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چکیده

از میان شاعران برجسته زبان فارسی  ،ناصرخسرو دارای سبک فردی است  .این جستار نشان می
دهد که بخشی از سبک فردی او در فرم تازه ای است که به قالب قصیده داده و بخش دیگر مربوط به
محتوای خاص اشعار اوست .از جمله تازگی هایی که در فرم قصاید او هست تغییر ساختار سنتی قصیده
است .او تغزل و تشبیب وشریطه را از قصیده حذف کرده و بیت تخلص را نیز در مرز نسیب و مدح
نیاورده بلکه مانند غزل فارسی آن را در بیت یا بیت های آخر قصیده آورده است  .هم چنین در به کار
گیری وزن های کم کاربرد نیز نوا وری کرده است .البته به لحاظ سبک دوره شعر او تابع ویژگی های
زبانی سبک موسوم به خراسانی است .در بخش محتوا چون ناصر خسرو یک شاعر و نویسنده اسماعیلی
مذهب است شعر خود را در خدمت عقیده قرار داده و از این جهت نیز سبک خاص دارد .شگرد های
تبلیغی مذهب اسماعیلی و معتق دات آن از قبیل تأویل و روش موازی سازی در محتوای شعر او منعکس
شده و این سبک ویژه را تشکیل داده است.
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مقدمه
درختی ساختم مانند طوبی خرم و زیبا
/032بیت )94

که هر لفظیش دیناریست و هر معنیش خرمائی (قصیده

1

ناصر خسرو در میان شاعران هم عصر خویش چهره منحصر به فردی دارد .درست است که بخشی از
شیوۀ بیان این شاعر از «سبک دوره» یا آنچه با تسامح میتوان آن را سنت خواند ،تبعیت میکند و
ویژگیهای زبانی سبک موسوم به خراسانی به تمامی در خالل اشعار او نمود دارد؛ اما فراتر از این
ویژگیها ناصر خسرو دارای «سبک فردی »0است .در این مقال کوشش شده است به برخی از عوامل
سازنده سبک فردی این شاعر پرداخته شود.
در زمان ناصر خسرو فاطمیان امپراطوری قدرتمندی به مرکزیت مصر بر پا کرده بودند و داعیان
بسیاری در اطراف و اکناف عالم داشتند .عالوه بر آن عالم را به دوازده جزیره تقسیم کرده بودند که در
هر جزیرهای حجتی مأمور تبلیغ اندیشههای اسماعیلی بود ...« .و ایشان را به هر شهری کسی است که
خلق را بدین مذهب دعوت کند ،آن کس را صاحب جزیره خوانند و از دست وی به هر شهری داعیان
باشند و آن کس را که دین بر او عرضه کنند مستجیب خوانند و دو تن بودند معروف در روزگار ما که
ایشان به محل صاحب جزیره رسیده بودند یکی ناصر خسرو که به یمگان مقام داشت  ...و دیگر حسن
صباح که به اصفهان مینشست ( »...علوی ،بی تا .)34 :ناصر خسرو با عنوان حجت جزیره خراسان پس
از بازگشت از سفر مصر به تبلیغ پرداخت و طرفداران پر شماری پیدا کرد؛ اما حکومت سلجوقی این
تبلیغات را برنتافت و شاعر را مجبور به تبعید و خانه نشینی در درۀ یمگان نمود .برخی از آثار معتبر
ناصر خسرو از جمله جامع الحکمتین و بسیاری از قصاید بلند او محصول همین سالهای عزلت و تبعید
است  .ویژگیهای خاص شخصیتی و رسالت شاعر ،سیمای منحصر به فردی به ناصر خسرو داده است و
او را می توان از پیشتازان ادبیات ملتزم قلمداد کرد که شعر برای او وسیله است نه غایت و بدین سبب
سبکی هماهنگ با اندیشهاش دارد .افکار و اندیشه ها و حتی اصطالحات رایج در بین فاطمیان نیز در
دیوان ناصر خسرو به کار رفته است .مثال ً اصطالح دعوت که ناصر خسرو بر آثار خویش اطالق کرده
است:
هر سال یکی کتاب دعوت

به اطراف جهان همی فرستم( قصیده  /23بیت)02

یک اصطالح اسماعیلی است و فاطمیان مجموعه تعالیم خود را دعوت یا دعوه القدیمه می نامیدند که
در مقابل تعلیمات حسن صباح دعوه الجدیده نام نهاده شد (ر.ك :مِتها.)33 :3320 ،

در این جستار با توجه به محتوای اشعار و اطالعات زمانة شاعر سعی شده است نشانهها و دالیلی که
ناصر خسرو را واجد سبک فردی می سازد مشخص گردد .مطالب در دو بخش عرضه شده است ،در یک
بخش از نوگرایی در فرم شعرناصر خسرو و شکل آن بحث شده و در بخش دیگر به محتوای خاص
دیوان او پرداخته شده تا مجموعا حوزه سبک فردی این شاعر را مشخص سازد.
اشارات سبکی شاعر
ناصر خسرو سبک خود را به عنصری نزدیک میداند و اگر چه به لحاظ موضوع مدح با او مخالف
است اما تلویحا قدرت شعری او را می ستاید و گاه نیز خود را برتر از او می شمارد:
بخوان هر دو دیـــــ وان من تا ببینی

