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 15/12/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 8/10/1400مقاله: تاریخ دریافت 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
گاهینویس دستتواند وجود های هر شاعر کهن مییکی از خوشبختی های های مضبوط از اشعار او و وجود آ

و نیز ند و ارزشمند شاعران پیش از مغول کمهای کهن نویس دستانه متأّسفاش باشد. درست از سوانح زندگی
گاهی خوشبختانه خاقانی از  سوانح زندگی بسیاری از این شاعران در اختیار نداریم. دربارۀهای دقیق و درستی آ

های خوب و مضبوطی از آثار او در اختیار داریم و هم بسیاری از نویس دستمعدود گویندگان کهن است که هم 
بسیاری  دربارۀخود خاقانی است که  ،نخست :دارددو دلیل عمده  ،و این تاش برای ما شناخته شده اسندگیسوانح ز

گاهی میاز وقایع زندگی زندگانی  دربارۀات ارزشمندی اّطالعوجود منابعی است که  ،بخشد و دیگراش به مخاطب آ
گاهینگذارخاقانی در اختیار ما می  ۀواسط به اکنون، مرگ دقیق اوست کهزاد و سالسال ،هاد. یکی از این آ

-تاریخ ،نخست ،ایبا تکیه بر روش کتابخانه مایکرده تالشست. در این پژوهش کهن در اختیار ما هاینویس دست

تاریخ دقیق و  ،ها را نقد کنیم و در پایانگزارش و سپس آن است،های مختلفی که برای درگذشت خاقانی عنوان شده 
خاقانی  ،بر این اساس کنیم؛ارائه  ،ایمفتهاو یا دیوانکهن و مضبوط  نویس دستدو  ۀدرست درگذشت او را که در میان

 هفت ملکشاهی.سال یکصدو که این تاریخ برابر است با هفتم بهمن ؛ق درگذشته است581 شّوال 21ر د
 

  ق.581 شّوال 21، خاقانی دیوان نویس دست، نسخه، درگذشت خاقانی دقیق تاریخ خاقانی، کلیدی: های هواژ

                                                           
 .یادسّج  ینالّد  یدضیاءمرحوم دکتر س ،و نستوه یختهفره شناس یبه خاقان یمتقد .*
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یخ دقیق درگذشت خاقانی شروانی/ 62  تار

 همقّدم. 1
نیازها و ملزومات پژوهش ای، یکی از پیشنامه و سوانح عمر هر گویندهآشنایی درست با زندگی

 است ای نبودهگونهدر گذشته بهت ادبی ما سنّ ی طور کلّ  بهانه متأّسفصی در آثار اوست. دقیق و تخّص 
روست  د و از همینکننیا نزدیکانشان ثبت و ضبط  خود راکه تاریخ زندگانی شاعران و نویسندگان 

 اختالف است.  مرگ اغلب بزرگان ادب پارسی محّل زاْدسال و ساْل ی که حتّ 
یقین  به رسیدن به تاریخ دقیق یا نزدیک ،صمتخّص  گر  شک، یکی از آرزوهای هر پژوهشبی

فارسی، خاقانی از  ۀمورد نظر است. در میان شاعران پرآواز ۀوالدت و درگذشت شاعر یا نویسند
، کنداش آشنا میکه خودش ما را با سوانح  و تاریخ زندگانیایند گویندگانی است که عالوه بر معدو

 های کهن ضبط شده است. نویس دستتاریخ والدت و درگذشت او نیز در 
شود و ، اختالف زیادی دیده نمیاندکرده زاْدسال خاقانی اشاره قدیم و جدیدی که به در منابع

 توانمی ،سال درگذشت او تقریبًا دربارۀا ؛ امّ انددانستهد او ق را سال تولّ 520سال  ،منابع اغلب  
میان نخستین و واپسین تاریخی که برای مرگ  که ؛ چنانزیادی در منابع قدیم و جدید دید اتاختالف

 ختالف است. ا، پانزده سال اند آوردهدر منابع  وی
دقیق سوانح ری در تعیین تاریخ دادن تاریخ دقیق درگذشت خاقانی، عامل بسیار مؤثّ  دست به

پژوهش در این موضوع را آشکارتر ضرورت  امرو همین  عمر و سرایش برخی اشعار اوست
رسیدن به  ،های کهننویس دستهای نگارنده در بررسی دغدغهدر این راستا یکی از کند.  می

