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حقیقتا ً اگر باید به نام کسی شبی را به سحر رسانید ،آن شخص بتتخر و نیتخوتر ا
ناصر صسرو نیسخت ناصخر صسخرو فیسسخو  ،مخن م ،ریادخی دان ،موسخیقی دان و
عر است کخه ررآنتخریم
شاعر برتر عصر صویش بود در دمن ا مسه ای سه شا ِ
را حفخخد داشخخت ظحخخافد و رودکخخی ش خ رای یخخادی ا اش خ ار ناصخخر صسخخرو التخخام
گرفته اند و تأثیرات آن را در اش ار ش رای عصر صویش نی دیخده میتخوانیم ولخی
بخخرای مخخا ناصخخر صسخخرو صخخرفا ا بخخدلیه صخخفات متخ کره فخخو اهمیخخت نخخدارد ،آن خخه کخخه
اهمیت ناصر صسرو را ن د نا مداع ساصته ،اینست که ایشان اصالحگرا بودنخد
و صواستند پایه های عقالنیت را در دین مستحتمتر بسخا ند دیخن را ا صرافخات و
موهوم پرستی رهانید همین سبب شد که با محافده کاران دینی هخم عصخر صخویش
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که ا تغافه مردم سخود میبردنخد ،در تدخاد وارخ شخد و بالصخره ایخن کخار سرنوشخت
ناصر صسرو را به یمگان کشانید
وانخخان شخخغنان مقخخیم فخخیال آبخخاد و یخخت بدصشخخان ،پن شخخنبه شخخب مخخور  14عقخخرب
 1394به پاس ارج گ اری به حمات و رنج و مشتقی را که ناصر صسرو در راه
ته دایخی کشخیدند ،شخبی را اصتصخا دادنخد بخه «شخب ناصخر صسخرو» و در آن
را به اندیشه ها ،آثار ،سفرها و اش ار ایخن بخ ر مخرد بصخ و گفتگخو نمودنخد
هم نان اوید «میر اد» یتی ا دانش ویان دانشگاه بدصشان اش ار ناصر صسرو
را در رالب آهنخ بخا ربخاب صخویش ،سخرودند کخه بخه ایخن بخ م ردسخی رنخ و بخوی
عرفانی بصشید
هر ند ناصر صسخرو کسخی نیسخت کخه ا ده تخاریو و رو گخار فرامخوش شخود ،امخا
وانان این بود تا اندیشه های ناصر صسرو نده و محرک باری بمانند؛ ون
هد
مطال ه ای که ما ا نسخه صخود و یخس نسخه ربخه داریخم ،نسخه مخا نسخبت بخه نسخستای
ربه ،در مورد این شصصیت ب ر صیسی کم آگاهی دارند بنا ً ما صواستیم تا با ایخن
محفه کو س صویش رسم شب نشینی بیاد هم ون ب رگان را تا ه کنیم و تمنا ایخن
رسم توسط ب رگان و وانان ما در اطرا و اکنخا ایخن کخره صخاکی تخداوم داشخته
باشد
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