یکی گشته با عنصری بحتری را (قصیده/29بیت)92

نظام سخــــن را خداوند دو جهان

دل عنـــصری داد و طبع جریرم (ق/030ب)32

ای حجت زمین خراسان به شعر زهد

جز طــــبع عنصریت نشاید به خادمی(ق034ب)93

البته از حیث اشتراك موضوع دیوان ،بیشتر با کسایی احساس رقابت میکند و ممکن است در انتخاب
شیوه مدح اهل بیت تحت تأثیر راه او قرار گرفته باشد .اشعار کسایی به عنوان شاعری شیعی متضمن
مدح اهل بیت است و از این جهت موضوع شعرش با شعر ناصر خسرو مشابهت دارد .ناصر خسرو از
وی بسیار نام برده به استقبالش میرود و قصایدش را جواب میگوید:
پژمرد بدین شعــر تو آن شعر کسائی

« این گنبد گردان که بر آورد بدین سان»(ق/030ب)22

گر سخن های کسایی شده پیرند و ضعیف

ســــــــخن حجت با قوت و تازه و

برناست(ق/32ب)94
بــا نــو ســــ ـخنان او کهن گشت

آن شـهره مـــقالت کســــــــائی (ق /300ب )43

تا تــــو بدل بـــــــنده امام زمانی

بنـــــده اشـعار تست شــعر کسایی(ق90ب)49

او همواره شعرخود را برتر از کسایی میشمارد و  -با توجه به شعر موجود کسایی  -حق هم همین
است .اشارات اجمالی و گهگاهی شاعر نیز در شناخت سبک شخصی او راهگشا هستند ،این اشارات هم
اشاره به محتوای شعر و هم جنبه نقد و موازنه دارند اما از خالل آنها می توان داللتهای سبکی نیز یافت:
چون گشایشهای دینی تو ز لفظش بشنوی

سخره زان پس بر گشایشهای افالطون کنی(ق

/30ب )32
همچنین شعر خود را عمدتا با شعر کسایی مقایسه میکند و آنها را برتر میشمارد ،نکته مهمی که از
گفتههای شاعر در این موضوع بر میآید ،اشاره به تازگی سخن خویش است.

نکته دیگر این که ناصر خسرو در نظم و نثر  ،هر دو استاد است و این امر به نوبه خود باعث شده در
شعر نیز چندان به دنبال آرایه و تکلف نگردد بلکه زبان قابل فهمی به کار ببرد که به خود پیام لطمه وارد
نشود:
در باغ و راغ دفترو دیوان خویش
زاد المسافر است یـکی گنج من

از نظم و نثر سنبل و ریحان کنم (ق/311ب )3
نثر آن چنان و نظم ازاین سان کنم (همان ،بیت)42

قصاید او به صورتی که در اختیار جویندۀ امروزی است اگر چه به لحاظ ویژگیهای زبانی شامل سه
سطح آوایی ،لغوی و نحوی تابع سبک دوره است؛ اما بـه لحـاظ محتـوا ودر مـواردی نحـوه ارائـه فـرم
(شکل) با دیوان شاعران عصر غزنوی و اوایل سلجوقی و حتی دورههای بعد تفاوت دارد واین تفاوت به
نحوی است که ناصرخسرو را واجد خصوصیات سبک فردی میسازد .از جملـه در بحـث سـبک دوره،
قالب مسلط عصر غزنوی و اوایل سلجوقی قصیده است .هـم چنـین در بخـش بنـدی قصـیده برخـی از
بخشهای قصیده ناصر خسرو از قبیل قسمت آغازین آن که بیشتر وصف اجزای طبیعـت اسـت ،مطـابق
معمول در شعر ناصر خسرو نیز یافت میشود .اما از این قسمت که بگـذریم قصـاید او در فـرم ،تـازگی
دارد و فرم شعرش سخت با محتوای آن و سطح فکری شاعر مرتبط است .در ادمة جسـتار بـه برخـی از
این تازگیها اشاره میشود.
الف -نوجويی در فرم شعر ناصر خسرو

 -1استفاده از وزن هاي ثقیل و کم کاربرد:
مقایسة دیوان ناصر خسرو با شاعران نزدیک به سالهای شاعری او از قبیل عنصری ،فرخی و
منوچهری نشان میدهد که نسبت به آنها از وزنهای کم کاربرد استفاده کرده و ظاهرا از این حیث مسأله
رقابت و حس برتری جویی بی تأثیر نبوده است .این برداشت از بیتهایی به دست میآید که در آنها شاعر
اوال به کاربرد بحرهای نادر عروضی اشاره میکند ،مثال در وزن دوازده هجایی زیر که خود آن را نادره
بحر عروض خوانده ،در ادعای خویش صادق است چه ،از بین صد شاعر مطرح زبان فارسی (ر.ك :
وحیدیان کامیار )392 :3324 ،خود او این وزن را  3بار و فرخی سیستانی یک بار به کار بردهاند:
قصری کنم قصیده خود را  ،درو

از بیتهاش گلشن و ایوان کنم

بر درگهش ز نادره بحر عروض

یــکی امــین دانـــا دربان کنم

مفعول فاعـــالت مـــفاعیل فع

بنـــیاد ایـــن مبارك بنیان کنم

(قصیده /311بیت های32، 2و)33
هم چنین در وزن  32هجایی (فاعالت مفتعلن فاعالت مفتعلن) از بین همان تعداد شاعر فقط ناصر
خسرو است که دو بیت سروده :
گویمت چگونه شود زنده کو هالك شود

آب باز آب شود خاك باز خاك شود

جانش زی فراز شود تنش زی مغاك شود

تن سوی پلیـد شود پاك سوی پاك شود
(مینوی و محقق)402 :3324 ،

ثانیا به طبع بلند شعری خود فخر میکند و خود را با امثال عنصری و جریر و کسایی مقایسه میکند:
نظام سخن را خـــداونـــد دوجهان

