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  دهیچک

منـسوب   يمثنـو  یتی ب638 متن   ين سجاد یاءالدی که استاد ض   یاز هنگام 

 بـا عنـوان     ،سـروده شـده بـود      از متفرعات بحر هـزج       یکی در    را که  یبه خاقان 

 و در   یثار خاقان آالغرائب در شمار      به نام ختم   ي اثر ،الغرائب منتشر ساخت   ختم

 ابهامـات  یبا توجه به برخـ  .افتیت او شهرت آو منش العراقین    تحفۀ ،وانیکنار د 

 مـذکور بـه     ي نـشان دادن تعلـق مثنـو       یع قط ي برا یهاتی توج ،ن اثر یدر باب ا  

دا شـدن  یـ  با پ.دین ابهامات به کامل رفع نگرد    ی هرگز ا  ی ول ؛ مطرح شد  یخاقان

و انتـشار آن بـه       نی در کتابخانۀ و   593 مورخ به سال     ،الغرائب از ختم اي    نسخه

 ین مقالـه تالشـ  یـ  ا.ا شـد یتر مه  تازهيکاو کندويبرااي    نهی زم ،یصورت عکس 

   . در باب آن استینی و طرح قرای به خاقانيدم تعلق مثنو نشان دادن عيبرا

 ن،یالعـراق تحفـۀ االرواح،  الغرائـب، مـصباح    خـتم  ،یخاقان : کلیدي هاي  واژه

  .یسنائ
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اتکلی  

  : اصفهان با مطلع بهف مردةخاقانی در قصید

   صفاهاني صفاایاست جبهت جوز     صفاهاني هواای حوراست نکهت

   )335 ،1368 ،یخاقان(                                          

  : گوید می

    صفاهانيراـام ب دهــران ا چه ثناــت     آخردندــی دالغرائب مــخت کــآن

  )355 ،همان(

 نا از محققـ   ی برخ  تا  شد سبباست که   » الغرائب  ختم «بی ترک ،تی ب نی ا يدی کل ةواژ

 تـا   الغرائـب   ختم . نسبت دهند  یخاقان را به    الغرائب  ختم به نام    ي اثر ،تین ب یکا به هم  با اتّ 

 ر هـزج مـسدس اخـرب مقبـوض    ح در ب که  را یتی ب 638 ي مثنو نیا .نشان بود  یها ب   سال

 در ضمن مخطوطات مدرسـۀ  يرازیوسف ش یابن    بار نینخست ،استمحذوف سروده شده    

 و فهرسـت کتابخانـۀ      3/150فهرسـت کتابخانـۀ مجلـس        (  کـرد  ی سپهساالر معرفـ   یلعا

  ضـمن   در  را آن ،ي سـجاد  نیاءالدی ض استادو پس از آن      )502-2/503رمدرسه سپهساال 

 اثر مذکور در زمان     . به چاپ رساند     )1344سال( نی زم رانی فرهنگ ا  ۀمجلزدهم  یجلد س 

 عنـوان   .شـد   مـی   پنداشـته  الغرائـب   خـتم   و البتـه نـاقص از      خود تنهـا نـسخۀ در دسـت       

 و  بـود احتمـال    حدس و    ۀیم بر پا   ه شتریب ،نهاد ن اثر ی بر ا  ياد سجاد  که است  الغرائب  ختم

انتشار  بعد از    .شد  نمی دهی آن د  ي برا ین نام ی بر وجود چن   يا نهین اثر قر  ی ا يچ کجا یدر ه 

 الغرائـب   ختم با نام    ين مثنو ی ا ، نوشته شد  یارة خاقان ب که در  يآثاربا در همۀ    ی تقر ،اثر مذکور 

 ،1368 ،يکـزاز ( آمـده اسـت    ی آثار خاقان  در شمار و منشآت   العراقین    تحفۀوان و   یدر کنار د  

 که ییدهایترد ی برخۀواسطه  نگارنده ب  .)23،  1373 ،ي و سجاد  6 ،1372 ،اری و ماه  248

-32، 1385 ،یامـام (ز داشـت  ی پرهیثار خاقانآ در شمار الغرائب  ختم از ذکر    غالباً ،داشت

  اثـر نیـ  پس از انتـشار ا     ی حت زی خود ن  ياد استاد سجاد  یان زنده ین م یار   است د  ی گفتن .)33

ـا تعب   غالبـاً  بداند و    ی از آن خاقان   توانست آن را قطعاً    نمی  ادیـ  از آن    یر منـسوب بـه خاقـان      یـ  ب

 هم مطرح است کـه در       يگریدهاي    هی حاش ،یبه خاقان نسوب  م ين مثنو ی در باب ا   .کرد می

  .پرداخته شده است ن مقاله بدانیا

العـراقین    تحفۀ و   الغرائب  مخت در باب خلط نام      یو ابهامات ها    نهی قر ،اگرچه از همان آغاز   

مـورخ بـه   العـراقین   تحفۀن نـسخۀ  یتر کهن ی و معرفافته شدنی  با اکنون اما ،وجود داشت 
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 را  الغرائـب   خـتم  عنـوان    يا  شـبهه  چ شک و  یه یکه ب رج افشار یبه همت استاد ا    593سال  

 کـه   یلی بـه آن تفـص     الغرائـب   خـتم شود کـه      می ن مبدل یقین احتمال به    یا ،داردبرخود  

