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 پیشگفتار

شوند که هنوز َگرد  ها، بخش بزرگی از میراث فرهنگی ما را شامل می آثار خفته در کنج کتابخانه
اند و برخی هم که چاپ  وده نشده و به زیور طبع آراسته نگردیدهخمول از چهرٔه بسیارشان زد

ای جدید به تصحیح مجدد آنها نیاز آمده است. تا این آثار بتمامی  اند با پیدا شدن نسخه شده
اند، ارائٔه هر گونه نقد و نظری دربارٔه تاریخ زبان و ادبیات فارسی، سبک  تصحیح و منتشر نشده

 بررسی سیر تحول آن ابتر و ناقص خواهد بود.شناسی زبان و ادبیات و 
تحقیق در متون «بنابر این، برآن شدم تا دیوان فلکی شروانی را که از سوی قطب علمی 

در اولویت تصحیح قرار گرفته بود، برگزینم و بخشی از اوقات خود را صرف » حکمی و عرفانی
انجام یافت و تصحیح متن به پایان آمد، ها  های آن نمایم. پس از آن که مقابلٔه نسخه مقابلٔه نسخه

گشتم و هر جا  ای دربارٔه احوال و آثار فلکی بنویسم. در میان آثار و منابع می خواستم تا مقدمه
» زمانه، زندگی و آثار فلکی شروانی«گرفتم تا این که کتاب  یافتم برمی مطلبی دربارٔه فلکی می

)FALAKl-I-SHIRWANI: HIS TIMES, LIFE, AND WORKS( نوشتٔه محقق ،
شناس هندی، هادی حسن را دیدم و خواندم. پژوهشی بسیار دقیق و جامع بود.  دانشمند و ایران

لذا تصمیم گرفتم این کتاب را ترجمه کنم و به جای مقدمه بر دیوان فلکی بیفزایم تا پژوهشگران 
 هره مند شوند.و عالقمندان ادبیات فارسی بویژه فلکی شروانی، از این اثر ارزشمند ب

دیوان فلکی در چهار بخش تدوین شده است، بخش نخست ترجمٔه شرح حال فلکی به قلم 
بخش تمام  نیدر اهادی حسن است که نشان از دقت نظر و روش محققانٔه نویسنده دارد. 

بخش دوم مختصری دربارٔه  حسن است. یمصحح هاد وانیمنطبق بر د ،یارجاعات به اشعار فلک
ها و روش تصحیح است، و بخش سوم متن اشعار فلکی است  لکی و معرفی نسخهسبک اشعار ف

 اند. و بخش چهارم تعلیقات است که در آن برخی لغات مشکل و اسامی ناشناخته تعریف شده
گزار کوششها و یاریهای عزیزانی باشم که در تصحیح  دانم سپاس در اینجا بر خود فرض می
 ساندند:و انتشار دیوان فلکی مرا یاری ر
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تحقیق در متون «مدیر دانشمند قطب علمی  آقای دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد .۱
های فلکی را در اختیار بنده گذاشتند و لزوم تصحیح برخی نسخه ، که»حکمی و عرفانی

 آن را یادآور شدند.

مند، که در بدست آوردن نسخه کتابخانه کاخ دوست گرامی آقای دکتر علی سینا رخشنده .۲
 گلستان یاری رسان بودند.

 یاریمقدمه بدون  حیو صح قیکه ترجمه دق یمراد هیر خانم انسام، سرکاختهیمسر فرهه .۳
 .مقدور نبود شانیا

 علی رضا شعبانلو
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 



 

 فصل اول

 فلکی شروانی: زمانه، زندگی و آثارش 

 مؤلف: هادی حسن

 1. قلمرو پادشاهی شروان1
شامل دو بخش شروان و گشتاسفی است ه کشروانشاهاِن سدٔه ششم هجری در ایالت شروان 

؛ از شرق به »کنهرالمَلِ«یا » سامور«رودخانٔه ومت داشتند. قلمرو این پادشاهی از شمال بهکح
و از غرب به پادشاهی مسیحی گرجستان » سیروس«یا » رک«رودخانٔه  دریای خزر؛ از جنوب به

ق با حمایت گرجستان ه.  570 و 565طور موقت میان سالهای به» دربند«محدود بود. هرچند 
ق، فریدون اّول، پادشاه شروان، . ه 514مغلوب شد، اما خود ایالتی مستقل بود. چنان که در سال 

گفتٔه ابن اثیر، ق بنا به. ه 517؛ در سال 2م دربند جان خود را از دست دادکش با حاکشمکدر 
فته بودند، خواستار مداخلٔه سلطان ها مورد آزار و اذیت قرار گره از سوی گرجیکمردم دربند 
ای خطاب ق خاقانی قصیده. ه 575و  566ق یا میان سالهای . ه 553؛ در سال 3محمود شدند

ه به منظور جلب اعتماد اخستان سروده کای . و در حبسیه4م دربند، سرودکالّدین، حابه سیف
 :5بود، گوید

مــن بــبــرد در مــِه آب اگــرچــه آِب مــهِ ز بــنــِد شــــاه نــدارم گــلــه مــعــاذالــلــه
ــا آالنکــ ــزم ســــوی عــراق ی بابکجــا گــری به  یا  خاز  بابجا روم ســوی اب ال

مان خزر و دربند از شمال، کموقعیت جغرافیایی شروان، ارتباطات شروانشاه را به حا
 Russianاِن آنان از جنوب، و دریای کپادشاهان گرجستان از غرب، سالطین سلجوقی و اتاب

Sea – raiders ٔه شروانیان عالوه بر نام کرد. در ضرب سکی از شرق، محدود میکیا برودنی
شروانشاه، نام خلیفه و همچنین نام سلطاِن سلجوقی نیز بود، که این امر خود نشان دهندٔه ضعف 
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ومتی شروان است. ارتباط خلیفه با شروان صوری بود، اما ارتباط پادشاهان سلجوقی با کح
رد و کساله تحمیل  کیبه شروانشاه مالیات  هـ. ق) ۴۶۵-۴۸۵(شاه کملشروان این گونه نبود. 

