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سیدمحسن حسینی وردنجانی
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دانشآموختۀ دکتری زبان و ّ
ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
(از ص  61تا )72
تاریخ دریافت مقاله ،1400/10/8 :تاریخ پذیرش مقاله1400/12/15 :
علمی-پژوهشی

چکیده
یکی از خوشبختیهای هر شاعر کهن میتواند وجود دستنویسهای مضبوط از اشعار او و وجود آگاهیهای
درست از سوانح زندگیاش باشدّ .
متأسفانه دستنویسهای کهن و ارزشمند شاعران پیش از مغول کمند و نیز
آگاهیهای دقیق و درستی دربارۀ سوانح زندگی بسیاری از این شاعران در اختیار نداریم .خوشبختانه خاقانی از
معدود گویندگان کهن است که هم دستنویس های خوب و مضبوطی از آثار او در اختیار داریم و هم بسیاری از
سوانح زندگیاش برای ما شناخته شده است و این ،دو دلیل عمده دارد :نخست ،خود خاقانی است که دربارۀ بسیاری
ّ
از وقایع زندگیاش به مخاطب آگاهی میبخشد و دیگر ،وجود منابعی است که اطالعات ارزشمندی دربارۀ زندگانی
خاقانی در اختیار ما میگذارند .یکی از این آگاهیها ،سالزاد و سالمرگ دقیق اوست که اکنون ،بهواسطۀ
دستنویسهای کهن در اختیار ماست .در این پژوهش تالش کردهایم با تکیه بر روش کتابخانهای ،نخست ،تاریخ-
های مختلفی که برای درگذشت خاقانی عنوان شده است ،گزارش و سپس آنها را نقد کنیم و در پایان ،تاریخ دقیق و
درست درگذشت او را که در میانۀ دو دستنویس کهن و مضبوط دیوان او یافتهایم ،ارائه کنیم؛ بر این اساس ،خاقانی
در ّ 21
شوال 581ق درگذشته است؛ که این تاریخ برابر است با هفتم بهمن سال یکصدوهفت ملکشاهی.
واژههای کلیدی :خاقانی ،تاریخ دقیق درگذشت خاقانی ،نسخه ،دستنویس دیوان خاقانیّ 21 ،
شوال 581ق.
ّ
ّ
* .تقدیم به خاقانیشناس فرهیخته و نستوه ،مرحوم دکتر سیدضیاءالدین سجادی.
† .رایانامۀ نویسنده:

Vardanjanimohsen@um.ac.ir
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ّ
 .1مقدمه

آشنایی درست با زندگینامه و سوانح عمر هر گویندهای ،یکی از پیشنیازها و ملزومات پژوهش
ّ ّ
دقیق و ّ
تخصصی در آثار اوستّ .
متأسفانه بهطور کلی سنت ادبی ما در گذشته بهگونهای نبوده است
که تاریخ زندگانی شاعران و نویسندگان را خود یا نزدیکانشان ثبت و ضبط کنند و از همینروست
ْ
ّ
که ّ
حتی ز ْادسال و سالمرگ اغلب بزرگان ادب پارسی محل اختالف است.
ّ
متخصص ،رسیدن به تاریخ دقیق یا نزدیکبهیقین
بیشک ،یکی از آرزوهای هر پژوهشگر