 دقیق درگذشت خاقانی را روشن کرد.تاریخ  ها اسنادی بود که بتوان با تکیه برآن
 جوها به نتیجه رسید وو جست ،سرانجام« َوَجَد  ،من طلب شیئًا و جد  » اند:فتههمان گونه که گ

برخورد. تاریخ موجود در این دو تاریخ دقیق درگذشت خاقانی کهن به نویس دستدو  درنگارنده 
 کنیمدر این پژوهش سعی می ،شود. بر همین اساسمی تأییدبا منابع دیگری نیز  ،نویس دست

تاریخ دقیق  ،و سپس با تکیه بر منابع کهنها آن بندی اقوال مختلف و نقد، با دستهنخست
 دست دهیم. خاقانی را بهدرگذشت 
به تاریخ  ،اندخاقانی و شعر او پرداخته معّرفیاغلب منابعی که در گذشته و حال به  تقریباً 

تر و جستار با نگاه دقیقدو ا اند؛ امّ الشعراء تبریز اشاره کردهدرگذشت و آرامگاه او در مقبرة
 اند:ی پرداختهوتری به تاریخ درگذشت تخصصی
ی از نویس دستات اّطالعبا تکیه بر  (1383) الطیرمنطق ۀمقّدمشفیعی کدکنی در  الف(

ق را 591سال  ،ستق کتابت شده ا750تاریخ  شفیعی در ۀگفت الالاسماعیل ترکیه که به ۀکتابخان
 کند؛می معّرفیخاقانی  سال قطعی درگذشت

ای که به تاریخ یخّط  ۀمجموعبا استناد به  (1398)غایت ابداع  ۀمقّدمرضا ترکی در محّمدب( 
 که کند، عنوان میعربی از خاقانی آمده است ۀدر بخشی از آن دو نامو ق کتابت شده است 581

 خواهیم کرد. بعدی نقد بخش درا ر نظر هردو این ما درگذشته است. ق581 رمضان از پیش خاقانی
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 . بحث و بررسی3
گیرد. را دربرمی ساله پانزده ای هباز ،ه پیش از این اشاره شد، اقوال مختلف درگذشت خاقانیک چنان

کنیم در و تالش می ر منابع مختلف آغازبندی گفتابا دسته ،بررسی خود را نخست ،در این قسمت
 اشاره کنیم. ،اندترین آثاری که آن تاریخ را ضبط کردهبه مهم ،هر بخش

 

یخ. دسته3-1  هابندی تار
 گیریم.بندی خویش را بر اساس سیر تاریخی اقوال پیش میدسته

 

 ق581. سال 3-1-1
 باکویی اآلثارتلخیصترین منبعی که این سال را برای درگذشت خاقانی عنوان کرده است، کهن

نخست قرن نهم تحریر شده است. خالف برخی  ۀدر نیم. این کتاب (59a ص )باکویی،است 
  قزوینی است. آثارالبالده از نامش پیداست، تلخیص ک این اثر چنان 1گفتارها،

است.  غایت ابداعداند، اثر دیگری که این تاریخ را برای درگذشت خاقانی درست می
ق( 581) خاقانی پیش از رمضان این سال که این اثر نوشته است ۀمقّدمرضا ترکی در محّمد

برای درگذشت تعداد کمی از منابع این سال را ، پیداست که چنان .(61ص، 5 )خاقانیدرگذشته است 
 اند.خاقانی پذیرفته

 

 ق582. سال 3-1-2
از میان این اند. کرده معّرفیاین سال را برای درگذشت خاقانی  ،منابع پیش از دوران معاصر بیشتر

تاریخ مستوفی در  ،ق(717 تألیف) االلبابلیاوبناکتی در روضة  توان به این آثار اشاره کرد:منابع می
 ،ق(892 تألیف) 2تذکرهولتشاه در د ،ق(845 تألیف) مجملدر  خوافیفصیح  ،ق(730 تألیف) گزیده
ی انکاش الّدین تقی ،ق(1002 تألیف) اقلیمهفترازی در  ،(دهمقرن  تألیف) الجنان روضاتی در یکربال

