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تاریخ و ادبیات عصر غزنوی: ناصرخسرو. «حم» دهننقخ. 

تهران: نشر قخ، 1397ش. 388ص.

حهقانید محم د تألسفد ناصرخسرو  کتابد 1397د یالد حند

غزنوی«د عصحد ایحاند احبساتد سد »تانیخد کتابدهاید اددیحید

حندمق مۀدخوبد نویون ر،د باداندش .د نیدنسانۀد نشحد تویطد

ناصحد دن گید فحسحد سد فحادد بساند بهد کتاب،د مفصلد د
ً
تقحیبا سد

خوحسدسدنسزدیبکدسدییاقدسدموضوعاتدسدمضامسردشعحید

سد فحاساند موضوعاتد مق مه،د ایرد حند پححاختهدایت.د اسد

حند بانیکد سد تادرد نکاتد د
ً
انصافا کهد میدشوحد بساند فشححرداید

ناصحد اشعاند حند تأملد باد مطالبد ایرد اکثحد فحاساندایت.د آند

بهدحیتدآم ردایت.دتولطدنویون ردبحدمنابعدتحقسقدحنبانۀد

دمشهوحدایت،دگودآنکهدحندبحخیدمطالبد
ً
ناصحدخوحسدکامال

بحخید آنکهد یاد سد ن اشتهد پیشینساند تحقسقاتد بهد نجوعید

تحقسقاتداددنظحشدحسندمان ردایت.د

نگاردآغادیردسدیحیعدبهدفهحیتدمطالبدکتاب،دایردظرد

نادبهدخاطحدخوانن ردمیدآسنحدکهدبادیکیداددگزی ردهایدفحاساند

بهدصونتدجزسرد ابت اد ایتاحید دهحد
ً
غالبا کهد اددشعحدشاعحان،د

اماد ایت،د مواجهد میدحه ،د تحتیبد خوحد حانشجویاند بحاید

سنسحدبهدمتردسدخوان ندصفحاتدآغادیردآن،دنشاندمیدحه د

فهحیتد نیوت.د نسبحسد حیتد ایرد ادد کتابید باد د
ً
اصال کهد

ایت:د شححد ایرد بهد سد مختصحد خسلید کتابد  مطالبد

1. «ن»«ه )ص9(؛د2. گزی»ۀ آثنر )ص159(؛د3. دیوان )ص161(؛د

)ص334(؛د المفنسر  زاد   .5 )ص324(؛د جن«ع  الحکماین   .4 

)ص343(؛د دین  عجه   .7 )ص339(؛د رهنیش  ع  گشنیش   .6 

8. سفرقن«ه )ص347(؛د9. «ننبع )ص385(.

همچنانکهداددایردفهحیتدمیدتواندفهمس ،د150دصفحهد

یافتهد)38دحنص (،د بهدمق مهد اددرجمدکلدکتابداختصاصد

 42( ایتد ناصحدخوحسد اشعاند گزی ۀد آن،د ادد 163دصفحهد

سد کالمید آثاند منتخبد بهد اختصاصد صفحهد 27د حنص (،د

گزی ۀد 48دصفحهد سد حنص (،د )7د حانحد ناصحدخوحسد مذهبید

اسیتد منثوند اثحد مشهونتحیرد سفرنامه،د جالبد بخشدهاید

ایرد عم ۀد تفاستد یکد فهحیت،د همسرد ادد حنص (.د )12د

کتابدبادیایحدگزی ردهایدشعحدناصحدخوحسدهوی ادمیدشوحد

منثوند آثاند ادد ان ک،د هحچن د منتخباتی،د سجوحد همد آند سد

ناصحدخوحسدایت.د فلوفیدسدمذهبید سد کالمیدسدرکمید

تحتیبد ب یرد احبساتد نشتۀد حانشجوید یاد عامد خوانن ۀد

آشناد نسزد ناصحد فلوفید سد ییمایدرکمید باد مختصحد بهدطوند

 150 نسید بحد ماد تمحکزد بیشتحد راضحد مقالۀد حند میدشوح.د

ایردبخشدسد تبیسردمطالبدمطححدش ردحند صفحهدمق مهدسد

بساندنقاطدضعفدسدقوتدآندخواه دبوح.

***

 حفن حی»رزاده سردرعد

ایتاحیاندحانشگاردپسامدنون
hasanheidarzadeh@pnu.ac.ir

 «ورسخ ع قن» بانک
دقن ر یفرعم



127

نقد و
بررسی

عم
فر
ی
ر 
 
دقن
ک 
بان
 «
قن
ع 
خ 
رس
«و

سح
حن
یح

حرد
ندا

س 
ر
رد
و
ر

دورۀ سوم، سال چهارم
شامرۀ یکم و دوم )87-86(

بهار - تابستان 13۹8 
]انتشار: زمستان 1399[

سد بزنگاند باد همدطحادد محبوبید شاعحد خوحسد ناصحد

سد نظامید سد خسامد سد فححسیید مانن د فانیی،د احبد مشاهسحد

عطاندسدیع یدسدمولویدسدرافظدنیوت.دیبکدخاصداسد

حندشعح،دکهدراصلدچن دعاملدنظسحدکهنگیددباند)حندرسطۀد

سد موضوعاتد تفاستد سد نحو(د رسطۀد )حند تعقس د سد صحف(د

سد تغزلید مضامسرد بهد نکححند توجهد جملهد )ادد شعحید مضامسرد

اشتمالدقصای داسدبحدبساندپن دسدرکمت(دایت،دباعثدش ردکوبد

التذاذدهنحیداددشعحداسدبحایدعامدفانییدخواناندان کدشوحد

سدحندنتسجهداقبالدعمومدبهدشعحداسدنسزدکمتحدباش .داددیوید

رتید ش رد باعثد هنحید التذاذد کوبد ع مد همسرد حیگح،د

باش د کمتحد اسد آثاند بهد نسزد حانشگاهید توجهدخواصدجامعۀد

سار د یکد سد کانشنایید حسنۀد حند حنیید سار د حسد اگحد سد

احبساتد سد دباند نشتۀد انش د کانشنایید حسنۀد حند حنیید

فانییدنمیدبوح،دایردتوجهیدکهدبهداسدحندعحصۀدمقالهدنویوید

تحتیب،د همسرد بهد ن اشت.د سجوحد بیدگماند نسزد حانحد سجوحد

خوبد کتابدهاید تع احد کهد کححد احعاد جحأتد بهد میدتواند

کتابدمیدنی دسدشای د حرد بهد بهدیختید ناصحدخوحسد حنبانۀد

اماد نحسح!د فحاتحد نسزد حیتد یکد انگشتاند تع احد ادد رتید

کتابدهاید دمحۀد حند حهقانید محم د کتابد کححد احعاد میدتواند

ایرد نگانن ۀد سد ایتد ناصحخوحسشنایید عحصۀد حند خوبد

تکمسلد سد موانحد بحخید تصحسحد باد ایتد امس ساند یطوند

ایردکتابدیکید نقایصدحندچاپدهایدبع یدکتاب،د بحخید

اددحردکتابدبحتحدعحصۀدناصحخوحسشناییدگححح.

