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ن  رسول     فرزند   بود
 
 و کین  رآ جنگ  آو   بود   خوآرج   با                   دین  مرد      آ

 نآندر بدخشان شد نها زآن چو لعل                     سگان  میدآن   مرد    آو   نبود  چون
 ( فریدآلدین عطار)                                                                                                                         

 
                              

 ! تصویری آز شاعر، نویسنده، دآنشمند، جهان گرد، فیلسوف، دآعی و حجت خرآسان ناصر خسرو 

 

لیس     :      نویسسنده 
 
 دآک تر هانسبرگر آ

 
 
 دآک تر نصرآلدین شاه پیکار   : رجمه و تدوین ت

 
 

 کانادآ -ترآنتو
 
 ۲۰۱۷مارچ  ۶
 
 

 
مد سخن 

 
نکه:  در آ

 
 در آین روز ها  برخی آز نگارش هایم مطابق ذوق، سلیقه ، بینش و آندیشه  برخی ها نیست  با وصف آ

ن باز هم می خوآهم چیزی رآ بنویسم 
 
یند پذیرش  و آ

 
، زیرآ هر  نیست موجب تشویش و نگرآنی  نیز برآیم و یا عدم پذیرش فرآ

  بینپیش ستایش، بلکه و توصیف، تعریف جلب رضایت،،تنویر، تعلیم بخاطر میگیرد، نه تنها   به نگارش فردی هر چه رآ
یا دریچه مجازی  برخی آز نو نگارآن و به آصطالح آربابان برگه چهره ها نبود عفت کالم  توهین، توبیخ، نفرین، زشت زبانی و

مورد پذیرش قرآر میدهد.   و قبای فکری آش سلم  رآ مطابق فهم، ذهن، سود،  یزیرآ هر کسی هر نگارش ود، بنیز باید  فیس بک
نهای  ی که در میدآن نوش

 
غاز کرده آند، حرکت شان سریع و برکت شان قلیل  َدِوش بهجدیدن تاری، تکاپو، پژوهش  و آبدآع، و آ

 
 آ
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نقدر  
 
گاهی ندآرند  و یا هم آحساسات  فردی ، کم آندوختگی،  و تقالی فردی آ

 
و آز سرعت شان که  زود بر زمین می خورند، یا آ

نها غالب آست که خرد قوس نزولی و آحساسات و خام نگاری شان  قوس صعودی رآ می پیماید.
 
در نگارش هایم میل من  بر آ

آز دید آندآز برخی آز مردمان  ندآرم آسطوره  نگاری کنم و یا آفسانه سرآی  ی ،بلکه بر بنیاد یک منطق قوی آی که شاید حقیقت
ن باور دآرم ، دست بزنم. و آین رآ نیز خیلی نغز میدآنم تاریخی آست عینی و  حقیت آین زمان نباشد ، آما 

 
که آمروز   و به آ

 یزی و تبهکاری  آست و مبارزه سیاسیخرد ست خود شکنی، آز خود بیگانگی،زمان خرد زدآی  ی، عقبگرآی  ی، آنسان فروشی، 
ن 
 
نهای  ی که و با رسالت آست.  دآنشمند  مسؤلیت  آخالقی، آنسانی و آجتماعی  هر آنسان متفکر، بینشمند خرد گرآ در برآبر آ

 
آ

، خرد گرآ، و حایز بینش آنسان ساالرآنه آند، دآرآی بردآشت ها ، بهدآشت ها   و بهره گیری روشن ضمیر، منور، دور آندیش
ن رآ آز دید عینک 

 
نهای  ی که  آین کائنات عظیم  و دآنش آنباشته در آ

 
خودی به نگرش میگیرند، کوچک های  خودی آند، و آ

گرآی  ی، بینش علمی، سالوسانه، مالمنشانه،  چلی خرد  ضد دینی،  های  قضاوت شان بر مبنای باور های تعبدی،  نو باوری 
بانه ، کاذب،  

