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العنوان :ناصر خسرو :لوحة شاعر ورحّالة وفيلسوف فارسي
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المصدر :هذه نسخة محررة من مقال نشر في كتاب ’ناصر خسرو ،ياقوتة بدخشان :لوحة شاعر وحّالة وفيلسوف
فارسي‘ الصفحات  ،11-1نشر من قبل إ .ب تورس بالتﻌاون مﻊ مﻌﻬد الدراسات اﻹسﻤاعيلية .0222

ملخص:
يﻌد ناصر خسرو من أبرز الشﻌراء باللغة الفارسية ومساهم رئيسي في الفكر اﻹسﻤاعيلي ،كان قد
جذب انتباه الﻤﻌجبين والنقاد وحرك مشاعرهم على حد سواء لﻤا يقرب من ألف عام .اشتﻬر بشﻌر
يﻤزج الفن بالفلسفة ،ووُثِق بتفاصيل رحالته عبر الشرق األوسط ،كﻤا ُبجّل وإنتقد لكتاباته الالهوتية.
يبقى ناصر خسرو واحداً من أكثر الشخصيات سحراً في التاريخ واألدب اﻹسالميين .وهذه الﻤقالة
تﻌطي مدخالً إلى حياته ،وأسفاره وكتاباته إضافة إلى دوره كداع إسﻤاعيلي في خراسان.

تم الحصول على حقوق النشر من الناشر المذكور.
إن استخدام المواد الموجودة على موقع معهد الدراسات اإلسماعيلية يشير إلى القبول بشروط معهد الدراسات اإلسماعيلية إلستخدام
هذه المواد .كل نسخة من المقال يجب أن تحتوي على نفس نص حقوق النشر التي تظهر على الشاشة أو التي تظهر في الملف
الذي يتم تحميله من الموقع .بالنسبة لألعمال المنشورة فإن ه من األفضل التقدم بطلب اإلذن من المؤلف األصلي والناشر إلإستخدام
(أو إعادة استخدام) المعلومات ودائماً ذكر أسماء المؤلفين ومصادر المعلومات.
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مقدمة
بالكلﻤات ،انتشر دين النبي في األرض ،و بالكلﻤات بلغ أعلى قبة في السﻤا
(ديوان )132:82،

ظل ناصر خسرو على مدى تسﻌﻤائة سنة ،يجذب انتباهاً مثيراً من الﻤﻌجبين به والنقاد على حد سواء.
جﻌلت مﻬاراته في صياغة الشﻌر وتﻌابيره الناطقين بالفارسية أن يصنفوه بين أفضل الشﻌراء الفرس
على مدى قرون من الزمن .إضافة إلى ذلك ،فقد تﻤت دراسة سجله الشخصي لرحلة السبﻊ سنوات التي
قام بﻬا من آسيا الوسطى إلى ساحل الﻤتوسط ،فﻤصر ،فالجزيرة الﻌربية ،ثم عائداً ثانية إلى موطنه،
كلﻤة كلﻤة لﻤا احتوته من وصف مفصل للﻤدن ،والﻤجتﻤﻌات ،والﻌادات .لقد وقف الباحثون الفرنسيون
واأللﻤان في القرن التاسﻊ عشر في الﻤكان الذي وقف فيه في القدس واستطاعوا أن يحصوا الخطى
التي أحصاها قبل قرون .إن تقييم الﻤضﻤون الفكري الﻌظيم الﻤوجود في كتاباته ،الشﻌرية والنثرية ،في
وقت ،مبكر قد أكسبه لقب ’ الحكيم‘ والذي يﻌني شخصاً مبجالً لﻤﻌرفته الﻌلﻤية ومقدرته التحليلية .وال
يزال بﻌض الناس في آسيا الوسطى يّدعون بأنﻬم ينحدرون منه .ومن ناحية أخرى ،أدّى نجاحه كداعية
للﻌقيدة اﻹسﻤاعيلية إلى اتخاذ مواقف عدائية ضده من قبل الرأي الﻌام الرسﻤي ،مﻤا اضطره للﻬرب
والنجاة بحياته .لقد أمضى الخﻤس عشرة سنة األخيرة من عﻤره في الﻤنفى تحت حﻤاية أمير صغير،
في مكان ناء يربﻊ في جبال بدخشان ،إلى الشﻤال قليالً من كوش الﻬندوسية .وقد نسب إليه ،كذباً،

تأسيس طائفة دينية باسﻤه ،دعيت بالناصرية .تزايدت األساطير حوله بشكل من الﻤبالغة لدرجة أنه
بحلول عام  1751كان أحد الﻤفكرين قد حذر بﻌدم تصديق أي شيء يقال عنه .أما اليوم ،فإن أشﻌاره ما
تزال تدرّس في صفوف األدب الفارسي ،وربﻤا األ هم من ذلك ،أنﻬا تحف غيباً وتتلى من الذاكرة خالل
الﻤناقشات الفارسية عندما يستدعى شاهد عن تﻌبير أخالقي كﻤا في الﻤثال التالي:

هل سﻤﻌتم؟ نبتة يقطين قد نﻤت تحت شجرة باسقة.
بﻌد عشرين يومًا فقط كبرت وأعطت ثﻤراً.
" أيتﻬا الشجرة" قالت سائلة" :كم عﻤرك ؟ حدديه بالسنين".
ردت الشجرة " :مائتان ربﻤا .بل مؤكد هو أكثر.
ضحكت نبتة اليقطين وقالت " :انظري كيف أني فﻌلت ،وبﻌشرين يومًا فقطً،
أكثر مﻤا قد فﻌلت ،فلم أنت بطيئة هكذا ؟"
جاوبتﻬا الشجرة " :أيتﻬا اليقطينة الصغيرة ،ليس هذا اليوم يوم حساب بيننا".
" فغداً ،حين تﻌوي رياح الخريف عليك وعليّ ،سوف ،بالتأكيد ،يﻌرف
من هو اﻹنسان الحقيقي ! ".
(ديوان )02،

لقد كتب ناصر خسرو في ثالثة من األصناف األدبية – الرحالت والشﻌر والفلسفة  -وكل منﻬا تشكل
نافذة لنا إلى شخصيته .إضافة إلى ذلك ،هنالك مجﻤوعة من الكتب في األدب الثانوي من السير الذاتية،
والﻤقتطفات الشﻌرية والجغرافيات التي تتﻌرض له وألعﻤاله .وكان من أقدمﻬا وصف عدائي من قبل
أحد مﻌاصريه أبو الﻤﻌالي ،الذي اتﻬﻤه بنشر أفكار هرطقية .ومنذ ذلك الحين كانت الﻤراجﻊ عن ناصر
خسرو تظﻬر بدرجات مختلفة من الخيال والتحامل ،دورياً ،مرة كل قرن تقريباً في الﻤجﻤّﻌات الفكرية
الرئيسية .وهكذا ،فبينﻤا نستطيﻊ أن نشكل من خالل كلﻤاته الخاصة صورة الرجل الذي كان يرغب أن
ُيرى بﻬا ،فإننا نستطيﻊ من خالل الكّتاب اآلخرين أن نلﻤح شيئاً من الﻤشاعر التي كان يثيرها.

في الﻌصر الذي كانت فيه اللغة الدولية للنقاش السياسي والفكري من أسبانيا إلى الﻬند هي الﻌربية ،ميز
ناصر خسرو نفسه بكتابة كل أعﻤاله تقريباً بلغته القومية الفارسية .كان مﻌظم نظرائه الفرس  -ومن
بينﻬم ألﻤﻊ نجوم التاريخ الفكري اﻹسالمي ،كالفيلسوف ابن سينا والفارابي والبﻌض من زمالئه
اﻹسﻤاعيليين – قد حرصوا على أن يكتبوا على األقل بﻌضاً من أعﻤالﻬم ،باللغة الﻌربية ،إذ أنﻬم بذلك
يضﻤنون شﻬرة أوسﻊ .فﻌلى سبيل الﻤثال ،كتاب ابن سينا في الطب ’القانون‘ ،والذي ترجم من الﻌربية
إلى الالتينية ،كان يستخدم كﻤرجﻊ رئيسي في الطب في أوروبا حتى الﻌصر الحديث تقريباً ،وعنوانه
أدخل كلﻤة ’قانون‘ إلى اللغات األوروبية .من الﻤؤكد أن ناصر خسرو كان ملﻤًا باللغة الﻌربية ،وهناك
آراء تقول بأنه ألف بﻌض األعﻤال بتلك اللغة .1لكن ما هو موجود اآلن من أعﻤاله مكتوب باللغة
الفارسية ،وهذا ما يثير بﻌض التساؤالت .إذا كان حقاً لم يكتب إال بالفارسية ،فﻬذا يلقي ضوءاً
استفزازياً على الشخص الذي ،من كافة الوجوه ،اتخذ نظرة أمﻤية عن الحياة .ومن ناحية أخرى ،إذا
ال باللغة الﻌربية أيضاً ولكن كل ما تبقى هي أعﻤاله الفارسية ،فﻬذا يبين نوعية الجﻤﻬور
كان قد كتب فﻌ ً
الذي سﻤﻌه ودخلت أعﻤاله قلبه.

