
 

  از خاقاني و ممدوح آن» شاهد جان« قصيدة 
  1محمدرضا تركي

  چكيده
نيز ناميد، از  شاهد جانتوان آن را اختصاراً  قصيدة  كه مي» نمايد«با رديف » ...مرا صبحدم شاهد جان نمايد«قصيده با مطلع 

ـ   اجماعي در ميان كاتبان نسـخه .است  شرواني العجم خاقاني انهاي حس سروده قـان  حان آن و محقّو مصـح  ديـوان ي هـاي خطّ
سـولي و  بـر اسـاس آنچـه در تصـحيح مرحومـان عبدالرّ      .شناس در مورد ممدوح يا ممدوحان اين قصيده وجود ندارد خاقاني

ده اين قصيده به دو تن، يعني سيفادي آمسج شاه تقديم شده  ر اخستان بن منوچهر شروانماخي و ابوالمظفّين فرمانرواي شالد
  .اند الدين صاحب موصل ممدوح اين قصيده معرّفي شده الدين داراي دربند و سيف بر اساس برخي منابع سيف .است

راين شـواهد و قـ  با در نظـر گـرفتن    ،قصيدهاين هاي مختلف در مورد مخاطب يا مخاطبان  در اين مقاله ضمن طرح ديدگاه
در هاي مختلـف   نقد ديدگاه به ،او و منابع تاريخي موجود منشئاتهاي خاقاني و نيز  كمك گرفتن از ديگر سرودهو  متني درون
  .را شناسايي كنيمت ممدوح يا ممدوحان آن هوي كنيم تالش ميپردازيم و  هويت ممدوح يا ممدوحان قصيده مي زمينة

الـدين صـاحب    الـدين داراي دربنـد، سـيف    سيف خاقاني، منشئات، ممدوحان خاقاني،خاقاني شرواني، ديوان : يكليدواژگان 
  .موصل، اخستان

  مقدمه
، ديـوان خاقـاني  ( بيت و دو مطلـع  115قصيده اي است در  »...مرا صبحدم شاهد جان نمايد«: خاقاني با مطلع قصيدة

  .ز ناميدني» شاهد جان« توان قصيدة مي اين قصيده را به اختصار. )132-127صص 
ادي در ساير نسخ مورد اعتمـاد در تصـحيح مرحـوم سـج    ) متعلّق به صادق انصاري(» ص« جز از نسخة هاين قصيده ب

در  چون عنوان قصايد را نيـاورده،  ،ادي استاساس مرحوم سج كه نسخة )بريتيش ميوزيوم لندن( »ل« نسخة. آمده است
بـر  ) 976مجلس شوراي اسالمي به شـمارة  (» مج« نسخة ابتداي اين قصيده نيز به ممدوح و مخاطب آن اشاره اي ندارد، اما

» پـا «و نيـز در ابتـداي قصـيده در نسـخة     » لين صـاحب موصـ  الد در مدح سيف«: يده مكتوب كرده استپيشاني قص
از ميـان  . )127،ص 136خاقاني،( »ين داراي دربند گويدالد رب سيفالملوك المغ در مدح ملك«: آمده) كتابخانة ملّي پاريس(

بـه تـاريخ تحريـر     )4644به شـمارة  (  قدس نسخة آستان   ،ادي قرار نگرفتهه مرحوم سجي كه مورد توجهاي خطّ نسخه
 898به تـاريخ  ) 8368به شمارة (معرفي كرده و نسخة همان كتابخانه » الدوله و الدين السلطان سيف«ق، ممدوح را  847

ميكـروفيلم شـمارة   (كتابخانـة ملّـي    3060/1782ياد كرده، اما نسخة » لهرَفين غُالد سيف«ق، از ممدوح با عنوان اجمالي 
ات   43دانسته و نسخة » چهرين اخستان بن منوالد جاللخاقان اعظم «ممدوح را  1966) دانشگاه تهران ج دانشكدة ادبيـ

كه در ستايش اخسـتان اسـت ايـن     »اندافشانده«نيز پس از قصيده ) دانشگاه تهران 7351شمارة   ميكروفيلم(دانشگاه تهران 
  .»ايضاً له في مدحه«: را آورده و در عنوانش نوشته استقصيده 
 شـماخي  فرمانرواي ينالد سيف مدح« :است آمده نيز در مورد ممدوح چكامه اديسج چاپ در قصيده سرآغاز در

ـ  ادي در اين زمينه از نظـر مرحـوم عبدالرّ  رسد كه مرحوم سج به نظر مي. »شاه شروان رابوالمظفّ و ت كـرده  سـولي تبعي
ين اتابك منصور فرمانرواي شماخي و خاقان الد در مدح سيف«: اند قصيده در تصحيح خويش آوردهاست كه در آغاز 

يقيناً در تعيين ممـدوحان بـه محتـواي قصـيده نيـز      ادي مرحوم سج )125ص ،1357خاقاني،(» شاه ر شروانكبير ابوالمظفّ
است ه داشتهتوج.  
تر از مرحومان عبدالرّ ا پيشامدر مـورد ممـدوح   ) 638ص( سخن و سـخنوران فر در  استاد فروزانادي، سولي و سج
در  دانسـته و » ين اتابك منصور حكمـران شـماخي  الد سيف«به نام را يك نفر،  داوري كرده و مخاطب آنقصيده  اين

  :مورد او نوشته است

                                                            
  دانشيار دانشگاه تهران -1
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چـاپ هنـد    كليات خاقانيمنظور [ ديوان خاقانيدر بعضي از نسخ . نژاد و آغاز و انجام شهرياري وي پديد نيست
هـا الحـاقي    خوانده مي شود، و اگر اين بيـت » رسر آل بهرام و خاقان اكب«ين الد در آن ها سيفابياتي است كه ] است

  .شاهان خواهد بود ننباشد او هم يكي از خاندان شروا
ين اتابك منصور در شروان فرمانروايي و با سلجوقيان پيوند داشته؛ چـه خاقـاني او را   الد م است كه سيفاين مسلّ

بيش از يك چامه به  ديوان خاقانيخواند، ولي زمان حكومتش نامعلوم است و در شاه شروان و افسر آل سلجوق مي
  .نام وي نيست

قان  ادي، مورد قبول اغلب محقّسولي و سج، يعني مرحومان عبدالرّديوان خاقانيحان ديدگاه مصح به نظر مي رسد
ـ تنها كساني كه نظري متفاوت ابراز كرده .نيز قرارگرفته است خاقانيو شارحان معاصر  ار كنـدلي هريسـچي و   اند غفّ

خاقـاني  گار شوروي سابق است، در كتاب قان جمهوري آذربايجان در روزكندلي كه از محقّ. محمد استعالمي هستند
و ممدوح دوم را ) ق 571متـوفّي  ( ل قصيده را اتابك ايلدگزممدوح او )514-513صص(وشرواني؛ حيات، زمان و محيط ا

هـاي   اتابكـان ايلـدگزي و اينكـه در سـال     شـاهان بـا   تـاريخي شـروان   دانسته و با توجه به روابط شاه شروان اخستان
فـر  نيـز پرداختـه و     به نقد نظـر فـروزان  كي بوده، ضمناً شروان، دولت اخستان به ايلدگزها متّ كشمكش ميان ابخاز و

