ادب فارسي ،سال  ،10شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1399شمارۀ پياپي 25
10.22059/jpl.2020.301832.1683
Print ISSN: 2251-9262//Online ISSN: 2676-4113
https://jpl.ut.ac.ir/

ختمالغرایب (تحفةالعراقين) و سفرهای حجّ خاقاني
سيّدمحسن حسيني وردنجاني

*

دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد
(از ص  77تا )99
تاريخ دريافت مقاله ،1399/2/9 :تاريخ پذيرش مقاله1399/6/26 :
علمي-پژوهشي

چکيده
ختمالغرايب يا تحفةالعراقين ،مثنوی مشهور خاقانی است که از ديرباز تاکنون مورد توجّه پژوهشگران
بوده است .سالهاست اين پرسش در ميان خاقانیپژوهان مطرح است که آيا اين اثر ،سفرنامه است يا
خير؟ در پاسخ به اين پرسش ،ميان پژوهشگران اختالف نظر بنيادين وجود دارد و تاکنون در تصحيحهای
متعدّد اين متن و پژوهشهای وابستة به آن ،پاسخ دقيقی به آن داده نشده است .اين جستار کوشيده
است تا با روش کتابخانهای و تکيه بر شواهد درونمتنیِ آثار خاقانی ،به اين ابهام پاسخ دقيق و روشنی
بدهد؛ به همين منظور تالش شده است تا نخست ،ديدگاههای عمده و متنوّع پژوهشگران دربارة اين
موضوع بيان ،بررسی و نقد شوند و سپس ديدگاه جديد اين پژوهش ارائه شود که نشان میدهد نبايد به
اين اثر به گونة تام نگريست؛ يعنی بگوييم تمام اين مجموعه سفرنامه است و يا نيست؛ بلکه قسمتهايی
از اين اثر قطعاً سفرنامه است و قسمتهای ديگری از آن قطعاً سفرنامه نيست .از آنجا که دستيافتن به
اين نتيجه ،وابسته به داشتن آگاهی درست از تعداد و زمان سفرهای حجّ خاقانی است ،پيرو گفتار
نخست ،به اين مبحث نيز پرداخته شده است و در اين زمينه هم ،نخست ديدگاههای رايج بيان ،بررسی
و نقد شدهاند و سپس نظرگاه جديد اين جستار ارائه شده است که نشان میدهد خالف اقوال مشهور،
خاقانی در زندگانی خويش حداقل سه حج انجام داده است.
واژههای کليدی :خاقانی ،ختمالغرايب ،تحفةالعراقين ،سفرنامه ،سفرهای حجّ خاقانی ،جمالالدّين
موصلی.
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 .1مقدّمه
ختمالغرايب يا تحفةالعراقين يکی از آثار مشهور خاقانی است که در آن به توصيف مکّه و
برخی ديگر از شهرها و شخصيّتها پرداخته و در نهايت ،آن را به جمالالدّين اصفهانی،
وزير صاحب موصل ،اتحاف کرده است .اين مجموعه از ديرباز مورد توجّه پژوهشگران
بوده و حتّی آثار مشابهی بر اساس آن تأليف شده است.
اين اثر در روزگار جوانی خاقانی تأليف شده و در حقيقت محصول سالهايی است
که خاقانی هنوز دنبالهرو سنايی است و سبک شخصیاش به کمال نرسيده است؛ از
همين رو ،میتوان نشانههايی از تحوّل سبک در آن ديد؛ يعنی تحوّل شاعری دنبالهرو به
گويندهای صاحب سبک .نتيجه اينکه زبان اين اثر از زبان کلّيّت اشعار ديوان سادهتر
است و بر همين اساس نيز اقبال مخاطبان و پژوهشگران بدان قابل توجّه بوده است.
وجود تصحيحها و شرحهای متفاوت از اين اثر ،يکی از شواهد اين مطلب است.
سالهاست ميان پژوهشگران بر سر اين مطلب که آيا اين اثر سفرنامة حجّ خاقانی
است يا خير ،اختالف است .نگارنده برآن است تا با تکيه بر شواهد درونمتنی اين اثر و
آثار ديگر خاقانی ،به تدقيق اين موضوع بپردازد و ضمن آن نيز به پرسشها و ابهامهای
اساسی ديگری در زمينة سفرهای حجّ خاقانی پاسخ گويد.
تاکنون حداقل چهار تصحيح از تحفةالعراقين انتشار يافته است که هريک دارای
مقدّمهای است و امروزه در دسترس است .اين آثار بهترتيب عبارتاند از:
الف) تحفةالعراقين ،تصحيح منشی ابوالحسن صاحب ،مشهور به «مدرّس اوّل» فارسی
در دانشگاه اگره .اين اثر در 1867م در هند منتشر شده و دارای مقدّمة کوتاهی است و
تمام متن تحفه را نيز همين مصحّح در حاشية اين اثر شرح داده است.
ب) تحفةالعراقين ،تصحيح يحيی قريب که با مقدّمهای مفصّلتر از تصحيح صاحب،
امّا مؤجزتر از از تصحيحات بعدی در  1333منتشر شده است.
ج) ختمالغرايب (تحفةالعراقين) ،تصحيح يوسف عالیِ عبّاسآباد است که در  1386با
مقدّمة مفصّلتری از تصحيحات قبل منتشر شده است.
د) تحفةالعراقين (ختمالغرايب) ،تصحيح علی صفری آققلعه که در  1387با مقدّمهای
بهتر از تصحيحات پيشين منتشر شده است و تقريباً بهترين متن پيراسته از تحفه است.
عالوه بر تصحيحهايی که نام برديم ،چند اثر ديگر نيز بسيار مورد توجّه است که
بدانها خواهيم پرداخت:
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ه) مقدّمة تحفةالعراقين موسوم به مقدّمة تحفةالخواطر و زبدةالنّواظر ،اثر پژوهيدة
سيّدحسين آموزگار که در 1333ش منتشر شده است.
و) ختمالغرايب (تحفةالعراقين) ،نسخهبرگردان کهنترين دستنويس تحفه است که در
کتابخانة ملی اتريش نگهداری میشود و ترقيمة بسيار ارزشمند آن سال 593ق را نشان
میدهد .اين اثر با مقدّمة ايرج افشار در  1385منتشر شده است.
ز) شفای غمگنان ،پژوهشی در تحفةالعراقين خاقانی ،اثر آنالیويا بيلرت ( Anna Livia
 )Beelaertاست که در 2000م در ليدن تأليف و ترجمة پارسی آن در  1396منتشر
شده است.
عالوه بر آثار يادشده ،بهترين مقالههای اين حوزه نيز معموالً نگارش مؤلّفان همين
آثار است که پيش از چاپ اثر ،به نشر آنها اقدام کردهاند و اغلب مطالبشان نيز در
همين مقدّمهها آمده است؛ البته عالوه بر اين متون ،شروحی نيز از تحفه در اختيار
داريم که در ارتباط مستقيم با پژوهش ما نيستند؛ مانند شرح کليّات ابجدی که در
1954م منتشر شده است .تقريباً ديدگاه تمام اين منابع با ديدگاهی که اين جستار مطرح
خواهد کرد ،متفاوت است.
 .2درآمد
منابعی که تاکنون به پژوهش دربارة ختمالغرايب يا تحفةالعراقين خاقانی پرداختهاند،
معموالً به سه دستة عمده تقسيم میشوند که در اينجا به آنها اشاره میکنيم:
 .1-2دیدگاههای مختلف دربارۀ تحفه

ديدگاههای نويسندگان و پژوهشگران را میتوان در سه گروه دستهبندی کرد:
 .1-1-2گروه نخست