 ،افـشار (ن اسـت    یالعـراق  تحفـۀ  همـان    ی واقعـ  الغرائب  ختمد و    وجود ندار  ،شد  می پنداشته

 مقنـع   يشگفتاری با کوشش و پ    ین نسخه به صورت عکس    ی است که ا   ی گفتن ).ده ،1382

   .1ده استی به چاپ رس1385رج افشار در سال ی استاد ااز

العـراقین    تحفـۀ او بـه     هرگز سفرنامۀ منظوم خود را که پس از          یرسد خاقان   می به نظر 

و گویا از موضـوع  گران است ی برنهادة د  ،ن نام یده و ا  ین عنوان ننام  ی بد ،افته است یشهرت  

  اسـت اریـ ددو ن آاو در هـاي     دهی و د  به دو عراق عرب و عجم     مسافرت شاعر    که شرح اثر  

بـر سـفرنامۀ منظـوم      العراقین   تحفۀ که سبب اطالق     يگریمطلب د . الهام گرفته شده است   

 و  –ن اثر بـا لفـظ تحفـه         یش از ا  ی خو یانیات پا یز در اب  ی خود ن  ی آن است که خاقان    ،شده

       :اد کرده استی - العراقین تحفۀالبته نه نام 

    ن تحفه عراق و شام را بســیا          ن نگسترد کسیمدحش پس از ا

   ه گفتمـ را سي خدا،کس گفت       ن کراسه گفتمـیه در اـر آنچـگ

  )250، 1333 ،یخاقان(                                

را بر سفرنامۀ   العراقین    تحفۀنام   ،متأخرهاي     از نسخه  ياری در بس   است که  ین بیت ابربنا

 ،بـوده اسـت   العـراقین    تحفۀن اثر از نظر خود شاعر هم        یو اگر نام ا    اند  نهاده ی خاقان منظوم

وردن نـام  آ و از اد کنـد یـ ظ تحفـه   لفن باآ از که شاعر در آثار خود چهار بار ندارد   یوجه

   .زدیبپرهالعراقین  تحفۀکامل 

 بـر سـفرنامۀ     الغرائـب   خـتم  صـحت نـام      ي برا یل قاطع ی دال ،در مقابل آنچه گفته شد    

شـده   بر   الغرائب  ختم بودن نام    ی قطع ي که برا  یل دالی  جمله از . وجود دارد  یمنظوم خاقان 

 یه خاقـان  یصـفهان ادة  ی در قـص   من نا یا از   یحی آن است که ذکر صر     نخست ،شود  می است

 در آغاز و انجـام نـسخۀ مکتـوب بـه            يا خدشهچ  یه ین نام ب  یاذکر   گر آن که  ی دو د  .آمده

کـه شـادروان سـجادي در    ن یشی منسوب پ  ين که در مثنو   ی ا تاًیشود و نها    می دهی د 593

که خاقـانی در قـصیدة    از اصفهان يادی نام و اساساًفرهنگ ایران زمین چاپ کرده است،     

  .) هجده و نوزده،1385 ، افشار:د بهیبنگر(وجود ندارد خود بدان اشاره کرده، 
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    سرگرداني مثنويماجرا

ن یالداءی مـصحح اسـتاد ضـ   یتـ ی ب 638 يمثنـو  د کـه  یـ آ  می شین پرسش پ  یاکنون ا 

از کجا آمـده و چـرا    ،میکن  میادی سرگردان از آن    ين با نام مثنو   یکه ما پس از ا     يسجاد

  ؟اده شده است نسبت دیبه خاقان

 . مطرح کرده اسـت ،فید ضعی را با ق  ی احتمال ،الؤن س یر پاسخ به ا   درج افشار   یاستاد ا 

 و الغرائـب  خـتم  مفقـود از  یقت بخش ی در حق  ،آغاز و انجام    بی ين مثنو ی که ا  بدین صورت 

 داشـته   الغرائـب   خـتم د که ما دو مـتن از        یآ  می ب الزم ین ترت ی باشد که بد   یسرودة خاقان 

اي   و هـر دو از سـروده      لعـراقین   ا  تحفـۀ  بـا نـام      يگری و د  الغرائب  ختم با نام    یکیکه  م  یباش

 ،ن خواهد آمـد ین احتمال چنان که پس از ای ا.)ست و دویب ،1385 ،افشار(  باشد   یخاقان

کـه  انـد     ن نکته را هم مطـرح کـرده       یژه آن که استاد هوشمندانه ا     یوه   ب ؛ستی ن یرفتنیپذ

 کـه  ی برازنـدگان ينگـر  نـه ژرف  ،نگـار اسـت   فهرستک ی یدگیجۀ رسی نت ،آنچه گفته شد  

شـود    مـی  شنهاد مطرح ین مطلب به صورت پ    ی ا .ات هستند ی و ادب  یشناس متخصصان متن 

   ).ست و دویب ،همان(تا مورد نقد واقع شود 

 یس ک ای است   ی اثر متعلق به خاقان    نی ا ایآ که   ن مقاله بر آن است تا معلوم کند       یاکنون ا 

  ؟ری خای داشته باشد ي اثرنیتوانسته چن ی می و زبانیلحاظ سبکبه  یخاقان ای آ وگرید

 یلـ ی پـژوهش دال   نیـ  ا در و   نیـست  ی از خاقـان   احتمالترین    ي سرگردان به قو   يمثنو

