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  چکیده :
هاي ي دور به واسطۀ بار منفی مدح و اغراق در ستایش دیگران، همواره به سرودهاگذشتهاز     

 است. حال آن که این نوع شعر، صرف نظر از برخیستایشی یا مدایح با دیدي  بدبینانه نگریسته شده
شعرهاي سراپا اغراق و ستایشهاي غیر معقول، کارکردهاي بسیار ارزشمند وقابل توجه دارد.شاید اگر 

بر این خدمت شعر ستایشی نبود، بسیاري از دیوانهاي شعرا اکنون در دسترس ما نبودند.عالوه 
ارزشمند، شعرستایشی، داراي کارکردهاي شایسته اي است که بررسی آنها موجب اصالح نگاه محققان 
وادبیات شناسان و عموم خوانندگان نسبت به مدایح میشود . گفتنی است که فواید تاریخی، یکی از 

ه خواسته یا ناخواستیی است که از شعر ستایشی حاصل میشود.شعرا در هنگام سرودن مدایح، هابهره
نکات تاریخی فراوانی را در شعر خود داخل میکردند که بسیاري از آنها را در هیچ کتاب تاریخی 
نمیتوان یافت. در این مقاله به استخراج بخشی از این کارکردها در قصاید ستایشی خاقانی خواهیم 

نشان میدهیم تا دریافته شود پرداخت ودر آن اشارات تاریخی موجود در قصاید ستایشی خاقانی را  
  که برخی از آنها در روشن کردن زوایاي تاریک تاریخ مفید فایده هستند.
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  درآمد 
یکی از کهنترین موضوعات شعر فارسی، مدح و ستایش است.قدیمترین سروده از این نوع در شعر  

ستایشی در مدح یعقوب لیث صفار است؛ با این توصیف میتوان مدح و مداحی را فارسی، قصیده اي 
همزاد شعر فارسی دانست. قصاید مدحی که در آغازین روزهاي ظهور شعرفارسی سروده میشد، 
همانند دیگر انواع شعر فارسی  مضامینی محدود داشت؛ اما با گسترش شعر فارسی و همچنین ترقی 

دایرة مضمونی مدح شد. هرچه شعر فارسی بیشتر ترقی میکرد و شاعران آن، مسائل دیگري وارد 
یافتند، گسترة مضمونی شعر فارسی نیز افزوده میشد وبه تبع آن شعر ستایشی نه توان بیشتري می

یافت بلکه دایرة شمول آن نیز گسترده تر میشد وشاعران نیز روزبه روز تنها گسترش بیشتري می
سرودن شعر کسب میکردند، اینان نکات غیر ستایشی را در خدمت شعر  توان ومهارت بیشتري در

ستایشی گرفته ،خودآگاه یا ناخودآگاه زمینه هاي علمی، اجتماعی، دینی، تاریخی و... را به آن 
میافزودند و آنها را از هیات اشعار صرفاً ستایشی و اغراق آمیز خارج میکردند؛  بر همین اساس، براي 

وان کارکردهاي چندي را برشمرد.یکی از آن کارکردها، حفظ وذکر نکات تاریخی شعر ستایشی میت
  است. 

مدح عبارت از ذکر وستایش خصلتهاي نیک دیگران است.در شعر ستایشی خصلتهاي نیک ممدوح 
برجسته گردیده، ممدوح برتر از هر چیز وهر کس شمرده میشود.در این نوع شعر برجسته ترین بخش 

مدوح و بزرگ جلوه دادن او با بهره بردن از آرایه اغراق است. در اشعار ستایشی، ومضمون، ستایش م
شاعر خصائل نیک اخالقی ممدوح را در خالل ابیاتی بیان میکند وضمن بزرگ جلوه دادن آنها، او را  
از نظر اخالقی در چشم دیگران زیباتر و  بزرگتر از آنچه هست نشان میدهد.کمتر شاعر فارسی زبانی 

ا میتوان یافت که در دیوان خود نوعی از انواع مدح وستایش را نداشته باشد. دلیل این امر آن است ر
که پشتیبان شعر و شاعري همین ممدوحان بودند، عالوه بر آن  ممدوحان نیز از شعر به عنوان وسیلۀ 

  )89،ص تبلیغی براي خود استفاده میکردند. (رزمجو، انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی
براي نوع ستایشی شعر،در بین قالبهاي شعري زبان فارسی بهترین قالب قصیده است؛ در این قالب 
شاعر ابتدا با ذکر ابیاتی به عنوان مقدمۀ قصیده، شرایط را براي بیان هدف اصلی خود مهیا میکند؛ 

ر در مدح، سپس به بیان هدف اصلی خود که ستایش ممدوح است میپردازد. صرف نظر از هدف شاع
در اغراق زیاده روي میکنند و شخصیت ممدوح را در حد یک اسطوره باال  گاه برخی شاعران

است که برخی بر خالف واقعیت، مدح را داغ ننگی بر دامان ادبیات فارسی میبرند.همین موجب شده
رخی ادن ببدانند وبراي اشعار مدحی هیچ ارزشی قائل نشوند که این مقاله تالشی است براي نشان د

فواید مدح وکشیدن خط بطالن بر این داوري ناعادالنه.اما نکته اي که نباید آن را فراموش کرد این 



  
  
  
  
  
  
 

  ٧١/هاي تاریخی مدایح خاقانیبهره 

د به انکه در البالي سطور همۀ کتب ومقاالتی که تاکنون در این مورد (مدح) به قید کتابت در آمده
 و عدم دقت در شرایطسختی میتوان سطري را در ستایش مدح ومداح دید.نویسندگان با بی توجهی 

اجتماعی وسیاسی زمان وهمچنین اشعار ستایشی خلق شده، چنان به شاعران  ستایشگر میتازند که 
ند اشخصیت وموقعیت شاعرانی بزرگ را در حد گدایانی که براي قرص نانی حاضر به مجیز گویی شده

فرومیکشند. اینان متفق القول،  سوزن خوانششان بر نه کرسی فلک امیر معزي  گیرکرده وچشم خود 
حی چنین مدا«را یکسره بر هرچه در اشعار ستایشی آمده است میبندند و این گونه داوري میکنند : 
ند کم ت بیفزایدور از عقلی که شاعران مجیز گو به خود اجازه میدادند برگی ننگین بر برگهاي ادبیا

). این گونه برخورد با میراث 610داودي درزي کالیی، مدح ومداحی در ادب پارسی، »(نبوده است
مکتوب ما یقیناً از روي کم اطالعی وتقلید از دیگرانی است که خود نیز حقیقت این اشعار را درك 

ند بسیاري موارد دیگر، همه . متاسفانه هماناندندادهنکرده اند وآنها را مورد بررسی وموشکافی قرار 
دنباله رو هم میشوند و به جاي تورق اشعار شاعران،حرف دیگران را اساس نظرها و پژوهشهاي خود 

  قرار میدهند.
  عوامل سرودن مدح (مدایح غیردینی)

اهداف شاعران در پرداختن به شعر ستایشی متفاوت و متنوع است.دالیل ذیل از جمله مهمترین 
  ج این نوع شعر در دیوان شعراهستند :دالیل براي روا