نبوحد کتاب،د مق مۀد یاختانید نقصاند اصلیدتحیرد

آندایت.د150دصفحهدمق مهد عنواندبن یدسدبخشدبن یدحند

صفحهد ک امد حند بفهم د خوانن رد تاد ن انحد عنواندبن ید هسچد

مونحد بخشد سدیحاغد بحثدش ردایتد موضوعید حنبانۀدچهد

بوحرد تعم ید عنواندبن ید نبوحد ایرد نمیدحانمد بحسح.د خوحد نظحد

یححنگمد متخصصد خوانن ۀد کهد ایتد مشخصد سلید نه،د یاد

دنمیدحان دحندک امدصفحۀدایردمق مۀدمفصل،د
ً
میدمان دسدمثال

اسد موافحتد تد
ّ
عل یاد ناصحدخوحس،د خان اند سد بحاحند حنبانۀد

امس ساند نویون رد ش ردایت.د بحثد اسد کیشد تغسسحد دماند یاد

ایتدحندچاپدهایدبع یدایردنقسصه،داگحدتعم یدسده فمن د

خاصد عنواندبن ید مق مه،د بخشد هحد سد شوحد جبحاند نبوحر،د

مق مه،د مطالبد نش ند عنواندبن ید حاشتهدباش .د ناد خوحد

کن د اندیابید نتوان د منتق د خوانن ۀد میدشوحد باعثد همچنسرد

همچناند دیحاد مان ر،د نگفتهد موضوعاتید چهد بخشد ک امد حند

آند شبسهد یاد موضوعد آند حیگح،د جایید حند میدحه د ارتمالد

بهد مجزاد بخشید حند اگحد میدنی د نظحد بهد ش ردباش .د مطححد

فصلید حند سد ان یشهدهایش،د سد خوحسد ناصحد دن گید بساند

پححاختهدمیدش ،دکتابدیاماندمن ید اسد آثاند بهدمعحفید حیگحد

بهتحیدمیدحاشت.داددایردمونحدکلیدکهدبگذنیم،دبقسۀدموانحد

بانرد ایرد حند کهد ایتد مطالبد محتواید بهد محبوطد انتقاحی،د

رکمید نتواند بهدقطعد سد باش د مختلفد د
ْ
نظحات ایتد ممکرد

حنبانۀدآندموائلدحاح.د

سد اسضاعد تبیسرد باد ایت،د بایوتهد چنانکهد کتاب،د آغادد

حههدهاید سد چهانمد ی ۀد اساخحد حند خحایاند سد بلخد اروالد

دسالد بهد نویون رد میدشوح.د شحسعد پنجمد ی ۀد نخوتد

انتقالد سد غزنویاند ق نتدگسحید نحوۀد سد یامانساند ق نتد

بهد یپسد )ص9-11(،د میدپححادحد یلجوقساند بهد ق نتد ایرد

توطئۀد سد ایالمد عالمد حندغحبد فاطمساند گحفترد ق نتد بساند

)ص11-12(.د میدآسنحد نسید آنهاد کححند ب نامد بحاید عباییاند

اددایردمق مۀدکوتار،دشححداروالدناصحدخوحسدمیدآی د بع د

ایت:د دیوان  اشانردهاید سد سفرنامه  ادد بحگحفتهد بیشتحد کهد

سد غزنوید حنباند حند سد بوحد محتشمد خان انید ادد اسد اینکهد

یلجوقی،دشغلدحیوانیدحاشتد)ص12- 16(.دیپسدنویون رد

ناصحد کهد میدگسححد نتسجهد حنبان،د حند ایردرضوند بهد توجهد باد

همد اگحد سد نبوحرد ایماعسلید یفحشد آغادد ادد »پیشد خوحسد

تشیعد فحقهدهاید ادد حیگحد یکید یاد مذهبد ایرد بهد گحایشید

میدحاشته،دبهدش تدمخفیدمیدکححردایت«د)ص16(.دحندایرد

سد کیشد تغسسحد ادد پیشد ناصحد مذهبد موضوعد صفحات،د

نظحهاید نویون رد میدگححح.د مطححد اسد کیشد تغسسحد دماند

باد بادد سد میدآسنحد ناد شهس ید جعفحد ییّ د سد مسنوید مجتبید

نتسجهد سفرنامه،  سد دیواند حند ناصحد اشاناتد بحخید بهد توجهد

ینید د
ً
اصالتا سد د

ً
نیما قوید ارتمالد »بهد د

ً
قبال اسد کهد میدگسححد

بوحردایت«د)ص19(.د

«ذهب.ددحنبانۀدمذهبدنخوتسردسددماندتغسسحدمذهبدناصحد

خوحسدنظحهایدمختلفیدحندبسردمحققاندسجوحدحانحدسدرالد

اکثحد یاد همهد ایتد بهتحد پححاخته،د بحثد ب یرد نویون رد کهد



128

نقد و
بررسی

یححنسح 
رس نداحرد

رد
و
ر

فرعم
ی
 ر 
ک دقن

خ ع قن» بان
«ورس

دورۀ سوم، سال چهارم
شامرۀ یکم و دوم )87-86(

بهار - تابستان 13۹8 
]انتشار: زمستان 1399[

اد:د )بهدنقلد ایوانفد بساسنح.د بانردناد ایرد نظحهایدطححدش ردحند

سد 459(د  :1387( کحبرد هانحید سد ص44(د 1341:د دنیردکوب،د

تغسسحد ادد قبلد ناصحد کهد معتق ن د 249(د  :1382( حفتحید فحهاحد

نظحد ایرد متأیفانهد حاشتهدایت.د امامید شیعۀد مذهبد کیش،د

دماند حنبانۀد نش ردایت.د مطححد بحنیید مونحد کتابد حند

تغسسحدکیشدنسزدنظحهایدمختلفیدحندبسردپژسهشگحاندمطححد

فشححر،د بهدصونتد ر اقلد نویون ر،د بوحد بهتحد بادد کهد ایتد

 :1387( کحبرد هانحید نمونه،د بهدعنواند میدکحح.د طححد ناد آنهاد

459(دبحدآندایتدکهدناصحدقبلداددیفحدتغسسحدکیشدحاحردایت.د

ایت.د نظحد همسرد بحد همد ص70(د  :1386( اشحفدداحرد نضاد

حند ناصحد کهد ایتد معتق د 79(د  :1388( یویفید غالمحویرد

اد:د )بهدنقلد دن د .ای.د مسخائسلد حاحردایت.د کیشد تغسسحد مصحد

دحندطیدحی اندادد
ً
متینی،د1355: 489(دبحدآندایتدکهد»ظاهحا

تنوند كهد جایید ـدیعنید مولتاند حند موقتد اقامتد سد هن د

قحامطهدحاغدبوحدددـدشاعحدبهدعضویتدفحقۀدایماعسلسهدحنآم رد

ایت«دسدشبسهدبهدایردایتدنظحدبحتلسد)1344: 176(.د

بهد ناصحدخوحسد اشانۀد بهدچن د توجهد باد 18،د حندصفحۀد

نتسجهد نویون رد دیوته،د حیوان«د مساند حند چن د »یکد اینکهد

گحفتهدکهدحندایردابساتد»حیو«دایتعانرداددبنیدعباسدایت:د

ایاسد بحد کهد حاشتد توجهد بای د بوحردایت.د ینید اسد پسد

سد ایت،د مختلفد بححاشتدهاید محتملد کهد ابسات،د اینگونهد

ناصحدر اقلد دیوان  حند اینکهد»حیو«د بهد توجهد باد د
ً
مخصوصا

ایع ی،د )نک.د حانحد گوناگوند سدمص اقد معنید ـددهشتد هفتدد

1384(،دنمیدتواندرکمیدصاحندکحح.

اسفنقه پردازی ع بهن ترین اشنره هن به قن ر یفرع.ددحندصفحۀد

منابعدق یمدحنبانۀد افوانهدپححادیدحند اددشحسعد نویون رد 21،د

بهدحنیتید حهقانید اینجاد حند میدگوی .د یخرد خوحسد ناصحد

آلیسد غحبی،د محققد نیوتد معلومد کهد کححرد خاطحنشاند

هانوبحگح،داددکجاداحعادکححردکهدشحسعدافوانهدپححادیدحنبانۀد

کهد حندرالید ایت،د بسضاسید التواریخ  نظام   کتابد ادد ناصحد

چهد نسام ر،د خوحسد ناصحد ادد نامید د
ً
اصال مذکوند کتابد حند

ش ردباش .د نسایتد اسد حنبانۀد بلن ید افوانۀد اینکهد بهد بحی د

کتابد بهد باند چن د کتاب،د بخشد ایرد خوان ند ادد قبلد بن ر،د

دن گید افوانۀد میدخوایتمد سد کححردبوحمد محاجعهد بسضاسید

نمیدیافتم.د ناد آند اماد بخوانم،د منبعد ق یمدتحیرد حند ناد ناصحد

همیشهدفکحدمیدکححمدشای دچاپدسدتصحسحیدکهدمردبهدآند

مطلبد خوان ند باد ایت.د متفاستد یاد ناقصد کححردامد محاجعهد

ایردبخشدکتاب،دمطمئردش مدکهدمردخطاکاندنبوحردام،دبلکهد

دغلطدبوحردایت.د
ً
انجاعدهانوبحگحدکامال

حندصفحۀد22دآم ردکهد»پسداددبیان االدیان کهردتحیرد

کتابیدکهدباددذکحیداددناصحخوحسدحندآندهوتدآثار البالد 

ایرد کهد میدنی د نظحد بهد ایت«.د قزسینید العباد  اخبار  و 

خوحس«د »ناصحد نامد سجوحد اگحد نباش .د حقسقد چن اند یخرد

نشی دسطواطد السحر  حدائق  سد فانیابید ظهسحد دیوان  حند ناد

ناحی ردبگسحیم،در اقلدحندحسدکتابدمللدسدنحلدباددذکحید

إعتقادات  آم ردایت:د مساند بهد »ناصحیه«د فحقۀد سد ناصحد ادد

سد 89(د نادی،د1413:  )فخحال یرد المشركین  و  المسلمین  فرق 

یخرد اینکهد گود 184(؛د  :1383 نادی،د )رونید العوام  تبصرة 

ایشاندچسزیدافزسندبحدبیان االدیاندن انحدسدتکحاندسدتحجمۀد

عحبیدهماندمطالبدایت.