 
ن رآ زمان خود ستایانه و خود نمایانه آست که بدون تردید ما

 
 ده و هنوز رسان به آثبات  و مکان صحت و سقم آ

باور هستم که ها، و در فرجام روشنفکر به آین د همه  روشنگرآن، روشن ضمیرآن، درس خوآنده من  مانن. خوآهد رساندهم 
و تن به  آندوخته های علمی، رآه و روش صادقانه و آنسان ساالرآنه،  آباورزیدن آز آنعکاسو  حقایق  ک تمان و عدم بازتاب
ن چلی که تاریخ عقیدتی و باور   بخاطر نبود شرآیط ، حضور فزیکی و ظاهری آین نمیچه مال  دآدن مسامحه و مالحظه

 
و یا آ

و صرف مطابق   خاموش باشیمآگر ده و هنوز هم میدهند ، دآسوق  میانه ی وی تاریکی های سده هاآنسان ها رآ بس های همه
نها بنگاریم، 

 
، آخالقی، آجتماعی، فرهنگی،  های دینی، سیاسی، آنسانی آین خود جفای تاریخی به عقیده و باور  خوآست آ

می  به چشم سر  ز ثمره آش رآ آنجام دآدیم و آمرو ها ه آست که در گذشت مردم ستم دیده ما و کافه بشریت عرفانی و همزیستی
وری ، تباهی فرهنگی و آجتماعی،  شود. دوباره تکرآر نباید بینیم ،

 
فرینی،  دشوآر آ

 
سیب آ

 
من بجز آز خدآ ، هرکسی دیگری که در آ

ی گرفته و تا پای جان و سیاست های غیر آنسانی کشورم دست مستقیم و یا غیر مستقیم دآرند، سخت به باد آنتقاد و مالمت
ه با مزخرفات، دنباله روی ها،  آسطور  آمروز دنیای دیگری آست که در برآبر  آش به  مبارزه  مستدآم قلمی خوآهم پردآخت. 

ن ساده آندیش ،  و آفسانه نویسی ها 
 
خود فروخته  نگاری ها ، توصیف های سالوس منشانه بخاطر  گرفت کامنت آین و یا آ

آحساسات و آنگیزه ها  در  بر شالوده  باید بر بنیاد علمی و عملی نه به هستی خود آدآمه  دآد ، بلکه  نباید  چاپلوس منش 
 در  فرجام کرد.   باید ، مردمی  و دسته جمعی ره و آجتهاد عقالنیبرآبر نا برآبری ها، بی عدآلتی ها، ُکرنش ها، بند و بست ها، مبا

به عرض برسانم که نگارش های من هر گز بر بنیاد فهم شان  ، یا نو کیشان "نو آن دیانت مدآر " برخی آز  آین فقره آم خدمت 
میزبه ضرر شما و مردم من نخوآهد بود، بلکه تعاریف، توآصیف و 

 
در برگه های فیس بک ها  شما  برخی آز نگارش های غلو آ

در رآستای  عقیده  ، و ساخته نمیتوآنندو جدآ  ، تفکیک هنوز آز هم تفریق رآ  که آصول و فروع عقیده وباور  و سیمای شغنان
و  بر خالف بنیاد  تصور تاریخ عقالنی  آرتباط دآشته  وباور و کیش آسماعیلی که مستقیمن با توحید، نبوت و بینش آمامت 

ینده مردم ما خوآهد بود،
 
ئین آسماعیلیسم فلسفی  مطرح  می کنید سخت تباه کن برآی همه  و آ

 
 و کج آندیشی  ی کج نویس آ

فرینش  هر چه بیشتر ، میکنید 
 
مدن شرآیط آز پیش  آبهامات،  رویاروی  ی ها باعث آ

 
ی شما و مردم تان  در صورت به میان آ

ن به دوش شما ها زمانی و تاریخی  و نگرآنی ها خوآهد شد که آرآیه پاسخ  دیگری ، مایه بدبختی 
 
نهای  ی که کج نویسی  و آ

 
، و آ

 کج آندیشی می کنند خوآهد بود . من سعی میکنم کج بنشینم و لی رآست بنویسم. 
 آی عقل خجل ز جهل و نادآنی ما                    

 در هم شده خلقی ز پریشانی ما                                
 و به سجده پیشانی ما ُبت در بغل                                       