ق ملکشاه با ه.  622رد؛ و در سال کق شروانشاه را زندانی ه.  517سلطان محمود نیز در سال 
 رد. ک کمکالّدین خوارزمشاه لغو مالیات، به سلطان جالل

» َشروان«شود اّما تلفظ می» ِشروان«طور معمول اگرچه به» شروان«ه واژٔه کشایان ذکر است 
 :6شود. خاقانی گویدهم خوانده می

ـــِب َشـــروان م ـــهر ه خاقانــــیکـــن کـــعی ـــر اســـتکهســـت از آن ش ـــداش ش ابت
اّول شــــرع و آخــــِر بشــــر اســـتکـــنـــی بـــدو حـــرفکعیــِب شـــهری چـــرا 

 ی آمده است:کو شبیه آن در بیت فل
ـــررویـــاِن از پریه جای شور و شرِّ دیو بودکشورٔه شروان  مـــان آراســـتهکو ُتر كتُ

 ششم هجري ة. شروانشاهان سد2
ه در اینجا بررسی شد، تنها قرن ششم هجری را دربر خواهد کتاریخ شاهان شروان همانطور 

می کگرفت؛ یعنی تقریبًا دورٔه خاقانی شاعر، اما برای حفظ انسجام، الزم است که این بحث 
 غاز شود.تر یعنی با دورٔه فریبرز اّول آقبل

 فریبرز اوّل
 8است.شف شدهکی،ک، حامی فل7ه از دورٔه فریبرز اّول، پدربزرِگ منوچهر دومکاخیرًا دو نوع س

های گروه اول در یک روی نام فریبرز دارند و بر روی دیگر آنها عبارات ال اله اال الله، محمد سکه
های گروم دوم، در یک اّما سکهشاه حک شده است. کرسول الله، المقتدی بامرالله و السلطان مل

رو عنوان الملک فریبرز دارند و بر روی دیگر آنها ال اله اال الله، محمد رسول الله و المستظهر 
 بالله حک شده و خبری از نام سالطین سلجوقی نیست.

ق ه.  465ـ485شاه در سالهای کق و سلطان مله.  467ـ487المقتدی در سالهای خلیفه 
ق ضرب شده ه.  485و  467های نوع اّول باید بین سالهای هک. مجموعه سکردندحکومت می

ق، منوچهر ه.  487ـ512ومت خلیفه المستظهر در سالهای کعالوه بر این، هم زمان با حباشد. 
ه فریبرز اّول باید بین کق پادشاه شروان بود. بدیهی است ه.  498اّول پسر فریبرز اّول نیز در سال 

 ق وفات یافته باشد. ه.  489و  487سالهای 
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م کفریبرز، حا کملشاه، کپیش از آمدن مل«گوید: می» اّران«شاه به کالبنداری دربارٔه رفتِن مل
خزانٔه پرداخت سالیانه هفتاد هزار دینار بهشروان، مقاومت و ایستادگی کرده بود؛ و نیز متعهد به

پرداخت چهل هزار دینار اف و ملزم بهگاهی از پرداخت مالیات مذکور معسلطنتی بود. اما گاه
، در ذیل »برتیکالّدین منسیرت سلطان جالل«تاب ک. محمودبن احمدالنسوی در 9شدمی

شاه، اشاره کرده است. کق، به مالیات تحمیل شده بر فریبرز اّول توسط مله.  622حوادث سال 
رت سلطان مقّرر کرده طلب مالی که در حض«الّدین خوارزمشاه از شروان شاهان سلطان جالل

 »بودند، کرد [و آن پنجاه هزار دینار بود.]
ه کر شده است: در قصیدٔه زیر کلیات خاقانی نام فریبرز در چندین جا به طور مبهم ذکدر 

هر حال خطاب به خواهر منوچهر دوم (شروانشاه منوچهر دوم پسر فریدون اّول) سروده است، به
رده کشاه را در اصفهان مالقات کفریبرز، مل کملپدر بزرگ او، ه کند کخاقانی قاطعانه بیان می

 :10است
ــز  ــهرگ ــان رِه کس از ک ــودکی ــه ب ــه نرفت ــه راِه  عب ــو رفت ـــه و فخـــِر کت ــان شــدهکعب 11ی

تو یافتـه بـه صـدق و منوچهــِر جـان شـده ه جـــــاِن منوچهـــــر داشــــتهکــــآن آرزو 
ـــره  این طرفه بین که دسـِت بـرادر فشـاند تخـم ــدههمشی ــادمان ش ــر و ش ـــرفت َب برگ

