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Abstract  

Nasir Khusraw is one of the great and influential figures in the history, 

culture, and literature of Iran. But because of his political and 

ideological activity in the dominant religion, some have sometimes 

deliberately ignored him, and beyond that, some have sometimes 

insulted him the worst. Nevertheless, the Iranian literary friend taste has 

always praised the eloquence of his poems, regardless of the religion of 

the poet, and some of those poems have been remembered and 

preserved over the centuries. This article intends to examine and 

analyze the extent and manner of his presence in the long-term written 

memory of Iranians by collecting any mention of Nasir Khusraw's name 

from the time after his life until the year 1000 AH. This research has 

been done by a descriptive-analytical method. According to the findings 

of this study, there are three different approaches to Nasir Khusraw in 

the texts: he is often referred to as ugly in the Islamic sectology texts. 

In some texts, regardless of ideological point of view, his poems are 

praised and his life is discussed, and the approach of some texts to his 

character is more mythical than real. The hostile mention of Nasir 

Khusraw's name has diminished since the military and propaganda 
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activities of the Ismaili sect declined, and Nasir Khusrow's image has 

changed from a religious preacher to a Sufi that has miracles. 

Keywords: Ismaili, History of Literature, Tazkereh, Nasir Khusraw. 

1. Introduction 

Nasir Khusraw is one of the most unique poets in Persian literature. 

He is not a king praise poet, a mystic poet, a lyric literature composer, 

or an epic and fictional poet. He's a rare character who no one has ever 

been similar him before, and no one has ever thought of imitating him. 

He himself had a challenging life full of ups and downs, the mention 

of him in classical texts is also paradoxical. Although Nasir Khusraw's 

level in poetry is worthy to be among the top six poets of Persian 

literature, the difference between his religion and Iranians' dominant 

religion has caused him not to be noticed as much as he deserves; and 

Persian's official literature has ignored him. (Ripka, 2002: 273) Some 

European scholars have even claimed that Nasir Khusraw was 

unknown in Iran, and Iranians recognized him after western research! 

Even though these claims may be correct in a general view, they 

deserve to be doubted and revised in a scrutinizing look. The taste of 

Iranian poetry lovers focuses on eloquence and good locution, even 

when the composer is unknown or has subjects in poems that don't 

agree with his beliefs; In other words, because of Iranian's spirit of 

tolerance and pluralism, even though they knew that these poems are 

composed by a heretic, they did not put them aside. Now, we are going 

to examine how Nasir Khusraw has been mentioned in the literary 

history of Iran. In this paper, it becomes clear the sources that he 

mentioned in, after his death. With this detail, this article seeks to 

answer these questions (Research Questions): 

1. Are the ways that Nasir Khusraw has been mentioned in classic 

texts (after his death until the end of 10 Hijri century) the same or are 

they different? Are they positive or negative? 

2. How much the ways that Nasir Khusraw has been mentioned in 

these texts are real or legendary? 

3. Why do the remembrances of Nasir Khusraw have legendary 

aspects? 
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2. Literature review 

We did not find any research on this content anywhere. Of course, 

Alice Hunsberger (2001), has discussed some of the books that 

mention Nasir Khusraw in a part of her book, and Mr. Dehghani 

(2018) mentioned some other texts. Earlier, in the book of Nasser 

Khusrow's image (Dashti, 1983: 14-16), there are several pages about 

the contradictory mention of Nasir Khusraw in the past. However, 

there are also some cases in literary history books, especially 

Zabihullah Safa's literary history (1990: Vol.2, p.444). 

3. Discussion 

Unlike some who believe that Nasir Khusraw was not a well-known 

person in Iran, we believe he was a famous person. This claim can be 

proved for several reasons: 1. A large number of manuscripts of Nasir 

Khusraw's Diwan have been left. 2. A large number of stories about 

Nasir Khusraw have remained in Iranian written sources and the 

people of Badakhshan still talk about them, which sometimes give him 

the vision of a Saint or a Demon. These legends have made their way 

into the old Iranian literary, historical, and geographical books. This 

also proves their antiquity and extent. Anyway, what we found in our 

research, Nasir Khusraw was mentioned in nine sources in the sixth 

century, in four sources in the seventh century, in seven sources in the 

eighth century, in nine sources in the ninth century, and in two sources 

in the tenth century. That proves Nasir Khusraw was never forgotten. 

After the 11th century, Nasir Khusraw's name appears in so many 

sources, in the way that an analysis of all of them is beyond the scope 

of one article. 

 The mention of Nasir Khusraw in Persian sources is never similar and 

has at least three forms: 

3-1. Hostile mention of Nasir Khusraw's name 

Nasir Khusraw was an ideological and political activist and a 

controversial poet. It is normal for those who are against his religion 

to insult and curse him. During the studied period, Nasir Khusraw is 

not always remembered with admiration. The authors of the books of 

MELAL WA NEHAL (Knowledge of nations and religions) and 
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people who look at the ideological and political role of Nasir Khusraw 

in Badakhshan, mention him with cursing and insulting. Nasir 

Khusraw's contemporary jurist Hosseini Alavi (1997: 81), is the first 

author who mentions him badly in the book Bayan al-Adayan and calls 

him misguided and damned (MAL'OON), which has caused many 

people to go astray. Imam Fakhr Razi (1992: 89) has continued this 

behavior in the Eteghadato Feragh ol-Moslemin va Almoshrekin and 

Seyyed Morteza Hassani Razi (2004: 187) in the book Tabserat ol-

Awam, which is again in Islamic MELAL WA NEHAL. It is 

interesting that the same tone of cursing was continued by Sheikh 

Mahmoud Shabastri (1991: 186), a famous mystic of the 8th century, 

in Saadat Nameh and called him one of the heretics. 

3-2. Admirable mention of the name of Nasir Khusraw 

The public taste of Iranians did not pay much attention to Nasir Khusra 

's ideological aspect, but looked at his poems from the perspective of 

art. In this approach, if the view of Nasir's personality is not positive, 

there is no sign of the aggressive tone of the previous group. Here, 

rather than focusing on Nasser's opinion, attention is paid to the 

rhetoric of his poetry. In the Hada'egh ol-Sehr of Rashid Watwat 

(1969: 689), the poems of Suzani Samarkandi (Awfi, 1903: 202), 

Zaheer Faryabi (2002: 89) and Shah Nematullah Vali (2001: 859) are 

mentioned with respect. The other group of books that mention him is 

the historical books of the 8th and 9th centuries of Hijri, in which 

writers such as Fazlullah Hamdani (2008: 76), Hafez Abrou (1985: 

83) talk about Nasir Khusraw and his travelogue, in the section 

mentioning the Fatimid caliphs and Ismaili activities in Khorasan. 

There is no cursing in these texts. One of the reasons for this tone 

change is the decline of the sectarian and preaching activities of 

Ismailiya and their overall security-political and ideological danger 

for the post-Mongol Islamic society. After this period, there is not 

much news about Alamuti's guerilla activities and the atmosphere of 

real or fake terror of the Ismaili activists, which provoked the 

opposition to a sharp reaction. Another reason for lowering this tone 

of stubbornness is that Nasir Khusraw's character entered in the 

legendary and mystic atmosphere. As in most sources of the next 
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group, he becomes a miraculous Sufi. This category, of course, can be 

related to the change in the activity style of the Ismaili sect after the 

Mongol period and it continued in the guise of a Sufi sect until the 

middle of the Qajar reign. 

3-3. A legendary approach to Nasir Khusraw  

The legendary approach to Nasir is the most dominant approach in 

dealing with his personality and life. The content of these legends, in 

most of which Nasir has superhuman strength and magical power, 

according to his followers, indicates the extraordinary power of their 

mentor, the same thing that in the mystical discourse, becomes "the 

miracles of saints" (Keramat e Oliya). Perhaps, the first book in which 

such stories are narrated is Asar al-Bilad and Akhbar al-Abad Qazvini. 

According to Qazvini's report, Nasir Khusraw was the King of Balkh 

and fled to Yumgan due to the rebellion of his people, where he built 

mysterious buildings with strange moving paintings on the walls, and 

hidden doors that were opened by pulling a rope! (Ref: Qazvini, 1994: 

Vol. 1, p. 566) Another legendary approach that we know about Nasir 

Khusraw is to associate him with some intellectual and literary 

celebrities. In this approach, the writer, who is a fan of a literary or 

mystical personality, intends to raise his status by attributing the 

friendship and discipleship of one or more great personals to the 

person or sheikh in question; for example, in Rashidi's Tarbkhaneh 

(1985: 157) written in 867 AH, Nasir Khusraw's connection and 

devotion to the famous Khayyam is mentioned, and in Labab al-Bab 

of Dawlatshah Samarqandi (2003: 61), Nasir's devotion to the famous 

Abul Hasan Kharqani is mentioned. The most important legend that 

exists about Nasir, is the same story that is known as a "fake 

autobiography" or "personal biography" in the research about Nasir 

Khusraw. This legend has tracked so much attention that until the 

beginning of the last century, it was also printed in some prefaces of 

the Diwan. This autobiography is taken from an Arabic source called 

"Rasalah al-Nadamah Ela Zad al-Qiyamah" and it was translated for 

the first time by Taqiuddin Kashi (died 1016 AH) in the biography 

(TAZKAREH) of Kholasat al-Ashar and Zabdah al-Afkar (see 

Dehghani, 2018: 24). This is the same detailed story, part of which is 
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related to Nasser's secret and anonymous presence in the market of 

Neishabur city and seeing how in the market someone who recited 

Nasir Khusraw's poem was hanged and his flesh was cut into pieces! 

The origin of this legend, or at least a part of it, has a very long history, 

as stated in the introduction to Nasir Khusraw's manuscript 

"Selections of Davin Shoara Seth" (written in 714 Hijri). According 

to this long legend, Nasser becomes the vizier of the caliph of 

Baghdad, then due to an accident, he is taken to Egypt, where he 

becomes a vizier and writes books conforming their wishes, etc. 