والدت و درگذشت شاعر یا نویسندۀ مورد نظر است .در میان شاعران پرآوازۀ فارسی ،خاقانی از
معدود گویندگانی است که عالوه بر اینکه خودش ما را با سوانح و تاریخ زندگانیاش آشنا میکند،
تاریخ والدت و درگذشت او نیز در دستنویسهای کهن ضبط شده است.
در منابع قدیم و جدیدی که به ز ْادسال خاقانی اشاره کردهاند ،اختالف زیادی دیده نمیشود و
ّ
ً
اغلب منابع ،سال 520ق را سال تولد او دانستهاند؛ ّاما تقریبا دربارۀ سال درگذشت او ،میتوان
اختالفات زیادی در منابع قدیم و جدید دید؛ چنانکه میان نخستین و واپسین تاریخی که برای مرگ
وی در منابع آوردهاند ،پانزده سال اختالف است.
ّ
به دست دادن تاریخ دقیق درگذشت خاقانی ،عامل بسیار مؤثری در تعیین تاریخ دقیق سوانح
عمر و سرایش برخی اشعار اوست و همین امر ضرورت پژوهش در این موضوع را آشکارتر
میکند .در این راستا یکی از دغدغههای نگارنده در بررسی دستنویسهای کهن ،رسیدن به
اسنادی بود که بتوان با تکیه برآنها تاریخ دقیق درگذشت خاقانی را روشن کرد.
ً
َ
همان گونه که گفتهاند« :من طلب شیئا و جدَ ،و َجد» سرانجام ،جستوجوها به نتیجه رسید و
نگارنده در دو دستنویس کهن بهتاریخ دقیق درگذشت خاقانی برخورد .تاریخ موجود در این دو
دستنویس ،با منابع دیگری نیز تأیید میشود .بر همین اساس ،در این پژوهش سعی میکنیم
نخست ،با دستهبندی اقوال مختلف و نقد آنها و سپس با تکیه بر منابع کهن ،تاریخ دقیق
درگذشت خاقانی را به دست دهیم.
ً
تقریبا اغلب منابعی که در گذشته و حال به ّ
معرفی خاقانی و شعر او پرداختهاند ،به تاریخ
درگذشت و آرامگاه او در مقبرةالشعراء تبریز اشاره کردهاند؛ ّاما دو جستار با نگاه دقیقتر و
تخصصیتری به تاریخ درگذشت وی پرداختهاند:
ّ
ّ
الف) شفیعی کدکنی در مقدمۀ منطقالطیر ( )1383با تکیه بر اطالعات دستنویسی از
کتابخانۀ الالاسماعیل ترکیه که به گفتۀ شفیعی در تاریخ 750ق کتابت شده است ،سال 591ق را
سال قطعی درگذشت خاقانی ّ
معرفی میکند؛
ّ
ّ
ب) ّ
محمدرضا ترکی در مقدمۀ غایت ابداع ( )1398با استناد به مجموعۀ خطیای که به تاریخ
581ق کتابت شده است و در بخشی از آن دو نامۀ عربی از خاقانی آمده است ،عنوان میکند که
خاقانی پیش از رمضان 581ق درگذشته است .ما این هردو نظر را در بخش بعدی نقد خواهیم کرد.
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 .3بحث و بررسی
چنانکه پیش از این اشاره شد ،اقوال مختلف درگذشت خاقانی ،بازهای پانزدهساله را دربرمیگیرد.
در این قسمت ،بررسی خود را نخست ،با دستهبندی گفتار منابع مختلف آغاز و تالش میکنیم در
هر بخش ،به مهمترین آثاری که آن تاریخ را ضبط کردهاند ،اشاره کنیم.
 .1-3دستهبندی تار یخها

دستهبندی خویش را بر اساس سیر تاریخی اقوال پیش میگیریم.
 .1-1-3سال 581ق

کهن ترین منبعی که این سال را برای درگذشت خاقانی عنوان کرده است ،تلخیصاآلثار باکویی
است (باکویی ،ص  .)a59این کتاب در نیمۀ نخست قرن نهم تحریر شده است .خالف برخی

گفتارها 1،این اثر چنانکه از نامش پیداست ،تلخیص آثارالبالد قزوینی است.

اثر دیگری که این تاریخ را برای درگذشت خاقانی درست میداند ،غایت ابداع است.
ّ
ّ
محمدرضا ترکی در مقدمۀ این اثر نوشته است که خاقانی پیش از رمضان این سال (581ق)
درگذشته است (خاقانی  ،5ص .)61چنانکه پیداست ،تعداد کمی از منابع این سال را برای درگذشت
خاقانی پذیرفتهاند.
 .2-1-3سال 582ق

بیشتر منابع پیش از دوران معاصر ،این سال را برای درگذشت خاقانی ّ
معرفی کردهاند .از میان این
منابع میتوان به این آثار اشاره کرد :بناکتی در روضة اولیااللباب (تألیف 717ق) ،مستوفی در تاریخ

گزیده (تألیف 730ق) ،فصیح خوافی در مجمل (تألیف 845ق) ،دولتشاه در تذکره( 2تألیف 892ق)،
ّ
کربالیی در روضات الجنان (تألیف قرن دهم) ،رازی در هفتاقلیم (تألیف 1002ق) ،تقیالدین کاشانی

