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خاقاین و محیط ادیب تربیز
)براساس سفینۀ  تربیز(

محّمدرضا شفیعی کدکنی
استاد دانشگاه تهران

YکهYاستYبسیارYفرهنگیYوYتاریخیYاهمیتYدارایYوYبزرگYاثریY).Y723-720هY:تألیف(YتبریزYسفینۀ
YازYیکیY.دریافتYایرانYفرهنگYوYادبیاتYتاریخYدربارۀYراYف��راوانYتازۀYهایYنکتهYتوانYمیYآنYالیYالب��هYاز
YادبیYمحیطYازYکتابYاینYدرYکهYاستYتصویریYشودYمیYپرداختهYبدانYمقالهYاینYدرYکهYنکاتYاینYترینYمهم
YعرضهYخودYروزگارYهمYشاعرانYازYبرخیYباYاوYروابطYوYخاقانیYشخصیYزندگیYازYهاییYگوشهYوYتبریز
YروزگارYدربارۀYیکیY،استYرفتهYسخنYخاقانیYش��خصیYزندگیYدربارۀYجاYدوYکتابYاینYدرY.ش��ودYمی
YراYحکایتYدوYاینYابتداYمقالهYاینYدرYتبریز.مؤلفYدرYاوYاقامتYدربارۀYدیگریYوYش��روانYدرYویYاقامت
YداردYبیشتریYتفصیلYکهYراYدومYحکایتYازYآمدهYدستYبهYاطلعاتYوYکندYمیYنقلYتبریزYسفینۀYازYًعینا
Y،خاقانیYش��خصیYزندگیYوYفردیYخصوصیاتY:دهدYمیYقرارYبررس��یYموردY،موضوعاتYتفکیکYبه
YاثیرالدینYش��خصیتیYوYفردیYخصوصیاتY،هجریYشش��مYقرنYدومYنیمۀYدرYتبریزYتاریخیYجغرافیای
YدرYداوریYمعیارYکهYهاYسالYآنYدرYتبریزYادبیYمحیطYنیزYوY،خاقانیYباYاوYارتباطYچگونگیYوYاخس��یکتی
Y»اثیر«YغزلYموردYاینYدرYکهYاستYبودهYحاضرانYبرYتأثیرYوYقواالنYپسندY،شاعرانY»گریYغزلYشیوۀ«Yمورد
YاینY،تبریزیYمسعودYمحمدبنYابوالمجدY،تبریزYسفینۀYاس��ت.گردآورندۀYداش��تهYبرتریYخاقانیYغزلYبر

اطلعاتYراYازYامالیYاستادش،YامینYالدینYحاجYبُلهY)د.Y720YهY،).YنقلYکردهYاست.
YاستYشدهYآش��کارYخفاYپردۀYازYاخیرYهایYس��الYدرYکهYایرانYفرهنِگYبزرِگYهایYموهبتYازYیکی
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YهاYسالYوYهاYسالYبایدYالشأنYعظیمYکتابYاینYفرهنگیYوYتاریخیYاهمیتYبابYدرY1.استYتبریزYس��فینۀ
YکهYداردYوجودYایYنکتهYآنYس��طرهایYازYس��طریYهرYدرYگاهYوYورقیYهرYدرYزیراY،کردYتحقیقYوYبحث
YدرYراYتازهYنکتهYهزارانYوYگش��ایدYمیYآیندهYوYاکنونYپژوهش��گرانYتاریخیYوYادبیYدانشYبهYایYدریچه

حوزهYمسائلYتاریخYوYادبیاتYوYفرهنگYایرانYآشکارYمیYکند.
YکهYاس��تYتصویریYرس��یدYنظرمYبهYگرانقدرYکتابYاینYمطالعهYضمِنYدرYکهYنکاتیYترینYمهمYازYیکی
YشعرایYازYبعضیYباYاوYروابطYوYخاقانیYش��خصیYزندگیYازYهاییYگوش��هYوYتبریزYادبیYمحیطYازYمؤلف
YازYهرکدامY،داردYایرانYادبیاتYتاریخYدرYخاقانیYکهYایYبرجس��تهYمقامYبهYتوجهYباYوYکندYمیYعرضهYعصر
اینYنکتهYهاYمیYتواندYازYطریقYآثارYخاقانیYوYمعاصرانشYباYتفصیلYهرYچهYبیشترYموردYبررسیYقرارYگیرد.
Y.بپردازیمYآنYنکاتYازYبعضیYتوضیحYبهYسپسYوYبیاوریمYراYمؤلفYگفتارYعینY،نخستYکهYاستYبهتر
YاقامتشYِروزگارYدربارهYیکیY،استYرفتهYسخنYخاقانیYش��خصیYزندگیYدربارهYجاYدوYکتابYاینYدر

درYشروانYوYدیگریYمرتبطYاستYباYهنگامYِاقامتYاوYدرYتبریز:

1 � روزگار اقامت خاقانی در شروان 
Y.بودYحبسYدرYمدیدYهاYمدتYوYکردهYمحبوسYوYبودYگرفتهYش��روانY،اهللYYرحم�ۀY،راYخاقانیYگویند«
YآِنYازYغزلیYشاهYشروانYروزیY.دیگرYش��هریYبهYکردYس��فرYش��روانYازYیافتYخلصیYحبسYازYُچن
Y.کردYطلبYراYاوYوYفرستادYخاقانیYپیِشYَخلعتیYوYاستریY.شدYعظیمYذوقیYآنYازYراYاوY.شنیدYخاقانی
YکنمYترتیبYعقبYدرYمنYتاYبروYتو«YکیYگفتYراYقاصدYوYبستدYخلعتYوYاسترYنیامدYمناسبYراYخاقانی

