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نکاتیدربارۀقصیدۀمنسوببهناصرخسرو

درُجنگعبدالکریممداح

سهیلیاریُگلدّره

ــروده، به افراد مختلف، در ادب فارسی و عربی  انتساب یک س

از دیرباز وجود داشته است، به گونه ای که گاه مشخص کردن 

ــا ناممکن می نماید. از  ــوار و چه بس ــیار دش گویندۀ حقیقی بس

ــت که در ُجنگ عبدالکریم مداح  جملۀ این موارد قصیده ای اس

به نام ناصرخسرو آمده است در حالی که در چاپ های مختلف 

دیوان ناصرخسرو آن قصیده یافت نمی شود.

ــی از کتاب های  ــم مداح، مورخ 849 یک ُجنگ عبدالکری

ــت که کتابخانۀ مجلس به تصحیح و  ــمندی اس نفیس و ارزش

ــش خانم امینه محالتی به چاپ رسانده است. متأسفانه  کوش

ــت  ــخۀ گران ارج افتاده اس ــی از آغاز و میانۀ این نس برگه های

ــدۀ این ُجنگ،  ــت. در بازمان ــخص نیس که البته تعداد آن مش

ــاعر آمده است که بسیاری  ــروده هایی از 35 ش قصیده ها و س

ــت نیامده است،  ــناخته اند و اطالعی از آنان به دس از آن ها ناش

ــی و ناصرخسرو و کسایی تا  ــعاری از فردوس از نظر زمانی اش

ــابوری )ف و 812-816ق( در این ُجنگ وجود  ــف هلل نیش لط

دارد. دربارۀ نویسندۀ کتاب هم چیز قابل ذکری دانسته نیست، 

ــیعۀ اثنی عشری بوده است و شاید  جز این مقدار که او قطعًا ش

از اهالی خراسان )مقدمۀ مصحح، ص 16(.

بعضی از اشعار موجود در این ُجنگ به کسانی نسبت داده شده که در 

دیوان های چاپی آن شاعران نیست و نوعاً در جای دیگر هم دیده 

نشده اند. این ُجنگ به سبب در برداشتن این تعداد اشعار جدید حائز 

اهمیت می باشد، البته در صورتی که مسجل شود از آن شاعران 

است، و در هر حال خالی از فایده  نیست. از جملۀ آن اشعار قصیده ای 

است که در این ُجنگ به ناصرخسرو منسوب شده است، حال آنکه 

در دیوان وی وجود ندارد.

ــمرقندی  ــوزنی س ــًا نگارندهحین مطالعۀ دیوان س اتفاق

قصیدۀ ما نحن فیه را با تعداد ابیات کمتری یافت. قصیدۀ مورد 

بحث، با این مطلع آغاز میگردد:

ــرای جهل مقام ــو اندر س ــا گرفته ت ای

ــش و غرقه میان بحر ظالم تهی ز دان

)مداح، جنگ، ص 200؛ سوزنی، دیوان، ص 274(

ــا در ُجنگ  ــت، ام ــوزنی 33 بیت اس ــن قصیده در دیوان س ای

عبدالکریم 42 بیت. آوردن همۀ قصیدۀ مورد بحث در حوصلۀ 

ــته است که آن نه بیتی را که  این مجال نمیگنجد، لکن شایس

ــوزنی نیست در اینجا بیاوریم )برای آگاهی بیشتر  در دیوان س

به ُجنگ مذکور و دیوان سوزنی رجوع شود(:

ــب زنان ــج فخر و زی ــردش تزوی ــا که ک ..اب

ــد و صاحب صمصام ــه حق خوان ــه را ولی ب ک

ــی هلل ــا ول ــت ی ــی گـف ــه نب ــم آنک  امـام

ــام ــم تو را جس ــان و من ــرا دل و ج ــی م توی

ــرد ــع او ک ــدای جم ــاب خ ــه کت ــم آنک امام

ــاه و امام ــت ش ــر اوس ــد پیغمب ــس از محم پ

ــه دو نیم ــه ضربتی ب ــه بکردی ب ــم آنک امام

ــر زدی صمصام ــنگ ب ــن و بر س ــر بر آه اگ

او ــۀ  خان ــل  اه ــر  ب و  او  ــر  ب ــه  آنک ــام  ام

ــام ــت طع ــتاد از بهش ــرش فرس ــدای ع خ

ــش کی ــد  ب ــد  مرت و  ــردود  م ــق  مناف ــا  ای

ــام ــد خ ــن احم ــخته و راه دی ــل س ز جه

ــی ــام میدان ــّنی و نیک ن ــتن را س ــو خویش ت

ــام ــناخت کالنع ــزد ش ــی کای ــو زان گروه ت
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ــلمانی مس از  ــی  نمیدان ــز  چی ــچ  هی ــو  ت

ــالم« ــالم علیک« و دگر »علیک س به جز »س

ــره و زر ــاک را چو نق ــر پ ــعر او دل ه ــه ش ک

ــام ــر سرس ــوت و بیرون برد ز س ــد به دع کن

       )مداح، جنگ، ص 200 - 203(

به نظر میرسد آنچه سبب شده است که این قصیده در ُجنگ 

ــبت داده شود، تخلص »حجت  ــرو نس عبدالکریم به ناصر خس

حق« در بیت ماقبل آِخر قصیده باشد:

ــنو ــک بدخت، ش ــن پاکی و نی ــو مؤم ــر ت اگ

ــان و کالم ــن چنین بی ــول حجت حق ای ز ق

ــماعیلیان »حجت« بوده است  آری، یکی از مراتب و درجات اس

)ناصرخسرو، دیوان،1363، ص110(. و ناصرخسرو در اشعارش فراوان 

این عنوان »حجت«، »حجت حق« یا »حجت خراسان« را آورده 

است. برای نمونه:

ــخن ایراک ــواب س ــق جوی ج ــت ح از حج

ــؤالی ــر گنج س ــک اگ ــدت بیش ــس کن مفل

)همان، 1367، ص 411(

ناگفنه نماند که همان بیت قصیدۀ مورد بحث که لفظ »حجت« 

در آن آمده است، در دیوان سوزنی نیز هست، اما به این شکل:

ــنو ــوی بیا بش ــن ش ــی مؤم ــو خواه ــر ت اگ

ـــت کالم ــن درس ــوزنـگـر ایـ ــول س ز قـ

               )سوزنی، دیوان، ص 275(

ــوزنگر« تخلص سوزنی است که در جاهای دیگر دیوانش  »س

نیز، بدان اشارت کرده است:

ــو مظّفر باد ــدح مجلس میمون ت به م

ــوزنگر ــر س ــخن آرای پـی ــده س جری

               )همان، ص 209(

ــداح )در صورتی که  ــد که عبدالکریم م ــاری، به نظر میرس ب

ــاب این قصیده به  ــاخ در کار نبوده باشد( در انتس ــتبرد نُّس دس

ناصرخسرو اشتباه کرده باشد و اگر جامع جنگ، قصیدۀ مذکور 

ــت، به نظر میرسد به سبب  ــرو نسبت داده اس را به ناصرخس

ــت.  وجود همان لفظ »حجت« در بیت موجود در آخر قصیده اس

ــوزنی  ــخ دیوان س ــی که قصیدۀ مانحن فیه در نَس و از آنجای

موجود است و در چاپهای مختلف و معتبر دیوان ناصرخسرو 

ــت قصیدۀ مذکور را از سوزنی  ــود، عجالتًا میبایس دیده نمیش

دانست. و فوَق ُکلِّ ذی علٍم علیٌم. 

ــت، تصحیح چند  نکتۀ دیگری که این گفتار در پی آن اس

ــوزنی و جنگ  ــت از همین قصیده با کمک توأمان دیوان س بی

عبدالکریم است1 که مواردی را در ذیل اشاره میکنیم: 

بیت دوم قصیدۀ دیوان سوزنی )ص 200( چنین است:

ــتۀ دیو ــون گش ــری دایم فس ــا عم ای

ز مصطفی به تو بر صد هزارگونه مالم

اما این بیت در ُجنگ عبدالکریم )ص 200( چنین آمده است:

ــتۀ دیو ــون گش ــری دایم فس ــا ُغم ای

ز مصطفی به تو بر صد هزارگونه سالم

ــت و »به عمری«  ــه »ز ُغمری« )ناآزمودگی و حماقت( درس ک

غلط است.

ــالم« قافیۀ بیت مذکور  ــت که »س همچنین پر واضح اس

ــت  در جنگ عبدالکریم غلط و ضبط دیوان یعنی »مالم« درس

است.

 بیت چهارم قصیده در جنگ )ص 200( چنین است:

ــن ُهدی ــالم ز راه دی ــا مخالف اس ای

ــو الرحام ــیده گردن از بیعت اول کش

سخن بر سر آن »زاء« است که غلط است، در دیوان سوزنی )ص 

ــت چنین است: »ایا مخالف اسالم و راه دین  274( مصراع نخس

ُهدی« که البته بههنجار و درست است.

ــب ــه غار بُد او یار مصطفی یکش اگرب

ــروری فرجام بدین فضیلت بایدش س

همانطور که در ُجنگ آمده »نایدش« صحیح است نه »بایدش«

ــت مرا امام هم ازجایگاه وصی خداس

ــام کدام ــو را ام ــی مر ت ــگاه نب ز جای

)سوزنی، دیوان، ص 274(

به نظر میرسد با توجه به ضبط ُجنگ، »َوحی« درست است نه 

»وصی«، در اعتقادات شیعی جانشین پیامبر)ص( از سوی خداوند 

ــت، مصرع اول  ــته به انتخاب و گزینش مردم نیس تعیین گش

بدان اشاره دارد:

1. البته الزم به یادآوری است که دیوان سوزنی سمرقندی به دالیلی چند می بایست مجدداً تصحیح انتقادی شود.
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ــه جای نبی ــدا کرد تن ب ــام آنکه ف ام

ــح روز دادن بام ــن تا صب ز وقت خفت

)همان، ص 275(

ــفته مینماید. بر اساس ضبط ُجنگ عبدالکریم  مصراع دوم آش

ــت: »ز وقت خفتن تا  )ص 201( صورت بهنجار مصراع چنین اس

وقت نور دادن بام.« 
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