مشهوند افوانۀد مختصحد ذکحد بهد کتابد بع ید صفحاتد

ق یمد تذکحرداید منابعد حند آند سدرضوند ناصحدخوحسد دن گید

اختصاصدیافتهدایتد)ص24-26(.دآنچهدحندایردبانردجالبد

ایرد نمان ر،د تسزبسردمؤلفدحسند سد نکتهدینجد نظحد ادد سد ایتد

ایتدکهدبادتأملدحنددیوان نسشردمیدشوحدکهدافوانهدپححادید

شحسعد ناصحد رساتد دماند هماند ادد خوحسد ناصحد حنبانۀد

ش ردایت.دخوحدناصحدخوحسدحندایرددمسنهدمیدگوی :

بنــ ی بــحدچــوند مــرد بــهد افوــانهدهاد

ماچسنـم بـهد سد چسـرد بـهد مـرد کـهد گویـید

ناصحد حنبانۀد افوانهدیادید کهد ایتد آند نشانگحد بیتد ایرد

میدتواند البتهد سد ش ردبوحرد شحسعد اسد رساتد دماند هماند حند

بزنگد طححد ادد کوچکید پحسژۀد امح،د ایرد کهد کححد تصوند

پحسپاگان ا(  هماند )یاد شایعهدپحاکنید سد حنسغدبافید حند عباییاند

علسهدفاطمساندبوحردباش .2 

پیشتحدمجتبیدعب هللادنژاحد)1396: 656(دمتذکحدایردخطایدهانوبحگحدش ردایت.  .1

بادحاشترد سد ایماعسلید حاعساند ادد مححمد تحیان ند بهدمنظوند ایماعسلسهد حشمناند  .2

حنبانۀد فحاسانید حنسغدهاید ایماعسلسهد باد گفتدسگود سد ش ند نزحیکد ادد ایشاند

مطالبد راسید کتابدهایید خوحد گارد ایشاند میدیاختن .د آناند نفتاند سد عقای د

میدگفتن د سد میدحاحن د نوبتد ایماعسلسهد بهد بهدحنسغد سد میدنوشتن د حیرد خالفد

ایر میدشوح!د ت نیسد باالد محاتبد حند سد ایتد آناند یّحید کتابدهاید جزسد
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یواک دی»ن ع سفر به «صر.دبع داددتحییمدییمایدافوانهداید

میدگسححد نتسجهد کتابد نویون ۀد ق یم،د تذکحردهاید حند ناصحد

چن اند تذکحردهاد ادد اس،د دن گیدنامۀد بادیادید بحاید کهد

نفت.د شاعحد خوحد آثاند یحاغد بای د سد گحفتد بهحرد نمیدتواند

ناصحد دن گید ادد حیگحید بخشد بساند بهد سید تحتیبد ب یرد

میدنی د اسد یفحد آغادد سد معحسفد خوابد یعنید خوحس،د

سد دن گید توضسحد بهد ناد نویون رد د
ْ
کالم نسن د )ص28-29(.د

ه،دهشتمسردخلسفۀدفاطمی،د
ّ
بالل الموتنصحد ق نتدسدخالفتد

یافترد ق نتد سد ایماعسلید مذهبد شکلدگسحید نحوۀد سد

سد محتواد )ص29-32(.د میدکشان د افحیقاد شمالد حند فاطمساند

کهد میدکن د مشخصد صفحات،د ایرد انجاعاتد همچنسرد

و  تاریخ  حفتحی،د فحهاحد اندشمن د کتابد ادد مطالبد غالبد

عقاید اسماعیلیه،دبحگحفتهدش ردایت.د

حندصفحۀد32دباددنویون ردبهدایردمطلبدبحمیدگحححدکهد

بهانۀد بهد ناد ناصحد عباییان،د فواحد سد یلجوقساند یتمد حی ند

یفحدرج،دبهدمصحدسدنزحیکدش ندبهدخلفایدفاطمیددکشان .د

ایردیخردنویون ردنزحیکدایتدبهدنظحدکوانیدکهدمعتق ن د

کاند ادد انفصالد بحاید بهانهداید د
ً
ناصحدخوحسدصحفا یفحدرجد

حی اند عزمد حاشترد نگهد پنهاند سد یلجوقید حسلتد احانید

خلسفۀدمصحدبوحد)بحایدنمونهدنک.دسدیردپون،د1358: 125(.دامادحند

ایتشهاحد دیوان  مکحند اشاناتد سد ابساتد بهد حهقانید احامهد

متنفحد یالجقهد ادد ان ادرد چهد تاد ناصحد بحیان د تاد میدکن د

ابساتد ایرد کهد ن انحد توجهد نویون رد متأیفانهد بوحردایت.د

شاعح(  شصتدیالگید ر سحد حند )یعنید بع د یالد بیوتد ر سحد

کهد گحفتد نتسجهد آنهاد بهد انجاعد باد نمیدتواند سد ش ر3د یحسحرد

ناصحدحندجوانیدسدر سحدچهلدیالگیدنسزدبحدایردنسرسهدسد

ارواسدبوحردایت.دآنچهدایردنظحدنادتأیس دمیدکن دایردایتد

متعاحلد بویاند سفرنامه  حند یالجقهد ادد ناصحد یاحکححد کهد

ایت،دب سندرسدتنفحدسدحشمنی.

بساند ناد مهمد خسلید مطلبد ایرد نویون رد حندصفحۀد33د

میدنمای د)بادان کیدتلخسص(: 

سد فکحید اضطحابد حیتخوشد جوانید ادد کهد ناصحخوحسد

فلوفیدبوح،دیحانجامدبحداثحدخوابیدکهدحی دسدشای دآندراصلد

گذشتهد دن گید ادد ایت،د بوحرد اسد ناهشیاند ضمسحد فوناند

حیتدشوتدسدناردتادردایدحندپیشدگحفت.د

حنسغید یاد بوحد یفحد اصلید تد
ّ
عل مشهوْند خوابد آند اینکهد

مصلحتدآمسزدبیشدنبوحدسدبهانهدایدبحایدیفح،داددحیحدباددبسرد

امادبهدنظحدمادصائبدتحیرد محققاندمحلدمنادعهدبوحردایت.4د

یاد نظحد ایرد البتهد ایت.د مؤلفد نظحد هماند بانر،د ایرد حند نظحد

غالمحویرد د
ً
مثال ش ردبوح؛د طححد نسزد د

ً
قبال آند شبسهد چسزید

یویفیدحندایردبانردنوشتهدایت:

ایتفاحۀد مونحد اصلید منابعد بهدعنواند دماند گذشتد باد مجعولد کتابدهاید

ایرد 9(.د  :1393 )حفتحی،د گحفتد قحاند مولماند مؤلفاند بع ید نولدهاید

همسرد تاد انسپاد حند کهد بوحد کانیادد ق نید بهد شایعهدیادید سد حنسغدپحاکنید

سد میدحانوتن د »رشاشیر«د باد بحابحد ناد »ایماعسلسه«د عنواند اخسح،د قحسند

یاد عباییاند بیدسقفۀد تبلسغاتد حامد حند متماحید قحسند طید حند نمیدحانوتن د

236(.د  :1394 )کحبر،د ش ردان د گحفتاند ایوبید متعصبانۀدصالحدال یرد کسنهدتودید

آناند بهد سد میدش ن د محتکبد ناد قتلدهاد بحخید خوحد گارد ایماعسلساند حشمناند

کاند بهد ییایید منادعاتد بحخید حند نسزد امحسدد کهد رسلهداید میدحاحن ،د نوبتد

رتید سد قحندهاد افوانهدهاد ایرد ادد بحخید خوحسد ناصحد مونحد حند میدنسح.د

نسزداشانردکححرد)ص28(دـدتادهمسرداآلندنسزدحندافواردمححمد ـددآنچنانکهدحهقانید

ش ردایتد چاپد کتابید بهدصونتد آنهاد ادد بخشید سد مان رد باقید  ب خشاند

)نک.دبامسانی،د1377(.

3.دبهدایردشواه دتوجهدکنس :

هاسنـمشصتدسدحسدیالدایتدکهدکوب دهمی فلکـید حند شـباند سد نسدد

)ناصحدخوحس،د1388: 305(

یـال شوـتد بمانـ مد تـرد بـاند نژن دیـحد ان ند باند دیحد نباشمد چوند

)همان:د434(

حاشـتم یـحد بـحد کـهد مغفـحد یـیهد یحمآند ادد بحبوحد یالد شوتمد حیتد

)همان:د470(

رالمبـادشوـتدسدحسدیـالمدخصومـتدافتـاح داند گشتهدیتد حسد سد شوتد ادد

)همان:د322(

ایت فزسند یالد شوتد کهد آنمد ادد خوتهد

مـر بـحسمد همـید نسدهـاد شـباند بـهد تـاد

)همان:د168(

شوتم حند ماهّید چوند یالد شوتمد بهد

قویدشوتی -دایدشوتمد-د تود حند رلقمد بهد

)همان:د373(

اددایردشواه دسدنظایحدآندشای دبتواندچنسردنتسجهدگحفتدکهدتع احدقابلدتوجهید

اددقصای دناصحدیحسحۀدحهۀدشوتددن گانیداسیت.دسیدحندحیواندفقطدیکدباند

بهدحهۀدهفتاحدیردخوحداشانردکححردایت:

بمانـی جاسیـ اند کـهد بنساحهمسخواهـید یوتد د
ْ
خانهدی باحد پحد ایرد حند

هفتاحتـودتـادایـردبـاحدپسمایـیدشـبدسدنسد د
ْ
یال بحآم د خانهد ایرد حند

)همان:د61(

بحخیداددایردشواه دبحگحفتهداددمقالۀدفتحدهللادمجتبایید)نک.دمجتبایی،د1394(دایت.د

باددشایاندتوجهدایتدکهدحهقانیدنسزدبهدایردنکتهدتوجهدکححردسدحندپانویسدصفحۀد

44دبحخیداددایردشواه دنادآسنحردایت.د

نویون ردحندتألسفدخوحدیعیدکححردایتداکثحدایردنظحهایدگوناگوندنادگححآسنید 4.د

کن د)نک.درس نداحۀدیححنسح،د1396: 32دبهدبع (.
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بس انیدافزایدیخردمیدنسحد اددنؤیایید آنکهدحندیفحنامهد باد

