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مقدمة 

عرصه   – الفضىلة  شاعر  الگنجوى-  "نظاىم  كتاب 
وبىئته وشعره"

تمهىد
جغرافىًّا  املحصورة  ابلالد  أبناء  أنتجه  ما  فقط  لىس  الفاريس  الرتاث 

بالفارسىة، ومن لىسوا  أنتجه من كتبوا  املعارصة، ولكن لك ما  إىران  يف 

من أماكن يف إىران احلدىثة، ومن أبرزهم الشاعر امللهم، واحلكىم العظىم 

"نظاىم گنجوى". هو ابن أذربىجان املعارصة، واكن من أعظم علماء عرصه، 

ومن أبرز شعراء العالم اإلساليم أمجع، وىبىق من عمالقة الشعر وامللحمة 

ىلع املستوى العاليم. 

الوصل  والرواىات، ويه همزة  باألساطرى  ملىئة  الفارسىة  القصة  اكنت 

امللوك،  سرى  نظم  يف  الفارسىة  شعراء  تبارى  وقد  وحارضهم،  ماضىهم  بنى 

ويه  باملالحم.  عرصنا  يف  عرفت  واليت  القصصىة  اآلثار  ىلع  حتتوي  اليت 



2020
نظاىم الگنجوى

باألحالم،  احلقائق  فىها  ختتلط  اليت  ابلطولة  قصص  يف  مطولة  منظومات 

ا ملن تبعهم،  والواقع باألساطرى، وأصبحت هذه املالحم مرجًعا تارخيىًّا مهمًّ

أليب  الشاهنامه  يه  اإلطالق  ىلع  أشهرها  واكنت  األديب،  جلماهلا  باإلضافة 

القاسم الفردويس )308-411ه/ 935-1020م(. 

واكن للفرس أثر كبرى يف وضع األسس األوىل لعلم األسطورة ومفاهىم 

وصواًل  ق.م.(   331-640( األمخىنّىنى  من  وبدًءا  هلا.  قواعد  وإنشاء  الغىب 

إىل الساسانىنى )224-651م( عمل الفرس ىلع نقل علوم الغىب واتلنجىم 

وتنقىحها وتطوىرها حىت شهد هلم األقوام اآلخرون بما فىهم الروم برباعتهم 

يف هذه العلوم. ولكن الفرس ومن كتب بلغتهم لم ىكتفوا باإلسهام يف 

العلوم، بل أبدعوا يف القص ويف الشعر، ولم ىقترص الشعراء الفرس ىلع نظم 

تراثهم القدىم، بل نظموا قصًصا من ويح القرآن الكرىم؛ مثل "ذو القرننى" 

و"ىوسف وزىلخا"، وأخذوا من األدب العريب "ىلىل واملجنون".

احلكىم نظاىم گنجوى:
وعرف  الگنجوى،  ىوسف  بن  إىلاس  حممد  أبو  ادلىن  مجال  اسمه 

يف  ودل  الكبار،  القصاصنى  الفرس  شعراء  من  گنجوى(  نظاىم  )باحلكىم 

املدىنة  اآلن  ويه   ،)Ganja  – )گنجه  يف  1140م(،  )535 ـه-  سنة  حدود 

اثلانىة يف أذربىجان، وقىض أكرث عمره هناك، اكنت أمه ُكردىة، وأبوه نازًحا 

من قم، تزوج كما ورد يف أشعاره ثالث مرات، ودلىه ودل واحد اسمه "حممد". 

وربما اكن نظاىم هو الشاعر الوحىد بنى شعراء الفارسىة اذلي ابتعد عن 
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السلطة وحىاة ابلالط، ورفض االنتقال إىل العاصمة، واهتم بالعلم ونتاج 

ذا  ىُعد حكىًما  فهو  والفن؛  باتلصوف  اهتمامه  إىل  باإلضافة  هذا  العلماء، 

علم موسويع، باإلضافة لكونه شاعًرا مرهف احلس، بلىغ اللفظ، ىدعو إىل 

االستقامة واخلُلق الرفىع بكل إخالص، وال غرابة يف أن ىسمىه األستاذ 

ادلكتور عبد انلعىم حسننى أستاذ اللغة الفارسىة "شاعر الفضىلة".

واذلىن  وانلبوغ،  باتلمزي  هلم  املشهود  الفرس  الشعراء  من  نظاىم  وىعد 

باذلاكء  هل  شهد  كما  وىطوروه.  بهم  ا  خاصًّ نهًجا  ىبتدعوا  أن  استطاعوا 

الشدىد والورع احلقىيق دون تعصب ومجود، مستقالًّ برأىه شدىد االعزتاز 

بكرامته، وادًلا حمبًّا عطوفًا، وزوًجا اعشًقا. واكن حكىًما متصوفًا ال ىتناول 

اخلمر ىلع اإلطالق؛ ىلع عكس الكثرى من شعراء الفرس آنذاك.

زخرت أشعاره بأصول احلكمة والعرفان وهل يف ذلك كتابات ذات طابع 

صويف. وجاءت أشعاره يف هذا املجال صعبة ومعقدة للغاىة ملا احتوت علىه 

من دقة بالغة يف املضامنى واخلىال. ولكن لقدرته ىلع القص ونظم الشعر 

أصبحت مؤلفاته نموذًجا حىتذى به بعد تأىلفها بفرتة وجزية، أي منذ القرن 

السابع اهلجري حىت ىومنا هذا.

الكبرى،  األدىب  هذا  قبل  ممتدة  اكنت  القصيص  الشعر  جذور  أن  ومع 

فإنه الشاعر الوحىد اذلي استطاع حىت نهاىة القرن السادس اهلجري أن 

ىطور هذا انلوع من الشعر، وىصل به إىل احلد األىلع من الكمال، وىتفوق 

ىلع أقرانه يف هذا املجال.  تمزي نظاىم يف شعره بإبداع املعاين، واملضامنى 
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ابلكر يف شىت األغراض باإلضافة إىل قوة خىاهل ومهارته يف تصوىر دقائق 

األمور، خالل وصفه للطبىعة واألشخاص مستخدًما الكثرى من التشبىهات 

واالستعارات ابلدىعة. واكن نظاىم متمزًيا يف خمتلف علوم زمانه، ومبداًع يف 

األدب والشعر، وأهم آثاره الكنوز اخلمسة الشاملة خلمس مثنوىات رائعة، 

ويه:

)هفت  السبعة  الصور  واملجنون،  ىلىل  وشرىىن،  خرسو  األرسار،  خمزن 

پىگر(، إسكندر نامه.

نلظاىم دىوان شعر خبالف منظوماته اخلمس، واكن ادلىوان اكماًل اعم 

584ه، أي قبل ابلدء يف نظم منظومته اثلاثلة. وهو ىتناول موضواعت خمتلفة 

اكلفخر والرثاء والزهد واتلجرد عن ادلنىا والغزل، وقىل إن هذا ادلىوان اكن 

حىتوي ىلع حوايل 20000 قصىدة، لم ىبَق منها سوى حوايل 4500 قصىدة. 

غرى أن الشهرة الغابلة ىلع نظاىم أنه صاحب الكنوز اخلمسة حىت صار 

أن  تقلىده يف  الكثرىىن حاولوا  أن  إىل درجة  الشعرىة  القصة  فن  إماًما يف 

ىكون هلم مخس منظومات مثله.

وُىعد نظاىم ابلطل القويم بأذربىجان، وهلذا سىع مركز نظاىم كنجوي 

ادلويل بأذربىجان للتواصل مع مكتبة اإلسكندرىة من أجل إحىاء وتوثىق 

تراث الشاعر العظىم، ضمن مرشوع أكادىيم كبرى. وبابلحث يف املكتبة 

العربىة اكن هذا الكتاب بال شك أهم ما ُكتب عن حىاة وأعمال الشاعر 

الكبرى، وهو سبب سعىنا إلاعدة نرشه وتوزىعه من جدىد. 
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بنى ىدي الكتاب
كتاب »نظاىم الگنجوى- شاعر الفضىلة – عرصه وبىئته وشعره" لدلكتور 

عبد انلعىم حممد حسننى. ىنقسم إىل كتابنى فرعىنى، ىتناول الكتاب األول 

بذلت  اليت  واملجهودات  وأفاكره،  نظاىم  الشاعر  حىاة  واتلحلىل  بابلحث 

من  املسترشقون  به  قام  ملا  وعرًضا  نظاىم،  ورواىات  أفاكر  دراسة  تلىسرى 

دراسات ونقدها.

وآدابها،  الفارسىة  اللغة  أستاذ  حسننى  انلعىم  عبد  ادلكتور  واألستاذ 

سابًقا(،  )إبراهىم  شمس  عنى  جامعة  يف  الفارسىة  اللغة  قسم  ومؤسس 

تعلم الفارسىة يف مرص وإىران، وهل الكثرى من املؤلفات يف األدب الفاريس، 

وىعترب أول من كتب وحبث يف شعر وفكر نظاىم گنجوى من الوطن العريب. 

بطبعها  قام  واليت  لدلكتوراه  أطروحته  اكن  اآلن  ىدىنا  بنى  اذلي  والكتاب 

اعم )1373ه/ 1954م(، وىعد من أهم األعمال العربىة اليت تناولت أعمال 

وأفاكر نظاىم گنجوى.

گنجوى؛  نظاىم  فىه  اعش  اذلي  للعرص  اكملة  صورة  الكتاب  ىعطي 

االجتماعىة  وانلوايح  أذربىجان،  وحاكم  السالجقة،  بدولة  ىبدأ  حىث 

والفنىة وادلىنىة يف عرص نظاىم، وىتطرق إىل املعسكرىن "السين" يف بغداد 

و"الشىيع" يف بالد فارس. 

ثم ىتطرق الكتاب إىل بىئة نظاىم اخلاصة اليت ودل فىها، فىتناول ابلىئة 

اجلغرافىة ملدىنة گنجه موطن نظاىم، وىذهب إىل ابلىئة العائلىة ودالتلها يف 
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أشعاره، وتأثرى اعئلته يف أفاكره. ثم ىقوم الكتاب باتلعرىف بنظاىم ونشأته 

واهلندسة،  اتلنجىم،  بعلم  وإملامه  والفلسفىة،  واألدبىة  ادلىنىة  وثقافته 

نظاىم  بأخالق  وىشىد  االجتماعىة.  واتلقاىلد  للعادات  وإدراكه  والطب، 

من  كثرى  يف  لألشاعرة  موافقته  مع  للتصوف  ومىله  احلىاة،  يف  ومذهبه 

املواضع، ومىله إىل القول بنظرىة اجلرب. ولم ىنَس الكتاب أن ىتناول وفاة 

نظاىم ومدفنه يف مدىنة گنجه، وما أثرى حول وفاته ومدفنه ومقربته.

أما الكتاب اثلاين فىتناول شعر نظاىم تفصىلىًّا؛ فىبدأ باتلعرىف بالنسخ 

لك  تناول  ثم  ترتىبها،  بإىضاح  واهتم  نظاىم،  مخسه  من  املعروفة  اخلطىة 

العربىة ترمجة دقىقة حمافًظا ىلع روح  اللغة  منظومة ىلع حدة فرتمجها إىل 

انلص األصيل، وأجرى دراسة وافىة شافىة للك منظومة، بل عرض وجهات 

انلظر املختلفة حوهلا. فتناول ىلع الرتتىب:

1- منظومة خمزن األرسار 

حىث إنها يه املثنوىة األوىل من حىث الرتتىب الزمين، ونظمها نظاىم 

بنى اعيم )560-561ه/ 1165-1166م(، ويه أقرص املثنوىات طواًل، وتتمزي 

بأنها »منظومة صوفىة«، حتتوي ىلع الكثرى من انلاكت واحلاكىات، والكثرى 

لك  مقالة  عرشون  ىعقبها  تعاىل،  هلل  واملناجاة  واذلكر  واحلمد  اثلناء  من 

واحدة تتعلق بموضوع فقيه أو أخاليق ىتناوهل الشاعر من انلاحىة انلظرىة 

واملعنوىة، ثم ىصوره بعد ذلك حباكىة من احلاكىات حىت ىرسم صورة للتطبىق.
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2- منظومة خرسو وشرىىن

املنظومة  هذه  وتشتمل  1175-1176م(،  )570-571ه/  اعيم  بنى  نظمها 

ىلع ما ىقرب من 7000 بىت، وىلع درب »الفردويس« سار »نظاىم« يف نظمه 

»شرىىن«،  ومعشوقته  »خرسو«  الشهرى  الساساين  امللك  بنى  العشق  لقصة 

ولكن مع االختالف بنى تصوىر الشخصىات بهما، وكىفىة طرح املوضوع 

وصىاغته؛ حىث استطاع )نظاىم( أن خيرجها نلا قصة غرامىة ذات طابع 

روح  ىلع  احلماسىة  املشاعر  غلبت  حىث  الفردويس؛  عكس  ىلع  خاص، 

القصة، بل ابتكر نظاىم شخصىة فرهاد وهو املحب العاشق للجمىلة شرىىن 

منافًسا للملك خرسو، ىشق اجلبال وىتحدى الصعاب من أجلها، وىقيض 

اللمحات  فىها  تتناوب  األبعاد  متعددة  القصة  فتصبح  سبىلها،  يف  حنبه 

اثلاقبة يف الشخصىة مع املشاهد الرومانسىة واتلدفق ادلرايم للقصة. وتظل 

هذه املنظومة اخلادلة اليت أضحت بفضل مجال وروعة أسلوبها ومضامىنها 

الغزىلة املمزتجة بالعرفان، من عىون الشعر الفاريس ىلع مر العصور.

3- منظومة ىلىل واملجنون

نظمها بنى اعيم )583-584ه/ 1188-1189م(، وجتسد هذه القصة معىن 

اتلواصل واتلاكمل بنى احلضارات، وكىف أن الفن واثلقافة هما اجلرسان بنى 

ىتواصل  أن  ىلع  شاعرنا  حرص  وقد  والشعوب،  واألدىان  اثلقافات  خمتلف 

الكثرى من  مع اثلقافات األخرى وىتعلم منها وىضىف إىلها. وقد أضاف 
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اإلبداع ىلع منت انلص وأضىف اللمسة الفارسىة السحرىة ىلع روح القصة 

واليت أبىق وقائعها جارىة يف أرض العرب، وحتتوي ىلع حوايل 4500 بىت.

العربىة،  القصص  أشهر  من  ما زالت  وىلىل  قىس  قصة  أن  شك  وال 

نظمها أمرى الشعراء أمحد شويق يف صورة تمثىلىة شعرىة صدرت يف القرن 

العرشىن املىالدي.

4- الصور السبعة )هفت پىكر( 

السبعة،  القباب  أو »هفت كنبد« وتعين  السبعة،  الصور  پىكر«  »هفت 

وأتمها اعم )593ه/ 1196م( وتشتمل ىلع أكرث من 5000 بىت. وموضوع هذه 

املثنوىة ىتعلق بأحد امللوك الساسانىنى؛ حىث ىتحدث فىها عن السلطان 

»بهرام  باسم  أىًضا  »بهرام گور« وشجاعته وحروبه وجمالسه، وهلذا عرفت 

نامه« أي كتاب بهرام، واكنت أكرث الرواىات املذكورة عن هذا امللك اليت 

أن نظاىم أضاف يف  إال  الصىد.  الفروسىة ومهارته يف  براعته يف  تثين ىلع 

بهرام  ىكتسب  كىف  امللحمة  هلذه  املتداخلة  لألجزاء  املعقد  النسق 

احلكمة عرب القصص واملغامرات اليت ىمر بها.

5- إسكندر نامه 

من  جوانب  ثالثة  عن  فىها  حتدث  1191م(،  )586ه/  اعم  يف  نظمها 

شخصىة اإلسكندر، وتنقسم هذه املثنوىة إىل جمدلىن؛ املجدل األول: ىسىم 
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فاتح،  كبطل  اإلسكندر  عن  فىه  وحتدث  الرشف،  كتاب  أي  »رشفنامه« 

وىشتمل ىلع 6800 بىت من الشعر. 

واملجدل اثلاين: وىسىم »إقبال نامه«، وىطلق علىه أىًضا »خرد نامه« أي 

كتاب العقل. وحتدث فىه نظاىم عن اإلسكندر كحكىم، ونيب. وىصل عدد 

األبىات يف هذه املنظومة إىل 3680 بىتًا من الشعر. وىلخص نظاىم اآلراء 

املختلفة اليت قىلت يف حقىقة اإلسكندر يف ثالثة آراء، فقال: "ىعتربه مجاعة 

ملاًك فاحتًا للعالم، وساحئًا يف اآلفاق، وجىعله قوم حكىًما، وىقتبسون احلكمة 

من أعماهل، وىعرتف مجاعة بنبوته، تلقواه وعناىته بادلىن".

ىكن  لم  القرننى"  "ذا  أن  إىل  املائل  بالرأي  تأثر  قد  نظاىم  أن  وىبدو 

أشهرهم  املفرسىن،  بعض  أثبتها  كما  املقدوين،  اإلسكندر  غرى  شخًصا 

القرننى" بقصة  "ذي  الكرىم عن  القرآن  ما ورد يف  ابلىضاوي. فمزج بنى 

اإلسكندر املقدوين حىت ىعطي موضوع اإلسكندر صبغة قصصىة ومسحة 

صوفىة عرفانىة.

واجلدىر باذلكر أن الشاعر الفاريس "أبا قاسم الفردويس" )935–1020م( 

قد سبق نظاىم يف تصوىر شخصىة اإلسكندر، ولكنه صوره بطرىقة تتفق 

القائل  الرأي  إىل  فذهب  فارس،  مللوك  وتعظىًما  جنسه؛  بلين  تمجىده  مع 

بأن اإلسكندر فاريس األصل، حىت ىمحو عن وطنه اعر اهلزىمة منه، وأنه 

اىلوناين  امللك  ابنة  وأمه  بهمن"  بن  "داراب  اإلىراين  للملك  األكرب  االبن 
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الفاتح،  ابلطل  صورة  يف  لإلسكندر  الفردويس  تصوىر  فاقترص  "فىلقوس"، 

والقائد املظفر، اذلي استطاع أن ىوسع حدود دوتله بفتح األقاىلم املختلفة، 

وضمها إىل حوزته.

وختاًما ىسبح نظاىم يف ملكوت اهلل وىتحدث عن لك القىم األخالقىة 

واإلنسانىة من منظور صويف وعرفاين، ىتعرض لظلم احلاكم وىنتقده من 

الزاهد، فرىسمها مالئكىة  العارف باهلل  إنسانىة. وىرى املرأة بنظرة  نظرة 

إىل  ىلصل  اجلسدي  العشق  عن  فىبتعد  عشقها،  يف  حىت  زاهدة  طاهرة 

اليت  احلكىمة  املرأة  عن  وىتحدث  وجل.  عز  باهلل  املتصل  الرويح  العشق 

تلقن السلطان ابلطل درس احلكمة برفق وبلاقة، وىتحدث عن املرأة ذات 

انلفسىة  بقوتها  الرجال  صفات  لك  مضاهاة  من  تتمكن  اليت  اإلرصار 

وابلدنىة. 

صور  يف  وىرسمها  واخلىال،  الواقع  من  قصصه  شخصىات  نظاىم  ىرسم 

لك  قصصه  يف  جتد  مًعا.  والوجدان  العقل  تأخذ  باهرة،  ومالحم  خالبة 

العشق،  الصوفىة، وأعمق مشاعر  أشعاره أسىم معاين  جدىد، وتعىش مع 

وأقوى مشاهد ابلطولة، وأرفع آىات اجلمال، فهو اإلنسان الشاعر القصاص 

الصويف، وىستحق حبق لقب "شاعر الفضىلة".

وحنن يف مكتبة اإلسكندرىة نعترب نظاىم گنجوى من الشعراء املسلمنى 

اذلىن ىستحقون ماكنتهم العاملىة، ومن ثم رأىنا أن نضع بنى ىدي القارئ 
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عرصه   – الفضىلة  شاعر   - الگنجوى  "نظاىم  القّىم  الكتاب  هذا  العريب 

وبىئته وشعره"، بقلم األستاذ الكبرى ادلكتور عبد انلعىم حممد حسننى؛ حتىة 

منا هل ونلظاىم گنجوى.

أ. د. إسماعىل رساج ادلىن      
مدىر مكتبة اإلسكندرىة      





تقــدىم

بقلم أستاذي ادلكتور إبراهىم أمنى الشواريب
رئىس قسم اللغات الرشقىة بكلىة اآلداب جبامعة إبراهىم

إذا  ىستبرشوا،  وأن  ىبتهجوا  أن  الرشقىة  بادلراسات  املهتمنى  حق  من 

 ، ظفرت دراساتهم بنى الفىنة والفىنة ببحث قىم، ىقدمه إىلهم باحٌث جادٌّ

ىسلك طرىق ابلحث العليم الصحىح، مزوًَّدا من عزمه وإخالصه بما ىذلل 

الصعاب، وىمهد العقبات.

ادلراسات  أن  علموا  إذا  ىطمئنوا  وأن  ىتفاءلوا  أن  أىًضا  حقهم  ومن 

الرشقىة بمرص، لم تسلخ من عمرها يف اجلامعات املرصىة إال قرابة ربع قرن 

من الزمان، ولكنها استطاعت رغم قرص العهد بها، وقلة العناىة بأمرها أن 

تربز بنى سائر ادلراسات األدبىة والعلمىة اليت صاحبت نهضتنا احلدىثة، 

وآدابه،  الرشق  لغات  يف  املتخصصنى  من  جدىًدا  جىاًل  نلا  خترج  وأن 

الطوىل  الغرب يف جمهودهم  أهل  من  "املسترشقنى"  اآلن مجاعة  ىشاركون 

اذلي بذلوه منذ قرون يف هذه ادلراسات. فإذا هم ىدركون ركبهم وىزاملون 

قافلتهم، وىساهمون يف هذا الرتاث الرشيق بنصىب مهما قّل أو صغر، فإنه 

علىه  تهامس  عندما  اذلهين،  الكسل  وصمة  الرشق  عن  ىنيف  بأن  كفىل 
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املتهامسون فقالوا: إنه غرىب يف دىاره، تستخيف ثقافاته ىلع بنىه، وتستغلق 

حضاراته ىلع أهله وذوىه!!

ومع ذلك لكه، فمن احلق أن نقرر أن "ادلراسات الرشقىة" يف مرص ما 

أن  من  تتمكن  حىت  والتشجىع،  االهتمام  من  مزىد  إىل  حاجة  يف  زالت 

تؤدي رساتلها ىلع أكمل وجه يف هذا ابلدل اذلي ىعد من غرى شك واسطة 

العقد بنى سائر ابلالد الرشقىة، وفىه ترتكز آمال الرشق وأمانىه. ويف رأيي 

أنه لن ىتأىت هلا ذلك إال إذا قرن التشجىع انلظري بالتشجىع العميل حبىث 

انلظرىة  املرحلة  من  بها  االنتقال  من  ادلراسات  هذه  أصحاب  ىتمكن 

جتعل  أخرى،  عملىة  أغراًضا  فىها  ىستهدفون  ثانىة  مرحلة  إىل  ابلحتة، 

بها علًما  ىنتفعون  الغرب، حىث  شأن هذه ادلراسات شأنها يف سائر بالد 

وعماًل، وحىث ال تستويف فائدة العلم إال إذا اقرتن بالعمل. ومن حسن احلظ 

أننا سائرون إىل هذه انلهاىة، سواء تمهلنا أم تعجلنا، ألن العزم قد انعقد 

د. واىلقنى قد تأكَّ

وال أدل ىلع انعقاد العزم وتأكىد اىلقنى، من أن إقبال الشباب ىلع هذه 

ادلراسات قد زاد يف السنوات األخرىة زىادة ملحوظة، تتمثل يف طائفة خمتارة 

من املتطلعنى إىل الرشق، املشغوفنى بثقافاته، املؤمننى حبضاراته، اذلىن إذا 

قىل هلم "الرشق رشق والغرب غرب" لم جىدوا يف هذا القول غضاضة أو 

ضرًىا ألن الرشق أصبح عقىدة ثابتة يف أنفسهم، جتعله دلىهم مطلع انلور، 

ومنبع احلضارات، وجممع اخلرى اذلي ىدعو إىل لك زهو وإعجاب.
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وإين أقدم إىل هؤالء وإىل لك معزت بالرشق مرىًدا قدىًما وزمىاًل كرىًما 

هو ادلكتور عبد انلعىم حسننى.

وإىران، واكن  الفارسىة يف مرص  دراساته  انلعىم  ادلكتور عبد  استكمل 

املهجة، دون  اللجة وىتلف  ىقتحم  الطموح، اذلي  للشباب اجلاميع  مثااًل 

أن ىنتظر أجًرا أو ىستنفد صرًبا، فاستطاع برأىه وجدله أن خيرج نلا حبثه 

عن الشاعر الفاريس "نظاىم" فإذا هو طرفة أدبىة رائعة تنضم إىل املكتبة 

العربىة، فتضىف إىلها درة من درر األدب الفاريس اجلمىل.

وإين ألذكر أنين قرأت "نظاىم" طوىاًل، وقرأته مراًرا، استعداًدا ملناقشة 

"عبد انلعىم" يف أول رسالة لدلكتوراه تمنحها جامعة إبراهىم، فكنت لكما 

أطلُت قراءة الرسالة، أكربُت اجلهد اذلي بذهل فىها صاحبها ومحدُت هل مقدار 

املعاناة اليت صمد هلا. وإذا كنت قد خالفته يف بعض منايح ابلحث، فإين 

ال أستطىع أن أنكر أنين فىما وافقته علىه أو خالفته فىه، قد فزُت بمتعة 

انلظر واتلفكرى،  بإطالة  ما يف ابلحث من شغف  عقلىة كبرىة، مهدها يل 

وجدل ىلع اتلعمق واالستقصاء.

وإذا كنت أرجو بعد ذلك من ادلكتور عبد انلعىم شىئًا، فإنما أرجو أن 

ىمكننا قرىبًا من أن نقرأ "مثنوىات" نظاىم مرتمجة إىل العربىة، حىت ىصبح 

فضله علىنا مضاعًفا، وحىت ىصبح محدنا هل مكرًرا ومضاعًفا أىًضا.

     إبراهىم أمنى الشواريب
     27 ربىع اثلاين سنة 1373

      3 ىناىر سنة 1954





يف   – ىعىش  اكن  اهلجرىنى،  السابع  القرن  وأوائل  السادس  القرن  يف 

هته أحداث عرصه، وعوامل بىئته إىل  – شاعر وجَّ گنجه بإقلىم آذربىجان 

إىثار العزلة عن الوالة واحلاكم، رغم إرسال مداحئه إىلهم وتقدىم منظوماته 

من  وىشكو  القوىم،  باخللق  وىتغىنَّ  الفضىلة،  إىل  ىدعو  جعلته  كما  هلم، 

الگنجوى،  نظاىم  هو  الشاعر  ذلك  والوفاء؛  العدل  باتباع  وىنادي  الظلم، 

اذلي أرجح أنه ودل يف اعم 539ه، وتويف يف اعم 608ه.

وقد صاغ نظاىم مبادئ دعوته يف مخس منظومات ودىوان شعر، واكنت 

منظوماته جمااًل تلقلىد كثرى من شعراء الفارسىة والرتكىة ىلع السواء.

ولكنه – مع هذا – لم ىظفر حبظ وافر من ادلراسة واتلحقىق، خصوًصا 

إذا ما قىس بغرىه من شعراء الفارسىة، اكلفردوىس واخلىَّام وسعدى وحافظ، 

العناىة  من  كبرى  بنصىب  وظفروا  والغرب،  الرشق  يف  صىتهم  ذاع  اذلىن 

وابلحث.

مقدمة املؤلف

$#"!
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قرن  منذ  إال  والرشق  أوروبا  ىبدأ يف  لم  نظاىم  بدراسة  االهتمام  ولعل 

ونصف قرن تقرىبًا، ومع ذلك فقد الحظ املحدثون أنفسهم أن الشاعر لم 

ىستوف نصىبه من اتلحقىق، وهذه طائفة من أقوال ابلاحثنى تبنى ما قّرروه:

ىقول باخر Bacher عند حدىثه عن كبار شعراء الفارسىة، اكلفردوىس 

وسعدى وجاىم: "إن نظاىم بالنسبة إىلهم ىعترب غرى معروف يف أوروبا ألن 

آثاره املطبوعة يف اهلند لم تصل إىلنا حبىث ىستفاد منها")1(.

به،  معرتف  نظاىم  امتىاز  أن  ر  ىقرِّ أن  بعد   –  Browne براون  وىقول 

ىمكن  أنه  القول،  "وقصارى  أنفسهم:  الشعراء  وبنى  اتلذاكر  ُكتَّاب  بنى 

أن ىوصف بأنه مزىج من انلبوغ املمتاز واألخالق الفاضلة، إىل درجة ال 

ىعدهلا شاعٌر فاريس، اكنت حىاته موضواًع دلراسة نقدىة دقىقة")2(.

وىقول نىلكسون Nicholson: "إن ابلاحثنى األوروبىنى اكنوا مقلِّنى يف 

كتاباتهم عن نظاىم منذ اعم 1871م حىنما ظهرت مقالة باخر، فلم حىدث 

من  للك  إىلها،  احلاجة  رغم  اخلمسة  نلص  نقدىة  دراسة  إلنشاء  تقدم  أي 

برى"  "إلسكندرنامهءۀ  كالرك  ترمجة  وتكاد  الرشقىة،  انلصوص  يف  ىبحث 

 W. Bacher: Nizamis Leben und Werke und der Zweite Teil des Nizamischen  (((
Alexanderbuches, p. 111.

Browne: A Literary History of Persia, vol. 11, p. 462.  (((
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تكون العمل الوحىد ذا األهمىة. وإن إهمال شاعر مشهور موهوب كنظاىم 

ىمكن أن ىفرس بالعلل اليت تلتمس لدلراسات الفارسىة بصفة اعمة")1(.

ورغم  بنظاىم،  ىتعلق  فىما  تقل  لم  كثرىة  أشىاء  "هناك  نفىىس:  وىقول 

احر، فإين أصبحت ال  أنين كتبت سلسلة مقاالت حول هذا الگنجوى السَّ

أعجب بها. وإذا أردت أن أنرشها – يف الوقت احلارض – فإن أشىاء كثرىة 

ىمكن أن أضىفها إىلها")2(.

وىقول برتلس Bertels نقاًل عن جورج ىعقوب)3(: "إن نظاىم – كشاعر 

– ربما اكن أعظم من الفردوىس، رغم أنه لم جىد مثل نودلكه)4( وشاك)5(")6(.

وهذه األقوال مجىعها، تقرر أن نظاىم لم جىد من ىقوم ببحثه حبثًا علمىًّا 

مفصاًل دقىًقا، ىكشف عن شخصىته كشًفا صحىًحا.

أن  أستطىع  لعيل  بابلحث  نظاىم  موضوع  تناول  إىل  هذا  دفعين  وقد 

أكشف عن بعض جوانبه الغامضة.

مقالة نىلكسون اليت كتبها تعلىًقا ىلع ترمجة وىلسون هلفت پىگر إىل اإلجنلزيىة ويه يف:   )1(
Bulletin of the School of Oriental Studies, London Institution, London, 
1924, p. 600.

 4 ىورماه شماره  أوروبا" يف جملة مهر شهر  "نظاىم يف  اليت كتبها عن  نفىىس  مقالة سعىد   )2(
ص329-325.

ىنقل برتلس هذا القول عن مقدمة ترمجة جورج ىعقوب إلسنكدرنامه نلظاىم.  )3(
قام نودلكه ببحث الفردوىس وهل كتاب قىم عن الفردوىس والشاهنامه.  )4(

اكن شاك من اذلىن حبثوا يف الشاهنامه وقد قام برتمجة بعض أجزائها.  )5(
مقالة برتلس اليت كتبها عن نظاىم وقد نرشت يف كتاب "عدة مقاالت عن نظاىم" باللغة   )6(

الروسىة، ص38.
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من  يشء  يف  أعرض،  أن   – العلمىة  باألمانة  وفاًء   – عيّل  لزاًما  وأرى 

ىضىف  الكتاب  هذا  فلعل  بنظاىم)1(،  تتعلق  أحباث  من  تم  ما  االختصار 

حلقة جدىدة إىل سلسلة تلك األحباث.

أخذ اسم نظاىم ىسمع منذ اعم 1786م، حىنما نرش كتاب حتت عنوان، 

"املجموعة اآلسىوىة" Asiatic Miscellany اشتمل ىلع منتخبات من األدب 

الفاريس، وىلع عرشىن قصة من "خمزن األرسار" نلظاىم. وقد طبعت هذه 

القصص مرة أخرى – يف اعم 1802م–  يف مدىنة ىلزبىج، مع ترمجة التىنىة 

 Nizami القصاص  الوصاف  الشاعر  "نظاىم  عنوان:  حتت  ونرشت  هلا، 
.Poetae Narrationes et Fabulae

ويف اعم 1812م، نرش بدر ادلىن عيل ومرى حسنى عيل كتابًا بالفارسىة – 

يف مدىنة لككته – حتت عنوان "منتخب الرشوح إلسكندرنامهء" اشتمل ىلع 

نص إسكندرنامهء نظاىم مع الرشوح اليت كتبت حوهل.

املسترشقنى  بنى  نظاىم  اسم  ذىوع  يف  سببًا  الكتب  هذه  انتشار  واكن 

األوروبىنى، ولم تمض مدة طوىلة حىت أصبح نظاىم، مثل سعدى والفردوىس 

وحافظ واخلىَّام، هل ماكنة اعىلة بىنهم، بل إنه صار خامسهم، وما زالت هذه 

املاكنة هل حىت اآلن)2(.

عرض سعىد نفىىس يف مقاتله "نظاىم يف أوروبا" اليت سبقت اإلشارة إىلها ما تم من أحباث   )1(
تتعلق بنظاىم حىت اعم 1935م، وسأعتمد ىلع ما كتبه ثم أضىف ما جدَّ من أحباث بعد هذا 

اتلارىخ حىت وقتنا هذا.
مقالة نفىىس عن نظاىم يف أوروبا: جملة مهر شهر ىورماه شماره 4، ص325.  )2(
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إردمان فرانسوا  الرويس  املسترشق  نرش  و1828م،   1826 اعيم   ويف 

 F. Erdmann - يف مدىنة اغزان – منتخبًا من "إسكندرنامهء نظاىم" اشتمل 

 De Expeditione :ىلع قصة حرب اإلسكندر مع الروس، وذلك حتت عنوان

.Russorum

ثم نرش املسترشق الرويس الشاب لوىس سبزتناجل – يف اعم 1828م – 

كتابًا – يف مدىنة بطرسربچ – أخذه عن "إسكندرنامهء نظاىم" وسماه: "محلة 

اإلسكندر ضد الروس" وهو ىقع يف جمدلىن)1(.

كما ترجم قصة حرب اإلسكندر ضد الروس إىل الفرنسىة، وأعّد انلص 

ذلك،  دون  حالت  وفاته  رسعة  ولكن  السنة،  نفس  يف  للنرش  والرتمجة 

ىتقن  واكن   Charmoya شارموا  الرويس  املسترشق  املهمة  بهذه  فتكفل 

ونرش  قىمة،  مقدمة  هل  كتب  ثم  الرتمجة،  ىلع  نظرة  بإلقاء  فقام  الفارسىة، 

انلص والرتمجة.

طرىق،  عن  إال  أوروبا  يف  معروفًا  ىكن  لم  نظاىم  أن  نالحظ  وهكذا 

"إسكندرنامهء" و"خمزن األرسار".

 Atkinson أتكىنسون  اإلجنلزيى  املسترشق  ترجم  1836م  اعم  ويف 

كما  نلدن،  يف  الرتمجة  هذه  َْت  ونرُشرِ إجنلزيىًّا،  شعًرا  نلظاىم"  وجمنون  "ىلىل 

أعىد طبعها يف اعيم 1894 و1905م؛ وبهذا عرف األوروبىون أن نظاىم قد 

 L. Spitznagel: Expédition d’Alexandre le Grand contre les Russes, extrait  (((
de l’Alexandréide ou Iskèndèr-Namé de Nizamy.y
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نظم شىئًا آخر غرى "إسكندرنامهء" و"خمزن األرسار"، ولو أن العناىة بهاتنى 

 N. Bland املنظومتنى لم تنقطع؛ فقد نرش املسترشق اإلجنلزيي ناثان بلند

– يف اعم 1844م – "خمزن األرسار" يف نلدن، ثم نرش "خردنامهۀ إسكندرى" 

بعد ذلك يف لككته.

  – كما نرش املسترشق األملاين شرپجنر)1( وحممد شوشرتي – يف اعم 1852م

"خردنامه" حتت عنوان "إسكندرنامهءۀ حبرى".

وإذا استعرضنا ما تم حىت ذلك اتلارىخ جنده – رغم قىمته – ال ىعدو 

أن ىكون نرًشا أو ترمجًة ملنظومة أو جزء من منظومة، أما شخصىة نظاىم 

شعراء  بنى  ماكنتها  وإظهار  لكشفها،  جدىة  حماولة   
ْ

ُتبَْذل فلم  كشاعر، 

الفارسىة.

يف  نرش،  فقد  باخر  وهللم  األملاين  املسترشق  ذلك  من حاول  أول  واكن 

– حتت عنوان: "حىاة نظاىم  – يف جوتنربج  اعم 1871م، كتابًا عن نظاىم 

وآثاره")2(. حتدث يف القسم األول منه عن حىاة الشاعر وآثاره، بصفة اعمة، 

ودرس يف القسم اثلاين اجلزء اثلاين من منظومة "إسكندرنامهء  " بصفة خاصة.

بعض  كشف  حماولة  يف  مشكوًرا  جهًدا  بذل  قد  باخر  أن  واحلقىقة 

انلوايح اليت ظلت اغمضة يف حىاة الشاعر، فلم ىُْكتَْب عنها – يف كتب 

اتلذاكر واتلارىخ – يشء ذو غناء.

اكن شرپجنر Sprenger مقىًما يف اهلند.  )1(
W. Bacher: Nizamis Leben uud Werke.  )2(
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دراسة  يف  املصادر  أدق  ىلع  اعتمد  إذ  سلىًما،  منهًجا  باخر  اتبع  وقد 

فهم  يف  حىالفه  لم  اتلوفىق  ولكن  نفسه،  الشاعر  شعر  وهو  أال  الشاعر، 

بعض أشعار نظاىم مما ساقه إىل أخطاء جوهرىة كثرىة، أشار رىو)Rieu )1 إىل 

بعضها، وسأشرى إىلها يف موضعها من الكتاب.

ولعل بلاخر بعض العذر، فقد قال – بعد أن رسد األقوال املختلفة اليت 

أخطاء  يف  األوروبىنى  وتردِّي  ووفاته،  الشاعر  والدة  تارىيخ  حول  قىلت 

كثرىة: "واذلي جعل األوروبىنى ىرتدَّون يف هذه األخطاء إنما هو اعتمادهم 

ىلع كتب اتلذاكر دون أن ىدرسوا أشعار الشاعر دراسة مبارشة، واكتفاؤهم 

باملصدر غرى ادلقىق، تذكرة دولتشاه")2(.

قد  الشاعر  منظومات  بعض  نرش  حماوالت  أن  جند  باخر  تركنا  وإذا 

واصلت سرىها؛ فنرش كالرك Clarke – يف اعم 1881م "إقبانلامهۀ سكندرى" 

حتت عنوان "إسكندرنامهءۀ برى"، وذلك يف مدىنة لككته.

 – 1921م  اعم  يف   –  Houtsma هوتسما  اهلونلدي  املسترشق  نرش  كما 

عن  عبارة  هو  نظاىم"  مخسه  "خالصة  عنوان:  حتت  ىلدن–   يف   – كتابًا 

منتخبات من منظومات الشاعر.

Wilson منظومة  املسترشق اإلجنلزيي وىلسن  ترجم  ويف اعم 1924م، 

"هفت پىگر" إىل اإلجنلزيىة، وقد نرُشت الرتمجة يف نلدن.

