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 قرآن و حدیث از دیدگاه ناصر خسرو

 

 

 

 
 اعظم یزدی پوران  

 

 

 

 
 کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی 

                               

 

                                                                                
 
ناصر خسرو از شاعران شیعۀ قرن پنجم است و کل قرآن را حفظ بوده در : چکیده 

شعرش به قرآن و حدیث توجّه کرده است. در چهل سالگی خوابی دید وی به باطن 

است سخن خداوند  معتقدبیشتر توجّه دارد و خواندن آن را به تنهایی کافی نمی داند، 

ک به بویش می باشد، ارزش بوی آن است. قدر و ارزش مش شو معنیمشک  نندهما 

از طرف خلیفه فاطمی مصر مأمور تبلیغ خاور زمین بود  ی باشد.قرآن نیز در معنای آن م

معانی باطنی  بیشتر به تأویل آیات و شثوردر آثار منرا داشت  و عنوان حجت خراسان

به کمک اندیشه تأویلی اسماعیلیه همان  .پردازدعقاید اسماعیلیه میتأییدآنها در جهت 

کرد. نام دیگر تر، در آیات متشابه و محکم دنبال میپروا تر و باطنیکار را به صورتی بی

اهمیت تأویل و جست و جوی معانی نهانی را در  به صراحت اواین فرقه، باطنیه است. 

 .دهد آثار خویش شرح می

 ، ناصرخسرو، اسماعیلیهقرآن، حدیث ،تأویل،  : هاکلیدواژه

 

 مقدمه  

ناصر خسرو، در آثار خود، به شیوه های متعددی متذکر مقام قرآن کریم شده و تأثر خود را از آن نشان داده است. اثر پذیری       

متر و در دوره های آغازین، کاز قرآن و استشهاد بدان، در دوره ها و سبکهای مختلف ادب فارسی، رواج داشته است؛ در دوره های 

توجه بیشتری به  معاصر خویشاما  ناصر خسرو شاعر و نویسنده بزرگ قرن پنجم هجری از بین شاعران پیشین و  میانین، بیشتر

یشتر در آثار منثور خود، ب ظ و ترکیبات آن بهره برده است .قرآن داشته است. او هم از معانی و مفاهیم قرآن متأثر شده و هم از الفا

پردازد، اما، در اشعار خویش، هم از به تأویل آیات و بیان معانی باطنی آنها در جهت تبیین، تثبیت و تأیید آرا و عقاید اسماعیلیه می

گیرد .و هم بسامد استفاده از الفاظ و مضمون گیری از امثال، قصه ها و قهرمانان قرآنی، در مجازها و تصاویر خاص قرآنی بهره می
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آورد، مانند های خود میتسلط این شاعر به مفردات قرآن تا اندازه ای است که گاهی آنها را در میان جمله "و بسیار است،اشعار ا

 اصحاب الرقیم؛ و در برخی موارد حتی خود ترکیباتی از قرآن مجید،غسلین و گاهی نیز لغات مرکب، مانند دارالسالم. ن، مسنون

داند و همچنین ناصر خسرو پایداری ظاهر را به باطن می (31،2،31)حلبی، ص ."شمس الضحیو  ساخته است، مانند مکان العلی

داند. در گفتار دهم کتاب وجه دین که در اثبات ظاهر و تنهایی کافی نمی داند و هیچ کدام را بهنیازمند ظاهر میباطن و تأویل را 

پنهانی را به کمک آیات و روایات ثابت کند، و در ضمن آن، با کوشد که عالم باطنی و چیزهای باطن شریعت و کتاب است  می

هایی بیان کند که پایندگی هر ظاهری به باطن اوست، مثال پایندگی عالم به آدمیانی است که در آن اند و قیمتی بودن زر به تمثیل

اهلل علیه و آله، یعت رسول صلیکتاب خدای و شرکه در پس همچنان .معنای نهفته در آن است نه به ظاهر زرد و گدازنده اش

داند که معنی پیداست و معنی و تأویل ایشان پنهان است از نادانان؛ پیداست دانایان را او سپس، کتاب و شریعت را دو جسدی می

  مقدارندگوید همان طور که جسد بی روح خوار است، کتاب و شریعت هم بدون تأویل و معنا بیو تأویل روح آن دو است، و می

تر و ظاهرشان به باطنشان پایدار است، پس سخن خداوند و  کند که باطن چیزها از ظاهرشان شریفناصر با این مقدمات ثابت می

خبر خبر باشد، از دین الهی بیشریعت رسول هم به واسطه باطنشان است که شرافت بیشتری دارد، و کسی که از باطن آن دو بی

 شود. می

                                                                                                                                    

 داليل توجّه خاص ناصرخسرو به قرآن 

های آغازین، کمتر و در داشته است؛ در دورههای مختلف ادب فارسی، رواج ها و سبکپذیری از قرآن و استشهاد بدان، در دورهاثر

های میانین، بیشتر. اما، ناصر خسرو شاعر و نویسنده بزرگ قرن پنجم هجری از بین شاعران پیشین و معاصر خویش، توجه دوره

ناصر خسرو ."ست. ااو هم از معانی و مفاهیم قرآن متأثر شده و هم از الفاظ و ترکیبات آن بهره برده  .بیشتری به قرآن داشته است

پردازد، در آثار منثور خود، بیشتر به تأویل آیات و بیان معانی باطنی آنها در جهت تبیین، تثبیت و تایید آرا و عقاید اسماعیلیه می

گیری از امثال، گیرد و هم بسامد استفاده از الفاظ و مضموناما، در اشعار خویش، هم از مجازها و تصاویر خاص قرآنی بهره می

سماعیلیان به قرآن و معانی تأویلی آن توجه خاص ( ا2،،31،2ص حلبی،  )" ن قرآنی، در اشعار او بسیار است.ها و قهرماناقصه

شود که برای هر امر یا قولی، ازجمله قرآن کریم، ظاهر و باطنی مانده این امر به خوبی دیده میاند. در آثاری که از آنان باقیداشته

کنند که الزم و واجب است ما دهند. آنان دالیلی از قرآن و حدیث ارائه میبیشتری نیز به باطن و تأویالت آن میمعتقدند و اهمیت 

ناصر خسرو  آیات قرآن و معارف و احکام دینی را تأویل کنیم و به ظاهر و باطن داشتن تمامی معارف دینی اعتقاد داشته باشیم .