YنسخۀYرویYازYعکسیYچاپY).قY.YهY720�723YکتابتYتاریخ(Y،تبریزیYمسعودYمحمدبنYابوالمجدYخطYبهYوYگردآوریY،تبریزYسفینۀY)1
.1381Y،دانشگاهیYنشرYمرکزY:تهرانY،اسلمیYشورایYمجلسYکتابخانۀYخطی
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وYبیایم«YوYنامهYبرگرفتYتاYبنویسدYناگاهYاینYدوYبیتYدرYخاطرYاوYآمدYدرYاّوِلYنامهYنوشت:

جان همی گوید کی بنشین وین سخن کوتاه کندلی همی گوید کی خیز آهنگ شروان شاه کن
سوی »شر«  هرگز  نگوید  هیچ  عاقل  راه  کن1اول  »ش��روان«  چو بنویسی نه آخر »شر«  بَُود 1

YتطبیقYکامًلYاوYشخصیِتYروانشناسیYباY،اس��تYدیدهYشاهYش��روانYازYآنچهYبرابِرYدرYخاقانیYِرفتار
YدیگرYنکتهY.برنگردYبدوYکهYشناسدYنمیYراYکسیYوYنگردYمیYفروYراYهمگانYکهYبلندپروازیYنگاهY،کندYمی
YهایYبازیافتهYازYبیتYدوYاینYوYکردهYنقلYبارهYاینYدرYکهYاستYبیتیYدوY،مؤلفYِگفتارYازYبخشYاینYدرباره
YکردمYجستجوYمنYکهYآنجاYتاY،اوYمنشأتYمجموعهYدرYوYدیوانYدرY،زیراYشودYتلقیYبایدYخاقانیYشعر

دیدهYنشدهYاست.YَسبِکYسخن،YباYشیوهYخاقانیYکامًلYهماهنگیYدارد.

۲ � اقامت خاقانی در تبریز
YشهرYجغرافیایYنیزYوYهنریYوYادبیYمحیطYازYمهمیYاطلعاتYوYداردYبیشتریYتفصیلYکهYدومYنکته

تبریزYدرYنیمهYدومYقرِنYششمYراYبرYماYروشنYمیYکندYاینYاستYکهYمؤلفYمیYگوید:
YدادندیYکمترYاگرYوY.نس��تدیYدینارYپانصدYازYکمYبگفتیYایYقصیدهYکیYبهِرYمتنّبیYعربYدرYگویند«
Y،خاقانیYپارس��یYدرYوY.ندادیYدینارYصدYازYکمY،بگفتیYایYقصیدهYاوYجه��تYکیYهرYوYکردیYهج��و

رحم�ۀYاهلل،YهمYازYاینYطرزYرفتی.
YبوریاYآنجاYدرYپیوستهYوY.نینداختیYزیلوYآنجاYدرYهرگزYکهYبودYدوالبیY،اهللYرحم�ۀY،راYخاقانیYگویند

.532YصY،جاYهمانY)1

Y  
یز

بر
ة ت

ین
سف

ت 
س

نخ
حة 

صف



سال اّول
شمارة اّول
پائیز1395

13

 ••
•

یخی و تار
دیب 

ای ا
ش ه

ژوه
پ

YدوYروزYهرYوY.ریختیYخاکYبرYبوریاYزبَِرY،زرY افکندهYبودی.YچونYزرشY1]اصل:Yرزش[Yبیاورندی،Yُذِلّ
مشتYزر،YبیYآنکهYبشمارد،YزیِرYنهالیچهYریختیYوYخرجYکردی.

Y2بودندYبرYسرY،ارواحهمYاهللYقّدسY،شعراYدیگرYوYفاریابیYظهیرالدینYوYخاقانیYکیYزمانYآنYدرYگویند
YدادندYنشانشY.کردYخاقانیYخانهYطلِبY3ابتداYنیامدYاثیرYچونY.آیدYمیYاخسیکتیYاثیرالدینYکیYبودYآوازه
YنشستهYبرآنجاYوYصّفهYِکنارYبرYاستYنهادهYمسندیYخاقانیYکیYدیدYبرفتYاوY.استYکهنYمیدانYدرYکه
YدرYدِماغYترطیبYجهِتYاوقاتYبیش��ترYخودYپایYخاقانیYکیY،آنجاYدرYبادامYروغنYوYنهادهY4طش��تیYو
Y.ننشیندYاوYبرابرYآیدYکسیYاگرYتاYبودیYنهادهYمسندیYهمYُصّفهYکنارYدیگرYبدانYاوYبرابِرYوYگذاشتیYآن
YپوشیدهYکهنهYوYچرکنYجامهYوYبنشستYس��رایYمیانYآنYدرYآنجاYهمYوYکردYس��لمYوYبیامدYاثیرYچون
YکهYپرسیدYوYستدYاوYسلمYجوابY.نشناختYبودYندیدهYدیگرYراYاوYخاقانیY.بودYمتهتّکYآنکYبنابرYبود؛
Y.کنمYگداییYوYخوانمYشعراYقصایِدYواعظانYمنبرYزیِرYدرYکهYاستYفّصالYمردیYبندهY:گفتYکسی؟Yچه
YازYیکیYوYخواندYعنصریYازYایYقصیدهYوYکردYآغازYاثیرYداری؟YیادYچهYمتقدمانYِاشعارYازY:گفتYخاقانی
YکردYآغازYاثیرYداری؟YیادYچهYمتأخرانYِاشعارYازYکهYپرسیدYخاقانیYآنگاهY.دیگرانYآِنYازYوYعسجدیYآِن
YخاقانیYالدینYافضلYِاشعارYازY:گفتY.شدYملولYخاقانیY.خواندYنمیYاوYآِنYازYوYخواندYمیYهمیYقصیدهYو

