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  وم ناصر خسريسفرنامة حک
  ∗فخر عالم

ناصر بن خسرو ] نيالد[ني سفرنامه اسم خود را ابومعي که در ابتداناصرخسروم يحک
ن و ي و از جملة متکلّمي فارسادبياتشروان ي از پيکيسد ينو ي مي المروزيانيالقباد
. باشد يان دقّت و تتبع ميت شايغا  بهران است که شخص و آثار اوي متقدم ايشعرا

ات و ي شعرا حکاهاي ه از صاحبان تذکري بعضيمباالت و اهمالکار يواسطة ب  بهمتأسفانه
ت يواقع  بهچ وجهيه  به او داخل شده است کهيشرح زندگان  به افسانه مانندياتيروا
  .اندازد ياشتباه م  به راها آن بلکه ,دهد يت نميق را کفايندگان حقايک نبوده و جوينزد

 از ين بعضي و همچني زندگانکيفيت ين فرنگي از مستشرقي جمعراًيگرچه اخ
. ١ن شده استييک اندازه هم تبي و تا اند ه قرار داده را مورد مداقّناصرخسروفات مصنّ
گر مطابقت ي موارد با هم ديشان در بعضيقات و تتبعات اين که تدقي صرف نظر از ايول

ن يچون ا.  استدهيامل روشن نگردطور ک  بها هنوزي زواي خصوصاً که بعض,نداشته
 ي لهذا برا,اند ره نوشته شدهي و غي و آلمانيسي و انگلي فرانسويها زبان  بهمباحث همه

  .گيرد کمتر مورد استفاده قرار مي زبانان يفارس
 درجة اول يان و در عداد حکما و شعرايرانين مفاخر اي از بزرگتريکي ناصرخسرو

اندازة تسلّط و تبحر او را خصوصاً در . باشد يران ميار  بدورة بعد از تسلّط اعراب

                                                   
  .دهلي, دانشجوي دکتري دانشگاه دهلي  ∗
 و ٢٢٢-٤٦ص , ٢ج ,  ايرانادبياتتاريخ   بهانگليسي در کتاب موسوم, جناب آقاي ادوارد برون, از جمله استاد  .1

, ٢٧٨-٨٢ ص, ٢ ج, غة ايرانياللّه هرمان اته اساس فق, غة متوفّيلّاساس فقه ال  بهدر کتاب موسوم, هرمان اته آلماني
 ازتر  تر و مفصّل اند که خيلي جامع حال آثاِر ناصرخسرو نوشته غايت مدقّقانه در خصوص شرح  بهشرحي

 .سايرين است
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 انجام شده يانيمطبع کاو  به او که چاپش»نيزادالمسافر« بهات کتاب موسومي الهحکمت
 و اک از شعري چي که در شعر دارد هيه بلنديپا. دارد ي ما روشن و مدلّل مياست برا
ممتاز او که اختصاص ع و ي طرز و اسلوب بد,ان سلف را حاصل نبودهيسرا سخن

 گفت بتواند ين روست که شايست و از ايدبردار نيچ وجه تقليه  به,خود او دارد به
  . بدان داخل نشده استچيزين مخلوط نبوده و يري مانند ساناصرخسرووان اشعار يد

سند در ينو يکه م ني؛ اناصرخسرونسب 
ه يضا علالر ي بن موٰسيامام عل  بههشت پشت

ست و يل نمدلّچندان رسد  يو الثنا م ةيلتحآالف ا
ه ي در حق او که مشهور است پاياضافت علو

شرافت   بهچ وقتي ندارد و خود او هيمحکم
بالد سهل است بلکه  يش نميحسب و نسب خو

ة شرف و افتخار خانوادة خود يخودش را ما
 از يکي  به خطابيي در جاکه نشمارد چنا يم

  :دين خود گويمعارض
  ١من مفخر گوهر تبارم  ر فخر داريتبا گر تو به  

  :ديهم گو
  ٢آل و تبار است گر دگري را شرف به  من شرف و فخر آل خويـش و تبارم  

 عصمت ةخانواد  بهن همه اخالص و ارادت نسبتيکه ا ناصرخسرو مثل يو از کس
آن خانواده بوده و بعد خود را مفخر   بهرود که خود منسوب يو طهارت دارد گمان نم

  و٣خواند يم“  از بندگان خاندان رسول خدايا بنده” کند و بلکه او خود را فيآن توص
 ي نسبتيوجه خود را ادن چيه  بهيکند ول يغمبر افتخار ميآل پ  بهت خودي و تبعيدوست به
 که دشمنان و ييجا آنش از ي در اشعار خوناصرخسرون يو عالوه برا, دهد ي نمها آن به
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ناصرخسرو تا شصت و دو سالگي 
خود قريب پانزده مرتبه سن و سال 
خود را در اشعار خودش ذکر 

شود که تا هشتاد  کند چطور مي مي
و هفت سالگي خود يعني بيست و 

هيچ وجه ذکري از  پنج سال بعد به
 آن نکرده باشد؟
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بالد و از آن  يفات خود ممصنّ يعلم و فضل حتّ  بهباد داشته است اغلين زيمعارض
  :ديجمله گو

