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 05/08/2017            بصیر صباح
 

 ناصر خسرو بلخی، طبیب و اندیشمند
 صباح(ب. ) تحقیق و تحریر
 
 ومسقسمت 

 

 ادهشت و صد مگان بدخشان چهاریچهار ـ  و نود و سه صد)، یمروز یبلخ یانیناصر بن خسرو بن حارث قباد حکیم

 ه. یلیلسوف، جهانگرد و مبلغ اسماعیسنده، متكلم و فیق(، شاعر و نو  -کی و

 یثروت و امالك یدر بلخ دارا پرداختند، تولد و یم یوانیف دیو وظا یدولت یها كه به كار یخانواده محتشم در یو

 دانش در همه  کمابیشات پرداخت و قرآن را از بر كرد و یدانش ها و فنون و ادب یریبه فراگ یبوده است. از كودك

 افت. ی ین استادیمتأله حکمتو  کالمو نجوم و فلسفه و  یقیات و طب و موسیاضی، مانند ریقلو ن یمتداول عقل یها

ن را چون سلطان محمود یعجم و سالط ملوکبارگاه »افت و به گفته خودش یران راه یبه دربار شاهان و ام یدر جوان

 صد ک  ـ چهاری ست ویب و صد ک( و پسرش مسعود )چهاری ست ویب و صد نو ـ چهار و هشتاد و )سه صد یغزنو

« ر فاضلیدب»و « بیاد»بود و عنوان « یدر اموال و اعمال سلطان» یوانید یها ده است. در كارید« دو(  و یس و

 یان به سر میاله بود. در آغاز در بلخ در خدمت غزنویبرجسته هم مجلس و هم پ یداشت و با پادشاهان وقت و وزرا

دو( به خدمت آنان درآمد و به مرو، مقر  و یس و صد هاران )چیپس از افتادن آن شهر به دست سلجوق یبرد ول
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ز یک( رفت و در دربار او نی پنجاه و و صد ل بن سلجوق )چهارید بن مكائؤگ بن دایب یمان چغریسل ابو حکومت

 افت.یدر خور  یمقام

ان یاد با ملل و یید به قصد آشنایسفر كرد )شا ترکستانان به هند و سند و یا سلجوقیان یدر دوره خدمتش نزد غزنو 

و گفتن  یو عشق ورز یشتر شاعران زمان به باده نوشیسرود و همچون ب یشعر م یو مذاهب گوناگون(. از جوان

خورد و در  سر یگن نوع زندیسنده دربار بود. رفته رفته از اید و شاعر و نویگذران یاشعار مدح و غزل و هزل م

اهر ع در ظیشرا حکمتراز خلقت و  ۀبار در یشمار و یب یرسش هاكه به پ ییپاسخ ها یقت برآمد ولیافتن حقی یپ

 را قانع و مجاب نساخت.  یشود، و یداده م طاهریانقه یل و طریتنز

خورد تا  یوسته شراب میك ماه پی( از توابع بلخ بود یهفت( كه در جوزجانان )جوزجان فعل و یس و صد در )چهار

ه ل كند اگر بین شراب كه خرد از مردم زایخوردن از ا یچند خواه»را گفت:  یو یكید كه یدر خواب د یآنكه شب

 یخودیا كم كند، جواب داد كه بینتوانستند ساخت كه اندوه دن یزین چیجز ا حکمابهتر، من جواب گفتم كه  یهوش باش

د كه یلبد طیبا یزیچ بلکهرهنمون باشد،  یهوشیرا كه مردم را به ب ینتوان گفت كس حکیمنباشد،  یراحت یهوشیو ب

گر ید قبله اشارت كرد و یابنده باشد و پس سوینده یگفت جو آرم؟  کجان را از ید. گفتم كه من ایافزایخرد و هوش را ب

شد و ترك شراب گفت و نخست به  یدیشد یستخوش تحول روحن خواب، ناصر خسرو، دیپس از ا« سخن نگفت

ت( هف و یس و صد سه شعبان چهار ست ویاه رهسپار سفر حج شد )بگرفت و آنگ کناره یوانیمرو رفت و از شغل د

