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بررسي صحّت انتساب خواناالخوان به ناصرخسرو قبادیاني
احسان رئیسي

*

استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه اصفهان
(از ص  121تا )139
تاريخ دريافت مقاله ،1397/8/12 :تاريخ پذيرش مقاله1397/12/15 :

چکیده
حکیم ناصرخسرو قباديانی مروزی از شاعران و نويسندگان بزرگ فارسی در سدۀ چهارم و پنجم هجری
است .از ناصرخسرو آثار نثر و نظمی برجای مانده که همۀ آنها را برای ترويج و نشر تعالیم و عقايد
اسماعیلیّه نگاشته است .به دلیل اينکه در گذر زمان آثار بسیاری به اشتباه به ناصرخسرو انتساب يافته،
در صحّت انتساب بعضی از آثار مسلّم او نیز در سدۀ اخیر ترديدهايی راه يافته است .يکی از اين آثار،
خواناالخوان است که در آن در صد بخش (صف) ديدگاههای متنوّع و متعدّدی از اسماعیلیّه بیان شده
است .اين پژوهش با استفاده از دو روش :الف .تبیین شیوۀ علمی ناصرخسرو در تدوين آثار و ب .مقايسۀ
خواناالخوان با ديگر آثار منثور ناصرخسرو با تکنیکهای  .1مشابهيابی از طريق متنکاوی با استفاده از
تکنیک  Bag of Wordو معیار Cosine؛  .2بررسی ويژگیهای سبکی و زبانی خواناالخوان و.3
بررسی ساختار خواناالخوان ثابت کرده است که گرچه بخش مهمی از خواناالخوان (سی و هشت صف
از صد صف) ترجمۀ ينابیع ابويعقوب سجستانی است و در واقع محتوا و مطالب اين بخشها از ابويعقوب
سجستانی است ،ولی باتوجّهبه نشانههای زبانی و سبکی خواناالخوان اين اثر از قلم ناصرخسرو تراويده
است.
واژههای کلیدی :انتساب اثر ،سبک شناسی ،متنکاوی ،ناصرخسرو ،خواناالخوان.
*  .رايانامۀ نويسنده:

e.reisi@ltr.ui.ac.ir
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 .1مقدّمه
ناصرخسرو از يکسو در شمار مهمّترين نويسندگان و سرايندگان فارسی قراردارد و از
ديگرسو ،آثارش از مهمّترين منابع آشنايی با عقايد و تعالیم اسماعیلیّه است.
برهمیناساس ،در گذر زمان تحقیقات فراوانی دربارۀ زندگانی و آثار او انجام گرفته و
زوايای مختلفی از شرح حال او تبیین شده است .اين پژوهشها هريک بهنحوی کوشیده
اند جزئیّات زندگی و آثار ناصرخسرو را تبیین کنند ،امّا بهرغم اين کوششها همچنان
دربارۀ ناصرخسرو پرسشهای اساسی وجود دارد؛ ازجمله آنکه تعداد زيادی اثر طیّ
تاريخ به وی انتساب يافته که امروزه میدانیم برخی از آنها مسلّماً از آثار ناصرخسرو
است و برخی ديگر يقیناً از او نیست .دستۀ سومی هم وجود دارد که هنوز بهدرستی
مشخّص نیست آنها را ناصرخسرو نگاشته يا کسی ديگر.
مهمّترين دشواری در راه تبیین اين موضوعات آن است که آنچه در متون کهن و
تذکرهها دربارۀ ناصرخسرو و آثار او آمده ،غالباً اعتمادناپذير است .اين موضوع خود دو
دلیل دارد:
 .1ردّ و قبول ناصرخسرو از سوی ديگران ،از همان ابتدا که به آيین اسماعیلی دعوت
میکرده ،با غلو همراه بوده است؛ برخی به وی اعتقاد فراوان داشتند و بدو میپیوستند و
بعضی ديگر او را ملحد و کافر میدانستند (علوی بلخی 73 :1376 ،و جامی.)131 :1379 ،
همین موضوع سبب شده که سرگذشتهايی مجعول از وی نگاشته شود؛ ازجمله کالم
پیر (برتلس )152 -151 :1346 ،سفرنامۀ پامیر (همان )152 :رسالۀ النّدامة الی زاد القیامة يا
سرگذشت شخصی (ناصرخسرو :1363 ،مقدّمه) و گوهر ريز (ايوانف )438 :1363 ،که بخش
عمدهای از اطّالعات و برداشتهای ناصواب دربارۀ زندگانی و احوال ناصرخسرو طیّ تاريخ
از همین آثار آمده است.
 .2اسماعیلیّان تشکیالتی مخفی و پیچیده داشتند و به همین سبب بخشهايی از
تاريخ و عقايد اين فرقه هنوز در پردۀ ابهام باقی مانده است .زندگانی و شرح احوال
ناصرخسرو هم بهعنوان حجّت اسماعیلیّان در جزيرۀ خراسان از اين قاعده مستثنا نیست.
بنابر آنچه گفته شد ،متأسّفانه بهرغم جايگاه رفیع ناصرخسرو هنوز تحقیقی جامع و
مستوفا دربارۀ آثار وی انجام نشده است 1تا بهتمامی و بهشکلی روشمند روشن سازد که
 .1آثار مسلّم وی کدام است؟  .2آيا صورتی که از آثار مسلّم در دست است ،همان است
که از قلم ناصرخسرو تراويده يا طیّ زمان اين آثار تغییر کرده ،مختصر يا مفصّل شدهاند؟
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 .3آثار منسوب به ناصرخسرو کداماند؟  .4چرا و در چه زمانی اين آثار به ناصرخسرو
انتساب يافته است؟  .5سیر تطّور انتساب آثار به ناصرخسرو چگونه بوده است؟ و  .6سیر
کتابت نسخههای مربوط به آثار ناصرخسرو (مسلّم و منسوب) و سنّتهای کتابتی و زبانی
آنها چگونه بوده است؟
برای پاسخدادن بدين پرسشها ضروری است بهصورت روشمند و مبتنی بر الگوی
تحقیقی مناسب ،ابعاد و زوايای اين موضوع بررسی شود و تصوير روشنی از تألیفات اين
شاعر و نويسندۀ اثرگذار سدۀ پنجم هجری بهدستداده شود.
در تذکرهها و متون کهن دربارۀ خواناالخوان و رد يا تأيید انتساب آن به ناصرخسرو
چیزی نیامده است .در تحقیقات معاصر نیز افرادی چون ايوانف آن را جزو تألیفات او به
شمار آوردهاند؛ برای مثال ،ايوانف دربارۀ آثار مسلّم او چنین آورده است« :در اينجا چند
کلمه در آثار معتبر او يعنی خواناالخوان ،زاد المسافرين ،وجه دين و ديوان او گفته
میشود» (ايوانف.)452 :1363 ،
برايناساس ،در بین معاصران نیز هیچکس در صحّت انتساب خواناالخوان به ناصرخسرو
ترديد نکرده است .تنها سیدجعفر شهیدی در مقالهای انتساب اين اثر را به وی رد و
ديدگاه خود را در اين باره چنین تبیین میکند« :به داليلی که اين بحث جای ذکر آن
را ندارد ،در انتساب خواناالخوان به ناصر ترديد دارم ،بلکه مطمئنم که از او نیست و
شايد اين کتاب در دورۀ حسن صبّاح يا پس از او نوشته شده باشد» ( .)226 :1372وی
هیچ دلیلی برای اثبات مدّعای خود ذکر نکرده است2.
پژوهش حاضر با استفاده از روشی تازه و رويکردهايی نو نتايجی مستند و دقیق
دربارۀ انتساب خواناالخوان به ناصرخسرو بهدستداده است .اين پژوهش کوشیده است
از دو روش زير برای اثبات صحّت انتساب خواناالخوان به ناصرخسرو بهره ببرد:
الف .تبیین شیوۀ علمی ناصرخسرو در تدوين آثارش:
دربارۀ شیوۀ علمی ناصرخسرو در تدوين آثارش تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است،
ولی او در يکی از آثارش روش علمی خود را بیان کرده است .در اين مقاله برمبنای
اظهارنظر صريح وی دربارۀ اين روش و چگونگی شکلگیری خواناالخوان ،صحّت
انتساب اين اثر به وی بررسی شده است.
ب .مقايسۀ خواناالخوان با ديگر آثار ناصرخسرو با تکنیکهای زير:
 .1مشابهيابی از طريق متنکاوی با تکنیک  Bag of Wordو معیار :Cosine
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متنکاوی شاخهای نسبتاً نوين از پژوهشهای رايانهای و زيرمجموعۀ دادهکاوی است و
هدف آن استخراج اطّالعات ارزشمند از متنهای غیرساخت يافته است .اين بخش از
علوم رايانه خود شاخههای متعدّدی ازجمله مشابهيابی ،دستهبندی ،خوشهبندی،
تشخیص احساسات ،عقیدهکاوی ،چکیدهسازی ،ترجمۀ ماشینی و  ...دارد .مشابهيابی
فرآيندی است که در آن از تکنیکهای متنکاوی برای تشخیص شباهت دو يا چند متن
با هم استفاده میشود .برای شباهتيابی متون ،روشها و تکنیکهای متنوّعی وجود
دارد؛ بعضی از اين روشها بر تحلیل ساختار متون و میزان و نحوۀ تکرار کلمات در آنها
بنا نهاده شدهاند .چنین روشهايی در دو مرحله شباهت متون را با يکديگر میسنجند:
 .1-1ابتدا کلمات متن غیرساختيافته به شکل اعداد معنادار ذخیره میشود .اين مجموعه
از اعداد را «بُردار» مینامند .با قرارگرفتن چند بُردار در کنار يکديگر مجموعهای به نام
«ماتريس» تشکیل میشود .بنیادیترين روش در تبديل يک سند به يک بُردار ،روش
مخزن لغات ( )bag-of-n-gramsاست که هريس آن را ابداع کرد (ر.ک :هريس-146 :1954 ،
 )162و مقالۀ حاضر نیز از اين روش بهره برده است .اين روش نیز مانند ديگر روشها
دستخوش تغییرات زيادی شده است و به فراخور مسئله ،شکلهای مختلفی از آن به کار
گرفته میشود .در پژوهش پیشرو از روش پیشنهادی منینگ (منینگ و همکاران)118 :2008 ،
استفاده شده که روشی ساده و درعینحال کاراست .در اين روش به جای اينکه فراوانی
واژگان هر سند ،بردار ويژگی برای آن سند ايجاد کند ،معیار ديگری به نام « »tf-idfبه
کار گرفته شده است .معیار  tf-idfدر واقع معرّف اهمیّت يک واژه در مجموعهای از اسناد
است که از ضرب فراوانی هر لغت در معکوس فراوانی در سند ايجاد میشود.
 .2-1بعد از تبديل اطّالعات متون به ماتريسها ،از طريق فرآيند مشابهتيابی ،اين
ماتريسها با يکديگر مقايسه میشوند و میزان شباهت متون با استفاده از الگوريتمهای
رياضی به شکل عددی نشان داده میشود .برای اين فرآيند نیز برخی شیوهها وجود دارد
که يکی از مطمئنترين معیارها  Cosineاست .در اين تحقیق بعد از تشکیل ماتريس
لغاتِ آثار مسلّم ناصرخسرو و همچنین خواناالخوان ،اين ماتريسها با معیار  Cosineبا
هم سنجیده شدهاند.
ضروری است يادآوری شود روشهای ديگری هم برای مشابهتيابی متون وجود
دارد؛ برای مثال ،بعضی از تحقیقات کوشیدهاند کلمات مشابه و ساختارهای تکراری در
متون را براساس شبکه لغات بیابند (جیانگ و همکاران ،)343-336 :2012 ،ولی اين روشها
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به دو دلیل برای سنجش مشابهت خواناالخوان با ديگر آثار ناصرخسرو مناسب نبودهاند:
الف .اين روشها تنها برای تعداد محدودی از متون که دايرۀ لغات آنها محدود است و
ساختاری ساده دارند ،کارايی دارند و ب .اين گونه روشها برپايۀ استفاده از شبکۀ لغات
بنا شدهاند ،ولی متأسّف انه در زبان فارسی شبکۀ لغات مربوط به متون کهن زبان و ادب
فارسی تولید نشده است3.
 .2بررسی ويژگیهای سبکی و زبانی خواناالخوان :ويژگیهای سبکی و زبانی خواناالخوان
براساس ويژگیهای مربوط به نثر فارسی دورۀ نخست (برمبنای ديدگاههای ملکالشعرای بهار
و پرويز ناتل خانلری) استخراج و با ديگر آثار منثور ناصرخسرو سنجیده شده است.
 .3بررسی ساختار خواناالخوان :ساختار خواناالخوان از حیث شیوه و چگونگی تبويب،
تحلیل و نسبت آن با ديگر آثار منثور ناصرخسرو تبیین شده است.
برپايۀ يافتههای جديد دربارۀ اينکه بخش مهمی از خواناالخوان ترجمۀ کتاب الینابیع
ابويعقوب سجستانی است و نیز سخنی از ناصرخسرو دربارۀ شیوۀ علمی او در تألیف و
تدوين کتابها ،صحّت انتساب خواناالخوان به وی تحلیل شده است.
 .2انتساب خواناالخوان به ناصرخسرو
چنانکه گفته شد ،آثار پرشماری به ناصرخسرو منسوب شده است که انتساب بخش
قابلتوجّهی از آنها در پردۀ ابهام قرار دارد .متون ديگر را که انتسابشان به وی رد نشده
است ،میتوان در دو دسته جای داد:
 .1آثاری مانند زادالمسافر ،وجه دين ،جامعالحکمتین و گشايش و رهايش که دربارۀ
انتسابشان به ناصرخسرو تحقیق خاصّی صورت نگرفته و آنها را مسلّماً ريختۀ قلم او
دانستهاند.
 .2آثاری چون سفرنامه ،خواناالخوان و روشنايینامه که عدهای از محقّقان درباۀ
صحّت انتساب آنها به ناصرخسرو ترديد کردهاند.