  »زادالمـــسافر« مـــن تفايز تـــصن
 وانندـون بخـاک افالطـر خـاگر ب

  و قـانون  است  که معقوالت را اصل     
 ١ونـاک فالطـرا خـد مـنا خوانـث

کند از  يبدان اشارت م» سفرنامه «يقول خود او که در ابتدا  بهبنا, ناصرخسرو
 باوجود ي شاهجهان از توابع خراسان ولو مريست در حواليا باشد که قصبه ين مايقباد
 در يرا سند قطعي ز,ان بوده استيالراس او مطلقاً قباد شود حکم کرد که مسقط ين نميا
, ستي نين مسئله صراحتيف او هم راجع با ايم و در تصانين باب در دست نداريا

 .٢ از بلخ بوده استناصرخسرواد ِاته برآنند که جمله است  فرنگ و از آني از علمايبعض
ن يکن ايل,  داشته استيه در بلخ سکنيال يبر آن باشد که موما يده گوين عقي ايو مبنا

ا ي بودن او گويصورت خراسان هر هب, رمين باب بگي در ايم قطعيبنده نتوانستم تصم
ار است از آن ي بسةيناک و حة در آثار و اشعار او صراين معنيد نباشد و بديمحلّ ترد
  : که مطلعشييادة غريک قصيجمله در 

 يرپخواهد گشت اس يگرنه هم يرــلوفـيد نـن گنبـيتن اـگش
  :دياست گو

   است يگرچه مرا اصل خراسان   
 ة رسولـرت و خانـ عتيدوست

  ي و سـر ي و مهـ يرياز پس پ 
 يدرـ و مازنيگـميرد مرا ـک

 و ياو در خراسان بوده و دورة جوان يکه نشو و نما نيست در اي نيز شکّيو ن
 يجال  به گذرانده و پس از مراجعت از سفر مکّه که مجبورجا آنل خود را در يتحص

» مگاني« خود در يار خود گشته است خصوصاً هنگام انزوايوطن و ترک دار و د
 مؤثّر و غمناک سروده ي شعرهاين معنيقرار بوده و در ايشه در مفارقت خراسان بيهم

  :باشد از آن جمله است يخراسان م  بهاق او نسبتي از شدت آرزو و اشتيکه حاکاست 
 ٣من دگرگون ي بيستياگر تو ن  دگرگونست احواليمرا بار
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  :نيهمچن
ــاد دل افــروز خراســانيبگــذر ا   ي ب

 تهـسـنشبت ـراح ي بين تنگـياندر
  انيمگـان در زنـد  يه   مانده ب  يکيبر  
 ١ي از نعمت و از صنعت دهقانيخال

  :زيو ن
 ٢نه عام و نادان را ارمر اهل فضل و خرد  ان راـراسـر خـ باد مين اـسالم کن ز م
  .افتهيتولّد ) ۳۹۴(صد و نود و چهار ي در سال سناصرخسرو

  :دي گوکه نچنا
 ٣برـز اغـادر بر مرکـرا مـت مـبگذش صد نود چاريبگذشت ز هجرت پس س

طرف مکّه در ششم   بهرت اوخ مسافيخ مطابقت تام دارد با تارين تاريو ا
وان در يگر از دي ديکه در جا چنان) ۴۳۷( و هفت ياآلخر سال چهار صد و س يجماد
  : که با مطلعيدة مطوليقص

   علم و جهان گشته سراسري خوانده بسيا
 مدارج سن تا يل طيالذّکر از تولّد خود گرفته و با تفص ت فوقيو با بشروع کرده 

دا کردن ي پکيفيتق که باعث مسافرت او شده و يل درک حقايحد کمال و س  بهدنيرس
دة مذکور اغلب ي قصير معانيح نام او مثل سايش که بدون ذکر صريمرشد و مراد خو

ا ي او را در عالم رؤي که مبدأ انتباه او بوده و کسيخواب  بهگذرد اشاره يه ميو کنا مزر هب
کرده و . ٤فرت مکّه نموده استقت و مساي حقيترک خوردن شراب و جستجو  بهادارو
 :ديگو يم

 ٥ خرد گشت مرا نفس سخنوريايجو موده شد از گنبد بر من چهل و دويپ
دار ين بيبا خود گفتم که از خواب دوش”: ديگو ين موقع ميکه در سفرنامه در ا نيو ا
ظاهراً با عدد چهل خواسته عدد . “دار گردميز بيد که از خواب چهل ساله نيشدم با
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ن گونه موارد اغلب آحاد را ي معمول و متداول است که در اکه نان کند چناي بيکامل
  .کنند يذکر عشرات و اعداد کامل اکتفا م  بهانداخته و
ف او درست يش که بوده است از تصانين که کجا و پي اناصرخسرول ي تحصکيفيت
سفه لفدر اد يل زعقّگردد که ت ين معلوم مي از مطالعة زادالمسافري ول,شود ياستنباط نم

و ) ارسطو(س ي را مثل سقراط و افالطون و ارسطاطاليونانيداشته و اغلب کتب فالسفة 
باً شاهکار ين که تقري و خود زادالمسافر١ و تتبع مطالعه نمودهتره را با دقّيفلس و غ
  در فلسفه داشته و خود از بزرگان فالسفة آن عصرييد طواليرساند که  ياوست م