در خالصة األشعار (تألیف 1016ق) ،بهاری سیستانی در خیر البیان (تألیف 1019ق) ،حاجیخلیفه در
تقویمالتواریخ (تألیف 1058ق) ،خاتونآبادی در وقایعالسنین (تألیف 1097ق) ،آذربیگدلی در آتشکده
(تألیف 1193ق)؛ هدایت در مجمعالفصحاء (تألیف 1284ق)؛ اسرار تبریزی در منظراالولیاء (تألیف
1304ق)؛ (بناکتی ،ص205؛ مستوفی ،ص728؛ فصیح خوافی ،ج ،2ص266؛ دولتشاه ( ،)1ص82؛ کربالیی
تبریزی،ج ،1ص 203؛ رازی ،ج1448 ،3؛ کاشانی ،ب441؛ بهاری سیستانی ،ص133؛ حاجیخلیفه ،ص108؛
خاتونآبادی ،ص  320؛ آذربیگدلی ،ج ،1ص 36؛ هدایت ،ج ،1ص 732و اسرار تبریزی،ص.)223

ّ
البته تعداد کمی از منابع معاصر نیز این تاریخ را پذیرفتهاند؛ مانند نفیسی و براون در تاریخ

ّ
ادبیات (نفیسی ،ج ،1ص  104و براون ،ج ،2ص.)90
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 .3-1-3سال 590ق

ظاهرا نخستین منبعی که خاقانی را تا سال 590ق زنده میداند ،حبیب ّ
السیر (تألیف 930ق) است.

نویسندۀ این کتاب معتقد است خاقانی در حادثۀ فتح اصفهان از سوی تکشخان که در 590ق
ّ
اتفاق افتاده ،شعری سروده است (خواندمیر ،ج ،2ص .)642این نظر خواندمیر بر آثار دیگری مانند
خزانۀ عامرة (تألیف 1176ق) و ریاض ّ
السیاحة (تألیف 1237ق) تأثیر گذاشته است (آزاد بلگرامی ،ج،1
ص 313و شیروانی،ج ،2ص .)126در روزگار معاصر شبلی نعمانی و همایی نیز همین سال را برای
درگذشت خاقانی پیشنهاد میکنند (شبلی نعمانی ،ج 19 ،5و همایی ،ص.)168
 .4-1-3سال 591ق

ً
ظاهرا تنها منبعی که این سال را برای درگذشت خاقانی عنوان کرده است ،جنگی است که در قرن
هشتم کتابت شده است و شفیعی کدکنی نخستین کسی است که این مجموعه را ّ
معرفی کرده
است.
 .5-1-3سال 595ق

بیشتر منابع معاصر و تعداد محدودی از منابع گذشته معتقدند خاقانی در 595ق درگذشته است.
گزارش جهانگشا (تألیف 658ق) نشان میدهد خاقانی در واقعۀ فتح اصفهان (592ق) که به دست
تکشخان خوارزمشاه صورت گرفت ،زنده بوده و شعری سروده است (جوینی ،ص  .)372در
حقیقت خواندمیر نیز به همین شعر اشاره کرده است؛ ّاما اختالف در تاریخ واقعۀ فتح اصفهان
است که خواندمیر آن را در 590ق و جوینی در 592ق میداند.
در میان گذشتگان این منابع به 595ق اشاره کردهاند :یمینی در لطایف اشرفی (تألیف قرن)8؛
فخری هروی در روضةالسالطین (تألیف 962ق)؛ بقایی بخارایی در مجمعالفضالء (تألیف حدود

996ق)؛ لودی در ّ
مرآةالخیال (تألیف 1102ق)؛ شیرازی در طرائقالحقایق (تألیف قرن دوازدهم)؛

گوپاموی در نتایجاألفکار (تألیف 1258ق) (یمنی،ج ،2ص368؛ فخری هروی ،ص203؛ بقایی بخارایی،
ص80؛ لودی ،ص 25؛ شیرازی ،ج ،2ص 625و گوپاموی ،ص.)262

