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چکیده
ناصرخسرو ( 910-099ه.ق) شاعر و نويسندة توانا ،از چهرههای درخشان قرن پنجم ادبیّات
فارسی اس  .او علم و دانش را در باالترين در ه قرار داده و واالترين ارزشها را برای ن در
نیر گرفتهاس  .روش علمی ناصرخسرو در كنار سیرت عملی وی ،میتواند نمونه و سرمشق
كامل برای هر انسانی باشد .يکی از روشهای تعلیمی كه ناصرخسرو در ديوان خود از ن بهره
سته ،وردن سؤاالتی اس كه به شیوههای گوناگون مطرح نمودهاس  .او خود با انواع علوم
زمانه اعمّ از حکم  ،فلسفه ،دين و ...شنا بود و از هريو از اين علوم برای بیان عقايد خود
استفاده كردهاس  .پرسشهای ناصرخسرو در میان قصايدش درج شدهاس  ،امّا وی پاسخ اين
پرسشها را به شیوههای گوناگون بیان كردهاس  .گاهی برای يافتن پاسخها بايد به ثار منثور او
مرا عه كرد .ناصرخسرو گاهی نیز برای تنبّه خاطر مخاطب ،از استفهام انکاری استفاده نموده و
در برخی موارد نیز بعد از پرسش در قصیدهای ،ب فاصله واب ن را نیز همان ا بیان
كردهاس  .به طور كلّی ،ناصرخسرو در ثارش از تمام فنون سخن بهره گرفتهاس تا نچه را كه
بدان معتقد بوده بر خاطر مخاطب بنشاند .هدف اصلی اين مقاله ،طبقهبندی موضوعات مورد
پرسش ناصرخسرو ،بیان مقصود وی از طرح اين سؤاالت و همچنین مشخّص نمودن نحوة پاسخ
او به اين سؤاالت اس تا از اين راه ،زوايای فکری شاعر مشخّص گردد .بنابراين برای دس يابی
به اين هدف ،ديوان اشعار ،زادالمسافرين ،سفرنامه ،گشايش و رهايش ،امعالحکمتین ،و ه
*تاريخ ارسال مقاله 9910/43/99 :
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 -3کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی
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دين و خواناالخوان مورد بررسی قرار گرف
گرديد.

شماره04

و شواهد الزم (پرسشها و پاسخها) استخراج

واژههای کلیدی :ناصرخسرو ،پرسش و پاسخ ،سؤال ،مخاطب.

 -1مقدّمه
چرا انسان همواره در س و وی ن اس كه بسیاری از چیزها را بفهمـد؟ شـايد بـه
دلیل اينکه مو ودی اس

س و وگر و كنجکاو .اين ويژگی انسان سبب مـیشـود تـا

دربارة پديدههايی كه علّ

ن را نمیداند ،سؤال كند .اگر اين حسّ كنجکاوی در انسان

نبود ،ماننـد بسـیار ی از مو ـودات ديگـر در محـیط محـدود و بـا ا ّط عـات انـد
میماند .بنابراين بیشتر گاهی انسان از طريق پرسش به دس
 .)1پرسیدن برای گاهی يافتن در سرشـ

انسـان اسـ

گرديدهاس « .در روزگار ما انسانها برای تعیین سرنوشـ

بـاقی

می يـد (انزابـینـژاد:9994،

و ايـن امـر باعـث پیشـرف

بشـر

بـه گـاهی يـافتن مجبورنـد و

امعهای كه از گاهی كمتری برخوردار باشد ،امعهای گلهوار اس

كه امـام علـی (ع)

نان را «همج رعاع» نامیدهاس » (فرزاد .)931 :9999 ،در كتابها و ثار ادبـی ،مـواردی
را مشاهده میكنیم كه اساس كتاب بر پرسش و پاسخ نهاده شدهاسـ  .بـه عنـوان نمونـه،
میتوان به كتاب عرفانی «گلشن راز» اشاره كرد« .شیخ محمود شبستری با واب دادن بـه
سؤاالت منیوم امیر حسینی غوری هروی ،صوفی معـروف قـرن هشـتم ،منیومـهای پديـد
ورده كه اكنون يکی از مهمترين كتابهای مبانی عرفـان بـه شـمار مـیرود» (شبسـتری،
.)13 :9991
پر سش كـردن نـه تنهـا در ثـار گونـاگون ادبـی و عرفـانی مشـاهده مـیشـود ،بلکـه
پروردگار هانیان نیز بارها در ك م قر ن از پرسش استفاده كردهاس « .بـا انـدكی تأمّـل
در يات الهی ،شکار مـی شـود كـه بسـیاری از مسـائل موزشـی كـه از اه ّمیّـ خاصّـی
برخوردار اس  ،به صورت سؤال مطرح شدهاسـ

تـا از طريـق تو ّـه دادن ،بـیم و امیـد،

تقرير ،تشويق ،انذار و تبشیر كه اغراض ثـانوی پرسـش اسـ  ،بـه تربیـ

الهـی نـوع بشـر

بپردازد» ( قاحسینی و ديگـران .)991-999 :9914،حکـیم ابـومعین ناصـر بـن خسـرو بـن
حارث قباديانی بلخی ( 910-099ه.ق) نیز در س و وی يافتن حقايق و كسب گاهی،
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ســؤاالت متع ـدّدی را در ديــوان اشــعار خــود مطــرح كــردهاس ـ  .پرســش و پاســخهــای
ناصرخسرو به شیوة محمود شبستری نیس  ،بلکه بايد در میان اشعار او به دنبال پرسـشهـا
واب نها همان ا ياف

بود و ممکن اس

شود و يـا اينکـه بـه ثـار ديگـر او مرا عـه

كرد .بسیاری از پرسشهايش نیز پاسخ را در خود نهفته دارد و به صورت استفهام انکاری
طرح گرديدهاس

تا خواننده را به تفکّر وادارد .نگاهی به ديـوان ناصرخسـرو ايـن امـر را

تأيید میكند.
موضوعات مورد پرسش ناصرخسرو در زمینههای مختلفی اسـ  ،از ملـة مهـمتـرين
نها میتوان به اين موضوعات اشاره كرد :فرينش هان و نه گنبد خضرا بیهوده نیس ،
امّا اين فرينش از چه رو اسـ ؟ پـرداختن بـه موضـوع بـر و اختیـار و سـؤال از پیـروان
مذاهب ديگر در اين زمینه ،در تفاوت خلق

انسان با مو ودات ديگـر (در خـردورزی و

موختن علم) ،چگونگیِ بودن روح و تن در كنار هم ،پرسش دربارة چگـونگی ايسـتادن
سمان بر هوا و . ...
 -1-1بیان مسئله
بحث و تحقیق مورد نیر در ايـن مقالـه ،بررسـی سـؤاالتی اسـ كـه ناصرخسـرو در
ديوان خود به اشکال مختلف بیان میكند .او سـعی دارد بـا ايـن پرسـشهـا خواننـدگان و
مخاطبان خود را به چه چیزی رهنمون شود؟ و يا به زبان سادهتر هدف نهـايی ناصرخسـرو
از بیان اين پرسشها چیس ؟ يا بهتر نبود او به ای پرسیدن ،خود به اصل مطلـب اشـاره
مینمود؟ بحث ديگر اين اس