ــرواز  ــپ ــوک ـــوی ت ـــوچهر س ـــاِن من ــه  رده ج ــو را ب ــده ت ــه و خـــّرم روان شـــدهکدی عب
ــــرفشان ــــدون گه ـــده رواِن فری ـــیش آم ـــِم  پ ــین َعل ــر زم ــا زان گه ــدهکت ــان ش اوی
ـــم ـــه ه ـــرز رفت ـــاه فریبـ ــز ش ــو نی ــدِّ ت ــده دِر مل ج ــدهکدی ـــهان ش ــه و در اصف 12ش

شاه بود، منوچهر دوم باید خودش کر منوچهر دوم، نؤه فریبرز اّول، معاصر ملحال چون خواه
شویم: ی متوجه میکها و تصدیق خاقانی و فلهکنؤه همین فریبرز اّول باشد. از طرف دیگر از س

نامٔه ه در شجرهکمنوچهر دوم پسر فریدون اّول بود. درنتیجه فریبرز اّول پدر فریدون اّول بود چنان
 مده است:زیر آ

 فریبرز اول                                        

 منوچهر اول                  فریدون اول            

 خواهر منوچهر              منوچهر دوم 
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 منوچهر اوّل
 بهاز فریبرز اّول دو پسر به نامهای منوچهر اّول و فریدون اّول بر جا ماند که هر دو به ترتیب 

» تاژارمی«ه اخیرًا در موزٔه که است کس کیموجود  كپادشاهی رسیدند. از منوچهر اّول تنها مدر
یافت شده است که بر یک روی آن عبارات محمد رسول الله، المستظهر بالله و سلطان محمد 

 نوشته شده و بر روی دیگر الملک منوچهر بن فریبرز حک گردیده است.
شاه سلجوق از سال کق و سلطان محمد پسر مله.  514تا  487خلیفه المستظهر از سال 

ق شاه شروان بود ه.  498ردند. بنابراین، منوچهر اّول در سال کومت کق حه.  511تا  498
 514و  498ه در بین سالهای کق بدیهی است ه.  514شته شدن فریدون اّول در سال کعالوه با به

 پادشاهی فریدون اّول آغاز شده باشد. ق سلطنت منوچهر اّول پایان یافته وه. 

 فریدون اوّل
نوشتٔه تاریخ گرجستان در سال ای شناخته شده نیست اما بنا بهاز زمان فریدون اّول هیچ سکه

ق در جنگ حاکمان شروان و دربند، فریدون کشته شد و شروانیان به ه.  514م. برابر با  1120
نامیده است که مؤید سخن تاریخ  14»شهید« . خاقانی در بیتی فریدون را13هزیمت رفتند

گرجستان است. امتیاز عمدٔه فریدون در شهادت او نیست بلکه در این حقیقت نهفته است که 
 او پدر منوچهر دوم است که منوچهر دوم حامی ابوالعالء گنجوی، خاقانی و فلکی شروانی بود. 

اتا ـ را برای کرجستان، دخترش ـ ق، دیوید دوم پادشاه گه.  510م. برابر با  1116در سال 
مرانی کیونان فرستاد. او قبًال دختر بزرگ خود ـ تامار ـ را برای حازدواج با پسر امپراطور به 

آید که تامار همسر منوچهر دوم بود و ازدواجش . از این سخن چنین بر می15شروان فرستاده بودبه
ر حال پیوند با دولت مسیحی گرجستان، هق رخ داده است. به ه.  510و  504در بین سالهای 

ای برای حمله گرجستان به شروان شد. در سال به جای مفید بودن برای مسلمانان شروان، بهانه
همراه لشکری قوی برای حمله ق دیوید دوم پسرش ـ دیمتری ـ را بهه.  511م. برابر با  1117

رد. او در آنجا غنائم و اسرای زیادی کصرف را ت» االْدُزرک«شروان فرستاد. دیمتری قلعٔه نظامی به
مان کر نام سوک. ذ16ست دادکل نیروهای ایران ـ را شکمان ـ فرماندٔه کر سوکدست آورد و لشبه

مان کخاطر ناصرالّدین سوه فریدون اّول باید بهکتوسط مورخ تاریخ گرجستان، نشانگر آن است 
رد) پسر ظهیرالّدین کومت کق حه.  579تا  522از سال » مان دومکسو«عنوان ه بعدها بهک(

رده ک کمکرد) تقاضای کومت کق حه.  521تا  506ه از سال کابراهیم ـ پادشاه ارمنستان (
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مدت دو سال با صلح نزد پدر بازگشت و این گونه بهاش بهباشد. دیمتری بعد از جنگ پیروزمندانه
ق دیوید دوم به شروان لشکر کشی  ه. 514م. برابر با  1120و آرامش سپری شد و سپس در سال 

اندوزی دربند را برانگیخت؛ جنگ ادامه رد. حملٔه گرجستان با وجود ضعف شروان، طمع مالک
شته شد کق رخ داد و فریدون اّول ه.  514م. برابر با  1120یافت و این درگیری در ماه نوامبر سال 

 ست خورد.کو سپاه وی ش

 منوچهر دوم 
و شناخته و اخیرًا کاتالوگ مارکر دوم ناشناخته بود و در زمان چاپ و نشر های دورٔه منوچههکس
یت موزٔه ارمیتاژ است. کطور ناقص در مالارزش و بهمکفام، شف شدند و در حال حاضر نقرهک

ه ال اله اال الله، محمد رسول الله و نام ک، روی س»منوچهر بن آفریدون کالمل«ه لقب کپشت س
ه کشده  کحرد) با نام سلطان سلجوق کومت کق حه.  ۵۳۰ـ  ۵۵۵از سال ه کخلیفه المقتفی (

