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  نوروز علی ثابتی: جرح و تعديل و ويرايش توسط

 1391جدی  11

اسماعيلی نشين در بدخشان، قصيده ای را به ناصر خسرو نسبت می دهند  یاص در ولسوالی هابسياری از افراد و اشخ
  :که عنوانش چنين است

  شور و غوغا در جهان خواهد گرفت             غصه و غم در جهان و اين و آن خواهد گرفت ای عزيزان

هنوز هم بيشتر . اب و طنبور خوانده می شوددر مراسم مذهبی هم با رب) نعت خوانان(اين قصيده از طرف مداح خوانان 
مردم به آن باور مند است که پيش گويی هايی که در اين قصيده بازگو شده اند، از ناصر خسرو هستند و بر اين نکته 

با . اخيرن، در صفحۀ فيس بوک هم بعضی از دوستان ما، بعضی از ابيات اين قصيده را نوشته اند. سخت پافشاری دارند
وه،  ترويج اين قصيده که در زمان صفوی ها سروده شده و به غلط به ناصر خسرو نسبت داده شده است، در بين اين شي

استاد . تعليمی و آموزه های ناصر خسرو نا سازگار استدر حالی که تمام ابيات اين قصيده با شالوده . مردم جا پيدا می کند
يده را بطور علمی نقد تحصيالت عالی بدخشان، تمام ابيات اين قص اقبال حسام، استاد رشته زبان و ادبيات در موسسۀ

استاد اقبال را با  نوشته تا حدی کوشش نمودم تا مقالهاين در . به ناصر خسرو کاملن رد نموده است راانتساب آننموده و 
ر حکيم خرد ورزی چون در آينده بنقل قول نمايم تا از طريق تار نمای سيمای شغنان نشر گردد، تا  کمی جرح و تعديل

   )نوروز علی ثابتی(                      تراهات بی بنياد ديگر برچسپ زده نشودچنين اف ،ناصر خسرو

 

 بيگانه جدا دوست جدا می شکند        هرکس به طريقی دل ما می شکند

 از دوست بپرسيد که چرا می شکند          بيگانه اگر می شکند عيبی نيست

وردی بيش نبودم که از زبان عدۀ از اشخاص و افرادی که به مسايل عقيده تی بيشتر تمايل داشتند و مسئله هنوز طفل خ
خود و  الم فقطآثار ناصرخسرو را   کتاب های دينی بخصوصو تر مطرح می ساختند،  مذهب و مذهبی بودن را زياد

  :زير زبان زمزمه می کردند که، گاهی اوقات يدانستندخانواده خود م

  .......................................................                 ن شور و غوغا در جهان خواهد گرفتای عزيزا 

من هم که از زبان شان اين زمزمه را می شنيدم به يقين کامل و  . ر خسرو حجت خراسان نسبت ميدادندين سخن را به ناصا
خوشبختانه بعد . شدمرا پيدا کرده بخوانم ، موفق نقصيده هر قدر کوشش کردم تا آخر آن با جان و دل آنرا می پذيرفتم ؛ اما 

  سيمای شغنان مقاله ای راتارنمای دسترسی ندارم از به انترنت هميشه و متواتر چندی قبل باآنکه  ،از سالها انتظار و کوشش
 گرفته کاپیمطالعات اسماعيلی لندن  ۀموسس  يتکه از روی وب سا»  موسيقی و شعر در کوهستانهای پامير« تحت عنوان 

 ئیجز بطوره مسئلۀ موسيقی و شعر پامير متن آن ب سياقا اله خيلی کلی است؛ امبا آنکه عنوان مق . دريافت نمودم ،شده
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ن قرار نظر بيندازم ِ؛ اما آنچه که بيشتر در محراق توجه ماز موضوعات آن و  کاتتمام نمن نمی خواهم . بازتاب يافته بود
 .به ناصر خسرو است» ای عزيزان شور و غوغا در جهان خواهد گرفت«دارد رد انتساب قصيده 