 Rieu: Catalogue of Persian Manuscripts in the British Museum, vol. 11,.  )1(
p. 564.4

W. Bacher: Nizamis Leben und Werke, p. 4.  )2(
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من هذا العرض الرسىع، ىبدو أن منظومات الشاعر – باستثناء "خرسو 

ا أو ترمجة، واستطاع انلاس أن ىأخذوا فكرة ما  وشرىىن" – قد نرشت نصًّ

عن شاعر گنجه.

– إىل اتلعرف  – يف تشىكوسلوفاكىا  السنوات األخرىة، ظهر اجتاه  ويف 

اليت   – التشىكوسلوفاكىنى  املسترشقنى  مجعىة  فبذلت  الشاعر،  آثار  ىلع 

مقرها مدىنة براغ – جمهودات قىمة، واكن مما نرشته كتاب: "فرهاد وشرىىن" 

هلربرت دودا H. Duda، وذلك يف اعم 1933م.

وقد قارن انلارش بنى النسخ املعروفة من "فرهاد وشرىىن" اليت نظمها 

أمرى  نظمه  فىما  املوجودة  املسائل  من  كثرًىا  ورشح  املختلفون،  الشعراء 

ووحىش،  وهاتىف،  باىقرا،  حسنى  وسلطان  فقىه،  وعماد  ادلهلوي،  خرسو 

وهالىل، وشعلهۀ نرىىزى، وغرىهم؛ مما أكسب عمله شىئًا كبرًىا من األهمىة.

منظومة:  التشىكوسلوفايك  وربپاك  األملاين  رىزن  املسترشقان  نرش  ثم 

خطىة  نسخة  عرشة  مخس  ىلع  اعتمدا  وقد  إستانبول،  يف  پىگر"  "هفت 

وبراغ،  وإستانبول،  وبرلنى،  وأكسفورد،  بارىس،  مكتبات:  يف  موجودة 

وفىىنا، وقارنا بىنها وبنى "مخسه نظاىم" املطبوعة يف بمباي يف اعم 1265ه. 

فخرج انلص يف صورة دقىقة حمققة.

أما يف إىران؛ فقد قام وحىد دستگردى يف اعم 1934م، بمجهود مشكور 

يف نرش منظومات الشاعر اخلمس، فنرش لك منظومة ىلع حدة، وقد استغرق 

ذلك مخس سنوات؛ أي إىل اعم 1939م؛ كما نرش ما عرث علىه من دىوان 
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نظاىم يف كتاب مستقل، حتت عنوان: "گنجىنهۀ گنجوى"، وقدم هل بمقدمة 

عن حىاة الشاعر ومنظوماته.

أصح  من  الشاعر  ملنظومات  دستگردى  نرشه  اذلي  انلص  وىعترب 

انلصوص اليت نرشت، فقد تكبد يف نرشه مشقات ال ىستهان بها. وال ىؤخذ 

ولو  ولم ىصف  اعتمد علىها،  اليت  بالنسخ اخلطىة  ىعرف  لم  أنه  إال  علىه 

نسخة واحدة منها، رغم أنه اكن ىكرر – يف مقدمة لك منظومة – أنه قارن 

القرننى  بنى  ما  إىل  كتابتها  تارىخ  ىرجع  قدىمة،  خطىة  نسخة  ثالثنى  بنى 

السابع واحلادي عرش اهلجرىنى.

كما أنه ارتكب بعض األخطاء اتلارخيىة، مما جعله ىضع عناوىن غرى 

صحىحة، اكن ىمكنه تالفىها لو رجع إىل كتب اتلارىخ. فقد أخطأ يف آخر 

مات  پهلوان  األتابك جهان  أن  فأثبت  مثاًل؛  وشرىىن")1(  "خرسو  منظومة 

هذا  ىلع  ورتَّب  إىله،  نظاىم  داع  السلجويق  طغرل  السلطان  وأن  مقتواًل، 

األساس العناوىن األخرىة من املنظومة. وقد أقرَّ هو بهذا اخلطأ يف مقدمة 

"گنجىنه گنجوى" فكتب حتت عنوان "رفع خطأ" ما نصه: "وقد أخطأنا يف 

  – آخر "خرسو وشرىىن" – بسبب اشتباه أبىات، ووجود بعض األبىات امللحقة

فظننا أن األتابك جهان پهلوان قد قُترَِل، وأن طغرل داع نظاىم إىله ال قزل 

أرسالن" ثم قال – بعد رسد األبىات: "وقد نبَّه األستاذ الفاضل أمرى خرىي 

تربىزي وغرىه – يف ذلك الوقت – إىل اخلطأ؛ وتبنى – بعد الرجوع إىل كتب 

نظاىم: خرسو وشرىىن، ص449.  )1(
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اتلارىخ – أن ما كتبناه خطأ؛ سببه – قطًعا – التساهل يف الرجوع إىل كتب 

اتلارىخ، ومفاسد قلة اتلأمل أكرث من أن حتىص)1(". أما مقدمة دستگردى 

ملا عرث علىه من دىوان نظاىم، فىبدو منها تعصبه الشدىد نلظاىم، مما جعل 

أحاكمه غرى دقىقة، وال ىفسد العلم يشء بقدر ما ىفسده اتلعصب. وهذا 

جىعلنا ننظر إىل عمله بيشء من احلىطة واحلذر.

بنظاىم  للتعرىف  بذلت  أخرى  حماوالت  جند  دستگردى،  تركنا  وإذا 

وشعره، فقد كتب رىپاك Rypka – يف اعم 1935م- مقااًل عن دىوان نظاىم، 

ونرََشَ بعض غزىلاته.

كما قام املسترشقون الروس– بعد ذلك – بدراسة الشاعر فنرش برتلس   

آذربىجان  شاعر  "نظاىم  عنوان:  حتت  كتابًا   – 1940م  اعم  يف   –  Bertels

العظىم". وقد نرُشرِ – يف نفس العام – كتاٌب ىشتمل ىلع عدة مقاالت عن 

الشاعر، كتبها مسترشقون خمتلفون من الروس.

وىعترب كتاب برتلس اخلطوة اثلانىة بعد باخر؛ غرى أن برتلس ىرصح 

يف املقدمة بأنه ىكتب لغرى املتخصصنى)2(، وىكرر هذا يف مواضع كثرىة، 

مما جعل كتابته إنشائىة أكرث منها علمىة.

الروس،  املسترشقنى  من  وغرىه  برتلس  ىلع  املسىطرة  الروح  إن  ثم 

جتعلنا نقبل ما كتبوه بيشء كبرى من احلىطة، فقد حاولوا إظهار نظاىم يف 

وحىد دستگردى: مقدمة گنجىنه گنجوى، ص ف.  )1(
برتلس: مقدمة كتاب "نظاىم شاعر أذربىجان العظىم" باللغة الروسىة، ص6 و7.  )2(
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صورة املاركيس، أي يف صورة داع من داعة الشىوعىة يف القرن اثلاين عرش 

املىالدي، وأثبتوا أن مبادئه يه نفس املبادئ اليت ىدعو إىلها زعماؤهم يف 

العرص احلارض، مرصِّحنى بأسمائهم)1(.

الظن عندي أن كتاباتهم ختدم أغراًضا سىاسىة، وىكيف أن  وأغلب 

العظىم"،  آذربىجان  شاعر  "نظاىم  برتلس  كتاب  عنوان  من  ذلك  نلمح 

السىاسىة  والعصبىة  املوضوع)2(.  يف  باذلات  آذربىجان  للكمة  واختىاره 

مفسدة للعلم أىما إفساد.

وىمكن أن نضىف إىل هذا أن گنجه أحلقت باملمتلاكت الروسىة منذ 

اعم 1804م، األمر اذلي ىدعو إىل يشء من اتلعصب لشاعر تلك املدىنة؛ 

ومهما ىكن من يشء، فإنه ال ىمكننا أن نقبل لك ما ىكتبه املسترشقون 

الروس عن الشاعر.

ترجم  فقد  1945م  اعم  يف  داراب  بها  قام  اليت  املحاولة  نذكر  أن  بيق 

منظومة "خمزن األرسار" إىل اإلجنلزيىة، ونرشها يف نلدن، مع مقدمة هل، عن 

حىاة الشاعر وعرصه، وذلك حتت عنوان: "خمزن األرسار نلظاىم الگنجوى 

مرتجم ألول مرة عن الفارسىة، مع مقدمة عن حىاة الشاعر وعرصه)3(".

برتلس: نظاىم شاعر آذربىجان، ص121.  )1(
اكنت كتابات الروس يف ذلك الوقت تغذي فكرة استقالل آذربىجان، وانفصاهلا عن إىران   )2(

اليت حتققت ملدة وجزية فىما بعد.
 G. H. Darab: Makhzanol Asrar of Nizami of Ganjeh. Translated for the  )3(
 first time from the Persian with an introduction to the life and times of
 Nizami.i
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وقد حاول داراب أن حىقق سين والدة الشاعر، ووفاته، وإتمام منظوماته 

وىعطي فكرة ما عن عرصه، ولكن أحاكمه اكن ىعوزها ادلىلل، فكثرًىا ما 

املقالة  فرًضا دون دىلل مقنع، كما الحظ مىنورسيك، يف  ىفرض شىئًا  اكن 

اليت كتبها تعلىًقا ىلع صنىع داراب)1(.

ولعلنا  نظاىم،  دلراسة  حماوالت  من  تم  ما  ألهم  رسىع  عرض  هذا 

تعدو  ال   – ابلاحث  مهمة  تىسرى  يف  ومعاونتها  قىمتها  –رغم  أنه  نالحظ 

أن ىكون أغلبها نرًشا أو ترمجة، أما األحباث املتعلقة بشخصىة الشاعر، 

عن  فضاًل  خمترصة،  اكنت  فقد  مقارنة،  نقدىة  دراسة  آثاره  ودراسة 

منها. بيشء  األخذ  قبل  كثرًىا،  حنتاط  جتعلنا  اليت  واالعتبارات  األخطاء 

وآثاره  الشاعر  شخصىة  أدرس  أن   – الكتاب  هذا  يف   – حاولت  وقد 

دراسة نقدىة مقارنة، وأن أوضح بعض انلوايح اليت ظلت اغمضة يف حىاة 

ىكون  حىت  الفاريس،  األدب  تارىخ  يف  ماكنته  عن  أكشف  ثم  الشاعر، 

مكماًل للمحاوالت اليت بذلت من قبل.

وأن  أو علىه،  للشاعر  أتعصب  أال   – املستطاع  بقدر   – كما حاولت 

هذا  ىلع  دراسيت  فبنىت  املقنعة،  األدلة  ىلع   – علىه  حكيم  يف   – أعتمد 

األساس.

 Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. XII, part. 2,.  )1(
p.441-445.5
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نفسه،  الشاعر  شعر  هو  الشاعر  دلراسة  مصدر  أهم  أن  وجدت  وقد 

فحاولت أن أحبث فىه عن لك ما ىتعلق بالشاعر وحىاته اخلاصة والعامة، 

ألن املصادر املختلفة بىنها من اتلفاوت واالختالف ما جىعل ابلاحث ال 

ىطمنئ إىل االعتماد علىها.

كما وجدت أن معرفة اتلارىخ السىايس واالجتمايع الزمة لفهم الشعر. 

 – ىتأثر بها كما ىؤثر فىها؛ واتلارىخ  ألن الشعر صورة للحىاة االجتماعىة 

كما ىقول ۀقىلمان – وسىلة لفهمه وتفسرىه، وتعلىل مزاىاه)1(.

األمة  حىاة  عن  صادقًا  تعبرًىا  ىعرب  اعمة،  بصفة  واألدب،  فالشعر، 

االجتماعىة والسىاسىة، وىعترب مصدًرا مهذبًا من مصادرها اتلارخيىة ألنه 

أو  فىجارىها  بها  ىتأثر  ثم  املتعاقبة فىصورها  بروح احلوادث واألحوال  ىلم 

ىعارضها، وىظهر ذلك يف آثاره بأسلوب سليب أو إجىايب)2(.

الشاعر،  فىها  نشأ  اليت  اخلاصة  بابلىئة  هذا،  جانب  إىل  استعنت،  كما 

من جغرافىة واعئلىة واقتصادىة وعلمىة، فدرستها ألنها من العوامل اليت 

أحدثت أثًرا يف الشاعر بدا واضًحا يف شعره؛ وهكذا عنىت بدراسة ابلىئتنى 

العامة واخلاصة وحاولت االستعانة بما فىهما من عوامل موجهة يف دراسة 

الشاعر وفهم شعره.

أمحد الشاىب: أصول انلقد األديب، ص83.  )1(
)الفصل األول(  انلقد األديب  نقاًل عن أصول  انلقد األديب، ص83،  الشاىب: أصول  أمحد   )2(

لونشرت.
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وقد قّسمت حبيث إىل كتابنى:

حتدثت يف الكتاب األول، عن عرص الشاعر أو بىئته العامة، ثم درست 

بىئته اخلاصة، وحاولت أن أستشف ما يف ابلىئتنى من موجهات، ثم عّرفت 

بالشاعر ىلع ضوء هذه املوجهات.

نقدىة  دراسة  اخلمس  الشاعر  منظومات  اثلاين،  الكتاب  يف  ودرست 

مقارنة، ثم حتدثت عن دىوانه، واستعنت بذلك يف دراسة فنه الشعري، ثم 

ختمت باحلكم ىلع الشاعر ىلع ضوء هذه ادلراسة.

ابلحث،  هذا  كتابة،  حىت  الشاعر،  عن  ُكترِب  ما  لك  ىلع  لعت  اطَّ وقد 

كما قرأت ما وجدته متصاًل بالشاعر من قرىب أو بعىد؛ وىفىد يف دراسيت 

يف  علىها  عرثت  كثرىة)1(،  قىمة  خمطوطات  ىلع  أطلع  أن  هذا  فأستتبع  هل، 

كتبًا  أقرأ  وأن  املرصىة،  الكتب  دار  ويف  واخلاصة،  العامة  إىران  مكتبات 

بلغات خمتلفة؛ فقرأت ما كتب بالفارسىة والعربىة والرتكىة، كما اطلعت 

ىلع ما كتب باإلجنلزيىة واألملانىة والروسىة واإلىطاىلة بقدر املستطاع.

وقد استعنت – بطبىعة احلال – بمن ىتقنون اللغات اليت ال أعرفها، أو 

ال أجىدها، يف ترمجة ما كتب بتلك اللغات.

وإىل  إىران،  يف  اعمنى  وجودي  فرصة  إىل  ىرجع  ذلك  يف  الفضل  ولعل 

أضافت غرىنا من  املدة، كما  أضافتنا يف خالل هذه  اليت  جامعة طهران، 

ذكرت أسماء هذه املخطوطات مع تعرىف بها يف آخر ابلحث، يف اثلبت اذلي أوردته بأسماء   )1(
املراجع، فضاًل عن ذكرها يف احلوايش.
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طالب ابلحث من ادلول األخرى، فكنت جتد يف نادي اجلامعة اإلجنلزيي 

واهلندي  والرتيك  والتشىكوسلوۀفايك،  وابللجىيك  واألملاين  والفرنيس 

والپاكستاين وغرىهم، واكن هذا وحده هو اذلي أوجد الفرصة املواتىة، اليت 

هىَّأت نلا االطالع، دون مشقة، ىلع لك ما ىكتب بلغة من اللغات، رشقىة 

اكنت أم غربىة.

وأخص  بالشكر،  أتوجه  األجالء  أساتذتها  وإىل  طهران  جامعة  فإىل 

باذلكر منهم األستاذ سعىد نفىيس، اذلي اكن مرشفًا ىلع هذا ابلحث، يف 

أثناء إقاميت يف إىران، ولن أنىس – ما حىىت – ما قدمه هذا العالم اجللىل 

يل من خدمات، فقد أمدين بكثرى من املراجع انلادرة باللغات املختلفة، 

كما وضع حتت ىدي بعض املخطوطات القىمة اليت حىتفظ بها يف مكتبته 

اخلاصة، ولم ىضّن عيّل حىت بمخطوطة "إسكندرنامهء انلرثىة" اليت ال توجد 

إال عنده، فإىله مزىد شكري وامتناين واعرتايف باجلمىل.

األستاذ  التشىكوسلوفايك  للمسترشق  واالمتنان  بالشكر  أشعر  كما 

ادلكتور بروتسيك اذلي قابلته يف طهران، فاكن جىود جبزء كبرى من وقته – 

طوال املدة اليت قضىتها – يف ترمجة كثرى من الكتب وانلصوص اليت تفىدين 

واألملانىة  الروسىة  املراجع  ىلع  االطالع  ىلع  بذلك  فساعدين  ابلحث،  يف 

واإلىطاىلة.
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وال ىفوتين أن أشكر األساتذة اعبدي الپاكستاين وألب آرسالن الرتيك 

نظاىم،  أشعار  من  جزء  رشح  من  األول  به  قام  ما  ىلع  الفرنيس،  وأوبان 

واآلخران من ترمجة بعض انلصوص الرتكىة والفرنسىة.

كما أشكر األستاذ صادق نشأت، األستاذ جبامعة طهران؛ ىلع مساعدته 

القىمة يف رشح وترمجة بعض أشعار نظاىم الغامضة.

فإذا ما تركت طهران إىل القاهرة، أجدين مدىنًا بالشكر ألستاذي ادلكتور 

إبراهىم أمنى الشواريب، رئىس قسم اللغات الرشقىة، بكلىة اآلداب جبامعة 

إبراهىم؛ فقد توىل اإلرشاف ىلع ابلحث بعد عوديت من إىران، واكن هل منذ 

ابلداىة فضل اختىار موضوع نظاىم، ىلكون موضواًع بلحيث للحصول ىلع 

درجة ادلكتوراه، وقد ظللت ىلع اتصال به منذ بدأت ابلحث إىل أن انتهىت 

منه، فأمدين بكثرى من اتلوجىهات انلافعة اليت استفدت منها كثرًىا، فله 

مزىد من شكري وامتناين، واعرتايف بفضله.

وأن  أجلها،  من  وضع  اليت  الغاىة  ابلحث  هذا  حىقق  أن  ألرجو  وإين 

ىكون أساًسا صاحلًا ملن ىرىد أن ىتناول نظاىم بابلحث، يف املستقبل، إن 

شاء اهلل، وما توفىىق إال باهلل علىه تولكت وإىله أنىب.

املؤلف     
القاهرة: 5 من ذي القعدة 1372ه.     

املوافق 16 من ىوىلة 1953م.     
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ابلاب األول

تمهىد
ا  خاصًّ دوًرا  ىمثل  أن  منها  لك  حاول  متباىنة،  بمعسكرات  ىموج  نظاىم  عرص  اكن 

آخر سالطنى  سنجر،  إىران، اكن  الوقت، فيف رشق  ذلك  السىاسىة يف  احلىاة  ىلع مرسح 

السالجقة العظام، ال ىزال قوىًّا، مرهوب اجلانب، ىبسط سلطانه ىلع كثرى من بقاع العالم 

اإلساليم يف ذلك الوقت.

ويف غرب إىران، اكنت دولة سالجقة العراق تسىطر ىلع العراق وكردستان وآذربىجان، 

دولة  يف  األمور  سرى  يف  تتحكم  أن  حاولت  قوىة،  آذربىجان  أتابكة  دوىلة  كما اكنت 

سالجقة العراق، هذا إىل جانب حاكم رشوان وحاكم مراغه اذلىن اكنوا ىتمتعون باستقالل 

ذايت تقرىبًا.

ويف بغداد، اكنت لدلولة العباسىة سىطرة روحىة ىلع العالم السين، بىنما اكنت قوتها 

املادىة ضعىفة منهارة.

وطبىيع أن مثل هذا الوضع ىستتبع احتاكاًك بنى تلك املعسكرات، فلىس عجىبًا أن نرى 

عرص نظاىم ىغيل باألحداث املختلفة، واحلروب املتصلة اليت اكنت ال تنقطع إال لتَُشبَّ 

عرص نظاىم
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مرة أخرى، كما نراه ىتَّسم بروح الغدر اليت سىطرت حىت ىلع أفراد األرسة الواحدة، فاكنوا 

حىاربون بعضهم بعًضا، وىدبرون املاكئد بلعضهم ابلعض.

دول  وسقوط  السىاسىة،  األوضاع  يف  تقلبات  إىل  املضطربة،  األحوال  هذه  أدت  وقد 

ودوىالت، وحلول أخرى حملها، مما جعل عرص نظاىم ىشهد كثرًىا من ادلول احلاكمة يف 

أجزاء خمتلفة من العالم اإلساليم، كما شهد انهىار دولة السالجقة العظام، وادلولة الغزنوىة، 

وقىام وسقوط ادلولة اخلوارزمىة، ودوىلة أتابكة أذربىجان، ونشاط اإلسماعىلىنى. ونذر 

هجوم املغول وما تبع ذلك من اتلغرىات السىاسىة واالجتماعىة.

واكن للناحىة ادلىنىة – يف ذلك الوقت – أثٌر يف تكىىف احلوادث، وتوجىه دفة السرى، 

فإن االختالفات املذهبىة قد أوجدت كثرًىا من املنازاعت، اكن بعضها باللسان، وبعضها 

انعدام اثلقة والطمأنىنة يف قلوب انلاس، ورواج اتلصوف،  بالسنان، كما أوجدت  اآلخر 

وارتفاع قدر علماء الصوفىة.

ونظاىم – كغرىه من أبناء عرصه – قد تأثر بما اكن يف ذلك العرص من تىارات خمتلفة؛ 

فأثرت يف نشأته وتعلىمه ومذهبه يف احلىاة، وانعكست أشعتها املختلفة، وأضواؤها املتنوعة 

يف نفسه، فخرجت صور منها يف شعره.

وسأعرض يف الفصول اتلاىلة أهم األحداث السىاسىة اليت وقعت يف القرن السادس 

اهلجري، ويف انلصف اثلاين منه بوجه خاص. وسأقرص حدىيث ىلع ما اكن منها يف إىران، 

انلوايح  عن  باحلدىث  أختم  ثم  حباكمها،  الشاعر  اتصل  اليت  هلا،  املجاورة  واألقاىلم 

االجتماعىة والفنىة وادلىنىة، وأثر هذه العوامل متعاونة يف توجىه حىاة انلاس وتكىىفها.



خرىطة الرشق األوسط يف عرص نظايم





الفصل األول 
دولة السالجقة

أجزاء  يف  منترشة  أفرع  يف  تبدو  اهلجري،  السادس  القرن  يف  السالجقة  دولة  اكنت 

خمتلفة من العالم اإلساليم، ىهمنا ما اكن منها يف إىران وآسىا الصغرى، التصال الشاعر 

حباكم هذىن اإلقلىمنى وتقدىم منظوماته هلم. وهذا جىعلين أقرص حدىيث ىلع السالجقة 

العظام، وسالجقة العراق، وسالجقة آسىا الصغرى.

1- السالجقة العظام: 
– حىنما ودل نظاىم يف اعم 539 ـه- فلم تكن  اكنت دولة السالجقة ممزقة األوصال 

وألب  األول  طغرل  عهد  يف  احلال  اكنت  كما  واحد،  سلطان  نلفوذ  ختضع  ادلولة  أجزاء 

آرسالن وملكشاه، اذلىن سموا بالسالجقة العظام، ألن احلروب اشتدت بنى أفراد ابلىت 

السلجويق، بعد موت ملكشاه، واختفاء وزىره نظام امللك من فوق املرسح السىايس، حىت 

وُجبرِلَت  اجلفاء،  جفن  من  السالطنى  طنى  ُسلَّ  "فكأنما  بقوهل:  ىلصفهم  العربي  ابن  إن 

جبلتهم ىلع اإلغفال واإلغفاء، فالرحم عندهم مقطوعة، والعزة يف خدمتهم باذلل مشفوعة، 

مون وحىنثون، وُىرْبرِمون وىنكثون")1(. واالغرتار بهم غرر، وصفوهم كدر، ىُقسرِ

ابن العربي: تارىخ خمترص ادلول، ص243.  )1(



نظاىم الگنجوى
5858

غرى أن سنجر، حاكم خراسان، قد استطاع بعد موت أخىه حممد يف اعم 511ه، أن 

خيلفه ىلع عرش السلطنة، وأن خيضع أغلب أجزاء ادلولة السلجوقىة حتت أمره، فأاعد 

بذلك عهد السالجقة العظام، واعترب آخرهم.

واكن سنجر سلطانًا قوىًّا، فقد اكن ىدىع هل من هلاوور، وغزنه، وسمرقند، إىل خراسان، 

وأرمىنىه،  وآذربىجان،  والري،  وهمدان،  وإصفهان،  وسجستان،  وكرمان،  وطربستان، 

وأرانىه، وبغداد، والعراقنى، واملوصل، ودىار بكر، ودىار ربىعة، والشام، واحلرمنى، وترُْضَب 

كة يف هذه األقاىلم وبالدها، وتطأ بساَطه ملوُكها، ودام ملكه كذلك إىل سنة ست  هل السِّ

وثالثنى ومخسمائة، حىنما كرسه اخلطايئ كرسة عظىمة)1(.

ومنذ ذلك الوقت أخذت قوة سنجر يف الضعف، فقد حتالف اعمله أتزس مع القبائل 

القراخطائىة، وحثها ىلع اهلجوم ىلع حدود سىده)2(. وهزم سنجر رش هزىمة، بىنما أعلن 

أتزس استقالهل يف خوارزم، وأسس ادلولة اخلوارزمىة اليت دالت ىلع ىدىها دولة سالجقة 

العراق.

واستمرت قوة سنجر يف الضعف حىت اعم 548ه، حىنما شبت نرىان احلرب بىنه وبنى 

قبائل الغز الرتكىة، وقد قضت هذه احلرب ىلع ابلقىة ابلاقىة من قوته، بل إنه وقع أسرًىا يف 

أىدي تلك القبائل، وبىق كذلك ثالث سنوات احتال بعدها للهرب)3(، ولكنه لم ىلبث أن 

صدر ادلىن احلسىين، أخبار ادلولة السلجوقىة، ص293-292.  )1(
احلسىين: أخبار ادلولة السلجوقىة، ص295؛ ابلنداري خمترص توارىخ آل سلجوق، ص281-280.  )2(

»القسم  األبلاب  أويل  روضة  ابلناكيت:  العىل، ص7؛  عقد  الكرماين:  الصدور ص168-184؛  واحة  الراوندي:   )3(
الرابع«؛ إصفهاين: شاهد صادق، ص536؛ قوىمن: استىالء الغز ىلع إمرباطورىة السالجقة العظام، ص611-563.
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بوا مرو ونىشاپور وكرمان  مات كمًدا ملا رأى ما حّل بدىاره من دمار)1(؛ فإن الُغزَّ قد خرَّ

مرتكبنى شنااعت ال حرص هلا، وقىل: إنهم أمعنوا يف القتل، حىت إن القتىل لم ىظهروا من 

كرثة ادلماء املسفوكة)2(.

أثناء  يف   – معسكرهم  واكن  نهائىًّا،  العظام  السالجقة  دولة  انقرضت  سنجر  وبموت 

القرن  طوال  حدوثها  ىنقطع  لم  اليت  واملنازاعت،  باالضطرابات  ىموج   – نظاىم  طفولة 

السادس اهلجري.

2- سالجقة العراق:
وإذا انتقلنا إىل معسكر سالجقة العراق، جندهم ىسىطرون ىلع غريّب إىران وشماىلِّها 

الغريب، فىبسطون نفوذهم ىلع العراق وكردستان وآذربىجان.

واكن السلطان مسعود، أعظم سالطىنهم يف انلصف األول من القرن السادس اهلجري، 

بقاع  إىله سلطنة مجىع  آلت  انلفوذ وقوة ابلطش. فقد  ىشبه عمه سنجر من حىث سعة 

العراق وكردستان وآذربىجان، يف اعم 529ه)3(، ولكن معسكره اكن كغرىه من املعسكرات، 

مملوًءا باملنازاعت اليت ثارت بىنه وبنى إخوته، وبىنه وبنى ادلوىالت األخرى، فامتاز عرصه 

بكرثة احلروب اليت انترص يف مجىعها)4(.

أمرى خواند: روضة الصفا »اجلزء الرابع«.  )1(
حافظ أبرو: زبدة اتلوارىخ، ص121أ.  )2(

أمرى حىيى قزوىين: لب اتلوارىخ )الفصل السابع(؛ ابن الوردي: تارخيه، ص39.  )3(
خواندامرى: حبىب السرى، ص104.  )4(
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باهلل،  الراشد  ابنه  ثم حارب  باهلل،  املسرتشد  العبايس  اخللىفة  بقتال  بدأ حروبه  وقد 

وانترص يف احلربنى وانتىه األمر بقتلهما، وإسناد اخلالفة إىل املقتيف ألمر اهلل كما سىأيت، 

وبذلك أصبحت ملسعود اللكمة العلىا.

ىلع أن احلروب لم تلبث أن نشبت بىنه وبنى وايل فارس، اذلي رفع علم اثلورة ضده، 

ثم  علىه  فانترص  آذربىجان،  وايل  قراسنقر،  ىصحبه  أخاه سلجوقشاه  إىله  فأرسل مسعود 

رجعا إىل همدان، حىث تويف قراسنقر، فأسند أمر آذربىجان إىل إىدلگز)1( اذلي أسس دوىلة 

األتابكة.

وسار مسعود بعد ذلك إىل الرّي تلأدىب واىلها عباس، فأرسع هذا الوايل إىل استقباهل، 

أنه اعد فعىص مرة أخرى، وحتالف مع  الطاعة واالنقىاد، فعفا مسعود عنه، غرى  وأظهر 

سلىمانشاه أيخ مسعود، ومع عبد الرمحن وبوزابه من األمراء، وصمموا ىلع عزل مسعود، 

فسار من بغداد ملحاربتهم، ولكن اثللوج اعقت تقدمه، فاضطر إىل الرجوع من حىث 

أىت، ثم اعود السرى يف الربىع، واكنوا يف أعلم من توابع همدان، فلما اقرتب منهم َولّوا هاربنى، 

مستمًعا  سجنه  اذلي  السلطان،  ألخىه  الطاعة  فروض  تلقدىم  سلىمانشاه  أرسع  بىنما 

نلصىحة أمرائه)2(.

املرجع السابق، ص104 وما بعدها.  )1(
العراضة يف احلاكىة السلجوقىة، ص122-127؛ ابن األثرى: الاكمل يف اتلوارىخ، ج11 ص68؛ أمرى خواند: روضة   )2(

الصفا، اجلزء الرابع.
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ثم اتلمس ابلاقون العفو فُمنرُِحوه، غرى أن مسعود أحسَّ فىهم روح الغدر فأمر بقتل 

عبد الرمحن وعباس، ثم حارب بوازبه اذلي مجع جىًشا يف إصفهان، انضم إىله خاص بك 

واىدلگز، واكن انلرص حلىف السلطان فانتىه األمر بقتل بوزابه)1(.

وبذلك خال اجلو ملسعود، لم جىُرؤ أحد ىلع الوقوف يف وجهه، وظل قوىًّا مرهوب اجلانب 

إىل أن تويف يف اعم 547ه؛ فضعفت بموته دولة سالجقة العراق، وأصبحت ألعوبة يف ىد 

األمراء ورؤساء اجلىش وأتابكه آذربىجان)2(.

وخلف ملكشاه عمه مسعود، فرتك تدبرى مهام ادلولة، وانرصف إىل اللهو والرشاب، 

فخلعه األمراء، وسجنوه يف قلعة بهمدان، وأجلسوا أخاه "حممد" ماكنه، ولو أن ملكشاه 

ن من اهلرب إىل خوزستان)3(. تمكَّ

ولم خَيُْل عهد حممد من احلروب، فقد حارب اخللىفة العبايس املقتيف ألمر اهلل وحارص 

بغداد، ولو أنه لم ىوفق يف فتحها، كما قتل خاص بك يف اعم 548ه، عقب توىله السلطنة، 

اخللىفة  مع  حربه  فرصة  وانتهزوا  منه،  خىفة   – إىدلگز  رأسهم  وىلع   – األمراء  فتوجس 

ىلثوروا ضده وحىاولوا عزهل، األمر اذلي اضطرَّ "حممد" إىل رفع احلصار عن بغداد والسرى 

ملحاربتهم، وقد تمكن من االنتصار علىهم، وبذلك استتب هل األمر حىت تويف ىف اعم 

554ه)4(، فتوىّل ملكشاه أمر السلطنة مرة أخرى ولكنه تويف بعد بضعة أشهر، فوىل األمراء 

عمه سلىمانشاه عرش السلطنة. وذلك يف اعم 555ه؛ غرى أن سلىمانشاه لم ىكن بالشخص 

ابلنداري: خمترص توارىخ آل سلجوق، ص217؛ ابن األثرى: الاكمل، ج11 ص68.  )1(
الكرماين: عقد العىل، ص7.  )2(

ابلنداري: خمترص توارىخ آل سلجوق، ص228؛ خواندامرى: حبىب السرى، ص108.  )3(
ابلنداري: خمترص توارىخ آل سلجوق، ص228؛ خواندامرى: حبىب السرى ص108.  )4(
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اذلي ىستطىع ترصىف مهام ادلولة حبكمة وتدبر، فقد شغل وقته باللهو واملجون، مما جعل 

األمراء ىفكرون يف توىلة غرىه.

وانتىه األمر بإرساهلم إىل إىدلگز، تلوىلة ابن زوجته آرسالن بن طغرل، فسار إىدلگز 

إىل همدان حىث قبض ىلع سلىمانشاه وسجنه، وآل أمر السلطنة إىل آرسالن اذلي ىبدأ 

عهده يف اعم 555ه. وطبىيع أن ىصلح إىدلگز ُمهىمنًا ىلع مجىع مرافق ادلولة. ىترصف يف 

لك األمور برأىه، أما آرسالن فقد اكن رمًزا ىملك وال حىكم)1(.

ولكن إىدلگز استطاع بكفاءته وحسن تدبرىه، ومساعدة ابنىه، حممد جهان پهلوان 

وقزل آرسالن، أن ىرد كىد األعداء وىنترص علىهم)2(.

وقد كرثت احلروب وتعددت مىادىنها، إذ احتد وايل إىنانج مع وايل إصفهان قىماز، وثارا ضد 

آرسالن، وطابلا بعزهل، ولكن السلطان تمكن – بمساعدة إىدلگز – من االنتصار علىهما.

ويف نفس الوقت هاجم ملك األخباز آذربىجان، فخف آرسالن للقائه ودارت بىنهما 

معركة طاحنة، بالقرب من قلعة اكك، انتهت بانتصار آرسالن وظفره بغنائم كثرىة.

ثم توجه بعد ذلك لقتال اإلسماعىلىنى، اذلىن حصنوا أنفسهم يف نوايح قزوىن وأصبحوا 

مصدر فزع لألهايل اآلمننى، ىُشىعون الرعب بىنهم وىنهبون أمواهلم، وقد انترص علىهم، 

م حصنهم "چهار صوفه")3(. وحطَّ

محد اهلل مستويف قزوىين، تارىخ گزىده ص470؛ أمرى خواند: روضة الصفا )اجلزء الرابع(.  )1(
حممد بن إبراهىم: تارىخ سلجوقىان كرمان ص51؛ كرماين: تارىخ أفضل ص43.  )2(
أمرى خواند: روضة الصفا )اجلزء الرابع(، خواندامرى: حبىب السرى ص111-110.  )3(
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رُى ىلع العراق جبىش أمده  ويف اعم 559ه، حارب إىنانج وايل الري املهزوم، اذلي اكن ىُغرِ

به تكش آرسالن اخلوارزيم، وقد تمكن السلطان من االنتصار ىلع إىنانج وقتله)1(، ثم 

أسند أمر الري إىل جهان پهلوان بن إىدلگز، اذلي تزوج من بنت إىنانج، وأجنب منها قتلوغ 

إىنانج، اذلي ساهم يف إسقاط دولة سالجقة العراق)2(.

وتويف إىدلگز يف اعم 568ه؛ فاحتلَّ ابنه جهان پهلوان ماكنه، وأصبحت هل اللكمة العلىا 

يف ادلولة، بىنما انزوى السلطان آرسالن حىت تويف يف اعم 571ه)3(. وقىل إن أخاه جهان 

پهلوان قد سمه ىلتخلص منه، وىويل ابنه طغرل)4(.

وقد خلف طغرل أباه آرسالن، واكن طفاًل يف السابعة من عمره)5(، فأسند زمام األمور 

من صد خطر  بفضل شجاعتهما  تمكنا  الذلىن  آرسالن،  وقزل  پهلوان  عمىه، جهان  إىل 

عدوىن يف وقت واحد، أحدهما ملك األخباز، اذلي هاجم آذربىجان مرة أخرى، واآلخر 

حممد بن طغرل بن ملكشاه، اذلي أاغر ىلع العراق)6(.

ها، حىت تويف يف اعم 582ه، فأخذ  وظلَّ جهان پهلوان ىسىطر ىلع ادلولة، وىرصف مهامَّ

أخوه قزل آرسالن ماكنه، غرى أن املنازاعت لم تلبث أن ثارت بىنه وبنى ابن أخىه السلطان 

حممد بن إبراهىم: تارىخ سلجوقىان كرمان ص51.  )1(
أمرى خواند: روضة الصفا )اجلزء الرابع(.  )2(

الراوندي: راحة الصدور، ص301؛ ابن األثرى: الاكمل، ج11، ص55.  )3(
ابلنداري: خمترص توارىخ آل سلجوق، ص301.  )4(

احلسىين: أخبار ادلولة السلجوقىة، ص171.  )5(
أمرى خواند: روضة الصفا )اجلزء الرابع(.  )6(
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طغرل  َفُهزم  آرسالن،  قزل  نلرصة  اهلل،  دلىن  انلارص  العبايس  اخللىفة  وتدخل  طغرل، 

وُسجن)1(. ولم ىتمكن من اهلرب إال بعد قتل عمه، يف اعم 588ه.

وتزوج طغرل من اخلاتون، زوجة عمه جهان پهلوان، وأم قتلوغ إىنانج، وقىل إنها اكنت 

قتلوغ  وبنى  بىنه  الزناع  فثار  ها،  فسمَّ بذلك  طغرل  وعلم  لقتله،  وسىلة  وابنها  يه  تدبر 

انتهت بقتل طغرل،  الطرفنى  إىنانج، اذلي استعان بتكش اخلوارزيم، وقامت حرب بنى 

ىلع ىد ابن عمه يف اعم 590ه)2(. فانهارت بقتله دولة سالجقة العراق.

وقد اكن طغرل من ممدويح نظاىم، واكن شابًّا مشهوًرا بالشجاعة وحب األدب، كما اكن 

ىنظم الشعر، وقد مدحه نظاىم يف منظومته "خرسو وشرىىن" فقال: "السلطان الشاب ملك 

حسن احلظ، فلىكن – دائًما – صاحب عرش وتاج؛ إنه زىنة العرش وفاتح ُملك ادلنىا. 

هو طغرل السلطان العادل مالذ الرعىة، ملك امللوك، وسىد العالم، وهو صاحب العرش، 

وربُّ ادلولة وحبر اجلود")3(.

ومهما ىكن من يشء فإن معسكر سالجقة العراق اكن زاخًرا باملنازاعت واحلروب، 

اليت تالحقت بصورة أثرت يف حىاة انلاس، فجعلتها قلقة مضطربة.