منابعی که تحفه را بهتمامی ،سفرنامة حجّ خاقانی میدانند؛ اين گروه به اين دليل که
اين اثر از ديرباز به سفرنامهبودن شهرت داشته و در ضمن آن نيز خاقانی از اشخاص و
اماکن زيادی در راه مکّه نام برده است ،حکم کردهاند که اين اثر سفرنامه است .به خاطر
شهرت اين نظريّه ،طرفداران آن بسيارند؛ امّا برخی از مهمترين آنان عبارتاند از :اوحدی
بليانی در عرفاتالعاشقين ( ،)1270/2 :1389آذر بيگدلی در تذکرة آتشکده (،)36/1 :1337
هدايت در مجمعالفصحاء ( ،)732/1 :1381مدرّس در ريحانةاالدب ( ،)111/2 :1374فروزانفر
در سخن و سخنوران ( 631 :1387و  ،)629صفا ،براون و ريپکا در تاريخ ادبيّات (صفا:1378 ،
 782/2و  781و براون 84/2 :1367 ،و ريپکا ،)289 :1381 ،حميدی شيرازی در بهشت سخن
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( ،)471 :1371زرّينکوب در با کاروان حلّه ( ،)191 :1384ديهيم در تذکرة شعرای
آذربايجان ( ،)76 /5 :1371ايرج افشار در مقدّمة ختمالغرايب (خاقانی :1385 ،هجده) ،عالی
عبّاسآباد در مقدّمة ختمالغرايب (خاقانی ،)27-26 :1386 ،معدنکن در بزم ديرينهعروس
( ،)10 :1372غالمرضايی در سبکشناسی ( ،)124 :1387رادفر در مقالة «خاقانی و هند»
( ،)105 :1380يزدانی در مقالة «حجّ و شاعران قرن ششم» ( )142 :1375و احمدی
بيرجندی در مقالة «حج در آينة هنر و ادبيّات» (.)122 :1376
 .2-1-2گروه دوم

منابعی که تحفه را سفرنامة حجّ خاقانی نمیدانند و بر اين باورند که اين اثر پيش از ح ّ
ج
او و در شروان سروده شده است؛ اين منابع غالباً با تکيه بر ابياتی از تحفه که نشان
میدهد خاقانی در زمان نگارش ،در شروان بوده است ،حکم کردهاند که اين اثر قطعاً
سفرنامه نيست و پيش از حج در شروان سروده شده است .مهمترين منابع و
نويسندگانی که معتقد به اين ديدگاه هستند ،عبارتاند از:
الف) صاحب تذکرة مرآةالخيال :او بر اين باور است که پس از اينکه دردِ طلب
دامنگير خاقانی شد ،بدون اجازة شروانشاه ،شروان را ترک کرد؛ امّا گماشتگان شاه او
را میگيرند و هفتماه در قلعهای بازداشت میکنند و خاقانی در اين مدّت ،تحفةالعراقين
را در زندان میسرايد و پس از آزادی از زندان به حج میرود (لودی.)24 :1377 ،
ب) پس از لودی ،در ميان پژوهشگران معاصر ،حسين آموزگار نيز بر همين عقيده
است و میگويد تحفه در شروان سروده شده و خاقانی هيچگاه پيش از سرودهشدن آن
به حج نرفته است (آموزگار.)30-22 :1333 ،
ج) بيلرت ،پژوهشگر هلندی نيز بر اين اعتقاد است که خاقانی در زمان سرودن تحفه
نمیتوانسته شروان را ترک کرده و طبيعتاً بهحج رفته باشد (.)58 :1396
د) در نهايت ،آخرين مصحّح تحفه ،صفری آققلعه نيز بر اين باور است:
خاقانی در هنگام سرودن ابيات تحفةالعراقين و پيش از آن ،هرگز سفری به کعبه
نداشته و در تمامی اين متن ،حتّ ی يک بيت که حاکی از وقوع چنين سفری باشد
يافت نمیشود (خاقانی :1387 ،سیويک).
 .3-1-2گروه سوم

منابعی که بر اين باورند تحفه پس از حجّ خاقانی و در شروان سروده شده است؛ اين
گروه با توجّه به ابياتی که دال بر نگارش در شروان است و اشارات خاقانی به اشخاص و
اماکن مختلفِ راه مکّه و نيز تحت تأثير گروه نخست که اغلب از پژوهشگران صاحب
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آوازهاند ،حکم کردهاند که اين اثر بهتمامی ،پس از حجّ خاقانی و در شروان سروده شده
است .پژوهشگرانی که به اين نظريه باور دارند ،عبارتاند از:
الف) قريب در مقدّمة تصحيح خود بر اين باور است که خاقانی پس از حجّ نخست
خود ،تحفه را در شروان به نظم درآورده است (خاقانی :2537 ،هب).
ب) شبلی نعمانی نيز میگويد خاقانی تحفه را پس از بازگشت از حج و کنارهگيری
از دربار و در روزگار انزوا سروده است (.)19-18/5 :1362
ج) کندلی هريسچی نيز معتقد است که خاقانی تحفه را در 552ق پس از بازگشت
از حج ،در شماخی تدوين کرده است (.)270 :1374
در ميان دو گروهی که معتقدند تحفه در شروان آفريده شده است ،جانبداران نظريّة
نخست ،يعنی آنهايی که معتقدند سرايش تحفه پيش از حج در شروان بوده ،بسيار
بيشتر از گروه دوماند که میگويند تحفه پس از حج در شروان سروده شده است.
 .2-2بررسي و نقد دیدگاههای سه گروه

در اين بخش به بررسی و نقد ديدگاههای پيشگفته میپردازيم.
 .1-2-2نقد دیدگاه کساني که تحفه را بهتمامي ،سفرنامه ميپندارند.

در ردّ نظر اين گروه ،میتوان به ابياتی استدالل کرد که بهروشنی اذعان دارند اين اثر در
شروان سروده شده و خاقانی در زمان سرايش بخشی از آن ،هنوز عازم حج نشده بوده
است؛ او خطاب به آفتاب میگويد:
شررروان ز تررو گرررم و روشررناوقررات

مررررن در گسرر روِ سردسرررريرِ ظلمررررات
(خاقانی)19 :1387 ،

تررررو خسررررتة ماترررررم خراسرررران

مررررن بسررررتة دارِ ظلررررمِ شررررروان
(همان)32 :

يا در مجلس خضر که شعر خاقانی خوانده میشده ،میپرسند:
گفتنررد کجاسررت ايررن سررخنران

گفرررتم کررره بررره فُرضرررهگررراهِ شرررروان

خاقرررانی نعرررتخررروانش خواننرررد

مررررردحتگرررررر خانررررردانش داننرررررد
(همان)63 :

يا در همين مقاله (چهارم) میگويد نارضايتی پدر و مادر او را از تصميمش دربارة
زيارت کعبه بازداشته و خطاب بهکعبه میگويد:
امسررال عررررزيمت تررو مرریداشررت

ليررررک انررررده والرررردينش نگذاشررررت
(همان)140 :
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يا در مقالة ششم در حسب حال خويش میگويد:
طررررررروطیّ معرررررررانیآفررررررررينم

شررررروان قفسرررریسررررت آهنيررررنم

تنرررم آمرررده برررر دلرررم شرررماخی

گلخررررن جررررايی برررردين فراخرررری
(همان)212 :

يا در همين مقاله در ستايش مادر خويش میگويد:
شررروان قسرررسن اسررت از آبْدسرررتش

مرررن همچرررو اويرررس پرررایبسرررتش

افتررررراده بررررررای اويرررررم اينجرررررا

در پررررای زمررررن چنررررين زمِررررنپررررا
(همان)216 :

واژة «شروان» در نسخة «ب» متعلّق به کتابخانة قريب «کارم» ضبط شده است .و
بيت دوم که نشانة حضور او در شروان است ،در دو نسخة معتبر اياصوفيا (791ق) و
آستان قدس (847ق) بهکلّی نيست .اين تغييرات معنادار ممکن است در تحرير نهايی و
به دست خود خاقانی انجام شده باشد.
و يا در مقالة ششم باز به حضور خود در شروان اشاره میکند و میگويد:
کانررردر ظلمرررات خررراک شرررروان

اشرررررعار مرررررن اسرررررت آب حيررررروان
(همان)246 :