خلیفه در  حاجی ،ق(1019 تألیف) البیان خیربهاری سیستانی در  ،ق(1016 تألیف) شعاراأل  خالصةدر 
 آتشکدهدر  بیگدلیآذر، ق(1097 تألیف) السنینوقایعآبادی در خاتون ،ق(1058 تألیف) التواریختقویم

 تألیف) منظراالولیاءدر  تبریزیاسرار ؛ ق(1284 تألیف) الفصحاءمجمع؛ هدایت در ق(1193 تألیف)
کربالیی  ؛82ص ،(1) دولتشاه ؛266، ص2جخوافی، فصیح  ؛728صمستوفی،  ؛205ص)بناکتی، ؛ ق(1304

 ؛108صخلیفه، حاجی ؛133صبهاری سیستانی،  ؛441ب، کاشانی ؛1448، 3رازی، ج؛ 203ص ، 1جتبریزی،
  .(223صاسرار تبریزی،و   732ص، 1هدایت، ج؛  36، ص1جآذربیگدلی،  ؛ 320ص  آبادی، خاتون

تاریخ اند؛ مانند نفیسی و براون در ه تعداد کمی از منابع معاصر نیز این تاریخ را پذیرفتهالبتّ 
 .(90ص ،2و براون، ج 104ص  ،1نفیسی، ج) ادبّیات
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 ق590. سال 3-1-3
است. ق( 930 تألیف) رالسیّ حبیب ،داندق زنده می590ظاهرا نخستین منبعی که خاقانی را تا سال 

ق 590خان که در تکش از سویفتح اصفهان  ۀمعتقد است خاقانی در حادثنویسندۀ این کتاب 
 خواندمیر بر آثار دیگری مانند این نظر   .(642، ص2)خواندمیر، ج افتاده، شعری سروده است اّتفاق
، 1جبلگرامی،  آزاد)ثیر گذاشته است أت ق(1237 تألیف) احةالسیّ ریاضو  ق(1176 تألیف) عامرة ۀخزان

را برای  همین سالنیز همایی  شبلی نعمانی ودر روزگار معاصر . (126، ص2شیروانی،جو  313ص
 .(168صهمایی، و  19، 5جشبلی نعمانی، )د نکندرگذشت خاقانی پیشنهاد می

 

 ق591. سال 3-1-4
است که در قرن  جنگیتنها منبعی که این سال را برای درگذشت خاقانی عنوان کرده است، ًا ظاهر

کرده  معّرفیهشتم کتابت شده است و شفیعی کدکنی نخستین کسی است که این مجموعه را 
 . است
 

 ق595. سال 3-1-5
ه است. ق درگذشت595بیشتر منابع معاصر و تعداد محدودی از منابع گذشته معتقدند خاقانی در 

 که به دست (ق592)فتح اصفهان  ۀخاقانی در واقع دهدنشان میق( 658 تألیف) جهانگشاگزارش 
. در (372 ص)جوینی، سروده است  یزنده بوده و شعرصورت گرفت،  شاه خوارزم خانتکش

فتح اصفهان  ۀدر تاریخ واقعا اختالف ؛ امّ حقیقت خواندمیر نیز به همین شعر اشاره کرده است
 داند.ق می592ق و جوینی در 590است که خواندمیر آن را در 

 ؛(8قرن تألیف)لطایف اشرفی یمینی در  اند:ق اشاره کرده595به منابع این در میان گذشتگان 
حدود  تألیف) الفضالءمجمعبقایی بخارایی در  ؛ق(962 تألیف) السالطینروضةفخری هروی در 

 ؛(دوازدهمقرن  تألیف) الحقایقطرائقشیرازی در  ؛ق(1102 تألیف) الخیالآةمرّ لودی در  ؛ق(996
بقایی بخارایی، ؛ 203فخری هروی، ص ؛368، ص2جیمنی،) ق(1258 تألیف) فکاراألنتایج درگوپاموی 

 .(262ص گوپاموی،و  625، ص2شیرازی، ج ؛25ص لودی،  ؛80ص
 رد گوپامویفروزانفر گفتار جوینی را پذیرفته است و با تکیه بر دیدگاه  ،میان معاصران در

