
 
 
 
 

 *سراييناصرخسرو و مديحه

 

 جالل متيني
 

باار  دربارة ناصرخسرو شاعر استاد خراساني و متكلّم و مبلّغ متعصّب و م

باا  و  اسماعيلي و نويسندة نامبردار ايراني كه آثار نظم و نثار  باا وييهيياا  

 با  مقاا  و منلتتاي شيوة بيا  و محتو  در بين شااعرا  و نويساندها  رارساي

توا  به مطاتعه پرداخت. بنده اطميناا  دارد در دارد ا  جيات مختلف مي ارجمند

مجمع بلرهي كه به مناسبت هلارمين سال والدت و  در مشيد تشاكي  خواهاد 

ها هفته خواهد شاد و شد به توسط دانشمندا  ايراني و خارجي بسيار  ا  هفتني

 د هررت.مندا  قرار خواهاطالعاتي تا ه دراختيار عالقه

مقايسا   وضوع سخن بنده بررسي مدايح ناصرخسرو است در ديوا  او وم

آ  با مدايح شاعرا  دربار ، و نيل توجه به ايان ققيقات كاه صافت انحصاار  

مدايح ناصرخسرو چيست، و همچنين بحثي مختصر در اين باب كاه اهار دي ار 

شاعرا  ما در رو هارا ِ هذشته همه در شعر خاود ممادوقاني ا  ناوع ممادو  

هليدند؛ برا  ما ايرانيا  ا  نظر اجتماعي و ملي و سياساي چاه ناصرخسرو برمي

 هرديد.ا  مطر  ميمسائ  قاب  مالقظه

                                                           

، سال دهم، صص 1354دوسي، شمارة دو ، تابستا  مجل  دانشكدة ادبيات و علو  انساني دانش اه رر*. 

.192تا  165   
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 در اين موضوع ترديد نيست كه ناصرخسرو پيش ا  آغا  سفر هفت ساته ا

سارا  درباار  . ق ا رو هار خود را چاو  شااعرا ِ مديحه ه 437يعني تا سال 

آياد كاه در برمي ا  سفرنام  و  و برخاي ا  اشاعار  چناينهذرانيده است. مي

بارهاه ملوك و سالطين عجم ا چو  سلطا  محماود غلناو  و پسار  »جواني 

و باه »سات ي مرد  دبيرپيشاه  42را ديده و پيش ا  آغا  اين سفر در  (1)«مسعود

بعالوه . بوده است  «(2)و در ميا  اقرا  شيرتي يارته»بوده « كارها  ديواني مشغول

 خطااب« خواجا  خطيار»و  در جاه و مرتبت بدا  قد بوده است كه امير او را 

، مجلسش (4)اندخواندهمي« راض  دبير»و « اديب»و دي را  او را  (3)كرده استمي

هررتاه او قاد  باه دسات نمي، و اميار باي(5)ا  امير و صدر و و ير خاتي نباوده

 (6)است.

 جيا  هفتي كه خلق نيست چو من نيل در

 هم شاطر و ظريفم و هم شاعر و دبير ...

 چشمت هميشه مانده به دست توان را 

 تا اينت پانذ آرد و آ  خلّ و آ  قرير ...

 اندر محال و هلل  بانت درا  بود

 واندر  كات دستت و ان شتكا  قصير ...

 آ  كرد  ا  رساد كه هر يادت آيد آ 

 رويت سياه هردد و تيره شود ضمير
 17-9س/102ص     

اتحال و دارا  رراهدر جاواني اغلاب م» اده ناصرخسارو و به قول شادروا  تقاي

علت و جاه و دبدبه و جالل بوده اسات و مخصوصااق قبا  ا  تبعياد او ا  وطان 
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ها و ملا  و بوده و باغيا و خاناه« نعمت و نا »خود  دارا  مكنت و ثروت و 

 .(7)«داشته« ضياع و عقار»

شود كاه و  قبا  ا  ايان ختلف او چنين مستفاد ميهمچنين ا  اشارات م

سفر ظاهراق پيرو يكاي ا  ماذاهب غاتاب در خراساا  باوده اسات  يارا پا  ا  

اغلب ا  ضالتت و همراهي و باط  هذشاتن عياد جاواني »با هشت به خراسا  

دانساته  مربوط به دورا  پير  خاود« آل پيمبر»ياد كرده و آشناييش را با  (8)«خود

 است.

 پير  برنجست هرك  م ر من    

 كه ا  و  رسيد  به آل پيمبر  

تاوا  اظياار داشات كاه و  محاتمالق قبا  ا  سافر قا  بدين سابب مي

ه كانمايد در عصر تعصبات ماذهبي  يرا بعيد مي (9)مذهب هم نبوده است،شيعي

مذاهب شارعي و قنفي در خراسا  مذهب غاتب بوده است، مرد  شيعي ررصت 

باا  دست اه ادار  غلنويا  و سلجوقيا  جاه و مقاامي كساب كناد.يارته باشد در 

آنكه اشعار  كه ناصرخسرو در نيم  اول عمر خود سروده اسات، باه دسات ماا 

ر نرسيده، با توجه به اشارات مذكور روشن است كه و  در اين دوره چاو  دي ا

و  و نشاعرا  و دبيرا  معاصر  رو هار را در دست اه اميرا  و شاها  دورا  غل

 هذرانيده است.اند ميسلجوقي كه بر يكي ا  مذاهب سنّت و جماعت بوده

اما تفاوت بلرگ او را با اكثر شاعرا  و دبيرا  رو هار  بايد در اين نكته 

جُست كه ناصرخسرو ا  اوا  جواني به تحصي  علو  و رنو  شوقي وارر داشته و 

د و خود او نيل اشاراتي در انبه شرقي كه مؤتفا  مختلف در شر  اقواتش نوشته

علاو  متداوتا  »باوده و در  (10)«اغلب ايا  با كتب اني  و جلاي »اين باره دارد 
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عقلااي و نقلااي آ   مااا  و مخصوصاااق علااو  يوناااني ا  ارثماااطيقي و مجسااطي 

بطلميوس و هندس  اقليدس و طب و موسيقي و باالخص علم قساب و نجو  و 

در »باوده و  (11)«كمت متأتيين تبحّر پيدا كردهرلسفه و همچنين در علم كال  و ق

علم رل  و قسااب و هندساه ظااهراق اعالدرجا  معلوماات عياد خاود را رارا 

رنا  سافر باه ناواقي « ققيقت»بوده است و نيل برا  دست يارتن به  (12)«هررته

مختلف را بر خود هموار كرده و با ارباب اديا  و ماذاهب مختلاف معاشارت و 

دانيم و  عالوه بر ديوا  شاعر، كتابياا  است. و نيل چنا  كه ميمباقثات نموده 

 مختلف در  مين  اثبات و توجيه آيين اسماعيلي تأتيف كرده است. 