 حفظ دیوانهاي شعرا از طریق تقدیم آنها به شاهان وامیران ودر نتیجه استنساخ آنها. .1
 امرار معاش وکسب درآمد به خاطر نزدیک شدن به دربارها. .2

به این دالیل شاعران با چند شعر ستایشی موجبات حفظ کل دیوان را فراهم میکردند. به زبان دیگر 
عران چند قصیده ستایشی را قربانی کل دیوان خود میکردند تا آن را از دستبرد زمانه ودیگر عوامل شا

تهدید کننده حفظ کنند.در این بین تنها شاعران از شعر ستایشی منتفع نمیشدند، حاکمان و امیران 
به خود  نسبت مردم را کردند تا نظر عامۀنیز از شعر شاعر به عنوان یک دستگاه تبلیغی استفاده می

هایی که یکی از انواع شعر ستایشی است، ضمن بیان پیروزي جلب نمایند. گاه نیز با سرودن فتحنامه
پادشاه به نوعی، اخبار آن را به سراسر مملکت منتقل کرده، در دل دشمنان پادشاه هراس ایجاد 

  میکردند. 
  ارزش اشعار ستایشی 

حقیقات ادبی وقصاید مدحیه، بر خالف تصور برخی تردیدي نیست در مطالعات ادبی امروزین، ت
محققان که یکسره آن را انکار میکنند، میتواند به عنوان اسناد تاریخی قابل توجهی واقع شوند؛حجم 
عمده اي از دواوین بسیاري شاعران به مدح و ستایش بخشیده شده است، این گونه نگاه به بخش 
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دقیق و منصفانه اي به نظر نمیرسد و میتوان گفت که انکار عمده اي از میراث مکتوب ما چندان نگاه 
شعر ستایشی یعنی پاك کردن مهمترین مضمون شعري در ادبیات فارسی و از دست دادن فواید 
فراوان این اشعار که تنها با نگاه دقیق و تجزیه وتحلیل آنها به دست میآید. با نگاهی کلی به دیوانهاي 

مدح و اشعار ستایشی مهمترین نوع شعر را شامل میشود وانکار آن شعراي زبان فارسی میبینیم 
موجبات از دست رفتن بخش عظیمی از ادبیات ما را فراهم میکند. طبیعی است که نگاه سطحی و 

  بعضاً تقلیدي، نتیجه اي جز داوریهاي تکراري در باب اشعار ستایشی به دنبال ندارد. 
  مدح در دیوان خاقانی 

خاص خود را دارد. جسارت  یز همانند دیگر اشعارش زبان وشیوةاشعار ستایشی خود نخاقانی در 
است تا مدایح مثال زدنی خاقانی در آفرینش ترکیبهاي نو، اشارات تاریخی وعلمی و... موجب شده

خاقانی را از جنس مدایح دیگر شاعران ندانیم و فواید فراوانی را بر آنها مترتب بدانیم. خاقانی در 
ایح، دست وپاي خود را مقید به قید ستایش صرف ممدوح نمیکند بلکه اشعار خود را مشحون از مد

زیباییهاي لفظی ومعنوي ودیگر فواید واشارات میکند. در مدایح خاقانی عالوه بر آنچه ذکر شد، میتوان 
زیباییهاي مجموعه اي از آگاهیها و اطالعات مفید را همچون عرفان، آیات واحادیث، فلسفه وکالم، 

  معنایی وایجاد ارتباط زیبا بین دیگر عناصر زیبا شناختی وهمچنین اشارات ونکات تاریخی را یافت. 
در دیوان خاقانی نزدیک به شصت قصیده با مضمون مدح سروده شده است.   این قصاید هرکدام به 

نوچهربن فریدون خاقان اکبر م«تقریبی در دیوان خاقانی حضور دارند. گاه پادشاهی را به نام 
که صله اي ارزشمند به »  جمال الدین وزیر صاحب موصل«را میستاید و گاه در ستایش » شروانشاه

خاقانی میدهد، داد سخن میدهد.از این قصاید حدود نیمی در مدح شروانشاه وخانواده او سروده 
هرکه باشد ودلیل  است ودر نیم دیگر بزرگان و سالطین و شاهان دیگر را ستوده است.  ممدوحشده

مدح هرچه باشد مهم نیست، آنچه مهم است، آفرینشهاي خاقانی در مدح است که بخش عظیمی از 
دیوان اورا شامل میشود. اشعار ستایشی خاقانی همانند دیگر اشعارش پرشکوه، با الفاظی پر طمطراق 

  و مملواز فواید غیر ستایشی است. 
اخالقی میشوند، در مواردي به حفظ زبان فارسی  کمک  این قصاید موجب توجه ممدوحان به اصول

شایانی کرده اند،  اشارات داستانی و قرآنی را میتوان در آنها یافت، نکات تاریخی فراوانی را میتوان از 
البالي ابیات آنها استخراج کرد. در این اشعار میتوان به مجموعه اي از نکات تاریخی در مورد زندگی 

  بزرگان و حوادث آن زمان دست یافت. خاقانی، ممدوحان،
  واقعه نویسی در آثار خاقانی 



  
  
  
  
  
  
 

  ٧٣/هاي تاریخی مدایح خاقانیبهره 

با بررسی و دقت در اشعار شاعران فارسی زبان، میتوان در یک تقسیم بندي کلی آنها را به دو گروه 
شاعران درونگرا وشاعران برونگرا تقسیم کرد. در این بین خاقانی یکی از برونگرا ترین شاعران فارسی 

و تالش کرده آگاهیهاي خود را در زمینه هاي مختلف را به خدمت گرفته وشعري سرشار زبان است  ا
از اشارات علمی تاریخی، فرهنگی، عرفانی و... آفریده است؛ یعنی خاقانی با به خدمت گرفتن دانش 

تر میکند. یکی از این نکات توجه به وقایع است؛ به خود در زمینه هاي مختلف، اشعار خود را آکنده
همین دلیل است که  اشعار او سرشار از اشارات تاریخی، علمی، دینی و... است. عالوه بر آن، میدانیم 

ن است. شاعران ای» واقع نویسی «که یکی از ویژگیهاي شاخص وبرجسته شاعران مکتب آذربایجان 
ي ند تا حدمکتب ادبی در آثار خود وقایع وحوادث مربوط، نکات برجسته علمی و ادبی را درج مینمای

که این موضوع از ویژگیهاي سبکی شاعران این سبک از قطران تا شهریار را شامل میشود. این 
اندیشه و آثار خاقانی از جهاتی مبین « خصوصیت  در شعر خاقانی نیز به  روشنی قابل درك  است.   