ثیر بسزایی أ. دیدگاه فروزانفر ت(646 ص)فروزانفر، پندارد اقوال می ق را اصّح 595سال  فکاراألنتایج
درگذشت خاقانی را در  ،اغلب منابع معاصر ،آن ۀگران معاصر داشته است و در نتیجبر پژوهش

تاریخ در  شفق ۀرضازادصفا، ریپکا و  ند از:ا ترین این آثار عبارت برخی از مهم ؛اندق نوشته595
 ؛780، ص2)صفا، ج بهشت سخنو حمیدی شیرازی در  شعرای آذربایجان ۀتذکر؛ دیهیم در ادبّیات
جدا از کسانی  .(472 صحمیدی شیرازی، و   89، ص5دیهیم، ج؛ 343 فق، صش هرضازاد ؛285صریپکا، 
ار کندلی بر اساس غّف  اند،ق حکم کرده595اساس ابیات خاقانی در فتح اصفهان بر سال که بر 
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)کندلی  دانسته استق 595 را اوتاریخ درگذشت ه شده بوده، تهیّ  استامپاژی که از سنگ  قبر خاقانی
 . (101 ص هریسچی،

ق را 596کوب تاریخ ینزّر  های دیگری را نیز ببینیم؛ مثالً دیدگاه توانیمدر میان معاصران می
گاهی  ،ه در میان منابع ادبیالبتّ  .(192صکوب، )زرین برای درگذشت خاقانی ذکر کرده است

ق ذکر کرده 532های عجیبی نیز ذکر شده است؛ مانند احتمالی که شاهنوازخان برای سال  تاریخ
 ساله بوده است.  دوازدهدر این سال خاقانی چراکه  ؛(252 ص )شاهنوازخان،است 

 

یخ. 3-2  هابررسی و نقد تار
و دو ند های کهن استوارنویس دستق بر گزارش 591و  581گفته دو تاریخ های پیشدر میان تاریخ

مناسبت فتح اصفهان سروده شده  ند که بها یمتکّ خاقانی  شعری منسوب به رب ق595و  590تاریخ 
خود را با بحث در اینجا ق بر اساس تواتر نقل شده است و صاحب استدالل نیست. 582و قول 

 گیریم.میپیق 582یعنی  ،بررسی متواترترین تاریخ
 

 ق582نقد گزارش  .3-2-1
که درست و علمی دالیلی دارد  ترکی در نقد این گزارش بیشترین نقل را در منابع دارد. ،این تاریخ

 نماید:می
خاقانی پس از  که ای نیست که بتوان بر اساس آن حکم کردالف( در مجموع آثار خاقانی اشاره

 ؛ق را دریافته باشد581
 شناسانستارهبودن حکم  ق و باطل582قران سال  از در تمام آثارش سخن خاقانی کهب( با این

دهد او این واقعه ندارد و این نشان می ندادن رخبه  ایا در مجموع آثارش هیچ اشارهکرده است؛ امّ 
 ؛تا این تاریخ زنده نبوده است

سفر به خراسان ز قصدش برای ا است، ق سروده580که در « خراسان» ۀج( خاقانی در قصید
. (68-58 ،5)خاقانی  داد؛ چراکه مرگ به او مجال این کار را نانجام نشد هرگزا این سفر گوید؛ امّ می

خاقانی  وفاتتوان این سال را سال کند، نمیمی تأییدها را ها که شواهد نیز آنبا این استدالل طبیعتاً 
 دانست.

 

 ق595ق و 590نقد دو گزارش . 3-2-2
به  السیرحبیبو  تاریخ جهانگشاای هستند که در سروده ۀه اشاره شد، این دو قول بر پایک نچنا

 است:  چنینخاقانی منسوب شده است. مطلع این شعر 
 

 مژژده کژه خوارزمشژاه ملژک صژفاهان گرفژژت
 

 ملژژژژک عژژژژراَقْین را همچژژژژو خراسژژژژان گرفژژژژت 
 

 
 

 (642، ص2جو خواندمیر،  372ص )جوینی، 
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این  ،غایت ابداع ۀمقّدمترکی در خاقانی نیست.  دیوانهای  یک از چاپ این ابیات در هیچ
 ص)خاقانی، او موجود است  دیوانگوید این ابیات در داند و میشفروه می الّدینابیات را از آن شرف

یک از خوارزمشاهان را نستوده است و این هیچ« آتسز». عالوه بر گفتار ترکی، خاقانی جز (64
گیری از دربار کنارهخاقانی پس از دلیلی نداشته است،  وده و اصالً هم در روزگار جوانی او ب اّتفاق

سر در پی ، پیرانهمناسبت معیشتی خوب و رغم داشتن وضعیّ  بهو  و کوچ به تبریز ق571در  شروان
 بر اساس این استامپاژ است: نیز ار کندلیاستدالل غّف   دربار خوارزم باشد.