4. Conclusion 

In this article, we tried to analyze the long-term and dominant view of 

Iranians about Nasir Khusraw by collecting sources in which that have 

mentioned Nasir Khusraw. Repeating Nasir Khusraw 's name and 

poems several times in various Iranian texts proves that he has always 

been present in the memory of Iranians. The result of the research is 

as follows: Although Nasir Khusraw's religion was different from the 

religion of most Iranians and some of his poems explain and propagate 

this distinctive religion, the history of Iranian culture and literature 

often mentions him and his poetic power with honor. In the meantime, 

Nasir Khusraw is mentioned with curses and insults only in the books 

of MELAL WA NEHAL or the works that were influenced by them. 

Of course, the hateful mention of Sheikh Mahmoud Shabestari is 

surprising in this regard. Gradually, this strict approach against Nasir 

Khusraw is reduced because he has found a Sufi character. Adopting 

a Sufi character is parallel to the change of the Ismaili fighting method 

in the periods after the Mongol invasion. Another approach in looking 

at Nasir Khusraw is the legendary approach. In many sources, magical 

legends are attributed to Nasir Khusraw. This approach has been 

around since Nasir Khusraw's time and has gradually increased. 

Sometimes, this myth-making approach is combined with Sufi 

personification for him.



 ---------يادب يپژوهمتن --

 887-777، 2047، پاییز 72، شماره 72 دوره
ltr.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/LTR.2021.54476.3132 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

54/
42/

49
11

 
  

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
ت

54/
45/

41
44

 
 

84
97

-
55

24
 

IS
SN

:
 

 
64

76
-

51
86

eI
SS

N
: 

 

 به( گیزبران تحسین و ایافسانه دشمنانه،) متفاوت رویکرد سه
  فارسي ادب تاریخ در خسرو ناصر

 ایران نور،پیام دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار،   سردرود حیدرزاده حسن

 چکیده 
 عاليتف دليل به اما است، ایران ادب و فرهنگ و تاریخ در تأ يرگرار و بزرگ هايشخصيت از خسرو ناصر
 را او ايعده گاه این، از فراتر و گرفته نادیده را او تعمداً گاه ايعده غالب، غير مرهب در عايدتي و سياسي
 فصاحت و استواري ایرانيان، عام دوست ادب روق همواره همه، این با. اندداده قرار هادشنام بدترین مورد
 خاطر به هاسده طول در را اشعار آن از برخي و ستوده -هاآن سراینده مسلک به وجهت بدون- را او اشعار
 بعد زمان از خسرو ناصر نام از یادکرد گونه هر آوريجمع با که است آن بر مااله این. اندداشته نگاه و سپرده
 تبلندمد مکتوب هحافظ در را او حضور چگونگي و ميزان ایراني، متون در هجري هزار سال تا حياتش از

 این هايیافته اساس رب. است گرفته انجام تحليلي -توصيفي رو  به تحايق این. کند تحليل و بررسي ایرانيان
 یاد شتيز به او از نحل و ملل متون در غالباً: دارد وجود متون در خسرو ناصر به متفاوت رویکرد سه تحايق،
 و شودمي هپرداخت او زندگي به و کنندمي تحسين را او اشعار عايدتي، نگاه از فارغ متون، برخي در. شودمي

 زماني از روخس ناصر نام دشمنانه یادکرد. واقعي تا است پردازانهافسانه او، شخصيت به متون برخي رویکرد
 مرهبي، مبلّغي از وخسر ناصر سيماي و شده کمتر کند،مي افول اسماعيليه فرقة تبليغي و نظامي هايفعاليت که

 .شودمي کرامت صاحب شيخ و پير به تبدیل

 .خسرو ناصر تذکره، ادبیات، تاریخ اسماعیلیه،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
 اري،درب مداحان زمرۀ از نه او. است فارسي ادب شاعران فردترین به منحصر از ناصر خسرو

. تسداستاني ا و حماسي سرایانمهمنظو نه عاشاانه، ادب سرایندگان نه عارف، شاعران نه
 از که تادهاف فکر این به کسي او از بعد نه و داشته وجود او از پيش نه» که نادر شخصيتي

 و متنوع حياتي ناصر خسرو خود همچنان که .(629: 6838 ندوشن، اسالمي« )کند تاليد او
 ياتشح زمان از پا متون در او از یادکرد ،...(و ساله هفت سفر امرا، ندیم) داشته چالش پر
 به سروناصر خ شاعري قدرت قزویني عالمه اعتااد به آنکه با. است متفاوت و متنوع نيز

 اب او مرهب تفاوت اما گيرد، قرار ایران ادب برتر شاعر شش عداد در که است اياندازه
 مورد لسا هزار طول در است شایسته آنچنان که شده باعث زبانان، فارسي بيشتر مرهب
 گویا .(278: 6836 ،6ریپکا ن. ک:)بگيرد  ندید را او ایران، رسمي ادب و نگيرد قرار توجه
 رسمي، باد هاسال تا که داشته فردوسي شبيه سرنوشتي حدودي تا نيز ناصر باره این در

 برخي زمينه این در .(11: 6832 ریاحي، ن. ک:) بود کرده اختيار سکوت ا ر  و او دربارۀ
 ناسناش ایران، در ناصر خسرو که اندشده مدعي این، از فراتر حتي روپایيا پژوهشگران

 !  اندشناخته را او ایرانيان که است غربي تحاياات از بعد تنها و بوده
 کلي نگر  در شاید اگرچه ادعاها شود؛ اینمي تکرار  ادعا این گهگاه نيز امروزه
 ایراني شعردوست روق. است زبينيبا و شک شایسته موشکافانه، نگاهي در نماید درست
 يبرخ یا ناشناس آن گوینده هرچند دارد؛ توجه خوب سخن رات و بالغت و فصاحت به

 رايتکثرگ و مدارا روحية دیگر، عبارت به نباشد. ا عايده موافق او اشعار موضوعات
 و جودو تمام اما است، زندیق ملحدي به متعلق اشعار این دانستهمي اینکه وجود با ایراني
 وقر سرلوحه را «قال من إلی تنظر ال و قال ما إلی أنظر» بلکه نکرده، تکریب را او اشعار
 . است داده قرار خود

در این مااله چگونگي حضور ناصر خسرو در تاریخ ادبي ایران بررسي شده است. با 
ها مثبت کردشود که بعد از ناصر در کدام منابع از او یاد شده؟ این یاداین تحايق روشن مي

دازي؟ پرگرایانه بوده یا همراه با افسانهو طرفدارانه بوده یا منفي و منتادانه؟ واقعيت
وجوي حضور ناصر خسرو در طول کل تاریخ ادب فارسي، تحاياي فراتر از محدوده جست

یک مااله است. بنابراین، تحايق را محدود به پيش از سال هزار هجري کردیم. بعد از این، 

                                                            
1. Rypka, J. 
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شود و طبيعتاً حتي گزار  مختصر چگونگي یادکرد اند، زیاد ميي که از او یاد کردهمنابع
پاسخ  هاها ممکن نيست؛ با این تفصيل، این مااله در پي آن است که به این پرسشآن
 بدهد:
ها[ تا سال هزار هجري(  536یادکرد متون از ناصر خسرو )در بازۀ زماني بعد از مرگش ] -

 نکه تفاوت دارد؟ مثبت است یا منفي؟یکدست است یا ای
 آميز است؟یادکرد متون از ناصر خسرو تا چه حد واقعي یا افسانه -
 شود؟اي گرفته و از لحن دشمنانه عليه او کاسته ميچرا یادکرد از ناصر خسرو جنبة افسانه -

 . پیشینۀ پژوهش2
( به 6838) 6کتاب هانسبرگرتحاياي با این محتوا در جایي سراغ نداریم. البته در بخشي از 

( به رکر برخي 6867شود. همچنين دهااني )یادکرد برخي متون از ناصر خسرو پرداخته مي
( 61-65: 6812)دشتي، « تصویري از ناصر خسرو»اند. پيشتر در کتاب متون اشاره کرده

تاریخ هاي چند صفحه دربارۀ رکر متناقض قدما از ناصر خسرو آمده است. طبيعتاً در کتاب
 ( نيز مواردي وجود دارد. 555: 2: ج 6816اهلل صفا )ادبي مخصوصاً تاریخ ادبيات ربيح

 . بحث و بررسي7
بر خالف آنچه برخي معتادند ناصر خسرو شخصيتي شناخته شده در ایران نبوده، ما برآنيم 

تعداد  -6توان ا بات کرد: که او شخصيتي مشهور بوده است. این ماوله را با چند دليل مي
سخ ن فهرست در زیادي نسخه خطي از دیوان ناصر خسرو بر جاي مانده است؛ به طوري که

: 6832)به نال از: نوریان،  شده است از دیوان او معرفي نسخه 98 از بيش خطي منزوي
 .واند باشدتآن مي به نسبت گرشته اعصار طول در ما نياکان توجه گویاي ( که این امر،238
اني قصه دربارۀ ناصر خسرو هم در منابع مکتوب و هم در زبان مردم بدخشان تعداد فراو -2

باقي مانده که به وي گاه سيمایي قدسي و گاه سيمایي پتياره داده است. برخي محااان این 
هاي تاریخي ناصر افسانه»ها را در کتاب اند. بامياني برخي از آنها را جمع کردهافسانه
 The Legendary»نيز که از رسالة مفصلِ  2ده و ببندر بدخشان چا  کر« خسرو

                                                            
1. Hunsberger, A. 

2. Beben, D. 
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Biographies of Nasir Kusraw»6  دفاع کرده،  2در دانشگاه ایندیانا  2869در سال
اهتمامش را معطوف به ارائه سيماي ناصر خسرو در منطاة آسياي ميانه در طول ادوار 

هاي ادبي، تاریخي و ها در کتابتيموري تا قرن نوزدهم کرده است. البته این افسانه
ت ها حکایجغرافيایي قدیم ایراني وارد شده و همين امر هم، باز از قدمت وگستردگي آن

. به هر حال، آنچه ما در تحاياات خود دریافتيم در دورۀ زماني مورد تحايق ما رکر 8دارد
ت که سناصر خسرو به ترتيب تاریبي زماني در منابع زیر وارد شده و این خود نشانگر آن ا

( منابعي که از ناصر 6وي شخصيتي گمنام یا کمنام براي ایرانيان نبوده است. در جدول )
 خسرو سخن رفته، ارائه شده است.