ها و نشست و برخاست با اقوا  و كسب علو  ظاهراق مقصود او ا  مساررت

اتمقدور به سرچشم  ققيقت دست يابد. و رنو  هوناهو  اين بوده است كه قتي

دانيد به تفصيلي كه و  در سفرنام  خود نوشته است بار اثار نجا  چنانكه ميسرا

. ق. در جو جانااا  ديااد باارا   ه 437االخره سااال خااوابي كااه در ماااه جماااد 

ايان  (13) يابي به ققيقتي كه ساتيا در پي آ  سرهردا  بود راهي مكاه شاد.دست

 چيار بار ق  كرد سفر هفت سال به طول انجاميد. در طي اين مدت ناصرخسرو

تمنتصار و دربار ا (14)و نواقي مختلف را ديد و ميمتر ا  همه با اركار اسماعيليا 

 . ق( آشنا شد.  ه 487-427باهلل هشتمين خليف  راطمي )

به نظر بنده ناصرخسرو كه در پي چو  و چرا  مسائ  مختلاف و كشاف 

ايع   و اقكا  و شاردر ظاهر تنلي  و دين اسال»ققيقت بود، و اشكاالت موجود 

مواراق  اعتقادات مذهبي قاكم بر عصار خاود و با (15)،«آمدبه نظر  معقول نمي

 نبود:
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 موضوع شريعت نه به عق  است»هفتند كه   

 « يرا كه به شمشير شد اسال  مقرر
      510/65 

تيجاه ، و درن(511/80)« قجات و برهاا ر  هرهل بيدارو نخو»هفت قتي بلكه مي

 ا  واجب  پذيررتن هر امر  قتي دربارة اينكه چرا پن  نما  بر مسلمانبرا  انجا

جُست، در اين سفر چو  به قاهره رسايد، پنداشات علّتي مي (512/88)هشته است 

ققيقت محض را در وجودِ شخص مستنصر باهلل، خليفا  رااطمي، كشاف كارده 

ا  است. بعالوه چاو  اصا  در ماذهب اساماعيلي بار لكار دتيا  و برهاا  بار

او نيل همين آيين اسماعيليه است. « آلايده»موضوعات مختلف است، تصور كرد 

  آبدين جيت به مذهب اسماعيلي هرويد و چنا  رريفت  اين آيين هردياد و تاا 

  قد به دست اه خليفه نلدي  شد و ا  خود صميميت و شيفت ي نشا  داد كه پ

و  مراتاب مساتجيب و ماألو درجات سير باطنيه را طي كرده ا  »ا  مدتي كوتاه 

اتم عاررت و سرانجا  دربار راطمي قاهره اين شااعر و نويساندة  (16)«داعي باالتر

ا   دوده نشده بود ماأمور تبلياغ آياين نواسماعيلي را كه هنو  هرد راه ا  چيره

 ديان شابانيِ رما  متابعاا ِ»اسماعيلي در سر مين وسيع خراسا  و ماوراءاتنير و 

ة قجات جليار»اما  كرد، و در اين سفر يا بعداق باه و  عناوا  در آ  س (17)«قق

شاود كاه نيل داده شد. اهميت اين عنوا  مذهبي موقعي بيتر نماياا  مي« خراسا 

 (18) اند.بينيم خلفا  راطمي در دنيا  خود بيش ا  دوا ده قجت نداشتهمي

 ققيقت آنست كه دست اه راطميا  مصر با اين تصميم مأموريت سان ين و

ا  اتمث  به هند ياا ناقياهخطرناكي به ناصرخسرو محول كردند و اهر و  را ري

تر ا  خباار نداشاات، و او آسااودهررسااتادند، الاقاا  كسااي ا  هذشااتهدي اار مي
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توانست به كار تبليغ بپردا د، وتي مشك  او در بلخ و دي ر شيرها  خراساا  مي

ديدند كساي امير و و ير مي آ  بود كه هم تما  دوستا  و آشنايا ، و هم دست اه

نشينا  محتار  ها  بود و بر مذهب ايشا  بود و ا  قاشيهكه تا ديرو  با ايشا  هم

اميرا  و و يرا  شير و ديارشا  بود، ناهيا  تغيير ماهيت يارته باه شيرشاا  باا  

تنيا به مذهب و هذشت  خود پشت كرده و نكوهشا ر هشته است، درقاتي كه نه

شده است كه عمر  را به ستايش ر  آنيا صرف كرده، بلكه كامالق تما  چيلهايي 

رااطميم رااطميم »پاروا رريااد به قطب مخاتف پيوسته و در شير و ديار خاود بي

 سر داده است. (19)«راطمي

ديدند و   ادهاه خود، سر مين خراسا  و بلخ، را كاه در آ  پارور  مي

مذهب اكنانش سانيساچاو  اكثار  مند هردياده باود،يارته و ا  نعمتيا  آ  بيره

 كند:سا  هجو ميبودند، در موارد متعدد بدين

 بخاصه تو ا  نح  خاك خراسا   

 پر ا  مار و كيد  يكي پارهيني  
      16/24 
    * 

 نيال شومي و تخم دروغت  

 نرويد جل كه در خاك خراسا   

 ترا اين جا  ملعو  غلت اهست  

 بغلت آسا  درو و هرد بفشا   
      108/47-48 

    * 
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 ديوستا  شد  مين و خاك خراسا 

  انكه همي   ابر جي  بارد ژاته  
      417/28 

    * 

 اند   هر شرّ در بلخ ايمن  

 بارهخوار و د د و توطي و   مي  
      297/11 

آورد به ا  كه تا چند سال پيش به آنا  رو  ميسو ا  اميرا  و رقييا  خرا

 برد:  مي شتي نا

 اميرانت اص  رسادند و غارت  

 رقييانت اه  مي و سات يني  
      16/25 

ررماييد كه اين تغيير قال ناهياني بارا  آشانايا  او نيال قابا  تصديق مي

ا مار خود توجيه نبوده است تا چه رسد به دشمنا  او. پُر راه دور نرويم، در رو ه

د د و هشاتاد درجاه باه دور خاوبااره صانيل وضع چنين است. كسااني كاه ي 

 هردند، اهر عملشا  كامالق منطقي و صحيح و قاب  توجيه هم باشد، اطراريا  ومي

آساني ا  ايشا  به هرمي استقبال نمايند و سخنا  تا ة توانند بهآشنايانشا  هم نمي

 ايشا  را ا  سر صدق و صفا باور كنند.

