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 حجّ خاقاني( و سفرهای نيالعراقتحفة) الغرایبختم

  *دمحسن حسيني وردنجانيسيّ
 آموختۀ دکتری زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد دانش

 (99تا  77)از ص 
 26/6/1399، تاريخ پذيرش مقاله: 9/2/1399تاريخ دريافت مقاله: 

 پژوهشي-علمي

 

  چکيده
ان پژوهشگر توجّهثنوی مشهور خاقانی است که از ديرباز تاکنون مورد م ،قينالعراتحفةيا  الغرايبختم

سفرنامه است يا  ،اين اثر آيا پژوهان مطرح است کههاست اين پرسش در ميان خاقانیسالبوده است. 
ی ها در تصحيح تاکنون و دارد وجود يادينبن نظر اختالف انپژوهشگر ميان ،پرسش اين به پاسخ در خير؟
. اين جستار کوشيده داده نشده است آنبه دقيقی  پاسخ وابستة به آن،های و پژوهش اين متن متعدّد

به اين ابهام پاسخ دقيق و روشنی  ،آثار خاقانی متنیِای و تکيه بر شواهد دروناست تا با روش کتابخانه
دربارة  اين ان پژوهشگرع های عمده و متنوّديدگاه ،ت تا نخستاس شدهتالش  به همين منظور ؛دهدب

دهد نبايد به که نشان می و سپس ديدگاه جديد اين پژوهش ارائه شود شوندو نقد  بررسیبيان، موضوع 
هايی ؛ بلکه قسمتو يا نيست است ؛ يعنی بگوييم تمام اين مجموعه سفرنامهگونة تام نگريست بهاين اثر 

به  يافتنستد جا کهاز آن سفرنامه نيست. های ديگری از آن قطعاًسفرنامه است و قسمت طعاًاز اين اثر ق
 گفتاراست، پيرو  حجّ خاقانیاز تعداد و زمان سفرهای داشتن آگاهی درست  وابسته به ،اين نتيجه
بررسی ، بيان های رايجديدگاه نخست ،هماين مبحث نيز پرداخته شده است و در اين زمينه  به ،نخست

دهد خالف اقوال مشهور، ارائه شده است که نشان می جديد اين جستارسپس نظرگاه  اند و و نقد شده
 خاقانی در زندگانی خويش حداقل سه حج انجام داده است.

 

ين الدّ، جمالخاقانی سفرهای حجّ، سفرنامه، قينالعراتحفة، الغرايبختمخاقانی،  کليدی: های هواژ

 .موصلی

                                                           

 Vardanjanimohsen@um.ac.ir                                                               نويسنده: ة. رايانام*
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 مقدّمه. 1
ه و توصيف مکّ يکی از آثار مشهور خاقانی است که در آن به قينالعراتحفةيا  الغرايبختم

اصفهانی،  الدّينجمال آن را به ،ها پرداخته و در نهايتتبرخی ديگر از شهرها و شخصيّ
ان پژوهشگر توجّهکرده است. اين مجموعه از ديرباز مورد  اتحافوزير صاحب موصل، 

 بر اساس آن تأليف شده است. مشابهی  آثاری بوده و حتّ
هايی است در حقيقت محصول سال روزگار جوانی خاقانی تأليف شده واين اثر در 
از  ؛کمال نرسيده است اش بهسبک شخصی سنايی است و رولهدنباهنوز که خاقانی 

 بهو ر هدنبال یشاعر تحوّليعنی  ؛سبک در آن ديد تحوّلاز  هايیتوان نشانهمی ،همين رو
تر ساده ديوانت اشعار يّکه زبان اين اثر از زبان کلّنتيجه اين ای صاحب سبک. هگويند
بوده است.  قابل توجّهان بدان پژوهشگراقبال مخاطبان و  بر همين اساس نيزاست و 

 اين مطلب است. شواهديکی از  ،های متفاوت از اين اثرها و شرحوجود تصحيح
 حجّ خاقانیاين اثر سفرنامة  آيا ر سر اين مطلب کهان بپژوهشگرميان هاست سال

و  اين اثر  متنیدرونست تا با تکيه بر شواهد ا است يا خير، اختالف است. نگارنده برآن
های ها و ابهامپرسش به نيز و ضمن آن تدقيق اين موضوع بپردازد بهآثار ديگر خاقانی، 
 گويد. پاسخ حجّ خاقانیدر زمينة سفرهای اساسی ديگری 

يک دارای انتشار يافته است که هر قينالعراتحفةتاکنون حداقل چهار تصحيح از 
 ند از:ا ترتيب عبارتای است و امروزه در دسترس است. اين آثار بهمهمقدّ

فارسی  «لس اوّمدرّ» تصحيح منشی ابوالحسن صاحب، مشهور به ،قينالعراتحفةالف( 
کوتاهی است و  مقدّمةه و دارای در هند منتشر شد م1867 دردر دانشگاه اگره. اين اثر 

 ح در حاشية اين اثر شرح داده است.همين مصحّ نيز را تحفهتمام متن 
تر از تصحيح صاحب، مفصّلای مهتصحيح يحيی قريب که با مقدّ ،قينالعراتحفةب( 
 منتشر شده است. 1333جزتر از از تصحيحات بعدی در ؤا مامّ

با  1386آباد است که در عبّاستصحيح يوسف عالیِ  ،(قينالعراةتحف) الغرايبختمج( 
 تری از تصحيحات قبل منتشر شده است.مفصّل مقدّمة
ای مهبا مقدّ 1387قلعه که در تصحيح علی صفری آق ،(الغرايبختم) قينالعراتحفةد( 

 است. هتحفبهترين متن پيراسته از  بهتر از تصحيحات پيشين منتشر شده است و تقريباً
است که  توجّهچند اثر ديگر نيز بسيار مورد  ،هايی که نام برديمعالوه بر تصحيح

 ها خواهيم پرداخت:بدان
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اثر پژوهيدة  ،واظرالنّةالخواطر و زبدتحفة مقدّمةموسوم به  قينالعراتحفة مقدّمةه( 
 ش منتشر شده است.1333دحسين آموزگار که در سيّ

است که در  تحفهنويس  ترين دستبرگردان کهننسخه ،(قيناالعرتحفة) الغرايبختمو( 
ق را نشان 593شود و ترقيمة بسيار ارزشمند آن سال کتابخانة ملی اتريش نگهداری می

 منتشر شده است. 1385ايرج افشار در  مقدّمةدهد. اين اثر با می
 Anna Livia) تربيلويا اثر آنالی ،خاقانی قينالعراتحفةپژوهشی در  ،شفای غمگنانز( 

Beelaert)  منتشر  1396آن در پارسی م در ليدن تأليف و ترجمة 2000است که در

  شده است.
ن همين افنگارش مؤلّ های اين حوزه نيز معموالًشده، بهترين مقالهعالوه بر آثار ياد

نيز در  شاناند و اغلب مطالبها اقدام کردهنشر آن به ،آثار است که پيش از چاپ اثر
در اختيار  تحفهشروحی نيز از ، متوناين البته عالوه بر  ؛ها آمده استمهين مقدّهم

 درابجدی که  کليّات داريم که در ارتباط مستقيم با پژوهش ما نيستند؛ مانند شرح

 مطرح ستارج اين که ديدگاهی با منابع اين تمام ديدگاه تقريباًمنتشر شده است. م 1954

 متفاوت است. کرد، خواهد
 

 درآمد. 2
اند، خاقانی پرداخته قينالعراتحفةيا  الغرايبختمپژوهش دربارة  منابعی که تاکنون به

 کنيم: میها اشاره به آن اينجاشوند که در دستة عمده تقسيم می سه به معموالً
 

 های مختلف دربارۀ تحفه. دیدگاه2-1

 بندی کرد: دستهتوان در سه گروه می را انپژوهشگرنويسندگان و  های ديدگاه
 

 . گروه نخست2-1-1

که  دليلاين به اين گروه  ؛دانند می حجّ خاقانیسفرنامة  تمامی،بهرا  تحفهمنابعی که 
نيز خاقانی از اشخاص و  آنو در ضمن  بودن شهرت داشته اين اثر از ديرباز به سفرنامه

خاطر  فرنامه است. بهاند که اين اثر س، حکم کردهاست نام برده در راه مکّه اماکن زيادی

اوحدی  ند از:ا ترين آنان عبارتا برخی از مهمه، طرفداران آن بسيارند؛ امّشهرت اين نظريّ
، (1/36: 1337) تذکرة آتشکدهآذر بيگدلی در ، (2/1270: 1389) قينالعاشعرفاتبليانی در 
فر  ، فروزان(2/111 :1374) االدبنةريحا در سمدرّ ،(1/732 :1381) الفصحاءمجمع در هدايت
: 1378صفا، ) اتتاريخ ادبيّ، صفا، براون و ريپکا در (629و  631: 1387) سخن و سخنوراندر 