 کافر زده خنده در مسلمانی ما                                                     
یکسان به  پر شور ستایشگرآن و منتقدآن رآ آز هزآر سال آست که شخصیت ناصر خسرو  توجه شدید و  بیش :  پیشگ فتار 

قرنهاست   خود جلب کرده آست. حظ و سروری آی که آز آستادی وی  در قالب و بیان شعری  برآی آنسان حاصل می شود
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ن دآشته که وی رآ  در ردیف بهترین شاعرآن، سخن سرآیان، دآنشمندآن پارسی زبان 
 
که سخن گویان  به زبان فارسی رآ بر آ
سیای مرکزی  تا کرآنه مدیترآنه، مصر،   آت شخصی آو آز سفر هفت ساله آی که قرآر دهند. گذشته آز آین ، شرح مشاهد

 
آو رآ آز آ

دآب و رسوم  و جزوآر آو آز شهرها، آجتماعات،و عربستان برد و بازگشت مجددش به میهن خود به خاطر  توصیف های دقیق 
 
آ

ن روزگار وآژه به وآژه مورد کار برد  و بررسی قرآر گرفته آست. 
 
نجا که وی  مردم آ

 
لمانی قرن نوزدهم در آ

 
پژوهندگان فرآنسوی و آ

در بیت آلمقدس آیستاده بود آیستادندو توآنستندگامهای  ی  رآ که  وی قرن ها پیش بر شمرده بود، بر شمارند.  آز همان زمانه 
شهرت " حکیم" رآ  به نوشته های آو چه شعر و چه نثر،  برآی آو  در تمامهای قدیم تقدیر درونمایه فکری  وعقالنی جدی 

ورد. مردم هنوز در نش علمی و قدرت تحلیلش مورد تقدیرمعنای کسی آست که بخاطر دآ
 
، تکریم و آحترآم آست، به آرمغان آ

سیای مرکزی آدعا می کنند که آز نسل و نصب آویند. آز سوی دیگر، کامگاری های آو به عنوآن دآعی کیش 
 
بخشهای  ی آز آ

ز کند. آو  ، و آو رآ مجبور ساخت که آز ترس جان گریتصدیان آمور رآ به شرآرت علیه آو بر آنگیختآسماعیلی عقاید عامه و م
خر عمر 

 
ش رآ  در حمایت آمیر ناحیه کوچکی، در مکان دور آفتاده آی در دل کوهستان های بدخشان ، به آندک پانزده سال  آ

نام آو رآ بر خود که  دیگری  رو رآ پایه گذآر یک فرقه دینیآشتباهن  ناصر خس فاصله آی آز هندو کش، در تبعید بسر برد. 
م، دآنشمندی آخطار 1574ناصریه دآنسته آند. آفسانه های شایع در باره آو با چنان آغرآقی شاخ و برگ پیدآ کرده که در  دآرد، 
نچه رآ کرد

 
در باره آو گ فته می شود باور کرد. آمروز آشعار آو رآ هنوز در کالس های آدبیات فارسی درس می دهند،  که نباید هر آ

وردن مثالی  آخالقی باشد، بدآنها آستناد می کنن
 
، دو شاید مهمتر آینکه، آز حفظ می خوآنند، و در گ فت و گو ها وقتی نیاز به آ

 مانند سروده زیر: 
 چناری کدو بنینشنیده آی که زیر         

 بررست و بر دوید برو بر به روز بیست؟                 
ن چنارکه " تو چند ساله آی؟"                           

 
 پرسید آز آ

 گ فتا: " دویست باشد و آکنون زیادتیست"                                     
 که " من آز تو به بیست روز آز آو کدو خندید                                             

 بر تر شدم، بگو تو که آین کاهلی ز چیست؟"                                                    
 آو  رآ چنار گ فت که " آمروز آی کدو                                                            

 با تو مرآ هنوز نه هنگام دآوریست                                                                 
 فردآ که  بر من و تو وزد باد مهرگان                                                                        
نگه شود پدید که آز ما دو                                                                                  

 
 مرد کیست"  ، آ

 ( 256) دیوآن،  
 
و هر یک  آز آین ها دریچه آی سفر نامه، شعر،  و فلسفه نوع و زمینه متمایز به نوشتن پردآخته آست.  در سه   ناصر خسرو  