 ها محو شده است.متأسفانه روی همٔه نمونه

 منوچهربن آفریدون
امل کآید که نام از مراجعه به اشعار ابوالعال گنجوی، خاقانی شروانی و فلکی شروانی چنین بر می

بر کبیر یا اکیدون، شروانشاه، خاقان بزرگ، منوچهربن فر کملمنوچهر دوم، ابوالهیجا فخرالّدین 
 بوده است. ابوالعال گوید:

ــا ه مـرا بـا خـدایگان بـوده اسـتکـبه عّزتی  ــن ابوالهیج ــِر دی ــان فخ ــین و زم ــِه زم ش
ــِر  ـــوس ــاه  کمل ــر ش ـــر چه ــمنوچه ــا ـزوک ــدان ثن ــده خان ــده و فرخن شــده اســت زن

 :17خاقانی گوید

ــرمال جالل زکبر کخاقاِن ا نشانخسرِو سلطان  ــد ب ــده االصــغر نویس ــارش عب روزگ
ـــا کازآنناِم او چون اسِم اعظم تاِج اسما دان  ـــِم منوچهرســت طـــوِق اصفی ــٔه می حلق

ـــو ــاِج مل ــت و ت ــالِل مّل ـــرالّدین کج ـــری اخـــالق فخ ــوچهِر مشت ـــر من ـــِر مه سپه

 ی گوید:کفل
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اه و جالل و امر و فرمانش نگرگوید آن ج آسمان چون بیندشکبر کفخِر دین خاقاِن ا
گفت سبحان الله آن رای جهانبانش نگر ه در شانش خردکخسرِو ایران منوچهر آن

بنـدگاِن بهتـر از فغفـور و خـاقـانش نگر ن به قدرکهست خاقاِن بزرگ او را لقب لی    . . . . . . . . . . . . . 
ــــــــز دولــــــِت او امیـــــــــدوارمک خــاقــــاِن بـــزرگ شـــاِه شــــروان
ــــز خـدمـِت اوســت افـتـخــــارمک بوالـهـیـجـا فخــِر دیــن منـــوچهـــر

 . . . . . . . . . . . . . 
ــــ ــــوسهکای فـل ــــش ب ــم می ایی زان دو لـب ــه غ ــاری ز چ ــو ب ــوریجــوی ت خ

ـــــروانشــــِه شـاعــــِر ش ه تـــوکـنـــد بـــر تـــو جفـــا زانـــکـو نـکــ ــــری کنی اخـت
ـــم  مـفــخِر شـاهـــاِن جهـــان فـخــِر دیـــن ـــاِه مـعـّظ ـــشـ ـــری کَمـِلـ گـــوهــ

ـــری او ســبــــِب مــهتــــریک ه هـسـتکشــاه منـوچهـِر فـریـدون  ـــهـتــ

ش هیچگونه ارز» برکبیر یا اکخاقان بزرگ، «و » شروانشاه«های منوچهر دوم، از میان عنوان
» فخرالّدین«و » ابوالهیجا«های هویتی ندارند زیرا اخستان اّول نیز این عناوین را داشت. اما عنوان

متعلق » الّدینجالل«و » ابوالمظفر«ه کمنوچهر دوم است، درست همانطور منحصرًا متعلق به 
 ه از تعیین هویت پدر و پسر عاجز شدند، عنوانکنویسان رهکبه اخستان اّول است. تذ

و » 18خانیکوف«ه این اشتباه در مورد هر دو توسط کمنوچهر دوم دادند را به» الّدینجالل«
 رار شد. کت» 19پاخومو«

 منوچهر یدوران پادشاه
آغاز و پایان سلطنت دو شروانشاه، منوچهر دوم پسر فریدون اّول و اخستان اّول، شواهدی مبنی بر

 یل ارائه شده است:پسر منوچهر دوم پسر فریدون اّول، در جدول ذ

 مدرک سکه شناسی شروانشاه شاهد ادبی
 سلطان سلجوق خلیفه عباسی  

نوشتٔه تاریخ  بنابه
گرجستان در سال 

ق درگذشته ه.  514
 است.

 ای نیست.هیچ سکه ای نیست.هیچ سکه فریدون اّول
 

 30گفتٔه خاقانی بنا به
 سال حکومت کرد.

منوچهر دوم پسر 
 فریدون اّول

 نام از روی همٔه نمونه ق) ه. 530ـ55ی (المقتف
  ها محو شده است.سکه
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 مدرک سکه شناسی شروانشاه شاهد ادبی
 سلطان سلجوق خلیفه عباسی  

اخستان اّول پسر  
 منوچهر دوم

 555ـ66المستنجد(
  ق) ه.

ه.  558ـ73شاه(ارسالن
  ق)

اخستان اّول پسر  
 منوچهر دوم

 566ـ75المستضی(
 ق) ه.

شاه طغرل سوم پسر ارسالن
 ق)ه.  573ـ90(

اخستان اّول پسر  
 منوچهر دوم

شاه طغرل سوم پسر ارسالن ق) ه. 575ـ622ناصر (ال
  ق)ه.  573ـ90(

 584در سال 
سلطنت کرده است 

لیلی و «زمانی که 
او  نظامی به» مجنون

 اهدا شد.