پا همه بر ضد ناصرخسرو بهدر خراسا   در چنين اوضاعي است كه تقريباق 

خيلند. ا  امير و سالطا  تاا مارد  جاها  و عاامي كاه هماواره آتات دسات مي

وارد كاه درصادد اسات قدرتمندانند به بدترين صورت ممكن ا  اين مسارر تاا ه

نمايناد و او را ايشا  را به صراط مساتقيم جدياد  راهنماايي كناد اساتقبال مي
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انه و خويشا  و آشنايا  خود را ترك كند و آواره دارند كه ناكا  خانه و كاشوامي

ها  ناصرخسرو و ناسلاهايي كه شود و سپ  به يم ا  ب ريلد. اين همه بد باني

اتعم  طبيعي اوست در برابر اتناس كرده است عك نثار تما  طبقات خاصه عوا 

 ررتار خصمانه آشنايا  و دوستا  ديرو  و دشامنا  امارو  خاود. هماا  بناده آ 

را باه انادا ة « هااو»و « خار»است كاه هايش شااعر  در  باا  رارساي كلماات 

كار نبرده است، آ  هم به عنوا  صفت تودة مردمي كه تا چند سال ناصرخسرو به

 يساته اسات و ظااهراق در آناا  عيباي پيش خود و  در بين آنا  به قرمات مي

علت كه بار ماذهب  ديده، وتي امرو  اين مرد نواسماعيلي آنا  را رقط بديننمي

 خواند:ديرو  او هستند، خر و هاو و خي  ابلي  و مار و كيد  و ... مي

 شير خدا  بود علي، ناصبي خرست  

 برمد خر   هيبتش يرا هميشه مي  
      180/29 

    * 

 جمله مقرند اين خرا  كه خداوند  

 ا  پ  اقمد پيمبر  نفرستاد  

 وآن ه اهر تو به بوقنيفه ن رو   

 بر رل  و مه برند تعنت و ررياد  
      302/15-16 

    * 

پ  ا  لكر اين مقدمه اجا ه بفرماييد اص  موضوع را مطر  كانم. عار  

و اسااتناد  (20)شناسااندساارا نميكاارد  عموماااق ناصرخساارو را شاااعر  مديحه

نظرا  در اين مورد به برخاي ا  ابياات اوسات كاه در آنياا ياا شااعرا  صاقب
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شدت سر نش و تحقير كرده و ا جمله در يا  جاا ا  دربار  را به سرا مديحه

 ياد كرده است كه: (21)«شعررروشا  خراسا »آنا  با عنوا  

 دتتا  خو  هردد به دروغي كه ب وييد  

 ا  بييده هويا  كه شما ا  رضالييد  
      447/18 

ه ي كابه هن ام« سال  كن   من ا  باد مر خراسا  را»و در قصيدة معروف 

 سرا هفته است:كند خطاب به شاعرا  مديحها   وال دوتت محمود ياد مي

 هفتيدشما رريفت ا  پيش او همي  

 «هلار سال رلو  باد عصر سلطا  را»  
      117/15 

 و يا بدا  جيت كه او مطلق چاكر  و خدمت اميرا  و بلرهاا  را معلاول

د  و قشم سالطين و بلرهاا  شمرد و اطراريا  و خ ادها  ميقرص و آ  آدمي

 را مورد قمله قرار داده است:

 خوار كه كردت به پاي اه شه و مير  

 در طلب خواب و خور جل اين تن خوشخوار  
      258/8 

    * 

 محف  و جاه چه جويي به چاكر    امير؟  

 چ ونه باشد با چاكريت جاه و مح ؟ ...  

 ترا به درهه مير اج  كه برد؟ طمع

 طمع نبود خود تويي امير اج  اهر  
 به بعد 93/11      
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    * 

 خويشتن شُيره خواهي به شيرهمي  

 كه من چاكر شاهم و شيريار  

 شكار يكي هشتي ا  بير آن   

 م ر دي ر  را ب ير  شكار  

 بدا  تا به من برنيي بار خويش  

 يكي دي رت كرد سر  ير بار  

 ستور  تو سو  من ا  بير آن   

 خيره همي چو  كني ارتخار به  

 ستور ا  كسي بِه كه بر مردمي  

 به عمدا ستور  كند اقتيار  
      355/41-46 

و يا بدا  سبب كه ناصرخسرو اميرا  و سالطين و بخصوص شاه خراسا  

 ه است مانند:تند  مورد نكوهش قرار دادرا به

 هُرهي تو نه مير مر خراسا  را  

 يطانيسلطا  نبود چنين، تو ش  

 ديو است سپاه تو يكي تيكن  

 تا ظنّ نبر  كه تو سليماني  
      60/39-40 

    * 

 ا  درِ سلطا  نن ست مرا  يراك  

 من به نيكو سخنا  بر سر سرطانم  
      157/46 
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    * 

 قكيم آنست كو ا  شاه ننديشد، نه آ  نادا   

 كه شه را شعر هويد، تا م ر چيليش ررمايد  
      40/20 

    * 

 باكينبيني بر هَهِ شاهي م ر غدّار و بي  

 نيابي بر سر منبر م ر  رّاق و كانايي  
      478/36 

ساا د كاه اما برخالف اين نظر، مطاتع  دقيق ديوا  ناصرخسرو روشان مي

اين مرد در دورا  دو   ندهاني خاود يعناي ا   مااني كاه بارا  تبلياغ ماذهب 

طور مطلق ستايشا ر  را تارك ن فتاه است نيل بهاسماعيلي روان  خراسا  شده 

ساا  به پا  اميارا  و شااها  خرا (22)«هوهر  دُرّ تفظ در »بلكه رقط ا  ريختن 

ت كاه سر با   ده است. چه او در اين دوره ا  قيات خود معتقد هرديده بوده اس

و  (23)خليفا  رااطمي اسات« اتمستنصر بااهلل»منحصراق درخور « مديحه»و « مد »

. ق. كه به خراسا  باا  هشات تاا آخارين رو هاا   ه 444ين جيت ا  سال بد

ررماييد كه  ندهاني همه جا به ستايش اين خليف  تا   پرداخته است. مالقظه مي

راساا  او تنيا ممدو  را تغيير داده است؛ و  قب  ا  سفر ق  اميرا  و شاها  خ

هب و اسماعيلي تغيير مذ كرده است، و پ  ا يمذهب بودند ستايش مرا كه سنّي

شاده نوعي به ايان خليفاه مرباوط ميشد ، خليف  راطمي مصر و هرچه را كه به

 دانسته است.است سلاوار مد  و اقسنت مي

عر  كرد  كه اين مردِ جويا  ققيقت چو  به قاهره رسيد، پنداشات در 

ناد ا  هفتآنجا كمال مطلوب خود را يارته است و ادعا  خلفا  راطمي را كه مي
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خاندا  عصمت و طيارتند، و نسب ا  پيغامبر بلرگ اسال  و بلرهاني چو  علاي 

