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سفرنامة ناصرخسرو
شاهكاري بيهمتا در زمينة سفرنامهنگاري فارسي
1

بهمناسبت يكهزارمين سالگرد آغاز سفر وي

دكتر احمد كتابي ـ عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
به هر ميدان درون جستم مجالي

		
		جهان را ديـدم و خـلق آزمودم
(ديوان ناصرخسرو 1361 ،ص)603

درآمد

سوم شعبان  1437قمري (برابر با بيستويكم ارديبهشت  1395خورشيدي) مقارن بود با يكهزارمين سالگردِ

2

شروع سفر طوالني و شگفتانگيز حكيم ناصرخسرو قبادياني كه منشاء نگارش سفرنامة معروف او گرديد.
بههمين مناسبت ،در سال گذشته ،مراسم بزرگداشتي ،به ياد و احترام وي ،در بعضي از شهرها و نقاطي كه در مسير
سفر نامبرده قرار داشتند (از جمله در طارم زنجان) برگزار شد.
ما نيز ،با اغتنام فرصت ،گفتاري را به بررسي و تحليل اين اثر بسيار ارزنده كه در حوزة سفرنامهنويسي ،در
نوع خود ،بيمانند و يا حداقل كممانند است اختصاص ميدهيم؛ ا ّما پيش از پرداختن به اصل موضوع ،بيمناسبت
نيست شمهاي دربارة شرح زندگيِ پرماجراي نويسندة سفرنامة مزبور و تح ّوالت شگرفي ،كه طي زمان ،در احوال،
انديشهها و باورهاي اين سخنور ،متك ّلم و متفكر بزرگ پديد آمد ،سخن بگوييم.
 .1زندگينامة كوتاه ناصرخسرو

حكيم ناصرخسرو به سال  394قمري ،در روستا يا قصبهاي به نام «قواذيان» يا «قباديان» كه از توابع بلخ بهشمار
ميآمد ،زاده شد .امروزه ،اين قريه يا بلوك در حوالي سرح ّ ِد تركستان و افغانستان قرار دارد و شعبهاي از رودخانة
3
جيحون از ميان آن ميگذرد.
ناصرخسرو ،با وجود انتساب به قباديان كه اغلب در پيِ نام او ذكر ميشود ،خويشتن را از اهالي بلخ ميشمرد
تفرجگاههاي سرسبز
و در برخي از سرودههايش آنجا را خانه و موطن اصلي خود ميخواند و از باغهاي با صفا و ّ
و دلكش آن شهر و نيز از خاندان خود در آن سرزمين ياد ميكرد و ضمنِ شكايت از روزگار ،به شيوة نوستالژي،
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● سفرنامة ناصرخسرو حاوي شرح دقيق و توصيف عالمانة يكي از شگفتانگيزترين سفرها و
جهانگرديهاي قرون گذشته است كه يقين ًا در فرهنگ و ادب ايران همتايي ندارد و در سطح جهان
نيز ،شايد تنها با يكي دو سفرنامه (مث ً
ال سفرنامة ماركوپولو) قابل قياس باشد .افزون براين ،سفرنامه
مزبور نخستين كتاب سفر (يا به اصطالح «رِحله») است كه در دوران پس از اسالم به فارسي نگاشته
شده است.
بر خاطرات دوران كودكي و جواني خود از آن ديار ،حسرت ميخورد:
ديـدارشـان حـرام شـد و يـادشـان حــالل
آن روزگـار چـون شـد و آن دوسـتان كـجا؟
بـگـذر بـه خـانـة مـن و آنجاي جوي حال
		
 ...اي بـاد عـصـر اگـر گـذري بـر ديارِ بلخ
5
ِ
بـا او چـه كـرد دهـر جـفا
		
بنگر كه چون شدهست پس از من ديارِ من؟
جوي ب ِد فعال ؟
6
ِ
آن بـاغها خـراب شـد آن خـانـههـا تِـالل
		
پـاي زمـانـة خـراب گـر
تـرسـم كـه زيـ ِر
زي قومِ من كه نيست مرا خوب كار و حال
		
 ...از مـن بگـوي چـون بـرسـاني سالم من
بـا مـن نـكـرد جـز بـد و ننـمود جز َمالل
		
قـومِ مـرا بـگـوي كــه دهـر از پـس شـما
(ديوان ناصر خسرو ،پيشين ،ص )337
							
با آنكه اصل و منشاء ناصرخسرو از قباديان بلخ بوده ،ظاهرا ً اقامتگاه او در شهر مرو قرار داشته و بههمين
مناسبت مروزي هم خوانده شده است.
4

تبحر در علوم و فنون گوناگون
 -1-1دانشجويي ناصرخسرو و نيل به ّ
ناصرخسرو از اوا ِن جواني به فراگيري دانشهاي گوناگون همت گماشت و عالوه بر ادبيات فارسي و عربي ،با
بيشتر علوم و فنو ِن زمانة خود از جمله حساب ،هندسه ،نجوم ،طب و داروشناسي ،موسيقي و الهيات آشنا شد .در
7
ضمن ،از هنر نقاشي هم بيبهره نبود و گاهي براي امرار معاش از آن استفاده ميكرد.
وي تقريب ًا تمام قرآن را از برداشت و به تفسي ِر (يا به تعبي ِر مورد نظر و عالقة او «تأويلِ ») آن مسلط بود .افزون
براين ،با اصول عقاي ِد مذاهب و ن ِ َحل گوناگون هم آشنايي گسترده داشت.
از ويژگيهاي ناصرخسرو عالقهمندي وافر او به مطالعه و كتاب بود؛ تا آنجا كه هنگام سفر ،كتابهاي خود را به
همراه ميبرد و گاه ميشد كه آنها را بر شتر حمل و خود پياده طي طريق ميكرد.
ناصرخسرو ،در جواني ،به دربار پادشاهان غزنوي ـ سلطان محمود و سپس سلطان مسعود ـ راه يافت و
ِ
مناصب ديوانيِ مهمي شد .در پ ِيِ
تصرف بلخ بهدست سلجوقيان در سال  432قمري و استقرار
صاحب مراتب و
ّ
ابوسليمان چغري بيك ـ امير سلجوقي ـ در اين شهر ،به دربارِ وي رفت و شغل ديواني و دبيري خود را حفظ
8
كرد.
 -2-1ماجراي روياي شگفتانگيز ناصرخسرو و پيآمدهاي آن
بهسال  437قمري ،هنگامي كه ناصرخسرو چهلوسهسال داشت ،واقعهاي براي او روي داد كه مسير زندگي
آيندهاش را يكباره و يكسره تغيير داد و به سفر هفت سالة وي منجر شد .اين حادثه ،رويايي بود كه به تعبي ِر خودِ
وي ،موجب بيداري او از خواب طوالني غفلت و گمراهي و به ديگر سخن ،منشاء تح ّول عظي ِم روحي و فكري او
در اوايل دهة پنجم عمرش شد .وي شرح مفصل اين رويا را در آغاز سفرنامة مشهورخود آورده است:
«من مردي دبير پيشه بودم و از جملة متصرفان 9در اموال و اعما ِل سلطاني10؛ و به كارهاي ديواني مشغول
بودم ...و در ميا ِن اقران 11شهرتي يافته.
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در ربيعاآلخر سنة سبع و ثالثين و اربعمائه (= سال  )437كه امير خراسان ...چغري ِ
بيك سلجوقي بود از
مرو برفتم به شغل ديواني و به پنج دية مروالرود 12فرود آمدم كه در آن روز قرا ِن 13سعد و مشتري بود .گويند
كه هر حاجت كه در آن روز خواهند باري ،تَعالي و تَ َق ِّدس ،روا كند 14.به گوشهاي رفتم و دو ركعت نماز بكردم
تا خداي ،ت َ
َبارك و تَعالي ،مرا توانگري دهد.
چون به نزديك ياران و اصحاب آمدم ،يكي از ايشان شعري فارسي ميخواند .مرا شعري در خاطر آمد كه
از وي در خواهم تا روايت كند 15.بر كاغذي نوشتم تا به وي دهم كه «اين شعر برخوان» هنوز بدو نداده بودم
كه او همان شعر بعينه 16آغاز كرد .آن حال به فا ِل نيك گرفتم و با خود گفتم كه خداي تبارك و تعالي حاجت
مرا روا كرد»( .سفرنامه ،صفحات )1-2
17
پس از اين واقعه ،ناصرخسرو به جوزجانان عزيمت كرد و در آنجاست كه آن روياي شگفتانگيز و
ِ
عارض او شد:
سرنوشتساز
«...پس ،از آنجا بر جوزجانان شدم و ُق ِ
رب 18يك ماه ببودم و شراب پيوسته خوردمي ـ پيغمبر صلياهلل عليه
19
الح ِّق ولو َعلي اَن ُف ِس ُكم»
و آلِه و َس ِّلم ،ميفرمايد كه« :قولوا َ
[تا اينكه] شبي در خواب ديدم كه يكي مرا گفتي« :چند خواهي خوردن از اين شراب كه ِخ َردِ مردم زايل
كند؟ اگر بهوش باشي بهتر ».جواب داد كه« :بيخودي و بيهوشي راحتي نباشد .حكيم نتوان گفت كسي را كه
مردم را به بيهوشي رهنمون شود ،بلكه چيزي بايد طلبيد كه خرد و هوش را بيفزايد» گفتم كه «من اين از كجا
آرم؟» گفت« :جوينده يابنده باشد» و پس [از آن] 20سوي قبله اشارت كرد و ديگر سخن نگفت.
ِ
خواب دوشين
چون از خواب بيدار شدم آن حال 21تمام بر يادم بود .بر من كاركرد 22.و با خود گفتم كه «از
ِ
خواب چهل ساله نيز بيدار گردم» انديشيدم كه تا همة افعال و اعما ِل خود بَدَ ل
بيدار شدم ،اكنون ،بايد كه از
نكنم َف َرج نيابم»( .همان ماخذ،ص)2
همانگونه كه پيش از اين نيز اشارت رفت ،اين رؤيا ،تكان روحي شديدي بر ناصرخسرو وارد آورد و موجب
بروز انقالبي عظيم در درون او شد تا آنجا كه مصمم شد باورها و شيوة زندگي گذشتهاش را يكسره و براي هميشه
ترك كند .بهگفتة خود وي:
روز پنجشنبه ششم جمادياآلخر سنة سبع و ثالثين و اربمائه (= 437قمري) نيمة دي ماه پارسيان سال
 23بر چهارصدوچهارده يزدِجردي (=يزدگردي) ،24سروتن بشستم 25و به مسجد جامع شدم و نماز كردم و
ياري خواستم از باري ،تَبا َر َك و تَعالي ،به گزارد ِن 26آنچه بر من واجب است و دست بازداشتن از منهيات 27و
ناشايست چنانكه حقُ ،سبحان َه و تَعالي ،فرموده است.
31
30
29
پس از آنجا ،به شبورغان 28رفتم ،شب به دية بارياب بودم و از آنجا به راه سمنگان و طالقان به
مروالرود 32شدم».
ناصرخسرو ،در پ ِيِ اتخاذ تصميم مذكور ،به مرو عزيمت و از ِس َم ِ
ت ديواني خود كنارهگيري كرد:
«پس به مرو رفتم و از آن شغل كه به عهدة من بود ُمعاف خواستم و گفتم كه مرا َعزمِ سف ِر قبله 33است،
پس حسابي كه بود جواب گفتم 34و از دنيايي 35آنچه بود ،ترك كردم مگر اندك ضروري و بيستوسوم شعبان،