اين بيت نيز در کهنترين نسخة مقدّمهدار تحفه ،يعنی اياصوفيا نيست که باز هم
میتواند دالّی بر تصرّفات خاقانی باشد.
و در نهايت ،در پايان مقالة ششم ،در مدح جمالالدّين میگويد:
مرررریسررررازم در مضرررريق شررررروان

از نشرررررر ثنررررراش ،نشررررررة جررررران
(همان)246 :

میبينيم که تمامی ابيات يادشده میتوانند دالّهايی باشند برای اينکه اين مجموعه
بهتمامی ،سفرنامه نيست و شاعر بخشی از آن را پيش از سفر حجّ خود ،در شروان
سروده است .عالوه بر اين ،اشارههای مختلفی در تحفه است که میتواند بهآسانی اين
ادّعا را ثابت کند؛ مثالً خاقانی در مقالة سوم به واقعة بر تختنشستن سلطان غياثالدّين
ابوشجاع محمّد بن محمود ملکشاه اشاره میکند:
آوازه شررررد انرررردرين کهررررنفرررررش

کالسّررررلطان اسررررتوی علرررریالعرررررش
(خاقانی)89 :1387 ،

با مراجعه به منابع درمیيابيم که غياثالدّين محمّد بن محمود در نخستين ماهِ سال
548ق در همدان به سلطنت رسيده (← الحسينی يزدی )119 – 126 :1388،و اين بخش
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حدود سهسال پيش از حجّ نخست خاقانی در 551ق سروده شده است .يا خاقانی در
مقالة دوم ،از ماتم خراسان که همان يورش غُز باشد ،ياد میکند و خطاب به آفتاب
میگويد:
ترررررو خسرررررتة مررررراتم خراسررررران

مررررن بسررررتة دارِ ظلررررمِ شررررروان

ترررو ز انررردهِ آن طررررف بررره وسرررواس

کررران مولرررد توسرررت و مسرررقطالر ررّاس
(همان) 32 :

اين واقعه به تصريح تواريخ ،در 548ق اتّفاق افتاده است (← البنداری االصفهانی:1318 ،

)257؛ پس اين قسمت نيز به احتمال زياد در همين سال ( )548و باز هم پيش از حجّ
نخست او در 551ق سروده شده است (← حسينی وردنجانی.)31 :1398 ،
 .2-2-2نقد دیدگاه کساني که باور دارند تمام تحفه پيش از حج در شروان سروده شده است.

در نقد گفتار اين منابع میتوان به موضوعات زير اشاره کرد:
الف) اشارات تاریخي :در تحفه اشاراتی وجود دارد که نشان میدهد قسمتی از آن در
552ق و پس از حج نخست خاقانی (551ق) در شروان سروده شده است؛ مانند اشارة او
به قِران 582ق در اين ابيات:
در گرررررروش مقلّرررررردان احرررررروال

دادنرررد خبرررر کررره بعرررد سررریسرررال

سر ررّیسرررت بررره سرررير اخترررران در

خسررفیسررت برره بيسررتويررک قررران در
(خاقانی)144 :1387 ،

منابع تاريخی بهروشنی گفتهاند اين قران از وقايع پيشبينیشدة سال 582ق بوده
است (← قفطی 572-571 :1371 ،و جرفادقانی 420 :1374 ،و ابن اسفنديار.)154 :1366 ،
با کسر عدد سی (اين رقم ظاهراً در اينجا در معنای دقيق عددی ذکر شده است ،نه برای بيان
کثرت) از سال 582ق ،دقيقاً به عدد 552ق خواهيم رسيد؛ يعنی روزگاری که خاقانی از
حجّ نخست خود بازگشته است.
ب) در راهبودن و «نسخۀ راه» را خواندن

در ابياتی از مقالة سوم ،به صورت ضمنی میگويد همچو مردان در راه کعبه قدم بر
میدارد و نسخهای از راه را نيز همراه دارد و میخواند:
يرررک نسرررخه ز راه کعبررره خوانرررده

بررررر دنيررررا خررررطّ نسررررخ رانررررده

مررررررد از پررر ریِ راه کعبررررره ترررررازد

آن طفرررل برررود کررره کعرررب برررازد
(همان)132-131 :
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مرادش از نسخه ،همان راهنمای راه و مناسک حج است؛ چيزی مانند لطائفاالذکار
ابن مازه (د 566ق) که دقيقاً در 552ق از سفر حج بازگشته است (← ابن مازه.)25 :1392 ،

ج) همسانيِ تمام ،ميان تصاویر حج در دیوان و تحفه

در ميان تحفه و برخی اشعار ديوان از باب تصاوير ،همسانی معناداری وجود دارد .اين
ايماژهای همسان يا مکرّر در اشعاری از ديوان وجود دارند که پس از حج سروده شدهاند.
توجّه به نمونههای زير اين موضوع را روشنتر میکند.
 .1وصف ناقه در بادیه :خاقانی در تحفه ناقه را اينگونه توصيف میکند:
آن بطحرررا برررين بررره رنرررم دريرررا

زآن ناقررررررره رونرررررررده ،زورقآسرررررررا

افسررررده کررره ديرررد بحر ررِ مطلرررق؟

بررررر خُشررررک ،روان کرررره ديررررد زورق؟

برررررر ناقررررره نگرررررر کرررررژاوة راه

برررر پشرررتِ بنررراتِ نعرررش برررين مررراه
()121 :1387

همين تصاوير را میتوان در ديوان و در قصيدهای که در سفر نخست حج به سال
551ق سروده است ،ديد:
دريای خشک ديدهای و کشرتیای روان؟

هان باديه نگره کرن و هران ناقره بنگررش

جروزا سرروارديده نررهای بررر بنررات نعررش؟

ناقرره نگررر کررژاوه بررههررم جفترره از برررش

پشررت بنررات نعررش و دوپيکررر سرروار او

مرراه دگررر سرروار شررده بررر دوپيکرررش
(خاقانی)217-216 :1378 ،

جالب توجّه اينجاست که بررسیهای ما نشان میدهد ظاهراً تصوير «بنات نعش» برای
«ناقه»  ،از ايماژهای خاقانی است و پيش از او در ادب فارسی بیسابقه است .کسی که با
ذهن و زبان خاقانی آشنايی داشته باشد ،تصديق خواهد کرد که خاقانی شاعری نيست
که در تنگنای سخن مجبور شود از تصاوير تکراری استفاده کند؛ مگر اينکه آن تصاوير،
حاصل محاکات خيال او باشند يا اشعار در بازة زمانی نزديک به هم سروده شده باشند.
برای دريافت اين ديدگاه کافی است وصف «ناقه» و «کژاوه» را در حجّ دوم او به سال
571ق ببينيم:
وآن کررژاوه چيسررت؟ ميزانرری دوکفّرره برراردار

برراز جرروزايی دوکفّرره شررکل ميررزان ديرردهانررد

چون دو دست اندر تيمم يک به ديگر متّصرل

در يکی محمل دو تن همپای و همران ديدهاند
(همان)91 :
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میبينيم که تصاوير «ميزان و دو دست اندر تيمم» باز هم ايماژهای جديد و بیسابقهای
هستند که خاقانی برای وصف مضمونی تکراری از آنها استفاده کرده است؛ يعنی خيال
پويا و بارور خاقانی بهراحتی تن به تکرار نمیدهد.
 .2وصف بادیه :خاقانی در وصف مسير باديه که ظاهراً در فصل زمستان آن را پيموده،
میگويد:
از سرررربزه چررررو عررررار ِ خررررطآور

خرررراکش برررره لبرررراسِ فسررررتقی در
(خاقانی)120 :1387 ،

و يا در وصف مصنسع و مشرب حجاج میگويد:
آن مشرررررب سررررردِ گرررررمتررررازان

ترآخرررررور جرررررانِ خشرررررکْبرررررازان
(همان)

اينها نشان میدهد که گرمای سوزان باديه در اين سفر هنوز شدّت نگرفته است که
آب مشرب را گرم و پوشش گياهی آن را بسوزاند .عالوه بر اين ،در بيت ديگری میگويد:
هرررر خرررار از او بررره فصرررل گرمرررا