در میان معاصران ،فروزانفر گفتار جوینی را پذیرفته است و با تکیه بر دیدگاه گوپاموی در
نتایجاألفکار سال 595ق را ّ
اصح اقوال میپندارد (فروزانفر ،ص  .)646دیدگاه فروزانفر تأثیر بسزایی
بر پژوهشگران معاصر داشته است و در نتیجۀ آن ،اغلب منابع معاصر ،درگذشت خاقانی را در
595ق نوشتهاند؛ برخی از مهمترین این آثار عبارتاند از :صفا ،ریپکا و رضازادۀ شفق در تاریخ
ّ
ادبیات؛ دیهیم در تذکرۀ شعرای آذربایجان و حمیدی شیرازی در بهشت سخن (صفا ،ج ،2ص780؛
ریپکا ،ص285؛ رضازاده شفق ،ص 343؛ دیهیم ،ج ،5ص 89و حمیدی شیرازی ،ص  .)472جدا از کسانی
ّ
که بر اساس ابیات خاقانی در فتح اصفهان بر سال 595ق حکم کردهاند ،غفار کندلی بر اساس
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استامپاژی که از سنگ قبر خاقانی ّ
تهیه شده بوده ،تاریخ درگذشت او را 595ق دانسته است (کندلی
هریسچی ،ص .)101
ً
در میان معاصران میتوانیم دیدگاههای دیگری را نیز ببینیم؛ مثال ّزرینکوب تاریخ 596ق را
برای درگذشت خاقانی ذکر کرده است (زرینکوب ،صّ .)192
البته در میان منابع ادبی ،گاهی
تاریخهای عجیبی نیز ذکر شده است؛ مانند احتمالی که شاهنوازخان برای سال 532ق ذکر کرده
است (شاهنوازخان ،ص )252؛ چراکه در این سال خاقانی دوازدهساله بوده است.
 .2-3بررسی و نقد تار یخها

در میان تاریخهای پیشگفته دو تاریخ  581و 591ق بر گزارش دستنویسهای کهن استوارند و دو
ّ
تاریخ  590و 595ق بر شعری منسوب به خاقانی متکیاند که به مناسبت فتح اصفهان سروده شده
و قول 582ق بر اساس تواتر نقل شده است و صاحب استدالل نیست .در اینجا بحث خود را با
بررسی متواترترین تاریخ ،یعنی 582ق پیمیگیریم.
 .1-2-3نقد گزارش 582ق

این تاریخ ،بیشترین نقل را در منابع دارد .ترکی در نقد این گزارش دالیلی دارد که درست و علمی
مینماید:
الف) در مجموع آثار خاقانی اشارهای نیست که بتوان بر اساس آن حکم کرد که خاقانی پس از
581ق را دریافته باشد؛
ب) با اینکه خاقانی در تمام آثارش سخن از قران سال 582ق و باطلبودن حکم ستارهشناسان
کرده است؛ ّاما در مجموع آثارش هیچ اشارهای به رخندادن این واقعه ندارد و این نشان میدهد او
تا این تاریخ زنده نبوده است؛
ج) خاقانی در قصیدۀ «خراسان» که در 580ق سروده است ،از قصدش برای سفر به خراسان
میگوید؛ ّاما این سفر هرگز انجام نشد؛ چراکه مرگ به او مجال این کار را نداد (خاقانی .)68-58 ،5
ً
طبیعتا با این استداللها که شواهد نیز آنها را تأیید میکند ،نمیتوان این سال را سال وفات خاقانی
دانست.
 .2-2-3نقد دو گزارش 590ق و 595ق

چنانکه اشاره شد ،این دو قول بر پایۀ سرودهای هستند که در تاریخ جهانگشا و حبیبالسیر به
خاقانی منسوب شده است .مطلع این شعر چنین است:
مژژده کژه خوارزمشژاه ملژک صژفاهان گرفژژت

َ
ملژژژژک عژژژژراق ْین را همچژژژژو خراسژژژژان گرفژژژژت
(جوینی ،ص 372و خواندمیر ،ج ،2ص)642
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ّ
این ابیات در هیچیک از چاپهای دیوان خاقانی نیست .ترکی در مقدمۀ غایت ابداع ،این
ّ
ابیات را از آن شرفالدین شفروه میداند و میگوید این ابیات در دیوان او موجود است (خاقانی ،ص