● ناصرخسرو ،طي سفر طوالني هفت سالهاش ،مسافتي را ،حداقل حدود  2220فرسنگ
ِ
نامناسب
(تقريب ًا معادل  13320كيلومتر!) با امكانات و وسايل بسيار محدودِ سفر و وضعيت بس
ِ
پشت اسب و شتر و گاه با پاي پياده و گاه بر روي كشتي
راههاي ارتباطيِ آن زمان ،گاه بر
و قايق پيموده است.
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● مروري اجمالي بر سفرنامه ،آشكارا ،از تواناييِ شگفتانگيز و شايان تحسينِ ناصرخسرو در نگارش
نثر فارسي ساده و بيپيرايه و در عينحال شيوا و سليس حكايت ميكند ـ نثري كه در آن ،به اصطالح
اهالي ادب ،از «ايجازِ ُم ِخ ّل» و «ا ِ ِ
طناب ُم ِم ْل» و مغلقگويي و تكلف و تصنع نشانه و اثري مشاهده
نميشود.
به عزم نيشابور بيرون آمدم».
«حقيقتي كه هوش و خرد را بيفزايد» آغاز
بدينترتيب ،سف ِر هفت سالة ناصرخسرو در جستوجوي « َف َرج» و يا َ
36
شد .در اين مسافرت ،برادرِ كِهرش ـ ابوسعيد ـ و غالمي هندو وي را همراهي ميكردند.
ِ
مسافرت طوالنياش ،مناطق بسيار وسيعي از دنياي شناخته شدة آن زمان را در نورديد و از
ناصرخسرو ،طي
سرزمينها ،كشورها و شهرهاي متعددي ديدن كرد كه شرح تفصيلي آنها در سفرنامة وي آمده است .از جمله شهرها
ِ
رفت خود ،از آنها عبور و يا در آنها ،مدتي كوتاه يا دراز ،اقامت كرده است،
و نقاط مهمي كه نامبرده ،در مسير
بهترتيب ميتوان :از نيشابور ،دامغان ،سمنان ،ري ،قزوين ،آذربايجان ،آسياي صغير ،شام (=سورية كنوني) ،فلسطين
و در پايان راه ،مكه ياد كرد .وي ،پس از زيارت بيتاهللالحرام ،از راه شام به مصر ـ قاهره ـ عزيمت كرد و مدت
37
سه سال در آنجا اقامت داشت و طي اين مدت ،سه بار راهي مكه شد.
ِ
زيارت خانة خدا ،تصميم به بازگشت گرفت و از راه طائف و يمن و لحسا به
ناصرخسرو ،پس از انجام آخرين
بصره (سال 443هـ) و از آنجا به عبّادان (= آبادان كنوني) رفت و سپس از طريق ارجان (بهبهان) و لُردگان (از توابع
چهارمحال و بختياري) عازم اصفهان شد .آنگاه ،پس از عبور از نائين و پشت سر گذاردن كوير به طبس رسيد .در
38
پيِ آن ،به تون (فردوس كنوني) عزيمت كرد و بعد از آن به سرخس بازگشت.
 -3-1گرايش به مذهب اسماعيليه
طي دوران اقامت سه ساله در مصر ،دومين تح ّول مهم در زندگي ناصرخسرو پديد آمد :وي به مذهب اسماعيليه
گرويد و در پ ِيِ مالقات با المستنصرباهلل ـ هشتمين خليفة فاطمي ـ با تمام وجود ،واله و شيفتة وي شد و اشعار و
قصايد زيادي در مدح و منقبت او سرود.
ِ
مراتب
دلبستگي و وابستگي ناصرخسرو به آيين اسماعيليه ،رفتهرفته ،بيشتر و بيشتر شد تا آنجا كه در سلسله
ِ
«حجت»
«حجت» كه تقريب ًا معادل و همرديف «امام» محسوب ميشد ،ارتقاء يافت و به
برجستگان اين آيين به مرتبة ّ
جزيرة خراسان (يكي از جزائر دوازدهگانه ،يا به ديگر سخن ،يكي از مناطق و حوزههاي دوازدهگانة تبليغ و دعوت
39
اسماعيليه) ملقب شد.
ِ
دعوت به آيينِ اسماعيليه را آغاز و داعيان و
ناصرخسرو ،پيش از بازگشت به موطن خود ـ بلخ ـ كار تبليغ و
ِ
مخالفت سلجوقيان كه پيرو
مبلغان زيادي را به اطراف و اكناف خراسا ِن آن زمان اعزام كرد؛ ا ّما چون با ممانعت و
و حاميِ خليفة بغداد بودند و نيز با تكفير و تفسيق علماي متعصب مذهبي مواجه شد ،از بي ِم جان ،به مازندران كه
اسپهبدان آن شيعي مذهب و كموبيش با او همراه بودند ،پناه برد چنانكه ،خودِ وي ،ضمن يكي از قصايدش بدان
اشاره كرده است:
چون من غريبوار به مازندران درون
بـرگيـر دل ز بلخ و بِنِه تن ز به ِر دين
(نقل از سفرنامه ،ص چهارده)
								
چندي بعد ،از مازندران به نيشابور رفت و سرانجام ،در حدود  60تا  63سالگي ،به يمگان از توابع بلخ عزيمت
كرد و در آنجا رخت اقامت افكند و بيستوپنج سال عمر باقيماندهاش را در اين ناحيه ،در قلعهاي حصين كه در
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ِ
«تبعيدي يمگان» دربارة ناصرخسرو ،به
دل رشته كوههاي نفوذناپذي ِر بدخشان قرار داشت ،سپري كرد .كاربردِ عنوا ِن
ِ
ِ
ِ
اجباري او در اين نقطة دور از دسترس ـ از ترس دشمنان و مخالفانش ـ بوده است« .تبعيدي
اقامت تقريب ًا
مناسبت
40
يمگان» ،عاقبت ،به سال 481هـ.ق ،در  87سالگي درگذشت و در همانجا به خاك سپرده شد.
ِ
وصف احساس دلتنگي ،تنهايي و ستمديدگي
در ميان منظومههاي ناصرخسرو ،قصيدة َغ ّرايي وجود دارد در
كه شاعر نامبرده ،در سالهاي طوالني اقامت ناخواستهاش در يمگان ،از آن رنج ميبرده است ،در زير ،ابياتي از اين
غمنامه نقل ميشود:
گـويـي زبـون نـيافت ز گيتي مگر مرا
آزرده كـرد كـژدمِ غـربـت جـگـر مرا
صـفرا هـمـي بـرآيد ز انده به سر مرا
درحال خويشتن چو همي ژرف بنگرم
چـرخ بـلـنـ ِد جـاهـلِ بـيـدادگـر مرا
گـويـم :چـرا نـشانـة تـيـ ِر زمانه كرد
جـز بـر َمق ّ ِر مـاه نـبـودي مـقـر مرا
گـر بـر قـياس فضل بگشتي مدارِ دهر