 امروز تمام ادبيات پژوهان و کسانيکه شعر و موضوعات شعری گذشتگان را تحليل و تجزيه ميکنند به اين نظر اند که 
در « : دان در باره قصايد ناصرخسرو می نويسيکی از نويسندگ چنانچه. قصايد ناصر خسرو از تمامی عيوب مبرا هستند

  قصايد او را ميتوان. درديوان او قصيده درجه سوم پيدا نمی شود اصَال. موجود نيستغث و سمين } ناصرخسرو{قصايد او
  » .خوب و خوبتر: به دو دسته تقسيم کرد

پيرامون غث و . ر آن به نظر نمی رسداما اين قصيده مملو از غث و سمين است و در ضمن هيچ خوبی و زيبايی کالمی د 
 .صحبت خواهم کرد ًاسمين بودن آن بعد

هستند معموال واژه های اصيل قافيه مشکل وزن سنگين و از ديد   بر همگان هويدا است که قصايد ناصر خسرو از لحاظ  
 ،اما در اين قصيده نه مسئله فلسفی.زبان فارسی دری را در بر دارند و به مسايل فلسفی، مذهبی و انتقادی بيشتر می پردازند

  .و نه مسئله مذهبی ديده ميشود ،نه مسئله انتقادی

به جای اينکه بحث کلی در مورد قصيده مطرح نمايم، سزاوار است، کمی به جزئيات بروم وبعضی ابيات اين قصيده را به  
 :تحليل و تجزيه بگيرم و از بيت اول شروع کنم که در آن گفته شده

 غصه و غم در جهان اين و آن خواهد گرفت        عزيزان شورو غوغا در جهان خواهد گرفتای     

ما بی مفهومی اين عبارت  ه ميکند؟ اگرئرا ارايعنی چه؟ چه مفهوم و کدام مطلبی » جهان اين و آن « در اين بيت منظور از
بوده ؛ بازهم به يک  »آنرا در جهان خواهد گرفتغصه و غم اين و «و بگوييم که شايد  حواله کنيمبه ناقابلی مستنسخ را 

 .سر دچار می شويم ،مسئله تکرار قافيه که در زمان ناصرخسرو و سبک خراسانی از معايب شعر شمرده می شد

  :در بيت دوم در مصرع اول گفته شده که 

  »مهر ازتاب مالمت زرد رو خواهد شدند«  

زبانی و قواعد دستوری زبان فارسی دری توجه نشده؛ چنا نکه برای واژه  ديده ميشود که در اين مصرع به مسئله ساختار 
ولی در مصرع اول بيت . بکار برده شده که مغايرت کاملی با نورم زبان دارد »شدند« که اسم مفرد است فعل جمع  »مهر« 

  :گفته استو  چهارم پس به اصل قاعده دستوری توجه کرده،

  »اهد شدندشرم و ناموس از خاليق برطرف خو«

 .که در اين بيت صنعت جمع را بکار برده و شرم و ناموس را باهم جمع کرده تحت يک حکم برطرف شده بيان نموده است

و بيست و هفتم از لحاظ ساختار شعری در اين قصيده نظرمان را به خود جلب  نکته ديگری که در بيت دوم، ششم، سيزدهم،
در آن نشانه جمع فارسی بخصوص  )تکه گونه يی از ايطای جلی اس شايگان(  شايگان آنهماستفاده از قافيه معيوب و  ،کرده

اما اين نشانه ها زمانی بيشتر از عيوب قافيه پنداشته ميشوند که به حيث . و جمع عربی در قافيه بکار برده ميشود» آن«
د، در ابيات اشاره شده که قافيه بر و حرف روی هم بايد آخرين حرف اصلی يک کلمه باش حرف روی در کالم قرار بگيرند

ظالمان و مردمان واژه های و در » ر «مادران واژه پايه مردمان، مادران و ظالمان نهاده شده می بينم که آخرين حرف در 
از اين ور غزنويان و سلجوقيان در د همکه ناصرخسرواست است که اين خود يک کاستی بزرگی در سبک خراسانی » م«