کهداسدنادبهدیفحدنهنموندش ردایتدسلیدچهدبوادکهدآندنؤیاد

نتسجۀدرسحتدهادسد انفعالیدمواع دسد نسزدراصلدایرددمسنۀد

ناد دمانهد کهد باش د مححید حسنانید مکاشفاتد سد تأملدهاد

حند سد بمان د تقلس د گحفتاند نمیدخوایتد سد نمیدپون ی د

جوتجویدرقسقتدبوح.د)یویفی،د1386: 57(

حنداحامهدنویون رداددمویحدیفحدناصحدخوحسدسدشهحهایید

کهداددآندگذندکححردیخردبهدمساندمیدآسنح،دتاداینکهدبع دادد

قاهحرد سد مصحد ناهید بیتدالمق سد نارد ادد رج،د گزانحند

میدشوحد)ص36 -39(.دمعحفیدسدبساندارتمالدیابقۀدآشنایید

ناصحدبادالمؤی دفیدحیردهللادشیحادید)ص39-41(دمحتویاتد

مهمد نکتۀد ایرد بهد احامهد حند ایت.د کتابد یپویرد صفحاتد

همحارد بهد د
ً
»ظاهحا ناصحد یوم،د رجد حند کهد پححاختهدمیدشوحد

هسأتیدکهدخلسفۀدفاطمیدبهدنزحدامسحدمکهدفحیتاحردبوح«دعادمد

نویون رد تسزبینانۀد توجهد )ص42(.د میدشوحد سرید یحدمسرد

بهدایردنکتهداددآندجهتدمهمدایتدکهدایر،داسلسرداشانرداید

بهد ناصحدخوحسد یالدهاد ایرد ادد حنمیدیابسمد آند ادد کهد ایتد

جزسد سد حنآم رد فاطمید حنباند معتم اند دمحۀد حند گونهداید

مأمونیتید بهد حسلتید کانگزاناند یاد نیمید حیپلمایید هسأتد

تحقسقاتد حند ن انمد خاطحد حند مرد کهد مونحید میدنسح؛د مهمد

بهد بادگشتد سد یفحد احامۀد ش ردباش .د ب اند اشانرداید یابقد

یفحد بخشد خاتمۀد کتاب،د بع ید صفحۀد چن د حند بلخد

دن گسنامۀدناصحدخوحسدایت.د

ادد «نزق»ران.دحندصفحۀد44دنویون ردسقتید قن ر یفرع در 

یخرد مادن ناند حند خوحسد ناصحد رضوند سد آسانگید

سد ق یمد تحقسقاتد بهد اشانرداید هسچد متأیفانهد میدگوی ،د

ج ی دنمیدکن .دبحخیدمحققاندگفتهدان دکهدایرد»مادن نان«د

ایحاند شمالد خطۀد بهد نبطید شاعح،د دیواند حند اشانرد مونحد

ییّ د ن انح.د ق یمد منابعد حند حیلمد سد طبحیتاند یاد سد کنونید

تذکرة  ادد غسحد کهد مطلبد ایرد نوشترد باد تقیدداحرد رورد

اقامتد )یعنید امحد ب یرد جاد هسچد دیوان،د اشاناتد سد الشعراد

-35  :1379 )تقیدداحر،د نش رد اشانرد مادن نان(د حند ناصحخوحسد

»مادن نان«د ایرد کححردایت.د تشکسکد امحد ایرد حند 36(،د

منطقهدایدایتدحندشحقدسدشمالدشحقدایحاندق یمدحندمحدد

پامسحد کوردهاید سد کشمسحد سد الهوند سد هن ،د حاخلد یاد هن د

لفظد کهد همد ناصحدخوحسد ادد بیتد حسد حند ایت.د آند روالید

مادن ناند کهد میدبسنسمد آم ر،5د »مادن نی«د سد »مادن نان«د

شمالید حندر د حسد هحد کهد ش رد سدشگناند یُمگاند بهد عطفد

163؛د  :1382 شحیعتی،د نک.د بیشتحد توضسحاتد )بحاید ایتد هن د
کسا،د1353: 28؛دنک.دعماحیدرائحی،د1393:دبیوتددسددحس(.6

عسنت قن ر یفرع.دحندصفحۀد46دنویون ۀدکتابداددیمگاند

سدمزاندناصحدیخردبهدمساندآسنحردسدبهدمنابعدتادردانجاعدحاحرد

مشاه اتد سد گفتهدهاد بهد نویون گاند ادد بویانید مثلد سد

امادمتأیفانهدحنبانۀدیالد ایوانفدبون ردنکححردایت.د ق یمید

سفاتدناصحدخوحس،دبهدتحقسقدج ی دفتحدهللادمجتباییدتوجهد

468قد تانیخد بوحند حنیتد ارتمالد ادد آنجاد حند کهد نکححرد

نسزد منابعیدتذکحردایدق یمد ـدکهدحندبحخید ناصحد بحایدسفاتد

آم رددـدیخردبهدمساندآم ردایتد)نک.دمجتبایی،د1394(.

قن ر یفرع در یمگنن ع ب»یشنن. حندصفحاتدبع د)ص47-

بهد یخرد ب خشاند سد یمگاند حند ناصحد دن گید نحوۀد ادد 52(د

مساندمیدآی .دیخردنویون ردحندایردبخشدخسلیدمتناقضدسد

عجسبدایت.داسدابت اداحعادمیدکن د»ناصحدخوحسدحندیمگاند

کمالد باد اماد )ص50(د حاشته«د پحمشقتید سد یختد دن گید

تعجبدحنداحامهدمیدنویو : 

حند اسضاعد کهد میدشوحد معلومد اشعاندسید اددمجموعد لسکرد

یمگاندچن اندهمدب دنبوحردسدناصحخوحسدحندآندحنۀدیحیبزد

حسدبیتدمونحداشانردایردابساتدایت:  .5

نیـول آلد سد عتـحتد مادن نیحسیـتید سد یُمگید محاد کححد

)ناصحخوحس،د1388: 56(

ناادیـردگشـتهدای،دگـحدب انـیدتـو،دبنـ ر مادن نید مسحد سد شگنید شهد

)همان:د110(

حند »مادن ناند حنبانۀد کهد آی نلو،د یجاحد توضسحاتد ایرد »مادن نان«د حنبانۀد  .6

شاهنامه«دنوشتهد)آی نلو،د1396: 88/1(،دنسزدیوحمن دایت:د

حنددماندفححسییدسدنسزدحندمنابعداحبیدسدتانیخیدسدجغحافساییدمعاصحداسدبهدمنطقۀد

دادد
ً
شمالدایحاند»مادن نان«دگفتهدنمیدش دبلکهدآنجادنادطبحیتاندمیدخوان ن .دظاهحا

ی ۀدپنجدبهدت نیجدبهدایردنارسهدمادن ناندگفتهدش دسدایردنامداددقحندششدسدهفتد

بهدبع دان کدان کدنساجدیافتد)محم دعماحیدرائحی،د»مادن ناندسدطبحیتان«،دگزارش 

میراث،د1388:دصد10دسدرویردکحیمان،دپژوهشی در شاهنامه،دیادماندایناحدملیدایحان،د

1375:دصص150-162(.دحندنسدگاندفححسیید»مادن نان«دبحدحسدمنطقهدحندبسحسندادد

ایحانداطالقدمیدش :دیکیدحندمشحقدسدحندر سحدهن ؛دحیگحیدحندمغحبدسدحندر سحد

شامدسدیمردیادحندآفحیقادسدجنوبدمصح.د
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دآیوحردایدحاشته.
ً
حسنافتاحرددن گیدنوبتا

خوحسد ناصحد باالخحرد می دمان :د یححنگمد خوانن رد اینجاد حند

د
ً
حندیمگانددن گیدیختدسدپحمشقتیدحاشتهدیاددن گیدنوبتا

اددیمگاندحند یاحکححدناصحد ایردایتدکهد آیوحردای؟دساقعستد

گارد سد میدنام د دن اند ناد آند گارد ایت:د پاناحسکویکالد دیوان،د

بهدگونهدایدیخردمیدنان دکهدگوییدشکوردسدجاللیدحندآنجاد

ناصحدخوحسد ایت:د آیاند شبهِدتناقض،د ایرد رلد البتهد حانح.د

ر سحدبیوتدتادییدیالدحندیمگانداقامتدحاشت،دحندطولد

ـدییدیالدطبسعیدایتدکهدگارداسضاعدسداروالد ایردبیوتددد

اسدخوبدسدگاردب دبوحردباش د)بحایدتفصسلدموضوعدنک.درس نداحۀد

یححنسح،د1396: 46(.