ست در آثار متعدد خود، به اهمیت قرآن، رمزی و مُثَلی بودن آیات آن و لزوم تأویل آیات و که معتقد و ملتزم به فرقه اسماعیلیه ا

ها بوده است. شمول و شقوق قرآن کریم، متن مرجع همه مسلمانان در همه دوره .فهم معانی آن تصریحات و اشارات بسیاری دارد

های مذهبی به آیات آن، از اموری است که موجب و تمسک فرقه های آن،گسترده تعالیم الهی در قرآن، اعجاز آن، جاودانگی پیام

 شود مسلمان و متکلّمی چون ناصر خسرو، بیش از مسلمانان معمولی، دغدغه فهم و درك معانی پیدا و پنهان آن را داشته باشدمی

خود، از مقام و منزلت قرآن و  ( و در آثار مختلف252/11، 12/85، 81/21، 81/8، ،/311ناصرخسرو قرآن را حفظ داشته )قصاید .

توان فضایل و فواید آن سخن به میان آورده است و درباره کمیت و کیفیت اقبال و ادبار مردم زمانه به تفصیل بحث کرده است، می

تی و توان ذکر کرد وهم دالیل و انگیزه های عقیدگفت که در این راه هم انگیزه ها و دالیل شخصی و شخصیتی و روانشناسانه می

 .و دسته بیرونی و درونی تقسیم کردتوان به دکالمی و روش شناسانه؛ به تعبیر دیگر، این عوامل و دالیل را می
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 یونعوامل و داليل بیر-1

مانده این امر به خوبی دیده اند در آثاری که از آنان باقیاسماعیلیان به قرآن و معانی تأویلی آن توجه خاص داشتهاین که  "

دهند. برای هر امر یا قولی، از جمله قرآن کریم، ظاهر و باطنی معتقدند و اهمیت بیشتری نیز به باطن و تأویالت آن می شود کهمی

کنند که الزم و واجب است ما آیات قرآن و معارف و احکام دینی را تأویل کنیم و به ظاهر و آنان دالیلی از قرآن و حدیث ارائه می

ناصر خسرو که معتقد و ملتزم به فرقه اسماعیلیه (3112، 11، ص الولید ) "م .نی اعتقاد داشته باشیمی معارف دیباطن داشتن تما

 است در آثار متعدد خود، به اهمیت قرآن، رمزی بودن آیات آن ولزوم تأویل آیات وفهم معانی آن تصریحات و اشارات بسیاری دارد .

 

 عقلی و باطنی بودن اسماعیلیه

 

نام دیگر فرقه اسماعیلیه، باطنیه است ودلیل اصلی این امر نیز آن است که ایشان در مواجهه با اموری مثل انیم، دنان که میچ

 خویش، عقلی معیارهای و توجیهات با را امور آن که کردندمی وسعی اندیشیدندمی تأویلی شدیداً …خداوند، عالم، آدم، شریعت و

دادند، بفهمند و به دیگران عرضه کنند. فهم فلسفی و باطنی از قرآن نیز فلسفی یونان قدیم سازگاری می ـ عقلی نظام با بیشتر که

در آثار اسماعیلیه سفارش شده وهم بدان عمل شده است. آنان، عقلی بودن و باطن اندیشی خود را با تعقّل و تدبر در آیات کتاب 

 کردند.ا گفتن و نقلی شدن، مخالفت علنی میحَدَّثندادند وبا خداوند، به دیگران نشان می

تعمیم آن بر شریعت و آیات الهی، در سراسر آثار اسماعیلیان تکیه بر مبانی عقلی و فلسفی و تطبیق امور تکوینی بر معارف دینی و"

هر و باطنی است که هر امر محسوسی دارای ظا" :کندخورد . قاضی نعمان دلیل چنین تعمیمی را این گونه بیان میبه چشم می

گیرد. بدین خاطر هر ظاهر محسوسی شامل باطنی است که زوج و شود و به باطن آن علم تعلق میظاهر آن با حواس درك می

        ( 3113، 2،5) آقانوری ،ص."همراه آن است 

                                                                      

 اي نبی)ص( درباره قرآن و عترت توجه به توصیه ه 
 

اسماعیلیه نیز  "ن و عترت از یکدیگر جدایی ندارندهای دیگر پیامبر، قرآعقیده شیعیان و طبق حدیث معروف ثقلین، و سفارش ربناب

)ع( و آل نبی )ص( مستندشان اند، با توجه به آن حدیث و احادیث دیگری که درباره علی که از فِرَق مشهور شیعه در گذشته بوده

بوده، کوشیده اند که مصداق برخی آیات را اهل بیت بدانند و تنها آنان و سپس اعقاب آنان، یعنی سادات فاطمی را اهل تأویل و 

سفارشهای قرآن و استعداد آن برای فهم و تأویل گسترده این  که خداوند در قرآن ( 251، ص همان )".قرآن بدانند فهم باطن

آیات  .کند که در آیات الهی تدبر و تأمل کنند و به چشم عبرت در امور بنگرندهای بسیاری به مخاطبان خود میکریم سفارش

دن، و بیان تمثیلی وتشبیهی بعضی امور، و اشتمال بر آیات متشابه، راه را برای فهم قرآن نیز به علت اجمال بعضی مطالب، ادبی بو

آید و محققان نیز چنانکه از اشعار ناصر بر می.داردهای متکثّر و متعدّد در جهت اهداف مختلف معرفتی وکالمی باز نگه میو دریافت

انه ادب فارسی است. از خصایص و لوازم شعر زهد که مخاطب را به اند ناصر خسرو، از معدود شاعران شعر زاهدبدان اشارت داشته

کند، استفاده وسیع از آیات و روایاتی است که بر این تزهد، تأکید آوری به آخرت تنبیه و دعوت میدوری از دنیا و ظواهر آن و روی

متنوع و متعددی ازمضامین قرآنی در دعوت به های شمارد، استفادهمیشعر زهدکنند. ناصر خسرونیز به این دلیل که خود را شاعر

