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 ی ناصر خسرو بلخ  میحک نامهی زندگ
 

 )بخش دوم( 

 
سفر جدا از   نیآن خواب معروفش، به سفر رفت. او در ا  دنیکه ناصر خسرو پس از د  میدیقسمت قبل به آنجا رس   در

سفر کرد.   یمختلف  یو به شهرها و کشورها  دیاز جهان را د  یمختلف  یبار مراسم حج را انجام داد بخش ها  ۴آنکه  
بر   یلیاسماع  انیکرد مصر بود، در آن زمان فاطم  دنیسفر از آنها د  نیکه ناصر خسرو در ا  ییاز کشورها  یک ی

 سیتاس  قایدر شمال آفر  یدولت  یالدیم  ۹۰۹در سال    نامندیهم م  انیدیکه آن ها را عب  انی کردند. فاطم  یمصر حکومت م
خودشان   انی. فاطم  داکنندیتسلط پ  قایمذهب کم کم موفق شدند بر سراسر شمال آفر  یل یاسماع  یفاطم  یکردند و خلفا
اسالم )ص( گرفته شده است.   امبریسلسله از فاطمه )رض( دختر پ نیو نام ا دانستندیاسالم )ص( م امبریرا از نسل پ

فاطمدر ز اسماع  یمذهب رسم  ان،یمان خالفت  اسماع  هیلیمصر، مذهب  متعدد    یاز فرقه ها  ی ک ی  هیلیبود. مذهب 
 ی( نواده حضرت محمد مصطفضآمد که حضرت جعفر صادق )ر  دیپد  یمذهب زمان  نیاست. ا  عیاسالم، شاخه تش

از آنها با   یشدند، بخش میبه چند شاخه تقس شانیا روانیرا وداع گفت. پس از وفات حضرت صادق پ ی)ص( دار فان
پسر ارشد حضرت جعفر   لیگروه از آنها که امامت را حق مسلم اسماع  ک یکردند اما    عتی کاظم ب  یحضرت موس

به وجود آمد. بعدها    هیلیاسماع  یقه مذهبفر  بیترت  نیجدا شدند و بد   هیو از مذهب امام  دندیاو را امام هفتم نام  دانستندیم
  ه، یقرمط ه،یبه  نزار توانیآنها م انیآمد که از م دیاز آن پد یگرید یشد و شاخه ها یی فرقه هم دچار انشعاب ها نیا

اسالم    جیدر ترو  یبه وجود آورده اند و نقش مهم  یبزرگ   یدولت ها  خیدر طول تار  انیلیاشاره کرد. اسماع  هیدروز
المستنصر   فهیاقامت خسرو در مصر مصادف بود با دوران حکومت خل  امیداشته اند.  ا  یو به وجود آمدن تمدن اسالم

شکوه و   فتهیاز مصر ش  داریآنها. خسرو پس از د  نی تر  رومندیاز ن  ی ک یو    یسلسله فاطم  فهیخل  نیهشتم  یباهلل فاطم
او را   نیکه در جامع الحکمت   یکرد به حد  دایمستنصر  شد و سخت به او ارادت پ  فهی و خود خل  یجالل خالفت فاطم

  :خواند یالقاب م نیبه ا
خازن    ش،یو وارث مقام جد خو  ی_ امام حق، فرزند رسول مصطفسهای_ زاد هللا تقدیامام  یمقدسه نبو  حضرت

  [۱] ...نیمن رالمویاالمام ام م،یعل میحکمت حک
  :خداوند را داده است ریبه او لقب " شمش  اتش،یاز رباع یک یدر  و
  یبرد از سر بدان مفتعل رونیب»

  [۲] «یخداوند معد بن عل ریشمش
ا  اما   شودیزده م  ییدرآمده باشد حدس ها  هیلیاسماع  شیبه مصر به ک  دنیناصر خسرو پس از رس  نکهیدر مورد 

پنهان کرده باشد هم  وجود دارد. به  هر حال    هیراز را از بق  نیا  یداشته ول  یلیاسماع  شیاو از قبل گرا  نکهیاحتمال ا
 ی عنی  د،یرس  «یو پس از آن به مقام بلند »حجت  داختپر  هیلیفرقه اسماع  یخسرو در مصر به فراگرفتن آموزه ها