صرررررد مروحررررره از درخرررررت خرمرررررا
(همان)

اشارة ضمنی شاعر در اين بيت نشان میدهد که در روزگار اين سفر ،هنوز فصل
گرما (گرمای سوزاننده) آغاز نشده بود؛ مانند اين ابيات و اوصاف باديه را میتوان در
قصيدهای که در وصف حجّ نخست سروده است ،ديد:
در باديه ز شرمّة قدسری عجرب مردار

گررر بردمررد ز برريخ زقرروم،

از سبزه وز پرّ ماليرک برههرر دو گرام

مدهامتان چو پسرته دو بسرتان اخضررش

آب کوووشر

(خاقانی)216 :1378 ،
باورکنی مرا که بديدم بهچشم خويش

امسال چون فررات روان چنرد فرغور
(همان)217 :

روشن است که مراد خاقانی از «آب کوثر» و «سبزه» همان «مشرب سرد» و «لباس
فستقی» خاک و مراد از «فرغر»ديدن در باديه ،همان «ترسالی» است.
 .3وصف دندانهدندانهبودن سرِ چاهِ زمزم :خاقانی با دقّت مثالزدنی خويش بارها به ظرايفی
اشاره کرده که کمتر مورد توجّه کسی قرار گرفته است؛ مثالً در وصف تنورة چاهِ زمزم
میگويد:
از بررس کشررشِ رسررن برره هرگرراه

دندانرررررره شررررررده دهانررررررة چرررررراه
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مرريم اسررت بررهشررکل سررين نبشررته

يررررا منشرررراریسررررت حلقررررهگشررررته
(خاقانی)133 :1387 ،

همين وصف را خاقانی در دو قصيده به کار برده است؛ اوّلی خطاب به آفتاب میگويد:
همچو دهان زمزم ،دندانه باد چشرمم

گر نيستی بهچشمم با سنم کعبره همبرر
(خاقانی)187 :1378 ،

در اين قصيده خود اذعان میکند که پارسال در مکّه بوده است؛ يعنی اين ابيات را
پس از سفر حج سروده است:
پارم به مکّره ديردی آسرودهدل چرو کعبره

رطباللسان چو زمرزم و برر کعبره آفررينگرر
(همان)

در قصيدة دوم که در مرثية «ابراهيم باکويی و پسر عمويش وحيدالدّين» سروده ،میگويد:
دلم کعبهست و تن حلقه ،چگونه حلقهای کران را

ز بس دندانه گر بينی ،دهانِ زمزمش خوانی
(همان)410 :

میدانيم که ابراهيم باکويی ،وحيدالدّين (پسر عموی خاقانی) و جمالالدّين موصلی ،هر
سه ،در 559ق درمیگذرند (کندلی هريسچی)145 :1374 ،؛ پس اين بيت نيز پس از حجّ
نخست خاقانی در 551ق سروده شده است.
جالب توجّه اينجاست که بر اساس توصيفات ابن جبير در قرن ششم و ابن بطوطه
در قرن هشتم ،میدانيم که تنورة چاه زمزم از سنم مرمر سفيد بوده است (ابن جبير،
بیتا 59 :و ابن بطوطه )375 :1417 ،و اين دقيقاً همان وجه شبهی است که در ذهن خاقانی
به وجود آمده و سنم سپيدِ کنگرهشده را شبيه دندان ديده است .جالبتر اينکه ابن
جبير و ابن بطوطه به دندانهداربودن تنورة چاه اشارهای نکردهاند؛ چراکه آنها بيشتر به
طول و عر و اندازهها عالقه نشان میدهند و اين ذهن شاعر است که اين ظرافت را در
میيابد؛ البتّه سالها بعد در قرن يازدهم ،چلبی در وصف تنورة چاه زمزم میگويد :روی
سنم را با روپوشی از فلز پوشاندهاند؛ چراکه حرکت پيوستة ريسمانها باعث ساييدگی و
دندانهشدن تنورة چاه میشود (.)239 :1999
 .4عروس کعبه :خاقانی در مقالة چهارم تحفه ،خطاب به کعبه میگويد:
مررررانی برررره عررررروسِ حجلررررهبسررررته

در حجلرررررة چارسرررررو نشسرررررته
(خاقانی)138 :1387 ،

خاقانی اين تصوير را نيز در شينيّهای که در حجّ نخست سروده بهکار برده است:
آن کعبه چون عروس که هر سال ترازهْروی

برروده مشرراطهای بررهسررزا پررورِ آزرش
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خرراتون کائنررات مربّررع نشسررته خرروش

پوشيده حلّه وز سرر افتراده معجررش
(خاقانی)219 :1378 ،

بيلرت ،اساس اين تصاوير را ادب عرب میداند و میگويد :ايرانيان (مشخّصاً خاقانی)

اين تصوير را از عربها ،يعنی ابن جبير و البرسعی گرفتهاند (بيلِرت)207 :1396 ،؛ حال آنکه
خاقانی پيش از ابن جبير و البرعی که بيلرت بدانها استناد کرده ،اين تصاوير را به کار
برده است؛ به عبارت ديگر ،ابن جبير که سفر خود را در 578ق ،يعنی پس از حجّ دوم
خاقانی آغاز کرده است ،در سفرنامة خود کعبه را عروسی میخواند که در سندس سبز
آشکار شده است (← ابنجبير ،بیتا )141 :و پس از او ،شاعر يمنی ،عبدالرّحيم برعی
(متوفّی 803ق) نيز همين تصوير را به کار میبرد:
و االر

تررررربهج و السّررررموات العرررررال

1

و عرررروس مکّ ّةَ برررالکرامّ ّةِ تجتلررری

()22 :1301
ج

بيلرت بهاشتباه البرعی را شاعر قرن پنجم و پيش از خاقانی میداند (←ربيلِرت:1396 ،

)206؛ حال آنکه او زادة نيمة دوم قرن هشتم است و خاقانی در تحفه که تحرير نسبتاً
کامل آن در سال 551ق شکل گرفته ،اين ايماژ را به کار برده است و ظاهراً اين تصوير
در ادب فارسی پيش از خاقانی بیسابقه است.
 .5پوشش کعبه :او در مقالة چهارم ،پوشش کعبه را با تصاوير بديعی وصف میکند و
میگويد:
دارنرررررردة هاشررررررمیشررررررعاری

پررررس جامررررة روميرررران چرررره داری؟
(خاقانی)138 :1387 ،

همين وصف را میتوان در قصيدة مردّف «بينند» که حاصل حجّ آخر اوست ،ديد:
حبشیْزلرفِ يمرانیْرخِ زنگریْخرال اسرت

که چو ترکرانشْ تترق ،رومری خضررا بيننرد
(خاقانی)98 :1378 ،

ج

« .6بالل» مشبّهٌبه برای «حجراألسود» :خاقانی در تحفه

و در تصوير بیسابقهای حجراألسود

را بالل میخواند:
بينررررری حجررررررش بررررراللکرررررردار

بيررررون سرررريه و درون پرررر انرررروار
(خاقانی)132 :1387 ،

همين تصوير را در قصيدة مردّف «آمده» میآورد که يکی از قصايد حجّ آخر اوست:
بر مِحکّ کعبه کو جنس بالل آمد بهرنم

هرکه را زر بولهبروی است شادان آمرده
(خاقانی)370 :1378 ،
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میبينيم تصوير ،راه تکامل را پيموده و حجراألسود ،مانند تحفه مستقيماً به بالل
مانند نشده است؛ بلکه حجراألسود نخست به محک و سپس به بالل تشبيه شده است و
اين از شگردهای خاقانی برای آشنايیزدايی از تصاوير است.