برند و بر شيوة پيغامبر بلرگ اسال  و آ  بلرها   ندهي و قكومات و راطمه مي

كنند با دل و جا  و ا  سر اعتقاد پذيررت ا هرچه خلفا  عباساي كاه رقيباا  مي

نام  عبيداهلل اتميد  مؤسا  نسبشمار بودند سياسي خطرناك خلفا  راطمي به

ا درقاتي كه به نظر بنده به هما  اندا ه كاه  (24)دانستنداين خاندا  را مجعول مي

اند، عباس در ادعا  بر سيرت پيغمبر اسال  ررتن برقق بودهاميه و بنيخلفا  بني

توا  ادعا  خلفا  راطمي مصر را نيل در صحت نسب و تعقياب راه و رو  مي

پيغمبر صحيح و معتبر دانست. چه ني  دريارته است دوسات دانشامند  خاندا  

در مصار، اتبتاه »كوب كه نوشته اسات ناصرخسارو آقا  دكتر عبداتحسين  رين

جويي كاه مدت  ياد  نماند. اهر بيشتر ا  سه سال مانده بود با آ  لهن ققيقات

باد خيلاي  ود ماناد. الچنا  تا پايا  عمر مفتو  راطمياا  نميش ، آ داشت بي

هرقال ناصرخسارو پا  ا  . باه(25)«جا خليفه استيارت كه خليفه در همهدرمي

مختلف شيوة عباسيا  را نفاي  مساررتيا  بسيار و برخورد با اقوا  و اربابِ اديا ِ

روِ طريق ققيقت را به خود مشغول داشات كرد و سراب خلفا  راطمي، اين هر 

ا در عم  نفاي نكارده اسات، چاو  شااعرا  آنكه بداند ستايش ر  رو شايد بي

سارايي را ا  سار سرا، و نيل مانند دورا  اول  ندهي خاود مديحهدربار  مديحه

هررت منتيا با مدايحي در مد  اتمستنصر باهلل خليف  راطمي تا   و با هما  آب 

 و رنگ مدايح دي ر شاعرا .

ده   راطمي ساروا  مدايحي كه ناصرخسرو دربارة اين خليف اجا ه بفرماييد

هفتاار  است رقط به لكر چند نمونه بسنده كنم  يرا لكر تما  آنيا ا  قوصل  ايان

 :(26)خارج است
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 جليرة خراسا  چو ب ررت شيطا   

 درو خار بنشاند و بركَند عرعر  

 مرا داد دهقانيِ اين جليره  

 به رقمت خداوند هر هفت كشور  

 خداوند عصر آنكه چو  من مرو را  

 ست هري  سخنورو دو ستارهده   

 چو مرد    قيوا  بيست و ميست او  

   مرد  بيين و ميين است يكسر  

 به نور  خورد مؤمن ا  رع  خود بر  

 به نا   برد كارر ا  كرده كيفر  

 چو بر منبر جدّ خود خطبه خواند  

 االمين پيش منبرباستد  رو   

 چو آ  شيرپيكر عالمت ببندد  

 آسمانش دو پيكر كند سجده بر  

 نه جل امر او را رل  هست بنده  

 راست مريخ چاكر نه جل تيغ او  

 به تشكر بنا ند شاها  و دايم  

   شاها  عصر است بر در  تشكر  

 در  دشت محشر، تنش كا  هوهر  

 دتش بحر اخضر، كفش نير كوثر  

 اهر سو  قيصر بر  نع  اسبش  

   رخر  بياويلد ا  هو ، قيصر  
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 مي تا جيا  است وين چرخ اخضره  

 ب ردد همي هرد اين هو  اغبر  

 هلارا  درود و دوچندا  تحيّت  

 پيكرا  ايلد بر آ  صورت رو   
 83-309/71و  308      

    * 

 بشتاب سو  قضرت مستنصر

 ره را   رخر جل به ميه مسپر  

 آنجاست دين و دنيا را قبله  

 وآنجاست علّ و دوتت را مشعر  

 ورشيد پيش طلعت او تيرهخ  

 هردو  به جا  قضرت او كردر  

  ا  يارته به تيغ و بيا  تو  

  يب و جمال معركه و منبر  

 صورت مبارك تو، دنيابي  

 سلب و  يورمجيول بود و بي  

 معروف شد به علم تو دين،  يرا  

 دين عود بود و خاطر تو مجمر  
      47/73-78 

    * 

 جيا  را«   خدا مستنصر ا»طلعت   

 ماهِ منيرست و، اين جيا  شب تارست  
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 رو  قدس را   رخر رو   صد راه  

 هرد درو مجلسش مجال و مدارست  

 قيصر رومي به قصر مشرف او در  

 رو  مظاتم   بندها ِ صغارست  

 خلق شمارند و او هلار ا يراك  

 هرچه شمارست جمله  ير هلارست  

 درختسترايت او رو  جنگ شُيره   

 كش ظفر و رتح برهيا و ثمارست  

 مركب او را چو رو  سو  عدو كرد  

 نصرت و رتح ا  خدا  عر  نثارست  
 به بعد 49/35      

    * 

 بيتر جانور همه مرد   

 بيتر مردما  اما   ما   

 قيواني كه خو  ما هيرد  

 قيمتش برتر آيد ا  دهرا   

 هر ب يريم خو  بيتر خلق  

 برشويم    كيوا ا  ثر    

 بيترين  مانه مستنصر

 كه عيال ويند انسي و جا 

 دل او داد را ميين رهبر

 امر او خلق را ميين ميلا 
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 داد و دانش به علّ او  نده است

 دين و دنيا به نور او رخشا 

 جوهر عق   ير هفت  اوست

 هر كسي يارت مر خرد را كا 

 رتح را نا  اوست رتح بلرگ

 ه ميا به مثاتش خيال بست

 ستيسو  او شو اهر نديده

 مل  داوود و قكمت تقما 

 كمترين چاكر  چو اسكندر

 كمترين قاكمش چو نوشروا 

 چرخ بر بدهمانش كرده كمين

 نح  بر دشمنش كشيده كما 

 ايمني در بلرگ مُلكتِ او

 هستريده رراخ شادروا 

 كعب  جا  خلق پيكر اوست

 قكمت ايلد  درو ميما 

 اهي كردهرد او هر طواف خو

 جا  بشو  ا  پليد  و عصيا  ...

 ا  رسيده   تو جيا  به كمال

 ا  مراد ا  طبايع و دورا 
   242/46-61 

  * 
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 داغ مستنصر باهلل نيادستم

 بر بر و سينه و بر پين  پيشاني

 آ  خداوند كه صد شكر كند قيصر

 اتذهب آرد  به دربانيهر به باب

  مي ا  رخر  رض  دارد چو رل  بر

 درهاهش بر تع  بدخشاني ... سنگ

 ا  به تركيب شريف تو شده قاص 

 غر  ايلد  ا  عاتم جسماني

 تابدنور ا  اقبال و   سلطا  تو مي

 چو  بتابد   شرف كوكب سلطاني

 آنكه عاصي شد مر جد تو آد  را

 خورد پشيماني يچو  تو را ديد بس

 هر بدو بن ر  امرو  يكي تحظه

 انيطاعتي هردد و بيچاره و ررم

 داردهيتي اميد به اقبال تو مي

 كه ا  او هرد به شمشير بپوشاني

 چو بدو بن ر  آن اه به صلح آيد

 اين خالف ا  همه آراق و پريشاني
    437/42-53 

ساي مالقظه ررموديد كه مدايح ناصرخسرو دربارة مستنصر باهلل خليف  عبا

ها  معماول هوييا و هلارههها و مباتغهها و اغراقكار است با تما  ريله« مد »