 . منابعي با یادکرد از ناصر خسرو2جدول 
 نام منبع سال نام منبع سال نام منبع سال
 بیان االدیان 485 آثارالبالد 674 شرح گلشن راز 825

829 
هنامه مقدمه شا

 بایسنقری
 دیوان امیر معزی 510 900جنگ خطی شماره  700

 حدائق السحر 550 جامع التواریخ 710 مجمع التواریخ 830

832 
دیوان شاه نعمت اهلل 

 ولی
714 

منتخب دواوین شعراء 
 ستۀ

 شعر شطرنجی سمرقندی 550

 تاریخ الوزراء 584 سفینه تبریز 723 طربخانه رشیدی 868
 دیوان ظهیر فاریابی 588 سفینه اشعار 725 بهارستان 892

 إعتقادات فرق المسلمین 596 تاریخ گزیده 730 تذكرة الشعرا 893

 تبصرۀ العوام 600 زبدۀ التواریخ 730 تذکره مجالس النفائس 896
 آثار مجعول عطار 600 اثار شیخ محمود شبستری 730 روضات الجنات 899
 لباب االلباب 618 جلسم 651جنگ خطی  750 حبیب السیر 930

 635 جغرافیای حافظ ابرو 818 خالصۀ االشعار 993
الدین محقق مقاالت برهان

 ترمذی

ر بسان ها ناصیادکرد از ناصر خسرو در این متون هرگز یکدست نيست. در برخي از این
ن شود. گاه این جو لعاي را گمراه کرده، نفرین ميملحدي که با تبليغ مسلک خود، عده

                                                            
 «اي ناصرخسروهاي افسانهزندگينامه. »6

2. Indiana University 

رامو  فرساند که وي نادیده و ها یک امر دیگر را به ا بات ميوجود این افسانه»ته است: . علي دشتي در این باره نوش 8

 (.61: 6812)دشتي، « هاست، بلکه سرچشمة تخيالت گوناگون مردم و عااید متنوع آنشده نيست
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نفرین کاهش یافته، به تفاوت مرهب او اشاره شده و در عين حال به قدرت او در و 
 یابد و جادوها و کراماتي ازاي ميشود. گاه ناصر خسرو سيمایي افسانهسخنوري ارعان مي

شود. گاه شاعران از وزن و ردیب اشعار او شبيه برخي کرامات عارفان و مرتاضان ظاهر مي
دهند. در ادامه مااله ما این چند رویکرد را بررسي ها پاسخ ميآن او اقتفا کرده و یا به

 خواهيم کرد. 

 . ذکر دشمنانۀ نام ناصر خسرو7-2
است. طبيعي است کساني  6برانگيزناصر خسرو، کنشگر عايدتي و سياسي و شاعري مشاجره

ياسي سکه مخالب مرهبش هستند از او به زشتي و دشنام یاد کنند. این کنشگر عايدتي و 
بودن باعث شده بود که از همان زمان حضور دوبارۀ او در بلخ و بدخشان و تبليغ کيش 

ها واقع شود. اشارات فراواني در دیوان و دیگر آ ار او بر این ماوله اسماعيلي، آماج دشنام
وجویي که نویسنده از مردمان بلخ و بدخشان به عمل آورده، هنوز . طبق پرس2وجود دارد
اي دانند و عدهگر ميکنند و او را کافر و گمراهي به شدت از او به زشتي یاد مياهم عده

کنند. باري، در طول دورۀ مورد مطالعه، نيز در مواجهه با او به دشواري و غيظ، سکوت مي
یادکرد از ناصر خسرو هميشه با تحسين و جمالت فرماليته )نظير: قصاید غرایي دارد و از 

و ...( همراه نيست. یافته این بخش تحايق چنين است: مؤلفان فحول شاعران است 
انداز مرهبي به شخصيت و ناش عايدتي و سياسي و هاي دیني و افرادي که از چشمکتاب

د، اما کننکنند از او به زشتي و دشنام یاد مياجتماعي ناصر خسرو در بدخشان نگاه مي
رند، یا اصالً دربارۀ کيش ناصر سخني نویسان که به اشعار او نظر داادیبان و ترکره

از آن  «گویند در مرهب باطني تعصب داشت»گویند یا اینکه سریع با نال قولي نظير نمي

                                                            
1. Controversial 

 توان این بيت را رکر کرد:هاي دیوان مي. از جمله اشاره 2

 مااگاار کااز دور  پاايااش نااآیاانااد هاامااي هاايااچ    

 

 بااانااگ دارنااد هاامااي چااون سااااگ کااهاادانااي   

 

 (581: 6868)ناصرخسرو،         

خواندند و حجت ما نشنودند و بر ما غلبه کردند و از مسکن « بد دین»جهال امت، ما را »... نيز آمده: « زادالمسافرین»در 

 (566: 6868)ناصرخسرو، « و شهر خویش ما را براندند
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شوند. این نگاه دشمنانه به ناصر خسرو درست چند سال پا از مرگ او آغاز رد مي
 شود:مي

 که ایشان به محل صاحبو از ایشان ]یعني باطنيه[ ... دو تن معروف بودند به روزگار ما »
اه آن خلق را از رو جزیرگي رسايده بودند: یکي ناصر خسرو که به بدخشان ماام داشت  

و امروز آنجا همان طریات او برجاست. و دیگري حسن صباو ... . و گفتم که ایشان  ببرد
اند: الناصریه، اصحاب ناصر خسرو و او صاحب مرهب بود... بسيار کا از اهل دو گروه
 (.32و  36: 6871)حسيني علوي، « اندو آن مرهب گرفته انداز راه به در شدهرستان طخا

ه در فايه علوي بلخي است ک« االدیانبيان»این اولين یادکرد از ناصر خسرو در کتاب 
هاي تأليب شده است. وي وقتي فرقه 6هجري )یعني چند سال بعد از وفات ناصر( 539سال 

يح خوانده، آن گاه بعد از توض« باطنيه»یا « سبعيه»رقة چهارم را کند، فشيعه را معرفي مي
ي به شبکة دعوت اسماعيل -خواني داردکه با عااید ناصر تا حدودي هم-برخي عاائد آنان 

 رازي فخر گر بودن ناصر خسرو ارعان دارد. صد سال بعد امامکند و به گمراهاشاره مي
هاي اسالم که در شناخت فرقه« المشركين و المسلمين فرق إعتقادات»در  (181 -958)

است، باز همين رویکرد را دارد. سخن او دربارۀ فرقة ناصریه )منسوب به ناصر خسرو( 
 شاخة ضيحتو در و کرده تاسيم شاخه چند به را اسماعيليه رازي، فخر بسيار مختصر است.

 : گري ناصر خسرو نظر داردباز به جنبة اضالل و گمراه دوم

« رثيك خلقٌ بسببه ضلّ و شاعراً كان قد و خسرو؛ ناصربن أتباع هم و الناصريه؛: نيهالثا»
 .(36: 6568 رازي، فخرالدین)

 است، «العوامتبصرة»هاي کتاب بعدي؛ یعني گفته منبع ظاهراً همين سخنان مختصر
 ملهج ترجمة این چند آمده، عيناً اسماعيليه و ناصر خسرو دربارۀ کتاب، آن در آنچه چراکه
نوشته شده، سيد مرتضي وقتي  198تا  188در این کتاب ملل و نحل اسالمي که بين . است

                                                            
اند ومجتبایي همين تاریخ را را نيز نوشته 513اند. برخي سال  بت کرده 536مرگ ناصرخسرو را  ها سال. بيشتر ترکره6

 (63: 6865دانند )ن. ک: مجتبایي، درست مي
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يه هاي اسماعيليه از صباحيه و ناصریه و بابکبرد، هنگام برشمردن شاخهاز فِرَق شيعه نام مي
 دهد:مي« ملعون»برد و به ناصر خسرو صفت و لاب و... اسم مي

سيار ، شاعر بود و خلاي باین ملعونیشان ناصر خسرو بود و فرقت دوم: ناصریه، رئيا ا»...
 (.635: 6838)حسني رازي، « گمراه کرد

 اي به ناماز منابع قدیمِ فِرَق و ملل و نحل، تنها در این سه کتاب است که از فرقه
ها(   758 -137. البته شيخ محمود شبستري )6شودمنسوب به ناصر خسرو یاد مي« ناصریه»

نماید یادکرد همراه با لعن و نفرین عارف ن فرقه اشاره دارد. اما آنچه جالب مينيز به ای
از ناصر در ميان فيلسوفان و رافضيان و « سعادتنامه»شبستري است! شيخ محمود در 

که در کتابش، ظلمت و کفر را جمع کرده است! البته همين رکر  2بردگراران نام ميبدعت
صوص خمحمود؛ یعني قرن هشتم است به وي در عصر شيخ او، از سوي دیگر نشان اشتهار
 «!فتنه ناصر در جهان ظاهر است»کند: که شبستري خود اعتراف مي

 هست از این قوم ]فيلسوفان[ ناصر خسرو
 فلسااافي اصااال و رافضاااي طين اسااات 

 الااجااملااه فااتاانااة ناااصاااار   ... و عاالااي
 تاامااام کاارده جاامااع کاافاار و ظالااماات 

 

 کااه کاانااد کااهاانااه باادعااتااي را نو  
 ...دشمن دین استگرر که زین دو ب

 هساااات در جاملااه جاهااان ظاااهر   
 نااام را آن کرده «نااامااه روشاااني»

 

 8(631: 6876)شبستري،  

در برخي منابع بعدي اشاراتي به این ملحد بودن وجود دارد، اما دیگر از لحن لعن و 
اي و رقههاي فدشنام کاسته شده است. یکي از دالیل کاهش این لحن، فروکاستن فعاليت

                                                            
و عمادي حائري،  58: 6836؛ هانسبرگر، 6865: 2، ج 6868. براي اطالعات بيشتر دربارۀ این فرقه ر. ک: خميني، 6

6832 :93. 