 را ٢ناي سيت ابوعلحبن که صي در ايشده است ول يده ميم ناميرفته و حک يشمار م به
 که يطور  بهاتين در علوم هندسه و فلکي همچن.ستيافته است درست تحقّق نيدر

 يسزا داشته است ول  بهي تبحر,شود ين مستفاد ميخواه از سفرنامة و خواه از زادالمسافر
  .ده استيحال نرس  بهمقدار تا ين بينظر ا  بههيل اي از مومير کتابين دو موضوع اخيدر ا

ک داود بن ي ب٣مان جعفري قبل از مسافرت مکّه در عهد امارت ابوسلناصرخسرو
سزا   بهيان اقران شهرتي مشغول بوده و ميناوي ديکارها  بهيل در خراسان مدتيکائيم

حترام بوده و  هم صاحب عزّت و ايليرساند که خ ي از اشعار او مي و بعض٤داشته است
  :ديکه گو  کرده چنانيبا اسباب تجمل زندگان

ــ ــد پي ــک چن ــي ــد يشگاه هم   يدي
ــآزرده ا ــهن و آني ــذر از مــن   ب   ح

 وارمـــب رهـرکـل ز مـجـو خـآه

  منيک و ســـالطودر مجلـــس ملـــ
ــو   منبيـــنادة تژ کـــه از نـــ ييگـ

 ٥مـنـد زيـمـنش يت پـطاوس زش
  :زيو ن

 ٦ر اجلّيل و ز ميز خواجة جل ها دم اعزاز و اجاللي ديـبس
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  :نيهمچن
 رير و صدر وزيز من مجلس م  نبوديهمان ناصرم من که خال

  نيو همچن
 ونـدم کنـي ديـسـا بـيـني دنـاز ايمـعزّ و ن

 ١دبنرنج و بيم و سختي اندر دين ببينم يک 
در جوزجان : سدينو ي خود مکه نچنا) ۴۳۷( و هفت يتا در سال چهار صد و س

 او را از خوردن شراب که بدان مداومت داشته است منع يکسده است که ي ديخواب
ق نموده يسفر مکّه تشو  بهد وادار و او رايفزاي که خرد و هوش را بيزيطلب چ  بهکرده و
ترک شراب را گفته و روز   عارض شده وي بر وي خواب انتباهيندر اثر ا, است

عزم مسافرت . ٢يدجرديز ماه چهار صد و ده يمه دي ن۴۳۷اآلخر  يپنجشنبه ششم جماد
  که در عهده داشته است استعفا نموده ويوانيمرو شده و از شغل د  بهکرده نخست

ست و سوم شعبان سال ي از تمام دار و ندار خود دست برداشته و بي ضروريجز اندک به
بعد از , شابور شده استيازدهم شوال وارد نيمذکور را از مرو حرکت نموده و در 

 يشرح  بهرون آمده وي ب٣اتّفاق خواجه موفق  بهالقعده ي دوم ذجا آنامت در ست روز اقيب
ز يجان رفته و در تبرييآذربا  بهني و قزويراه سمنان و ر  بهکه در سفرنامه مذکور است

راه   بهشهروان و ازوان  بهيراه مرند و خو  بهجا آنپس از , ده استين شاعر را داقطر
 که يشامات شده و در موقع  بهو آمد و حران و سروجن يافارقيس و مياخالط و بطل

ن يفلسط  بهدايراه طرابلس و ص  بهالنعمانةاز معر,  زنده بوده است٤يهنوز ابوالعالء معر
 شده و بعد از دو ماه و اندي سالمقد تي وارد ب۴۳۸رفته و در پنجم ماه رمضان سال 

  حج دوبارهي اداه رفته و پس ازمکّ القعده حرکت نموده و به جا نيمة ذي اقامت در آن
 بعد يمدت,  شده استجا آن وارد ۴۳۹محرم سال س برگشته و در پنجم مقدال يتب

واسطه باد معکوس   بهيمکّه برود ول  به بازجا آنمصر و از   بهايراه در  بهخواسته است
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 نستونس و از تو  بهي با کشتجا آننه و از يط  بهيراه خشک  بهمجبور شده است که
 و ١ المستنصر باهللاي فاطمهفي شکوه و عظمت مصر و دبدبه و احتشام خل.مصر برود به

 فه را کهي مجلس خليبيتقر  بهوب ساخته وذ مجيکلّ  بهت کشور او رايانتظام لشکر و امن
 جالب توجه است که در تمام سفرنامه يلي خيده ولياند د د فطر آراسته بودهيجهت ع به

ون يل ادارة فاطميف از مصر و تفصيف و توصيتعر  به راجعيبعخواه در ضمن شرح مش
ک موقع ي ياستثنا  بهن کتابيگر اي دينگارد و خواه در جاها يکه با تمام تفرعاتش م