محد اهلل مستويف قزوىين: تارىخ گزبده، ص475.  )1(
ابلنداري: خمترص توارىخ آل سلجوق ص302؛ احلسىين: أخبار ادلولة السلجوقىة ص176-172.  )2(

هذه ترمجة قول نظاىم يف خرسو ورشىن ص15:  )3(
وازخت������ت چو سلطان جوان شاه جوانبختكه برخوردا أزت��������اج  ب������اد  ر 
معاىن اقل���ىم  اف���روز  زن��داگىن رسى���ر  ملك  گ���رى  والى���ت 
طغرل شاه��نشاه  م��لك  اعدل پن���اه  سلطان  جه�ان  خ��داوند 
وجوداست داراى  كه  طغرل  ج��وداس��ت ملك  ودرى����اى  دول�����ت  سپهر 
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3- سالجقة آسىا الصغرى ومن واالهم:
وإذا انتقلنا إىل آسىا الصغرى، جند فراًع من فروع السالجقة العظام، ىسىم سالجقة 

آسىا الصغرى. واكن حىكم من هؤالء والسالجقة – يف الفرتة اليت نتحدث عنها – شخص 

ىُْدىع قلج آرسالن استطاع أن ىهزم ملك الروم، وجىلس ىلع عرش القىرصىة يف قونىة، 

ثم بدا هل أن انلاس قد ملوا حكم السلطان مسعود يف العراق، فتوجه ىلع رأس جىش 

كبرى ملحاربته، غرى أن جاويل – أعظم قواد مسعود – اتصل بأمراء قلج آرسالن ومنَّاهم 

دهم حىت كرهوه فأغرقوه يف اعم 539ه)1(. وهدَّ

ع  ىُوسِّ وقد استطاع حفىده عز ادلىن قلج آرسالن اذلي ويل احلكم يف اعم558 ـهأن 

م ملكه بنى أوالده العرشة،  حدود ملكه، فاستوىل ىلع أمالك ادلانشمندىة لضعفهم ثم قسَّ

فأصبح لك منهم واىلًا ىلع جزء من أجزاء اململكة)2(.

فال  علىهم  ىرتدَّد  واكن  أبنائه،  من  جفوة  صادف  هذا  ادلىن  عز  أن  اتلارىخ  ثنا  وحُىدِّ

فادته،  ىقبلونه، حىت استقرَّ به املطاف عند ابنه األصغر غىاث ادلىن كىخرسو اذلي أكرم ورِ

وساعده ىلع تثبىت قواعد ملكه يف قونىة، فعهد إىله بوالىة العهد من بعده، رغم أنه اكن 

أصغر أبنائه سنًّا)3(.

محد اهلل مستويف قزوىين: تارىخ گزىده، ص481.  )1(
املرجع السابق، ص482؛ خواندامرى: حبىب السرى، ص115.  )2(

محد اهلل: تارىخ گزىده، ص482.  )3(
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أخاه  ولكن  كىخرسو،  ادلىن  غىاث  ابنه  فخلفه  578ه)1(،  اعم  يف  ادلىن  عز   ومات 

ركن ادلىن سلىمان ثار يف وجهه، ىعاونه إخوته اآلخرون، فسار ىلع رأس جىش كبرى حارص 

به قونىة، وانتىه األمر بالصلح ىلع أن ىيل ركن ادلىن العرش، وىؤمن أخاه اذلي لم ىلبث 

أن هرب خوفًا وتوهًما)2(.

  – وقد قوي أمر ركن ادلىن بعد ذلك، ألن دولة سالجقة العراق انهارت يف 590ه، َوُمنرَِح

صهر  اكن  ألنه  ىهمنا  وهو  الروم)3(.  أرزن  ىلع  واستوىل  القاهر،  لقب   – اخلالفة  دار  من 

فخر ادلىن بهرامشاه، حاكم أرزجنان يف عهده وعهد أخىه غىاث ادلىن كىخرسو، وقد 

الوايل  اصطحبه معه يف حروبه ضد الغزو األخباز، يف اعم 599ه)4(.  وبهرامشاه هذا، هو 

م نظاىم هل، منظومته األوىل، "خمزن األرسار". اذلي قدَّ

واكن بهرامشاه من نسل منگوچك اغزي، أحد أمراء ألب آرسالن، اذلي عىنه حاكًما 

ارتفع يف  قد  أرزجنان  إمارة  وأن شأن  أنه اكن اعداًل،  وىبدو  أرزجنان، يف اعم 464ه،  ىلع 

هذا ما ذكره محد اهلل يف تارىخ گزىده، ص482، ولكنه قال بعد وصف احلروب اليت وقعت بنى كىخرسو وركن   )1(
ادلىن سلىمان، ويه اليت وقعت يف نفس السنة اليت تويف فىها وادلهما: »ويف ذلك الوقت انتىه حكم السالجقة 
يف العراق وتواله اخلوارزمشاه« وقد انتىه حكم سالجقة العراق يف اعم 590 ـهكما مر، وهذا ىدل ىلع أن وفاة 
قلج آرسالن اكنت يف السنوات القرىبة من اعم 590ه، ولعلها اكنت يف اعم 588 ـهكما ورد يف ابن األثرى: الاكمل 

ج12 ص65؛ وابن العربي: تارىخ خمترص ادلول، ص383؛ وابن بلىىب: خمترص سلجوقنامه، ص7.
محد اهلل: تارىخ گزىده، ص483، ابن بلىىب: خمترص سلجوقنامه ص7-3.  )2(

محد اهلل: تارىخ گزىده، ص483.  )3(
الراوندي: راحة الصدور، حاشىة ص217.  )4(
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عهده، حىت أصبح أهاًل ملصاهرة سالطنى آسىا الصغرى. كما اشتهر بالكرم اذلي عمَّ ساكن 

إمارته)1(.

م هل منظومته األوىل، وقد ُرورِي أن بهرامشاه اكفأه  ولعل هذا هو اذلي جعل نظاىم ىقدِّ

ىلع عمله بسخاء)2(.

وحتدىد سين حكم بهرامشاه قد ىساعدنا يف ضبط تارىخ إتمام "خمزن األرسار"؛ غرى 

أن املراجع اختلفت فىما بىنها اختالفًا كبرًىا يف حتدىدها، ووضع العالمات املمزية هلا.

وقد ذكر زمباور أن فرتة حكم بهرامشاه تقع بنى 550-615ه)3(، بىنما حدد ابن األثرى 

تارىخ وفاته فقط ىلع أنه 622ه)4(، وحرص "تَْربرِىَْت" سين حكمه بنى 550-625ه)5(.

اتلارىخ  520-617ه، ألن  تقع بنى  اليت  الفرتة  أرزجنان يف  أنه اكن حاكًما ىلع  وأرجح 

ا حلكمه،  مقرًّ اليت اكنت  أرزجنان  الفضىة رُضبتا يف مدىنة  انلقود  حىفظ نلا قطعتنى من 

ُكترَِب ىلع األوىل: "العبد الضعىف املحتاج إىل رمحة اهلل تعاىل بهرامشاه بن داود نصرى أمرى 

املؤمننى أرزجنان 570ه".

أمنى رازي: هفت إقلىم )اإلقلىم الرابع(.  )1(
ابن ابلىيب: خمترص سلجوقنامه، ص22-21.  )2(

 E. de Zambaur: Manuel de généalogie et de chronologie pour l’histoire de I’islam, tome  )3(
premier, p. 145.5
ابن األثرى: الاكمل، ج12، ص279؛ وقد نقل رىو يف فهرسته ج2، ص535 عن جهان آرا ورقه 111، وهفت إقلىم   )4(

ورقه 139 نفس اتلارىخ اذلي ذكره ابن األثرى.
تربىت: مقاتله عن »مثنوي ومثنوى گوىان« جملة مهرشماره 8 سال پنجم دى مار 1216، ص759.  )5(
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داود:  ابن  بهرامشاه  تعاىل  اهلل  إىل رمحة  املحتاج  الضعىف  "العبد  اثلانىة:  وُكترِب ىلع 

رُضرِب بمدىنة أرزجنان 617ه)1(.

وواضح أن القطعتنى تثبتان أن بهرامشاه قد حكم منذ اعم 570 ـهىلع األقل، وأنه ظل 

حىكم حىت اعم 617ه.

ومن اجلائز أن ىكون بهرامشاه قد حكم حىت وفاته يف اعم 622 ـهكما ذكر ابن األثرى 

اذلي اكن معارًصا هل.

قوة،  وبناه ىلع أساس دىين، ىلكسبه  الوايل، وأطنب يف مدحه،  وقد مدح نظاىم هذا 

فجعله بتوجىه من قلبه ىلع طرىقة املتصوفة. وبدأه بقوهل: "رأى القلب -  من ذلك املصدر 

ي ادلرجات اذلي هو ويّل انلعمة")2(. اذلي ىوجد يف اهلمة – ُمْعطرِ

ثم ذكر اسمه ونسبه فقال: "امللك فخر ادلىن اذلي تاجه الفلك، وخاتمه كخاتم سلىمان، 

واذلي صح انتسابه إىل داود، فأصبح رشفه كرشف سلىمان")3(.

وأخذ ىُطنب يف مدحه يف قوهل: "إنه مفخرة امللوك بقوته، مشهور يف ادلهر بعلمه، ملك 

العالم مجىعه، فهو ملك األرمن، وهو ملك الروم، وهو زىنة العرش، ومسند اخلالفة، وفاتح 

تربىت: مقاتله السابق ذكرها، و قد نقل ما كتب ىلع قطعيت انلقود عن فهرست املسكواكت اإلسالمىة ألمحد   )1(
ضىا. وقرر أن القطعتنى حمفوظتان باملتحف اجلمهوري بإستانبول.

همتست در  كه  ماىه  آن  أز  دى��د  نعمتست)2(  وىل  ك��ه  دىه  پاى��ه 
ص32( األرسار  خم���زن  )ن���ظ���اىم: 

نگنى س��ل��ى��م��ان  ت���اج  ف��ل��ك  ش���اه  دى���ن)3(  ف��خ��ر  م��ل��ك  آف���اق  مفخر 
چُست ك����رده   او  اودى  ُدرس���تنسبت  سلىمان  ن���ام  رشف���ش  ب��ر 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة(
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الروم واألخباز، وهو أعلم أهل ادلنىا وأعدهلم، وأكرم أبناء اجلود وأكرثهم إحسانًا، وهو قوي 

جاوز صوت طبوهل عنان السماء، وغلبت قوته قوى الطبىعة")1(.

ثم طلب من الوايل أن ىعطىه ألنه أهل للكرم فقال: "اجعل السخاء تابًعا لك، وأشعل 

شمع الكالم بمدحك، وأرسل خلعة الرفعة، وعطر القبول إىل نظاىم؛ وإن الشعر مهما نظم 

كثرًىا مجىاًل، فإنه – حىنما ىصل إىل مائدتك – ىصرى حنىاًل، لقد انعدمت الآللئ واجلواهر 

من ابلحر والكزن، فقدم أنت الآللئ من الفم واجلواهر من اىلد")2(.

وقرن الشاعر وصفه بالكرم بوصفه بشدة ابلطش، فالوايل ىهب من ىمدحه من أمثال 

نظاىم، وىقيض ىلع َمْن ىعادىه؛ نالحظ ذلك ىف قوهل: "ممنوٌح وحمرتٌق يف طرىقك: ممنوٌح أنا، 

وحمرتٌق عدوك، إن فتحك مرفوع الرأس اكلعلم، وإن خصمك مكسور الرأس اكلقلم")3(.

ثم حتدث عن بالط امللك، ىلع أنه مقصد لشعراء املدىح، وأنه هو أفضلهم مجىًعا فقال: 

"ولو أن شعراء املدىح قد ولُّوا وجوههم شطر هذا ابلالط، إال أنهم ىقفون مجىًعا خاشعنى 

ترى بتوان��ا  شاه��ان  مفخ��ر  ت��رى)1(  ب��دانا  ده��ر  ن��امور 
عموم ب��ر  جهان  ملك  ك��ن  ه��م م��ل��ك ارم���ن وه���م ش�����اه رومخ��اص 
رسىر وخالفت  أورن��گ  گرىسلطنت  واخب������از  س��ت��ان��ن��ده  روم 
وج�ود اه��ل  ت��ر  واعدل  حم��س��ن وم��ك��رم ت���رى اب��ن��اى ج��وداعل���م 
بشكند اج��رس��ش  ف��ل��ك  بش�كندك��������وس  ران��ف��س��ش  م��ه   ، ش��ى��ش��ٔه 

ص33( األرسار  خم���زن  )ن���ظ���اىم. 
آم��وزكن ادب  س�خ��ارا  گ��وش  آفروزك��ن)2(  ران��فس  سخن  شمع 
فرست بغ��الىم  گ��ردون  ف��رست خلعت  بن��ظاىم  قب��ول  ب��وى 
پرورست وج��ان  فربه  سخن  الغراست گرچه  رس��د  ت��و  خب��وان  چونكه 
واكن حب��ر  ش��داىن  ولعل  گهر  ازده��ان ىب  ولعل  ده  ازك��ف  گوهرش 

ص36( ال���س���اب���ق  )امل����رج����ع 
تو راه  در  وسوخت��ه  ساخت��ه  تو)3(  ب�����دخ��واه  سوخته  م��ن،  ساخته 
خ��ص��م ت��و رسچ���ون ق��ل��م ان��داخ��ت��ه ف��ت��ح ت��و رسچ���ون ع��ل��م اف��راخ��ت��ه

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة(
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أمام نظاىم، فهو شخص آخر، أما اآلخرون فمن ىكونون؟! .. فأنا قد ظفرت بهذه املزنلة 

علىهم، وسبقتهم بمرحلة")1(.

وبنىَّ أنه كلك شعراء املدىح هل هدف من وراء مدحه، فهو ىرىد أن ىرتفع شأنه، وىصرى 

مقرًبا، فقال: "سوف أتمتع – بهميت – باملزنلة العاىلة، فأرتفع بفضلك، وبفضل تبعىيت لك؛ 

إنىن أتابع غبار قدمك، حىت أصل إىل الرفعة؛ وإذا لم توصلين أنت فكىف أصل؟!...")2(.

وهكذا أضىف نظاىم مداحئه ىلع بهرامشاه بكرم وسخاء، مما ىرجح أن هذا الوايل اكن 

ىكرم الشعراء، وىشجعهم ىلع انلظم.

ومهما ىكن من يشء، فإن معسكر والة آسىا الصغرى لم ىكن أقل اضطرابًا من غرىه 

من املعسكرات. فقد الحظنا أن حاكمه – وإن سما شأن بعضهم – اكنوا ىتحاربون فىما 

بىنهم، وحىاربون من جاورهم.

وندع السالجقة نلليق نظرة ىلع معسكرات أتباعهم من حاكم آذربىجان.

پاىن��داگن درگ���ه  ب��دى��ن  گ�رچه  گ���ان)1(  ست�اىن���د  نهادن��د  روى 
اىستند حبس���اب  ن��ظ��اىم  كىستند؟ پىش  دىگران  اى��ن  دگراست  او 
ام م��ان��ده  مزنلشان  دراى���ن  ران����دام منكه  ت���رك  پىش  مرحلهۀ 

)36 األرسار  خم����زن  )ن���ظ���اىم: 
مى���ربم  درو  بلن����د  اوج  ب��اش��د ك��زه��م��ت خ���ود ب�����رخ��ورم)2( 
تو راى  روش�����ىن  از  ت��ام��گ��ر  رسن��ه��م آجن��اك�����ه بُ����وَد پ��������اى تو 
ت��ان��رس�����������اىن ت��و م���راچ���ون رس��مگ���رد ت��و گ���رىم ت��ا ب��گ��ردون رس��م

ص38( ال���س���اب���ق:  )امل����رج����ع 



الفصل اثلاين
حاكم آذربيجان

اكنت آذربيجان – يف القرن السادس اهلجري – مقسمة بني دويالت كثرية، مّثلت لك 
منها دوًرا خيتلف باختالف موقعها اجلغرايف، وقوة رجاهلا. فأّران قد استقلت حتت حكم 

دويلة األتابكة اليت أسسها إيدلگز يف اعم 531ـه، وظلت حتكم حىت اعم 622ـه.

اليت اكنت  آقسنقر األمحدييل  آذربيجان، اكن حتت حكم دويلة  واجلزء اجلنويب من 
اعصمتها مراغة.

ـهذا عدا دويلة حاكم رشوان اليت بقيت مستقلة يف ـهذا القرن أيًضا.

وقد حاول نظاىم – لكونه من گنجه – أن يتصل حباكم ـهذه ادلويالت، لقربهم منه، 
م هلم أغلب منظوماته، مما جيعل اإلملام  وقد اقترصت أغلب اتصاالته ىلع ـهؤالء احلاكم، فقدَّ

بمعسكراتهم رضوريًّا ملن يدرس ـهذا الشاعر.

1- أتابكة آذربيجان:
ونبدأ باألتابكة، فنجد زعيمهم إيدلگز قد أصبح قوة هلا خطرـها يف ادلولة السلجوقية؛ 
رغم أنه لم يكن أكرث من تابع من أتباع ـهذه ادلولة، ولكن شأنه ارتفع يف عهد السلطان 
مسعود، حىت َزوََّجُه أرملة أخيه طغرل، ثم أسند إيله والية أران فاستقل بشئونها)1). وأسس 

دويلة األتابكة يف اعم 531ـه. 

ابن الوردي: تارخيه، ص81 رشيد ادلين فضل اهلل: جامع اتلواريخ، ص370.  (1(
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ويرى سيكس أن أـهمية ـهذه ادلويلة لم تتعد أن تكون حملية)1). ولكن واقع احلوادث 
يدل ىلع أن حاكمها قد وصل نفوذـهم إىل درجة اتلدخل يف شئون سالجقة العراق، والسيطرة 
 . عليهم، وتوجيههم وفق إرادتهم، خصوًصا يف الفرتة اليت تقع ما بني 555-587ـه، كما مرَّ
ألن األتابكة اكنوا يعتربون ضباط السالجقة، اذلين اكنوا يتحكمون يف اخلليفة العباىس، 

ويلزمونه بذكر أسمائهم يف اخلطبة.

وقد استغل األتابكة ضعف السالجقة يف تلك الفرتة، فتدخلوا يف مهام ادلولة، ووصل 
نفوذـهم إىل درجة عزل بعض السالطني أو قتلهم.

ولعلنا الحظنا – فيما سبق – كيف تمكن إيدلگز من تويلة ابن زوجته، آرسالن بن 
طغرل، بعد عزل سليمان شاه وسجنه، يف اعم 555ـه. وكيف أنه أصبح، منذ ذلك اتلاريخ، 
ٌتْقرأ  االسم؛  إال  فلم يكن آلرسالن  وآذربيجان،  العراق وكردستان  الفعيل ىلع  احلاكم 

باسمه اخلطبة، وترُضُب باسمه السكة.

كما الحظنا أن نفوذ إيدلگز ظلَّ قويًّا، طوال مدة حياته، إىل أن تويف يف اعم 568ـه، وأن 
آخاه آرسالن  إنه سمَّ  قيل  بل  انلفوذ،  پهلوان قد خلفه يف  ادلين حممد جهان  ابنه شمس 

يلُجِلس ابنه الطفل طغرل.

وُيرسلون  جانبه،  يرـهبون  اآلخرين  احلاكم  جعلت  درجة  پهلوان  جهان  قوة  وبلغت 
السفراء إىل بالطه)2).

Sir Percy Sykes: History of Persia, vol. 11, p. 55.  (1(
صدر ادلين احلسيين: أخبار ادلولة السلجوقية، ص172.  (2(
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ولعل ـهذا ـهو اذلي جعل نظاىم يمدحه بقوهل: "امللك األعظم، األتابك العادل، اذلي 
ا 

ً
فاحت  – حممود)1)  مثل   – سيصبح  اذلي  حممد،  جعفر  أبو  العالم،  يف  الظلم  صوت  أمخد 

خلراسان، وإن لقبه شمس ادلين وادلنيا، دليلٌل ىلع أنه شمس خاصة واعمة")2).

وتويف جهان پهلوان يف اعم 582ـه، فخلفه أخوه قزل آرسالن، ورحل إىل ـهمدان مقر 
السلطنة، لتسيري دفة األمور)3). ولكن الفنت لم تلبث أن شبت يف أحناء السلطنة، فقامت 
انلارص  العبايس،  باخلليفة  واستنجد ـهو  السلطان طغرل،  أخيه  ابن  بينه وبني  املنازاعت 
القتال وحده، مما  دلين اهلل، فأمده جبيش وصل إىل العاصمة قبل وصوهل ـهو، فاضُطر إىل 

أدى إىل ـهزيمته يف اعم 583ـه، فرجع مدحوًرا))).

ز اخلليفة جيًشا آخر وصل إىل ـهمدان يف اعم )58ـه، واستوىل عليها بينما ـهرب  ثم جهَّ
قلعة  السلطان وسجنه يف  القبض ىلع  استطاع  ثم  العاصمة،  طغرل. ودخل قزل آرسالن 

بآذربيجان)5).

لعل الشاعر يقصد السلطان حممود الغزنوي، فقد اكن مرضب املثل يف الشجاعة وبسطة السلطان.  (1(
دور داور  ات��اب��ك  أعظ����م  ملك  ج��ور)2)  آواز  ازج�ه��ان  افكند  ك��ه 
ج��ود رس  ك��ز  حمم��د  جعفر  حمم��ودأب��و  چو  شد  خواـهد  گري  خراسان 
است واعم  خاص  آفتاب  آنكه  استديلل  ن��ام  وادلن��ي��اش  ادلي��ن  شمس  كه 

ص18) وش��ريي��ن،  خ��رو  )ن��ظ��اىم: 
أمري خواند: روضة الصفا )اجلزء الرابع).  (3(

صدر ادلين احلسيين: أخبار ادلولة السلجوقية، ص177.  (((
املرجع السابق، ص178-181؛ ابن الوردي: تارخيه، ص100.  (5(
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وـهكذا خال اجلو لقزل آرسالن، اذلي أراد أن جيلس سنجر بن سليمانشاه ىلع عرش 
السلطنة، لوال أن وصلته رسالة من اخلليفة تُظهر رضاءه ىلع أن ييل ـهو عرش السلطنة، 

فأعلن نفسه سلطانًا يف اعم 587ـه، ولكنه لم يلبث أن وُِجد مقتواًل بعد وقت قصري)1).

بتويل عرش  ا جعلهم جديرين  بلغت حدًّ قد  آذربيجان  أتابكة  قوة  أن  وـهكذا جند 
السلطنة.

م هل منظومته اثلانية  وقد ظفر قزل آرسالن ـهذا بنصيب وافر من مدح نظاىم، حينما قدَّ
ُْل من املبالغة، ىلع طريقة  "خرو وشريين"، فأشار إىل عظمته وسعة نفوذه إشارات لم تَ
الشعراء – اغبًلا – يف املديح، فقال: "كن رقيًقا يا نسيم الصباح، وتفضل – يف الفرصة اليت 
تتارـها – فقبل األرض بني يدي امللك، اذلي عرشه فوق الرثيا، واذلي ـهو واـهب احلياة، 
وشمس األقايلم السبعة، واذلي اعزتَّ به ادلين وادلولة. ـهو امللك قزل، ملك املرشق وملجأ 
املغرب؛ تاجه فوق القمر، وـهو اكلشمس، وإن يكن مقرُّه يف املغرب، إال أن سلطانه قد 

جاوز املرشق، وـهو يستطيع، يف سهولة، أن يأخذ اخلراج من الصني واجلزية من الروم")2).

اختلف فيمن قتل قزل آرسالن، فاحلسيين يقرر أنه تزوج من اخلاتون، زوجة أخيه، جهان پهلوان، اليت لم تلبث   (1(
أن كرـهته لسوء أخالقه وانرصافه عنها، فدبرت مع ابنها قتلوغ إينانج بن الپهلوان وسيلة لقتله، وابلناكيت، يف 
القسم الرابع من تارخيه، يتهم اإلسماعيليني بقتله، ويفهم من كالم ابن الوردي، يف تارخيه، ص)10، وابن األثري، 
يف الاكمل، ج11، ص6)3. أنه قتل بسبب إضطهاده للشافعية، وقتله كثرًيا من مشاخيهم فقد ثار يف ذلك الوقت 
نزاع بني الشافعية واحلنفية يف إصفهان وقيل إن قزل آرسالن اضطهد الشافعية. أما أمري خواند فيقرر، يف اجلزء 

الرابع من روضة الصفا، أن أمراء بغداد ـهم اذلين قتلوا قزل آرسالن حقًدا وحسًدا.
صبح�اگىه نسيم  اى  ب��اش  سبك  خواىه)2)  كه  فرصت  بدين  كن  تفضل 
ش�ايه درب��زم  ده  بوسه  را  ب����اراگىهزم��ني  ثري��ا  ب����ر  دارد  ك��ه 
كش�ور ـهفت  آفتاب  خبش  مظفرجه��ان  ش�د  او  از  ودول���ت  دي��ن  كه 
پن��اـهست را  مغرب  كه  مرشق  ماـهستشه  ب��االى  افس�رش  كه  شه  قزل 
وثاقش مغرب  شد  گرچه  مهرى  يت��اقشچو  مرشق  ح���د  أزرس  گذشته 
برم��وم نقش  ي�ك  نهد  گر  رومنگينش  أز  جزيه  ست�اند  ازچني  خ���راج 

ص25) وش��ريي��ن،  خ��رو  )ن��ظ��اىم: 
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وقد داع قزل آرسالن الشاعر إيله بعد ذلك، فرحل إيله، واستأذن يف ادلخول عليه، 
ىلع  املرشقة،  اكلشمس  جالًسا  امللك  "اكن  قوهل:  يف  رـَها  فصوَّ قرب،  عن  حرضته  ووصف 
واكن  اجلنة...  حمافل  من  صورة  حمفله  واكن  كيقباد،  كتاج  بتاج  مجشيد،  كعرش  عرش 
املاكن مملوًءا بأواين الرشاب املمتلئة، كما اكنت أصوات انلاي واملزامري، جتاوز – بأحلانها 

املختلفة– عنان السماء")1).

وقد أطنب الشاعر يف مدح ـهذا الوايل، وتصوير زيارته هل، اليت اكنت – فيما يبدو – 
الزيارة الوحيدة اليت ذـهب فيها إىل حاكم بناء ىلع دعوة منه، وقد خلع عليه بسخاء جعل 

لسانه يلهج بشكره، واثلناء عليه.

يف  اعقبته  ستكون  السوء،  أـهل  أحد  من  برضبة  "استشهد  فقال:  قتله  إىل  أشار  كما 
اآلخرة، أوخم منها يف ادلنيا")2). ثم رثاه يف نهاية املنظومة)3).

ادلين،  أبو بكر نرصة  فقد خلفه  آرسالن،  قزل  بعد  األتابكة يضعف،  نفوذ  وأخذ 
ابن أخيه جهان پهلوان، غري أن الزناع ثار بينه وبني أخيه قتلوغ إينانج، فشبت احلروب 
ولكنَّ  واحد)))،  شهر  يف  مرات  أربع  شبت  أنها  ُروي  حىت  تنقطع،  ال  صورة  يف   بينهما 

أبا بكر استطاع أن ينترص يف ـهذه احلروب مجيعها، فانفرد باحلكم، وتواضع يف أطماعه، 

خورشيد تابنده  چ��ون  ش��اه  نشسته  مجشي�د)1)  وت���ت  كيقب����اد  بت��اج 
بهشىت أزب�����زم  بزم��ش  كش�ىتبهشىت  پ��رك��رده  ىم  زحوض��اگـهاى 
چنگ ون����اهٔلۀ  ارغ��ن��ون  آـهن���گخ��������روش  زـه���ره  چب��رخ  رس��اني�ده 

ص51)-52)) وشريين،  خرو  )نظاىم: 
انديش ب��د  زخ��م  از  اف��ت  ش��ه��ادىت  بيش)2)  ازي��ن  پ��اداش  آجنهان  پ��اداش  كه 

ص58)) ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
املرجع السابق، ص58)-59).  (3(

أمري حيىي قزويين: لب اتلواريخ )اجلزء اتلاسع)، خواندامري: حبيب السري، ص117.  (((
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فاكتىف بأتابكيته، ىلع أنه لم يسلم من اغرت الگرج، اذلين اكنوا كثرًيا ما يغريون ىلع 
بالد اإلسالم من ناحية آذربيجان.

وقد أاغروا – يف اعم 601 ـه- ىلع ابلالد، فأكرثوا فيها الفساد، وأمعنوا يف انلهب والسلب، 
وجاسوا خالل ادليار، فلم جيرؤ أحد ىلع وقف تيارـهم اجلارف)1).

ويف اعم 602ـه، اتفق عالء ادلين، حاكم مراغة، مع مظفر ادلين گوكربي حاكم إربل، 
ىلع مهامجة آذربيجان، وأخذـها من صاحبها أيب بكر، الشتغاهل بالرشاب يلاًل ونهاًرا، وتركه 
فاضُطرَّ  اغراتهم،  الگرج  تابع  كما  والراعيا)2).  العساكر  وحفظ  اململكة  أحوال  يف   انلظر 
أبو بكر إىل الزواج بابنة ملك الگرج يلتيق رشـهم. وقد حقق ـهدفه بهذه الطريقة، فكفوا 
عن اإلاغرة وانلهب والقتل)3). وتمكن أبو بكر – أيًضا – من االستيالء ىلع مراغة، يف اعم 
605ـه، ملوت صاحبها عالء ادلين، وتويلة ابنه الصغري، اذلي لم يلبث أن مات بعد قليل))).

وقد صوَّر نظاىم نرصة ادلين أبا بكر ـهذا، يف صورة ابلطل القوي بعيد انلظر فقال: 
"بطل العالم نرصة ادلين، اذلي انترص ىلع أعدائه وكأنه الفلك، َعُدوُّه متأخر يف تفكريه، 
بينما ـهو بعيد انلظر، قوي ابلطش، ربٌّ للسيف والعرش، تُؤَدَّى هل شعائر امللك، وُيؤَدِّي ـهو 

شعائر اهلل. راكبه كراكب رستم، وـهو زينة للعرش، ومانح للتيجان")5).

ابن األثري: الاكمل ج12، ص133.  (1(

ابن األثري: الاكمل ج12، ص156.  (2(
املرجع السابق، ص160.  (3(

املرجع السابق، ص182، فصيح خوايف: جممل فصييح، ص811، خواندامري: حبيب السري، ص117.  (((
ـهست كه  ادلين  نرصت  پهلوان  جهان  دست)5)  چريه  فلك  چون  خود  اعداى  بر 
بني واوپيش  انديش  پس  بيش���كنيخمال����ف  واو  كم  بدان����دايش 
والكه وت��ت  شمشري  پناهخ���داون�د  نوب���ت  وپن����ج  زن  نوبت  سه 
رخش ك���رده  روان  راكىب  خبشرست���م  ت���اج  وـهم  پي�راى  أورن��گ  ـهم 

ص59-58) ف��ن��ام��ه،  رش  )ن��ظ��اىم: 
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ثم اسرتسل الشاعر يف وصف قوة األتابك، واملقارنة بني عداوته وصداقته فقال: "إن 
إذا  ظله  وإن  انليل)1)،  نهر  مثل  فمغرقة  عداوته  أما  الفرات،  اكملاء  نقية  صافية  صداقته 
وإنه قد فتح لك حصن  انلار،  املاء  نورـها وأمخدـها، كما خيمد  الشمس كسف  سقط ىلع 

ـهجم عليه")2).

وه ويل نعمة  وصوَّر كرمه يف قوهل: "إن انلاس من كرثة ما أصابهم من إحسانه، قد َسمَّ
العالم، فهو كعيىس، قد أحيا كثرًيا من املوىت، وأرس انلاس بإحسانه وخلقه")3).

ولعل  كثرًيا،  اتلارييخ  الواقع  مع  يتفق  ال  أكرثـها شاعريٌّ  الشاعر  أوصاف  أن  ويبدو 
ادلافع إيلها رغبته يف الظفر بالعطاء، ألن اثلابت أن األتابك لم يكن متدينًا، كما زعم 

الشاعر، ولم يبلغ ما بلغه سابقوه من القوة والعظمة.

ومهما يكن من يشء، فإن قوة األتابكة ضعفت بعد موت أيب بكر، يف اعم 607ـه))). 
انترص عليه جالل ادلين منكربيت،  فقد خلفه أخوه أوزبك وحكم حىت اعم 622ـه، ثم 

فسقطت بذلك، دويلة األتابكة.

لعل الشاعر يشري إىل قصة موىس وفرعون، فقد اكنت عداوة فرعون ملوىس سببًا يف غرقه يف نهر انليل، وقد ورد   (1(
ما يتعلق بالغرق يف القرآن: سورة يونس آية 92-90.

ن���واز آش�����اكرا  ف����رات  آب  چ���و  گ��داز)2)  پنهان  نيل  چشمه  رس  چ��و 
افكند آف���ت���اب  ب���ر  س��اي��ه  افكن�داگ���ر  آب  آت��ش  چش��م  درآن 
ت��رك��ت��از ك����وزده  داي�������ره  ب��ازبه��ر  ك���رده  گ��ره  خطش  زپ��������راكر 

ص60-59) رشف��ن��ام��ه،  )ن��ظ��اىم: 
اند ك��زوران��ده  ون��از  نعم��ت  زب��س  ان��د)3)  خ���وان���ده  اعمل���ش  ويلنعم�ت 
كرد رازن���ده  م��رده  ب��ىس  عيىس  خب��ل��ى چ��ن��ني خ��ل��ق راب���ن���ده ك��ردچ��و 

ص61-60) ال��س��اب��ق،  )امل���رج���ع 
أمري حيىي قزويين: لب اتلواريخ )الفصل اتلاسع).  (((
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ولعلنا الحظنا أن معسكر األتابكة، لم يكن – من حيث االضطراب وكرثة احلروب 
– خرًيا من املعسكرات املجاورة هل، فقد اكنت حياة رجاهل سلسلة متصلة احللقات من 

احلروب واملنازاعت.

2- حاكم مراغة:
كردية  دويلة  إىل  ينتسبون  جندـهم  مراغة،  حاكم  جريانهم  إىل  األتابكة  تركنا  وإذا 
أسسها أمحديل بن وـهسودان، اذلي يروي اتلاريخ أنه اكن حاكًما ىلع مراغة وما جاورـها، 

يف اعم 505ـه)1).

وقد اكنت مراغة تعترب العاصمة القديمة آلذربيجان)2). كما اكنت ذات موقع يهيئ هلا 
االشرتاك يف كثري من احلوادث، اليت اتذت ماكنها ىلع مرح احلوادث يف ذلك الوقت. 
إذ اكنت تقع يف جنوب آذربيجان، وتعترب القنطرة اليت تفصل بني السالجقة واألتابكة، 
مما جعلها مطمع أنظار بعض سالطني السالجقة وأمرائهم، فاكنوا حياولون فتحها. ولكن 

دويلة األكراد ظلت قائمة يف أثناء حكم السالجقة، رغم تلك املحاوالت.

وأبرز من حاولوا فتح مراغة – يف ذلك الوقت – خاص بك بن بلنگري؛ أحد أمراء 
السلطان مسعود؛ فقد حارصـها، يف اعم 1)5ـه، وحاول انزتاعها من حاكمها آقسنقر)3). ثم 
اعود حمارصتها يف اعم 5)5ـه، وتمكن من فتحها وحتطيم أسوارـها، ولكن اخلصام انتىه 

بالصلح بني الطرفني، بمقتىض اتفاقية عقدت بينهما، يف قلعة روئني در  .

ابن األثري: الاكمل، ج10، ص361.  (1(
 The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, p. 261.  (2(

ابلنداري: خمترص تواريخ آل سلجوق، ص217.  (3(
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ويف اعم 8)5ـه، اتفق آقسنقر مع األتابك إيدلگز، ضد السطان حممد، لقتله خاص بك، 
فثارا يف وجهه، وأرادا عزهل، يف أثناء انشغاهل بمحارصة بغداد، مما سبق ذكره – وانتىه األمر 

بالصلح فاقتسم إيدلگز وآقسنقر آذربيجان بينهما)1).

ولكن احلرب لم تلبث أن شبت بينهما عدة مرات. فيف اعم )55ـه، سريَّ إيدلگز ابنه 
الپهلوان ضد آقسنقر، اذلي استطاع أن ينترص مستعينًا بملوك األرمن، ثم ساعد إينانج 

حاكم الري، ضد إيدلگز، اذلي تمكن من االنتصار وذلك يف اعم 556ـه.

ولكن العداوة بينهما اكنت تتالىش، يلحل حملها الوفاق، إذا ما ـهامجها عدوٌّ مشرتك 
ضد  محلة  يف  556 ـه-  اعم  يف   – احتدا  فقد  صده،  يف  مًعا  يشرتاكن  فاكنا  مثاًل،  اكلگرج 

الگرج)2).

ولكن  نفوذه،  فتوطد  563ـه،  آقسنقر، يف اعم  برشعية  العبايس  اخلليفة  اعرتف  وقد 
الپهلوان بن إيدلگز حارص مراغة، يف نفس العام، ثم لم يلبث أن ارتد عنها، بعد أن تم 

الصلح بني الطرفني)3).

ويف اعم )56ـه، ثار قتلوغ يف مراغة، ولكن الپهلون انترص عليه، ثم أسند مراغة إىل 
عالء ادلين، وركن ادلين، أخوى آقسنقر))).

وقد رأينا كيف أن األتابك أبا بكر حارص مراغة يف اعم 602ـه، فاضُطرَّ عالء ادلين 
أحد خدمه،  فتواله  ابنه صغرًيا؛  تاراًك  )60ـه،  تويف يف اعم  ثم  تسليمها،  إىل  أرسالن  كرب 

ابلنداري: خمترص تواريخ آل سلجوق، ص3)2.  (1(
ابن األثري: الاكمل ج11، ص89.  (2(

املرجع السابق، ص218.  (3(
ـهذا ما ذكره محد اهلل مستويف قزويين يف تاريخ گزيده، ص72، ولكن ابن األثري يذكر يف الاكمل، ج11، ص280،   (((
أن فلك ادلين بن آقسنقر ـهو اذلي اكن حاكًما ىلع مراغة حينما حارصـها الپهلوان وأن الصلح تم بني الطرفني 

ىلع أن تضم تربيز إىل منطقة نفوذ األتابكة.
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ولكن الطفل تويف يف اعم 605ـه، فضمَّ أبو بكر أمالك األمحديلية، باستثناء روئني در  ، 
اليت حصن خادم عالء ادلين نفسه فيها، حمتفًظا خبزائن سيده.

وـهذا يدل ىلع ضعف حاكم مراغه يف السنوات األخرية من حكمهم.

ولكن نظاىم، حينما قدم منظومته "ـهفت پيكر" لعالء ادلين، يف اعم 563ـه، وصفه 
والزمان  األرض  وحاكم  اململكة،  عمدة  ادلين  عالء  "إن  فقال:  انلفوذ  وسعة  بالقوة 
ونارصـهما. ـهو امللك كرب آرسالن الفاتح، وـهو أحسن من ألب آرسالن تاًجا وعرًشا. إنه 
اهلادي ألنه شمس ـهذه األرض، ودوتله خاتمة ادلول العظيمة، وـهو كرستم إال أن حصانه 
الكرم، جسمه  الرفعة، وللسحاب يف  للسماء يف  العظمة وقريٌن  يمنح  الفلك، فهو عظيم 

اكألسد يف قوته، واسمه أسد")1).

ثم ذكر أنه من نسل آقسنقر، فقال: "اعزت به نسل آقسنقر وبلغ أبوه وجده – بفضله – 
ذروة املجد")2).

وأخذ يُضيف عليه صفات اجلالل والعظمة يف قوهل: "لك والية هلا ملك مثلك حيفظها 
اهلل من لك سوء، حىت إنهم ليسمونك ُمِعزَّ األقايلم السبعة، ملا حُيسونه منك، من إسعاد... 

ادلي��ن ع���الء  مملك��ت  عم��دۀ  وزم��ني)1)  زم���ان  ون��ارص  حاف�ظ 
وس�ريرش���اه ك���رب آرس����الن ك��ش��ور گري بتاج  آرس��الن  زال���پ  به 
مهداس�ت اي���ن  اكف��ت��اب  عهداس�تم��ه��دىن  آخ��ري��ن  خت��م  دول��ت��ش 
ـه��م ب���زرگ اس��ت وـه��م ب���زرىگ خبشرس��ت��ى ك��زف��ل��ك س����وارى رخ��ش
اب�ر ك��ف  وـه��م  آسم��ان  ـهرب��رـهمر  بن��ام  وـه��م  شي��ر  بنت  ـه�م 

ص22) پ��ي��گ��ر،  ـه��ف��ت  )ن���ظ���اىم: 
ازو م���ؤي���د  آق��س��ن��ق��رى  ن��س��ل  ازو)2)  أجب�د  باكم����ال  وج���د  أب 

ص23) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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فلك والية تتمىن أن تكون ضمن حدودك حىت تظفر بعطفك. وقد حكم منكم أربعة 
ملوك، بأربعة أسايلب، وأنت خامسهم بعمر مديد")1).