يﻤكن أن تقسم حياة ناصر خسرو إلى أربﻊ مراحل :السنوات الﻤبكرة من حياته ولغاية تحوله الديني في
حوالي سن األربﻌين ،وهذه الفترة ال نﻌرف عنﻬا إال القليل؛ ثم رحلة السبﻊ سنوات ،التي منﻬا حصلنا
على كتابه ’سفرنامه‘ وبﻌض الشواهد من شﻌره؛ ثم عودته إلى موطنه خراسان كداعي دعاة
لإلسﻤاعيليين في الﻤنطقة؛ وأخيراً ،منفاه في جبال بامير في بدخشان في مقاطﻌة يومغان ،ومنﻬا حصلنا
على أشﻌاره وبﻌض من أعﻤاله الفلسفية وإهدائﻬا إلى األمير الذي منحه اللجوء.

السنوات المبكرة
ولد أبو مﻌين حﻤيد الدين ناصر بن حارث القبادياني الﻤروزي ،والذي يﻌرف بشكل عام بناصر خسرو
عام 1221/841من أسرة تضم مسؤولين حكوميين .0وفي أعﻤاله الفلسفية النثرية يسجل عادة أسﻤه
الكامل عندما يدّعي تأليفه للﻌﻤل؛ وفي كتابه ’سفرنامه‘ يشير إلى نفسه ’بناصر‘؛ وفي قصائده يستخدم
اسﻤه الﻤستﻌار ’حجة‘ أي ’البرهان‘ وهو لقب مكانته الرفيﻌة ضﻤن تنظيم الدعوة اﻹسﻤاعيلية ،ولكن
أيضاً " ناصر" و"خسرو" .و"خسرو" هي الكلﻤة الفارسية الوحيدة في اسﻤه (ما تبقى ،فيﻤا عدا أسﻤاء
األماكن ،فﻬي عربية أو مﻌرّبة) ،وقد تكون هذه نقطة من االفتخار الكبير لﻬذا الﻤدافﻊ عن الثقافة واللغة
الفارسيتين .على سبيل الﻤثال ،فقد كان خسرو برويز وخسرو أنوشروان ملكان قويان في
اﻹمبراطورية اﻹيرانية قبل اﻹسالم واللذين أقاما الكثير من البنى اﻹدارية التي تبنتﻬا فيﻤا بﻌد،
اﻹمبراطورية اﻹسالمية في ظل الخلفاء.
ولد ناصر في قباديان ،وهي بلدة صغيرة على أطراف مرو ،الﻤدينة الرئيسية في مقاطﻌة بلخ التابﻌة
لوالية خراسان الكبيرة ،التي كانت تﻤتد في شرق إيران لغاية نﻬر جيحون .وكانت الﻌاصﻤة الﻤحلية
نيس ابور ،ومدينة مرو نقطتي توقف هامتين على طول طريق الحرير ،وفي زمن ناصر ،كان الناس

من مختلف األعراق واألديان يتﻤازجون بنجاح في تلك الﻤدن الدولية .كانت تﻌبيش جاليات كبيرة من
اليﻬود والﻤسيحيين والبوذيين جنباً إلى جنب مﻊ الﻤسلﻤين من كال الﻌقيدتين السنية والشيﻌية ،منتجين
مجتﻤﻌاً غنياً ليس بالثروة الﻤادية فحسب ،بل أيضاً بالﻤنتجات الفكرية والدينية والفنية.

في القرن الرابﻊ الﻬجري/الﻌاشر الﻤيالدي ،أي قبل مولد ناصر بﻌدة عقود ،كانت مقاطﻌتي خراسان
وما وراء النﻬر (اليوم آسيا الوسطى) مقراً لنﻬضة الثقافة الفارسية ،وبﻌد بضﻌة مئات من السنين التي
اكتسبت فيﻬا اللغة الﻌربية سيطرة مؤقتة إثر الفتح الﻌسكري الذي قام به الﻌرب حوالي عام 82
هجري 172/ميالدي .تﻤخضت هذه "القفزة الفارسية" كﻤا أحب أن أدعوها ،عن لغة جديدة :الفارسية
الجديدة ،التي أدخلت كلﻤات عربية إلى الﻤفردات الفارسية من الﻌصر الوسيط وقواعدها ،وقدمت
وسيلة للتﻌبير عن هوية ثقافية فارسية-إسالمية .ومن أبرز ثﻤار هذه اللغة الجديدة كان تأليف الﻤلحﻤة
الشﻌرية القومية اﻹيرانية ’الشاهنامه‘ (كتاب الﻤلوك) ،التي أكﻤلﻬا الفردوسي عام  121هجري1212/
ميالدي ،كان يومﻬا ناصر خسرو بين الخامسة والسادسة من عﻤره .بﻌد ذلك ،وخالل عقود من الزمن،
برز ناصر كﻤؤلف نﻤطي متﻤكن بﻬذه اللغة الجديدة في كل من الشﻌر والنثر ،ومكتﻤل القدرة على
التﻌبير عن نفسه باألوزان الشﻌرية الﻤﻌقدة حيث كانت قواعد الشﻌر الﻌربي تﻬيﻤن على الشﻌر
الفارسي ،وبأسلوب واضح من النثر غير الﻤقيد بالﻤحسّنات اللغوية التي سادت بﻌد ذلك بﻌدة قرون.

لقد اتبﻊ ناصر تقليد أسرته ودخل الوظائف الحكومية حيث تولى بﻌض الﻤﻬام الﻤالية ،وربﻤا جباية
الضرائب ،حيث اكتسب شﻬرة كبيرة .لقد كتب في كتابه سفرنامه ’ :8لقد كنت مﻬنتي كاتباً وكنت من
أولئك الﻤسؤولين في الﻤصلحة الضريبية للسلطان‘ .و كتب أيضاً ’قد حصلت على سﻤﻌة ليست بالقليلة
بين أترابي .،وفي أيامه الﻤبكرة ،كان على ُألفة مﻊ السالطين الغزنويين ومن ثم يﻌﻤل مﻊ خلفائﻬم
السالجقة ،وقد تﻤتﻊ ناصر خسرو بحياة مفﻌﻤة بالسفر ،والدراسة ،والشﻌر ،والخﻤر ،والنساء
واألصدقاء .أبلى حسناً في الﻤدرسة حيث تﻌلم الﻌربية والفارسية ،بقواعدهﻤا وعروضﻬﻤا ،كﻤا درس
الفلسفة ،والﻌلوم الدينية ،واألدب ،والتاريخ ،والرياضيات .وفي وقت الحق من حياته ،ألف كتاباً في
الرياضيات ،رغم أنه لم يستطﻊ أن يجد" :مفكراً واحداً في خراسان والبالد الشرقية كلﻬا مثلي (مﻤن)
يستطيﻊ الوصول إلى حلول لتلك الﻤسائل" .لكنه كان يشﻌر بالﻤسؤولية للقيام بﻬذه الﻤﻬﻤة ،من أجل
قرّاء لن يراهم أبداً" ،أولئك الذين ال بد أنﻬم آتون في زمن ال بد آت".1

لقد اغتنم ناصر خسرو الفرصة لرؤية أماكن جديدة وليﻌجب بﻤنجزات يد اﻹنسان وعقله .كان يركز
نظره في ترجاله على البنى الطبيﻌية واﻹدارية التي أقامﻬا كل مجتﻤﻊ ،كأسوار الﻤدن ،وأقنية الري
وأسطحة الشوارع من جﻬة ،وشروط الضرائب ،وأنظﻤة التوظيف وتأجير الﻤحالت التجارية من جﻬة
أخرى .ونتيجة لدقة مالحظته في مراقبة التفاصيل ،فإن شيئاً لم يفت فضوله :كان قد أعجب بالحس
الﻤترف للحرير والدامسكو؛ ودقق في الخرافات الﻤحلية؛ ورتب استﻌراضًا خاصاً لوليﻤة ملكية؛ وأقام

ندوات شﻌرية مﻊ شﻌراء محليين؛ وابتدر أحاديث مﻊ الفالحين وأصحاب الﻤحالت التجارية واألمراء؛
وزا ر األضرحة الﻤسيحية؛ والح وجود النساء في مقاهي أرمينيا؛ وقارن بين أسواق الفواكه في كل
من القاهرة ومكة وخراسان؛ وابتﻬج لرؤية طفل يحﻤل وردة حﻤراء في إحدى يديه ووردة بيضاء في
اليد األخرى؛ وجﻬد في السير عبر الصحراء الﻌربية لكنه رفض أن يأكل السحالي التي تﻌرض عليه.

ولكن ،بالنسبة لناصر خسرو ،كان هناك تيار أكثر إلحاحا يجري تحت تلك الﻤباهج من الﻌالم ،وهو
رغبته الجامحة ألن يكون لديه هدف ،وجواب على سؤال :لﻤاذا يوجد كل هذا؟ لﻤاذا الﻌالم ،لﻤاذا
السﻌادة البشرية ،لﻤاذا الحزن البشري ،لﻤاذا الآللئ الجﻤيلة ضﻤن الﻤحار األجرب القبيح؟ لقد سأل كل
الﻤﻌلﻤين والكﻬنة الذين كان يﻌرفﻬم ،واستفسر في كل الﻤذاهب ومدارس الفكر ،وقرأ كل الكتب التي
استطاع قراءتﻬا ،ولكن لم يتلق أي جواب شاف لذلك .لقد استﻤر بحثه القلق ،وصراعه الداخلي حتى
وصل أخيراً إلى اليقين بأن األجوبة على تلك األسئلة النﻬائية يﻤكن أن توجد في مبادئ الﻌقيدة الشيﻌية
اﻹسﻤاعيلية.