نيد )داعي رجوع ک« نسایم گلشن»ودن این لعن شبستري به مادمة پرویز عباسي داکاني بر کتاب . دربارۀ عجيب ب2

 (.25: 6877شيرازي، 

ت. گوید، دیگر خبري از این لحن دشمنانه نيسکه از ناصر سخن مي« گلشن راز». جالب آنکه یک قرن بعد وقتي شارو 8

« يدس»آورد. در این کتاب هم ناصر  لاب به استشهاد مي« ي نامهروشنای»( حتي ابياتي از 668: 6879الدین ترکه )صائن

 دارد.
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مي بعد از ها براي جامعة اسالسياسي و عايدتي آن -غي اسماعيليه و در کل خطر امنيتيتبلي
هاي چریکي الموتي و آن جو رعب و مغول است. بعد از این دوره، دیگر از آن فعاليت

کاردزنان اسماعيليه چندان خبري نيست که مخالفان را به  6وحشت واقعي یا ساختگي
گر فروکاستن این لحن عناد، وارد شد سيماي ناصر خسرو به واکنش تند برانگيزد. دليل دی

اي و از آن جمله برگرفتن نااب عارفانه و مرشدانه است؛ چنانکه در بيشتر فضایي افسانه
اليت فرقه شود. این ماوله البته با تغيير سبک فعکرامت ميمنابع، او تبدیل به صوفيِ  صاحب

اي صوفيانه تا همين اواسط يات آن در کسوت فرقهاسماعيليه بعد از دورۀ مغول و ادامة ح
باري از جمله متوني که ما شاهد فروکاستن لحن  .2تواند در ارتباط باشدحکومت قاجار مي
ها( در فصلي از کتابش دربارۀ   367 -367است. جامي )« بهارستان»دشمنانه هستيم یکي

 ناصر خسرو چند سطر نوشته:

اما به سوء اعتااد و ميل به زندقه و فنون حکمت، کامل.  در صناعت شعر، ماهر بود و در»
 .(69: 6817 جامي،)« الحاد، متهم

ها( هم هویداست. در  681 -355)رد پاي این لحن جامي در کتاب اميرعليشير نوایي 
 گرفتهبر باید است. این مطالب آمده ناصر احوال در خطي سه-دو «النفائا مجالا ترکره»
 باشد: «بهارستان» از

 ةفرق و پنداشته حق را باطل مرهب آن و داشته تمام غلو رفض مرهب در  -خسرو ناصر»
 کهچنان او و اوست اشعار از «نامهروشنائى» کتاب خوانند،مى دین حجت را او سخن باطل،
 شهورم زندقه و به الحاد که اوست حکمت از و بوده چنين نيز حکمت در بوده ماهر شعر در
 .(856 و 853: 6818 وایي،ن اميرعليشير) «است

                                                            
وب هاي خشن منس، این است که امروزه برخي محااان برآنند بسياري از قتلساختگي. منظور از جو رعب و وحشت 6

اسي سعي هاي سيین حاهها با اها براي بدنام کردن این فرقه بوده است. آنبه کاردزنان اسماعيليه در واقع کار دشمنان آن

پراکني به قدري وسيع بود که در اروپا این دروغ(. »6: 6868در تخریب سيماي اسماعيليه در ميان مردم داشتند )دفتري، 

در دام  دانستند در طي قروندانستند و نمي)آدم کشان( مي« حشاشين»را برابر با « اسماعيليه»تا همين قرون اخير، عنوان 

 .(281: 6865اند )کربن، الدین ایوبي گرفتار شدهتوزي صالوعباسيان و یا کينه ةوقفتبليغات بي

 به بعد. 928: 6868. دربارۀ ادامة حيات فرقة اسماعيليه در کسوت صوفيانه: ر. ک: دفتري، 2
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ظاهراً تنها در این منابع است که از ناصر خسرو به لحن نفرین و با عناویني چون ملحد 
 نویسان از این فضاي دشمنانه خبر داشته و مترکرهشود. البته برخي ترکرو زندیق یاد مي

   .6اند که نظرات دربارۀ ناصر خسرو مختلب استشده

 ز نام ناصر خسروبرانگی. ذکر تحسین7-7
حق آن است که روق عمومي ایرانيان چندان به وجهة عايدتي ناصر خسرو توجه نکرده و 

اند. در این رویکرد، نگاه به شخصيت ناصر اگر هم انداز هنر به اشعار او نگریستهاز چشم
مثبت نباشد از آن لحن عنادي نيز چندان خبري نيست. در این دسته متون، بيش از آنکه به 

شود. اگر از آمدن اشعاري از ناصر در عايدۀ ناصر تمرکز کنند به بالغت شعر او توجه مي
ترین یادکردهاي او در ، یکي از قدیم2بگرریم ها( 929-562)الاضات هاي عيننامه
ها( در این کتاب در توضيح صنعت بدیعي  978 -536است. رشيد وطواط )« حدائق السحر»
 کند: از ناصر خسرو یاد ميیک بار به اسم « الترجمه»

این صاانعت چنان باشااد که شاااعر معني بيت تازي را به پارسااي نظم کند یا پارسااي را به »
 گوید: ناصر خسروتازي؛ مثالش 

 را خویش دهر مر مالمت بساااي کردم
 دارد زمااانااه تنااگ دل من ز دانشاااش 

 

 ودس نداشت مالمت وليک بد؛ فعل بر 
 نبود ميان اندر دانشاااش که دال خرم

 

 ( 136: 6886)وطواط،  

 «...تازي به مراست این ترجمة و

                                                            
ال في غقومٌ عظّمه و »گویاي ماصود ماست:  خالصة االشعارالدین کاشي در آغاز بخش ناصرخسرو . این عبارت تاي 6

 (25: 6867)به نال از: دهااني، « تعظيمه و قومٌ کفّره و غال في تکفيره.

 این چه»و همچنين هفت بيت از قصيده  کدوبن و چنار مناظره آخر بيت (537 :2ج ،6812) الاضاتعين هاينامه . در 2

شود. علي دشتي  اشاره آنها دهگوین به اینکه است بدون ( آمده665)همان: « ي پر گهر دریاستيیخيمه است این که گو

 ( به مورد اخير اشاره کرده است.687: 6812)
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همچنين رشيد وطواط از چند شعر ناصر استابال کرده است از جمله از این قصيده که 
د بندد؛ مخصوصاً با توجه به یادکرتشابه واژگان و معني، راه را به احتمال توارد بودن، مي

 شناخته است:یوانش را حتماً ميتوان مطمئن بود که او ناصر و داو از ناصر مي
 ساااااریاار باالاانااد  باار تااکاايااه  زده اي

 

 حااریاار پاااي زیاار و خااز سااارت باار 
 

 (663: 6868)ناصر خسرو،   

 رشيد وطواط:
 قااریاار مااکاارمااات چشاااام تااو بااه اي

 

 ساااریاار  نااهاااده فاالااک باار تااو قاادر 
 

 (278: 6886)رشيد وطواط،   

 رنجي سمرقندي بهدر اواسط سدۀ شش یک بار دیگر از نام و لاب ناصر در شعر شط
را  «حميدالدین خير کافي»اي هجویه شخصي به نام شود. شطرنجي در قطعهاحترام یاد مي

جامعه  آید که ناصر در نظرکند. از این شعر برميبا هم لابش؛ یعني ناصر خسرو ماایسه مي
ل هاي زیادي ناو روزگار شطرنجي، فردي محترم و مشهور بوده است. این شعر در ترکره

 «:االلبابلباب» ده؛ از جمله درش

 خساااارو ناااصاااار چااو «کااافااي خااياار»
 لاااااب آن باار ایاان چااگااونااه سااااازد  

 

 «حمياادالاادین» لاااب را خود کاارده 
 کااه ...آن بااه از مااحاااسااااان ایاان   

 

 (282: 2، ج 6688)عوفي،    

اما جاي پرسش است که چرا در این کتاب، بخشي جداگانه به ناصر خسرو اختصاص 
ته و رکر شناختواند باشد که عوفي با اینکه ناصر را ميي مينيافته؟ این خود نکتة مهم

معاصران او مثل قطران و مسعود سعد را آورده، بخشي به وي تخصيص نداده است. این 
اي هامر شاید ناشي از همان روحية عناد با ناصر خسرو و مسلک او باشد. از دیگر نشانه

ها( است. در   963 -998)ظهير فاریابي  در نيمة دوم سده ششم، دیوان ناصر خسرواشتهار 
کرده  معني به نال چتار و کدوبن را مناظره قطعة و آوردمي را او نام صراحت به اینجا ظهير

 :گویدمي اي چنينقصيده پایاني بيت دو در ظهير .دهدو آن را به ناصر نسبت مي
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 اندمعدن یک از دو هر معني و اصاال اندر چه گر
 وساار ساارساابزي که ویدگ نکو ناصاار خساارو

 

 
 پدید حلوا از غوره خوردن وقت آیاد  لياک 
 پدید ساارمااا شاادت در مگر نااایااد و بااالااد

 

 6(36: 6836 فاریابي،)  