  :نوشته است
الـدين، فرمـانرواي    قصـيده بـه نـام سـيف    . از اين لحاظ بسيار جالب توجه اسـت  »نمايد«قصيدة خاقاني با رديف 
، كه خاقاني در شماخي بوده سروده 571-559شاه است و پيداست كه در فاصلة سال هاي  شماخي و ابومظفّر شروان

نظـرات   »فرمانفرماي شماخي«الدين نام برده شده، در بارة  از چند تن با لقب سيف ديوان خاقانيچون در . شده است
الـدين موصـلي را    و سـيف  الـدين داراي دربنـد   چاپ هندوستان، سيف خاقانيكليات در . مختلفي ابراز گرديده است

 »كه كمتر غالمـش قـدرخان نمايـد   / سپهدار اسالم، منصور اتابك«از آنجايي كه خاقاني ممدوح خود را . توان ديد مي
الـدين همـان    الدين اتابك ايلدگز سروده شـده و منظـور از سـيف    ه شعر به نام شمستوان تصور كرد كخواند، ميمي

  ....در شماخي بوده است 570اتابك در سال .... ايلدگز بوده است
فـر   الزّمـان فـروزان   جايي برخي ابيات، بـديع به سبب برخي تغييراتي كه در متن اين شعر پيدا شده و همچنين جابه

  ...الدين اتابك منصور را شهريار شروان پنداشته است دچار اشتباه شده و سيف
در متن شعر، اتابك نه به عنوان فرمانرواي شروان بلكه به مثابة دوستي نيرومند و محبوب اخستان نشان داده شـده  

  .اخستان، خاقان دولت مستقل و مستحكمي بوده است .است
در اينكه اخستان به ايلدگزها متّكي بـوده و از  . ه استالبداهه سرود شاه في خاقاني اين قصيده را در مجلس شروان

و همچنين بعـد از آن  ) 556سال ( اتابك ممكن است كه قبل از نخستين جنگ ابخاز. گرفته شكّي نيست ها كمك مي آن
اتفـاق افتـاد،    570در جنگ دوم كه در سـال  .شاه بوده است شروان به شماخي آمده باشد؛ ليكن در اين زمان، منوچهرْ

وجـود  . تـر اسـت   ها به شماخي آمده باشد بـيش  احتمال اينكه اتابك در اين سال. روان از دو طرف تحت فشار بودش
روان را نداشـته اسـت؛   بعد از جنگ ابخاز اتابك فرصت آمدن به شـ . شروان براي حفظ آذربايجان داراي اهميت بود

  .روندن ايام، ابتدا زنش و بعد خودش از دنيا ميزيرا در هما
اين سخنان كندلي گويا مورد پذيرش برزگر خالقي نيز قرار گرفته؛ چرا كه آن را عيناً در آغاز شرح خويش بر اين 

 ديوانحان د استعالمي تنها شارحي است كه سخن مصحمحم اام)  551، ص1برزگر خالقي، ج←( .قصيده نقل كرده است
پرتـي شـاعر بـوده     حضور ممدوح دوم به دليـل حـواس  ويك نفر، يعني اخستان است ممدوح  را نپذيرفته؛ به نظر او

  :نوشته است )457، ص 1ج( شرح خويش بر اين قصيده مةدر مقدوي .است
و در تصـحيح   ديـوان هاي  نويس در دست...اين قصيده و يازده قصيدة ديگر اين مجموعه در ستايش اخستان است

بيـت اشـارة    115تايش فرماندار شهر شماخي مركز شروان اشاره شده، اما در اين سجادي، در عنوان اين قصيده به س
هـم   57و  56هـاي   در بيـت . اسـت (!)  شاه اخسـتان و خاقـان ايـران    روشني به او نيست، و همه جا سخن از شروان
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در قصـايد بلنـد   دانـيم كـه    انـد، و مـي   شاهان خراجگزار او بـوده  آيد كه شروان اي به سلطان سلجوقي عراق مي اشاره
  .كند و ارتباط ابيات ابهام دارد خاقاني، گاه خود او رشتة سخن را گم مي

  :ها در مورد ممدوح يا ممدوحان قصيده بندي ديدگاه جمع
 .ادي است در مورد ممدوح قصيده ساكت استاساس تصحيح سج كه نسخة) بريتيش ميوزيوم لندن(» ل« نسخة .1
 .حب موصل دانسته استين صاالد نسجة مجلس ممدوح را سيف .2
 .ين داراي دربند اشاره كرده استالد نسخة پاريس به سيف .3
ين يـاد  الـد  سـيف اجمـالي   الدوله و الـدين و عنـوان   السلطان سيف قدس از ممدوح با عنوان دو نسخة خطّي آستان .4

 .اند كرده
 .اند ممدوح را اخستان دانستهاستعالمي  و 7351و  1966شماره هاي  ميكروفيلم .5
معرفـي كـرده    در شاهد جـان  را ممدوح خاقاني ،شماخي حكمران ،منصور اتابك ينالد فر سيف ان فروزانمالزّ بديع .6

 .است
7. يعني علي عبدالرّ 8حان خاقاني،مصحدضياءسولي و سي الديعنـي سـيف   ادي دو نفر،ين سج  ين اتابـك منصـور  الـد، 

 .اند هممدوح اين قصيده برشمرد و اخستان را ،فرمانرواي شماخي
 .ين ايلدگز و اخستان ياد كرده استالد شمس ار كندلي هريسچي از اتابكغفّ .8

  نگاهي به قصيده و ابيات مدحي آن
جز  اي نداريم شان دادن ممدوح واقعي قصيده چارهو ن تشتت آرا و نيز نقد و بررسي آنت اين براي نشان دادن علّ

 .دوح يا ممدوحان آن اشاره داشته باشد، اجماالً از نظر بگـذرانيم تواند به نحوي به مم آنكه ابيات مدحي آن را كه مي
  :ين اخستان اشاره كنندالد شاه جالل شروانتوانند به  اين ابيات مي» نمايد«در قصيده 

ــاب ــت ركـ ــواسـ ــهچـ ــزهٔحلقـ  داراننيـ
  

ــه  ــديك ــه عي ــدان ب ــانمي ــد خاق  نماي
 

 خاقـانرمـحچـونكـهخاصان دست ببين
  

ــه  ــهب ــايي حلق ــد جــوالنچــه رب  نماي
 

 )25-24ابيات (         
  

 نــوازبربنــددعيــدزيــور جهــان
  

 نمايــد شــروان شــاه مجلــسمگــر 
 

 عيـــديســـبزٔجامـــهدركعبـــه رود
  

ــر  ــزم مگ ــان ب ــران خاق ــد اي  نماي
 

 )54-53ابيات (          
  

 اكبــرخاقــاناســالمشهنشــاه
  

ــه  ــاجك ــر ت ــامان آل س ــدس  نماي
 

 )69 بيت(   
  

ــرِ ــرامآل س ــزبه ــرك ــيغشبه  ت
  

ــر  ــغس ــرام تي ــان به ــدافس  نماي
 

 )71 بيت(   
  

 طبيعـتكـزاخسـتانشاهدار جهان
  

ــومرث  ــد امكــان تهمــورث كي  نماي
 

 )73 بيت(   
  

ــاحولفــظشــكّر گــل ز  خُلقــشتفّ
  

ــماخي  ــر ش ــفاهان نظي ــد ص  نماي
 

 )88بيت(   
  

 بــوالمظفّرملــكتيــغاعجــاز در
  

 نمايـد  حيـران عجـز  سـر  ازسپهر 
 

 )104 بيت(   
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لقـب   25و  24در ابيـات   خاقـان ابيات يادشده وضوحي نزديك به تصريح به شروان شاه اخستان دارند؛ چرا كـه  
اگـر   54نيز در بيـت   خاقان ايرانكسي جز او نمي تواند باشد و  53در بيت  شاه شرواناخستان است و  شدة شناخته