فه ي از خل٢مير مستقيطور غ  بهآنهم
ن او را يالمستنصر باهللا که در زادالمسافر

ک قسمت يده و ي نام٣خداوندزمان خود
اسم او ساخته   بهاعمدة اشعار خودش ر

ن يو با وجود ا, برد يمن ياست ابداً اسم
قه يتحقّق است که هم در مصر طر

ه يليعة اسمعيون را که مذهب شيفاطم
طربقة   بهار کرده و امر دعوتيباشد اخت

  .عهده گرفته است  بهرانيمذکور را در ا
القعده سال چهار صد و  يغرة ذ

نه از مصر حرکت نموده و بعد يراه مد  بهارت مکّهيعزم ز  بهمرتبة دوم) ۴۳۹( و نه يس
 که آن سال در يمناسبت قحط  بهده ويرسمکّه   بهالحجه ينه در ششم ذيارت مدياز ز

ش گرفته ي حج راه مصر را پيمکّه بوده است چندان توقّف نکرده و بالفاصله پس از ادا
در چهار صد و . ده استيرسمصر   بهز هفتاد و پنج رويعنيم تمام يو بعد از دو ماه و ن

ده ياج را مناسب ند در حجاز رفتن حجيواسطة قحط  بهفة مصر بازي که خل)۴۴۰(چهل 
 حامل پوشش حرم بوده يفة فاطمي عبداهللا که از طرف خلي قاضيهمراه  به باز او,است
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نامه و بالجمله بارزترين صفتي که سفر
ساير آثار ناصرخسرو را امتياز 

ها را از مصنّفات  مخصوص داده و آن
کند اين  ديگر نويسندگان آن عهد جدا مي

قدري کم در  است که وي الفاظ عربي را به
کاربرده است که حتّي  هاي خود به نوشته

تر  نويسندگان دورة حاضر را نيز شايد کم
 .ميسر تواند شد



  خسرو سفرنامة حکيم ناصر  ٧٥

  

مصر برگشته و سال چهار   به و پس از موسم حج بازمکّه رفته  بهمرتبة سومبراري . است
) ۴۴۱(الحجة آن سال  ي ذ۱۴ن مرتبة در ي آخريعنيحج نرفته   بهک رايد و و چهل و ص

مکّه وارد شده و   بهگر مرتبة چهارمياآلخر سال د يمصر را وداع گفته و در سلخ جماد
 حج در نوزدهم ين مرتبه اداين که پس از آخريدر حرم مجاور بوده تا اب شش ماه يقر
هامه و تراه   بهجا آنطائف رفته و از   به)۴۴۲( و دو الحجة سال چهار صد و چهل يذ
د يبات قرامطه را که هنوز در تحت ادارة اخالف ابوسعيلحساء شده و ترت  بهمني

 حرکت کرده جا آن توقّف از ي کار بوده است مشاهده کرده و پس از کميرو  به١يقرمط
ب دو ماه يده و قروارد بصره ش) ۴۴۳(ستم شعبان سال چهار صد و چهل و سه يو در ب

مهروبان و از   بهي اقامت نموده بعد با کشتجا آنمة شوال سال مذکور در همي تا نيعني
حرکت  جا آناز ) ۴۴۴( سال چهار صد و چهل و چهار ارجان رفته و اول محرم  بهجا آن

ن و يراه نائ  به مانده بعدجا آنست روز هم در يده و بياصفهان رس  بهکرده هشتم صفر
د وارد بلخ ياآلخر با برادرش ابوسع يست و ششم جمادي و قائن و سرخس در بتون

  .اند ل را مالقات کردهيگرش ابوالفتح عبدالجليو برادر دشده 
اندازه  ي بيالعاده شده و سخت ن سفر گرفتار متاعب و مصائب فوقي در اناصرخسرو

شه در مخاطره و ي همنينش هيان اعراب باديآب و علف م ي بيها ابانيده و در آن بيکش
ه دانة ماش بوده است پناه برده و در يبار درختان که شب هسوسمار بم بوده و از خوردن يب

 بوده يست فرسنگ دور از آباداني که از هرطرف دوياباني فلج نام در وسط بيموقع
موده که مردم يها پ سته و راهيخوردن خرما ز  بهن مدت راياست چهار ماه لنگ نموده و ا

بصره   بهيبيار غريوضع بس  بهاند خالصه دهيد ي آب نميک مرتبه روي يها سالجا نآ
وانگان يد  بهي و عاجزيم از برهنگيدي رسجا آن  بهچون”: سدينو ي خود مکه نده چنايرس

روم باشد  بهم و خواستم که در گرماي سرباز نکرده بوديمانند بودم و سه ماه بود که مو
ده ي کهنه پوشيلنگ  بهکي هر ود و جامه نبود من و برادرمبسرد  که گرم شوم که هوا

گفتم اکنون ما را که در حمام گذارد ,  در پشت بسته از سرمايا م و پالسپارهيبود

                                                   
دست   به٣٠١سال , جناب در ساحل بحر عمان  بهاسمش حسن بن بهرام جنابي از اهل موقعي است موسوم  .1

 .يک نفر از غالمان خود کشته شد



  ٧٦  قند پارسي

  

اه در ي چند سي آن درمکي بفروختم و از بهانهادم ي بود که کتاب در آن مينکيرجوخ
بگذارد که  بهتر در گرما ادتي زيباشد که ما را دمک بان دهم تا بهگرما  به کردم کهيکاغذ