كه او معموالً دربـارة چـه چیزهـايی از خواننـدگان سـوال

میكند؟ نويسندگان مقاله در ادامه به اين موضوع نیز پرداختهاند كه يا ناصرخسرو پاسـخ
پرسشهای خود را در اختیار خوانندگان قرار میدهد و يا اينکه نها را بـه منـابعی ديگـر
ار اع میدهد و يا ت ش میكند تا ذهن خواننده را به س و و و تفکّر وادارد؟
 -2-1پیشینة تحقیق
تاكنون پژوهشهای متعدّدی دربارة ناصرخسرو و ثـارش انجـام شـدهاسـ  .از ملـة
مهمترين تحقیقها در اين زمینه ،تدوين «يادنامة ناصرخسرو» ( - )9919مکتوب سـخنرانی
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اديبان و صاحبنیران -در دانشگاه فردوسی مشهد اس  .نويسندگان مقاله به كتـابهـا و
مقاالت ديگری نیز كه دربارة اين شاعر بزرگ نوشته شده مرا عه كـردهانـد ،امّـا بـه نیـر
میرسد كه در اين ثار به موضوع «پرسشهای ناصرخسرو از مخاطبانش» پرداختـه نشـده
و يا كمتر مورد تو ّه قرار گرفتهاسـ  .بـه عنـوان نمونـه ،در بخشـی از مقالـة «شـیوههـای
ب غی در شعر ناصرخسرو» نوشتة سیّد محمّد قاحسینی ( ،)9991بـه پرسـشهـای مطـرح
شده در  944قصیدة اوّل ديوان ناصرخسرو پرداخته شدهاس  .از ايـن رو نگارنـدگان ايـن
مقاله نیز در نیر دارند تا پرسشهای مطرح شده در ثار ناصرخسرو را مورد بررسـی قـرار
دهند و بتوانند طبقهبندی مناسب از موضوعات مورد پرسش شـاعر را بـه دسـ

ورنـد و

همچنین مشـخّص نماينـد كـه بـه ايـن سـؤاالت چگونـه پاسـخ داده شـدهاسـ  .بنـابراين
نويسندگان مقاله در اين راستا تمام ثار شاعر را مورد بررسی قرار دادهانـد تـا از ايـن راه،
زوايای فکری او را در روشنايی بکاوند و نهفتههای ن را شکار سـازند و بداننـد كـه در
مجموع ،ناصرخسرو چند دسته سؤال مطرح كرده و به چه تعدادی از اين سؤالهـا پاسـخ
داده و هدف او از طرح اين سؤاالت چه بودهاس .
 -3-1ضرورت و اهمّیّت تحقیق
از نجايیكه بنای گف وگوی بشر از غاز تا انجام ،بر پرسش و پاسخ نهاده شده
اس  ،اين ضروت ايجاد میشود كه يا پرسش مقدّم اس
اس

يا پاسخ؟ اهمّیّ

پرسش بیشتر

يا پاسخ؟ با تو ّه به اينکه هر پاسخی برای پرسش مطرح شده لزوماً صـحیح نیسـ ،

امّا كسی نییر ناصرخسرو كه قادر اس
میتوان گف

پرسشهای اساسی را مطرح كنـد ،بـه طـور يقـین

ذهنی قوی دارد .از ايـن رو ،ايـن ضـرورت احسـاس مـیشـود كـه نخسـ

بدانیم اين شاعر توانا ،پرسشها را چگونه مطرح كردهاس

و در نهاي  ،چگونه بـه نهـا

پاسخ دادهاس ؟ همچنین ،با تو ّه بـه شـرايط امعـة عصـر ناصرخسـرو ،طـرح چـه نـوع
پرسشهايی ضـرورت داشـته اسـ ؟ در ايـن بخـش ،نخسـ
«پرسش» ويا میشويم.

نیـر ناصرخسـرو را دربـارة
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 -2بحث
 -1-2سؤال کردن و هواب گفتن از نظر ناصرخسرو
ناصرخسرو دربارة پرسش و پاسخ نیراتی دارد .كتاب « امعالحکمتین» از مله ثـار
منثور ناصرخسرو اس

كه در ن به سؤاالت مطـرح شـده در قصـیدة  91بیتـی احمـد بـن

حسن ر انی پاسخ گفته و توضـیحات الزم را دربـارة هـر كـدام از سـؤاالت در فصـلی
داگانه دادهاس  .در مقدّمة اين كتاب میگويد[« :خدا] مـر نفـس مـردم را همـیگويـد:
بپرس و بدان كه چرا چنین اس

و گمان مبر كه اين صنع باطل اس » (ناصرخسرو:9991،

 .)99ناصرخسرو در فصلی با عنوان «اندر عـزم شـاعر بـه ـواب دادن سـؤاالت خـويش»،
ابیات هفتاد تا هفتاد و چهار قصیدة ابوالهیثم ر انی را شرح داده و نیرات خودش را نیز
دربارة پرسش و پاسخ مطرح كردهاس .
ناصرخسرو در توضیح ابیات ابوالهیثم ابتدا بیان میكند كه شـاعر (ابـوالهیثم) از اينکـه
سؤاالت را بدون واب پش

سرهم ورده ،عذرخواهی میكنـد و دلیـل ايـن كـار را بـه

خاطر فايده میداند ،امّا نیر ناصرخسرو اين اس كه «اين سخن نیکو بودی اگر هم بـدين
قول اختصار كردی ،ولیکن چون بر اثرِ گف

« واب خواهم كردن» و به خرِ گف

«مـن

خود دانم كه واب اين چیس » ،اين تعنّ

باشد نه استفادت ،بل چون خـود دانسـ

كـه

واب اين سؤاالت چیس  ،چنین بايس

گفتن به خـرِ شـعر كـه «غرضـم از ايـن تعنّـ

نیس  ،بل اين سؤاالت از بهر ن كردم تا هشیاران و ويندگان علم را بر طلب علـمهـای
پوشیده حريص كنم و مر اين سؤاالت را واب خواهم كردن تا كسانی كه اين معـانی را
بجويند ،بد نچه ما مر ايشان را بر طلب ن بعث كـرديم برسـند و سـؤال بـی ـواب نُويـد
بیخُرام باشد و اين هر دو سخ

بیمزه باشد» (ناصرخسرو .)943 :9991،در ادامـه اشـاره

میكند كه كتابی در علم حساب با عنوان «غرايبالحسـاب و عجايـبالحسّـاب» تصـنیف
كرده كه به صورت سؤال و واب اس .
بنابراين ،از نیر ناصرخسرو پاسخ سؤاالتی را كه میدانی چیسـ  ،مـیبايسـ
گف