اخستان اّول پسر 
 منوچهر دوم

  ق) ه. 575ـ622الناصر (

عباسی  ه در دورٔه خالفت یک خلیفهٔ کهای فریدون اّول، منوچهر دوم و اخستان اّول هکس
ه نخست کعبارت دیگر خاقانی در مرثیٔه منوچهر دوم (همان طور ضرب شدند ناقص هستند. به

 :20ردکومت کگوید منوچهر دوم سی سال حتوسط خانیکوف خاطرنشان شد) می
خوابگــاِه منــوچهر پادشاســت کاین خــاکــ روان رواست کاشبه  کنید خاکگر خون 

ــاِج  ـاله  یــان چــون گذاشــتیکشــاها ســریر و ت ـتی کُملـو  کِملـسی س ـان چـون گذاش جه

نوشتٔه تاریخ گرجستان، فریدون اّول در ه منوچهر دوم پسر فریدون اّول بود و بنا بهکاز آنجا 
(زیرا ازدواج  21ق درگذشت، پس منوچهر دوم در زمان مرگ پدرش، خردسال نبوده.  514سال 

ق رخ داد). در نتیجه بدیهی است ه.  510 و 504او با ـ تامارـ شاهزادٔه گرجستان میان سالهای 
. بنابراین سلطنت 22شیدکق طول . ه 544تا حدود  514ه دورٔه سلطنت منوچهر دوم از سال ک

کند عددی که خاقانی ذکر می لذاق یا در حدود همان سال آغاز شد . ه 544اخستان اّول، در سال 
ها فریبنده است هکه ظاهر همٔه سک(سی ساله ملک) نزدیک به واقعیت است. پس بدیهی است 

ها ـ اّولین آنها که از آِن فریدون اّول و دومیِن آنها که از آِن منوچهر دوم هکو این سه مجموعه از س
 544اخستان اّول بین سالهای ق ضرب شدند و سومین آنها متعلق به. ه 530و  514بین سالهای 

 اند.شف نشدهکق ضرب شد ـ هنوز . ه 556و 
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 واج منوچهر دومازد
یونان فرستاد. او پیشتر دختر بزرگترش اتا ـ را برای ازدواج با پسر امپراطور بهکدیوید دوم دخترش ـ 
آقسرثان با جورج سوم مانند پسرش رفتار . «23ومت در شروان فرستاده بودکـ تامار ـ را برای ح

ر کرچه نام داماد تامار صریحًا ذ. بنابراین اگ24کرد زیرا آقسرثان، شروانشاه، پسرعمٔه جورج بودمی
ه کرده زیرا اخستان پسر تامار، همانطور که تامار با منوچهر دوم ازدواج کنشده ولی واضح است 

عالوه این ازدواج نه بعد از سال شناسی و شواهد ادبی اثبات شد پسر منوچهر دوم بود. بههکاز س
یرا براساس همٔه منابع اگر دیوید در سال ق ز. ه 504ق اتفاق افتاد و نه پیش از سال . ه 510

سالگی صورت گرفته و در اّولین سال  20ازدواج او در  25میالدی متولد شده باشد 1073
شوهر داد. پس تاریخ ازدواج تامار سالگی به 16ازدواجش پدر تامار شد و دخترش را در سن 

ق بوده باشد. تاریخ . ه 504م، برابر با  1110) در سال 16+  1+  20م. +  1073ن است ( کمم
ق ـ نه زودتر و نه دیرتر ـ راهنمای دشواری است برای . ه 510و  504ازدواج تامار بین سالهای 

های تولد منوچهر دوم و اخستان اّول، زیرا منوچهر دوم در زمان ازدواجش باید حداقل اثبات تاریخ
ه کعالوه با وجود اینلد شده باشد. بهق متو. ه 484ـ 90ساله بوده باشد و در سالهای بین  20

ق متولد شده . ه 510ق و نه احتماًال قبل از . ه 504تواند نه قبل از اخستان ـ پسر تامار ـ نمی
در شعر خاقانی  26آن تفسیر توسط پاخومو به هکتفسیر روشنی باید مطرح شود چنان کیباشد 

 :27اشاره شده است

ــا و نزادا نچو کَملِ پانصِد هجرت از جهان هیچ  ــتین یاز خلف ــای راس ــا خلف ــلطنت ت س

ق متولد شده است. بنابراین ه.  500ه اخستان در سال کو تفسیر خانیکوف داّل بر این است 
 رسیم:های زیر میتاریخبه

 ق.ه.  490و  484ـ تولد منوچهر دوم بین سالهای 

تر کق نزدیه.  510تاریخ بهه کق ه.  510و  504ـ ازدواج منوچهر دوم با تامار بین سالهای 
 ق.ه.  504است تا به 

 ق.ه.  510ق و احتماًال بعد از ه.  504ـ تولد اخستان بعد از سال 

ه کمنوچهر دوم خطاب شده و َنه قصاید خاقانی ی منحصرًا به که َنه قصاید فلکـ عجیب است 
امار در هر جای این ه باید نام تکسروده  28مرثیٔه طوالنی برای منوچهر دوم کیپنج مدیحه و 
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رده است و من متوجه کاخستان اّول خطاب قصیده به کیر شده باشد. تنها در کشعر منظوم ذ
 :29رده استکشدم خاقانی به َنَسب عیسوی ممدوحش اشاره 