به رغ ِم اين سختيها و دلتنگيها ،ناصرخسرو از اينكه در يمگان ،الاقل ،از آسيبرسانيِ دشمنانش در امان است،
خود را موظف به سپاسگزاري از خداوند ميداند:
ِ
گـرچـه بـه بـنـد سـخـت گـرفتاري
حـجـت خـراسـان در يـمـگـان
اي
بـايـد كـه شـكـ ِر ايـزد بــگــزاري
چـون ديـو بـر تـو دسـت نـمييـابد
(ديوان ناصرخسرو ،پيشين ،ص )544
							
 -4-1آثار ناصرخسرو
ناصرخسرو ،صاحب آثار متعدد و متنوعي از نظم و نثر است كه در زير از اه ِم آنها ،به اختصار ،ياد ميشود:
 -1-4-1آثار منظوم
ديوان اشعار ـ ناصر خسرو ،بيگمان از سخنسرايان بزرگ ايران محسوب ميشود.
ِ
مرتبت وااليي برخوردار است؛ تا آنجا كه شادروان
وي در شاعري ،بويژه در زمينة قصيدهسرايي ،از منزلت و
41
مجتبي مينوي وي را يكي از شش شاعر بزرگ ايران دانسته است.
ديوان اشعار وي ،به كرات ،چاپ شده كه معتبرترين و متأخرترين آنها ،نسخة مصحح مرحوم مجتبي مينوي و
دكتر مهدي محقق است.
 -2-4-1آثار منثور
برخالف بعضي از شاعران بزرگ فارسي كه از آنها جز شعر چيزي باقي نمانده است( .نظير فردوسي و
حافظ) ،از ناصرخسرو ،آثار منثور متعددي در زمينههاي فلسفه و حكمت ،كالم ،اخالق ،اصول عقايد اسماعيليه و
42
سفرنامهنويسي برجاي مانده است كه اهم آنها به شرح زيراند:

● ناصرخسرو ،در واپسين برگ سفرنامهاش ،ادعا ميكند كه تا آنجا كه در اختيارش بوده ،امانتداري
و بيغرضي را در نقل و انعكاس ديدهها و شنيدههاي خود رعايت كرده است .به گفتة خود وي:
«و در اين سرگذشت ،آنچه ديده بودم ،به راستي شرح دادم و بعضي كه به روايتها شنيدم ،اگر در
آنجا خالفي باشد ،خوانندگان از اين ضعيف ندانند و مواخذت و نكوهش نكنند».
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● ناصرخسرو ،بيگمان ،از سخنسرايان بزرگ ايران زمين محسوب ميشود تا آنجا شادروان مجتبي
مينوي وي را يكي از شش شاعر بزرگ ايران دانسته است.
زادالمسافرين ،كتابي است به زبان فارسي در زمينة حكمت الهي كه به سال  453هـق ظاهرا ً به نام المستنصر
باهلل ـ خليفة فاطمي مصر ـ نگاشته شده است.
جامعالحكمتين (مجموعه يا تركيبي از حكمت يونان و اصول عقايد اسماعيليه) كه رسالهايست فلسفي به زبان
فارسي كه در سال  462هـق تأليف شده است.
خواناالخوان ،كتابي است به زبان فارسي در زمينههاي اخالق ،حكمت و موعظه.
وجه دين ،رسالهاي به زبان فارسي دربارة مسائل كالمي و تأويالت و باطنِ عبادات و احكامِ شريعت كه در
ِ
جاي ِ
اصطالحات مذهب اسماعيليه مشاهده ميشود.
جاي آن
گشايش و رهايش ،رسالهاي به زبان فارسي حاوي جوابهايي به سؤالهاي يكي از پيروان مذهب اسماعيليه كه
ِ
بنا به ادعاي نويسندة كتاب ،رهايي ِ
دشواريهاي آنهاست.
بخش ن َ ْفسهاي مؤمنان و مخلصان از ترديد و گشايندة
سفرنامة (ناصرخسرو) ،كه موضوع مقالة حاضر است و در صفحات آينده ،به تفصيل ،دربارة آن سخن خواهد
43
رفت.
 .2بررسي تفصيلي سفرنامة ناصرخسرو و ويژگيهاي آن

ِ
شرح دقيق و عالمانة يكي از شگفتانگيزترين سفرها و جهانگرديهاي قرون گذشته
حاوي
سفرنامة ناصرخسرو
ِ
است كه يقين ًا در فرهنگ و ادب ايران همتايي ندارد و در سطح جهان نيز ،شايد تنها با يكي دو سفرنامه (مث ً
ال
سفرنامة ماركوپولو) قابل قياس باشد .افزون براين ،اين سفرنامه ،نخستين «كتاب سفر» (يا به اصطالح «رِحله») است
كه در دوران پس از اسالم ،بهفارسي نگاشته شده است.
اين مسافرت طوالني در بيستوسوم شعبان  437هجري قمري ـ برابر با اول فروردين ماه سال  415يزدگردي
ـ از مرو آغاز شد و در بيستوششم جمادياالخراي سال  444هجري قمري ـ برابر با بيستودوم آبان 421
يزدگردي ـ در بلخ پايان يافت .بدينترتيب ،طول مدت سفر ناصرخسرو دقيق ًا شش سال و هفت ماه و بيست و
44
دو روز بوده است.
طي اين سفر طوالني ،ناصرخسرو مسافتي را ،دستكم ،حدود  2220فرسنگ! (تقريب ًا معادل  13320كيلومتر!)،
ِ
ِ
نامناسب طرق ارتباطيِ آن زمان ،گاه بر پشت اسب و استر
وضعيت بس
با امكانات و وسايل بسيار محدود سفر و
45
و شتر و گاه با پاي پياده و گاه بر روي كشتي و قايق پيموده است.
ضمنِ سفر مزبور ،ناصرخسرو ،از قسمت اعظ ِم دنياي مسكو ِن آن عصر ،ديدن كرده ،با اقوام و مللِ گوناگون
و آداب و رسوم و اديان و مذاهب و شخصيتهاي برجسته علمي ،ديني و سياسي آنان آشنا شده و دشواريها و
مصيبتهاي متعددِ گوناگوني را ،اعم از جسمي ،روحي و مضيقة مالي تحمل كرده چنانكه در يكي از منظومههايش
به برخي از آنها اشاره كرده است:
46
بــرخـاسـتـم از جــاي و سـفـر پـيـش گرفتم
ن َ ْز خـانـهم يــاد آمـد و نـز گـلـشن و مـنـظر
و ز ابــ ِر بـسـي سـاخـتــهام خـيـمـه و چــادر
از سـنـگ بـسـي سـاخـتـهام بـسـتـر و بـالـين
48
47
گـاهـي بــه َس ِر كــوهـي بـر مــرزِ دو پـيكر
گـاهـي بــه نـشـيـبي شـده هم گوشه ماهي
49
گـاهـي بـه جـهانـي كه در او خاك چو اخگر
گـاهـي بــه زمـيـنـي كـه درو آب چـو مـرمـر
50
گه كوه و گهي ريگ و گهي جوي و گهي جر
گــه دريــا ،گــه بــاال ،گـه رفــتـنِ بــيراه

170

شماره  / 307بهار و تابستان 1396

گـه بـار بـه پـشـت انــدر مـانـنـدة اســتـر
گـه َحبـل 51بــه گـردن بـر مـانـنـد شـتـربان
(ديوان ناصرخسرو ،پيشين ،ص )242
							
ناصرخسرو ،ضمن سفرنامهاش ،بارها ،از دشواريهاي طاقتفرسايي كه طي سفر هفت سالهاش با آنها مواجه
شده سخن گفته است از جمله در جايي ،از سختيها و مصيبتهايي ياد كرده كه در مسير بازگشتش از مكه به بلخ،
در باديههاي فاصلِ بين «طائف» 52و «يمامه» 53با آنها دست به گريبان بوده است:
« ...قومي عرب بودند كه پيران هفتاد ساله[اش] مرا حكايت كردند كه در عم ِر خويش ،به جز شي ِر شتر
چيزي نخورده بودند .چه ،در اين باديهها چيزي نيست اِالّ علفي شور كه شتر ميخورد و ايشان خود گمان
ميبردند كه همة عالَم چنان باشد.
[خالصه] من از قومي به قومي نقل و تحويل ميكردم 54و همه جا مخاطره و بيم بود ،اِالّ آنكه خداي ،تَبا َر َك
و تَعالي ،خواسته بود كه ما به سالمت از آنجا بيرون آييم .به جايي رسيديم ،در ميان شكستگي ،كه آنرا «سربا»
ميگفتند...
و از آنجا كه بگذشتيم .چون همراهان ما سوسماري ميديدند ،ميكشتند و ميخوردند؛ و هر كجا عرب بود شير
شتر ميدوشيدند .من نه سوسمار توانستم خورد نه شير شتر و در هر جا درختكي بود كه باري داشت ،مقداري كه
دانة ماشي باشد ،از آن چند دانه حاصل ميكردم و بدان قناعت مينمودم .و بعد از مش ّق ِ
ت بسيار و چيزها كه ديديم
و رنجها كه كشيديم به «فلج» رسيديم [در] بيستوپنجم صفر .از ّ
مكه تا آنجا صدوهشتاد فرسنگ بود...
و من بدين «فلج» چهار ماه بماندم به حالتي كه از آن صعبتر نباشد ،و هيچ چيز از دنياوي 55با من نبود اِالّ
دو َس ِّله 56كتاب و ايشان مردمي گرسنه و برهنه و جاهل بودند ...و كتاب نميخريدند( ».همان ماخذ ،صفحات
)103-102
در اين شرايط وانفسا ،آشناييِ ناصرخسرو با هن ِر نگارگري به فرياد او و همراهانش ميرسد:
«مسجدي بود كه ما در آنجا بوديم .اندك ِ
رنگ شنگرف 57و الجورد با من بود .بر ديوار آن مسجد بيتي
59
58
تفر ِج
نوشتم و شاخ و برگي در ميان آن بردم .ايشان بديدند .عجب داشتند و همة اهل حصار جمع شدند به ّ
آن آمدند و مرا گفتند كه :اگر محراب اين مسجد را نقش كني ،صد من خرما به تو دهيم...
چون با من شرط كردند ،من آن محراب نقش كردم و آن صد من خرما فريادرس ما بود كه غذا نمييافتيم
و از جان نااميد شده بوديم كه تصور نميتوانستيم كرد كه از اين باديه هرگز بيرون توانيم افتاد؛ چه به هر طرف
آباداني داشت و دويست فرهنگ ميبايست بريد 60ـ مخوف و مهلك و در آن چهار ماه ،پنج من گندم يكجا
نديدم!» (همان ماخذ ،ص )103
ناصرخسرو ،در جايي ديگر از سفرنامهاش ،از تنگناي مالي شديد خود و همراهانش و سر و وضع بسيار ژوليده
و فالكتباري كه هنگام ورود به بصره داشتهاند ،بدينگونه روايت ميكند:
ِ
موي
« ...و چون به آنجا (= بصره)رسيديم از برهنگي و عاجزي به ديوانگان ماننده بوديم و سه ماه بود كه
سر باز نكرده بوديم 61و خواستم كه در گرمابه روم ،باشد كه گرم شوم كه هوا سرد بود و جامه نبود و من و
برادرم هر يك به لُنگي كهنه پوشيده بوديم و پالس پارهاي در پشت از سرما [بر تن داشتيم].