دل عنصری داد و طبع جریرم(ق/030ب)32

پژمرد بدین شـعر تو آن شعر کسایی

« این گنــبد گردان که برآورد بدین سان؟»

بر بحر هزج گفتی و تقطیعش کردی

مـــفعول ُ مـــفاعیل ُ مـــفاعیــلُ فعوالن
(ق /030بیت های )24-22

 -2مديح :
درست است که دیوان ناصر خسرو نیز آکنده از مدح است ،اما نوع مدح او با شاعران هم عصرش
حداقل به لحاظ هدف فرق دارد ،هدف مدحِ شاعران درباری دریافت صله دنیوی است ،اما هدف ناصر
خسرو کامال در نقطه مقابل آنها یعنی تبلیغ عقاید دینی و دریافت اجر اخروی است .به جای پادشاه  ،در
درجه اول اهل بیت و ائمه هدی را میستاید:
پیـــش خدای نیست شفیعم مگر رسـول

دارم شفیع پیش رسول آل و عترتش(ق،20ب)0

جان را ز بــهر مدحــت آل رســــــول

گه رودکی و گاهی حسان کنم (ق/311بیت )40

جـــان را ز بــــــهر مدحت آل رسـول

گه رودکی و گاهی حسان کنم (ق/311ب)40

و در درجه دوم خلیفه فاطمی را با شور و تعصب مدح میگوید:
چون خطبه به نام تو رسانم به سخن بر

از برکت و اقبال تو روید گل و ریحان

چون بنــــده ت «مستنصر باهلل » بگوید

پر مــشتری و زهره شود بقعت یمگان
(ق 030بیت های )22،23

وقتی جهت مدح شاعر تفاوت پیدا کرده ،این نکته در ساخت قصیده هم تأثیر گذاشته است .وقتی
قصاید لزومی ندارد که در دربار و به صورت شفاهی و ایستاده ارائه شود:
تو بر پایی آنجا که مطرب نشیند

سزد گر ببری زبان جری را (قصیده29بیت)01

بنابر این الزم نیست همان ساخت مألوف حفظ شود .از این دیدگاه است که نوع مدح ناصر خسرو
در فرم شعرش نیز تأثیر گذاشته است.
 -3تغزل :
اگر منوچهری و عنصری و بخصوص فرخی در تغزل چیره دست هستند و بخشی از استادی آنها در
این بخش نمود مییابد ،در مقابل ناصر خسرو اصال اهل تغزل و تشبیب نیست:
غزال و غزل هر دوان مر ترا

نجویم غزال و نگویم غزل (ق/000ب)0

حتی به واسطه احساس رسالت برای شعر و هنر و به اصطالح اعتقاد به «ادبیات ملتزم ،»3بارها
شاعران مداح و دبیران درباری را که خود زمانی از جمله آنها بوده ،به باد انتقاد میگیرد و این نقد نیز
یک جزء تشکیل دهنده سبک فردی او میگردد:
فخر چه داری به غزلهای نغز

در صفت روی بت سعتری

این نبود فــضل و نــیابی بدین

جز که فرومایگی و چاکری

مدح و دبـــیری و غـزل را نگر

عـلم نخوانی و هنر نشمری
(ق02بیت های )42،92-94

چنین است که گاه به جای تغزل و تشبیب سرتاسر قصیده در موضوع حکمت و موعظه یا اثبات دین
حق است.

 -4عدم رعايت ترتیب ساختار قصیده :
تازگی دیگر در فرم (شکل) قصیده ناصرخسرو تحول در اجزا و قسمتهای آن است  .مثال بیت
تخلص را به جای آن که در اواسط قصیده و بعد از نسیب یا مقدمه بیاورد ،معموال در بیتهای پایانی یا در
آخرین بیت آورده است .بیت تخلص نیز در دیوان او عمدتا مثل سایرین برای خالصی جستن از وصف
طبیعت یا تشبیب به مدح ممدوح نیست بلکه بیشتر متضمن ذکر نام شاعری اوست .هم چنین مثل
شاعرا ن دربار محمود و مسعود غزنوی بیتهای شریطه ودعا و تأبید ،مطابق معمول و به ترتیب ذکر
نمیشود .اگر چه همانند آنها ،گاه به چیستان و لغز روی میآورد؛ اما در اواسط قصیده یا به اقتضای طبع
به مدح میپردازد و سپس به موضوع اصلی بر میگردد .فرم تازه قصیده یا سنت شکنی او به دلیل
محتوای خاص دیوان نیز هست  ،وقتی مدح مرسوم شعرا در دیوان او نیست بنابر این نیازی به رعایت
ساختار معمول قصیده هم حس نمی شود.

