آن در اين شهر نفوذ داشته
است (معینی ،محسن« :1389 ،حنبلیّه»)؛ لذا بعید نیست که خاقانی بهواسطة رفتوآمدهايی
که به اين شهر داشته و نشستوبرخاست با عالمان اين شهر ،اين مذهب فقهی را
پذيرفته باشد .سختگیری حنبلیها در عقايد و انکار آنان در حقّ معتزله و اسماعیلیّه
هم میتوانسته است بر جذّابیّت اين مذهب در نظر خاقانی افزوده باشد .بااينهمه ،با
قاطعیّت نمی توان او را حنبلی دانست و پروندة اين بحث را تا زمان استقصای کامل در
ديدگاههای فقهی او بايد باز نگه داشت.
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 .10تاریخ وفات خاقاني
از فوايد مهمّ رسائل عربی خاقانی پاياندادن به بحث و جدلها در زمینة تاريخ درگذشت
اين شاعر بلندآوازة زبان فارسی است .چنانکه میدانیم ارباب تذکره و محقّقان معاصر
ديدگاههای متفاوتی در اين باب بر قلم راندهاند.
اين را میدانیم که خاقانی در تبريز ديده از جهان فروبست و در مزارآباد مشهور اين
شهر« ،سرخاب» (مقبرةالشّعراء) آسود .مرقد او تا قرن نهم مشهور و مقرّر بوده (سمرقندی،
 )82 :1318و در قرون اخیر به دلیل سوانح طبیعی مثل زلزله و تغییرات شهری گم شده
است.
محقّقان و مؤلّفان ديروز و امروز ،سالهای متعدّدی را برای درگذشت خاقانی بیان
کردهاند که شامل سالهای ( 529هدايت )384 :1385 ،تا 596ق (زرّينکوب)164 :1355 ،
میشود؛ البتّه دراينمیان ،سالهای  582و 595ق پربسامدترين سالهايی است که برای
مرگ خاقانی مطرح شده است .در سالهای اخیر نیز شفیعیکدکنی (عطّار)72 :1388 ،
سال  591را مستند به يک جُنگ خطّی کتابتشده به سال 750ق ،سال مرگ خاقانی
دانسته است.
باوجوداين ،ما معتقديم درگذشت خاقانی ،در سال  581هجری قمری بوده است و
دلیل ما برای اين ادّعا منطوق عبارت مقدّمة رسائل عربی خاقانی است .در ابتدای اين
نامهها پس از ذکر نام خاقانی تعبیر «

» آمده است« :

» (خاقانی :581 ،برگ.)2
اين مطلب نشان میدهد تاريخ کتابت نامهها بعد از مرگ خاقانی است و در انجامة
نسخه که عالوه بر اين دو نامه ،مقدّمة کتاب دُمیةالقصر را نیز شامل میشود ،اوّل رمضان
581ق بهعنوان تاريخ کتابت آمده است« :
» که ثابت میکند بیترديد خاقانی در زمان کتابت اين دو
نامه در قید حیات نبوده است.
از سويی میدانیم که براساس ديوان خاقانی ،او «دو سال قبل از آيت خسف» ،يعنی
دو سال قبل از قِران مشهور 582ق ،يعنی در سال  580زنده بوده و در اين سال قصد
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سفر دوباره به خراسان داشته است:
چند گويی که دو سال دگر است آيت خسف

دفع را رأفت رحمان به خراسان يابم
()297 :1368

بنابراين ،درگذشت خاقانی میبايد در فاصلة اواخر سال  580تا اواسط  581اتّفاق
افتاده باشد .بايد توجّه داشت که رسائل عربی خاقانی کهنترين سندی است که در
زمینة درگذشت خاقانی در دست داريم و دقیقاً در سال درگذشت او به قلم يک
خوشنويس تبريزی که نمیتوانسته از تاريخ مرگ خاقانی بیخبر باشد ،نوشته شده
است و باوجود چنین سند متقنی باب هرگونه مجادله در اين زمینه بسته میشود16.