 در مدايح شاعرا  دربار . 
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اهر خواننده نداند كه اين اشاعار را ناصرخسارو در ماد  خليفا  رااطمي 

تواند آنيا را مدايح شاعراني چو  ررخاي سيساتاني و سروده است به سادهي مي

عنصر  و انور  بپندارد كه در مد  كساني چاو  محماود و مساعود غلناو  و 

 شده است. سنجر سروده 

  وبه نوع تعبيرات و مباتغات مندرج در همين چند بيت توجاه بفرمايياد: 

ممدو  خود را بيين و ميين تما  خاليق خوانده است كاه ا  ناور  ماؤمن بار 

االماين باه قرمات پايش منبار او بارد. رو خورد و ا  نار  كاارر كيفار ميمي

كناد. رلا  ستنصر سجده ميكر در آسما  در برابر رايت مايستد. ستارة دو پيمي

ر و امر او را بنده است و مريخ چاكر تيغ اوست. تنش كا  هوهر، دتش بحل اخض

رتخاار كفّش نير كوثر است. اهر نع  اسبش را سو  قيصر ببرند، قيصر آ  را به ا

صورت آويلد. خورشيد پيش طلعت مستنصر باهلل تيره است. بيبه هو  خود مي

تر آنكاه ديان محماد باه عِلام سلب و  يور بود. ميميمبارك او دنيا مجيول و ب

مستنصر باهلل معروف شده است. رو  قدس برا  كسب ارتخاار رو   صاد باار 

پويد و قيصر رومي در رو  مظاتم ا  كمتارين بنادها  او هِرد مجل  مستنصر مي

شمار است. رايت او هميشه با رتح و ظفر همراه است. داد و داناش باه عالّ او به

سات. ه است. دين و دنيا به نور او درخشا  است. جوهر عق  در  ير هفت  او ند

مستنصر باهلل داوود و تقما  مجسم است. كمتارين چااكر  اساكندر و كمتارين 

قاكمش انوشيروا  است. جيا  وجود او به كمال رسيده اسات  يارا مقصاود و 

  او بار تعا مراد طبايع و دورا  آررينش مستنصر باهلل باوده اسات. سانگ درهااه

بدخشاني ترجيح دارد و باالخره مقصاود خداوناد ا  خلقات عااتم جساماني باا 

 آررينش مستنصر قاص  شده است و ...
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بينم كه برا  مقايسه چند نمونه ا  مادايح شااعرا  درباار  ضرورتي نمي

م. هم  نظير ررخي سيستاني و عنصر  و انور  و امثال ايشا  را در اينجا لكر كن

قيقات قنوع مدايح و مضمو  و تعبيرات مذكور در آنيا آشنايي داريام. ما با اين 

ي آ  است كه بين مدايحي كه ناصرخسرو برا  مستنصر باهلل خليف  تاا   رااطم

سرا  دربار  ما دربارة ممدوقا  خود سروده است با مدايحي كه شاعرا  مديحه

ها اختالراي باه و مباتغهها اند ا  نظر شيوة بيا  و كيفيت تعبير و نوع اغراقسروده

 خورد.چشم نمي

سرايي شااعرا  داند كه در مديحهاتبته لكر اين ققيقت را در اينجا ال   مي

خاورد و آ  ميستايش ر  ناصرخسرو ي  اختالف اساسي باه چشام و دربار  

سرا در اكثر موارد رقاط باه امياد دريارات رت ا  اين است كه شاعرا  مديحهعبا

 وصالت و جوايل هرانقدر و برخوردار  ا   ندهي بيتار  باا  باه ماد  اميارا  

هشودند درقاتي كه ناصرخسرو ممادو  خاود را ا  سار بلرها  معاصر خود مي

 اعتقاد و خلوص عقيده ستايش كرده است.

و در اين اشعار بنده برخالف آقا  ميخايي  ا . درمورد ممدو  ناصرخسر

ها به يقاين توا  به اين سادهيدر مرجع خطاب اين قصايد نمي»اند  ند كه نوشته

بايش ا  » يارا ناصرخسارو « رسيد و راطميا  دوردست را ممادو  و  دانسات

اينكه ممدو  را خطاب قرار دهد مستمعين خاارج ا  درباار سالجوقي را ماورد 

هونه قصايد جال معتقد  مرجع خطاب ناصرخسرو در اين (27)،«دهدمي توجه قرار

شخص مستنصر باهلل، خليف  راطمي، كسي دي ر نيست. بعالوه با نظر دي ر ايشا  

آيا هما  ايان ستايشايا ... باه هاو  »اند نيل همداستا  نيستم. در آنجا كه نوشته

آنسات كاه بااوجود  . هماا  بناده(28)«نمايادخليفه هم رسايده؟ بسايار بعياد مي

تشكيالت منظم سياسي و تبليغاتي اسماعيليا ، مأمورا  پنياا  و آشاكار خلفاا  
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هاناه ا را ا  رو  اول ها  ناصرخسرو ا يكي ا  قجتياا  دوا دهراطمي رعاتيت

مذهبا  و دسات اه ورود به خراسا  جلء به جلء ا و ا جمله مبار ة او را با سانّي

آميل او را درباارة مذهب خراسا  و نيل تحن ساتايشيبغداد و اميرا  و شاها  سنّ

 اند.رسانيدهخليف  راطمي ا به اطالع دست اه رهبر  راطميا  در قاهره مي

امياه و ممكن است هفته شود خلفا  راطمي در مجموع بيتر ا  خلفا  بني

ل عبااس نيااميه و بنيدانيم در بين خلفا  بنياند. وتي چنا  كه ميعباس بودهبني

. ق. و  ه 101مرداني عاتم و پرهيلهار و دادهر چو  عمر بن عباداتعليل، متاوري 

اند. ا  طرف دي ر طر  ررتار خلفاا  بوده (29) . ق. ه 256اتميتد  مقتول به سال 

دهد كه ايشا  هم مانند خلفا  عباسي، عموماق ماذهب را وسايل  راطمي نشا  مي

 هشايي قرار داده بودند و با توجه بهيا پيشررت مقاصد سياسي و ررمانروايي و ج

عباس و نيل ضعف ايشا ، نخست شمال ارريقا و مصر را به نارضايي مرد  ا  بني

 تصرف درآوردند و بعد به رتوقات دي ر ناي  آمدند و سپ  در  ماا  مستنصار

  يخت و ياباهلل بر بغداد چيره شدند و قائم خليف  عباسي ا  برابر سپاه ايشا  هر

باا  خلفاا  رااطمي (31) بر بغداد، كانو  خالرت عباسي، ررمانروايي داشاتند.سال 

اميه به ميدا  آماده ا  به ميدا  آمدند كه عباسيا  و پيش ا  ايشا  بنيهما  قربه

عباس عَلَم سانّت اميه و بنيبودند. پيشبرد مقاصد سياسي در  ير توا  مذهب بني

هذرانيدند. طبيعي است دل رو هار ميكشيدند و به كا  و جماعت را بر دو  مي

كه رقيب و خصم ايشا  هم ا  اواخر قر  سو  تا اواخر قار  ششام هجار ، باا 

ا تآ  هم  توجه به نفول مذهب در مرد ، در  ير عَلَم طرردار  ا  خاندا  پيغمبر ا

 اما  ششم ا بساط خالرت جديد  را در مصر هستردند.