آی آز نوشته های ثانوی شامل زندگی نامه، مجموعه های بر شخصیت ، منش و ُکنش آو می گشاید. گذشته آز آین، مجموعه 
ثار آو نقل و قول می کنند.  آشعار و ک تب جغرآفیای  ی که آز آو نام می برند

 
یکی آز قدیمترین نوشته ها در باره آو شرحی  و آز آ

 
 
ن آست دشمنانه آز یکی آز معاصرآن آو به نام آبوآلمعالی که وی رآ به تبلیغ و تعلیم عقاید بدعت آ

 
میز متهم کرده آست. آز آ

پس آز هر قرنی آشارآتی، با درجات مختلف آز خیال پردآزی و خیالبافی، تعصب، جزمگرآی  ی در نگارش زمان به بعد، منظمن 
ن چنان که می 

 
ن حال که آز زبان خودش ما تصویر مردی رآ آ

 
های عمده عقالنی در باره آو دیده می شود. به آین ترتیب، در آ

ناصر وده باشد و بنماید آندر می یابیم، آز زبان نویسندگان دیگری میتوآنیم شمه آی آز شورو هیجانی رآ که خوآسته آست ب
 بر آنگیخته آست بنگریم. خسرو 

زیان بین آلمللی سیاست و گ فتمان عقالنی آز آسپانیا تا هند زبان عربی بود، ناصر خسرو آز آینکه تقریبن همه  در عصری که 
ثارش رآ به زبان فارسی نوشته آست،خویشتن رآ متمایز آز دیگرآن ساخته آست

 
. و ویژگی های ملی، تباری و هویتی خود رآ  آ
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 یین ستارگان تاریخ بینش و تصور آسالمی، مردآنی چون، آبن سینا، و فارآب، آز جمله درخشانتر آز خرآسانیان هموطنش بیشتر 
ثار خود رآ به زبان عربی بنو

 
یسند تا آز آین طریق و برخی  آز آسماعیلیان هم کیش آو عزمی جزم دآشتند که دست کم بعضی آز آ

مثال، آبن سینا شهکار طبی خود آلقانون رآ  به عنوآن .و مورد پذیرش آعرآب قرآر بگیرند شهرت خود بیفزآیند بر گستره میدآن 
مد 

 
نکه آز عربی به التین ترجمه شد و در آروپا به صورت متن آصلی درسی طب در آ

 
به زبان عربی نوشت. آین ک تاب پس آز آ

ن وآژه 
 
خود به  "  به زبان های آروپای  ی رآه یافت.  بطور یقین ناصر خسرو ”Canon وتقریبن تا قرن جدید چنین ماند و آز نام آ

لیف 
 
ثاری  به نگارش گرفته و تا

 
ن  زبان نیز آ

 
زبان عربی مک تب دیده و درس خوآنده بود، و شوآهدی وجود دآرد که وی به آ

ورد. آگر 
 
ثار آو باقی مانده آست همه به زبان فارسی آست، و آین آمر، پرسشهای  ی رآ پیش می آ

 
مچه آمروز آز آ

 
کرده آست.  آما آ

اشد آین آمر روشنی پرسش آنگیزی رآ بر مردی  که بر همه جنبه های دیگر زندگی نظری جهانی و وی به زبان فارسی نوشته ب
نچه باقی ماند

 
لیفاتی دآشته آست، ولی آ

 
ن سوی، به زبان عربی هم تا

 
فقط  عالمگیرآنه  به زندگی دآشته آست، می آفگند. آز آ

ثار فارسی آوست،  که آین خود چیز های  ی رآ در باره مستعمان و 
 
نها رآ بهمردمی که پذآ

 
گوش می  یرفتار سخن آو بودند و آ

 زندگی ناصر خسرو رآ میتوآن به چهاردوره بخش کرد: گرفتند و به دل و حافظه می سپردند، برآی ما روشن می سازد. 

غازین زندگی تا زمان گروش آو به کیش آسماعیلی در حدود چهل سالگی که ما بسیار آندک در باره آین  دوره   ➢
 
سال های آ
 میدآنیم.