معجزه را همین قدر هست گوای راستین زنده شد کملاز شِه عیسوی نسب عازِر 

خود را با سیمایی » آنی«ل شدن اردوگاهش در م.) بعد از منح 1155ـ 84جورج سوم (
درجات باال رساند، حضور یافت. در این زمان ه او را بهکها، هکٔه ملکاش، ملدرخشان شبیه به عمه

م. برابر  1161از این رو تامار هنوز در سال  30ردهکلبخندش تطهیر های آمیخته بهکتامار او را با اش
ق درگذشت، او باید الاقل ه.  544ی منوچهر دوم حدود سال ق زنده بوده است و وقته.  556با 

صومعٔه راهبه شد و بهه کخاطر بیوه بودن وی است سال بیوه شده باشد. احتماًال به 12برای مدت 
 در این باره اطالعات مختصر و جزئی داده است:  31یافت. تاریخ گرجستانراه» تیگوا«

 کیعنوان م.) و بنیانگذار خانقاه تیگوا به 1125ـ 54تامار، خواهر پادشاه دیمتری اّول («
 » راهبه درگذشت.

 : 32م. توسط تزارویچ و اخوتچ این چنین شرح داده شده است 1745این مطلب در سال 
سمت مغرب ِفْتزا صومعٔه صلیب توسط تامار، دختر سمت مشرق ِمِتْخ و بهدر تیگوا (تیقوا) به«

وسیلٔه تعداد ه بهکل و بلند، معماری زیبایی دارد کگنبدی ش دیوید بنا شده؛ آن صومعه با سقفی
 ». شودشیش اداره میک کیزیادی از ساختمانها احاطه شده و در حال حاضر توسط 

 : 33م. تأیید شده است 1849ای از م. دیمتری در سال تیبهکوسیلٔه و به
ساخته شده است و بنا  تراشیدهه از سنگهای کدر روستای تیگوا صومعٔه بزرگی وجود دارد «
ان با دعای مریم مقدس (دختر عفیف) برپاست. آن صومعه کگزارش اهالی آنجا، این مبه

ونی در حیاط هستند و کهای مسهای خانهه آثار و باقیماندهکبا دیواری ویران احاطه شده 
دام سه یا که هر کهای سنگی هستند كای از آجرها تزئین شده و مابقی آنها بلودیوار با قّبه

ند. ارتفاع کچهار ارش طول دارند. همان شرح و توصیف، دربارٔه درون دیوار هم صدق می
لیسا بسیار قدیمی است اما مردم هنوز کارش است؛ اگرچه  21ارش و عرض آن  34لیسا ک

شود. از طرف شمال پردازند. آیین عشای رّبانی در آنجا اجرا میدعا و نیایش میدر آنجا به
 ه من فقط توانستم سه خط پایانی سمت راستکای وجود دارد تیبهکپنجره،  کیباالی لیسا ک
 »نید!ک کمکخادم خود، تامار، به«نم: که دارای معنا و مفهوم بود، استنباط ک را
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اشتباه » ان با دعای مریم مقدس برپاست...کاین م«ه معتقدند: کان کبنابراین باور اهالی آن م
 است. 

ها خوانا توان دید سنگ نبشتهلیسا میکه داخل کهایی وجود ندارد و در مقبرهنوشتٔه دیگری 
 شاهزاده تامار باشد.ن است متعلق بهکی از این موارد ممکاحتمال زیاد ینیستند. به

 پسران منوچهر دوم 
، یکگفتٔه فلمعلوم نیست که تامار، مادر اخستان، تنها همسر منوچهر دوم بوده است یا نه. بنا به

 :34منوچهر دوم پنج فرزند داشت
ــوچهر  ــاری ســپهرشکــخاقــاِن دیــن من در صــدِر مهرمســند مــه پایگانــه زیبــد ز ی

 . . . . . . . . . . . . . 
ـــه ـــاد وانگ ـــاه ب ـــنج دارای پنج ـــد پ یـــت پانصـــد فرزنـــدزاده بـــاداکاز هـــر ی فرزن

و فرخزاد از شواهد های اخستان، شاهنشاه، فریدون ناماز پنج فرزند او، چهار فرزند به
  اند:شناسی مشخص شدههکس

 اخستان بن منوچهر .1
 

 روی سکه پشت سکه
 کالمل

 المعظم بن منوچهر
 المستنجد

 بالله السلطان
 اسال شاه (چنین نوشته شده)

 ال اله اال الله

 . شروانشاه بن منوچهر2
 

 روی سکه پشت سکه
 الله

 محمد رسول
 المعظم کالمل

شاهنشاه بن منوچهر 
 شروانشاه(چنین نوشته شده)

 ال اله اال الله
 محمد رسول الله
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عنوان پسر و (که تاریخ عمومی است)، فرخزاد به 36»آراتاریخ جهان«و  35»ت اقلیمهف«در 
ها احتمال دارد هکگواه سه بنا بهکعنوان پدر گشتاسپ یاد شده است جانشین منوچهر دوم و نیز به

ی که فلکسی است کطور شاهزاده ذخرةالّدین فریدون همان گرشاسپ نامیده شده باشد. همین
 .  37و را مخاطب قرار دادهدر شعر خود ا

ـــّدین ـــاله ذخرةال ـــه س ـــادا هم ــــانه ب ــــٔه زمـ ــــوده ز فـتـن آســ
یــــدون فر شــــیردل  ٔه  د ــهشـــهزا ــان یگان ــدر از جه ــون پ آن چ