هفتم هجري در آ ار مولوي رکر مستايمي از نام ناصر خسرو نيافتيم، اما در سدۀ  
کند ر اشاره ميوزن و قافيه موالنا با ناصعالوه بر آنکه به وجود اشعار هم 2گولپينارلي
 -916الدین ترمري )دهد که در مااالت برهان(، خبر از آن مي586 :6818)گولپينارلي، 

از اسماعيليان و عااید آنان دربارۀ مهدي بحث شده است و از ناصر »ها(، مرشد موالنا  187
( است. همچنان که مترجم کتاب یادآور شده، منظور 62و  93)همان: « خسرو نام برده شده
(، 97تر از آن است )همان: و مفصل« معارف»ظاهراً کتابي غير از « مااالت»گولپينارلي از 
( رکري از ناصر خسرو پيدا نيست. 6877)محاق ترمري، « معارف ترمري»چراکه در کتاب 

( از مناظرۀ چنار و 697: 2، ج 6879)مولوي، « مثنوي»البته موالنا خود  در دفتر ششم 
 به احتمال قوي اشارت به کدو و باال»... کوب بنا به نظر استاد زرینکند. کدوبن یاد مي

رفتنش از دیوار و درخت در مثنوي با آنکه مضمون تجربي و عام است، مأخور از یک 
 (.253: 6، ج 6815کوب، )زرین« قطعه منسوب به ناصر خسرو باشد

ت. در توان یافریخي ميدر قرن هشتم نيز چندین بار نام ناصر خسرو را در ميان متون تا 
اهلل دو بار نام او رکر شده است. رشيدالدین فضل« التواریخجامع»بخش تاریخ اسماعيليانِ 

کند که گویا ناصر را دیده گوید از او روایت ميیک بار وقتي از حسن صباو سخن مي
از نيز این روایت مختصر  71(. در صفحه 63: 6837اهلل همداني، بود )رشيدالدین فضل

 زندگي و فعاليت دعوت او  بت شده است: 

ناصر خسرو به آوازۀ مستنصر از خراسان به مصر آمد و هفت سال در آنجا ساکن بود و »
نمود و آخر به راه حج به بصره آمد و به رفت و به مصر رجوع ميهر سال به حج مي

                                                            
 الدینالوزراء نجم و تاریخ (668: 2، ج 6836)( و اسکندرنامه نظامي 627: 6، ج 6879. در این قرن در دیوان خاقاني )6

 کر نام ناصرخسرو.نيز به مناظرۀ چنار و کدو اشاره شده است، البته بدون ر (689: 6818)قمى  ابوالرجاء

2. Gölpınarlı, A. 
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ه ند؛ بر کوکرد. اعدا قصد او کردخراسان ]بر[گشت. و به بلخ دعوت علویان مصر مي
« دنموشد و تا بيست سال برآنجا بماند و به آب و گياهي قناعت ميیمگان متواري 

 (.71: 6837اهلل همداني، رشيدالدین فضل)

ها دربارۀ ترین شروترین و متعادلاین گزار ، یکي از صحيح»به گفتة هانسبرگر، 
تاب دیگر نيز هنگام رکر (. غير از این، در چند ک57: 6838، )هانسبرگر« ناصر خسرو است

ها(  788)تأليب حدود « زبدة التواريخ»گویند. در کتاب تاریخ اسماعيليه از ناصر سخن مي
و نام نویسد از اابوالااسم کاشاني وقتي از تاریخ حضور داعيان اسماعيلي در خراسان مي

 برد:مي

 یرۀ مشرق گفتندي.و از پا این داعي در بالد شرق، ناصر خسرو بود. او را صاحب جز»...
پيش ایشاان بزرگ است و معتبر. و بعد از او کسي ظاهر نشد تا آنگاه که حسن صباو ...  

 (.38: 6815)ن. ک: حافظ ابرو، « ظاهر شد

است. حمداهلل مستوفي در روایت بسيار « تاریخ گزیده»ها دیگر منبع تاریخي این دهه 
 و حکيم« حجت»رود، اما به خطا ميکوتاه از زندگي ناصر در تاریخ والدت و وفات به 

ي هم کند. در روایت مستوفبودن و در تشيع اسماعيلي تعصب ورزیدن به درستي اشاره مي
منسوب به اوست. رکر ناصر در فصل ششم )رکر شعرا( از باب پنجم « نامه منظومروشنایي»

 آید:)رکر ائمه و علماي دین( مي

 و .خوانند حجت را او گروه آن و داشت يمعظ غلوى سبعهة شيع مرهب در خسرو ناصر»
 ةسن رد والدتش. یافت عمر سال صد قرب ...فاطمى مستنصر معاصر و بود حکيم مردى او
 کتاب. نبود خالى تعصاااب از اما .دارد باالدسااات اشاااعار. ثالثمائة و خمساااين و  مان
 (.798: 6، ج 6815)مستوفي، « اوست منظومات از امهنىیروشنا

ها و هاي سنجش اشتهار شاعران، مادار حضور شعر آنان در سفينهرو شاید یکي از  
ها باشد. در چندین مجموعه شعر این سده، ناصر خسرو و شعر  حضور دارد: در جُنگ

 اشعاري که عالمه قزویني آن را معرفي کرده،« منتخبات دواوین شعراء سته»مجموعه 
قصيده  73مده است. در این مجموعه گرد آ ادیب صابرو  معزي مانندمنتخب از شش شاعر 
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در روزگار سلطنت  اه 765تا  762هاي این نسخه در سالو قطعه از ناصر وجود دارد. 
که « کتابخانه مجلا 688جنگ خطي شماره »در  .شده است کتابتخدابنده اولجایتو 
عدي نوشته شده و اشعاري از شاعراني مانند معزي و س 798تا  765هاي اشعار آن بين سال

صفحه به شعر ناصر اختصاص یافته: شش قصيده و شش قطعه  67در آن وجود دارد، 
(. آنچه دربارۀ این شش قطعه، 272-233مجلا:  کتابخانه خطي نسخه ر،«اشعا سفينه)»

نماید، این است که غير از قطعة اول، بايةقطعات از اشعار مشکوک و غير شایسته تأمل مي
سرودۀ ناصر خسرو باشد؛ قطعاتي نظير: خدایا راست گویم  رسداصيل است که به نظر نمي

 فتنه از توست! 
ها غالباً قطعاتي را که رنگ کفرگونه ها و جنگنکته جالب همينجاست: در ترکره
ند کردآورند! گردآورندگان این منابع گویا گمان ميدارد، نمونة اشعار ناصر خسرو مي

چنين اشعاري از جانب چنين شاعري مستبعد چون او قرمطي و زندیق بوده، سرودن این 
نباشد. در این امر، همچنين شاید دشمني و کدورت معاصران ناصر خسرو و ایجاد هجمه 

مان زمان آید از هتأ ير نبوده باشد چنانکه از فحواي برخي ابيات دیوان برميعليه او بي
سفينه »جموعة مشهور به گونه، مبافي عليه او شایع بود. دیگر منبع اینحيات ناصر دروغ

یاد « سفرنامه ناصر خسرو»ها( از کتاب   728است. در این مجموعه )مؤلب به سال « تبریز
ر کرده ا  رکگوید که حاد ة زلزله تبریز را ناصر خسرو در سفرنامهشده و نویسنده مي

ي رخکند که تشکيک بو ماجراي زلزله تبریز، ا بات مي« سفرنامه»است. این گزار  از 
در صحت اصالت سفرنامه و انتساب آن به ناصر خسرو، چندان استوار نيست همان  6محااان

 اند:چيزي که استاد ایرج افشار نيز آن را مترکر شده

باز از تادیر رباني به تاریخ  الث و  ال ين و اربعمائه به زلزله خراب شد و در آن مدت »
شود. آن حکم راست آمد. روز ابوطاهر منجم حکم کرده بود که شب آدینه خراب 

پنجشنبه منادي کردند که مردم شهر بيرون روند... آن حکم که کرده بود در آن وقت معين 
واقع شد و جماعتي که در شهر مانده بودند، هالک شدند. و این معني ناصر خسرو در 
« دوسفرنامه خود آورده است که در این تاریخ من به تبریز رسيدم به زلزله خراب شده ب

 (. 98: 6832)نال به تلخيص از: افشار، 

                                                            
 ( است.6872ناصرخسرو نوشتة فيروز منصوري )« نگاهي نو به سفرنامه». منظور، کتاب 1
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کتابخانه مجلا هم که نوشته نيمه نخست سده هشتم است،  196در جنگ خطي 
 (.39: 6869اشعاري از ناصر درج شده است )ن. ک: بهاري و دیگران، 

هاي آغازین آن، حافظ در سدۀ نهم نيز یادکرد از ناصر خسرو فراوان است. در دهه 
« سفرنامه»رسد، بيشتر توصيب این شهر را از مي النعمانمعرةبه رکر شهر ابرو موقعي که 

کند. در این نال قول، شرو مالقات ناصر با ابوالعال معري نيز آمده ناصر خسرو نال مي
« سفرنامه»کند که سخنش را از است. حافظ ابرو قبل و بعد از نال قول به صراحت اعالم مي

 (.285: 6869توکلي صابري،  ناصر خسرو آورده است )ن. ک:
ه ب و اربعمائة[  لثين ] مان و در ساانة»که  اساات ناصاار خساارو در ساافرنامه خود نبشااته   

ؤال کردم س و بر آن ستون ناشى چند کرده.... ستونى سنگين دیدم ... رسيدم. النعمانمعرّة
دم در این اند تا کژایام قدیم کرده به است از براى کژدم، این طلسمى گفتند: که چيست؟
یت به این حکا.. . .گفتندمى ابوالعالء معرّىکه او را  و بدین شهر مردى بود... . شهر نياید

 (.898-892: 6879فظ ابرو، )حا« نال افتاد همان عبارت ناصر خسرو
( توصيب قاهره را باز از 688: 6815« )التواریخمجمع»حافظ ابرو در کتاب دیگر ، 