ـواب

حتّی اگر در زمان شاعر «خار» ای «خرما» نشسته باشد (سلطان زمان اهل باشـد)،

اين دلیل قانعكنندهای برای بسط نکردن علـم نیسـ  ،چنـانكـه خـود او در هـر شـرايطی
دس

از دعوت برنداشته و حاضر به زندگی در غرب

و دور از كاشانه شدهاسـ

«و اگـر
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به سبب استی ء هل بر خلق بايسـتی كـه حکمـا و علمـا خـاموش بنشسـتندی و حکمـ
نکردندی ،حکیمالحکما و خاتماالنبیا محمّدالمصطفی -صـلی اهلل علیـه -بايسـتی كـه ايـن
گنج حکم

و كان حقايقالعلوم را كه قر ن كريم اس

تو ّه به مباحث باال میتوان گف

به خلق ندادی» (همان .)949 :بـا

عوامل ايجاد پرسشهـای متعـدّد در ذهـن ناصرخسـرو

عبارتند از :محیط ا تماعی عصر او ،مسائل سیاسی ،انديشههای اعتقادی ،روحیّات فردی،
مسائل تاريخی ،ايجاد انگیزه و مادگی ذهنی مخاطبان و . ...
پس از شنايی با اهداف ناصرخسرو از طرح سؤاالت ،اينـو در پـی يـافتن نحـوة
پاسخگويی وی از سؤالهای مطرح شده در ثار او هستیم.
 -2-2بررسی چگونگی پاسخ به سؤاالت
ناصرخسرو شاعری توانا ،حکیم ،فیلسوف و نويسندة بزرگی بوده كه به ـای قصـیده
سرايی به روش معاصرانش كه مدح پادشاه و نیکويیهـای معشـوق بـوده اسـ  ،بـه مـدح
پیامبر و اوالد او ،ستايش از علم و خرد و عقل پرداخته و مضامین فلسـفی و ك مـی را در
اشعار خود وردهاس « .ناصرخسرو از دوران ـوانی بـه كسـب فضـايل مشـغول بـوده و
ظاهراً پس از تحصیل علم و دانش ،شبهات و سؤاالتی برای او بـه و ـود مـدهاسـ
نها را از هر كس می پرسید تا ـوابی بـه دسـ

كـه

ورد و رفـع ابهـام كنـد .در بسـیاری از

موارد نیز واب درستی برای سؤاالتش نمیياف » (حبیباللهی.)991 :9919،
چون و چـرا خواستم و ي

محـکـم

در عجز بپیچیدند ،ن كـور شد ايـــن كـر

(ناصرخسرو)149 :9913،
ناصرخسرو بعد از سفر هف

ساله و بازگش

به خراسان ،به عنوان يو مبلّغ پرشور و

با ايمان ،تبلیغ خود را غاز نمود« .او میخواسته انسانها پـردة نـادانی و ناصـواب را كنـار
بزنند ،در واقع هم طرفدار انديشیدن بوده و از طرف ديگر ت ش مـیكـرده تـا مـردم را از
خــواب غفل ـ

و نــادانی بیــدار كنــد و هوشــیار ســازد» (يوســفی .)111 :9919،تألیفــات

ناصرخسرو كه میتوان گفـ
اسماعیلیّه نوشته شدهاس

مـوزههـای وی را دربـردارد ،بعـد از گـرايش بـه مـذهب

و اسماعیلیّان نیز «به علوم عقلـی و فلسـفه و منطـق يونـان ع قـة

بسیار نشان میدادند» ( تشی .)01:9991 ،موختن اين علوم سـبب مـیشـد تـا اسـماعیلیّان
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بتوانند به نگ فقها و محدّثین مخالف خود بروند و بـا اسـتداللهـای منطقـی در مباحثـه
پیروز شوند .چنانكه در اشعار و نوشتههـای ناصرخسـرو نیـز مـیبینـیم كـه او بـا تکیـه بـر
خردورزی و حکم  ،به دهريان و ناصبیان میتازد .به طـور كلّـی ،وی بـا علـوم مختلـف
زمانه شنا بودهاس « :علوم شرعی ،ادبی ،علوم اوايل ،ملل و نحل ،كـ م ،فلسـفه ،نجـوم،
حساب ،هندسه و موسیقی مـیدانسـته و ـای ـای در ديـوان و ديگـر ثـار خـويش بـه
اطّ عات علمی خود در زمینههای گوناگون اشاره كردهاس  .وی عربی نیو مـیدانسـته
و بدان زبان سخن می گفته و خـود مـدّعی اسـ

كـه ديـوانی نیـز بـه عربـی داشـتهاسـ »

(غ مرضايی.)91 :9931،
يکی از راههايی كه ناصرخسرو برای بیان مسائل حکمی ،ك می و فلسـفی برگزيـده،
طــرح پرســشهــايی اس ـ

كــه در قصــايدش مشــاهده مــیشــود .ناصرخســرو برخــی از

پرسشهای خود را شرح داده و در بسیاری از موارد پاسخی برای نها نیافتـه و از ايـنرو
گفتهاس :
برخاستم از ای وسفر پیش گرفتم

نز خـانـم يـاد مـد و نـز گلشن و منیر

از پارسی و تازی و هندی و تـر

وز سندی و رومی و عبری و همه يکسر
درخـواسـتـم اين حا

وز فلسفی و مانوی و صابی ودهری

و پرسیدم بیمر

(ناصرخسرو)194 :9913،
چنانکه میبینیم او برای ستن حقیق

به سوی مذاهب و فـرق گونـاگون روی ورده

و با مردمان مختلف گف وگو كردهاس  .سؤاالت خود را از دربان شهرها نیـز پرسـیده و
دربارة مشک ت خويش از نها چاره خواستهاس :
رفتم برِ دربانش وگفتم سخنخـود

گفتا مبر انده كه بشد كان

به گوهـر

(همان)199 :
در برخی موارد نیز هدف سؤال از مخاطبانش برای بیان سرزنش بوده كه در اين گونه
موارد ،سخن او چون پتکی بر سر مخاطـب كوبیـده شـدهاسـ

(اسـ می ندوشـن:9919 ،

 .)01مانند نمونههای زير:
دربند بـود مستمنـــد بنــــــــدی
بندی كه شنودس

شاد هـــمـوار

تو شاد چرايی به بـند و خنـــدان؟
و نگه كه رها شد زبند گــريــــان؟
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چون باز نـجـويی كه اندرين بـاب
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تازيی چه گف

و چه گف

دهقان؟

(ناصرخسرو)911 :9913،
نمونههای ديگر از اين نوع پرسشها را در در صفحات  99و  99ديـوان نیـز مـیتـوان
مشاهده كرد .در بعضی موارد خود شاعر ،سؤاالتی را كه در اشعارش مطرح نموده ،پاسخ
نها را نیز ب فاصله به صورت منیوم بیان كردهاس  .به عنوان نمونه:
اندر بن شـوراب زبهر چه نهـــــــادس

چـنـديـن گــوهر و لؤلؤ دارندة دنیا؟
(همان)1 :

پاسخ:
از بهر پیمـــبر كـه بدين صنع وراگفـــ

تـأويل به دانا ده و تنزيل به غوغـــــا
(همانجا)