في لحظة من عﻤره وهو في األربﻌين (أو الثانية واألربﻌين ،وهذا يتوقف على الﻤصدر) ،مر ناصر
بانقالب روحي بلغ أوجه بيقينه أن الحقيقة يﻤكن الﻌثور عليﻬا في الرسالة اﻹسﻤاعيلية .كﻤا أنه اقتنﻊ،
أيضًا بأن عليه أن يغير حياته كلية ويستخدم الحقيقة لتغيير الﻌالم .في كتابه ’سفرنامه‘ يتحدث عن حلم
جبار هز كيانه من "نوم أربﻌين سنة" ،وحول حياته إلى حياة مليئة باﻹلتزام والوع الديني .وفي مكان
آخر ،في قصيدة عن سيرته الذاتية ،يروي عن السنين التي أمضاها في البحث الروحي ،ويقر بفضل
مﻌلﻤه ،الﻤؤيد في الدين الشيرازي (توفي 152.هجري 1253/ميالدي) ،بﻬدايته إلى طريق الﻌلم .إن
كلتا الروايتين صحيحتين من الناحية النفسية وربﻤا التاريخية أيضاً .إذ أن الحلم أو الﻤسﻌى ال يحتاجان
ألن يكونا مجرد عرف أدبي أو شذرات من الﻤيثولوجيا اﻹنسانية .إن الناس يحلﻤون وبالفﻌل يﻤلكون
لحظات من الصفاء ،التي يفسرونﻬا بأنﻬم يحصلون على حقيقة بالﻤكاشفة أو االستبصار بأن اآلخرة
ترشد حياتﻬم.

رحلة الحياة
إثر هذا االهتداء الواعي والحيوي ،تخلى ناصر خسرو عن منصبه اﻹداري وانطلق من موطنه في
والية خراسان ليؤدي ظاهرياً فريضة الحج إلى مكة .لقد سار به طريقه باتجاه الغرب عبر شﻤال
إيران ،وعبر أرمينيا وأذربيجان ،مروراً بسورية إلى القدس والخليل وغيرها من مدن الﻤنطقة .وقد
أمضى ثالث سنوات من رحلته التي دامت سبﻊ سنوات في القاهرة ،عاصﻤة الفاطﻤيين وقلب القوة
والحياة الفكرية اﻹسﻤاعيلية .لقد تحدى الفاطﻤيون الخالفة الﻌباسية في بغداد عسكرياً ودينياً بشلك
مباشر .ولم تكن شبكة تﻌاليﻤﻬم تﻬدف إلى هداية الرجال والنساء إلى حياة من الخالص الروحي
والﻌقلي فحسب ،بل ليحققوا ،أيضاً النظرة الشيﻌية للدولة اﻹسالمية ،وأثناء وجوده في القاهرة ،درس

ناصر الﻤبادئ اﻹسﻤاعيلية ،والقانون والحكم مﻊ الﻌلﻤاء الﻤقدمين .وقد حج إلى مكة أربﻊ مرات .ومن
حجته األخيرة ،تابﻊ سيره شﻤاالً عبر الجزيرة الﻌربية ،ثم قطﻊ إيران ،لينﻌطف شرقاً عائداً إلى موطنه
بلخ.

عندما غادر ناصر القاهرة ،غادرها ’كحجة‘ خراسان ،أي رئيس الدعوة اﻹسﻤاعيلية في الوالية التي
يﻌيش فيﻬا .كان الفاطﻤيون قد قسﻤوا الﻌالم إلى اثني عشر إقليﻤاً ،وعينوا على كل إقليم مشرفاً ،أو
’حجة‘ ،ليدير وينسق الدعوة إلى الﻌقيدة .وبالنسبة لخراسان ،لم يستطيﻌوا اختيار شخص لﻬذه الﻤﻬﻤة
أفضل من ناصر خسرو .لقد امتزج حبه لوطنه اآلن مﻊ تﻌﻬده الشديد بإرشاد اآلخرين إلى الطريق
الصحيح ،تﻤاماً كﻤا اهتدى هو نفسه.

إال أن الﻌقيدة اﻹسﻤاعيلية ،والتي هي فرع من اﻹسالم الشيﻌي ،لم تكن مقبولة لدى الﻌﻤوم إطالقاً .كان
كال الفرعين السني وبﻌض الفرق الشيﻌية غير اﻹسﻤاعيلية يﻌتبران اﻹسﻤاعيلية كفراً .إن الفرق البائن
بين السنة والشيﻌة (بﻤا فيﻬا اﻹسﻤاعيلية) هو أنه في الﻤﻌتقدات الشيﻌية يجب أن تكون قيادة الﻤسلﻤين
الروحية والزمنية مستﻤرة عبر ذرية النبي محﻤد ،وبالتحديد من ابنته فاطﻤة وزوجﻬا علي ،ابن عم
النبي .كان اﻹسﻤاعيليون األوائل قبل الﻌﻬد الفاطﻤي قد تﻌرفوا على خط خاص من الزعامة الروحية أو
’األئﻤة‘ .وبﻌد ذلك ،ومﻊ قيام الدولة الفاطﻤية ،اعتبر اﻹسﻤاعيليون الخلفاء الفاطﻤيين أئﻤة؛ وهذا الخط
من األئﻤة اﻹسﻤاعيلية مستﻤر حتى يومنا هذا .بينﻤا يﻌترف الفرع الرئيسي اآلخر من الشيﻌة باثني
عشر إماماً ،كان آخرهم قد اختفى في ظروف غامضة عام  ،351/012وأتباعه يُﻌرفون بالشيﻌة اﻹثنا
عشرية .بينﻤا الفقه السني من جﻬة أخرى ،ال يﻌطي علياً هذا اﻹجالل ،وبشكل عام يقبل بتوالي
الزعامة كﻤا ظﻬرت بﻌد النبي محﻤد أي أنﻬا في الخلفاء األربﻌة األوائل يليﻬم الخلفاء األمويون ومن ثم
الﻌباسيون  -استﻤرارية تاريخية دامت أكثر من  122سنة ،من عام  11هجري 180/ميالدي إلى عام
 171هجري 1073/ميالدي ،عندما قتل الﻤغول آخر خليفة عباسي.

ولطالﻤا دام االختالف الفقﻬي بين السنية والشيﻌية ،كان هنالك دائﻤاً مﻌارضة شيﻌية لوجود السلطة
السياسية في أيدي السنة .استﻤرت الخالفة الفاطﻤية من  045هجرية 424/ميالدي وحتى 715
هجرية 1115/ميالدية ،وكانت أول سلطة شيﻌية حاكﻤة ،والسلطة الرئيسة الوحيدة حتى عام 425
هجرية 1721/ميالدية عندما أقرّت الشيﻌية االثني عشرية كدين دولة ﻹيران تحت حكم الصفويين.
وبﻤا أن الفاطﻤيين كانوا يتحدّون سلطة الخلفاء الﻌباسيين مباشرة ،سياسيا وعقائدياً فقد شن الﻌباسيون
من عاصﻤتﻬم بغداد حﻤلة من التﻬديدات ،واالغتياالت والتﻬجم الفكري ضد الفاطﻤيين وأفكارهم .لقد
كانت مﻌظم مراكز السلطة في تلك الفترة ،باستثناء الخالفة الفاطﻤية اﻹسﻤاعيلية في القاهرة ،سنية
ومتشددة .فالذين استوظفوا ناصر خسرو قبل تحوله ،السالطين الغزنويين أوالً ،ومن ثم السالجقة،
كانوا كلﻬم من السنة الﻤتشددين وكانوا يظﻬرون والءهم للخليفة السني في بغداد من خالل جﻬود مكثفة

لقﻤﻊ النشاط الشيﻌي ،والسيﻤا الذي كان يصدر عن الدعاة اﻹسﻤاعيليين الذين ينشطون لصالح الخليفة
الفاطﻤي.

حقق ناصر خسرو كرئيس للنشاط التبشيري اﻹسﻤاعيلي للدعوة الفاطﻤية في خراسان نجاحات كبيرة،
لكن ذلك وضﻊ حياته في خطر .كان كال ’الﻌلﻤاء‘ ،السنة والشيﻌة اﻹثنا عشريون ،إضافة إلى الجﻤﻬور
الواقﻊ تحت نفوذهم ،يﻬددون حياته .وال توجد لدينا أية صورة تظﻬر كيف كان ناصر خسرو يتﻌرض
لالضطﻬاد أو كم مرة تكرر ذلك ،وال نﻌلم أيضاً أي شكل من أشكال اﻹضطﻬاد كان يحدث .لكننا نﻌلم
بيقين أن غيره من الدعاة اﻹسﻤاعيليين كانوا غالباُ ما يحكﻤون بالﻤوت بسبب عﻤلﻬم .وهكذا ،عندما
تصاعد الضغط على ناصر حتى في بلدته بلخ ،أدرك أن عليه الﻬروب .لقد وجد مالذاً في الشرق
األقصى ،في مكان يدعى يﻤغان ،في بالط علي بن األسد ،و هو أمير إسﻤاعيلي ﻹقليم بدخشان الجبلي.