ن سفر نامه آش رآ در دست دآریم و نیز در آشعارش آشارآتی بدآن هست.  ➢
 
 سفر هفت ساله که برآی آ

ن گ فته های جسته و  ➢
 
ن ناحیه، که در باره آ

 
باز گشتن به زآدگاه خود خرآسان به عنوآن رئیس دعوت آسماعیلی در آ

خذ دست دوم وجود دآرد. گریخته و کلی آز زبان خود آو و آز 
 
 منابع و ما

➢  
 
ن آشعار و بعضی آز آ

 
خره تبعید وی در کوهای پامیر بدخشان در ناحیه ُیمگان  که در باره آ

 
خود وی رآ  ثار فلسفیو باال

 که به آمیری که به آو پناه دآده بود آهدآ شده آست، در دست دآریم. 

آورآق ک تاب های  بسیاری آز آنوآع مختلف رآ، چون شعر و سفر نامه و فلسفه و زندگی نامه و تاریخ آجتماعی،  ناصر خسرو 
ر می نوردد. خود وی ک تاب های آساسی  در سه نوع آصول عقاید دینی،تذکره های آدبی، و جغرآفی رآ با گام های آستوآر د

دیگری رآ هم به آو نسبت دآده آند. وی بر عرصه سده ها نیز ، آز قرن پنجم/ در آنوآع  نوشته آست و روآیات، دست دآشتن آول
سیای مرکزی پا به دنیا گذآشت و شکوفا شد تا آین روزگار که پا

 
سی زبانان آشعار آو رآ در ر یازدهم زمانی که در شرق آیرآن و آ

نها رآ به عنوآن ضرب آلمثل، مانند 
 
ورند، و عبارآتی آز آ

 
بر " آز ماست که برماست"،  گ فت و گو های روزآنه شان به شاهد می آ

ورند، گام بردآشته آست. 
 
  زبان می آ

سعدی، خیام، جالل  آن دیگر همچوندر آیرآن زمین، کمتر آز شاعر  آمروز در خرآسان زمین و یا  به گونه ویژه  آگر ناصر خسرو 
 لدون، یا فیلسوفانی چون فارآبی، آبن خ آبن بطوطه ، و تاریخنگارآن چون حافظ، یا آز دیگر سفر نامه نویسان آلدین رومی،

آبن سینا و خوآجه نصیرآلدین طوسی،مشهور آست، آین می توآندآز جهتی ناشی آزِگَروش صادقانه آو به کیش شیعی آسماعیلی 
باشد. گروش وی به کیش آسماعیلی آو رآ هم در مقابله با جوآمع آهل سنت و جماعت و هم جوآمع شیعی دوآزده آمامی  بوده

سانی کنار گذآشته شد. گذشته آز آین، ناصر 
 
آختیار کرد، ک تاب ها و آشعار آو که در بردآرنده  عقیده و باور آسماعیلی بود، به آ

نکه غزلیات عاشقانه یا
 
جذآبیت عام بیشتری دآرند، توجه عمده خود  امه های عارفانه بسرآید که معمولنچک خسرو به عوض آ

رآ به شعر آخالقی آندرز گری معطوف دآشت، و خوآنند گان رآ برآی پیشرفت و تعالی روحانی خویش نه رفتن آز پ ی زرق و 
برق ناپایدآر آین دنیای مادی جسمانی خوآند. وی آشعار خود رآ بیشتردر قالب قصیده می سرآئید، که هر یک کم و بیش دو 

نکه
 
نها رآ مردم به طور کامل آز بر کنند و بخوآنند کاهش یافته آست.  یا سه صفحه رآ در بر می گیرد، و لذآ آحتمال آ

 
 آ
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ورد تا  ک تابی رآ در باره ناصر خسرو  
 
لیس دعوت به عمل آ

 
زمانی بود که مؤسسه مطالعات آسماعیلی لندن آز دآک تر هاسبرگر آ

 
 
نکه رساله آی در باره عقیده ناصر خسرو در باره نفس بر مبنای شش بنویسد و همه عناصر سازآی زندگی و آ