چیYیادYداری؟YاثیرYگفت:YواهللYاشعارYِخدمتشYبهYبندهYنرسیدهYاستYمگرYدوYبیتیYکی:

آن ره آس��ان ش��وم انش��اهلل5ب��ه خراس��ان ش��وم انش��اهلل
6Y5:دیگر

بی بی می درد  سرانگش��ت  سرانگش��ت می م��زد بی ب��ی6به 

YطرفیYدرYوYریاحینYوYگلYوYلطیفYاشجارYوYاثمارYانواِعYبهYامYنشاندهYباغیYمنYمردک«Y:گفتYخاقانی
YکهYبایدYهمهYاینYباYخوری؟YمیYراYریستهYآنYوYایYکرادهYرهاYهمهYتوYریستهYوYامYرفتهY،حاشاY،باغYآنYاز

توYحرامYزادهYاثیرYباشی«.
YبرYوYکردYاعزازYوYگرفتYکنارYدرYراYاوYوYبرخاس��تYخاقانیY»امYبنده«Y:گفتYوYخاس��تYپایYبرYاثیر

صّفهYاشYنشاندYوYگفت:Y»قصیدهYایYازYآِنYخودYبرخوان«YاثیرYآغازYکردYاینYقصیدهYکه:7

]بشس��ت دامِن دوران ب��ه آِب یک رنگی[7ش��ها ز  چش��مة تیِغ  ت��و چ��رِخ نیرنگی

YخاقانیY.بخواندYدیگرYباریYاثیرY»!دیگرYباری«Y:گفتYوYنهادYدیوارYبرYسرYخاقانیY.برخواندYتمامYو
YمعذورY:گفتYوYبدادYاثیرYبهYبودYاوYنهالیچهYزیرYروزYآنYکیYزرYهرY»بیا«Y:گفتYاثیرYبهYوYبرگرفتYنهالیچه

دارYکهYبُخلYازYمنYنبود.YازYنهالیچهYبود.

Y)1اصل:Yرزش.
2(Yاصل:YسربرY)بیYنقطه(.

Y)3اصل:Yابیدا.
Y)4اصل:Yطستی.

.405YصY،)1338YفروردینYمقدمهYتاریخY،زوارY:تهران(Y،سجادیYضیاءالدینYدکترYتصحیحYبهY،خاقانیYدیوانY:نکY)5
Y)6نیزYنک:YدیوانYخاقانی،YصY809YکهYضبطYدیگریYدارد:

سِرYانگشتYمیYرزدYبیYبیYYYYYYYYYYYYYYYYبرYمهYانگشتYمیYگزدYبیYبی Y
.304YصY،)1337Y،رودکیY:تهران(Y،فرخYهمایونYالدینYرکنYکوششYبهY،اخسیکتیYاثیرالدینYدیوانY:نکY)7
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Yمس��تYاخس��یکتیYاثیرYروزیY،اس��تY،]اهلل[Yرحم�ۀY،الدینYصاینYخواجهYکوچهYکیYاینجاY:گویند
YوYبدیدYراYاثیرY.آمدYمیYس��نجارانYدروازۀY]از[YضیافتیYازYخاقانیYوYرفتYمیYوYبودYنشس��تهYخریYبر
YمراYکیYگیرمY!مردکYای«Y:گفتYخاقانیY.کردYس��لمYبدوYخرYسِرYازYاثیرY.استYمس��تYکیYندانس��ت
Y».بلی«Y:گفتYاثیرY»شناسی؟YنمیYمراYخاطرYدوشیزۀYدختراِنY�YشناختنYنتوانیYکیY�Yشناسی؟YنمیYخود
YمستYکیYبدانستYخاقانیY»!ترYدریدهYکونYپدرYازYدرجهYهزارYبه«Y:گفتYاثیرY»چون؟«Y:گفتYخاقانی

استYراهYبگردانیدYوYبرفت.YخاقانیYبهYعلِتYمشایخYمنسوبYبودی.
YهرYآنYازYببیندYراYماYچونYقّوال«YکیYگفتندYیکدیگرYباY.رفتندYمیYسماعYبهYش��عراYهمهYش��بیYگویند
YدرYچونY.باشدYمقّررYبروY»گریYغزلYشیوۀ«YشودYگرمYسماعYاوYغزلYبهYراYکهYهرY.برخواندYغزلیYیکی
Y.نیامدYسماعYهیچY.خواندYخاقانیYآِنYازYغزلیYابتداYقّوالY.بودYصّفهYوYسراYمیانYدرYسماعY،رفتندYخانهYآن
YکسYهیچYغزلYبهYباریY.نشدYذوقیYهمY.خواندYاشهریYآِنYازY.نیامدYهمY.خواندYظهیرYآِنYازY،آنYازYبعد

ذوقیYنشدYتاYدرYآخر،YاینYغزِلYاثیرYآغازYکردندYکی:1

مان��د1من خ��اِک چنان بادم کو زل��ِف تو جنباند ت��را  آب��ی کان��دامِ  از  در آتش��م 