تـر   بـيش انـد   بي و مركزي ايران صاحب شـوكت بـوده  هاي غر چه بر قامت پادشاهان قدرتمندتر روزگار كه در بخش
اگرچـه   ؛خاقـان اكبـر   و شهنشـاه اسـالم  كند؛ و به همين گونه است  صدق مي ، با مبلغي مبالغه بر او نيزآيد راست مي

نيز تنها   سر آل بهراما ام .اند و خاقاني بارها او را با همين لقب ستوده است شناختهمي خاقان كبيرعنوان  اخستان را با
  انـد و خـود را در نسـب بـه بهـرام گـور       شـهره بـوده   »بهراميـان «بر اخستان صدق تواند كرد؛ چرا كه خاندان او بـه  

نيـز   88بيـت  ...) و 396، 282صص ديوان ،ص سي و چهار و نيزديوان خاقاني؛سجادي، مقدمة 256مينورسكي،ص←(  اندرساندهمي
حكومـت   ، چرا كه شماخي كرسي و پايتخت واليت شروان و مقرّباشد سروده شدهدر ستايش اخستان بايد ترديد بي

ين اتابـك  الـد  از سـيف  اعـم  ،شـخص ديگـري   گاهتوانسته حكومتفر نمي خالف نظر مرحوم فروزان اخستان بوده و به
 .او اشاره داشـته باشـد  ر اخستان است و بايد به ابوالمظفّ كنية 104نيز در بيت  بوالمظفّرطبعاً ! منصور يا ديگري باشد

، بـه  آمدالقاعده بايد در متن مي ادي هم هست و علياساس مرحوم سج كه مربوط به نسخة 51بدل بيت  ضمناً نسخه 
  :تابداي است كه جز ستايش اخستان را برنمي گونه

  )129،ص1386خاقاني،( به كين سياوش چه برهان نمايد دست گشتاسب كز پيش خسرو] ببين[=بوبين
از او  ديـوان  845و  394خنياگر دربار اخستان بوده است و خاقاني باز هم در صـفحات   »گشتاسب«شك بيچون 

  .ياد كرده است
در كنار  اامابيات با توجه به آنچه عرض شد، اين ظرفيت را داشتند كه در ستايش اخستان سروده شده باشند؛   اين

  :توانند در ستايش شاه شروان باشند وجه نميبه هيچ، ابياتي نيز در قصيدة خاقاني هست كه اين ابيات
ــر ــروان س ــرخس ــلجقآلافس  س

  

 نمايـد  ساسـان  آل از تـر  سائسكه 
 

 )57 بيت(   
  

 اتابـــكمنصـــوراســـالمســـپهدار
  

 نمايـد  قـدرخان غالمـش  كمترْكه 
 

 )70 بيت(   
نيـز آن را در حاشـيه بـا     )129ص( سـولي هاي مجلس و پاريس كـه عبدالرّ  نسخهبه روايت  73بيت بدل در نسخه و

  :آن آورده است »بودن اصح«تصريح به 
  

 كــه ذاتــشملــك ســيف ديــن شــاه غــازي
  

ــومرث تهمــورث  ــدكي  امكــان نماي
 

  

متناسب با اخستان نيست، زيرا او نه از آل سلجوق بوده و نـه از   »اتابك«و  »سر خسروان افسر آل سلجق« شك بي
  .شك لقب او نبوده است ين نيز بيالد سيف. اتابكان به شمار مي آمده است

  ت اختالف نظرها در ممدوح قصيدهعلّ
رسد كه نبايد هيچ ترديـدي در   شود، به نظر مي در بدو امر، با وجود چنين تصريحاتي كه در ابيات قصيده ديده مي

  پس اين همه اختالف نظر از كجا پديد آمده است؟. ممدوحان و مخاطبان آن وجود داشته باشد
ا شناسـان در تعيـين ممـدوح يـ     ف نظر كاتبان  و شارحان و خاقـاني رغم آنچه گذشت، چيزي كه سبب اختال علي

بـه ايـن   . ه رفتدر دو دسته از ابياتي است كه به آن ها اشار ديوان خاقانيهاي  ممدوحان قصيده شده اختالف نسخه
جز اخستان، اشاره  ه به ممدوحي ديگر، بهك 73بدل يادشده از بيت   و نيز نسخه 70و  57هاي  سو بيت معني كه از يك

اشارة قطعي به اخسـتان داشـته    تقريباً توانند هايي كه مي از سوي ديگر، نشاني از بيت و اند نيامده »ل«نسخة دارند در 
اساسـاً در   يا)   129ده از بيتبدل يادش و نسخه  104و  88و 73و 71و  69و  54-53و  25-24هاي يعني بيت(باشند 

بـه عنـوان    .كند منتفي يا تضعيف ميها به اخستان را  اند كه ارتباط آن شود، يا به روايتي آمده ها ديده نمي برخي نسخه
هاي مجلـس و پـاريس بـه     اخستان اشاره داشته باشد در نسخهتوانست به مي خاقان كه به واسطة كلمة 24مثال بيت 
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ضـبط   اين شكل مزبور به شود، در دو نسخة ديده مي خاقانكه در آن نيز كلمة  25شده و بيت ضبط » ناقرا«صورت 
  .تواند داشته باشد كه هيچ داللتي بر خاقان شروان نمي» ببين دست ماهان كه در بزم شاهان«: است شده

و دو نسـخة آسـتان    مجلس اشاره دارند در نسخة شاه ايرانو  شاه شروانكه به  54و  53هاي  به همين قياس بيت
توانـد   لي كه در مصداق ايـن تعبيـر مـي   با وجود تام –در آن آمده  خاقان اكبرنيز كه تعبير  69اند و بيت  نيامدهقدس  

نيز در نسخة مجلس  -گونه كه گفتيم لقب اخستان خاقان كبير بوده است نه خاقان اكبر وجود داشته باشد؛ چون همان
را نيـز كـه در    73در آن ذكر شده ندارند و بيت  »آل بهرام«را كه تعبير  71پاريس بيت  نيست و همين نسخه و نسخة

كه در   88اند و بيت تصريح كرده »ين شاه غازيالد سيف«اقدند و به جاي اخستان به آن به نام اخستان تصريح شده ف
اريس با تفاوتي در عبـارت نقـل   پ نيست و در نسخةمجلس  اره شده نيز در نسخةآن به شماخي، پايتخت اخستان اش