د و از آنجا از راه مرند یز، قطران شاعر را دیجان رفت و در تبرین به آذربایو قزو یشابور و سمنان و ریو از راه ن

كه هنوز  ید و در هنگامین شامات رسین و آمد و حران به سرزمیافارقیو م یسیلبته و وان و اخالط و ب یو خو

از معره  نو( زنده بود، وارد شهر معره النعمان شد.  و یس و صد سه ـ چهار شصت و و )سه صد یمعر یابوالعال

و از  دیت المقدس رسیهشت( به ب و یس و صد ن رفت و در )پنج  رمضان چهاریدا و فلسطیالنعمان به طرابلس و ص

نو(. آنگاه از راه  و یس و صد ارت المقدس بازگشت )پنج محرم چهیآنجا رهسپار مكه شد و پس از گزاردن حج به ب

به تونس و از تونس به مصر رفت. در مصر سه سال به سر برد و به مذهب  ینه و از آنجا با كشتیبه ط خشکی

 صد چهار - هفت  ست ویب و صد )چهار یم معد بن علیالمستنصرباهلل ابوتم یفه فاطمید و به خدمت خلیه گرویلیاسماع

 مود و بهیرا پ یداع ب، مأذون ویان، درجات مستجیلیفتگانه اسماعد. ناصر خسرو از درجات هیهفت( رس و هشتاد و

ان( بدو یلیمات اسماعیدر تقس« ره خراسانیجز»ا یاداره قسمت خراسان ) یامام فاطم ید و از سویرس یدرجه حجت

 واگذار شد.

 چهارچهل(. در ) و صد نو، چهار و یس و گر به مكه سفر كرد و حج نمود )سه صدیهنگام اقامت در مصر دوبار د

دو( از راه طائف  چهل و و صد ک(  مصر را ترك گفت و پس از رفتن به مكه و گزاردن حج )چهاری چهل و و صد

 االخر یشش جماد ست وین و سرخس در ) بین و تون و قاییمن و لحساء و بصره و ارجان و اصفهان و نایو تهامه و 

 یه و دعوت به سویلیمذهب اسماع جیق(  به بلخ بازگشت. در بازگشت به وطن به ترو -چهار چهل و و صد چهار

 یو مخالفت متعصبان و علما ینگذشت كه بر اثر دشمن یریاهل سنت پرداخت. اما د یو مباحثه با علما یفه فاطمیخل

شابور و مازندران و سرانجام به یسه( و به ن پنجاه و و صد ر به ترك بلخ شد )چهاریناگز یاهل سنت و حكام سلجوق

ان كوه ها بود پناه برد و تا آخر عمر در آنجا بوده و به اداره كار یمنطقه استوار در م خشان كهه بدیمگان در ناحی
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اه ارتگیدر شمار ز یمگان به خاك سپردند و مزار ویرا در  پیکرشسرگرم بوده است. پس از مرگ ه یلیدعوت اسماع

 و صد هشت، چهار پنجاه و و صد )چهارمنابع با اختالف  یرا برخ یان درآمد. سال مرگ ویلیمعروف اسماع یها

 ست ویب ش ازیمنابع ب یمگان كه برابر برخیناصر خسرو در  یز گفته اند. اقامت طوالنیک(  و جز آن نی و هفتاد

اشته ان آنان دیه در میلیخشان و انتشار مذهب اسماعمردم بد یفكر یدر ارتقا یر فراوانید تأثیپنج  سال به درازا كش

ر ناصر یپ»ان آنجا ناصر خسرو را یلیار دارد و اسماعیه هواداران بسیلیه مذهب اسماعیاست و هنوز هم در آن ناح

ژه یبه و یار توانا و سخن آور پارسیگمان از شاعران بس یند. ناصر خسرو بیگو یم« شاه ناصر خسرو»ا ی« خسرو

عبارت ها  یا و روشنجمله ه محکمان، انسجام و آهنگ یدر ب شکوهشعر او  یها یژگیاست. از و ییده سرایدر قص

 است.