 .)64عالوه بر گفتار ترکی ،خاقانی جز «آتسز» هیچیک از خوارزمشاهان را نستوده است و این
ً
ّ
اتفاق هم در روزگار جوانی او بوده و اصال دلیلی نداشته است ،خاقانی پس از کنارهگیری از دربار
ّ
وضعیت معیشتی خوب و مناسب ،پیرانهسر در پی
شروان در 571ق و کوچ به تبریز و بهرغم داشتن
ّ
دربار خوارزم باشد .استدالل غفار کندلی نیز بر اساس این استامپاژ است:

تصویر :1استامپاژ سنگ قبر خاقانی

ّ
سجادی و ترکی معتقدند که بر اساس نظر کارشناسان این استامپاژ جعلی است ( ّ
سجادی،
ص 151و خاقانی ،ص .)65عالوه بر نظر کارشناسان ،چنانکه در این تصویر پیداست (در پایان سطر

هفتم از باال) کلمۀ «تسعین» را می توان «سبعین» نیز خواند و باید از کسانی که این تصویر را اصیل
میدانستهاند ،پرسیده میشد چرا آن را موافق گفتار معاصران ،تسعین خواندهاید و نه سبعین .با این
توضیحات ،هنگامی که استدالل این دو تاریخ علمی نباشد؛ نمیتوان آن را پذیرفت.
 .3-2-3نقد گزارش 591ق

شفیعی کدکنی بر اساس دستنویس  487الالاسماعیل ترکیه ،این تاریخ را برای درگذشت خاقانی
ّ
معرفی کرده است .گزارش شفیعی این گونه است:

و کان وفاته في ّاول ّ
شوال سنة احد و تسعین و خمسمأة بمدینة تبریز و دفن في حظیرة الشعراء بمقبرة
سرخاب و مولده 3بشروان سنة عشرین و خمسمأة (عطار ،ص.)72

ّاولین نکتهای که در گزارش شفیعی جلب ّ
توجه میکند ،بدخوانی نسخه است .تصویر ( )2از
این دستنویس است:

تصویر  :2دستنویس  487الالاسماعیل؛ ب 81

شوال» آمده است ،در حالی که در متن نسخه« ،اواخر ّ
در متن مصحح شفیعی « ّاول ّ
شوال»
ثبت است .شفیعی تاریخ این نسخه را 750ق ذکر کرده است؛ در حالی که این دستنویس در
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سالهای مختلفی کتابت شده است؛ زیرا انجامههای متفاوتی دارد که به سالهای ،742 ،741
 754و 788ق اشاره دارد.
ْ
ّ
در مجموع ،این دستنویس عالوه بر خاقانی ،ز ْادسال و سالمرگ انوری ،اوحدالدین کرمانی،
ّ
ّ
مشخص کرده استّ .
متأسفانه این ُجنگ در ضبط سال درگذشت
مولوی و همامالدین (تبریزی) را
خاقانی دقیق نیست؛ چراکه دستنویس هایی در اختیار داریم که سال دقیق را در خود ضبط
کردهاند و در قسمت بعدی به آنها خواهیم پرداخت .همین اشکال را میتوان در ثبت سال
ّ
ّ
درگذشت اوحدالدین کرمانی هم دید .تاریخ مرگ اوحدالدین در این مجموعه اینگونه است:
ّ
ّ
الفخار احمد بن ّ
الدین ّ
محمد الکرمانی الصوفي ولد في
محمد بن ابی
الشیخ اوحد
ذیالحجة سنة احدی و ستین و خمسمایة و توفي یوم االثنین ،ثالث شعبان ،خمسة و
ثالثین و خمسمایة و دفن بالشونیزیة ببغداد (گوینده تبریزی ،ص.)81
ّ
روشن است که سال درگذشت اوحدالدین بهجای «635ق»535« ،ق» ضبط شده که اشتباه
ّ
مؤلف در ذکر ّ
جزئیات تواریخ (روز و ماه) درست و دقیق
است .بررسیهای بیشتر نشان میدهد
ْ
ّ
ْ
عمل کرده و در ضبط سال به خطا رفته است .منابع کهنی که زادروز و یا سالمرگ اوحدالدین را
ثبت کردهاند ،این را تأیید میکنند (← ابن المستوفي االربلي ،ج ،1ص 305و ابن الشعار الموصلي ،ج،6