  .ن حال در انتظار نقد پژوهشگران استی با ای ول؛ شده آوردهن موضوعی اثبات ايبرا

     سرگرداني به مثنوی کلینگاه

ت یـ ست اصل آن چنـد ب     ی است که معلوم ن    یتمامرودة نا سمذکور،   یتی ب 638 يمثنو

ن ی ا .تر بوده باشد    مفصل يا  از منظومه  ید بخش ی با م آن است که   ل قدر مس  ی ول ؛بوده است 

 یبخش اسم و عنـوان    هر  ک بخش سروده شده و      ی و   ی خود در س   ی در شکل کنون   يمثنو

الـب آن کـه      نکتـۀ ج   . اسـت  یسـنائ هـاي     يکنندة مثنو  ین جهت تداع  یخاص دارد و از ا    

 حـدوث   یف" عنوان   نی اول  مثالً . هستند یگر عرب ی د ی و برخ  یفارسها    ن عنوان ی از ا  یبعض

 و ؛" اسـت یوان مسخّر آدمـ ی آن که کلّ حیدر معن" عبارت ،يعدبعنوان    است و  "العالم

و هـا     وانیـ  از د  ياریبـس هاي    ا مانند عنوان  یاز شاعر بوده    ها    ن عنوان یست که ا  یمشخص ن 

  .بان متأخّر استیف کاتبان و اد تصر،متون کهن
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  :ت استین بی با ايآغاز مثنو

  ر چوگانی اسيم باش چو گوـک              دانیر کرّة خاك تنگ مــب

د یـ ترد  بـی  منظوم باشد و  ي اثر ي معقول برا  يتواند آغاز   نمی تین ب یروشن است که ا   

 ل حـذف شـده  یـ دلا به هر ین رفته و یت وجود داشته که از ب  ین ب ی قبل از ا   يگریات د یاب

اي   نـه ین مباحث کـه زم    ی ا . است یگر مباحث کتاب هم فاقد نظم منطق      ی د ي از سو  .است

ن یـ  از ا  ی برخـ  .ستندیـ  چنـدان سـازگار ن     ی خاقان ی با عالئق مضمون   ، دارند ی فلسف یکالم

  :ن استیچن ها مباحث و عنوان

  ؛ی و انسانیصفت عقل به قوت حس-

؛) و غلط است،مسلم: متن( است ی معانر سلّم آن که صویدر معن-

 ؛صفت عقل و روح-

آور ادیپردازد که    ی می فانعرهاي    هی با ما  یمختلف به مباحث  هاي     در فصل  ،و پس از آن   

 ياوحـد منسوب به االرواح   مصباح،ان متون پس از آنی و در م   است یقه سنائ یالحق ۀقیحد

 یوند منطق یبط و پ  ز با هم ر   ی از آنجا که مباحث مذکور ن      .کند  می را در ذهن زنده    کرمانی

 از  ینـش ی گز ،ن مـتن  یـ رسد آن اسـت کـه ا        می که به ذهن  اي    ن نکته ی اول ، ندارند یچندان

  .تر بوده است  مفصلیمتن

 نـه چنـدان   ی متنـ ، سـرگردان يرسد که مثنـو   می  به نظر  ،با توجه به آنچه گفته شد     

 .شـود   نمـی دهی دیژرف عرفانهاي   از نگرش  یه است که در آن نشان     یما  تنک بلکهمنسجم  

اصفهان را   ي ندارد تا موضوع مدح و ثنا      ی خاقان يو سفرها ها    دهی از د  یگر نشان ی د ياز سو 

  .2 در بر داشته باشد، آن بودی مدعالغرائب ختم در یکه خاقان

  ی و زبانی ادبیسربر

 ،در سراسـر اثـر    هـا      واژه یار است و برخ   یالمضمون بس ات متحد ی اب ، سرگردان يدر مثنو 

رة یـ ا ضـعف د يایـ رند کـه البتـه گو  یگ  میگونه به خود فی موتید و حالتشون  میبارها تکرار 

 یبـا سـختگ   ها     واژه  که ی مانند خاقان  يشاعرهاي     با سروده  ن متن را  ی شاعر است و ا    یواژگان

  .سازد  میار متفاوتی بس،رندیگ  میوار  اسطورهیتیشوند و ماه  میتمام در شعرش پرداخته

کنـد کـه اثـر        مـی  تیـ ن احتمال را تقو   ی ا ، اثر ی و مضمون  يری تصو ،یساختار واژگان 

  هـم ن اثر چنان به  یابس ا ی رطب و    .ا هفتم باشد  یمذکور متعلق به پس از قرن ششم و         

و درهـم   کنـد     مـی   آن دشوار   را در  يف از قو  یضعهاي    ده شده که جدا کردن بخش     یتن

 يز برای آن را ن  یی شاکلۀ محتوا  ،ين مثنو ی ا یعی عارفانه و تشر   ،ن واعظانه ی مضام یشدگ

  .دساز  میمشخصنا خواننده
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  ی سرگردان با سبک خاقانيسۀ سبک مثنویمقا

وة ی آن با ش   یرت سبک ی مغا ،ی به خاقان   سرگردان ينه در عدم تعلق مثنو    ین قر یتر مهم

رت در سه سـطح     ین مغا ی ا .است) الغرائب  ختم(= العراقین    تحفۀوان و   ی در د  ی خاقان يشاعر

  .است ی قابل بررسي و فکری ادب،یزبان

  ی سطح زبان)الف

 دشـوار و    ی زبان شعر خاقـان    . سهل دارد  ی زبان ،ی سرگردان بر خالف آثار خاقان     يمثنو