 -5بیت هاي پرسش محور :
کمتر شاعری است که به اندازه ناصر خسرو در شعر خود پرسش مطرح کرده باشد .این شیوه فقط به
دیوان ناصر خسرو منحصر نمیشود و سایر آثار او را نیز در بر میگیرد .ساختار کتاب گشایش و
رهایش ،پرسش و پاسخ است و در آن شاعر به سی سوال پاسخ گفته است .هم چنین شاکله جامع
الحکمتین را پاسخ به یک قصیده منظوم سوالی تشکیل میدهد .شرح ناصر خسرو در خالل این کتاب نیز
همه جا با پرسش و پاسخ همراه است .اگر تفاوتی از این حیث بین دیوان و سایر آثار اوست در نحوه
پاسخگویی است .در آثار منثور مجال پاسخ وسیعتر است اما در شعر ضرورت وزن و قافیه ایجاز را الزام
میکند و بدین سبب بسیاری ازپرسشها بی پاسخ میماند .این نوع پرسشها غیر از بیتهایی است که در
علم معانی مطرح میشود و معنای ضمنی آنها مقصود است و پرسش بالغی نامیده میشوند .آن نوع
پرسشها نیز جایشان در دیوان محفوظ است .به هر حال این موضوع در همه آثار او هست و به تعبیر
هانس برگر «در کتابه ای فلسفیش وی پرسشهای فراخ دامنی را مطرح میسازد :جهان چگونه پدید آمد؟
معنای زمان و مکان و هیولی چیست؟ رابطه میان ماده و روح چیست؟ نفس چیست و عقل کدام است ؟
و ( »...دفتری .)339 :3322 ،حال برای خواننده عالقه مند این سوال پیش میآید که چرا شاعر این همه
بیت را در قالب سوال سروده است؟
پاسخ به این پرسش ،ما را به یکی از اجزای تشکیل دهندۀ سبک فـردی او سـوق مـیدهـد .اوال ایـن
موضوع به سنخ اشعار ناصر خسرو و محتوای دیوان بر میگردد ،شاعر در این قصاید واقعا به دنبال پاسخ
به سوالهای هستی شناسی خویش است و یکی از علتهای مسافرت او به مصـر نیـز جسـتجوی حقیقـت
است .در خالل چند قصیده که به نوعی زندگینامه منظوم اوست ،شاعر همه جا به دنبال جواب سـوالهای
خویش است:
برخاستم از جای و سفر پیــش گرفتم

نز خانم یاد آمد و نز گلشن و منظر (قصیده /090بیت

)42
پرسنده همی رفتم ازین شهر بدان شهر

جوینده هــمی گشتم ازاین بحر بدان بر (ق /090ب )29

میل به حقیقتجویی باعث میشود پاسخ پرسشها را همه جا و از علمای همة مذاهب رسمی بجوید:
از شافـــــعی و مـــالک وز قول حنیفی

جستـــــم ره مخــتار جهان داور رهبر

هر یک به یـــــکی راه دگر کرد اشارت

این سوی ختن خواند مرا آن سوی بربر

چون چون و چرا خواستم و آیت محکم

در عجــــز بپیچیدند این کور شد آن کر

(ق /090بیت های )34-31
نظیر این دغدغه خاطر را در نهاد برزویه طبیب در مقدمه کلیله و دمنه به قلم نصر اهلل منشی میبینیم
که نویسنده به هر کیش که سر زده ،دیده است که طرف میگوید من مصیبم و خصم مخطی است .بنا بر
این ،روحیه شخصی شاعر در چون و چرا کردن و نپذیرفتن تقلید در این ویژگی سوالی دخیل است.
ثانیاً طرح سوال یک شیوۀ تبلیغی اسماعیلیان است که آثار آن در دیوان ناصر خسرو نیز دیده میشـود
و در سبک فردی او موثر واقع شده است .برخی از قصاید او خود ،با هـدف تبلیـغ و ارسـال بـه اطـراف
جهان و از جمله مصر سروده شده است:
هر ســال یکی کتاب دعوت

اطــراف جـــــــهان همی فرستم

تا داند خصم من که چون تو

در دین نه ضعیف و خوار و سستم
(ق /323بیت های)02،01

طبیعی است که شعر او از این شیوههای تبلیغ متأثر باشد .البته باید به سابقه روش پرسش و پاسخ از
زمان سقراط هم توجه داشت .این شیوۀ یونانی بحث شاید از طریق اخوان الصفا وارد مذهب اسماعیلی
شده باشد .مبلغان اسماعیلی نخست با طرح سوال ،جهل مخاطب را نشان میدادند و سپس از او دعوت
میکردند چنانچه مایل است میتوانند پاسخ را در اختیار او بگذارند و بدین وسیله نخست از افراد بیعت
برای کتمان راز میگرفتند و سپس آنها را به مذهب خویش متمایل میساختند .آنها مدعی بودند که
برای هر سوالی پاسخ منطقی و استداللی دارند.
طرح سوال مکرر در قصاید ،یکی از عوامل سازندۀ سبک فردی ناصر خسرو است .گاهی چند سوال
را پیاپی مطرح می کند و حتی از طرف مخاطب فرضی به اشکالهای او جواب میدهد:
که آویـــخته ست انــدرین سبز گنبد

مر این تیره گوی درشت کالن را ؟

چه گوئی چه فرساید این چرخ گردان

چو بی حد و مر بشمرد سالیان را ؟

چه گوئی بود مستعان مـــــستعان گر

نباشــــد چنین مستعین مستعان را

اگر گوئی این در قران نیــست ،گویم

همانا کــــه نیـــکو ندانی قران را
(ق /4بیت های)32،34،30 ،33

همین شگرد در قصیده  04دیوان نیز دیده میشود:
چه گوئی کاین علوی گوهر پاك

بدین زندان و این بند از چه افتاد ؟ (ب)2

همچنین در بیتهای زیر نظیر همان شیوه را به کار میگیرد که نمودی از شیوه تبلیغ اسماعیلیان است:

حجت پیش آور و برهان مرا

جنگ چه پیش آری و مستکبری

تا نــدهی بــــیضه عنبر مرا

خـــیره نگویم که تو بو العنبری

خیز بینداز به یــک سو پشیز

تا بـــــدلت زر بدهم جعفری
(ق /02بیت های)00،09،04

ب -سطح فکري و محتواي ديوان
یکی دیگر از عوامل مهم سبک فرد ی ناصر خسرو در سطح فکری و محتوای دیوان او قابل جستجو
است .در این بخش به محتوای دیوان و سطح فکری او پرداخته میشود تا عوامل سازنده سبک فردی
وی بیشتر شناخته شود.
 -1جدال عقیدتی
بخشی از محتوای دیوان او شرح عقاید پیروان مذاهب و جدال عقیدتی پیروان آنها واز مقولـه ملـل و
نحل است .ناصر خسرو بین عقل و دین هیچ تعارضـی نمـیبینـد بلکـه آنهـا را دارای تعریـف مشـترك
میداند .به همین دلیل علم و طاعت هم در شعر او مفاهیمی مشترك دارند .بسیاری از تصاویری که ناصر
خسرو ساخته بر مبنای همین پیوند است:
روز ی به پر طاعت از این گنبد بلند

بیرون پریده گیر چو مرغ بپر مرا (ق /2بیت )30

تأکید بیش از حد او بر علم و عمل و اطاعت نیز از این موضوع فهمیده میشود .منابع تاریخی قرون
پنج تا هفت را متضمن بیشترین برخوردهای مذهبی بین ملتها دانستهاند .این نوع محتوا در فرم نیز تأثیر
گذاشته است ،در بیتهای زیر این نوع جناح بندی را مشاهده میکنیم:
هم آن این را هم این آن را شب و روز

به گمراهی و بی دینی کند یاد
(ق /04بیت )03

اینت گوید کردگار ما هــــمه

چرخ و خاك و آب و باد و آذر است

وانت گوید کردگار نیک و بد

ایــــزد دادار و دیـــــو ابــتر است
(ق/32بیت های )32،32

روح جدل و مناظره نیز که متأثر از مذهب و مسوولیت سیاسی اوست ،از جای جای دیوان پیداست و
در سبک او این روحیه ستیهندگی و تفاخر به استادی نمود یافته است:
چون ابر روی صحرا بستان کند

مــن نـــیز روی دفتر بستان کنم

در مجـــلس مناظره بر عاقالن

از نکته های خوب گل افشان کنم

(ق/311بیت های )2-4
همچنین راه میانه بین جبر و خرد که معتقَد برخی از فرقه های شیعه نیز هست ،مورد قبول اوست.
این گونه بیتها دور از صور خیال و گزارشی از عقاید مذهبی اوست:
به میان قدرو جبـر رود اهــل خرد

راه دانا به مــیانه ی دو ره خوف و رجاست

به میان قدرو جبر ره راست بجوی

که سوی اهل خرد جبر و قدر دردو عناست
(ق/32بیت های )03،03

 -2ادبیات انتقادي
جنبه انتقادی شعر ناصر خسرو نیز یکی از عناصر سازنده سبک شخصی اوست .این نقدها به شکلی
که در شعر او منعکس شده ،در شاعران هم عصر او کمتر دیده میشود .شاعر خالف جریانهای زمانه
خود شنا کرده و نقد او بیشتر متوجه دو گروه دربار و طرفداران دربار است .دربار عباسیان در بغداد و
ترکان سلجوقی در ایران هدف تازش اوست .هم چنین سران مذهب رسمی عصر خود را مرتباً مذمت و
آنها را نیز وابستگان به دربار قلمداد میکند .دلیل این امر آن است که آنها از مذهب رسمی کشور دفاع
میکنند؛ اما ناصر خسرو مبلّغ مذهب اسماعیلی و مداح دربار فاطمیان در مصر است ،در دو بیت زیر در
جامه استعاره دشمنان خود را نقد میکند .نشان مدبری زاغ ،رنگ سیاه اوست که هم رنگ پوشش
عباسیان است:
چو عباسی نشویی طیلسانت

نشان مدبریت این بس که هرگز

(ق/323ب)02
بر جــامه سیاهش پیدا شد

کفر و نـــفاق ازوی چو عباسی

(ق/323ب)31
در مقابل فاطمیان با لباس سفید خود چنین مدح می شوند:
خورشید فاطمی شد و با قوت

برگـــشت و از نشیب به باال شد
(ق/323ب)32

یکی از آرزو های او سقوط دولت عباسی است :
وان آفتاب آل پیمبر کند به تیغ

خون پدر ز گرسنه عباسیان طلــب
(ق/42ب)00

گر بخواهد ایزد از عباسیان

کشـــــ تگان آل احمد را دیات

وای بومسلم که مر سفاح را

او برون آورد از آن بی در کالت
( /343بیت های)00،03

نقد ارباب مذاهب و آراء فقهی و کالمی نیز بخش دیگری از محتوای شعرانتقادی اوست که در سبک
فردی او اهمیت دارد .مثال به پیروان جبر چنین نهیب میزند:
گنه و کاهـــلی خــــ ود به قضا بر چه نهی ؟

که چــنین گفتن بی معنی کار سفهاست

گر خداوند قضـــا کرد گـــــــنه بر سر تو

پــس گناه تو به قول تو خداوند تراست

بد کنش زی توخدایست بدین مذهب زشت

گرچه می گفت نیاری کت ازین بیم قفاست
(ق/32بیت های)32،31، 34

یا در جایی با شهامت و با عصبانیت جواب دشمن مذهبی خود را چنین میدهد:
نه آن داناست کز محراب و منبر

همــی گـــوید گزافه قال قالی

بـــــدادم ناصبی را پاسخ حق

نخواهم کرد زین بیش احتمالی
(ق/392بیت های )03،02

شاعران درباری و مداح نیز مرتبا مورد نقد شاعر قرار گرفتهاند  ،این امر نیز ناشی از طرز فکر شاعر
است  .شعری از نظر او ارزشمند است که در خدمت دین باشد ،بنا بر این خدمت به درب ار برای مطامع
دنیوی ناستوده است:
ایا گردنت بـــسته بـــر در شــــــاه