 : استامپاژ سنگ قبر خاقانی1تصویر 

ی، سّجاد)بر اساس نظر کارشناسان این استامپاژ جعلی است  که ی و ترکی معتقدندسّجاد
)در پایان سطر تصویر پیداست این ه در ک چنان ،. عالوه بر نظر کارشناسان(65صو خاقانی،  151ص

خواند و باید از کسانی که این تصویر را اصیل  نیز« سبعین»را می توان « تسعین» ۀکلم هفتم از باال(
با این  اید و نه سبعین.تسعین خوانده، شد چرا آن را موافق گفتار معاصرانمیاند، پرسیده دانستهمی

 توان آن را پذیرفت.هنگامی که استدالل این دو تاریخ علمی نباشد؛ نمی ،توضیحات
 

 ق591نقد گزارش  .3-2-3
این تاریخ را برای درگذشت خاقانی  ،ترکیه الالاسماعیل 487 نویس دستشفیعی کدکنی بر اساس 

 گزارش شفیعی این گونه است:  کرده است. معّرفی
حظیرة الشعراء بمقبرة  يسنة احد و تسعین و خمسمأة بمدینة تبریز و دفن ف شّوالل اّو  يفو کان وفاته 

 (.72صبشروان سنة عشرین و خمسمأة )عطار،  3سرخاب و مولده
از ( 2) است. تصویرخه کند، بدخوانی نسه میای که در گزارش شفیعی جلب توّج لین نکتهاّو 

 است: نویس دستاین 

 81الالاسماعیل؛ ب  487 نویس دست: 2تصویر  

ح شفیعی  « شّوالاواخر » ،که در متن نسخه حالی در است، آمده« شّوالل اّو »در متن مصح 
در  نویس دستکه این  حالی ق ذکر کرده است؛ در750است. شفیعی تاریخ این نسخه را  ثبت
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، 742، 741های های متفاوتی دارد که به سالانجامه زیراهای مختلفی کتابت شده است؛ سال
 ق اشاره دارد.788و  754

کرمانی،  الّدینانوری، اوحدمرگ سال و ساْل عالوه بر خاقانی، زادْ  نویس دستاین  ،مجموعدر 
درگذشت  در ضبط سال  انه این ُجنگ متأّسفص کرده است. را مشّخ )تبریزی(  الّدینو همام مولوی 

هایی در اختیار داریم که سال دقیق را در خود ضبط نویس دستخاقانی دقیق نیست؛ چراکه 
توان در ثبت سال ها خواهیم پرداخت. همین اشکال را میاند و در قسمت بعدی به آن کرده

 است:  گونه در این مجموعه این الّدیناوحد مرگکرمانی هم دید. تاریخ  الّدیندرگذشت اوحد
 يولد ف يالکرمانی الصوف محّمدبن  ار احمدالفّخ بن ابی محّمد الّدینالشیخ اوحد

یوم االثنین، ثالث شعبان، خمسة و  يالحجة سنة احدی و ستین و خمسمایة و توفذی
 .(81صتبریزی،  ه)گویندببغداد  یزیةثالثین و خمسمایة و دفن بالشون

ضبط شده که اشتباه « ق535»، «ق635»جای به الّدینسال درگذشت اوحد که روشن است
درست و دقیق  )روز و ماه(ات تواریخ در ذکر جزئیّ  مؤّلفدهد های بیشتر نشان میاست. بررسی

را  الّدینمرگ اوحدروز و یا ساْل عمل کرده و در ضبط سال به خطا رفته است. منابع کهنی که زادْ 
، 6ج ،يالشعار الموصل و ابن 305، ص1ج، ياالربل يستوفالم ابن ←)  کنندمی تأییداین را  ،اندثبت کرده

 .  (304ص
با شاعر سرشناسی چون خاقانی که حدود  این جنگ هم تبریزی است و احتماالً  مؤّلفاز قضا 