ست پنداشت که ما يش او نهادم در نگريم چون آن درمکها پيشوخ از خود باز کن
 ند و نگذاشت کهيآ يرون ميب  بهد که هم اکنون مردم از گرمايم گفت برويا وانهيد
م کودکان بر در يشتاب برفت  بهم ويرون آمدي با خجالت بجا آنم از يبدر رو بهگرما به
انداختند و  ي ما افتادند و سنگ ميم در پيوانگانيکردند پنداشتند که ما د ي ميباز بهرماگ

  .١ميستينگر يا ميتعجب در کار دن  بهم وي باز شديا کردند ما بگوشه يبانگ م
ار ين مسافرت که هفت سال تمام طول داشته است اثر بسيظاهراً رنج و مشقّت ا

 يکلّ  بهن مرتبه او را در وطن خودين است که اي کرده و اناصرخسرو در مزاج يبيغر
 يکلّ  بهشتن رايا قطع عالقه نموده و خوي دنمن که از تماي مثل ايعنيم يابي يگر ميجور د

,  مصر شده استي فاطمين خلفاي و مبلّغ آتشيک داعي کرده و يوقت مجادالت مذهب
 از يچ وجه اسميه  بهدهيرسنظر نگارنده   به کهجا آنف خودش تا يه در تصانيال مشاريول

ن يا اي خراسان حجتا ي ي مستنصرحجت و يشه خود را فاطميه نبرده بلکه هميلياسمع
  :دينامند و گو ي محجتکه تنها 

  يام فــاطم يام فــاطم يفــاطم
 مـمنان ـخراس  بهال راـمر عق

  ي طاهر ي ز غم ا   يريتا تو بم  
 ٢يرـ مستنصتـحجبر سفها 

  :نيهمچن
 ٣يير کردة غوغاـهرچند قه خراسان تون ي زمحجت يا

د او که يدة جديوطن خودش عق  بهناصرخسروصورت پس از مراجعت  هر هب
ل و يج و انتشار آن کرد اصالً بر خالف ميترو  بهالعاده شروع  حرارت فوقکي با

ن جهت در يو بدسنّت بود   اهلي علماةفيد طاي خراسان و بر ضد عقايمصلحت امرا
بودند و خود را هنوز بغداد  يخلفا ي خراسان که متابع ظاهريود و امراانظار خوش ننم

ون مصر که همان يشرفت نفوذ و رواج امر فاطميدند از پينام ين ميالمؤمن ري اميمول
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  خسرو سفرنامة حکيم ناصر  ٧٧

  

شه داشتند و ي انديليگرفت خ يکم باال م ان و بصره و سواد کم عمياوقات در حوال
ار يترک دار و د  به مجبوريار کمي بعد از مدت بسناصرخسرون سبب شد که يهم

ة بغداد بوده است فيامر و اشارة خل  بهد اويد تبعيو شا. ١ددش کردني تبعيعني ,ديخودگرد
  :ديش اشاره بدان کرده و گوي از شعرهايکيکه در  چنان

 ٢ فرناسيکـير ـتند بـنه گشـفت  که با رسول و کتابيو ز گروه

اند   متعرض آن نشدهي فرنگيک از فضالي چيشود و تا حال هم ه يو آنچه معلوم م
 در مازندران ي بعد از سفر مکّه و مهاجرت از خراسان مدتناصرخسرون است که يا

  :بود يم اجباريا مقي يمتوار
 ٣مازندران درون  بهچون من غريب و زار نـر ديـن ز بهـبر گير دل ز بلخ و بنه ت

ه ي اقامتگاه او در قرياالعالم ترک  مؤلّف قاموسين ساميالد سند شمس يقول ب هو ب
مگان است لهذا ين مسکن او ي که محقّقاً آخرييجا آنالن بوده است و از يرستمدار گ

 هم يمگان بوده و طوليد گفت اقامت او در مازندران بهر صورت قبل از اقامت در يبا
ح ين صريش از پانزده سال اقامت داشته و ايهمه حال ب  بهمگاني در ينداشته است ول

  :دي خود گوکه ناست چنا
 ٤را که بزندانميچه ز هر بچون و از گانمـمي  بههـد کـال برآمـزده سـپان

 ي وقتيعني, ديآ يدست م  به او که از اشعارشيخ است از زندگين تارين آخريو ا
 که او از يچه وقت. ش از شصت و پنج سال داشته استيب ن شعر را گفته حداقليکه ا

 است ين در صورتيا پنجاه ساله بوده و ايران برگشت محقّقاً چهل و نه يا  بهسفر مکّه
که اقامت مختصر او را در وطن خود و در مازندران اصالً داخل حساب نکرده و تصور 

 صراحت اشاره  بهشي آنچه در اشعار خويمگان رفته باشد ولي  بهم که بالفاصلهيکن
  :ديرود و گو يت و دو نمچ وقت باالتر از شصيه, کند يسن خود م به
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  ٧٨  قند پارسي

  

 ١مـا و نـه يـکـلـان در فـــبـروز و ش يشصت و دو سال است که کوبد هم

  :ديهم گو
 نـت که مـاه چه باکسـن چـم ز بـگر برآي

 ٢ومگشصت و دو سال برآمد که درين ژرف 
ضرورت شعر   بها بنايد اغلب باز عدد کامل ي خود را که شايو آنچه شصت سالگ