نمونة ديگر:
وز بهر چه دادند تـرا بـار خــدايـی

وز بـهر چـه شد بنده ترا هندو و زنجـی؟
(همان)999 :

زيرا كه تو بیش مدی اندر دين زيشــان

پس چون نکنی شکر و زيادت نفلنجـی؟
(همانجا)

در يکصد قصیدة نخس

ديوان ناصرخسرو ،سی وشش قصیده با حرف ندا و با حال

خطاب غاز میشود .هرچند كه گاهی اين خطابها برای سـمان ،شـب ،گـردش زمـان
و ...باشد ،امّا شنوندة نها مردم تیزبین و بیداردل هستند و يا حتّی مردمـی كـه در خـواب
نا گاهی فرورفتهاند ،ناصرخسرو میكوشد با تکـرار كـردن و فريـاد زدن (سـؤال كـردن)
نــان را بیــداركنــد (مــدرّسزاده .)999 :9993،در چنــد مــورد ســؤاالت خــود را در ثــار
منثورش پاسـخ گفتـهاسـ  ،از ملـه ،در كتـابهـای «زادالمسـافرين» و «و ـه ديـن» كـه
نمونه های ن ذكر خواهد شد .در مجموع ،ناصرخسـرو از طـرح هـر يـو از سـؤالهـای
مختلف خود ،اهداف خاصّی داشتهاس  ،امّا بیشتر نها از يو ويژگی كلّی برخوردارند
و ن ايجاد مادگی و زمینه برای بیان پاسخ از سوی خود ناصرخسرو و پـذيرش از سـوی
مخاطبان اس .
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اينــو بــه بررســی موضــوعات گونــاگون مــورد پرســش در ثــار ناصرخســرو و
طبقهبندی نها پرداخته میشود.
 -3-2موضوعات مورد پرسش
ع وه بر تو ّه به اين موضوع كه ناصرخسرو چگونـه و در كجـا بـه پرسـشهـای
خود پاسخ دادهاس  ،بايد اين نکتة مهم را مدّ نیـر داشـ
زمینــههــايی طــرح شــدهاسـ

كـه سـؤاالت او بیشـتر در چـه

و چــه موضــوعاتی بــرای او از اهمّیّـ

واالتــری برخــوردار

بودهاند؟ بنابراين موضوعاتی كه در میان پرسشهای ناصرخسرو بسامد بیشتری داشتهاند،
هر يو به صورت داگانه بررسی میشود.
 -1-3-2علم ،حکمت و خردورزی
از نیر ناصرخسرو ،كسب علم و حکم
نفس میباشد « .مقصود او از علم و حکم
نجات نفس در شناخ

توحید اس

حدود علوی و سفلی اس
اس ـ

و شناخ

بر هـر دمـی وا ـب اسـ

و سـبب نجـات

تمام علوم و فلسفه و علم و ديـن اسـ  ،زيـرا
توحید در شناخ حکم

و برای رسیدن به ن مقصود ،علم و حکم

كائنـات .يعنـی
مهمتـرين وسـیله

و بــه وســیلة ن ،نفــس مــیتوانــد بــه اصــل خــويش برســد» (فیــروز.)91 :9939،

«ناصرخسرو خود را در حکم

دينـی صـاحبنیـر مـیدانـد تـا نجـا كـه معتقـد اسـ ،

انديشههايش باعث رونق و طراوت حکم

دينی شدهاسـ ( ».محمّـدی و برزگرخـالقی،

 .)9 :9999تأكید ناصرخسرو بر خرد و دوری از برِ سرنوش

به طـور كـام ً شـکار در

تمام ثار او لوهگر اس  .به گونهای كه بیشتر نیريّهپردازان كـه در ايـن زمینـه پـژوهش
كردهاند ،به اين امر معترف هستند« .شاخصترين عنصـری كـه در ثـار او مخاطـب را بـه
خود لب مـی كنـد ،تأكیـد او بـر خردگرايـی و اسـتدالل علمـی ،بـا ژرفسـاخ
ومذهبی اس  .بنابراين ،ثمرة اين خردگرايی در اشعار ناصرخسرو ،ستیز با تقدير اس
به بط ن اعتقاد به سرنوش

دينـی
كه

محتوم و خرافی میانجامد» (فرزاد« .)931:9999 ،با اينکـه در

سراسر كتابهای خود عقل را میستايد و مردم را به پیروی از حکم عقل فـرامـیخوانـد،
مقصودش عقل مقیّد اس  ،نه مطلق عقلی كه در حکم خود از ائمـة تأويـل پیـروی كنـد»
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(شهیدی .)914 :9919 ،از طرفی اين نکتة مهم كه او به مذهب شیعه پیوسـتهاسـ  ،باعـث
تأكید بیش از پیش وی به خردگرايی بودهاس

و برخی معتقدند كـه در حقیقـ

ذهن و انديشه و خردگرايی او در دين از نشانههای فرهنگ شیعه اس

پويـايی

و ايـن فرهنـگ در

شعر ناصرخسرو به فراوانی به چشم میخورد (فخراالس م.)11 :9999،
ناصرخسرو در كتاب «زادالمسافرين» دربارة وظیفة عقل در و ود انسان چنـین سـخن
میگويد ...« :بر مردم از فرينش تکلیف مدهاس

تا باز ويد از ا زای فرينش عـالم و

ن تکلیف كننده مر او را عقل اس كه براو موكّـل اسـ

و همیشـه مـر او را ايـن تقاضـا

همیكند و مر او را بر ايـن باز سـتن همـیدارد و خـدای تعـالی همـی تهديـد كنـد اَولَـم
يَتفکَّروا فی أنفسهم ما خلقاهللُ السِموات واالرضَ و مَابینهما الّابـالحقِّ» (ناصرخسـرو:9999،
 .)991البتّه اين نکته نیز قابل ياد وری اس

كـه ناصرخسـرو نیـز هماننـد شـاعرانی چـون:

مسعود سعد و حـاف  ،داشـتن علـم و دانـش را مو ـب زار خـود از سـوی زمانـة اهـل
میدانستهاس :
گويم چرا نشانة تـیر زمـــانــــه كـــــرد

چــرخ بـلـنـد ـاهـل بیدادگر مـــــرا؟

گر در كمال فضل بود مـرد را خطــــــر

چون خوار و زار كرد پس اين بیخطرمرا؟

(ناصرخسرو)99 :9913،
ناصرخسرو هل را رم میداند و معتقد اسـ

كـه انسـان مسـئولیّ

دارد كـه بدانـد.