 .11اشاره به بخشي از رسائل عربي در منشآت
خاقانی دو بخش کوتاه از نامه به اوحدالدّين را در نامة فارسی خود به قطبالدّين ابهری
در منشآت آورده و به زيبايی آن ،بهعنوان نمونة عالی نثر عربی در رعايت القاب مناسب
برای مخاطب ،افتخار کرده است:
«و اينجا فصلی از رسالتی تازی که به فاضلی نوشتهام ،بیاورم در سلک القابی که او
بدان معروف بوده است:

17.

و هم در اين رسالت آوردهام:

 18و .19
و هر عالم محقّق و منصف مدقّق که عُدّت اختراع مبانی فکر و قوّت افتراع معانی
بکر دارد ،چون تأمّل شافی و نظر محدق در اين ترتیبهای معجزمزاج و اغلوطههای
سحرآمیز کند ،داند که اين غايت ابداع است در صور عبارت نگاشتن و ارواح معانی را
زندهداشتن» (.)175-176 :1349
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از عبارتی که گذشت ،ضمناً دانسته میشود که تاريخ نگارش نامه به اوحدالدّين،
متقدّم بر تاريخ نگارش نامة فارسی و عربی به قطبالدّين بوده است .از فحوای سخن
خاقانی دربارة اوحدالدّين در منشآت که «بوده است» را دربارة او به کار برده ،شايد
بتوان نتیجه گرفت که او پیش از نامهنگاری میان خاقانی و قطب ابهری (قبل از 580ق) از
اين جهان مفارقت کرده بوده است« :و اينجا فصلی از رسالتی تازی که به فاضلی
نوشتهام ،بیاورم در سلک القابی که او بدان معروف بوده است» (همان.)175 :
 .12نتیجه
رسائل عربی خاقانی که دو نسخة آن را در کتابخانههای چستربیتی و سلیمانیّه شناسايی
کردهايم و در اينجا معرّفی شدند ،حاوی نکات ارزشمندی در زمینة تاريخ زندگانی و
انديشههای خاقانی شروانی است و میتواند ابهامات و مشکالتی از آثار اين شاعر را رفع و
ما را با او آشناتر کند .اين نامهها که آنها را بايد از نمونههای عالی عربینويسی و نثر
مصنوع عربی بهشمارآورد ،نکات ارزشمندی دربارة تاريخ و تصوّف آذربايجان در قرن
ششم نیز در اختیار ما قرارمیدهد و منبع دست اوّلی برای شناخت دو مخاطب اين
نامهها ،يعنی قطبالدّين ابهری و اوحدالدّين غزنوی است.
پينوشت
 .1اين روز برابر بوده است با  17آذر سال  107ملکشاهی و اوّل بهمن  554يزدگردی و  25نوامبر
1185م.
 . 2عبدالوهّاب پسر ابوالفضل تبريزی که خدايش به خشنودی خويش موفّق بدارد ،آن را نوشت با سپاس
از خدای تعالی و درود بر پیامبرش محمّد و خاندان او در آغاز ماه رمضان فرخنده به سال .581
 .3شايد «فدايی» يا «ندايی» هم بتوان خواند.
 .4اين ازجمله [کتابهايی] است که با خالصترين نیّات دارندة خیرات و حسنات ،صدر اعظم و داماد
افخم و وزير حضرت سلطان غازی ،احمدخان که خالفتش تا انقراض روزگار جاودانه باد؛ يعنی ابراهیم
پاشا که خدا خیرات را بر دست او آسان گرداند ،وقف کرده است.
« .5خونا»  ،به ضمّ حرف اوّل و پس از واو نون ساکن و مقصور .نام درست آن در هنگام نامبردن و
يادکردن «خونج» است؛ شهری است از توابع آذربايجان ،بین مراغه و زنجان بر سر راه ری و آخرين
واليت آذربايجان بهشمارمیآيد و اکنون آن را «کاغذکنان» ،يعنی «کاغذسازان» مینامند .اهل اين شهر