ثم صور عدل الوايل وحبَّه للعلم فقال خماطبًا هل: "أنت حرم للعدل والعلم، فمن غريك 
أـهل  ترىع  أنك  وأدركت  احلقيقة،  ـهذه  اذلي عرفت  أنا  إنين  الكرم يف موضعه؟!...  يضع 

العلم، فال تأبه لكالم املموـهني، وال تقبل خدعهم")2).

وختم مدحيه بادلاعء، قائاًل للوايل: "عظمتك مقررة. وتلكن أكرث علًما وعظمة، وأطول 
عمًرا من اجلميع، وتلبعد يد الزوال عن حدود دوتلك، وتهجرـها يف مجيع األحوال")3).

يصطنعها  اليت  املبالغة  قبيل  من  أنه  ىلع  يفر،  أن  يمكن  الشاعر،  ذكره  ما  وإن 
الظفر  سبيل  يف  حق،  وبغري  حبق  اثلناء،  رضوب  ممدوحيهم  ىلع  يُضفون  حينما  الشعراء، 
بالعطاء؛ وأغلب الظن أن ما ذكره نظاىم ال يتفق مع احلقيقة اتلارخيية يف يشء، وأن ادلويلة 

اكنت ضعيفة يف عهد عالء ادلين.

دارد ت��وش��ه  ـه��ر والي���ت ك��ه چ��ون  دارد)1)  ن��گ��ه  ب����دش  ازـه����ر  اي����زد 
دانند دررست  ك��ه  س��ع��ادت  م��ق��ب��ل ـه��ف��ت ك��ش��ورت خ��وان��ن��دزان 
تو زم���ه���رب���اىن  م�����رزى  ب���ت���م���ن���اى م������رزب������اىن ت��وـه��م��ه 
درازچ���ارش���ه داش��ت��ن��د چ����ار ط���راز ب��ع��م��ر  ت����وىئ  پ��ن��ج��م��ني 

ص31) پ��ي��گ��ر،  ـه��ف��ت  )ن���ظ���اىم: 
حرميست ودان��ش��ت  ك��ز  ج��زت��و  كرميست)2)  خ��ود  جب��اي  ك��ورا  كيست 
بقي�اس شناختم  احل���ق  ك��ه  پ��اسم��ن  دارى  تو  را  فرـهنگ  اكـه���ل 
كيمياس���ازان زرق  طن����ازانخن���رى  فري����ب  نپ����ذيزى 

ص32) پ��ي��گ��ر،  ـه��ف��ت  )ن���ظ���اىم: 
ب��اد داىن  ب��ي��ش  ـه��س��ت  بيشيت  وزـه���م���ه ب��ي��ش زن������داگىن ب��اد)3) 
زوال ت���ودس���ت  دول����ت  ح��الازح����د  درـه��م��ه  ب���اد  وم��ه��ج��ور  دور 

(35 ال����س����اب����ق،  )امل�����رج�����ع 
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ومهما يكن من يشء؛ فقد اكن معسكر حاكم مراغة متصاًل باحلوادث اليت وقعت يف 
ذلك الوقت، وقد تدخل يف بعضها فأثر فيها، وتأثر بها، مما جعله يموج باحلروب واملنازاعت.

3- حاكم رشوان:
أما املعسكر اثلالث من معسكرات آذربيجان، فهو معسكر حاكم رشوان. وقد اكنت 
رشوان – حبكم موقعها اجلغرايف – تعترب القنطرة اليت يعرب عليها الگرج يف ـهجماتهم ىلع 
آذربيجان، أو األتابكة ملحاربتهم وصد اغراتهم، مما جعلها موضع حرب وجعل محالت 

حاكمها دفاعية، يف أغلب األوقات)1).

ويبدو أن حاكم رشوان اكنوا ضعافًا، فلم يشرتكوا اشرتااًك جديًّا يف توجيه سري احلوادث، 
يف القرن السادس اهلجري، وليس أدلَّ ىلع ضعفهم من أن نقودـهم اكنت حتمل اسم اخلليفة 

العبايس، كما اكنت حتمل اسم السلطان السلجويق)2).

ولم يتعد اتصال اخلليفة العبايس بهم أن يكون اسميًّا، أما اتصال سالطني السالجقة 
فاكن فعليًّا. فقد فرض السلطان ملكشاه رضيبة سنوية عليهم، كما سجن السلطان حممود 

حاكم رشوان)3)، يف اعم 517ـه، مما يرجح ضعف حاكم رشوان أمام السالجقة.

 Hadi Hassan: Falaki-i-Shirwani, His Times, Life and Works, p. 2.  (((
Ibid.: p.2.  (((
Ibid.: p. 2.  (((
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وقد وصل جمد رشوان إىل القمة يف عرص منوچهر اثلاين، من اعم 530 إىل ))5ـه)1)، ثم 
أعقبه ابنه أخستان)2)، يف اعم ))5ـه، وـهو اذلي يهمنا يف الفرتة اليت ندرسها، ألنه احلاكم 

م نظاىم هل منظومته "يلىل وجمنون". اذلي قدَّ

وقد تمتع ـهذا الوايل حبكم طويل، كما يظهر من انلقود اليت حفظت نلا، منذ عهده، 
ويه تتكون من أربع قطع مكتوب عليها، حبسب ترتيبها الزمين، ما ييل)3):

املستنجد باهلل السلطان أرسال شاه )كذا) ال إال اهلل )ىلع وجهها) امللك املعظم . 1
أخستان بن منوچهر))) )ىلع ظهرـها).

املستيضء بأمر اهلل )كذا) السلطان )كذا) طغريل )ىلع وجهها) امللك املعظم . 2
أخستان بن منوچهر)5) )ىلع ظهرـها).

Ibid.: p. 2. (1(
اختلف يف اسم ـهذا احلاكم فهو يذكر يف بعض خمطوطات ديوان خاقاين املختلفة وبعض خمطوطات مخسه   (2(
ْخْستَان، وقد حقق ـهادي حسن يف كتابه فليك الرشواين )السابق ذكره)، 

َ
ِختَْشان، وأ

َ
ْختَْشان، وأ

َ
نظاىم ىلع أنه أ

فاعلن أي  تردد يف أشعار خاقاين ىلع وزن  اللكمة  ْخَستَان. ألن 
َ
أ أنه  الوايل وضبطه ىلع  ص26، 27، اسم ـهذا 

 .A Literary History of Persia, vol. 11, p. 394 :أْخَستَان. وبذلك رد قراءة براون يف كتابه
 Beiträge zur Geschichte der kaukasischen Länder und Volker, aus يف  دورن  وقراءة 

.morgenländischen Quellen -1- Versuch einer Geschichte der Shirwanshahs, p. 331

.Mélanges asiatiques, III p. 119 :وقراءة خانيقوف يف
َخْستَان.

َ
وزمباور يف: Manuel de généalogie et de chronologie, p. 182 ىلع أنه أ

.Histoire de la Géorgie, p. 397 :كما الحظ أن بروسيه يف كتابه
ْخَستَان.

َ
وقد ذكر االسم ىلع أنه اغزار ثان Aghzarthan وـهو قريب من أ

ماركوف  فهرست  عن  انلقود  قطع  ىلع  كتب  ما  ص30-29  الرشواين،  فليك  كتابه  يف  حسن  ـهادي  نقل   (3( 
.Markow’s Catalogue

باهلل  املستنجد  اسما  تقع بني 555 و566ـه، فقد كتب عليها  اليت  الفرتة  القطعة قد رضبت يف  يبدو أن ـهذه   (((
العبايس وآرسالنشاه السلجويق، وقد ويل آرسالنشاه عرش السلطنة يف اعم 555ـه، بينما تويف املستنجد باهلل يف 

اعم 566ـه.
يبدو أن ـهذه القطعة قد رضبت يف الفرتة اليت تقع بني 571 و575ـه، ألن طغريل ويل العرش يف اعم 571ـه، بينما   (5(

تويف املستيضء باهلل يف اعم 575ـه.
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انلارص ادلين اهلل )كذا) السلطان أعظم طغريل )كذا) )ىلع وجهها) اهلل، حممد . 3
رسول، امللك املعظم أخستان بن منوچهر)1) )ىلع ظهرـها).

)ىلع . ) املؤمنني  أمري  )كذا)  هلل  ادلين  انلارص  اهلل،  رسول  حممد  اهلل  إال  هلإ  ال 
وجهها) اهلل، حممد رسول اهلل، امللك املعظم أخستان بن منوچهر شريوانشاه)2) 

)ىلع ظهرـها).

ـهكذا جند أخستان يدين بالوالء للخالفة العباسية، ودلولة سالجقة العراق إىل وقت 
سقوطها، يف اعم 590ـه.

وضبط تاريخ وفاة ـهذا احلاكم قد يساعدنا – إىل حد كبري – يف فهم وإثبات بعض 
احلقائق املتعلقة بنظاىم، وخاقاىن، شاعره اذلي توفر ىلع مدحه.

واليشء اذلي ال شك فيه، ـهو أن أخستان اكن حيًّا يف اعم 583ـه، كما يدل ىلع ذلك، 
اإلسالم  ملك  "اعلم  اكتلايل:  ونصه،  بالفارسية  وـهو  خانيقوف)3).  اكتشفه  اذلي  انلقش 
رشوانشاه أخستان بن منوچهر در بتاريخ )كذا) سنة ثالث وثمانني ومخسماية ـهجرية"))).

. وقد اكن حيًّا يف اعم 590ـه، كما اتضح مما ُكِتَب ىلع قطعة انلقود الرابعة كما مرَّ

ح أنه تُُويفِّ  واملالحظ أنه لم ترد، يف ديوان خاقاين، أية إشارة إىل وفاة أخستان، مما يُرجِّ
بعد الشاعر. فعل من املفيد أن نعرف تاريخ وفاة خاقاين، ألن ذلك يساعدنا يف ضبط تاريخ 

وفاة ممدوحه.

من املرجح أن ـهذه القطعة قد رضبت بني 575 و590ـه. ألن انلارص دلين اهلل ويل اخلالفة يف اعم 575ـه، بينما قتل   (1(
طغرل يف اعم 590ـه.

لم يذكر، يف ـهذه القطعة، اسم السلطان طغرل السلجويق واكتىف بذكر اسم اخلليفة انلارص دلين اهلل، مما يرجح   (2(
أنها رضبت بعد اعم 590ـه، أي بعد قتل طغرل وانقراض دولة سالجقة العراق.

اكتشف خانيقوف ـهذا انلقش يف قرية بزادنان يف شبه جزيرة باكو.  (3(
H. Hassan: Falaki-i-Shirwani, p. 13, from Khanikow Mélanges asiatiques, III p. 119.  (((
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ولكن تاريخ وفاة خاقاين ليس متفًقا عليه بني ابلاحثني، وإن اكن من املرجح، أنه تويف 
بعد اعم 592ـه، ألن عطا ملك اجلويين قد ذكر يف تارخيه)1) أن السلطان تكش خوارزمشاه 
توجه، يف اعم 592 ـه إىل العراق، ثم سار إىل إصفهان، وأن خاقاين قال قصيدة يف مدحه، منها 
قوهل: "البرشى ألن خوارزمشاه قد استوىل ىلع ملك إصفهان وملك العراقني، كما استوىل 

ىلع ملك خراسان، وقد جاوز نفوذه األفالك، وسخر حد سيفه ملك سليمان")2).

وقد ذكر اللودي، أن خاقاين تويف يف اعم 595ـه)3)، وـهو تاريخ يمكن أن نقبله، ألنه 
بعد اعم 595ـه، كما  تويف  قد  أن أخستان  – يرجح  – إن صح  ما سبقه، وـهو  يتمىش مع 
للخاقاين. رثاء  شعره  يف  ورد  فقد  اتلاريخ،  ـهذا  بعد  تويف  قد  نظاىم  أن   – أيًضا   – يرجح 

امللك  أيام  يف  القلعة  )كذا)  ـهذا  بنا  "أمر  اكآليت:  نصه  بالعربية  آخر)))  نقش  وـهناك 
خ زاد بن منوچهر نارص أمني  خ ادلنيا وادلين. فرُّ املعظم العادل املؤيد املظفر املنصور... فرُّ
املؤمنني املوقر... لدلولة وادلين... إسحاق ابن اكاك... يل أدام اهلل تأييده تاريخ سنة ستماية 

املرداد)5) ماه".

وـهو يدل ىلع أن فرخزاد بن منوچهر اثلاين، وأخا أخستان، اكن حاكًما يف اعم 600ـه.

عطا ملك اجلويين، جهان گشا، ص39-38.  (1(
ـهذه ترمجة ابليتني الذلين نقلهما اجلويين وـهما قول خاقاين:   (2(

ملك عراقني ـهمچو خراسان گرفت  مژده كه خوارزمشاه ملك سپاـهان گرفت  
مورچه تيغ او ملك سليمان گرفت  ماـهچٔهۀ چ�رت اوقل�م��ٔهۀ گ��ردون گ��شود  

امري شري عيل خان لودى: مرآة اخليال، ص30.  (3(
اكتشف خانيقوف ـهذا انلقش أيًضا، يف قرية مارداكن يف شبه جزيرة باكو.  (((

H. Hassan: Falaki-i-Shirwani, p. 32, from Khanikow Mélanges asiatiques, III p. 119.  (5(
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وقد أشار نظاىم إىل ابن أخستان ىلع أنه اكن ويلًّا للعهد)1). وىلع ـهذا ال ندري، ما إذا 
اكن ـهذا االبن قد ويل العرش، يف الفرتة ما بني 595-600ـه، أم ال؟ ولو عرفنا ـهذا ألمكننا 

ضبط تاريخ وفاة أخستان، اذلي يرجح أنه تويف بني 595 ـهو600ـه.

أما معلوماتنا عن العالقات السياسية بني أخستان واألتابكة، فيه ال تتعدى ما ذكره 
أرَّان،  اجليش صوب  طائفة من  مع  إيدلگز  أرسل  قد  السلطان مسعود  أن  من  الراوندي، 
فتمكن – يف مدة وجزية – من االستيالء ىلع أرَّان، وگنجه، ورشوان، وباكو)2). ويبدو أن 

ـهذا قد حدث قبل اعم 7)5ـه، اذلي تويف فيه السلطان مسعود.

وليس عندنا بعد ذلك، ما يدلُّ ىلع أن إيدلگز، قد حارب أخستان أو استوىل ىلع جزء 
من ممتلاكته.

ولعلنا نرى بعد ـهذه انلظرة الريعة، أن حاكم رشوان لم يلعبوا دوًرا كبرًيا يف توجيه 
– حبكم موقع  فيهم  أثَّرت  اليت  السادس اهلجري، وأن احلوادث يه  القرن  احلوادث يف 

رشوان اجلغرايف – وإن لم يكونوا قد أثروا فيها إىل حد كبري.

القوي، وابلطل العظيم  أما نظاىم فقد ذكر أخستان ومدحه، فَصوَّره يف صورة امللك 
"إنه قائد جيش امللوك،  ومقدم السالطني، ملك العالم األوحد، صاحب العرش،  فقال: 

نظاىم: يلىل وجمنون، ص38.  (1(
الراوندى: راحة الصدور، ص512. وقد ورد ما يشبه ـهذا يف نص نقله ـهادي حسن يف كتابه فليك الرشواين،   (2(

ص35. عن نسخة خطية من كتاب أحسن اتلواريخ، يفيد أن إيدلگز قد استوىل ىلع لك من گنجه ورشوان.
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ورب ابلياض والسواد، ذو اجلالل والقدرة، أي جالل ادلولة وادلين وـهو أبو املظفر أعظم 
امللوك، وزينة ملك األقايلم السبعة")1).

ثم بنيَّ عراقة أصله يف قوهل: "إنه من نسل بهرام، فهو مرشق الوجه، وـهو ابن منوچهر 
العرش اكبًرا عن  يتوارثون  فهم  القدم،  الطائفة منذ  امللك متوارث يف ـهذه  وإن  العظيم، 

اكبر، منذ عهد آدم")2).

وطبييع أن ـهذا الكالم من مبالغات الشعراء، فهو ال يتفق مع اتلاريخ اذلي يثبت أن 
أخستان لم يكن عظيًما تلك العظمة اليت َصوَّرـها الشاعر.

– ـهادئًا، بل اكن مرًحا لكثري من  – رغم ضعفه  لم يكن  املعسكر  واملهم أن ـهذا 
احلروب واملنازاعت، شأنه يف ذلك شأن غريه من املعسكرات اليت أملمنا بها.

  – وخنتم حديثنا عن انلاحية السياسية – يف ذلك العرص – بعرض معسكرين اكنت هلما
إىل جانب صبغتهما السياسية – صبغٌة دينية، وـهما: املعسكر السين ممثاًل يف العباسيني يف 

بغداد، واملعسكر الشييع ممثاًل يف اإلسماعيليني يف إيران، لرنى صلتهما بسري احلوادث.

رسخ���ي���ل س���پ���اه ت����اج����داران ي����اران)1)  ش��ه��ر  مج��ل��ه  مج��ل��ه  رس 
م��ط��ل��ق م���ل���ك امل����ل����وك اعل���مخ�����اق�����ان ج����ه����ان م��ع��ظ��م
وس���ي���اىهدارن����������دۀ ت����ت پ����ادش����اىه س���پ���ب���دى  داراي 
وتمكني ج���الل  ج��ه��ت  ي��ع��ين ك���ه ج���الل دول����ت ودي���نص��اح��ب 
زي���ب���ن���دٔهۀ م��ل��ك ـه��ف��ت ك��ش��ورت�����اج م���ل���اكن أب�����و امل��ظ��ف��ر

ص30) وجم���ن���ون،  يل��ىل  )ن���ظ���اىم: 
چهر وم�����رشى  ن�����رشاد  ب���ه���رام  چهر)2)  م��ن��و  م��ل��ك  ص����دف  دّر 
اول ت����اب����دور  ط��ائ��ف��ه  مسلسلزي����ن  در  ن��س��ل  ب��ه  ش��اـه��ي��ش 
ب��راگه اگه  رس��ي��ده  ك��ه  اش  ش��اهنطفه  ب���ر  ش����اه  ـه��س��ت  آدم  ت���ا 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)





الفصل اثلالث 
املعسكران السين والشييع

1- العباسيون يف بغداد:
إذا ألقينا نظرة ىلع معسكر العباسيني – يف القرن السادس اهلجري – جنده ضعيف 
الشأن، خمتل األوضاع، فقد طىغ فيه نفوذ الوزراء، واألمراء، وحاكم ادلول، اليت طفت ىلع 

سطح اخلالفة العباسية.

واكن نفوذ السالجقة قويًّا نافًذا، لقد اكن ظهورـهم فرتة متمزية يف اتلاريخ اإلساليم، إذ 
أنه أدى إىل تاليش ـهيبة اخلالفة)1)، حبيث أصبح اخلليفة صورة جوفاء، وألعوبة يف أيدي 
الوالة، وصار ال يملك حرية اتلرصف حىت يف شئونه اخلاصة، وظل وضع اخللفاء ىلع ـهذا 

انلحو من الضعف، إىل أن زالت ادلولة العباسية ىلع يد املغول.

وكثرًيا ما اكن الزناع يَُشبُّ بني اخللفاء وسالطني السالجقة، ويؤدي إىل قيام حروب 
بني الطرفني. فيف اعم 529ـه، شبت نريان احلرب بني املسرتشد باهلل العبايس، والسلطان 
مسعود السلجويق، وانتهت بهزيمة اخلليفة وأرسه، وبقائه حبيًسا يف مراغة، إىل أن ـهجم 

عليه مجاعة من اإلسماعيليني فقتلوه ومثلوا به)2).

Lane-Poole: The Muhammedan Dynasties, p. 139.  (1(
آل سلجوق، ص)17-178، جممل  تواريخ  ابلنداري: خمترص  ادلول، ص357-356،  تاريخ خمترص  العربي:  ابن   (2(

القصص واتلواريخ )جمهول املؤلف) ص53)-)5)، محد اهلل مستويف قزويين: تاريخ گزيده، ص65).
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وبويع ابنه الراشد باخلالفة، فتوجه مسعود إىل بغداد، حيث جتدد الزناع بني مسعود 
والراشد، وسواء أكان سبب الزناع مطابلة مسعود للراشد برضيبة كبرية)1)، أم رغبة الراشد 
يف األخذ بثأر أبيه)2)، فإن احلرب قامت فعاًل بني الطرفني، وحارص مسعود بغداد مخسني 
يوًما، بينما أمر اخلليفة حبذف اسم السلطان السلجويق من اخلطبة، ولكن ادلائرة دارت 
إىل مراغة، ودخل مسعود  منها  ثم ـهرب  املوصل  إىل  الفرار  إىل  فاضطر  انلهاية،  عليه يف 
بغداد، وَعنيَّ املقتيف خليفة، وأصبحت يف يده لك أمور ادلولة. ثم توجه – بعد ذلك – لقتال 
اخلليفة، فهزمه يف مراغة، ولكن اخلليفة ـهرب إىل إصفهان، حيث قتله اإلسماعيليون)3).

وـهكذا نرى كيف تدخل السالجقة يف شئون ادلولة العباسية وسيطروا ىلع خلفائها، 
وكيف سىع املسرتشد والرائد إىل حتفهما، حينما ناصبا السلطان السلجويق العداء.

وقد ظل مسعود صاحب اللكمة العليا، إىل أن تويف، يف اعم 7)5ـه، فانتهز اخلليفة املقتيف 
فرصة وفاته يلتنفس الصعداء، وحاول أن يستعيد استقالهل املسلوب، ولكن احلرب لم 
تلبث أن قامت بينه وبني السلطان حممد يف اعم 551ـه، فقد رفض املقتيف ذكر اسم حممد 
يف اخلطبة، فتقدم إىل بغداد وحارصـها، ولكن أـهلها استماتوا يف ادلفاع عنها، كما ثارت 
االضطرابات يف آذربيجان، فاضطر حممد إىل رفع احلصار – كما مرَّ – وبذلك زال اخلطر 
السلجويق عن بغداد، وانترص اخلليفة العبايس؛ واكن أول من حكم مستقالًّ عن سيطرة 

سالطني السالجقة منذ عهد املنترص))).

ابن األثري: الاكمل، ج11، ص17، اجلنايب: تارخيه )ابلاب اثلامن عرش).  (1(
صدر ادلين احلسيين: أخبار ادلولة السلجوقية، ص108، ابن انلظام احلسيين: العراضة، ص119-121، الراوندي:   (2(

راحة الصدور، ص229-228.
املراجع السابقة، ونفس الصفحات املذكورة.  (3(

ابن العربي: تاريخ خمترص ادلول، ص363.  (((



الكتاب األول
9191

  – غري أن روح الغدر لم تلبث أن سيطرت ىلع أبناء املقتيف، فلم يكد يرشف ىلع املوت
يف اعم 555 ـه- ويعني ابنه املستنجد خليفة هل، حىت ادىع ابنه األصغر أبو عيل اخلالفة، 
فانقسم انلاس قسمني، وثارت االضطرابات يف بغداد، وحينئذ َدبَّرت وادلة "أيب عيل" ـهذا 
مكيدة لقتل املستنجد، ولكنه علم بما ُدبِّر هل يف اخلفاء، فاحتاط لألمر، ففشلت احليلة، 

وَسَجن أبا عيّل وأمه، وتوىل اخلالفة أحد عرش اعًما)1).

كما سيطرت روح الغدر ىلع األمراء وكبار رجال ادلولة، فقد حدثنا اتلاريخ أنه بعد 
موت املستنجد يف اعم 566ـه، خلفه ابنه املستيضء باهلل. ولكن أمري أمرائه قطب ادلين 
قيماز اغتصب السلطة منه، وترصَّف يف اكفة أمور ادلولة، ثم أراد – يف اعم 570 ـه- القبض 
ىلع الوزير رشيد ادلين العطار، اذلي جلأ إىل اخلليفة، وحينئذ أمر قيماز بنهب بيت الوزير، 
بل ذـهب به اعتداده بسلطته إىل السري – ىلع رأس العامة – إىل قرص اخلليفة حماواًل القبض 
ىلع العطار، وسمع اخلليفة صياح العامة فأطل عليهم وصاح فيهم: "أيها انلاس: لقد جتاوز 
ـهاجوا،  اخلليفة  العامة كالم  فلما سمع  نلا"  ودمه  لكم،   – اآلن   – فأمواهل  قيماز حده، 
لوا إىل بيت قيماز، اذلي فرَّ إىل املوصل، يلتجنب غضبهم، ولكنه ـهلك يف الطريق من  وحتوَّ

شدة احلرارة والعطش)2).

أن  غري  اهلل،  دلين  انلارص  ابنه  فخلفه  575ـه،  اعم  يف  باهلل  املستيضء  تويف  وقد 
االضطرابات كرثت وانترشت يف املمالك اإلسالمية، فاكنت احلروب ال تمد حىت تشتعل 
أفراد ابليت السلجويق، وبني السالجقة واألتابكة، وبني األتابكة والكرج، وبني  بني 
السالجقة وملوك خوارزم – كما مرَّ – واكن اخلليفة انلارص يشرتك يف بعضها أحيانًا، فيؤيد 
نَه من  خصًما ىلع خصم، فقد رأينا كيف أيد قزل آرسالن ضد السلطان السلجويق، وَمكَّ

ابن العربي: تاريخ خمترص ادلول، ص368-367.  (1(
خواندامري: دستور الوزراء، ص)95-9.  (2(
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االنتصار عليه، وقد امتدت خالفته إىل أن شهدت سقوط األتابكة، وبدء ـهجوم املغول، 
ويكاد  621ـه)1)،  اعم  إىل  حيًّا  اكن  أنه  ىلع  تدل  عرصه  عن  نلا  حفظت  اليت  انلقود  فإن 

يكون من اثلابت أنه تويف يف اعم 622ـه)2).

اكنوا  اخللفاء  ألن  مضطرًبا،  مزعزاًع  اكن  السين  العباسيني  معسكر  أن  نرى  وـهكذا 
يمثِّلون – يف أغلب األحيان – دوًرا ثانويًّا يف توجيه احلوادث يف القرن السادس اهلجري، 
ولكنهم اكنوا قوة روحية، هلا أثرـها يف حياة انلاس، فقد اكنوا سنيني، تلتف حوهلم قلوب 
أـهل السنة، يف مجيع أقطار العالم اإلساليم، وحياول الوالة أن حيصلوا ىلع تفويض منهم 
السياسية. شخصيتهم  من  ا  جدًّ بكثري  أقوى  الروحية  شخصيتهم  فاكنت  باخلالفة، 

وقد اكن نظاىم سنِّيًّا، فمن الطبييع أن يُِشيد بأـهل السنة، وأن يتعلق قلبه بالعباسيني، 
وأن يكرث – يف منظوماته – من ذكر أئمة أـهل السنة واإلشادة بفضلهم)3).

2- اإلسماعيليون يف إيران:
وإذا تركنا املعسكر السين، إىل املعسكر املناـهض هل من انلاحية املذـهبية، فإننا جنده – 
يف إيران – ممثاًل يف اإلسماعيليني اذلين اكنوا – يف ذلك الوقت – يف أوج قوتهم ونشاطهم، 

واكنوا يلعبون دوًرا خطرًيا، أثَّر يف حياة انلاس تأثرًيا ملحوًظا.

وقد أخذت قوة اإلسماعيليني تظهر وتزداد يف عرص ملكشاه السلجويق، ثم تمكن 
ا  مقرًّ وجعلها  83) ـه-  اعم  يف   – املوت  قلعة  ىلع  االستيالء  من  الصباح،  حسن  زعيمهم 
لطائفته، وانضم كثري من انلاس إيلهم، فقويت بذلك شوكتهم، ولم يلبثوا أن تمكنوا من 

 Lane-Poole: Catalogue of Arabic Coins at Cairo, p. 104.  (1(
ابن األثري: الاكمل، ج12، ص276، حافظ أبرو: زبدة اتلواريخ، ص222ب، ابن الوردي: تارخيه، ص)17.  (2(

سأحتدث عن ـهذا بيشء من اتلفصيل فيما بعد، يف أثناء احلديث عن مذـهب نظاىم ادليين.  (3(
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قويًّا  معسكًرا  فأصبحوا  قهستان،  قالع  أكرث  فتحوا  كما  خراسان،  قالع  من  كثري  فتح 
ه سري احلوادث، خصوًصا يف القرن السادس اهلجري. خُيىَش خطره، ويستطيع أن يوجِّ

وقد وصل اإلسماعيليون نسبهم جبعفر الصادق، اإلمام السادس من أئمة الشيعة، غري 
فوا يف العقيدة، فزادوا ونقصوا يف أحاكم اإلسالم، حىت أبطلوـها  أنهم – فيما يبدو – ترصَّ
مجيًعا)1)، مما جعل خصومهم يسمونهم املالحدة ملا أحدثوه يف أصول ادلين من حتوير غريَّـها 

بل ألغاـها)2).

قتله،  جيب  اكفًرا  مذـهبهم  نرش  سبيل  يف  يقف  من  لك  اإلسماعيليون  اعترب  وقد 
فسفكوا– ذللك – كثرًيا من ادلماء، وتََسبَّبُوا يف قتل عدد غري قليل من اخللفاء والقضاة 
والوزراء، وحاولوا قتل لك من خيالفهم يف الرأي، حىت أحدثوا الرعب يف قلوب انلاس، واكنوا 

مصدر قلق فكري هلم.

ومهما يكن من يشء، فقد تظاـهر حسن الصباح – يف أول أمره – بالورع واتلقوى 
ابليت  أفراد  بني  اليت سادت  املنازاعت  يستفيد من  أن  ادلين، وحاول  بمبادئ  واتلمسك 
السلجويق، يف توطيد داعئم معسكره حىت صار قويًّا مرـهوب اجلانب، ثم أخذ يُنفذ آراءه 
نشاط  فزاد  ملكشاه،  وفاة  بعد  أمواهلم،  واالستيالء ىلع  املخالفني،  دماء  إباحة سفك  يف 
اإلسماعيلية يف عهد بركيارق، وحممد وسنجر، واكن أشد ما يكون يف العرص اذلي اعش 

فيه نظاىم.

وقد جعل حسن الصباح والية عهده لوزيره بزرگ أميد، اذلي خلفه بعد موته يف اعم 
518ـه، فغذى مبادئه، ولم يستطع السلطان سنجر القضاء عليه، بل إنه اضطر إىل اتلنازل 

الشبانكاري: جممع األنساب، ص221-220.  (1(
املرجع السابق، ص219، ابليضاوي: نظام اتلواريخ، ص83، الكريم األقرايئ: مسامرة األخيار، ص7)-8).  (2(
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هل عن بعض حقوقه يف الري، وطربستان، وقزوين، فعظمت قوته، واتسع نفوذه)1)، وـهو اذلي 
تسبب يف قتل اخلليفة العبايس املسرتشد باهلل.

فأمر  لُِمثُل سابقيه،  ابنه حممد، واكن خملًصا  أميد، يف اعم 532ـه، فخلفه  وتُُويفِّ بزرگ 
قايض  قُِتل  كما  الراشد،  اخلليفة  عهده  يف  َفُقِتل  واألرشاف  احلاكم  من  كبري  عدد  بقتل 

قهستان، وقُِتل داود بن السلطان حممود السلجويق غيلة يف تربيز)2).

وقتل اإلسماعيليون يف عهده "جوـهر" حاكم الري، فخلفه عباس، واكن أحد ممايلكه، 
وقيل إنه اجتهد يف قتلهم حىت أـهلك عدًدا كبرًيا منهم، وإنه بىن من رءوسهم مناًرا أذن 

عليه املؤذنون)3).

أسبواًع  احتفلوا  أنهم  ُروِي  حىت  والوالة،  اخللفاء  بقتل  يغتبطون  اإلسماعيليون  واكن 
بمقتل اخلليفة الراشد))).

وتُُويفِّ حممد بن بزرگ أميد يف اعم 555ـه، فخلفه ابنه احلسن اذلي اكن أىلع مرتبة من 
ل أحاكم اإلسالم وأطلق للناس العنان، يفعلون ما يشاءون، وصنَّف  وَّ

َ
أبيه يف اتلعصب، فَأ

كتبًا كثرية تتعلق بمذـهبهم، اكنت مملوءة باخلرافات، واأللفاظ املعسولة، وادىع أنه اكن ال 
ينطق عن اهلوى، وإنما ـهو ويح يوىح إيله، فراق قوهل يف أعني العامة، واستطاع أن ينرش 
مبادئه بينهم، فادىع أن اتلاكيلف الرشعية قد ُرفِعت عن انلاس. فرفع عنهم الصوم، وأباح 
الزنا، مادام برضا طرفني يسود  أباح هلم  هلم اخلمور ألنها اكملاء ال رضر من رشبها، كما 

بينهما احلب.

الشبانكاري: جممع األنساب، ص225.  (1(
ابلنداري: خمترص تواريخ آل سلجوق، ص195، صدر ادلين احلسيين: أخبار ادلولة السلجوقية، ص)11.  (2(

ابلنداري: خمترص تواريخ آل سلجوق، ص192.  (3(
Darab: Makhzanol Asrar, p. 85.  (((
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وقد انترشت ـهذه اتلعايلم يف سيستان، وقهستان، فقوي أمر اإلسماعيليني يف عهده إىل 
أن تويف يف اعم 561ـه)1)، فخلفه ابنه حممد اذلي لم يكتف بتعايلم وادله، بل أسبغ ىلع نفسه 
صفات األلوـهية، فاكن إذا أرسل إىل ملك رسالة حتدث عن نفسه بقوهل: "اخلالق الرمحن 
اذلين  واألرشاف،  احلاكم  لقتل  اإلساليم  العالم  يف  ماكن  إىل لك  رسله  وأرسل  القادر)2)". 

وقفوا حجرة عرثة يف سبيل نرش املبادئ اإلسماعيلية)3)، فقتل الكثري.

مدة  وطول  والسلجوقية،  العباسية  ادلوتلني  ضعف  سياسته  تنفيذ  ىلع  ساعده  وقد 
حكمه اذلي امتد إىل اعم 607ـه، وقيل إن ابنه اكن خمالًفا آلرائه وتعايلمه ادلينية، فدسَّ هل 

السم يلتخلص منه))).

قتلوا  آذربيجان)5)، كما  أتابك  بقتل قزل آرسالن  انتىه اإلسماعيليون يف عهده  وقد 
مسعود بن عيل وزير خوارزمشاه، يف اعم 596ـه)6).

وـهكذا نالحظ أن نشاط ـهذه الطائفة قد ازدادت خطورته يف انلصف اثلاين من القرن 
السادس اهلجري.

وتعترب ـهذه الفرتة أـهم فرتة يف حياة نظاىم، فقد نظم يف خالهلا مجيع منظوماته، واتصل 
بكثري من احلوادث عن قرب، وال شك أنهم اكنوا مصدر فزع ورعب هل ولغريه من السنيني، 

الشبانكاري: جممع األنساب، ص227-226.  (1(
املرجع السابق، ص228.  (2(
املرجع السابق، ص227.  (3(
املرجع السابق، ص228.  (((

محد اهلل مستويف قزويين: تاريخ گزيده، ص76).  (5(
ابن األثري: الاكمل، ج12، ص)10، ابن الوردي: تارخيه، ج2، ص79.  (6(
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حاكم  بهرامشاه  ر  حذَّ حينما  هلم  كرـهه  ظهر  وقد  ترصفاته،  يف  الرعب  ـهذا  أثَّر  وربما 
أرزجنان منهم، فقال: "إن راية إسحق اعيلة بفضله، وعدوُّه – إن وُِجد – إسماعييل")1).

مجيع  بتحطيم  أمر  اذلي  املغويل،  ـهوالكو  يد  ىلع  اإلسماعيليني  معسكر  انهار  وقد 
ذلك يف  باستئصال شأفتهم)2). واكن  أمر  كما   –   در  وميمون  أملوت  وخصوًصا   – قالعهم 
اعم )65ـه، كما ضبطه الكريم األقرايئ ببيتني، ترمجتهما: "ملا أصبحت سنة العرب أربًعا 
– قام خورشاه ملك اإلسماعيليني، من ىلع عرشه، يف فجر يوم األحد  ومخسني وستمائة 

املوافق غرة ذي القعدة، ووقف ذيلاًل بني يدي ـهوالكو")3).

ىلع  ويساعد  الرعب،  يُِشيع  اكن  اإلسماعيليني  معسكر  فإن  يشء  من  يكن  ومهما 
االضطراب.

أن  دراستنا  بموضوع  تتصل  اليت  املعسكرات،  خمتلف  استعراض  بعد  أدركنا  ولعلنا 
السياسية يف عرص نظاىم اكنت قلقة غري مستقرة، تبعث ىلع اخلوف والتشتت  األحوال 
وبلبلة األفاكر، مما جعل حياة انلاس مضطربة مهددة؛ فأشاع فيهم انلفاق، وحبَّب بعضهم 

يف العزلة واالنزواء.

للنوايح األخرى من اجتماعية،  السياسية، نلعرض  القدر، يف انلاحية  ونكتيف بهذا 
وفنية، ودينية، ونرى مبلغ تأثرـها باألحوال السائدة يف ذلك العرص.

ـهذه ترمجة قول نظاىم يف خمزن األرسار، ص33:  (1(
ضدش اگرـهست سماعيليست  رايت اسحق ازواعليست 

الشبانكاري: جممع األنساب، ص231-228.  (2(
ذكر الكريم األقرايئ ـهذين ابليتني يف مسامرة األخيار، ص7)-8) وـهما:  (3(

يكشنبه بود غرۀ ذي قعده بام��داد  سال عرب چوششصد وپنجاچهارسال 
برخاست پيش تت ـهوالكو بايستاد  خورشاه پادشاه سم�اع�يليان زت��ت 



الفصل الرابع
نظاىم عرص  يف  والريفية  والفنية  االجتماعية  انلوايح 

1- انلاحية االجتماعية:
امتاز القرن السادس اهلجري بكرثة ما حدث فيه من اتلغريات، نتيجة لقيام بعض 
بال  ادلول،  ـهذه  بني  احلروب  أوار  اشتد  كيف  رأينا  وقد  اآلخر،  ابلعض  وسقوط  ادلول 
فقد  انلاس االجتماعية،  آثارـها يف حياة  احلالة اكنت هلا  أن ـهذه  تقريبًا. وطبييع  انقطاع 

جعلتها متقلبة غري مستقرة.

األقطار  من  وما جاورـهما  والعراق  إيران  السلجويق، ىلع  العنرص  لسيطرة  كما اكنت 
اإلسالمية، آثاٌر واضحة يف احلياة االجتماعية، فقد اكن السالجقة عنرًصا جديًدا، خيالف 
يألفوا حياة املدن واالستقرار من قبل)1). واكن سالطني السالجقة  لم  أنهم  السامانيني يف 
األولني غري مثقفني، مما جعلهم يف احتياج إىل كثري من املوظفني ليستعملوـهم يف املهام 
املختلفة)2)، فربزت بذلك طبقة املوظفني وازداد نفوذ بعض أفرادـها تبًعا ألـهمية مناصبهم، 

أو لصلتهم بالسلطان السلجويق.

نظاىم عرويض سمرقندي: چهار مقاهل، ص23-)2، بهار: سبك شنايس ج2 ص5)6-2)2.  (1(
برتلس: نظاىم شاعر آذربيجان العظيم، ص13.  (2(
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واكنت عالقة السالطني باجليوش معقدة للغاية، فقد أدت سيطرة السالجقة إىل وفود 
  – عدة قبائل – من عنرصـهم – إىل إيران وغريـها من املمالك اإلسالمية، واضُطر السالطني
أحيانًا – إىل إعطاء أفراد ـهذه القبائل مرتبات مثل اجلنود. ولكنها كثرًيا ما اكنت مصدر 
فتنة وقلق، خصوًصا يف الوقت اذلي اكن السالطني حيرمون أفرادـها من مرتباتهم)1)، فاكنت 

القبائل تساعد ىلع ازدياد احلالة سوًءا واضطرابًا.