سنوات المنفى
في منفاه ،وفي مكان ناء ،بﻌيداً عن الﻤراكز الفكرية في القاهرة وفي محبوبته خراسان ،حول ناصر
خسرو نشاطاته إلى داخله ،منتجًا أكثر األعﻤال الﻤكتوبة التي لدينا اآلن .من الناحية الفنية ،تتحرك
نصوصه الفلسفية منﻬجياً من خالل ثوابت الﻌقيدة اﻹسﻤاعيلية ،ويﻌرض كتابه سفرنامه لغة سلسة،
ومستفيضة ،مﻊ لحظات قليلة فقط من التﻌابيرالشخصية من أجل القارئ .وكذلك األمر في شﻌره حيث
يصور ناصر أكبر نطاق من مشاعره وأعﻤقﻬا .ويغص شﻌره باليأس والﻤرارة ،وال يﻬدأ إال عند
االنسجام مﻊ اقتناعه الثابت بصواب أعﻤاله وتأكده من خالصه النﻬائي أمام اهلل يوم الحساب .كﻤا
ويغتلي صدره غضباً من مواطنيه ألنﻬم أبﻌدوه عن أرضه وألنﻬم جاهلون لدرجة عدم إبصار حقيقة
رسالته .وهو ينتحب من منفاه ،ومن مﻌاناته من الﻌزلة الفكرية .يضرب قبضته على الدنيا ألنﻬا تﻌد
بالﻤسرات وتﻌطي الﻬالك .لكنه ال يستطيﻊ الﻬروب من مكان لجوئه اآلمن .فحﻤايته تلتف حوله .لقد
أصبحت يغﻤان رديفاً للسجن .في إحدى قصائده يطلق صوته مخاطباً الريح:

مرّ ،يا نسيم خراسان .بسجين يقبﻊ في وادٍ عﻤيق في يﻤغان،
جاثﻤاً في مضائق كتيﻤة تفتقر إلى الراحة،
سُلبت منه كل ثرواته ،كل متاعه ،وكل أمل.
( ديوان)0–1 :023 ،

ثﻤة صورة واحدة غالباً ما يجد شاعرنا فيﻬا عزاءً هي الجوهرة التي في الﻤنجم .فﻬو يرى نفسه كشيء
نفيس سيُﻌثر عليه في محيطه الكلي .ويتوسﻊ ويقول بأننا جواهر في الﻤنجم مدفونة تحت أكداس من
القذارة واألوساخ ،لكننا موجودون هناك .فال تﻬﻤنا الظروف الخارجية ،وال األحوال الﻤادية -إذ أن
الرفاهية والنصر يﻤكن أن تكون خدَاعة كالفقر والﻌبودية  -إن كل فرد هو من صنﻊ اهلل ،وخَلقٌ من قيم
جوهرية .كل فرد يحتوي على جزء من األبدية ،فالروح هي الذات الحقيقية .ولكي يجد الفرد جوهر
ذاته عليه أن يﻌﻤل وينقب .فبدون الﻌﻤل ،وبدون التضحية ،وبدون الجﻬد الواعي ،لن يتم الﻌثور على
الجوهرة ،ولن تُشﻊ.وإذا لم تشﻊ فلن تحقق الغاية التي صنﻌت من أجلﻬا .فالقيﻤة الجوهرية يجب أن
تظﻬر للﻌيان.

إن هدف الروح هو التوجه إلى اهلل .وبالنسبة لناصر خسرو ،فإن الجﻬد الواعي ﻹيجاد الجوهرة
وتلﻤيﻌﻬا ،أي ،لتصفية النفس من الشوائب الجسدية ،ال يتم إال عندما يقود الﻌقل الطريق .وبﻤا أن الﻌقل
صفة مﻤيزة للبشر ،وال توجد عند أي كائن آخر من خلق اهلل ،فإن الﻌقل بذلك هو أداة التنفيذ في هذا
الﻌالم والخالص في الﻌالم اآلخر .وبواسطة الﻌقل تستطيﻊ النفس البشرية أن تتﻌلم األشياء التي تحتاج
تﻌلﻤﻬا لكي تﻤيز ما هو جوهري مﻤا هو غير ذلك ،أي الظاهر عن الباطن ،وبذلك توجه أعﻤال الفرد
لتحقيق أجﻤل الﻤتﻊ الﻤﻤكنة.7

إن فرار ناصر ومنفاه يظﻬران الﻤضﻤون الﻌلني في الكثير من شﻌره الالحق .وفي قصائده يطلق
الﻌنان لشﻌوره بالغربة والحنين إلى الوطن ،مشيراً بالتأكيد إلى واحد من أكثر األسباب إلزاماً لشﻌبيته
الصامدة ،ومقارباً من الﻤشاعر الﻌامة ليس فقط من الفقدان والﻬجران ،بل أيضاً من األمل والثقة
باالنتصار النﻬائي للخير على الشر .إنﻬا واحدة من سخريات القدر الظالم أن الحل الﻤختار للقضاء
على عدو غالباً ما يضﻤن شﻬرة قوية لذلك الﻌدو .وفي حالة ناصر خسرو ،ال أحد يﻌرف أسﻤاء
ظالﻤيه،لكن أشﻌاره في الﻤنفى ،والتي يشتاق فيﻬا إلى وطنه ،تتحدث عبر قرون إلى أي إنسان جرفت
الحرب ،أو االضطﻬاد أو اﻹرهاب عالﻤه.

محتوى كتاباته
ككاتب ،كتب بشكل موسﻊ باللغة الفارسية .فناصر خسرو يستحق اﻹعجاب ،ليس ﻹخالصه للغته األم
فحسب ،ولكن لﻤﻬارته البالغية والتصويرية ،ومقدرته على خلق كلﻤات جديدة ،باﻹضافة لتكوين
مﻌاني جديدة لتﻌابير القديﻤة .وكرحالة ،فقد زار الكثير من الﻌالم اﻹسالمي ،يستﻤر تسجيله الشخصي
لرحلته التي دامت سبﻊ سنوات ،عرضة للتﻤحيص من أجل كل األدلة التي يحتﻤل أن تﻌطيﻬا للتاريخ،
والسياسة ،وعلم اآلثار ،واﻹدارة ،والﻤجتﻤﻊ ،والدين ،والﻌادات والدفاعات الﻌسكرية في الﻤنطقة
وخالل تلك الفترة من الزمن .وكداع ،لم يﻌط في أعﻤاله مبادئ الﻌقيدة فحسب ،بل أيضاً حجج الﻌقيدة،
ونصائح للﻌيش في أخالقيات الﻌقيدة .وكأخالقي ،يحذر من مخاطر كثرة االنﻬﻤاك في آالم الدنيا

ومسراتﻬا وما زال شﻌره يتردد حتى اليوم لﻌرض دروس الحياة ولتقديم الﻌزاء عن طريق التخلص من
الغرور الذي يضﻊ أهﻤية مفرطة لﻬذه الحياة .وكﻤفكر ،يﻌيش في الﻤنفى ،حيث يقف نتاجه األدبي
الغزير من ’سجن‘ يﻤغان كشﻬادة على حبه و مسيره إلى الحياة اللذين لم يخﻤدا حتى في حالة يأسه
ال يحاول أن يﻌيش الحياة أخالقياً
الﻤلﻤوسة .فﻤن أية زاوية يختارها الﻤرء للنظر ،سوف يرى رج ً
وبﻬدف قدر الﻤستطاع ،رجالً قد اختبر الﻤاضي ثم قرر أن يجري تغييرا جذرياً ،رجالً قد أتى إلى نوع
من السكنى مﻊ تغيرات ضخﻤة وخيبات بﻬذه الحياة.

لم يكن جوابه بأن يتخذ مالذاً في متﻊ الدنيا بشكل قدري ،أو أن ينﻌزل عن الدنيا و يتجاهل سحرها
االجتﻤاعي والﻤادي ،كﻤا كان يفﻌل الكثير من الزهاد وبﻌض الﻤتصوفين ،بل ليرفض األفضلية التي
تﻌطى إلى هذه الﻤتﻊ من قبل البﻌض من الناس ويحذر كل من ينخدع بﻬا .لم يكن ناصر خسرو زاهداً.
فقد اختار بالط أمير ،ال كوخ درويش كﻤكان لﻤنفاه ،كﻤا أنه لم ينأى بنفسه عن الحياة الفاعلة في هذا
الﻌالم .فﻤن منفاه في يﻤغان كان يصدر كتاباته ’كتاب كل سنة‘ 6مستﻤراً بتثقيف اآلخرين مﻌتبراً ذلك
من مسؤولياته الشخصية.