ِ
قسمت اعظ ِم دنياي مسكو ِن آن عصر ديدن كرده با اقوام
● ناصرخسرو ،ضمن سفر هفت سالهاش ،از
و ملل گوناگون و آداب و رسوم و اديان و مذاهب و شخصيتهاي برجسته علمي ،ديني و سياسي آنها
آشنا شده و دشواريها و مصيبتهاي متعدد گوناگوني را ،اعم از جسمي ،روحي و مضيقة مالي ،تحمل
كرده است.
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● شيوة نگارش سفرنامه ،شيوهايست سهل و ممتنع كه در عين رواني و سادگي ،از استواري و استحكام
الست با
كافي برخوردار است .به گفته يكي از محققان ،نثرِ او «معجوني است آميخته با لطافت و َس َ
الفاظي دلنشين و جزل (=محكم ،استوار) و خوشآهنگ ،نرم ولي كوبنده ،لطيف و نغز ولي محكم و
مغزدار .جم ِع بين اضداد كرده بهراستي اگر معجزه نيست از ِسحر باالتر است»
گفتم :اكنون ما را كه در حمام گذارد؟ 62خرجينكي بود كه كتاب در آن مينهادم[ .آن را] بفروختم و از بهاي
آن دِ َر َمكي چند سياه در كاغذي كردم كه به گرمابهبان دهم تا باشد كه ما را َد َمكي 63زيادتتر در گرمابه گذارد
65
كه شوخ 64از خود باز كنيم.
چون آن دِ َر َمك پيش او نهادم ،در ما نگريست .پنداشت كه ما ديوانهايم.گفت :برويد كه هماكنون مردم از
گرمابه بيرون ميآيند و [خالصه] نگذاشت كه ما به گرمابه بدر رويم 66از آنجا با خجالت بيرون آمديم و به
شتاب برفتيم .كودكان در پ ِيِ ما افتادند و سنگ ميانداختند و بانگ ميكردند .ما به گوشهاي باز شديم 67و به
تعجب در كار دنيا مينگريستيم و مكاري 68از ما سي دينار ميخواست( ».69سفرنامه ،صفحات )109-110
از ُحسن اتفاق ،يكي از بزرگان بصره (موسوم به ابوالفتح عليابن احمد ،وزي ِر َملِك اهواز) كه خود اهل فضل و
ِ
وساطت يكي از پارسيان مقيم بصره ،از احوال زارِ ناصرخسرو
ادب بوده و از كرامت هم بهرة وافر داشته است ،به
ِ
كمك به آنها برميآيد:
و همراهانش آگاه ميشود و در صدد
ِ
نزديك من آي .من
« ...چون وزير بشنيد مردي را با اسب نزديك من فرستاد كه چنانكه هستي برنشين و
از بدحالي و برهنگي شرم داشتم و رفتن مناسب نديدم .رقعه70اي نوشتم و عذري خواستم»( .همان ماخذ ،ص
)110
وزير ،به فراست ،شرايط ناگوار آنها را در مييابد و به ياري آنان كمر همت ميبندد:
بهاي تن جامه دهيد .از ّ ِ
ِ
[محل] آن ،دو دست جامة نيكو ساختيم
«...در حال ،71سي دينار فرستاد كه اين را به
ِ
مجلس وزير حاضر شديم .مردي اهل و اديب و فاضل و نيكو منظر و متواضع ديدم و متدين
و روز سيوم به
و خوش سخن .ما را به نزديك خويش بازگرفت 72و از اول شعبان تا نيمة رمضان آنجا بوديم و آنچه آن اعرابي
ِ
كراي شتر بر ما داشت به سي دينار 73هم اين وزير بفرمود تا بدو دادند»( .همانجا)

دنبالة ماجراي ناصرخسرو با حمامي را ،اين بار هم ،از زبان خود حكيم بشنويم كه با كالمي بس دلنشين و
عبرتانگيز و آكنده از طنز ،تغيي ِر يكبارة رفتار و برخوردِ صاحب گرمابه و كاركنانش را نسبت به خود و همراهانش،
پس از آنكه ،بار دوم ،با سر و وضعي مناسب و لباسي آراسته در حمام ظاهر شده بودند ،توصيف كرده است ـ
ِ
معروف «آستين نو ،بخور پلو»
توصيفي كه كموبيش ،دربارة اكثريت غالب آدميان صادق است و بياختيار حكايت
منسوب به مالنصرالدين 74را دربارة داوريهاي ظاهربينانة مردم متبادرِ به ذهن ميكند:
«بعد از آنكه حا ِل دنياوي ما نيك شده بود ،هر يك لباس پوشيديم .روزي به َدرِ آن گرمابه شديم كه ما را به
آنجا نگذاشتند 75.چون از در دررفتيم ،گرمابهبان و هر كه آنجا بودند ،همه برپاي خاستند و بايستادند! چندان كه
ما در حمام شديم و دالك و قيّم 76درآمدند و خدمت كردند و به وقتي كه بيرون آمديم هر كه در مسلخ 77گرمابه
بود ،همه برپاي خاسته بودند و نمينشستند! تا ما جامه پوشيديم و بيرون آمديم؛ و در آن ميانه ،حمامي به ياري
از آ ِن خود ميگويد :اين جوانانند كه فالن روز ما ايشان را در حمام نگذاشتيم و گمان بردند كه ما زبا ِن ايشان
ندانيم .من به زبا ِن تازي گفتم كه :راست ميگويي .ما آنيم كه پالس پارهها در پشت بسته بوديم .آن مرد خجل
شد و عذرها خواست و اين ،هر دو حال ،در مدت بيست روز بود( ».همان ماخذ ،صفحات )111-112
باري! در كورة اين حادثههاي تلخ و تجربههاي ناگوار بوده كه ناصرخسرو آبديده و پخته شده است.
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ناصرخسرو ،بعد از شرح ماجراي مذكور ،پيام اخالقي مهم و آموزندهاي را به خوانندگان سفرنامهاش عرضه
ميدارد :در براب ِر مصائب و باليا ،هر قدر سخت و توانفرسا باشند ،بايد بردباري پيشه كرد و متانت به خرج داد كه:
فتاح ال َف َرج 78به گفتة خود حكيم:
الصبر م ِ ُ
ُ
79
«اين فصل را بدان آوردم تا مردم بدانند كه به شدتي كه از روزگارِ پيش آيد ،نبايد ناليد [و] از فضل
رحمت پروردگارِّ ،
ِ
و
عم ن َوالَه 80،نااميد نيايد شد كه او ،تَعالي ،رحيم است»( .همان ماخذ ،ص
جل جالله و ِّ
)112
ِ
مساعدت وزير اهواز ،با آسودگي خاطر و يا به تعبي ِر خودِ وي «در
به هرحال ،ناصرخسرو ،با بهرهمندي از
كرامت و فراغ» به سرزمين فارس ميرسد 81.و پس از پشت سر گذاردن آبادان ،بهبهان و لُردگان به اصفهان وارد
ميشود .پس از رسيدن به اصفهان و اقامت بيست روزه در اين شهر ،به َس ِ
مت نائين عزيمت ميكند و از آنجا ،به
قص ِد طبس ،مسيري را در پيش ميگيرد كه ،كموبيش ،از كوير ِ
لوت كنوني ميگذرد ـ مسيري كه حتي امروزه هم،
طي كردن آن خالي از دشواري و حتي خطر نيست تا چه رسد به دوران ناصرخسرو.بهتر است شرح سختيهاي
ِ
سهمناك اين راه را از زبا ِن خود حكيم بشنويم:
ِ
« ...و در راه،
ريگ روان ديديم عظيم كه هر كه از نشان بگردد 82،از ميا ِن آن ريگ بيرون نتواند آمدن و

