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حکیم ابو معین ناصر فرزند خسرو قبادیانی بلخی (  394هـ.ق .ـ  481هـ.ق).
ملقب به « حجت » تاجیک تبار آریایی از علما و حکمای خراسان و ازگویندگان
درجۀ اول زبان فارسی است  .اودر قبادیان حوالی بلخ تولد یافت  ،و از آوان
جوانی به آموزش علوم وفنون و فضایل و تحقیق ادیان و عقاید و مطالعه اشعار
شعرای خراسانی و عرب پرداخت .
ناصر خسرو از ابتداء جوانی در کسب علم و معرفت رنج برده بود  .قرآن را از
حفظ داشت و در تمام علوم متداول زمان خود ـ علم کالم  ،حکمت متألهین ،
علوم اوایل وحکمت یونان را خوب میدانست ودر بارۀ ملل و نحل تحقیقات عمیق
واطالعات دقیق داشت .
ناصر خسرو « بلخی » در دربار محمود و مسعود غزنوی وبه مـــرو به دربار
« چغری بیگ » تقرب داشت و بخدمت دیوانی گماشته شده بود .
در سال  437هـ .ق .کار های دیوانی را رها کرد و به جهانگردی وسیرآفاق
وانفس پرداخت ودرسفرهفت ساله خود حجاز  ،آسیای صغیر  ،سوریه  ،و
مصر را دید .ودر ابتدا مذهب حنفی داشت  ،در مصر با اسماعیلیان فاطمی
روابطی پیدا کرد وپیرو مذهب آنان گردید واز دعــات سرسخت اسمعیله شــــد
و« حجت » زمین خراسان گردید .
ناصرخسرودرمراجعت از این سفر به بلخ رفت وآشکارا شروع به تبلیغ عقاید
اسمعیلی کرد .
ولی با مخالفت فقهای متعصب سنی مذهب مواجه گردید و امرای سلجوقی ترک
تباردرصدد کشتن او برآمدند .
او از سختی شرایط روزگار به « یمکان » بدخشان مسکن گرفت ودر آنجا
عزلت جست وپس از گذشت روزگاران پر از رنج وآزار از متعصبین وسایر
مردم روزگار خود  ،در آنجا وفات کرد.
مهمترین امری که از حیث بیان عواطف در رویکرد های منظوم ناصر خسرو
بنمایش گذاشته می شود تأثر عمیق و شدید او از بدرفتاریهای معاصران
وتعصب و سبک مغزی آنان وعدم توجه آنان بحق و حقیقت است .
اوبارها در ابیات مختلف مراتب احساسات و ُحسن دوستی و محبت قلبی و عالقه
مندی خویش را نسبت به زادگاهش شایسته بیان کرده است :.

ای باد عصر اگــــر گـــذری بر دیار بلــخ
بگـــــذر بخـــانۀ من وآنجای جوی حــــال
بنگرکــه چون شدست پس از من دیار من
با او چــه کرد دهر جفا جــــــوی بـــد فعال
ترســــــم که زیر پای زمانه خراب گشت
آن بـــاغ هــــا خراب شــــــد آن خانها تالل
بنگر کـــــه هست منکر من  ،یا  ،برادرم
دارد چــنانکـه داشت همی با من اتصــال...
****
از اشعار اوست :
آزرده کـــرد کـــژدم غربت جگــر مرا
گـــــــــویی زبون نیافت زگیتی مگــــر مرا
در حال خویشتن چو همی ژرف بنگرم
صفرا همی برآیـــــــــد زانده بســــــر مـــرا
گــــویـــم چــــــرا نشانۀ تیر زمانه کرد
چـــرخ بلند جـــــــاهــــل بیداد گــــــر مــرا
گــر در کمال وفضل بود مـــرد را خطر
چون خواروزارکرد پس این بی خطرمرا ...
نام قضا خـــرد کــــن ونام قــــــدر سخن
یا دست این سخـــن زیکـــــی نامــــــور مرا
اکنون که عقل ونفس سخن گوی خود منم
از خویشتن چـــــــه باید کــــردن حــــذرمـرا
****
از آثاریکه از او باقی مانده عبارت اند از :
1ـ « خوان اخوان »  ،این کتاب ناصر خسرو را آقای دکتر یحیی الخشاب بسال
 1359در قاهره بطبع رسانیده است .
2ـ گشایش ورهایش  ،یکی از اثرات فارسی ناصر خسرو است  .این کتاب شامل
سی سؤال و جواب از مسائل مذهبی است که او خود در کتاب خوان اخوان
دوبار ( ص  28و  ) 85بدان اشاره کرده است )1( .
 3ـ جامع الحکمتین را ناصر خسرو در شرح قصیدۀ معروف « خواجه ابوالهیثم
» ( )2بخواهش امیر بدخشان عین الدوله ابوالمعانی علی فرزند اسد فرزند حارث
در سال  462هـ.ق .نوشته است .
 4ـ « سفر نامه » نخستین اثر موجود از آثار منثور ناصر خسرو است  .که بعد
از مراجعت از سفر هفت سالۀ خود (  437ـ  444هـ.ق ) .تألیف کرد .
 5ـ « زادالمسافرین » که یاد گار دوره آوارگی او بعد از سفر در خراسان
ومازندران و تبرستان است .
تألیف این کتاب در سال  453هـ.ق .صورت گرفته و در بیست و هفت قول
نوشته شده است .ومؤلف در این اقوال از اقسام علم وبحث در حواس و اجسام
واجسام و متعلقات آن ونفس و هیولی و مکان وزمان وترکیب و حدوث عالم
واثبات صانع و خلقت عالم وکیفیت اتصال نفس بجسم ودیگر مسائل حکمت
وکالم بحث نموده است .
 6ـ « وجه دین »  ،یکی از مهمترین اثر ناصر خسرو در مختصری از مسائل
کالمی و تأویالت وباطن عبادات و احکام شریعت است.