حنبانۀد مختصحید 53د صفحۀد حند یفرع.د قن ر  آثنر 

میدآی د مساند بهد یخرد آنهاد تألسفد دماند سد ناصحد کتابدهاید

اشتهاند کهد میدشوحد م عید بهدحنیتید نویون رد احامهد حند سد

حند سفرنامه.د بع د سد ایتد دیوان  محهوند امحسدرد ناصحد

حیواند بهد ناصحد اشاناتد ادد )ص57-64(د یپویرد صفحاتد

سد عنصحید سد کوایید بهد اسد اشاناتد همچنسرد سد عحبیداشد

یخرد شاهنامه  سد فححسیید بهد اشانرد ادد آثانشد بوحند خالید

یخرد حند شاهنامه  قهحماناند کهد رالید حند میدآی ،د مساند بهد

اس رضوندقابلدقبولیدحانن .د

دنسزدمتذکحدش یم،دایرد
ً
تحلیل اشونر.دهمچنانکهدمیدبسنس دسدقبال

مق مهدهسچدفصلدبن یدمشخصیدن انح.داددایردصفحاتدبهد

مساند بهد یخرد پحاکن رداید سد مختلفد موضوعاتد ادد بع ،د

ناصحد اینکهد ایت:د دیوان  محتوایید تحلسلد گویاد کهد میدآی د

شاعحیدآنمانخواردایت؛دشاعحی،داندشدذاتیدبحایداسدن انحد

آهنگد سد سدند ظحافتدهاید بهد مولطد رالد ایرد باد )ص66(؛د

ادد خوحد سلید میدکن د ذمد ناد حنبانید شاعحاند )ص69(؛د ایتد

هماندینتدپسحسیدمیدکن د)ص71-73(.دحنداحامهدنویون ردبهد

شاعحاند باد ناصحد قصای د یاختاند تفاستدهاید بحخید بساند

کهد نا،د آند حند داه انهد مضامسرد غلبۀد سد میدپححادحد حنبانید

ده یدعبوسدایت،دعاملیدمیدحان دکهدخوانن رداددشعحداسد

اینجادنویون رداحعایدعجسبیدمیدکن :د»لذتد نبحح.دحند لذتد

بححنداددشعحدناصحخوحسدسدفهمدبوطسقایداس،دموتلزمدهم لید

دچوندچنسرد
ً
ییاییدسدعقس تیدبادسیدایت«د)ص74(دسدطبعا

خوحسد ناصحد ن اشته،د سجوحد عقس تیداید سد ییایید هم لید

خوانن ردسدطحف انیدنسزدن اشته:

بهدهمسردحلسلدشعحدناصحخوحسدتادعصحدصفویهدسدایتقحاند

تشیعدحندایحاندچن اندخحی انیدنسافتدسدرتیدپسداددآند

همدناصحخوحسدیکیداددکمدطحف انتحیردشاعحاندایحاندبوحرد

ایت.د)ص76( 

سد حاشترد موتلزمد نویون رد بزنگد احعاهاید سد گزانردهاد ایرد

اطالعاتدتحلسلیدنایانهدایدمنوجمدسدنسشمن دسدگوناگونید

ایتدسدحندآن،دجایدچوندسدچحایدفحاسانیدهوت.دنخوتد

خحی انید چن اند صفوید عصحد تاد ناصحد شعحد اگحد آنکهد

تاد چگونهد اسد حسادحردهزانبیتید ر سحد دیوان  ایرد ن اشت،د

کهد جایید حند مان ردایت؟د باقید کنوند تاد سد صفوید عصحد

امحسدردد نفته.د بسرد ادد دماند طولد حند حیواندهاد ادد بویانید

ادد اددحیواندناصح،دچهدپیشدسدچهدپسد نوخهدهایدفحاسانید

سد مجموعهدهاد ادد بویانید حند حانح.د سجوحد صفوی،د عه د

جنگدهاددسدتذکحردهادادداسدسدشعحداسدیخردبهدمساندآم ردایت.د

خحی انید چن اند اسد شعحد کهد ایتد آند نشاند ایرد آیاد

احبساتد تانیخد مفصلد کتابدهاید بهد اگحد نسافتهدایت؟د

محاجعهدکنسمدسدشاعحاندهمدحسنۀدناصحدنادباداسدمقایوهدکنسم،د

آیادباددمیدتوانسمدنتسجهدبگسحیمدکهدناصحدشاعحدکمدطحف انید

نظسحد فانیی،د احبد قلهدهاید باد مقایوهد حند بلی،د ایت؟د

فححسییدسدیع یدسدمولویدسدرافظ،داسدشاعحیدکمدطحف اند

سدکمدخوانن ردایت،دسلیدحندمقایوهدباداقحاندسدمعاصحانش،د

سدحندکلداگحدفححسییدنادکناندبگذانیم،داسدپحخوانن ردتحیرد

ادد پیشد شاعحاند همۀد رتید سد پنجم(د )قحند خوحد عه د شاعحد

عه دخوحد)یعنیدقحندچهانمدسدپنجم(دبوحردایت.دبنابحایرداحعاید

نویون ردمبنیدبحداینکهد»ناصحخوحسدیکیداددکمدطحف انتحیرد

شاعحاندایحاندبوحردایت«دعجسبدسدغسحقابلداثباتدایتدسد

رتیدشواه دعکسدآندنادنشاندمیدحه .د

همدمولکد خوانن رد اگحد کهد نویون ر،د حیگحد احعاید اماد

سد عجسبد بادد ببحح،د لذتد اسد شعحد ادد نمیدتوان د نباش د ناصحد

دهمسردکهددیوان ناصحدباقیدمان ر،د
ً
کلیدسدغسححقسقدایت.داسال

راکیداددآندایتدکهدذائقۀدایحانیداددشعحداسدلذتدبححردسدآند
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نادایتنواخدکححردسدنگهدحاشتهدایت.دحسمداینکهدهمۀدمضامسرد

شعحدناصحداددنوعدده دعبوسدنیوتدکهدهمگاندناداددخوحد

بحان .دشعحدناصحدآنجادکهدپحداددپن دسدرکمتدایت،دمخاطباند

خاصدخوحدنادحانح.دامادبخشدقابلدتوجهیدادداشعاندناصح،د

روبدرالدسدبساندحلتنگیدهایداسیتدکهدچونداددعمقدجاند

بحخایته،دصمسمستدعمسقیدحانحدسدالبتهدایردبخشدادداشعاند

اسدحندطولدهزاناندیالداحبدفانییدخوانن ردحاشتهدسدحانح.د

میدگفت،د حقسقد ناد خوحد احعاید نویون رد کهد بوحد آند حنیتد

ناصحد ابساتد بحخید سد بحخیدقصای د »ادد ب یردصونت:د د
ً
مثال

خوحسدکهدحنبححانن ۀدمضامسردعقس تیدسدمولکیدسدعلمید

اختسان،دق متدسدر سثدجهان،د سد )مانن دبحثدجبحد صحفدایتد

تأسیلدسدتنزیلدسدلزسمدپسحسیدبیدچوندسدچحاداددصاربدتأسیل،دپس ایشد

ایرد ادد مبارثید سد کل،د نفسد سد کلد عقلد مسانجسگحید بهد ماحید جهاند

نمیدکن د التذاذدهنحید امحسدی،دکوبد سد حیت(دخوانن ۀدعامد

سدبهتحدایتداینگونهداشعاندقظمدتلقیدگححح.«

مطححد حیگحید عجسبد احعاید بادد 76،د صفحۀد حند

ش ردایت:د»عوامدیتسزیدناصحخوحسدنسزدیکیدحیگحداددعللد

بویاند احعاد ایرد اسیت«.د شعحد بهد فانییددباناند بیدتوجهید

عجسبدایت.دمنظوندنویون ردحندساقعدب گوییدناصحداددعوامد

نادعقلد بهدقولدیع ی،د»همهدکسد که،د ن انحد توجهد سد ایتد

بهدجمال«!دهسچدکسدخوحد نمای دسدفحدن دخوحد بهدکمالد خوحد

نادادد»عوام«دتلقیدنمیدکن دکهداددب گوییدناصحدخوحسدناجعد

بهدعوامدنانارتدشوحدسددیوان اسدنادنخوان ! 

صفحاتدبع دکتابد)ص76-82(دبهدهمسردموضوع،دیعنید

»ب گوییدناصحداددعوام«دسدحشنامدهاییدکهدخطابدبهدآناندبهد

پاناحسکسد یافته.دحهقانیدیپسد کاندگحفتهدایت،داختصاصد

مضامسرد ادد کهد میدکن ،د مطححد ناد جهاند سد چحخد نکوهشد

ناد تناقضد ایرد یپسد اسد ایت.د خوحسد ناصحد دیوان  غالبد

فلک،د سد چحخد ادد ناصحد ب گویید کهد میدکن د رلد اینگونهد

»بحخایتهداددینتدشاعحانهدایت«د)ص86(.

باد خوحد مقایوهد د
ً
مخصوصا خوحبحتحبینی،د سد مفاخحرد

نظحد بهد ـدکهد یقحاطد سد افالطوند مانن د یوناند ق یمد فالیفۀد

ناصحد دیوان  غسحقابلدحفاعد مضامسرد ادد یطوند ایرد مححند

بهدخوحدجلبد نسزد ناد حهقانید منتق انۀد نگارد ایتددـد خوحسد

تححیحد نشتۀد بهد دمسنهد ایرد حند صفحهداید چن د اسد سد کححرد

حنآسنحردایتد)ص87-91(.د

رودۀد حند مشهوند موضوعید بهد بخشد ایرد احامۀد

مثلد احیاند اددیایحد ناصحد یاحکححد یعنید ناصحخوحسشنایی،د

مویحستدسدیهوحیتدسدمانویتدسددنحشتیدگحیداختصاصد

بهد کتابد مق مۀد احامۀد دمسنه،د همسرد حند )ص93-98(.د حانحد

سد ینید نیاکاند سد فای د سد حنبانید فقهاید ادد ناصحد نق د

)ص98- ایتد محبوطد شحعی«د »رسلد مثلد موضوعاتید

تادرد سد جالبد نکاتد ادد نسزد کتابد صفحاتد ایرد 103(.د

بهدماندحندخحایاند اینکهدتشبسهدشیعساند د
ً
خالیدنیوت؛دمثال

ادد ناصحدخوحسد ایتفاحۀد یاد سد )ص105(د حاشتهد یابقهد ق یمد

شعحدبهدمثابۀدجنگدافزاند)ص106(.