 
ثار آو رآ ) پس آز آ

که بال فاصله به ذهن نویسنده رسید آین بود که ساختار آین  تلفیق کند، و آولین پرسشی ک تاب فلسفی آو نوشت بود( ، باهم
ن قرآر گرفت که ک تابی در س

 
ه بخش) یعنی در باره شعر، سفر ها، و فلسفه آش(، ک تاب چگونه باید باشد. تصمیم نگارنده بر آ

نکه گمان می برد که بیشتر خوآنندگان، بخش مربوط به فلسفه رآ نخوآنند. دوم که 
 
ننویسد و دلیلش آز آین قرآر بود: نخست آ

ان نمی شاید دلیل مهتری بود، آینکه یک ک تاب سه بخشی وحدت و یکپارچگی میان زندگی ناصر خسرو و نوشته هایش رآ نش
دهد.فلسفه آو در سرآسر آشعارش جاری و ساری آست، و وی سفر های خود رآ در پاسخ به آستحاله روحی و گروش به کیش 
غاز کرد، و چشم تیزبین شاعرآنه آو و نیز معتقدآن ، باور ها و آرزش های دینی آش در سرآسر سفر نامه آو، در 

 
آسماعیلی آ

نها می رود،
 
لذت می برد، و مشاهدآت دقیق آو در آحوآل مردم، جا ها و  ظری که آز دیدن شانمنا جاهای  ی که به دیدن آ

شکارآ دآرند.  آین وحدت ذآتی، آگر ساختار ممکن دیگری هم برآی ک تاب در نظر می گرفت، 
 
فرهنگ ها، حضوری نمایان و آ

معلومات و آطالعات نویسنده در مورد یعنی گاه شمار زندگی ناصر خسرو رآ آلگوی خویش  قرآر میدآد، به هم می ریخت، زیرآ  
گاه 

 
ناصر خسرو در باره دوره های مختلف زندگی آو بسیار آندک و نا چیز بود. نویسنده آز جزئیات سفر هفت ساله شاعر  آ

آست، آما در باره  شخص ناصر خسرو پیش آز آستحاله فکری و روحی و گروشش به مذهب آسماعیلی هیچ چیزی نمی دآنست، 
خر عمرش در تبعید، همه شعر ها و ک تب فلسفی آو رآ در آختیار دآشت، ولی آز کار کرد ها، فعالیت ها، فرآز و آز سال 

 
های آ

گاه بوده آست. و نشیب زندگی، کار های تبلیغاتی و  وعظ  که منجر به تبعید آو گ
 
 شت، تقریبن بی خبر و نا آ

له رآ کنار گذآرد، 
 
و بدآن بنگرد که ناصر خسرو چه می خوآسته آست بگوید.  سفر  آز آین سبب نویسنده تصمیم گرفت که مسا

نچه رآ  ناصر خسرو گ فته  بود، آز نظر میگذرآند. دیوآن آشعار 
 
رآ به ش نامه شاعر  رآ به دقت به خوآنش می گیرد، و همه آ

ثار فلسفی آو رآ به تفصیل وآرسی می کند تا 
 
خوآنش می گیرد تا مضامین، محتوآ و سیاق آصلی ک تاب رآ در یابد، و بار دیگر آ

ن وجود دآشته باشد، بدون مرور باقی نه 
 
در یابد و بار مجدد مورد بررسی قرآر دهد تا نه شود مطالب فلسفی دیگری آگر در آ

نمایه آین آین ک تاب رآ روی باز بینی ها مثمر آستوآر ساخته و پیرآمون مسیر عمده روآیت ها در نویسنده  درو مانده باشند. 
ئین آسماعیلی   مورد ناصر خسرو ، و سفر آو آز زآدگاهش  در خرآسان 

 
رآستن صحنه آی برآی تحول روحی و ِگَرِوش آو به آ

 
با آ

مور بر جسته مالی در دستگاه سلجوقیان  خانوآدهل می کند، و آینکه  چسان و عزم وی برآی چنین مسافرتی دنبا
 
و زندگی یک ما

در آین ساختار متحول سرشار آز توصیف های غنی آز سرزمین های  ی که  نویسنده  . بازتاب می دهد رآ به پشت سر میگذرآند
نها 