 بهشت سخن، حميدی شيرازی در (289: 1381ريپکا، و  2/84: 1367براون، و  781و  2/782
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تذکرة شعرای ، ديهيم در (191: 1384) هبا کاروان حلّکوب در ين، زرّ(471: 1371)
، عالی (: هجده1385خاقانی، ) الغرايبختم مقدّمة، ايرج افشار در (76/ 5: 1371) بايجانآذر

 عروس هديرين بزم در کنمعدن ،(27-26: 1386خاقانی، ) الغرايبختم مقدّمةآباد در  عبّاس

 «خاقانی و هند»، رادفر در مقالة (124: 1387) شناسیسبک در غالمرضايی ،(10 :1372)

و احمدی ( 142: 1375)« و شاعران قرن ششم حجّ»يزدانی در مقالة ، (105: 1380)
 .(122: 1376) «اتحج در آينة هنر و ادبيّ»بيرجندی در مقالة 

 

 گروه دوم .2-1-2

 پيش از حجّبر اين باورند که اين اثر  و دانند نمی حجّ خاقانیسفرنامة  را تحفهی که منابع
که نشان  تحفهابياتی از  با تکيه بر غالباً اين منابع ؛و در شروان سروده شده است او

 اين اثر قطعاً که اندحکم کرده ،خاقانی در زمان نگارش، در شروان بوده است دهد می
ترين منابع و سروده شده است. مهمدر شروان  سفرنامه نيست و پيش از حج

 ند از:ا اين ديدگاه هستند، عبارت نويسندگانی که معتقد به
طلب  که دردِبر اين باور است که پس از اين : اوالخيالةمرآة الف( صاحب تذکر

گماشتگان شاه او  ؛ امّاشاه، شروان را ترک کرد بدون اجازة شروان ،گير خاقانی شد دامن

 قينالعراتحفة ،تدر اين مدّ خاقانیکنند و ای بازداشت میماه در قلعه و هفت گيرند میرا 
 (. 24: 1377 )لودی،رود حج می دی از زندان بهو پس از آزا سرايد میرا در زندان 

ان معاصر، حسين آموزگار نيز بر همين عقيده پژوهشگرب( پس از لودی، در ميان 
 آنشدن  گاه پيش از سرودهدر شروان سروده شده و خاقانی هيچ تحفهگويد است و می

 (.30-22: 1333)آموزگار، حج نرفته است  به

 تحفهدر زمان سرودن نيز بر اين اعتقاد است که خاقانی هلندی  پژوهشگر ،رتبيلج( 
 (.58: 1396)حج رفته باشد به توانسته شروان را ترک کرده و طبيعتاًنمی

 :قلعه نيز بر اين باور است، صفری آقتحفهح آخرين مصحّ ،د( در نهايت
ه کعب هرگز سفری به ،و پيش از آن قينالعراتحفةخاقانی در هنگام سرودن ابيات 
ی يک بيت که حاکی از وقوع چنين سفری باشد حتّ ،نداشته و در تمامی اين متن

 ويک(. : سی1387)خاقانی،  شوديافت نمی
 

 . گروه سوم2-1-3

 و در شروان سروده شده است؛ اين حجّ خاقانیپس از  تحفهمنابعی که بر اين باورند 
اشخاص و  ت خاقانی بهرااشا به ابياتی که دال بر نگارش در شروان است و توجّهگروه با 

 ان صاحبپژوهشگره و نيز تحت تأثير گروه نخست که اغلب از راه مکّ اماکن مختلفِ
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شده  سرودهدر شروان و  حجّ خاقانیپس از  تمامی،به اند که اين اثراند، حکم کردهآوازه
 ند از:ا عبارت ،انی که به اين نظريه باور دارندپژوهشگراست. 

نخست  تصحيح خود بر اين باور است که خاقانی پس از حجّ مقدّمةالف( قريب در 
 : هب(.2537 )خاقانی،نظم درآورده است  را در شروان به تحفهخود، 

گيری را پس از بازگشت از حج و کناره تحفهگويد خاقانی ب( شبلی نعمانی نيز می
 (.19-5/18: 1362)انزوا سروده است  روزگار از دربار و در
ق پس از بازگشت 552را در  تحفههريسچی نيز معتقد است که خاقانی  ج( کندلی

 (.270: 1374) کرده استاز حج، در شماخی تدوين 
 ةنظريّ جانبداران، شده است آفريدهدر شروان  تحفهی که معتقدند در ميان دو گروه
 بسيار بوده،پيش از حج در شروان  تحفهسرايش هايی که معتقدند نخست، يعنی آن

 حج در شروان سروده شده است. پس از تحفهگويند اند که میر از گروه دومبيشت
 

 های سه گروه. بررسي و نقد دیدگاه2-2

 پردازيم.گفته میهای پيشدر اين بخش به بررسی و نقد ديدگاه
 

 پندارند.تمامي، سفرنامه ميرا به تحفه. نقد دیدگاه کساني که 2-2-1

روشنی اذعان دارند اين اثر در ابياتی استدالل کرد که به ن بهتوا، میاين گروهنظر  در ردّ
بوده  هنوز عازم حج نشده در زمان سرايش بخشی از آن، خاقانیشده و سروده شروان 

 گويد:آفتاب می خطاب به است؛ او
 

 اوقرراتشررروان ز تررو گرررم و روشررن    
 

 مررررن در گسرررروِ سردسرررريرِ ظل مررررات 
 

 
 

 (19: 1387، )خاقانی 
 

 م خراسررررانرتررررو خسررررتة ماترررر  
 

 مررررن بسررررتة دارِ ظلررررمِ  شررررروان  
 

 
 

 (32)همان:  
 

 پرسند:شده، میيا در مجلس خضر که شعر خاقانی خوانده می
 

 رانگفتنررد  کجاسررت ايررن سررخن    
 

 گررراهِ شرررروانفُرضررره گفرررتم کررره بررره 
 

 خررروان ش خواننرررد خاقرررانی نعرررت 
 

 گرررررر خانررررردان ش داننررررردمررررردحت 
 

 
 

 (63)همان:  
 

از تصميمش دربارة  را نارضايتی پدر و مادر او گويدمی)چهارم( يا در همين مقاله 
 گويد:کعبه میخطاب به داشته وزيارت کعبه باز

 

 داشررتزيمت تررو مرری ررررامسررال ع
 

 ش نگذاشررررتينالرررردليررررک انررررد ه و  
 

 
 

 (140)همان:  
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 گويد:يا در مقالة ششم در حسب حال خويش می
 

 نمآفرررررررريطررررررروطیّ معرررررررانی
 

 سررررت آهنيررررنم  یسررررشررررروان قف 
 

 تنرررم آمرررده برررر دلرررم شرررماخی                
 

 گلخررررن جررررايی برررردين فراخرررری    
 

 
 

 (212)همان:  
 

 گويد:يا در همين مقاله در ستايش مادر خويش می
 

 دسرررتش                 بْن اسررت از آ رسشررروان قسرر  
 

 بسرررتشچرررو اويرررس پرررای مرررن هم 
 

     جرررررا          افتررررراده بررررررای اويرررررم اين
 

 پررررادر پررررای ز م ررررن چنررررين ز مِررررن  
 

 
 

 (216)همان:  
 

ضبط شده است. و  «کارم»ق به کتابخانة قريب متعلّ« ب»در نسخة « شروان»واژة 
و  ق(791) حضور او در شروان است، در دو نسخة معتبر اياصوفيا ةبيت دوم که نشان
ست در تحرير نهايی و ی نيست. اين تغييرات معنادار ممکن اکلّبه ق(847) آستان قدس

 دست خود خاقانی انجام شده باشد. به
 گويد:کند و میحضور خود در شروان اشاره می و يا در مقالة ششم باز به

 

 کانررردر ظلمرررات خررراک شرررروان   
 

 اشرررررعار مرررررن اسرررررت آب حيررررروان 
 

 
 

 (246)همان:  
 

باز هم  که نيست يعنی اياصوفيا ،تحفهدار مهترين نسخة مقدّاين بيت نيز در کهن
 .باشد فات خاقانیی بر تصرّتواند دالّمی

 گويد:می الدّينو در نهايت، در پايان مقالة ششم، در مدح جمال
 

 سررررازم در مضرررريق شررررروانمرررری
 

 از نشرررررر ثنررررراش، نشررررررة جررررران 
 

 
 

 (246)همان:  
 

که اين مجموعه برای اين هايی باشندتوانند دالّمی يادشدهتمامی ابيات بينيم که می
خود، در شروان  آن را پيش از سفر حجّ بخشی از مامی، سفرنامه نيست و شاعرتبه