 در  ی است که هرچند خاقـان     ی گفتن . است ی متنوع ير شعر یده و همراه با تصاو    یچی پ غالباً

 ،میسه کنـ  یـ  مقا همالعراقین    تحفۀ را با    ين مثنو ی اگر ا  ی ساده دارد ول   یخود زبان هاي    غزل

 و  یزبـان هـاي     یدگیـ چی امـا پ   ، همـسان دارنـد    ی وزنـ  يم که اگرچه هر دو مثنو     یابی  میرد

 دو اثـر    یواژگان  جدول یعالوه همسان ه  شتر از آن است و ب     یار ب یبسالعراقین    تحفۀ یمضمون

در هـا     ن واژه یترصبح از پرکاربرد  ة  م که واژ  یدان  می  مثال ي برا .استگر متفاوت   یکدی با   زین

ـ  .ف صـبح دارد   یدر خطاب آفتاب و توص    هایی    فصلالعراقین    حفۀت و    است یشعر خاقان   ی ول

 ن اثـر یـ در اهایی  گر واژهی دي از سو.مینیب  می صبح را سرگردان تنها دوبار واژةيدر مثنو 

 ،ين سجاد یالداءی از استاد ض   یبات خاقان ی فرهنگ لغات و ترک    ی به گواه  افت که یتوان   می

 ، قـوش  ، مـدقوق  ،هی شـا  :نـد از  ا  عبارتها    ن واژه یز ا  ا یبرخ .شوند  نمی دهی د یدر آثار خاقان  

 يرا در مثنـو   هـایی     ن واژه ی همچنـ  .گـر یدهایی     خبث نهاد و واژه    ،)روزی پر یدر معن  (يپر

  .شوند  نمیدهی دی آثار خاقانو در ترند نوی زبانيایگوم که یابی  میسرگردان

      یسطح ادب) ب

اسـت کـه از رهگـذر    هـایی    هیدستماترین    ینی از ع  یکی یمضمونهاي    تفاوت :نیمضام .1

هـایی     برد و از جملۀ آنها مفاخره      ی پ یبا شعر خاقان   يمثنو نیتوان به تفاوت سبک ا      می آنها

ش از هـر شـاعر      ی ب ی خاقان . آشکار است  یوان خاقان ی د ي نمودش در همه جا    باًیاست که تقر  

ـ ا . اسـتفاده کـرده اسـت      "م"وسـتۀ   یر پ ی و ضـم    "من"ر منفصل   ی از ضم  يگرید مـن  " نی

  :با مطلعاي  دهی قصی است که تمامیی تا جای خاقانی ذهني در فضا"يمحور

   م شد مرالّدر جهان ملک سخن راندن مس           م سخن را بهتر از من پادشایست اقلین

  )17 ،1368 ،یخاقان(

  :دة مشهور او با مطلعیا قصیش است و یدر تفاخر به خو
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   منيکلّه بندد آه دودآساصبحدم چون 

                      منيمایپند چشم شبیون شفق در خون نشچ
   )320 ،همان(

گـر آن را در مـتن   یها بـار د  ف و دهیر را در موضع ردین ضمی بار ا  65 ،"من"ف  یبا رد 

 ي در مثنـو   "مـن " بـر    يدیـ کن تأ ی از چنـ   ین که نـشا   ی در حال  ؛به کار برده است   ده  یقص

   .شود  نمیدهیسرگردان د

 او نـه تنهـا      .ار است یوان بس ی او در د   یشید ستا یو قصا شگر است   ی ستا ي شاعر یخاقان

 ش بـانوان یسـتا ز در یـ  نیاتیـ ران روزگار خود را مدح گفته بلکـه اب      یران و وز  یشاهان و ام  

 متفــاوت بــا یتــی ســرگردان ذهنيندة مثنــوی ســرا کــهی حــال در؛حــرم شروانــشاه دارد

  :ریات زین نمونه در ابنوا به ع. داردی همچون خاقانی محتاطشگر و گاهیشاعرستا

    يریر و سگ اگر امــ خیــهست          يری شهوت و خشم را امرـــگ-

   )134 ،1343، يسجاد(

    است خواجه و خریکیبس هر دو         ل ار همه خواب باشد و خورعق -

  )152 ،همان(

     ه اهل گاهستــه نشناسد کــش        ناسد که اهل کاهستر نشــخ    

  )271 ،همان(

ر در مقابـل خـر و       یـ  ام ، سرگردان انتخاب شده   ي مثنو يکه به عنوان نمونه از سه جا      

رات و یـ و تعبهـا   وهی بـا شـ    ،ن حـال  یـ رد و ا  یـ گ  می  و شاه و خواجه در برابر خر قرار        ،سگ

ز یـ ات خـود ن   یـ  در هجو  ی حتـ  ی خاقـان  . ندارد يشگر سازگار ین عرف شاعران ستا   یهمچن

 خـود هـم از   ی با لحن خطـاب   ين مثنو یندة ا یسراکه   ی در حال  ؛ن دارد ی بهتر از ا   یراتیتعب

   . نداردیی پرواین الفاظیکاربرد چن

 ،يسازریرا در تصو  ها    ن بهره یشتری ب ، خالق ي شاعر ۀ به مثاب  ی خاقان :یادبهاي    یکاست. 2

 او .متناسب حاصل کـرده اسـت     هاي    فیو رد ها    هی از رهگذر قاف   یی و بار القا   یقاییارزش موس 