وجـود  قـدس   و آسـتان  مجلـس   نيز كه كنية اخستان در آن آمده در نسـخة  104شده است و سرانجام نشاني از بيت 
  !ندارد

  سه روايت از قصيدة شاهد جان
  : وجود دارد »نمايد« نتيجه گرفت كه سه روايت از قصيدة شاهد جان يابنابر آنچه گذشت، مي توان 

  ؛ ابيات مربوط به اخستان را آورده لندن كه تنها ايت نسخةرو) الف
  ط  ابيات ممدوح دوم را ذكر كرده؛مجلس كه فق روايت نسخة) ب

  .است ابيات هايي كه  اجماالً مشتمل بر هر دو دسته روايت نسخه) ج 
داليلـي  بـه   بدون در نظر گرفتن اين سه روايت ممكن نيسـت و چنانچـه   ديوان خاقانيبدون شك تصحيح دقيق  

ي موجـود را بـه حاشـيه رانـد و     هـا  ، بايـد ابيـاتي از چـاپ   داردتـري   بيشها اصالت  ثابت شود كه  برخي از روايت
  .كرد هاي ديگري را جانشين بدل نسخه

  :بر اساس آنچه گذشت،  دو حدس به نظر مي رسد
ين الـد  تان و ديگـري سـيف  و ممدوح، يكي اخسـ يكسان براي د ي دو قصيده در وزن و رديف و قافيةخاقان) الف

نامي كه بعداً در مورد هويدو  ايـن  ديوان كاتبان گردآورندگان و ا راويان وت او سخن خواهيم گفت سروده است، ام
  .اند صورت قصيدة دو مطلعي موجود بازسازي كرده اند و به قصيده را با يكديگر درآميخته

ـ  الـد  از ممـدوحان يادشـده، ترجيحـاً سـيف     خاقاني اين قصيده را براي يكي) ب مصـالح و  ا بنـابر ين، سـروده، ام 
لطفـي   و يا كم ت دربار اخستان و پديد آمدن دردسر سياسياسياحتمال حس دريافت صلة مضاعف يا مالحظاتي، مثل

هـاي   ز بين بردن شائبهيا آن را براي اممدوح را تغيير داده  ممدوح نخستين از اين كار پشيمان شده و با افزودن ابياتي
دانيم تقديم يك قصيده به دو  كه مي چنان.به دو نفر اتحاف كرده استنشان دادن ارادت خود به شاه شروان  سياسي و

اي نيستسابقه ات ايران امر بيممدوح در تاريخ ادبي.  
ت مزبـور از قصـيده و   شكل گرفتن سه رواي رسد يكي از اين دو دليل و احتمال، و ترجيحاً دومي باعث به نظر مي

شناسـان شـده    و ناسخان بعدي و شـارحان و خاقـاني   ديوانگردآورندگان   اختالف نظر پديد آمدن ابهام و در نتيجه 
  1.باشد
  
  

                                                            
با چاپ يحيي قريب از همان اثر اين ) الغرائب ختم(العراقين نويس وين از تحفه قلعه ضمن بررسي دست پيش از اين علي صفري آق .-1

صفري ←.(شده باشداحتمال را مطرح كرده كه دو تحرير جداگانه به دست خود شاعر از اين منظومه پديد آمده و به دو ممدوح اتحاف 
نويس وين با چاپ دكتر يحيي قريب و احتمال تدوين متن در دو تحرير  دست)العراقين تحفه(=الغرايب  اختالف ختم« قلعه ، علي آق

  )368- 360،صص 33،34،پياپي1385آينة ميراث، تابستان و پاييز » جداگانه توسط خود شاعر
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  هانقد ديدگاه
اينك ايـن مجـال   . ممدوح يا ممدوحان اين قصيده اشاره كرديم شناسان معاصر دربارة خاقانيپيش از اين به اقوال 

و از اين طريق زمينه  ها بپردازيم مستندات تاريخي موجود به نقد آن متني و ست كه بر اساس قراين درونا فراهم آمده
  .را براي شناخت ممدوح يا ممدوحان واقعي قصيده فراهم آوريم

كه  اند بر آن بودهآمده،  )638ص ( سخن و سخنوران، بر اساس آنچه در فر مان فروزانالزّ تر گفتيم كه استاد بديع پيش
 كه در زماني نامعلوم  بـر شـماخي و شـروان    ين اتابك منصور نامي استالد و سيفممدوح قصيده يك نفر است و ا

و اگر ابياتي كه او را سـر آل بهـرام و خاقـان اكبـر ناميـده       ،رانده و آغاز و انجام  شهرياري او معلوم نيست حكم مي
  ...وشاهان  شد يكي بوده است از خاندان شروانالحاقي نبا

) 259-258مينورسـكي، ص ←(در نقد اين ديدگاه كافي است اشاره كنيم كه طبق تحقيقـات بارتولـد و هـادي حسـن     
هاي برجامانده از آنـان،   ر خاقاني و پس از آن،  بر اساس اسناد تاريخي، از جمله سكّهشاهان در روزگا سلسلة شروان

ين الد در اين سلسله هرگز به سيف. اين روزگار وجود ندارداست و شخصيت ناشناسي از آنان در   كامالً شناخته شده
شـهرياري كـرده بـود، در مĤخـذ      ن پادشاهي در آن روزگار بر شـروان اگر چني. نامي اشاره نشده استاتابك منصور 

و ه اب اي ديگر آن دوران اشاره و ديگر شاعران شرواني ديوان خاقانيدست كم در  هاي برجاي مانده و سكّه تاريخي و
دانيم،  كه مي اتابكان، چنان. اند اند و بدين نام خوانده نشده نبوده» اتابك«شاهان هرگز  ضمن اينكه شروان.يافت مي شد

آموختند  و شماري از آنان، به واسطة نفـوذي   اهزادگان سلجوقي آداب و فرهنگ درباري ميند كه به شا هماني بودمعلّ
  .گرفتند دند و احياناً قدرت را به دست ميرسي مثل وزارت و سپهساالري، ميند به مقامات عالي، يافت كه در دربار مي
، و نـه  ابيات و مضامين قصيده بر اساس ظواهري از  صرفاً فر احتمالي است كه رسد سخن استاد فروزان به نظر مي

  .مستندات تاريخي مطرح شده استبر پاية 
معاصر است كه در مورد ممدوحان ايـن قصـيده سـخن گفتـه     يكي ديگر از محقّقان  )514-513صص (ار كندلي غفّ
يـك از اتابـك منصـور، فرمـانرواي شـماخي، و       او خوشبختانه اين هوشمندي را داشت كه متوجه شـود هـيچ   .است
توانند ممدوح و مخاطب اين قصيده باشند؛ لذا به جستجوي ممدوحي ديگر برآمد و اين  الدين داراي دربند نمي سيف

ظاهراً  .باشد) ق 571متوفّي (ين ايلدگز الد در كنار اخستان، اتابك اعظم شمس كه ممدوح قصيده، طرح كرداحتمال را م
را  در آن قـدرخان  شاه، اين بيت خاقاني اسـت كـه   ، عالوه بر توجه به روابط سياسي ايلدگز و شروانتنها دليل كندلي