ومن الظواـهر االجتماعية اجلديرة باملالحظة – يف ذلك العرص – ظهور أـهمية املدن، 
وازدياد تلك األـهمية بمرور الزمن، حىت صارت بلعض املدن شخصية واضحة مستقلة هلا 
مقوماتها وممزياتها، كرشوان، وتربيز، ومراغة، كما ظهرت أـهمية اثلغور، كأرزجنان وگنجه 
وما شابههما، ألن ـهذه اثلغور اكنت تؤدي واجبًا دينيًّا مقدًسا، ـهو صد أعداء اإلسالم، من 
الگرج والروم، عن ادليار اإلسالمية مما أضىف عليها وىلع حاكمها أـهمية كبرية، وجعل والة 

اثلغور موضع تقدير املسلمني ومدح الشعراء والُكتَّاب.

وقد تبع ـهذا ظهور عدة طبقات يف لك مدينة، اكلعظماء، واألرشاف، واتلجار، والعمال، 
والصناع، والفقراء، وقد َكرُثت طبقة الصناع يف بعض املدن، واكنت الصنااعت تتناسب 

مع لك مدينة.

والفقراء،  والصناع  العمال  طبقات  بني  خصبًا  مرتًعا  وجدوا  قد  الصوفية  أن  ويبدو 
فنرشوا تعايلمهم بينهم، وضموا الكثريين منهم إىل صفوفهم)2). واكنت إحدى فرق الصوفية، 
ويه فرقة "األخية"، تستعمل السالح كوسيلة ألخذ حقها، وإصالح املجتمع، مما جعلها 

أكرث تمشيًا مع نفسية ساكن اثلغور، فانضم كثري منهم حتت لوائها)3).

برتلس: نظاىم شاعر آذربيجان العظيم، ص)1.  (1(
املرجع السابق، ص15.  (2(

سيأيت احلديث عن فرقة األخية فيما بعد ألن نظاىم اكن يف أغلب الظن متصاًل بهم.  (3(
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وطبييع أن ـهذه احلالة قد جعلت طبقة الصوفية تظفر باحرتام انلاس واحلاكم، فارتفع 
شأن رجاهلا، وعظم تأثريـهم يف حياة انلاس.

واكن النتشار تعايلم الصوفية أثر يف إنماء الشعور حبب الوحدة واالنزواء، بسبب حالة 
القلق اليت سادت حياة انلاس، فجعلتهم ال يطمئنون بلعضهم ابلعض، فشاع الشك وعدم 

اإلخالص وانعدمت الُمثُل األخالقية القويمة)1).

وـهكذا أثَّرت انلاحية السياسية يف حياة انلاس االجتماعية، وَكيََّفتْها حسب مقتضياتها.

2- انلاحية الفنية:
الواسع، اذلي يشمل األدب، وانلقش، واتلصوير،  – الفن بمعناه  – ـهنا  وأقصد بالفن 

والصنعة واملعمار، وما شابه ذلك.

انلقش،  فن  ارتى  فقد  واضًحا؛  رواًجا  العرص،  ذلك  يف  راج  قد  الفن  أن  واملالحظ 
واتلصوير، والصنعة، واملعمار، يف العرص السلجويق، ألن السالجقة اكنوا يعشقون الفنون 

اجلميلة ويرعونها، وقد امتد تأثريـهم، يف ـهذه انلاحية إىل عرص املغول)2).

وقد اكن بلداوة السالجقة أثٌر يف رواج الفنون، فقد شغفوا باملباين الفخمة، وانلقوش 
اجلميلة، واللوحات املزخرفة، اليت اكنت تريض ذوقهم وتسد حاجتهم انلفسية.

ويبدو أنهم اكنوا قد تعلموا – قبل فتحهم إليران – فن الصنعة واملعمار من الغزنويني، 
الفن  روائع  فبقيْت  عليها)3)،  قُون  ويَُشوِّ الفنون  أنفسهم حيمون  السالجقة  واكن سالطني 
الفن اإلساليم، قد وصل إىل  العلماء أن  اإليراين منذ عهد السالجقة، ويعتقد كثري من 

سأتناول ـهذه املسألة بيشء من اتلفصيل يف أثناء احلديث عن انلاحية ادلينية.  (1(
كريسيت ويلسن: تاريخ صنايع إيران )ترمجة فريار)، ص2)1.  (2(

M.S. Dimand: A Handbook of Mohammadan Decorative Arts, p. 173.  (3(
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أىلع درجاته يف عهدـهم، وأن اآلثار ابلاقية، منذ ذلك العهد، قليلة انلظري يف تاريخ الفن 
اإليراين)1).

ولم يظل الفن حيًّا مقرونًا بالعشق واالبتاكر يف داخل إيران وحدـها، بل بسطت فتوح 
السالجقة أصول الفن اإليراين إىل سواحل ابلحر األبيض وشمال إفريقية، مما جعل آثار 

الفنون اإليرانية تُرى يف مرص، وسورية، بعد ذلك بعدة قرون)2).

وقد امتاز الفن اعمة بميله إىل حب اتلفنن واتلصنع؛ فوضحت ـهذه الظاـهرة يف شعر 
نظاىم، كما أخذ كثرًيا من استعاراته من الفنون اجلميلة.

أما انلاحية األدبية؛ فقد ظهر فيها لون جديد من ألوان األدب، يمكن أن نسميه أدب 
املدينة.

فاملالحظ أن اآلداب، يف القرون اليت سبقت تلك العرص، اكنت تنقسم إىل قسمني:

1- األدب املكتوب، أو أدب الطبقات احلاكمة.

2- األدب الشفوي)3)، أو أدب الشعب.

ثم ظهر نوع جديد، ـهو أدب املدينة، أنتجته ظاـهرة جديدة، يه ظهور املدينة كبيئة 
مستقلة هلا خصائصها، واكن ـهذا انلوع قويًّا يف القرن السادس اهلجري.

موا اآلداب حبسب املدن، فعويف يف  الظاـهرة، فقسَّ أنفسهم إىل ـهذه  القدماء  تنبه  وقد 
بلاب األبلاب – مثاًل – قد قسم الشعراء حبسب املدن واألقايلم. فذكر نظاىم ضمن شعراء 

قم، وـهذا ـهو عني ما فعله لطفعيل بيك يف آتشكده.

كريسيت ويلسن: تاريخ صنايع إيران، ص2)1.  (1(
كريسيت ويلسن: تاريخ صنايع إيران، ص3)1.  (2(

برتلس: نظاىم شاعر آذربيجان العظيم، ص16.  (3(
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وقد اتذت آداب املدن صورة واضحة ممزية يف عرص نظاىم، ألن حاكم املدن اجتهدوا 
يف مجع الشعراء والكتاب حوهلم، حىت يظفروا بمدحهم واتلغين بفضائلهم.

ولكن آداب املدن اكنت حتت تأثري آداب ابلالط، فاكن شعراء املدن وكتابها يستعملون 
نفس األسلوب – اذلي يُستعمل يف مدح السالطني – يف مدح حاكم املدن، بنفس الطريقة 
تقريبًا، غري أن شخصية املدينة، وما فيها من اعدات وتقايلد، اكنت تظهر يف آثارـهم بني 

احلني واحلني)1).

وأكرب الظن أن اآلداب السلطانية قد بقيت – يف العرص السلجويق – دون تغيري كبري، 
بينما شاعت اللغة الفارسية يف اهلند وآسيا الصغرى، ولكن السالجقة لم يهجروا لغتهم، 
عالمات  من  الفارسية  ظلت  فقد  ذلك  ومع  اخلاصة،  جمالسهم  يف  يستعملونها  اكنوا  بل 
وبالد  األرمن  كبالد  قومية  آداب  فيها  اكنت  بالد  يف  أـهميتها  وظهرت  احلاكمة،  الطبقة 

الگرج، فظهرت آثارـها يف تلك اآلداب)2).

ويبدو أن شعر ابلالط قد راج يف رشوان رواًجا كبرًيا، فقد حرص حاكم رشوان ىلع 
مجع الشعراء حوهلم لإلشادة بذكرـهم، حىت يشتهروا عن طريقهم، واكن أبو العالء الگنجوى 

يعترب رئيس الشعراء اذلين أحاطوا بمنوچهر ثم بابنه أخستان من بعده)3).

ولعل مما يؤسف هل، أن ديوان أيب العالء ليس بني أيدينا، وإنما توجد نماذج من شعره 
يف كتب اتلذاكر، ويبدو أنه اكن يتمتع بماكنة عظيمة يف ذلك ابلالط.

غري أن حياة شعراء ابلالط لم تكن خايلة من املشكالت فقد اتُِّهَم أبو العالء بأنه 
أعطى معلومات عن ابلالط ألعداء رشوان، وفقد بذلك عطف ابلالط، ولم جُيِْد دفاعه 

لن أرسف يف ذكر األمثلة والشواـهد مكتفيًا بما ورد يف شعر نظاىم مما سريد ذكره.  (1(
برتلس: نظاىم شاعر آذربيجان، ص17-16.  (2(

أمني رازي: ـهفت إقليم، ص521أ.  (3(
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فيه يف  الوفاء، يف وقت اكن  وانعدام  احلقيقة  يتحدث عن ضياع  فأخذ  شيئًا،  نفسه  عن 
اخلامسة واخلمسني من عمره، وـهكذا يبدو أن شعراء ابلالط كثرًيا ما اكنوا يقومون بأدوار 

سياسية.

بهم،  والوشاية  ألساتذتهم،  اتلالميذ  ـهجاء  ظاـهرة  إبراز  يف  العرص  روح  أثَّرت  وقد 
فرأينا اخلاقاين تلميذ أيب العالء يهجو أستاذه وييش به يف ابلالط، ويتهمه بأن هل عالقات 
باإلسماعيليني، حىت جيد نلفسه طريًقا يف ابلالط، وقد آل أمر اخلاقاين نفسه إىل السجن 

فأثَّر يف جمرى حياته، بعد ذلك، تأثرًيا كبرًيا)1).

كما اكن فليك الرشواين موضع ـهجوم أثري ادلين أخسيكيت وأديب صابر، وانتىه أمره 
بالسجن أيًضا، وقد روي أنه خرج من السجن ـهيكاًل عظميًّا فأدَّى ـهذا إىل مرضه ورسعة 

وفاته)2).

ولعل ما حدث للخاقاين وفليك الرشواين اكن هل أثره يف نفس نظاىم، فاكن كثرًيا ما يشري 
إىل خطورة خدمة ابلالط كما سيأيت.

واكن لألتابكة شعراء وُكتَّاب، ومن أـهم شعرائهم جمري ادلين ابليلقاين، غري أن شعره 
ادلـهلوي  أمري خرو  وإن اكن  دقيًقا،  تقديًرا  الشعرية  درجته  تقدير  نستطيع  فال  ضائع، 

يُفضله ىلع اخلاقاين، ويعتربه أشعر منه)3).

أن  ويعتقد  ونفاق،  وزيف  ابلالط من كذب  بما يف حياة  يشعر  ادلين  وقد اكن جمري 
اإلنسان جيب أن يكون اكلعود يعطي سكًرا يف حياته، وُيْصِدُر نغًما حلًوا بعد وفاته.

أمني رازي: ـهفت إقليم، ص510أ، ب.  (1(
املرجع السابق، 517أ.  (2(

خاقاين  تلميذ  إنه اكن  اجلنات، ص78،  روضات  إصفهاين يف  باقر  ويقول حممد  السابق، ص525أ، ب؛  املرجع   (3(
ونظاىم.
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واكنت القصيدة يه انلموذج الشعري لشعراء ابلالط ويعترب أنوري وخاقاين من أبدع 
شعراء ـهذا الفن)1).

شخصية  فيه  تتيف  اذلي  الشعر  بأنه  يوصف  فإنما  بيشء،  وصف  إن  ابلالط  وشعر 
الشاعر إىل حد كبري، تلظهر شخصية املمدوح واضحة جلية.

أما األدب كصناعة؛ فقد امتاز بما امتاز به الفن اعمة، يف ذلك العرص، من ميل إىل 
اتلفنن، فالشاعر أو انلاثر اكن ال يكتيف بصب أفاكره يف قوالب مجيلة من األلفاظ، بل اكن 
حياول أن يرسم ىلع ـهذه القوالب من انلقوش والزخارف ما جيعل منظرـها رائًعا بديًعا، فامتأل 
األدب باملحسنات اللفظية والتشبيهات واالستعارات والكنايات وما شابهها، وراقت ـهذه 
األشياء يف أعني انلاس فأكرث الشعراء والكتاب منها، وطغت ىلع بعض األشعار، فجعلت 

فهمها صعبًا مما سأحتدث عنه، يف أثناء احلديث عن مزايا فن نظاىم.

وقد تأثرت انلاحية األدبية بانلاحية ادلينية؛ فلنعرض هلذه انلاحية األخرية لرنى مبلغ 
تأثريـها يف سابقتها.

3- انلاحية ادلينية:
تأثرت احلياة ادلينية، يف القرن السادس اهلجري، بما ساد احلياة السياسية من اضطراب 
وتشتت ومنازاعت، فاكن من أـهم ظواـهرـها شيوع اتلعصب واخلرافات، وكرثة الزناع بني 
الفرق اإلسالمية املختلفة، وعداوة أـهل العلم بعضهم للبعض اآلخر، وغلبة اجلفاف ىلع 

ال أجد رضورة لإلرساف يف ذكر األمثلة، ألنين أتناول انلاحية األدبية، كوسيلة تساعد ىلع فهم نظاىم وشعره   (1(
وتكيف معرفة االجتاـهات األدبية بصفة اعمة خمترصة، ويعترب شعر نظاىم، اذلي سريد احلديث عنه، أوضح 

شاـهد ىلع روح عرصه.
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املباحث العلمية والفلسفية، واستخدام العلم والفلسفة أداة للمجادالت املذـهبية، وجعل 
املباحث العلمية حمدودة داخل نطاق اإلحساسات املذـهبية)1).

واكنت ـهذه األوضاع سببًا يف احنراف العلم عن حموره احلقييق، اذلي ـهو ابلحث عن 
ملجادالت  خادمتني  والفلسفة  احلكمة  وأصبحت  انلظر،  ضيق  فشاع  األشياء،  حقائق 

أصحاب املذاـهب ومناظراتهم.

وقد بدأت ـهذه الظواـهر تتضح يف القرن اخلامس اهلجري، حىت ثار الغزايل – يف أواخر 
ذلك القرن – يف وجه الفالسفة، وأخذ يف تسفيه أحالمهم وتكفريـهم يف كتابه "تهافت 
الفالسفة")2). كما ذكر القفطي أن معارصي عمر اخليام تناولوه بالقدح يف دينه، حىت ترك 
براعية  ويتظاـهر  خييف أرساره   – بعد رجوعه من مكة   – احلج، واكن  إىل  نيشاپور وذـهب 

ظواـهر الرشع)3).

اخلامس  القرن  منذ  خمترصة  بصورة  األشياء  بهذه  نُِلم  أن  حيسن  األساس  ـهذا  وىلع 
اهلجري، قبل أن نعرضها يف صورتها يف القرن السادس، ألن جذورـها تمتد إىل ذلك القرن.

لعل من األشياء اجلديرة باملالحظة – يف القرن اخلامس – رواج سوق األشاعرة، وكرثة 
احلروب بني أـهل السنة والشيعة، فقد فتح لك فريق منهم مدارس، ورتَّب جمالس لدلرس. 

واكن ـهدف لك منهم رواج املذـهب اذلي يتبعه، واالنتصار ىلع أعدائه.

وقد كرثت الفرق اإلسالمية، وحاولت لك فرقة تريب مدارس الفرقة األخرى، واكنت 
تعترب ذلك العمل قرىب إىل اهلل، كما حاول لك فريق أن يسفك دماء خمالفيه، حىت يظفر 

باملثوبة من اهلل.

قاسم غين: تاريخ تصوف در إسالم، ص)6).  (1(
الغزايل: تهافت الفالسفة، ص3-).  (2(

القفطي: تاريخ احلكماء، ص163-162.  (3(
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واإلسماعيلية،  واملعزتلة،  واألشاعرة،  والسنة،  الشيعة،  بني  املذـهيب  الزناع  اشتد  وقد 
كما ظهر الزناع بني مذاـهب أـهل السنة املختلفة، وخصوًصا بني الشافعية، واحلنفية، واكن 

الزناع بني ـهذه املذاـهب املختلفة يتطور إىل درجة احلرب أحيانًا)1).

كما  بإفريقية،  الشيعة  قتل  عن  شيئًا  07) ـه-  اعم  حوادث  يف   – األثري  ابن  ذكر  وقد 
– يف حوادث اعم 08)ـه- إىل الزناع بني أـهل السنة وأـهل حملة الكرخ الشيعة، ثم  أشار 
نة والشيعة، وتريب السنيني منازل الشيعة وأبنيتهم حىت قبور  حتدث عن الزناع بني السُّ
اكظمني، وذلك يف حوادث اعم 33)ـه، وذكر مثل ـهذا الزناع يف حوادث اعم )))ـه، وقال إنه 
امتد إىل اعم 5))ـه. مما يدل ىلع أن االضطراب السيايس قد حالفه اضطراب ديين، ونزاع 
ىلع  بدوره  ـهذا  ساعد  وقد  املختلفة،  املذاـهب  وأصحاب  اإلسالمية،  الفرق  بني  مستمر 
ق املسلمني، وغلبة موجة اتلعصب، اليت بلغت أقىص قوتها يف القرن  بلبلة األفاكر وَتَفرُّ

السادس اهلجري املتصل ببحثنا.

ولكنَّ فرقة واحدة بقيت بعيدة عن اتلعصب إىل حد ما، أال ويه فرقة الصوفية، فقد 
اكن الصوفية يمتازون بسالمة الفكر والعفة واألخالق املحمودة، كما اكن أفق تفكريـهم 
أوسع بكثري من غريـهم من املتعصبني، فأكسبهم ـهذا ُحبَّ كثري من انلاس وأخذ نفوذـهم 
يزداد ويقوى، وبدأ يظهر يف األدب منذ القرن اخلامس، ثم ازداد حىت أصبح هل نوع من 
الشمول يف القرن السادس، واستمر بعد ذلك يف القرنني السابع واثلامن، حىت كدنا ال جند 

شاعًرا غري معين باصطالحات اتلصوف والعرفان.

القرون  وأدب  مثاًل،  الرابع  القرن  أدب  بني  قارنَّا  إذا  األثر  بهذا  حنس  أن  ويمكن 
اتلايلة، وخصوًصا القرن السادس، فقد اكن أدب القرن الرابع خايلًا من الصنعة واتللكف 
والكنايات  واالستعارات  املجازية  املعاين  من   – تقريبًا   – خايلًا  اكن  كما  الفهم،  سهل 

قاسم غين: تاريخ تصوف در إسالم، ص68).  (1(
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القرن  منذ  األشياء  بهذه  امتأل  أنه  حني  يف  ـهؤالء،  شطحات  ومن  والصوفية،  اإلرشاقية 
يف  اتلصوف  نفوذ  ازداد  وقد  اخلواص،  وبعض  العوام،  مجهور  فهم  عن  فأبعدته  اخلامس، 

الشعر، حىت أصبحت نغمة جزء كبري منه مستمدة من اتلصوف.

وقد يبدو ـهذا طبيعيًّا؛ ألن اتلصوف مذـهب والشعر لسان القلب)1).

ومن املقرر أنه ليس للعقل واالستدالل طريق إىل فضاء العشق والشوق، اذلي يسبح 
فيه خيال الصويف، فواضح – إًذا – أن اللغة اليت تستطيع أن ترتجم عن ـهذا يه لغة العشق 
واإلحساسات أي الشعر، ويرى ابلعض أن صياغة الشعر ممزوًجا باألفاكر الصوفية يه اليت 

أعطته رونًقا، واكنت سببًا يف إنتاج أمجل األشعار الفارسية)2).

وقد اكن الصوفية موضع احرتام انلاس واألمراء والسالطني، بلعدـهم عن املجادالت 
هه  املذـهبية. فقد ُروَِي أن السلطان حممود الغزنوي زار الشيخ أبا احلسن اخلرقاين عند توجُّ
يف  العريان  طاـهر  بابا  لرؤية  ذـهب  السلجويق  طغرل  السلطان  أن  ُروَِي  كما  الري)3).  إىل 
 ألن الصوفية اكنوا يصبغون تعايلمهم بالصبغة ادلينية، ويزـهدون يف 

َّ
ـهمدان))). وما ذلك إال

ادلنيا، وحطامها الزائل، ويبتعدون عن مصاحبة امللوك واألمراء وأصحاب اجلاه والسلطان، 
راضني بالزـهد والقناعة. كما اكنوا ال يتدخلون يف الزناع بني الفرق املختلفة مستعملني 

سياسة السالم مع اجلميع)5).

قاسم غين: تاريخ تصوف در إسالم، ص71)-72).  (1(
املرجع السابق، ص72).  (2(

نيمهۀ دوم، ص159-200؛ غالم رسور:  العطار: تذكرة األويلاء،  السمعاين: األنساب )نسب اخلرقاين)، ص195؛   (3(
خزينة األصفياء، ص)526-52.

الراوندي: راحة الصدور، ص99-98.   (((
قاسم غين: تاريخ تصوف، ص73)-75).  (5(
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الصليبية،  احلروُب  نريانه  وأذكت  السادس،  القرن  يف  الفرق  بني  الزناع  اشتدَّ  وقد 
وضعُف مركز اخلالفة اإلسالمية، وتشكيُل حكومات شبه مستقلة، ونزاع أمراء اإلياالت 
انلهاية،  يف  اإلسالمية  املمالك  خراب  إىل  أدَّى  مما  اآلخر،  ابلعض  مع  بعضهم  املختلفة 
انعدام  إىل  أدَّى لك ـهذا  السابع اهلجري. وقد  القرن  املغول يف  يد  وانقراض اخلالفة ىلع 

املثل األخالقية.

وقد استفاد الصوفية من ـهذه األوضاع، فبثُّوا تعايلمهم ادلينية، اليت تهدف إىل تهذيب 
انلفوس، فأصبح الغرض من ابلحث العليم – يف القرن السادس – ـهو الوصول إىل السعادة 
إيله")1). األمر  تفويض  وآخره  اجلبار  معرفة  العلم  "أول  املتعلم  شعار  واكن  األخروية، 

فالكتب  اغبلة،  واضحة  بصورة  انلظر  وضيَق  اتلعصَب  الفرق  بني  الزناع  أشاع  وقد 
  – واألشعار اليت ُحِفَظْت نلا عن ـهذا القرن، تُدلُّ ىلع أن ُكتَّابه وشعراءه اكنوا – بصفة اعمة
متأثرين بما شاع يف عرصـهم، فاكن اتلظاـهر بالفضل مصحوًبا بالغرور انلفيس، إىل غري 

ذلك من مظاـهر ضيق انلظر، واضًحا يف آثارـهم.

اإليرانيني  شعراء  ومعرفة  املذـهبية،  املباحث  وشيوع  ادلينية،  العلوم  نلفوذ  اكن  كما 
وكتابهم باللغة العربية وآدابها، أثٌر واضح يف حماولة تقليد اللغة العربية، وحمااكة فنونها.

وقد جتلَّت ـهذه الظاـهرة يف القرن السادس أكرث مما سبقه من القرون، فإن شعراء القرن 
الرابع وُكتَّابه لم يكن هلم نفس اتلعمق، اذلي الحظناه يف القرن السادس، رغم معرفتهم 

اتلامة باللغة العربية، وتأثرـهم بالفكر العريب.

– الغلو واملبالغة يف املوضواعت املذـهبية، كحمد  – أيًضا  القرن  ومن خصائص ـهذا 
اهلل واثلناء عليه، ومدح الرسول وأصحابه، وذكر املعراج ووصف الرباق. نالحظ ذلك يف 

قاسم غين: تاريخ تصوف، ص82).  (1(
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أشعار نظاىم، وخاقاين، ومجال ادلين بن عبد الرزاق؛ ونرضب مثاًل بنظاىم، فقد استغرق 
ُر ـهذه األشياء أكرث من ثالثني صفحة من منظومته األوىل "خمزن األرسار" أي ما يقرب 

ْ
ِذك

من سدسها.

ُزل الروح املعنوية، وخوف 
ْ
تََزل كما أدَّى اضطراب األوضاع يف املمالك اإلسالمية إىل 

انلاس، وتوقعهم املوت أو األرس، مما أدَّى إىل فساد األخالق وانعدام الفضائل كما ذكرنا، 
فأصبحنا جند أغلب شعراء ذلك القرن يُْكرثون من احلديث عن انعدام املروءة، وضياع 
الوفاء، وانقالب األوضاع، وإبدال األمانة باخليانة، واملحبة بالعداوة، واإلنسانية باجلفاء، 

وحتريُّ العلماء، وابتالء الفضالء، ويذّمون االختالط، ويدعون إىل الوحدة واالنزواء.

فهذا عبد الواسع اجلبيل – مثاًل – يقول: "نُِسخ الوفاء، وانعدمت املروءة، ولم يبق منها 
إال االسم، اكلعنقاء والكيمياء، لقد صارت األمانة خيانة، واذلاكء سفًها، والصداقة عداوة، 
واإلنسانية جفاء، وانعكست آداب اخللق مجيعها، بسبب ـهذا العالم ابلخيل، والفلك عديم 

الوفاء، فلك اعقل قد اْمتُِحن فانتىح زاوية، ولك فاضل قد صار مبتىل بداـهية")1).

واكن من عالمات ضيق انلظر، اشتغال الشعراء والكتاب – اغبًلا – باملسائل الشخصية 
اتلافهة، ال باملسائل العامة العظيمة. فُعيِن الشعراء باجلزئيات وُشِغفوا بذمِّ طريقة خمالفيهم، 
ورصفوا أوقاتهم وتفكريـهم يف اهلجاء والقدح، وراج بني الشعراء مدح انلفس، وإظهار 
الفضل، والعلم، والغرور، واملفاخرة، وأمثال ـهذه األشياء مقرونًة بالشكوى من بقاء قدر 

الشاعر جمهواًل، وشغلت ـهذه املسائل جزًءا كبرًيا من أشعار الشعراء يف ذلك العرص.

ـهذه ترمجة قول عبد الواسع اجلبيل:  (1(
ش��دوفا ومعدوم  مروت  شد  وكيميامنس���وخ  سيمرغ  ماندچو  نام  دو  وزـه��ر 
زيرىك سف��ه راسىت خيانت وشد  شد دوس��ىت ع��داوت وش��د م��ردىم جفاش���د 
وف��اگشته است بار گونه ـهمه رسمهاى خلق ىب  وگ��ردون  نبهره  اعل���م  زين 
ممت���حن مان���ده  بزاوئهٔ  اعق�ىل  مبت���الـه���ر  گشته  بداـهئهۀ  فاض��ىل  ـهر 

ص87)) تصوف،  تاريخ  غين:  )قاسم 
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فهذا نظاىم يقول يف الفخر: "إنين – بفضيلة املعاين – ملٌك مللوك الفضل، فقد أحاطت 
شهريت باآلفاق كإحاطة السماء؛ فصوت شعري العايل ـهو ناقوس صييت الرنَّان، وقليم يغزو 
العالم وكأنه علم فاتح، وقد ضارعت عظميت عظمة امللك كيقباد، وجاوز نفوذي عنان 
السماء، فأنا مؤيَّد الكالم يف اعلم الفصاحة، ما َطَرق أحد غريي باب السعادة، إن ماكتبايت 
ترَُشِّف ابن مقلة، ونظيم حُيريِّ ابن ـهانئ، فانظر إىل أشعاري إذا أردت أن تعرف لغة مرض، 
وأي عجب أن ترى حديثًا عذبًا من فصيح لسان مثيل؟!... أنا – واهلل – فخور بهذا الفن، 
احلر،  اكلصدف  فشعري  الفصاحة.  بهذه  وشعر  اللطافة،  بهذه  نظم  ـهناك  يكن  لم  ألنه 
واكجلوـهر انليق؛ غري أين معذب – يلاًل ونهاًرا – من فاسق، إنه حاسدي، وـهو غري رشيف. 

ولسوف ُيْهَزم وينسحب، اكنلجم ايلماين")1).

سلَّمت  فقد  مين،  أفضل  ملٌك  الكالم  مللك  "ليس  يقول:  الرشواين  خاقاين  وـهذا 
الفصاحة– يف العالم – عنانها يل، فأنا روح القدس ملريم املعاين العذراء، وأنا َمِلك اعلم 

املعاين")2).

ـهذه ترمجة قول نظاىم:  (1(
آسماىنم���لك املل��وك فضلم بفضيلت مع�اىن بمث�ال  گرفت���ه  وزم���ان  زىم 
ستاىننف��س بلند صوت��م جرس بلند صي�ىت جه���ان  ع��لم  نوردم  جهان  قلم 
كيقب���ادى رسيده بك��اله  جوزج��اىنس��رـهمتم  پرند  ز  گذشت���ه  برحشمتم 
الكالم مؤي��د  كه  در  سخ���ن  الق��راىنبواليت  صاحب  در  جبزمن  كىس  نزده 
ـه��اىنبماكتب����ات نغزم رشف آرد ابن مق��لة ابن  افتد  غلط  نظمم  زمغالطات 
شي���رينبلس��ان مرض خواىه بلسان من نظركن حدي����ث  عج�ب  چ����ه 
لس�����اىنمتفاخر بدين فن خب���دا و چ�ون نباشد رط����ب  زچن���������ني 
رواىنچ�و ص����دف ح�����الل خ�����وارم بدين  سخىن  لطيىف  بدين  نكىن 
درزياىنو چ����و گ����ه����ر ح������الل زاده وروز  ش��ب  ـهم  زاده  زح���رام 
يماىنودل الزنا است حاسد منم آنكه اخرتمن ستاره  چو  آمد  ك�ش  الزنا  ول���د 

ص)179-17) گنجوي،  گنجينٔه  )نظاىم: 
ـهذه ترمجة قول خاقاين:  (2(

پادشا ازمن  بهرت  را  سخن  اقليم  شدمرنيست  مسلم  راىن  سخن  ابن  ـهم  درجهان 
القدس روح  منم  را  معاىن  بكر  روامري�م  فرم���ان  رامنم  معاىن  ذكر  اعل����م 

ص89)) تصوف،  تاريخ  غين:  )قاسم 
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واكن  الصلح.  من  يشء  إىل  انلاس  فمال  السأم،  من  شيئًا  العرص  روح  أوجدت  كما 
بُلْعِدـهم  املهمة،  بهذه  القيام  حياولون  الشعراء،  من  حذوـهم  حيذو  ومن  الصوفية،  شيوخ 
عن اتلعصب واجلفاف، فوُِجَدْت ادلعوة إىل الصلح واإلصالح بني "أـهل احلال" ومذـهب 
الصوفية،  رجال  من  الوجود"  "وحدة  وعقيدة  والصفاء"  "الصلح  وطريقة  واملحبة"  "العشق 
وبني الشعراء كسنايئ والعطار من شعراء الصوفية، وعند نظاىم الگنجوى اذلي اكن يميل 
إىل مذـهبهم؛ فاكنوا داعة إصالح وصفاء، وعدل ووفاء. وقد وصلت ـهذه ادلعوة إىل أسى 

درجاتها يف القرن السابع اهلجري بفضل جالل ادلين الرويم.

م باألحداث املختلفة  وـهكذا وجدنا الصوفية وأمثاهلم، اعماًل ملطًفا يف ذلك اجلو الُملَغَّ
الفلسفية،  اتلعليالت  إىل  أحباثهم  يف  جينحون  اكنوا  أنهم  ورغم  املتعارضة،  واتليارات 
اهلل  حبقيقة  املتعلقة  اكملباحث  انلفس،  وعلم  بالفلسفة  املتصلة  املسائل  ويتناولون 
وابلدن،  والروح  الوجود،  ووحدة  بالقديم،  احلادث  وربط  اخللق،  وعلة  واملعرفة،  والعالم، 
والعالم الصغري، والعالم الكبري، وأمثاهلا، إال أنهم لم ينسوا طريقتهم اليت تعتمد ىلع اذلوق، 

واملاكشفة، والوجد، واحلال، والوجدان، والشعور.

ا طليًقا مثله، حىت  فلم يكن عجيبًا – إًذا – أن يرد اتلصوف باب األدب فيجعله حرًّ
ا، حمطم  أصبحنا جند الشعر اذلي نشأ يف كنف السالطني، وتأثر بهم، قوًة وضعًفا، يصري حرًّ
القيود، بعد أن اصطبغ بصبغة الصوفية، فظهرت بذلك روائع من الشعر، وأصبح الشعراء 
من غري الصوفية يطرقون املوضواعت غري الصوفية، فيحرصون ىلع تلوينها بلون اتلصوف.

وقد  وقسوته  الزمان  جور  رأوا  أن  بعد  اتلصوف  حظرية  إىل  انلاس  من  كثري  وـهرع 
جتىلَّ ـهذا بصورة أوضح يف القرن السابع اهلجري، حينما اشتد ـهجوم املغول، فقد كرُثت 
وإنما  صوفية،  يكونوا  لم  ناس  إيله  يذـهب  واكن  عليها،  انلاس  وأقبل  الصوفية،  جمالس 
بقلب  الصوفية  صحبة  يف  ساعة  إىل  الزمان  جور  من  وا  فَرُّ وذوق،  قلوب  أصحاب  اكنوا 
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فارغ)1). فظهر – يف ذلك القرن – بعض كبار الصوفية، من أمثال حميي ادلين بن املريب، 
والكمال. انلضج  درجة  إىل  وصلوا  اذلين  الشريازي،  وسعدي  الرويم،  ادلين  وجالل 

وقد ظهرت االصطالحات الصوفية يف أشعار نظاىم كصدى لروح عرصه، ونتيجة تلأثري 
انلاحية ادلينية يف األدب؛ ذلك اتلأثري اذلي سوف يساعدنا – إىل حد كبري – ىلع فهم شعره.

واالجتماعية،  السياسية،  نواحيه  من  نظاىم  بعرص  اليسرية  اإلملامة  بهذه  ونكتيف 
– كغريه  – جمتمعًة- يف الشاعر، فال شك أنه  والفنية، وادلينية. وسنحاول أن نرى أثرـها 
من أبناء عرصه – قد تأثر بما اكن يف ذلك العرص من عوامل وموجهات يف نشأته، وتعليمه، 

ومذـهبه يف احلياة، فتفاعل معها سلبيًّا أو إجيابيًّا، وظهر أثرـها واضًحا يف شعره.

َس ما فيها من مؤثرات  فلنرتك ـهذه ابليئة العامة نِلُِلمَّ ببيئة الشاعر اخلاصة، ونتحسَّ
وموجهات، ثم نرى مدى تعاونها، مع ابليئة العامة، يف اتلأثري يف نفس الشاعر وشعره.

قاسم غين: تاريخ تصوف، ص501.  (1(





الفصل األول
ابليئة اجلغرافية

1- حتديد ابليئة اجلغرافية اليت ودل فيها نظاىم:
د بيئة الشاعر اجلغرافية، قبل اتلحدث عنها، فقد اختُِلف فيها؛ فقيل  جيُدُر يب، أن أحدِّ

إنها گنجه، كما قيل إنها قم)1).

وأرجح أن نظاىم ُودِل يف گنجه واعش فيها إىل أن قىض حنبه، ثم ُدفِن بها، وأن وادله اكن 
من أـهل قم، فأصل الشاعر قيّم، ولكّن ابليئة اجلغرافية اليت نشأ فيها، يه گنجه.

ذكر أمني رازي يف ـهفت إقليم، )اإلقليم الرابع)؛ ورضا قليخان ـهدايت، يف كتابيه: جممع الفصحاء، ص637،   (1(
ورياض العارفني، ص9)1؛ وابن يوسف شريازي يف فهرست كتاخبانهۀ مدرسه اعيل سپهسالر، جدل دوم، حاشية 
ص)52. أن نظاىم لم يودل يف گنجه، وإنما ودل يف مدينة قم، أو يف تفريش، أو يف فراـهان من توابع قم، ثم رََحَل وادله 
إىل گنجه حيث قىض أغلب حياته فيها، واشتهر بها، وما دام اذلي يعنينا ـهو حتديد بيئة الشاعر اجلغرافية، فإن 
ـهذا لو صح يدل ىلع أن بيئة گنجه، يه اليت أثرت يف نظاىم أكرث من غريـها، ألنه اعش فيها أغلب حياته، فيه 

اجلدير بادلراسة. 

ابلاب اثلاين
بيئة نظاىم اخلاصة



نظاىم الگنجوى
114114

  – ومما يرجح أنه ُودِل يف گنجه، ما ُروي من أن وادله ـهاجر من قم، ألنه اكن – فيما يبدو
سنيًّا، بينما اكن أـهل قم من غالة الشيعة)1)، ُثمَّ نزل يف گنجه، دار اإلمارة يف إقليم أّران، 

وتزوج من األكراد)2)، وظل ُمقيًما يف گنجه حيث ودل نظاىم من أم كردية)3).

  – وقد أشار الشاعر إىل إقامته يف گنجه، مبينًا أن أصله من قم، فقال: "ولو أينِّ مضيع
اكدلر – يف حبر گنجه، إال أنين من مدينة قم، يف إقليم قهستان، فقد اشتهرُت بأنين من قرية 

"تا" بتفرش اتلابعة لقم"))). ولكن ـهذين ابليتني غري موجودين يف النسخ القديمة)5). 

ذكر القزويين يف آثار ابلالد، ص297. أن أـهل قم اكنوا يغالون يف التشيع، ثم أورد قصة تبني تعصبهم فقال: "حىك   (1(
أنه أتاـهم يف بعض األحوال وآل سىن وقال هلم: بلغين لشدة بغضكم صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
ال تسمون أوالدكم بأسمائهم، فإن لم تأتوين منكم من اسمه عمر وكنيته أبو بكر ألفعلن بكم، فداروا يف 
مجيع املدينة وفتشوا، ثم أتوا بواحد أقرع، كريه اللقاء، معوج األعضاء، واكن أبوه غريبًا ساكن قم، فكناه أبا 
بكر، فلما رآه الوايل غضب وشتمهم. وقال إنما كنيتموه أبا بكر ألنه سمج، وـهذا ديلل ىلع بغضكم لصحابة 
رسول اهلل. فقال بعض الظرفاء منهم: أيها األمري اصنع ما شئت، فإن قرية قم وـهواءـها ال تأيت بصورة أيب بكر 

أحسن من ـهذا. فضحك الوايل وعفا عنهم".
اكن الكرد منترشين حول گنجه حيث اكنت أرسة الشداديني الكردية حتكم گنجه حىت اعم 68)ـه؛ وال يزال    (2(

الكرد موجودين يف گنجه إىل وقتنا ـهذا كما يقرر مينورسيك يف مقاتله اليت كتبها يف:
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. XII, part 2, 1948, p. 442.2

لطفعىل بيك: آتشكده، ص2)2؛ عبد انليب قزويين: ميخانه، ص10.  (3(
نظاىم: إقبانلامه، ص29، ويه ترمجة قوهل:  (((
گمم گنجه  حب��ر  در  گرچه  در  قممچ��و  ش��ه��ر  ازق���ه���س���ت���ان  وىل 
او ن��ام  تا  ـهس��ت  دىه  ن��اجم��وبتف���رش  ش����ده  آجن����ا  أز  ن���ظ���اىم 

ويروى ابليت األول رواية أخرى يه:
گم��م گن��جه  حبر  در  گر  در  قممچو  ش��ه��ر  ف����راـه����ان  از  وىل 

ويه ال تغري، فيما يهدف إيله الشاعر، شيئًا.
دستگردي: مقدمٔهۀ كنجينٔه گنجوى، ص يج؛ برتلس: نظاىم شاعر آذربيجان العظيم ص36، حيث يقول إن   (5(
ية املوجودة يف باريس ال حتتوي ىلع ـهذين ابليتني، رغم أنها مؤرخة بعام 763ـه. ويه  نسخة "إسكندرنامه" اخلَطِّ

تعترب أقدم نسخة خطية هلذه املنظومة.
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كزن  أن  مع  تالبييب،  گنجه  "عقدت  فقال:  العجيم،  العراق  من  أصله  أن  ذكر  كما 
العراق من نصييب. ولقد نادت ادلنيا بصوت مرتفع: أيها الغالم أي گنجه تكون، وأي 

نظاىم؟!..")1).