ضیـــاعی یا عقاری یا عقالی
(ق/392ب)03

در یک قصیده معروف دیگر طبقه شعرا را این گونه هدف تازش خود قرار میدهد :
نــگر نشــمری ای برادر گـزافـــــه

به دانـــش دبــــیری و نه شاعری را

اگــر شاعری را تو پیشـه گرفـــــتی

یکی نیز بگــزید خنـــــیاگــــری را

تو بر پایی آنجا که مطرب نـــــشیند

سزد گر ببری زبــان جــــــــری را

صفت چند گویی به شمشاد و اللـــه

رخ چـــون مــــه و زلفک عنبری را

به علم و به گوهر کنی مدحت آن را

که مایه است مر جهل و بد گوهری را

به نــــظم اندر آری دروغی طمع را

دروغـــست ســـــرمایه مر کافری را

پسنـــد ست بــــا زهد عمار و بوذر

کنـــد مـــدح محمود مر عنصری را
(ق/29بیت های )32-02

در مجموع در ادبیات انتقادی ،ناصر خسرو مقام بلندی دارد و به گفته برخی «یکی از پایه گذاران
پیکار بی امانی به حساب میآید که ادبیات هزار ساله ایران الینقطع در آن درگیر بوده و آن نبرد با تدلیس
و تزویر و نیرنگ است» (اسالمی ندوشن.)343 :3312 ،
در دورهای که دیوانها و دفترها پر از اشعار مدحی است ،شاعری که بیتهای زیر را سروده شجاعت
بسیاری داشته است :
ای عورت کفر و عیــب نادانی

پوشــیده به جامه مسلمانی

چندین مفشان ردا چرا جان را

یک بار ز گرد جهل نفشانی
(ق، 02بیت های )3،0

نهیب او رساترین صدایی است که در این قرن بلند شده است .چنان که «شجاعترین و صریحترین
نماینده فکر معترض در ادبیات فارسی است» (همانجا) .این بیتها از نهاد شاعری بر میآید که قول و
عمل او یکی است:
در دنیا سخت سختی و در دین

بس سست و میانه کار و هنگامی

هر روز به مـــذهب دگر باشی

گه در چه ژرف و گـــاه بر بامی

وآنگه که شدی ضعیف بنشینی

با زهـــــد چو بـویزید بسطامی
(ق  ،32بیت های )39،32،02

 -3هستی شناسی( کیفیت و ترتیب آفرينش)
یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده سبک فردی ناصر خسرو که باز به نحوی متأثر از عقیده و مذهب
اوست ،کیفیت آفرینش و ترتیب آن است .در مذهب اسماعیلی موضوع آفرینش به صورت یک جهان-
بینی منسجم ارائه شده است .آثار ناصر خسرو یکی از بهترین منابع شناخت این جهان بینی است .هم در
جامع الحکمتین و زاد المسافرین و هم در قصاید ناصر خسرو بارها و بارها به ترتیب آفرینش اشاره شده
و یا با استدالل این موضوع تبیین شده است .از جمله عقل و نفس در بین آفریدگان مقام خاصی دارند و
سعی شاعر نیز بیشتر در اثبات مقام عقل و ستایش آن است .از نظر یک معتقد اسماعیلی عالم با آنچه در
اوست به امر خدای آفریده شده که ابداع نام دارد و با کلمه «کن» یکی است .باری تعالی به ذات خویش
قائم است وهمه بودنیها و بودها در او گنجیده است بدون آن که با هویت باری پیوستگی داشته باشد؛
مثل دبیری که با نفس دبیر هیچ پیوستگی ندارد .امر باری تعالی با مبدع اول که همان عقل اول است
یکی گشت .عقل کل ،کارکن پرور دگار است و نفس کل از عقل کل به منزله اندیشه است از نفس

خردمند ،پس همه مراتب آفرینش در اثر باری است ولی با هویت او پیوستگی ندارد .اسماعیلیان به
خالف دهریان و اصحاب هیوال و فالسفه صورت و هیوالی عالم را مخترًع می دانند .ترتیب آفرینش
چنین است که از امرکه نام آن ابداع است نخست عقل و سپس نفس پدید شده است .از نفس هیوال
پدید آمده که صورت اجسام از آن است .عقل چون قلمی بر لوح نفس می نویسد و نفس به نوبه خود
قلم هیوالست و صورت اجسام از قلم نفس کلی پدید آمده است .انسان در این مرحله در مرتبه آخر
خلق شده است(.رك :حیدری  .)1 :3324،خط سیر آفرینش آن طور که یک اسماعیلی تبیین میکند بارها
در شعر ناصر خسرو جامه نظم پوشیده و این گونه بیتها نیز بیانگر بخشی ازسبک فردی ناصر خسرو
است:
مکــن هرگز بدو فعلی اضافت گــر خرد داری