الرحالت
ال لرحلة دامت سبﻊ سنين من موطنه في خراسان إلى مصر
يترك ناصر خسرو في كتاب سفرنامه سج ً
والﻌودة .5لقد تبنى أسلوباً شخصياً ،وغالباً ما كان يشير إلى نفسه بﻌبارة’ :أنا  ،ناصر‘ عندما يشرح
شيئاً قام به أو رآه في مكان ما .من الدليل الداخلي ،نستطيﻊ أن نستنتج أنه كتب سفرنامه في فترة
متأخرة وذلك من الﻤالحظات التي قد أخذها على طول الطريق .وألنه كان يكتب نثراً فارسياً بسيطاً
نسبياً ،فقد فاز ناصر خسرو بثقة القارئ بوصفه األمين للﻤدن والبلدات .لم يكن يحاول أن يؤثر على
أحد بﻤﻬاراته اللغوية بل باألشياء الغريبة والﻌجيبة التي شاهدها أثناء ترحاله .وهكذا ،عندما تخذله
الكلﻤات ،كﻤا في هذه الﻤحاولة لوصف الغنى السخي لقاهرة الفاطﻤيين ،فإننا نذهل أيضاً لﻤا شاهده:

لقد شاهدت ثراءً شخصياً هائالً هناك لدرجة أنني لو أصفه لن يصدقه الناس فيبالد فارس.
إنني لم أستطﻊ أن أكتشف أية نﻬاية أو حد لثرائﻬم ،كﻤا أنني لم أر
أبداً مثل هذا الرخاء والنﻌيم في أي مكان آخر.
(سفرنامه)77 ،

يجب النظر إلى الوصف الذي قدمه إذاً على أنه استجابة محدودة لتجربة مثيرة .إن أسلوبه في النثر
السلس البسيط ،باﻹضافة إلى اعترافاته اللطيفة بنقاط ضﻌفه الشخصية ،تظﻬر أصالة مﻤيزة.

لسوء الح  ،إن التقارير الصادرة عن عين ناصر خسرو البصيرة والﻌطوفة ،التي تفتحت على كل
الﻤنجزات الﻤﻌﻤارية واﻹدارية ،لم تتﻤتﻊ بقراءة واسﻌة في الﻌالم اﻹسالمي .من الﻤؤكد أن كتاب
سفرنامه قد عانى من كونه كتب بالفارسية في ثقافة كانت فيﻬا الﻌربية ما تزال اللغة الﻤشتركة بين
الﻤثقفين من كل البالد ،ولكن ربﻤا ألنﻬا كانت تصف أمجاد النجاح السياسي لإلسﻤاعيليين .وعندما
تﻤزقت الدولة الفاطﻤية وآلت إلى السقوط عام  715هجري 1151/ميالدي ،تولى السنة الحكم ثانية في
مصر .وعندما جرد اﻹسﻤاعيليون من الحكم السياسي و أصبحوا عرضة للتنكيل ،لجؤوا مرة ثانية إلى
مﻤارسة ’التقية‘ ،أي إخفاء عقيدتﻬم ،وقد تم تجاهل أي عرض لألمجاد التي كانت عليﻬا القاهرة
الفاطﻤية عﻤداً ،ككتاب ناصر خسرو سفرنامه.

الشعر
ظﻬر شﻌر ناصر خسرو في عدة أعﻤال ،والﻤجﻤوعة الرئيسية منﻬا قد جﻤﻌت في الديوان ،3الذي يبلغ
اآلن بﻤجﻤله أكثر من  17222بيتاً شﻌرياً .كتبت أشﻌار ديوانه على شكل قصائد غنائية ،مصورة
عواطف نبيلة وأفكار سامية بأسلوب رسﻤي رفيﻊ .تتﻤيز ’القصيدة‘ بقافية موحدة في كل األبيات .كل
’بيت‘ يتألف من شطرين متساويين .يضم الديوان إضافة إلى القصائد الغنائية قصائد أصغر
ورباعيات .والقصائد التي في الديوان قد تلقت ،حتى اآلن ،مﻌالجتين رئيسيتين باللغة اﻹنكليزية :
ترجﻤت أربﻌون قصيدة من قبل ب  .ل .ويلسون ،و ج  .ر أفاني عام  4،1455ومؤخراً ترجﻤت
أنيﻤاري شيﻤل وشرحت الﻤضامين الرئيسية في عدد ال بأس به من األشﻌار الﻤختارة.12

كان لناصر خسرو أيضاً قصيدتان طويلتان من الشﻌر الحر ،ظﻬرتا في طبﻌة  03-1407من الديوان،
رغم وجود بﻌض التساؤالت عن تأليف إحداهﻤا .القصيدة األولى بﻌنوان "روشان نامه" (كتاب
التنوير) والتي تختلف عن عﻤله النثري الذي يحﻤل نفس االسم  -يجﻌل هذا ناصر خسرو نﻤوذجاً فريداً
لكاتب فارسي له عﻤالن مختلفان ،أحدهﻤا بالنثر ،واآلخر بالشﻌر ،ويحﻤالن نفس االسم .من حسن
الح  ،إن لﻌﻤله النثري اسﻤا آخر" ،شيش فصل" (الفصل السادس) ،وألجل الوضوح سيشار إليه هنا
بﻬذا االسم .القصيدة الطويلة الثانية بﻌنوان "سﻌادة نامه" (كتاب السﻌادة) ،أثار جدالً كبيراً ألكثر من
قرن .وبﻤا أنﻬا كانت تنسب عرفياً إلى ناصر خسرو ،فقد شﻤلت في طبﻌة  03-1407من الديوان ،رغم
أن أحد الناشرين كان يﻌتبرها منحولة .يقول مالك الشﻌرا في كتابه "سبك شيناسي" (األسلوبيات) ال بد
أن هذه القصيدة قد ألّفت من قبل شخص آخر ،رجل باسم ناصر خسروي أصفﻬاني .11لقد ترجم ج .م
ويكنز ’سﻌادة نامه‘ إلى اﻹنكليزية عام  ،1477دون أن يتخذ موقفًا حيال تأليفﻬا .وبﻤا أن الشكوك تلف
مؤلفﻬا ،فإن الﻌﻤل الحاضر ال يﻌتبر ’سﻌادة نامه‘ مرجﻌاً.10

الفلسفة
أنتج ناصر خسرو باعتباره زعيﻤاً للدعوة اﻹسﻤاعيلية في خراسان عدداً من األعﻤال النثرية عن
الﻌقيدة اﻹسﻤاعيلية ،وكلﻬا كانت باللغة الفارسية وفقاً لﻤا نﻌرفه .وحتى اآلن ،تم تحرير ستة من هذه
األعﻤال من مخطوطات ولقد ترجم عدد منﻬا ،على األقل جزئياً ،إلى اللغات الغربية .إن األعﻤال الستة
الﻤنشورة هي’ :غوشايش ورهايش‘ (كسر القيد و التحرير)’ ،جامﻊ الحكﻤتين‘’ ،خوان اﻹخوان‘ (
عيد األخوان )’ ،شيش فصل‘ (الفصل السادس) وهو ’روشانا نامه‘ الﻤنثورة’ ،وجه الدين‘،و’زاد
الﻤسافرين‘ .وباﻹضافة إلى هؤالء ،حقق بوناوالة عدداً من الﻤخطوطات ألعﻤال أخرى لناصر خسرو،
18
وناصر نفسه يشير إلى حوالي أكثر من عشرة أعﻤال غيرها ،ال تزال مفقودة.

رتب كتاب ’غوشايش ورهايش‘ 11كسلسلة من  82سؤاالً وجواباً تﻌالج األمور الالهوتية التي تبدأ من
(’كيف يﻤكن لﻤن ليس جسدياً [اهلل] أن يخلق جسداً ؟‘) إلى إن تصل إلى الجبرية (’عن الظلم في
األعﻤال الﻤقدرة والﻌقوبات األبدية‘) .مﻌظم األسئلة تتﻌلق بالنفس البشرية ،وعالقتﻬا بﻌالم الطبيﻌة،
وسﻌيﻬا للخالص في الﻌالم اآلخر .وتناقش فيﻤا إذا كانت الروح مادة ،أو إذا كانت مخلوقة ،وكيف
يﻤكن للشخص أن يﻌرف عن اهلل وعﻤله .ومﻬﻤا كانت األسئلة هامة ،تبقى أجوبة ناصر خسرو عامة
ومختصرة ،مقدماً نصوصاً موجزة عن فﻬﻤه للﻤﻌتقدات الفاطﻤية في كل موضوع .ويقف الﻌﻤل
كاستجواب لتحديد الﻤسائل الالهوتية الرئيسة للدعوة الفاطﻤية وإيجاز تﻌاليﻤﻬا عن هذه القضايا.