اين  آسانیتواند بهمیکه است  تحفههای مختلفی در هاشار ،سروده است. عالوه بر اين

 الدّيننشستن سلطان غياث واقعة بر تخت خاقانی در مقالة سوم به مثالًرا ثابت کند؛  ادّعا
 کند:اشاره می شاه ملک بن محمود محمّدابوشجاع 

 

  فرررررشآوازه شررررد انرررردرين کهررررن
 

 العرررررشکالسّررررلطان اسررررتوی علرررری 
 

 
 

 (89: 1387)خاقانی،  
 

بن محمود در نخستين ماهِ سال محمّد  الدّينغياثکه يابيم میمنابع در با مراجعه به

و اين بخش  (119 – 126: 1388الحسينی يزدی، ←) رسيدهسلطنت  ق در همدان به548
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ق سروده شده است. يا خاقانی در 551نخست خاقانی در  سال پيش از حجّحدود سه
کند و خطاب به آفتاب ياد می ،مقالة دوم، از ماتم خراسان که همان يورش غُز باشد

 گويد: می
 ترررررو خسرررررتة مررررراتم خراسررررران

 

 مررررن بسررررتة دارِ ظلررررمِ  شررررروان    
 

 ترررو ز انرررد هِ آن طررررف بررره وسرررواس
 

 اسالررررّسرررت و مسرررقطکررران مولرررد تو 
 

 
 

 ( 32)همان:  
 

:  1318البنداری االصفهانی،  ←) افتاده است اتّفاقق 548در  ،تصريح تواريخ اين واقعه به

 و باز هم پيش از حجّ (548)احتمال زياد در همين سال  پس اين قسمت نيز به ؛(257

 (.31: 1398حسينی وردنجانی،  ←)ق سروده شده است 551در  ونخست ا
 

 در شروان سروده شده است. پيش از حج تحفهتمام  د دیدگاه کساني که باور دارندنق .2-2-2

 :موضوعات زير اشاره کرد توان بهدر نقد گفتار اين منابع می
 

دهد قسمتی از آن در اشاراتی وجود دارد که نشان می تحفهدر : اشارات تاریخيالف( 
مانند اشارة او  ؛ه شده استدر شروان سرود ق(551)ق و پس از حج نخست خاقانی 552

 ابيات: اين ق در582قِران به 
 

 دان احرررررروالدر گرررررروش مقلّرررررر
 

 سرررال دادنرررد خبرررر کررره بعرررد سررری   
 

 سرررير اخترررران در سرررت بررره سررررّی
 

 در يررک قرررانو بيسررت سررت برره خسررفی 
 

 
 

 (144: 1387خاقانی، ) 
 

ق بوده 582شدة سال  بينیاين قران از وقايع پيشاند روشنی گفتهمنابع تاريخی به
 (.154: 1366اسفنديار،  و ابن 420: 1374و جرفادقانی،  572-571: 1371قفطی،  ←)است 
نه برای بيان  ،در اينجا در معنای دقيق عددی ذکر شده است اين رقم ظاهراً) سیکسر عدد  با

ق خواهيم رسيد؛ يعنی روزگاری که خاقانی از 552عدد  به ق، دقيقا582ًاز سال  کثرت(
 ست خود بازگشته است.نخ حجّ
  

 را خواندن «نسخۀ راه»بودن و  در راهب( 

چو مردان در راه کعبه قدم بر هم گويدصورت ضمنی می در ابياتی از مقالة سوم، به
 خواند:ای از راه را نيز همراه دارد و میدارد و نسخه می

 

 يرررک نسرررخه ز راه کعبررره خوانرررده   
 

 بررررر دنيررررا خررررطّ نسررررخ رانررررده    
 

 اه کعبررررره ترررررازدمررررررد از پررررریِ ر
 

 آن طفرررل برررود کررره کعرررب برررازد     
 

 
 

 (132-131)همان:  
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 االذکارلطائفراه و  مناسک حج است؛ چيزی مانند  راهنمای،  همان مرادش از نسخه
 .(25: 1392مازه،  ابن ←)ه است ق از سفر حج بازگشت552در  که دقيقاً ق(566)د مازه  ابن

 

 تحفهو  دیوانميان تصاویر حج در  ،همسانيِ تمامج( 

اوير، همسانی معناداری وجود دارد. اين از باب تص ديوانو برخی اشعار  تحفهدر ميان 
. نداوجود دارند که پس از حج سروده شده ديواندر اشعاری از  مکرّرايماژهای همسان يا 

 کند.تر میهای زير اين موضوع را روشننمونه به توجّه
 کند:می توصيف گونه ناقه را اين حفهتدر خاقانی : وصف ناقه در بادیه .1

 

 آن بطحرررا برررين بررره رنرررم دريرررا  
 

 آسررررررران ناقررررررره رونرررررررده، زورق آز 
 

 کررره ديرررد بحررررِ مطلرررق؟  افسررررده
 

 بررررر خُشررررک، روان کرررره ديررررد زورق؟ 
 

 برررررر ناقررررره نگرررررر کرررررژاوة راه  
 

 برررر پشرررتِ بنررراتِ نعرررش برررين مررراه    
 

 
 

 (1387 :121) 
 

به سال  ای که در سفر نخست حجهو در قصيد ديوانتوان در همين تصاوير را می
 ديد:است، سروده  ق551

 ای روان؟ای و کشرتی دريای خشک ديده
 

 هان باديه نگره کرن و هران ناقره بنگررش      
 

 ای بررر بنررات نعررش؟جروزا سرروارديده نرره 
 

 هررم ج فترره از برررش ناقرره نگررر کررژاوه برره  
 

 پشررت بنررات نعررش و دوپيکررر سرروار او  
 

 مرراه دگررر سرروار شررده بررر دوپيکرررش      
 

 
 

 (217-216: 1378)خاقانی،  
 

برای  «بنات نعش»تصوير  دهد ظاهراًهای ما نشان میبررسی که جاستاين توجّه جالب
سابقه است. کسی که با بی در ادب فارسی ، از ايماژهای خاقانی است و پيش از او«ناقه»

ست خاقانی شاعری نيکه  اشته باشد، تصديق خواهد کردذهن و زبان خاقانی آشنايی د
 ،که آن تصاويراينمگر  کند؛استفاده از تصاوير تکراری  شودمجبور ی سخن در تنگنا که

شده باشند.  سرودهحاصل محاکات خيال او باشند يا  اشعار در بازة زمانی نزديک به هم 

سال  دوم او به را در حجّ «کژاوه»و  «ناقه»برای دريافت اين ديدگاه کافی است وصف 
 ق ببينيم:571
 

 کررژاوه چيسررت؟ ميزانرری دوکفّرره برراردارن آو
 

 انرردبرراز جرروزايی دوکفّرره شررکل ميررزان ديررده 
 

 صرل ديگر متّ چون دو دست اندر تيمم يک به
 

 اندران ديدهپای و همدر يکی محمل دو تن هم 
 

 
 

 (91: همان) 
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 ایسابقهايماژهای جديد و بی هم باز «ميزان و دو دست اندر تيمم»تصاوير  که بينيممی
ها استفاده کرده است؛ يعنی خيال تکراری از آن یهستند که خاقانی برای وصف مضمون

 دهد.تکرار نمی احتی تن بهرپويا و بارور خاقانی به
 
 

 ،در فصل زمستان آن را پيموده خاقانی در وصف مسير باديه که ظاهراً: وصف بادیه .2
 گويد:می

 آور چررررو عررررار ِ خررررطاز سرررربزه 
 

 سررررتقی درلبرررراسِ ف خرررراکش برررره  
 

 
 

 (120: 1387)خاقانی،  
 

 گويد:و يا در وصف م صنسع و مشرب ح جاج می
 

  تررررازانگرررررم آن مشرررررب سررررردِ 
 

 برررررازانخشرررررکْ تر آخرررررور جرررررانِ 
 

 
 

 (همان) 
 

ت نگرفته است که دهد که گرمای سوزان باديه در اين سفر هنوز شدّها نشان میاين
 گويد:در بيت ديگری می ،د. عالوه بر اينآب مشرب را گرم و پوشش گياهی آن را بسوزان

 

 فصرررل گرمرررا  هرررر خرررار از او بررره 
 

 صرررررد مروحررررره از درخرررررت خرمرررررا 
 

 
 

 )همان( 
 

هنوز فصل  ،دهد که در روزگار اين سفرضمنی شاعر در اين بيت نشان می ةاشار
توان در مانند اين ابيات و اوصاف باديه را می بود؛آغاز نشده )گرمای سوزاننده( گرما 
 ، ديد:است نخست سروده ای که در وصف حجّصيدهق

 