خاقانی کندلی هریچی، »(زندگی سیاسی ومدنی مردم آذربایجان در قرن ششم هجري قمري است 
  ) 284شروانی و خاندان اتابکان آذربایجان، ص

اي از این حوادث است که منجر به دوران زندگی خاقانی با حوادث بیشماري مقارن بوده است؛ پاره
زندانی شدن خاقانی شد. این حوادث و وقایع در اشعار خاقانی داخل شده است. او در خالل بیان 

د اشارات تاریخی را هرکدام به بهانه اي وارد کرده است. این موضوعات مختلف، در البالي اشعار خو
اشارات تقریباً درهمه جاي دیوان خاقانی پراکنده است. شاید مهمترین دلیل این موضوع، تسلط 

  خاقانی بر اوضاع زمان خود وهمچنین آشنایی کافی او با وقایع روزگار پیشین است.
ارش از جهاتی قابل توجه است از آن جمله از جهت تاریخی وقایع نویسی خاقانی و تاثیر وقایع در اشع

است. اگر با دیدي منصفانه ونقادانه به قصاید ستایشی بنگریم، میبینیم فواید و کارکردهاي حاصل از 
آنها قابل توجه و ارزشمند است که اگر این اشعار ستایشی نبودند شاید امروزه ما به این فواید دسترسی 

جاي جاي دیوان خاقانی میتوان نکات ذکر شده را یافت اما  همانطوري که از نداشتیم.هرچند در 
عنوان مقاله برمیآید، آنچه مورد توجه ما در این مقاله است قصاید ستایشی است واز بین فوایدي که 

  بر قصاید ستایشی مترتب است ما به بررسی نکات تاریخی میپردازیم. 
ً قصاید ستایشی در محورهایی چند قابل بررسی است.  نکات تاریخی موجود در دیوان خاقانی وخصوصا
از آن جمله میتوان به اشارات تاریخی مربوط به شخص خاقانی وزندگی شخصی او وهمچنین اشاراتی 

حث موارد در محورهاي ذکر شده، ب همۀتاریخی مربوط به امور غیر شخصی اشاره کرد. پرداختن به 
دامنه داري است ودر قالب یک مقاله نمیگنجد، لذا آنچه در اینجا مورد بررسی قرار میگیرد، اشارات 

 عام جنبۀغیر شخصی دارد و اگر در مواردي خود خاقانی در آنها دخیل است،  جنبۀتاریخی است که 
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رد رار میگیزندگی شخصی شاعر ق ن است به همین خاطر خارج از دایرةشخصی آ جنبۀآن ملموستر از 
  وارتباط آن با زندگی شاعر اندك است. 

  نکات تاریخی در قصاید ستایشی 
  جنگ الب ارسالن با رومیان 

هجري قمري، قیصر روم براي  463پس از طغرل برادرزاده اش بر تخت نشست. در حدود سال 
ن به یراگسترش آیین مسیحیت در کشورهاي اسالمی و  دستگیر کردن خلیفه از راه ارمنستان و ا

طرف بغداد لشگرکشی کرد. چون الب ارسالن از این قصد آگاهی یافت با سپاهی بزرگ به سوي 
آذربایجان به راه افتاد و در محلی به نام مالزگرد اردوزد. دو سپاه در این محل درگیر شدند و رومیان 

. وقیصر روم با )119الصدور وآیه السرور،ص شکست سنگینی خوردند و الب ارسالن پیروز شد (راحه
)خاقانی  433خفت و خواري   به دست غالمیاز غالمان الب ارسالن دستگیر شد (تاریخ گزیده، ص 

بارها به این اتفاق تاریخی اشاره کرده و آن را یکی از کارهاي بسیار بزرگ میداند و هرگاه پادشاه به 
  را آرزومیکند.  جنگ میرود براي او پیروزیهاي همچون پیروزي الب ارسالن بر رومیان

  گرکمندي وقتی اندر حلق سگساران روم
  بندگان شه کمند از چرم شیران کرده اند

  

  شان لشکر الب ارسالن افشانده اندسرک
  در کمرهاي پلنگان جهان افشانده اند

  )108 (ص
  از سر کّفار روس انگیخته گردي چنانک 

  
  از سران روم شاه الب ارسالن انگیخته

  )398(ص 
  غزان  فتنۀ

نگ است. این ج» غزها فتنۀ«یکی  از وقایع تاریخی قابل اعتنا در زمان حیات خاقانی به تعبیر خود او 
است و خاقانی بارها به آن اشاره کرده است.در در دیوان خاقانی وخصوصاً قصاید ستایشی او وارد شده

امواج بنیان برافکن غزها به خراسان رسید. مقارن حمله غزها به خراسان، خاقانی در  549آغاز سال 
خبر اسارت سلطان سنجر و خفه خاك شماخی بود و براي رفتن به خراسان آماده میشد. اما رسیدن 

شدن امام یحیی روح وجان خاقانی را آزرد و فکر رفتن به خراسان را از ذهن خود بیرون کرد؛ او 
ي خودش براي اوچون زندانی بود بماند.از مجبور شد علی رغم رضایت خاطر، در شروان که به گفته
طر در اشعار خود به این واقعه اشاره میکند وقوع این حادثه دل و جان خاقانی به در آمد به همین خا

  و از این که ملک خراسان در دست اغیار است اظهار نارضایتی میکند :
ــت طعمــۀملــک عجم چو    ترکــان اعجمیسـ

  
ــاط تــمــنــا بــرافکنــد      عــاقــل کـجــا بســ

  )673(ص 



  
  
  
  
  
  
 

  ٧٥/هاي تاریخی مدایح خاقانیبهره 

سنگینی بر هماهنگی سیاسی و  ت سلجوقی را متزلزل کرد و ضربۀدولاسارت سلطان سنجر بنیان 
اجتماعی آسیاي میانه و آسیاي صغیر که تحت نظر سلجوقیان حکومت میکردند وارد کرد.(کندلی 

) به همین خاطر خاقانی سالطین سلجوقی 286هریچی، خاقانی شروانی حیات، زمان و محیط او، ص 
  غزها تحریک میکند :  عراق را به بازگرفتن خراسان از دست

  ملک خراســان تراســت در کف اغیار غصــب 
ــتـانی ز غز    ــان بــه تیغ بـاز سـ   ملـک خراسـ
ــان کنی ــد خراســ   گر ز پی غزو  غز قصــ

  

ــبــان غنم   ــی ملکــت تویی گرگ شـ   موسـ
  پـس چــه کنی در نیــام گنج ظفر مکتتم  

ــواران کـنــد چــهــرة     گردون دژم گـرد سـ
  )263(ص 

اند که خاقانی هجري خطاب به محمدبن محمود سروده شده 551ابیات ذکر شده در رمضان سال 
تاریخی رسید که زمان اولین  توان به این نتیجۀرا مالقات کرد. با این قراین می در سفر حج خود او

 551بغداد ومحاصره آن شهر در سال سفرخاقانی به مکه و همچنین حمله سلطان محمد سلجوقی به 
هجري بوده است. چرا که بنابر قراین خاقانی در بازگشت  552و بازگشت خاقانی در ماههاي آغازین 

در این قصیده از هم پاشیدن اردوي «از سفر حج به مالقات سلطان محمد سلجوقی رفته است. 
طان محمد، بی نتیجه ماندن محاصره سلطان در جانب بغداد، مخالفت سلطان سلیمان و ملکشاه با سل