يسﻬم ناصر خسرو في ’جامﻊ الحكﻤتين‘ ،17بالﻬدف األكبر للقرون الوسطى وهو الجﻤﻊ بين ’الحكﻤتين
‘ الفلسفة والدين ،وبالتحديد الفلسفة اليونانية واﻹسالم .وال يحاول كاتبنا فقط ،أن يجسر الفجوة
الطرائقية بين االثنتين ،وبالتحديد طريقة الفلسفة في الوصول إلى الﻤﻌرفة عن طريق البراهين الﻤنطقية
وطريقة الدين للوصول إلى الﻤﻌرفة عن طريق اﻹلﻬام من اهلل ،بل أيضاً ،أن يظﻬر أن االثنتين
متطابقتين من حيث الجوهر ،أي أنﻬﻤا تؤديان إلى مﻌرفة نفس الحقيقة .وكان الحافز لﻌﻤل ناصر
قصيدة إسﻤاعيلية كتبﻬا أبو الﻬيثم الجرجاني قبل ذلك ببضﻌة عقود (في القرن الرابﻊ هجري/الﻌاشر
ميالدي) تطرح بﻌض األسئلة الالهوتية .هذه القصيدة لفتت انتباه أمير بدخشان،اﻹسﻤاعيلي ’علي بن
األسد‘ مجير ناصر .طلب األمير ،فضوالً ،من ناصر أن يرد على األسئلة ،فكان ’جامﻊ الحكﻤتين‘
جوابه الﻤوسﻊ .11بﻌد أن وضﻊ أساساً نظرياً يرتكز على مبادئ أرسطو كالفرق بين األنواع الﻤختلفة
من القضايا (من ضﻤنﻬا الشكلية والفﻌالة والنﻬائية) ،يﻌالج ناصر خسرو حلقة واسﻌة من الﻤواضيﻊ،
تشﻤل البراهين على وجود الخالق ،و’التوحيد‘ ،والكﻤال اﻹلﻬي ،والطبيﻌة الكونية ،والﻤالئكة ،والجن
والشياطين ،واألجناس واألنواع ،وأشكال متنوعة من األبدية ،وخصائص القﻤر ،والخلق ،والفرق بين
’الﻤدرَك‘ و’اﻹدراك‘ ،والﻌالقة بين الجسد والنفس والﻌقل ،ومفﻬوم ’األنا‘ أو الذات ،وتأثير األجرام

السﻤاوية على األجسام واألرواح البشرية .وباﻹضافة لذلك ،يضﻤّن مقطﻌاً عن مؤلف القصيدة ويندد
بﻌلﻤاء الالهوت الذين دمروا الدين والفلسفة.

والكتاب الﻤحقق الثالث’ ،خوان اﻹخوان‘ ،15مقسم إلى مائة فصل .تغطي هذه الفصول مواضيﻊ مثل
البﻌث؛ وكيف ستﻌاقب الروح الالجسدية أو تكافأ؛ وضرورة تنفيذ متطلبات الشريﻌة؛ والﻤﻌنى لكلﻤة
اهلل؛ والﻤراتب الﻤختلفة للﻌقل والنفس؛ والفرق بين النفس والروح؛ وكيف جاءت ’الكثرة‘ في الﻌالم من
أمر ،واحد‘ للخلق؛ وأفضلية الطاقة الروحية على الطاقة الجسدية؛ وإن إعالن ’الشﻬادة‘ هو الﻤفتاح
إلى الجنة؛ والفرق بين القرآن وأقوال النبي؛ ولﻤاذا ال يﻤكن لنبيين أن يﻌﻤال في زمن واحد .ووفقًا
للتسلسل التاريخي فإن هذا واحد من أعﻤال ناصر خسرو الﻤتأخرة ألنه يشير فيه إلى عﻤله ’غوشايش
ورهايش‘ .13يشبه ’خوان اﻹخوان‘ كثيراً ’كتاب الينابيﻊ‘ الذي كتبه بالﻌربية نظيره الفيلسوف
اﻹسﻤاعيلي الفارسي أبو يﻌقوب السجستاني (الﻤتوفى بﻌد  )451/811/وكان التشابه قوياً بحيث يﻌتقد
أن ناصر ربﻤا قام بﻤجرد ترجﻤة عﻤل زميله إلى الفارسية ،على األقل جزئياً .14لكن أعﻤال ناصر
خسرو تحتوي على مقاطﻊ فريدة ال توجد في نص السجستاني الﻌربي ،لذلك يجب أن يدرس كنص
مستقل ،فﻬذه الﻤقاطﻊ ربﻤا تﻤثل أجزاءً مفقودة من عﻤل السجستاني ،أو جزء من عﻤل آخر له أو كتابة
أصلية قام بﻬا ناصر خسرو بنفسه.

أما الكتاب الﻤحقق الرابﻊ’ ،شيش فصل‘ (’روشانا نامه‘ الﻤنثورة ) ،02فﻬو يﻤثل نسخة بليغة عن
الﻤﻌتقد اﻹسﻤاعيلي الفاطﻤي في الخلق ،مبتدئاً بفكرة التوحيد ،ويستﻤر عبر األفالطونية الجديدة في
أساسات الﻌقل والنفس والطبيﻌة ،وينتﻬي بشرح خالص اﻹنسان وكيف يتﻌلق باألساسات .ومﻬﻤا بدت
هذه الﻤﻌالجة القصيرة لﻬذه الﻤواضيﻊ سطحية ،إال أن "شيش فصل" يخدم هدفاً قيّﻤاً في إبراز الﻤبادئ
الجوهرية بشكل موجز يالءم األغراض التﻌليﻤية ،حيث يﻤكن رؤية قيﻤة هذا الﻌﻤل من خالل انتشاره
حتى في الزمن الحالي .فﻬو يشير إلى اﻹعجاب السائد بﻬذه الﻤبادئ بين الكثير من اﻹسﻤاعيليين،
وبالتالي استﻤرارية الﻌقيدة التي تﻤتد إلى  422سنة.

وفي"وجه الدين" 01يقدم ناصر خسرو أكثر تأويل دقة للشﻌائر والطقوس الدينية مقدماً الﻤﻌنى الباطني
ألشكال ظاهرية محددة في الدين .إن مقاطﻊ الكتاب الواحد والخﻤسين تشﻤل ،على سبيل الﻤثال ،تأويله
لبﻌض اآليات من القرآن ،والدعوة إلى الصالة ،والوضوء من أجل الصالة ،واألوقات الﻤفروضة
للصالة ،وحركات أداء الصالة ،والزكاة من أجل الفقراء ،والحج وبﻌض الﻌقوبات الﻤفروضة.
وبإتباعه التأويل اﻹسﻤاعيلي ،يبين التوازي بين بنية الﻌالم الطبيﻌي وتلك التي في الﻌالم الروحاني،
وبين الجسد البشري والنفس البشرية .وكﻤثال عن األخيرة ،يشرح أنه طالﻤا أن شرب الخﻤر يفسد
الجسد والربا تفسد الروح ،كالهﻤا إذاً محرمين بالشرع الديني .وبالنسبة لناصر خسرو فإن استقامة
الشرع الديني تظﻬر في االهتﻤام الﻤتوازن بين جسد الﻤؤمن وروحه .يﻤكن رؤية ’وجه الدين‘ في

الحقيقة الجﻤيلة التي ينبغي سترها وكذلك الستار السطحي ذاته الذي يخفي هذه الحقيقة الباطنية.
وباختياره هذا الﻌنوان ،يلﻤح ناصر خسرو إلى اآلية القرآنية ’.كل شيء هالك إال وجﻬه‘ (،)33/03
ويﻌني بذلك أنه عندما تزول جﻤيﻊ األشكال السطحية،ال يبقى سوى حقيقة اهلل.

وفي آخر كتبه الستة الﻤحققة حتى اآلن ’،زاد الﻤسافرين‘ ،00يغطي ناصر خسرو تنوعاً موسﻌاً من
الﻤواضيﻊ الطبيﻌية والﻤاورائية كالﻤادة البسيطة ،األجسام ،الحركة ،الزمان ،الﻤكان ،الخلق ،الﻌلة
والتأثير ،والثواب والﻌقاب .التزم بﻌنوان الكتاب مكرساً مﻌظم النقاش حول النفس البشرية ،أي ،النفس
التي تحج مسافر عبر هذا الﻌالم الطبيﻌي إلى الخالص في الﻌالم الروحي .كﻤا ويبحث في الﻤادة
األساسية للنفس وأفﻌالﻬا الجوهرية .ويخصص فصالً كامالً عن كيفية اتحاد النفس مﻊ الجسد ،وفصالً
آخر يشرح به لﻤاذا هذا اﻹتحاد .وفي فصل آخر يصف كيف أن األفراد يظﻬرون في الﻌالم الﻤادي ومن
ثم كيف أنﻬم يفنون .وهنالك فصل يﻌالج تجربة السﻌادة والجنة .يشجب ناصر عقيدة ’التناسخ‘ ،ونظرية
حلول النفس في أجساد بشرية مختلفة عبر الزمن .ويجادل في ضرورة الثواب في الجنة والﻌقاب في
جﻬنم ،أي ،الحالة النﻬائية للنفس .ومن خالل النص يؤكد ناصر خسرو على أن أهم ما يتزود به
الﻤسافر في رحلته هو الﻤﻌرفة والحكﻤة.