، ی، فرخیان با رودكیوه بیاو در ش اشتراکشود.  یده میبه وضوح د یدر شعر ناصر خسرو مشخصات سبك خراسان

حه ین رو به مدیوه او زهد و مناقب است، نه مدح و غزل و از ایش ار است. امایبس یو فردوس یی، كسایعنصر

از وصف  یكند و آنها را به خوددار یم نکوهشو شاد خواران را  نغزل گویاتازد و  یم یهمچون عنصر گویائی

است كه فرسنگ  یشود، جهان خاص یدار میكه در منظره او پد یخواند. جهان یفرا م  یشمشاد و ال له و زلفك عنبر

ست، ا هدلبستبه گذشته زاد گاه اش  یفاصله دارد. همان اندازه كه فردوس یو عنصر یو منوچهر یها با جهان فرخ

شمارد كه  یواال م یگاهیپا یه( سرگرم است و سخن را دارایلی)اسماع یو اخالق یمذهب یشه هایناصر خسرو به اند

ر یخردمندانه است كه احساسات و عواطف در آن ز یهوده صرف كرد. شعر ناصرخسرو در واقع شعرید آن را بینبا

چو خزاد كن /  نیکومت و یماند ـ نرم و با ق یبشنو كه همسخن حجت »ژه قرار دارد: یو ین اخال قینفوذ خرد و قوان

 یبه دانش و فلسفه عشق م یاز جوان یو« سته و در تافته چو آهن.ید ـ صعب و باین بایو خوب چن حکمتیسخن 

گوناگون جا به جا آمده  ین هایات، جبر و مقابله، فلسفه و دیاضید و در نوشته و اشعار او اصالحات نجوم، ریورز

 یدر شعر او چنان است كه مجال تجل متحکتعقل و  یبلند و جلوه ها یشه هاید پنداشت كه اندینها، نبایبا همه ا است.

ال در نقطه اوج قرار دارد، اما از آنجا كه در اشعارش یدهد. در واقع در شعر او عنصر خ یال شاعرانه نمیبه صور خ

د ین شایرسد و ا یال نمیبه صورت خ ییت، مجال خودنمااس حرکتال همواره در یو عاطفه در كنار عناصر خ تفکر

ل كه از چهره یاز موارد در همان اوج تخ یاریال باشد؛ ناصر خسرو در بسیاز عنصر خ یوه استفاده ویبه خاطر ش

 یكه دارد به نوع یخاص یت فكریال را به علت تربیخ کمابیشدهد،  یع ارائه میشاعرانه و بد یرهایعت تصویطب

به  یال در شعر ناصر خسرو و توجه فراوان ویصورت خ یها یژگیزد. از ویآم یم حکیمانها پرسش یاستدالل 

 است. یهات حروفیتشب

هات خاص قرآن در شعر خود یها و تشب ار به قرآن، از مجازیو توجه بس ینیل دین به علت تعمق در مسایاو همچن 

دارند كه در شعر  یخاص یرهایستند در شعر او تصونده گذشت زمان هیبهره برده است. شب و روز كه نما کمابیش

به اندازه او به گذشت زمان  یشاعر کمتررا یشاعرانه در باب زمان وجود ندارد؛ ز یال هایه خین مایا یچ شاعریه

ر فصول است؛ ییامان روزها و شب ها تغ یاو محسوس است، گذشت ب یده است، اما آنچه برایشیت آن اندیو اهم

 یو فرخ یكه منوچهر ییجه هایاز آن را ندارد و به نت یشه كامكاریكند، اند یعت را وصف میناصر خسرو طب یوقت

 یجه میگذارد و نت یآن م یها ییبایدر برابر ز یدرنگ ضد یب بلکهكند،  ینم ییام به دست آورده اند اعتنایو خ

 رداخت. توشه و زاد راه پ ید رخت سفر بر بست و به جمع آوریرد كه بایگ
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هم رفته ناصر خسرو  یان او است. رویپا ین سبب اندوه بیرنده و همینده و میاست زا یجهان ناصر خسرو جهان