 ة قدسری عجرب مردار   در باديه ز شرمّ 
 

 آب کوووشر گررر بردمررد ز برريخ زقرروم،     
 

 هرر دو گرام  ماليرک بره   وز پرّ سبزهاز 
 

 مدهامتان چو پسرته دو بسرتان اخضررش    
 

 
 

 (216: 1378)خاقانی،  
 

 چشم خويشباورکنی مرا که بديدم به
 

 فرغور  ن چنرد  امسال چون فررات روا  
 

 
 

 (217)همان:  
 

باس ل»و « مشرب سرد»همان « سبزه»و « آب کوثر»روشن است که مراد خاقانی از 
 است. « تر سالی»ديدن در باديه، همان «فرغر»خاک و مراد از « فستقی

 

ظرايفی  به بارها خويش زدنیمثال تدقّ با خاقانی :زمزم چاهِ سرِ بودن دندانهدندانه وصف .3
در وصف تنورة چاهِ زمزم  کسی قرار گرفته است؛ مثالً توجّهکرده که کمتر مورد اشاره 
 گويد:می

 هرگرراه رسررن برره  از بررس کشررشِ 
 

 دندانرررررره شررررررده دهانررررررة چرررررراه    
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 شررکل سررين نبشررتهمرريم اسررت برره
 

 

 گشررررتهسررررت حلقرررره  يررررا منشرررراری 
 

 
 

 (133: 1387)خاقانی،  
 

 گويد: آفتاب می به خطاب لیاوّ است؛ برده کار به قصيده دو در خاقانی را وصف همين
 

 دندانه باد چشرمم  ،همچو دهان زمزم
 

 چشمم با سنم کعبره همبرر  گر نيستی به 
 

 
 

 (187: 1378)خاقانی،  
 

ه بوده است؛ يعنی اين ابيات را کند که پارسال در مکّدر اين قصيده خود اذعان می
 پس از سفر حج سروده است:

 

 چرو کعبره  دل ه ديردی آسروده  مکّر  پارم به
 

 گرر اللسان چو زمرزم و برر کعبره آفررين     رطب 
 

 
 

 (همان) 
 

 گويد:می ،سروده «الدّينابراهيم باکويی و پسر عمويش وحيد»دوم که در مرثية  ةدر قصيد
 

 ای کران را ست و تن حلقه، چگونه حلقه دلم کعبه
 

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

هر  ،موصلی الدّينو جمال (پسر عموی خاقانی) الدّينبراهيم باکويی، وحيددانيم که امی

 پس اين بيت نيز پس از حجّ ؛(145: 1374)کندلی هريسچی، گذرند ق درمی559در  ،سه
 سروده شده است. ق551 در نخست خاقانی
بطوطه  جبير در قرن ششم و ابن بر اساس توصيفات ابن که جاستاينتوجّه  جالب
جبير،  )ابنمرمر سفيد بوده است  دانيم که تنورة چاه زمزم از سنمهشتم، می در قرن

همان وجه شبهی است که در ذهن خاقانی  و اين دقيقاً (375: 1417بطوطه،  و ابن 59تا:  بی

 ابن کهتر اينجالبدندان ديده است. شده را شبيه  و سنم سپيدِ کنگرهوجود آمده  به
 ها بيشتر بهاند؛ چراکه آنای نکردهودن تنورة چاه اشارهداربندانهبطوطه به د جبير و ابن

دهند و اين ذهن شاعر است که اين ظرافت را در ها عالقه نشان میطول و عر  و اندازه
روی  :گويدها بعد در قرن يازدهم، چلبی در وصف تنورة چاه زمزم میه سالالبتّ ؛يابد می

ها باعث ساييدگی و اند؛ چراکه حرکت پيوستة ريسماندهسنم را با روپوشی از فلز پوشان

 (.239: 1999) شودشدن تنورة چاه می دندانه
 

 گويد:کعبه می ، خطاب بهتحفهخاقانی در مقالة چهارم : عروس کعبه .4
 

 بسررررتهحجلرررره عررررروسِ مررررانی برررره
 

 در حجلرررررة چارسرررررو نشسرررررته  
 

 
 

 (138: 1387)خاقانی،  
 

 کار برده است:نخست سروده به ای که در حجّهشينيّ خاقانی اين تصوير را نيز در
 

 رویآن کعبه چون عروس که هر سال ترازهْ 
 

 سررزا پررورِ آزرشای بررهبرروده مشرراطه 
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 ع نشسررته خرروش  خرراتون کائنررات مربّرر   
 

 پوشيده حلّه وز سرر افتراده معجررش    
 

 
 

 (219: 1378)خاقانی،  
 

 خاقانی( صاً)مشخّايرانيان  :گويدداند و میرت، اساس اين تصاوير را ادب عرب میبيل
آنکه  ؛ حال(207: 1396)بيلِر ت، اند عی گرفتهرسجبير و الب  ها، يعنی ابناين تصوير را از عرب
کار  اين تصاوير را به ،ها استناد کردهرت بدانجبير و الب رعی که بيل خاقانی پيش از ابن
دوم  يعنی پس از حجّ ،ق578د را در خو سفر که جبير ابن ،عبارت ديگر برده است؛ به
خواند که در س ندس سبز می خود کعبه را عروسی سفرنامةده است، در خاقانی آغاز کر

عی حيم بربدالرّع و پس از او، شاعر يمنی، (141تا: جبير، بیابن ←)آشکار شده است 
 برد:کار می نيز  همين تصوير را به ق(803 متوفّی)

 

 موات الع رررررالسّرررررو االر   تررررربهج  و ال
 

 1تجتلررری مّّّةِبرررالکرا ةَمک ّّّو عرررروس   
 

 
 ج

 (1301 :22) 
 

: 1396بيلِر ت، ر←)داند اشتباه الب رعی را شاعر قرن پنجم و پيش از خاقانی میرت بهبيل

 که تحرير نسبتاً تحفهه او زادة نيمة دوم قرن هشتم است و خاقانی در نک؛ حال آ(206
اين تصوير  کار برده است و ظاهراً ه، اين ايماژ را بهق شکل گرفت551کامل آن در سال 

 سابقه است.در ادب فارسی پيش از خاقانی بی
 

کند و وصف میبا تصاوير بديعی او در مقالة چهارم، پوشش کعبه را : پوشش کعبه  .5

 گويد:می
 شررررررعاریدارنرررررردة هاشررررررمی 

 

 پررررس جامررررة روميرررران چرررره داری؟   
 

 
 

 (138: 1387)خاقانی،  
 

 ديد: ،آخر اوست که حاصل حجّ« بينند» فمردّتوان در قصيدة را می همين وصف
 خرال اسرت  رخِ زنگریْ زلرفِ يمرانیْ  حبشیْ

 

 که چو ترکران شْ تترق، رومری خضررا بيننرد      
 

 
 ج

 (98: 1378)خاقانی،  
 

 األسودحجرای سابقهو در تصوير بی تحفهخاقانی در : «األسودحجر»به برای هٌمشبّ «بالل» .6

 خواند:می باللرا 
 کررررررداربينررررری حجررررررش برررررالل  

 
 

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

 :ستآخر او حجّ آورد که يکی از قصايدمی« آمده» فهمين تصوير را در قصيدة مردّ
 

 رنمحکّ کعبه کو جنس بالل آمد بهبر مِ
 

 روی است شادان آمرده  هرکه را زر بولهب 
 

 
 

 (370: 1378قانی، )خا 
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بالل  به مستقيماً تحفه، مانند األسودراه تکامل را پيموده و حجر ،بينيم تصويرمی
تشبيه شده است و بالل  محک و سپس به به نخست األسودمانند نشده است؛ بلکه حجر

 زدايی از تصاوير است.خاقانی برای آشنايیاين از شگردهای 
 

« زمزم»و  «کعبه» را به« آفتاب» ،أثّر از فضای سفر حجمتتحفه خاقانی در : وصف آفتاب .7

 :اندسابقهبی در ادب فارسی هر دوی اين تصاوير ؛کندمانند می
 

 رو آسررررررررررمان راای کعبررررررررررة ره
 

 ای زمررررررزمِ آتشررررررين جهرررررران را 
 

 
 

 (1387 :15) 
 

گويد  در قصيدة نخست، می ؛ديگر او ديدتوان در دو قصيدة نظير اين مانستگی را می
 آخر خود سروده است: ه بوده و دومی را در حجّسال در مکّپار

 

 ورگرررد، ای زمرزمِ رسررن  ای کعبرة جهران  
 

 رسن نمايی و چون زمرزم آيری از برر   زرين  
 

 
 

 (1378 :390) 
 

 فشاننشان، آن زمزمِ آتشْآن کعبة م حرمْ
 

 پروار آمدهمه بهکشان، يکدر کاخ مه دامن 
 

 
 