 .3ساختار و محتوای خواناالخوان
در خواناالخوان مطالب متنوّع و گستردهای دربارۀ موضوعات مختلف کالمی و فلسفی
شرح و بیان شده است .خواناالخوان در صد بخش نظام يافته و ناصرخسرو هريک از اين
بخشها را «صف» خوانده است .وی دربارۀ وجه تسمیه و دلیل تألیف کتاب چنین گفته
است:
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«و اکنون من از آن طعام و شراب ،اين خوان را بیاراستم به گونهگونه خورشهای پاک
و میوههای با لذّت و بويناک و پیش متابعان خداوند سخنگويان آوردم ،و آن خوان،
اين کتاب است که مر او را خواناالخوان نام نهادم؛ بدانچه برو مر طلبکاران حکمت را
خوردنیهای جانپرور است و شرابهای ساقی کوثر ،و راست کردم بر اين خوان از
طعام و شراب صد صفّ بر اين ترتیب همچنانکه بر خوان جسمی سرکه و حلوا به يک
جای باشد ،تا هرکه دست نفس خويش از آاليش خمر شريعت و چربه و گوشت خوکان
دين شسته است و معدۀ فکرت را به گوارش پرهیزکاری از اخالط بیپاکی [صح :بی
باکی] پاک گردانیده است ،از اين خوان بردارد بهرۀ خويش به زايش دوم ،بر اندازهای
که تواند بخور [صح :بخورد] ،حالل و گوارنده باد او را» (ناصرخسرو :1359 ،و).

خواناالخوان مجموعهای از نوشتههای پراکنده است که تحت يک عنوان گرد آمده
است .ناصرخسرو اين اثر را به سفرهای تشبیه کرده که صد صف از خوردنیهای متنوّع بر آن
است و خورندگان (خوانندگان کتاب) میتوانند بهقدر وسع و نیاز خويش از اين خوارکیها بهره
ببرند .چنین تش بیهی گويای آن است که ناصرخسرو اين اثر را بهصورتی تألیف کرده که
مجموعهای متنوّع از مباحث کالمی و فلسفی بدون آنکه ساختار معینی داشته باشد ،در
اختیار طالبان قرارگیرد .اين موضوع باتوجّهبه عبارت «و راست کردم بر اين خوان از
طعام و شراب صد صفّ برين ترتیب همچنانکه بر خوان جسمی سرکه و حلوا به يک
جای باشد» و تشبیه بعضی از مطالب کتاب به سرکه و حلوا کامالً پذيرفتنی است.
4
بخش مهمی از خواناالخوان ترجمۀ ينابیع ،تألیف ابويعقوب سجستانی است .کتاب
ينابیع چهل ينبوع دارد که  38ينبوع از آن در  38صف از صد صفّ خواناالخوان ترجمه
و شرح شده است .دربارۀ اين موضوع به تفصیل سخن خواهیم گفت .ناصرخسرو يکی از
آثار مهم اسماعیلی را ترجمه کرده و در خواناالخوان آورده و البتّه به شیوۀ بسیاری از
نويسندگان و شاعران قديم ،بدين موضوع اشارهای نکرده است.
باتوجّهبه اينکه خواناالخوان صد صف دارد ،5میتوان گفت بخش قابلتوجّهی از
خواناالخوان به نقل و شرح ديدگاههای ابويعقوب اختصاص دارد .احتماالً نام خواناالخوان
و وجه تسمیّه ای که ناصرخسرو برای آن بیان کرده نیز از همین کتاب الینابیع الهام
گرفته شده است .در مقدمۀ ينابیع ،ابويعقوب از «اغذيۀ روحانی» سخن گفته است
(سجستانی .)4 :1340 ،گويا ناصرخسرو به اين اثر ابويعقوب توجّه زيادی داشته؛ بدانجهت
که زادالمسافر را نیز به «چشمۀ آب خوش» تشبیه کرده است (ناصرخسرو )4 :1383 ،و
بنابراين ،میتوان احتمال داد که در اين تشبیه نیز نظری به کتاب الینابیع داشته است.
دربارۀ تطبیق اين دو کتاب چند نکته مهم يادآوری میشود:
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 ناصرخسرو در هیچ موضعی از خواناالخوان و نیز در هیچيک از ديگر آثارش دربارۀترجمۀ ينابیع سخن نگفته است.
 مطالب صفهای مذکور در جدولی که در ادامه میآيد ،عمدتاً ترجمۀ دقیق عباراتينابیع و شرح آنهاست؛ برای مثال ،در خواناالخوان گاهی برای شرح مباحث ينابیع آيات
يا مثالهايی افزوده شده است.
 ناصرخسرو از کل کتاب الینابیع ،يعنی مقدّمۀ کتاب و چهل ينبوع ،فقط ترجمۀمقدّمه و ينبوعهای « :31فی معنی الصّلیب للمسیح ،علیه السالم» و « :32فی اتّفاق
الصلیب مع الشّهاده» را نیاورده است.
 در صف  66ترجمۀ دو ينبوع  38و  39آمده است .موضوع اين دو ينبوع متفاوت ازيکديگر است .در ابتدای صف ،ترجمۀ ينبوع  39را آورده و به يکباره در اواسط صفحۀ
 165يعنی از «گويیم که چون خردمند بنگرد» (ناصرخسرو ،)165 :1359 ،ترجمۀ بخشی از
ينبوع  38را آورده است که هیچ ارتباطی با موضوع صف ندارد و بعد از آن ،يعنی از «و
قول را نیابند مگر اندر قائل» (همان )169 :تا پايان صف ،ادامۀ ترجمۀ ينبوع  39را نقل کرده
است6.
جدول تطبیقي خواناالخوان با ینابیع
شمارۀ صفها و عنوان آنها در خواناالخوان
 .12سخن اندر آنکه مر هستیها را کرانه است
 .13سخن اندر چگونگی پیداشدن مردم
 .14سخن اندر عالم عقالنی
 .23سخن اندر هويّت مبدع ،سبحانه وتعالی
 .24سخن اندر معنی اهلل که بزرگتر نام خدای است
 .29سخن اندر آنکه پیش از عقل چیزی توهّم کردن
محال است
 .32سخن اندر اثبات نفس کلّی
 .33سخن اندر آنکه حرکات فلک مخالف نیست مر
اختیار نفس کلّی را
 .38سخن اندر ثواب و عقاب
 .39سخن اندر آنکه به هر مکانی هست و اين صفت،
ايزد را روا نیست
 .40سخن اندر عالم جسمانی که اندر آفاق نفس کلّ
است