 .7وصف آفتاب :خاقانی در تحفه

متأثّر از فضای سفر حج« ،آفتاب» را به «کعبه» و «زمزم»

مانند میکند؛ هر دوی اين تصاوير در ادب فارسی بیسابقهاند:
ای کعبررررررررررة رهرو آسررررررررررمان را

ای زمررررررزمِ آتشررررررين جهرررررران را
()15 :1387

نظير اين مانستگی را میتوان در دو قصيدة ديگر او ديد؛ در قصيدة نخست ،میگويد
پارسال در مکّه بوده و دومی را در حجّ آخر خود سروده است:
ای کعبرة جهرانگرررد ،ای زمرزمِ رسررنور

زرينرسن نمايی و چون زمرزم آيری از برر
()390 :1378

آن کعبة محرمْنشان ،آن زمزمِ آتشْفشان

در کاخ مه دامنکشان ،يکمه بهپروار آمده
(همان)

اين نشان میدهد که هر دویِ اين تصاوير در ديوان ،پس از حجّ نخست او آفريده
شدهاند.
مجموع تصاويری که در اين قسمت آورده شد ،ايماژهای بیسابقهای هستند که
خاقانی در ديوان نيز تمامی آنها را پس از حجّ نخست خويش به کار برده است؛ اين
میتواند شاهدی باشد که اين تصاوير در تحفه نيز حاصل محاکات مستقيماند و پس از
گذشتن از باديه و حضور در سرزمين وحی توليد شدهاند .اگر خالف اين بينديشيم ،اين
پرسش پيش میآيد که چگونه ممکن است شاعرِ توانايی چون خاقانی که به آفريدن
تصاوير بکر و نو شهرتِ تمام دارد ،ايماژهايی که با محوريّت حج آفريده است ،پيش از
حج (يعنی پيش از ديدن آن مکان) و پس از آن يکسان باشند؟
عالوه بر اين ،خود خاقانی در پايانیترين بخش تحفه اذعان میکند که پس از حضور
در موصل و اتحاف اين منظومه به جمالالدّين ،تغييراتی در آن ايجاد کرده است (←
حسينی وردنجانی.)37 :1398 ،
 .3-2-2نقد گفتار کساني که باور دارند تمام تحفه پس از حج و در شروان سروده شده است.

در تحفه اشاراتی هست که نشان میدهد تمام اين متن پس از حج سروده نشده است؛
از جمله ابياتی که در ادامه میآيند :خاقانی در مقالة چهارم ،صراحتاً بيان میکند که
کعبه را نديده است و خطاب به آن میگويد:
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ديرررردار تررررو درنيافررررت چشررررمش

زان برررر بصرررر خوداسرررت خشرررمش
()140 :1378

و يا در مقالة سوم خطاب به آفتاب از شوق ديدار کعبه سخن میگويد:
دانرررری کرررره هرررروای کعبرررره دارم

جررررران رویْنمرررررای کعبررررره دارم
(همان)84 :

يا در مقالة چهارم خطاب به کعبه میگويد که آرزوی ديدارش را دارد و برای همين
شوق ،بر ديدگان کسانی که کعبه را ديدهاند ،بوسه میزند:
مرررریبوسرررره زنررررد ز آرزويررررت

بررررر ديرررردة هرکرررره ديررررد رويررررت
(همان)141 :

ما در اين جستار ،خالف هر سه گروه پيشين ،بر اين باوريم که بخشی از اين اثر
پيش از حج در شروان و بخش ديگری از آن در سفر حج يا بالفاصله پس از آن سروده
شده است ،همانگونه که در شواهد ديديم ،خاقانی در بخشهايی از تحفه که حاصل
تحرير نخست آن است ،اذعان میکند که هنوز به حج نرفته و کعبه را نديده است؛ امّا
در بخشهای ديگری که در تحريرهای بعدی تهيه شده ،اشاراتی دارد که نشان میدهد
اين قسمتها پس از حج نخست و در 551ق سروده شده است و نيز همسانی تمامی که
ميان تصاوير حج در تحفه و ديوان است ،اين موضوع را تأييد میکند که قسمتی از
تحفه پس از حجّ نخست و ديدار سرزمين وحی سروده شده است و مطمئنّاً اين
اختالفها حاصل تحريرهای متفاوتی بوده که از متن وجود داشته است؛ پس قطعاً
اطالق نام «سفرنامه» بر تمامی اين اثر نادرست است ،از طرفی هم نمیتوان تمام اين
مجموعه را سرودشدة پيش از حج ،آن هم در شروان پنداشت؛ بلکه اطالق عنوان
سفرنامه بر بخشی درست و بر بخش ديگر آن نادرست است.
 .3-2تعداد سفرهای حجّ خاقاني و دیدار با جمالالدّین موصلي
از سوانح بسيار مهمّ زندگی خاقانی که بر اساس آن میتوان تاريخ سرايش تعداد زيادی
از اشعار او را تعيين کرد ،سفرهای حجّ اوست .دربارة تعداد اين سفرها ،تقريباً
پژوهشگران به اجماع رسيده ،معتقدند خاقانی در زندگانی خويش دو سفر حج به جا
آورده است؛ البتّه دربارة تاريخ اين سفرها ديدگاههای مختلفی وجود دارد.
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 .1-3-2دیدگاههای مشهور دربارۀ تاریخ سفرهای حجّ خاقاني

دربارة تاريخ هرکدام از سفرهای حجّ خاقانی ديدگاههای متفاوتی وجود دارد که بهترتيب
بدانها اشاره میکنيم.
الف) حجّ نخست خاقاني :دربارة تاريخ اين حج دو ديدگاه عمده وجودارد:
 .1ديدگاه نخست معتقد است خاقانی در يکی از دو سال  550يا 551ق نخستين حجّ
خويش را گزارده است (← فروزانفر632-631 :1387 ،؛ صفا779/2 :1378 ،؛ خاقانی :1378 ،هفده
و ماهيار .)25 :1388 ،عمدة استداللهای اين گروه بر دو امر استوار است؛ يکی ،سفر
خاقانی به موصل که خود او در قصيدة «صفاهان» میگويد در 551ق اتّفاق افتاده و
خاقانی در قبل يا بعد از اين سفر به حج رفته است و دوم ،بيت زير که خاقانی اذعان
میکند در روزگار المقتفیباهلل در دیماه به شوق کعبه در باديه گام میزده است:
من به دور مقتفی ديدم به دیْمره باديره

کاندرو ز آب و گيا ،قحط فراوان ديردهانرد
()92 :1378

اين گروه بر اساس جداول تطبيقی تقويم ،ذیقعدة 551ق را که خاقانی میتوانسته
در باديه باشد ،بهدرستی برابر با دیماه دانستهاند؛ بنابراين ،بر اساس اين دو استدالل،
سال 551ق در نظر ايشان ،همان سالِ سفرِ نخستِ حجّ خاقانی است.
 .2ديدگاه دوم معتقد است خاقانی در 554ق حجّ نخست خود را گزارده است (←
آموزگار 52 :1333 ،و ترکی .)435 :1398 ،در اين ميان ،آموزگار با مقدّمات نادرست به اين
نتيجه میرسد؛ امّا ترکی با تکيه بر قصيدة شينيّهای که در آن بدين بيت اشاره شده
است:
من پرار نرزد کعبره رسراندم سرالم شراه

ايّررام عيررد نحررر کرره بررودم مجرراورش
(خاقانی)226 :1378 ،

میگويد :اگر تاريخ اين قصيده را به دست آوريم ،مسلماً به تاريخ حجّ خاقانی که سال
قبل از سرايش اين قصيده است ،دست خواهيم يافت .او در ادامه با تکيه بر اشارت
خاقانی به همزمانی عيد فطر و مهرماه در زمان سرايش قصيده و با کمک مبدّل تقويم
اثبات میکند که اين همزمانی در سال 555ق برقرار بوده است و اين قصيده ،محصول
همين سال است و سال گذشتهای که خاقانی اذعان کرده در مکّه بوده است ،مشخّصاً
554ق خواهد بود و اواخر ذیالقعده اين سال نيز با «دیماه» که خاقانی اذعان کرده در
دورة المقتفیباهلل در باديه بوده است ،کامالً برابر است (← ترکی.)438 :1398 ،
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ب) حجّ دوم خاقاني