«اين انديشه ،وی را به روزگار ما بسیار نزديو میكند» (فرزاد .)991 :9999 ،وی در علم
و حکم  ،خود را باالتر از ديگران میبیند:
همبری ويـد

هـمی خواهد كه گل بر فتاب روشن اندايد

كسی كو با من اندر علم و حکم

چرا گرچون من اس او ،همچومن بر صدرننشیند

وگرنی ،چون بجويد نان و خیره ژاژ بدرايد؟

(ناصرخسرو)04:9919،
 -2-3-2مبارزه با دیگر مذاهب و دشمنان خویش
ناصرخسرو همواره در س و وی سرچشمة حقیق

بود و با پیروان اديان و مذاهب

مختلف از مله :مسلمانان ،زرتشتیان ،مسـیحیان ،يهوديـان و مانويـان بـه بحـث و گفتگـو
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دربارة حقیقـ هسـتی،

و از رهبران دينی نها در موارد مختلف به خصو

پرسو و میكرد:
كه ما شیع

اهل زنّاريم؟

اگر تو ای بخرد ناصبی مسلـــمــانــــی

ترا كه گف

محمّد و علی از خلق بهترند چـــهبــود

گـر از ف ن و ف نشان بزرگتر داريم؟
(همان)99 :

هگرز شنايی بود همچو خويشـــی
علی بود مردم كه او خف

كه پیوسته زو شد نبی را تبارش؟
به ای نبی بر فـراش و دثـارش

ن شــب

(همان)993 :

«عقیدة ناصرخسرو مطابق شیوة اسماعیلیّه و راء پیروان خلفای فـاطمی مصـر و مغـرب
كه نها را در كتب قديمه گاهی هـم شـیعة سـبعیّه و دشـمنان ،نهـا را م حـده و

اس

قرامطــه مــینامیدنــد» (فروزانفــر .)919 :9994،يکــی از موضــوعاتی كــه در اغلــب ثــار
ناصرخسرو مورد سؤال واقع شدهاس  ،ناشی از اخت فی اس كه بین او و ناصبیان بـوده و
تا پايان زندگیاش در ثار وی مشهود اس  .همچنـین شـکاياتی كـه از مردمـان و امـرای
سلجوقی و علمای اهل تسنّن خراسان و اشاراتی كه را ع بـه دشـمنی مـردم بـر اثـر انتقـاد
خود به حق و سـ و ـوی حقیقـ دارد ،در بیشـتر مـوارد از سـؤاالت مطـرح شـده در
ديوان اس

و اغلب قصايد او به منزلة مبـارزات سـختی اسـ

بـا همـین مـردم متعصّـب و

سبومغز .به عنوان نمونه ،اين سؤال را از دهريان میپرسد كه:
به معلولی چو يو حکمس و يو وصف ن دو عالم را

چرا چون عل

سابق توانا باشد و دانا؟

(ناصرخسرو)9 :9913،
چون هردو عالم از نیر معلول بودن يو حکم و يو تعريف را دارند ،چرا بايد نها
را مثل خداوند كه علّ العلل اس

دانا و توانا محسوب داش ؟ در كتاب «زادالمسـافرين»

به اين سؤال واب میدهد كه« :و چون درس
حرك

نیس

كـرديم كـه مر سـم را بـه ذات خـويش

باطـل شـد قـول دهـری كـه همـیگويـد فلـو صـانع عـالم اسـ

اندروس » (ناصرخسرو .)13 :9999 ،اين اشعارنیز استدالل بر ضدّ دهريان اس
را قديم میدانستند و صانعی برای ن نمیشناختند:

و نچـه
كه هان
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ای به خور مشغول دايم چون نبــات
خود چنین برشد بلند از ذات خويش

چـیـس

شماره04

نـزد تـو خـبـر زيـن كـايـنات؟

خیره خیر اين نیلگون بـی دركــ ت؟

يا كسی ديگر مراو را بـركشیـــــــد

نکه كرسیّ اوس

چرخ ثــابـتـات

سم بی صانع كجا يابد هـگــــــرز

شکل و رنگ و هیأت و نبش به ذات؟

چند در ما اين كواكب بنگرنـــــــد

روز و شب چون چشمهای بی سـبـات؟

(ناصرخسرو)910 :9913،
هدف از طرح اين سؤالها اشاره به موضوع خلق
پرسشهای پیدرپی مطرح شدهاس

هان و و ود فريننده اس كه با

كه اگر دهريان توانايی پاسخ به نها را دارند ،بیـان

كنند و در غیر نصورت به سخنان ناصرخسرو گوش دهند .ناصرخسرو چندينبار نیز بـه
دشمنان پیامبر (

) و حضرت علی(ع) تاختهاس :

گر گفتم از رسول علی خلق را وصیس

سوی شما سزای مسـاوی چـــرا شـــدم؟

ور گفتم اهل مدح و ثنا ل مصطفاســ

چون زی شما سزای فا و هجـا شـــدم؟

(همان)991 :
در صفحة  994ديوان دربارة مخالفان حضرت علی (ع) نیـز پرسشـهايی مطـرح كـرده
اس  .همچنین در صفحات  11و  10ديوان ،دربارة اعتقادات اشاعره و معتزله نیز سـخنانی
در قالب پرسش بیان كردهاس  .ناصرخسرو در اين ابیات پـس از مطـرح كـردن پرسـش،
ب فاصله پاسخ نها را نیز دادهاس  .وی با اين روش «ابتدا ذهن مخاطب را كـام ً مـاده
میسازد تا در پذيرش انديشههای او راه هموارتری پیش رو داشته باشـد و ترديـدی بـرای
خواننده يا شنونده پديد نیايد» ( قاحسینی.)99 :9991 ،
 -3-3-2غرض پروردگار از آفرینش
كـه شناسد كه چیس

غـرض كــــردگـار فـرد غـــــــیـــــور؟

از عـــالــــم

(همان)31 :
و يا در ايی ديگر هدف از خلق

هان را اينگونه میپرسد:

نکه بنا كرد هان زين چه خواس ؟

گر به دل انديشه كنی زيــــن رواســــ
(همان)19 :

پاییز و زمستان 59

359

پرسش و پاسخ در آثار ناصرخسرو

ناصرخسرو غرض فريدگار از فرينش عالم را پديد وردن مردم میداند...« .و پـس
از ن ديگر نوع لطافتی كه اندر عالم پديد مد به ظهور مردم و ن روح ناطقه بود كه بـه
عقل مؤيّد اس
مالی ياف
راس

و اين حیوان كـه ايـن روح يافـ

از ديگـر انـواع ـدا شـد و رايشـی و

سمی كه ن مر ديگر حیوان را نبود از حركات و نطـق و صـنع

و قامـ

و ز ن و نیز از ن پس چیزی پديد نیامد اندر عالم پس دانستیم كـه عـالم سـم

به نوع مردم تمام شد و پیدا مد كه غرض صانع حکیم از اين صنع عییم ن بـود تـا ايـن
نوع كه خر مو ودات حسّی اس

پديد يـد» (ناصرخسـرو« .)019 :9999 ،قصـد صـانع

عالم به اوّلِ اين صنع حاصل كـردن مـرد بـود ،تـا از صـنعش بـه خـر مـردم پديـد كنـد»
(ناصرخسرو .)3 :9901 ،هدف ناصرخسرو از پرسش دربارة چگـونگی خلقـ
ن ،اين اس