دوست ندارند آن را خونا بنامند؛ چون قرينة قبیحی را يادآوری میکند .من اين شهر را ديدم؛ شهری
کوچک و ويرانه بود و بازاری نیکو داشت.
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 . 6برای اطّالعات ديگر ن.ک :پرندی ،اکبر ،کاغذکنان در گذرگاه تاريخ ايران ،تهران ،مؤسّسة مطالعات
تاريخ معاصر ايران.1381 ،
 .7ن.ک :ويکیپديا ،مدخل «دستمال کاغذی».
 .8دربارة فرزندان خاقانی ن.ک :ترکی ،محمّدرضا (« ،)1397زادگان خاقانی» ،ديهیم هفتاد ،تهران،
سخن.272-261 ،
 .9امام کمالالدّين عتیقبن عبداللطیف از دست رکن الدّين ابوالغنائم محمّد سُجاسی خرقه پوشید و او از
دست شیخ فريدالدّهر قطبالدّين ابهری و او از دست شیخاالسالم ضیاءالدّين ابوالنّجیب بکری سهروردی
خرقه بر تن کرد.
 .10نقطهچینها افتادگی کتاب ابنفوطی است .ضمناً مصحّح کتاب در حاشیه به کتاب ابندبیثی اشاره
کرده است که زندگی نامة نیکويی از قطب ابهری را ذکر کرده و يادآور شده که تاريخ درگذشت او را روی
سنگ قبر قطب در گورستان شونیزيّة بغداد ديده است .فروزانفر در مقدّمة مناقب ،صفحات  21-20با
اشاره به کتاب ابنفوطی ،استادان او را اجماالً معرّفی کرده است.
 .11قطب الدّين ابوالرّشید احمدبن ابوعبداهلل محمّدبن ابوالقاسم عبداهلل ابهری صوفی و محدّث .زينالدّين
ابوالحسن بن قطیعی که به عدالت موصوف است ،در تاريخ خود از وی ياد کرده و گفته است :او از ياران
شیخ ضیاءالدّين ابونجیب عبدالقاهر سهروردی بود و دارای مجاهدات و معامالت صوفیانه و سخنانی سودمند
برطبق طريقة صوفیّه و قواعد آنان .از قاضی ابوالفتح عبداهلل بن محمّد بن بیضاوی و زاهر بن طاهر شحّامی
روايت کرده و قاضی معینالدّين [عمر بن علی] ابوالمحاسن قرشی دمشقی به سال  552از او سماع
حديث کردهاند .در بغداد به سال  577درگذشته و روز عید فطر سال پانصد  ...بر ...درگذشته است .از
ابیات منسوب به اوست :نه روزهای که روزهگیران بر آن مداومت نمايند و نه نماز و نه پشمینهای که بر
تن پوشند ،هیچيک کار خیر نیست؛ خیر يکباره وانهادن شرّ است و زدودن غبار رشک و حسد از سینه.
 .12اينها رسائلی است که ...حسّانالعجم خاقانی ،قدّس اهلل روحه و نوّر ضريحه ،نوشته است و رسالة
نخست خطاب به شیخ امام قطبالدّين حجّتاالسالموالمسلمین صدر عالمان در دو جهان ابهری ،خداوند
ايّام عمر او را پاسدار باشد ،نوشته و برايش ارسال کرده است.
 .13شعر در برابر شعر نوعی رباست؛ ضربالمثلی است که در منشآت فارسی خاقانی ( )33 :1349هم
آمده است« :پس من که در طريق نثر اين دستبرد توانم نمود ،اگر زحمت نظم در میان نیاوردم ،دانم که
خاطر اشرف نپیچد که «الشِّعرُ بِالشِّعرِ ربا»» .محمّد روشن در بخش «غلطنامه و استدراک» در پايان
منشآت نوشته است« :الشعر بالشعر ربا» ،استاد فقید بديعالزّمان فروزانفر آن را به حدس مأخوذ از
«الشعیر بالشّعیر ربا» میدانست .آن گاه به منابع روايت اخیر اشاره کرده است ،امّا الشِّعرُ بِالشِّعرِ رِباء،