شمارۀ ینابیع و نام آنها در الینابیع
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 .48سخن اندر نفس مردم که او جزو است از نفس کلّی
نه اثر
 .49سخن اندر فريشتگان که شمار بر ايشان نیوفتد
 .50سخن اندر آنکه عقل را فنا نیست
 .51سخن اندر عقل که تمام است به فعل و قوّت
 .54سخن اندر چگونگی عبادت عقل کلّی
 .55سخن اندر آنکه ثواب و عقاب علمی است نه حسّی
 .56سخن اندر بهشت و دوزخ و وصف آن
 .57سخن اندر صورت عالم که پیش از آفرينش نزديک
باری نبود
 .60سخن اندر هستیها که با عقل پديد آمد
 .61سخن اندر شش جهت عالم
 .62سخن اندر آنکه بدی را اندر آفرينش مايه نیست
 .63سخن اندر فضل اهل ثواب بر يکديگر
 .64سخن اندر آنکه نفس به مرتبت عقل نرسد
 .65سخن اندر چگونگی بسیار چیزها اندر عالم از يک امر
 .66سخن اندر معنی نام کلمۀ مبدع حقّ
 .69سخن اندر شرح «کن» که امر خدای است
 .71سخن اندر آنکه عقل را جنبش نیست
 .73سخن اندر اثبات عقل مجرّد
 .75سخن اندر خطاب عقل با نفس
 .76سخن اندر چگونگی پیوستن فايدۀ عقل به نفس
 .79سخن اندر آنکه هست نیست نشود
 .82سخن اندر آنکه بررسیدن از چرايی عالم محال است
 .84سخن اندر پادشايی قوّت روحانی بر قوّت طبیعی
 .87سخن اندر آنکه شهادت کلید بهشت است
 .90سخن اندر اثبات قیامت
 .91سخن اندر چگونگی پیوستن تأيید به مؤيّد
 .100سخن اندر عقل که او مبدَ ع است و مبدِع نیست
-
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خواناالخوان نیز مانند ديگر آثار ناصرخسرو از حیث ساختار نحوی ،گونۀ زبانی ،برابر
نهادههای قرآنی ،لغات ،اصطالحات و ديگر ويژگیهای زبانی اهمیّت فراوانی دارد .ساختار
جمالت خواناالخوان در صفهايی که ترجمۀ ينابیع بهشمارنمیروند ،منطبق بر جمله
بندی فارسی دورۀ نخست است؛ برای مثال ،فعل در پايان جمله آمده است ،ولی در
صفهايی که در آنها متن الینابیع ترجمه شده است ،میتوان تأثیر نحو عربی را در
جمالت فارسی ديد؛ برای مثال:
خواناالخوان

الینابیع

و ما يافتیم مر چیزهای طبیعی را که پیدا شد به فعل

(ناصرخسرو1359 ،ق.)133 :

(سجستانی.)28 :1340 ،

امّهات پیش از آنکه امّهات شدند به فعل ،ناچاره اندر قوّت

طبیعت امّهات بودند به حدّ قوّت (ناصرخسرو1359 ،ق:
.)133

(سجستانی.)28 :1340 ،

(سجستانی،
.)44 :1340

هر چیزی که او را بیابند يک بار و آنگه نابوده شود پس باز
ديگر بار همچنان پیدا آيد ،و آن نابوده شده جايی نبود کز آن
همان جای پیدا آمد ،آن چیز جزوی باشد از کلّی که از آن کلّ

پیدا شود و بدان کلّ باز شود (ناصرخسرو1359 ،ق.)87 :
وز اين سبب افتاد اختالف بسیار اندر رايهای خردمندان

(سجستانی.)35 :1340 ،

(ناصرخسرو1359 ،ق.)192 :

نکتۀ بسیار مهمّ دربارۀ ترجمۀ ناصرخسرو از ينابیع آن است که اين ترجمه بسیار
فاضالنه است و برابرنهادههايی که ناصرخسرو در آن بهکاربرده ،با دقّت علمی زيادی
برگزيده شده است.
در خواناالخوان آيات قرآن با دقّ تی تمام ترجمه شده و سیاق کالم ناصرخسرو در
اين ترجمهها نشان میدهد که سخت کوشیده است که از واژگان فارسی در ترجمۀ
آيات استفاده کند .نثر او در اين بخشها نسبتاً متفاوت از ساير قسمتهای خواناالخوان
است؛ برای نمونه ،بخشهايی از اين ترجمهها در جدول زير ذکر میشود:
آیه شریفه

ترجمه

وَال تُسْرِفُواْ إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ (انعام)141 :

مدهید جز به حدّ که خدای دوست ندارد مر دهندگان
بیحدّ را.

يَوْمَ ال تَمْلِکُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلهِ

روزی باشد که هیچ نفسی را بر هیچ نفسی پادشايی
نباشد ،و فرمان آن روز خدای را باشد.

(انفطار)19 :
ما جَعَلَ اهللُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ

جَوْفِهِ (احزاب)4 :

خدای نکرد مردی را دو دل از اندرون او.
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يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اهللِ وَاهللُ هُوَ

الْحَمِیدُ (فاطر)15 :
سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِی الْآفاقِ وَ

أَنْفُسِهِمْ حَتَّی يَتَبَیَّنَ

لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (فصلت)53 :

ای مردمان شما درويشانید سوی خدای و خدای توانگر و
ستوده است.
سرانجام بنمايیمشان نشانههای ما اندر کنارههای عالم و
اندر نفسهای ايشان تا پیدا شود مر ايشان را که آن حقّ
است.

وَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِيرٌ (مائده)120 :

او بر همه چیزی پادشاست.

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا لکِنِ الظَّالِمُونَ الْیَوْمَ

بشنوان و بنمای ايشان را آن روز که سوی ما آيند و لکن
ستمکاران امروز اندر گمبودگیِ پیدايند.