روایتي  رسد درکند و در ادامه وقتي که به رکر مفصل حسن صباو ميروایت ناصر نال مي
ما اشود که قبل از او داعي خراسان، ناصر خسرو بود، آورد، مترکر ميکه از زبان او مي

است « التواریخجامع»(. این نال قول، تکرار سخن 666فعاليتش موفايتي نداشت )همان: 
 (.63: 6837اهلل همداني، )ن. ک: رشيدالدین فضل

مادمه »کند، نال قول مي« سفرنامه»منبع بعدي که باز در همين حال و هواست و از  
سرو کتاب )یعني دیدار ناصر خ رسد کل داستاناست. هر چند به نظر مي« شاهنامه بایسناري

از این ماجرا خبري نيست )ن. « سفرنامه»هاي فعلي از رباط چاهه( مجعول باشد و در نسخه
در این مادمه هم نشان « سفرنامه»(. با این همه رکر صریح نام 17: 6838ک: دبيرسياقي، 

دند، ناصر خسرو و هم خود  معروف و محبوب بو« سفرنامه»آن است که در قرن نهم 
 شود:از او یاد مي« حکيم»چرا که با عنوان 

و حکيم ناصر خسرو در سفرنامه خویش آورده است... چون به قریة چاهه رسيدم رباطي »
نو بود بزرگ. گفتند این رباط از وجه صاااله فردوساااي اسااات که سااالطان محمود بدو   

 (.677-673: و ن. ک: تعلياات دبيرسياقي بر سفرنامه 22: 6898)فردوسي، « فرستاد...
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اهلل ولي اشاره کرد. در دیوان توان به شعر شاه نعمتاز دیگر یادکردهاي این دوره، مي 
اي وجود دارد که شاعر مدعي است آن را در استابال و جواب ناصر خسرو او قصيده

 سروده است. مطلع و ماطع قصيده چنين است:

 بردارد باار  یاک  اگر انصااااف پايامااناة     خارد 
 را معمااا این آیين بااه عزت ساايااد از شاانااو... 

 

 ...رددا ساار زیر دهاان که چيزي آن هر بپيماید 
 دارد زبر این ساايد که خساارو ناصاار جواب

 

 (396: 6838اهلل ولي: )شاه نعمت

این امر؛  اي پيدا نکردیم.محاق با این وزن و قافيه قصيده -البته در دیوان مصحح مينوي
د اهلل ولي در دیوان موجود ناصر خسرو، شایه نعمتاي شبيه شعر شایعني نبودن وزن و قافيه

از آن رو باشد که در دیوان کامل ناصر چنين شعري وجود داشت و بعداً از ميان رفته است. 
هاي پایاني سدۀ نهم مربوط به ترکره دولتشاه یادکرد مفصل دیگر از ناصر خسرو در سال

 هيم آورد. هایي از آن را در بخش بعدي خواسمرقندي است که بخش
خواندمير در ميان وقایع «  السيرحبيب»در قرن دهم رکر احوال ناصر خسرو در کتاب  

ها( بعد از اینکه به صورت بسيار فشرده  656-338آید. خواند مير )خالفت المستنصر مي
ه در زمان شود ککند، مترکر ميبرخي وقایع مهم شصت سال خالفت المستنصر را بيان مي

 کشد:کند. سپا سخن به ناصر خسرو ميسن صباو ظهور مياو بود که ح
اميرناصر خسرو معاصر مستنصر بود. و چون او به سن رشد رسيد  و از جمله افاضال شعرا »

و آوازۀ اساماعيليه را شانيد در زمان خالفت مسااتنصاار به مصاار شتافت و هفت سال آنجا   
ره بازگشته عزیمت خراسان رفت. در نوبت آخر از راه بصتوطن نموده هر سال به حج مي

فرموده و در بلخ ساااکن شااد؛ مردم را به قبول رو  اسااماعيليه دعوت کرد. و جمعي از  
دشامنان قصاد جان اميرناصر نموده هراس بر او استيال یافت و در جبلي از جبال بدخشان   
پنهان گشاته مدت بيسات سال به آب و گيا قناعت نمود. اوقات حيات اميرناصر به عايده   

 نامه است واز صد سال متجاوز بود. از جمله منظومات او یکي روشنایي« گزیده»حب صا
 « دیگري سفرنامه.
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 و این قطعه در آن نسخه مندرج است:

 اساااات  بلغاااریااان از من جور هاامااه»
 

 ...«کشااايدن بااایااد همي ماادامم  کاه  
 

 
 (.597: 2، ج 6888)نال به تلخيص: خواندمير،  

شود و در کل با اینکه نویسنده یاد مي« امير»و با لاب در این گزار  از ناصر خسر
به نظر  راند.تنفر سخن نميداند ناصر مبلغ و داعي اسماعيليه بوده از او و مسلکش به مي
هایي از متن مخصوصاً آنجا که از قناعت کردن بيست ساله به آب و گيا رسد بخشمي

  باشد.« سرگرشت شخصي مجعول»رود، متأ ر از سخن مي
کند: نکتة دیگر اینکه مؤلب منبع مطالب یا حداقل بخشي از مطالب خود را رکر مي

این  دانسته! در واقعرا منظوم مي« سفرنامه»خواندمير نيز مثل جامي گویا «. تاریخ گزیده»
 است. حتي قطعه« بهارستان»جمالت خواند مير، نال قول لفظ به لفظ روایت جامي در 

نه است. البته در این گو« بهارستان»ورد همان قطعه شعر مندرج در آشعري که خواندمير مي
موارد هميشه این احتمال نيز وجود دارد که هر دو؛ یعني جامي و خواندمير سخنشان را از 
منبعي مشترک نال کرده باشند. همچنين بخشي از مطالب او نيز همچنان که هانسبرگر 

 است.« التواریخامعج»( نيز متوجه شده، برگرفته از 92: 6838)

 آمیز به ناصر خسرو. رویکرد افسانه7-8
 ترین رویکرد در پرداختن به شخصيت و زندگي اوست.گونه به ناصر غالبرویکرد افسانه

این   .6پردازي دربارۀ ناصر از همان زمان زندگي شاعر شروع شده بودپيشتر گفتيم افسانه

                                                            
ه وي در کند؛ چنانکبافي را تایيد ميپردازي و دروغ. در برخي ابيات ناصرخسرو اشاراتي است که وجود این افسانه6

 جایي گوید:

 يباانااد چااون باار، ماان بااه هاااافسااااانااه 
 

 مااااچااايااانااام و چااايااان باااه کاااه گاااویاااي 
 

 (681: 6868)ناصرخسرو،   
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آغاز شده باشد، اما در دوران سپسين،  رسد ابتدا از سوي دشمنان اوامر به نظر مي
ت دادند. هایي دیگر را به او نسبها یا افسانهدوستدارانش نيز دانسته یا نادانسته، همان افسانه

ها ناصر نيروي فوق بشري و قدرت جادوگرانه دارد، ها که در اکثر آنمحتواي این افسانه
هاست؛ همان چيزي که در گفتمان العاده مرشد آنبه زعم معتادانش حاکي از قدرت خارق

شود. ظاهراً نخستين کتابي که در آن چنين مي« کرامات اولياء»عرفاني، تبدیل به 
است.  ها( 132 تا 189) قزویني «العباد اخبار و البالد آ ار»هایي روایت شده، داستان

آماده « یمگان»ها  در ریل ماده  175 اطالعات راجع به ناصر خسرو در این کتاب مؤلب
ان بلخ بوده و بر ا ر شور  مردمش به یمگ پادشاهاست. بنا به گزار  قزویني ناصر خسرو 

هاي سازد که نااشيشود و در آنجا بناها و مخصوصاً حمامي اسرارآميز ميمتواري مي
عجيب متحرک در دیوارهاي آن وجود دارد و درهاي مخفيِ تو در تو دارد که با کشيده 

توان راه یافت! )ن. شود! و از طریق این درها به قسمت درون حمام ميشدن طنابي، باز مي
حائز اهميت در این افسانه آن است که انتساب  (. نکته911: 6، ج 6878ک: قزویني، 

 پادشاهي به ناصر خسرو از همين نيمه دوم سده هفتم وجود داشته و نسبتي بسيار قدیم است. 
ارۀ ناصاار خساارو سااراغ داریم، ارتباط دادن او با  گونه دیگري که دربرویکرد افسااانه 

برخي بزرگان عرفان و ادب است. در این رویکرد، نویسنده که هواخواه شخصيتي ادبي و 
عرفاني است با نسبت دادن دوستي و مریدي یک یا چند شخصيت بزرگ نسبت به فرد یا 

افتد يسينا بيشتر اتفاق مابنشيخ مورد نظر، قصد باال بردن ماام او را دارد. این امر، دربارۀ 
بار  سااازي چندگونه حکایتکه مثالً مرید شاايخ خرقاني یا ابوسااعيد و... بوده اساات. این 

دي کتابي اساات که رشااي« طربخانه رشاايدي»دربارۀ ناصاار خساارو نيز اتفاق افتاده اساات.  
هااااا رباعيات منسااوب به خيام را در آن جمع کرده اساات. سااپا   317تبریزي در سااال 

ا در آورد. در اینجسنده حکایاتي دربارۀ خيام و چرایي سروده شدن برخي رباعيات مينوی
دو حکایت، نویسانده قائل به ارتباط بين ناصار خساارو و خيام است. هرچند خيام و ناصر   

                                                            

: که ترتيب بدین است؛ ناصرخسرو حيات و اسماعيليه تاریخ از ايجنبه فهم در ابيات ترینکليدي از یکي بيت این

 فراواني هايغرود آنان، با وگوگفت و نزدیکي از اجتناب و اسماعيليه مبلغان از مردم ترساندن منظور به اسماعيليه دشمنان

 .(6: 6868 دفتري،) داشتندها باز ميساختند و مردم را از نزدیک شدن به آنمي هاآن اعمال و عااید مورد در
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اي اساات که ارز  بحث ندارد. با این معاصاارند، اما گزار  این کتاب به قدري افسااانه 
 دهد، شایسته توجه است:اصر ميحال، صفاتي که نویسنده به ن

]خيام[  پناهيپوشايده نماند که افتخارالحکماء سيد ناصر خسرو صيت رکاي حکمت » 
اساتماع نموده بود و دو غزل یکي بر قوانين تصوف و یکي مبني بر نصایح التماس کرده.  