 ایجاب شغل وحرفه روحانی او"کرد. آن میناصر خسرو به دالیل حرفه ای نیز باید توجه و عنایت زیادی به قر  .زهد کرده است

 حجت عنوان و بود شده زمین خاور تبلیغ مأمور مصر فاطمی خلیفه طرف از او زیرا باشد، داشته قرآن به فراوانی بصیرت که کردمی
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 در تا باشد آشنا آن رموز به و داشتهبر از را اهلل کتاب که شودمی اعطا کسی به پایه و مرتبه چنین مسلّماً و داشت را خراسان جزیره

)محقق ،ص  . "های دینی و مذهبی و اثبات مدعای خود بتواند به آن استشهاد و تمسک جویدام مباحثه و مناظره و القا خطابههنگ

11 ،3181) 

 

     عوامل و داليل درونی-2

 روحیه حق جويی و حقیقت طلبی ناصر  

ای که موجب توان روحیه حق جو و حقیقت طلب او ذکر کرد؛ همان روحیهاز دالیل شخصی رویکرد خاص شاعر به قرآن را می

وتمسک بدان برای رسیدن به هدایت و حقیقت تحول روحی او نیز شده بود. او در این مسیر، دستاویزی محکم تر از قرآن 

توانست پیدا کند و احتماالً، از این رو بود که وقتی متوجه التفات زیاد اسماعیلیه به قرآن و فهم معانی و باطن آن بیشتر از نمی

شود، قائل می در آثار خود و به خصوص سخن دینی همیت و شرافتی که ناصر خسرو برای سخنا".سایر فرق شد، بدانان پیوست

تواند سخن شریف خداوند باشد، شمارد و آدمی نیز از نظر او، میرا سخن آخر میرا سخن اول و قرآن بسیار قابل توجه است. او عقل

همچنان که عیسی نیز کلمۀ اهلل و سخنی از خداوند به خلق بود. سخن خداوند در قرآن نیز عالی ترین و گرانقدرترین نمونه سخن 

 (3122، 333، صشفیعی کدکنی) ".دهدناصر خسرو به آن توجه ویژه ای نشان میاست که 

 اطالع عمیق از ادب عرب و علم تفسیر و تأويل قرآن  

 "آید، علم و اطالع او در علم تفسیر، تأویل و علوم مقدماتی آن، بسیار چشمگیر است.  بر می خسروچنانکه از آثار نظم و نثر ناصر

داشت که از الفاظ و معانی و مفاهیم قرآن، به طرق مختلف در اطالع عمیق وی از ادب عرب و تفسیر و تأویل قرآن، او را بر این می

سرو چنانکه رسم متکلمان و متفکران زمانه اش بود، ناچار بود که ناصر خ(3121، 1ص)محقق، . "بیان سخن خود استفاده کند

مرکز ثقل افکار و عقاید خود را در قرآن بجوید و از قرآن نشان دهد؛ در این راه، اگر متکلمان سایر فرق اسالمی با تمسک به ظاهر 

اندیشه تأویلی اسماعیلیه همان کار را به  دادند. ناصر خسرو به کمکبرخی آیات متشابه، عقاید خود را مستدل و قرآنی نشان می

توان کرد.یکی از دالیل شخصی این توجه را میتر، هم در آیات متشابه و هم در آیات محکم دنبال میپروا تر و باطنیصورتی بی

تر از قرآن سی بهلنس و مجوگذراند، ما در تبعید و انزوا میای طوالنی از عمرش رکه دوره اودلیل روانشناختی ذکر کرد، 

توانست پیدا کند؛ و هم کالم شدن با حق تعالی عالوه بر افزودن علم و آگاهی او، بدو آرامش و اطمینان روحی ـ روانی نیز نمی

داند که ملجأ و پناه معنوی اوست و در جهاد بیرونی و درونی خود، از آن ناصر خسرو قرآن را به منزله دژی استوار می"بخشید. می

 ،وزیر ، احترام و ثروت دست شسته و از امیر  ،منال ،مال  ،تجمل دنیوی  ،گیرد. او که از زندگی عالیو مهلک بر می سالح قاطع

کرد و جهان معنوی سلطان و حاکم گریزان گشته بود و در جهان مادی عصر خویش، جز تاریکی و ظلمت چیزی را مشاهده نمی

کرد و در تنگنای دره یافت، فقط قرآن بود که در سر تا پای وجود او اثر میتهی مییعنی جهان علم و دانش زمان خود را بس میان 

 (،1صهمان ،) ."ساختیمگان که تاریکی از همه سوی او را فرا گرفته بود، خانه دل او را روشن می
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 لمقام تأويل و تنزي

 

ظاهر آیات قرآن ارزش مستقلی قائل نیست و بیشتر، به آید، ناصر برای چنان که از آثار منثور و دیوان اشعار ناصر خسرو بر می

متعددی است، در احادیث آمده رد و باطن آن نیز دارای بطن باطن و تأویل آیات نظر دارد. این که قرآن کریم ظاهر و باطنی دا

ه در آن ها داستان های است، در قرآن نیز سخن از آیات متشابه و تأویل آن به میان آمده است و آیات بسیاری نیز وجود دارد ک

، مجاز و کنایه نیز کم نیست، که همه این موارد به ، آیات عام و انواع متعدد تشبیه، استعارهواقع نمای تمثیلی، امثال، آیات مجمل

ارفان و ، استعاری و استنباطی را فراهم کند. عهای پرداختن به معناهای ضمنی، رمزیگرایی و زمینهتواند، مقدمات باطننوعی می

های متعدد و به صورت محدود یا نامحدود، به تأویل و تفسیر باطنی قرآن های مذهبی، به شیوهمسلمان گذشته و فرقه دانشمندان

پرداخته یا ها مثل معتزله، شیعه و صوفیان بیشتر از سایرین به تأویل و تفسیر باطنی قرآن پرداخته اند؛ از آن میان، برخی فرقه

بحث از تأویل هم در بین مفسران و اهل علوم قرآن و حدیث شهرت دارد، و هم در بین اهل کالم و فقه، و "اند. هبدان مشهور شد

طن و تأویالتی باهم اهل عرفان و تصوف . آنان با این که کم و بیش اهل عمل به ظواهر احکام شریعت بودند اما برای آن ظواهر، 