 در ؛ در کـار کـرده اسـت   ،اند ار برده گر شاعران کمتر به ک    ی که د  یتی در ظرف  ف را یه و رد  یقاف

ف و در یار ضـع ی سرگردان بـس يبه کار رفته در مثنوهاي  فیو ردها  هی از قافی که برخ یحال

  :اند ن مقولهیف او از ایضعهاي  هی قاف.ستی نی چون خاقانيشأن و سبک شاعر

کـه   (یبـدان  / ی دان .جو/  بدرو   .یر و جست  کردگا / یچو جست  . ییتو / ی دوی .جبر/قهر

 / ی حـ .هیسا/  زمانه .یباق / ی ترق.دیاین/ د ی آ.بهر/  امر   ).ه روشن است  ین قاف یغلط بودن ا  

 ،همـان  (یت متـوال یخدا و کدخدا در چهار ب  هاي    گر آن که واژه   ی مورد د  ،و سرانجام  ءیش
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 يگـر یا ممکن است شـاعران د رهایی  هین قافیچن. اند  تکرار شده)45 ،44 ،43،  42ات  یاب

   .د استی بعی مانند خاقاني با بسامد باال و آن هم از شاعریهم به کار برده باشند ول

ف ی توصـ . اسـت ين مثنـو  یـ اهاي    گر از ضعف  ی د یکی :فیرة توص یمحدود بودن دا   .3

 مثـال  ي بـرا .ن اثـر وجـود نـدارد   ی در ا ،شود  می دهی د یگونه که در شعر خاقان    عت آن یطب

  .اند امدهینف دری به توصا مستقالًیا کوه و درید ی صبح و خورشچ گاهیه

 ، اسـت  ی شعر خاقـان   يها   از شاخصه  یکیکه   ي قو یحیتلمهاي    هیما وفور بن  :حیتلم .4

ات یـ  و روا  کهـن هاي    کنده از اشارات به داستان    آ یوان خاقان ی د .شود  نمی دهین اثر د  یدر ا 

و در د یـ توان د  مید او ی از قصا  ياری که حضور شاهنامه را در بس      يا شاهنامه است به گونه   

درخـور  اي    توان اشاره   نمی ن اثر ی در ا  ی ول . وجود دارد  ین حال ی چن باًیهم تقر العراقین    تحفۀ

  .دیات آن دیبه شاهنامه و روا

ار مـورد اشـاره قـرار داده        یخود بـس  هاي    يز در مثنو  ی را ن  ینیدهاي    تی شخص یخاقان

 کـه در    ی در حـال   ؛کنـد   می ادیصدر اسالم   هاي    تیامبران و شخص  ی از پ  ياریاست و از بس   

 ةندی سـرا  . اسـت  یار اندك و سطح   ی بس یمذهبهاي    تی اشاره به شخص   ، سرگردان يمثنو

ـ یـ ا شاعران عصر خود     ی و   ی علم ،یوانیدهاي    تی از شخص  ین اثر که حت   یا ش از خـود  یا پ

  .دیگو  مینها سخنآافت ی در حد در در عوام دارد ويکسره روی ي پندار،کند  نمیيادی

 .ستیـ  ن ی گـسترده و پرتنـوع خاقـان       ي شعر يای از جغراف  ی نشان ، سرگردان يدر مثنو 

هـاي   نیا سـرزم یـ ن و مـصر و روم      ی مانند چ  يمشهورهاي     از مکان  ین اثر حت  یندة ا یسرا

ه بـ  ی کـه خاقـان    ی در حـال   ؛کنـد   نمـی  يادیـ ز  یـ ر آنها ن  ینه و نظا  ی مثل مکه و مد    یمذهب

 از یکـ ی اساسـاً و  دکن میف یتوصآنها را    در شعرش اشاره و      ياری بس ییایجغرافهاي   مکان

جلـد  ،  1375،  کـن   معدن ( است ییای و جغراف  یخیتارهاي    ی آگاه ،یوان خاقان یدهاي    بهره

 ، سـرگردان ي کـه در مثنـو  يزی چ؛) و بعد691 ،سوم، حدود جغرافیایی در جهان خاقانی    

 ی مجهول ییای در مکان جغراف   اصالً ين مثنو ی آن که ا   تر  جالب ۀ نکت .مینیب  می عکس آن را  

 در  ین است که خاقان   آکند    می ترد را استوار  یتردهاي    هیاکنون آنچه ما   .سروده شده است  

کنـد و    میادیرامون اصفهان ی پالغرائب ختمش در یها شی از ستا،دة مردف به اصفهان  یقص

 الغرائـب  ختمن اثر که مشهور به  ی در ا  يگریا شهر د  یف اصفهان   ی توص ،مینیب  می چنان که 

گـر  ی اثـر د یعنین یالعراق تحفۀت ندارد و بر عکس در     ی موضوع اصالًشود و     نمی دهی د ،شده

   .شود  می به اصفهان و در واقع به بزرگان اصفهانی اشارات،یخاقان

هـاي    یژگی از و  یکی ،ینجومهاي    فیژه اشارات و توص   یوه   و ب  ی علم اشارات :اشارات .5

 دربـارة  ياریبـس هـاي   و نکتـه هـا     ریخود تصو هاي    ن شاعر در سروده   ی ا . است یانشعر خاق 
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 سرگردان  ي در مثنو  ینجومهاي    ن بهره ی اما ا  ؛آورد  می  بروج و ستارگان   ،یفلکهاي    صورت