سا د كه مصر اين ققيقت را آشكار ميبعالوه مطاتع  تاريخِ خلفا  راطمي 

برخي ا  ايشا  نيل مانند دي ر قكمرانا  برا  پيشررت كاار خاود ا  انجاا  داد  



 173 سراييناصرخسرو و مديحه

اند. چنانكه مستعلي، رر ند مستنصر، برادر خود، نلار، هردا  نبودههيش امر  رو 

اول به جانشيني مستنصر انتخاب شده بود با دو پسر  باه اساير   را كه به نصّ

ياا قاارظ، دي ار  (31) و محبوس ساخت تا برادر در  ندا  او درهذشات. هررت

خليف  راطمي، كه پسر خود قسن را به و ارت برهليده بود چو  قسن به كشتار 

رقمان  اميرا  پرداخت و در ي  شب چيا  تان ا  آناا  را كشات، در برابار بي

يشاا  بساپارد، تقاضا  بلرها  دوتت كه ا  خليفه خواسته بودند تا قسن را باه ا

 (32) خليفه به يكي ا  پلشكا  ييود  دستور داد رر ند ، قسن، را مسمو  كناد.

نكه اسماعيليا  و ا جمله خلفا  راطمي دتي  اساسي جادايي آو ا  همه ميمتر با 

دانناد كاه چاو  اماا  عشر ( در اين امار ميخود را ا  دي ر شيعيا  )شيع  اثني

قيات خود به نص اول اسماعي  را به جانشيني جعفر صادق، اما  ششم، در  ما  

برهليده بود، پ  ا  درهذشت اسماعي  در  ما  قيات پادر، اماا  قاق نداشاته 

است رر ند دي ر خود، موسي بن جعفر، را به امامت انتخاب كند، خود به چناين 

عملي مبادرت ور يدند. داستا  ا  اين قرار است كه مستنصر باهلل خليف  راطمي و 

  ناصرخساارو رر نااد خااود، ناالار، را بااه جانشاايني برهليااد. وتااي پساار مماادو

اميراتجيو  پدر كه مقا  و ارت مستنصر را يارته بود و دختر خود را به مستعلي، 

پذيرتر ا  پسر دي ر خليفه، به  ني داده بود، تصميم هررت مستعلي را كه انعطاف

را در بساتر مارگ  نلار بود به جانشيني مستنصار برهليناد، پا  خليفا  رااطمي

واداشت مستعلي داماد او را به جانشيني برهليند و نلار را معلول نمايد، اين كاار 

 (33) انجا  پذيررت و خود دودست ي بلرهي در كار اسماعيليا  به وجود آورد.

ررماييد كه ادعا  بر طريق پيغامبر اسال  و ائم  اطيار رراتن ا  مالقظه مي

ا  بوده است برا  جلاب توجاه هماه مخاتفاا  هطرف خلفا  راطمي رقط وسيل

دانساتند، همچناا  خلفا  عباسي و تما  كساني كه خالرت عباسي را برقق نمي
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« مياد  موعاود»كه ادعا  عبيداهلل بن محمد اتميد  مؤس  خلفا  راطمي كاه 

است نيل جوابي بوده است به انتظاار كسااني كاه سااتيا باه امياد ظياور مياد  

طور  كه تماا  اعماال بدين ترتيب به نظر بنده هما  (34) دند.رو شمار  كرده بو

محمود و مسعود غلنو  و ساالطين سالجوقي و دي ار اميارا  و ساالطين كاه 

اند قاب  توجيه نيست، تطبيق كردار خلفا  رااطمي را ممدو  شاعرا  ايراني بوده

تاوا  يو رر ندا  شريف ايشا  نيل نم )ع(بر اعمال پيغامبر اسال  و قضرت علي

اناد باا يكسر پذيررت، و درنتيجه عم  كساني كه اميرا  و شااها  را ماديح هفته

عم  ناصرخسرو مدا  مستنصر باهلل، كه و  را اما   ما ، و نايب يالدا  و اماا  

تواناد اختالراي داشاته سرايي نميخوانده است، ا  نظر نف  مديحه (35) جيا  ...

سارايي وييم ناصرخسارو در ايان مديحهباشد جل اينكه چنا  كه اشااره شاد ب ا

كرده است علي و راطمه راستي ا  سر اعتقادمحض سخن هفته، چه او تصور ميبه

تاوا  در وجاود خلفاا  رااطمي و بخصاوص در و رر ندا  بلرهوار آناا  را مي

اين طر  تفكار  (36) وجود مستنصر باهلل كه معاصر و ممدو  او بوده است جُست.

توا  سراغ كرد.  يرا در هر بلغا  راستين دي ر مذاهب نيل ميو عم  را در هم  م

اند و دي را  بر پندارند كه رقط ايشا  بر راه راستكيش و آييني مؤمنا  چنين مي

 خطا.

هماه علام و هونه مبلغا  مذهبي اسات. باا آ ناصرخسرو نيل در  مرة اين

طرره ائ  را ي جا مسدانش و مجاهدت برا  يارتن ققيقت محض، متأسفانه همه

و با تعصب شديد مورد بحث قرار داده است. و  ضمن آنكه چند بار باه واقعا  

ا  كه بارا  كساب جااه باه هشتهو نيل بر س ا  مست (37)غدير خم اشاره كرده،

، و بارهاا در ماد  (38)ريختن خو  رر ندا  پيغامبر دست  دند تعنت كرده اسات

، و (39)در مد  آلِ رسول داد ساخن داده طور كليعلي و رر ندا  بلرهوار  و به
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و چند بار دست توسا  باه  (40)ساخته« علي»و « محمد»هايي نيل با رديف قصيده

درا  كرده است، به يارا  بلرهوار پيغامبر  (42)«دامن آل رسول»و  (41)«دامن   هرا»

ت و جماعات باا تعصاب اسال ، ابوبكر و عمر و عثما ، و نيل عايشه و ائم  سانّ

 ص به شدت قمله كرده است مانند:خا

  تعنت كنم بر آ  بُت كرامت محمد  

 او بود جاهال  را   اول بُتِ نخستين  

 تعنت كنم بر آ  بُت كل راطمه ردك را  

 بستد به قير تا شد رنجور و خوار و غم ين  

 تعنت كنم بر آ  بُت كو كرد و شيعتِ او  

 قلق قسين تشنه در خو  خضاب و رن ين  
      236/9-11 

    * 

 نيست امامي پ  ا  رسول مرا  

 كوري نه موصلي و نه ختلي  

 بديلممن   رسول خدا  بي  

 با بدل خود تو رو كه با بدتي  

 اندالت و عل  و منات اهر وتي  

 ست وتيهر سه تو را، مر مرا علي  
      287/30-32 

    * 

 بودند همه هنگ، و علي هن  سخن بود  

 همه چو  خر و او بود غضنفر بودند  
      132/ 
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    * 

 ار به هن ا  نبردبر سر تشكر كفّ  

 چشم تقدير به شمشير علي بود قرير ...  