 
ز همه آز عقیده با هم ملحق می کند و نخست آمیگذرد، مضامین عمده فلسفی رآ  ناصر خسرو  آز  سیاق جغرآفیای  ی آ

نجا به به عنوآن مثال به بحث در 
 
غاز می کند، و آز آ

 
آساسی آسماعیلیه در باره  دو آمر پیوسته به یکدیگر، یعنی ظاهر و باطن آ

و متون فلسفی منثورش، روشن  ر رآ با مثال آز آشعا آین مضامینپردآخته آست. باره ضرورت علم و عمل یا دآنش و کنش 
  ساخته آست. 

غاز می کند، رشته آی که نویسنده ناصر خسرو  زمانی که با مسافرآن به بیت آلمقدس می رسد، 
 
رشته دیگری آز روآیات رآ آ

نها، بازتاب میدهد 
 
ساختار جهان شناسی ناصر خسرو رآ همرآ با عقاید بعضی آز دآنشمندآن آسماعیلی عهد فاطمی، و نه همه آ

فرینش الطونی در بو بر صورت پذیرفته شده آی متدرج نو آف
 
کید دآرد. مرآتب آساسی آین خلقت اره آ

 
خدآوند تا جهان مادی تا

متدرج چنین آست:  خدآوند، عقل، نفس ، طبیعت و عالم جسمانی.  در آین ساختار ثانوی، آز بیت آلمقدس به عنوآن زمینه 
ن میان مکه رآ مکان مناسبی برآی تفکر و آی برآی بحث آز خدآوند، آز قاهره  برآی بحث در باره نفس سود جسته آست. در آی

 :تعمق در معنای حج خانه خدآ قرآر دآده آست

نیم که حج می رویم 
 
نیم که کج می رویم                  خرم آز آ

 
 غافل آز آ
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خسرو خود رآ شریک  ناصر در درد و رنج و تبعید نویسند در نگارش خود  با  همینکه ناصر خسرو به زآد گاه خود می رسد، 
وقتی که کار ها مطابق به خوآست  که  به وی آمیدوآری می بخشد، پ ی می برد. خسرو  درت و قوت آیمان ناصر دآنسته و به ق

نها نکند، 
 
معنوی ناصر خسرو به پیش می روند، وی  تالش می کند تا آحتیاط کاری رآ آز دست ندآده و تا حدی  آتکا به  تدآم آ

ن میل آو ،  ر خالفو چون کار ها ب
 
ورد و منتظر آ

 
ناجور و نا برآبر می شوند، وی آز آین آمر  باید تغییر و دگر گونی رآ در شمار آ

ید، تسلی خاطر می یابد. 
 
فلسفه آخالقی و شیوه آی که  زندگی می کرده آست  باشد که روزگار بهتری در نتیجه دگر گونی پدید آ

نند که وی تا چه حدهشا
 
برآی طلب و جستن دآنش و دآشتن یک زندگی فعال آجتماعی، برآی بهتر کردن زندگی فرد و  ید برآ

ن بود، به فرآوآنی بیان شده بود.  -آجتماع، آرزش قایل بوده آست
 
ئین  آسماعیلی که وی جانبدآر آ

 
آرزش های  ی که در کیش و آ

 جذآب برآی پیروآن همه آدیان می کند.  صمیمیت و آخالص، شجاعت، ثبات و آستوآری در مقصود، ناصر خسرو رآ شخص

ن سلطان گرفتم گوشه آی  
 
 چون به معنی دآد ما رآ توشه آی                من چو آ

 
 سخن فرجامین باز هم سروده آی آز ناصرخسرو و 

 خدآیا رآست گو یم فتنه آز تست             
 ولی آز ترس نتوآنم چغیدن                         

 آگر ریگی به ک فش خود ندآری                                    
فریدن                                              

 
 چرآ بایست شیطان آ

 لب و دندآن ترکان ختا رآ                                                      
فریدن                                                              

 
 نبایستی چنین خوب آ

هو میکنی غوغا که بگریز                                                                     
 
 به آ
 به تازی می زنی آندر دویدن                                                                           

 
فرینی معنوی ناصر خسرو: گاهشماری برخی وقایع 

 
 مهم تاریخی  و هستی آ

 ر بخارآو ظهور رونق شاعرآن معروفی چون رودکی، فرخی ومنوچهری.حکومت سامانیان د:  892-899 /278-286
 بسیاری آز سامانیان آز تشیع آسماعیلی پیروی میکردند.  