كه وی كوشیده تا خواننده و مخاطب را از اين طريق به اصل خلق

و كیفیّـ
هـان

متو ّه سازد.
 -0-3-2هبر و اختیار
مسألة « بر» و «اختیار» بین مسلمانان باعث نـگ و ـدال بـود ،كسـانی كـه بـه بـر
عقیده داشتند ،می گفتند كـه انسـان مجبـور اسـ و حتّـی در ارتکـاب گنـاه نیـز اختیـاری
ندارد ،ولی كسانی كه به اختیار عقیده داشتند ،مـیگفتنـد خـدای تعـالی بـه انسـان اختیـار
كافی دادهاس

و او به راهنمـايی عقـل و خـرد مـیتوانـد بـین خـوب و بـد فـرق بگـذارد

(فیروز .)119 :9939 ،ناصرخسرو كه از خردورزترين شاعران میباشد همواره سـعی دارد
با استفاده از واداشتن مخاطب به انديشه ،به او اثبات كند كه خداوند تعالی انسان را مختـار
فريده نه نگونه كه برخی میپندارند مجبور اس
كه خرد ماية تفاوت انسان و حیوان اس

و بیاختیار! در ابیات زيـر اشـاره دارد

و به دلیل داشتن خرد اس

كه به سزای اعمال و

افعال خود خواهیم رسید:
خرد زبهر چه دادندمان ،كه ما بـه خـرد

گهی خدایپرس

«مکن بدی تو و نیکی كن» چـرا فرمـود

خدای مارا ،گر نه حیّ و مــخـتــاريـم؟

چراكــه گــرگ ســتمگاره نیســ
خـدای

ســوی

گهی گنهكـاريـم؟

به فعل خويش گرفار و ما گرفتــاريـم؟
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چـرا به بانگ و خروش و فغـان بیمعــنی

شماره04

كـلـــــنگ نـــــیس

سبکســــار و مــــا

سبکساريـم؟
و نمـاز

چرا من و تو بدين كارها گرانبــاريم؟

چـرا بر هـو و نخچیر روزه نیس

چـه داد يزدان مـا را ز ملگـی حیــــوان

مگر خـرد كه بدان بر ستور ساالريــــم

(ناصرخسرو)39:9913،
و او بـا اسـلحة

«حکیم ناصرخسرو عقیده دارد كه خدا انسان را مجبـور نیافريـدهاسـ

عقل و خرد میتواند خود را از بدیها محفوظ دارد و خوبیها را انجام دهد نبايد كه كار
بد كند و به قضا و قدر تهم

زند هر كار نیکی كه در اختیار انسان اس

بايد با توكّـل بـر

خدا انجام دهد و بر قضا و قدر صبر و خشنودی پیشه كند» (فیروز .)111 :9939 ،اين بیـ
نیز خطاب به مخاطب او اس
اگركـار بوده س

كه ظاهراً اشعری مذهب و برانديش اس :

و رفـــــتـه قـــــلــــم

چـرا خورد بايــد بـه بیهوده غـــــــم؟

(ناصرخسرو)11 :9919 ،
مشاهده میشود كه ناصرخسرو نیز مانند بسیاری از مسلمانان به موضوع بـر و اختیـار
تو ّه داشتهاس

و در نهاي  ،انب اختیار را گرفته و برگرايـان را مـورد م مـ

قـرار

دادهاس .
 -9-3-2دربار انجم و کرات
معمــوالً ناصرخســرو ســؤاالتی دربــارة ســمان و ســتارگان در ديــوان خــودش مطــرح
میكند و تعبیرات زيبايی نیز دربارة سمان به كار میبرد .همیشه برای او اين سؤال مطرح
اس

كه بیرون از سمان چه چیزی واقـع اسـ ؟ گويـا خـود او نیـز در ايـن بـاره ـواب

روشنی ندارد:
چــه گويی چیس

اين پرده بـراين سـان

چـــو در صــحرای ذرگــون يکـــی

بر هوابُرده

خرگاه از مینا؟

بــه خــود نبــد همــی ،ورنــی كســی

و يا بهر چه گردان شد بدينسان گِرد

میداردش نبان

اين باال؟

(همان)9 :
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چنین سؤالی در ادامة همین قصیده نیز تکرار میشود و در پايان سفرنامه نیز اين سـؤال
مدهاس :
چه گوئی چیس

چو نه گنبد همی گويی بـه برهـان و قیـاس
خـر

از بیرون ايـن نـه گنبـد

خضرا؟
میان تش و ب و هـوای تندر و نکبـا؟

چـه میدارد بدينگونه معلق گوی خــاكی
را

(همان)1 :
ناصرخسرو در پايان سفرش در قاين مردی را میبیند كه از طبّ ،نجوم و منطق چیزی
میدانسته «از من پرسید كه« :چه گويی ،بیرون اين اف
ن افتد كه داخل اين اف
معنی هس

اس

يا نه؟» گفتم« :چاره نیس

و انجم چیس ؟» گفتم« :نامِ بـر

و بر ديگرنه» .گف « :چه گويی بیرون از ايـن گنبـدها
كه عالم محدود اس

و حـدّ او فلـواالفـ

،و

ح ّد ن را گويند كه از ز او دا باشد ،و چـون ايـن حـال دانسـته شـد وا ـب كنـد كـه
بیرون اف
نهاي

هس

نه چون اندرون باشد ».گفـ « :پـس ن معنـی را كـه عقـل اثبـات مـیكنـد
از ن انب ،اگر نه؟ اگر نهايتش هس

تا كجاس  ،و اگـر نهـايتش نیسـ

نامتناهی چگونه فنا پذيرد؟» و از اين شیوه سخنی چند میرف

و گف

كـه« :بسـیار تحیّـر

در اين خوردهام ».گفتم« :كه نخورده اس ؟» (ناصرخسرو.)939 - 931 :9939،
خواهر چـون دايــم

بنشستهانـد پهلـــــوی يکــــديگـــــــر؟

پروين چــــوهف

زـره چـون رخ تــرسنــده؟

مــريخ همچــــــو ديدة شیر نــــــــــر؟

شعری چو سیم خود شد ،يا خود شـد؟

عیـوق چون عقیق چنــــــان احمــــــر؟

بـر مبـــرم كـــبـــــود چنین هـر شــب

چــندين هــزار چـــــون شکفد عبــــهر

چون اس

(ناصرخسرو)00 :9919،
اين پرسشها از انديشههای اعتقـادی اسـماعیلیّان نشـأت گرفتـهاسـ

كـه در مجمـوع

چگونگی نگرش نها به موضوع توحید ،ذات و صفات خداوند را بیان میكند.
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 -6-3-2آفرینش انسان و پیوستن روح به هسم او
نگاه ناصرخسرو به و ود انسان كه او نیز ن را «عالم صغیر» مینامـد؛ نگـاهی نافـذ و
تیزبین اس