 ةارببه بغداد و دل مشغولیها سلطان درتکریت  الن بن طغرل پسر عم سلطان از قلعۀبغداد، انتقال ارس
کندلی هریچی، خاقانی شروانی حیات، زمان و محیط او، ص »( است آن، به طور پوشیده بازگوشده

305 (  
غزها میتوان به آن آگاهی یافت این که همانطوري که  پیش  فتنۀتاریخی دیگري که در جریان  نکتۀ

از این نیز ذکر شد، خاقانی برخی امرا وسالطین را براي باز پس گرفتن خراسان از غزها تحریک 
میکند. در این بین جالل الدین ابوالمظفر اخستان بن منوچهر یکی از امیرانی  است که مقارن این 

میکرده و خاقانی در قصیده اي ضمن ستایش ممدوح  از  حکومت 549جریان یعنی در سال 
  را از غزها باز ستاند. » خاتم دست سنجر«و » تاج سر ملکشاه«اومیخواهد که 

  ور ز عـراق وقــت را عـزم غـزاي غـز کنی    
ــت غزان   در عــقــبــات راه دیــن بــهر عقوب

  ز اهرمن نگین باز ســـتانی از غزان چون جم ا
  

  کفر برگري  ســـر چار شـــهر دین شـــحنۀ از
ــت آذري   ــنــان   تیغ تودوزخی کنــد آب سـ
ــنجري    ــت س ــهی خاتم دس ــر ملکش   تاج س

  )425(ص 
آمال خاقانی بوده است و  خراسان کعبۀ الزم به ذکر است که همانگونه که از دیوان خاقانی بر میآید،

تاب بود و سالها در آرزوي دیدار خراسان بود، حال که شرایط در اشتیاق خراسان درسینه بی جان او
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مالعین غز همه چیز را چون سیلی با خود برد و از خراسان جز  حملۀبراي دیدار مهیا شده بود،
اي نماند. پیداست که این حادثه در روح حساس خاقانی چه میزان موثر بوده است. این فتنه خرابه

یق شاعر شد، به همین دلیل در بسیاري از اشعارش، هرجا که شرایطی موجب غم واندوه و ناراحتی عم
میکرد وپادشاهان ودالوران را به حمله علیه غزان تحریک  خاطر خود را معطوف آن مهیا میشد، یاد و

غزان ناشی از وابستگی روحی خاقانی به خراسان  فتنۀمیکند. غرض آنکه اشاره فراوان خاقانی به 
  وشکوه و عظمت سنجر و همچنین اندوه بی پایان اواز شرایط پیش آمده است.

  در شروان  ايواقعه
در زمان منوچهر شروانشاه اشاره میکند و از این واقعه اظهار تاسف  ايواقعهدر دوقصیده، خاقانی به 

دست دادن مملکت خاقان و به دست دشمن افتادن آن است.(معدن میکند. به نظر میرسد این واقعه از 
بنابر این نمیتوان   اندنداده) تواریخ ومنابع در این مورد اطالعی 668کن، نگاهی به دنیاي خاقانی،ص 

  به صورت قطع ویقین در مورد آن اظهار نظر کرد. تنها همان گمان مطرح است که ذکر شد.
  ملکـت گرفتــه رهزنــان، برده نگین اهریمنــان 
  هر خوك خواري بر زمین دهقان وعیســی خوشه چین
  خاك عراق اســـت آن توخاص از پی فرمان تو
  مگذار ملک آرشــی در دســت مشــتی آتشــی 

  

ــته    دین نزد این تر دامنان نه جا نه ملجا داشـ
  هر پشـه اي طارم نشین پیالن به سرما داشته 

ــت آن بر جان تو ا ــیسـ   ز جام آبا ریخته نوشـ
  خوش نیسـت گرد ناخوشی  برروي زیباریخته 

  )386(ص 
  ساختن سد باقالنی 

در منابع به طور دقیق و روشن تاریخ افتتاح سد باقالنی نیامده است. اما با بهره بردن ازقراینی که در 
تعیین کرد؛ چرا که همانطوري که میدانیم  551خود دیوان وجود دارد میتوان تاریخ دقیق آن را سال 

خاقانی سالها پیش از سفر حج با خود قرار گذاشته بود که پس از زیارت کعبه خوردن می را به کنار 
نهد. پس از رسیدن به مکه وزیارت خانۀ کعبه ومرقد رسول اهللا، چند شب احیا گرفت و توبه کرد 

بل مرقد رسول اهللا دفن کرد. پس از بازگشت قصیده اي وتوبه نامۀ خود را مطابق رسم آن زمان مقا
به مناسبت افتتاح سد باقالنی سروده ودر آن به پادشاه گوشزد میکند که ام الخبائث را طالق گفته 

بوده است بدون توجه به این نکته و  550است. بنابر این آنانی که معتقدند تاریخ افتتاح سد باقالنی 
اقانی تاریخی نادرست را مبناي دیگر اظهار نظرهاي خود در مورد زندگی بدون دقت در ابیات دیگر خ

بوده  551وحوادث زمان خاقانی قرار داده اند. با این توضیحات به روشنی در مییابیم که تاریخ مذکور 
  ) 375است.( کندلی هریچی، خاقانی شروانی حیات، زمان و محیط او، ص 



  
  
  
  
  
  
 

  ٧٧/هاي تاریخی مدایح خاقانیبهره 

باد پیش بینی میکنند که  نشاه منجمان در مورد خسف آب وگویا در ایام فرمانروایی منوچهر شروا
است اتفاق میافتد، خاقانی این نکته تاریخی بیست وهشت سال بعد از آن زمان که پیش بینی شده

  را از نظر دورنداشته ودر مورد پیش بینی منجمان میگوید :
  بود در احکام خسـروکز پی سـی کم دوســال  
  آب را بر بسـت دسـت و باد را بشـکست پاي   

  

ــف آب وبــاد خواهــد بود در اقلیم مــا    خسـ
  آب آیــد گزنــد و نی ز بــاد آیــد بال تــا نــه ز

  )21(ص 
 اقدام» باقالنی «این پیش بینی انگیزه اي شد تا منوچهر شروانشاه به ساختن سدي به نام  

کند.منوچهر شروانشاه براي جلوگیري از اتفاقات ناشی از این خسف بر روي رودخانۀ کر در شروان 
نرا آ بند مذکور را میسازد.خاقانی عالوه بر بیان ساخت سد، توصیف آن را نیز از نظر دور نمیدارد و

داراي ده دهانه میداند و سد باب الباب را در برابر آن حقیر میداند. ستایش منوچهر براي خاقانی 
است تا در آن به این سد ومنافع فراوان آن براي مردم بپردازد. خاقانی در ضمن قصاید دستاویزي شده

  ستایشی خود از جمله قصیده اي با مطلع :
ــر بمهر آمــد بمــا  زا ــر زلف تو بویی سـ   سـ

  
  جان باســتقبال شــد کاي مهد جانها تا کجا 

  ) 19(ص
  به ساخته شدن این سد توسط منوچهر شروانشاه اشاره میکند. 