 در غالبـاً شـود و    نمیدهی در آنها دیچ نکتۀ خاصیار اندك و در حد ذکر نام است و ه        یبس

  :ت استین بیحد ا

     د چرخ و کوکبیرد پدـک ســپ         جسم شد مرکبن هر دو دویز

  )431 ،همان(

هاي ریف و تـصو   یو توصـ   آکنـده از ذکـر    و  ن  یار رنگ ین بس ی همچن یخاقانهاي    سروده

 درنـدگان و خالصـه    ، پرنـدگان  ،اهـان یگهـا،     گـل هـا،     جـام ها،     شراب ،ها گوناگون از جامه  

 صرفاً ، شود یاهیبه گل و گ   اي    هن اثر اگر اشار   ی در ا  ی ول ؛به ذهن برسد  که   است   يزیهرچ

آن   بی ،دیآ  می انی به م  ی نام صرفاً پرندگان   یو برخ ها    و از گل   شتریام است و نه ب    ندر حد   

  .به دست داده شودها   از آنیقیر عمیکه تصو

ن یـ ندة اید گفت که سرا   یگر با ین د یبا توجه به همۀ آنچه گفته شد و با اجتناب از قرا           

 يندة مثنـو  یشـود کـه سـرا       مـی  ن پرسـش مطـرح    ی اکنون ا  ی ول .ستی ن یمنظومه خاقان 

   ست؟یسرگردان ک

  ها سهی مقای سرگردان و برخي مثنویقیندة حقیسرا

دن ی رس يبرا؟  ستی ک  سرگردان يمثنوندة  یشود که سرا    می ن پرسش مطرح  یاکنون ا 

 خی و تـار ،گـر ین اثـر بـا آثـار د   یاهاي    به مشابهت  دی با  ابتدا ،ين مثنو ی ا یندة واقع یبه سرا 

  . پرداختش آنی سرایبیتقر

 و  ی سـنائ  يهـا   ي سـرگردان بـه مثنـو      يندة مثنو یسراکه  ن نکتۀ مسلّم آن است      یاول

 از  یان برخـ  یـ  م یمضمونهاي     مشابهت ين دعو ینۀ ا ی قر .سبک شعر او توجه داشته است     

ر در یـ ز تیـ  ب ،عنوان مثال   به .قه است یالحق قۀیحدژه  یوه   ب ی با آثار سنائ   ين مثنو یات ا یاب

  : سرگردانيمثنو

     شین و بندی ببيروزو راست        شین بی نقش کج شتر مبدر

  )301 ،همان(

  :دیگو  می کهیقه سنائیالحق ۀقیحدت مشهور از یب ادآوری

   تو ز من راه راست رفتن خواه          م مکن به نقش نگاهیژـدر ک 

  )83، 1377 ،ي غزنوییسنا( 
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د ی آن را به تقل    ين مثنو یندة ا یه سرا  ک ن نکته سبب شده است محققان بپندارند      یهم

ـ   مـی   چنـان کـه    قـه یالحق قـۀ یحدژه که   یوه   ب . سروده است  یقه سنائ یقالح ۀقیحداز    ،میدان

االسـرار و    چـون مخـزن   هـایی     يو مثنـو   ندگان پس از خـود بـوده      ی از سرا  ياری بس يالگو

ن ی نخـست  یعنـ یوسـف   ی لۀ ابـن  ین نکته به وسـ    ی طرح ا  .اند از آن متأثّر بوده    نیالعراق تحفۀ

د و نقـل  یـ  سپهـساالر خبـر داده و تقل     ۀ مدرسـ  ۀ در کتابخان  ين مثنو ی که از ا   يپژوهشگر

ن تعلـق را    یـ وسف که ا  ی و عدم توجه به سخن ابن        ين سجاد یاءالدیلۀ ض یسخن او به وس   

رد و محققـان    یـ ن بگ یقی شکل   ،ک احتمال ید که   ی موجب گرد  ،دانسته  نمی شی ب یاحتمال

 ين مثنـو  یـ وسف در ا  ی ن سخن ابن  ی ع . بدانند یخاقان  را از  يون مثن ی ا یتأمل  بی  هم يبعد

 ، بـسازد يک مثنو ی ید از سنائ  ی در نظر داشته است که به تقل       ید خاقان یشا« :ن است یچن

 بـه   ی شـباهت  ،است از نظر موضوع و برداشت مطلـب       که از آن در دست      هایی    چه قسمت 

 ،ين مثنو یاز ا  که در آغ    نکتۀ جالب آن است    .)156،  1343 ،سجادي(» قه دارد یاوائل حد 

 بـه  صـرفاً  ن راآرود و اگر قرار باشد که   میا تن و روحیان جسم و جان ی م ۀسخن از رابط  

 شـباهتش بـا   ،میسه کنـ یـ  مقا یسـنائ هـاي     ي از مثنـو   یکـ ی با   )ینه وزن  (یمضمونجهت  

 سـرگردان  ي در مثنـو ، به عنوان نمونه.قه است یالحق ۀقیحدشتر از   ی المعاد ب  یرالعباد ال یس

  :آمده است

    اسدــاهدان شنـــت کــمیر قـــخ         ذت استخوان شناسدــگ لـــس

  )485 ،1343، يسجاد(

  :مینیب  میت راین بیارالعباد یو در س

   کردیاستخوان چه خواهاي  سگ نه       کردیدان چه خواهکاهاي  خر نه

   )222، 1360،مدرس رضوي(

ر مشابهت آن بـا شـعر      ی از مس  یخاقان به   ين مثنو ی منسوب کردن ا   ي مبنا ،به هرحال 