ص.)304
ً
ّ
از قضا مؤلف این جنگ هم تبریزی است و احتماال با شاعر سرشناسی چون خاقانی که حدود
ً ّ
ده سال از عمر خویش را در تبریز به سر برده ،آشنا بوده است و احتماال بیدقتی در نگارش سبب
ْ
این اشکال است؛ چراکه در مواردی مانند ثبت سالمرگ مولوی بسیار دقیق عمل کرده است .به
متن ّ
توجه کنیم:

ّ
ّ
ّ
الدین سادس ربیع ّ
االول سنة اربع و ستمایة؛
والدة موالنا و سیدنا قدوةالمحققین ،جاللالحق و الملة و
ّ
ّ
الله ّ
سره یوماالحد عند غروب الشمس خامس جمادیاالخر سنة اثنین و سبعین و ستمایة
وفاته قدس
(گوینده تبریزی ،ص .)141

ّ
تا اینجا روشن شد که این دستنویس در ذکر سال درگذشت خاقانی و اوحدالدین کرمانی
اشتباه کرده است ،در حالی که در ذکر روز و ماه دقیق است و با این توضیحات ،نمیتوانیم سال
پیشنهادی این دستنویس را برای درگذشت خاقانی بپذیریم.
 .4-2-3نقد گزارش 581ق

پیش از این اشاره کردیم باکویی در تلخیصاآلثارش (تألیف قرن نهم) ،سال درگذشت خاقانی را
ً
581ق عنوان کرده است .جالب است بدانیم باکو از توابع شروان است و احتماال این آگاهی را
باکویی بهواسطۀ همجواری با شروان یافته است؛ چراکه در آثارالبالد قزوینی که باکویی آن را
تلخیص کرده ،اشارهای به تاریخ درگذشت خاقانی نشده است (القزوینی ،ص  .)601از قضا این
درستترین گزارشی است که دستنویسهای ما نیز آن را تأیید میکند.
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ّ
محمدرضا ترکی پژوهشگر دیگری است که همین سال را دریافته و دقیقترین پژوهش را در این
موضوع انجام داده است .ترکی نیز بر اساس نسخۀ کهن منشآت عربی خاقانی که در قرن ششم
کتابت شده است ،تاریخ درگذشت خاقانی را سال 581ق گفته است.
ّ
نو یسندۀ مجموعه به گفتۀ ترکی فرد فاضلی است و در ابتدای نامهها گزارۀ دعایی «قد َس ُ
الله
َ
َ
روحه و ّنو َر ضریحه» را پس از نام خاقانی آورده است .تصویر ( )3گویای این مطلب است:

تصویر  :3نسخۀ 581( 3798ق)؛ چستربیتی؛ ب 1

ّ
پس از دو نامۀ خاقانی ،مقدمهای از دمیةالقصر باخزری آورده شده و پس از آن انجامهای است
که تاریخ ،ابتدای رمضان 581ق را نشان میدهد؛ تصویر ( )4این انجامه را نشان میدهد:

تصویر  :4نسخۀ  3798چستربیتی (581ق)؛ ب 79

ترکی بر اساس گزارۀ دعایی کاتب که نشان از درگذشت خاقانی دارد و نیز ترقیمۀ دستنویس

که ّاول رمضان 581ق را نشان میدهد ،نوشته است در این تاریخ ّ(اول رمضان 581ق) خاقانی در قید
حیات نبوده است (خاقانی ،5ص.)61
ّ
اگرچه این دقیقترین سال تعیینشده برای درگذشت خاقانی است ،اما در روز و سال ،مغایر با
واقع است؛ یعنی اسناد دیگر نشان میدهد که خاقانی حدود دو ماه بعد ،یعنی تا اواخر ّ
شوال زنده
ً
بوده است .بر اساس استداللهای زیر ،نمیتوانیم کامال بپذیریم تاریخ درگذشت خاقانی پیش از
تاریخ موجود در انجامۀ نسخه،یعنی ّاول رمضان 581ق است:
الف) چنانکه در تصویر شمارۀ  3پیداست ،کاتب دستنویس که شخصی فاضل و عربیدان
ً
است ،در عنوان نوشته است« :هذه رسائل» ،در حالی که در متن فقط «دو نامه» وجود دارد؛ طبیعتا
ً
برای دو نامه باید عبارت «هاتان رسالتان» میآمد؛ این نشان میدهد احتماال حداقل یک نامه و
شاید بیشتر حذف شده است .به گمان دیگر ،در پایان نامه یا نامههایی که حذف شدهاند ،انجامهای
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وجود داشته است که تاریخ آن پس از ّ
شوال 581ق بوده است .شاید بگوییم استفاده از ساختار
جمع برای م ّثنی و ّ
حتی مفرد در ادب عرب سابقهدار استّ ،اما احتمال حذف نامه یا نامهها را دلیل
دیگری پشتیبانی میکند؛ و آن رکابههایی است که به خط نستعلیق در صفحات وجود دارد و نشان
میدهد دست کم  150سال پس از کتابت به نسخه افزوده شدهاندّ .
متأسفانه به سبب
ّ
ً
سیاهوسفیدبودن تصویر نسخه و نیز ّ
کیفیت نامناسب آن ،بهدرستی مشخص نمیشود؛ ّاما ظاهرا در
برگ  32که نامۀ دوم تمام میشود ،رکابهای وجود ندارد .عالوه بر اینها در برگ  45صفحهای به
ً
نستعلیق نگاشته شده است که مطمئنا اختالف زیادی با تاریخ نگارش آن دارد؛ یعنی این صفحه
بعدها به متن اضافه شده است؛ چراکه در قرن ششم ،خط نستعلیق معمول نبوده است.
ّ
ب) ترقیمهای که در پایان این دستنویس وجود دارد ،متعلق به بخش پایانی دستنویس،
ً
ً
ّ
یعنی مقدمۀ دمیةالقصر است و نمیتوان تاریخ نگارش نامهها را با این قسمت قطعا و دقیقا در یک
روز و ماه پنداشت؛ چراکه بهاحتمال زیاد ،بخش نامهها پس از دمیةالقصر کتابت شده است و در
ُ
ّ
صحافی پیش از آن قرار گرفته است .میدانیم که در بسیاری موارد ،نخست ،ک ّراسهها تولید و بعد
ّ
صحافی میشدند؛ در این نوع مجموعهها که مطالب پیوستگی موضوعی ندارند ،پس و پیششدن
ّ
ّ
ُ
مد نظر قرار داد ،به هم ریختن ّ
صحافی
ک ّراسهها اتفاق محتملی است .گمان دیگری که میتوان آن را
ّ
و ّ
صحافی مجدد اثر است؛ یعنی بهواسطۀ عمر طوالنی دستنویس (بیش از  860سال) شاید در
ّ
ّ
علت بههمریختگی اوراق ،دوباره ّ
صحافی شده باشد و این پس و پیششدن متعلق به
برههای به
ّ
صحافی دوم باشد .درستی یا نادرستی این احتمال را تنها میتوان با دیدن دستنویس از نزدیک
تشخیص داد و آخرین احتمالی که بدون در نظر گرفتن تغییر در ّ
صحافی ،میتوان آن را در نظر
ّ
ّ
گرفت ،این است که ممکن است مؤلف قسمت مقدمۀ دمیةالقصر را ابتدا نگاشته و بعد نامهها را
ّ
نوشته باشد؛ این اتفاق هم میان کاتبان و نویسندگان بیاضها رایج بوده است.
با این توضیحات و با اسنادی که پس از این عرضه میکنیم ،روشن میشود تاریخ ّاول رمضان
یا پیش از رمضان 581ق برای درگذشت خاقانی دقیق نیست.
 .3-3تار یخ دقیق درگذشت خاقانی در دو دستنویس کهن

در این قسمت ،به دو دستنویس معتبر اشاره میکنیم که تاریخ درگذشت خاقانی را به شکل دقیق
4

در خود حفظ کردهاند؛ نخست ،دستنویس مضبوط کتابخانۀ الالاسماعیل ترکیه (کتابت قرن هشتم

یا نهم) است که با شمارۀ  439در این مجموعه نگهداری میشود .در عنوان قطعهای از خاقانی که
در میان دستنویسهای عنواندار به «حال نزع» معروف است ،تاریخ درگذشت خاقانی به شکل
دقیق ثبت شده است؛ قطعه این است:
مژژژژنم سژژژژرآمد دوران کژژژژه طبژژژژع مژژژژن دانژژژژد