كه هر از گاهی پرسشهايی دربارة اين و ود خـاكی و روحـی كـه خداونـد

در ن دمیدهاس  ،میپرسد:
ايـن عــالم بزرگ زبهر چه كردهاند؟

از خويشتن بپرس تـو ،ای عــالـم صغیـر

(ناصرخسرو)949 :9939،
البتّه نیر كلّی ناصرخسرو بر اين اس كه همـه چیـز فريـده شـد تـا در نهايـ انسـان
فريده شود و بهترين چیز همان اس

كه خداوند خلق كـردهاسـ  « :نگـاه گـويیم انـدر

بیان اين قول كه اندر عالم سم كه مصنوع كلّی اس از مردم شـريفتـر چیـزی نیامـده-
اس

ال رم فعلهای او تمامتر از همة فعـلهااسـ ....و او نزديـوتـر مصـنوعی باشـد بـه

مصنوع عالم» (ناصرخسرو .)931 :9999 ،خداوند با قرار دادن نفس ناطقه در و ود انسـان
منّتـی عیـیم بـر وی نهــاد و بـدين ترتیـب او را بـر ســاير مو ـودات برتـری داد و اشــرف
مخلوقات خود قرار داد« .نفس سخنگوی اس
زمین و ب و هوا و تش مسلّط اس

كه مردم بدان مفضل اس  ،و بدان نیـز بـر

و نیز بر حیوانات زمینی مسلّط اس  ،تا هر يکـی را

اندر صانع خويش كار همیبندد» (ناصرخسرو .)1 :9901 ،از افتخارات نوع بشر اين اسـ
كه خداوند از روح خود در سم او دمیدهاس  .ناصرخسرو با ظراف

به اين نکتـه تو ّـه

میكند و سعی دارد تا فکر ديگران را نیز در اين زمینه روشن كند .بنابراين سؤال مـیكنـد
كه چرا فريفتة سم گِلیات شدهای؟ بلکه با خود بینديش كه چگونه روح با ايـن تـن تـو
میخته شدهاس ؟
به شخص گلین چون كه مُعجـب شدستـی

در ايـن گِل بینديـــش تا چـون عجینی؟

(ناصرخسرو)91:9939،
البتّه واب اين پرسش را در كتاب «زادالمسافرين» به ايـن شـکل دادهاسـ « :گـويیم
كه به ضرورت عقل وا ب اس
شود كه ن به غاز بر ن بودهاس

كه پیوستن نفس به سم از بهر ن اسـ تـا بهتـر از ن
و اين بهتری مـر او را ـز از راه پیوسـتن او بـه سـم

حاصل نیايد و برهان بر درستی اين قول ن ريم كه همـیبینـیم كـه سـم از پیوسـتن بـا

پاییز و زمستان 59

313

پرسش و پاسخ در آثار ناصرخسرو

نفس همی بهتر از ن شـود كـه هسـ » (ناصرخسـرو .)919 :9999 ،در ـايی ديگـر نیـز
گفتهاس « :دانستیم كه مر نفس را اندر اين عالم بدان وردهاند تا نچه مر او را نیسـ
فنون خويش و او پذيرندة ن اس
رسیدن نفس اس

بدو برسد و بدين شرح ظاهر شد كه علّ

بـه

بودش عالم

به علم و ديگر از عالم هیچ حاصلی نیس » (ناصرخسرو.)139 :9999 ،

خــوار كه كـردت به بارگاه شـه و میـر

در طلب خواب و خور ،ـز ايـن تن نشخوار؟

(ناصرخسرو)910 :9913،
«تن ،نقطة مقابل ان اس

و دشمن ن پرورش تن اس

انسان را فراهم میسـازد و زادی و شـراف

كه مو بات خواری و پستی

او را مقهـور فرمـان قدرتمنـدان مـیگردانـد»

(ركنی.)114:9919،
 -7-3-2گِله از بیمهری و بدمهری فلک
ناصرخسرو همیشه از فلو و چرخِ گردان گِلهمند اسـ

و ايـن موضـوع را بارهـا در

قصايد متعدّدش عنوان كردهاس  .او با سؤاالت مختلف از اين «مادر بـدمهر» ،سـعی دارد
تا ديگران را به اين انديشه فروبرد كه چه بسا انسانهايی كـه پـیش از مـا بودنـد و همـه بـه
ا بار تر

اين مادر گفتند و دنیا را به ديگری سپردند:

گر تـو ای چرخ گــــردان مـــــــادرم

چـون نهای تو ديگـر و من ديگـــــرم؟

ای خردمندان كه باشد در ــــهــــان

بــــا چنین بـدمــــــهــر مـــادر داورم؟

چـونکه مـن پیرم هــان تــازه ــوان

گـــرنــه زيــن مادر بسی مـــن مهترم؟

(ناصرخسرو)011 :9913،
و يا در قصیدهای ديگر میگويد:
اگر فــرزند تو بودم چـــــرا ايــــدون

چـو بد مهران زمن پیونـد بگســستـــی؟

ز رنــــج تو نَرستــم تـا برُستم مــــــن

چه چیزی تو كه نه رُستی و نه رَستـــی؟

(همان)931 :
در اين گونه پرسشها هدف اصلی ناصرخسرو هشدار به غـاف ن اسـ
اين طريق بیشتر به تأمّل وادارد.

تـا نهـا را از

360

شماره04

نشریّة ادب و زبان

 -8-3-2سؤاالت فلسفی
چون ناصرخسرو به علم و فلسفه ع قهمند بود و شوق زيـاد نسـب
داش  ،به خوانـدن بعضـی از روشهـای فلسـفی و علمـی قناعـ
سـرزمینهــای گونــاگون ســفر نمــودهاسـ

بـه حقیقـ

ـويی

نکـردهاسـ  ،بلکـه در

تـا از هرنــوع فلســفه و علمــی چیــزی بیــاموزد

(مشکوهالدّينی .)193 :9919،وی به فلسفة ارسطو ،اف طون ،فارابی و ابن سینا شنا بوده و
بســیاری از تألیفــات حکمــای قــديم يونــان را خوانــده و از نهــا ذكــر كــردهاســ
(ناصرخسرو.)90 :9941،
دگـرگون؟

ای شده مفتون به قولهای فـ طــون

حال هان باز چون شدهس

پـاره كه كرد و به زعفران كه فرو زد

قـرطة گلبن به باغ و مفرش هـــــامـــون

(ناصرخسرو)014 :9919،
ور همچـــو مــا خــدای نــه سمســ

و

نگران
ورچون تو سم نیس

پس هـمچو ما چرا كـه سمیعسـ

و هـم

بصیـر؟
چه بايـد همـیش

معنی تخ

و عرش يکی باشد و سـريـر

تخ ؟

(همان)940:
ناصرخسرو گاهی برای نشـان دادن هـل مخاطـب يـا بـرانگیختن او بـه دانـشطلبـی،
پرسشهای ك می و فلسفی را طرح میكند بدون نکه به نها پاسخ گويد و هرگاه الزم
بداند با مثالهايی نها را روشن میكند (غ مرضايی.)19:9999 ،
 -5-3-2درهات اسماعیلیّه
از نجا كه ناصرخسرو به اسماعیلیّان گرويد و تح