 .1من أجل الﻤزيد من الشرح  ،انظر عﻤل أليس هانزبرجر’ ،عجائب هذا الﻌالم‘ ،في ناصر
خسرو’ ،ياقوتة بدخشان‘ (لندن ،)0222،ص .13-88.وأيضاً يﻌتبر كتاب ناصر
ال باللغة الﻌربية .انظر’بيبليوغرافيا
خسرو’رسالة دار بيان -شارع يوم القيامة‘أنه كتب أو ً
األدب اﻹسﻤاعيلي‘ ،ﻹسﻤاعيل ك .بوناواال(ماليبو ،)1455ص.108 .
 .0يأتي جزء من االلتباس حول تاريخ ميالد خسرو من زمنين مختلفين وردا في قصيدتين.
القصيدة ذات التاريخ األسبق (‘لقد ولدت عام 415[ 875م] في شﻬر ذي القﻌدة’) جاءت في
نسخة تقوي من الديوان على أنﻬا ال تنتﻤي إلى ناصر خسرو .وتضﻌﻬا نسخة محقق في
الﻤلحق (ملحق ،1،سطر .)71والقصيدة ذات التاريخ الالحق (‘بﻌد ثالثﻤائة وأربﻊ وتسﻌين
سنة من الﻬجرة [1221م] وضﻌتني أمي في هذا السكن’) ظﻬرت في الديوان نسخة محاجج ،
 .015:05فإذا اتبﻌنا التاريخ األول فأنه كان في سن يزيد عن  102سنة عند وفاته  .بيد أن
ناصر خسرو قد أعطى إشارات أخرى عن حياته .ومن أقواها ما ورد في ’سفرنامه‘ (ص)0.
حيث يسأل نفسه السؤال الجوهري’ ،متى تنوي أن تستيق من رقاد دام أربﻌين سنة؟‘ يقول
لنا أن هذا كان في أواخر أشﻬر الخريف من عام  .1217/181لقد استقر توجﻬه إلى اهلل بﻌد
ذلك ببضﻌة أسابيﻊ في التاسﻊ عشر من ديسﻤبر(كانون األول) عام  ،1217وكان يوما هاماً
جداً بالنسبة له لذلك سجله في كال التقويﻤين التقويم اﻹسالمي الﻤﻌاصر له والتقويم الفارسي
قبل اﻹسالم’ .يوم الخﻤيس السادس من جﻤادى الثانية من الﻌام  ،185الذي يوافق باالحتساب
الفارسي منتصف شﻬر اليوم ،آخر شﻬر قبل الﻌام 111من الحقبة اليزدجردية ،طﻬرت نفسي
من رأسي إلى أخﻤص قدمي ،وذهبت إلى الﻤسجد ،وصليت إلى اهلل ليﻌينني في تحقيق ما يجب
أن أقوم به وفي االبتﻌاد عن كل ما حرمه‘ .فلو سلﻤنا أن ناصر خسرو كان في األربﻌين من
عﻤره بدالً من الثﻤانين عند اهتدائه وبداية رحلته ،فﻬذا يؤدي إلى أن تاريخ مولده يكون أقرب

إلى الﻌام  841من الﻌام  .875وقد تثبت هذا التاريخ أيضاً في قصيدة أخرى ،حيث كتب،
’اثنتان وأربﻌون سنة والقبة الﻌلوية تﻤر فوقي عندما بدأت روحي الناطقة تبحث عن الحكﻤة‘.
ومن بين كُتّاب السير ،رضا قولي خان هدايات حيث يسجل التاريخ الالحق  .1221/841وفي
مقدمته الﻤوسﻌة لنسخة  1407من الديوان ،ينتقد تقي زادة من يقبلون بتاريخ ’ 875لوقوعﻬم
في خطأ الوزن الشﻌري‘ .وهو يبين أن كال التاريخين لﻬﻤا نفس التفﻌيالت الﻌروضية ونفس
الوزن وهذا ما يستدعي االلتباس؛ بينﻤا ال يﻌطي التاريخ األسبق أي حس زمني .وبإتباع ذلك،
لن يكون هناك مبرر لوجود تاريخين آخرين في الخﻤسينات بﻌد  ،822أي عام  873وعام
 .874وهكذا يصبح التاريخ الﻤقبول لوالدة ناصر خسرو هو الﻌام  841حسب التقويم
اﻹسالمي والﻌام  1221الﻤيالدي.
 .8ناصر خسرو’ ،سفرنامه‘ ،ترجﻤة ويلر ثاكستون( ،الباني نيويورك )1431،ص .1.هذا
الكتاب مﻊ كل الﻤراجﻊ الخاصة بالسفرنامه الواردة في هذا النص هي من ترجﻤة ثاكستون
اﻹنكليزية.
 .1ناصر خسرو’ ،جامﻊ الحكﻤتين‘ .نشر هـ .كوربن و م .مﻌين (طﻬران وباريس )1478 ،ص
 .3-825الﻌﻤل األصلي لناصر خسرو’ ،غرائب الحساب‘ ،مفقود اآلن.
 .7لقد بدأت مﻬﻤة التﻤييز بين الخصائص والوظائف النسبيتين للﻌقل والروح حسب ناصر خسرو
في عﻤل أ .هانزبرجر’ ،عقيدة ناصر خسرو في الروح :من الﻌقل الكلي إلى الﻌالم الﻤادي في
الفلسفة اﻹسﻤاعيلية‘ ،رسالة دكتوراه ،جامﻌة كولومبيا.1440 ،
 .1الديوان.128:01،
 .5هنالك نسخة من ’سفرنامه‘ بالطباعة الحجرية صدرت في طﻬران عام  ،1341/1811مﻊ
ديوانه الشﻌري .ومن الترجﻤات لم نحصل على نسخة عربية للسفرنامه حتى هذا القرن عندما
قام يحيى الخشاب بإصدار ترجﻤته عام  1417والطبﻌة الثانية عام  .1452وقد ظﻬرت
ترجﻤة روسية عام  ،1488تﻌكس اهتﻤاماً قوياً بإعﻤال ناصر خسرو في مناطق مﻌينة في
االتحاد السوفييتي سابقاً ،السيﻤا طاجيكستان .كﻤا ظﻬرت النسخة األوردية في فترة قصيرة
بﻌد الﻌام  1485والتركية عام  .1472جاءت هذه الترجﻤات باللغات التي تتكلم بﻬا دول
متاخﻤة جغرافياً ﻹيران لحقيقة بﻌد نسخة  1331والترجﻤة الفرنسية التي قام بﻬا شارل شيفر.
وبينﻤا ترجﻤت نصوص قليلة في سورية وفلسطين إلى اللغة اﻹنكليزية بﻌد ذلك ببضﻌة
سنوات (عام  )1338قام بﻬا غاي لي سترينج ،مر بﻌد ذلك قرن كامل من الزمن قبل أن
تظﻬر الترجﻤة اﻹنكليزية الكاملة التي قام بﻬا ويلر ثاكستون .وقد أنتجت نسخ أكاديﻤية للنص
الفارسي ذاته أوالً من قبل شيفر مﻊ ترجﻤته اآلنفة الذكر ،ثم في دلﻬي ( )1330وبومباي
()1340؛ وقد تال هذه نسخ من قبل باحثين إيرانيين هم زين الﻌابدين الشريف الصفوي
( ،)1347و م .غني زادة ( ،)1400ومحﻤد دابر سياقي ( ،)1475ودابير سياقي (،1451
طبﻌة ثانية) ونادر وصيبور (.)1450
ال بطبﻌة حجرية في تبريز عام  1318/1032مﻊ نسخة
 .3لقد تم تجﻤيﻊ ديوان ناصر خسرو أو ً
حجرية ثانية ظﻬرت عام  1341/1811في طﻬران .وفي كلكوتا تم نشر بضﻌة قصائد
ألغراض تﻌليﻤية في جامﻌة كلكوتا عام  ،1401وثﻤة تقرير عن نسخة أخرى ،غير مؤرخة،