  :غالم ممدوح خويش دانسته است كمترْ
 تابـــكســـپهدار اســـالم منصـــور ا

  

 نمايـد  قـدرخان غالمـش  كمترْكه 
 

 )130، ص1386خاقاني،(   
  

حـاكم مشـهور سـمرقند و     -توانسته در آن روزگار از چنان مهابتي برخوردار باشد كه قدرخان ظاهراً كسي كه مي
كمترْ غالمش محسوب شود، به نظر كندلي،   -معاصر سلطان سنجر يا پادشاه ختن در روزگار سلطان محمود غزنوي

ن و ايلـدگزها وجـود   مستحكمي ميان حكومت شروا او بر اساس اين نظريه كه رابطة. اتابك اعظم ايلدگز بوده است
رده بـه  در زماني كه خطر ابخازيان شروان را تهديد مي ك ،ين ايلدگزالد كند كه اتابك شمس گونه تصور مي داشته، اين

قدري چون اتابك  ، كه البد به افتخار مهمان عاليالبداهه در مجلس اخستان و خاقاني قصيدة مزبور را فيشروان رفته 
  !برپا شده انشاء كرده است اعظم

كنـد و از حـد تحليـل و احتمـال فراتـر       در نقد سخن كندلي همين بس كه هيچ مستند تاريخي آن را حمايت نمي
افـراد  بديهي است كـه  . خي در اين زمينه در دست داشت آن را ذكر كرده بوداگر كندلي كمترين مستند تاري. رود نمي

قدرقدرت ديگري نيز در آن روزگار وجود داشته اند كه بتوانند از نظر شاعر ستايشگري چون خاقاني سپهدار اسـالم  
  !تلقّي شوند و كمترْ غالمشان قدرخان شمرده شود

؛ اين در حالي است كه 570ق و قبل از  556قبل از سال : ر مي كندكندلي دو تاريخ را براي اين سفر احتمالي ذك 
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كه اخستان هنوز به  ؛ يعني روزگاريشاه است خست مربوط به دوران منوچهر شروانخود او اقرار مي كند كه تاريخ ن
  .توانسته ممدوح خاقاني در اين قصيده باشد نمي قدرت نرسيده و
او  در ! عي نيسـت در شماخي آورده كه دانستن آن خالي از تنـو  570ل براي حضور ايلدگز در سا كندلي دو دليل

  :كتابش مي نويسد 513 صفحة
  : ...در شماخي بوده است 570به داليل زير، اتابك در سال 

  :ها، خاقاني بيش از هر وقت ديگر از آباداني شروان در ساية رهبري اخستان سخن گفته است در اين سال
  

ــش  ــاح خلق ــظ و تفّ ــكّر لف ز گلش
  

ــد    ــفاهان نماي ــر ص ــماخي نظي  ش
 

  

شاعر كه عدالت را آيت خدا مـي دانسـته و در   . همچنين از دردسرهايي كه زبانش پيش آورده شكايت كرده است
  :حد و مرّي شده بود هاي بي كرده، دچار مصيبت راه اجراي عدالت تبليغ و تالش مي

  

هـا بـال ديـد چـون مــن ربـاب از زبـان
  

ــد آن   ــال بين ــد  ب ــدان نماي ــو زبان  ك
 

  

ق در شماخي چه ربطي وجـود دارد و   570 به راستي معلوم نيست كه بين اين دو نكته و حضور ايلدگز در سال 
  !دبزن ش از لحاظ تاريخي پلعاي غيرمستند خويه به ادبه كمك اين ادلّ  ق مرحوم چگونه مي خواستهاين محقّ

او حتّـي بـه ايـن سـوال سـاده پاسـخ        .رود ي فراتر نميسخن كندلي از يك حدس كلّ كه گفتيم، چنان در مجموع،
» الـدين  سـيف «ايلدگز بود، خاقاني چرا به جاي اين لقب مشـهور  او را   الدين شمسدهد كه اگر مخاطب قصيده  نمي

اخستان خاقـان  « :ندعا مي كهم اين است كه از سويي اد يكي ،ار كندلي در اين بخشهاي غفّ از تناقض ناميده است؟
در اينكه اخستان به ايلـدگزها  « :دافزاي درست دو سطر بعد ميز سويي او ) 514ص (» دولت مستقل و مستحكمي بوده

  !».ي نيستگرفته شكّ ها كمك مي نكي بوده و از آمتّ
ق اران و شـروان   471عبور وي از شروان به سال و ) ق465-485( از روزگار ملكشاه سلجوقيواقعيت آن است كه 

شاهان چون پاسداران مرزهاي شمالي اين امپراتـوري   و شروان )124مينورسكي،ص←( خراجگزار سلجوقيان بوده است
اين موضوع سـفر و   ااماند،  اند از حمايت كلّي سالجقه برخوردار بوده در برابر هجوم اقوام نامسلمان شمال خزر بوده

. كنـد  ثابـت نمـي  خاقاني در مدح او سروده باشـد   را اينكه اين قصيده تابك ايلدگز را در روزگار اخستان و حضور ا
  .شود يافت نميعا به ذهن اي در اثبات يا تقريب اين اد نههيچ قري »شاهد جان« حداقل اين است كه در قصيدة

ـ  قان معاصر يادي هم ازدر ابتداي مقاله و در هنگام ذكر اقوال محقّ  نقـد و شـرح قصـايد خاقـاني    محتـرم   ف مولّ
بـه سـلطان    يكـي دو بيـت  ايشان معتقد بودند كه  در قصيده  همه جا سخن از اخستان شروان است و اگر در. كرديم

ايد بلند خاقاني، گاه خود او رشـتة سـخن را گـم    در قص...دانيم  مي« اره شده، از اين باب است كه سلجوقي عراق اش
  ».يات ابهام دارندكند و ارتباط اب مي

گـم  پرتـي و   ي كرد؛ چون اسـناد حـواس  علمي تلقّ استاد گرامي را بايد نوعي مطايبة رسد كه سخن اين به نظر مي
ـ   كردن رشتة ي از اعـراب خواهـد داشـت كـه هـيچ      سخن، آن هم به شاعري با  توانايي ذهني خاقاني، هنگـامي محلّ

، سخن خويش بايد براي اثبات شارح محترم مي. ه نداشته باشيممحتواي قصيدتوجيهي از لحاظ منطقي و علمي براي 
تـا امكـان    در سرتاسر ديوان هفده هزار بيتي اواشاره مي فرمودنـد  هاي شاعر پرتي بايد به يك مورد از حواسحداقل 

  ! داوري در باب سخن ايشان فراهم شود
ه  ي مجهـول فر را كه از شخص سخن مرحوم فروزان وقتي بديهي است بـه نـام سـيف    الهويـ  ين اتابـك منصـور   الـد

سـولي نيـز كـه همـين     فرمانرواي شماخي به عنوان ممدوح اين قصيده نام برده بود كنار بگذاريم، ديدگاه علي عبدالرّ
نيز از او به  )125همان،ص( و در سرآغاز قصيده  )مقدمه،ص ح)1357(خاقاني( شخص را يكي از ممدوحان خاقاني دانسته