ضَاللٍ مُبِینٍ (مريم)38 :

 .4دالیل صحّت انتساب خواناالخوان به ناصرخسرو
 .1-4تبیین شیوۀ علمي ناصرخسرو در تدوین آثارش

شیوۀ علمی ناصرخسرو در تألیف آثار خود ،از مهمّترين موضوعاتی است که ثابت میکند
خواناالخوان ،بهرغم آنکه محتوا و مطالب  38صف از آن ترجمۀ ينابیع است ،نگاشتۀ
قلم اوست .چنانکه او در موضعی از زاد المسافر تصريح کرده ،مشی علمی او در مواجهه
با آراء ديگران؛ استنساخ ،ترجمه و نقد ديدگاههای آنها بوده است« :و ما از خداى تعالى
توفیق خواهیم بر تألیف کتابى اندر ردّ مذهب محمّد زکريا و جملگى اقوال او اندر آن
جمع کنیم ،بعد از آنکه مر کتب او را که اندر اين معنى کرده است ،چند باره نسخت
کردهايم و ترجمه کرده و به تفاريق مر بنیادهاى مذهب او را به ردّهاى عقلى ويران
همى کنیم اندر مصنّفات خويش» (ناصرخسرو.)101 :1383 ،
دربارۀ ديدگاههای ابويعقوب سجستانی نیز ناصرخسرو چنین شیوهای اتخاذ کرده
است؛ در خواناالخوان که از نخستین آثار اوست ،الینابیع ابويعقوب را تقريباً بهطور
کامل ترجمه کرده و بعد از آن ،در آثار ديگر خود چون زاد المسافر ،بعضی از ديدگاههای
او را نقد کرده است:
«و خواجه ابويعقوب سگزى  -رحمه اهلل  -به وقتى که سوداش رنجه کرده بود ،در اين
معنى سخن گفته است و متابعان خاندان حق را سوى اين مذهب دعوت کرده است
اندر کتابى که مر او را سوس البقا نام نهاده است و اندر کشف المحجوب و اندر رساله
باهره و جز آن از تألیفهاى خويش ،و چو خداوند زمان او بشنود که اين مذهب را
تقويت کرد ،از او نپسنديد و گفت که مر او را سودا غالب شده است ،و لیکن گروهى از
شیعت بر قول او همى روند و آن خطاست» (همان.)441 :

براينمبنا ،میتوان خواناالخوان را ريختۀ قلم ناصرخسرو بهشمارآورد که ويژگیهای
زبانی و سبک نثر آن با ديگر آثار مسلّم وی همسان است و ساختار آن نشاندهندۀ آن
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است که از آثار نخستین ناصرخسرو بوده است و بر مبنای روش علمی ناصرخسرو در
مواجهه با آراء و آثار ديگران نگاشته شده است.
 .2-4مقایسۀ خواناالخوان با دیگر آثار ناصرخسرو
 .1-2-4سبک و ویژگيهای زباني خواناالخوان

لغات ،اصطالحات ،برابر نهادههای قرآنی ،ساختار نحوی ،گونۀ زبانی و ديگر ويژگیهای
سبکی خواناالخوان دقیقاً همسان با آثار ديگر ناصرخسروست .ديگران ،حتّی افرادی که
در انتساب آن به ناصرخسرو ترديد داشتهاند نیز بدين موضوع تصريح کردهاند (ر.ک:
عمادی حائری .)19 :1383 ،ايوانف دربارۀ سبک ناصرخسرو چنین نوشته است« :در کُلّ
زبان ناصرخسرو بسیار خاص است؛ ازاينرو ،مشکل بتوان تصوّر کرد که فرد ديگری
بتواند کامالً به سبک او بنويسد» (ايوانف.)548 :1388 ،
خواناالخوان از حیث گونۀ زبانی مانند ساير آثار ناصرخسروست و در ذيل گونۀ
فرارودی جای میگیرد 8.برخی از اين ويژگیها پیشتر در مقالهای به قلم نگارنده بیان
شده است .در اين موضع مهمّترين ويژگیهای اين آثار بهصورت مقايسهای تبیین
میشود9:
پسوند کهن «اومند»

اين پسوند که بازماندۀ « »mantپارسی باستان است و در کلماتی چون «درداومند» و
«زمانومند» استفاده شده است (ناتل خانلری ،)14-15/3 :1365 ،بدينصورت کهن در
خواناالخوان نیز در چند موضع بهکاررفته است« :بر اندازۀ طاقت بندگی خويش اندر
توحید نه بر اندازۀ حَقومندی او»( 10ناصرخسرو :674 ،ش  /FY 21062/2برگ  50و ناصرخسرو،
 :862ش  /1778/1برگ « .)27متابعشدن مر ايشان را و واليتداشتن مر هريکی را بر اندازۀ
حَقومندی او نه بیشتر و نه

کمتر»11

(ناصرخسرو :674 ،ش  /FY 21062/2برگ  107و

ناصرخسرو :862 ،ش  /1778/1برگ  .)99در زاد المسافر نیز در دو موضع «حقومند» بهکاررفته
است (ناصرخسرو 46 :1383 ،و )243
دگرگوني صامتها /حذف

در بیشتر مواضع بهجای «پادشاه»« ،پادشا»؛ «پادشاهی»« ،پادشايی»؛ «گواه»« ،گوا» و
«گواهی»« ،گوايی» آورده است که در جامع الحکمتین و زاد المسافر نیز چنین است
(ر.ک :ناصرخسرو 158-157 :1363 ،و ناصرخسرو 432 ،428 -423 ،278 :1383 ،و .)443 -442
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کاربرد «همچند» و «چند» در معني برابری

مانند برخی متون اين دوره ،ازجمله سمک عیّار ،االبنیه عن حقائق االدويه ،هدایة
المتعلمین فی الطب (ناتل خانلری  )368/3 :1365 ،و نیز تاريخ بلعمی ،تاريخ سیستان (بهار،
« )136-135/2 :1356همچند» و «چند» در معنای «برابر» بهکاررفته است« :گويیم که
هرکجا دو چیز برابر شوند يا هر دو به بزرگی ،چند يکديگر باشند يا يکی از ديگری
بزرگتر باشد .و چون درست شود که يکی از آن دو چیز از يار خويش بزرگتر نیست و
نیز کهتر از او نیست درست شده باشد که همچند اوست ( »...ناصرخسرو.)80 :1359 ،
در زاد المسافر و وجه دين نیز چنین است (ر.ک :ناصرخسرو 229 ،225 :1383 ،و  236و
نیز  148 ،60 :1356و .)188
تبدیل مصوت «ای» به «کسره» و بالعکس

در اين دوره تبديل مصوت «ای» و «کسره» و برعکس رخ میدهد :نگرستن (نگريستن)،
چنم (چینم) ،دگر (ديگر) ،شگیفت (شگفت) ،فريشته (فرشته) (ناتل خانلری .)61/2 :1383 ،در
خواناالخوان در همۀ مواضع بهجای «نگريستن»« ،نگرستن» و بهجای «فرشته»،
«فريشته» آمده است که در جامع الحکمتین و زاد المسافر نیز چنین است (نگرستن:
ناصرخسرو 309 :1363 ،و نیز  214 ،8 :1383و 215؛ فريشته :ناصرخسرو 92 :1363 ،و نیز :1383