ن ین نـدارد و اگـرا     یـ ش از ا  ی بـ  یده است و اساس   ین رس یشی به ذهن پژوهشگران پ    یسنائ

تنها مقلـد  ن اثر یا ندةی سرااوالً شود که  می افتهی در ،ردی صورت گ  يشتریمل ب أموضوع با ت  

 از ياعرل کـار شـ  یـ  تنهـا در اوا   هـم  یخاقان ن که یگر ا ی و د  ش نبوده یها ي مثنو  در یسنائ

 هـم   یر از خاقـان   یت ز یب. 3دانسته ی می کرده و بعدها خود را برتر از سنائ         می دی تقل یسنائ

   :رساند  مین مطلب رای ایبه نوع

  گستر بزاد آسمان چون من سخن          در نوشتیچون زمان دور سنائ

  )858 ،1368 ،یخاقان(



الغرائب خاقانی و مثنوي سرگردان  ختم 31

   سرگردان و مصباح االرواحيمثنو

ان آن و   یـ  هـم م   ی مـشابهت  ،میقـه کـه بگـذر     یرگردان بـا حد    س يات مثنو یسۀ اب یاز مقا 

آورد و آن را   مـی تـر  شین اثـر را پـ  یـ ش ایخ سـرا یم که تاریابی ی میبعد از سنائهاي    يمثنو

پـس  هـاي     يان مثنو ی سرگردان در م   ي مثنو .اندینما ی می بعد از خاقان  اي    ندهیمتعلق به سرا  

ن ی ا . دارد ین کرمان یالداوحدمنسوب به   اح  االرو قابل توجه با مصباح   هایی     مشابهت ،یاز سنائ 

   . استی و مضمونيری مشترکات تعبی و برخی موضوع اصل،شامل وزنها  مشابهت

دن اوضاع و احـوال  یگر و د ی د ییای دربارة سفر به دن    ییروااي    منظومه االرواح مصباح

ی ا تداعرافنامه ری ارداو،ن جهتیکوکار و بدکار در جهان آخرت است و از ا     ینهاي    انسان

 ،دیـ ر و مریـ ان پ یـ شـود و سـپس م       مـی  ش صـبح آغـاز    یاالرواح با سـتا     مصباح .کند می

 را  ی عرفـان  يرهـا یاز کلمـات و تعب    اي    ر پاره ی پ ،نآرود و بعد از       می ها  و پاسخ ها    پرسش

 هـا  دهیـ ان دیـ و بـه ب  کند  میغازآ سالک سفر خود را ،ن مرحلهیدهد و بعد از ا    می حیتوض

ت یفیان ک ی روح بر جسم و ب     ي سرگردان دربارة برتر   يز همانند مثنو  ینن اثر   ی ا .پردازد می

  .پردازد  میکیهر  حال

ن نکتـه  ید به ا یاالرواح ابتدا با   حا سرگردان و مصب   ي مثنو یعنی ، دو اثر  ۀسیدر مقام مقا  

  : مثالً.تکرار هم هستنداي   به گونهي از دو مثنویاتیم که گاه ابیاشاره کن

     آد تو فردوـ بیـکیر اــچر ـــه             فردا وي و ديپرروز و ـــام

  )489، 1375 ،یوفائ(

     انه خوش باشین میست در ایکس ن       ش خودست فتنه نقاشـبر نق

  )489 ،همان(

  : سرگردان آمده استين صورت در مثنویو به هم

    و فرد آــود تـ بیــکیرچار ــه          و فرداي و ديروز و پرـــام

  )468ت ی ب،1343، يسجاد(

    انه خوش باشین میست در ایکس ن       ر نقش خودست فتنه نقاشـب

  )521 بیت ،همان(

  : مثاليا بر؛ استيری و تعبیمضمونهاي  يندگر در حد همانیدهاي  مشابهت

    ؟ـدهیرـــ بيامرـــت سیاــاز غ          دهی بديامرــوسالۀ ســـگ

  ) 845 ،1375 ،یوفائ(

    ینیه بــ چيامرـــت سیاــآن غ       ینی ب چهيامرـوسالۀ ســگ

  )618ت یب، 1343،يسجاد(
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  :تی تصرف در ساختار بیگر با اندکیا موارد دیو 

  االكـر چــت فکــل اسیائــکیم            ل است فکر ادراكیرافــاس

  داستیو پــط تـــل از خیزرائــع           داستیل ز نطق تو هویرـجب

  )823، 1375 ،یوفائ(                                          

  ورــامل نـــت حــل اسیائــکیم             ل است حامل صوریرافـــاس

  ض روحـابـــت قــل اسیزرائــع            ض روحیل که هست فایرـجب

  )593 - 594 اتی اب،1343، يسجاد (                              

  :گریا مورد دیو 

    ت فرشته گرددـه صفـــه بــوانگ        رشته گرددرد سـور خـــاز ن

  )811، 1375 ،یوفائ(

   يردــوز نور خرد سرشته گ       ي فرشته گردیر جهد کنـــگ

  )164 تی ب،1343، يسجاد(                                       

  :ایو 

  از آتش و باد و آب و خاکست          جان پاکستيجسم تو که جا

  )808، 1375 ،یوفائ(

  آب و باد و خاکست و نه آتش        ود ز جسم جان پاکستــمقص

  )14 تی ب،1343، يسجاد( 

  :ایو 

   اوست هست ما هست یاز هست         وستیق است که قادرست پـح

  )829، 1375 ،یوفائ( 

   وستیش پیه ذات خوـاو هست ب         ا هستـ اوست هست میاز هست

  )431ت ی ب،1343، يسجاد( 

   .شود ي میدار اطناب سخن از ذکرشان خوديگرکه برایمتعدد دموارد  و

ار یبات بـس  یواژگان و ترک  هاي     است و مشابهت   یمضمونهاي     مشابهت ،آنچه گفته شد  