اند. بنابراین، تأویل، در نزد تأویالت را افراطی و خارج از قواعد درست تأویل دانستهقائل بودند که فرقه های دیگر غالب آن 

اسماعیلیه از مقام واالیی بر خوردار است، و آنان، در آثار خود، به اثبات این مقام پرداخته و تأویل را در کارها و مقررات شرعی، 

 جوی معانی نهانی رادرآثار خویش شرحو، اهمیت تأویل وجست ناصرخسرو نیز، به صراحت اند.کامال واجب و ضروری دانسته

           ( 3181،        213محقق ، ص )."دهد می

داند و در آثار خود، به بیان معانی باطنی و ممثول احکام و آیات ناصر خسرو، آیات الهی و احکام شرعی را به زبان رمز و مثل می

اهل باطن و تأویل گفتند سخن خدای تعالی اندر قرآن بر سبیل مثل است، چنان "ده است: پردازد. در جامع الحکمین چنین آممی

گوید: قوله، و لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، ... بر ما واجب است که امثال را که اندر قرآن است از خویشتن که می

  (3121، ،1تفیسی،ص ) ".تعالی آن را تنبیه و تحذیر خویش دانیم از خدای  کهدور نیندازیم، بل

از نظر ناصر خسرو، کتاب و شریعت قابلیت پذیرش معانی مختلف را دارند، اما، این امثال و رموز تأویل پذیر، نه از طریق ناطق   

بودن قرآن رسد. در دیوان قصاید نیز، موضوع مثلی شود و به جویندگانش مینبی رمز گشایی می ، بلکه از طریق اساس وصیپیامبر

داند که محتاج تأویل و بازنمایی است و او مثل یا امثال قرآنی را جزو ظاهر و تنزیل کتاب می ".شریعت، به تکرار طرح شده استو

پر شده است از امثال، تنزیل کند و معتقد است که سراسر قرآنحقیقت امثال را رسیدن به معانی کنایی، یعنی ممثول آیات ذکر می

داند که خود محتاج شرح و تفصیل است و آنانی را که از معنا و ممثول این سوره ونه، مضمون سوره فیل را تمثیلی میو برای نم

داند که برای بنیاد و ساختمان ظاهری دین و دنیا وجود دارد، و مثَل را قالبی می .ویکندآگاهی ندارند، به اصحاب فیل مانند می

در جایی (3123 ،،18، ص فروزانفر )"کند.اختمان را به خوانندگان و بینندگان معرفی میعلم تأویل، کیفیت و چگونگی این س

های الهی تعبیر شده که مانند هر گنجی، احتیاج به رمز گشایی دارد، اما راه و راز رسیدن به حق و دیگر، امثال قرآن، به گنج

بر آل رسول است که آدمیان را بر اسرار و جواهر نهفته امثال آگاه گشودن آن خزاین، اعتماد بر اقوال و منقوالت نیست، بلکه اعتماد 

اند؛ به این ترتیب، مثلهای کند. مَثَل، قفلی است که اگر خوانندگان و جویندگان به دنبال کلیدش نباشند، گرفتار بیماری جهلمی

 .شودنمی مشکل امثال بر آدمی آسان ح و گزارش دارند و تا شرح نگردندقرآن به علّت تو در تو بودن، احتیاج به شر
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دانند معتقدند که اگر اختالفی نیز هست، فقط در ناصر خسرو و اسماعیلیه، کلیه احکام و اعمال شریعت را رمز و مثل و اشارت می"

ان همه های پیغمبرشریعت هاختلف آمد و عملو لفظ های قرآن م لفظ و رمز و عمل ظاهری اهل شرایع است نه معنی و تأویلشان

های خدای و تأویل شرایع رسوالن همه مختلف آمد، از بهر آنکه هر دو مانند کالبد مردم بودند و کالبدها مختلف بود و معانی کتاب

 (        3181ریال18محقق، ص )."نیست گردنده ن حال خود یکی است، از بهر آن که مانند روح مردم بود و روح را حالیکی آمد و آ

 عمل به شريعت، مقدمه رسیدن به تأويل 

داند و آن را با در کتاب گشایش و رهایش خویش، عمل به شریعت را مقدمه و پیش شرط رسیدن به علم تأویل میاخسروناصر 

 شریعت پیغمبران بر مثال این جهان است که هر که بدین جهان در نیاید، بدان جهان نرسد، همچنین"کند: تمثیالتی، تبیین می

 (  335)ناصرخسرو،گشایش ورهایش،ص ."هر که شریعت را کار نبندد، به علم تأویل نرسد

های مردم اند و نفسکند که از آسمان به سوی زمین فرو هشتهتمثیل دیگر او از این قرار است که تنزیل را به نردبانی مانند می    

برسد، و عمل به تنزیل و شریعت همان باال رفتن از پایه های نردبان رود تا به آسمان مومن، بدان وسیله از پایه های آن باال می

 .  (333ص)همان، ".تا روزی که به سر نردبان برسد که آن علم تأویالست "است، 

                                                                               

دانند، اما بر خالف اباحیه، به ظاهر بی توجه نیستند و تأویل و باطنند، و باطن را به ظاهر، رتبتاً مقدم میاسماعیلیه با این که اهل 

دانند؛ ناصر خسرو نیز به تکرار و تاکید، عمل به ظاهر را الزم و واجب، اما ناکافی عمل بدان را حداقل تا زمان ظهور قائم، ضروری می

گیرد، واجب است و گرنه آدمی به تن اسرار شریعت، که با استخبار از اهل تأویل صورت میکند که دانسداند و اضافه میمی

رسد  و کسی که یکی از این دو ظاهر و باطن را باطل کند و قبول نداشته باشد دجال امت و ملعون است، او در رستگاری نمی

ریان آن است که باطن را باطل کند و دجال باطنیان آن دجال ظاه"  :نویسدضمن تأویل خبری از پیامبر درباره دجال، چنین می

است که ظاهر را باطل کند و این هر دو دجال را دین نیست و متابعان ایشان از شریعت دورند و هر دو دجال با گروهان خویش 

    ( 313)همان، "اندر آتش اند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

در  "ابیات زیادی درباره ظاهر و باطن قرآن، به صورت تمثیلی یا غیر تمثیلی، مورد بحث قرار گرفته است؛ خسرواصردر دیوان ن