ادي نظر مرحوم سـج  گونه كه ت داشته باشد؛ همانتواند وجهي از صح كرده نمي ياد عنوان يكي از دو ستودة خاقاني
  .رسولي است قابل دفاع نخواهد بودنيز كه منطبق بر ديدگاه مرحوم عبدالّ



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      366

ديگـري جـز    و فرمانرواي ضمناً بديهي است كه در روزگار خاقاني شماخي كرسي و پايتخت واليت شروان بوده
نصـور در آن  ين مالـد  نام سـيف  ر كرد كه اتابكي بهتوان تصو وجه نمي ه هيچشاه نداشته و ب منوچهر و اخستان شروان

آمـده صـفت    70نيـز كـه در بيـت     »منصور«به نظر مي رسد . شاه بر آن حكمروايي كرده باشد دوران، در كنار شروان
  .شود ان اتابكان شخصيتي بدين نام ديده نميچون در ميممدوح است نه نام او؛ 

آن  نخسـت  در صورتي كه اخستان را هـم ممـدوح   -در اين صورت تنها دو ديدگاه در مورد ممدوح  دوم قصيده
  :ماند باقي مي –بدانيم 
  )پاريس نظر نسخة(.دربند است ين دارايِالد سيف ممدوح،) الف
  )مجلس خةنظر نس(.ين صاحب موصل استالد سيفممدوح، ) ب

  ين داراي دربند كيست؟الد سيف
. )، مقدمه، ص چهل و يك1386خاقاني،( خاقاني است شدة د از ممدوحان شناختهد داراي دربنر بن محمين مظفّالد سيف

 814 خاقاني در صفحة.او را ستوده است )190-186صص(اي  قصيدهمند بوده و در  الت و هداياي او بهرهخاقاني از ص
  .تواند همين شخص باشد ين نامي اشاره كرده كه ميالد نيز به سيف ديوان

بـه  ) 190،ص1386(خاقـاني اند و الباب امارت داشته كه بر دربند يا باب بوده ينژاد ين مزبور از حاكمان عربالد سيف
  :مند شده اشاره دارد هاين نكته و بخشندگي عربي او كه از آن بهر

  

 لـق و خلقـتنـژادي و هسـتي بـه خُ    شاها عرب
  

 شاه بشر چو احمد و نـرّ عـرب چـو حيـدر     
 

  

ضـمن ذكـر    نيز به او تقديم كرده و )956-953، صص ديوان(ي عرب يك قصيدةبودن اوست كه  و به دليل همين عرب
و نسـب او   وجود او ر و عزّت عرب  را به واسطةتفاخ » مظفربن محمد السالمي الهاشمي«نام و نسب دقيق او،يعني 

  :شده استيادآور 
  

ــد ــربن محم ــوري لمظفّ ــع ال  خض
  

ــرٍ    ــوري بمظفّ ــاق ال ــد ف و محم... 
 

ــزّةً ع ــاجم ــرب االع ــزّت الع ــد ع  ق
  

ـــرِ  المخبـ الهاشــــمي ـــالمي بالسـ 
 

 )955-994،صصديوان(   
  

لمي مـي       اميران دربند، از جمله سيف ين مزبور، نسب بـه هاشـم بـن سـراقه السـرسـانند كـه از طـرف خليفـه      الد
براي نبرد با مهاجمـان شـمالي، خصوصـاً خـزران، بـه دربنـد مـامور شـد و ايـن سلسـله را بنـا            ) ق256-255(مهتدي
الملك العادل مظفّربن « .گونه كه خاقاني نوشته سالمي باشد نه سلمي البتّه نام او بايد همان )234مينورسـكي، ص ←(.نهاد

و ) ق55-53(شود و با نام المقتفي ق ديده مي559-555تاريخ هاي او به  عنواني است كه به روي سكّه» محمدبن خليفه
  ) 270همان، ص(از خلفاي بغداد همراه است ) ق 566-559(المستنجد 

  :لاو ديدگاه نقد
صيده كه در ق زيرا، چنانتواند ممدوح خاقاني در اين قصيده باشد؛  ين داراي دربند نميالد رسد كه سيف به نظر مي

ين الـد  اسـت و ايـن دو ويژگـي بـر سـيف       )104بيـت (» رابـوالمظفّ «او  و كنيـة  )70بيت ( »اتابك«تصريح شده، ممدوح 
؛ انـد   سازگار نيست، اتابكان تـرك بـوده   نژاد بودن او با اتابك بودن وي ا كه عربفرمانرواي دربند منطبق نيست؛ چر

 ها توصـيفاتي كـه   عالوه بر اين. بخوانند رابوالمظفّ است به كنية» مظفّر«را كه نامش   متداول نيست كسي ضمن اينكه
. سـازگار نيسـت   چنـدان  كـوچكي چـون دربنـد    بر امير منطقة» شاه ايران«وح قصيده آورده، مثل ممد خاقاني دربارة

هـاي خـود    در سـروده خاقاني . شكن است و سردار صف يك فاتح ة خاقاني نيز بيشتر شايستةتصاوير حماسي سرود
ـ  الدين دربند را بـيش  سيف سـروده اسـت تـا دالوري و     ر بـه عـدالت و بزرگـواري و بخشـندگي و نسـب شـريف      ت

لشكرشكني؛ البتّه دليل اخير تنها يك قرينة ذوقي است، چون شاعران در به كار بستن صنعت اغراق و مبالغه معمـوالً  
  !اند حدي قائل نبوده



 367/      از خاقاني و ممدوح آن« شاهد جان«قصيدة 

ن است كه ممدوح قصيده را سيفبنابر اين متعي س بـه نـام او   مجل م كه در عنوان نسخةموصل بدانيين صاحب الد
  :ذكر شده است گونه اين از همان نسخه نام وي 73بدل بيت   اشاره شده و در نسخه

  

 ملك سـيف ديـن شـاه غـازي كـه ذاتـش
  

ــومرث تهمــورث  ــد كي  امكــان نماي
 

  

  .خاقاني تطابق تام دارد كه خواهد آمد، بر ممدوح قصيدة صات اين شخص، چنانبه نظر مي رسد مشخّ

  )ق 576متوفّي (الدين اتابك غازي بن مودود زنگي، معروف به غازي دوم سيف
اين شخصيت كه نام او از فهرست ممدوحان خاقاني ساقط شده و كساني كه چيزي در شـرح احـوال ايـن شـاعر     

نـژاد   تـرك اي  آل زنگـي سلسـله  .اسـت  بوده اند، از اتابكان موصل يا آل زنگي وي نكرده بزرگ نوشته اند اشاره اي به
ق بر شام و مصـر و جزيـره حكومـت     624تا  521اينان از . ين زنگيبودند از غالمان سالجقه و منسوب به عمادالد

ين غازي بعد از پدرش الد سيف .اتابكان موصل از اين سلسله است ين غازي دوم يكي از افراد شاخةالد سيف .كردند
  1.به قدرت رسيد) ق 544-541( لين غازي اوالد و عمويش سيف) ق565-544حك (ين مودود الد قطب