  پیش از آن کزهم برفتی هفــت انــدام زمین
ــد مبارك ده انامل  ــتپس برین سـ   برگماشـ

  شاه در یک حال هم خضر وهم اسکندر است
ــد ظلمت بر گرفت   هم ز پیش آب حیوان سـ

  

  رفت وپیش گاوو ماهی ســاخت سدي از قضا 
ــاخت از فیض عطا         جـدولی را هفـت دریا سـ

  کاینۀ دین ســاخت وشــد با آب حیوان آشــنا 
ــدي دگرکرد ابتــدا     هـم میــان آب کرســ

  )21(ص 
  مالقات با جمال الدین موصلی

یکی از کسانی که خاقانی در سفر اول خود به مکه مالقات کرد، جمال الدین وزیر صاحب موصل بود. 
ابوجعفر محمدبن علی بن ابی منصور معروف به جمال الدین موصلی وزیر صاحب موصل، در هنگام 

بر امور موصل، به خدمت او در آمد و پس از پذیرفتن مناصبی چند  تسلط اتابک زنگی بن آق سنقر
به وزارت رسید. مالقات با جمال الدین موصلی معروف به جواد اصفهانی براي خاقانی منشاء خیر 

  فراوان بودکه به آنها اشاره خواهیم کرد. 
ه مالقات خود با ضمن ستایش اصفهان ب» صفاهان«خاقانی در قصیده اي در مدح اصفهان و با ردیف 

و بعد از وفات ایلدگز  573اشاره میکند. این قصیده که تقریباً در حدود سال » جمال الدین موصلی«
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است. خاقانی خود ضمن بیتی، تاریخ این مالقات  551نوشته شده است، بیانگر این مالقات به سال 
  را به روشنی بیان میکند و   میگوید :

ــتـــم    مـــدح دوفـــاروق دیـــن نـــبشـــ
ــرت موصــــل  ــنــه ثــانون الف بحضـ   در سـ

  

ــفــاهــان     صـــدر و جمــال، آن مقتــداي صـ
ــفــاهــان   ــزاي صـ ــانــون الــف سـ ــدم ث   ران

  )355(ص 
خاقانی در این قصیده ضمن بیان این تاریخ به سپاس وستایش جمال الدین صاحب موصل میپردازد؛ 

ودر حق خود را بیان کرده اشاره میکند که به پایمردي او با زین الدین علی همچنین ذکر احسانهاي ا
  مالقات کرده و او را (خاقانی) در حضور سلطان سلیمان ستوده است. 

در یکی دیگر از قصاید ستایشی، خاقانی به بیان کیفیت مالقات خود با خلیفه المقتفی اشاره میکند 
ین موصلی بوده و هم اوبوده است که خلیفه را با خصوصیات که ترتیب دهنده این مالقات جمال الد

و شخصیت خاقانی آشنا میکند. عالوه بر این میتوان از ابیات زیر موقعیت و جایگاه جمال الدین 
  موصلی را در دستگاه خلیفه دریافت.خاقانی در این خصوص میگوید :

ــلط   از آنک ان دل و خلیفه همم خوانمشسـ
ــدي  ــرت خلیفــه کجــا ذکر من شـ   در حضـ
  خـتـم کـمــال گـوهـر عـبــاس مـقـتـفـی          

  

ــلطــان پــدر نبشـــت و خلیفــه برادرس     سـ
ــتــی مــدد ز کرامــات مظهرش     گــر نــیسـ
ــافــت جــوهــر آدم ز جــوهــرش    کــاعــزاز ی

  )221(ص 
ال اشاره اي شده است. جمدر این قصیده همچنین به تشریفی که جمال الدین براي خاقانی میفرستد 

الدین که مقام و رتبۀ خاقانی را در شعر وشاعري میبیند و استعداد بی نظیرش او را به اعجاب وا 
میدارد، در بهاي شعرش هزار دینار و طوق وخلعت و مرکب به خاقانی میبخشد. خود خاقانی در 

  میکند. مال الدین موصلی اشارهقصیدة ستایشی ایی که پیش از این ابیاتی از آن ذکر شد به تشریف ج
ــید    ــخا رس ــاه س ــخن به خدمت ش ــاه س   ش
ــت خلعتم  ــریســ   آري منم کــه رومیومصـ
  صـبح و شـفق شدم سر وتن ز اطلس وقصب  
ــه دارم از  زر رکـنی و جعفري  ــک خــان   ی

  

ــخن ز فلـک دیـد برترش      ــخـا سـ ــاه سـ   شـ
  زآنکس کــه رفــت تــا خزر و هنــد مخبرش 

ــۀ فرش  ز آنـکس کــه آ  ــای   فتــاب بود ســ
  زآنکس کـه رکن خـانـۀ دین خواند جعفرش   

  )221(ص 
کار دیگري که جمال الدین موصلی براي خاقانی انجام میدهد ، معرفی او به سلیمان شاه سلجوقی و 

  550ال ن که درسفرستادن شعر او براي علی اصغر و اتابک اکبر است.نکتۀ قابل تامل در این معرفی ای
سلیمان شاه سلجوقی در موصل بوده است. (کندلی هریچی، خاقانی شروانی حیات، زمان و محیط او، 



  
  
  
  
  
  
 

  ٧٩/هاي تاریخی مدایح خاقانیبهره 

) در منابع تاریخی از جمله جامع التواریخ به حضور سلیمان شاه سلجوقی در موصل اشاره 327ص 
) خاقانی در 148ص  2(جامع التواریخ، ج»  سلیمان شاه به موصل افتاد 550در سال «است :  شده

  اشاره به این نکته میگوید :
ــک اکــبــر   ــاب ــغــر و ات   پــیــش عــلــی اصــ
ــف   ــتود چو آصـ ــهم سـ ــلیمــان شـ   نزد سـ

  

ــان      ــاه ــاي صــــف ــن ــن ث ــر ره آورد م   ب
ــفــاهــان    گفــت کــه هــا هــدهــد هواي صـ

  )356(ص 
  حضورخاقانی در دربند 

 551خاقانی بعد از مرگ سنجر به دربند رفته است.همانطوري که روشن است مرگ سنجر به سال 
به دربند و حضورسیف الدین ارسالن مظفر  552اتفاق افتاد است؛ بنابر این باید خاقانی در حدود سال 

مورد  ) خاقانی در این 363رفته باشد. (کندلی هریچی، خاقانی شروانی حیات، زمان و محیط او، ص 
  میگوید : 

ــنجـار مـانـد آنک     ــنجر بمرد ویحـک سـ   سـ
  

  چون بنگري به صـورت سـنجار به که سنجر  
  ) 189(ص 

در قصیده اي که به مدح سیف الدین ارسالن بخشیده شده است، به تاریخ رفتن خود به دربند اشاره 
به سفر اول خود (سفرحج) رفت و خود به این  551ه میدانیم خاقانی به سال میکند. همانطوري ک

ً سال رفتن خاقانی  سفر اشاره میکند و در ادامه بیان میکند که یک سال بعد به دربند رفتم یعنی دقیقا
  است. خاقانی این گونه به این سفر اشاره میکند : 552به دربند مطابق سال 