  .شتر از پانزده جاستياشعار او بآورده است در 
ک صد و يمعروف او   بهاد است و بناي زيلي اختالف خناصرخسرووفات خ يدر تار

 او ي زندگي که براين مدتيتر هاست و کوتاه افسانه بهه ي کرده که شبيچهل سال زندگ
ک يخ است که وفات او را در چهار صد و هشتاد و يالتّوار ميثبت شده و در تقو

 آنچه که ي ول, هشتاد و هفت سال عمر داشته استناصرخسرون قرار يو از اسد ينو يم
 ي تا شصت و دو سالگناصرخسرون است که يآن شک دارد ا  بهپندارد و ينگارنده م
شود  يکند چطور م يب پانزده مرتبه سن و سال خود را در اشعار خودش ذکر ميخود قر

 از آن يچ وجه ذکريه  بهبعدپنج سال ست و ي بيعني خود يکه تا هشتاد و هفت سالگ
اقل شصت و پنج ا حديم که بعد از شصت و دو يد تصور کنين که بايا ا الّ؟نکرده باشد

ان رفته يوان اشعار او از مي از ديا که قسمت عمده نيا اي نساخته و ي اصالً شعريسالگ
  . مفقود شده باشديکلّ  بهو

ام ي نموده و ايمالً وقف مجادالت مذهب خود را کاية اواخر زندگانور دناصرخسرو
ک قسمت عمدة يه يمشارال, باشد ي او مين دورة زندگانيتر مگان فعالي او در يانزوا
ث حجم ين که از حيزادالمسافر, وجود آورده ه بيي تنهاةفات خود را آن گوشيتصن

 ي نوشته شده و مثنو٣خ چهارصد و پنجاه و سهين آثار اوست در تاريتر بزرگ
 ين معنيا  بهين مثنويباشد و خود در هم يز محصول همان دورة انزوا مينامه ن ييناروش

  :دياشاره کرده و گو
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  خسرو سفرنامة حکيم ناصر  ٧٩

  

 ١اد شه واريمگان نشسته يکه در  دار ياد مين سخن را ي اتـحجز 

مگان و المحاله بعد از چهل و يد که در يآ ينظر م  بهن قسمت غالب اشعار اويهمچن
 حصول انتباه يعنيخ ين تاري که قبل از اين معنيا  بهه شدهديرشتة نظم کش  بهيدو سالگ

خورده است باز  يوسته شراب مين که تا آن وقت پي و مسافرت مکّه باوجود ايدر و
 در موضوع عشق و شراب و يد اشعار جوانيم و جدي زبان قدي فارسيمثل اغلب شعرا
وان ي سروده است در ديلگن که آن را قبل از چهل و دو سايا  بهل باشديامثال آن که دل

  .شود يده نمياو د
باشد عبارتند از کتاب  ي که تا اکنون معلوم و محقّق مها آن ناصرخسرواز مصنّفات 

ن و يد وان اشعار و وجهين و ديلمسافرانامه و زاد نامه و سعادت ييروشنا و سفرنامه
ن يها چند بان تذکرهنها صاحي ار ازين و غيرحيل المتي و دلبستان المعقول و خوان اخوان

است جمله  باشند از آن يدهند که تا حال معروف نم يه نسبت ميمشارال  بهگريکتاب د
 در سحر و رسالة قانون اعظم, قول آتشکده در فلسفه  بهر اعظم در منطق ويرسالة اکس
دستور   بهرسالة موسوم, ونانيرساله در علم , در فقه, يرسالة المستوف, عهيالطب علوم فوق

  .هير قرآن از نقطه نظر مالحدة باطنيک تفسيو , قيکنزالحقا  بهرسالة موسوم, عظما
 يالدي م۱۲۹۸/۱۸۸۱س سال ي پاريها ؛ سفرنامه چاپناصرخسروفات يتصن

ه و در چاپ تهران سال ير سابق مدرسة السنة شرقي مد٢ه شفريواسطة مأسوف عل به
 و چاپ در تهران در همان سال ۱۲۸۰ز سال يوان اشعار او که در تبري ديها  چاپ۱۳۱۴
واسطه   به,نامه نامه و سعادت ييروشنا, يو چاپ دو مثنو, انضمام سفرنامه او  به۱۳۱۴

در شهر  ٤ين آلماني در مجلّه انجمن مستشرقيالدي م۱۲۹۶/۱۸۷۹ سال ي آلمان٣استاد اته
ک در يهر ه متأسفانه هنوز چاپ نشده و ي آثار مشاراليها مابق ن کتابيگ و جز ايپزيال

ت بلند و هم  بهن او کهيه مگر کتاب زادالمسافر خارج از دسترس عامست ايا گوشه
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  ٨٠  قند پارسي

  

 يالرحمن هند  پروفسور محمد بذلي آقاحي و تصحيسير استاد براون انگلي ناپذيخستگ
 عالم ي رونق افزايالدين سال مي طبع شده است و تا آخر هميانيدر چاپخانه کاو
  .گردد ي ميمطبوعات فارس
با بودن چاپ سنگي تا يک اندازه هم بد که چاپ تهران است گرچه  آن, اما سفرنامه