دربارة حج دوم خاقانی دو ديدگاه مشهور وجود دارد :يکی بر اساس اشارة خاقانی به
آتشافروزی شخصی به نام عيسی در مکّه و نيز اشارت او به همزمانی روزِ حج و آدينه،
بر اين باور است که خاقانی در 569ق ،حج دوم خود را گزارده است (← فروزانفر:1387 :
636؛ صفا 780/2 :1378 ،و ماهيار)29 :1388 ،؛ در اين ديدگاه توجّه به وقايع مشابه مکّه در
اين سال (569ق) و توجّه به روز «عيد قربان» بهجای روز «عرفه» که «روزِ حج» است،
باعث شده نتيجة اين مقدّمات ،يعنی برگزيدن سال 569ق نادرست باشد .ديدگاه دوم
با اصالح خطاهايی که در ديدگاه نخست وجود داشته ،توانسته است تاريخ درست حجّ
دوم خاقانی را تعيين کند (← کندلی هريسچی 532 :1374 ،و ترکی.)442 :1398،
 .2-3-2دیدگاه ما دربارۀ تاریخ سفرهای حجّ خاقاني

به نظر ما هر دو تاريخ ارائهشده برای حجّ نخست خاقانی معتبرند و دليلی هم بر ر ّد
هيچيک در اختيار نداريم؛ در نتيجه میتوان گفت به داليلی که در اينجا میآوريم ،او
2
حداقل سه حج گزارده است:
الف) اشارۀ خاقاني در مقدّمۀ تحفه و در دیوان

خاقانی در مقدّمة تحفه که در 551ق در کنار دجله نوشته شده است ،میگويد:
روزی همان هاتف الهی درآمد و گفت :اگر سرفرازی طلبی ،پایافزاری به دست آر و
روی به راه نه که به رنجِ راه ،به گنجِ جاه توان رسيد .تحصيلالسّعادتين بجوی،
مجمعالبحرين بطلب ،قرانالسّعدين درياب؛ يعنی بهکعبة شام برس ،پس بر کعبة عرب
بگذر (.)10 :1387

روشن است که مراد از کاربرد ساخت مثنّی در کلمات «سعادتيْن ،بحريْن و سعديْن» دو
مکان است :نخست ،کعبة شام و ديگری ،کعبة عرب؛ پس خاقانی از زبان هاتف الهی
قصد خود را برای سفر به موصل و پس از آن به کعبه بيان میکند؛ امّا از کجا بدانيم که
اين نيّت او کامالً محقّق شده است يا خير؟ پاسخ را بايد در ديوان جست .به اين ابيات از
قصيدة «اصفهان» توجّه کنيد:
در سنه ثا نون ،الِف بره حضررت موصرل

رانرردم ثررا نررون الِررف سررزای صررفاهان

صررراحب جبريرررلدم جمرررالِ محمّرررد

کررز کرررمش دارم اصررطفای صررفاهان

داد هرررزار اختررررم نتيجرررة خورشررريد

آن بررهگُهررر ،شررعریِ سررمای صررفاهان

پس چو به مکّه شدم ،شدم ز برن گروش

حلقرره بررهگرروش ثناسرررای صررفاهان

کعبرره عبررارتْسررتاری مررن شررد ازيرررا

ديرررد مررررا مکرمر رتْسرررتای صرررفاهان
(خاقانی)356 :1378 ،
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بهروشنی میبينيم که خاقانی در اين ابيات اذعان میکند که نيّتش در مقدّمة تحفه
کامالً محقق شده و ابتدا به موصل و سپس به مکّه رفته است.
ب) یکساني تصاویر بيسابقۀ حج در تحفه و دیوان

همسانی تمام ميان برخی تصاويرِ بیسابقة حجّ خاقانی در تحفه و قصايد پس از حجّ او
در ديوان نشان میدهد که او در 551ق به حج رفته است ،وگرنه بسيار بعيد است شاعر
توانا و ابتذالگريزی چون خاقانی ،تصاويری که پيش از حج و پس از آن ساخته است،
يکی باشد؛ و اين را در قسمتهای پيشين نشان داديم.
ج) وصف متفاوت بادیه در قصيدۀ «دیدهاند»
خاقانی در قصيدة مردّف «ديدهاند» که در حج 571ق سروده ،باديه را در روزگار
المقتفیباهلل اين گونه وصف میکند:
من به دور مقتفي ديدم به دیمه باديره

کاندرو ز آب و گيا قحو فوراوان ديردهانرد
(همان)92 :

در حالی که در تحفه ،باديه را اين گونه وصف میکند:
از سوووبزه چرررو عرررار

خرررطآور

خرررراکش برررره لبوووواس فسووووتقي در
(خاقانی)120 :1387 ،

و يا در وصف مصنسع و مشرب حجاج میگويد:
آن مشووورب سوووردِ گررررمْترررازان

تررررر آخررررور جرررران خشررررکْبررررازان
(همان)120 :

مانند اين اوصاف را میتوان در قصيدة «باکورةاألسفار» که در وصف حجّ نخست
سروده است ،ديد:
در باديرره ز شررمّة قدسرری عجررب مرردار

گررر بردمررد ز برريخ زقرروم ،آب کوووشر

از سووبزه و ز پ ررّ ماليررک بررههررر دو گررام

مدهامتان چو پسرته دو بسرتان اخضررش
(خاقانی)216 :1378 ،

باور کنی مرا که بديدم برهچشرم خرويش

امسال چرون فررات روان چنرد فرغور

(همان)217 :

همانگونه که پيش از اين نيز اشاره کرديم ،مراد خاقانی از «آب کوثر» و «سبزه» به
ترتيب ،همان «مشرب سرد» و «لباس فستقیِ خاک» و مراد از «فرغرديدن» در باديه ،همان
«ترسالی» است و اين اوصاف با ادّعای خاقانی مبنی بر «قحط آب و گياه» در سفر
روزگار المقتفیباهلل کامالً ناسازگار است .به نظر ما اين اوصاف ،وابسته به سفر ديگری
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است (احتماالً در 554ق) که خاقانی در دورة تقريباً طوالنیِ خالفت مقتفی (543-555ق)

داشته است (← السّيوطی 671 :2013 ،و اصفهانی .)375 :2004 ،بايد توجّه داشت که ماه
ذيقعده که خاقانی میبايد در باديه باشد ،بر اساس تقويم ملکشاهی (جاللی) در ميانة
سالهای  549تا 551ق و بر اساس تقويم يزدگردی در ميانة سالهای  553تا 555ق
برابر با دیماه بوده است.
د) اشارت ضمني خاقاني به تعدّد سفرهای حج

خاقانی در مجموعة آثار خويش (تحفه ،ديوان و منشآت) از قيدی استفاده میکند که
میتوان آن را بر تعدّد سفرهای او حمل کرد؛ او در تحفه خطاب به کعبه میگويد:
امسوووال عزيمرررت ترررو مررریداشرررت

ليررررک انرررردهِ والرررردينش نگذاشررررت
()120 :1387

در ديوان در قطعهای که در مدينه و خطاب به رسولص سروده است ،میگويد:
زين سفر مقصود امسالش تو بودستی نه حرج

کاألمانگويان بهدرگاه آمد و جان تازه کرد
()848 :1378

و سرانجام در منشآت ،خطاب به شرفالدّين علوی میگويد:
امسال از رکاب سيّ دِ امامِ مطلق ،شحّن اهلل جنابه بالحسنات بازماندم ،آخر در صحبت
آن کعبة سعادت ،و قبلة سيادت ،بهخدمت کعبه که قبلة اسالم است ،رسيده بودمی
(خاقانی.)218 :1349 ،

يکی از معانیای که کاربرد مکرّر قيد «امسال» در اين سه متن به ذهن متبادر
میکند ،همان «تعدّد» و «تکرّر» است و مراد از تعدّد ،احتماالً بيشتر از «دو» است.
د) ناسازگاری تاریخي