 اند و عرر عدم ارتکاب غزل و قصااايدهایشاااان دو فاره به رابطة رباعيات موقوفه نوشاااته 
 (.697: 6815)رشيدي تبریزي، « نموده... . و آنکه مبني بر حکميات است این است...

در این افسااانه چند نکته، آشااکار و چند نکته، پنهان اساات: از ناصاار خساارو با لاب     
دارد. نکته پنهان این اسااات که « سااايد»شاااود. او همچنين لاب یاد مي« افتخارالحکماء»

داند، چرا که از خيام غزلي بر قوانين ي مشاارب مينویساانده گویي ناصاار خساارو را صااوف
وار دارد؛ سيمایي که رفته خواهد. پا در این منبع هم ناصار سايماي صااوفي  تصاوف مي 

 شود. رفته سيماي مسجل او مي
. 6منساوب به ناصار خسرو شده است  « نامهروشانایي »در حکایت دیگر این کتاب، باز 

انگيزاند که دو حکایت در واقع دو برميالبتاه شااادت شااابااهت دو حکایت، این ظن را    
 . (651: ن. ک: همان)روایتِ یک حکایت است 

ماجرایي دیگر از همين گونه، بين ناصار خسارو و شاايخ ابوالحسن خرقاني را دولتشاه   
سااامرقندي روایت کرده اسااات. این مالقات از نظر تاریخي غيرمحتمل نيسااات و گویا  

اني برگرفته است؛ هر چند در مااماتي که به روزگار عرفاني خرق دولتشاه آن را از ماامات
ما رسيده، چنين روایتي موجود نيست. باز ظاهراً براي نخستين بار در همين منبع است که 

رود و در منابع متأخر هم از او نال قول کرده و ناصر سخن مي« اصفهاني»دربارۀ اصاالت  
غلط دیگر فراواني دربارۀ ناصاار . در کتاب دولتشاااه اطالعات درساات و  2کنندتکرار مي

آمده اساات؛ از جمله اینکه ساايد بود و پادشاااه بود و... . ما خالصااه حکایت ارتباط او با   
 آوریم:خرقاني را مي

                                                            
 .6896 و مينوي، 6899 سجادي، ؛6899 مينوي،: ک. ن نامه منظوم به ناصرخسرو. دربارۀ درست نبودن انتساب روشنایي 6

 .633: 8، ج6836ار، . درباره این انتساب عجيب ر.ک: به 2
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]ناصار خسارو[ به صحبت خرقاني رسيد. شيخ را از روي کرامت، احوال او معلوم شد. به   
رسد؛ او را اکرام نمایيد و اصاحاب گفت که فردا مردي بدین صفت به در خانااه خواهد  

پيش من آرید. چون حکيم ناصار به در خانااه رسيد، مریدان او را به خدمت شيخ بردند.  
خواهم که از این قيل و قال درگررم و پناه به اهل حال حکيم ناصااار گفت: اي شااايخ مي

اقص هاست اسير عال نصحبتي تواني کرد که سالآورم. شيخ گفت: تو با من چگونه هم
 اي. حکيم گفت: چگونه شايخ را معلوم شد که عال ناقص است بلکه أوّلُ من خلَق اندهم

اند. شايخ فرمود: آن، عال انبياست؛ اما عال ناقص، عال تو و پورسيناست  اهللُ العالُ گفته
اي و اي اسااات که دو  گفتهایاد. و دليل بر آن قصااايده کاه هر دو بادان مغرور شاااده  

اي که آن گوهر عشااق اساات. و فکان، عال اساات. غلط کردهاي گوهر کان کن پنداشااته
الحال مطلع آن قصايده را شيخ بر زبان گررانيد. ناصر چون این کرامت بدید، مبهوت  في

اي را بر آن اطالعي شااد چه این قصاايده را هم در آن شااب نظم کرده بود و هيچ آفریده 
 (.16 -15: 6832نبود )دولتشاه سمرقندي، 

 هایي است که در آ ارهایي که دربارۀ ناصر خسرو وجود دارد، داستاناز دیگر افسانه
چند بار نام ناصر رکر شده « مظهرالعجائب»و « الغيبلساان »مجعول عطار آمده اسات. در  

. در این آ ار 6اسات. ظاهراً این آ ار باید سروده قرن نهم و شاعري به نام عطار توني باشد 
با  گزیني، شکوه و شکایت، سيد بودن، مبارزهود. عزلتشبا احترام از ناصر خسرو یاد مي

. به دليل تنگي مجال از ورود به 2آیددشااامناان، مواردي اسااات کاه از این قطعات برمي   
 کنيم. جزئيات این یادکردها خودداري مي

اي که دربارۀ ناصر وجود دارد، همان ماجرایي است که در تحاياات ترین افساانه مهم
. این مشهور است« سرگرشت شخصي»یا « نامة مجعولسرگرشت»به  ناصر خسرو شناختي

 هايافساااانه به قدري مورد توجه خاص و عام بوده که تا اوایل قرن اخير در برخي مادمه
رسالة الندامه إلی زاد »نامه از منبعي عربي به نام شااد. این ساارگرشااتدیوان نيز چا  مي

 هااااااا( در ترکره 6861ین کاشاااي )متوفي الدبرگرفته شاااده و اولين بار تاي« القيااماة  

                                                            
 «.عطار توني»و دانشنامه زبان و ادب فارسي، ریل  672: 6835. در این باره ن. ک: نفيسي، 6

 .226، 676، 629، 31: 6828و عطار،  813و  817: 6871. ن. ک: عطار، 2
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این، همان حکایت  .6ترجمة آن را درج کرده اسااات« االفكاراالشااعار و زبدةخالصااة»
مفصلي است که بخشي از آن، مربوط به حضور مخفيانه و گمنام ناصر در بازار نيشابور و 

وشت ته و گدیدن اینکه چگونه در بازار یکي را که شعر ناصر خسرو خوانده، به دار آویخ
ساايار اي بکنند! اصاال این روایت و یا حداقل بخشااي از آن، ساااباه بدنش را تکه تکه مي

منتخب دواوین شااعراء »دیرین دارد چنان که در مادمة بخش ناصاار خساارو نسااخة خطي 
هاااا( آمده اسات. بر اساس این افسانه بلند، ناصر، وزیر   765)کتابت شاده به تاریخ  « ساته 

سپا بر ا ر اتفاق به مصر مالحده کشانده شده و در آنجا نيز وزیر  شاود، خليفه بغداد مي
خالصاااة »نویساااد و... . این حکایت بعد از ها ميهایي بر وفق مراد آنشاااود و کتابمي

 و (898 تا 853 :2تا[، ج ]بي) رازي احمدامين اقليم هفت در الدین کاشاايتاي« االشااعار
اساات که چون از  به بعد( آمده 6886: 6، ج 6873) آرر بيگدلي لطفعلي آتشااکده ترکره

 پردازیم.ها نميمحدوده زمان تحايق ما خارج  است به آن

 گیریبحث و نتیجه
ها سااخني از ناصاار خساارو به ميان در این مااله تال  شااد با گردآوري منابعي که در آن

دین کرار چنآماده، نگااه بلناد مادت و غالب ایرانيان را دربارۀ او تجزیه و تحليل کنيم. ت    
کند که وي همواره در باره نام و اشاااعار ناصااار خسااارو در متون متنوع  ایراني ا بات مي 

حافظه ایرانيان حضاور داشاته اسات. نتيجه تحايق به این گونه است: با آنکه مرهب ناصر    
خسرو متفاوت از مرهب بيشتر ایرانيان بوده و با آنکه برخي اشعار او در تبيين و تبليغ این 

متمایز است، اما تاریخ فرهنگ و ادب ایران غالباً از او و قدرت شاعري او به نيکي  مرهبِ
کناد. در این مياان، تنهاا در کتب ملل و نحل و یا آ اري که تحت تأ ير    و بزرگي یااد مي 

د شود. البته یادکرد متنفرانه شيخ محموها بوده از ناصر خسرو به زشتي و دشنام یاد ميآن
راستا و تعجب برانگيز است. رفته رفته از این رویکرد سختگيرانه عليه  شابستري در همين 

شود چون دیگر وي سيمایي صوفيانه یافته است. برگرفتن سيماي ناصار خسارو کاسته مي  

                                                            
از  ست. بخشيهنوز کامل چا  نشده و تنها بخش اندکي از آن به زیور طبع آراسته شده ا االشعارخالصة. ترکره 6

؛ 8است )ن. ک: دانشنامة زبان و ادب فارسي، ج  635ترکره که زندگينامه ناصرخسرو در آن آمده، تأليب قبل سال 

هاي ( و از همين رو بود که وارد حوزۀ تحايق ما شده است. براي دیدن گزار  جامعي از گفتهاالشعارخالصةریل ماده 

 .25: 6867او دربارۀ ناصرخسرو ن. ک: دهااني، 
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صوفيانه همطراز با تغيير سبک مبارزۀ اسماعيليه در ادوار بعد از حمله مغول است. رویکرد 
هاي جادوانه اي است. در منابع بسياري افسانهد افسانهدیگر در نگاه به ناصر خسرو، رویکر

دهند. این رویکرد از زمان خود ناصاار خسرو بوده و رفته رفته به ناصار خسارو نسابت مي   
و ترکيب سازي صوفيانه براي اسازي با شخصيتبيشتر شده است. گاه این رویکرد افسانه