تأثیر تعالیم نان قرار گرفـ  ،در

ای ای ديوان خود به اين مسائل پرداخته و در واقع شعر خود را در خدم
مذهب به كار گرفتهاس  .به طوری كه برای در

اشاعة ايـن

برخـی از اشـعار او بايـد ثـاری را در

زمینة اسماعیلیّان و مذهبشان مطالعه كرد .در اين ا فقط به توضیح هفـ

در ـة پیـروان

اسماعیلی می پردازيم كه البتّه زء سؤاالت ناصرخسرو نیـز بـوده و در ثـار منثـور او نیـز
دربارة اين مراتب توضیحات بیشتری دادهاس :
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فضل سخن كی شناسد نکه نداند

فضل اساس و امـام و حجّ

و مـأذون؟

(ناصرخسرو)94:9913،
مستجیب :نکه تازه به كیش ايشان در مدهاس  .مأذون :نکه در طريق ايشـان راسـخ
شده و ا ازة سخن گفتن يافتهاس  .داعی :نکه بـه در ـة دعـوت رسـیدهاسـ  .حجّـ :
داعیان ارتقاء يافتهاس  .امام :نکه مرتبة واليـ

نکه به رياس

شدهاس  .اساس :نکه به مقام وصاي
اساس اس

رسیدهاس  .ناطق :خرين مرتبـه و مرحلـة بعـد از

(محمّدی و برزگرخالقی .)01:9999،در كتاب «خواناالخوان» بـه ايـن سـؤال

(مراتب اسماعیلیّه) اينگونه پاسخ دادهاس « :ببايد دانستن كه غاي
نور و نعم
اس

يافتـه و از معلـم بـینیـاز

و رحم

در ات اندر شـرف و

مر رسول را اس  ،از بهر نکـه او انـدر عـالم ديـن بـه مرتبـة هفـتم

و چیزها به هفتم مرتبه تمام شود .چنانکه فـرينش مـردم از سـ له و نطفـه و علقـه و

مضقه و عیام و لحم كه شش اس
همچنین مرتب
شش مرتب

هف

به هفـتم تمـام شـود كـه خلـق خـر اسـ  .و انـدرين

اس  .از مستجیب و مأذون و داعی و حج

و اتمامی ناطق اسـ

كـه هفـتم ايشـان اسـ

و امـام و اسـاس و ايـن

و ( »...ناصرخسـرو.)93:9999 ،

هدف ناصرخسرو در اين گونه پرسشها به طور غیرمستقیم اشاره بـه برخـی از شـیوههـای
تبلیغی اسماعیلیّه اس

كه مخاطبان بايد با نها شنايی پیدا كنند .در مجموع ناصرخسـرو

بـا طــرح ســؤالهـای گونــاگون كوشــش كـردهاسـ

تــا اهـداف مهـمّ خــود را در اثبــات

انديشههايش عملی كند .بیشترين پرسـشهـای مو ـود در ثـار ناصرخسـرو بـرای اثبـات
اعتقادات دينی او به كار گرفته شده كه در واقع اين شیوة تبلیغی اسماعیلیّان بودهاس

كـه

ت ش نمودهاند با طرح سؤالهايی زمینه را برای پذيرش انديشههای خود فراهم سازند.
 -3نتیجهگیری
هدف اصلی ناصرخسرو از طرح پرسشهای مختلف در ديوان اشعارش ،كسب علـم،
معرف  ،شناخ

و شنايی با مباحث متعدّد اس  .چـون او طرفـدار انديشـه و نیـر بـوده از

اين رو همواره در طلب دانستن بوده و انسان را زنده بـه معرفـ

و علـم مـیدانسـتهاسـ .

هدف ديگر وی از طرح سؤاالت اين بوده تا مردم را با نچه از علوم كه خود بـدان گـاه
اس  ،شنا كند .از نجايی كه ناصرخسرو سخنوری گاه بود ،بـا سـفر بـه سـرزمینهـای
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مختلف و مباحثه با پیروان مذاهب ديگر ،بسیاری از علوم زمانه گاه شد .وی بهخصـو
با پیوستن به مذهب شـیعة اسـماعیلیّه و تعلـیم ديـدن در محضـر كسـانی چـون «ابوالمؤيّـد
شیرازی» توانس

را از حريفـان خـود

همانند سـاير اسـماعیلیّان در مباحثـه ،گـوی سـبق

بربايد و خود را محقّ نشان بدهد .ع وه بر ن ،ناصرخسرو رسـاندن اطّ عـات را بـه افـراد
نا گاه وظیفة خود میدانس  .از اين رو در اين راه خطـرات بسـیاری را متحمّـل شـد و بـا
هل و تعصّب افراد زيادی مبارزه كرد و حتّی خطرات نها را نیز به ان خريد.
دربارة نحوة پاسخگويی ناصرخسـرو بـه سـؤالهـا و يـافتن پاسـخ نهـا طبـق بررسـی
صورت گرفته ،مشخّص شد كه وی از چند شیوه برای پاسـخگـويی اسـتفاده كـردهاسـ .
البتّه برخی از سؤالها را نیز بی واب گذاشتهاس  .ناصرخسرو گاهی بعد از طـرح سـؤال
در ادامة قصیده ،خود به ن پاسخ دادهاس  .گاهی واب پرسش خود را در كتـابهـای
منثورش بیان كردهاس

كه البتّه تعداد اين وابها زياد نیس  .شايد بتوان ايـن كـار او را

اينگونه تلقّی كرد كه هدف وی از وردن واب در ثار منثور به اين دلیل بـودهاسـ

تـا

خواننده و مخاطب را با ثار ديگر خود نیز شنا سازد .در بیشتر موارد هـدف ناصرخسـرو
از پرسیدن اين نبوده كه به ـوابی برسـد ،بلکـه سـعی كـردهاسـ

تـا در ذهـن مخاطـب،

پرسشی ايجاد كند و به اين طريق او را وادار به سـتجوی دانـش و ايجـاد تفکّـری نـو در
خاطرش بکند و يا به اين طريق هشداری به وی بدهد كه سبب گاهی و گريز از هلـش
گردد .همچنین گاهی در مقام هشدار به غـاف ن ،اغـراض خـود را از طريـق پرسـش بیـان
كردهاس .
نچه در اين مقاله ذكر شد ،حاصل و نتیجة بررسـی كـلّ اشـعار ديـوان ناصرخسـرو و
ثار منثور او از مله :زادالمسافرين ،سفرنامه ،گشايش و رهايش ،امعالحکمتـین ،و ـه
دين و خوان االخوان بودهاس  .در بررسی به عمل مده مشخّص گرديد كه سـؤاالت در
موضـوع هـايی نییـر :ك مــی ،فلسـفی ،حکمـی ،دينـی و اعتقــادی ،پنـد و انـدرز (دربــارة
بیمهری دنیا و علم موزی و )...و علم نجوم اس

و از ايـن میـان ،بیشـترين پرسـشهـا بـه

اثبات اعتقادات دينی ناصرخسرو (مذهب اسماعیلیّه) اختصا

دارد.
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