فهو يستنكر أن يكون أصله من گنجه، ويؤكد أنه من العراق العجيم، ولكنه مضطر 
إىل اإلقامة يف گنجه.

قد  "إن صوتًا عراقيًّا  يقول:  فنجده  بفضله،  ويشيد  العراق،  نظاىم  يمدح  أن  وطبييع 
جاوز الفلك، معلنًا رفعة شأن العراق")2).

ويقول أيًضا: "يلكن العراق سعيًدا، فإن صوت فضله قد صار اعيلًا")3).

وـهذا يؤيد ما رجحته من أن الشاعر اكن قيم األصل)))، ولكنه ال يدل داللة قاطعة 
ىلع أنه ُودِل يف تلك انلاحية، وال ينيف أن يكون قد ُودِل يف گنجه وأقام فيها، ألنه يشكو 

من شدة تعلقها به.

ومهما يكن من يشء؛ فإن اليشء اثلابت اذلي لم يَْرَق إيله شك، ـهو أن نظاىم قد اعش 
يف گنجه أغلب سين حياته، ولم يفارقها إال يف القليل انلادر، وأنه ظلَّ بها إىل آخر حلظة 

نظاىم: خمزن األرسار، ص185 ويه ترمجة قول الشاعر:  (1(
من گريب��ان  ك�����رده  گ��ره  م��نگنجه  آن  ع��راق  گن�ج  گ��رىه  يب 
غالم اكى  ج��ه��ان  ب����رآورد  ك��دام؟!ب��ان��گ  ون��ظ��اىم  اس��ت  ك��دام  گنجه 

نظاىم: خرو وشريين، ص361. حيث يقول:  (2(
بگذاشت ازچ��رخ  بانگ  وار  برداشتع��راىق  بانگ  اي��ن  ع��راق  بآـهنگ 

نظاىم: رشفنامه، ص53. حيث يقول:  (3(
دارمج��ن��د ب��ا  اف����روز  دل  بلندع����راق  واش���د  از  ف��ض��ل  آوازه  ك��ه 

ـهذا ما يميل إيله قزويين يف ميخانه، ص9؛ وواهل داغستاين يف رياض الشعراء، ص80)؛ وشبيل انلعماين يف شعر   (((
العجم، ج1، ص216، وشمس ادلين سايم يف قاموس األعالم )باللغة الرتكية)، ج6، 589).
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من عمره. وذللك فإن گنجه قد أثّرت – بما فيها من عوامل – يف توجيه الشاعر أكرث من 
غريـها، فيه اليت تهمنا يف حبثنا، وتتصل بدراستنا.

2- گنجه وما يف بيئتها من عوامل:
أرَّان)1)؛ فقد أصبحت اعصمة ـهذا  إقليم  يبدو أن گنجه اكنت من املدن الكبرية، يف 
اإلقليم، بعد اضمحالل بَرَْدعة)2)، وصارت اعصمة ادلولة الشدادية، اليت حكمت من اعم 
0)3 ـهإىل أن أزاهلا ملكشاه يف اعم 68)ـه، ثم أسند أمر گنجه إىل حممد ابن ملكشاه. كما 

اكنت دار اإلمارة يف عهد قراسنقر أمري آذربيجان)3).

ويهمنا أن نعرف شيئًا عن گنجه يف القرن السادس اهلجري، اذلي اعش نظاىم فيه.

وقد حدثنا اتلاريخ، أنه يف اعم 533ـه)))، أو )53ـه)5)، أصيبت گنجه بزالزل شديدة)6)، 
قد  الگرج،  ملك  ديمرتيوس،  وأن  كبري)7)،  عدد  أـهلها  من  فباد  وبأعماهلا،  بها  َخَسَفْت 
استفاد من ـهذه الاكرثة، فأاغر عليها ومحل بابها. غري أن قراسنقر لم يلبث أن بىن املدينة 

من جديد، فاستعادت مجاهلا القديم)8).

عربت لكمة گنجه فصارت جزنة وقد وصفها ياقوت يف معجم ابلدلان، ج3، و)، ص15، من اجلزء اثلالث، فقال:   (1(
"إنها أعظم مدينة بني رشوان وآذربيجان، ويه اليت يسميها العامة گنجه، وبينها وبني بردعة ستة عرش فرسًخا. 

خرج منها مجاعة من أـهل العلم".
The Encyclopaedia of Islam, vol. 2, Art. Gandja.  (2(

برتلس: نظاىم شاعر آذربيجان العظيم، ص)2.  (3(
ابلنداري: خمترص تواريخ آل سلجوق، ص190، صدر ادلين احلسيين: أخبار ادلولة السلجوقية، ص113.  (((

ابن األثري: الاكمل، ج11، ص51.  (5(
يبدو أن الزالزل اكنت كثرية الوقوع يف گنجه، مما جعل نظاىم يشري إيلها يف أشعاره، كما سيأيت.  (6(

يقول ابلنداري إنه باد من أـهلها ثلثمائة ألف، بينما يذكر ابن األثري أنه ـهلك منها مائة وثالثون ألًفا.  (7(
برتلس: نظاىم شاعر آذربيجان العظيم، ص)2.  (8(
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أّران وآذربيجان، غري أن گنجه  وملا تويف قراسنقر أصبح جاويل اجلاندار حاكًما ىلع 
لم تلبث أن أصبحت حتت حكم إيدلگز وأبنائه، أتابكة آذربيجان، وصارت من املدن 

يها أم بالد أّران)1). اجلميلة يف غرب آسيا، حىت وجدنا ابن األثري يَُسمِّ

– ذات موقع جغرايف مهم، من انلاحية احلربية،  – فضاًل عن ذلك  وقد اكنت گنجه 
املوقع قد أضىف عليها  أن ـهذا  للگرج، وطبييع  املواجهة  اثلغور اإلسالمية  إذ اكنت من 
أـهمية "إسرتاتيجية" كبرية، فاكنت – دائًما – عرضة لغارات ـهؤالء الگرج الكفار يف نظر 

أـهلها)2).

وقد استتبع ـهذا أن تكون گنجه من املدن احلصينة، حىت تستطيع الوقوف يف وجه 
َد أـهلها ابلطولة، ويمارسوا األسلحة، ويميلوا إىل احلرب)3). األعداء، وأن يُمجِّ

واكن أـهل گنجه كثرًيا عددـهم، قويًة شوكتهم، كما اكنت عندـهم شجاعة عظيمة، من 
طول ممارستهم للحرب مع الگرج))). 

وقد زاد يف محاسهم َنَظُرـهم إىل احلرب ىلع أنها واجب ديين مقدس، وجهاد يف سبيل 
اهلل.

وديانة)5). واكن  السنة واجلماعة، وأـهل صالح وخري  – أـهل  ذلك  – إىل جانب  واكنوا 
لم  إن  بدلـهم،  يسكن  أحًدا  يرتكون  ال  اكنوا  إنهم  حىت  السين،  ملذـهبهم  تعصب  عندـهم 

يكن ىلع مذـهبهم واعتقادـهم، حىت ال يشوش عليهم مذـهبهم واعتقادـهم)6).

ابن األثري: الاكمل، ج12، ص251.  (1(
القزويين: آثار ابلالد، ص351.  (2(

نفس املرجع والصفحة.  (3(
ابن األثري: الاكمل، ج12، ص276، محد اهلل مستويف قزويين: نزـهة القلوب، ص160.  (((

القزويين: آثار ابلالد، ص351.  (5(
نفس املرجع والصفحة.  (6(
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وإذا تركنا ـهذه انلاحية. إىل انلاحية املناخية، فإننا جندـها مالئمة خللق جو من احلياة 
املستقرة املتحرضة، فقد اكن ـهواؤـها منعًشا، وماؤـها عذبًا)1). واكن بها نهر يسى قردقاس؛ 
اكن جميئه من ناحية والية الگرج، واكن جيري ستة أشهر، كما اكنت فيها قناة يزنل إيلها 

من طريقني، أحدـهما ُيْعَرف بباب املقربة، واآلخر يعرف بباب الربدعة)2).

واكنت – ىلع مرحلة منها – قلعة ـهرك حتوطها رياض، ومياه، وأشجار، وبرق نسيمها 
يف الصيف، فيقصدـها أـهل گنجه، حيث اكن للك أـهل بيت فيها موضع حىت تُْكَر َسْوَرة 

احلر، وألعيان گنجه بها دور حسنة)3).

واكنت القلعة ىلع نهر يقال هل دروران، يزنل من جبل يقال هل ُمّرا، يعلوه الضباب، وـهو 
ا))). شامخ جدًّ

وطبييع أن وجود املاء، ومالءمة اجلو، قد ساعدا ىلع كرثة اخلريات، ووفرة الغالة بها)5). 
فاكن فيها فواكه كثرية)6) اكملوز)7)، كما وُجد بها شجر اتلوت، اذلي ساعد ىلع تربية دود 
القز، وعمل اإلبريسم)8)، فأصبح ألـهلها يد باسطة يف ـهذه الصناعة)9)، وأصبح جُيلَب منها 

زين العابدين رشواين: بستان السياحة، ص81).  (1(
القزويين: آثار ابلالد، ص351.  (2(

نفس املرجع والصفحة.  (3(

نفس املرجع والصفحة.  (((

نفس املرجع والصفحة.  (5(
محد اهلل مستويف قزويين: نزـهة القلوب، ص160.  (6(

أنها  القزويين: آثار ابلالد، ص351. حيث يقول: "ليس يف مجيع ادلنيا إال بها، ويه شبيهة باتلوت الشايم إال   (7(
مدورة تنفع يف أمراض الكبد".
القزويين: آثار ابلالد، ص351.  (8(

وردت يف أشعار نظاىم تشبيهات واستعارات كثرية استمدت صورـها من صناعة احلرير، مما يدل ىلع رواج ـهذه   (9(
الصناعة إىل درجة أثرت يف الشعراء، وجعلتهم يستمدون من صورـها يف أشعارـهم.
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إىل سائر ابلالد اإلبريسم اجليد، واألطلس، واثلياب اليت يقال هلا الگنيج، والعجم يسمونها 
القطين، والعمائم اخلز وحنوـها)1).

وقد ساعد رواج الصناعة، ىلع رواج اتلجارة، فكرُث يف گنجه الصناع واتلجار)2). واكنت 
تصدر املصنواعت إىل بالد الگرج وما جاورـها، فيَرَّ ـهذا فرصة اتصال أـهلها بالشعوب 

غري املسلمة، واالستفادة مما عندـها؛ من حضارة، وعلوم، ومعارف)3).

طبقات  ووجود  بادلين،  اتلمسك  إىل  األـهايل  وميل  السين،  املذـهب  وجود  ساعد  وقد 
متعددة، اكلزّراع، والصّناع، والعمال، واتلجار، ىلع تهيئة تربية صاحلة تلعايلم الصوفية؛ 
فانترش شيوخ الصوفية بني انلاس، وقاموا بإرشادـهم وـهدايتهم، عن طريق تعليمهم أصول 

دينهم.

وقد اشتهر نظاىم بأنه اكن من مريدي أيخ فرج الزجناين، أحد شيوخهم))).

ورغم أن معلوماتنا عن أيخ فرج ـهذا ليست كثرية)5)، إال أنه يبدو أن لكمة "أيخ" تشري 
إىل مذـهب معني، اكن منترًشا بني القوم.

وقد ذكر ابن بطوطة شيئًا عن "األخية الفتيان" فقال: إن واحدـهم أيخ، وإنهم جبميع 
ابلالد الرتكمانية الرومية؛ يف لك بدل، ومدينة، وقرية، وإنه ال يوجد يف ادلنيا أشد احتفااًل 

القزويين: آثار ابلالد، ص351.  (1(
برتلس: نظاىم شاعر آذربيجان العظيم، ص)2.  (2(

اكن نظاىم كثرًيا ما يذكر أنه استعمل املراجع غري العربية والفارسية فلعله استفاد من موقع گنجه اجلغرايف،   (3(
واتصاهلا بالشعوب غري املسلمة، فأحاط بما عندـها من مراجع، أو استفاد من علماء تلك الشعوب ولو عن 

طريق املشافهة.
دولتشاه: تذكرة الشعراء، ص129، لطفعيل بيك: آتشكده، ص2)2.  (((

ذكر أمني رازي يف ـهفت إقليم، ص81)ب. شيئًا عن أيخ فرج الزجناين، ولكنه لم يزد ىلع قوهل "إنه اكن مريد   (5(
الشيخ أيب العباس انلهاوندي، وإنه تويف يف اعم 557ـه، وأن قربه يف زجنان". وقد ذكر جنيد شريازي اسمه يف شد 

اإلزار، ص2)2.
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بالغرباء من انلاس مثلهم، وال أرسع منهم إىل إطعام الطعام، وقضاء احلوائج، والرضب ىلع 
أيدي الظلمة، وقتل الرشطة، ومن حلق بهم من أـهل الرش. وإنهم اكنوا يعملون ويكتسبون، 
يغادروا  ويضيفوـهم، حىت  الغرباء،  زواياـهم، يلكرموا  إىل  ثم حيملونها  األشياء،  ويشرتون 
– إىل  يشدُّ  منهم اكن  أن لك واحد  منه  يهمنا  أنه اكن هلم بلاس خاص،  ثم ذكر  املدينة؛ 

وسطه – سكينًا يف طول ذراعني)1).

تقديم  إىل  يهدفون  واكنوا  خاصة،  مجاعة  اكنوا  أنهم  بطوطة،  ابن  وصف  من  ويبدو 
اعني إىل إصالح احلاكم بالقوة إذا  نَزَّ املساعدة لآلخرين، ضد احلاكم الظاملني، كما اكنوا 

احتاج األمر إيلها.

ابن بطوطة، واكنوا منترشين، يف  – اذلين وصفهم  الفتيان  وقد تكون هلؤالء األخية 
عرصه، يف آسيا الصغرى – صلٌة باألخية، اذلين انترشوا يف گنجه يف عرص نظاىم، واكن منهم 

أيخ فرج الزجناين اذلي اكن الشاعر أحد مريديه.

القوة  نعرة  تشبه  اليت اكن األخية يمجدونها،  الفتوة،  نعرة  أن  ومما جيعلنا نرجح ـهذا، 
اليت مال إيلها أـهل گنجه، فراجت بينهم، مما جيعلنا ال نستبعد أن مذـهبًا كهذا يمكن أن 

ينترش يف گنجه.

وإن القارئ لشعر نظاىم يلحس بتمجيده للقوة، وتأييده نلعرة الفتوة، فهو يقول مثاًل: 
"ملاذا تعرض نفسك للصفعات؟ وملاذا ترىض بكل جفاء؟ كن قويًّا شاخمًا اكجلبل، وقابل 
لني العالم باخلشونة؛ ألنك لو نسجت احلرير، أو كنت اكلسوسن، فإنك سوف ترشب املاء 
العكر، حىت من األرض الصافية، فاذللة ال تُؤدِّي إىل تقليل االضطهاد، وحتّمل اجلور يورث 

ابن بطوطة: رحلته، ج1، ص182-181.  (1(
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اذلل، فكن اكلشوك حربته فوق كتفه، حىت تستطيع أن تضم جمموعة الورد إىل صدرك، 
، ويتسبَّبان يف القضاء ىلع اإلنسان")1). فإن الظلم واالضطهاد يقصمان ظهر القويِّ

فهذه ادلعوة إىل عدم الرضا بالظلم، ودفعه بالقوة، واحلث ىلع التسلح، تشبه ما اكن 
يهدف إيله "األخية الفتيان"، اذلين ذكرـهم ابن بطوطة بعد نظاىم بقرنني تقريبًا. ونصيحة 
الشاعر بأن يكون اإلنسان شايك السالح، تشبه تسلُّح األخية، تلنفيذ أغراضهم بالقوة إذا 

دعت احلاجة إىل استعماهلا.

ولقد ظلت القوة طابع أـهل گنجه، حىت إن املغول حينما ـهامجوا گنجه، يف اعم 618ـه، 
لم يستطيعوا اتلغلب ىلع حصونها القوية كما أثبت أـهلها شجاعتهم يف حروب كثرية ضد 
الگرج. واستطاعوا – يف اعم 622 ـه- أن يثوروا ضد ادلولة اخلوارزمية، ويقضوا ىلع نفوذـها 

يف گنجه، بعد أن اكنت املدينة قد خضعت تللك ادلولة)2).

وقد مال أـهل گنجه إىل النشاط، وحب العمل، وعدم اإلخالد إىل الكسل، وـهذا يشبه 
إىل حد كبري ما اكن األخية يدعون إيله، ويطبقونه ـهم يف أنفسهم.

واكن نظاىم – كما سيأيت – كثري اتلحدث عن وجوب العمل، ورضورة كسب القوت 
باجلهد والكفاءة.

نظاىم: يلىل وجمنون، ص53-)5. ويه ترمجة قوهل:  (1(
قفاىئ بهر  ن��ىه  چ��ه  ج��ف��اىئگ���ردن  ب��ه�����ز  ش���وى  چ���ه  راىض 
كن بلن���دپشىت  ب���ان���رم ج��ه��ان درش�����������ىت كنچ��وك��وه 
ب��اىف حري��ر  گ��ر  ا  س��وس��ن  ص��اىفچ��و  زم���ني  أز  خ����ورى  دردي 
آرد دروىن  خل���ل  آردخ�����������وارى  زب����وىن  بي���دادكش���ى 
ب��ردوش ح��رب��ه  چ��وخ��ار  آغ���وشميب��اش  در  ك���ىش  لگ  ت��اخ��رم��ن 
آدمي���زادن��ريوش��ك��ن اس���ت ح��ي��ف وب��ي��داد بمي��رد  ح��ي��ف  از 

أمري خواند: روضة الصفا )اجلزء الرابع)، خواندامري: حبيب السري، ص117، أمري حيىي قزويين: لب اتلواريخ   (2(
)الفصل اتلاسع).
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املغول  – يف اعم 632ـه، حينما استوىل  – نهائيًّا  أنه قد قىض ىلع گنجه  بى أن نذكر 
ْت إىل روسيا يف اعم )180م. وال يزال قرب نظاىم قريبًا منها، حيث  عليها وأحرقوـها، كما ُضمَّ

يبعد كيلو مرتين أو ثالثة عنها)1).

جديدة،  مدينة  بُنِيَت  غرًبا،  مرتات  كيلو  ثالثة  بعد  وىلع  القديمة،  گنجه  ماكن  ويف 
يَت الزيابتپول، اليت يه اآلن كريوۀ آباد)2). ُسمِّ

هة. وـهكذا جند أن بيئة گنجه اجلغرافية اكنت زاخرة بكثري من العوامل املوجِّ

ويف جو گنجه ـهذه، ُودل نظاىم ونشأ، وأمىض مدة عمره إىل أن قىض حنبه، فالبد أنه تأثر 
بكل ما يف بيئته اجلغرافية من عوامل؛ يف نشأته، وتعليمه، ونظرته إىل احلياة، ويف رسم 

ًرا يف شعره، يا، وقد ظهر ـهذا األثر ُمَصوَّ
ْ
ُمثُلُه الُعل

وندع ابليئة اجلغرافية، نللم بابليئة العائلية، ونرى ما فيها من عوامل، تفاعل الشاعُر 
معها، إىل جانب تفاعله مع عوامل بيئته اجلغرافية.

اسكندر بيك تركماىن: تاريخ اعلم آراى عبايس، ص98).   (1(
)2)  برتلس: نظاىم شاعر آذربيجان العظيم، ص25.



الفصل اثلاين
ابليئة العائلية

فيها من  ما  ادلرس، نلكتشف  العائلية بيشء من  نظاىم  بيئة  نتناول  أن  أردنا  ما  إذا 
عوامل وموجهات، جند أن معلوماتنا عنها َتْقرُص عن الوصول إىل مثل ـهذا اهلدف، ألن 
املصادر املختلفة ال تكاد تذكر شيئًا يشيف غلة، أو يسد رمًقا، ملن يريد أن يتناول ـهذه 
انلاحية بابلحث واتلمحيص، كما أن الشاعر نفسه لم يرش – فيما نظمه من شعر – إىل ـهذه 

انلاحية إال إشارات اعبرة، يف مواضع قليلة، ال تكيف إلعطاء صورة واضحة.

وقد يكون السبب يف ذلك، أن اعئلة الشاعر لم تكن گنجوية األصل، وإنما اكنت 
نازحة، فلم تكن – فيما يبدو – كبرية العدد.

وأنا أعرض إشارات الشاعر، لرنى ما قد يمكن استنباطه منها.

أشار نظاىم إىل وادله، يوسف بن زيك بن مؤيد، إشارة ترجح أنه تُُويف منذ وقت، ليس 
بالقصري؛ ألن الشاعر حاول أن ينىس احلزن ويرتكه، مما يدلُّ ىلع أن الوفاة لم تكن حديثة، 
فهو يقول: "إذا اكن أيب، يوسف بن زيك بن مؤيد، قد مات بسنة اجلد، فماذا أصنع أنا مع 
حكم القضاء؟!... إنه القضاء العادل، وليس جوًرا، فكيف أتألم؟!... أي أب بيق منذ آدم، 
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الراحلني، قطعت عرق  اآلباء  إىل  إنين حينما نظرت  العالم؟!...  بدم أيب من  أطالب  حىت 
األبوة من قليب")1).

يف  اليت اكن حيتلها  املاكنة  أو  وادله،  إىل عمل  يشري  فال  شيئًا،  ذلك  يزيد ىلع  ال  وـهو 
املجتمع يف ذلك الوقت.

أحد  بنت  أنها اكنت  وادلته، ىلع  إىل  إشاراته  من  وادله  بماكنة  نكاد حنس  أننا  غري 
رؤساء الكرد، حينما يقول متحًرا ىلع وفاتها: "لقد تُُوفِّيت وادليت، رئيسة الكرد، ولكن 
حنان األمومة مازال ماثاًل أمام عيين، فمن أدعوه نلرصيت بكرثة العويل، حىت يعيدـها إيّل 
ل، فهو اكملاء املغرق، أىلع من قامة اإلنسان، فكأس  بابلاكء؟!... إن الغم أكرث من أن ُيتََحمَّ
الغم مفعمة تكيف ألن أرشب منها ألف جرعة، وال وسيلة لعالج ـهذا احلزن، وـهذا األلم 

املفرط إال حماولة النسيان")2).

وـهذه اإلشارة إىل وادلته ىلع أنها بنت أحد رؤساء الكرد، إن دلت ىلع يشء فإنما تدل 
أنها اكنت من اعئلة حمرتمة، كما تدل ىلع أن وادله اكن ذا ماكنة، حىت استطاع أن  ىلع 

يصاـهر أحد رؤساء الكرد.

ولم يذكر نظاىم من أفراد اعئلة وادله أحًدا غري وادله.

نظاىم: يلىل وجمنون، ص8)-9). ويه ترمجة قوهل:  (1(
جد بسنت  پ��درم  ش���د  مؤي���دگ��ر  زىك  پس��ر  يوس����ف 
كوشم چ��ه  ب����داورى  خروشمب��������ادور  چ��ون  ج��ور  ن��ه  دوراس����ت 
آدم از  مان�د  چ��ه  پ����در  اعل��م؟!ب��اىق  ز  خ��واـه�����م  پ��در  تاخ��ون 
دي�دم رفته  پ����دران  در  بري��دمچ��ون  زدل  پ��������درى  ع���رق 

نظاىم: يلىل وجمنون، ص9). ويه ترمجة قوهل:  (2(
كرد رئيسٔه  م��ن  م���ادر  م���ردگ���ر  م��ن  پيش  ن��ه  صفتا  م���ادر 
ياد كراكن���م  گ��رى  الب����ه  بف���رياداز  آردش  م��ن  پيش  ت��ا 
خ��وردست قياس  از  بيشرت  مردستغ��م  ق��د  ز  ف���زون  گ��رداب��ه 
درد اي���ن  اكس  ب��ي��ش��رتاس��ت  خ��وردزان  ت��وان  دم  به���زار  اكن���را 
كن����اره ىب  ودرد  غ���م  اي��ن  چ��اره                            ب��ا  فرامشيس���ت  داروى 
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– خاهل السيد "عمر"، وصور حزنه  – غري وادلته  أما اعئلة وادلته، فذكر من أفرادـها 
ىلع وفاته يف قوهل: "لقد اكنت وفاة خايل – السيد عمر – وبااًل عيّل فقد بُحَّ صويت من كرثة 

العويل، وأصبحت أخىش أنا املوت، فإن شدة جزيع قد تقوده إيّل")1).

تؤيد ما رجحناه من أن اعئلة وادلته  "السيد"  بلقب  وـهذه اإلشارة إىل خاهل، وتلقيبه 
اكنت رفيعة الشأن، كما تدل ىلع ماكنة خاهل يف قومه. ويه ترجح – أيًضا – أن أفراد اعئلة 
السنة، وادليلل ىلع ذلك تسمية خاهل باسم عمر، ألن ـهذا  وادلته، اكنوا ىلع مذـهب أـهل 

االسم ال يمكن أن يوجد بني الشيعة.

وـهذا يرجح باتلايل أن اعئلة نظاىم اكنت سنية املذـهب، وإال ما صاـهرت أرسة سنية.

وإذا استعرضنا من صاـهرـهم نظاىم نفسه، لنستشف من األرسة اليت كّونها ـهو شيئًا، 
قد يساعدنا ىلع فهم بيئته العائلية، فإننا ال نكاد جند – فيما قاهل – شيئًا يليق ضوًءا اكشًفا 
ىلع ـهذه انلاحية، فنظاىم قد تزوج ثالث مرات، وأشار إىل زوجاته اثلالث، ولكنه لم يذكر 

إال أن زوجته ماتت، فَُحِرم بفقدـها رشيًكا خملًصا، ومؤنًسا ملهًما مجياًل.

واكنت أوىل زوجاته قبچاقية تدىع "آفاق" أرسلها إيله حاكم دربند، ويبدو أنها اكنت 
جارية أـهديت إيله، مما جعله ال يتحدث عن حسبها ونسبها، ويكتيف باإلشارة إىل مجاهلا 

وشدة تعلقه بها.

ويظهر أنه أحب ـهذه الزوجة حبًّا عنيًفا سيطر ىلع قلبه، وملك عليه حواسه، ونطق 
مطنبًا عن  قد حتدث حديثًا   – منظومة "خرو وشريين"  أول  يف   – فنجده  به يف شعره، 

نظاىم: يلىل وجمنون، ص50. حيث يقول:  (1(
بود م��ن  خ��ال  ك��ه  عمر  خ��واج��ه  خ����اىل ش���دن���ش وب�����ال م���ن ب��ودگ��ر 
ام ن�����واهل  گ���وارى  تل��خ  اماز  ن����اهل  لگ��وش��ك��س��ت  ن����اى  در 
زجنري كب���ود  اي��ن  ازا  اكف���غ���ان ك��ن��م اوش�����ود لگ���و گريمي���رتسم 
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العشق)1)، فقال: "ليس للفلك حمراب غري العشق، وليس للعالم حياٌة إال يف أرض العشق... 
فاإلنسان اذلي خال قلبه من العشق ذيلٌل؛ وـهو ميت ولو اكنت يف جسمه مائة روح")2).

ثم ختم حديثه باإلشارة إىل عشقه ـهو آلفاق فقال: "ملا رأيُت نفيس فاقد احلياة – بدون 
بقصة  ألتعلق  العقل،  فأنمُت  بغرايم،  ادلنيا  ومألُت  روًحا؛  ألشرتي  قلبًا  بعُت   – العشق 

العشق، وأديُت للعالم صالة العشق")3).

أثبت ـهذه  إنه  الشاعر بوفاتها حىت  الزوجة يف ريعان شبابها، فُفجع  وقد توفيُت ـهذه 
الوفاة يف منظومته "خرو وشريين"، فذكرـها بعد إشارته إىل وفاة شريين معشوقة خرو، 
العربة،  فرط  من  "إنه  وألم:  فقال يف حرة  وفتنتها؛  تشبه معشوقته يف مجاهلا  اليت اكنت 
َُخيَّل إيلك أنك تقرأ خرافة، جتب فيها إسالة ادلموع املرة ىلع شريين،  بمثل ـهذه القصة، يلَ
اكنت  لقد  نضارتها،  يوم  يف  الرياح  بها  عصفت  اليت  اكلوردة  العمر،  قصرية  اكنت  ألنها 
مجيلة كمعشوقيت القبچاقية حىت يلَُخيَّل لإلنسان أنها نفسها اكنت كآفايق، اليت اكنت فتاة 

ميمونة، اعقلة، أرسلها إيّل حاكم دربند"))). 

نظاىم: خرو وشريين، ص35-33.  (1(
نظاىم: خرو وشريين، ص33. حيث يقول:  (2(

ندارد حم��راىب  عش��ق  ج���ز  ن���دارفل��ك  آىب  عش���ق  خال  ىب  جه�ان 
فردست شد  خ��اىل  عشق  كز  مردستكىس  عشق  ىب  بود  صدجان  گرش 

املرجع السابق، ص35. إذ يقول:  (3(
نديدم راج��ان  خود  عشق  ىب  من  خري��دمچو  ج���اىن  ب��ف��روخ��ت�����م  دىل 
ك�ردم دود  پر  را  آف���اق  عش���ق  ك��ردمز  آل���ود  خ���وب  دي���ده  را  خ���رد 
را داست�ان  اين  بعشق  بستم  راكم��ر  ج��ه��ان  دادم  در  عشق  ص��الى 
املرجع السابق، ص29)-30). حيث يقول:  (((
م��اىن داستان  بدي��ن  عب��رت  خ��واىنتوكز  اف��س��ان��ه  مگر  پ��ن��دارى  چ��ه 
راندن اشك  رشطست  افسانه  اين  فشان��دندر  ش��ريي��ن  ب��ر  تلخ  گ��الىب 
اگىن زن���د  كم  آن  آنكه  ج�واىنحب��كم  روز  ش��د  ب��رب��اد  لگ  چ��و 
ب��ود م�ن  قبچاق  ب�ت  چون  رو  گ��م��ان اف��ت��اد خ��ود ك��آف��اق م��ن بودسبك 
خ��ردمن�د نغزو  پيك��رى  دربن�دـهماي��ون  داراى  بم��ن  فرست��اده 
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ويظهر أن ـهذه الزوجة قد تُوفيت يف اعم 581ـه، حينما اكن الشاعر ىلع وشك الفراغ من 
نظم "خرو وشريين"، وأنها يه اليت ُرِزق منها ابنه الوحيد "حممد".

وقد تزوج الشاعر – بعد وفاتها – زوجة ثانية تُوفِّيت يف أثناء نظم "يلىل وجمنون" يف اعم 
)58ـه، فزتوج زوجة ثاثلة توفيت، يف اعم 599ـه، يف أثناء نظم "إقبانلامه"، ويبدو أن الشاعر 
قد تعلق بها ألنه يعرب عن وفاتها بقوهل: "فلما جعلْت عيين مصدًرا للنور، أبعدتْها عنُي 
السوء عن ناظري، فرقها املوت، حىت لكأنها لم تعش أبًدا، فماذا أقول إال أن أدعو أن 

يرىض اهلل عنها، نظري ما لَقيُت ىلع يديها من سعادة")1).

وقد أشار نظاىم إىل زوجاته اثلالث متعجبًا من حظه؛ فهو ال يكاد حييي قصة قديمة، 
حىت ُيَقّدم عروًسا قربانًا، فقال: "إن يل – من انلظم – طالًعا عجيبًا، فكيف أحيي القصص 
قربانًا،  عروًسا مجيلة  م  أقدِّ احللوى،  فيه  أقدم  أن  ينبيغ  اذلي  العيد  ذلك  يف  القديمة؟!... 
فبينما كنُت أصنع حلوى "شريين" أفرغُت ادلار من صانعة احللوى، وحينما أنشأُت سوًرا 
حول كزن "يلىل وجمنون" نرثُت ـهناك جوـهًرا آخر، واآلن قد انتىه العرس، أودع إىل رضوان 
عروًسا أخرى، وال أدري كيف أنظم قصة الروم والروس وأنا أمحل حزن ثالث عرائس؟! 

إن األفضل أال أستحرض احلزن القديم، وأن أطيَِّب وقيت بهذه القصة")2).

نظاىم: إقبانلامه، ص60-61. إذ يقول:  (1(
كرد ن��ور  ج��ش��م��ٔهۀ  م��را  چشم  كردچ��و  دور  ب��د  چشم  منش  چشم  ز 
نبودرب��اي��ن��ده چ���رخ آچن��ن��ان��ش رب��ود گ��ز  ـه��ر  ت��اب��ود  ك��ه  گفىت  ك��ه 
ازاو ب���ود  م���را  اكن  ازاوخب��ش��ن��ودىي  خ��ش��ن��ود  ب���اد  خ���دا  چ��گ��وي��م 
سخن از  ـهست  طرفه  طالىع  م��را  داس���ت���ان  كهن)2)  ك��ه چ���ون ك��ن��م 
كنم افشان  شكر  اكن  عيد  آن  كنمدر  ق��رب��ان  خ��ن��ده  شكر  ع���روىس 
ساختم ـه��ى  ش��ريي��ن  ح��ل��وى  زح���ل���وا گ���رى خ��ان��ه پ��رداخ��ن��مچ��و 
حصار ك��ش��ي��دم  يل��ىل  ب��رگ��ن��ج  نثارچ��و  آچن���ا  ك����ردم  گ��وـه��رى  دگ���ر 
ب���رض���وان س����ردم ع����روىس دگ��رك��ن��ون ن��زيچ��ون ش��د ع���روىس بر
ع��روس چندين  ب���اداغ  ك��ه  وروسن��دان��م  روم  ق��ص��ٔهۀ  ك��ن��م  چ��گ��ون��ه 
پيش پ��ي��ش��ي��ن��ه  ن�����ارم   ار  خويشب���ه  وقت  كنم  خوش  بدينداستان 

ص61). اق��ب��انل��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
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فنظاىم – رغم أنه تزوج ثالث مرات – لم يذكر شيئًا يتعلق بنسب إحدى زوجاته أو 
حسبها، وإنما تناول ناحية اجلمال يف الزوجة، وأظهر األسف ىلع وفاتها.

وريعان  الصبا،  ميعة  يف  توفني  أنهن  ويبدو  وفاته؛  قبل  مجيعهن  زوجاته  توفيت  وقد 
الشباب، ألن الشاعر قد عربَّ عن لك واحدة منهن بكلمة عروس.

ما يدل داللة  إيله  إشاراته  فإننا ال جند يف  ابنه حممد،  إىل  الشاعر  تركنا زوجات  وإذا 
واضحة ىلع نوع الرتبية اليت ترباـها، كما ال جند فيها شيئًا يكشف عن ماكنة الشاعر 
واعئلته، والعوامل اليت اكنت موجودة يف بيئته العائلية، وأثرـها يف توجيه الرتبية، فرغم أن 
الشاعر قد أشار إىل ابنه يف مواضع كثرية، إال أنه اكن يتحدث بلسان األب انلاصح اذلي 

يزيج انلصح البنه، بني حني وآخر.

وقد خاطب الشاعر ابنه – ألول مرة – حينما اكن االبن يف السابعة من عمره، فقال: 
واهلل  َربَّيْتُك،  أنا  قوسني)1)،  قاب  يف  مقامك  إىل  العني  قرة  يا  سنوات،  السبع  ياذا  "َتَطلَّع 
ـهو اذلي منح الرزق، فليكن اسم اهلل – ال اسيم – ـهو اذلي يراعك. اضحك يف مرحلة 
الطفولة ـهذه برور، كما ضحكنا حنن بعض الوقت، فحينما يصري ـهاللك بدًرا، سييضء 
مجالك انلجوم. ال تشتغل بالعلوم اتلافهة، بل اشتغل بالعلم اإلليه يف صورة جتعل الفضالء 

يقولون: ما أعقل ابن نظاىم")2).

الشاعر ـهنا يقتبس من قوهل اهلل تعاىل يف سورة انلجم آية 8-9: "ثم دنا فتدىل فاكن قاب قوسني أو أدىن".  (1(
العني ق���رة  س���اهل  ـه��ف��ت  اى  ب��ب��ني  قوسني)2)  درق����اب  خ��وي��ش��نت  م��ق��ام 
خ���داداد وروزى  پ����روردم  ن��ه ب��رت��و ن���ام م��ن ن���ام خ���دا ب��ادم��ن��ت 
خند ىم  ش���اد  ـه���الىل  دور  چنددري���ن  روزىك  م��اـه��م  خنديديم  ك��ه 
مج��ال��تچ���و ب���در اجن��م��ن گ����ردد ـه��الل را  اجن����م  ب���راف���روزن���د 
ـهوائيست اكن  حب��رىف  درك��ش  خدائيستقلم  اكن  بعلى  بركش  علم 
ن��ظ��اىمب��ن��ا م���وىس ك��ه گ��وي��د ع��ق��ل ن��اىم ف���رزن���د  ف����رران����ه  زىه 

ص30)) وش��ريي��ن،  خ��رو  )ن��ظ��اىم: 
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ثم نصح ابنه – للمرة اثلانية – يف "يلىل وجمنون" حينما اكن االبن يف الرابعة عرشة من 
عمره، فقال هل: "ياذا األربعة عرش اعًما... يا قرة العني.. يا من وصلَت إىل درجة تستطيع 
أن تتعلم فيها علوم الكونني... حينما كنَت يف السابعة من عمرك، كنت اكلوردة اليت تزـهو 
يف الرياض، واآلن وقد بلغَت الرابعة عرشة، رصَت اكلرو، فرفعَت رأسك إىل السماء فال 
 

ْ
جتلس اغفاًل، فليس – اآلن – وقت اللعب، بل وقت العمل والرفعة. فاطلْب العلم، وحاول
الرفعة، حىت يشاـهدوا ازدياد فضلك يوًما بعد يوم، إن وقت الصغر ـهو وقت حتصيل العلم، 
ألن الشجر املسن خيلو من اثلمر، وسوف ال تستفيد من أنك ابين يف املقام اذلي يتطلُب 
العظمة، فكن اكألسد قويًّا بنفسك، وكن – بنفسك – فاضاًل، وإذا طلبَت اجلاه فتمسك 
بالسبب، واعمل خلق اهلل باألدب، وال تغفل عن ذكر اهلل، وأنت تفعُل شيئًا، واعمل بشوق، 
تقوى  فسوف  انلصيحة،  بهذه   – ُبيَن  يا   – ْكت  َتَمسَّ إذا  إنك  عملك.  يف  تفشل  ال  حىت 
بنصح أبيك. ورغم أين أملح فيك طموح السيادة، وأستشف منك آداب الفصاحة، إال أنين 
أنصحك أال تتورط يف فن الشعر، ألن أحسنه أكذبه، فال تطلب الرفعة عن طريق ـهذا 
الفن، ألنها ُخِتَمْت بنظاىم، ولو أن مرتبة الشعر اعيلة، إال أين أنصحك أن تطلب العلم 
– أن تعرف نفسك، وأن تتعلم ترشيح باطنك، فإن ذلك  – يف ـهذه ادلنيا  املفيد. فحاول 
ـهو العلم اذلي ييضء اخلاطر، فانليب قد قال )العلم علمان. علم األديان، وعلم األبدان) 
بذاكء  وإما طبيب فكن طبيبًا  فقيه،  إما  الطيب، وصاحباـهما  العلمني راحئة  فيف ـهذين 
عيىس، ال طبيبًا قاتاًل للناس، وكن فقيًها يدخر الطاعة، ال فقيًها حمتااًل، فإذا رصَت لكيهما 
َعُظْمت، وأصبحت حمرتًما أمام اجلميع، فتصري ذا عهدين، وتصبح ذا مهدين. وحاول أن 
العلم، سوف  الكمال يف  تبلغ  تامة، ألنك حينما  تقرؤـها معرفة  تعرف معىن لك صحيفة 
تصبح حسن اذلكر عند اجلميع، وإذا اشتغلَت يف عمل، فحاول اتلخصص فيه، ولو اكن 
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حقرًيا، فألن تكون حائك رسوج ماـهر، فإن ذلك أفضل من أن تكون صانع قلنسوات 
غري متخصص. وإن القول مىن والعمل منك، وال يليق أن جتلس بدون عمل")1).