 شود.مي

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.
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تهران: انتشارات  حکمت. اصغرعلي تصحيح .النفائامجالا .(6818)نوایي.  اميرعليشير

 . منوچهري
 . بمؤل: پيشاور .بدخشان در ناصر خسرو تاریخي هايافسانه .(6877)ابراهيم.  سيدمحمد بامياني،

 . تهران: انتشارات اميرکبير.شناسيسبک(. 6836الشعراء. )بهار، ملک

https://orcid.org/0000-0001-9977-7968
https://orcid.org/0000-0001-9977-7968
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 ،ادبي ناد مطالعات مجلا. کتابخانه 196 خطي جنگ معرفي .(6869)دیگران.  و اصغر بهاري،
66(58 ،)78-65. 
 ر خسروناص سفرنامه به نو نگاهي کتاب ناد ارز ؛بي سفالينة .(6869)محمدرضا.  صابري، توکلي

 تهران: انتشارات اختران. .دیدار سفر کتاب پيوست در مندرج .منصوري
 حاکمي. تهران: انتشارات اطالعات. اسماعيل تصحيح .بهارستان .(6817)عبدالرحمن.  جامي،
 تهران: انتشارات ميراث سجادي. صادق محمد تصحيح .ابرو حافظ جغرافياي .(6879)ابرو.  حافظ

 .مکتوب
 به .یخالتوارجامع و التواریخزبده اسماعيليه بخش انضام به ریخ؛التوامجمع .(6815) ________
 .تهران: انتشارات اطالعات زنجاني. مدرسي محمد کوشش
شارات تهران: انت آشتياني. اقبال عباس تصحيح .العوامةتبصر .(6838) داعي.بنمرتضي رازي، حسني

 . اساطير
تهران: انتشارات  پژوه.دانش محمدتاي تصحيح .االدیانبيان .(6871)ابوالمعالي.  علوي، حسيني
 .افشار موقوفات بنياد

 الدین کزازي. تهران: انتشارات مرکز.تصحيح ميرجالل دیوان.(. 6879الدین. )خاقاني، افضل
 .تهران: انتشارات اطالعات .اسالمي فِرَق جامع فرهنگ .(6868)سيدحسن.  خميني،
 .تهران: انتشارات پاژنگ خوانساري. سهيلي حمدا تصحيح .دیوان .(6816)کرماني.  خواجوي
 يام.خ تهران: انتشارات کتابخانه .افرادالبشر اخبار في السيرحبيب .(6888)الدین. غياث خواندمير،

. تصحيح پرویز عباسي داکاني. تهران: نسایم گلشن(. 6877الدین محمود. )داعي شيرازي، نظام
 انتشارات الهام.
(. زیر نظر اسماعيل سعادت. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان 6833) فارسي.دانشنامه زبان و ادب 
 و ادب فارسي.

 -95 (،68، )نامة انجمن شاهنامه. و فردوسي دربارۀ هاافسانه رد و ناد .(6838)محمد.  دبيرسياقي،
78. 
 .تهران: انتشارات جاویدان .ناصر خسرو از تصویري(. 6812علي. ) دشتي،
 تهران: انتشارات اساطير. براون. ادوارد تصحيح .الشعراء ترکرۀ .(6832)ي. سمرقند دولتشاه
 .ني تهران: انتشارات نشر .ناصر خسرو . (6867) محمد. دهااني،
 روشيتهران: انتشارات کتابف فاضل. جواد کوشش به .اقليم هفت ترکره .(تابي)احمد. امين رازي،

 علمي.
تهران: انتشارات  روشن. محمد کوشش به .التواریخجامع .(6832) همداني. اهللفضل رشيدالدین
 .مکتوب ميراث پژوهشي مرکز
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 تهران: انتشارات همایي. الدینجالل تصحيح .رشيدي طربخانه .(6815)یار احمد.  تبریزي، رشيدي
 .ملي آ ار انجمن

وم . تهران: انتشارات پژوهشگاه علهاي فردوسي شناسيسرچشمه(. 6832ریاحي، محمدامين. )
 انساني و مطالعات فرهنگي.

. ترجمه عيسي شهابي. تهران: انتشارات علمي و تاریخ ادبيات ایران(. 6836ریپکا، یان و دیگران. )
 فرهنگي.

 (. سرّ ني. تهران: انتشارات علمي.6815عبدالحسين. ) کوب،زرین
ش به کوش .خسرو یادنامه ناصرنامه ناصر خسرو. (. تحايق در روشنایي6899سجادي، ضياءالدین. )

  دانشگاه مشهد. :مشهد .جالل متيني
 . 688 بازیابي شماره مجلا. کتابخانه خطي نسخه ،اشعار سفينه
 . ياللهنعمت خانااه انتشارات: کرمان زاده.خياط عباس تصحيح دیوان. .(6838)ولي. اهللنعمت شاه

 ان: انتشارات کتابخانهتهر موحد. صمد تصحيح .آ ار مجموعه .(6876)محمود. شيخ شبستري،
 .طهوري

 تهران: انتشارات فردوس. .ایران ادبيات تاریخ(. 6816اهلل. ) ربيح صفا،

تهران: انتشارات  دزفوليان. کاظم تصحيح .رازگلشن شرو .(6879)ترکه. بنعلي الدینصائن
 . آفرینش

تهران:  تاقعلي.مش حيدرخان حسين تصحيح .الغيبلسان .(6871)الدین. فرید نيشابوري، عطار
 . انتشارات سنایي

 .نا تهران: انتشارات بي .مظهرالعجائب .(6828)____________________. 
-666(، 2)3، پارسي نامه ناصر خسرو. به منسوب فرقه ناصریه .(6832)حائري، سيدمحمد.  عمادي
288. 
 .نليد مطبعه: ليدن برون. ادوارد تصحيح .االلبابلباب  .(6688)محمد.  عوفي،
تهران:  منزوي. عليناي اهتمام به .همداني الاضاتعين هاينامه .(6818)همداني.  الاضاتعين

 .انتشارات زوار
 .تهران: انتشارات قطره یزدگردي. اميرحسن تصحيح .دیوان .(6836)ظهير.  فاریابي،
 .عزب محمد تحايق .والمشرکينالمسلمينفرق إعتاادات .(ق6568)محمد.  رازي، فخرالدین
 .المدبولی مكتبة: قاهره
تهران: انتشارات  بایسناري. خطي نسخه روي از فردوسي؛ شاهنامه .(6898)ابوالااسم.  فردوسي،
 . سلطنتي چاپخانه
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 مهاش تصحيح ميرزا. جهانگير ترجمة .اخبارالعباد و آ ارالبالد .(6878)زکریا. محمدبن قزویني،
 محدث. تهران: انتشارات اميرکبير.

ران: ته رحمتي. ترجمة انشااهلل .اسماعيليه عرفان و مزدیسنا در ادواري زمان (.6865ري. )کربن، هان
 انتشارات سوفيا.

 هتهران: انتشارات موسس سبحاني. توفيق ترجمة .الدین جالل موالنا .(6818)عبدالباقي.  گولپينارلي،
 .فرهنگي تحاياات و مطالعات

 . ترجمة یعاوب آژند. تهران: انتشارات توس.ياناسماعيل(.  6812لویا، برنارد و دیگران. )
 تهران: انتشارات مرکز فروزانفر. الزمانبدیع تصحيح .معارف .(6877)الدین. برهان ترمري، محاق
 .دانشگاهي نشر
 .يرتهران: انتشارات اميرکب نوایي. عبدالحسين تصحيح .گزیده تاریخ .(6815)حمداهلل.  مستوفي،

مرکزي  . کتابخانهمحمد عبدالوهاب قزوینيبه اهتمام  )نسخه خطي(. ه.منتخبات دواوین شعراء ست
 .978182دانشگاه تهران. شماره 

-65(، 5/65، )نامة فرهنگستان(. نگاهي دیگر به تاریخ وفات ناصر خسرو. 6865اهلل. )مجتبایي، فتح
66. 
 . تهران: انتشارات چاپخش.نگاهي نو به سفرنامه ناصر خسرو(. 6872وري، فيروز. )منص

. تصحيح عبدالکریم سرو . تهران: انتشارات . مثنوي معنوي(6879الدین محمد. )مولوي، جالل
 نگاه.

دنامه یانامه منظوم منسوب به او. نامه نثر ناصر خسرو و روشنایي(. روشنایي6899مينوي، مجتبي. )
 دانشگاه مشهد.: مشهد .جالل متينيبه کوشش  .صر خسرونا

 .885-272(، 88)3 ،ادبي جستارهاي(. ناصر خسرو. 6896)__________.
. تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محاق. تهران: انتشارات دانشگاه دیوان(. 6868ناصر خسرو. )
 تهران.

تهران:  زاده.تاي دحسنسي مادمه و تاوي سيدنصراهلل تصحيح .دیوان .(6885)  ________.
 .طهران انتشارات کتابخانه

 .مکتوب تهران: انتشارات ميراث حائري. عمادي محمد .المسافر زاد .(6868) ________.
 .تهران: انتشارات اقبال .عطار زندگينامة .(6835)سعيد.  نفيسي،
 .تهران: انتشارات نگاه دستگردي. وحيد تصحيح .کليات .(6836)گنجوي.  نظامي
-276(، 2)3 ،پارسي نامة ناصر خسرو. دیوان متن هايدشواري (. برخي6832وریان، مهدي. )ن

237. 

https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catalogue/1220477
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. تصحيح سعيد نفيسي. تهران: انتشارات السحر دیوان؛ به انضمام حدائق. (6886)رشيد.  وطواط،
 باراني.
تشارات تهران: ان اي.بدره فریدون ترجمه .بدخشان لعل ناصر خسرو .(6838)آليا.  هانسبرگر،
 .روز فرزان
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