بینیم که ظاهر الفاظ قرآن یعنی  تنزیل  آن، مثالً به دریایی تشبیه شده که ظاهر آن دریا، آب شور کم قدر و کم ابیات متعددی می

داند که اگر بو، یعنی معنی و جواهر و آللی گرانقدر. یا آنکه ظاهر و الفاظ قرآن را مشکی می مصرف است، اما باطن آن، پر است از

توان بر آن نهاد.ناصرخسرو برای نشان دادن رابطه تقابلی تنزیل و تأویلی نهفته و خوش، نداشته باشد، دیگر نام مشک هم نمی

مثیل مشهور او که، تنزیل را در پیدایی به تن، و تأویل را در پوشیدگی به تأویل، تمثیالت و تعبیرات دیگری نیز دارد، از جمله این ت

کند که در مواجهه با ناصر در اشعار خود بارها خواننده را دعوت می. ( 3188،، 213ص محجوب، ) "کند.جهان نهانی، مانند می

بپرسد و بجوید، چون معتقد است که حقایق تنزیل،  قرآن، دنبال تأویل و معانی نهانی آن برآید، و تأویل تنزیل را از داننده تأویل

ماند .او شود و تنزیلی که تأویل نگردد، مثل آبی زیر کاه است که فایده و حقیقت آن از دیدگان نهان میجز با تأویل آن آشکار نمی

مثل شمع عیسی و شمعون شمارد که یوشع نبی به پیامبران داده بود و تأویل حقیقی را طلب کردن تأویل را جزو پندهایی می

کند .او معتقد است، که فضیلت و دشواری در خواندن باطنی و رسیدن داند که شب ظلمانی مسیحیان را روشن میمیوصی عیسی
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به مغز و تأویل قرآن است، و گرنه خط و قرائت ظاهری قرآن که بر همگان نازل شده، از دست دبیر دور، و بر گوش شنوندگان 

گوید که نباید کاه و دانه را با هم خورد، و همان طور که خوردن گردو نیست. همچنین، در ترجیح تأویل بر تنزیل میدشوار و ثقیل 

با پوست سودمند نیست، عدم توجه به باطن امور نیز مضر است .ناصرخسرو معتقد است که علم تأویل، در البالی تنزیل نهان شده 

 برود، او در امور دینی اعور و غیر بصیراست . است و هر کس بدون تأویل به سراغ تنزیل

 فوايد تأويل

گری  د است، او با ذکر این فواید در البالی آثار خود، مخاطبان خویش را به تأویل از دیدگاه ناصر خسرو، فواید و نتایج تأویل متعد

 :توان در شش دسته تقسیم و عنوان گذاری کردمیفواید مذکور را .  کنددعوت، و کار خود و دیگر اسماعیلیه را توجیه و تأیید می

 رستگاري و هدايت بخشی  -1

( ...  11/21اهلل یهدی به من یشاء ) ذلک هدی"(، ضمن ترجمه و توضیح آیه 15-1،در کتاب جامع الحکمتین)  خسروناصر

در کتاب وجه دین، به صراحت، . ”خواهد آن است راه راست خدای، یعنی تأویل است راه راست و بدو راه نماید هر که راآورد: می

 (3121، ،2)وجه دین ، ص  داند.رستگاری نفس را در باطن کتاب و شریعت می

 شبهت زدايی و گره گشايی -2

عقل را هدایتی است سوی طلب تأویل تا شبهت ها بدان از او زایل شود یکی از شبهات محتمل، شبه تناقض ظاهری بعضی اقوال 

همچنین  توان اختالف و اشتباه و تناقض ظاهری را از آیات قرآن دور کرد.است که با تأویل آن آیات و اقوال، میخداوند در قرآن 

تا از ظلمات "فهم متشابهات و امثال و رموز قرآن نیز، بر مردم عادی دشوار است که باید آن را از خداوند تأویل استخبار کنند، 

                                                                                        ( 338، ص  مانه) ."مثلها به نور تأویل بیرون آیند

 عمل آفرينی -3

داند، و معتقد است که باید به دنبا ل اسرار شریعت که مخفی است بود و ناصر عمل کردن به ظاهر شریعت را الزم، اما نا کافی می"

های قرآنی، موجب بصیرت بیشتر و در نتیجه انجام نکرد، البته دانستن معانی و بواطن امور شرعی و مثلبه ظواهر اعمال بسنده 

 (3111،  88، ص غزالی) "گردد.بیشتر اوامر الهی می

 رسانی زدايی و حقیقت جهل -4

دهد ، و راه رسیدن به رهایی میکند آدمی را از بند عظیم جهل که تأویل با شرطی که برای آن ذکر می "معتقد است خسرو ناصر 

توان جست و یافت مگر از راه تأویلی که تفصیل آن را علم حقیقی نیز راه تأویل و دانستن آن علم است ، و البته حقیقت را نمی

                                                                                                                                        (3181، 28)وجه دین ، ص .های مختلفی در آثار خویش گفته است  خود ناصر، با تمثیل
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 ـ تسکین آفرينی5

ت برای مردم ها و متشابهاتأویل، فایده روانی نیز دارد که همان تسکین آفرینی و آرامش بخشی آن باشد. یعنی وقتی تأویل مثل"

گرایی سیر شده و به جوش گروهی که از تقلید و ظاهر( 1،،3121)جامع الحکمتین ،ص  . "گیرد آشکار شود، دلشان قرار می

 یابند .اند، با شنیدن معانی نهانی، تسکین روانی میآمده

 رهايی بخشی -6

ل، به مثل، برای آدمی، همچون پر برای پرنده است  و بخشد و تأویناصر خسرو معتقد است که تأویل به جان آدمی قدرت پرواز می

 تواند از اسرار عالم سر در آورد و خود را از چراگاه جهان بیرون کشد و رهایی بیابد .آدمی با دانستن تأویل می

 تأويل محدود آيات در اشعار

های لفظی و اشاره به معانی ظاهری آیات و استفادهتوان گفت که و میاست خود به آیات زیادی اشاره کرده، ناصر خسرو در دیوان 

اشارات قرآنی دیگر، مثل امثال قرآنی و قصه های اقوام گذشته و احوال و پیامبران پیشین، یعنی استفاده از تنزیل و تفسیر قرآن، 