 غیبه گسترش مذهب شان از راه دعوت و تبل  انیهمانند مانو  انیلیگذاشت که اسماع  دیمقام بعد از امام. ناگفته نبا  نیدوم
و    دمذهب دعوت کنن  نیکه مردم را به ا  گماشتندیرا م  یکسان  ه،یلیمذهب اسماع  جیترو  یکردند، آن ها برا  یم  دیتاک

 یکرده بودند و برا  میتقس  ره«یجز»  ۱۲جهان آن روز را به    انیلی. اسماعدندینام  یم  «ی دعوت گران را »داع  نیا
 [۳] .شدیم  دهینام ره«یبزرگ در نظر گرفته بودند که »صاحب جز یداع ایدعوت گر و  کی رهیهر جز

دعوت   تیآن را فراگرفت، مستنصر باهلل مسئول  یها  لیفرقه و تاو  ینید  یآموزه ها  ی از آنکه خسرو به حد کاف  پس
به آنجا    نیآئ  نیفراخواندن مردم خراسان به ا  یرا به دوش او گذاشت و او را برا  هیل یمردم خراسان به مذهب اسماع

 یا  نهیاز آنجا که ک[  ۴. ]دندینام  یخراسان« م  رهیخاطر او را »حجت خراسان و »صاحب جز  نیفرستاد. به هم
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با    یا  رهیروابط ت  هیبق  ،یاسالم  ی دولت ها  یبعض  یمسلمانان وجود داشت و به استثنا  گریو د  انیلیاعاسم  انیم  یمیقد
. کردیم  دیاو را تهد  یاد یمواجه بود و خطرات ز  یادیز  ی ها  یداشتند طبعا خسرو در خراسان با گرفتار  انیلیاسماع

به بدخشان پناه   دیدیسابق را در خراسان ندارد و جان خود را در خطر م  گاهیاحترام و جا  گرید  دانستیم  کهخسرو  
که خسرو را   یآنکه خوانندگان بهتر بتوانند با اوضاع آن زمان و خطرات ی. برادیگز یسکن مگان«یبرد و در »دره 

  ت یدوز حکا  هنیکه در مورد ناصر خسرو و پ  کنمیجلب م  یآشنا شوند توجه شان را به داستان ترسناک  کردی م  دیتهد
  :ستیاز لطف ن ینکردم اما خواندن آن خال دایپ یداستان منبع معتبر نیا ی. گرچه براکنندیم

از    ییافزارش زند، سروصدا  یبر پا  یرفت تا وصله ا  یدوز  نهیشد، ناشناس به دکان پ  شابوریخسرو وارد ن  ناصر
  یغوغا رفت. ساعت  یرا به انتظار گذاشت و به تماشا  یدوز کارش را رها کرد و مشتر  نهیگوشه بازار برخاست. پ

ناصر خسرو که چه خبر بود، گفت: »در   سخ. در پاشیدوز  نهیبر سر درفش پ  نیگوشت خون   یبعد باز آمد با لخت
 یاز ناصر خسرو )البته فالن فالن شده( استناد کرده بود، علما فتوا  یشده و به شعر  دای* پیبازار ملحد  یمدرسه انتها

  غا یاز بدنش جدا کرد، در  یزد و پاره ا  یکسب ثواب زخم  تی تکه تکه اش کردند و هر کس به ن قیقتلش دادند و خال
گفت:»  ی م که یو به راه افتاد در حال دیدوز قاپ نهیقدر شده.« ناصر خسرو، کفش را از دست پ نیمن هم بیکه نص

  [۵] «.درنگ کنم ی که نام ناصر خسرو برده شده لحظه ا یدر شهر ستمیبرادر، کفشم را بده، من حاضر ن
 ...دارد ادامه

 
از    یبعض  امیاال  میبرگشته و به الحاد رو آورده است. متاسفانه از قد  ن یکه از د  یملحد: خداناباور، کافر، مرتد، کس*

کردند در    یرا به کفر و ارتداد متهم م  گریهمد  نیهمچون اختالف نظر در اصول و فروع د  یمسلمانان بخاطر مسائل
  .است یدننابخشو یمسلمان گناه ریکه از نگاه اسالم تکف یحال
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