در حاليکه قبال ياد آور شدم که عموم ادب شناسان به اين باور اند که قصايد ناصرخسرو از لحاظ . کرده استاسلوب پيروی 
 .وزن سنگين و از ديد قافيه مشکل هستند
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ن آ ست از بيت پنجم اين قصيده که دراينکه شعر از ناصرخسرو ا عقيدۀمان به خوشباور هم مذهبان در واقع بعضی از   
 :گفته شده

 تا به گردون ناله و آه و فغان خواهد گرفت     يعقوبی به عالم منقطع خواهد شدند نسل  

حضرت پيغمبر و آنهم امامان بر حق اسماعيليان، که دشمنان از هر که نسل يعقوبی مراد از اوالد چنين توجيهات می نمايند 
؛ برق ميشود، سپس رعد و ستی ميکشانندنيشان در آخرزمان حمله ور می شوند و آنها را به شهادت و  سمت وسويی باالی

من تا به . اين يک توجيهات و داوری نادرست و عجوالنه است. ستاره ها از مسير شان منحرف و دنيا در هم و برهم ميشود
ن حضرت پيغمبر گفته باشد که من از اوالد يعقوب پيغمبر هستم آروايتی سردچار نشده ام که در حال به چنين حديثی و يا 

ی به کرات گفته است که من از نسل ابراهيم پيغمبر هستم و خود يعقوب هم به جدش ابراهيم پيغمبر افتخار کرده ول
حقيقت سخن اين است که مراد از نسل يعقوب در اين قصيده يعقوب بيک فرزند امير حسن بيک بن علی بن قرا عثمان .است

طان خليل را که مرد عياش و بی کفايت بود به قتل رساند و خود برادرش سل. ق. هـ 883که به تاريخ چهاردهم ربيع الخر 
 .تر و واضح تر بيان خواهم نمود پادشاه سلسله آق قويونلو شد که در سطور آينده موضوع را مشرح

دهانی شده و پس از آن در باره ظهور شخصی  نهم و دهم اين قصيده از ماده تاريخ نهصدونه سال و ماه ياد در ابيات هفتم،  
گران محترم را که انتساب اين ل که آن عده از تحلي. بنام شاه اسمعيل بن حيدر و حکومت پنجاه ساله فرزندش چيزی گفته شده

ميکنند و آنان از شاه اسماعيل بن حيدر کس ديگری را توجيه . رفته اندخطا ل به ناصرخسرو ميدانند به قصيده را به يقين کام
از تاريخ نهصدو نه موضوع ديگری استحصال ميکنند و درمورد پنجاه سال حکومت فرزندش نيز موضوعات بی پايه 

اسماعيل همان اسماعيلی که نه اين شاه  امامان دّور استبيان مينمايند که خود توهين محض به شان و شوکت   ديگری را
و اثناعشری افتراقی افتاد و نه هدف از فرزندش محمد بن اسمعيل هفتمين  امامت او در بين شيعه اسماعيلی در وقتاست که 

است؛ بلکه هدف از شاه اسماعيل در اين قصيده همان موسس ) ع(ه مراد از حيدر حضرت علی امام اسماعيليان است ون
زمانی که پدرش . ه بودتولد يافت. ق.هـ 892رجب   25بن صدرالدين بن ابراهيم است که در سلسله صفويه پسرحيدر بن جنيد

بيش نبود  ۀاسماعيل طفل يک سال، به قتل رسيد. ق.هـ 893حيدر توسط شروان شاه به همکاری امير يعقوب ترکمان در سال 
که به محبس قلعه اصغرفارس با دو برادرش علی و ابراهيم فرستاده شد که بعد ها توسط رستم بيک از حبس رها گرديد و 