ریخی سبک شناختی است، به توان بر شمرد، دلیل تایکی از دالیلی که برای آن می. بیشتر مورد توجه ناصر در اشعارش بوده است

های هنری و وسیع از قرآن تا زمان شاعر ما، هنوز به شعر فارسی راه نیافته بود کاری که بعدها در سبک این معنی که، استفاده

از  شودـ و همین مقدار استشهاد ناصر از آیات و استفاده اوعراقی و در اشعار موالنا، به وفور، به صورت تفسیر یا تأویل دیده می

مفردات و ترکیبات قرآنی، امر تازه ای است که در شعر پیشینیان و معاصرین او راه نیافته بود. البته در آثار منثور ناصر، تأویل آیات 

شود. غیر از کتاب سفرنامه که خود بحثی جدا دارد، و در صحت انتساب آن به ناصر تردیدهای و مفاهیم قرآنی به فراوانی دیده می

د دارد، در سایر آثار، کم و بیش، به اثبات تأویل پرداخته و مفاهیم و آیین های دینی را، مطابق عقاید اسماعیلیه، تأویل بسیاری وجو

 .کرده است. کتاب وجه دین، پر از تأویالتی است که درباره اصول و فروع و برخی مفاهیم و رسوم مذهبی صورت گرفته است 

 شايستگان تأويل قرآن

ر و بیان ظاهر و تنزیل قرآن را وظیفه پیامبر)ص( یعنی ناطق، و تأویل و ارشاد به باطن آن را وظیفه امام و وصی و اسماعیلیه تفسی

فهم اسرار شریعت ممکن نیست، مگر از طریق ائمه و انصار ائمه و دعات او. اساساً محور بنیادین "دانند. در واقع جانشین او می

کرمانی (  3113 ، 2،1ص)آقانوری،."گفتندز امامان است و به همین سبب به آنان تعلیمیه میعقاید و فلسفه آنـان اخذ و تعلیم ا

در کتاب المصابیح، یکی از متفکران مشهور اسماعیلی، یکی از دالیل ضرورت وجود امام را نیازمندی قرآن و احادیث به تأویل 

ارمغان آورده به زبان عربی است و این زبان تحمل معانی متعدد را از آنجایی که آنچه پیامبر)ص( برای ما به  " :گویدداند و میمی

حکمت،  توان با توجه به عقاید مختلف و چه بسا متضاد توجیه کرد؛تابد، هر آیه و خبری را میدارد و امثال و رموز مختلفی را بر می

 . (3113، 212،ص همان)"ل الخطاب آن باشدکند که بین امت فردی باشد که معنا و مقصود واقعی را بیان کند و فصاقتضا می

داند نه تأویل ناصرخسرو، پیامبر اکرم ص را که اورنده وحی و شریعت است، مثل دیگر اسماعیلیه، فقط مفسر و گزارشگر قرآن می

کندو در اشعار نیز، کار در کتاب وجه دین، صریحاً، منزلت رسول را تألیف کتاب و شریعت بدون تأویل آن ذکر می.کننده آن

شمارد . یعنی در نظر ناصرخسرو، پیامبرص با آن که غواص و شریک و انباز آن حضرت را گزارش کردن قرآن به خلق بر میبی
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آن است که به خلق برساند که قرآن کریم، دفینه و گنجینه دریای دین است؛ معنی دان قرآن است، اما منزلت و مأموریتش فقط 

بنابر این، مردم عالوه بر ظاهر باید به دنبال غواص و دانای امینی باشند که از دریای الفاظ قرآن، که به مانند شوراب است، آللی و 

آید، از آثار ناصر بر می(، کسی نیست. ع( و آل نبی )علی )گران قیمت معنا را استخراج کنند، امین آن گنج دریایی نیز جز عجواهر

اند و بقیه مردم، فقط باید به دنبال اینان باشند و تأویالت و ( و بزرگان و دانایان اسماعیلیهع(، آل نبی )عاهل تأویل فقط علی )"

مکاتب را قبول ندارد و حتی بعضی از تأویالت آنان را نقد  باطن احکام و آیات و امور را از ایشان بپرسند. او تأویالت سایر فرقه ها و

 (3121،388)جامع الحکمتین ، ص ."کند و طرد می

 (عآل رسول و علی )

( معتمدانی اند که بر علم امثال، و امثال قرآنی، و گشودن معانی و ممثوالت قرآن آگاهی دارند، و بر مشکالت ع( و علی )عآل نبی )

ناصرخسرو تأل لو و تازگی تأویل را به  .دهندطن آن را شرح میاآیند و برای مردم معانی و به در قرآن آمده فایق میو متشابهاتی ک

ای فرض کنیم، تنزیل را پود کند که روز به روز در حال افزایش و ترقی است و حتی، به مثل، اگر برای دین جامهماهی نو مانند می

آورد، یعنی، بدون تأویالت آن بزرگان، جامۀ گران بها به حساب میدهند، تار آن جامهبه دست می آن و تأویالتی را که آل پیامبر

شمارد و معتقد است که ( را تأویل کتاب و شریعت میعشأن و منزلت علی ) "شود . ناصر خسرو در جامع الحکمتین،دین بافته نمی

کند تا مورد پذیرش خشک گفته شده با نم معنی، تر و پیراسته می وصی رسول خدا ، ظاهر قرآن را که به صورت رمز و مثال

 ) 253، صهمان) "خردمندان قرار گیرد و آنان در شبهه نیفتند .

معتقد است که علی)ع( مثل مادری مهربان، "شمرد، ( را پدر و مادر خلق میعهمچنین با استفاده از حدیث پیامبر که خود و علی )

و هاضمه  کند تا برای آدمیانی که قدرت درکشان کم استوجود خویش به شیری نرم و گوارا بدل می طعام سخت تنزیل را در

 . (235)همان،ص".باشد فهم قابل دارند، ضعیفی

داند، اوصاف و احوال وان نیز، ضمن مقام بسیار واالیی که برای آن حضرت قایل است و خود را شیعه حیدر میناصر در اشعار دی

پشت احکام  امین سر یزدانروان قرآن ،  ون علم خازشمارد و آن جناب را بسیاری را نیز در خصوص شأن تأویلی آن حضرت بر می

( است  و تیغ آن جناب نیز یاری دهنده کند که میزبان آن علی )عر معنی فرض میداند، و همچنین قرآن را خوان مشهومی قرآن

، آیات قرآن، سراسر به زبان رمز و مثل گفته شده است، اما هر رمزی نیز محتاج کلید و رمز گشاست، خسرواز نظر ناصر قرآن است .

