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 ناصرخسرو چو در يمگان نشست        آه او از چرخ و اين كیوان گذشت

 جـايگه قــول رسـولكرد كنج عـزلـت اين جـاگه قـبول        او شـنیـد اين 

 بـود فــرزند رسـول آن مـرد دين         با خوارج بود او را جنگ و كـین

 چـون نـبود او مـرد مـیدان سـگان        زان چو لعل اندر بدخشان شد نهان

 گـوشـة يـمـگان گرقـت و كنج كوه        تا نـبـیــنـد روي شـــوم آن گـــروه

 ه اي        چون به معني داد ما را توشه ايمن چو آن سلطان گرفتم گوش

 شیخ فريد الدين عطار

 

در باب حكیم ناصرخسرو ) رح ( سخن بسیار گفته اند. بعضي گويند كه موحد  و عارف است و بعضیها 

بر او طعن میكنند كه طبیعي و دهري بوده و مذهب تناسخ داشته ، العلم عند هللا . به همه حال مردي حكیم 

بدخشان . مردم كوهستان  و فاضل و اهل رياضت  بوده . . .  قبر شريف او در درة يـمـگان است از اعمال

را به حكیم ناصرخسرو اعتقادي بلیغ است. بعضي او را سلطان مینويسند و بعضي شـاه  و بعضي امـیـر، 

و بعضي گويند نسب سادات داشته ، و آن سخنان كه میگويند كه چندگاه در طاق كوه نشسته و به بوي طعام 

 زنده مانده ، سخن عوام است و اعتباري ندارد . 

 ذكـرت الـشــعـراء تـ

                05،  05 – 94امیر دولت شاه سمـرقـنـدي   صص 

حكیم ناصرخسرو علوي سـید عظیم الـقدر و فاضلي دانشمند بوده . . .  ديوان مبسوطي دارد كه به نظر   

 نرسیده است. 

 لـطـف عـلـي بـیـگ آزر   

 5504و  5554آتشـكـده ، 



 

نادرة دوران بود ، بر رهي حق بوده ، در مراتب شعر و شاعري از بسیاري ناصرخسرو اعجوبة زمان و 

 بهتر است.

 رضـاقـلـي خـان هـدايـت  

 5304، ص  3مجمع الفصحـا، ج 

 

در تحلیل احوال روحي ناصرخسرو میتوان گفت كه او بیش از يك عالم ديني به معناي محدود آن يك آزاد 

مرد  حكیم و فیلسوف پخته و جهان بیني بود . . .  ناصرخسرو را بايد در حلقة آن شیدايان محسوب نمود 

النا و بسیار از امثال كه مانند منصور حالج و بايزيد بسطامي و سنائي غزنوي و سهروردي مقتول و مو

را « كنت كنزا مخفیا » ايشان پروانه وار گرد نور حقیقت میچرخیدند و میتپیدند تا به آن نور بپیوندند و  

 دريابند. 

 عبـدالـوهاب طرزي 

 

ناصرخسرو پديده اي سرشار از جنبه هاي ممتاز است . وي هنرمندي عادي از آنگونه كه نظايرش در 

ند نیست ، بلكه شاعري است با سبكي ساده خاص خود ، مردي است كه قدم بر هرچیز كوچه و بازار فراوان

به انديشه قدر مینهـد و از همین روست كه در بحبوحة قال و مقال طوطي صفت ديگران فوق العاده شايان 

را  توجه است . از آن گذشته  سیر و تطور افكارش نیز بنوبة خود اهمیتي بسـزا دارد . محمد قزويني وي

میشمارد } نظامي گنجوي را كنار میگدارد { و اضافه میكند كه « ايران » در زمره شش شاعر بزرگ 

 مذهب او را از انظار مستور داشته است. 

 يـان ريپكا 

  350تاريخ ادبیات ايران ، ترجمه دكتر عیسي شهابي ، ص 

 

از نگاه ارتباط منطقي و تفصیالت  اگرچه مطالعات و تتبعات علماي مستشرق در زمینة روحانیات و ايران

همه جانبه ، ال مقايسه با آنچه علماي متتبع فلسفة هـنـد به میان آورده اند، خیلي ناقص است ، باز هم دو نام 

برازندة ناصرخسرو و سهروردي  از بین ديگران میتوانند ما را بوجه مطلوب رهنمايي كنند و تتبع 

 راهم نمايد. آثارشان زمینة تنور و تفكر ما را ف

 هـانري كـربن 

 504مقدمة جامع الحكمتین ، به نقل طرزي ، ناصرخسرو بلخي  ، ص 

 

افكار و آثار ناصرخسرو حاكي از جهان بیني و اوج فكري اين حكیم آزاده است و میتوان آنرا نمونة وااليي 

 جهت خط مشي آزادگان بعد از زنداني يمگان دانست . 