تی در نگارش سبب دقّ بی آشنا بوده است و احتماالً  ،سر برده سال از عمر خویش را در تبریز به ده
 . بهر دقیق عمل کرده استمرگ مولوی بسیادر مواردی مانند ثبت ساْل این اشکال است؛ چراکه 

 : کنیم هتوّج متن 
ل سنة اربع و ستمایة؛ االّو سادس ربیع الّدینة و الحق و الملّ قین، جاللالمحّق والدة موالنا و سیدنا قدوة

سبعین و ستمایة االخر سنة اثنین و االحد عند غروب الشمس خامس جمادیه یومه سّر اللّ سوفاته قّد 
 (.141 صتبریزی،  ه)گویند

کرمانی  الّدینگذشت خاقانی و اوحددر ذکر سال در نویس دستاین  که شدجا روشن تا این
توانیم سال نمی ،ذکر روز و ماه دقیق است و با این توضیحاتکه در  حالی در ،اشتباه کرده است

 را برای درگذشت خاقانی بپذیریم. نویس دستپیشنهادی این 
 

 ق581نقد گزارش  .3-2-4
، سال درگذشت خاقانی را (قرن نهمتألیف ) اآلثارشتلخیصباکویی در پیش از این اشاره کردیم 

گاهی را  ق عنوان کرده است. جالب است بدانیم باکو از توابع شروان است و احتماالً 581 این آ
که باکویی آن را  قزوینی بالدآثارالجواری با شروان یافته است؛ چراکه در هم ۀواسط هباکویی ب

. از قضا این (601 ص)القزوینی، شده است نای به تاریخ درگذشت خاقانی اشاره ،تلخیص کرده
 ند.کمی تأییدهای ما نیز آن را نویس دستترین گزارشی است که درست



یخ دقیق درگذشت خاقانی شروانی/ 68  تار

این ترین پژوهش را در گر دیگری است که همین سال را دریافته و دقیقرضا ترکی پژوهشمحّمد
عربی خاقانی که در قرن ششم  منشآتکهن  ۀبر اساس نسخ نیز موضوع انجام داده است. ترکی

 ق گفته است.581تاریخ درگذشت خاقانی  را سال  ،کتابت شده است
قّدَس اللُه » دعایی ۀگزار هانامهترکی فرد فاضلی است و در ابتدای  ۀبه گفت مجموعه ۀیسندنو

 گویای این مطلب است: (3)را پس از  نام خاقانی آورده است. تصویر « روَحه و نّوَر ضریَحه

 1چستربیتی؛ ب  ق(؛581) 3798 ۀ: نسخ3تصویر  

ای است جامهان باخزری آورده شده و پس از آنالقصر دمیةای از همقّدمخاقانی،  ۀپس از دو نام
 دهد:این انجامه را نشان می (4) ردهد؛ تصویق را نشان می581ابتدای رمضان  ،که تاریخ

 79ق(؛ ب 581چستربیتی ) 3798 ۀ: نسخ4تصویر  

 نویس دست ۀکاتب که نشان از درگذشت خاقانی دارد و نیز ترقیم دعایی   ۀترکی بر اساس گزار
قید قانی در خاق( 581ل رمضان )اّو نوشته است در این تاریخ  ،دهدق را نشان می581ل رمضان که اّو 

 .(61، ص5)خاقانیحیات نبوده است 
با  مغایر ،ا در روز و سالامّ  ،درگذشت خاقانی است برای شده سال تعیینترین اگرچه این دقیق

زنده  شّوالتا اواخر  یعنی ،حدود دو ماه بعدخاقانی که دهد ی اسناد دیگر نشان میواقع است؛ یعن
بپذیریم تاریخ درگذشت خاقانی پیش از  توانیم کامالً نمی ،های زیربوده است. بر اساس استدالل

 ق است:581ل رمضان یعنی اّو نسخه، ۀتاریخ موجود در انجام
دان که شخصی فاضل و عربی نویس دستکاتب ، پیداست 3 ۀدر تصویر شمار که الف( چنان

 وجود دارد؛ طبیعتاً « دو نامه»در حالی که در متن فقط  ،«ئلهذه رسا»عنوان نوشته است: است، در 
حداقل یک نامه و  دهد احتماالً آمد؛ این نشان میمی« هاتان رسالتان»نامه باید عبارت  برای دو