ــوده دل چوکعبه       پـارم بـه مکـه دیـدي آسـ
ــال بین کــه رفتم زي مکــۀ مکــارم    امســ
  بـاهللا کـه خـاك دربنـد آنـک بـه کعبـه ماند       

  

ــان چو زمزم وبر کعبه آفرین گر     رطـب اللسـ
ــدم حریم حرمــت و کعبــه درو مجــاور    دی
ــدر      ــه دامن ان ــاال، زمزم ب   هــابـوقـبـیـس ب

  )187(ص 
  تعمیر کعبه توسط جمال الدین 

جمال الدین موصلی است که پیش از این مختصري در مورد او ذکر » جمال«در بیت زیر منظور از 
شد. او مردي سخی و با حسنات اخالقی فراوان بود به همین خاطر به جواد معروف شد. اوکارهاي 

ه کارهاي خیر اوبناي مسجدي در منی ومسجدي در عرفات است. او خیر فراوان انجام داد از جمل
همچنین بناي خانه کعبه را تعمیر کرد و هزینههاي فراوانی در این را تقبل کرد. بناي کعبه را با 

) هرچند در تواریخ ومنابع براي  188ص27سنگ مرمر پوشاند وطال کاري کرد.(الکامل فی التاریخ، ج
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آورده است ناچار  559ریخی روشن نیافتم اما ابن اثیر آن را ذیل حوادث سال این کار جمال الدین تا
  به حساب میآوریم.  559ما نیز آن را مربوط به سال 

ــت  ــکر جمـال گوي که معمار کعبه اوسـ   شـ
  

ــارب چـوکــعــبــه دار عــزیـز ومــعــمــرش     ی
  )220(ص 

  ه جان اخستانسوءقصد ب
در ادامۀ بی ترتیبهایی که مقارن به سلطنت رسیدن اخستان و پیش از آن در شروان وجود داشت، و 
پس از آنکه رقیب اخستان از میان برداشته شد واخستان به جاي پدر نشست و ظاهراً مشکالت حل 

  ادامه یافت. شد، اما سالها پس از بر تخت نشستن اخستان مخالفتها از جانب مخالفان اخستان
خاقانی در اشعار این مخالفتهارا تقبیح میکند و  براي حفظ مملکت و حاکم شدن نظم وترتیب به 
حمایت از اخستان میپردازد و در اشعارش بارها این نکته را ابراز میکند. خاقانی در قصیده اي با ردیف 

ائل تاریخی نیز اشاره که مقارن عید فطر سروده است، ضمن ستایش اخستان به برخی مس» آمده«
میکند. از جمله سوءقصدي که از جانب مخالفان وبه تحریک بیگانگان به جان اخستان شد. در حدود 

هجري قمري برخی مخالفان که در داخل  563چهار سال بعد از مرگ منوچهر، یعنی حدود سال 
 صمیم به قتل اخستانوخارج از کشور در کمین نشسته بودندبه طمع نام و نان ، در زمان مناسبی ت

میگیرند. اما اخستان از این مهلکه جان سالم به در میبرد.  (کندلی هریچی، خاقانی شروانی حیات، 
).این واقعه به هر شکل و صورتی که بوده است، بیانگر اوضاع اجتماعی آن 474زمان و محیط او، ص 

  واقعه میگوید : دوران وادامه مخالفتها با اخستان است. خاقانی در اشاره به این
ــحر آفرین   آینــه بردار وببین آن غمزة سـ

  
  با زهر  پیکان در کمین ترکان خونخوار آمده

  )390(ص 
  مشــتی باز پس رانده به کین اونفس  اشــرار 

  
  انش چون پر مگس درچشــم اشــرار آمدهپیک

  )392(ص 
  جنگ دربند وشابران

منطقه دیگري که توسط اخستان فتح شد دربند و شابران بود. اینان نیز در جنگی با اخستان شکست 
خاقانی به این جنگ اخستان نیز چون دیگر جنگهایش اشاره  خورده و رام اخستان میشوند. 

  میکند.آنجا که میگوید : 
ــیــت   هیبــت او مــالــک آیین وزبــانی خــاصـ

  
ــابران انگیختــه   دوزخ از دربنــد و ویــل از شـ

  )396(ص 
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  بـــاکـــوبـــه دعـــاي خـــیـــرش امـــروز 
  بــاکــو بــه بــقــاش بــاج خــواهــد        
ــت   ــمـان مدد خواسـ ــیرش از آسـ ــمشـ   شـ

  

ــاوران را     ــام وخـ ــد بســــــطـ ــانـ   مـ
  خـــزران ونـــی و زره گـــران را   
ــران را    ــد وشــــــابـ ــنـ ــح دربـ ــتـ   فـ

  )32(ص 
در مورد این جنگ برخی از نویسندگان سعی در تحریف تاریخ داشته اند، غافل از آن که داستان 
جنگ و شکست دربندیان توسط خاقانی ثبت شده است. این تالش این گونه بوده است که گروهی 

یروي دربند و شابران از اخستان داستانی جعلی ساخته و این گونه میگویند که دربند و شابران براي پ
توسط گئورگی وآندرونیک فتح شد و سپس از جانب آنها به اخستان بخشیده شد.( کندلی هریچی، 

) اشعار خاقانی این روایت را بی اساس کرده و  487خاقانی شروانی حیات، زمان و محیط او، ص 
یقت را بیان میکند.اینجاست که ارزش کار خاقانی نمایان میشود.خاقانی در این خصوص میگوید حق
 :  

ــک     ــل ــگ م ــان ــی ب ــز پ ــم ک ــت ــف ــار گ   پ
ــت آمــد فــال ومــیــگــویــم کــنــون     راســ

  

ــاد    ــنــان خواهـد گشـ ــن دربنـد از سـ   حصـ
ــاد  ــان خواهــد کشــ   روس را دربنــد ســ

  )496(ص 
  همانگونه که از ابیات بر میآید باید این جنگ اندکی پیش از جنگ با روس اتفاق افتاده باشد. 

  جنگ با روس 
تاریخ جنگها و تاخت وتازهاي روسها در نقاط مرزي با ایران از گذشته هاي دور در ادبیات فارسی 

اند.صرف هجري دانسته 267ي ایرانیان با روسها را حدود منعکس شده است. تاریخ دقیق اولین درگیر
نظر از دیگردرگیریهاي ایران وروس، در شعر خاقانی به یکی از این جنگها اشاره شده است.این هجوم 
ً پنجمین هجوم روسها به ایران است. با بررسی منابع تاریخی ایران وروسیه به این نتیجه رسیدیم  ظاهرا

ریخی در باب این جنگ سکوت کرده اند.  تنها سندي که میتوان براي این جنگ که متاسفانه منابع تا
  یافت اشارات خاقانی است در چند قصیدة ستایشی. 