ث يده است از حيسطبع ر  بهسيچاپ شده است ولي چون از روي نسخة چاپ پار
ط   بهس است هرچند کهي چاپ پارة نسخينه با آن مطابق از رويع  بهت و سقمصحتوس

نوشته شده است س ي پارير کتابخانة ملّ موجود دي خطّة دو نسخيِشفر ناشر آن از رو
 و يواسطة عدم تعمق کاف  بهگري و ديواسطة مغلوط بودن اصل نسخ خطّ  بهيکي يول
 ي است خاليزبان فارس  به ناشري از عدم اطّالع کافيا که ناشي العمي تصرفات عليگاه

 زيدو نن هري است معذلک نسخةيفات نيفات و تحرياز اغالط و اشتباهات و تصح
ش در ي پي که چنديراني اي از فضاليکي قبل ين که چندياب است تا ايت کميغا به
س که ي پاري از دونسخة کتابخانة ملّيکيس اقامت داشت نسخه چاپ شفر را با يپار

ق مجال وقت يواسطة ض  بهبا دقت تمام مقابله کرده و هرچند. ن استياصح نسخت
اسماء اعالم که مستلزم صرف خصوص   بهيح اغالط اصل نسخ خطّيفرصت تصح

فات و ي تصحير کتب و مظان آن بود نداشت وليق در ساياوقات و تتبعات عم
المقدور از آن دور نموده و پس از  يعمل آمده بود حتّ  بهي را که در متن چاپيفاتيتحر

ه نسخة مقابله کرده خود را برحسب خواهش ي فاضل مشاراليانيس مطبعة کاويسأت
  .نک بحمد اهللايم نمود و ايشان تقديا  بهمذکورهن مطبعة يمؤسس

 يلي موقع خي نوشته شده و از نقطة نظر ادبيشيآال يار ساده و بيطور بس  بهسفرنامه
 است که پس از ييها ن کتابين که خود در عداد اولي را دارد و با وجود ايممتاز و بلند

رت لهجة آن زمان يمغا نوشته شده و با وصف يران در زبان فارسيا  به عربيالياست
ق يب الفاظ و تلفيث ترکي از حي فارسيش با لهجة امروزي درست نه صد سال پيعني

 که سفرنامه و ين صفتي دلچسب و بارزتريقدر  بهعبارات و نسج جمل طرز نگارش آن
گر ي را از مصنّفات دها آناز مخصوص داده و ير آثار ناصرخسرو را امتيبالجمله سا

 کم در يقدر  به راي الفاظ عربوين است که يکند ا ي جدا مسندگان آن عهدينو



  خسرو سفرنامة حکيم ناصر  ٨١

  

د کمتر يز شايسندگان دورة حاضر را ني نويکار برده است که حتّ  به خوديها هنوشت
  .سر تواند شديم

: ديگو ينقل کرده و مناً از سفرنامة ناصرخسرو ي شاهنامه که عيسنقرياچة بايدب
 از ١ و هشتيخ چهارصد و سي در تارم ناصرخسرو در سفرنامه آورده است کهيحک”

ن رباط که يدم که اي پرس, بزرگ نو ساخته بودنديدم رباطي طوس رسي برايهجر
 او ي است که سلطان محمود از براين رباط از وجه صلة فردوسيساخته است گفتند ا

افته است و وارث او قبول نکرد و يدم گفتند او وفات يفرستاده و چون خبر او پرس
ن رباط يد و اي عمارت کنجا آن سلطان فرمود که هم,سلطان کردند  بهتعرضه داش

و موقع دوم .  شده استيل از متن حاضر سفرنامه طين تفصيو ا“ خاصه از وجه اوست
 هرچه يهرچند صاحب کتاب شرح”: ديگو ي که م۱۰ است در متن صفحه يعبارت
باشند  ي سفرنامه موجود م که ازي معدوديها  فعالً نسخهي ول…“تر نوشته و گفته تمام

 يتر  مفصّليد نسخة اصلي شاي مطابقت با متن حاضر دارند تا در بعدها آنهمه 
  .قت آشکار شوديدست آمده و حق به

 ي از رويالدي م۱۲۹۶/۱۸۷۹ ذکر شد اته در سال که ننامه را چنا يي روشنايمثنو
ن اختالف نسخ مزبوره ييعاند با ت  موجود بوده٢ اروپايها  که در کتابخانهيسه نسخه خطّ

ق طبع و يگ بتفاريپزي مطبوعه شهر ال٣ين آلمانيگر در مجلّة انجمن مستشرقيبا همد
 و مختصر يز همان را مستند قرار داده و با متن و حواشي نيانينشر نموده و مطبعة کاو

مة سفرنامه چاپ يضم  بهه بر نخورده استي الينظر فاضل موم  بهدي که شايراتييتغ
  دکن يم

 را در ين مثنويناصرخسرو ااين است که شود  ي مفادهتسا ييآنچه از متن روشنا
 حاصل نموده ي در وي داده و اثر انتباهي رويرو  بهي که شبيا جة حال مکاشفهينت
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  ٨٢  قند پارسي

  

 ين مثنوي اين جاي و از چند٢نظم آورده است  بهک هفتهي اراده کرده و آن را در ١است
  :دي از جمله گوکه نمگان است چنايصول شود استنباط کرد که خود آن مح يم