ش اين شـهر  زبان به ستاي به تفصيل تحفةالعراقينخوبي با دربار اتابكان موصل داشته و در  خاقاني از ديرباز رابطة
ين، وزيـر  الـد  ين ابوالحسـن علـي بـن جمـال    الـد  ين اصفهاني گشوده كه پدر جـالل الد و وزير صاحب موصل جمال

   )434،ص 11ابن اثير،ج ( .ق به وزارت برگزيد 571ين را به سال الد ين، جاللالد سيف. غازي بوده استين الد سيف
در ) 854-853صـص  (خـويش  ديـوان ين قايمـاز را در  الد يعني جمال ،غازي قاني همچنين وزير و سپهساالر سيفخا
  :لي بدين مطلع ستايش كرده استمفص قطعة

  

 مجاهدالـدين اسـتمدار ملـك جهـان بـر
  

 كه چـرخْ بارگـه احتشـام او زيبـد     
 

  

وزير او  ينو مجاهدالد ،ين غازي ياد كرده و او را با ملكشاه سلجوقيالد همان قطعه اين گونه از اتابك سيفو در 
  :او دانسته است ين را وابسته به سعيالد و جهانگيري سيفمقايسه كرده  طوسي الملك را با نظام

ــك اســت ز ــكاتاب ــوهر مل ــام گ ــر نظ  به
  

ــك  ــد    مل ــام او زيب ــد نظ ــه مجاه ــهي ك  ش
  

)853همان، ص(  

  

 الـدينبه سـعي اوسـت جهـانگير گشـته سـيف
  

 كــه پــرّ نســر فلــك بــر ســهام او زيبــد 
)854همان، ص(  

  

  .ين را به سپهساالري خود برگزيده استمجاهدالدق  571ين به سال الد سيف )428،ص 11ج (به نوشتة ابن اثير
يكـي  ين نوشته شده و بايـد  الد است كه خطاب به سيف منشئات خاقانيوجود دو نامه در  ديگر هجالب توج نكتة
  .الدين داراي دربند مربوط باشد و ديگري به سيفين صاحب موصل الد ها به همين سيف از آن

  )73-69صص(نامة يازدهم 
نوشـته شـده   » ...تهمتن ايـران، پهلـوان ثغـور آذربيجـان،    ...الدوله و الدين مرابط، سيف..امير سپهساالر « اين نامه به 

خسرو  خسرو راستين، كي« كند و از اينكه موكب وي به بارگاه او تشكر مي »مفاوضة«خاقاني در آغاز از رسيدن .است
كنـد و   ابراز شادماني مـي  و به او پيوسته است، نزول يافته» ظم اتابكاع...مؤيد آل سلجوق و آل عباس...زمان و زمين

... خسـرو و خضـر بـه اسـكندر و بهـرام بـه خسـرو پرويـز و          آن را اتّصالي سعد و از قبيل اتّصـال تهمـتن بـه كـي    
داند و  خاقاني اين ديدار را مشابه پيوستن محمود غزنوي در اوان كار خويش به نوح بن منصور ساماني مي.شمارد مي

گيـرد و   الدوله و الدين بوده  اين نكته را به فال نيك مي با توجه به اينكه محمود نيز چون اين ممدوح ملقّب به سيف
                                                            

و از مĤخذ )  "آل زنگي"، ذيل 2ج (المعارف بزرگ اسالمي الة صادق سجادي در دايرةمق←در مورد اين سلسله و اعضاي آن از جمله  -1
  .االثير، الكامل، جلد يازدهم و ابن» الغازي ابن مودود« خلّكان، وفيات االعيان، ذيل  ابن ←كهن 
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 .».صـدهزار غنـايم عـزّت و فتـوحِ رتبـت ادخـار كـرده باشـد        «دهـد كـه ممـدوح نيـز از ايـن پيوسـتن        بشارت مـي 
خواهد و  تر بنويسد عذر مي ه دليل تنگي وقت نتوانسته مكتوبي مفصلكه ب خاقاني در ادامه از اين )71،ص1349خاقاني،(

اي كه خواهد نوشـت از جانـب او عـذر     در خدمت و نامه» الدين محترم مكرّم همام...صدر«كند كه  ابراز اميدواري مي
  )72-71همان، ص( .وافي خواهد خواست

الـدين حاجـب اسـت كـه خاقـاني در       ا همـان همـام  الدين  در اينج منظور از همام ،منشئاتبه نظر مصحح محترم 
  )453همان، ص( .او را ستايش كرده است» ...شهري به فتنه شد كه فالني از آن ماست«:اي به مطلع قصيده

و » پهلوان ثغور آذربيجـان «الدين صاحب موصل است، چرا كه تعبير  كه مخاطب اين نامه نيز سيف رسد به نظر مي
قلمـرو   ژه اينكـه   وي بـه تناسـب دارد؛   اسـت  يكـي از اتابكـان سـلجوقي    او كـه  ز هركس بـا بيش ا» مؤيد آل سلجوق«

اما در مورد مضمون نامه اين نكتـه گفتنـي اسـت كـه مقصـود      .شده است الدين امير دربند شامل آذربايجان نمي سيف
در » اعظـم اتابـك  «وي با عنوان خاقاني از ديدار مزبور، ظاهراً مالقات سيف غازي با اتابك اعظم ايلدگز است كه از 

  .متن نامه يادشده است
ابن اثيـر در  .الدين از حمايت ايلدگز برخوردار بوده و روابط صميمانه بين آنان وجود داشته است انيم كه سيف د مي

به حمايت ايلدگز از سيف غازي در برابر عمويش، نورالدين، اشـاره  )  363،ص11، ج1386(ق 566ضمن حوادث سال 
  . ده استكر

  )92-85صص( منامة سيزده
اي  الـدين كـه خانـه    اي است به آستان سيف نامه اين نامه كه از زيباترين مكتوبات خاقاني است، در حقيقت سپاس

خطـاب خاقـاني در آغـاز نامـه بـه       .و كنيزكي بسيار زيبا به وي بخشيده است )89همـان،ص ( »ايواني زرنگار«بزرگ و 
 ،1386خاقـاني،  ( هاي او اي كه در مدح امير دربند و شكر بخششوست به آفتاب در قصيدهآفتاب يادآور خطاب ديگر ا

خاقاني در سرآغاز اين نامه ضـمن  . »...چون آه عاشق آمد صبح آتش معنبر«: با اين مطلع سروده است )190-186صص
  :اشاره به نام ممدوح و مخاطب خويش آورده است

پيونـد   آلـود از كوكبـة سـعادت    نمايـد كـه غبـار مشـك     ة مسيح مريمي، مياي آفتاب كه پرتو نور اعظمي و همخان
  )85ص ،1349خاقاني، ( ...صيقل صفحة چهرة توست...تاجدار ايران...الدوله و الدين  سيف...خدايگان عادل غازي

آن اشـاره  » حصن حـريم «پردازد و به  واقع است مي 1»كوه الّان«به توصيف شهر ممدوح كه در دامنة  خاقاني سپس
  :)85ص( كند مي