هالك شود و از آن بگذشتيم :زميني شور پديد آمد برجوشيده 83كه شش فرسنگ چنين بود كه اگر كسي از راه
يكسو 84شدي ،فرو رفتي[ ...عاقبت] در نهم ربيعاالول به طبس رسيديم و از سپاهان تا طبس صد و ده فرسنگ
ميگفتند( ».همان ماخذ ،ص )119
ِ
ِ
جهانگردي پرماجرا ،ناصرخسرو ،به شهري كه سفرش را از آن آغاز كرده
قريب به هفت سال
سرانجام ،بعد از
بود ـ بلخ ـ بازگشت و به ديدار بستگانش ـ بهويژه برادرش خواجه ابوالفتح ـ نائل شد:
« ...و آن روز ،شنبه بيستوششم ماه جمادياالخر سنة اربع و اربعين و اربعمائه (= )441بود .بعد از آنكه
هيچ اميد نداشتم و به دفعات در وقايع مهلكه افتاده بوديم و از جان نااميد گشته به همديگر رسيديم و به ديدار
يكديگر شاد شديم و خداي ،سبحانه و تعالي ،را بدان شكرها گزارديم» (همان ماخذ ،ص )125
از نوشتة ناصرخسرو در واپسين ِ
برگ سفرنامهاش چنين برميآيد كه وي نه تنها از سفر طوالني هفت سالهاش،
با آن همه دشواريها و رنجهايي كه ش ّمهاي از آنها ياد شد ،احساس خستگي نميكرده ،بلكه در صدد آن بوده است
كه در نخستين فرصت ،مسافرت ديگري را ،اين بار به جانب ديارِ شرق ،آغاز كند و ديدهها و يافتههاي خود را از
اين سفر ضميمة سفرنامة كنوني كند:
ِ
طرف مشرق كرده شود ،آنچه مشاهده افتد ،به اين
« ...و اگر ايزدُ ،سبحان َه و تَعالي ،توفيق دهد ،چون سفر
ضم كرده شود»( 85.همانجا)
[سفرنامه] ّ
ناصرخسرو ،سفرنامة خود را ،با ذكر اين سه بيت عبرتانگيز پايان ميبخشد:
رنج و َعناي 86جـهان اگـرچـه دراز است بـا بـد و بـا نـيـك بـيگـمان به سرآيد

● سختيها و مرارتهايي كه ناصرخسرو در جريان سفر خود متحمل شده ،بهراستي باور نكردني
است .از جمله در جايي از سفرنامه كه مربوط به مسير بازگشت او از مكه به بلخ است ،در وصف
بخشي از صحراي عربستان ميگويد:
« ...و از آنجا بگذشتيم .چون همراهان ما سوسماري ميديدند ،ميكشتند و ميخوردند و هر كجا عرب
بود ،شير شتر ميدوشيدند .من نه سوسمار توانستم خورد نه شير شتر؛ و هر كجا درختي بود و باري
داشت  ...از آن چند دانه حاصل ميكردم وبدان قناعت مينمودم»...
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ِ
توصيف كويرِ فاص ِ
ل بين نائين و طبس چنين ميگويد:
● ناصرخسرو در
«و در راه ريگ روان ديديم عظيم كه هر كه از نشان بگردد (= از مسير خارج شود) از ميا ِن آن ريگ
بيرون نتواند آمدن و هالك شود و از آن بگذشتيم :زميني شور پديد آمد برجوشيده (= از زمين برآمده)
كه شش فرسنگ چنين بود كه اگر كسي از راه يك سو (= منحرف) شدي[ ،در آن] فرو رفتي»...
هـر چـه يـكي رفـت بـر اثر 88دگر آيد
چرخ ،مسافر 87ز بَه ِر ماست شب و روز
مـا سـفـر بـرگـذشـتـنـي 89گـذرانـيم
تـا سـفـر نـاگـذشـتـنـي 90بـه درآيـد
(همان ماخذ ،ص )124
									
ِ
وسعت شمو ِل مندرجات آن
 -1-2جامعيت سفرنامه و
تفرج عزم سفر كرده باشد ،نيست؛ بلكه
ناصرخسرو يك مسافر ساده و عادي كه صرف ًا به قص ِد سياحت و ّ
جهانگردي است دقيق و خستگيناپذير كه در طو ِل سفر هفت سالهاش ،آنچه را خود به چشم ديده و يا از اين و
آن ،بيواسطه يا با واسطه ،شنيده ،بدون كموكاست ،اگرچه به اختصار ،بازگفته و در ضبط و نقلِ رويدادها ،كمتر
نكتهاي را ناديده گرفته و يا ناگفته گذارده است .وي پژوهشگري است به غايت كنجكاو و درعينحال بردبار و پر
حوصله كه آسان آسان ،از شهرها ،قصبهها ،روستاها ،مزرعهها ،صحراها و ساكنان و اقوام هر ناحيه و شخصيتهاي
برجسته و آداب و عادات و اعتقادات و سنتهاي آنها ديده برنگرفته و تا آگاهيها و دانستههايي ارزشمند در
هر زمينه به چنگ نياورده و گزيده و عصارة آنها را به حافظه نسپرده 91و يا احتماالً در يادداشتهاي خود منعكس
نكرده ،92از پاي ننشسته است .باري! ذهنِ َوقّاد و انديشة پوياي اين مح ّقق پرتوان ،از نخستين لحظات اين سفر تا
تجس ِ
س عالمانه بازنايستاده و از كوچكترين و جزئيترين مسائل و وقايع صرفنظر
پايا ِن آن ،لحظهاي از تكاپو و ّ
نكرده است؛ و سرانجام ،پس از تحمل رنجها و مرارتهايي فراوان و دشواريهاي توانفرسا ،توانسته است نقشي
هرچه بديعتر و تصويري هر چه واقعيتر و كاملتر از مشاهدات و مسموعات خود پديد آورد.
بنابر آنچه گفته شد ،سفرنامة ناصرخسرو را نميتوان ،و نبايد ،يك سفرنامة صرف تلقي كرد كه ،به مراتب ،فراتر
ِ
صائب يكي از نويسندگان ،اين كتاب «هم سفرنامه است ،هم تذكره ،هم تاريخ ،هم جغرافيا ،هم
از آن است .بهگفتة
آميخته به مطايبات شيرين ،هم پندآموز و هم عبرتزا؛ هم كتاب ملل و نحل و هم شاملِ ذكر پارهاي اصطالحات
و رسوم متداول و [بسياري] چيزهاي تازة ديگر» (درخشان ،پيشين ،ص )195
براي اينكه خوانندگان ارجمند ،بهتر و بيشتر ،به گستردگي و گوناگوني مسائل و موضوعاتي كه ناصرخسرو در
سفرنامهاش بدانها پرداخته است ،آگاهي يابند ،در صفحات آينده نمونههايي از مندرجات مختلف سفرنامه را تحت
عنوانهايي جداگانه ،ارائه خواهيم كرد.
پس از اين توضيحات كلي ،اينك ذيل عنوانهايي چند ،به بررسي خصوصيات برجستة سفرنامة مزبور پرداخته
ميشود:
 -2-2رواني ،سادگي و شيوايي سبك نگارش
ِ
نگارش
مروري اجمالي بر صفحات سفرنامه ،آشكارا ،از توانايي شگفتانگيز و شايا ِن تحسينِ ناصرخسرو در
نثر فارسيِ ساده و بيپيرايه و در عينحال ،شيوا و سليس حكايت ميكند.
نث ِر ناصرخسرو نثري است فاق ِد تك ّلف و تصنّع و حشو و زوائد و عاري از مترادفهاي غيرضروري و سجع
و قرينه سازي و استعاره و جناس و ساير صناعات ادبي و بديعي (درخشان ،1350 ،صفحات )195-196؛ نثري
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است كه در آن ،به اصطالح اهالي ادب ،از «ايجازِ ُم ِخل» و «ا ِ ِ
طناب ُم ِمل» 93نشانه و اثري مشاهده نميشود؛ نثري كه
گرچه گاهي به تفصيل ميپردازد و از ذك ِر جزئيات فروگذاري نميكند؛ ولي در عينحال ،هيچ جمله ،عبارت و يا
حتي كلمهاي را در آن نميتوان يافت كه زائد و حذف كردني باشد .مثال زير نمونة بارزي را از ساده و رواننويسيِ
ِ
ناصرخسرو و نيز ميانه ِ
ِ
تفريط ـ «كوتاهنويسي بيجا» و «درازنويسي بيمورد» ـ نشان
قطب افراط و
روي او بين دو
ميدهد:
« ...و چون از اين در بيرون شوي بازار عطاران است كه خانة رسول (ص) در آن كوي بوده است و بدين
در به نماز اندر مسجد شدي .و چون از اين در بگذري هم بر اين ديوار شرقيِ ،
باب علي(ع) است و اين آن
در است كه اميرالمؤمنين علي(ع) در مسجد رفتي به نماز»( .سفرنامه در صفت مسجدالحرام و بيت مكه ،ص
)91
ِ
ِ
ِ
عبارت
حاوي جمله يا
جمالت
يكي از ويژگيهاي شيوة نگارش ناصرخسرو ،احتراز از جملههاي طوالني و نيز
معترضه است .وي ،حتيالمقدور ،ميكوشد از جملههاي كوتاه و يا به نسبت كوتاه كه درك آنها براي خواننده
آسانتر است ،استفاده كند.
در زير ،نمونههايي از اين گونه جمالت را ميآوريم:
«در آن شهر (= َم َع ِّر ِّه النُعمان) مردي بود كه او را اَبوال َع ِ
الي َم َع ّري ميگفتند .نابينا بود .و رئيس شهر او بود.
نعمتي بسيار داشت و بندگان و كارگزاران فراوان ...و خودِ طريق زهد پيش گرفته بود .گليمي پوشيده و در خانه
نشسته و نيم من نان جوين را تبه 94كرده كه جز آن هيچ نخورد( »...همان ماخذ ،ص )14
و نيز:
« ...و بيتالمقدس را بيمارستاني نيك است .و وقف بسيار دارد و خلق بسيار را دارو و شربت دهند و
طبيبان باشند كه از وقف ،مرسوم 95ستانند» (همان ماخذ ،ص )48
و نيز:
السالم ،را فرمود تا آن را قبله سازد».
« ...و اين سنگ صخره 96همان است كه خدايَ ،ع ِّز َ
وج ِّل ،موسي عليه ّ
(همانجا)
و نيز:
«طايف ناحيتي است بر س ِر كوهي .به ماه ِ خرداد چندان سرد بود كه در آفتاب ميبايست نشست؛ و به مكه
خربزه فراخ 97بود»( .همان ماخذ ،ص)100
و نيز:
98
«و عظيم ايمن و آسوده بودند مردمِ آنجا [= طبس] چنانكه به شب درِ سرايها نبستندي .و ستور در
كويها باشد با آنكه شهر را ديوار نباشد»( .همان ماخذ ،ص )120
از ديگر ويژگيهاي نثر ناصرخسرو كاربردِ گاه به گاه عبارتهاي بدون فعل است كه به دو صورت مشاهده
ميشود (محمدي ،1380 ،صفحات :)229-231
 گاهي جمله مطلق ًا فاقد فعل است نظير عبارت زير كه كلمات و تركيبات آن فقط با وا ِو عطف به هم مرتبطشدهاند:

● شايان توجه است كه روانشاد جالل آل احمد در نوشتههايش (بويژه در كتاب «خسي در ميقات»)،
ِ
ِ
حذف گاه بهگاه ِ فعل
نگارش ناصرخسرو (مخصوص ًا از نظر گرايش به
تا حدودي ،تحت تأثير سبك
از جمله) قرار گرفته است.
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● كاربردِ واژههاي عربي در سفرنامة ناصرخسرو ـ در مقام مقايسه با بسياري از متون نثر فارسي نظير
كليله و دمنه ،اخالق ناصري و گلستان سعدي و حتي در قياس با نسبت كلمات عربي در فارسيِ متداول
امروز ـ نسبت ًا كم است.
ِ
بزرگ [و] نيكو»
«و در شهر جويهاي آب روان و بناهاي نيكو و مرتفع و در ميان شهر مسجد آدينة
 گاهي هم ،فقط بخشي از جمله يا عبارت بدون فعل مانده است مثل مورد زير:ِ
«مساحت شهر هزار ارش 99است در هزار ارش ،همه چهار پنج طبقه» (همان ماخذ ،صفحات )229-231
ِ
قابليت فهم عبارت آسيبي وارد نياورده است و البته
ا ّما در هرحال ،حذف فعل به گونهاي صورت گرفته كه به
100
اين كار آسان و سادهاي نيست.
ميزان كاربرد واژهها و تركيبات عربي در سفرنامه ،نسبت ًا كم است ،تا آنجا كه مطابق برآورد دكتر مهدي درخشان،
نسبت واژههاي عربي به كل واژهها در ده صفحة سفرنامه كه بهطور تصادفي ) (randomانتخاب شده (بدون درنظر
گرفتن اعالم) حدود 30درصد بوده است (سبك نثر ناصرخسرو در سفرنامه ،صفحات  .)197-198ولي نگارنده،
در برآوردي كه بهصورت تصادفي ،در ميان آثار منثورِ گوناگو ِن ناصرخسرو ،به عمل آورده ،به نسبت بسيار كمتري
(حدود 15/5درصد) رسيده است .در هرحال ،اگر اين برآوردها را با درص ِد كلِ واژههاي عربي در زبان فارسيِ معيارِ
امروز و نيز با نسبت كلمات عربي در متون نسبت ًا سادة نثر فارسي نظير كليله و دمنه ،اخالق ناصري و حتي گلستان
سعدي بسنجيم ،قطع ًا به پايين بودن نسبي كاربرد واژههاي عربي در سفرنامه اذعان خواهيم كرد.
سخن كمكم به درازا كشيد ،جاي آن دارد كه اين گفتار را با يك جمعبندي و نتيجهگيري كلي دربارة نثر
ناصرخسرو به پايان بريم:
شيوة نگارش سفرنامه ،شيوهايست سهل و ممتنع كه در عينِ رواني و سادگي ،از جزالت 101و استحكامِ كافي
برخوردار است و بنابراين ،به آساني و راحتي ،قابل اقتباس و تقليد نيست« .معجوني است ،آميخته به لطافت و
الست ،با الفاظي دلنشين و َجزل و خوش آهنگ ،نرم ولي كوبنده و استوار ،لطيف و نغز ولي محكم و مغزدار،
َس َ
ِ
جمع بين اضداد كرده ،به راستي اگر معجزه نيست ،از سحر باالتر است»( .درخشان ،ماخذ پيشين ،ص )197
 -3-2واقعگرايي و بيطرفي در گزارشگري
ناصرخسرو ،در واپسين برگ سفرنامهاش ،ادعا ميكند كه تا آنجا كه در اختيارش بوده ،امانتداري و بيغرضي
را در نقل و انعكاس ديدهها و شنيدههاي خود رعايت كرده است:
« ...و [در] اين سرگذشت ،آنچه ديده بودم ،به راستي شرح دادم و بعضي كه به روايتها شنيدم ،اگر در آنجا
ِخالفي باشد ،خوانندگان از اين ضعيف ندانند و مؤاخذت و نكوهش نكنند»( .سفرنامه ،ص )125
در جاي ديگري از سفرنامه هم ،قريب به همين مضمون را آورده است:
« ...فا ّما مرا در اين ،غرض نبوده و ننوشتم اِالّ آنچه ديدم و بعضي كه شنيدم و نوشتم ،عهدة 102آن بر من
نيست»( .همان ماخذ ،ص )63
اين گفتههاي ناصرخسرو يادآورِ سخنِ
مورخ بزرگ ـ ابوالفضل بيهقي صاحب تاريخ معروف بيهقي ـ است
ِ
آنجا كه ميگويد:
104
103
« ...و من كه اين تاريخ پيش گرفتهام التزام ،اينقدر ،بكردهام تا آنچه نويسم يا از معاينة من است يا
107
سماع 105درست از مردي ثقه( »106بيهقي ،1387 ،ص  ،772حكايت خوارزمشاه ابوالعباس)
از بررسي متن سفرنامه ،در بخشهاي مختلف ،چنين برميآيد كه ناصرخسرو ،در مجموع ،برگفته و عه ِد