بیشتحیرد حینی،د عالماند نق د ادد بع د ناصح،د دیوان  حند

عبایید خلفاید سد یلجوقید تحکماناند بهد نوبتد انتقاحاتد

ایت.دحندایردبانردنویون ردحندصفحۀد110دگفتهدایت:

بس احدد اددعباییاندسدیلجوقساندسد نفحتدعمسقدناصحخوحسد

مخالفد قطبد بهد بیشتحد چهد هحد اسد کهد میدش د باعثد آنهاد

ایشاندیعنیدخلفایدفاطمیدنسیدآسنح.د

ایردنظحدآقایدحهقانیدهحچن دقابلدطححدسدحفاعدایتدامادادد

کححد نگارد موضوعد ایرد بهد میدتواند نسزد حیگحد چشمدان ادید

یعنی:دعشقدناصحدبهدخلسفهدسدامامدفاطمی،دباعثدش ردکهداسد

تقویتد ناد نظحد ایرد آنچهد باش .د متنفحد یالجقهد ادد اینگونهد

یعنید خوحس،د ناصحد اثحد ق یمدتحیرد حند کهد ایتد آند میدکن د

بهد نمیدشوح.د مشاه رد یالجقهد بهد تنفحآلوحید نگارد سفرنامه،د

نظحدمیدنی دآنگاردکهدیالجقهدشحسعدبهدپیشحسیدحندقلمحسد

فاطمساندکححردسدشاماتدسدفلوطسردناداددچنگدآناندبهدحنآسنحرد

سدحندفکحدرملهدبهدمصحدبوحردان ،دبادتوجهدبهدییمایدق یید

ادد ناصحد تنفحد نسدبهدنسدد ناصح،د حی گاند حند فاطمید امامد

سد مأجوجد سد یأجوجد یپارد ناد آنهاد سد ش رد بیشتحد یلجوقساند

لشکحدحیودنامس ردایت.

احامۀد حند دیوان.د در  اع  «»ایح  ع  «فتنصر،  سنطمخ،  یلیفۀ 

اسد دماند قاهحۀد انعکاسد سد موتنصحد حنبانۀد بحثد کتاب،د

حنددیوان سدسفرنامۀ ناصحدخوحسدمطححدمیدشوحد)ص110-

116(،داینکهدموتنصحدییماییدق ییدحنددیواندحانحدسدم حد

ناصحدادداسدشبسهدهمۀدم ایحدچاپلویانۀدحنبانیدایت.داماد
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بهار - تابستان 13۹8 
]انتشار: زمستان 1399[

حیگحد باد ناصحد م حد تفاستد بهد نویون رد اینجاد حند

بادیتایشد »ناصحخوحسد اینکهد نموحر،د اشانرد م یحهدیحایاند

جاند بلکهد نمیدبحح،د جارد سد مالد ادد نصسبید تنهاد نهد موتنصحد

خوحدنادهمدبهدخطحدمیدان اخت«د)ص111(.دشباهتدم ایحد

ناصحداددموتنصحدبهدم ایحدحنبانیدباعثدش رداددحیحدبادد

اسد ادد سد کححرد تلقید م احد شاعحاند همدعناند ناد ناصحد بحخید

ایرد بهد محققاند ادد بحخید نسزد پیشتحد البتهد سد کنن 7د انتقاحد

انائۀد حند ناصحد کهد تالشید تمامد باد حاحردان .8د پایخد انتقاحهاد

ادد تسزبینید باد حهقانید حانح،د مثالسرد شهحید بهدعنواند قاهحرد

سد قتلد سد آشوبد ادد نمونهدهایید سفرنامه،د اشاناتد خاللد

کشی ردایتد بسحسند موتنصحید عصحد قاهحۀد حند ناد غانتد

)ص112-113(.دامادهنوددجایدیؤالدایتدکهدچگونهدناصحد

بیوتدیالهد جواند فاطمید خلسفۀد سد بوتهد رقایقد بحد چشمد

تصویحد بهد آنمانید سد خ ایدگونهد اینچنسرد ناد شهحشد سد

میدحی د میدحاشتد آندسد ناد آنچهد ناصحد د
ً
ظاهحا کشی ردایت.د

نهدساقعستدناد)ص114(.

مبحثد ادد بع د دیوان.  در  اع  «»ایح  ع  «ؤیّ»،  سنطمخ،  یلیفۀ 

موتنصح،دنویون ردبهدیحاغدییمایدمثالسردالمویّ دفیدحیردهللاد

میدنسح.دحندایردبخش،دمقایوۀدمویّ دبادشمسدتبحیزیدجالبد

ایتد)ص117(.دنویون ردابساتیداددیکدقصس ۀدناصحدآسنحردسد

م عیدش ردکهداگحدخوانن ردمتوجهدگوین ۀدایرداشعاند)یعنید

میدکن د گماند نباش ،د مویّ (د )یعنید مخاطبشد سد خوحس(د ناصحد

مولویدایتدکهدحندقصای شدشمسدنادسصفدمیدکن .

«بنقخ ایالقخ قن ر یفرع.دصفحاتدبع ،دب سنداینکهدخطد

حنبانۀد باش ،د پیشیرد صفحاتد باد آنهاد بسرد خاصید فاصلد

»قاع ۀد ابت اد ایت.د خوحسد ناصحد اشعاند عم ۀد مضامسرد

دنیرداخالق«دمطححدش ردسدشواه دفحاسانیداددایردقاع ۀد

اخالقیدحنددیوان ناصحدانائهدمیدشوحد)ص119-125(.دقاع رد

نبوحد سد هماهنگید یعنید یک یتی«د »اصلد بع ید اخالقید

پاناحسکسدحندان یشه،دموضوعدبع یدایت.دحندایردبخشد

ـدگوداینکهدبادنوشتهدهایدپیشتحشدچن اندهمخوانید حهقانید

ن انحدددـدمیدنویو :

اسد]یعنیدناصحدخوحس[دناداددرسثدآمودردهایداخالقیدبای د

صاربدنگحشیدفحاگسحدسدجهاندشمولدب انسمدسدایردشای د

موجبد مهمتحیرد سد اسد اشعاند قوتد نقطۀد بزنگتحیرد

مان گانیدنامداسدحنداحبساتدایحاندسدجهاندباش .د)ص128( 

نویون ردیپسدمیدگوی دغسحداددایر،دحیگحدپسامدهایداخالقید

اددده دعبوسدایتد)ص129(.د بیشتحدراکید ناصحدخوحسد

شاحیدیتسزی،دمخالفتدبادجومدسدهحچهدمتعلقدب اندایتد

سدیتایشدجان،دسدمخالفتدبادجوانیداددمصاحیقدایردده د

عبوسدایت.د

شب ع رعزهنی قن ر یفرع ع گریز از عوام.دنویون ردبهدحنیتید

حند ناصحد تأمالتد سد آند توصسفد سد کهد»شب«د حنیافتهدایتد

خوحد بهد ناد اسد شعحد ادد توجهید قابلد رجمد آن،د حنبانۀد سد آند

بهد بن رد کهد جایید تاد )ص132-135(.د حاحردایتد اختصاصد

بهد کهد نکححرد اشانرد پیشتحد موضوعد ایرد بهد کوید حانمد خاطحد

نوعیدمیدتواندناصحدخوحسدناد»شاعحدشب«دنامس .دحندهمسرد

کهد میدشوحد مطححد تأملد حنخوند نکتۀد ایرد بادد اخسحد صفحۀد

سد موجد بسمد سد تانیکد »شبد رافظد مشهوند بیتد بواد چهد

بحایدمثالدجاللدمتینیدحندایردبانردنوشتهدایت:د  .7

ّندلفظدحنید
ُ
ح امحادنگفتهدسد آنچهدمشهوندایتدکهدناصحدخوحسدم حد ]بحخالفد

كهد میدیادحد ناصحخوحسدنسشرد حیواند حقسقد مطالعۀد نحیخته[د دیحدخوكاند حند ناد

مذهبد تبلسغد بحاید كهد دمانید ادد یعنید خوحد دن گانید حسمد حسناند حند مححد ایرد

ایماعسلیدنسانۀدخحایاندش ردایتدنسزدبهدطوندمطلقدیتایشگحیدنادتحکدنگفتهد

بادد سدشاهاندخحایاندیحد امسحاند پاید بهد حنی«د لفظد حّند »نیخترد ادد فقطد بلكهد

دحردایت.دچهداسدحندایردحسنرداددرساتدخوحدمعتق دگححی ردبوحردایتدكهدم حد

تنهاد اسد ]...[د فاطمیدایت.د باللهدخلسفۀد الموتنصحد حندخوند د
ً
منحصحا سدم یحهد

مم سحدنادتغسسحدحاحردایت.د]...[دسیدپسداددتغسسحدمذهبدسدایماعسلیدش ن،د

خلسفۀدفاطمیدمصحدسدهحدچهدنادكهدبهدنوعیدبهدایردخلسفهدمحبوطدمیدش ردایتد

یزاساندم حدسدارونتدمیدحانوتهدایت.دم ایحدناصحخوحسدحندمونحدموتنصحد

سد مبالغهدهاد سد اغحاقدهاد سد نیزردكانیدهاد تمامد باد ایتد م حد فاطمید خلسفۀد هد
ّ
بالل