به جزابداع یک مبدع کلمح العین او ادنی

خرد دان اولین موجود زان پس نفس و جسم آنگه

نبــات و گونه حیوان و آنگه جانورگویا
(ق3بیت های)33،32

 -4تأويل :
یکی از معتقدات فاطمیان بحث ظاهر و باطن و به تبع آن تأویل است .اعتقاد آنها به باطن سبب شده،
این گروه را باطنیان نیز بنامند .اسماعیلیان بر این عقیده بودند که کتب منزل بـویژه قـرآن دارای احکـامی
است که یک معنی لفظی ظاهری دارد و یک حقیقت روحانی نهفته ،ظاهر کـه بـه وسـیله پیـامبران ابـالغ
شده ،در هر دورهای تغییر می یابد و حال آن که باطن بدون تغییر باقی میماند .این حقایق نهفتـه را بایـد
از طریق تأویل آشکار ساخت (ر.ك :دفتری.)320 :3323 ،
ناصرخسرو تأویل را علم دین حق میداند و می نویسد« :مجموع آن شناخت خداست سبحانه و
تعالی به وحدانیت محض و اثبات توحید مطلق دور از تشبیه و پاك از تعطیل ( »...ناصر خسرو:3323 ،
. )31
عمل به شریعت الزم است تا بتوان به علم تأویل رسید ،تأویل مثل نردبانی است که از آسمان فرو
گذاشتهاند تا نفوس خلق به آسمان برسد  .ارکان دین از قبیل نماز و روزه ظاهری است اما اثبات نبوت و
توحید و امثال آن باطنی است .همانطور که انسان از ظاهر امور پی به پوشیدگیها و نهان جهان میبرد در
دین نیز این روش الزم است( .ر.ك :حیدری.)49 :3324 ،حضرت رسول (ص) مأمور تنزیل و امام علی
(ع) مأمور تأویل است:
مر نهــفته دخـــــتر تــــنزیل را

معنی و تأویل حیدر زیور است (ق ،32بیت)91

کتاب وجه دین یکسره در باب تأویل احکام دینی است .پیشینه بیواسطه تأویل اسماعیلی را تا محیط
شیعی قرن دوم در جنوب عراق  -گهواره تشیع اولیه  -رد یابی کردهاند( .ر.ك :دفتری :3323 ،همانجا).
شاعر در دیوان هم از تأویل دفاع کرده و هم دست به تأویل زده است به نحوی که یک نشانه سبک
فردی شاعر میتواند تلقی شود:
بررس از سرّ قران و علم تأویلش بدان

گر همی زین چه به سوی عرش بر خواهی رسید
(ق  /04بیت )32

نام قضا خرد کن و نام قدر سخن

یاد است این سخن ز یکی نامور مرا
(ق/2ب )39

هم چنین در سطح ادبی زبان نیز با اصطالح تأویل تصویر سازی کرده است ،یعنی از سطح فکری
شاعر به سطح ادبی رسیده و لباس تشبیه و سایر صور خیال را پوشیده است ،ناصر خسرو از معدود
شاعرانی است که بین ذهن و زبانش ،پیوند محکمی وجود دارد و به عبارتی بین فکر و شعرش ارتباط
است:
میدان خدایست قران هر که سوارست

گو خیز و فرود آی و بـرون آی به میدان

تا کیـــست که بر پشته حرف متشابه

آورد کـــند اسپــــش با پویه و جوالن

دشوار طـــلب کردن تأویل کتابست

کاریست فرو خواندن این نامه بس آسان
(ق 030بیت های )91-94

در بیتهای زیر غواص ،امامی است که مأمور تأویل است و لفظ قرآن با تشبیه به آب شور دریا مانند
شده است  .در حقیقت شعر ناصر خسرو خیال شاعرانه نیست بلکه تصاویر خیال این اشعار از عمق
اعتقاد شاعر بر میخیزد:
شورست چو دریا به مثل صورت تنزیل

تأویل چو لولوســـت سوی مردم دانا

انــدر بــن دریاست همه گوهر و لولو

غواص طلب کن چه دوی بر لب دریا

اندر بن شـــ وراب ز بهر چه نهاده ست

چنــدین گـــــهر و لولو دارنده دنیا

از بهر پیمبـــر که بدین صنع ورا گفت

«تأویل به دانا ده و تــنزیل به غوغا»
(ق/0بیت های )34-34

نمود های ادبی باور به تأویل در شئون زندگی و حیات دینی شاعر از سطح فکری به سطح زبانی او
راه پیدا کرده است ،تعبیرهایی چون راز یزدانی و خازن واال ( ،)39/04خمر مثلهای کتاب خدا ()32/02
و نظایر آن از این جمله اند:
قول او را نیست جز عالم زبان
خط او بر دفتر تــــن های ما

خــــط او را شـــــخص مردم دفتر است
چشم و گوش و هوش و عقل و دفتر است
(ق /32بیت های ) 33،30

از نظر شاعر ،شعائر دینی و متن تنزیل رمز و مثل است وباید تأویل شود .کلید این تأویالت نیز در
خانه پیغمبر است .بهشت جسمانی نیز وجود ندارد و باید تأویل شود:
گر همی چیزی ببایدمتن خرید

در بهشت آنجا محال است ار زراست

گر بهشتی تشنه باشد روز حشر

او بهشتی نیست بـــل خود کافر است

این همه رمز و مثل ها را کلید

جمــــله انـــــدر خانه پیغمبر است

هر که بر تنزیل بی تأویل رفت

او به چشم راست در دین اعور است
(ق،32بیت های )92،93 ، 31،92

این راز گونگی منحصر به دین نیست و همه هستی را در بر میگیرد و الزم است که انسان علم
کشف آن را بداند:
فخر بدانست بــدانی که چیست

عــــلت این گنبد نیلــــوفری

واب درو آتــش و خـاك و هوا

از چه فــــتادند در ایـن داوری

هر که از این راز خبر یافته ست

گوی ربوده ست به نیک اختری
(ق /02بیت های )94-91

 -5موازي سازي  ،يك شگرد اسماعیلی
یکی دیگراز جنبه های اعتقادی که در سبک فردی ناصر خسرو موثر افتاده و در شعر او نمود بسیاری
یافته و ناشی از باور اسماعیلی اوست  ،شناخت اجزای عالم به صورت موازی و ایجاد تناظر در اجزای
آن است .از جمله تناظر عالم صغیر و کبیر است که شاعر بدان باور داشته است:
این عالم بزرگ ز بهر چه کرده اند