 (همان) 
 

 آفريدهنخست او  پس از حجّ ،ديواندهد که هر دویِ اين تصاوير در اين نشان می
 اند.شده

ای هستند که سابقهمجموع تصاويری که در اين قسمت آورده شد، ايماژهای بی

اين  ؛کار برده است نخست خويش به پس از حجّها را آن ینيز تمام ديوانخاقانی در 
و پس از اند نيز حاصل محاکات مستقيم هتحفدر  تواند شاهدی باشد که اين تصاوير می

ن بينديشيم، اين . اگر خالف اياندتوليد شده وحیگذشتن از باديه و حضور در سرزمين 
آفريدن  توانايی چون خاقانی که به شاعرِ چگونه ممکن است که آيدپرسش پيش می
پيش از ، ستا آفريده ت حجشهرتِ تمام دارد، ايماژهايی که با محوريّ نوتصاوير بکر و 

 يکسان باشند؟ پس از آنو  )يعنی پيش از ديدن آن مکان( حج
حضور  کند که پس ازاذعان می تحفهترين بخش خود خاقانی در پايانی ،عالوه بر اين
 ←)است تغييراتی در آن ايجاد کرده  ،الدّينجمال اين منظومه به اتحاف در موصل و

 (.37: 1398دنجانی، رحسينی و
 

 و در شروان سروده شده است. پس از حج تحفهگفتار کساني که باور دارند تمام  نقد .2-2-3

 اين متن پس از حج سروده نشده است؛دهد تمام که نشان می هستاشاراتی  تحفهدر 
 که کندبيان می مقالة چهارم، صراحتاًدر  خاقانی :آيند ابياتی که در ادامه می جمله از

 گويد:به آن میکعبه را نديده است و خطاب 
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 ديرررردار تررررو درنيافررررت چشررررمش 
 

 
 

 سرررت خشرررمشازان برررر بصرررر خود
 

 
 

 (1378 :140) 
 

 گويد:می از شوق ديدار کعبه سخن آفتاب و يا در مقالة سوم خطاب به
 

 دانرررری کرررره هرررروای کعبرررره دارم
 

 نمرررررای کعبررررره دارم جررررران رویْ 
 

 
 

 (84)همان:  
 

را دارد و برای همين  شآرزوی ديدار که گويدقالة چهارم خطاب به کعبه میيا در م
 زند:بوسه می ،اندبر ديدگان کسانی که کعبه را ديده ،شوق
 

 بوسرررره زنررررد ز آرزويررررت  مرررری
 

 کرررره ديررررد رويررررتبررررر ديرررردة هر 
 

 
 

 (141)همان:  
 

بخشی از اين اثر  که گروه پيشين، بر اين باوريمهر سه ف خال ،ما در اين جستار
 هدسروالفاصله پس از آن از آن در سفر حج يا ب پيش از حج در شروان و بخش ديگری

که حاصل  تحفهاز  هايیگونه که در شواهد ديديم، خاقانی در بخشهمان ،شده است

ا حج نرفته و کعبه را نديده است؛ امّ هنوز به که کنداذعان می ،تحرير نخست آن است
 دهد که نشان میهای ديگری که در تحريرهای بعدی تهيه شده، اشاراتی دارد در بخش
همسانی تمامی که نيز ق سروده شده است و 551 در و ها پس از حج نخستاين قسمت

کند که قسمتی از ييد میأاست، اين موضوع را ت ديوانو  تحفهميان تصاوير حج در 
اين  اًنخست و ديدار سرزمين وحی سروده شده است و مطمئنّ پس از حجّ تحفه

 پس قطعاً؛ ی بوده که از متن وجود داشته استاوتها حاصل تحريرهای متفاختالف
توان تمام اين بر تمامی اين اثر نادرست است، از طرفی هم نمی «سفرنامه»اطالق نام 
عنوان  اطالق آن هم در شروان پنداشت؛ بلکه، شدة پيش از حجدسرومجموعه را 
 نادرست است. بر بخشی درست و بر بخش ديگر آن سفرنامه

 

 موصلي الدّینو دیدار با جمال حجّ خاقانيرهای . تعداد سف2-3
 زيادیتوان تاريخ سرايش تعداد زندگی خاقانی که بر اساس آن می از سوانح بسيار مهمّ

 تقريباًاين سفرها، دربارة تعداد  اوست. از اشعار او را تعيين کرد، سفرهای حجّ
جا  دو سفر حج به خاقانی در زندگانی خويش معتقدند ،اجماع رسيده ان بهپژوهشگر

 .های مختلفی وجود دارده دربارة تاريخ اين سفرها ديدگاهآورده است؛ البتّ
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 حجّ خاقانيسفرهای  های مشهور دربارۀ تاریخ. دیدگاه2-3-1

ترتيب های متفاوتی وجود دارد که بهديدگاه حجّ خاقانیدربارة تاريخ هرکدام از سفرهای 
 کنيم.ها اشاره می بدان

 

 حج دو ديدگاه عمده وجودارد:  اين دربارة تاريخ: نخست خاقاني حجّ الف(
 ق نخستين حج551ّيا  550ديدگاه نخست معتقد است خاقانی در يکی از دو سال  .1

: هفده 1378خاقانی،  ؛2/779: 1378صفا،  ؛632-631: 1387فروزانفر،  ←)خويش را گزارده است 

سفر  ؛ يکی،گروه بر دو امر استوار است اين هایعمدة استدالل (.25: 1388و ماهيار، 
افتاده و  اتّفاقق 551گويد در می« صفاهان»موصل که خود او در قصيدة  خاقانی به

بيت زير که خاقانی اذعان  و دوم، حج رفته است خاقانی در قبل يا بعد از اين سفر به
 زده است:میام شوق کعبه در باديه گ ماه به باهلل در دیکند در روزگار المقتفیمی

 

 مره باديره  دیْ دور مقتفی ديدم به من به
 

 انرد کاندرو ز آب و گيا، قحط فراوان ديرده  
 

 
 

 (1378 :92) 
 

توانسته ق را که خاقانی می551قعدة  اين گروه بر اساس جداول تطبيقی تقويم، ذی
اس اين دو استدالل، اس بر ،اند؛ بنابراينماه دانسته درستی برابر با دیدر باديه باشد، به

 است. حجّ خاقانی نخستِ سفرِ ق در نظر ايشان، همان سال551ِسال 
 ←) نخست خود را گزارده است ق حج554ّديدگاه دوم معتقد است خاقانی در  .2

ه اين بمات نادرست آموزگار با مقدّ ،در اين ميان(. 435: 1398و ترکی،  52: 1333آموزگار، 
ای که در آن بدين بيت اشاره شده هبا تکيه بر قصيدة شينيّا ترکی رسد؛ امّنتيجه می
 :است

 من پرار نرزد کعبره رسراندم سرالم شراه      
 

 ام عيررد نحررر کرره بررودم مجرراورش  ايّرر 
 

 
 

 (226: 1378)خاقانی،  
 

که سال  حجّ خاقانیتاريخ  به دست آوريم، مسلماً اگر تاريخ اين قصيده را به :گويدمی

دست خواهيم يافت. او در ادامه با تکيه بر اشارت  ،ستقبل از سرايش اين قصيده ا
ل تقويم فطر و مهرماه در زمان سرايش قصيده و با کمک مبدّ زمانی عيدخاقانی به هم
محصول  ،قصيده ق برقرار بوده است و اين555زمانی در سال هم اين که کنداثبات می
 صاًمشخّ ،ه بوده استکّدر م اذعان کرده ای که خاقانیاست و سال گذشتههمين سال 

که خاقانی اذعان کرده در « ماه دی»القعده اين سال نيز با ق خواهد بود و اواخر ذی554

 (. 438: 1398ترکی،  ←)برابر است  کامالً ،باهلل در باديه بوده استدورة المقتفی
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 دوم خاقاني حجّب( 

اساس اشارة خاقانی به بر  يکی :دربارة حج دوم خاقانی دو ديدگاه مشهور وجود دارد
زمانی روزِ حج و آدينه، ه و نيز اشارت او به همنام عيسی در مکّ افروزی شخصی بهآتش

: 1387فروزانفر:  ←)حج دوم خود را گزارده است  ،ق569بر اين باور است که خاقانی در 

ه در ابه مکّوقايع مش به توجّهدر اين ديدگاه ؛ (29: 1388ماهيار،  و 2/780: 1378صفا،  ؛636
 ،است« روزِ حج»که « عرفه»جای روز به« عيد قربان»روز  به توجّهو  ق( 569)اين سال 

ق نادرست باشد. ديدگاه دوم 569مات، يعنی برگزيدن سال باعث شده نتيجة اين مقدّ
 تاريخ درست حجّ ، توانسته استهبا اصالح خطاهايی که در ديدگاه نخست وجود داشت