كهد ن ان د خوانن رد اگحد حنبانی.د شاعحاند م ایحد حند معمولد گزافهدگوییدهاید

یاحگید بهد ایتد یحسحرد فاطمید خلسفۀد م حد حند ناد اشعاند ایرد ناصحخوحسد

انونید سد عنصحید سد ییوتانید فحخید چوند شاعحانید م ایحد ناد آندهاد میدتوان د

بپن انحدكهدحندم حدكوانیدچوندمحموحدسدموعوحدغزنویدسدینجحدیحسحردش رد

ایت.د)متینی،د1355: 477-473( 

یاندنیپکادرتیدایردم ائحدنادبحایدحنیافتدصلهدمیدحان دسدمیدنویو :د

حند کهد تفاستد ایرد باد فقطد نیوت.د م یحهدیحایید حقایقد ادد خالید ناصحد حیواند

امس د بهد آناند کهدم حد نیوتد ایماعسلسهدان ؛دسدشکید بزنگاند ایردجادمم سران،د

پاحاشیدبوحردکهدشاعحدمنزسیدیختدنسادمن دآندبوحردایت.د)نیپکا،د1381: 273( 

بادشوند حیگحدم حد اددیویید سد امحاد بادم حد ناصحد نسزدمخالفتد جعفحدشعاند

سداشتساقدالموتنصحدنادباندتحیردنمونۀدتضاحدفکحیداسدمیدحان د)شعان،د1389: 

6(دسدایردامحدنادکهدایردم ائحدبحآم رداددحلدسدجاندایتدپذیحفتنیدنمیدحان د

)همان:د11(.

بحتلس،د 99؛د  :1356 دنیردکوب،د 87؛د  :1388 یویفی،د نک.د نمونهد بحاید 8.د

1344: 86؛دحشتی،د1383: 18.
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یحسحرد خوحسد ناصحد قصس ۀد مطلعد تأثسحد تحتد گححابی...«د

ش ردباش :دشبیدتانیدچودبیدیارلدحماندپحقسحدحنیایی.د

»شبهاید طححد بهدتبعد نویون رد بع ،د صفحاتد حند

گحیزد نسزد اسد نسدهاید بهدچگونهدیپحیدش ند ناصحخوحس«،د

آنهاد میددن :دحندتنهاییدسدخلوت،داسداددعوامدمیدگحیزحدسدادد

ادد کهد ایتد تلخید تجانبد بهدیببد د
ْ
ایر سد میدکن د ب گویید

د
ْ
کالم ییاقد اینجا،د حند )ص138(.د حاشتهدایتد عوامد صحبتد

نویون ردناداددعوامدسدامثالدسدرکمدآنان،دبهدمقت ایاندآنهاد)یعنید

یوقد آناند باد خوحسد ناصحد بحخونحد نحوۀد سد ناش یر(د خلفاید

دهمحاردبادارتحامدایتد)ص141(.
ً
میدحه ،دکهدغالبا

چن د حند نویون رد یفرع.د قن ر  دی»گنه  در  تنزیل  ع  تأعیل 

ناصحد سد ایماعسلسهد باسند حند تنزیلد سد تأسیلد بهد بع د صفحۀد

میدپححادح.داسدحندایردبانردبیشتحدبهدقصس ۀد»راجساندآم ن د

میدحه د توضسحد پاسنقید حند سد میدکن د ارتجاجد تعظسم«د باد

کهداگحچهدشفسعیدک کنیدباسندحانحدایردقصس رداددآندناصحد

نحد بحد متقنید حالیلدچن اند )حهقانی(د اسد نظحد بهد سلید نیوت،د

حند د
ً
اسال چوند ن انح،د سجوحد ناصحد بهد قصس رد ایرد انتوابد

ایرد اینکهد حسمد سد حانحد سجوحد قصس رد ایرد دیواند نوخد همۀد

منووبد حیگحید شاعحد هسچد بهد جاد هسچد حند قصس رد

فقطد کهد میدکححد توجهد بای د نویون رد )ص145(.د نش ردایتد

مححسحد ناد ناصحد بهد قصس رد ایرد انتوابد ک کنید د شفسعید

ایردموضوعد اددشفسعیدک کنی،د پیشد حیگحانی،د ن انوتهدسد

محسطد محم د ییّ د کححردان .د بحثد آند رولد سد طححد ناد

آینده  نشحیۀد حند 1359د یالد حند کهد مقالهداید حند طباطبایید

نوشتهددسدحندآنداددموانحداختالفدنظحدخوحدبادمجتبیدمسنوید

یخردگفتهدایت،دیکیداددموانحداختالفدنظحدنادحندانتوابد

محسطد کححردایت.د اعالمد خوحسد ناصحد بهد قصس رد همسرد

طباطباییدبحدایردباسندایتدکهدایردقصس ردنمیدتوان داددآند

نسرسۀد باد اینکهد قخفتد حلسل:د چن د بهد باش ،د ناصحدخوحسد

کهد نسد ایرد ادد دعمد ن انح؛د همخوانید ناصحد مذهبید تعصبد

تاد ایتد نزحیکدتحد عحاقساند یخرد بهد کالم،د ییاقد سد یبکد

سد نیائلد ادد مجموعهداید حند اینکهد سومد سد خحایانسان؛د

مکاتیبدسداشعاندمنووبدبهدبابادافضلدسددیردال یردنووید

کتابتدش ردددـد اسایطدی ۀدهفتمدهجحید حند ـدکهد حیگحاند سد

ملکشارد همدعصحد هم انی،دشاعحد ظفحد کافید بهد قصس رد ایرد

یلجوقی،دمنووبدش ردایتد)محسطدطباطبایی،د1359: 363(.

حند قنهره.د در  پنسخ  به  رسی»ن  ع  یفرع  قن ر  پرسشگری 

احامۀدکتابد)ص146-150(،دمحّم دحهقانیدموضوعدشایوتۀد

حقتد»ابساتدسدجمالتدایتفهامی«دحندشعحدناصحدنادمونحد

باند چن یرد پیشتحد کهد موضوعید حاحردایت،د قحاند توجهد

محققاندحیگحدآندنادمطححدکححردان د)بحایدنمونهدنک.دنسکوبختد

سدهوشنگی،د1392(.دنویون ردمیدگوی دایردنسرسۀدپحیشگحید

گویید میدنی ،د الموتنصحد خلسفهد قاهحۀد بهد کهد آنگارد ناصحد

ناد یخرد ایرد نویون رد حسبانرد اینجاد حند میدشوح.د یاکرد

تکحاندمیدکن دکهدگحایشدناصحدبهدفاطمساندناشیداددانزجاند

اسداددیالجقهدبوحد)ص151(.دنویون ردمیدگوی داینکهدناصحد

هسچدب یدسدضعفیدحندقاهحردسدرکومتدآندنمیدبین ،دشای د

»حند حندمصحد اقامتشد حندیهدیالد اسد کهد بوحرد ب یردیببد

بحثد مشغولد فقطد سد میدبحح«د یحد بهد قحنطسنهد شبسهد رالتید

نسزد مونحد ایرد ماد نظحد بهد بوح!د عقای د اصولد حند فحصد سد

حندرالتید ایت:دیهدیالد غحیبد سد بویاندعجسبد احعایید

شبسهدقحنطسنه!دمعلومدنیوتدنویون رداددکجادسدبهدچهدحلسلد

شبسهد رالتید حند قاهحرد حند خوحسد ناصحد میدحه د ارتمالد

بوح،د قحنطسنهد رالتد حند اگحد میدکححردایت.د دن گید قحنطسنهد

آندتوصسفدهایدحسندسدحنادداددشهحدقاهحردسدیاختماندهاید

بلن دچن یردطبقهدسدنحوۀدآبدنیانیدبهدآندشهحدس...دکهدحند

نویون رد خوحد ش ردایت؟د راصلد چگونهد آم ر،د سفرنامه 

بحخید بهد میدشوحد ناصحد اشاناتد ادد کهد نوشتهدبوحد پیشتحد

فتنهدهادسدظلمدهادحندقاهحردپیدبحح.دپسداگحدناصحدحندرالتد

سدچگونهدکوبد کجاد ادد ناد اطالعاتد آند بوحر،د شبهدقحنطسنهد

اینگونهد نظحدخوحد ایرد بحد بادد نویون رد احامهد حند کححردایت؟د

تأکس دمیدکن :د

شکدنیوتدکهدناصحخوحسدبیشتحدایامداقامتشدنادحندقاهحرد

سدچن اندفحصتد میدکححد ایماعسلید تعالسمد آموخترد صحفد

بهد اددحنباندسدحانالحکمهدفاصلهدبگسححدسد آندنادن اشتدکهد

دن گیدمححمدعاحیدمححمدمصحدتوجهدکن .د)ص152( 

دشکدبویاندهوت! 
ً
بحخالفدنظحدنویون ر،دبهدنظحدماداتفاقا

ییارید سد رقسقتدطلبد حانشدجویید ایتد ممکرد چطوند
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سد سفرنامه  مترد ـدکهد جزئساتد بهد رواسد سد تسزبسرد

آندایتدددـدحندطولدیهد ادد گزانشدهایدنیزدسدجزئیدراکید

باداند سد کوچهد حند رضوند فحصتد شهحی،د حند اقامتد یالد

بحمیدآی ،د سفرنامه  مترد ادد فقطد آنچنانکهد ن اشتهدباش ؟د ناد

سانحد مختلف،د ناردهاید ادد باند ـددیهد حسد ر اقلد خوحسد ناصحد

عبوند مختلفد نسیتاهاید سد شهحهاد ادد د
ً
رتما سد ش رد قاهحرد

کححردایت.دمادمیدحانسمدکهداسدر اقلدچن دبانداددناردحنیادسد

باد دیفحداسد
ً
نسحدنسلدبهدیفحدرجدنفتهدسدبحگشتهدایت.درتما

ناصحد سقتید آیاد بوحردایت.د دیاحد جماعتد همحارد سد کانساند

مصحد یحدمسرد ادد سد میدنفتد باالد نسلد نسحد ادد کشتید نسید

قحنطسنهد رالد حند میدنیی ،د نوبهد حیاند بهد سد میدش د خانجد

یاد نمیدحی ؟د ناد نسلد نسحد اطحافد سدشهحهاید نسیتاهاد بوح؟!د

حلتاید سانحد حنیاد نارد ادد بیتدالمق سد ادد سقتید اّسلد یفحد حند

نسلدمیدش دحندقحنطسنهدبوح؟! 