وسته و همانند است. یاو به هم پ یگر سخن شعر و زندگی؛ به دیوه شاعریگانه، هم در طرز فكر و هم در شی یشاعر

شه او است یرود و شتاب و درنگ همان ساخت اندو صورت، واژگان و آهنگ، اوج و ف یدر واقع شعر او در محتو

ش از آنچه یب یها و واژگان عرب تركیبش از یشعرها ییجا ین همه، ناصر خسرو در جای. با اکلمهدر قالب وزن و 

ر شعر هموار سازد. اش د یفلسف یشه هایو اند حکمیرواج داشته، بهره جسته است تا بهتر راه را بر ورود مباحث 

 ح و استواریبه جا مانده كه همه آنها همچون اشعارش فص یلید اسماعیبه نثر در شرح عقا ییاز ناصر خسرو كتاب ها

 است. 

 از آثارش:

وان ناصر خسرو پر است از یات متفرقه. دید و مقطعات و ابیت شامل قصایهفت ب چهل و و ازده هزاریوان در یـ د

 وهان یو عالمان و فق یاز مردم عام شکایتحه سرا، یران ترك و شاعران مدیاد از شاهان و ام، اخالق انتقینید دیعقا

نان و خاندان او، پند و اندرز و سخ )ع( یامبر و علیش پیعت، ستایز وصف طبیو ن یعباس یخلفا هدستگااعتراض به د 

 ده است، یبارها به چاپ رس کنون وان تاین دی. احکیمانه

 ن،  یالحكمتـ جامع 

 ن،ین، ـ وجه د یـ زاد المسافر

ر و شامات و مصر و یصغ یایبه آس یدر شرح مسافرت هفت ساله و یانیاز ناصر خسرو قباد یكتاب  ـ  سفرنامه، 

ً نخستیش و روان و دل انگیآال یار ساده و بیبس ین اثر كه به نثریعربستان. ا صر ن كتاب نایز نوشته شده ظاهرا

آن  از حکایتن یقرا یم كرده است. برخیروزانه خود تنظ یادداشت هایان سفر از یكه پس از پا خسرو به نثر است

رو ناصر خس هنامیگدر زند چنانکهست. یدر دست ن اینکاست كه  یك متن اصلیاز  ین سفرنامه خالصه ایدارند كه ا

هفت(  و یس و صد چهار االخر ید، آهنگ سفر حج كرد )شش جمادیكه در جوزجانان د یخواب یدر پ یآمده است و

 هکنار یوانیاب، سمنگان، طالقان و مرورود به مرو بازگشت و از كار دی، ده بارو نخست از راه شبورغان )شبرغان(

آغاز كرد و از قسمت  یك غالم هندیست وسه شعبان همان سال سفرش را به همراه برادر كهترش و یگرفت و در ب

ك ین، مصر ـ كه نزدیر، حلب، طرابلس، شام، فلسطیصغ یایارمنستان، آس یهاخراسان به شهر یو غرب یشمال یها

ن مدت چهار بار حج گزارد و در حج یروان ) تونس(، نوبه، سودان و عربستان رفت و در ایسه سال در آنجا ماند ـ ق

االخر همان  ید  و سپس از ارجان به اصفهان شتافت  و در جمادیبه بصره رس ءلحسامن و یآخر از راه طائف و 

و  ییایجغراف یق و گرانبهایاطالعات دق ین سفر است و حاویسال به بلخ بازگشت. سفرنامه در واقع دستاورد ا

ت یم و نگارش سفرنامه رعایگوناگون است. ناصر خسرو در تنظ یو نواح ممالکان عادات و آداب مردم یو ب یتأریخ

آگاه به دانش  یده و با تجربه و دانشمندیكار د یق و معماریدق یرا كرده و همچون مهندس یطرف یصداقت، امانت و ب

 یتأریخ یدر اوضاع و احوال شهرها و مساحت ها و مسافت ها و نحوه ساختمان ها و بناها یاقتصاد و جامعه شناس

ق یزان محصول و تجارت و اقتصاد سخت دقیمردم و م یوه گذاردن زندگیو ش یساز و شهر ییایو اوضاع جغراف