 7ـ بستان العقول ،
 8ـ « دلیل المتحیرین » ،
 9ـ « دیوان اشعار » اوست که مقدارابیات اورا تا (  ) 30000بیت نوشته اند
 ،ولی آنچه اکنون در دست است حدود (  ) 11047بوده که بتصحیح و اهتمام
مرحوم حاج سید نصرهللا تقوی فراهم آمده است .
دومنظومۀ دیگر هم از ناصر خسرو در دست است یکی بنام « روشنایی نامه »
و دیگری موسوم به « سعادتنامه » .
ـ « روشنایی نامه »منظومه یست کوتا از  592بیت ببحر هزج و موضوع آن پند
و حکمت است .
نمونۀ شعراوست :
بدان خـــــودرا که گـــــر خــــود را بدانی
زخــــــود هــــــم نیک وهـــــم بد را بدانی
شناســـــای وجـــــــود خـــــویشتن شــــــو
پــس آنگــــــه ســــر فــــراز انجمن شــــو
چــــو خـــــود دانی همـــه دانســــته باشی
چـــــــــو دانستی زهــــــــر بدرسته باشی ...
****
ــ « سعادت نامه » مشتمل بر  300بیت است بهمان طریقۀ روشنایی نامه در پند
و حکمت .
و نمونۀ شعر اوست :
چـــو خواهی کــــرد با کـــس دشمنی ساز
مــیفـگــــن دوســـتی بـــــا او ز آغــــــــاز
فگــــندن دوستی بــــــــا کــــس سلیــمست
وفا بـــــردن بســـــرکــــــــاری عظیمست
مــــــرنجان کس مخواهش عذر از آن پس
کـــــه بـد کاری بـــــــود رنجاندن کـس ...
****
اینک قصیدۀ شاذ درک اهمیت خرد وعلم رادر حدود هزار سال قبل از امروز ،
از زبان فیلسوف وسخنور توانای تاجیک خردمند ناصر خسروبلخی را بخوانش
می گیریم :
نکــــوهش مکن چـــــرخ نیلو فری را
بــــرون کـــــن ز ســــر باد خــیره ســری
بری دان ز افعــــال چــــرخ بــرین را
نشـــاید نکـــــوهـــش زدانـــــش بـــری را
همی تاکــند پــیشه عــــادت همی کــن
جهـــان مــــرجفـــا را ،تومــــرصابری کن
چـــو تو خـــود کنی اختر خویش را بد
مــــدار از فلـــــک چشــم نـــیک اختری را
بچهــــره شدن چــــون پری کی توانی
بــــافعـــال مانـــنده شـــو مــــــر پــــری را
ندیــــدی بـــنو روز گـــــشته بصحـرا

بعــــیّوق مـــــــانـــــند اللــــــۀ طــــــری را
اگــــرالله پر نــورشد چـــــون ستاره
جــــزازوی نــــپذ رفت صــورتگــــــری را
توباهوش ورای ازنکومحضران چون
همی برنگـــــــــیری نکـــــومحضـــــــری را
نگـــــه کــن که مـاند همی نرگــــتس نو
زبس ســــیـــم وزر تـــــــاج اسکـــــندری را
درخت ترنج از بـــرو بــرگ رنگـــــین
ّ
حـــــکـــــایت کــــند کلــــۀ قیصــــــــــری را
سپـــــیدار مـــاندست بــی هیـچ چــیزی
ازیــــــــرا کـــــه بگـــــزید مستکـــــــبری را
اگـــــــر تـــو ز آمــــــــوختن سر نتابی
بجـــــــوید ســــر تـــــو همی ســــــروری را
بســــوزند چــــــــوب درخـــتان بی بر
ســــزا خـــود همین است مـــــــر بی بری را
درخــــــت تو گــــر بار دانـــش بگیرد
بــــزیـــــر آوری چـــــــــــرخ نـــــیلوفـری را
نگـــــر نشمــــری ای برادر گـــــزافه
بـــدانــــش دبـــــیری ونــــــه شـــاعری را ...
صفت چـــــند گــــویی زشمشـاد و الله
رخ چــــــون مــــه و زلفـــــــــک عنــبری را
بعلم و بگــــــوهــــــر کنی مـدحت آنرا
کـــــه مـــایه است مر جهــل وبد گـــوهری را
بنظـم انـــــدر آری دروغ و طــمـــع را
دروغست ســــــــرمــــــایه مــــرکافــــــری را
پسنده است با زهـــــد عمـــــار وبــوذر
کــــــند مـــــدحِ محمــود  ،مـر عنصــــری را ؟
من آنم کـــــه در پای خــــوکان نریزم
در لـــــفــظ دری را
مــــــــــریـــــــن قیــمـــتی ّ
تــــراره نمـــــایم کـــــه چنبر کرا کن
بسجـــده مــــریــــن قـــــامـــت عــرعــــری را
کـــسی را کند سجــده دانـا کــه یزدان
گـــــزیدستش از خـــــلق مــــر رهــــــــبری را
کــــسی را  ،که بسترد آثار عــــدلـش
زروی زمـــــین صـــــورت جـــــــائری (*) را
امـام زمـــــانه کـه هـــرگـز نراندست
برشیعــتش ســـــامــــری ســـــــاحـــــــــــری را
ببــــین گــــــرت باید کــه بینی بظاهر
ازوصــورت و ســـــیرت حـــــیـــــــدری را ()3
****
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