YقوالYبهYخرقهYوY.ش��دYپیداYعظیمYذوقیYوY.زدYایYنعرهYوYانداختYس��راYمیاِنYدرYراYخودY،صّفهYازY،ظهیر
Y،نشستYسماعYچونY.بگویدYدیگرYچیزYهیچYقّوالYبیتYاینYجزYکیYسماعYکیYآخرYتاYنگذاشتندYوYدادند
Y».بخوانYتمام«Y:گفتYظهیرY»!بندهYآِنYازYباشد؟YکیYآِنYاز«Y:گفتYاثیرY»بود؟YکیYآِنYازYغزلYاین«Y:گفتYظهیر
Y».استYمقّررYتوYبرYگوییYغزلYشیوۀYکیYکردمYاقرارY،منYجانبYاز«Y:گفتYظهیرYآنYازYبعدY.بخواندYتمامYاثیر
YعاشِقYاخس��یکتیYاثیرY.بودYغلمیYراYاتابکYبودYتبریزYدرYاخس��یکتیYاثیرالدینYمدتیYچونYگویند

.338YصY،جاYهمانY)1
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YاثیرYِنزدY�YبودیYخفتهYخانهYآنYِدرYبرYکیY.راYغلمYوYبیامدیYفّراشYبخفتیYاتابکYش��بYچونY.ش��دYاو
بفرستادیY�YوYاثیرYنیزYمردیYلطیفYوYخوشYمحاورهYبودهYاستYوYغلمYراYباYاوYاُنسیYبود.

YاگرYکیYگفتY،اتابکYِوزیرY،ناصرY.بُکَش��ندYراYاثیرYکیYفرمودYکردندYاعلمYحالYاینYازYراYاتابکYچون
YاینY.برودYشهرYاینYازYتاYبگویندYراYاوYاماY.نباشدYمصلحتYهیچY.افتدYاتابکYبرYبدنامیYبکشندYراYاثیرYچنانک
YاینYوYاوستYدسِتYبهYقلعهYکیYبپرسYکسYفلنYخانۀYوYنخجوانYبهYبرو«Y:گفتYوYبیامدYاثیرYپیشYغلم
YغلمYوY.بودYغلمYاینYعاشِقYشخصYآنYوY».فرستادنYخبریYیاYآمدنYمراYتاYباشYاوYپیشYوYدِهYبدوYکاغذ
YکنYمحافظتYوYدارYنگهYزیرزمینYدرYقلعهYدرYراYاوYبیایدYشخصYاینYچون«Y:کهYبودYنوشتهYکاغذیYاوYپیِش
YاوY.دادYبدوYکاغدYوYبپرسیدYشخصYآنYخانۀYوYبرفتYوYبرگرفتYکاغذYآنYاثیرY».فرستادنYخبرYیاYمنYآمدِنYتا
YمحافظِتYوYبودYگشادهYهاYباغYهمۀYبرYدرشYکیYبنشاندY،خوشYزیرزمینیYدرY،قلعهYدرYراYاثیرYوYکردYاجابت

Y:بگفتYغزلYاینYاثیرY.نیامدYخودYوYنفرستادYچیزYهیچYغلمYوYبگذشتYماهYششYپنجYتاYکردYمیYاثیر
»یادYمیYدارYکهYازYماتYنمیYآیدYیاد1«

YاثیرY».آری«Y:گفتY»رسانی؟YغلمYآنYبهYراYغزلYاینYکیYکردنYتوانی«YکیYگفتYش��خصYاینYبهYو
YقّواالنYچونY.دادYیادYاتابکYقّواالِنYبهYراYآنYرسیدYغلمYپیِشYچونY.بُردندYاوYپیِشYتاYبدادYراYغزلYاین
Y:گفتYوزیرYناصرYکجاست؟YبهYاثیرYکیYپرسیدYوYشدYپیداYعظیمYذوقیYراYاتابکYبخواندندYاتابکYپیش
YبگوYتوYکیYگفتYفّراشYبهY،شدYمعلومYچونYراYغلمY،آنYازYبعدY2.خوردYدریغYاتابکY».رفتYشهرYازین«
YوYاسبYاتابکY.گفتYاتابکYبهYوزیرY،گفتYوزیرYبهYفّراشY».استYنخجوانYبهYاوYکیYدانمYمیYمن«Yکی

خلعتYبفرستادYوYاثیرYراYبیاورد.YوYاثیرYندیِمYاتابکYشدYوYغلمYراYبهYاثیرYبخشید.
YدرYشخصیYناگاهY.بودندYحاضرYشاعرانYهمهYوYبودYنشستهYشرابYمجلِسYدرYاتابکYروزیYگویند
YاتابکY.آمدهYبیرونYوYاستYکردهYترتیبYلشکرYکربهYاتابکYکیYگفتYاتابکYگوشYدرYوYبیامدYمجلس

.337YصY،جاYهمانY)1
Y)2اصل:Yخود.
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عظیمYمنفعلYشد.YاثیرYفیYالحالYآغازYکردYوYگفت:1

گرب��ه در بانگ وآنگه��ی بلبلآری آی��د به وق��ِت جنبِش گل
کی از این بانگ تا بدان چند است1داند آن کش دِل خردمند است

Y.ببردYراYآنYاثیرY.بخشیدYاثیرYبهYنقرگینYوYزّرینYازYراYمجلسYآالِتYهمهYوYشدYذوقیYعظیمYآنYازYراYاتابک
YکیYهستYقادرYاوY:گفتYاتابکY.استYگفتهYسناییYاستYنگفتهYاثیرYبیتYدوYاینYکیYگفتندY،خبثYبهY،شعرا
YاثیرYچونY».باشدYنیفتادهYموقعYبدینYراYسناییYکیYدانمYمی«Y:گفتY»بلی«Y:گفتندYنه؟YیاYبگویدYبیتYدوYاینYاز
YاوYازYراYهمهYاینYوYبدهدYُدوYبهYدینارYسهYدوYبودYهشیارYاتابکYچونYکیYترسیدYببردYخانهYبهYراYآالتYآن
YدادنYلذِتYاثیرYبیچاره«Y:گفتYاتابکY.گفتندYبازYخبثYبهYاتابکYپیشYشعراY.بشکستYخردYراYهمهY.بستاند
Y»2.برفتYشهرYازYوYبرگرفتYراYنقرهYوYزرYراYغلمYگاهYآنYبودYشهرYدرYمدتیYاثیرYآنYازYبعدY».استYندانسته