176

شماره  / 307بهار و تابستان 1396

ِ
رعايت بيطرفي در نقلِ يافتههايش ،پايبند و وفادار بوده است؛ ولي شايد بتوان احتمال داد كه در
خود ،مبني بر
ِ
توصيف سرزمين مصر و اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي مردمِ آن و شيوة حكمرانيِ
بخشهايي از سفرنامه ،كه به
المستنصرباهلل ـ خليفة فاطمي ـ اختصاص دارد ،احتماالً ،به دليلِ وابستگي و شيفتگيِ عقيدتي (ايدئولوژيك)اش
به المستنصر ،از موضع بيطرفي خارج شده و در تحسين و تمجيد از او ،طريق مجامله و مبالغه را در پيش گرفته
است .در تأييد اين احتمال ،ارائة نقل قولهايي از سفرنامه بيمناسبت نيست:
« ...و همه از سلطان (= المستنصرباهلل) ايمناند ،كه هيچكس از عوانان 108و غ ّمازان 109نميترسيد و بر سلطان
اعتماد داشتند كه بر كسي ظلم نكند ،و به مال كسي هرگز طمع نكند( .»...سفرنامه ،ص )65
و نيز:
« ...آن آسايش و امن كه آنجا (= در مصر) ديدم ،هيچجا نديدم»( .همان ماخذ ،همان صفحه)
و نيز:
« ...چه ايمن رعيتي و عادل سلطاني ب ُ َود كه در ايّامِ ايشان چنين حالها باشد و چندين مالها كه نه سلطان
بر كسي ظلم و جور كند و نه رعيت چيزي پنهان و پوشيده دارد( .»...همان ماخذ ،ص )66
و نيز:
111
110
« ...از هيچ كس به عنف چيزي نستانند و َق َصب و بوقلمون كه جهت سلطان بافند ،همه را بهاي تمام
دهند ،چنانكه مردم ،به رغبت ،كارِ سلطان كنند ،نه چنانكه در ديگر واليتها كه از جانب ديوان و سلطان بر
َصنّاع 112سخت پردازند( .»...همان ماخذ ،ص)48
و نيز:
« ...اهل بازار مصر هر چه فروشند راست گويند و اگر كسي به مشتري دروغ گويد او را بر شتري نشانده،
زنگي به دست او دهند تا در شهر ميگردد( .»...همان ماخذ ،ص )65
ناگفته نماند كه ناصرخسرو ،ضمن سفرنامهاش از حكمرانان ديگري هم ستايش كرده است .از جمله :هنگام
توصيف شهر طبس ،از نحوة حكمفرماييِ حاكم آنجا و نيز حاكمان سه ناحية ديگر كه از اتفاق يكي از آنها
مستنصرباهلل است ،به شرح زير تعريف و تمجيد كرده است:
ِ
«و از آنچه من در عرب و عجم ديدم ،از عدل و امن ،به چهار موضع ديدم :يكي به
ناحيت دشت در ايامِ
لشكرخان؛ دوم به ديلمستان در زما ِن امير اميران ُجستان ابن ابراهيم؛ سيوم در ايام المستنصرباهلل اميرالمؤمنين [به
مصر]؛ چهارم به طبس در ايام امير ابوالحسن گيلكي بن محمد ،و چندانكه بگشتم به ايمني اين چهار موضع
نديدم و نشنيدم»( .همان ماخذ ،ص )120
پينوشتها
ِ
مطلق سفرنامه ياد شده است.
 .1در بعضي از مآخذ (از جملة فرهنگ فارسي دكتر معين ،جلد پنجم ،ص  )766از اين اثر با عنوا ِن
ِ
مضاف «ناصرخسرو» ،بعدها ،بهمنظور متمايز كردن آن از ساير سفرنامهها صورت گرفته است.
ميتوان احتمال داد كه افزودن
 .2با احتساب سال قمري

 .3مآخذ :مقالة «ناصرخسرو» نوشتة روانشادِ مجتبي مينوي ،مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد ،سال هشتم ،شمارة

دوم ،تابستان .1351

 .4همان مآخذ ،صفحات .275-276
 .5بدكار

 .6تلهاي خاك
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 .7ماخذ :سفرنامة ناصرخسرو ،به كوشش دكتر نادر وزينپور ،از انتشارات كتابهاي جيبي ،چاپ سوم ،1356 ،پيشگفتار ،ص .11

شايان ذكر است كه از اين پس ،آنچه از سفرنامة ناصرخسرو نقل ميشود ،برگرفته از اين ماخذ است.
 .8همان ماخذ ،پيشگفتار ،ص .12

 .9مباشران و كارگزاران (همان ماخذ ،واژهنامه ،ص .)264

 .10امور ديواني ،كارهاي درباري (همان ماخذ ،ص .)165
 .11جمع ق ِ ْرنْ  :همكاران ،رقيبان (همانجا).

 .12نام محلي واقع در آسياي مركزي بر ساحل شرقي رود كوشك ...كه در قديم زي ِر مر ِو كوچك قرار داشته است( .همان

ماخذ :ص )132

 .13اصطالحي است در نجوم به معناي برآمد ِن دو ستاره در يك برج و يك درجه كه مقارنه نيز ناميده ميشود (همان ماخذ،

صفحات .)182-183

 .14برآورده و مستجاب كند.

 .15درخواست كنم بخواند.
 .16عين ًا ،بدون كم و كاست و افزوني

 .17نام قديمي منطقهاي واقع در غرب بلخ (همان ماخذ ،ص )134
نزديك ،حدودِ
ِ
.18

 .19حديث مشهور نبوي است بدين معني :حق را بگوييد هر چند كه بر عليه ـ يا به ضررِ ـ شما باشد.
 .20آنچه در كروشهها (قالبها) و يا پرانتزها آمده از نگارنده است.
 .21ماجرا

 .22مؤثر افتاد.

 .23به گمان نگارنده« ،پارسيان سال» مقلوب «سال پارسيان» است و بنابراين ،ويرگو ِل مذكور بعد از كلمة «سال» در نسخة

مصحح شادروان دكتر وزينپور ،زائد به نظر ميرسد و يا غلط چاپي است.
« .24گاه شماري كه مبدأ آن سا ِل بر تخت نشستنِ يزدگرد سوم ،آخرين شهريار ساساني ،است و ده سال از سال هجري شمسي
عقبتر است( ».همان ماخذ ،ص)176

 .25غسل كردم.
 .26انجام دادن

 .27آنچه نهي شده ،منكرات ،گناهان

 .28نام شهري بوده است در جوزجانان بلخ (همان ماخذ ،ص )143

 .29بارياب (=پارياب = فارياب) نام شهري بوده است از توابع جوزجانان (= گوزگانان) (همان ماخذ ،ص )130
ِ
واليت مزار شريف كنوني در افغانستان كه به روايت شاهنامه در مرز ايران و
 30سمنگان (= سمنجان) نام شهري قديمي در
توران واقع و تهمينه ،مادر سهراب ،دختر پادشاه ِ آنجا بود( .همان ماخذ ،ص )142

 .31در اينجا ،نام شهري است قديمي در خراسان در سرحد جوزجانان (= گوزگانان)

 .32در خراسان قديم ،دو شهر به اسم «مرو» ناميده ميشد :كه مروالرود (يا مر ِو كوچك) كه نزديك شاهجان بوده و منسوب

بدان «مرورودي» خوانده ميشود و دو ديگر «مرو بزرگ» كه منسوب بدان مروزي است( .همان ماخذ ،ص )155
 .33مراد سفر مكه است.

 .34حسابهايم را تصفيه كردم.

 .35متعلقات مادي ،آنچه مربوط به زندگي اين جهاني است.
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 .36فرهنگ فارسي دكتر معين ،جلد پنجم ،ذيل مدخل «سفرنامه»
 .37همانجا

 .38سفرنامة ناصرخسرو ،پيشين ،ص 14
 .39همان ،ص 14
 .40همان ،ص 15

« .41اگر بخواهيم از گويندگان و نويسندگان ايران كه در عرض اين هزارو يكصد سال ظاهر شده شش نفر را انتخاب كرده
بعنوان اعاظ ِم شعراي ايران نامه ببريم ،بنده ناصرخسرو را حتم ًا در ميان آنها ذكر خواهم كرد و كسان ديگر نيز بوده و هستند

كه در اين تشخيص و تعيين با بنده موافقند» (مجتبي مينوي ،مقالة ناصرخسرو ،پيشين ،ص )272
 .42سفرنامه ناصرخسرو ،پيشين ،صفحات .16-18

ِ
المعارف فارسي دكتر مصاحب (ذيل مدخل ناصرخسرو و نيز مدخلهاي
 .43براي توضيحات اجمالي دربارة آثار مذكور به دائرة

مربوط به عنوانهاي آثار وي) و براي توضيحات تفصيلي به مقدمة سفرنامة ناصرخسرو با تصحيح استاد دكتر محمد دبيرسياقي
و يا مقدمة شادروان دكتر نادر وزينپور بر سفرنامة مزبور رجوع شود.

 .44يادنامة ناصرخسرو ،به مناسبت برگزاري كنگرة جهاني ناصرخسرو ،1355 ،دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي

(مشهد) ،مقاله :نكتهاي چند دربارة سفرنامه و مسير ناصرخسرو ،به قلم استاد دكتر محمد دبير سياقي ،صفحات 182-193

« .45ومسافت راه كه از بلخ به مصر شديم و از آنجا به مكه ،و به راه بصره به پارس رسيديم و به بلخ آمديم ،غير آنكه به اطراف

به زيارتها و غيره رفته بوديم ،دو هزار و دويست و بيست فرسنگ بود» (سفرنامة ناصرخسرو ،ص  )125رقم مذكور ،به احتمال
زياد ،فواصلي را كه ناصرخسرو با كشتي پيموده است ،شامل نميشود.
 .46مخ ّف ِ
ف «نه از»

 .47مجاور يا همنشينِ ماهي .در اينجا ،شاعر به اعتقاد عاميانهاي اشاره دارد كه قائل به آن بود كه كرة زمين بر روي شاخ گاوي
مستقر است و آن گاو بر روي يك ماهي قرار گرفته است .بنابراين ،مراد از گوشة ماهي ،احتماالً ،به كنايه ،پايينترين نقطه يا
محل است( .اين توضيح را مديون دكتر عليرضا شعبانلو هستم)
 .48از صورتهاي فلكي

 .49جرقة آتش

 .50شكاف و رخنه در زمين ،خندق (فرهنگ سخن ،ذيلِ َجر)
 .51طناب ،افسار

 .52شهري است كوچك در عربستان كه در فاصلة  70كيلومتري مكه قرار دارد( .سفرنامه ،ص )145

 .53ناحية قديم جزير ًةالعرب ...مسكنِ فعلي قبيلة بني تميم .جنگ بين ُمسيَلمة كذاب و خالدبن وليد در محلي از اين ناحيه روي

داد( .دائر ًةالمعارف فارسي دكتر مصاحب ،ذيلِ مدخلِ يمامه)
 .54از قوم و قبيلهاي نزد قوم و قبيلة ديگري رفتم.
 .55از مال دنيا
 .56سبد

 .57شنگرف يا شنجرف نامِ سولفور طبيعي جيوه با فرمول شيميايي  Hgsكه جسمي است جامد و متبلور به ِ
رنگ قرم ِز تند كه

براي نقاشي يا رنگآميزي بهكار ميرود( .دائرةالمعارف فارسي ،دكتر مصاحب ،ذيلِ مدخلِ شنجرف)

 .58رسم كردم
 .59تماشا

 .60براي رسيدن به يك آبادي ،ميبايست از هر طرف ،دويست فرسنگ راه را طي كنيم.
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 .61كوتاه نكرده و يا نتراشيده بوديم (توضيح دكتر نادر وزينپور ،سفرنامه ،ص  ،109پانوشت)
 .62راه دهد ،بپذيرد.
 .63لختي ،مدتي
 .64چركي

 .65بزدائيم

 .66داخل شويم
 .67پناه برديم

 .68كسي كه مركوب (= اسب ،قاطر ،شتر و امثال آن) كرايه ميدهد.
 .69مطالبه ميكرد.