از خویشتن بپرس تو ای عالم صغیر
(ق92بیت)30

این باور -که به زعم برخی از محققان  -در اصل آن را متصوفه از سریانیان اخذ کرده اند( ،ر.ك:
الهیجی :3331 ،مقدمه سمیعی بر شرح گلشن راز :چهل و دو) در بین اسماعیلیان بیش از سایر فرق
شیعه بدان توجه شده و از جمله ناصر خسرو به تطبیق عالم صغیر و کبیر و اعضا و قوای انسان با
عناصرو اجزای عالم پرداخته است .این شیوهای است که در همه آثار ناصر خسرو به چشم میخورد و
بخصوص کتاب جامع الحکمتین که محصول سالهای تبعید شاعر در یمگان است از این حیث بارز
است« :و حکماء دین حق گفتند که ترکیب مردم عالم مختصرست و گفتند که ترکیب مردم ازین عالم بر
مثال فهرست است از کتابی بزرگ که هرچ اندر آن کتاب باشد در فهرست از آن اثری پدید کرده باشد»
(ناصر خسرو .)023 :3323 ،برای نمونه ،تناظر سه عالم کبیر ،صغیر و عالم دین طبق آنچه در جامع
الحکمتین آمده ذیالً نشان داده شده است:
عالم کبیر  :آفتاب

ماه

پنج ستاره (زحل،مشتری،مریخ،زهره،عطارد)

عالم صغیر  :دل

مغز

پنج حواس (چشم ،گوش بینی ،دهان و دست)

عالم دین  :رسول

وصی

پنج مقام اسماعیلی (امام ،باب ،حجت ،داعی و
مأذون )

نظیر چنین تناظر (سه هفتی) بین سه عالم ،به عنوان یک عنصر سبک ساز به صورت پراکنده در
دیوان ناصر خسرو دیده میشود اما به صورت منسجم درقصیده  394دیوان انعکاس یافته است :
به خانــه ی مهین در نشاندند جفتان

به یک جـــا دو خواهر زن و دو برادر

ســـه فـــرزنــد دارند پیدا و پنهان

ازیــشان دو پــــیدا ویــکّی مـــستر

وزاین هر یــکی هفـــت فرزند دیگر

بــزاده ست نـه هیـــچ بیش و نه کمتر

ز هـــر هفـتی از جمله این سه هفتان

یکی مهتر آمد بر آن شـش کــــه کهتر

وزین بیست و یک تن یکی پادشا شد

دگــر جمــله گـــــشتند او را مسخر

به خانه ی مـهین در همیشه ست پران

پس یــــکدگر دو مخــــــالف کبوتر

به خانه ی کهـــین در نـــیابند هرگز

که خانه ی مهین استشان جا و درخور

به خانه ی کهین در همیشه سه مهمان

از این دو کبــــوتر خــورد نعمت و بر

شناسی تو خانه ی مـــهین و کهین را

بخانه ی تو هست این سه تن نیک بنگر
(ق /394بیت های ) 31،02 ،39 ،30، 32 ،4، 2 ،2 ،0

هم چنین است دخالت عدد هفت و دوازده در تعداد امامان اسماعیلی و نقبای دوازدهگانه آنان و
تقسیم عالم به دوازده جزیره و قرار دادن یک حجت برای هر یک از جزایردوازده گانه در دیوان ناصر
خسرو انعکاس یافته است  .تأثیر اندیشههای اسماعیلی بر سبک فردی ناصر خسرو به مواردی که بر
شمرده شد ،منحصر نیست و این جستار تنها ادعای فتح بابی در این موضوع دارد.

نتیجه گیري
ناصر خسرو در فرم قصیده و ساختار آن تغییر ایجاد کرده است .همچنین به لحاظ محتوا و سطح
فکری دیوان تازگی در شعر او دیده میشود که مجموع این ویژگیها ناصر خسرو را صاحب سبک فردی
میسازد .شعر ،در نظر ناصر خسرو وسیله است و هدف نیست .بدین سبب به آنچه میخواهد بگوید،
بیش از چگونه گفتن اهمیت میدهد .تکرار در سبک او ناشی از همین موضوع است .هم چنین اندیشه-
های اسماعیلی نیز در سبک فردی او موثر واقع شده است .روش تأویل و موازی سازی از این کیش به
دیوان او راه یافته و در اشعار او منعکس شده و با استفاده از آنها تصویر سازی کرده است.

پی نوشت
 - 3روش ارجاع در این مقاله به این صورت است که جلوی بیت ها یا در ذیل بیت ها بعد از پرانتز حرف ق نشانگر
قصیده و حر ف ب نشانگر بیت است  .عدد بعد از ق شماره قصیده و عدد بعد از ب شماره بیت را نشان می دهد .کلیه
ارجاعات بیت ها به چاپ مینوی – محقق است.

 -3سبک فردی « » individual stileشیوه خاص بیان و یا نگارش و تفکر یک نویسنده یا شاعر است .برخی به
جای آن از اصطالح « » private stileاستفاده می کنند .سبک فردی شیوه خاص بیان و یا نگارش و تفکر یک نویسنده
یا شاعر است و آن را در مقابل سبک دوره «  » period stileقرار داده اند(.ر.ك :شمیسا)014 :3322،
-0اصطالحی که مدافع اصلی آن ژان پل سارتر نویسنده فرانسوی بود و هنر را در خدمت بیان اندیشه بشری و برای
نجات بشر میدانست.
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