آنچهYازYاینYبخشYمیYتوانYبهYروشنیYاستنباطYکردYاینYاستYکهYروشنYمیYشود:
Y.استYبودهYچگونهYکهYدرآمدهاستYاینگونهYبهYاوYاعتناییYبیYوYخاقانیYدرآمِدYنوِعY�Y1

YهرکسYتاYبودYدادهYاختصاصYآنYدرYخ��ودYبرایYکهYجایگاهیYوYخاقانیYس��رایYازYتوصیف��یY�Y2
YروانشناسیYبرYاستYدیگریYتأکیِدYنیزYاینYوYبنش��یندYخاقانیYازYفروترYش��ودYمجبورYدرآیدYبدانجاYکه

Y.3خاقانیYهایYبلندپروازی
YاینYبابYدرYاطلعیYهرگونهY.استYداشتهYقرارYش��هرY»کهِنYمیداِن«YدرY،تبریزYدرYخاقانیYمنزِلY�YY3

Y.استYاهمیتYکمالYدارایYماYبرایYآیدYدستYبهYامروزYکهYمیدان
Y.استYنهادهYمیYبادامYروغِنYازYپرYطشتیYدرYراYخودYپایY»دماغYترطیِب«YبرایYکهY.خاقانیYرسِمY�Y4
YاهمیتYکمالYدارایYاوYشاعریYشیوۀYوYش��خصیYزندگیYروِشYوYراهYبابِتYازYهمYکهYاس��تYایYنکته

Y.اندYداشتهYموضوعYاینYدرYقدماYکهYاعتقادیYدیدگاهYازYهمYوYاست
YازYمقدارYچهY،گدایY»فّصاِل«YاینYببیندYاستYخواس��تهYمیYدلشYس��ویYیکYازYکهYخاقانیYرفتارY�Y5
YبازYپرسشYاینYازYراYاوYغرورشYدیگرYسویYازYوYکندYمیYروایتYوYداردYحافظهYدرYراYاوYشاهکارهای
YکوشیدهYمیYکهYاثیرYرندیYوYهوشیاریYوYکردهYمیYمطرحYراYخودYپرسشYدیگریYطریِقYازYوYداشتهYمی

استYاینYغرورِخاقانیYراYباYتجاُهِلYخویش،YهرYچهYبیشترYکند.
YازYبعضیY،منفردYکامًلYاستYایYچهرهYراهYاینYدرYوYداشتهYابتذالYازYخاقانیYکهYگریزیYهمهYباY�Y6
Y:قصیدۀYمطلعYجملهYازY،اندYکردهYمیYتلقیYاوYشاعریYضعِفYنقطۀYعنواِنYبهYاوYمعاصراِنYراYاوYشعرهای

»بهYخراسانYشومYانشااهلل« 
وYشعر: 

YهاییYتفاوتYکهY،385YصY،)1359Y،تهرانYدانشگاهYانتشاراتY،تهران(Y،رضویYمدرسYاستادYتصحیحY،سناییY،الحقیقهYحدیقهY:نکY)1
درYضبطYهاYدارد.

.530�529YصY،تبریزYسفینۀY)2
YبقزوینYالعلمYاهلYذکرYفیYالتدوینYکتابYدرYرافعیYکهYاستYداستانیYخاقانیYشخصیتYویژگیYاینYبهYاشارهYتاریخیYوYکهنYمواردYازY)3
YخویشYدیدارYدر«Y:خاقانیYگویدYمیYکهY404Y/1Y،)1987Y/1408Y،العلمیهYدارالکتبY:بیروت(Y،عطاردیYعزیزاهللYچاپY.استYآورده
YهایYنکته«YبهYشودYمراجعهYنیزY».گرفتYمیYایشانYازYراYگفتنYسخنYمجالY،مردمYطبقاتYدیگرYوYدانشمندانYوYوزیرانYوYپادشاهانYبا
Y،185YشY،45YسالY،تبریزYدانشگاهYانسانیYعلومYوYادبیاتYدانشکدۀYنشریۀYدرY،سطورYاینYنویسندۀYازYیادداشتیY»خاقانیYدربارۀYنویافته

.6�1YصY،)1381Yزمستان(
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»بهYسرانگشتYمیYدردYبیYبی« 
Y.استYداشتهYاعترافYخویشYشعرهایYآنYفرودینYِجایگاهYبهYنیزYخودYخاقانیYکهYرا

YخاقانیYدربارۀYنویسندهYکهYاستYتصریحیYآیدYمیYدستYبهYخاقانیYشخصیYزندگیYازYدیگرYنکتۀY�Y7
YویژگِیYوYخاقانیYطبِعYدختراِنYدربارۀYاثیرYکهYایYکنایهYازYوY1داردY»المشایخYعلُت«YبیماریYبهYاوYگرفتاریYو
YنبایدYآنچهY.شودYمیYاستنباطYنکتهYاینYهمYبازY،دارندYاش��تراکY)ش��اعر(YپدرYباYویژگیYآنYدرYکهYایش��ان
YهایYفرهنگYبعضیYدرYآنچهY،کردYاستنباطYنبایدYالمشایخYعلتYازYبدیYمعنِیYکهYاستYاینYکردYفراموش
YبهYوگرنهYیافتهYبعدYهایYدورهYدرYکلمهYاینYکهYاستYبودهYتغییراتیYگویاYاندYنوشتهYکملهYاینYدربارۀYمتأخر