الّدنیا و الّدین فریبرز عنوان پدر شروانشاه جاللر بهکالذبا فریدون بن منوچهر فوق کشبدون 
 ی است.کی

 پادشاهی منوچهر دوم 
دو دوره تقسیم کرد: دورٔه نخستین با مرگ فریدون اّول در سال توان بهمنوچهر دوم را میسلطنت 

ق . ه 518) در سال David The Restorerشود و با مرگ دیوید رستورر (ق آغاز می. ه 514
ه نامش کها و سلجوقیان قرار گرفت شروانشاه ه شروان مورد تهاجم گرجیکیابد، زمانی پایان می

ه شروان کق) زمانی است . ه 518ـ 44ر نشده موقتًا زندانی شد. و دورٔه دوم (کور مشخص ذبه ط
نگارهای وقایعدست آورد. منابع موثق برای دورٔه اول متعلق بهمستقل خود را بهدوباره قدرت نیمه
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دورٔه دوم شود؛ منابع موثق برای وسیلٔه البنداری و ابن اثیر تأیید میه بهکگرجی و ارمنی هستند 
 ی) هست.کنیز اشعار دو شاعر شروان (خاقانی و فل

سالهاي آغازین سلطنت منوچهر
ق وارد شروان شد. وی شروانشاه را دستگیر . ه 517م. برابر با  1123در سال  38سلطان محمود

ه در آن خواستار کسلطان دیوید فرستاد آمیز بهای توهینرد و نامهکرا تصرف » شماخی«و شهر 
 کیهزار سوار وارد شروان شد و در  50و خراج شده بود. دیوید در پاسخ بدان نامه، با باج 

اران، را شکست داد و منهزم کرد. آق  کاتاب، »آق سونتول«هزار نفر از نیروهای  4زدوخورد، 
ست کند اما شکرد نیروهای نظامی خود را به نیروهای سلطان محمود ملحق کسونتول سعی می
گرجستان رد و دیوید هم بهکرو سلطان محمود از فرط ترس و وحشت فرار  خورد. از این

  39بازگشت.
آرهان را سه هزار نفر ذکر کرده َنه چهار هزار  کاتاب، »آسخاندول«در تاریخ ارمنستان سواران 

است یعنی » آق سونقور«تحریف شدٔه واژٔه  کشبدون » آسخاندول«یا » آق سونثول«. واژٔه 40نفر
ق آق . ه 525م مراغه بود و سپس در سال کق حا. ه 516ه در سال ک 41احمدیلیآق سونقور 

شاه شد و در پایان توسط کداود بن سلطان محمود بن مل کملالسلطنٔه سونقوری احمدیلی نایب
  42شته شد.کق در همدان . ه 527اسماعیلیان در سال 

ه است، با روایت مسیحی ق که توسط البنداری داده شد. ه 517روایت اسالمی جنگ سال 
. بر اساس گفتٔه البنداری، سلطان محمود با دعوت فوری رهبران فرق داردآن، تنها در جزئیات 

ه در مرزها کفار کرد، در نتیجه، کشور تاخت و شروانشاه محبوب را زندانی کشروان، بر ضد این 
 دو فرسنگی ارتش سلطان هزار سواره نظام در فاصلهٔ  30ردند تحریک شدند و با یاری کزندگی می

ه سلطان محمود کیاری اسالم آمد. در آن حال ست غارتگران، بهکمحمود اردو زدند. اما خدا با ش
، خشم گرفت و فرمان قتل او را کلملا، پسر نظامکلملانابسامانی اوضاع را دید بر وزیر شمس

  43بود.» بیلقان«ق در دروازٔه . ه 517االّول سال رد. و این اتفاق مقارن با پایان ماه ربیعکصادر 
ه سلطان کآید اثیر چنین برمینگار ارمنی، از گفتٔه ابنبر خالف روایت البنداری و وقایع

پیمانانشان، ها و هممحمود در شماخی با سپاه گرجستان مواجه شد؛ اما در نزاع میان گرجی
ن (لشکر محمود) دیگر مجبور قفچاق، سرانجام دشمنان همچون آوارگان متفرق شدند و مسلمانا

گوست سال ی بعد سلطان، در ماه جمادیکبه جنگ با آنان نبودند. اند  1123الثانی برابر با ماه آ
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دیوید دوم هنگام بسیج نیروهایش از نیروهای قفچاقی سان  44م. از شروان به همدان بازگشت.
بنا براین  45شود.ند، تأیید میدید. بدین وسیله، سخن ابن اثیر که گفته است قفچاقیان خیانت کرد

ها از سو، و ضعف و نقص قفچاق کیشود که ضعف آق سونقور احمدیلی از تأیید می كمدار
ه البنداری کلی این جنگ ویرانی کشور بود کسوی دیگر، آنها را از جنگ با هم بازداشت و نتیجٔه 

 46کند.یاد می» تخریب شروان«از آن با عنوان 
ق سلطان سلجوق از صحنه ناپدید شد اما دیوید . ه 517م. برابر با  .1123پس از جنگ سال 

متجاوز سیاسی در راه شروان در دورٔه پادشاهی فریدون اّول تعقیب  کیعنوان ه بهکسی کدوم 
شروان بازگشت، دژ نظامی گلستان را به 47شد، بعد از بهبود یافتن موقعیتش با تسخیر تفلیسمی