ن در مصر،شام، فلسطین و حجاز.  :  909—297
 
 آستقرآر دولت فاطمیان در شمال آفریقا و بسط بعدی آ

روزگار  درکسایی   ، یکی آز شعرآی نامدآر آیرآن زمین که ناصر خسرو آز آو یاد کرده آست. مروزی تولد کسای  ی   :  34-952
  سلطان محمود غزنوی به سرودن شعر آشتغال دآشت.

غاز کرد، کاری که :    978 -368
 
 مرگ دقیقی بلخی، آز شعدآی دربار سامانیان، که نظم حماسه ملی آیرآن  رآ آ

 بعدن به دست فردوسی تکمیل شد.  
 آبن سینا، فیلسوف و پزشک نامی  بلخ باستان در بخارآ آز پدر و مادر ی آسماعیلی زآده می شود.     :980 – 370
 ی تخت حکومت خود رآ در غزنین) غزنه(، قرآر می دهد. سلطان محمود غزنوی سلطان محمود غزنوی، پا  :   998 -388

وردن عدی آی متفکرآن، شاعرآن و هنر مندآن در دربارش شهرت دآرد.  
 
 به سبب فتوحات جنگی  و گرد آ

ید.    :  1004 -394
 
 ناصر خسرو  در قبادیان، نزدیک شهر مرو، در ناحیه بلخ خرآسان به دنیا می آ

 ، حماسه ملی آیرآن ، رآ به پایان می رساند.:      فردوسی شاهنامه1010 401
غاز می کند. آز هم فروریختن 1036 -427

 
:    آلمستنصر باهلل خلیفه و آمام فاطمی، حمکرآنی شصت ساله خود رآ   در قاهره آ

 حکومت غزنویان . 
غاز می1037 -429

 
 کند.  :  طغرل، سلطان سلجوقی، سلطنت خود رآ  در مرو آ
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 :  عنصری، ملک آلشعرآی دربار غزنوی که ناصر خسرو در  آشعار خود آز آو یاد کرده آست، در می گزرد. 431-1039
غاز می کند. 437-1045

 
مده آست آ

 
ن در سفر نامه آ

 
 : ناصر خسرو سفر هفت ساله خود رآ که وصف آ

 ین.دآنشمند و جهانگرد خرآسان زم: وفات آبو ریحان بیرونی،  1050 -442
غاز می کند. 444-1052

 
 :  ناصر خسرو آز سفر خود به خانه باز می گردد، و به عنوآن حجت آسماعیلی خرآسان کار خود رآ آ

 : ناصر خسرو جامع آلحکمتین رآ  برآی حامی و مخدوم آسماعیلی خود در یمگان بدخشان می نویسد.1070 -463
 : تاریخ تقریبی وفات ناصر خسرو در یمگان1077 -470

ورد.483-1090
 
 : حسن صباح، دآعی آسماعیلی، دژ کوهستانی آلموت رآ در شمال آیرآن بدست می آ

 : آمام محمد غزآلی، متکلم معروف، به آستادی مدرسه نظامیه بغدآد منصوب می شود. 1091 -484
 : عمر خیام ، شاعر و منجم، وفات می کند. 527-1132
 ر متصوف در آدبیات فارسی.: وفات سنای  ی غزنوی، نخستینشاع 545-1150

 : تولد فریدآلدین عطار، شاعر سرآینده حکایات عرفانی، در نیشابور.1142 -537
 : تولد شاعر و نویسنده آیرآنی، سعدی شیرآزی 610-1213
غاز یورش مغالن بر آیرآن.652-1254
 
 : آ
دو سال بغدآد رآ می گیرند و غارت می کنند  : مغوالن دژ آلموت ، پایگاه آسماعیلیان رآ فتح می کنند و در کمتر آز654-1256

 ان پایان میدهند. و به خالفت عباسی