با و اجدادش پيروی آمريدان کثيری که از طريقه اسماعيل به کمک . ق.هـ 905در اوايل سال . شدبه منطقه گيالن متواری 
؛ در منطقه اردبيل که اسماعيل از گيالن به آنجا رفته بود گرد مناطق مختلفی متفرق بودندمی کردند و بنام صوفيه در 

و  ،تکلو، قاجار ،از قبيل شاملو، استاجلويف مختلف اسماعيل جمع شده اند که از جمله هفت هزار نفر ايشان را ترکان طوا
 معروف) سرخ سر( لباش زبرسر داشتند و بنام ق  )گذاشتند اصًال کاله سرخ بر سر می( که پارچه های سرخ  افشار بودند

  )شودمراجعه احمد علی محبی، ، تأليف » قزل باش و هزاره در البالی تاريخ افغانستان« در زمينه به کتاب . ( بودند

عجم لشکر کشيد و در نزديکی همدان  ه عراقب. ق.هـ 909اسماعيل بعد از فتح مناطق از دست رفته پدرش در ربيع االول   
با مراد بيک آق قويونلو جای نشين الوند بيک جنگ کرد ؛ او راشکست داده در نتيجه اين فتح سلسله نسل يعقوب که قبال در 

 بعد از. د و مناطقی چون ، عراق عجم، فارس و کرمان ضميمه ممالک شاه اسماعيل گرديدمورد اشاراتی نمودم بکلی بر افتا
بر مناطق مفتوحه پدرش پنجاه سال برای مدت . ق.هـ 984-930اول از سال  بمرگ شاه اسماعيل پسرش شاه طهماس

 .حکومت راند

که عده از تاريخ نويسان او را ) عباس اول البته شاه(در بيت بيست وچهارم اين قصيده از شخص ديگری بنام شاه عباس    
بنام شاه عباس بزرگ ميدانند ؛ ذکری به عمل آمده ؛ در توصيف اين شاه صفوی گوينده چنان افراط کرده که شعرش از غلو 

عباس صفوی را به مقام و مرتبه مهدی رسانده به  .به طرف دروغ رفته و حتی به صراحت گفته ميتوانم که کفر گفته است
يکی از نشانه های مهدی که روی سرخ دارد ؛ داده و بعد از آن بی شرمانه مراجعه به حديثی کرده که در آن حضرت  وی

در ايام عباس صفوی رخ   پيغمبر يکی از نشانه ظهور مهدی را طلوع آفتاب از سمت مغرب ميداند؛ پس آيا چنين واقعه يی
ما از اين طريق ديگری، تا  پرسش هایيافتند؟ و  نجاتغيره اعمال رزيله ، ودفسا، ظلم ظالمانداده ؟ آيا مردم ديگر تا ابد از 

بود که ناصرخسرو آنرا پيش بينی و سالطين صفويه را ستايش  هپيوستبه وقوع  ن زمانآيريم که واقعا چنين رويدادی در پذب
آمدن يا آبينی می کرد؟ ن شان را پيش و نيز چه رابطه يی صفويان با ناصرخسرو داشتند تا وی در قرن پنجم آمد . ه استکرد
و  مذهب اسماعيلی شد؟ صفوی ها، مذهب رسمی و دولتی و يا مذهب اسماعيلی رسميت پيداکرد؟ ) صفوی ها(آنها 
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ن قصيده را به هيچکدامی نی ، پس چگونه و از روی چه سندی انتساب اي صفويان از لحاظ نژادی با وی قرابت داشتند؟يا
 م؟ناصرخسرو بپذيري

« ، واژه شش دفعه » جهان« در اين قصيده واژه . مسئله ديگری که در اين قصيده به چشم می خورد تکرار قوافی است  
يث قافيه واقع شده اند؛ اين موضوع در زمان ناصرخسرو و سبک خراسانی حببار دو  » امان« واژه سه بار و  »  مردمان