الفاظ و عبارات قرآن را در پیدایی و پنهانی، به دختری  اند ناصرخسرو، تنزیل، یعنی ظاهر(عو رمز گشای قرآن آل نبی و علی )

( را زیور نهانی دختر عکند که ظاهرش پیدا و زیور و زیبایی آن پنهان است، و معنا یابی و تأویل گری علی )پوشیده مانند می

جناب، آن مشکالت را با تأویل مچنین تنزیل کتاب، مشکالت و متشابهاتی دارد که ا گر آن  آورد.محجوبه تنزیل به شمار می

رسند. و اگر آن حضرت، قلعه ( نیستند، بدان جهت به هالکت میعخویش باز نگشاید، دشمنان و کسانی که دنبال تأویل علی )

جویی  ماند. بنابراین رهمعانی و مشکالت قرآن را به روی اهل آن باز نکند، قرآن مانند قلعه خیبر غیر قابل نفوذ و دست نیافتنی می

و نجات، به کمک قرآن، یعنی تنزیل و تأویل آن، ممکن است که البته تأویل را باید از آل رسول و داماد او که امین سر الهی و راز 

( عگوید، حضرت محمدص، گنج و دفینه خود، یعنی قرآن را، به قرین خود یعنی علی )گشایند، جستجو کرد .ناصر خسرو می

(، چنان که در حدیث آمده، نسبت عیاریگر و یکی از دو بنیاد دین اسالم است. نسبت پیامبر و علی )سپرد، قرینی که شمشیرش 

موسی و هارون بود و پیامبر علم حق و علم حقیقی و قرآن را به وصی خود سپرد، و البته، سامریان امت، دستی بر مطالب و معارف 
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ویل خود سرنوشت و حاکم عادلی بر سر امت بود ، و فقط آن حضرت بود که در آن ندارند و آن جناب که معدن علم بود، با تیغ و تأ

 شنوند.شنیدند و میفهم معارف قرآن توانا و بصیر و معنی دان بود و بقیه مردم فقط آواز و قرائت آن را می

 ئمه و بزرگان اسماعیلیه ا

شمارد، و گری قرآن و آیین های دینی را مجاز مینیز تأویل( و آل نبی برای ائمه و علمای اسماعیلی عناصر خسرو بعد از علی )

این امر را در آثار منثور خود به تفصیل  وی .معتقد است که مردم باید برای فهم معانی قرآن و احکام شرعی به سراغ آنان نیز بروند

راتی کمتر بیان شده که بقا و جاودانگی در علم باز گفته است که باید به دنبال تأویل اساس و حجت و ... بود، و در دیوان نیز، با اشا

الهی و قرآن است، و قرآن، دانش سرایی است که کلید و در و دربانی دارد، و البته در آن سرا، از چوب نیست، بلکه شخص دانایی 

مام فاطمی عصر، یعنی است که بهترین بنده خداست و باید، در قیامت، به او و جد او بازگشت کرد و منظور او از این شخص همان ا

گوید، اشاراتی به امین آن حضرت در روزگار خود، از دیدگاه وقتی از گنج و دفین پیامبر، یعنی قرآن، سخن می"مستنصر است. 

در (3121، 3،1،ص گشایش و رهایش) ."کند که منظور او باز همان مستنصر، یعنی امام فاطمی عصر ناصرخسرو است خود، می

ز از فردی سخن رفته که فردای قیامت باید به جد او امید داشت، و آن شخصی بی همتا و تأویل دان است و راز قصیده ای دیگر با

ناصرخسرو در جایی از دیوان، خود را نیز که از حجج اسماعیلی است، شارح و معنا دان .تأویالت را باید از خزانه او جستجو کرد

 :گوید کهمنتقد و معترض حاضر یا غایب خود میخطاب به مخاطب و کند و قرآن معرفی می

 پیش آر قرآن و بپرس از من از مشکل و شرحش و معانی

 بـنکوه مرا اگر نـدانـــم به  زانکه  تو  بی خرد  بر آنی

او، پنجه فرو بردگان در علم، ناصر خسرودر جاهایی مختلفی از دیوان و آثار خود از تأویل دانایان و راسخان در علم، یا به تعبیر خود 

 آید، منظور او از این افراد نیز کسی غیر از آل نبی و بزرگان اسماعیلی نیست.سخن گفته است، اما چنان که از آثارش بر می

 :نمونه قصیده قران

 گزینم قران است و دین محمد

 دهمین بود ازیرا گزین محم

 بورزمیقینم که من هردوان را 

 یقینم شود چون یقین محمد

 کلید بهشت و دلیل نعیمم

 حصار حصین چیست؟ دین محمد

 محمد رسول خدای است زی ما

 همین بود نقش نگین محمد

 مکین است دین و قران در دل من

 همین بود در دل مکین محمد

 به فضل خدای است امیدم که باشم

 یکی امت کمترین محمد

 دربه دریای دین اندرون ای برا

 قران است در ثمین محمد

 دفینی و گنجی بود هر شهی را

 قران است گنج و دفین محمد

 بر این گنج و گوهر یکی نیک بنگر

 کرا بینی امروز امین محمد؟

 چو گنج و دفینت به فرزند ماندی

 به فرزند ماند آن و این محمد

 نبینی که امت همی گوهر دین

 نیابد مگر کز بنین محمد؟

 گنج و دفینشمحمد بدان داد 

 که او بود در خور قرین محمد

 قرین محمد که بود؟ آنکه جفتش

 نبودی مگر حور عین محمد
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 ازاین حور عین و قرین گشت پیدا