 . به دور است یرا از نظر دور نداشته است. نثر سفرنامه از تصنع و حشو و صناعات لفظ باریک یها نکتهو شده 
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 یبایز یان شده است. سفرنامه سرشار از واژه هایكامل ب یف هاین و توصیو دلنش کوتاه یمطلب همه جا با جمله ها

 ینثرها و یاست از نثر دوره غزنو ترکیبین كتاب، یوه نثر ایشتر آنها تا به امروز رواج دارند. شیاست كه ب یپارس

ارها ب کنون جاز شمرد. سفرنامه ناصرخسرو تایو ا یسیساده نو یگرانبها ید از سرمشق هایبعد و آن را با یدوره ها

 س، سپسیم ( در پار  -ک ی و آن در )هجده هشتاد یفرانسو ترجمۀن بار به كوشش شارل شفر با یو از جمله نخست

 و هجده هشتادار مفصل از او در سرگذشت ناصر خسرو در)یبس یبا مقدمه ا ین حالیوشش خواجه الطاف حسبه ك

ر ین و به كوشش محمد دبی( در برلق -ک ی زده چهل ویسدر) یزاده سلماس ی، به كوشش محمود غنیم(  در دهل  -دو

س ی)شارل شفر، پار یاست از جمله به فرانسو شده ترجمهمختلف  یده است. سفرنامه به زبان هایبه چاپ رس یاقیس

هفت  و یم(، اردو )محمد ثروت هللا، نوزده س  -سه  و ینگراد نوزده سی)برتلس، لن یم(، روس  - کی و هجده هشتاد

 یم(، ترك -پنج  الخشناب، نوزده چهل و ییحی) یم(، عرب -ک ی نوزده چهل و یپور؛ دهل یم؛ عبدالرزاق كان -

 یمانم( و آل -پنج  و ارك نوزده هشتادیویلر، نی)تاكسون و یسیم(، انگل -نجاه پ، استانبول نوزده ی)عبدالوهاب طرز

 م (   -سه و نود ش نوزده وی)فون ملزر، اتر

 ش،یش و رهایـ گشا

 ـ خوان اخوان،
 نامه، ییـ روشنا

 ـ سعادتنامه،
 مان، یار االیار االمام و اختیاخت -

 ـ بستان العقول،  

 ،نیریل المتحیـ دل
 ب الصنعه،یـ عجا

 ب الحساب ،یب الحساب و غرایـ عجا
 ا، یـ كتاب اندر رد مذهب محمد زكر

 لعالم، ـ لسان ا

 ـ مصباح، 
 ـ مفتاح / مفتح الرساله، 

 ین به ناصر خسرو كتاب هایده است. همچنیوان او به چاپ رسیكه همراه د یال فلسفؤنو س و ـ رساله در جواب نود

اعظم،  یراکسن؛  ـ ی، ـ ارشاد السالكتند از ـ آفاق نامه/ آفاق و انفسن كتاب ها عباریاست. از جمله ا مانده برجا یفراوان

 ـ خلق بد، نیکوم(، ـ  خلق  -هشت  زده پنجاه ون یر قرآن، ـ چراغنامه )چاپ كراچی،  ـ تفسح بندیـ الف نامه،  ـ ترج

ه ی(، ـ رساله روحیر كواكب )چاپ بمبئی، ـ رساله در تسخیعمر امه/ سوانحیزاد الق ید ستور اعظم، ـ رساله الندامه ف

ان، ونیعلم  ، ـ قانون اعظم، ـ كتاب درکبیرعالم  ر وینامه مثنور، ـ عالم صغ یی(، ـ شش فصل / روشنای)چاپ كراچ

 شمند درین اندیا یها اثر کتعداد ازیهمچنان  الفقه، ـ نور نامه، ـ هفت گناه. و یف یق، ـ مستوفیر، ـ كنز الحقایپ کالمـ 

 ده است. یرس به نشر زیافغانستان ن

 پایان قسمت سوم

 ادامه دارد

 

 