 ا  كه بر خيره همي دعو  بييوده كني  

 كه رال  بودست ا  يارا  ديرينه و پير ...  

 جل آوا  ستورا  سخن چيل نيابد به  

 ا  تكبيرمرد  است آنكه بدانست سرود   

 معني ا  قول علي دارد و آوا  جل او  

 مرد بايد كه   تفسير بداند تورير  
      220/34-49 

    * 

 رو  غالما  خوب و سبكي روشن  

 قبل  امّت شدند و دا  اماما   
      450/15 

    * 

 آنچه علي داد در ركوع رلو  بود

  انكه به عمر  بداد قاتم طائي

 جا  او بنشاند هر تو جل او را به 

 واهلل واهلل كه بر طريقِ خطايي

 جغدك را چو  هما  نا  نياد 

 نايد هرهل   جغد شو  همايي
    92/41-43 

  * 
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 چند  ني طعن  باط  كه تو

 مرتبت يارا  را منكر 

 با تو من ارچند به ي  دين در 

 تو   ره من به ره دي ر 

 الجر  آ  رو  به پيش خدا 

 يدر  ...تو عمر  باشي و من ق

 راطمه را عايشه مارندرست

 پ  تو مرا شيعتِ مارندر 

 شيعت مارندر  ا  بدنشا 

 شايد اهر دشمن دختندر 
    55/28-33 

، علاي را (43)«ا  ناصابي»و  در قصيدة معروف خود باا ردياف  بعالوه 

ساجد كاه چو  درّ شاهوار و يارا  پيغامبر را چو  سنگ، علي را به مثاب  ديوار م

ه مورد كبله است و ابوبكر و عمر و عثما  را مانند سه ديوار دي ر مسجد رو به ق

ر  توجه نيست خوانده و هفته است من به علت دوستي علي در  ير خرمابن بارو

هفته  و در قاتي كه شما در  ير درختا  بيد و چناريد، و خطاب به مخاتفا  خود

رشماريد. در جا  دي ار بوبكر و عمر باهوييد چيل  ا  علم است اهر راست مي

اظيار داشته است هما  طور  كه ا  شش رسول مرس ، رسول ششم كه پيغاامبر 

ليفا  ما باشد بر دي را  ترجيح دارد به هما  ترتيب خليف  چياار  نيال ا  ساه خ

نخستين برتر است، همچنين ضمن قمله به ناصبيا  هفته اسات هما  بلرهاا  و 

يا  تارك سادات ج براند درصورتي كه علي پيشوايا  شما در قكم مو ه و نعلين

 ارسر است.
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او قتااي ابومساالم خراساااني را هاام كااه در تأسااي  خالراات عباسااي و 

 اميه نقشي اساسي داشته درخور مالمت دانسته است.برانداختن بني

  هر بخواهد ايلد ا  عباسيا   

 كشت ا  آل اقمد را ديات  

 وا ِ بومسلم كه مر سفّا  را  

 در كالتآورد ا  آ  بي او برو   
      325/22-23 

فته تر  ا  يارا  پيغامبر سخن هاتبته او در بعضي ا  موارد نيل با تحن ماليم

 است نظير:

 اندهر تو را يارا   هاد و بلرها   

 چو  تو بر سيرت و بر سنّت ديواني؟  
      436/30 

    * 

 دعو  دوستيِ يارا  دار  همه رو   

  ي به كسي ا  پي ايشا  ندهي؟چو  كه دان  

 ا  رضوتي، تو چه داني كه كه بودند ايشا   

 چو  تو دل در طلب طاعت و ايما  ندهي  
      465/27-28 

    * 

 هيش با بوبكر و با عمّر تجاج  

 ر شنيست امرو  و نه رو  مح  

 چنين تررندهاست اينكار عامه  

 نا موده خيره خيره مسكر  ...
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 «ر طريق كيستي؟ب»چند پرسي 

 بر طريق و ملت پيغمبر 
   471/29-35 

توا  نتيجه هررت كه شاعرا  دربار  ماا و نيال چنين مي ا  آنچه هفته شد

ور ناصرخسرو در دورة اول  ندهي خود شاها  و امرايي را كه بر قسمتي ا  كشا

رد ماواكردند، اعم ا  ايراني و غير ايراني ا و در اكثار عليل ما، ايرا ، قكومت مي

طبع دسات ياارتن باه  نادهي بيتار ا ماد  به اميد دريارت صله و جايله و باه

هفتند، وتي ناصرخسرو در دورة دو   ندهيش كه مذهب خود را تغييار داده و مي

 وپنداشته بوده است به جوهر ققيقت دست يارته، به عنوا  يا  مبلّاغ متعصاب 

ه مادعي باود ا  خته است كاا  تا   پرداسخت ير بارها به مد  و ستايش خليفه

ها  غيار ايراناي ررماانروايي ا  كه در سار مينخاندا  رسول اكر  است. خليفه

كرد و داعيه جيان ير  و جيان شاايي داشات و مبلّغاانش در هوشاه و كناار مي

در  كشورها  اسالمي به رعاتيت به سود او مشغول بودند. ناصرخسرو باه اشاتباه

را     رااطمي، پيغاامبر اساال  و علاي و رر نادانشوجود مستنصر باهلل خليف  تا

ديد و بدين جيت دربارة او مدايحي همراه با اغراق و مباتغات شاعرانه مجسم مي

سااخت. او همچناين در ايان ا چنا  كه درخور پيغامبر و خاندا  و  است ا مي

هما  خود مصيب نبود كه ا  طرياق ماد  مستنصار بااهلل كاه و  را رر ناد ادة 

به هردند، و  دانست، در رو  محشر كه ناصبيا  روانه دو خ ميبر اسال  ميپيغام

 (44) مند خواهد شد.يار  خليف  راطمي و اجداد  ا  نعيم بيشت بيره

ساارا  موضااوع هفتنااي دي اار بااه نظاار بنااده آنساات كااه شاااعرا  مديحه

مذهب ما كه تعدادشا  بسيار باوده اسات باا آنكاه هريا  خليفا  عباساي سنبي

دانستند شاه و اميار  شمردند و نيل ميقق جانشين پيغامبر ميصر خود را بهعهم
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ظاهر، ررما  سالطنت و اماارات خاود را ا  كنند و او بهكه ايشا  و  را مد  مي

اند. در ادبيات ندرت به مد  خلفا  عباسي پرداختهخليف  عباسي هررته است، به

 رارسي اشعار  ا  نوع مرثي  سعد :