 .70نامه ،عريضه
 .71فوراً ،بالفاصله
 .72جاي داد

 .73سي ديناري كه مكاري بابت كراية شتر از ما طلب داشت.

 .74گويند :مالنصرالدين با جامهاي مندرس به مجلس وليمة عروسياي وارد شد .او را ،با خواري ،از در راندند .مال به خانه

بازگشت و لباسي نو و آراسته ،از كسي به عاريت گرفت و پوشيد و ديگربار ،بدانجا رفت .اين دفعه ،او را ،با گرمي و احترام

تمام ،پذيرا شدند و در صدرِ مجلسش جاي دادند .چون سفرة طعام را گستردند ،مال از خوردن غذا يكسره خودداري ميكرد
ِ
و تنها آستينِ
لباس ن ِو عاريتي را به خوردنيها نزديك ميكرد و خطاب بدان ميگفت« :آستينِ نو بخور پلو»! حاضرا ِن مجلس
دليلِ اين كارِ شگفت را جويا شدند .مال ،در پاسخ ،گفت :آن بار كه با آستين كهنه آمدم ،مرا ،با اهانت ،بزدند و طرد كردند .پس
تصرف)
معلوم ميشود اين خوا ِن گسترده شايستة آستينِ نو است نه من!» (نقل از امثال و حكم دهخدا ،با اندكي ّ
 .75راه ندادند.

 .76صاحب ،مالك

 .77رخت كن

 .78بردباري كليد گشايش كارها است.
 .79مشكل ،معضل ،مصيبت

ِ
نعمت او
[ .80خداوندي] كه بزرگ است شكوه ِ او و عام است

« .81و چون بخواستم رفت (= تصميم به عزيمت گرفتم) ما را به انعام و اكرام به راه دريا گسيل كرد چنانكه در كرامت و فراغ

به پارس رسيديم»( .سفرنامه ،صفحات )110-111
ِ
عالمت راه منحرف شود.
 .82هر كس از راه ِ اصلي و

 .83برآمده ،منظور بخشي از كوير يا شورهزار است كه پوسته يا قشري از آن باال آمده و زي ِر آن پوك و خالي است و بنابراين،

خطر فرو رفتنِ در آن بسيار زياد است.
 .84منحرف شدي

 .85ناگفته نماند كه يكي از پژوهشگران آثار ناصرخسرو ـ دكتر احمد اقتداري ـ مدعي آن شده كه ناصرخسرو زماني قبل و يا

بعد از سف ِر هفت ساله ـ مسافرتي هم به جانب مشرق (از جمله به ناحية «سند» در هند) كرده است .مستند نامبرده در اين ادعا،
كتاب «وجه دين» ناصرخسرو است كه در جايي از آن ،در وصف غريبي شاعر چنين آمده است:
به «سند» انداخت گاهم ،گه به مغرب

نـديـدست آنـچـه من ديدم به غربت

چـنـيـن هـرگـز نـديـدستـم فـالخن

بـه زيـر دستـه ،سـرمـه كـرد هـاون
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غـريـبـي هـاو ِن مـردا ِن عـلـم است

از اين روغن در اين هاون طلب كن
نـگـردد مـرد ،مـردم جـز به غربت

ز مـردِ عـلم خـود علـم است روغن

						

ي روغن چراغت نيست روشن
كـه ب 
نـگـيـرد قـدر بـاز انـدر نـشـيـمن
(وجه دين ،ص )55

به نظر نگارنده ،با توجه به گفتة ناصر خسرو در آخرين برگ سفرنامه ،امكان اينكه اين سفر قبل از سفر هفت ساله صورت

گرفته باشد ،بسيار بعيد است( .براي توضيحات بيشتر ← مقالة «نظري به سفرهاي ناصرخسرو در جنوب ايران و سواحل
خليجفارس» مندرج در «يادنامة ناصرخسرو»؛ از انتشارات دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي (مشهد) ،1355 ،به

مناسبت برگزاري كنگرة جهاني ناصرخسرو ،صفحات )71-79
 .86عذاب ،رنج

 .87متحرك ،سيّار
 .88به دنبال آن ،در پ ِيِ آن
 .89طي كردن

 .90طي نكردني

.91آنچه در اينجا ،در مقام تمجيد و تحسينِ ناصرخسرو گفته شد ،كموبيش ،همان اوصافي است كه استاد ارجمند دكتر محمد

دبيرسياقي در ّ ِ
حق سفرنامهنويسي ديگر ـ عبدالغفارخان نجمالدوله ـ در مقدمة سفرنامة نامبرده به خوزستان ذكر كردهاند
(سفرنامة نجمالدوله به خوزستان ،به تصحيح دكتر محمد دبير سياقي ،چاپ اول ،انتشارات علمي ،مقدمه)
 .92اين احتمال صرف ًا مبتني بر حدس نگارنده است.

 .93مراد از «ايجازِ ُم ِخل» كوتاه (مختصر)نويسي در حدّ ي است كه مانع تفهيم و يا ُم ً
خل آن باشد و منظور از «اِطناب ُم ِمل»

طوالني (= مفصل)نويسي به درجهايست كه كسالتآور باشد.
 .94جيره

 .95حقوق يا دستمزد معين

 .96مراد سنگ بزرگي است در مسجداالقصي كه به معلق بودن شهرت دارد.
 .97فراوان

 .98چهارپايان
ِ
ِ
ِ
انگشت مياني تا آرنج ،يا انگشت ميانيِ
انگشت ميانيِ دست چپ ،وقتي كه دستها را از
دست راست تا
 .99واح ِد طول از َس ِر
هم باز كنند (توضيحات دكتر نادر وزينپور در پيوست سفرنامه ،ص )165

 .100شايان توجه است كه روانشاد جالل آل احمد در نوشتههايش (بويژه در كتاب «خسي در ميقات») ،تا حدودي ،تحت تأثير
ِ
گرايش گاه به گاه ِ او به حذف فعل) قرار گرفته است.
سبك نگارش ناصرخسرو در سفرنامه (و مخصوص ًا
 .101استواري ،استحكام
 .102مسئوليت

 .103خود را اين قدر متعهد ميدانم
 .104به چش ِم خود ديدن
 .105شنيدن

 .106مطمئن ،مورد اعتماد

 .107شايان ذكر است كه بيهقي در جايي ديگر از تاريخ خود ،مجددا ً بر التزامش به واقعگويي تأكيد كرده است:
« ...و در تاريخي كه ميكنم (= مينگارم) سخني نرانم كه آن به تعصبي و تزيّدي (= زيادهگويي ،مبالغه) كِ َشد و خوانندگا ِن اين
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تصنيف گويند :شرم باد اين پير را! ،بلكه آن گويم كه تا خوانندگان با من اندرين موافقت كنند و طعني نزنند( ».تاريخ بيهقي،
ِ
حسنك وزير را)...
ذكر بردار كرد ِن امير،

ناگفته نماند كه محمد بن جرير طبري مؤلف تاريخ طبري را هم در اين خصوص سخني قابل تأمل است:
ِ
حجت عقول و استنباط نفوس ...ـ و خبرهاي
«بينندة كتاب ما بداند كه بناي ما در آنچه آوردهام و گفتهام بر روايان بوده است نه

گذشتگان كه در كتاب ما هست و خواننده عجب داند يا شنونده نپذيرد و صحيح نداند از من نيست بلكه از ناقالن گرفتهام و
همچنان ياد كردهام» (تاريخ طبري ،ترجمة ابوالقاسم پاينده ،تهران ،اساطير ،1368 ،ج  ،4جلد  ،1ص )8
 .108مأموران

 .109سخن چينان ،جاسوسان

 .110جامهاي كه از كتان و ابريشم بافند (سفرنامه ،واژهنامه ،ص )183

 .111گونهاي پارچة حرير من ّقش رومي كه در اوقات مختلف روز ،رنگ آن تغيير ميكرد .احتماالً ،وجه تسمية آن به «بوقلمون»

همين مناسبت بوده است( .همان ماخذ ،ص )168
 .112صنعتگر ،سازنده (همان ماخذ ،ص )179

مآخذ:
 اعتصامي ،پروين ( ،)1355ديوان قصائد و مثنويات و تمثيالت و مقطعات خانم پروين اعتصامي ،به اهتمام ابوالفتح اعتصامي،تهران :ابوالفتح اعتصامي
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