 (.442: 1398و ترکی، 532: 1374کندلی هريسچی،  ←)د کنيين دوم خاقانی را تع
 

 حجّ خاقانيسفرهای  ما دربارۀ تاریخ . دیدگاه2-3-2

 بر ردّ هم نخست خاقانی معتبرند و دليلی شده برای حجّ نظر ما هر دو تاريخ ارائه به
او  آوريم، به داليلی که در اينجا می توان گفتيک در اختيار نداريم؛ در نتيجه می هيچ

 2:حج گزارده است حداقل سه
 

 دیوانو در  تحفه مقدّمۀخاقاني در  ۀالف( اشار

 گويد: ق در کنار دجله نوشته شده است، می551که در  تحفه مقدّمةخاقانی در 

دست آر و  افزاری بهروزی همان هاتف الهی درآمد و گفت: اگر سرفرازی طلبی، پای
عادتين بجوی، السّجاه توان رسيد. تحصيل گنجِ ، بهراه نه که به رنجِ راه روی به
کعبة شام برس، پس بر کعبة عرب عدين درياب؛ يعنی بهالسّالبحرين بطلب، قران مجمع
  (.10: 1387بگذر )

دو  «سعادتيْن، بحريْن و سعديْن»ی در کلمات مراد از کاربرد ساخت مثنّ روشن است که
پس خاقانی از زبان هاتف الهی  ؛کعبة عرب ،کعبة شام و ديگری ،نخست :مکان است

 کها از کجا بدانيم امّ ؛کندکعبه بيان می موصل و پس از آن به قصد خود را برای سفر به
جست. به اين ابيات از  ديوانق شده است يا خير؟ پاسخ را بايد در محقّ ت او کامالًاين نيّ

 کنيد: توجّه« اصفهان»قصيدة 
 

 حضررت موصرل   ثا نون، الِف بره  در سنه
 

 نررون الِررف سررزای صررفاهان   رانرردم ثررا  
 

 محمّرررددم جمرررالِ صررراحب جبريرررل 
 

 کررز کرررمش دارم اصررطفای صررفاهان    
 

 داد هرررزار اختررررم نتيجرررة خورشررريد 
 

 گُهررر، شررعریِ سررمای صررفاهان  آن برره 
 

 ه شدم، شدم ز برن گروش  مکّ پس چو به
 

 گرروش ثناسرررای صررفاهان  حلقرره برره  
 

 يررراسررتاری مررن شررد از کعبرره عبررارتْ
 

 سرررتای صرررفاهانديرررد مررررا مکرمرررتْ 
 

 
 

 (356: 1378)خاقانی،  
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 تحفه مقدّمةتش در نيّ که کندبينيم که خاقانی در اين ابيات اذعان میروشنی میبه
 ه رفته است. موصل و سپس به مکّ محقق شده و ابتدا به کامالً
 

 دیوانو  تحفهسابقۀ حج در ب( یکساني تصاویر بي

او  و قصايد پس از حجّ تحفهدر  حجّ خاقانیسابقة يان برخی تصاويرِ بیهمسانی تمام م
وگرنه بسيار بعيد است شاعر  ،حج رفته است ق به551او در  که دهدنشان می ديواندر 

گريزی چون خاقانی، تصاويری که پيش از حج و پس از آن ساخته است، توانا و ابتذال
 نشان داديم. های پيشينو اين را در قسمت ؛يکی باشد

 

 «انددیده»ج( وصف متفاوت بادیه در قصيدۀ 
ق سروده، باديه را در روزگار 571که در حج « اندديده»خاقانی در قصيدة مردّف 

 کند:باهلل اين گونه وصف میالمقتفی
 

 مه باديره دی ديدم به دور مقتفي بهمن 
 

 انرد ديرده  آب و گيا قحو  فوراوان  کاندرو ز  
 

 
 

 (92)همان:  
 

 کند:باديه را اين گونه وصف می ،تحفهدر حالی که در 
 

 آورچرررو عرررار  خرررط   سوووبزهاز 
 

 در لبوووواس فسووووتقي خرررراکش برررره 
 

 
 

 (120: 1387)خاقانی،  
 

 گويد:و يا در وصف م صنسع و مشرب حجاج می
 

 ترررازانگررررمْ مشووورب سوووردِ آن 
 

 بررررازانآخررررور جرررران خشررررکْ تررررر  
 

 
 

 (120)همان:  
 

نخست  که در وصف حجّ «سفاراألةباکور»توان در قصيدة می مانند اين اوصاف را
 ، ديد:است سروده

 ة قدسرری عجررب مرردار در باديرره ز شررمّ 
 

 آب کوووشر گررر بردمررد ز برريخ زقرروم،    
 

 هررر دو گررامماليررک برره ز پرررّ و سووبزهاز 
 

 مدهامتان چو پسرته دو بسرتان اخضررش    
 

 
 

 (216: 1378)خاقانی،  
 

 شرم خرويش  چباور کنی مرا که بديدم بره 
 

 فرغور  امسال چرون فررات روان چنرد     
 

 
 

 (217)همان:  
 

  به «سبزه»و « آب کوثر»مراد خاقانی از  گونه که پيش از اين نيز اشاره کرديم،همان

در باديه، همان  «دنديفرغر»و مراد از  «لباس فستقیِ خاک»و « مشرب سرد»همان ترتيب، 
در سفر « قحط آب و گياه»انی مبنی بر ی خاقادّعااست و اين اوصاف با « تر سالی»

سفر ديگری  نظر ما اين اوصاف، وابسته به به ناسازگار است. باهلل کامالًروزگار المقتفی
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 ق(543-555)طوالنیِ خالفت مقتفی  تقريباًة که خاقانی در دور ق(554در  )احتماالًاست 
 داشت که ماه توجّهبايد (. 375: 2004و اصفهانی،  671: 2013يوطی، السّ ←) داشته است

در ميانة )جاللی( ی شاه ملکبايد در باديه باشد، بر اساس تقويم ذيقعده که خاقانی می
ق 555تا  553های و بر اساس تقويم يزدگردی در ميانة سال ق551 تا 549های سال

 ماه بوده است. برابر با دی
 

 تعدّد سفرهای حج د( اشارت ضمني خاقاني به

کند که از قيدی استفاده می( منشآتو  ديوان، تحفه)جموعة آثار خويش خاقانی در م
 گويد: کعبه می به بخطا تحفهدر ؛ او کردحمل  سفرهای او دتوان آن را بر تعدّ می

 

 داشرررتعزيمرررت ترررو مررری امسوووال
 

 ش نگذاشررررتينالرررردليررررک انررررد هِ و 
 

 
 

 (1387 :120) 
 

 گويد:، میاست سروده صولرس هخطاب ب و مدينهای که در در قطعه ديواندر 
 

 تو بودستی نه حرج  امسالشزين سفر مقصود 
 

 درگاه آمد و جان تازه کردگويان بهمانکاأل 
 

 
 

                         (1378 :848) 
 

  گويد:علوی می الدّين، خطاب به شرفمنشآتو سرانجام در 
ت دِ امامِ مطلق، شحّن اهلل جنابه بالحسنات بازماندم، آخر در صحباز رکاب سيّ امسال

که قبلة اسالم است، رسيده بودمی  کعبهخدمت آن کعبة سعادت، و قبلة سيادت، به
 (.218: 1349)خاقانی، 
ذهن متبادر  متن بهدر اين سه  «امسال»قيد  مکرّرای که کاربرد يکی از معانی

 است.« دو»تر از بيش احتماالً ،مراد از تعدّداست و  «تکرّر»و « تعدّد»کند، همان  می
 

 سازگاری تاریخي د( نا

حجّ سفر  تواند سالق می554و  551نظر ما هر دو تاريخ  به که پيش از اين گفتيم
ه ؛ البتّاندق گزارده شده554دوم در  و حجّق 551نخست در  باشد؛ يعنی حجّ خاقانی
نخست خاقانی دانست؛ چراکه او در سه قصيده  تنهايی سال حجّق را به554توان نمی

ة نخست، قصيدة شينيّ :کند رفتن خود اشاره می به حج است، وچهر سرودهکه در زمان من
 ه بود:پارسال در مکّ که کند آن اشاره می در است که خاقانی« رخسار صبح»

 

 من پار نرزد کعبره رسراندم سرالم شراه     
 

 ام عيررد نحررر کرره بررودم مجرراورش    ايّرر 
 

 
 

 (1378 :226) 
 

چون آه عاشق آمد »ی دربند، با مطلع مظفر دارا الدّين ای در مدح سيف هقصيد ،دوم
 گويد: در اين قصيده نيز می ؛«صبح آتش معنبر
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 دل چررو کعبرره ه ديرردی آسررودهپررارم برره مکّرر
 