 خو  ببارد بر  مين ا قق بود هرآسما  ر  

 (45)بر  وال مُل ِ مستعصم اميراتمؤمنين  

دربارة قت  مستعصم باهلل آخرين خليفا  عباساي و خاامو  شاد ِ چاراغ 

ا  خالرت عباسي، كم است، وتي ناصرخسرو چنا  كه هذشت باه ماد  خليفاه

ها  صريح و روشان تا   پرداخته است كه در رأس ي  قلب مذهبي با هدف

تر آنكه ناصرخسرو به سابب معتقادات سياسي قرار داشت و ا  اين موضوع ميم

  ماعيلياشديد مذهبي ناآهاهانه ا  اين خليف  تا   كه در ارريقا و مصر دنيا  اسا

ارالود و مبلغاا  خاود را، چاو  كرد و هر رو  بر متصررات خود ميرا اداره مي

ن ه بود، برا  هموار ساختناصرخسرو كه مرد  قكيم و راض  و شاعر و نويسند

سااخت خواساته اسات نقاط دنياا  اساال  رواناه ميراه پيشررت خود به اقصي

 سپاهيا  خود را برا  رتح خاور و سر مين ايرا  هسي  بدارد:

 ا  خداوند  ما  و رخر آل مصطفي  

 خنجر هل ونت را كي سر سو  خاور كني؟  

 چين تو را بنده شود هر تو برو برچين كني  

 قيصرت سجده كند هر رو     قيصر كني  

 جا  اسكندر   شاد  سر به هردو  بر برد  

 هر تو نع  اسب خويش ا  تاج اسكندر كني  

كند با  او را باا تبلياغ صاريح يا آنجا كه پيرو   راطميا  را بر عباسيا  آر و مي

برا  پيشررت هما  قالب ماذهبي رااطمي باا مقاصاد سياساي خااص مواجاه 
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 بينيم:مي

 ست راطميچو  بشنو  كه مكه هررته  

 بر دتت لل بيارد و بر تنت تاب و تب  

 ارجو كه سخت  ود به روجي سپيدپو   

 كينه كشد خدا    روجي سيه سلب  

 وا  آرتاب آل پيمبر كند به تيغ  

 خو  پدر   هرسنه عباسيا  طلب  
 32-209/20و  208      

سارا  مذهب مديحها  سنّيسخن آخر طر  اين سؤال است كه اهر شاعر

پرداختند، و اين ما كه تعدادشا  بسيار بوده است يكسر به مد  خلفا  عباسي مي

 كردند كه خليف  عباسي ا  بغداد باياد دنياا  اساال  راركر را تأييد و تقويت مي

آماد؟ اهار اداره كند، استقالل سياسي و ملي ما در آ  رو هار به چه شكلي درمي

 دادند، با توجهنويسندها  ما قبل  خود را خلفا  عباسي قرار مي هم  سخنورا  و

 سانّت»پيرو يكي ا  ررق هار  مين در آ  رو به اين ققيقت كه اكثر ساكنا  ايرا 

ب بودند، آيا استقالل سياسي ايرا  كه با كوشش مرداني چاو  يعقاو« و جماعت

هررت و نين نض  ميچتيث صفار  آغا  شد و در مدتي كوتاه استوار هرديد، اين

ه   دسات املت ايرا  به عنوا  ملتي مسلما ، اما مستق  و آ اد ا  قيد تبعيت ا  ي

 كرد؟مذهبي و سياسي بي انه، قد علم مي

جواب بنده به اين پرسش منفاي اسات.  يارا اهار اصا  اتياا  هاررتن ا  

 چنين خلبي بود هرهل يعقوب تيث صفار  در  ما  معتمد عباسي با ساپاهيي 

كرد، و عقيدة خود را دربارة عباسيا  نيال چناين اظياار بلرگ به بغداد قمله نمي

اند. نبيناي كاه باه ابوسالمه و دوتت عباسيا  بر غدر و مكر بنا كرده»كرد كه نمي



 182 35/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

بومسلم و آل برامكه و رض  سي  با چندا  نيكويي كايشا  را اندر آ  دوتت بود 

و ياا مارداوي ، اميار شاجاع  (46)«.د كنادچه كردند؟ كسي مباد كه بر ايشا  اعتما

 يار ، پ  ا  شكست داد  سردار اتمقتدر باهلل خليف  عباسي كه برا  قلع و قمع 

همچناين  (47) سااخت.او آمده بود برا  تشكركشي به بغاداد خاود را آمااده نمي

كارد و بار مركال خالرات عباساي اساتيال عضداتدوته به بغاداد تشكركشاي نمي

 (48) يارت.نمي

باه معناي و مفياو  « مليّت»با آنكه در قر  چيار  و پنجم هجر  موضوع 

دقيق امرو   آ  مطر  نبوده است و نيل با توجه به ايان ققيقات كاه معتقادات 

سا هار  نداشته است و نادارد. باه « مليّت»و « مر ها  سياسي»مذهبي اصوالق با 

عيلي، ندانساته نظر بنده ناصرخسرو در قر  پنجم هجر  با قباول ماذهب اساما

 (49)عضويت ي  قلب مذهبي با مقاصد روشن سياسي را هم پذيررته بوده است،

دانساته، بارا  راراهم و درضمن تبليغ آيين اسماعيلي كه آ  را ماذهب قاق مي

ساختن وساي  پيشررت كار اين دست اه سياسي و برانداختن قدرت رقيبا  ايشا ، 

مذهب، در رعاتيت باوده ل سالطين سنّيكيشا  آنا  و نييعني خلفا  عباسي و هم

است. آر و  ناصرخسرو چو  جل اين نبوده است كه رو   اين قالب ماذهبي 

شامردند و داعيا  تسالط بار جياا  را نيال كه رهبرانش خود را ا  آل رسول مي

داشتند برا  اجرا  عداتت و كند  ريشه بيدادهر  در جيا  قاكم مطلق شاوند. 

ا با توجه به مقاصد سياسي خلفا  راطمي مصار ا باا  چنين طر  تفكر آيا اين

استقالل سياسي و ملي ما مباينت نداشته است؟ آيا ناصرخسرو اين شاعر تواناا و 

ترين مبلغاا  توا  در شمار يكي ا  قاديميدست و مبار  ما را نمينويسندة چيره

ي  ي  قلب مقتدر مذهبي با هدريا  سياسي جياني دانست كه ايما  مطلق ا  

بين و  را كاور طرف و شعارها  رن ين مذهبي ا  طرف دي ار، چشام ققيقات
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ساخته بود و بدين جيت در خانه و كاشان  خود و قتي در رو هاار آوارهاي در 

ها  دور و قكمرانا  غير ايراني چشم دوخته بود و قتي آر و يم ا  به سر مين

ايارا  را باه دسات  كرد ايشا  ررمانروايي جيا  و ا جمله خراساا  بالرگ ومي

 ب يرند؟
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