 حسین و حسن سین و شین محمد

 حسین و حسن را شناسم حقیقت

 بدو جهان گل و یاسمن محمد

 چنین یاسمین و گل اندر دو عالم

 کجا رست جز در زمین محمد؟

 نیارم گزیدن همی مر کسی را

 بر این هر دوان نازنین محمد

 قران بود و شمشیر پاکیزه حیدر

 دو بنیاد دین متین محمد

 که استاد با ذوالفقار مجرد

 به هر حربگه بر یمین محمد؟

 چو تیغ علی داد یاری قران را

 شک معین محمدعلی بود بی

 چو هرون ز موسی علی بود در دین

 نشین محمدهم انباز و هم هم 

 به محشر ببوسند هارون و موسی

 ردای علی و آستین محمد

 عرین بود دین محمد ولیکن

 علی بود شیر عرین محمد

 بفرمود جستن به چین علم دین را

 محمد، شدم من به چین محمد

 دار محمدشنودم ز میراث

 های چون انگبین محمدسخن

 دلم دید سری که بنمود از اول

 حمدبه حیدر دل پیش بین م

 زفرزند زهرا و حیدر گرفتم

 من این سیرت راستین محمد

 استاز آن شهره فرزند کو را رسیده

 به قدر بلند برین محمد

 ازوی من ٔ  نبودی ازین بیش بهره

 اگر بودمی من به حین محمد

 جهان آفرین آفرین کرد بر من

 به حب علی و آفرین محمد

 کنون بافرین جهان آفرینم

 محمدمن اندر حصار حصین 

 تو ای ناصبی جز که نامی نداری

 از این شهره دین وزین محمد

 به دشنام مر پاك فرزند او را

 بدری همی پوستین محمد

 مرا نیز کز شیعت آل اویم

 همی کشت خواهی به کین محمد

 به دین محمد تو را کشتن من

 کجا شد حالل؟ ای لعین محمد

 به غوغا چه نازی؟ فراز آی با من

 محمد    مبین  کتاب حکم  به 

 به حب محمد رهینم  من  اگر

 ؟ محمد رهین   عدوی چونی  تو 

 به عیسی نرست از تو ترسا، نخواهد

 محمد  معین بو   این  رستن همی 

 مشرق  به   محمد   مستعین   منم 

 محمد  مستعین  از این  چه خواهی

 محشر  به  چه داری جواب محمد

 محمد  هین  و  چو پیش آیدت هان
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 نتیجه گیري

ناصر خسرو از شاعران شیعۀ قرن پنجم است و به همراه حافظ و رودکی جزء سه شاعری می باشد که کل قرآن را حفظ بوده و از 

وی در امور دینی سخت گیر و جدّی بود و شعر او نیز در راه  آیات قرآن برای اثبات ادعای خویش در شعرش استفاده کرده است.

گسترش عقاید دینی است، به همین دلیل بیشتر از شاعران دیگر به قرآن و حدیث توجّه کرده است. او حکیمی است الهی و در 

ناصر خسرو ایام جوانی را در عیش و نوش گذرانده  امّا در چهل سالگی خوابی دید و .ظراتش قابل توجه استالهیات و آیات قرآن ن

از شیوه های مختلفی برای  ویو به سوی مکّه روانه شد و زندگانی معنوی تازه ای را آغاز کرد.  براثر آن از کارهای بد دست کشید

به معنی و باطن بیشتر توجّه دارد و ظاهر و خواندن آن را به تنهایی کافی نمی  قرآن در اشعارش استفاده می کند. وی استفاده از

داند، و بر این باور است که سخن خداوند همانند مشک است و معنی آن مثل بوی آن است. همان طور که قدر و ارزش مشک به 

 بویش می باشد، ارزش و احترام قرآن نیز در معنای آن می باشد .

 مشک بی بو ای پسر خاکستر است              و معنی بـوی او  مشـک باشد لفـظ

او بهره گیری از قرآن را مشروط به پاك بودن دل می داند و از مهم ترین ویژگی شعر ناصر خسرو که با پشتوانۀ قرآنی است 

و تکیه بر نویدهای خدا در قرآن به  هشدارهای کوبنده و بی پروای شاعر می باشد که انسان گنهکار را می ترساند؛ امّا گاهی با توسل

در سفرنامه رویدادها و قضاها را با بیطرفی و بی غرضی تمام نقل  اوبندگان مخلص، رحمت و نعمت خداوند را بشارت می دهد.

و شده و شود، ملّاها و فقها سد راه ارسد و به امر دعوت به مذهب اسماعیلی مشغول میمی بلخ که به زادگاهش کند. اما زمانیمی

کنند، به این سبب در به آتش کشیده قصد جانش می رافضیو غالی،قرمطینام اش را بهعوام را علیه او تحریک نموده، خانه و کاشانه

ای که به کند، مناعت طبع، بردباری و عزت نفس دارد اما نسبت گرایش به مذهب اسماعیلی و وظیفهاشعار لحن او اندکی تغییر می

خت اسماعیلیان بودند، وی واگذار شده بود و نیز رویارویی با علمای اهل سنت و با سلجوقیان و خلیفگان بغداد که مخالفان سرس

چنان که از آثار پردازد.تازد و به دفاع از خویشتن میآموختگان زمان میشود، به فقیهان و دینستیز و پرخاشگری در وی بیدار می

ر آید، برای ظاهر آیات قرآن ارزش مستقلی قائل نیست و بیشتر، به باطن و تأویل آیات نظمنثور و دیوان اشعار ناصر خسرو بر می

دارد. این که قرآن کریم ظاهر و باطنی دارد ، در احادیث آمده است، در قرآن نیز سخن از آیات متشابه و تأویل آن به میان آمده 

، آیات عام و انواع متعدد است و آیات بسیاری نیز وجود دارد که در آن ها داستان های واقع نمای تمثیلی، امثال، آیات مجمل

های پرداختن به گرایی و زمینهتواند، مقدمات باطنو کنایه نیز کم نیست، که همه این موارد به نوعی می ، مجازتشبیه، استعاره

، استعاری و استنباطی را فراهم کند.  البته، بحث از تأویل هم در بین مفسران و اهل علوم قرآن و حدیث معناهای ضمنی، رمزی

اهل عرفان و تصوف . در این میان، اسماعیلیه بیشتر از سایرین به باطن اندیشی و  شهرت دارد، و هم در بین اهل کالم و فقه، و هم

                                                               اند. تأویل مشهور شده
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