عنواِنYیکYبیمارِیYطبیعیYکهYپیرانYممکنYاستYگرفتارYِآنYبشوند،YبایدYفهمیدهYشودYوYالغیر.
Y».ریس��تهYوYامYرفتهY،حاش��اY،باغYازYطرفی«Y:گویدYمیYاثیرYبهYخودYخش��مYاثِرYبرYکهYخاقانیYلحِنY�Y8
YدرY.اس��تYکلیدیYکلماِتYازYاوYفردیYروانشناس��ِیYدرY»حاش��ا«YتعبیرYوYاوس��تYگفتارYطبیعیYلحِن
YوYخارYازY،سطوتYجاروِبYبهY،راYشروانYشاُدرواِنYکهYزیYمیYروانYشادYتو«Y:خوانیمYمیYنیزYاوYمنشآِت
YمهاجرتYراYخادمYجملهYدر«YوY2».خسYبهYوYماندYخارYنهYکهYاندYُرفتهYچونانYکهYحاشاYبدعتYخاشاک
YبامدادYوقتYهر«YوY3».حاشاYحاش��اY،استYبودهYکراّهیتیYیاYوحش��تیYس��بِبYبهYنهYموطنYداراالنِسYاز
YوYدورYکارYزY،المجلسYحاشاY،کهترYمنYو«Y4.»گرددYگسستهYایشانYنازY،شودYمنقطعY،حاشاY،ماYپادشاهی

Y)1دربارۀYمعنایYاینYکلمهYبهYفرهنگYهاYمراجعهYشودYازYجملهYلغتYنامۀYدهخدا.
.8YصY،)1348Y،تهرانYدانشگاهYانتشاراتY:تهران(Y،روشنYمحمدYتحشیۀYوYتصحیحY،خاقانیYمنشآتY)2

.236YصY،جاYهمانY)3

.332YصY،جاYهمانY)4
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بهYزYکامYرنجور«.Y1حتیYدرYعربیYنویسیYاوYهمYاینYکلمهYحضورYدارد:Y»ِلن...YالمروءًهYحاشاه،Yماتت«.2
YیکYازYراYنمونهYدوYاینY،کندYمیYتصویرYجاYهمهY،راYاوYغرورYروانشناس��یYکلمهYاینYنیزYاوYش��عرYدر
YشعرYازYآنYشاهدYپنجYدهخداYنامۀYلغتYدرY»حاشا«YشاهدYدهYازYکهYاینYیادآوریYباY،کنمYمیYنقلY،اوYقصیدۀ
YنشرYاوYدیوانYازYمنّقحیYمتنYکهYروزیYامیدYبهY،حافظYوYسوزنیYوYانوریYوYقطرانYازYبقیهYاستYخاقانی

شودYهمراهYفرهنِگYبسامدِیYشعرشYکهYهزارانYهزارYنکتهYراYازYآنYرهگذرYمیYتوانYکشفYکرد:

حاشا که من شکست به دشمن درآورمدشمن مرا شکست کند دوست دارمش
مل��وک درگ��هِ  نزن��م  توّکل��م  حاشا که شک به بخشش ذوالمن درآورم3م��ردِ  3

YکهYاستYخاقانیYزندگیYوYروانشناسیYوجوهYازYدیگرYیکیY،اثیرYازYخاقانیYشنیدنYش��عرYِطرزY�Y9
YتاYنهادهYمیYدیوارYبرYسرY،دهدYگوشYدقتYبهYاستYخواستهYمیYیاYاستYپسندیدهYمیYراYش��عریYوقتی

مراقِبYکاملYبرایشYحاصلYشود.
YاستYتحلیلYوYبررسیYقابلYحکایتYاینYدرYششمYقرِنYنیمۀYتبریِزYتاریخیYجغرافیایYازYآنچهY�Y10

اینYاستYکه:
YعبورYسنجارانYدروازۀYازYبرودYخودYمنزِلYبهYتاYاس��تYگش��تهYبرمیYمهمانییYازYخاقانیYوقتیY)الف
YدروازۀYوY)تبریزYکهنYمیدانYدر(YخاقانیYمنزِلYفاصلۀYدرYالدینYصاینYکوچۀY،بنابراینYاست؛YکردهYمی

سنجارانYقرارYداشتهYاست.
YکهYخویشYاش��ارۀYباYمؤلفYوYاس��تYبودهYموجودYالدینYصاینYخواجهYکوچۀY،مؤلفYعصرYدرY)ب
Y،نامYاینYبهYایYکوچهYِوجودYبهYتصریحY».اس��تY]اهلل[Yرحم�ۀYالدینYصاینYکوچۀYکیYاینجا«Y:گویدYمی

درYآنYنقطۀYتبریزYدارد.
YگرفتهYتبریزیYیحییYالدینYصاینYخواجهYِنامYازYراYخودYِنامYقویYاحتمالYبهYالدینYصاینYکوچۀYاین

کهYازYجملۀYمریداِنYباباYحسینYسرخابیYمتوفیY610YهجریYبودهYاست.4
YدرYسنجرانYوYسنجلنYوYسنجارانYصورتYبهYنامYاینY.نیستYکمYاطلعاتYسنجارانYدروازۀYدربارۀ

اسنادYمربوطYبهYتبریزYباستانیYهمهYجاYدیدهYمیYشود.5
Y:استYاهمیتYکمالYدارایYنیزYاستYاخسیکتیYاثیرالدینYزندگیYباYمرتبطYکهYبخشی