وه کعنوان مقّر باشتاریخ گرجستان، دژ گلستان را به 48رد.کات وضع تصرف و بر آن نواحی مالی
ای ه خاقانی در قصیدهکانی مهم بوده باشد زیرا دریافتم که باید مکسلطنتی شروانشاه وصف کرده 

گوست  کیرکرده است. کنام این دژ را ذ49خطاب به اخستان اّول،  1124سال بعد در ماه مارس و آ
ه بر ضد کدیوید دوم برای دومین بار با شروان جنگ کرد: اّولین جنگی  ق،. ه 518م. برابر با 

فرماندهی شد طبیعتًا برای تاخت و تاز بود اما دومین، برای تسخیر شماخی و نواحی  50»شابران«
 و تالش برای الحاق یا متحد ساختن بود. 51اطراف بود

 منوچهر  یان پادشاهیسالهاي پا
و در این دو  52ده از خاقانی در ستایش منوچهر موجود است.گوید: تنها دو قصیخانیکوف می

وب که شاهزاده قیام قفچاقیان را سرکام دو ارجاع تاریخی بیابم: اّول اینقصیده من فقط توانسته
پیروزی منوچهر  ی از قصایدش، بهکفلکی در ی 53رد.که منوچهر سی سال سلطنت کرد. دوم اینک

ه توسط کوب قفچاقیان است کهمان سر کشپیروزی بدون اشاره کرده و این  54فارکدوم علیه 
 ثبت شده است: 55خاقانی

سپهـــر مهـــر منوچهـــِر مشــتری اخـــالق فخــر الـّدین کجـالِل مّلــت و تـاِج ملــو
به هنـدوی گهـری چـون پرنـِد چـین بـّراق ه ریخت ازین پیش خوِن خفچاقانکز بس 

ای سبزه ز ِگـل بـر دمـد سـِر خفچـاقبه ج ه از روح نامیــه زیـن پـسکـعـجب مـدار 

 56سلجوق عراق، کمکه منوچهر دوم فتنٔه قفچاقیان را بدون کتوان فهمیدی میکاز قصاید فل
حاکم مقتدر تبدیل  کی ه سرانجام منوچهر دوم بهکشود رد. در این جا مشخص میکوب کسر
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 57ور، پادشاهی اّران،شده است زیرا جدا از حفظ و برقراری نظم در قلمروش، بر همسایٔه مجا
 گوید:غلبه یافته و شهرتش نیز بیشتر شده، چنان که خاقانی می

یا تیِغ بوالهیجاست آن، در قلِب هیجا داشته جام است یا جوزاست آن، یا چون یِد بیضاست آن
 . . . . . . . . . . . . . 

ــام را،  از فتـــــِح اّران نــــام را، زیــــور زده ایــــام را ــراق و ش ــتِح ع ــتهف ــّما داش ــی مس وقت

م.) نامعلوم است. در  1125ـ 54روابط سیاسی منوچهر با دیمتری اّول، پادشاه گرجستان (
عنوان غنائم جنگی های معروف دربند را بهق، دیمتری به دربند حمله کرد و دروازه. ه 532سال 
نوچهر دوم بوده موجود ه در آن زمان، دربند متعلق به مکی داّل بر اینکدر هر حال هیچ مدر 58ربود.

م است که پیشرفت  517و  518حمالت گرجیان در سال ی احتماًال با عنایت بهکنیست. فل
 ند.کمقایسه می 59م بودکه پیش از آن حاکِشروان را با هرج و مرجی 

ست سّد کشه منجر بهکازجمله جزئیات دیگر دربارٔه پادشاهی منوچهر، طغیان آب است 
 60گوید:ای میق. شد. خاقانی در قصیده. ه 532در سال احتماًال » باقالنی«

حلقـٔه میـِم منـوچهـرست طـوِق اصفیــا کازاندان ناِم او چون اسِم اعظم تاِج اسما 
خسِف آب و باد خواهد بود در اقلیم ما ز پِس سی و دو سالکاِم خسرو کبود در اح

ز آب آید گزند و نه ز باد آید بـالتا نه  ست پایکآب را بربست دست و باد را بش
آب چون آئینٔه شان انگبین گشت از صفا ه چون نحل این بنا را خود مهندس بود شاهکزان

61سی را گنجها دادش جزاکرنجهـای هر  تا به قـارون برد بند و گنـِج قـارون برگشاد

 . . . . . . . . . . . . . 
شـاه بنِد باقــالنی بست ماننــِد قبـــا بر زمین کاینکها برخاست نعـره کمالئاز 

پانصد و سی «سال سلطنت منوچهر است یا مخفف  32یا نشانگر » سی و دو سال«عبارت 
سال بود. درنتیجه با  30گفتٔه خود خاقانی امل سلطنت منوچهر بنا بهکحال دورٔه ». و دو سال

» باقالنی«ام هویت ق افتاد. متأسفانه من نتوانستهق اتفا. ه 532پذیرفتن بخش دوم، سیل در سال 
جوی کشیده شده بود،  62ر برای آبیاری منطقٔه گشتاسفیکه از رودخانٔه کنم اما چون کرا مشخص 

آید ی برمیکر واقع شده باشد. عالوه بر این از سخن فلکدرنتیجه سّد باقالنی باید بر روی رودخانٔه 
ه در جای دیگر کبازسازی شد اما نه در جای اصلی آن بل ه سّد باقالنی توسط منوچهر دومک

 63احتماًال باالی رودخانه برای جلوگیری از بازگشت سیل حاصل از تجمع آب:

 