 مقدمة سفـرنامة ناصرخسرو

 نشر انجمن خوشنويسان ايران

 

حكمت و اخالق ناصرخسرو، آثار باقیمانده او را نزد ملل و فرق گوناگون دنیا طي هزاران سال عزيز و 

محترم گردانید. صمیمیت و جديت كامل ، روح جوينده، تحقیق و تتبع جسورانه دربارة اسرار آسمان و 

تي و همت بلند، همة اين صفات حكیم بزرگ زمین، فضايل نفساني كم نظیر، نوع پروري  و بشردوس

ناصرخسرو، توجه علماي قديم و جديد را، عرفان و متصوفه، شیعیان اثناعشري  و سني ها را همچنین 

اروپايیها را بخود جلب كرده  و میكند و ازين پس  نیز خواهد كرد. حكمت شرقي او علي رغم سادگي 

 ظاهريش، باطن عمیق دارد.

  ا . ي . بـرتـلـس

  33، ص  5، شماره 5جاويدان خرد، ج 

 

پیر عصیانگر و سیاح پرتالش و گرانجان بلخ، ناصرخسرو علوي، در روزگار كه جواني پرشور و شرش 

سپري میشود، و میبايست بنابر معمول، پیري آرامي بخشش آغاز شود، جوياي چه بوده است؟ او را چه 

آري به همه چیز خويش ـ به بزم و رزم، به ننگ و  – میشده است؟ چه میخواسته كه يكباره به همه چیز

نام، يه شوكت و جاه ، يار و ديار، كیش و آيین و جهان بیني معتاد پشت پا میزند و در پي گمشدة خود به 

مصـر همي رود . . . تحقق بهروزي همه انسانها را به جستجوي راه  و راهبر بر مي گمارد. انسانها در 

همي جويند و « برترين رهبران » را نیز گاه ناچار در وجود « برترين رهبري » كشاكش اين اشتیاق 

هنگامیكه پندارند برترين رهبر خود را يافته اند، آنگاه ديگر از هیچ كوششي در راهش ، از هیچ خوب 

گويي و ستايشي در وضعش دريغ نمي ورزند. هم از همین رهگذر است كه حكیم عصیانگر بلخ، هنگامیكه 

ار و ديار همي كند، نام و ننگ را به پشیزي ديگر نگیرد . . . و پرخاشجويانه اعالم میدارد كه ديگر ترك ي

ر لفظ دري را به پاي خوكان آلوده ريزم. آنگاه ’من نه آنم كه گوهر مدح بي رياي خويش اين گرانمايه د

مصر رهبر گمشدة خود همو درست در اوج التهاب آوارگي خويش، هنگامیكه سرانجام خسته و مانده در 

دعوتش را يكباره به ديده و دل میخرد « بي چون چرا » را در هالة وجود خلیفة فاطمي متجلي همي بیند، 

و جاني تازه همي يابد. اين زمان آسیمه سر عنان توسن سركش از دست میدهد. ذوق زده شیفته و شوريده 

پیروزي و رزم و افتخار پايكوبانه سر همي  حال، سرمست از باده غرور وصال بخود همي بالد، و حماسة

 دهد كه :

 فـــــــــاطمیم فـــــاطمیم فـــــاطمي             تـا تـو بـمیري ز غــم اي نـاصبي

 

 دكتر ناصرالدين صاحب الزماني

 



ناصرخسرو نه تنها در خراسان بلكه در تمام ايران در شمار يگانه ها و بي مانندان است. كیست كه با   

ادب غني ايران آشنايي عمیق داشته باشد و بتواند شاعران و نويسندگان ديگري را كه در راه ناصرخسرو 

گام برداشته اند به ما معرفي كند؟ ما در ادبیات فارسي } دري { بزرگمرداني چون فردوسي، خیام، 

تقلید هريك از ايشان نظامي، موالنا ، سعدي و حافظ داريم كه گروهي از شاعران ما سخت كوشیده اند به 

اثري بوجود بیاورند، ولي همه خوب میدانیم و گذشت قرون و اعصار نیز اثبات كرده است كه آن چند تن 

بي رقیب و بي منازع بر قلة افتخار ادب پارسي با قامتي افراشته ايستاده اند. اما موجب شگفتي است كه 

بیات و فرهنگ ما از جمله معدود كساني هستند تني چند چون ناصرخسرو و ابوالفضل بیهقي در تاريخ اد

كه كمتر كسي توانسته است كه به حوزة هنر و مقام واالي ايشان حتي به قصد تقلید نزديك شود و ايشان را 

 .                            به اصطالح سرمشق خود قرار دهد

ناصرخسرو مردي حكیم و متفكر و متكلم، شاعر و نويسنده، داراي مقدار قابل توجه شعر درجه اول آثار 

منثوري  فصیح و استوار ، و مهمتر از همه با سبك و اسلوبي خاص كه در طي يك دورة هزار ساله بي 

 همتاست.   

 دكتر جالل متیني 

 4 - 7يادنامة ناصرخسرو، ص 

 

 