ای انجامه ،اندکه حذف شده هاییدر پایان نامه یا نامه ،به گمان دیگر شاید بیشتر حذف شده است.
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شاید بگوییم استفاده از ساختار  ق بوده است.581 شّوالوجود داشته است که تاریخ آن پس از 
ها را دلیل حذف نامه یا نامه ا احتمالامّ  ،دار استی مفرد در ادب عرب سابقهی و حتّ ثنّ جمع برای م

و نشان دارد  در صفحات وجودبه خط نستعلیق هایی است که رکابه ؛ و آنکنددیگری پشتیبانی می
انه به سبب متأّسفاند. سال پس از کتابت به نسخه افزوده شده 150 دست کمدهد می

در  ا ظاهراً شود؛ امّ ص نمیدرستی مشّخ  به ،آن نامناسبت نسخه و نیز کیفیّ  تصویر بودنوسفید سیاه
ای به صفحه 45ها در برگ اینای وجود ندارد. عالوه بر شود، رکابهدوم تمام می ۀکه نام 32برگ 

اختالف زیادی با تاریخ نگارش آن دارد؛ یعنی این صفحه  است که مطمئناً  نستعلیق نگاشته شده
 ق معمول نبوده است.یخط نستعل ،بعدها به متن اضافه شده است؛ چراکه در قرن ششم

، نویس دستق به بخش پایانی وجود دارد، متعلّ  نویس دستای که در پایان این ب( ترقیمه
در یک  و دقیقاً  ها را با این قسمت قطعاً توان تاریخ نگارش نامهاست و نمی القصردمیة ۀمقّدمیعنی 

کتابت شده است و در  القصردمیةاز ها پس بخش نامه ،احتمال زیاد روز و ماه پنداشت؛ چراکه به
ها تولید و بعد ُکّراسه ،نخست ،در بسیاری مواردکه  دانیممی .پیش از آن قرار گرفته است صّحافی
شدن  مطالب پیوستگی موضوعی ندارند، پس و پیشها که در این نوع مجموعه؛ شدندمی صّحافی

 صّحافی ریختن هم ، بهقرار دادنظر  توان آن را مّد محتملی است. گمان دیگری که می اّتفاقها ُکّراسه
شاید در  سال( 860از )بیش  نویس دستعمر طوالنی  ۀواسط نی بهد اثر است؛ یعمجّد  صّحافیو 

ق به شدن متعلّ  شده باشد و این پس و پیش صّحافیدوباره  ،ریختگی اوراق همبه تعلّ ای به برهه
از نزدیک  نویس دستدیدن توان با درستی یا نادرستی این احتمال را تنها می .دوم باشد صّحافی

نظر  درتوان آن را می ،یصّحافگرفتن تغییر در  نظر بدون درتشخیص داد و آخرین احتمالی که 
ها را را ابتدا نگاشته و بعد نامه القصردمیة ۀمقّدمقسمت  مؤّلفممکن است این است که  ،گرفت

 رایج بوده است. هابیاض و نویسندگان هم میان کاتبان اّتفاقاین ؛ نوشته باشد
ل رمضان اّو  شود تاریخکنیم، روشن میبا این توضیحات و با اسنادی که پس از این عرضه می

 ق برای درگذشت خاقانی دقیق نیست.581یا پیش از رمضان 
 

یخ دقیق درگذشت خاقانی در دو 3-3  کهن نویس دست. تار
کنیم که تاریخ درگذشت خاقانی را به شکل دقیق معتبر اشاره می نویس دستبه دو  ،این قسمتدر 

 هشتم)کتابت قرن  الالاسماعیل ترکیه ۀکتابخان 4مضبوط نویس دست ،نخست ؛انددر خود حفظ کرده
ای از خاقانی که در عنوان قطعهشود. نگهداری می مجموعهدر این  439 ۀاست که با شمار (نهمیا 

تاریخ درگذشت خاقانی به شکل  ،معروف است« نزع حال»دار به های عنواننویس دستدر میان 
 قطعه این است:دقیق ثبت شده است؛ 