   .ن استیشتر از ایب
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  جهینت

د یـ  آنهـا با    از یکـ ین اسـت کـه      ی ا ،دیآ  می  به دست  ي دو مثنو  ۀسیاکنون آنچه از مقا   

د یـ  بایخیق مالحظـات تـار  ی تطب ي برا يگریز هر سخن د    اما قبل ا   . باشد يگرید از د  یتقل

 ،یخاقـان ( در گذشته اسـت      595اقوال در   ترین    حی بر اساس صح   یم که خاقان  یدر نظر آور  

 636ا  یـ  635اگر نسبت مثنوي به او درست باشد         را   ي و وفات اوحد   )کی پنجاه و  ،1368

االرواح   کـه مـصباح    رسـد   مـی  سه به نظـر   یدر مقام مقا   .)833 ،1370 ،صفا(اند    ثبت کرده 

د و از یـ نما  مـی تـر   آن هم پخته ی سرگردان است و مطالب عرفان     يتر از مثنو  ار استوار یبس

سـرایندة   .االرواح باشـد    از مـصباح   يدیـ د تقل یـ  با ين مثنـو  یـ رسد که ا    می ن رو به نظر   یا

ن یو بـد  رفتـه   ی پذ تـأثیر  سرگردان از مصباح     ي و مثنو  4ثر بوده است  أ مت یاز خاقان مصباح  

را یـ  ز .کنـد   مـی   معلـوم  ی را بـه خاقـان     الغرائـب   خـتم  انتساب   ۀ حلق ،االرواح  مصباح ،بیترت

االرواح   سـرگردان بـا مـصباح      ي مشابهت مثنـو   ،قتیشود در حق    می  که احساس  یمشابهت

نام   بی  سرگردان و  ين که مثنو  آ است و حاصل کالم      یثر از سبک خاقان   أاست که خود مت   

 ي متوسـط و تـا حـد   ی متن، نسبت داده شدهی خاقان به الغرائب  ختم که با عنوان     ینشان و

  . استيا اواخر قرن هفتم هجریمه یف و سروده شده در نیضع
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  ها نوشت پی

 شـمارة   ،ی نسخۀ برگردان به قطع اصل نـسخۀ خطـ         ،)نیالعراق تحفۀ (الغرائب  ختمد به   ی بنگر - 1

 مرکـز   ،رج افـشار  یـ تار ا شگفیـ  بـه کوشـش و بـا پ        ،593 کتابـت    ،)نیـ و(ش  ی اتر ی کتابخانۀ ملّ  845

ن یـ و / ی شمـس ي هجر 1385 تهران   ،شیراث مکتوب و انتشارات فرهنگستان علوم اتر      ی م یپژوهش

  .يالدی م2006

 از  ، در مدح اصـفهان    الغرائب  ختمن قسمت از    ی بر آن است که ا     ين سجاد یالدءای استاد ض  -2

را مـراد   یـ  ز .ستیـ  که مطلب از اصل درسـت ن       یدر حال  .)153 ،1343 ،يسجاد(ن رفته است    یب

 نـاقص و ناتمـام کـه اکنـون        ين مثنو ی ا ،شود  می  چنان که در مقاله گفته     الغرائب  ختم از   یخاقان

  . نبوده است،ت آن در دست استی ب638تنها 

 منـشعب اسـت و      یقت از روش سـنائ    یکه سبک او در حق    سد  ینو  می الزمان فروزانفر  عی بد -3

ـ  . است ید از سنائ  یدش به تقل  ی از قصا  یقسمت داکرده اسـت   یـ وه پ یج اسـتقالل شـ    ی بـه تـدر    ی ول

  .) 617 ،1350 ،فروزانفر(

شـود، وي بـا آثـار         االرواح دریافت مـی      چنان که از تأمل در آثار اوحدي کرمانی و مصباح          -4

  ترسـاییه  االرواح، یاد قصیدة     زیر از مصباح   براي مثال ابیات  . خاقانی آشنا و از آن متأثر بوده است       

  :کند  در ذهن زنده می را)23، 1368 ،یخاقان(

ه ـل شکفتـو گـباغ صفا چ در                   ر نهفتهــدم دگــی دیومــق

  ن ـیرده از دــ را شمیانــرهب                   نــییه آــ را گرفتیتـرسای

  ازـر عشق زنّـیه دـه بــبربست               کشته همه خوك نفس را زار

  رور ـــپ قیاثلـوش و ج رانـمط                  اورــا مجـیسیکل ر وــیدر د

  .....ال خط ترساـه مثـرو بژـک            آسا انده راهبـه ملـسلس در

  .....بند سوزن ي پایسیچون ع                  تنۀرشت د وـ بنۀـــا بستـپ

           )845 ،1375 ،ییوفا(
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