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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۹/۶۰/۲۰۲۲                 منصور  فیشر
 
 

 ی ناصر خسرو بلخ  میحک نامهی زندگ
 

 )قسمت اول( 
 
 

  ۳۹۶در سال    یو جهانگرد مشهور بلخ  لسوفیف  ب،ی شاعر، اد  یالمروز  یانیناصر پسر خسرو قباد  نیالد  نیابومع 
در کجا واقع بوده است   قایروستا دق نیا نکهیبه جهان گشود. در مورد ا دهید انیبه نام قباد ییدر روستا یقمر یهجر
در مورد آن    یاما متاسفانه اطالعات  بردینام م  انیقباد  از بار    کیدر سفرنامه اش تنها    ی وجود دارد. خود و  ییدهایترد
 ایبلخ[ به دن  یلومتریک   ۱۵۰]واقع در    کستانیتاج  انیباورند که او در شهرک قباد  نیبد  ینگاران شورو  خی. تاردهدینم

بلخ/مزار    یلکه در حوا  داندیبه نام بلخ م  ییرا روستا  میزادگاه حک   یلیهللا خل  لیآمده است اما ملک الشعرا استاد خل
سلطان محمود و   ،یغزنو  نیسالط   نیو همنش  میند  یدتم  یناصر خسرو در زمان جوان[  ۱واقع بوده است.]  فیشر

در بلخ    هیلیبه مذهب اسماع  دنیاز گرو  شیو چنانکه خود در سفرنامه اش نگاشته است پ[  ۲پسرش مسعود بود. ]
  :بوده است ریداشته و دب یخوب یزندگ

 

 یمشغول بودم و مدت یوانید ی و به کارها یبودم و از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطان شهیپ ریدب یمرد من
 [ ۳]  ...مبود افتهی یاقران شهرت انیدر آن شغل مباشرت نموده در م 

 

ماه در آنجا به شرب مدام مشغول    کیپس از آن که به جوزجان رفت و    امیدر آن ا  دیگویچنان که خودش م  خسرو
 :او را دگرگون کرد یکه زندگ دید یبود خواب

 

 کی ب  یجغر  مانیخراسان ابوسل  ری( که ام  یقمر  یهجر  ۴۳۷و اربعَمائَه ) سال     نی سن سبع و ثالث  اآلخرع  یرب  در
الّرود فرود آمدم که در آن روز    هیو به پنج د  ؛یوانیبن سلجوق بود، از مرو برفتم، به شغل د  لیکائیداوود بن م مرو 

و تقدس قبول کند.  پس از آنجا به    یالتع  یبار  خواهندکه هر حاجت در آن روز    ندیبود گو  یقران راس و مشتر
وزجانان شدم و قر   یکه: قولوا الحَق َولَو عل  دیفرمای)ص( م  غمبریپ  ،یخوردم   وستهیماه ببودم و شراب پ  کی  بیج 

 .انفسک م
 

کند؛ اگر بهوش   لیشراب، که خرد را از مردم زا نیخوردن از ا یمرا گفت: چند خواه یک یکه  دمیدر خواب د یشب
و   یخودیکم کند. جواب داد: در ب اینتوانستند ساخت که اندوه دن  یزیچ  نیبهتر. من جواب گفتم که: حکما جز ا  ،یباش
که    دیطلب  دیبا  یزیرهنمون باشد، بلکه چ  یهوشیبه ب  ا را که مردم ر  ینتوان گفت کس  مینباشد؛ حک   یراحت  ،یهوشیب

قبله اشارت کرد و    یباشد و پس، سو   ابندهی  نده،یاز کجا آرم؟ گفت: جو  ن یا. گفتم که: من،  دیفزایخرد و هوش را ب
 [۴. ]سخن نگفت گرید
 

و   دیواداشت که حدود هفت سال طول کش  یگذاشت و او را به سفر  یزیانگ   رتیح  ریخواب بر ناصر خسرو تاث  نیا
 :د یگویروبرو شد، چنانکه خود م  یسفر با مشکالت سخت نیدر ا

 

و خواستم که در گرمابه   میسر باز نکرده بود  یو سه ماه بود که مو  میمانند بود  وانگانیبه د  یو عاجز  یبرهنگ   از
و پالس پاره    میبود  دهیکهنه پوش  یبه لنگ   یک یروم باشد که گرم شوم که هوا سرد بود و جامه نبود و من و برادرم هر  

و بفروختم   نهادمیبود که کتاب در آن م  ینک یگذارد. خرج   حمام از سرما، گفتم اکنون ما را که در  در پشت بسته    یا
تر در گرمابه   ادتیز  یکردم که به گرمابه بان دهم تا باشد که ما را دمک   یدر کاغذ  اهیچند س   یآن درمک   یو از بها
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. گفت میا  وانهیپنداشت که ما د  ستینگر  او نهادم در ما  شیبگذارد که شوخ از خود باز کنم. چون آن درمک ها پ
  میآمد  رون ی. از آنجا با خجالت بمیو نگذاشت که ما به گرمابه در رو  ندیآ  رونیکه هم اکنون مردم از گرمابه ب  دیبرو

انداختند و بانگ   یما افتادند و سنگ م  یدر پ  میوانگانیپنداشتند که ما د  کردندیم  ی. کودکان باز میو به شتاب برفت 
  خواستیم  یمغرب  نارید   ی* از ما س یو مکار  میست ینگر  یم  ایدر کار دن  عجبو به ت  میباز شد   ی . ما به گوشه اکردندیم

 [ ۵] [می. ]نداشتمی[ ندانستیچاره ]ا چیو ه
 

 ...دارد ادامه
 
  .دادندیم هیمانند اسب و شتر را به کرا یانیچهارپا میکه در قد ی: کسانیمکار*
 
  :نوشت یپ
 

 ۲۷شکورزاده، ص   رزای. برتلس، مترجم می...، ا. ا یلی اسماع اتیو ادب لهیلیاسماع  _۱
 

 ۲۹همان، ص  _ ۲
 

 ۲محمد، ص  یانتشارات کتابفروش ،ی سفرنامه ناصر خسرو علو_۳
 

 ۳سفرنامه،  ص  _ ۴
 

 ۱۲۹سفرنامه،  ص  _ ۵
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