YجمعYدرYوYاستYبودهYشهرYاینYدرYهمYاثیرY،تبریزYدرYخاقانیYاقامتYهایYسالYدرYکهYآنYنخستY�Y1
YمردیYاثیرYکهYاینYدیگرY.استYشدهYمیYاوYشعرYبهYخاصیYتوجهYتبریزYش��هِرYادبیYمحافلYوYش��اعران
YاستYبودهYبرخوردارYاشرافیYزندگیYازYخاقانیYبرخلِفYوYمستYوYخوارهYمیYوYبدزبانYوYبودهYمتهتّک

ویYدرYکاملYفقرYوYبیچارگیYمیYزیستهYباY»جامهYهایYچرکنYوYکهنه«.
YماندنYناشناختهYبرایYکهYاستYاثیرالدینYِگفتارYآیدYمیYدستYبهYبخشYاینYازYکهYدیگریYمهمYبسیارYنکتۀY�Y2

.294YصY،جاYهمانY)1
.172YوY168YصYنیزYوY،222YصY،جاYهمانY)2

.242�241Y،خاقانیYدیوانY)3
YتصحیحY،تبریزیYکربلییYحسینYحافظY،الجنانYجناتYوYالجنانYروضاتYبهYشودYمراجعهYتبریزیYیحییYالدینYصاینYخواجهYدربارۀY)4

.198Y/2YوY297YوY)2(Y/1Y،)کتابYنشرYوYترجمهYبنگاهY:تهران(Y،القرائیYسلطانYجعفرYتعلیقYو
Y،اطهارYروضۀYوY594Y/1Y،الجنانYروضاتYبرY،القرائیYسلطانYشادروانYتعلیقاتY:شودYمراجعهYسنجلنYوYسنجرانYوYسنجارانYدربارۀY)5

.33YوY32YصY،)1371Y،ستودهYنشرY:تبریز(Y،آبادیYدولتYعزیزYاهتمامYوYتصحیحYبهY،تبریزیYحشری
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YوYخوانمYُش��عراYقصایِدYواعظانYِمنبرYِزیرYدرYکهYاس��تYفصالYمردیYبنده«Y:گویدYمیYخاقانیYبرابرYدرYخویش
YقرِنYپایانYدرYکهYدهدYمیYنشانYوYداردYبسیارYهایYارزشYعبارتYاینYتاریخیYوYاجتماعیYدیِدYازY».کنمYگدایی
YکهYاندYبودهYیافتهYمقامYتنّزلYچندانY،اندYبودهYفرهنگیYارجمنِدYبسیارYمقامYدارایYپنجمYقرِنYدرYکهY،هاYفّصالY،ششم
YاندYپرداختهYمیYگداییYبهYعمًلYوYاندYخواندهYمیYراYدیگرYشاعرانYهایYسرودهYازYشعرهاییYواعظانYِمنبرYپایYدر
وYاینYنکتهYازYطریقYشعرY»انوری«YکهYاوYنیزYدرYهمینYروزگارYمیYزیستهYاستYقابلYتأییدYاستYکهYمیYگوید:

ش��اعر و راوی و خنیاگر و فّصال و گدای1چ��ه کند گ��ر نبرد مجل��س و دی��وان ترا
1

وYمیYبینیمYکهYانوریYنیزYدرYهمینYسالYهاY»َفّصال«YوY»گدای«YراYدرYیکYجایگاهYقرارYمیYدهد.
YمذهِبYتبلیغYبهYکهYان��دYبودهYس��خنورانیYوYعلماYوYدانش��مندانY»هاYفصال«YآغازYدرYکهYبدانیمYاگ��ر
YانزوایYوYکّرامیهYطرفدارانYِقطعیYشکس��تYازYکلمهYِمفهومYتغییِرYاینY،اندYپرداختهYمیYکّرامYمحمدب��ن

مطلقYایشان،YدرYاینYعصر،YخبرYمیYدهد.
Y»تهتّک«YاستYاستنباطYقابِلYمتنYاینYازYاخسیکتیYاثیرالدینYروانشناسیYدربارۀYکهYدیگریYنکتۀY�Y3
YظاهرYاوYطنزآمیِزYِرفتارYدرYهمYوYداردYتصریحYبدانYمؤلفYهمYکهYاس��تYاوY)بودنYرس��واYوYدریYپرده(
YچندانY،گویدYمیYسخنYخاقانیYباYاحترامیYبیYباY،نشستهYخرYرویYبرYوقتیY،مستیYحالتYدرYوYاست

کهYخاقانیYبهYناچارYباYسکوتYمیYگذردYکهY»وYاِذاYمّرواYباللغوYمّروYکراماً«.
YنزدیکYبسیارY).YهY587Y.د(YارسلنYقزلYاتابکYِدربارYباYاوYروابِطYتبریزYدرYاثیرالدینYاقامِتYدورۀYدرY�Y4
YبودهYورYبهرهYنیزYاتابکYمستانۀYهایYبخشندگیYازYوYداشتهYحضورYپیوستهYاتابکYبزمYمجالِسYدرYوYاستYبوده

Y،سوزنیYدیوانY:نکYوY447Y/1Y،)1347Y:کتابYنشرYوYترجمهYبنگاهY:تهرانY،دومYچاپ(Y،رضویYمدرسYاستادYچاپY،انوریYدیوانY)1
.248YصY،)1337Y،امیرکبیرY:تهران(Y،حسینیYشاهYناصرالدینYدکترYکوششYبه
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سال اّول
شمارة اّول
پائیز1395