 27 ،20و .)152
واژههای تازه
است؛12

«جاکول» به معنی واقف و مسلّط ،تاکنون فقط در آثار ناصرخسرو يافت شده
يکبار در زادالمسافر (ر.ک :ناصرخسرو ،)370 :1383 ،سهبار در روشنايینامه (ر.ک :ناصرخسرو،
1948م 15-14 :و )24-23و هفدهبار در خواناالخوان (ر.ک :ناصرخسرو 2( 33 :1338 ،بار)35 ،
( 5بار) 2( 66 ،37 ،بار) 2( 147 ،97 ،95 ،بار).)255 ،242 ،220 ،
«بودش» به معنی «وجود» را نیز گويا نخستینبار ناصرخسرو بهکار برده است (بهار،

 .)153/2 :1356اين کلمه در آثار وی با اين فراوانی يافت می شود :جامع الحکمتین

(14

مورد :ناصرخسرو 3( 88 ،77 ،70 ،52 :1363 ،بار) 2( 259 ،192 ،187 ،96 ،بار)،)270 ،263 ،260 ،

خواناالخوان

( 48مورد :ناصرخسرو 2( 28 ،27 ،6 :1338 :بار) 2( 67 ،66 ،57 ،51 ،42 ،بار)،69 ،

 2( 72بار) 2( 174 ،157 ،120 ،100 ،99 ،92 ،73 ،بار) 3( 205 ،184 ،بار) 3( 232 ،210 ،بار)250 ،

( 2بار) 2( 264 ،بار) 10( 271 ،بار) 2( 272 ،بار) 2( 286 ،273 ،بار)) ،زادالمسافر

( 42مورد:

ناصرخسرو 2( 103 ،102 ،84 ،42 :1383 ،بار) 2( 190 ،135 ،109 ،106 ،بار) 2( 230 ،بار)2( 232 ،
بار) 2( 233 ،بار) 2( 240 ،237 ،234 ،بار) 2( 281 ،276 ،251 ،248 ،242 ،بار) 2( 282 ،بار)،283 ،
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 2( 309 ،308 ،291بار) 2( 333 ،330 ،329 ،326 ،312 ،311 ،بار) ،)430 ،365 ،گشايش و
رهايش ( 11مورد :ناصرخسرو 2( 28 ،27 ،24 ،22 :1390 ،بار) 3( 117 ،103 ،89 ،29 ،بار)) و وجه
دين ( 5مورد :ناصرخسرو 3( 215 ،70 ،64 :1356 ،بار)).
کلماتی چون «همگوشه ،همگوشگی» نیز ازايندست واژگان بهشمارمیرود که عالوه
بر خواناالخوان در زادالمسافر (ناصرخسرو )64 :1383 ،و گشايش و رهايش (ناصرخسرو،
 71 :1390و  )115نیز بهکاررفته است .همچنین کلماتی ازقبیل «گمبوده [شد]،
گمبودگی ،گمبودهتر» که در ترجمۀ «ضلَّ ،ضالل و اضلّ» در خواناالخوان (ر.ک:
ناصرخسرو )21-20 :1338 ،و نیز زاد المسافر (ناصرخسرو )195 :1383 ،آمده و بهندرت در
متون ديگر ،ازجمله در تفسیر کهن قرآن مجید (ر.ک :ناتلخانلری  )245/3 :1365 ،ديده
شده است.
گرچه در زمینۀ نسخههای خطّی و استنساخ آنها نمونههايی از جعل و تزوير در
دست است ،ولی اثری سراغ نداريم که از نويسندۀ ديگری تقلید شده باشد و طابقالنّعل
بالنّعل همسان با سبک اثر اصلی باشد ،حتّی بسیاری از نويسندگان و شاعران که به
اقتفای نويسنده يا شاعر ديگری رفته  ،از او تقلید کرده و تقلید و پیروی خود را نیز
نهتنها پنهان نساخته ،بلکه با تفاخر از آن ياد کردهاند ،هیچگاه توفیق نیافتهاند برابر و
همانند با آثار اوّلیه و مقلَّد ،اثری بیافرينند ،حال چگونه ممکن است کسی سبک
ناصرخسرو را تقلید کند و اثری بیافريند که در تمام ويژگیهای زبانی و سبکی برابر و
همسان با ديگر آثار وی باشد؟
 .2-2-4ارزیابي میزان مشابهت خواناالخوان با دیگر آثار ناصرخسرو

چنانکه در روش تحقیق تبیین شد ،در اين پژوهش از مشابهيابی رايانهای با استفاده از
تکنیکهای  Bag of Wordو معیار  Cosineاستفاده کرديم؛ برايناساس ،ابتدا
ماتريس لغات هر متن فراهم آمد .در مرحلۀ بعد میزان شباهت پنج اثر مسلّم
ناصرخسرو ،يعنی زادالمسافر ،وجه دين ،جامع الحکمتین ،گشايش و رهايش و سفرنامه
با يکديگر ارزيابی شد .شباهت اين آثار براساس فاصلۀ کسینوسی محاسبه و میانگین
گرفته شد تا دريابیم بین اين آثار چه میزان مشابهت وجود دارد و همچنین معیاری
برای سنجش با خواناالخوان يا هر اثر منسوب با ناصرخسرو در دست باشد .میانگین
فواصل اين پنج اثر  0.5299بوده است.
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فاصلۀ بین خواناالخوان و ديگر آثار هرچه به عدد مذکور ( )0.5299نزديک باشد
شباهت خواناالخوان با آثار مسلّم ناصرخسرو بیشتر است .ازديگرسو ،فاصلۀ کسینوسی
بین خواناالخوان و تکتک آثار هرچه به صفر میل کند ،شباهت بیشتر و هرچه به يک
مايل باشد ،شباهت کمتر است.
نتیجۀ سنجش میزان شباهت خواناالخوان با ديگر آثار به شرح جدول زير است:
زادالمسافر

وجه دین

سفرنامه

خوان االخوان

جامع
الحکمتین

گشایش و
رهایش

0/6324

0/6425

0/1577

0.7361

0.2281

0

0/6567

0/6836

0/3777

0/7804

0

0.2281

0/4980

0/5158

0/8177

0

0/7804

0.7361

0/7951

0/7910

0

0/8177

0/3777

0/1577

0/3339

0

0/7910

0/5158

0/6836

0/6425

0

0/3339

0/7951

0/4980

0/6567

0/6324

گشايش و رهايش
جامع الحکمتین
خوان الخوان
سفرنامه
وجه دين
زادالمسافر

نتايج جدول نشان میدهد فاصلۀ کتاب خواناالخوان با ديگر کتابهای ناصر خسرو،
بسیار به میانگین فاصلۀ آثار مسلّم وی نزديک است و به احتمال بسیارزياد اين کتاب
هم نگاشتۀ ناصرخسرو باشد .افزونبرآن ،متن خواناالخوان به زاد المسافر بسیار شبیه
است .اين موضوع میتواند حدس ايوانف را تأيید کند که احتمال داده بود خواناالخوان
نسخۀ اولیۀ زاد المسافر بوده است (ايوانف.)452 :1363 ،
نکتۀ ديگری که از نتايج مشابهتيابی بهدستمی آيد ،آن است که گشايش و رهايش
و جامع الحکمتین بسیار به هم شبیه هستند ،ولی هر دو با خواناالخوان تفاوت دارند.
 .3-3-4ساختار خواناالخوان