چهژژژار جژژژوی جنژژژان از پژژژی جهژژژان کنژژژدن

بژژژه مژژژن بژژژه جنژژژبش همژژژت تژژژوان رسژژژید بلژژژی

گهژژر چگونژژه تژژوان یافژژت جژژز بژژه کژژان کنژژدن
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هژژژزار سژژژال فلژژژک جژژژان کنژژژد نشژژژیب و فژژژراز

که چون منژی بژه کژف آرد مگژر بژه جژان کنژدن
(خاقانی  ،3ص )913

تصویر ( )5عنوان این دستنویس را نشان میدهد:

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

چنانکه آشکار است ،تاریخ دقیق درگذشت خاقانی اینگونه ضبط شده است:

ّ
در بیست و یکم ّ
شوال سنة احدی و ثمانین و خمسمائة امیرخاقانی در شهر تبریز متوفی شد.

شاید بگوییم تنها با یک سند نمیتوان حکم این دستنویس را پذیرفت .نگارنده بسیارخرسند
ً
است که عرض کند در نسخۀ 847ق آستان قدس رضوی نیز دقیقا همین تاریخ ضبط است؛
تصویر ( )6را ببینیم:

تصویر  :6نسخۀ  4644آستان قدس(847ق)؛ ب 268

عالوه بر این دو نسخه ،اشارت موجود در دستنویس  487الالاسماعیل (تصویر شمارۀ ،)2
دربارۀ روز و ماه درگذشت خاقانی ،یعنی اواخر ّ
شوال ،با این دو نسخه هماهنگ است و در
مجموع ،میتوان این تاریخ را با اطمینان پذیرفت.
تاریخ «ّ 21
شوال 581ق» برابر است با « 21اسفند  554یزدگردی» و یا « 7بهمن 107
ملکشاهی» .از آنجا که بهاحتمال زیاد ،گاهشمار ملکشاهی در روزگار درگذشت خاقانی در تبریز
ّ
استفاده میشده است ،شایسته است روز «هفتم بهمنماه» در تقویم ملی «روز بزرگداشت
خاقانی» نام بگیرد.
 .4نتیجه
در این جستار به منابع مختلفی که تاریخ درگذشت خاقانی را ثبت کرده بودند ،مراجعه کردیم و با
نقد گزارش آنها ثابت کردیم که دقیقترین سال برای وفات خاقانی همان 581ق است .سپس با
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مراجعه به دو دستنویس کهن و مضبوط دیوان خاقانی نشان دادیم او در ّ 21
شوال 581ق درگذشته
و گزارشهای دیگری که دربارۀ مرگ وی نقل شده است ،به این اعتبار نیستند.
پینوشت
 .1مانند آنچه در دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ذیل «باکو» نگاشته شده و بر اساس گفتار کراچکوفسکی این اثر
برگرفته از هفتاقلیم دانسته شده است (← موسوی بجنوردی ،ج ،11ذیل «باکو»).
 .2تاریخ درگذشت خاقانی در تذکرةالشعراء ،تصحیح براون ،اینگونه ثبت شده است:
ّ
وفات افضلالدین خاقانی در شهر تبریز بوده ،در شهور سنة اثنین و ثمانین و خمسمائة و در سرخاب
تبریز آسوده است (دولتشاه  ،1ص.)82
نسخ دیگر نیز همین سال (582ق) را دربردارند (← همان ،ص .)98این تاریخ در تصحیح جدید
ّ
مصحح در ضبط متن
تذکرةالشعراء به 583ق تبدیل شده و دانسته نیست منشأ این سهو ،حروفنگاری و یا اشتباه
است (← همان ،ص .)146
ّ
 .3تصویر ( )7سال تولد خاقانی را در نسخۀ  487الالاسماعیل نشان میدهد:

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

ّ
 .4در جستاری دیگر ،درستی و ّ
صحت ضبطها و عنوانهای موجود در این نسخه بررسی شده است که انشاءالله

بهزودی منتشر خواهد شد.
منابع

آزاد بلگرامیّ ،
محمدعلی ،خزانۀ عامره ،چاپ هومن یوسفدهی ،مجلس ،تهران .1393
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