استYوYتعریضYهاییYنیزYبهYرقیبYسیاسیYاوYیعنیYاتابکYعلءالدینYمحمدYکربYارسلنYهمYداشتهYاست.
YوY،اتابکYازYم��للYرفِعYوYس��ناییYحدیقۀYازYبیتYدوYخواندنYمناس��بYوY،اثیرYذه��نYِحض��ورY�Y5

.Y...وYاستYشدهYاتابکYبزمYدرYحاضرYشاعرانYحسادتYِموردY،اتابکYانعامYازYوریYبهره
YبررسیYقابلYجهتYچندYازYگذشتهYآنهاYمیاِنYآنچهYوYاتابکYغلمYباYالدینYاثیرYعاشقانۀYارتباطY�Y6

استYکهYاینجاYضرورتیYبرایYورودYبهYآنYنمیYبینم.
YاحوالYمطالعۀYدرYگمانYبیYکهYاوYزندگیYازYاستYمهمیYاطلعYنخجوانYدرYاثیرYبودِنYزندانیYیاYاقامتYدورۀY�Y7
وYآثارYِاوYمیYتواندYفوایدYبسیاریYراYمتضمنYباشد.YاگرYچهYدرYدیوانYاوYظاهراYًتصریحیYبدینYنکتهYدیدهYنمیYشود.
YاتابکYبهYنسبتYتعریضیYسناییYحدیقۀYازYشعریYخواندنYباY،ارسلنYقزلYاتابکYبزمYدرY،اثیرالدینY�Y8
YاصلحY»ارسلنYُگرب«YبهYراYاوYنامYتلّفِظYتواندYمیYکهYاستYکردهY،اوYنظامیYوYسیاسیYرقیبY،ارسلنYکرب
کند.YگرچهYدرYنسخهYهایYهفتYپیکرYکهYنامYاوYدرYآنجاYآمدهYاستYهمهYجاYکربYارسلنYضبطYکردهYاند:1

علءالدی��ن مملک��ت  حاف��ظ و ناص��ر زم��ان و زمینعم��ده 
به ز الپ ارسلن به تاج و سریر1ش��اه کرپ ارس��لِن کشورگیر

آنچهYدربارۀYمحیطYادبیYتبریزYاینYسالYها،YازYاینYمتنYقابلYاستنباطYاست،YاینYاستYکه:
YمعیارYوYداردYبرتریYشاعرانYازYیکYکدامY»گریYغزلYشیوۀYدر«YکهYاستYبودهYاینYسِرYبرYبحثY�Y1
YمجلِسYکهYبرینYدارندYتوافقYشعراYهمۀYزیراY.اس��تYبودهYحاضرانYبرYتأثیرYیاYقّواالنYپس��نِدY،داوری

»سماع«YباYغزلYهرYکدامYازYشاعرانYکهYگرمYشود،Y»شیوۀYغزلYگرِی«YاوYراYمسلمYاست.
YهایYسرودهYشودYمیYخواندهYقّوالYوسیلۀYبهYسماعYمجلسYدرYنویسندهYتصریحYبهYکهYهاییYغزلY�Y2
YاعترافYشاعرانYجمعYازYظهیرYوYشودYمیYگرمY»اثیر«YغزلYباYسماعYاماY،استYاشهریYوYظهیرYوYخاقانی

میYکندYکهYدرYشیوۀYغزلYگری،YحّقYتقدمYباYاثیرYاست.
YبابYدرYجستجوYبهYراYامیرYوYخواندهYراYاثیرYغزلYقّوالYوYدادهYرویYاتابکYبزمYدرYکهYایYواقعهYازY�Y3
احواِلYاوYوادشتهYبازYهمYنشانهYهایYبیشتریYازYنقشYقّواالنYدرYرواجYشعرهاYمیYتوانYبهYدستYآورد.

YابوالمجدYیعنیY،تبریزYس��فینۀYگردآورندۀYکهYداردYضرورتYنکتهYاینYیادآوریYگفتارYاینYپایانYدر
YاینY،استYکردهYتدوینY.YهY723�720YهایYسالYفاصلۀYدرYراYخودYکتابYکهY،تبریزیYمسعودYمحمدبن
YداشتهYبیانYمتفرقهYمجالسYدرYکهY�YاستادشYامالِیYازYکردیمYنقلYاینجاYدرYماYکهYراYاطلعاتYازYبخش
YدرYمتوفیYبُلهYحاجYالدینYامینYکهYاس��تYبودهYمهمیYاطلعاِتYنتیجهY،بنابراینY.کندYمیYنقلY�Yاس��ت
YرشتهYاینYنیزYاوYبگوییمYاگرYاستYطبیعیYبس��یارYوYاس��تYکردهYاملYاوYبرYراYآنهاYهجریY720Yرمضان

اطلعاتYراYازYاستادانYوYاسلفYخویش،YنسلYبهYنسلYتاYروزگارYِخاقانیYنقلYکردهYاست.

*YنامۀYبهارستانY-YبهارYوYزمستانY-Y1382YشمارهY7YوY8Y)باYسپاسYازYنادرYمطّلبیYکاشانی(

YعنوانYدرY37�36YصY،1987Y،دانشYانتشاراتY:مسکوY،اوفYمحّرمYاوغلیYاحمدYطاهرYاهتمامYبهY،گنجویYنظامیYحکیمY،پیکرYهفتY)1
YقزلYیاYارسلنYکرپYیاY،ارسلنYکرپهY:هاYبََدلYنسخهYوY»ارسلنYکربYعلءالدینYسعیدYپادشاهYدعایYدر«Y:استYآمدهYهمYکتابYمنثور

ارسلنYکهYضبطYاخیرYاشتبارهYمحضYاست.YمراجعۀYبهYهفتYپیکرYراYمرهونYیادآوریYاستادYایرجYافشارم.