ا بعد ها بخصوص در سبک هندی رواج پيدا کرد و چنان شايع شد که به از معايب شعر و ناتوانی شاعر پنداشته می شد؛ ام
قول دکتر ذبيح اهللا صفا در جلد پنجم تاريخ ادبيات ايران شاعران بزرگ سده يازدهم و دوازدهم چون طالب آملی، کليم 

تصور ناتوانی برای شايد خواننده اين غزلها در بادی امر «وی می گويد . کاشانی و بيدل عظيم آبادی را در بر گرفت
 .» گويندگان کند، ليکن وقتی می بينيم شاعران توانای استادی به تکرار چنين کرده اند

سوم تاريخ ادبيات ايران  تاريخ است در اين مورد دکتر صفا در جلد ذکره در اين قصيده کار برد دارد مسئله ديگری ک 
ب فارسی شيوع يافت که پيش از اين اگر هم در ادب فارسی بوده از قرن هفتم به بعد موضوع تازه يی در اد«  :نوشته است

باشد رنگ و شکل ديگری داشت؛ و آن ذکر تاريخ ها است در قطعات کوتاه برای وقايع گوناگون اعم از جلوس يا فوت و 
  ».قتل پادشاهی ويا مرگ و قتل وزيری و روز ماه و سال وفات حکيمی و شاعری و امثال اينها

ج و پختگی خود می رسد و شعرا در کاربرد ماده تاريخ دو راه را به پيش می گيرند که ضقرون بعدی به نر اين موضوع د 
در يکی صرف به ذکر اعداد اکتفا می کنند و در ديگری ذکر سال، ماه و روزرا به حساب ابجد در می آورند در اين قصيده 

ی را منعکس می نمايد و دومی که به يک مسئله مبهمی از روی هردوی آنها ديده شده اند که اولی فتوحات شاه اسمعيل صفو
 ، از جمع آنها عددکه از روی ابجد) ف خ، ث،(ابجد پرداخته و بر حسب نوشته موسسه مطالعات اسماعيلی لندن حروف 

ی به حاصل ميشود سال ظهور مهدی را پيش بينی کرده ولی تا اکنون در باب ظهور مهدی و مهدويت کوچکترين عمل 1180
را مطرح و از روی ابجد سال  )ف  غ، ش،(را رد می کنندو به عوض ) ف خ، ث،(که  وقوع نه پيوسته و به قول آنانی

 .هم کدام وقايع قابل قبولی در زمينه مهدی و ظهور مهدويت را شاهد نيستيم، را بيرون ميکشند 1380

و تمجيد صفويان و سخنان بيهوده و به بيراهه کشاندن پس در مورد اين قصيده به اين نتيجه ميرسيم که موضوع تعريف   
 .افراد خوشباوراز موضوعات مهم اين قصيده هستند و هيچگاه و به اندازه ذره يی هم نميتوان آنرا به ناصرخسرو نسبت داد

 :ناصر خسرو نه شاعر درباری و نه مداح پادشاهان بوده و نه سخن سرای بيهوده ،چنانچه می گويد  

 که مرا از سخن بيهوده عار آيد      من ها، نيز مگو با  ن چنين بيهودهاي      

بلکه يک حکيم بوده و اين قصيده از دشمنان زيرک ناصرخسرو است که زيرکانه در سده های اخير به وی نسبت داده اند تا 
و حتی  از دل و جان پذيرفته شدمسئله عقيده تی وی را زير سوال قرار دهند؛ ولی شور بختانه از طرف دوستان کم توجه او 

خود را به انستيتوت مطالعات اسماعيلی لندن رساند تا باشد برای آينده ها يک سند قوی و محکم از يک محل معتبر به نفع 
 .کند  است که در قسمت همچون مزخرفات و بر چسپ ها قد علم  متخاصمين سر بدرکند پس به دوش اين انستيتوت

  :منبع و مأخذ

به ناصر خسرو، موجود در وبالگ » از عزيزان شور و غوغا در جهان خواهد گرفت « رد انتساب قصيدۀ « قبال، حسام، ا
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