پيش از اين گفتيم که به نظر ما هر دو تاريخ  551و 554ق میتواند سال سفر حجّ
خاقانی باشد؛ يعنی حجّ نخست در 551ق و حجّ دوم در 554ق گزارده شدهاند؛ البتّه
نمیتوان 554ق را بهتنهايی سال حجّ نخست خاقانی دانست؛ چراکه او در سه قصيده
که در زمان منوچهر سروده است ،به حجرفتن خود اشاره میکند :نخست ،قصيدة شينيّة
«رخسار صبح» است که خاقانی در آن اشاره میکند که پارسال در مکّه بود:
من پار نرزد کعبره رسراندم سرالم شراه

ايّررام عيررد نحررر کرره بررودم مجرراورش
()226 :1378

دوم ،قصيدهای در مدح سيفالدّين مظفر دارای دربند ،با مطلع «چون آه عاشق آمد
صبح آتش معنبر»؛ در اين قصيده نيز میگويد:
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رطباللسران چرو زمرزم و برر کعبره آفررينگرر

پررارم برره مکّ ره ديرردی آسررودهدل چررو کعبرره

(همان)187 :

سوم ،قصيدة مردّف «داشته» است که خاقانی در مدح منوچهر سروده ،میگويد:
گفتم پسندد داورم کز فري

حي ِ عرروس رز خرورم در حرو

عقلری بگرذرم

ترسرا داشرته

من گِردِ کعبه چند شب  ،شب زنده عرذرا داشرته

خاصه که خضرم در عرب از آبِ زمزم شسته لرب

(همان)383 :

به اذعان خاقانی در قصيدة «رخسار صبح» ،مسير مکّه تا شروان در سه ماه طی
میشده است (← خاقانی)226 :1378 ،؛ اگر فر را بر اين بگذاريم ،خاقانی در زمان
منوچهر تنها يک حج و آن هم در سال  554رفته است .جدول بازگشت خاقانی بر
اساس نرمافزار تطبيق تاريخ « »CALHدر مرکز ژئوفيزيک دانشگاه تهران ،اين گونه
است:
ماه شمسي

ماه قمری

 3بهمن ملکی و  3اسفند جاللی

اوّل محرم 555ق
اوّل صفر 555ق

 3اسفند ملکی و  6فروردين جاللی

اوّل ربيعاألول 555ق

 2اندرجاه (خمسه مسترقه) ملکی و  5ارديبهشت جاللی

اوّل ربيعالثّانی 555ق

 27فروردين ملکی و  5خرداد جاللی

آخر ذیحجه 555ق

 21دیماه ملکی و  29بهمن جاللی

با اين توضيحات خاقانی ،اگر اوّل محرم 555ق که سرآغاز سال قمری است ،به
سمت شروان راه افتاده باشد 3،زودتر از اوّل ربيعالثانی که مصادف با  27فرودين ملکی
يا پنجم خرداد جاللی بوده ،به شروان نمیرسيده است؛ و اينجا اوّلين ابهام ،نمايان
میشود؛ چون در قصيدة «داشته» خاقانی از خروج خورشيد از حوت و ورود به حمل و
تبريک نوروز به منوچهر سخن میگويد:
ماهی و قرص خور به هم حوتاست و يونس در کم

ماهی همه گنجِ درم ،خرور زر گونرا داشرته

روزِ نوِ شروانشهي چل صربح و شرش روزش رهری

جاسوسِ بختش زآگهی دِی علمِ فردا داشته
()385 -384 :1378

با اين وصف ،اگر بگوييم منوچهر در 555ق از دنيا رفته و به نظر ،خالفش ثابت
نيست ،خاقانی نمیتوانسته پس از حج  554اين قصيده را سروده باشد؛ چراکه در آخر
اسفند و اوايل فروردين 555ق او در راه بازگشت از مکّه بوده و هنوز به شروان نرسيده
بوده و ابيات اين قصيده دالّ بر حضور او در درگاه است و فروردين بعدی نيز برابر با
شانزدهم ربيعاألول  556است که در اين زمان قطعاً منوچهر در قيد حيات نبوده است.
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از اين توضيحات روشن میشود که قطعاً خاقانی در 551ق و پس از ديدار با
جمالالدّين موصلی به حج رفته است و عالوه بر آن ،ابياتی در ديوان هست که نشان
میدهد او در 554ق نيز حج گزارده است (← ترکی )435–439 :1398 ،و ما در ردّ اين
تاريخ (554ق) نيز ادلّهای در دست نداريم؛ پس ناگزيريم (خالف تمام منابع پيشگفته)
حداقل سه سفر حج در سالهای 551ق554 ،ق و 571ق برای خاقانی در نظر بگيريم.
 .2-3-3دیدار با جمالالدّین موصلي (اصفهاني) ،وزیرِ صاحب موصل

بر اساس آگاهیهايی که خاقانی در تحفه و ديوان در اختيار ما قرار میدهد ،درمیيابيم
که ديدار خاقانی با جمالالدّين موصلی قطعاً پيش از نخستين سفر حج او ،در 551ق
اتّفاق افتاده است .صراحت خاقانی در قصيدة «صفاهان» اين تاريخ را تأييد میکند:
در سنه ثا نون ،الِرف بره حضررت موصرل

رانرردم ثررا نررون الِررف سررزای صررفاهان
()356 :1378

البتّه در ادامه ،خاقانی شواهد تاريخی ديگری نيز در اختيار ما قرار میدهد که از اين
قرار است:
صررراحب جبريرررلدم جمرررالِ محمّرررد

کررز کرررمش دارم اصررطفای صررفاهان

داد هرررزار اختررررم نتيجرررة خورشررريد

آن برره گُهررر ،ش رعریِ سررمای صررفاهان

پررريشِ علررریاصرررغر و اتابرررکِ اکبرررر

بررررد رهآوردِ مرررن ،ثنرررای صرررفاهان

نررزد سررليمانشررهم سررتود چررو آصررف

گفت که ها هدهدِ هروای صرفاهان
(همان)

با توجّه به اين اطّالعات که خاقانی در اختيار ما قرار میدهد ،درمیيابيم که عالوه بر
جمال ،علیاصغر (علی کوچک) اتابک اکبر (قطبالدّين مودود بن زنگی) و سليمانشاه (سليمان
بن محمّد بن ملکشاه) نيز در موصل و در کنار جمالالدّين بودهاند .در اينجا پرسش مقدّری
پيش میآيد :چگونه ممکن است خاقانی در يک سفر ،اين اشخاص ،بهويژه سليمانشاه
سلجوقی را در موصل درک کرده باشد؟ پاسخ اين پرسش را میتوان در الکامل و الباهر
يافت؛ ابن اثير میگويد :سليمانشاه پس از چندسال سرگردانیِ پس از واقعة غز و اسارت
سنجر ،به بغداد میآيد تا با کمک خليفه به تخت بنشيند ،خليفه او را میپذيرد و به
همراه سههزار سوار حمايت میکند؛ امّا سلطانمحمّد با کمک قطبالدّين مودود بن
زنگی ،صاحب موصل و نايب او ،علی کوچک ،بر سليمان غالب میشود و در جمادیاألولی
551ق او را اسير کرده ،به موصل میفرستند و سليمانشاه در آنجا ،البتّه با کمال احترام
تحتالحفظ بوده است (ابناثير 207 -205/11 :1965 ،و ابن اثير الجزری .)108 :1963 ،به
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احتمال زياد خاقانی پس از اين تاريخ ،يعنی پس از جمادیاألولی و پيش از ذیالقعدة
551ق (در فاصلة حدود پنجماه) که راهی حج میشود ،در موصل بوده و از هرسه سخن
گفته است.
خاقانی عالوه بر قصيدة صفاهان در قصيدة شينيّة «باکورةاألسفار» که پس از سفر
نخست حجّ خود در 551ق سروده است ،نيز از ديدار با جمال موصلی سخن گفته است:
شکر جمال گوی که معمارِ کعبه اوسرت