 طبژژژژع مژژژژن دانژژژژدمژژژژنم سژژژژرآمد دوران کژژژژه 
 

 ان از پژژژی جهژژژان کنژژژدنجژژژوی جنژژژچهژژژار  
 

 بژژژه مژژژن بژژژه جنژژژبش همژژژت تژژژوان رسژژژید بلژژژی
 

 گهژژر چگونژژه تژژوان یافژژت جژژز بژژه کژژان کنژژدن 
 



یخ دقیق درگذشت خاقانی شروانی/ 70  تار

 هژژژزار سژژژال فلژژژک جژژژان کنژژژد نشژژژیب و فژژژراز
 

 که چون منژی بژه کژف آرد مگژر بژه جژان کنژدن 
 

 
 

 (913  ، ص3)خاقانی  
 

 دهد:را نشان می نویس دستعنوان این ( 5)تصویر 

 249(؛ ب 9یا  8الالاسماعیل )قرن  439 ۀنسخ: 5تصویر  

 :گونه ضبط شده است تاریخ دقیق درگذشت خاقانی اینه آشکار است، ک چنان
 ی شد. سنة احدی و ثمانین و خمسمائة امیرخاقانی در شهر تبریز متوفّ  شّوالدر بیست و یکم 

خرسند نگارنده بسیار .را پذیرفت نویس دستتوان حکم این شاید بگوییم تنها با یک سند نمی
همین تاریخ ضبط است؛  ق آستان قدس رضوی نیز دقیقاً 847 ۀعرض کند در نسخ که است

 را ببینیم: (6)تصویر 

 268ق(؛ ب 847آستان قدس) 4644 ۀ: نسخ6تصویر  

، (2 ۀ)تصویر شمارالالاسماعیل  487 نویس دستدر  اشارت موجود ،عالوه بر این دو نسخه
با این دو نسخه هماهنگ است و در  ،شّوالاواخر یعنی  ،درگذشت خاقانی روز و ماه   دربارۀ

 توان این تاریخ را با اطمینان پذیرفت.می ،مجموع
 107 نمبه 7»و یا « یزدگردی 554اسفند  21»برابر است با « ق581 شّوال 21»تاریخ 
ملکشاهی در روزگار درگذشت خاقانی در تبریز شمار گاه ،احتمال زیاد جا که بهاز آن«. ملکشاهی

روز بزرگداشت »ی در تقویم ملّ « ماههفتم بهمن»شده است، شایسته است روز استفاده می
 نام بگیرد. « خاقانی

 

 . نتیجه4
به منابع مختلفی که تاریخ درگذشت خاقانی را ثبت کرده بودند، مراجعه کردیم و با  در این جستار
ق است. سپس با 581ترین سال برای وفات خاقانی همان دقیق که ابت کردیمها ثنقد گزارش آن
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ق درگذشته 581 شّوال 21در  او شان دادیمنخاقانی  دیوانکهن و مضبوط  نویس دستمراجعه به دو 
 نقل شده است، به این اعتبار نیستند. ویمرگ  دربارۀهای دیگری که و گزارش

 

 نوشتپی
نگاشته شده و بر اساس گفتار کراچکوفسکی این اثر  «باکو»بزرگ اسالمی ذیل  المعارفدایرةچه در . مانند آن1

 .(«باکو»ذیل ، 11ج موسوی بجنوردی، ←دانسته شده است ) اقلیم هفتبرگرفته از 
 گونه ثبت شده است: این ،، تصحیح براونالشعراءتذکرةتاریخ درگذشت خاقانی در  .2

رخاب خاقانی در شهر تبریز بوده، در شهور سنة اثنین و ثمانین و خمسمائة و در س الّدینوفات افضل
 .(82ص ،1تبریز آسوده است )دولتشاه 

این تاریخ در تصحیح جدید  .(98، صهمان ←ق( را دربردارند )582نسخ دیگر نیز همین سال )
ح در ضبط متن نگاری و یا اشتباه مصّح ق تبدیل شده و دانسته نیست منشأ این سهو، حروف583به  الشعراء رةتذک

 (.146 ، صهمان ←است )
 دهد:الالاسماعیل نشان می 487 ۀد خاقانی را در نسخ( سال تولّ 7. تصویر )3
 
 

 

 82ق(؛ ب 742الالاسماعیل ) 487: جنگ 7تصویر
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