ونظاىم – يف نصحه – يبدو يف صورة الوادل املحب اذلي يمنح ابنه احلنان والعطف، 
وحياول أن يرسم هل طريق السري يف احلياة، ويوجهه الوجهة الصاحلة اليت يعتقد أنها ترفعه 

عند اهلل وانلاس.

ال��ع��ني ق����رة  س����ال  چ�����ارده  اى  ب���ال���غ ن���ظ���ر ع���ل���وم ك��ون��ني)1) 
ب���ودىآن�����روز ك���ه ـه��ف��ت س���اهل ب���ودى ح�����واهل  چب��م��ن  لگ  چ����ون 
رسك��ش��ي��دىواك���ن���ون ك���ه چب�����ارده رس��ي��دى اوج  وب���ر  رس  چ���ون 
بازيست وق���ت  ن��ه  منشني  وق���ت ـه���رناس���ت ورسف��رازي��س��تاغف���ل 
آم���وز ىگ  وب����زر  ط��ل��ب  روزدان����ش  أز  روزت  ن��گ��رن��د  ب���ه  ت���ا 
استن���ام ون��س��ب��ت خب���رد س���اىل اس��ت خ��اىل  ب���زرگ  شجر  از  نسل 
ف����رزن����دى م���ن ن������دارت س��ودج��ائ��ي��ك��ه ب����زرگ ب���اي���دت ب��ود
باش شكن  سپه  خب��ود  ش��ري  ف���رزن���د خ��ص��ال خ��وي��ش��نت ب��اشچ��ون 
دار ن��گ��ه  س��ب��ب  ط��ل��ى  داردول����ت  ن��گ��ه  ادب  خ����دا  ب��اخ��ل��ق 
خ��اىلآجن����اك����ه ف����س����ان����ٔه س���اگىل م���ب���اش  خ����دا  ت����رس  أز 
حالت روى  ز  ط��ل��ب  ش��غ��ل  ك����زك����رده ن���ب���اش���دت خ��ج��ال��تآن 
پند ب��دي��ن  پ��ر  اى  دىه  ب��روم��ن��دگ���ردل  ش����وى  ب����در  پ��ن��د  أز 
بينم رسوري������ت  رس  وآي������ني س���خ���ن���وري���ت ب��ي��ن��مگ���رچ���ه 
أو ودرف������ن  م��پ��ب��چ  ش��ع��ر  چ���ون اك����ذب اوس����ت اح��س��ن اودر 
ن��ظ��اىمزي����ن ف���ن م��ط��ل��ب ب��ل��ن��د ن��اىم ب���ر  اس���ت  ش���د  خ��ت��م  اكن 
است بلند  بمرتبت  ارچ���ه  استنظم  س��ودم��ن��د  ك��ه  طلب  علم  آن 
ق��ي��اىس خ���ط  اي����ن  ج����دول  م���ي���ك���وش خب���وي���ش���نت ش��ن��اىسدر 
اف��روزت���رشي���ح ن���ه���اد خ����ود ب��ي��ام��وز خ��اط��ر  اس��ت  معرفىت  اكي��ن 
ع��ل��م األدي�����ان وع��ل��م األب����دانپ��ي��غ��م��رب گ��ف��ت ع��ل��م ع��ل��م��ان
است طيب  ب��وى  علم  دو  ن��اف  استدر  طبيب  ي��ا  فقيه  ـه���ردو  وآن 
ك��شم��ي��ب��اش ط��ب��ي��ب ع��ي��س��وي ـهش آديم  ط��ب��ي��ب  أم����ان����ه 
أم���ان���ه ف��ق��ي��ه ح��ي��ل��ت آم���وزم��ي��ب��اش ف��ق��ي��ه ط��اع��ت ان���دوز
ك��ردى ب��ل��ن��د  ش���وى  دو  ـه��ر  پ���ي���ش ـه���م���ه ارمج����ن����د ك����ردىگ��ر 
ص���اح���ب ط����رف دوم���ه���د ب��اىشص���اح���ب ط���رف���ني ع��ه��د ب��اىش
خ��واين ك��ه  ورق  ب��ه��ر  داىنم��ي��ك��وش  ت���م���ام  را  دان������ش  اكن 
گ���ردى ت��م��ام  چ��وت��و  ع��ل��م  ن�����زد ـه���م���ه ن��ي��ك��ن��ام گ����ردىدر 
ب��دب������االن گ�����رىب ب���غ���اي���ت خ���ود دوزى  زالكه  ب����ه����رت 
ن��ش��نتگ���ف���نت زم�����ن ازن���واكرب���س���نت ن���م���ي���ت���وان  اكر  ىب 

ص5)-7)) وجم��ن��ون،  يل��ىل  )ن��ظ��اىم: 
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وـهو يرى أن أسى ـهدف جيب أن يسىع ابنه إيله، وحياول أن يدركه ـهو أن يصري طبيبًا 
وفقيًها يف وقت واحد، وال ندري ما إذا اكنت ـهذه الرتبية يه اليت اكنت تفضلها اعئلته 

اعمة، أم أن ـهذا اكن رأي نظاىم الشخيص!...

هه لك  ومهما يكن من يشء؛ فإن الشاعر لم يزد شيئًا ىلع انلصح الطبييع، اذلي يُوَجِّ
وادل إىل ابنه يف أول درجات انلضج، مدفواًع بعاطفة األبوة، فلك وادل يتمىن أن يكون ابنه 

ا مستقيًما، وأن يصل إىل أسى درجات العلم والرفعة. جمدًّ

شابًّا  واكن  "إقبانلامه"  األخرية  منظومته  الشاعر  نظم  حىت  حيًّا  نظاىم  ابن  ظلَّ  وقد 
املوصل  أتابك  إىل  ابنه  مع  "إقبانلامه"  أرسل  قد  أنه  إىل  نظاىم  أشار  فقد  الوقت،  ذلك   يف 
عز ادلين مسعود، وذلك يف اعم 607ـه. فقال: "خرجْت جوـهرتان من حبري، أضاء بريقهما 
  – وجيه، نالت إحداـهما عصمة مريم، وأرشق ىلع اثلانية نور عيىس، فهذه – يف احلسن
 – – إىل باب امللك  – اكلشمس بال نظري، فأنا أرسل  – يف اإلرشاق  اكبلدر املنري، وتلك 
عبَديْن ـهنديني، اسم أحدـهما مقبل، واسم اآلخر إقبال)1)، ألن الصندوق حيفظ ايلاقوت، 

والعروس املحبوبة املدللة حَيُسن أن يكون أخوـها ـهو حاجبها")2).

الشاعر أرسلها مع أخيها إىل  بنتًا، وأن  العجم، ج1، ص222-223. أن نلظاىم  ظن شبيل نعماين يف كتابه شعر   (1( 
عز ادلين مسعود، واكن اسمها "إقبال" واستدل ىلع ـهذا بما ورد من قول الشاعر. ويبدو أن املقصود من "إقبال" 

ـهنا ـهو "إقبانلامه" إحدى أجزاء قصة اإلسكندر، ال بنت نظاىم كما توـهم شبيل.
دوگ���وـه���ر ب��رآم��د زدري�����اى من من)2)  راى  روي���ش���ان  از  ف���روزن���ده 
يافته ي��ى  م��ر  ع��ص��م��ت  تافتهي��ك��ى  ب����راو  ع��ي��ىس  ن���ور  ي��ك��ى 
نظريخب��وىب ش��د اي��ن ي��ك چ��و ب��در منري ىب  دىل  ب��روش��ن  آن  شمس  چ��و 
ن��ام ـه��ن��دوى  دو  ش��ه  ن��امبنوبتگه  اق��ب��ال  ودي��گ��ر  مقبل  ب��ك��ى 
ن��زدش��اه دورا  ـه��ر  ن��اگهف���رس���ت���ادءام  دارد  درج  را  ي��اق��وت  ك��ه 
ب��ودع����روىس لك��ه ب��ام��ه��ر م����ادر ب��ود ب����رادر  دارش  پ����رده  ار  ب��ه 

ص285) إق��ب��انل��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
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أوائل اعم  أو يف  أواخر اعم 607ـه،  بقليل، يف  بعد ذلك  تويف  أن ـهذا االبن قد  ويبدو 
608ـه، أي قبل وفاة أبيه اذلي تويف يف اعم 608ـه، كما سيأيت. فقد وردت قطعة شعر رىث 
نظاىم فيها ابنه، وقد بلغ احلزن واجلزع به لك مبلغ)1). ومن يدري؟! فلعل وفاة ابنه اكنت 

من األسباب اليت ساعدت ىلع حتطيم الشاعر، فتوىف يف نفس العام.

وـهكذا ال جند يف إشارات الشاعر إىل ابنه إال انلصح والرثاء.

تمام  املعالم  واضحة  ليست  العائلية  نظاىم  بيئة  يف  اليت  املوجهة  العوامل  أن  ورغم 
الوضوح، إال أنه يبدو أن اعئلته لم تكن فقرية معدمة، وإال ما استطاع وادله أن يرتبط 
برباط املصاـهرة، مع أرسة كردية حمرتمة، وما تمكن نظاىم من االنقطاع سنوات عديدة 
تلليق العلوم املختلفة، ومن ابلقاء وقتًا طوياًل يف گنجه، يرسل مداحئه إىل الوالة، ويقدم 
منظوماته هلم، دون أن حياول الرتدد عليهم، واكن ال يصل إيله عطاٌء يف أغلب األحيان، 
ويشيد  احلاكم،  عن  ابلعد  يف  السالمة  أن  وإىل  االعتاكف،  إىل  يدعو  اكن  فقد  ذلك  ومع 
باعتاكفه ـهو، وعزوفه عن خدمتهم، مما يرجح أن الشاعر لم يكن حمتاًجا، بل اكن عنده 
– لسد حاجته، ودفع العوز عنه،  – ىلع لك حال  مال، إن لم يكن وفرًيا فقد اكن اكفيًا 

واألخذ بيده بعيًدا عن ذلِّ االحتياج، وقيد الفاقة.

واآلن وقد أملمنا بالعوامل اليت يف عرص الشاعر وبيئته، ُنَعرِّف بالشاعر نفسه، نللمس 
مدى تأثري ـهذه العوامل جمتمعة، يف الشاعر، وشعره.

)1) عويف: بلاب األبلاب، ج2، ص397.



الفصل األول
اسم الشاعر ولقبه وكنيته وختلصه وتاريخ والدته

اكن اسم الشاعر إيلاس)))، ولقبه نظام ادلين)))، واكنت كنيته أبا حممد؛ فهو نظام ادلين 
أبو حممد إيلاس بن يوسف بن زيك بن مؤيَّد الگنجوي)))، واكن ختلصه الشعري "نظاىم".

الشاعر:  ابن يوسف شريازي يف فهرست كتاخبانه مدرسهۀ اعىل سپهسالر ج)، حاشية ص4)5. أن اسم  يذكر   (((
"ويس" ويستدل ىلع ذلك ببيت نلظاىم، يقول إنه موجود يف النسخ القديمة، وهو قول نظاىم:

نامم وي���س  ك��ه  م���را  ت��و  رب  ت��م��ام��مي��ا  حم���م���دى  ع���ش���ق  در 
وجمنون"  "يلىل  يف  ورد  ابليت  هكذا:ولكن  ص5).  دستگردي،  نرشها  اليت 
ن��ام��م اكوي����س  م���را  ت���و  رب  ت��م��ام��مي���ا  حم���م���دى  ع���ش���ق  در 

وقد فرس دستگردي هذا ابليت، يف مقدمة گنجينه گنجوي )ص و). فقال: إن الشاعر لم يقصد أن اسمه اكن 
"ويس" وإنما اكن يقصد أنه أصبح يف عشقه ملحمد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كأويس القرين، وأصبح 

جديًرا بأن يطلق عليه اسم "أويس".
ويبدو أن هذا اتلفسري صحيح، ألن الشاعر رصح باسمه ىلع أنه إيلاس. واختذ من مطابقة جمموع حروف هذا 
االسم – حبساب اجلمل – ألسماء اهلل تعاىل ديلاًل ىلع حفظه من رصوف ادلهر ولم يرش إىل "ويس" ولو اكن اسمه 

كذلك لرصح به يف هذه املناسبة؛ مما جيعلين أرجح أن اسم الشاعر اكن "إيلاس" وليس "ويس".
هذا هو الرائج، ولكن حايج خليفة يذكر لقب الشاعر يف كشف الظنون، ج)، ص8)6). ىلع أنه مجال ادلين.  (((
يذكر دولتشاه يف تذكرة الشعراء، ص8)). اسم وادل نظاىم ىلع أنه "أبو يوسف" ولكن الشاعر رصح بأن اسم   (((

وادله "يوسف".

ابلاب اثلالث
اتلعريف بنظاىم
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ح الشاعر باسمه وختلصه يف منظومته "يلىل وجمنون" فقال: "إذا خطوَت خطوة  وقد رصَّ
يف طريق نظاىم، فإنك ترى واحًدا وألًفا؛ أما لكمة إيلاس فإنه إذا أْسِقَط من جمموعها جمموع 
والتسع  حصين،  واأللف  فالواحد  وتسعني)))،  تسًعا  حروفها  جمموع  صار  وباء)،  )ألف 

ا من املتاعب، وآمنًا من املشقات"))). والتسعون ساليح جتعلين خلوًّ

ه فيما سبق؛ أما  كما أشار الشاعر إىل كنيته بذكر ابنه حممد، ورصح باسم وادله وَجدِّ
ختلصه بنظاىم. فقد تردد مرات كثرية يف لك منظومة.

وإذا ما تركنا هذا إىل تاريخ والدته، فإننا ال جند – فيما نظمه الشاعر – ذكًرا رصحيًا هلذا 
اتلاريخ، وقد أدَّى هذا إىل اختالف اذلين تَعرَّضوا دلراسة نظاىم يف حتديد تاريخ والدته 
اختالفًا شديًدا، يربو ىلع اثلالثني اعًما. ولعل السبب يف ذلك أنهم حاولوا استنباط تاريخ 
والدته من تاريخ وفاته، اذلي بلغ اختالفهم يف حتديده إىل ما يزيد ىلع ثالثني اعًما كذلك.

وقد اكدوا جيمعون ىلع أن نظاىم تُُوفِّ يف منتصف الرابعة والستني من عمره، مستشهدين 
وهذه  آخر.  شاعر  نظم  من  أنها  يبدو  أبيات  من  "إسكندرنامه"  منظومة  آخر  يف  ورد  بما 
موت  ذكر  بعد  املنتحل  أثبتها  وقد  الشاعر،  حياة  من  األخرية  اللحظات  تصف  األبيات 
احلكماء السبعة يف قصة اإلسكندر، فقال: "حينما تمت هذه القصة، عزم نظاىم – أيًضا 
ىلع الرحيل، ولم يمض ىلع هذا وقت طويل، فقد طويت صحائف تاريخ عمره، واكن يزيد 

)أ، ب) من  إسقاط جمموع  وإيلاس مع  نظاىم  منها لكمتا  تتكون  اليت  يذكر ىلع جمموع احلروف  هنا  الشاعر   (((
جمموع إيلاس وذلك بطريقة حساب اجلمل املعروفة، يلجعل جمموع حروف اسمه مساوًيا ملجموع أسماء اهلل 

احلسىن، ويتخذ منها نواًع من اتليمن والربكة.
اكم ارن�����ى  ن���ظ���اىم  خ���ط  در  ب��ي��ىن ع����دد ه�����زار وي��ك��ن��ام))) 
نامشوإيل�����اس اكل����ف ب����رى زالم���ش اس���ت  ون���ه  ن���ود   – ب��ا  ه��م 
دارمزي��ن��گ��ون��ه ه����زار وي���ك ح��ص��ارم س��ل��ي��ح  ي���ك  ك���م  ب��اص��د 
رن��ج ك��ش��ي��دن  از  ف���ارغ���م  رن��جه���م  ب���ري���دن  از  اي��م��ن��م  ه���م 

ص44) وجم���ن���ون،  يل��ىل  )ن���ظ���اىم: 
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ستة أشهر ىلع ثالثة وستني اعًما حينما َدقَّ الطبول إيذانًا بالرحيل، ثم ذكر أحوال احلكماء 
السابقني ونام كما نام احلكماء؛ وقد أخرب رفاقه – يف وقت الرحيل – حينًا عن الطريق، 
لين يف رمحته، فأبعدوا عنا متاعبكم،  ار قد أمَّ وحينًا عن ادليلل؛ ثم ضحك وقال: إن الَغفَّ
فأنتم وهذه ادلنيا، وحنن واجلنة؛ وف أثناء هذا احلديث أخذه انلعاس، حىت يلَُخيَّل إيلك 

أنه لم يَِعش أبًدا"))).

دولتشاه  ذكره  مما  فيؤخذ  وفاته،  تاريخ  من  تاريخ والدته  استنبطوا  األساس  هذا  وىلع 
 يف اعم ))5ه)))، ومما أثبته 

َ
أن الشاعر ُودِلَ يف اعم ))5ه)))، ومما ذكره لطفعيل بيك أنه ُودِل

خواندامري أنه ُودِلَ قبل اعم ))5ه)4). 

تمام اي��ن داس��ت��ان ش��د  ن��ظ��اىم چ��و  اگم)))  ب���رداشت  ن��ز  ش��دن  بعزم 
برگذش�ت اين  بر  اگرى  روز  بس  نوشتنه  در  ورق  ش  عمر  ت��اري��خ  ك��ه 
سال وسه  زشصت  مه  شش  بود  دوالفزون  زد  ب���ردهل  رده  ع��زم  بر  كه 
گفت پيشينه  حكيمانه  ح��ال  خفتچ��و  نز  واو  خبفتند  حكيم���ان 
ديللرف��ي��ق��ان خ�����ودرا ب����اه رح��ي��ل از  واگه  خ���ربداد  راء  از  ك��ه 
امي���دوارخب��ن��دي��د وگ��ف��ت��ا ك���ه آم����رزاگر ك��رد  ب���آمرزش���م 
دور داري����د  ال��رسورزم���ا زمح���ت خ��وي��ش  م��اودار  س��را  واب��ن  شم���ا 
ربود خوابش  كه  بد  گفتگو  نبوددري��ن  خ��ود  بيداريش  كه  گف���ىت  تو 

ص79)-80)). اقبانلامه،  )ن��ظ��اىم: 
دولتشاه: تذكرة الشعراء، ص))). فقد ذكر تاريخ وفاة الشاعر ىلع أنه 576ه، وقد وافقه يف هذا حايج خليفة   (((

يف كشف الظنون: ج)، ص)87.
لطفعيل بيك: آتشكده، ص)4). فقد ذكر تاريخ وفاته ىلع أنه 589ه.  (((

أتم  وأنه  السلجويق،  طغرل  للسلطان  معارًصا  اكن  الشاعر  أن  ذكر  فقد  ص))).  السري،  حبيب  خواندامري:   (4(
إسكندرنامه يف اعم )59ه، واكن عمره قد جتاوز الستني.
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ره صاحب  ُودِلَ يف اعم ))5ه)))، ومما قرَّ كما يستفاد مما ذكره رضا قليخان أن الشاعر 
"جهان آرا" أنه ودل يف اعم 4)5ه)))، ومما نقله صاحب "صبح صادق" أنه ودل يف اعم 8)5ه)))، 

وما ذكره تيق اكيش أنه ودل يف اعم )54ه)4).

بعض  اكنت  وإن  الشاعر)5).  دلراسة  تعرضوا  من  استنبطها  أخرى  تواريخ  عدا  هذا 
املصادر املهمة لم ترش إىل هذه املسألة من قريب أو بعيد)6).

))) رضا قليخان: جممع الفصحاء، ص7)6. ورياض العارفني، ص49). كما أورد هذا حايج خليفة يف كشف الظنون: 
ج)، ص407.

))) هذا يبدو مما نقله ريو يف فهرست املخطوطات الفارسية باملتحف الربيطاين، ص564. نقاًل عن جهان آرا، ورقة 
)))، فقد ذكر أن الشاعر توف يف اعم 597ه.

))) تربيت: دانشمندان آذربيجان، ص84). نقاًل عن "نتائج األفاكر" و"صبح صادق"، حيث ورد أنه توف يف اعم )60ه، 
وقد ورد يف حبيب السري، حاشية، ص))). أن صاحب "نتائج األفاكر" ينقل عن "صبح صادق" أن نظاىم قد أتم 
إسكندرنامه يف اعم 597ه، واعش بعدها مخس سنوات، وتوف يف اعم )60ه، وهو نفس ما ذكره معصومعىل شاه 

يف طرائق احلقائق، ص79).
)4) مولوى أاغ عيل أمحد عيل: هفت آسمان، ص9). نقاًل عن تيق اكيش اذلي ذكر – يف تذكرته – أن الشاعر توف يف 

اعم 606ه.
)5) من اذلين تعرضوا لضبط تاريخ والدة الشاعر دستگردي يف مقدمة گنجينهۀ گنجوي، ص يج، ولم يقطع برأي، 
وإنما حرص تاريخ والدته بني 4)5 و540، أما باخر يف كتابه "حياة نظاىم وآثاره" )باألملانية) ص6، وبراون يف 
كتابه: تاريخ إيران األديب )باإلجنلزية) ج)، ص400-)40، وبرتلس يف كتابه: نظاىم شاعر آذربيجان العظيم 
)بالروسية) ص6)، فقد رجحوا أن الشاعر ودل يف اعم 5)5ه؛ وأما داراب – يف مقدمته لرتمجة خمزن األرسار إىل 
اإلجنلزية – فقد حاول إثبات أن الشاعر ودل يف اعم 540ه، وأن هذا اتلاريخ هو الصحيح دون غريه، بينما رجح 

ابن يوسف شريازي يف فهرست كتاخبانهۀ مدرسه اعيل سپهساالر، ج)، ص4)5. وأنه ودل يف اعم 547ه.
)6) كنا نطمع يف احلصول ىلع معلومات دقيقة عن تارييخ والدة الشاعر ووفاته ولك ما يتعلق به من عوف يف "بلاب 
لم نظفر بيشء، فلم  "آثار ابلالد" وهما من املصادر األساسية يف هذه انلاحية، ولكننا  األبلاب" والقزويين يف 
إنه ذكر منظومات  بل  املسألة،  بهذه  يتعلق  أو كثرًيا  قلياًل  يذكر عوف يف بلاب األبلاب، ج)، ص96)-97). 
الشاعر متفرقة غري مرتبة، وأغفل ذكر "هفت پيكر"؛ أما القزويين يف آثار ابلالد، ص)5). فقد ذكر أن الشاعر 
توف بقرب اعم 590ه، اليشء اذلي يثبت اتلحقيق خالفه، ولم يرش إىل منظومات الشاعر ىلع أنها جمموعة وإنما 

ذكرها ىلع غري ترتيب، وأغفل منها "إسكندرنامه".
ولعل عدم مجع منظومات الشاعر بعد وفاته بزمن قصري، وبقاءها متفرقة هو السبب يف لك هذه االختالفات،   
كما أن هجوم املغول وما أعقبه من اختالل يف أحوال املمالك اإلسالمية اعمة، وف إيران خاصة، قد يكون من 

األسباب اليت جعلت أنباء الشعراء تعيم هذه اتلعمية الشديدة.



الكتاب األول
137137

وهكذا جيد ابلاحث نفسه تائًها يف حبر متالطم األمواج، من األقوال املختلفة اليت ال 
يتفق أكرثها مع إشارات الشاعر نفسه إىل سنه، يف مواضع خمتلفة من منظوماته، كما ال 
َد اتلاريخ سين  مْت هلم من الوالة اذلين حدَّ يتفق مع تواريخ إتمام هذه املنظومات، ومن قُدِّ

حكمهم.

وأرجح أن نظاىم ُودِلَ يف اعم 9)5ه؛ ألن إشارات الشاعر إىل سنه يف مناسبات خمتلفة 
جتعلنا نرجح هذا اتلاريخ.

فقد ذكر الشاعر يف "إسكندرنامه" أنه بلغ الستني من عمره، فقال: "لم يتغريرّ حايل رغم 
أن عمري قد بلغ الستني"))).

ذلك  بعد  قال  ألنه  599ه،  منظومته يف اعم  من  اجلزء  هذا  أتمَّ  قد  الشاعر  أن  ويبدو 
بقليل: "إن ادلنيا يف ايلوم العارش من شهر إيار لتسعة وتسعني اعًما بعد اخلمسمائة"))).

فإذا اكن الشاعر يف اعم 599 ـهيف الستني من عمره، فإن هذا يرجح أنه ودل يف اعم 9)5ه.

كما ذكر نظاىم يف منظومته األوىل "خمزن األرسار" أنه جتاوز األربعني فقال: "إن صديًقا 
يلزمك اآلن، فال ختدع نفسك، وال تقرأ اآلن دروس سن األربعني"))).

من س���ال  ان������دازهءۀ  آم���د  بشصت  من)))  ح��ال  ان�����دازۀهءۀ  خ��ود  از  نگشت 
ص90)). إق��ب��انل��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 

اي��ار از  ب��ود  روز  ب��رده��م  را  جهان  شمار)))  پ��ان��ص��د  ز  گ��ذش��ت��ه  ن��ه  ن���ود 
ص)9)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

الفارسية يف املتحف  الرواية يف مخسه نظاىم طبع لككته ص90)، ريو: فهرست املخطوطات  وقد روى بنفس 
.Add. 16, 782. Foll. 117 الربيطاين )باإلجنلزية) خمطوطة

ي��ار ك��ن��ون ب��اي��دت اف��س��ون خم��وان خم��وان)))  اك��ن��ون  س��ال��ى  چهل  درس 
ص49) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
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ويبدو أن الشاعر قد أتم "خمزن األرسار" يف اعم )58ه، ألنه داع الرسول إىل االستيقاظ 
بعد أن نام مخسمائة وسبعني اعًما يِلُْصلَح فساد العرص فقال: "كىف نوم سبعني ومخسمائة 

اعًما؛ أرسع إىل جملسنا ألن ايلوم قد تقدم"))).

ولقد توف الرسول يف اعم ))ه، مما يدل ىلع أن هذا انلظم اكن يف اعم )58ه، أي يف الوقت 
اذلي اكن الشاعر فيه قد جتاوز األربعني من عمره، كما ذكر هو؛ وهذا يؤيد ما رجحناه 
من أن نظاىم ودل يف اعم 9)5ه، ويطمئنا إىل أن هذا اتلاريخ هو أقرب اتلواريخ إىل احلقيقة.

وندع هذا نلتحدث عن نشأة الشاعر.

خ��واب اي���ام  ب��س  وه��ف��ت��اد  پانصد  شتاب)))  بمجلس  ب��ل��ن��داس��ت  روز 
ص7)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

وقد روى هذا ابليت رواية ثانية تغريت فيها لكمة سبعني "هفتاد" إىل مخسني "پنجاه" كما روى رواية ثاثلة تغريت 
فيها اللكمة نفسها إىل ثمانني "هشتاد" ولكن الرواية األوىل، اليت سبقت، يه األصح ألننا لو قبلنا اثلانية فإن 
تاريخ تمام "خمزن األرسار" يكون )56ه، كما أننا لو قبلنا اثلاثلة. فإن هذا اتلاريخ يصري )59ه، والك اتلارخيني 
يتناقض مع تاريخ إتمام منظوماته األخرى اليت تلت "خمزن األرسار" كما يتناقض مع إشارات الشاعر إىل سنه.



الفصل اثلاين
نشأة نظاىم

نستطيع أن نلمس من أشعار نظاىم، أنه نشأ نشأة دينية، متأثًرا بوسط گنجه اذلي اعش 
ر هو أنه اكن متدينًا منذ شبابه فقال: "لم أقِْف – منذ شبايب – ىلع باب أحد  فيه، فقد قرَّ

غريك لقريب منك"))).

وذللك وجدناه يف "خمزن األرسار" أوىل منظوماته، كثري اتلحدث عن الفكر واملراقبة، 
ااًع إىل ما يقوم به املتصوفة من اجللوس جلسة َتَفكر،  واالنقطاع للعبادة، كما وجدناه نَزَّ
وحينئذ  للتفكر،  كعالمة  ركبتيه،  ىلع  رأسه  ووضع  احنناءه،  يصوِّر  فهو  مراقبة،  حالة  يف 
القلب ويدرك احلقائق، وذلك يف قوهل: "وضعُت رأيس  تنكشف هل األرسار، فينظر بعني 
فوق ركبيت، وأرشق وجيه بنور اهلل، فصارت مرآة القلب فوق الركبة، فطرحت مرآة انلظر، 

ونظرت يف مرآة القلب، ألرى من أي أنواع اتلجيل يأيت القبض اإلليه"))).

ب��رت��و از  ج����واىن  ب��ع��ه��د  چ����ون  درت���و)))  از  ن��رف��ت��م  درك�����س  ب���ر 
ص5) پ��ي��ك��ر،  ه��ف��ت  )ن���ظ���اىم: 

ف����رق ب���زي���ر ق����دم ان��داخ��ت��م س��اخ��ت��م )))  ق�����دىم  زان������و  وزرس 
من روى  روش����ين  زب���س  م��نگ��ش��ت��ه  زان�������وى  رس  دل  آي���ن���ه 
ان���داخ���ت���مم��ن��ك��ه ب��اي��ن آي��ن��ه پ��رداخ��ت��م در  دي������ده  آي���ن���ه 
رس��دت����از ك�����دام آي���ن���ه ت����اىب رس��د آىب  آت���ش���م  ك�����دام  ي����از 

ص))) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
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ثم بنيَّ أن الزاهد حني يضع رأسه فوق ركبتيه، ويتفكر، تتجىل أمامه احلقائق باتلدريج، 
ر  م روحه ثم يبنيها ىلع أساس جديد قوي، يستطيع أن يَُسخِّ حىت حييط بالعاملني، فهو حُيَطِّ
به الفلك، فقال: "حينما جيعل الزاهد ركبتيه مسنًدا للرأس، ويصبح جسمه اكحللقة، يسبح 
م روحه، ثم يبنيها من جديد، وحينذاك يستطيع  قلبه يف العاملني، وف أثناء هذه اجللسة حُيَطِّ

أن يسخر الفلك، وأن جيين ثمار اتلعبد أضعافًا مضاعفة"))).

ح تغلغل اتلديُّن  فنظاىم يتحدث بطريقة املتصوفة وأسلوبهم منذ بداية أشعاره، مما يُرجِّ
يف قلبه، وأنه نشأ حُمِبًّا للعبادة واتلقوى.

ويبدو أن نظاىم اكن إذا جلس للتفكر، أمعن يف اجللوس حىت يصل إىل احلقيقة، غري 
الطريق،  هذا  سلوك  يستطيع  ال  غريه  أحًدا  أن  يعتقد  فإنه  وذللك  وعًرا،  اكن  طريقه  أن 
فيقول: "كثرًيا ما مكثت رأيس فوق ركبيت، حىت أهتدي إىل الطريق، وقد قطعت املرحلة 
عن طريق ايلقني. فاسلك نفس الطريق اذلي سلكتُه )فهو الطريق الوحيد إىل احلقيقة). 

ولكنك لست أهاًل هلذا الطريق، فاحرتس، واترك أمر نظاىم نلظاىم"))).

كند دل  ق���دم  زان����و  رس  چ���ون  كند)))  مح��اي��ل  دس���ت  دوج���ه���ان  در 
آردب��ه��مآي�����د ف���رق���ش ب���س���الم ق���دم ورس  پ���اى  ص��ف��ت  حلقه 
كند چستش  كه  حلقه  اي��ن  كنددرخ��م  درس��ت��ش  ب���از  شكند  ج���ان 
ق��رار زان����و  ح��ل��ق��ه  آن  از  ه��زاراگىه  را  ف��ل��ك  گ���وش  ن��ه��د  حلقه 
رن��گ ف���ريوز  حلقه  ب��دي��ن  چنگاگىه  ز  آرد  ب��در  ده  يكى  م��ه��ره 

ص)4-)4) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
نشست زان���و  رس  ب��ر  رسم  بسكه  بدست)))  ب��ي��ام��د  رش��ت��ه  اي���ن   ت���ارس 
ام رف��ت��ه  ي��ق��ني  راه  از  س��ف��ر  اماي���ن  رف��ت��ه  چنني  ك��ه  رو  چنني  راء 
زي��ن��ه��ار ت���ون���ٔه  ره  اي����ن  گ����ذارحم����رم  ب���ن���ظ���اىم  ن���ظ���اىم  اكر 

ص)6) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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وقد وصف الشاعر نلا خلوتني جلس فيهما حتت راعية القلب، يف حالة تفكر ومراقبة، 
وأخذ  حواسه)))  عليه  ملكت  وبذلة  تغمره،  بالسعادة  وشعر  أمامه،  احلقائق  اجنلت  حىت 
يصف املراحل اليت َمرَّ بها، فيف أول اجللسة َجرَّده القلب من لك يشء فنيس العالم وما 
فيه، وتفرغ بكليته للعبادة واتلفكر وهو يَُصوِّر ذلك يف قوهل: "حينما بدأت العبادة جرَّدين 
رائيض من العالم" فرصت متصاًل حببله، وازددت تعلًقا به حىت وصلت العبادة إىل أسىم 

درجاتها، وانقطعت عن العالم وما فيه"))).

ثم سيطر القلب ىلع نظاىم فأصبح رائده، وقائد طريقه، ورشيًكا هل يف غمه، ومشفًقا 
عليه يف شئونه، رغم أنه اكن يالحظ منه تقصرًيا. وف ذلك يقول الشاعر: "لقد اكن القلب 
قائد طرييق يف  أنه اكن رب شئوننا، فهو  إال  إلًها،  أنه ليس  بنا يف هذه احلالة ولو  متعلًقا 
لم يزنع  أنه  لم يشاهد مين استعداًدا كبرًيا، إال  أنه  الغم، ورغم  العاملني، وإال ما شاركين 

عين شفقته"))).

وقد استمر نظاىم يف هذه احلالة، يرتيق من مزنلة إىل مزنلة أرفع، حىت وصل إىل درجة 
الكشف، فأدرك احلقيقة، وصار مقرًبا.

نظاىم: خمزن األرسار، ص)70-5.  (((
كرد آاغز  ادب  چ��ون  م��ن  راي���ض  ك��رد)))  ب����از  ف��ل��ك��م  ن���ه  گ����ره  از 
جاى ب��ود  گ��ره��ش  در  گ��ره  پ��اىگ��رچ��ه  رش��ت��ه  رساي���ن  از  ب��رن��گ��رف��ت 
بريدت���ا رساي����ن رش��ت��ه جب���اىئ رس��ي��د خب��واه��د  رش��ت��ه  از  گ���ره  اكن 

ص)5) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
بندماست در  كه  القصه  مع  خواجه  ماست)))  خ��داون��د  نيست  خ��دا  گرچه 
منست دوج���ه���ان  راه  منستش��ح��ن��ه  ج���ان  درغ����م  چ���را  گ��رن��ه 
ش��ف��ق��ت خ���ود ب���از ن�����دارد زم��نگ��رچ��ه ب���ى س���از ن�����دارد زم��ن

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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أنه قىض سنني عديدة من عمره، يف عبادة اهلل ىلع هذا  الشاعر  إشارات  ويبدو من 
انزوائه، وكيف أن حديثه  انلحو، فهو يتحدث يف منظومته اثلانية "خرسو وشريين" عن 
الكواكب، ولم يكن هل صديق غري اهلل، فيقول: "يف  بالسماء يهتك حجب  اكن متصاًل 
تلك املدة اليت انزويت فيها، كنت قد وصلت احلديث بالسماء، فأحيانًا كنُت أقطع أبراج 
فته  عررّ اهلل،  هو  واحد  صديق  يل  واكن  املالئكة،  سرت  أهتك  كنت  وأحيانًا  الكواكب؛ 

برويح، وتفاَنيُْت يف عبادته بكل جواريح"))).

واكن يتعبد بطريقة خاصة، يه أن يعتكف أربعني يوًما))) ينقطع فيها عن انلاس: وقد 
َتَعبَّد بهذه الطريقة مخسني مرة، يف مدة أربعني اعًما، وف ذلك يقول: "ال تضع أصابعك ىلع 

الورق امللوث))) بعد أن اعتكْفَت مخسني مرة يف أربعني اعًما")4).

"إسكندرنامه"  منظوماته  آخر  يف  فقال  حياته،  آخر  حىت  العبادة  يرتك  لم  أنه  أكد  ثم 
ٌم يف ذاكريت ىلع لك يشء،  خماطبًا َربَّه: "إنك يف الليل وف انلهار؛ يف املساء وف الصباح، مقدَّ
فحينما أحاول انلوم يف الليل، أجدُّ يف تسبيحك أواًل، وحينما أستيقظ من انلوم يف منتصف 
الليل أدعوك وأذرف ادلموع؛ فإذا ما أصبح الصباح، سلكُت طرييق إيلك؛ وأنت ملجيئ 

ب��ودم بسته  را  در  ك��ه  م��دت  درآن  س��خ��ن ب��ا آس��م��ان پ��ي��وس��ت��ه ب��ودم))) 
ب��ري��دم ىم  ك���واك���ب  ب���رج  دري����دمگ���ى  ىم  م���الي���ك  س���رت  گ���ى 
آش��ن��اىئي���ان���ه دوس�����ىت ب�����ودم خ���داىئ ب��اج��ان  ك����رده  دل  ب��ص��د 

اكنت هذه الطريقة تسىم "چله" أي األربعينية. ويه أن يظل العابد معتكًفا أربعني يوًما يتعبد ويتفكر، فال   (((
خيرج، وال يتصل بأحد.

يقصد بالورقة امللوثة قصة "خرسو وشريين" فهو يردع نفسه عن نظم قصة عشق بعد أن تعبد لك هذه األوقات   (((
الطويلة.

سال چهل  در  چله  پنجاه  از  پ��س  مال)4)  ورق  ح��رف  اي��ن  در  پنجه  م��زن 
ص6)) وش��ريي��ن،  خ��رسو  )ن��ظ��اىم: 
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طول ايلوم حىت املساء، ألنين أطلب منك املعونة يلاًل ونهاًرا، فال ختزين يف هذه ادلنيا، كما 
أرجو أيها اإلهل العادل، أن أصري – بعد االحتياج – غنيًّا، فأي معبود ُيْعبََد – عن طريق 

 اسيم يف ادلنيا، وُتْغَفر ذنويب يف اآلخرة"))).
َّ

العبودية – مثلك؟!.. إنين أرجو أن خُيَل

وقد جعله هذا خيىش اهلل، ويسأهل الغفران والرمحة. فيخاطبه قائاًل: "اعملين بلطفك، 
وال تعاملين بعدلك"))).

وذللك؛ فقد حاول الشاعر االستفادة من وقته، فلم يضيعه عبثًا، بل قضاه يف حتصيل 
أنه لم ينم  العلوم املختلفة، فنشأ حمبًّا للعلم وادلراسة، وقد جتىلرّ هذا يف شعره، وقرر هو 
يللة قبل أن يفتح بابًا من أبواب العلم واملعرفة، فقال: "لم أقطع العمر باللعب، فقد اكن يل 
عمل آخر غري الطعام وانلوم، ولم أنم يللة – ىلع فرايش – مرسوًرا، قبل أن أفتح – يف تلك 

الليلة – بابًا من أبواب احلكمة"))).