چنانکه گفته شد ،ساختار خواناالخوان با ديگر آثار ناصرخسرو تفاوت دارد .در اين اثر
مطالب متنوّع و پرشماری بدون ترتیب و نظم مشخّص بیان شده که از اين جهت با
ديگر تأ لیفات ناصرخسرو متفاوت است .ايوانف بر همین مبنا چنین اظهارنظر کرده است:
«چنین مینمايد که اين اثر نسخۀ ابتدايی زاد المسافرين است ،ولی تألیف زاد
المسافرين از نوعی انسجام و نظم برخوردار میباشد» ()452 :1363؛ البتّه مصحّح زاد
المسافر اين ديدگاه را رد کرده است (ن.ک :عمادی .)99 :1388 ،فارغ از اينکه اين نظر
صحیح است يا نه ،چنانکه پیشتر ذکر شد ،ناصرخسرو خود در مقدمۀ خواناالخوان
بدين موضوع و تنوّع مطالب آن اشاره کرده است.
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افزونبراين ،از متن خواناالخوان بهخوبی آشکار است که آن را پیش از جامع
الحکمتین نگاشته است« :آنچه ما دانستیم گفتیم در اين معنی و اندر اين شرح که
بکرديم ،جواب بوالهیثم گورگانی گفته شد که او اندر قصیدۀ سؤاالت خويش اين سؤال
بکند ،و اکنون به شرح سخن خويش بازشويم» (ناصرخسرو.)178 :1359 ،
برخی به اشتباه گمان کردهاند که خواناالخوان در اين موضع به جامع الحکمتین
(شرح قصیدۀ ابوالهیثم گرگانی) اشاره کرده است (ن.ک :ايوانف .)19 :1383 ،اين اشتباه ناشی از
بدخوانی و بدفهمی متن است .در اين بخش از خوان االخوان ،ناصرخسرو نسبت امر
باری را با عقل ،شرح و بیان و بعد از آن تصريح میکند که «اين شرح که بکرديم»؛
يعنی آنچه در همین بخش از خواناالخوان آمده ،شرح يکی از پرسشهای ابوالهیثم
گرگانی است .برهمیناساس ،نهتنها به جامع الحکمتین اشاره نکرده ،بلکه کامالً آشکار
است که در زمان تألیف خواناالخوان ،جامع الحکمتین را تألیف نکرده بوده است ،وگرنه
چنانکه نام ديگر آثارش را بهصراحت در خواناالخوان آورده ،در اين موضع نیز از جامع
الحکمتین ياد میکرد.
افزونبرآن ،میتوان حدس زد که خواناالخوان پیش از زاد المسافر نگاشته شده
است؛ 13بدان دلیل که ناصرخسرو در ديوان (145 :1384و ،)372جامع الحکمتین (:1363
 )306و وجه دين ( )38 :1356از زاد المسافر نام برده است 14.میدانیم که زاد المسافر
مهمّترين اثر اوست و در ديوان بدان فخر کرده است( 15ناصرخسرو)372 :1384 ،؛ برهمیناساس،
اگر زاد المسافر را پیش از خواناالخوان نگاشته بود ،احتمال نزديکبهيقین در
خواناالخوان از آن نام میبرد.
سخن آخر اينکه خواناالخوان از آثار اولیّۀ ناصرخسرو است؛ زيرا اوالً ،محتوای بخشی
از آن از ناصرخسرو نیست ،بلکه ترجمۀ کتاب ابويعقوب سجستانی به قلم ناصرخسرو است؛
ثانیاً ،براساس قرائن و شواهدی که ذکر شد ،پیش از جامع الحکمتین و زاد المسافر
(تألیف 453هـ.ق) نگاشته شده است.
 .5نتیجه
يافتههای اين پژوهش موارد زير را نشان میدهد:
خواناالخوان از حیث سبک و ز بان مانند ديگر آثار ناصرخسرو است .اين موضوع از
طريق مقايسه و بررسی سبک و زبان خواناالخوان با ساير آثار منثور او با دو رويکرد
سنتی و متنکاوی اثبات شده است.
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ساختار خواناالخوان با ديگر آثار ناصرخسرو متفاوت است .او اين موضوع را بهصراحت
در مقدمۀ خواناالخوان بیان کرده و اين موضوع مشخّص میسازد که خواناالخوان از
نخستین آثار ناصرخسرو بوده است.
براساس تصريح ناصرخسرو در زاد المسافر شیوۀ علمی او در مواجهه با ديدگاههای
کالمی و فلسفی ديگران اين بوده است که ابتدا کتابهای آنها را استنساخ و ترجمه و
بعد ديدگاههای ايشان را نقد میکرده است .در باب ديدگاههای ابويعقوب سجزی هم
چنین کرده است؛ يعنی ابتدا در خواناالخوان بخش اعظم کتاب الینابیع او را ترجمه و
در زاد المسافر ديدگاههای وی را نقد کرده است.
براينمبنا ،میتوانیم بگويیم خواناالخوان نگاشتۀ ناصرخسرو است؛ البتّه ،مطالب و
محتوای بخش مهمّی از آن ( 38صف از صد صف) ترجمۀ کتاب الینابیع ابويعقوب سجستانی
است ،ولی همین ترجمه هم ريختۀ قلم اوست .از اين حیث ،خواناالخوان اهمیّتی ويژه
دارد؛ چون براساس آنچه تاکنون مشخّص شده است ،اين تنها اثر ناصرخسرو بهشمارمیرود
که ترجمۀ متنی ديگر است و او نیز در خواناالخوان يا ديگر آثارش بدين موضوع هیچ
اشارهای نکرده است .همین نکته میتواند مبنای تحقیقات ديگری دربارۀ آثار ناصرخسرو
و ارتباط آنها با ديگر متون اسماعیلی باشد.
پينوشت
 .1مهمّترين پژوهشها در اين زمینه عبارت است از :بخشی از مقدّمۀ تقیزاده بر ديوان مصحَّح تقوی
(ناصرخسرو :1307-1304 ،ن -سج) ،فصل هشتم از ناصرخسرو و اسماعیلیّان اثر ايوانف که در آن
تعدادی از آثار ناصرخسرو تبیین شده است ( ،)463 -446 :1363مقالۀ «در باب آثار ناصرخسرو» از
عمادی حائری ( )22-13 :1388و مقاالت دانشنامهای از همو که در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ،جلد
سوم انتشار يافته است (ر.ک :عمادی حائری.)100-98 :1388 ،
 .2بعد از او تنها کسی که دربارۀ انتساب خواناالخوان سخن گفته محمّد عمادی حائری است .او به
نوشتۀ شهیدی تکیه کرده و چنین حدسزده است« :چنین میپندارم که استاد شهیدی مايههايی از
عقايد نزاری را در اين کتاب يافته و ازاين رو آن را از دورۀ حسن صباح و يا پس از او دانسته است»
( .)17 :1383عمادی نیز بهرغم آنکه متن خواناالخوان را از حیث سبک و محتوا اصیل دانسته ،کوشیده
است ديدگاه شهیدی را معتبر بشمارد و برهمیناساس ،دربارۀ صحّت انتساب خواناالخوان به ناصرخسرو
ترديد کرده است (ن.ک :عمادی .)20-19 :1383 ،عمادی معتقد است خواناالخوان را ازحیث زبان،
سبک نگارش و محتوا بايد از آثار اصیل ناصرخسرو بهشمارآورد ( 19 :1383و  ،)99 :1388ولی وی به
دو دلیل در اين انتساب شک کرده است :الف .به گفتۀ شهیدی خواناالخوان از ناصرخسرو نیست،
احتماالً شهیدی برخی ديدگاههای نزاری را در اين اثر يافته و به همین دلیل بر آن بوده است که
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خواناالخوان از ناصرخسرو نیست؛ بدان جهت که نزاريان بدخشان به آثار ناصر عالقهمند بودهاند و برخی
آثار را نیز بهاشتباه به وی نسبت داده و احتماالً در متن خواناالخوان هم تصرفاتی کردهاند؛ ب .ساختار
و نظم خواناالخوان مانند ديگر آثار ناصرخسرو نیست (عمادی 20 :1383 ،و  .)99 :1388دربارۀ ساختار
و نظم خواناالخوان در همین مقاله ذيل «ساختار خواناالخوان» سخن رفته است .عالقۀ نزاريان به
ناصرخسرو و نگهداری آثار وی نیز نمیتواند دلیلی بر ردّ انتساب خواناالخوان به وی باشد ،وگرنه
میتوان ديگر آثار ناصرخسرو را نیز غیرمسلّم و منسوب بهشمارآورد .افزونبرآن ،ايوانف دربارۀ نگهداری
آثار ناصرخسرو ديدگاهی غیر از اين دارد و در اين باب نوشته است :بدخشانیها فقط وجه دين
ناصرخسرو را که بايستی جزو آثار دعوت او بهشمارآيد و نیز روشنايینامه و سعادتنامه ،اشعار اخالقی و
شش فصل او را نگهداری کردهاند ( .)447 :1363شواهد نسخهشناختی آثار ناصرخسرو نیز اين نکته را
تأيید میکند .عالوهبرآن ،چنانکه در متن مقاله ثابت شده است ،بخش مهمّی از مطالب خواناالخوان
ترجمۀ ينابیع ابويعقوب سجستانی است ،ناگفته پیداست که در زمان ابويعقوب انديشههای نزاری اصالً
شکل نگرفته بوده است؛ برايناساس ،احتماالً ترديد شهیدی نیز ناظر به وجود انديشههای نزاری در
خواناالخوان نبوده است.
 .3نگارنده و همکاران در قطب علمی تحقیق در متون حکمی و عرفانی مشغول انجام پروژۀ شبکۀ لغات
ادبی متون کهن هستند.
 .4اين موضوع را نخستینبار هانری کربن در حواشی الینابیع متذکر شده است؛ البتّه او همۀ ترجمهها و
شباهتهای خواناالخوان و الینابیع را درنیافته است.
 .5به دلیل آنکه علی قويم بهرغم هر دو نسخۀ خواناالخوان ،در چاپ خود بخش فهرست صفها را که
قسمتی از متن اصلی کتاب است ،حذف کرده است (ن.ک :ناصرخسرو .)4 :1338 ،اين موضوع سبب
شده است که عمادی حائری به اشتباه بیفتد و بیان کند که «ظاهراً نويسنده فهرست صد صف را در
مقدّمه آورده بود ،ولی در نسخههای بعدی کتاب آن را حذف کردهاند» (.)98 :1388
 .6در هیچيک از دو تصحیح خواناالخوان مصحّحان بدين نکته پینبردهاند که مطالب صف مذکور
انقطاع دارد.
 .7در مقدمۀ اثر چنین آمده است ،ولی در متن اثر «