 
 

 گرر اللسران چرو زمرزم و برر کعبره آفررين      رطب
 

 
 

 (187)همان:  
 

 گويد: می ،مدح منوچهر سروده است که خاقانی در« داشته»سوم، قصيدة مردّف 
 

 م کز فري  عقلری بگرذرم   گفتم پسندد داور
 

 حي ِ عرروس رز خرورم در حرو  ترسرا داشرته      
 

 خاصه که خضرم در عرب از آبِ زمزم شسته لرب 
 

 من گِردِ کعبه چند شب ، شب زنده عرذرا داشرته   
 

 
 

 (383)همان:  
 

ه تا شروان در سه ماه طی مسير مکّ ،«رخسار صبح»به اذعان خاقانی در قصيدة 

خاقانی در زمان اگر فر  را بر اين بگذاريم،  (؛226: 1378خاقانی،  ←)شده است  می
بر  جدول بازگشت خاقانی است. رفته 554منوچهر تنها يک حج و آن هم در سال 

اين گونه در مرکز ژئوفيزيک دانشگاه تهران،  «CALH»افزار تطبيق تاريخ اساس نرم
 است:

 ماه شمسي ماه قمری

 د جاللیاسفن 3بهمن ملکی و  3 ق555ل محرم اوّ

 جاللی فروردين 6 و اسفند ملکی 3 ق555ل صفر اوّ

 ارديبهشت جاللی 5اندرجاه )خمسه مسترقه( ملکی و  2 ق555 األول ل ربيعاوّ

 خرداد جاللی 5فروردين ملکی و  27 ق555انی الثّ ل ربيعاوّ

 بهمن جاللی 29ماه ملکی و  دی 21 ق555حجه  آخر ذی
 

ق که سرآغاز سال قمری است، به 555ل محرم اوّ اگر ،با اين توضيحات خاقانی
فرودين ملکی  27الثانی که مصادف با ل ربيعاز اوّ زودتر 3،شروان راه افتاده باشدسمت 
نمايان  ،لين ابهامجا اوّرسيده است؛ و اينبه شروان نمی ،خرداد جاللی بوده پنجميا 
حوت و ورود به حمل و  خاقانی از خروج خورشيد از« داشته»؛ چون در قصيدة شود می

  گويد:تبريک نوروز به منوچهر سخن می
 

 کميونس در  ست وا هم حوت ماهی و قرص خور به
 

 ماهی همه گنجِ درم، خرور زر  گونرا داشرته    
 

 چل صربح و شرش روزش رهری    شروانشهي روزِ نوِ
 

 
 جاسوسِ بختش زآگهی دِی عل مِ فردا داشته

                          (1378: 384- 385) 
 

خالفش ثابت  ،ق از دنيا رفته و به نظر555اگر بگوييم منوچهر در  ،با اين وصف

اين قصيده را سروده باشد؛ چراکه در آخر  554توانسته پس از حج  خاقانی نمی ،نيست
ه بوده و هنوز به شروان نرسيده ق او در راه بازگشت از مک555ّاسفند و اوايل فروردين 

بر حضور او در درگاه است و فروردين بعدی نيز برابر با  ن قصيده دالّبوده و ابيات اي
 حيات نبوده است.قيد منوچهر در  است که در اين زمان قطعاً 556 األول ربيع شانزدهم
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ق و پس از ديدار با 551خاقانی در  قطعاًکه  شودتوضيحات روشن می اين از
هست که نشان  ديوانابياتی در  ،آنحج رفته است و عالوه بر  موصلی به الدّين جمال

اين  و ما در ردّ (435–439: 1398ترکی،  ←)ق نيز حج گزارده است 554دهد او در می
 گفته()خالف تمام منابع پيش ای در دست نداريم؛ پس ناگزيريمهنيز ادلّق( 554)تاريخ 
 يم.ق برای خاقانی در نظر بگير571ق و 554 ،ق551های در سال سه سفر حجحداقل 

 

 وزیرِ صاحب موصل ،موصلي )اصفهاني( الدّین. دیدار با جمال3-3-2

 يابيمدهد، درمیدر اختيار ما قرار می ديوانو  تحفههايی که خاقانی در بر اساس آگاهی
ق 551در  او، پيش از نخستين سفر حج موصلی قطعاً الدّينديدار خاقانی با جمال که
 کند:اين تاريخ را تأييد می« صفاهان»در قصيدة  افتاده است. صراحت خاقانی اتّفاق

 

 حضررت موصرل   ثا نون، الِرف بره   در سنه
 

 رانرردم ثررا نررون الِررف سررزای صررفاهان   
 

 
 

 (1378 :356) 
 

دهد که از اين خاقانی شواهد تاريخی ديگری نيز در اختيار ما قرار می ،ه در ادامهالبتّ
 قرار است:

 محمّرررددم جمرررالِ صررراحب جبريرررل  
 

 کرررمش دارم اصررطفای صررفاهان  کررز  
 

 داد هرررزار اختررررم نتيجرررة خورشررريد  
 

 عریِ سررمای صررفاهانگُهررر، شرر آن برره 
 

 اصرررغر و اتابرررکِ اکبرررر  پررريشِ علررری 
 

 آوردِ مرررن، ثنرررای صرررفاهان ب ررررد ره 
 

 شررهم سررتود چررو آصررف  نررزد سررليمان  
 

 گفت که ها هدهدِ هروای صرفاهان   
 

 
 

 (همان) 
 

عالوه بر  که يابيمدهد، درمیتيار ما قرار میی در اخالعات که خاقانبه اين اطّ توجّهبا 
 )سليمانشاه و سليمان بن زنگی( مودود الدّين)قطباتابک اکبر  )علی کوچک(اصغر ، علیجمال

ری پرسش مقدّ جااين در اند.بوده الدّينجمال کنار در و موصل در نيز (شاه ملک بن محمّد بن

شاه  ويژه سليماناين اشخاص، به ،در يک سفر آيد: چگونه ممکن است خاقانیپيش می
 الباهرو  الکاملتوان در  سلجوقی را در موصل درک کرده باشد؟ پاسخ اين پرسش را می

شاه پس از چندسال سرگردانیِ پس از واقعة غز و اسارت سليمان :گويداثير می ابن ؛يافت
 و به پذيرد میخليفه او را  ،تخت بنشيند آيد تا با کمک خليفه بهبغداد می به ،سنجر

بن  مودود الدّينقطب با کمک محمّد ا سلطانکند؛ امّهزار سوار حمايت میهمراه سه

ی األول در جمادی و شودمی غالب سليمان بر ،کوچک علی او، نايب و موصل صاحب ،زنگی
مال احترام ه با کالبتّ ،در آنجا شاهسليمان فرستند وموصل می به ،ق او را اسير کرده551
 به(. 108: 1963اثير الجزری،  و ابن 207 -11/205: 1965اثير، )ابنالحفظ بوده است تحت
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القعدة ی و پيش از ذیاألوليعنی پس از جمادی ،زياد خاقانی پس از اين تاريخاحتمال 
سه سخن از هر ودر موصل بوده  شود،که راهی حج می ماه( پنج)در فاصلة حدود ق 551

 ت. گفته اس
که پس از سفر « سفاراألةباکور»ة در قصيدة شينيّ خاقانی عالوه بر قصيدة صفاهان

 ق سروده است، نيز از ديدار با جمال موصلی سخن گفته است:551 درخود  نخست حجّ
 

 شکر جمال گوی که معمارِ کعبه اوسرت 
 

 يررا رب چررو کعبرره دار عزيررز و معمّرررش 
 

 خردمتِ شراهِ سرخا رسريد    شاهِ سخن بره 
 

 شرراهِ سررخا سررخن ز فلررک ديررد برترررش 
 

 
 

 (1378 :220) 
 

 کامالً، کندارائه می تحفهو  ة صفاهانهايی که خاقانی در اين قصيده و قصيدآگاهی

 سو است.بر هم منطبق و هم
 موصلی به همراه جمال خاقانی به که ، اشاره شدهعراالشّةتذکرمانند  ،در منابع کهن
: 1385، شاه دولت)منابع پس از آن نيز تکرار شده است  در موضوع اين حج رفته است و

اين گزارشِ صاحبانِ  (.440: ب1007شکاشانی، و  2/1270: 1389اوحدی بليانی،  ←؛ نيز142
يک از آثار خاقانی اين موضوع دريافت از هيچ ،نخست :ی داردتذکره دو معار  جدّ

جبير است که با  گزارش آشکار ابن ،سو ديد؛ دومتوان آن را با آثار او همشود و نمینمی
او پس از يادکردِ  ؛حج رفته است پس از خاقانی به ق(578)سال 27فاصلة کمتر از 