مهاجمان از طریق دریا وخشکی حمله میکنند و لشکریان اخستان با نابود کردن  570در حدود سال  
کشتیهاي فراوانی از آنها و پیش از فرا رسیدن سپیده دم، دشمن را غافلگیر کرده و با نابودي آنها در 

ی یکنند. (کندلمحلی به نام شووالن و باکو باقیمانده دشمنان را به دریا ریخته وکار را یکسره م
  )482هریچی، خاقانی شروانی حیات، زمان و محیط او، ص 

خاقانی که در این زمان نقش دبیر مخصوص شروانشاه را دارد،  در اشعار خود به خوبی جنگ را 
توصیف میکند و نوعی فتح نامه را براي شروانشاه مینویسد. خاقانی در ابیات زیادي به جنگ با روس 
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آن اشاره میکند. از آنجا که در این اشعار هدف خاقانی بیان تاریخ وتاریخ نویسی واتفاقات مربوط به 
نبوده است، لذا اطالعات تاریخی دقیق به سبک وشیوه مورخان در اشعار اومشاهده نمیشود؛ اما با 
سرودن یک شعر ستایشی، ضمن ستایش ممدوح خود، به بیان افتخار بزرگ ممدوح  در پیروزي بر 

ازد. این پیروزي پیوسته به قدر و ارزش اخستان در نظر مردم افزود و جایگاه او را بیش روسها میپرد
از پیش در بین مردم تقویت کرد.  در ابیات زیر ضمن اشاره به این جنگ، در بیت اول به صورت 

  ند. ذکر میک 570پوشیده تاریخ آن را نیز عنوان میکند. با بهره بردن از حساب ابجد تاریخ فتح روس را 
ــر روس     ــگ لشــــک ــن ــه ج ــوب ــح ت ــت   ف
ــی روس   ــلـ ــوروس را عـ ــات تـ   رایـ
  در زهــــرة روس رانــــده زهــــراب

  

ــمــان قــران را      ــد آســـ ــاریــخ شـــ   ت
ــیمران را   ــاق ضـ ــده ســ ــر شــ ــرصـ   صـ
  کـــانـــداخـــتـــه یـــغـــلـــق  پـــران را

  )33(ص 
  اشاره میکند :   در  ادامه همین قصیده به غرق کردن کشتیهاي روس

ــک ســـهــم تــوخضـــروار بشــــکــافــت     ی
  

ــران را    ــت ــی اب ــت ــه کشــ ــاد وســ ــت   هــف
  )34(ص 

بررسی اشعار خاقانی وهمچنین تورق برگهاي اندکی از تاریخ که در این مورد اطالعاتی آورده اند 
پر حاشیه و البته افتخار آمیز براي اخستان بوده است. او  یکی از سالهاي 570نشان میدهد که سال 

در اینسال بسیاري از دشمنان خود را تار ومار کرد و به قول معروف کار ملک را یکرویه کرد. در این 
بین یکی از جنگهاي اخستان جنگ لنبران ورویناش بوده است. هرچند در این ایام خاقانی از جانب 

ه شده بود و اقطاع وبرات اورا گرفته بودند و از جانب حاکمان دور ونزدیک اخستان با بی مهري مواج
دعوت میشد اما همچنان به اخستان وفادار ماند و اورا ستایش کرد. در یکی از این قصاید ستایشی 
که در همین ایام سروده شده است، به جنگ لنبران و رویناش و پیروزي اخستان اشاره میکند.او 

صیف میکند که گویی خود در صحنه حضور داشته است (و چه بسا حضور داشته جنگ را چنان تو
است).در این جنگ که جنگی بسیار سخت بوده تنها بخش اندکی از لشکر  دشمن فرار میکنند 

  ومابقی از دم تیغ گذرانده میشوند. خاقانی در این مورد میگوید :
ــیــغ کــان    ــاي ت ــر دری ــر ســ ــیــاب   شرون

ــون    ــا ز خ ــک دری ــده ی ــره ران ــزی   در ج
  لشـکري دیدي شبیخون برده بر دیوان روس 
  کشـته یک نیم و گریزان خسته نیمیرفته باز 

  

ــا جــزیــرة رونــیــاش ولــنــبران انگیختــه    ت
ــاي چون کوه کالن انگیختــه      مـوج از دری
ــتان انگیخته     ــیسـ ــیر سـ   از کمین غّرش شـ

ــان تبهــا ز جــاننــاتوان انگیختــه     مـرگشــ
  )397(ص 
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در جغرافیاي قدیم روس را جز ء کشورهاي اقالیم ششم میدانستند به این خاطر خاقانی در بیت زیر 
  ششم زمین را گفته ومنظورش روس بوده است :

ــم زمین   ــش ــمان، منتقم از ش   قائم پنجم آس
  

  ياخـتـر و فـعــل عقربی، آتش ولون عبقر   
  )431(ص 

پس از آن که شروانشاه به این پیروزي بزرگ دست یافت وخیالش از بابت این دشمن قدرتمند راحت 
شد، به جنگ با یاریگران آنها یعنی آالنها و خزرهاپرداخت تا منطقه را از وجود دشمنانش پاکسازي 

  و خاقانی به آنها بارها اشاره کرده است. رخ داده 570کند. این جنگها در ادامه سال 
  فتنه پس از فتح روس 

بوده است. اندکی پس از این  570همانطوري که پیش از این ذکر شد، تاریخ شکست روسها تحقیقاً 
جنگ بود که منوچهر از دنیا رفت. تاریخ شروان در سالهاي آغازین پس از مرگ منوچهر، پر از ابهام 

 ر اینوتاریکی است. در سالهاي آخر حکومت منوچهر اوضاع سیاسی شروان نامساعد و آشفته بود. د
بین کشمکشهاي فراوانی با حکومت در جریان بود. مرگ منوچهر اوضاع را پریشانتر کرد و موجب 
شدت دو دستگیها شد. همانند بسیاري از حوادث این دوران، در متون تاریخی اطالعات ارزشمندي 

 خوبی یافتدر این مورد نمیتوان به دست آورد.تنها منبعی که میتوان حوادث این سالها را در آن به 
آثار خاقانی، یعنی دیوان خاقانی و منشات او است. خاقانی در نامه اي به شمس الدین در مورد اوضاع 

ماتم پیشین در جنب ماتم پسین ناچیز نمود قیمت «نابسامان شروان  پس از مرگ منوچهر مینویسد: 
زمین ملکت چون صغري به کبري بدل گشت گفتی که آسمان دولت چون زمین از دوران باز ماند 

) خاقانی در ادامه نیز به توضیح وتفسیر شرایط 111منشآت خاقانی،ص »(آسمان در اضطراب افتاد 
  پیش آمده میپردازد. 