يررا رب چررو کعبرره دار عزيررز و معمّرررش

شاهِ سخن برهخردمتِ شراهِ سرخا رسريد

شرراهِ سررخا سررخن ز فلررک ديررد برترررش
()220 :1378

آگاهیهايی که خاقانی در اين قصيده و قصيدة صفاهان و تحفه ارائه میکند ،کامالً
بر هم منطبق و همسو است.
در منابع کهن ،مانند تذکرةالشّعرا ،اشاره شده که خاقانی به همراه جمال موصلی به
حج رفته است و اين موضوع در منابع پس از آن نيز تکرار شده است (دولتشاه:1385 ،
142؛ نيز← اوحدی بليانی 1270/2 :1389 ،و کاشانی ،ش :1007ب .)440اين گزارشِ صاحبانِ
تذکره دو معار جدّی دارد :نخست ،از هيچيک از آثار خاقانی اين موضوع دريافت
نمیشود و نمیتوان آن را با آثار او همسو ديد؛ دوم ،گزارش آشکار ابن جبير است که با
فاصلة کمتر از 27سال (578ق) پس از خاقانی به حج رفته است؛ او پس از يادکردِ
جمالالدّين موصلی و برخی فعاليّتهای عمرانی او در مکّه و مدينه ،میگويد بهرغم
اينکه او معمار کعبه بوده ،هيچگاه نتوانسته است به حج برود (← ابنجبير ،بیتا)92 :؛ پس
اين ادّعای تذکرهها نيز مردود است.
 .3نتيجه
با توجّه به آنچه گذشت ،میتوان به اين نتايج دست يافت:
الف) بخشی از تحفه يقيناً گزارش سفر خاقانی به حج است و بخش ديگر آن در شروان
و پيش از حج توليد شده است و اين نکتهای است که هيچيک از منابع به آن توجّه
نکردهاند؛ در نتيجه بخشی از اين اثر سفرنامه است و بخشی ديگر خير.
ب) تحفه دارای تحريرهای متفاوت بوده که تعدّد آنها باعث گمراهی پژوهشگران شده
است و اختالفاتی که امروزه در متن وجود دارد ،از وجود چنين تحريرهايی حکايت
میکند.
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ج) برخالف ديدگاههای موجود دربارة تعداد و زمان سفرهای حجّ خاقانی ،به احتمال
زياد ،او حداقل سه حج در سالهای 551ق554 ،ق و 571ق گزارده است؛ توجّه به اين
مسئله ،میتواند راهی برای تشخيص درست تاريخ سرايش بخشِ زيادی از اشعار او باشد.
د) بهرغم اذعان برخی منابع کهن و امروزين ،جمالالدّين موصلی هيچگاه به حج نرفته
بوده و در نتيجه ،همراهی او با خاقانی در سفر نخست از گزارههای نادرست ،امّا مشهور
است.
پينوشت
میکنند و عروس مکه با بزرگواری و عزّت ،خويشتن را نمايان
آسمانهای افراشته شادی 

 .1زمين و
میکند.

 .2تأکيد ما بر قيد «حدّاقل» از اين باب است که در تحفه و ديوان میتوان اشاراتی ديد که میتواند ح ّ
ج
چهارم را نيز به عنوان يک فرضيّه مطرح کند؛ مثالً در تحفه در احواالت بيستودوسالگی خويش خطاب
به رسول اکرمص میگويد:
شررد بيسررت و دو سررال ،عم ررِ مررن گررم
چنرررردی بررررهفسرررروس ديرررروْمردم
پرررس چوووون بوووهدرِ توووو بوووازخوردم

پووويش توووو قموووایِ عمووور کرررردم
()168 :1387

مانند همين توصيفات را در قطعهای از ديوان که در مدينه و کنار بالين رسولص سروده است،
میتوان ديد:
بنده مرتد بود ،بر دست تو ايمان تازه کرد
ای شفيع صدهزار امّت چو خاقانی بهحشر
زين سفر مقصود امسالش تو بودستی نه حج

کاألمانگويان بهدرگاه آمد و جان تازه کرد

عمر ضایعکردهای دارد ز تو چشم قبول

کز قبول تو قبالهی عمر ،بتوان ترازه کررد
(خاقانی 849 :1378 ،و )848

اگر بتوان اين دو را با کمک شاهد ديگری اثبات کرد ،میتوان ادّعا نمود که او در بيستودوسالگی،
يعنی 542ق نيز به حج رفته است.
 .3البتّه اين امر بسيار بعيد است؛ چراکه به تصريح خودش ،پس از انجام مناسک تازه به مدينه میرود
تا زيارت کند.
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ررررررررررررررررر ( ،)2537مثنوی تحفةالعراقين ،چاپ يحيی قريب ،چ ،2تهران ،شرکت سهامی کتابهای
جيبی.
ررررررررررررررررر (791ق) ،تحفةالعراقين ،نسخة خطّی ش ،1762ترکيه ،کتابخانة اياصوفيا.
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ررررررررررررررررر ( ،)1378ديوان ،چاپ ضياءالدّين سجّادی ،تهران ،زوّار.
ررررررررررررررررر (847ق) ،کليّات خاقانی ،نسخة خطی ش ،4644مشهد ،آستان قدس رضوی.
دولتشاه ،ابن بختیشاه ( ،)1385تذکرةالشّعرا ،چاپ فاطمه عالقه ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی.
ديهيم ،محمّد ( ،)1371تذکرة شعرای آذربايجان ،تبريز ،آذرآبادگان.
رادفر ،ابوالقاسم (« ،)1380خاقانی و هند» ،مجلة زبان و ادب فارسی ،دانشگاه تبريز ،ش 178و  ،179ص
.118-95
ريپکا ،يان ( ،)1381تاريخ ادبيّات ايران ،ترجمة عيسی شهابی ،تهران ،علمی و فرهنگی.
زرّينکوب ،عبدالحسين ( ،)1389با کاروان حلّه ،تهران ،علمی.
السّيوطی ( ،)2013تاريخالخلفاء ،طبعة محمّد غسّان نصوح ،قطر ،ادارةالشّئون اإلسالمیة.
شبلی نعمانی ،محمّد ( ،)1362شعرالعجم ،ترجمة سيّدمحمّدتقی فخر داعی گيالنی ،ج ،5چ ،2تهران،
دنيای کتاب.
صفا ،ذبيحاهلل ( ،)1378تاريخ ادبيّات ايران ،ج ،2چ ،8تهران ،فردوس.
غالمرضايی ،محمّد ( ،)1387سبکشناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو ،چ ،3تهران ،جامی.
فروزانفر ،بديعالزّمان ( ،)1387سخن و سخنوران ،تهران ،زوّار.
قفطی ( ،)1371تاريخالحکماء ،چاپ بهين دارايی ،تهران ،دانشگاه تهران.
کاشانی ،تقیالدّين (1007ق) ،خالصةاألشعار و زبدةاألفکار ،نسخة خطّی ش ،272تهران ،کتابخانة مجلس.
کندلی هريسچی ،غفّار ( ،)1374خاقانی شروانی ،حيات ،زمان و محيط او ،ترجمة ميرهدايت حصاری،
تهران ،نشر دانشگاهی.
لودی ،شيرعلیخان ( ،)1377تذکرة مرآةالخيال ،چاپ حميد حسنی با همکاری بهروز صفرزاده ،تهران،
روزنه.
ماهيار ،عبّاس ( ،)1388مالک ملک سخن ،تهران ،سخن.
مدرّس ،محمّدعلی ( ،)1374ريحانةاألدب فی تراجمةالمعروفين بالکنیة أو اللقب ،ج ،2تهران ،خيّام.
معدنکن ،معصومه ( ،)1372بزم ديرينهعروس ،تهران ،نشر دانشگاهی.
هدايت ،رضاقلیخان ( ،)1381مجمعالفصحاء ،چاپ مظاهر مصفّا ،تهران ،اميرکبير.
يزدانی ،خليلاهلل (« ،)1375حج و شاعران قرن ششم» ،ميقات حج ،ش ،18ص.158-139

