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 ۲۵/۶۰/۲۲۰۲                                          منصور  فیشر
 

 

 ی ناصر خسرو بلخ  میحک نامهی زندگ
 

 )قسمت سوم( 

 
  ش یکه پ یپناهنده شد. اما سوال مگانی به  کردی م دیکه او را تهد  یکه ناصر خسرو بخاطر خطرات میدیقسمت قبل د در
را انتخاب کرده بود؟  پاسخ    مگانیخراسان، بدخشان و دره    یتمام شهرها  انیاست که چرا خسرو از م  نیا  دیآ  یم
که   دیگویاشعارش به صراحت م  وان ید  یها  تیب  زا  یک یدر اشعار خود خسرو جست، خسرو در    دیسوال را با  نیا

 است :  کردهیم  تیاحساس امن مگانیرفتن نداشته و تنها در  ی برا یگرید یجا مگانیاو جز 
 نها یمرا ز دینرهان مگانیکه  جز

 [ ۱رحمان ] نیشهر زم نیباراد بر ا عدل
ناصر خسرو پناهگاه   یبرا  شیبدخشان بخاطر صعب العبور بودن راه ها  مگانیگفت که دره    توانیخاطر م  نانی اطم  با

از آنکه ناصر خسرو به بدخشان    شیپ  یاست. به احتمال قو  داشتهیبوده که او را از دسترس دشمنانش دور نگه م  یامن
بوده   یلیبن اسد هم احتماال اسماع  یبدخشان، عل  ریدر آنجا رسوخ کرده بود و ام  یبه اندازه کاف  هیلیبرود مذهب اسماع

قائل بوده و ناصر خسرو هم متقابال به او احترام   یخاص ناصر خسرو احترام    یبرا  ریو بر اساس اطالعات ما، ام
امارت بدخشان را از پدر به ارث برده    ر،یام  نیاست. بر اساس مطالب نوشته شده توسط ناصر خسرو ا  گذاشتهیم

هم عالقمند بوده   ینیگرفته بود به امور د  شیرا از دشمنان خو  یجنگاور بوده و مناطق  یمرد  نکهیضمن ا  ی. ودبو
 یها  یژگیرا به درخواست او نوشته است. ناصر خسرو در مورد و  نیو ناصر خسرو کتاب جامع الحکمت[   ۲است.]

 : سدینو یاو م
مغز و روشن خاطر و   اریدل و هش داریبن االسد که ب یعل  یاالدوله ابوالمعال نیبدخشان که معروف است به ع ریام
 [ ۳... ]ستیخو دهیحفظ و پاک ذهن و پسند یو قو یرا بیو صا شیاند کی و بار نیفکرت و دورب زیت
 یهم در آن دوره خوب نبوده است. از سو مگانی یاهال   یکه وضع اقتصاد دیتوان فهم یتوجه به اشعار خسرو، م با
  مگانی  یاست و با وجود آن، اهال  کردهیم  ینبوده و او به اجبار در آنجا زندگ  شیب  یخسرو زندان   یبرا  مگانی  گرید

 اند: دانستهیناصر خسرو را دوست داشته اند و وجود او را مغتنم م
 

 یکس مگانیمال نجسته است به _ ۱
 [ ۴مال ] ینجاینبوده است خود ا زانکه

 

 مگان یمقدار   یاگر خوار  است و ب_۲
 [ ۵عز است و مقدار ] یبس نجایا مرا

 

 وانگانید نی در، به زندانم از ا مگانیبه  من
 [ ۶رب ]  یاز توخواهم ، آ  ادیتو فر یالسر عالم
 یباد دل افروز خراسان یا بگذر

 [ ۷] یدره زندان مگانیمانده به  یک ی بر
 

به   یو از آنجا که کس  گذشتیم   یمحروم بود و روزگار او به سخت  انیو آشنا  شانی خو  داریاز د  مگانیخسرو در   
 نداشت:  یکس یو ب ییجز غم تنها ین یآمد خسرو همنش یاو نم دنید
 

 مگانیکه من به  یشده ا شادان
 [ ۸زوارم ]  یو خوار و ب درمانده
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 مگانیکه چگونه من به  یدان
 [ ۹و خوار و زارم ]  فیو ضع تنها

 

 دارد...  ادامه
 

 : منابع
 

 ۲۷۷ص   ۲۰۰شماره  دهیناصر خسرو، قص وان ید_ ۱
 ۱۸ص  ن،یجامع الحکمت_ ۲
 ۱۷همان، ص _ ۳
 ۱۹۴ص   ۱۴۳شماره  دهیقص ،یاشعار ناصر خسرو بلخ وان ید_ ۴
 ۱۲۳ص   ۹۳شماره  دهیهمان، قص_  ۵
 ۴۶ص   ۱۸شماره  دهیهمان، قص_ ۶
 ۳۱۴ص  ۲۳۶شماره  دهیهمان، قص_۷
 ۲۲۰، ص ۱۶۱شماره  دهیهمان، قص_ ۸
 ۲۱۲ص   ۱۵۶شماره  دهیهمان، قص_ ۹
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