رغم بهگويد می ،ه و مدينههای عمرانی او در مکّتموصلی و برخی فعاليّ الدّينجمال
پس  ؛(92تا: ، بیجبيرابن ←)حج برود  گاه نتوانسته است بههيچ که او معمار کعبه بوده،اين
 ها نيز مردود است.ی تذکرهادّعااين 
 

 . نتيجه3
 :يافتنتايج دست اين  توان بهمی ،چه گذشته آنب توجّهبا 

شروان حج است و بخش ديگر آن در  گزارش سفر خاقانی به اًقيني تحفهبخشی از الف( 
 توجّهبه آن ک از منابع ي ای است که هيچ نکته نو پيش از حج توليد شده است و اي

 ن اثر سفرنامه است و بخشی ديگر خير.يدر نتيجه بخشی از ا ؛اندنکرده
ان شده پژوهشگرباعث گمراهی  ها تعدّد آن کهدارای تحريرهای متفاوت بوده  تحفهب( 
از وجود چنين تحريرهايی حکايت  ،و اختالفاتی که امروزه در متن وجود دارد است

 .کند می



 97/ 25 ، شمارۀ پياپي1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10ادب فارسي، سال 

احتمال  به ،حجّ خاقانی سفرهای و زمان تعداد دربارة وجودم هایديدگاه خالفبرج( 
به اين  توجّه ؛است گزارده ق571 و ق554 ق،551 یهاسال در حج سه حداقل او ،زياد

 از اشعار او باشد. زيادیتواند راهی برای تشخيص درست تاريخ سرايش بخشِ می ،لهئمس
حج نرفته  گاه بهموصلی هيچ لدّينارغم اذعان برخی منابع کهن و امروزين، جمالبهد( 
مشهور  اامّ نادرست، هایاز گزاره در سفر نخست همراهی او با خاقانی ،نتيجه و در بوده
 است.
 

 نوشتپي
 نمايان را خويشتن عزّت، و بزرگواری با مکه عروس و کنندمی شادی افراشته هایآسمان و زمين  .1
 .کندمی

 تواند حجّتوان اشاراتی ديد که میمی ديوانو  تحفهباب است که در  از اين« اقلحدّ»تأکيد ما بر قيد   .2
سالگی خويش خطاب دو و بيستدر احواالت  تحفهدر  مطرح کند؛ مثالًه عنوان يک فرضيّ بهچهارم را نيز 
 گويد:می صبه رسول اکرم

 فسرررروس ديرررروْمردم  چنرررردی برررره  
 

 شررد بيسررت و دو سررال، عمرررِ مررن گررم   
 

 وردمدرِ توووو بوووازخچوووون بوووهپرررس 
 

 کرررردم پووويش توووو قموووایِ عمووور   
 

 
 

 (1387 :168) 
 

 است، سروده صکه در مدينه و کنار بالين رسول ديوانای از مانند همين توصيفات را در قطعه
 توان ديد: می

 حشرت چو خاقانی بهای شفيع صدهزار امّ
 

 بنده مرتد بود، بر دست تو ايمان تازه کرد 
 

 نه حج تو بودستی مقصود امسالشزين سفر 
 

 درگاه آمد و جان تازه کردگويان بهمانکاأل 
 

 د ز تو چشم قبولردا ایکردهعمر ضایع
 

 عمر، بتوان ترازه کررد     ی کز قبول تو قباله 
 

 
 

 (848و  849: 1378)خاقانی،  
 

، سالگیدو و بيستدر  نمود که او ادّعاتوان اگر بتوان اين دو را با کمک شاهد ديگری اثبات کرد، می
 حج رفته است. نيز به ق542يعنی 

رود  البتّه اين امر بسيار بعيد است؛ چراکه به تصريح خودش، پس از انجام مناسک تازه به مدينه می  .3
 .تا زيارت کند
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 علمی و فرهنگی. ،، تصحيح جعفر شعار، تهرانترجمة تاريخ يمينی(، 1374جرفادقانی )
 .ةبی العرداراآلفاق، ة، ترجمة احمدمرسی صمصامی، قاهرةی الحجازحلةلرا(، 1999چلبی، اولياء )

، 65، شهای ادبیپژوهش  ،«العراقينتحفةتا  الغرايبختماز »(، 1398حسينی وردنجانی، سيّدمحسن )

 .54-29ص
موقوفات  ،مريم ميرشمسی، تهرانچاپ  ،قیةلجوالسّیةفی حکا ضةالع را(، 1388د )الحسينی يزدی، محمّ
 محمود افشار.

 پاژنم. ،، تهرانبهشت سخن(، 1371حميدی شيرازی، مهدی )
 دانشگاه. ،د روشن، تهرانمحمّ چاپ، منشآت(، 1349خاقانی شروانی )
 ،ميراث مکتوب، وين ،ايرج افشار، تهران چاپ، العراقين(تحفةالغرايب )ختم(، 1385) ررررررررررررررررر

 آکادمی علوم اتريش.
 سخن. ،، تهرانآبادتصحيح يوسف عالی عباس، العراقين(تحفةالغرايب )ختم(، 1386) ررررررررررررررررر
 ميراث مکتوب. ،تهران قلعه،آق صفری علی چاپ ،الغرايب()ختم العراقينتحفة (،1387) ررررررررررررررررر
های  می کتابسها شرکت ،نتهرا ،2چ قريب، يحيی چاپ العراقين،تحفة مثنوی (،2537) ررررررررررررررررر

 جيبی.
 کتابخانة اياصوفيا. ،، ترکيه1762ی شنسخة خطّ العراقين،تحفةق(، 791) ررررررررررررررررر
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 الدّين سجّادی، تهران، زوّار.چاپ ضياء، ديوان(، 1378) ررررررررررررررررر
 آستان قدس رضوی. ،، مشهد4644، نسخة خطی شات خاقانیکليّق(، 847) ررررررررررررررررر

 پژوهشگاه علوم انسانی. ،فاطمه عالقه، تهران چاپ عرا،الشّةتذکر(، 1385شاه ) ، ابن بختیشاه دولت
 آذرآبادگان. ،، تبريزتذکرة شعرای آذربايجان(، 1371د )ديهيم، محمّ

، ص 179و  178دانشگاه تبريز، ش ،مجلة زبان و ادب فارسی، «خاقانی و هند»(، 1380رادفر، ابوالقاسم )
95-118. 
 علمی و فرهنگی. ،، ترجمة عيسی شهابی، تهرانات ايرانتاريخ ادبيّ(، 1381ا، يان )ريپک
 علمی. ،، تهرانبا کاروان حلّه(، 1389کوب، عبدالحسين )ينزرّ
 .میةسالئون اإلالشّةادار ،د غسّان نصوح، قطرمحمّ طبعة، الخلفاءتاريخ(، 2013يوطی )السّ

 ،، تهران2چ ،5ج دتقی فخر داعی گيالنی،دمحمّترجمة سيّ، شعرالعجم(، 1362د )شبلی نعمانی، محمّ
 دنيای کتاب.

 فردوس. ،، تهران8چ ،2ج ،ات ايرانتاريخ ادبيّ(، 1378اهلل )صفا، ذبيح
 جامی. ،، تهران3، چشناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملوسبک(، 1387د )غالمرضايی، محمّ
 ار.زوّ ،تهران سخن و سخنوران،(، 1387مان )الزّفروزانفر، بديع
 دانشگاه تهران. ،بهين دارايی، تهران چاپ، الحکماءتاريخ(، 1371قفطی )
 کتابخانة مجلس. ،تهران ،272ش یخطّ نسخة ،فکاراألةزبد و شعاراألصةخال ق(،1007) ينالدّتقی کاشانی،

حصاری،  ، ترجمة ميرهدايتخاقانی شروانی، حيات، زمان و محيط او(، 1374ار )کندلی هريسچی، غفّ
 نشر دانشگاهی. ،تهران

 ،حميد حسنی با همکاری بهروز صفرزاده، تهران چاپ، الخيالآةتذکرة مر(، 1377خان )لودی، شيرعلی
 روزنه.
 ، تهران، سخن.مالک ملک سخن(، 1388) عبّاسماهيار، 
 ام.خيّ ،رانته ،2ج ،أو اللقب لکنیةالمعروفين باجمةدب فی ترااألنةريحا(، 1374دعلی )س، محمّمدرّ
 ، تهران، نشر دانشگاهی.عروس بزم ديرينه(، 1372کن، معصومه )معدن

 اميرکبير. ،ا، تهرانمظاهر مصفّ چاپ، الفصحاءمجمع(،  1381خان ) یلهدايت، رضاق
 .158-139، ص18، شميقات حج، «حج و شاعران قرن ششم»(، 1375اهلل )يزدانی، خليل

 