» آمده است.

 .8ن.ک :رواقی.1394 ،
 .9برخی از ويژگیهای سبکی و زبانی خواناالخوان به دلیل کاستیهايی که در هر دو چاپ اين اثر
وجود دارد ،مغفول واقع شده است (ن.ک :رئیسی .)269-249 :1395 ،برهمیناساس ،دربارۀ ويژگیهای
سبکی و زبانی ضروری است به دو نسخۀ موجود از اين اثر مراجعه شود :نسخۀ کتابخانۀ خالص افندی
استانبول به شمارۀ  ،FY.1062مورخ  674هـ.ق؛ نسخۀ کتابخانۀ اياصوفیا به شمارۀ  1778/1خطی،
مورخ  862ھ .ق.
 .10در هردو چاپ خواناالخوان «حقوقمندی» آمده (خشاب64/؛ قويم ،)77/ولی در دو نسخۀ موجود از
آن «حقومندی» است.
 .11در هردو چاپ خواناالخوان «حقوقمندی آمده» (خشاب185/؛ قويم ،)215/ولی در دو نسخۀ موجود
از آن «حقومندی» است.

 /138بررسي صحت انتساب خواناالخوان به ناصرخسرو قبادیاني

 .12برای تفصیل دربارۀ اين واژه ن.ک :مقالۀ «واژه «جاکول» و يک پیشنهاد» ،نوشتۀ ملیحه کرباسیان و
و محمد کريمی زنجانی اصل ()1383؛ البتّه در اين مقاله ذکر شده که واژۀ جاکول فقط در روشنايینامه
و خواناالخوان آمده است ،درصورتیکه در زاد المسافر نیز در يک موضع بهکاررفته است (ن.ک:
ناصرخسرو.)370 :1383 ،
 .13عمادی حائری حدس زده است که خواناالخوان بعد از جامع الحکمتین و زادالمسافر نگاشته شده
است ( .)19-18 :1383اين موضوع ناشی از بدخوانی متن خواناالخوان دربارۀ شرح قصیدۀ ابوالهیثم
است که در سطرهای پیش بدان اشاره شد.
 .14در جامع الحکمتین و نیز در وجه دين «زاد المسافرين» ثبت شده است.
 .15واندر کتاب بر سخن منطقی  /چون آفتاب روشن برهان کنم * بر مشکالت عقلی محسوس را /
بگمارم و شبان و نگهبان کنم * زادالمسافر است يکی گنج من  /نثرچنان و نظم از اينسان کنم
(ناصرخسرو)372 ،1384 ،؛ ز تصنیفات من زادالمسافر /که معقوالت را اصل است و قانون * اگر بر خاک
افالطون بخوانند  /ثنا خواند مرا خاک فالطون (همان)145 :
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