اي،  اي، غبار معسكر خدايگان پذيرفتـه  آيي، يا بر پروزِ دامن الّان كوه گذشته مگر از گريبان مسيح و آستين مريم مي
  ...اي حصن حرم و صحن ارم ديده

  :كوه بوقبيس در مكّه مقايسه كرده است را باآن  كوه دربند  نيز با اشاره به )187،ص1386( ديوانو در ا
  

 باهللا كه خاك دربنـد آنـك بـه كعبـه مانـد
  

 ها بوقبيس بـاال، زمـزم بـه دامـن انـدر      
 

  

  :البروج اعظم دانسته است حصار مشهور دربند را ذات و
  

 البـــروج اعظـــمدراجـــة حصـــارش ذات
  

 الســعود ازهــرديباچــة ديــارش ســعد 
 

)188همان، ص(     
  

  :نالد مي نيز ظلم شروان و مردم آن از )86همان،ص(خاقاني در نامة خويش 
ظلـم شـروان و مـردم آن كـه گـزدم كاشـان دارد چـه كـار         ] اي، ظلـم  سـردابه : مـتن روشـن  [ني ني؛ تـو آفتـاب بـه سـردابة     

  !داري؟

                                                            
» جلغن«ه؛ ساير منابع از آن با نام كوه اي است كه تنها در ديوان خاقاني آمد شده نكتة تازه كوه ناميده مي كه كوه دربند الّان اين -1
 .اند يادكرده) 159،ص1387مينورسكي،(



 369/      از خاقاني و ممدوح آن« شاهد جان«قصيدة 

  :هاي خاقاني از شرّ شروانيان در قصيدة مزبور است كه يادآور گله
  

 كـه چنـد ديـدماي نورزاي چشمه ديـدي
  

 مـرّ  در چاه شرّ شـروان ظلمـات ظلـم بـي     
 

)187، ص1386خاقاني، (      
  

كـه در  »  چون آه عاشق آمد صبح آتش معنبر« هاي مضموني موجود ميان نامة شماره سيزده و قصيدة  بنابر شباهت
يجه گرفت كه ايـن نامـه نيـز    توان نت ها اشاره كرديم،مي الدين حاكم دربند سروده شده ،و ما به برخي از آن مدح سيف

  .خطاب به همين شخص نوشته شده است

   گيرينتيجه
روايتي كه بـر اسـاس ممـدوح    : هاي قصيدة شاهد جان، اين قصيده داراي سه روايت است نوشته با توجه به دست

روايتـي كـه   الـدين شـكل گرفتـه اسـت و      شاه اخستان تنظيم شده؛ روايتي كه بر پاية ممدوح بودن سيف بودن شروان
  .تركيبي است از دو روايت پيشين
هاست كه كار تشخيص ممدوح قصيده دشوار شده و برخي اخستان را بـه تنهـايي و    به دليل درآميختن اين روايت

يـا اتابـك منصـور نـامي را كـه او را فرمـانرواي شـماخي        ) داراي دربند يا صاحب موصـل ( الدين برخي ديگر سيف
  .اند اند و برخي نيز دو ممدوح براي قصيده در نظر گرفته وح قصيده دانستهاند، انحصاراً ممد دانسته

  :ها دو احتمال مطرح شد در مورد پيدايش اين روايت
ا گردآورنـدگان     او ايـن دو   ديـوان خاقاني دو قصيده با وزن و قافيه و رديف يكسان براي دو ممدوح سـروده، امـ

  اند؛ قصيده را با يكديگر درآميخته
الدين سروده با تغييراتي در ابيات به اخسـتان تقـديم    اي را كه براي سيف ابر مصلحت يا ضرورتي قصيدهخاقاني بن

  .كرده يا وانمود كرده خطاب به اوست
هاي گردآورندگان و كاتبـان ديـوان و سـخن شـارحان و      در مورد هويت ممدوح ديگر قصيده ضمن طرح ديدگاه

متني و تاريخي به اين نتيجـه رسـيديم كـه او كسـي      ن، بر اساس قراين درونشناسان معاصر، و نقد يكايك آنا خاقاني
  .از اتابكان آل زنگي كه در موصل فرمانروايي داشته است )ق 576متوفّي (الدين غازي دوم  نيست جز سيف

شناسـان   در اين مقاله ضمن معرفي اين ممدوح كه نام وي در فهرسـت ممـدوحان خاقـاني در تحقيقـات خاقـاني     
تواند مخاطـب نامـة شـماره     مده، روابط خاقاني با تشكيالت او را توضيح داديم و مشخّص كرديم كه او، ضمناً مينيا

نيـز كسـي نيسـت جـز      منشـئات گونه كه ثابت شد مخاطب نامة شماره سـيزده   نيز باشد؛ همان منشئات خاقانييازده 
  .الدين داراي دربند سيف

  :منابعفهرست 
 .داربيروت-، بيروت، دارصادرمل في التّاريخالكا) ق1386(ابن االثير -١

2- ار، تهراننقد و شرح قصايد خاقاني)  1378(داستعالمي، محمزو ،. 

 .، زوار، تهران1شرح ديوان خاقاني) 1387(برزگرخالقي، محمدرضا -3
 .الدين سجادي،تهران، زوار چاپ سيدضياء ،خاقاني شروانيديوان ) 1368(خاقاني شرواني  -4
 .چاپ علي عبدالرّسولي، تهران، كتابخانة خيام ديوان خاقاني شرواني،) 1357( -------- -5
  or.7942نسـخة خطّـي كتابخانـة بـريتيش ميوزيـوم لنـدن، بـه شـماره          ،ديوان خاقاني شـرواني ) ق664تحرير (،-------- -6

 )نشگاه تهراندا 1871ميكروفيلم (
 .976نسخة خطّي كتابخانة مجلس شوراي اسالمي، به شمارة  ،ديوان خاقاني شرواني) بي تا(،-------- -7
 ).407:ادبيات(4644نسخة خطّي كتابخانة آستان قدس رضوي، به شمارة  ،خاقاني شرواني ديوان) ق847تحرير (،-------- -8
 ).413:ادبيات(8368خطّي كتابخانة آستان قدس رضوي، به شمارة  نسخة ،ديوان خاقاني شرواني )ق898تحرير (،-------- -9
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 1966ميكروفيلم شمارة ( 3060/1782نسخة خطّي كتابخانة ملّي ايران، به شمارة  ،ديوان خاقاني شرواني) بي تا(،-------- -10
 )دانشگاه تهران

ميكروفيلم شـمارة  ( ج43دانشگاه تهران، به شمارة  ،نسخة خطّي كتابخانة دانشكدة ادبياتديوان خاقاني شرواني، -------- -11
 ) ،دانشگاه تهران7351

 .، چاپ محمد روشن،تهران، دانشگاه تهرانمنشئات خاقاني) 1349( -------- -12

 .، خوارزمي، چاپ پنجمتهران ،سخن و سخنوران) 1380(الزّمان بديع فر، فروزان  -13

 .، مركز نشر دانشگاهي، ترجمة ميرهدايت حصاري، تهرانزمان و محيط او حيات، شرواني، خاقاني) 1374(ركندلي هريسچي، غفّا -14
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