خاقانی با آنکه بزرگترین پشتیبان خود را از دست داد و آینده اي نا روشن در دربار داشت، اما نه تنها 
در بین خانواده منوچهر حاکم بود نکرد بلکه همۀ تالش خود را وارد جنگها و درگیریهایی که بیشتر 

وهمت خود را بکار گرفت تا آشفتگیها و آشوبها را سامان بخشد. این اختالفات و آشفتگیها نه تنها از 
جانب مخالفان بود، بلکه در بین خود فرزندان منوچهر نیز بر سر  جانشینی پدر، دودستگیهایی حاصل 

یها به گونه اي مختلفی اظهار نظر شده است.برخی کشمکش را بین شد. در مورد این دو دستگ
فریدون از یک طرف و اخستان از جانب دیگر میدانند و برخی نیز این درگیري را بین رکن الدین 
محمد طغان یورك، فرزند منوچهر از ملکه تامارا و اخستان میدانند. شواهد نشان میدهد که نظر اول 

یعنی بین فریدون و اخستان براي نشستن بر تخت پدر درگیریها و تنشهایی به حقیقت نزدیکتر است. 
ایجاد شد که منجر به دو دستگی اطرافیان وبه تبع آن مردم شد.( کندلی هریچی، خاقانی شروانی 
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)  در این جنگ ودرگیري، اخستان موفق میشود بر جاي پدر 408حیات، زمان و محیط او، ص 
  ده اي ستایشی به این نکته اشاره میکند :بنشیند. خاقانی در ضمن قصی

  سر بر کن اي منوچهر از خاك تا پس از خود
  

ــازه بینی     ــروان ت   ز اقـبــال بـوالـمـظفر شـ
  )433(ص 

 کرده وطرفدو دستگیهایی خود را وارد ن پیش از این نیز ذکر شد که خاقانی درچنین درگیریها و
هیچ کدام از گروهها را نمیگیرد.او پس از تالشی که براي خواباندن فتنه کرد و پس از پایان یافتن 
آشفتگیها، از اینکه سرزمینش روي آرامش را به خود دیده شادمان میشود و در قطعه اي احساسات 

ادمانی خود را ابراز میهن دوستانه خود را نمودار میکند. او پس از یک رویه شدن کار این گونه ش
  میکند : 

ــواد ملــک   خــاقــانیــا چــه مژده دهی کز سـ
ــد بلنــد     آنـرا  کــه کــردگــار بــرآورد شــ
ــپرد    گفتند خســته گشــت فریدون وجان س
  من کاین ســخن شــنیدم راندم هزار شــکر  

  

ــت     ــســ   یـکـبــاره فــتنــۀ دوهوائی فرونشـ
  و آنرا کــه روزگــار فروبرد گشـــت پســــت  

ــت  ز آن تی ــی بجسـ   ر کز کمـان کمینه کسـ
ــت  ــکسـ ــادي نفس شـ   واندر برم ز گریۀ شـ

  )836(ص 
از قصیده اي که خاقانی در تهنیت فتح روس و مدح اخستان سروده است، میتوان به روشنی، اتفاقات 

ح ریافت که پس از فتونا آرامیها ودو دستگیهایی که پیش از این ذکر شد را دید. در ابیات میتوان د
روس وگویا در شروان فتنه اي رخ داده که برخی از نزدیکان واعضاي خانواده اخستان در آن 
حضورداشته اند؛ به همین خاطر خاقانی از اخستان میخواهد آنها را عفو کند همانگونه که یوسف 

دخیل میداند و ادامه  برادران خود را عفو کرد. آقاي غفار کندلی برادران اخستان را در این فتنه
میدهد که مادر اخستان شفیع آنها میشود. بر اساس آنچه گفته شد میتوان ارزش این قصیده ستایشی 
خاقانی را در ذکر این جریان تاریخی درك کرد. این قصیده وفواید تاریخی آن زمانی ارزش واقعی 

 یم که همۀ تواریخ در این موردخود را نشان میدهند که ما با بررسی منابع تاریخی آن زمان دریاب
  اند. خاقانی در اشاره به فتنۀ حاصل شده پس از مرگ منوچهر میگوید : سکوت کرده

ــوده اســــت     ــم ــی ن ــئ ــر حــرون ــر ده   گ
ــوســــف     ــت ی ــاف ــرچــودســــت ی ــگ ــن   ب
  هـــم رد مـــکـــنـــش کـــه رادمـــردان

  

ــر آن را    ــگ ــن ــوگشـــــت م ــون رام ت   چ
ــرادران را    ــد بـ ــنـ ــف کـ ــطـ ــه لـ   چـ

ــت   ــرمــ ــادران را حــ ــد مــ   دارنــ
  ) 33(ص 



  
  
  
  
  
  
 

  ٨٥/هاي تاریخی مدایح خاقانیبهره 

همانطور که پیش از این ذکر شد، از ابیات بر میآید که  در این فتنه نزدیکان و برادران اخستان نیز 
دست داشته اند،به همین خاطر مادرشان از اخستان میخواهد که آنها را عفو کند.خاقانی نیز از 

مادر را نگه دارد وهمان گونه که  یوسف برادران را عفو کرد، اونیز برادران  اخستان میخواهد که حرمت
  خطا کار خود را عفو کند.

  برخی دیگر از اشارات تاریخی 
 رات تاریخی و نکاتی هستندهمانگونه که پیش از این ذکر شد، قصاید ستایشی خاقانی مملو از اشا

نکات تاریخی در این مجال ممکن  همۀکه گشاي برخی مشکالت تاریخی هستند. از آنجا که گره
نیست، به همین میزان اندك بسنده مینماییم. در این بخش نیز تنها به برخی دیگر از این نکات 

نماییم و داوري در مورد این جنبه از جوانب ارزشمند شعر ستایشی تاریخی در مدایح خاقانی اشاره می
ات تاریخی میتوان به جنگ با خزرها، جنگ االن(اران)، را به خوانندگان وامیگذاریم. از جمله این نک

حج عصمه الدین، سفر نیاي منوچهر به میافارقین، جنگ ابوالهیجا فخرالدین منوچهربن فریدون 
شروانشاه با خزران، بنانهادن مسجد یا خانقاه توسط ناصرالدین ابراهیم، جنگ فخرالدین شروانشاه 

نوي شروانشاه، دفن کافی الدین در شماخی، محاصره بغداد، آمدن منوچهر با قفچاق، نکاتی در مورد با
  عظیم الروم عزالدوله به شروان، و... اشاره کرد.

: بررسی دقیق و علمی اشعار ستایشی شاعران ستایشگر، این حقیقت را براي ما آشکار  نتیجه گیري
 یرمنصفانه است. صرفمی کند که دیدگاه منفی موجود در مورد اشعار ستایشی، دیگاهی سطحی و غ

نظر از ناپسندبودن ذات ستایش، نباید از شرایط و موقعیت شاعر و ممدوح و همچنین دالیل و منافعی 
ها حاصل میشود غافل بود. برشمردن منافع و مضّرات اشعار ستایشی را به مجالی که از این ستایش

هاي یح خاقانی مملو از اشارات و نکتهدیگر وامیگذارم ولی همان گونه که در این مقاله مشاهده شد، مدا
است از این روي میتوان به این نتیجه تاریخی است که بسیاري از این نکات  از نظر مورخان دورمانده

رسید که اشعار ستایشی خاقانی همچون بسیاري دیگر از شاعران ستایشگر داراي منافع فراوانی و از 
تواند تا حدودي بار منفی دیدگاه خوانندگان نسبت به جمله فواید و بهره هاي تاریخی است که می
حضور این اشعار در ادبیات فارسی را توجیه  ندکی فلسفۀاین نوع شعر و شاعران ستایشگر کاسته و ا

  نماید.
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