في الﻬند( .انظر مقدمة نسخة محقق للديوان من أجل الﻤزيد من الﻤﻌلومات) وفي القرن
الﻌشرين ظﻬر الديوان في نسختين أكاديﻤيتين ،كالهﻤا يرتكز على عدة مخطوطات أصلية.
ظﻬرت األولى بين  03-1407من خالل التﻌاون الخالق بين الحاج سيد نصر اهلل تقوي،
وعلي أكبر ديه خودا ،وسيد حسن تقي زادة و مجتبى الﻤينوي ،مستخدمين نسخة
 1341/1811كنص أساسي مﻊ إدخال نسخ أخرى متداولة ،إضافة إلى أشﻌار نسبت إلى
ناصر خسرو في الﻤختارات األدبية .لقد كتب تقي زادة مقدمة مﻌﻤقة تشﻤل سيرة الشاعر
وتحليالً لفكره ،بينﻤا أسﻬم مينوي بجزء من الﻤصادر التي استخدمت من أجل النسخة.
والنسخة الثانية نشرت عام  1451من قبل مجتبى مينوي ومﻬدي محقق في طﻬران ،تحت
رعاية فرع طﻬران لﻤﻌﻬد الدراسات اﻹسالمية ،جامﻌة ماكجيل ،مونتريال .ومن أجل هذا
التﻌﻬد الرئيسي ،ضاعف الﻤحررون عدد الﻤخطوطات التي هي قيد الﻤراجﻌة واستخدموا
مصادر أقدم بكثير من تلك التي في حالة نسخة  ،03-1407بﻤا فيﻬا أقدم نسخة كاملة للديوان
وجدت حتى اليوم ،وموضوعة في مكتبة شلبي عبد اهلل في تركيا ومؤرخة بﻌام .1887/581
وقد الح الﻤحررون وجود نسخة لفيلم مصغر (برقم  )042عن هذا الﻤخطوط في الﻤكتبة
الﻤركزية لجامﻌة طﻬران .والﻤخطوطات األخرى التي يتم الرجوع إليﻬا تشﻤل واحداً في
مكتبة مكتب الﻬند في لندن ،نسخت بين الﻌامين  510و  511للﻬجرة في عﻬد سلطان خودابندا
أولجايتو ،وأخرى أعدت من أجل سلطان محﻤد فاتح الذي حكم عام 331-377للﻬجرة ،إضافة
إلى أناشيد فردية في بضﻌة مخطوطات أخرى .كال النسختين تزودنا بﻤقدمات وبتفاصيل
أكثر.
 .4ب.ل .ولسون و ج .ر .عاواني ،ترجﻤة ،ناصر خسرو :أربﻌون قصيدة من الديوان (طﻬران،
.)1455
 .12آنيﻤاري شيﻤيل’ ،اصنﻊ درعاً من الحكﻤة‘ (لندن.)1448،
 .11مالك الشﻌرا باهار’،سبك شيناسي‘ (طﻬران )1451/1877 ،مجاد  8ص4-133.
’ .10السﻌادة نامه‘ لﻬا نسختان أخريان لكل من فاغنان ( )1332،1330و م .غني زادة اللذان
أصدراها كﻤتﻤﻤة لنسخة ’سفرنامه‘ في برلين .1400،ترجﻤة ج .م .ويكنز’ ،إن "السﻌادة
نامه" الﻤنسوبة إلى ناصر خسرو‘’،الثقافة اﻹسالمية‘ )1477( 0 ،ص ،80-115.تنسجم مﻊ
نسخة فاغنان النثرية الفرنسية وتصحح بﻌضاً من تﻌليقات ف .تيوفل في النسخة األلﻤانية.
ويكنز أيضاً يتجاهل رأي الباحث الروسي بيرثل في الﻌﻤل على أنه ‘ نوع من الدعاية الثورية
الصريحة عن اﻹصالح الزراعي’.
 .18انظر ’بيبليوغرافيا األدب اﻹسﻤاعيلي‘ ،ﻹسﻤاعيل ك .بوناواال ،ص .7-108إن األعﻤال
الﻤفقودة التي أشار إليﻬا ناصر خسرو بالذات هي’ :مفتاح‘؛ ’مصباح‘ (ربﻤا كان هذان
الﻌﻤالن في البداية عﻤالً واحداً)؛ ’دليل الﻤتحيرين‘؛ ’بستان الﻌقول‘؛ ’اختيار اﻹمام واختيار
اﻹيﻤان‘؛ ’لسان الﻌالم‘؛ ’عجائب الصنﻌة‘؛ ’غرائب الحساب وعجائب الحسَاب‘؛ ’دالئل‘؛
’كتاب أنظار رضي مذهب محﻤد زكريا الرازي‘ .باﻹضافة إلى ذلك يصنف بوناواال خﻤسة
أعﻤال دون مرجﻌية’ :كنز الحقائق‘؛ ’اﻹكسير األعظم في الحكﻤة‘؛ ’مصطفى دار فقه‘؛
’الدستور األعظم دار فقه‘؛ ’القانون األعظم‘.

 .11لقد نشر ’غوشايش‘ سﻌيد نفيسي عام  1472وأعيد طبﻌه عام  1311للجﻤﻌية اﻹسﻤاعيلية،
بومباي ،وترجﻤه إلى اﻹيطالية بيو فيليباني-روكوني عام  .1474تكونت نسخة نفيسي من
مخطوط وحيد يﻌود تاريخه إلى القرن الثامن/الرابﻊ عشر من مجﻤوعة سيد نصر اهلل تقاوي.
كﻤا إن هنالك نسخة جديدة وترجﻤة إنكليزية ترتكز على هذا الﻤخطوط وآخر من مجﻤوعة
الﻤرحوم مجتبى مينوي أنتجﻬا فقير م .هونزاي بﻌنوان’الﻌلم و التحرير‘ (لندن .)1433 ،لقد
استخدمت نسخة هونزاي الفارسية مﻊ ترجﻤتي الخاصة لﻬذا الﻌﻤل
 .17إن نسخة كوربن ومﻌين لكتاب ’جامﻊ الحكﻤتين‘ والتي هي الوحيدة حتى هذا التاريخ ،كانت
قد اعتﻤدت على نسخة موجودة في الﻤكتبة الﻤركزية لجامﻌة طﻬران لﻤخطوط في مكتبة آيا
صوفيا في اسطنبول .باﻹضافة إلى النص ذاته فقد ضﻤَن الﻤحررون مقدمة رائﻌة بالفرنسية
تقدم الخلفية التاريخية والنظرية للﻌﻤل .لقد قامت إيزابيل دي غاستين بنشر ترجﻤة فرنسية
للﻌﻤل كله’ :كتاب جامﻊ الحكﻤتين‘ (باريس.)1442 ،
 .11إن األسئلة التي تثيرها قصيدة جورجاني قد ألﻬﻤت تﻌليقات أخرى ’،شرح القصيدة ألبي الﻬيثم
الجورجاني‘ ،من قبل أحد تالمذة الجورجاني محﻤد بن صرخ النيسابوري .إن تﻌقيبات ناصر
خسرو وتﻌقيبات النيسابوري قد تﻤت دراستﻬا في ’تﻌليق على القصيدة اﻹسﻤاعيلية ألبو هيثم
الجورجاني‘ ،حرره هـ كوربن و م .مﻌين في (طﻬران وباريس.)1477 ،
 .15لقد تم تحقيق ’خوان اﻹخوان‘ مرتين ،أوالً من قبل الباحث الﻤصري يحيى الخشاب في
القاهرة 1412 ،ومن ثم من قبل أ  .قويم في طﻬران .1474/1883 ،لقد اعتﻤد الخشاب
نسخته على الﻤخطوط األصلي في مجﻤوعة آيا صوفيا .لقد افترض (بوناواال’ ،البيلوغرافيا‘،
ص ( 187.أنه من الﻤحتﻤل أن يكون قويم قد اشتق نسخته من الخشاب بدالً من الرجوع إلى
الﻤخطوط األصلي.
 .13انظر ’خوان اﻹخوان‘ ،الخشاب ،ص.03،37 ix-x.
 .14انظر بول ووكر ’ينابيﻊ الحكﻤة‘ ،دراسة لكتاب الينابيﻊ ألبي يﻌقوب السجستاني (سولت ليك
سيتي ،أوتاوا.)1441 ،
’ .02شيش فصل‘ ،حققه وترجﻤه و .إيفانوف من مخطوطين من قانجوت  ،قد نشر كفصل سادس
(شيش فصل)  ،يدعى أيضاً ’روشانا نامه‘ (اليدن.)1414 ،
 .01لقد استخدم كل من محﻤود غني زادة ومحﻤد القزويني مخطوطاً من لينينغراد (اآلن
بطرسبرغ) لتحضير نسختﻬﻤا لكتاب ’وجه الدين‘ عام  1401/1818في مطبﻌة كافياني في
برلين .لقد أعيد إنتاج هذه النسخة في طﻬران عام  1452/1813تحت رعاية ’الﻤكتبة النقية‘.
لكن النسخة النقدية األولى تم إنتاجﻬا عام  1455/1843في طﻬران من قبل غيولياني رضا
عافاني لألكاديﻤية اﻹمبريالية للفلسفة .توجد عدة مخطوطات ’لوجه الدين‘ في عدد من
الﻤكتبات في بطرسبرغ وطشقند ودوشانبي وطﻬران .فصل واحد قد ترجم إلى الروسية وقد
حلله أ .سيرينوف (طشقند.)1401 ،

 .00إن كتاب ’زاد الﻤسافرين‘ أقدم أعﻤال ناصر خسرو حتى هذا التاريخ ،حيث أن ناصر خسرو
نفسه يخبرنا (ص032.من النسخة الﻤطبوعة) أنه ألفه عام .1211/178وقد حقق مرة واحدة
حتى اآلن ،عام  1408/1811من قبل محﻤد بادي الرحﻤن ،ونشر في برلين بﻤطبﻌة كافياني.
لقد ارتكزت هذه النسخة على مخطوطين ،أحدهﻤا من باريس والثاني من كامبريدج.
ومخطوطات أخرى مسجلة في مكتبة بودليان (مﻊ فيلم مصغر في الﻤكتبة الﻤركزية في
جامﻌة طﻬران) ،وفي مكتبة مشﻬد في مجﻤوعة دار علي للﻤﻌرفة لﻌبد الﻌظيم خان
جورجاني ،وفي مكتبة الﻤجلس ،طﻬران؛ والﻤكتبة الﻤركزية لجامﻌة طﻬران تحتوي على فيلم
مصغر عن مخطوط للطباطبائي .في روسيا راجﻌه سيﻤينوف في ’إيران‘  ،)1405( 1و ج.
آشوروف كتب دراستين (كالهﻤا نشر في دوشانبي )1417،عن فلسفة ناصر خسرو الﻤرتكزة
على ’زاد الﻤسافرين‘.