اگرچه در ساخت مشابه روايت يادشده است ،ضربالمثل مستقلّی است که گفتهاند تمّام بن حبیب بن
أوس طايی شاعر (فرزند ابوتمّام ،شاعر مشهور عرب) آن را بر زبان رانده است .گويند او روزی به حضور
امیر محمّد بن عبداهلل بن طاهر رسید و ابیاتی را که در ستايش او سروده بود ،خواند .امیر که خود از
طبع شعر بیبهره نبود ،ابیاتی در پاسخ او گفت .تمّام با رندی گفت« :ای امیر شعر در برابر شعر رباست؛
اندک صلهای هم بر آن بیفزا تا حالل شود»! امیر به غالمش دستور داد هزار درهم به او بدهد و گفت:
اين هزار درهم برای کالمی است که بر زبان راندی نه شعرت! (الصّفدی.)246/10 :1420 ،
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 .14اين اصطالحات و نکات فراوان ديگری را در تعلیقات کتاب آمادة چاپ غايت ابداع توضیح دادهايم.
 .15تفصیل اين مبحث را در مقالة نگارنده با عنوان «مذهب فقهی خاقانی شروانی» در جشننامة در
دست انتشار استاد نصراهلل امامی ببینید.
 . 16تفصیل اقوال مختلف در زمینة درگذشت خاقانی و داوری دربارة آنها را در مقالة در دست انتشار
نگارنده با عنوان «تاريخ درگذشت خاقانی شروانی» در مجلّة نامة فرهنگستان مالحظه فرمايید.
 . 17او با قوّة ابداع خوش ادريس بدايع خط و با معجز قلمش عیسای قوالب برائت و رأس پیشانیهای
اقالم (نويسندگان بزرگ) و فرع گیسوان مردمان (بزرگان خلق) و ناصیة بزرگان جهان و ديدة اعاظم
عالم و چشم بزرگان عجم و چهرة عرب های نژاده و پیشوای قبايل خردمندان است .صدق خطاب
کالمش آشکار است و دندان قلمش چون در دهان نامه به خنده آيد ،خردمندان و اذهانشان را دچار
دهشت ساخته تا در برابرش به سجده افتادهاند.
 .18آنچه در اينجا و فقرة قبلی ،عیناً ،به نقل از منشآت فارسی خاقانی ،با افزودن حرکات و اعراب آوردهايم،
تفاوتهای متعدّدی با متن رسائل عربی خاقانی دارد .در اين دو عبارت به دلیل مشکالت نسخهها يا بدخوانی،
غلطهای متعدّدی به منشآت فارسی راه يافته که از مقايسة اين دو فقره با متن نامه در اينجا آشکار
میشود (خاقانی :581 ،برگ 19و  .)28-27از فوايد تصحیح اين نامهها اصالح مواردی است که
ناخواسته و بهرغم تالش ستودنی مصحّحان آن ،بهصورت نادرست در منشآت فارسی آمده است.
 .19چشم خدای ،نگاهبانش از چشم بد باد! چگونه ظلمت و روشنی را در کنار هم فراهم آورده و سپیدی آب
دهان گوزنان (کاغذ) را با سیاهی چشم آهوان (مرکّب) ،چونانکه مژگان در هنگام خواب با يکديگر
درمیآمیزند ،با يکديگر درآمیخته است؟ و چگونه با کرشمة نگاه قلمی که جادوگرتر از حدقة چشم
خوبرويان است ،چشم ابنمقله (خوشنويس مشهور) را از حسادت کور ساخته و پرندة قلمش ،درحالیکه
روزها برپای ايستاده و شبها در النة خويش روزهدار است ،با خطّی مستقیم و نورانی ،به کوری دشمن
شوم يکچشم ،دل و رودة ابنبوّاب (خوشنويس معروف) را با منقار (نوک قلم) دريده است؟
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