یتایشد ادد یخرد کتاب،د احامۀد حند یفرع.د قن ر  یردگرایخ 

خححدسدتشابهدناصحدحندایردمونحدبادفححسییدبهدمساندمیدآی .د

میدپححادحد فححسیید سد ناصحد یخرد اشتحاکد سجورد بهد مؤلفد

ناصحد یگانگید بساند باد مفّصلد مۀد
ّ
مق  ایرد 155(.د )ص153- 

مهد
ّ
مق  میدآی .د پایاند بهد یخرد یبکد سد ایلوبد حند خوحسد

آثاند حند بحثد باد میدشوح،د تمامد ناگهانید سد عجسبد خسلید

منووبدبهدناصحدخوحسد)ص157(.

بقسۀدرجمدکتاْبدگزی ۀدآثاندناصحدخوحسدایت.د32دقطعهد

ناد ناصحد دقصای دمشهوند
ً
انتخابدش ردکهدعم تا اسد ادد شعحد

حشواند لغاتد معنید صفحات،د پاسنقید حند میدشوح.د شاملد

حند نسزد ناصحد منثوند آثاند گزی ۀد بخشد حند آم ردایت.د اشعاند

کتابد انتهاید آم ردایت.د مختصحد توضسحاتد بحخید پاسنقید

متأیفانهداددنمایۀداعالمدسدغسحردخالیدایت.د
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«ننبع

د آی نلـو،دیـجاحد)1396(.دشـاهنامه )1(؛ نامورنامـۀ شـهریار.دـ

تهحان:دیمت.

د حیـواندـ حند »حیـواند )1384(.د محیمدالوـاحاتد ایـع ی،د

دانشـگاه  فارسـی  ادبیـات  و  زبـان  نشـریۀ  ناصحخوـحس«.د

سیستان و بلوچستان،دس3د)بهاندسدتابوتان(:د27-5.

د اشـحفدداحر،دنضـاد)1386(.د»ناصحخوـحسدسدمنایـکدرـج«.دـ

آزاد،دس4،د دانشـگاه  ادبیـات فارسـی  فصلنامـۀ تخصصـی 

ش14د)تابوتان(:د84-67.

د بامسانـی،دیـیّ دمحّم ابحاهسـمد)1377(.دافسـانه های تاریخـی ـ

ناصرخسرو در بدخشان.دپشاسن:دمؤلف.

د ــۀدـ ــس،دآ.ید)1344(.دناصرخســرو و اســماعیلیان.دتحجم بحتل

یحسیدآنیردپون.دتهحان:دانتشاناتدبنساحدفحهنگدایحان.

د احـوال ـ در  تحقیقـی  )1379(.د روـرد یـیّ د تقـیدداحر،د

ناصرخسرو قبادیانی.دتهحان:دفححسس.

د روـنیدنادی،دمحتضـیدبـردحاعـید)1383(.دتبصـرة العـوام.دـ

بهدتصحسحدعباسداقبالدآشتسانی.دتهحان:دایاطسح.

د رس نداحردیححنسح،درورد)1396(.دشکوه یمگان.دتبحیز:داختح.ـ

د حشـتی،دعلـید)1383(.دتصویـری از ناصرخسـرو.دبهدکوشـشدـ

مارودی.دتهحان:ددسان.

د حفتـحی،دفحهـاحد)1382(.دتاریـخ و عقایـد اسـماعیلیه.دتحجمۀدـ

فحی سندب نردای.دتهحان:دفحداندنسد.

د ـــــــــــــــد)1393(.دتاریـخ و سـنتهای اسـماعیلیه.دـ

تحجمۀدفحی سندب نردای.دتهحان:دفحداندنسد.

د حهقانـی،دمحّمـ د)1397(.دتاریـخ و ادبیـات ایـران عصـر ـ

غزنوی؛ ناصرخسرو.دتهحان:دنشحدنی.

د نیپـکا،دیـاندسدحیگـحاند)1381(.دتاریـخ ادبیات ایـران از دوران ـ

باسـتان تـا دورۀ قاجاریـه.دتحجمـۀدعیوـیدشـهابی.دتهـحان:د

علمیدسدفحهنگی.

د دنیردكـوب،دعب الحوـیرد)1341(.د»آسانۀدیمـگان«.دسـخن،دـ

ش1،دس13: 50-39.

د ه.دتهحان:دانتشـاناتدـ
ّ
ـــــــــــــــد)1356(.دبـا کاروان حل

جاسی ان.

د شـحیعتی،دمحّمـ د)1382(.د»مادن ناندحندشـاهنامه«.دچیسـتا،دـ

ش202-203د)آباندسدآذن(:د161-165.د

د خانـمدـ سد »ناصحخوـحسد )1396(.د مجتبـید عب هللادنـژاح،د

رشـید  غالمرضـا  یادنامـۀ  رشـید:  سـرو  حن:د هانوـبحگح«.د

یاسـمی.دبهدکوشـشدابحاهسـمدنرسمـیددنگنـهدسدیـهسلدیـانید

گلدحنر.دتهحان:دحیباچه.دص660-654.

د عماحیدرائحید)1393(.د←     ناصحدخوحس،د1393د)مق مه(ـ

د فخحال یـردنادی،دمحمـ دبـردعمـحد)1413ق(.دإعتقـادات فرق ـ

المسـلمین و المشـرکین.دتحقسـقدمحمـ ددینهمدمحمـ دعزب.د

قاهحر:دمکتبةدالم بولی.د

د ــماعسلساندـ ــحسدسدایـ ــحید)1387(.د»ناصحخوـ ــر،دهانـ کحبـ

ـــانیان  ـــت ساس ـــی دول ـــران از فروپاش ـــخ ای ـــحان«.دحن:دتاری ای

ـــ رد ـــج،دج4(.دگححآسنن ـــخدکمبحی ـــلجوقیان )تانی ـــدن س ـــا آم ت

ن.دن.دفحای.دتحجمۀدروردانوشه.دتهحان:دامسحکبسح.

د ـــــــــــــــد)1394(.دزمـان ادواری در مزدیسـنا و عرفان ـ

اسماعیلیه.دتحجمهدسدتألسفدانشاءهللادنرمتی.دتهحان:دیوفسا.

د کســا،دصــاحقد)1353(.دشــاهنامه و مازنــدران،دتهــحان:دـ

چاپخانۀدتم ندبزنگ.

د متینـی،دجـاللد)1355(.د»ناصحخوـحسدسدم یحهدیـحایی«.دحن:دـ

مشـه :د متینـی.د جـاللد بهدكوشـشد ناصرخسـرو.د یادنامـۀ 

حانشگاردمشه .

د سفاتدـ تانیخد بهد حیگحد »نگاهید )1394(.د هللاد فتحد مجتبایی،د

ناصحخوحس«.دنامۀ فرهنگستان،دش4د)پساپی14،دتابوتان(:د9-4.

د محسـطدطباطبایـی،دیـیّ دمحمـ د)1359(.د»مسنـویدسدمحسط«.دـ

آینده،دس6،دش5-6د)مححاحدسدشهحیون(:د364-358.

د ناصحخوـحسدقباحیانـید)1388(،ددیـوان.دبهدتصحسـحدمجتبـیدـ

مسنویدسدمه یدمحقق،دتهحان:دحانشگاردتهحان.

د ـــــــــــــــد)1393(.دزاد المسـافر.دبهدتصحسـحدمحّمـ دـ

عماحیدرائحی.دتهحان:دمسحاثدمکتوب.

د ــلدـ ــنگید)1392(.د»تحلس ــ دهوش ــحدسدمجس ــت،دناص نسکوبخ

خوــحس«.د ناصــحد حیــواند حند ایــتفهامد بردمایهدهــاید

کهن نامۀ ادب پارسی،دس4،دش2د)تابوتان(:د155-131.

د بحایدـ خوحسد ناصحد منطقید »حالیلد )1358(.د ناحند سدیردپون،د

تغسسحدمذهبدخوحدچهدبوح؟«.دنشریه دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی دانشگاه تهران،دش99-100د)تابوتان(:د148-128.

د یویـفی،دغالمحوـیرد)1388(.د»اددتبعسـ گار«.دحن:دچشـمۀ ـ

روشن،دتهحان:دعلمی.دص90-75.

د ـــــــــــــــد)1386(.د»یـیحیدحندآفـاق«.دحن:ددیـدار بـا ـ

اهل قلم.دج1.دتهحان:دعلمی.دص86-51.
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