 ٣مگان نشسته پادشه واريکه در  دار ياد مين سخن را ي احجتز 

  :نيهمچن
 ٤ رايکارا ساحرش آيکه کرد  راي شاعرحجتز دل بگذار 

 است که ناصرخسرو بعد از ي تخلّصحجتمگان لفظ ي  بهعالوه صراحت  بهيعني
نامه  ييگر در روشناين اشعار دياست و عالوه بر اکار برده   بهشهيران هميا  بهمراجعت

ن خود سخت ي که با معارضي را در موقعها آندارند که مصنّف  يهست که مدلّل م
ن ي است که زادالمسافريناً همان لحن قولينظم آورده و ع  بهمشغول مجادله بوده است

  :مثل. را نوشته
 ٥تـالمابم مياگرچه از خران  امتي قراند ن است اعتقاديهم

  :زيو ن
 ٦جز انکار خاصّان کارشان نه به ان نهـدارشـي بي دليـجان يز ب

ان يشوايو معلوم است که ناصرخسرو بعد از مراجعت از سفر مکّه هدف تعرض پ
 ها آنمگان بر ضد ي بودن خود در يا متوارين انزوا يده و در عسنّت بو  اهليو علما

نامه در هر  يير روشنايخ تحرين تاري وجود ا با. و خشونت نوشته استياغلب با تند
 يطور  بهش است مشويليت مختلف و خيغا  بهباشند يسه نسخه که مآخذ استاد اته م

 صد و چهل و سه و چهار صد ي سيست و سه و بعضي صد و بي سها آن از يکه بعض
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  خسرو سفرنامة حکيم ناصر  ٨٣

  

نها يچ کدام از اي و ه١باشد ي چهار صد و چهل مها آنن يست و مؤخّرتريو ب
  .دهد ي که در فوق ذکر شد وفق نميالحظاتم با

 در يالدي م۱۸۷۹/ه ۱۲۹۲ ادمان فاگنان آن را سال ينامة که فرانسو اما سعادت
ن آلمان ين آن را در همان سال در مجلّة انجمن مستشرقي و بعد استاد اته عييايمجلّة آس

 يارت از س عبيک مثنويد ينما يطبع م همان نسخه مجدداً ي هم از رويانينشر و کاو
ث متانت لفظ و ي از حيب اخالق وليحت و تهذيست در موعظه و نصيباب مختصر

خ يشود گفت که تار يد مي که شايطور  بهنامه دارد يي روشناياد با مثنوي فرق زيمعن
خ ي تاريعنين خصوص ي لکن در ا,نامه است ييروشنا  به مقدميلينامه خ ر سعادتيتحر
طور ساده ناصر   بهين مثنوينّف تخلّص خود را در ا نرفته و مصير آن اشارتيتحر

ن ين در ثميبکن در گوش ک: ت ختم کرده استين بيا  بهخسرو نوشته و کتاب را
خ ين است که تاريل اي هم دليکين يد اي و شا/ن استيهمث ناصر خسرو يحد/است
 حجت لقب که نتر بوده و ناصرخسرو قبل از آ نامه مقدم ييروشنا  بهنامه ر سعادتيتحر

  .ده استيرشتة نظم کش  بهابد آن رايب
  افتاده شدهين مثنوي ا چند از اواخرياتيرسد ظاهراً اب ينظر نگارنده م  بهو آنچه

و ک مرتبه ي ت آخر آنيست و نهم که عنوانش در قناعت است دو بي باب بين معنيا به
  :نستيت ايشود و آن دو ب يمناجات م  بهلي تبديمناسبت يب

   مـردان  يهست همراه دم  يام
 فا دهـود صـنور خ  بهدرونم را

  دم مگـردان  يـ د نوم ين ام ياز ا 
 ده يطٰفـمص با يتـعيدلم را ب

 شود يام در ختم کتاب م يباب س  بهت باب مذکور تمام شده و شروعين دو بيو با ا
 ي مصنّف در آخر مثنوکه نچنا در مناجات د مثالًيک عنوان شاياد که ياحتمال ز به

ات ين احتمال را عدد ابين موقع افتاده شده باشد و ايز آورده است ازينامه ن ييروشنا
 مصنّف در اول باب خاتمه اشارت بدان کرده و که ندهد چنا يز قوت مينامه ن سعادت

  :ديگو
 زگان طبع و ادراکيهمه دوش صد از دل پاکيت سيبگفتم ب
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  ٨٤  قند پارسي

  

 ي تمامکه نت باشد و حال آيصد بي سيه دارينامه در کلّ  سعادتيستين قرار باياز
ت ناقص و يزده بيت است و سيست و هشتاد و هفت بي عبارت از دوين مثنويات اياب

  .ق االمورياهللا اعلم بحقا
  منابع
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, ياساس فقه اللغة متوفّ  به در کتاب موسومي و هرمان اته آلمان۲۴۶-۲۲۲ص , ۲ج 

ت مدقّقانه در يغا  بهي شرح۲۸۲-۲۷۸ص , ۲ج , رانياساس فقه اللغة ا, هرمان اته
 ازتر  تر و مفصّل  جامعيلياند که خ خصوص شرح حال و آثار ناصر خسرو نوشته
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