ب��ام��داد ودر  درش����ام  وروز  ش��ب  بياد)))  دارم  ه��رچ��ه  از  ب���ادي  ب��ر  ت��و 
ش����ب  اول  آورمچ�����������و  ش��ت��اب  ن��ام��ت  ب��ت��س��ب��ي��ح 
آورم خ���������واب  آبآه�����ن�����گ  دي���ده  از  وري����زم  خ��وان��م  ت���را 
ن���ي���م���ش���ب در  بتستچ��������و  پ��ن��اه��م  ش��ب  ت��ا  روز  ه��م��ه 
زخ��������واب ب������������رارم  م������ك������ن رشم�������س�������ارمرس 
بتست راه���م  ب��ام��دادس��ت  داورىوگ���ر  اي����������ن  در 
نيازچ�������و خ�������واه�������م زت�����و  ىب  ش���وم  ب��ان��ي��ازان  ك��زي��ن 
ي��������اورى وش��������ب  س��ت��ن��دىگروز  را  ت����وىئ  چ����ون  ك��ن��د 
س��از اكر  داور  اى  دارم  زرن��جچ��ن��ان  گ����ردد  آزاد  اعل���م  آن  در 
بگنجب���رس���ت���ن���ده ك�������زره ب��ن��دىگ گ����ردد  آب����اد  اعل���م  دري����ن 

ص7) رشف���ن���ام���ه،  )ن����ظ����اىم: 
همرايار فضىل  كن  خويش  بفضل  اكر)))  م��ن  فعل  ب��ا  مكن  خ��ود  بعدل 

ص9) وش��ريي��ن،  خ���رسو  )ن��ظ��اىم: 
برس را  ج��ه��ان  ن����ربدم  ب���ي���ازى  وخور)))  خ��واب  جز  ب��ود  دگ��ر  شغىل  كه 
آن��ش��ب زدان���ش درىخت��ف��ت��م ش���ى ش���ادب���ر ب��س��رتى ك��ه ن��گ��ش��ادم 

ص47) رشف���ن���ام���ه،  )ن����ظ����اىم: 
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هدفه  عن  فُه  ترَْصِ لم  مجيعها  ولكنها  خمتلفة،  كثرية  علوم  ىلع  يطلع  هذا  جعله  وقد 
األسىم، وهو عبادة اهلل، بل اكنت تزيده إيمانًا بقدرة اهلل وعظمته، وبأن اهلل ربُّ لك يشء، 
فزداد تعلًقا به وقرًبا منه، فهو يقول: "لقد قرأُت لك دقائق انلجوم، والعلوم اخلفية، وفتَّْشت 
عن الرس يف لك ورقة اطلعت عليها فلما وجدتك حموُت األوراق، فقد رأيُت اجلميع يولون 

وجوههم حنو اهلل، ورأيتُك أنت رب اجلميع"))).

وقد أثرت هذه النشأة ادلينية يف الشاعر، وف شعره، فجعلته ال يعتقد يف اتلنجيم – رغم 
أنه درس علم انلجوم – مما نلمسه يف قوهل: "كيف يأيت اخلري والرش من انلجم، وهو نفسه 
اعجز عن اخلري والرش؟!... فلو اكن انلجم يهب السعادة، لاكن كيقباد من نسل منجم!... أي 
  – منجم استطاع أن حيصل – بتنجيمه – ىلع كزن؟!... إنك قد تعطي – دون وساطة انلجوم

كزًنا ملن ال يعرف عدد انلجوم وهل يه سبعه أم مخسة!..." ))).

والشاعر وإن اكن قد أكرث من احلديث عن اخلمر، إال أنه لم يقصد بها اخلمر املادية، 
وإنما قصد بها اخلمر املعنوية، اليت اكن يشعر بذلتها من عبادة اهلل، ونسيان انلفس، حينما 
يكون ساقيه وعد اهلل، وصبوحه الفناء فيه. فقد أقسم اهلل أنه لم يُلَوِّث شفتيه باخلمر مدة 
حياته فقال: "ال تعتقد أيها اخلرض املبارك أن قصدي من الرشاب اخلمر، إنين قصدت – 

جنو ه��اى  دقيقه  از  هست  ه��رچ��ه  علوم )))  ه���اى  نهفته  ب��اي��ك��اي��ك 
جستم ورق  ه��ر  ورس  شستمخ���وان���دم  ورق  ي��اف��ن��م  ت���را  چ���ون 
دي���دم درخ�����دا  روى  را  دي���دمه��م��ه  ت����را  ه��م��ه  ب���ر  خ����دا  در 

ص5) پ��ي��ك��ر،  ه��ف��ت  )ن���ظ���اىم: 
آي��د چ���ون  س��ت��اره  از  ب��دون��ي��ك  ك��ه خ���ود ازن��ي��ك وب���د زب���ون آي��د))) 
دادي س����ع����ادىت  زادىگ���رس���ت���اره  م��ن��ج��ىم  از  ك��ي��ق��ب��اد 
شناس س��ت��اره  م���ردم  أز  بقياسكيست  ب���رد  ره  بگنجينه  ك���ه 
گنج آن����را  م��ي��ان��ى  يب  پنجت����ودىه  أز  ه��ف��ت  س��ت��اره  ن��دان��د  ك��ه 

ص4) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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بتلك اخلمر الغيبوبة، وزيَّنُْت املحفل بتلك الغيبوبة، ألن يل ساقيًا من وعد اهلل، وصبوًحا 
من اخللوات، ورشابًا من الغيبوبة؛ وإال فقسًما باهلل أنين – منذ وُِجدُت – لم ألوِّث شفيت 

باخلمر؛ ويلجعل اهلل لك حالل حراًما عيلَّ إذا اكن حليق قد لُوِّث باخلمر"))).

ُل  كما جعلت هذه النشأة ادلينية الشاعر َيتََحنَّف يف شعره، فيتغىن بالفضيلة، وُيفضِّ
فهو  وجُيَلرّيها،  ادلينية  األهداف  أسىم  يَُصوِّر  واذلي  الرشع،  مع  يتعارض  ال  اذلي  الشعر 
ح نفسك للشعر، ألن الرشع جيعل الشعر  "إذا لم جيعلك الرشع مشهوًرا فال تُرشِّ يقول: 
يصل بك إىل سدرة املنتى، ويمنحك حكومة ملك املعاين، فيصل شعرك عن طريق الرشع 

إىل ماكن، يصل ظلك فيه إىل اجلوزاء"))).

وذللك؛ فقد أحدثت حماوتله نظم بعض قصص العشق نزااًع شديًدا بني عقله الظاهر، 
وعقله ابلاطن؛ أو بينه كإنسان ذي اعطفة تتذوق العشق واجلمال، وكرجل اعبد متديِّن 

يعترب حديث العشق لغًوا يرصفه عن عبادة اهلل، إن لم يفسد عليه هذه العبادة.

الزناع يف صورة اعتب عتب عليه حينما رشع يف نظم قصة  الشاعر هذا  ر  وقد صوَّ
"خرسو وشريين"؛ فأخذ يذكره باعتاكفه الطويل املتكرر، ويلومه ىلع حماوتله إحياء رسوم 

ىپ پ����ربوز  خ���رض  اى  ن��پ��ن��دارى  ىم)))  م��ق��ص��ود  م��راه��س��ت  ىم  أز  ك��ه 
خواستم بيخودى  ه��ىم  ىم  آن  ب����دان ب��ي��خ��ودى جم��ل��س آراس��ت��ماز 
اي��زدي��س��ت وع����دۀ  از  س���اىق  بيخوديستم���را  از  ىم  ازخ���راىب  صبوح 
ن���ي���ال���وده اموگ��رن��ه ب����زدان ك��ه ت��ا ب���وده ام ب���ىم دام�����ن ل���ب 
اكم آل���وده  گ��ز  ه��ر  ش��دم  ىم  از  ح���الل خ��داي��س��ت ب��ر م��ن ح��رامگ��ر 

ص8)) رشف���ن���ام���ه،  )ن���ظ���اىم: 
ن��ام��دار ت����ورا  رشع  ت��ان��ك��ن��د  ن���ام���زد ش��ع��ر م��ش��و زي��ن��ه��ار))) 
س��ل��ط��ن��ت م��ل��ك م���ع���اىن ده��د ش��ع��ر ت����ورا س����دره ن��ش��اىن ده��د
رس��د ب��داجن��ا  رشع  أز  ت��و  ك���ز ك��م��رت س��اي��ه جب����وزا رس��دش��ع��ر 

ص44) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
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، يف حالة عتاب، فالمين لوًما شديًدا  الزردشتيني، وف هذا يقول الشاعر: "دخل الُمِلمُّ بالرسِّ
ك الكالم!.. ال تضع أصابعك ىلع 

ْ
)قائاًل): أحسنَت يا ملاًك يف اعلم املعاين، ويا اعهاًل يف ُمل

هذا الورق امللوث؛ بعد أن اعتكْفَت مخسني مرة يف أربعني اعًما؛ وال تُفطر بعظام جيفة 
بعد هذا الصوم اذلي ُقْمَت به، اطرح من يدك خداع املرشكني، وال تنظم األباطيل كما 
فعل الزردشتيون... انظُم يف توحيد اهلل، فإن لك شهرة )يف هذا امليدان)... ملاذا حتيي رسوم 

ون قلبك ميتًا، ولو أن الزردشتيني يعتربونه حيًّا"))). املجوس؟!... إن العرفاء َيُعدُّ

وهكذا نرجح أن نظاىم نشأ نشأة دينية، وأن هذه النشأة أثرت فيه وف شعره تأثرًيا كبرًيا، 
ه وجهات معينة يف نظم الشعر، وقد ظل تَدينُُه مالزًما هل طوال حياته. وحاولت أن توجهِّ

ونرتك هذا نلعرض ثقافته وألوانها املختلفة.

رسگ��رف��ت��ه رسگ��رف��ت��ه  آم���د  در  رفته )))  در  م��ن  ب��ا  س��خ��ت  ع��ن��اىب 
معاىن ج��ه��ان��دار  اى  احسنت  صاحبقراىن ك��ه  س��خ��ن  م��ل��ك  در  ك��ه 
سال چهل  در  چله  پنجاه  از  مالپ��س  ورق  ح��رف  اي��ن  در  پنجه  م��زن 
برجاى پ��اى  چوهسىت  روزه  مگشاىدري��ن  روزه  اس��ت��خ��واىن  ب��م��ردار 

ازمشت بفكن  پرستان  بت  زردشتفريب  زند  چون  مكن  خواىن  فسون 

دارى اكوازه  زن  ت��وح��ي��د  دارى در  رات�����ازه  م��غ��ان  رس���م  چ���را 
دانند رسده  را  دل��ت  خوانندسخندانان  زن��ده  خ��وان��ان  زن��د  اگ��رچ��ه 

ص6)) وش��ريي��ن،  خ��رسو  )ن��ظ��اىم: 



الفصل اثلالث
ثقافة نظاىم

ا بالعلوم الراجئة يف عرصه؛ من  يبدو من أشعار نظاىم أنه اكن ذا ثقافة واسعة، فاكن ُمِلمًّ
دينية وغري دينية.

أما ثقافة الشاعر ادلينية، فإن شعره يدلُّ ىلع أنها واسعة شملت دراسة القرآن واحلديث، 
واإلملام بما يف كتب السرية.

فهو يشري إىل قصة احلجر اذلي أليق ىلع الرسول صىل اهلل عليه وسلم فكرس إحدى 
أسنانه، فيقول: "إن جوهره لم جيرح قلب احلجر، فلم كرس احلجر جوهره"))).

اكن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممًدا  أن  تلقرير  وسيلة  ويتخذها  األنبياء  قصص  ويذكر 
خاتمهم وأفضلهم، وأنه لواله ما خلق اهلل األفالك.

وهو يبدأ بقصة نوح وما حدث من طوفان، فيقول: "لقد وصل نوح الظمآن إىل ماء 
احلياة، ولكنه أخطأ عني املاء فحدث الطوفان"))).

خنست سنى  دل  چ��ون  او  گ��وه��ر  شكست)))  اورا  گ��وه��ر  چ��را  سنگث 
ص))) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 

رسيد حب��ي��وان  تشنه  ل��ب  ك��ه  ن��وح  رسيد )))  وبطوفان  ك��رد  غلط  چشمه 
ص9)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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ويشري إىل قصة إبراهيم، وما قيل من أنه زلَّ حلكمة ثالث مرات"))).

فيقول: "ملا أكرث إبراهيم انلظر، اختلف به الرأي فزل وسط الطريق، يف ثالثة مواضع"))).

داود  أصبح صدر  "ملا  فيقول:  موسيقية،  اصطالحات  مستعماًل  وقيثارته  داود  ويذكر 
ضيًقا صاغ هل حلنًا يناسبه"))).

ويشري إىل قصة يوسف وإلقائه يف ابلرئ، فيقول: "لم ير يوسف يف ابلرئ شيئًا غري احلبل 
وادللو")4).

كما يشري إىل قصة اخلرض وعثوره ىلع ماء احلياة يف قوهل: "لوى اخلرض عنانه بعد هذا 
السفر الشاق، فابتلرّ ذيله، فعرث ىلع عني املاء")5).

))) يقال إن إبراهيم قد زل حلكمة ثالث مرات؛ األوىل حينما نظر نظرة يف انلجوم فقال إين سقيم وقد ورد ذكرها يف 
سورة الصافات، آية 88-89 ژڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ     گ  گژ. واثلانية ملا رأى الشمس بازغة فقال 
هذا ريب وقد جاء ذكرها يف سورة األنعام، آية 78 ژگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱژ واثلاثلة 
ژچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌژ  فقال:  األصنام  حينما سألوه عمن حطم 

سورة األنبياء، آية )6.
فتاد او  راى  چ��و  ب��راه��ي��م  م��ه��د  فتاد)))  او  ج��اى  دوس���ه  آم��د  ره  نيم 

ص9)) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
داش��ت تنگ  نفس  داود  دل  چ��ون  داشت)))  آهنگ  ب��م.  زي��ر،  اي��ن  خ��ور  در 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
نديد ع��ي��اىن  چ���اه  آن  از  ي��وس��ف  ج���ز رس����ن ودل����و ن��ش��اىن ن��دي��د)4) 

ص0)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
تافت خشك  سفر  زي��ن  عنان  خرض  يافت)5)  چشمه  ت��رش��دۀ  خ���ود  دام���ن 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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ويشري إىل قصة موىس ورغبته يف رؤية اهلل، فيقول: "لم يستفد موىس شيئًا من طلبه 
رؤية اهلل، فخر صعًقا))) بسبب قوهل: ربِّ أرين أنظر إيلك"))).

ويذكر قصة املسيح وجميئه إىل ادلنيا بدون وادل، مما أثار اتلهم حول وادلته)))، فيقول: 
"لقد جاء املسيح بهذه الطريقة )دون وادل) فاكن بذلك مصدر تُهمة لوادلته")4).

خماطبًا  فيقول  يشء،  لك  ُخِلق  أجله  من  اذلي  األنبياء  خاتم  هو  الرسول  بأن  وخيتم 
الرسول: "لقد ُكنَت السبب يف خلق الفلك، فقد ألقيَت ظلك عليه. وأنت خاتم انلبيني، 

فقد ُخِتَم كتابهم باسمك، كما انتهت – بزمانك – خطبة انلبوة")5).

ا باتلاريخ الفاريس القديم؛ وإن  واكن نظاىم إىل جانب معرفته قصص األنبياء – ُمِلمًّ
نظمه لقصيت "خرسو وشريين" و"بهرام گور" ألكرب ديلل ىلع ذلك. هذا فضاًل عن ذكره 

أسماء كثري من ملوك الفرس القدماء، وبعض الوقائع اليت حدثت يف عصورهم.

أما اطالع الشاعر ىلع الفلسفة فيتضح من ذكره آراء الفالسفة، ومناقشته هلا، وإظهار 
رأيه هو، يف كثري من األحيان.

))) ور ذكر هذه القصة يف سورة األعراف، آية )4) ژو  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  
ېئ   ې    ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  

ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی ژ  
))) ضمن نظاىم هذا املعىن يف قوهل، يف خمزن األرسار، ص0):

دي��د دست ت��ى  اي��ن ج��ام  از  شكستم��وىس  أرىن  ب��گ��ه��پ��اي��ه  ش��ي��ش��ه 
))) يشري إىل ما ورد يف سورة مريم آية 8) ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ            ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ  چ  ژ ويه اليت 

تورد االتهام.
بود دان���ه  ب��دي��ن  مسيحانه  ع��زم  ب��ود)4)  خ��ان��ه  ت��ه��م��ىت  درون  ز  ك��و 

ص0)) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
ان��داخ��ىت در  ط���رح  ف��ل��ك  ت��و  ه��م  ب��ران��داخ��ىت)5)  اكر  ب���راي���ن  س��اي��ه 
توم��ه��ر ش��د اي���ن ن��ام��ه ب��ع��ن��وان نو ب����دوران  خطبه  اي��ن  ش��د  ختم 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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فقد أورد – يف قصة اإلسكندر – آراء احلكماء السبعة يف أصل العالم، واخللق األول، 
ويعتقد  األصلية"؛  "املادة  أنه  "واليس"  يرى  بينما  "احلركة"؛  أنه  يرى  "أرسطو"  إن  فقال 
ويميل  "السحاب"؛  أنه  "سقراط"  ويرى  األول؛  الطلسم  فيه  "األرض"  أنه  "بُليناس" 
"فورفوريوس" إىل أنه "املادة اليت حتولت من فيض اهلل"؛ ويعطي "هرمس" وصف العالم، ثم 
يقول: "إنه ليس معلوًما دليه كيف ُخِلق"؛ ويرى "أفالطون": أن اهلل خلق "مواد متفرقة"، 
ألنه لو اكنت هناك مادة أصلية لاكنت أزيلة. وخيتم اإلسكندر بقوهل: "إن اليشء الوحيد 
اذلي يمكن أن يُقبل كحقيقة هو أن العالم قد ُخِلق، وأن اهلل موجود، وأنه واحد قادر"))).

وقد ذكر نظاىم رأيه – بعد إيراد هذه اآلراء، وهو أن أول يشء خلقه اهلل هو "العقل"، 
ثم افتخر بأن اخلرض نصحه بأال يذكر رأي الفالسفة، مادام يستطيع إظهار فلسفته. فقال: 
"خلق اهلل العقل أواًل، وأيقظ العني بنوره... وقد جاءين اهلاتف الُمَسىمَّ اخلرض، خمرتقًا القبة 
اخلرضاء، فأوصل إيلَّ السالم، وجلس بعد السالم إىل جواري، ومأل رأيس كالًما، ثم قال يل 
بصوت لطيف: ال تسند هذه اللكمات ادلقيقة إىل ألسنة الفالسفة، فأنت أعرف بالرس منذ 
األصل. فلماذا تُسند الكالم إىل الفالسفة، وتدع الكالم اللطيف تللك العظام انلخرة؟!... 

ال تأكل خزبك ىلع مائدة اآلخرين، وضع هذا اتلمر الذليذ فوق مائدتك أنت"))).

))) نظاىم: إقبانلامه، ص0))-))).
خن��س��ت��ني خ�����ردرا پ���دي���دار گ��رد زن���ور خ���ود ش��دي��ده ب��ي��دار ك��رد))) 

ك��ه خ��اراش��اكف��ت وخ���رض خ��رام ه��م��ان��ا اكي���ن ه��ات��ف خ��رض ن��ام
درود از  وب��ع��د  رس��ان��ي��د  ف��روددرودم  آم���د ز گ��ن��ب��د  ب��ك��اخ م��ن 
س��خ��ن گ��ف��ت ب��ا م��ن ب����آواز ن��رمدم����اغ م���را ب��رس��خ��ن ك���رد گ��رم
سال خلوت  سخنهاى  چندين  ح��وال��ت م��ك��ن ب��ر زب��ان��ه��اى اللكه 
وبن بيخ  رسورا  اي��ن  سخنتوميخاري  بندى  چ��ه  فيلسوفان  آن  ب��ر 
نغز س��خ��ن��ه��اى  ب��اي��د  مغزچ��راب��س��ت  پ��وس��ي��ده  استخوانهاى  ب���رآن 
خويش ن��ان  ب��رخم��ور  كسان  خويشخب��وان  خ���وان  ب��ررس  بنه  شكينه 

ص)))-)))) إقبانلامه،  )ن��ظ��اىم: 
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كما اكن للشاعر إملام اكٍف بعلم اتلنجيم، فقد ذكر مصطلحات هذا العلم، يف مواضع 
كثرية من شعره، فذكر أواًل املجسطي اذلي وضعه بطليموس))).

سمكتني  فذكر  حوت،  حيملها  األرض  بأن  القائلة  القديمة  األسطورة  إىل  أشار  كما 
إحداهما يف أىلع – ويه انلجم اذلي يف حبر احلوت – وأخرى يف أسفل))).

ثم قال إن شعره روحاين، ألنه مرتبط بربج املزان، ولك من يرتبط بهذا الربج يكون 
ر أن السحر احلالل قد أصبح قوته فطىغ سحره ىلع سحر هاروت، وذلا فهو  روحانيًّا؛ كما قرَّ

يَحُّ بالشعر، وهو سحره))).

وأخذ يشري إىل الكواكب وانلجوم، يف لك منظومة من منظوماته، وحياول أن حيكمَها 
يف بعض األشياء، كما سيأيت.

ا بعلم اهلندسة، فقد ذكر اصطالحات هذا العلم يف مناسبات  ويبدو أن الشاعر اكن ُمِلمًّ
خمتلفة. فهو يقول: "لقد أصبحُت مقيًدا يف املدينة اكنلقطة يف ادلائرة")4).

))) يبدو هذا يف مدح نظاىم بلهرامشاه، حيث يقول يف خمزن األرسار، ص)):
راى چشمه  منش  سكندر  گشاىخ��رض  جمسطى  ب��ن��د  رص���د  ق��ط��ب 
ك���وش دوم�����اىه زب���ر وزي����ر تو ش���د ص����دف گ��وه��ر ش��م��ش��ري تو))) 

ص4)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
نيست م���زا  منطقه  اي���ن  زه����رۀ  روح��ان��ي��س��ت )))  م��ن��ط��ق  ج��رم��ش  ال 
ن��س��خ ك��ن ن��س��خ��ه ه����اروت شد س��ح��ر ح��الل��م س��ح��رى ق���وت شد
منست خ��ي��ال  ك��ه  ن��ظ��اىم  منستش��ل  ح���الل  س��ح��ر  از  ج��ان��ور 

ص46) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
بند م��ن ك��ه دري���ن داي����ره ده���ر  شهربند)4)  ش���دم  نقطه  گ���ره  چ���ون 

ص))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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وهو يستعمل اهلندسة يف بيان كيفية خلق العالم، مبتدئًا بانلقطة فيقول: "اكن األلف 
الفرجار معه  فلما رسم  اختلفت كتاباتها،  اليت  انلقطة  تلك  أول حركة صدرت عن  هو 
نت شكاًل  ا آخر، تكون من اخلطني شٌل بسيط، فإذا أحاطت ثالثة خطوط بيشء كورّ خطًّ
ت اخلطوط اثلالثة اجلسم قائًما. وبهذا  آخر؛ فاخلط أحيانًا قائم وأحيانًا منبسط، وقد صريَّ

الرتتيب تستطيع أن تعرف العالم من ابلداية إىل انلهاية"))).

يفتأ يذكر االصطالحات  الطب، فهو ال  قرأ شيئًا من كتب  الشاعر قد  أن  يبدو  كما 
الطبية، واألدوية املختلفة، ويشري إىل العنارص األربعة، يف مناسبات متعددة؛ فهو – مثالً–  
الشمس،  فراق  ىلع  حزنًا  اتلفكري،  كرثة  من  مرض  قد  الليل  بأن  الظالم  شمول  يصور 
فاحتاج إىل دواء ُمْسِهل، واكن هذا ادلواء من الرتاب، فاتلهم الليل األرض، فصار الرتاب 
منعًشا هل، وبذلك َعمرّ الظالم الكون، وف ذلك يقول: "لقد صنع الليل املفكر – من شدة 
حزنه – معجونًا مسهاًل من الرتاب، فصار الرتاب هل كنفس املسيح)))، فأطفأ نريان حزنه 

ومرضه، وامزتجت الرشبة باملريض، فساد الظالم مجيع األرجاء"))).

ا بما اكن عند القوم  واكن نظاىم – فضاًل عن هذا لكه – متصاًل باحلياة ايلومية، ملمًّ
اهلل عليه وسلم  الرسول صىل  فهو حينما يصف  اجتماعية،  وتقايلد  من اعدات، ورسوم، 

بود خمتلف  خطش  كه  نقطه  ازان  ب��ود )))  أل���ف  اكم���د  جنبىش  خنستني 
پراكر بست  خط  ندگر  چو  خط  پ��دي��داربدان  آم���د  دوى  زان  بسيطى 
حميطى مركز  بر  چونكرد  خط  بسيطىسه  ش��ل  ش��د  آم����اده  جب��س��م 
أجسام آن��اه  بسيط  آنگه  است  ك��ه أب��ع��اد ث��ل��ث��ش ك����رده ان���دامخط 
بغايت را  اعل���م  دان��س��ت  تانهايتت����وان  اول  از  ت��رت��ي��ب  ب��دي��ن 

ص))4) وش��ريي��ن،  خ��رسو  )ن��ظ��اىم: 
))) املقصود بنفس املسيح "قم بإذن اهلل".

ناك ان��دي��ش��ه  ش��ب  س���وداى  پ��ي  از  خ����اك ش����ده ب����اد م��س��ي��ح��اى او))) 
س��اخ��ت��ه م��ع��ج��ون م��ف��رح زخ��اك رشب����ت ورجن�����ور ب��ه��م س��اخ��ت��ه
او س������وداى  آت����ش  زده  خ���ان���ه س�����ودا ش����ده پ��رداخ��ت��هآب 

ص47). األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
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بأنه رمحة للعاملني، يصور ذلك يف صورة تدل ىلع إملامه ببعض األلعاب الرياضية، وكيفية 
أدائها؛ فيذكر لعبة الكرة اليت تسىم "ابلولو" فيقول: "لقد صنعوا كرة القبول منذ األزل، 
بمرضبه  الكرة؛  يلأخذ  اجلديد،  الالعب  آدم  م  فتقدَّ القلب،  ميدان  وسط  يف  ووضعوها 
بعيًدا عن اهلدف فتنىح جانبًا"))). الكرة سقطت  وجرى حصانه خلف اهلدف، ولكن 

إىل  الرسول  داع  حينما  لعب،  وميدان  مرضب،  من  بها؛  يتعلق  وما  الكرة  ذكر  كما 
االستيقاظ إلصالح ادلنيا، فقال: "قم، وترصف أحسن من الفلك ألنه ال يصنع شيئًا، فاعمل 
ثنايا مرضبك"))). الفلك ميدان عملك، وكرة األرض يف  أنت عماًل مصلًحا، فخط سري 

كما أشار إىل بعض اتلقايلد اليت اتبعت يف عرصه، فذكر تقليًدا اتبعته قبائل الرتك، هو 
وضع عالمة تشبه اهلالل فوق خيامهم، فقال يف وصف ايلاسمني: "إن ايلاسمني الرتيك قد 
ارتفع يف اهلضبة حىت أوصل هالل خيمته إىل الرثيا، بينما جاء الورد إىل معبد األرسار، 

كعابد هندي))) جاء إىل الصالة")4).

ساختند ازل  ز  ق��ب��وىل  گ���وى  انداختند )))  دل  م��ي��دان  ص��ف  در 
بپيش درآم������د  ن���وزمخ���ه  ت���اب���رد آن���گ���وى چب����واگن خ��وي��شآدم 
رفت خوشه  عقب  چ��ون  گيش  گ��وى ف��روم��ان��د وف���را گ��وش��ه رفتب��ار 

ص9)). األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
بكن م���دارى  چ��رخ  از  خ��زوب��ه  بكن )))  ت�����واكرى  اكر  ن��ك��ن��د  او 
تست م��ي��دان  خ��ط��ه  ف��ل��ك  زم���ني درخ���م چ���واگن تستخ��ط  گ���وى 

ص0)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
))) يشبه ايلاسمني بالرتك يف ابلياض، كما يشبه الورد باهلنود يف احلمرة.

زده ب��ص��ح��را  خ��ي��م��ه  س��م��ن  ت���رك  زده )4)  ب���رثي���ا  خ��ي��م��ه  ه��چ��ه  م���ا 
آم����ده راز  ب��آت��ش��گ��ه  چ���ون م���غ ه��ن��دو ب��ن��م��از آم���دهالهل 

ص56) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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وَشبَّه صعوبة نظم الشعر بطريقته هو، بصناعة احلبل اذلي تكون أجزاؤه موزعة بني 
الفم، وايلدين، وأصابع القدم، فقال: "أيها الفلك. مىت خيلصون هذا العقد املحكمة من 
يدك؟!... لقد انتقل العمل من ايلد إىل أصابع القدم، فاحلل هذه العقدة من صناعة الكالم"))).

– وهو ثمرة  املاء باخلزب، فقال ينيع ىلع الشعراء بيعهم الشعر  كما أشار إىل اعدة بيع 
القلب – رخيًصا: "إن ثمرة القلب جيب أن يبيعوها اغيلة، فمىت تصري ماًء حىت يبيعوها 

باخلزب؟؟؟"))).

واملالحظ أننا حنس بهذه اثلقافة الواسعة املتنوعة، وبإملامه بالعلوم الشائعة يف عرصه، 
ومعرفته بعادات العرص وتقايلده من منظومته األوىل "خمزن األرسار"؛ مما يرجح أنه قىض 

وقتًا طوياًل منقطًعا للراسة واتلحصيل إىل جانب َتَعبُِّده.

َر هو أنه اكن يمعن يف ابلحث واتلقيص، ويتحمل املشاق يف سبيل الوصول إىل  وقد قرَّ
املتعلقة  املادة  أنه تكلف جهًدا كبرًيا، يف مجع  پيگر"  العلمية، فذكر يف "هفت  احلقيقة 
باملوضوع، فبحث يف الكتب القديمة املبعرثة يف أحناء العالم املختلفة، من عربية وفارسية، 
ق منها، ثم درس ما مجعه واختار منه ما يالئم موضوعه. فقال: "لقد  كما استفاد من املمزَّ
اجتهدُت يف هذه املنظومة، أن تكون مجااًل من نوع غريب، فبحثت يف الكتب القديمة 
انلادرة اليت اكنت مبعرثة يف أرجاء العالم، من عربية وفارسية، من نسخ ابلخاري والطربي، 
ومن النسخ املمزقة األخرى اليت وجدتُها مملوءة باملعلومات القيمة، وقد مجعت لك ورقة 

اند رسته  توچون  دست  از  فلك  اى  اند )))  بسته  كمر  ك��ه  ه��اىئ  گ��ره  اي��ن 
پ��اى بانگشت  دس���ت  از  واگ��ش��اىاكرش���د  س��خ��ن  اكر  از  گ���ره  اي���ن 

ص)4). األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
م���ي���وه دل�����را ك���ه جب����اىن ده��ن��د ده��ن��د)))  ب���ن���اىن  ك���ه  آىب  ب����ود  ىك 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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منها"))).  راقين  ما  اخرتُت  ثم  هضمتها  حىت  عليها،  واطلعت  حقيبة،  يف  يدي  يف   وقعت 

كما أنه حينما أراد نظم قصة اإلسكندر، وجد الطريق وعًرا أمامه، فقد اكنت املادة مبعرثة، 
من  استفاد  كما  املختلفة،  الكتب  من  االستفادة  فحاول  واحد،  كتاب  يف  موجودة  غري 
املراجع ايلهودية وانلرصانية والپهلوية، فاختار أحسن ما فيها عن طريق الرتمجة من لغة 
إىل لغة، ثم نظم ما وجده صحيًحا منها؛ وف ذلك يقول: "حينما أردت نظم هذه القصة، اكن 
الطريق وعًرا، واملادة كثرية، فلم أر آثار ذلك امللك املتجوِّل جمموعة يف سجل واحد، بل 
اكنت املادة اكلكنوز، مبعرثة يف لك نسخة، فأخذت مادة من لك نسخة، وصببْتُها يف قالب 
مجيل من الشعر، فضاًل عن استفاديت من اتلواريخ ايلهودية وانلرصانية والپهلوية احلديثة. 
وقد حاولت أن أختار من لك مادة أحسنها، ومن لك كتاب خري ما فيه، ثم أحطت بماديت 
أخرى، ألن  إىل  لغة  نفيسة، فرتمجت من  اجلواهر جوهرة لكية  تلك  اكلكزن، ألصوغ من 
اإلملام بما يف لغة واحدة ال يكيف، فمن يعرف لغة واحدة لن يكون قادًرا ىلع انلقد؛ ثم 

عرضت – ىلع مرسح الشعر – لك ما وجدتُه صحيًحا من تلك انلفائس"))).

تركيب چنني  در  ك��ه  ك���ردم  جهد  ب��اش��د آراي�����ىش زن��ق��ش غ��ري��ب ))) 
ك���ه پ��راك��ن��ده ب���ود گ���رد ج��ه��ان ب���ازج���س���ت���م زن����ام����ه ه���اى
ودرى تازيست  گ��ه  نسخهاى  وط����ربىزان  خب������ارى  س������واد  در 
پ��راك��ن��ده ن��س��خ��ه��ا  دگ����ر  آك��ن��دهوز  دف���ي���ىن  در  درى  ه���ر 
دس��ت��م در  اكوف���ت���اد  ورق  بستمه���ر  خ���ري���ط���ٔهۀ  در  را  ه��م��ه 
قلم س���واد  در  مجله  آن  از  بهمچ��ون  گ��زي��ده  ام  مج��ل��ه  رس  گشته 

ص7)) پ��ي��ك��ر،  ه��ف��ت  )ن���ظ���اىم: 
بسيچ داس��ت��ان  اي��ن  م��ي��ك��ردم  چ��و  پيچ )))  پيچ  وره  روب���ود  راس���ت  سخن 
گ��رد آف����اق  ش���اه  آن  ه���اى  ن���دي���دم ن���اري���ده دري����ك ن���ورداث���ر 
بود آك��ن��ده  گنج  چ��ون  ك��ه  ب��ودسخنها  پ��راك��ن��ده  در  ن��س��خ��ىت  ب��ه��ر 
ها م��اي��ٔه  داش��ت��م  ب��ر  نسخه  هازه��ر  پ���رياي���ه  ن��ظ��م  از  ب��س��ت��م  ب���رو 
ن��وى ت���ارخي���ه���اى  ز  ي����ه����وديرّ ون������رصاىن وب���ه���اوىزي������ادت 
زه���ر پ��وس��ت پ��رداخ��ت��م م��غ��ز أوك���زي���ده زه���ر م���اي���ٔهۀ ن��غ��زو او
پ��رداخ��ت��م گ��ن��ج  زب���ان  در  ساختمزب���ان  مج��ل��ٔهۀ  رس  مج��ل��ه  آن  از 
ب��ود آ گ��ه  ب��ودزه��ري��ك زب���ان ه��رك��ه  ك��وت��ه  ب��ي��غ��اره  ز  زب���ان���ش 
يافتم راس���ىت  ك��ز  پ���رده  آن  ب��رت��اف��ت��مدر  رسزل�����ف  را  س��خ��ن 

ص69) رشف���ن���ام���ه،  )ن����ظ����اىم: 
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وهذا يدل ىلع أن الشاعر قد استفاد من قرب گنجه من ابليئات غري املسلمة، فاطلع 
ىلع ما عند أهلها، من علم ومعرفة.

ورغم أن ما أورده نظاىم عن اإلسكندر ال يتفق لكه مع احلقيقة اتلارخيية، إال أنه يدل 
الشاعر، من جهد وعناء، يف االطالع وابلحث، وحماولة اإلملام بكل يشء  ما بذهل  ىلع 
مهما لكفه ذلك من تعب ووقت، وانقطاع للراسة واتلحصيل. هذا باإلضافة إال أنه اكن 

ينظم قصة، تمزتج فيها احلقائق باألساطري.

وأغلب الظن أن اإلملام بهذه العلوم املختلفة اليت انعكست صور منها يف شعره، اكن 
نتيجة إلتقانه اللغتني العربية والفارسية، فقد اجتهد املسلمون – يف العرص العبايس– يف 
أن ينقلوا كتب العلم، من اللغات املختلفة إىل اللغة العربية مما جعل هذه اللغة رضورية 
لطالب العلم يف مجيع أحناء العالم اإلساليم، واكن الشعراء والكتاب العرب منهم والفرس 
منهم  كثري  ُسيمِّ  حىت  اغبًلا،  والفاريس  العريب  اللسانني   – العرص  ذلك  يف   – َيْعِرفُون 
"أصحاب اللسانني" مما يرجح إتقان نظاىم للغتني مًعا، وقد أثبتَُت اقتباسات الشاعر من 
اليت  ويه  العربية،  باللغة  الاكملة  إحاطته  العربية،  واألمثال  واحلكم  واحلديث  القرآن 

هيأُت هل توسيع ثقافته، وجعلها خمتلفة األلوان.

وندع هذا احلديث عن ثقافة نظاىم، نللم بأخالقه ومذهبه يف احلياة.



الفصل الرابع
أخالق نظاىم ومذهبه يف احلياة

1- أخالق نظاىم:
مع  متساحمة حىت  نبيلة،  ونفس  قويم،  ذا خلق   – يبدو من شعره  كما   – نظاىم  اكن 
أعدائه، اذلين اكنوا حيسدونه؛ فقد وجدناه يدعو ملن حيسده، فيقول: "يلكن ملن حيسد 

نظاىم، نفٌس بال تأوه، وعني بال دموع"))).

ر – يف منظوماته – الطهر  كما أن الشاعر لم خيرج يف قصصه عن حدود الفضيلة، فصورّ
والعفاف، وراعية الفضيلة! مما جعل هلا نغمة واحدة.

واكن يف رثائه لزوجاته مثااًل للزوج املخلص املحب، اذلي ينظر إىل زوجته نظرته إىل 
الرشيكة املخلصة، واملعشوقة امللهمة؛ فرغم أنه تزوج ثالث مرات، إال أنه لم جيمع بني 
زوجتني يف وقت واحد، بل إنه اكن من أنصار االقرتان بواحدة؛ وهو ينصح بذلك فيقول: 
أنه  إذ  يعترب وحيًدا،  الرجل اذلي هل قرينات كثريات،  "تكفيك زوجة واحدة فقط، ألن 

يفقد حبهن"))).

ك��ى ك��و ب��ر ن��ظ��اىم م��ي��ربد رشك اش��ك)))  ىب  دي���ده  بيند  آه  ىب  ن��ف��يس 
ص446) وش��ريي��ن،  خ��رسو  )ن��ظ��اىم: 

ي���ك���ى ج���ف���ت ت����راب����س ب���ود بود)))  بيكس  م��رد  ك��س  بسيار  ك��ه 
ص59) إق��ب��انل��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
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ويرى أن يفىن لك من الزوجني يف حب اآلخر. ألن هذا هل أثر مفيد يف األبناء، فيقول: 
"لقد صار الزمان خمتلف األلوان، ألن هل سبعة آباء وأربع أمهات)))، فإذا أردَت أن يكون 

البنك لون واحد، فاحتد مع أمه يف قلب واحد"))).

وقد الحظنا – يف أثناء نصح نظاىم البنه – أنه اكن يبدو يف صورة الوادل املحب، اذلي 
يمنح ابنه احلنان والعطف، وينصحه حماواًل أن يطرد عنه ايلأس واحلزن، وخيلق فيه املرح 
واألمل، ويغرس يف قلبه اإليمان باهلل واتلولك عليه، ويرسم هل طريق السري يف احلياة، ويلقنه 
درًسا يف األخالق الفاضلة، وف كيفية معاملة انلاس، ويشجعه ىلع كسب رزقه بالعمل 
الرشيف، وينصحه إذا عمل عماًل أن يتقنه، ويدعوه إىل االعتصام بعزة انلفس، والكرامة.

ولقد اكن هذا صدى ملا يف نفس الشاعر من عزة نفس، نلمسها يف قوهل مهيبًا باإلنسان 
أن يرتك اذللة والزتلف: "إىل مىت تتذلَّل مثل اثللج املذاب، ومثل الفأر امليت يف املاء؟!)))...".

الكرامة،  تذهب  فاخلدمة  امللوك،  اترك خدمة  فيقول:  امللوك  ترك خدمة  إىل  ويدعوه 
وجتنب صحبة امللوك كتجنب القطنة اجلافة انلار املحرقة، فإن ابلعيد عن تلك انلار آمن، 

وإن تكن مملوءة بانلور")4).

))) يبدو أن الشاعر يقصد بقوهل "سبعة آباء" الكواكب السبعة، وبقوهل "أربع أمهات" العنارص األربعة.
روزاگر ش��د  رن��گ  خمتلف  آن  از  پرس)))  باشد  ك��ه  خ��واىه  رن��گ  چويك 
چهار وم���ادر  هفت  پ��در  دارد  پدر ك��ه  وي��ك  م���ادر  ي��ك  ب��اش  دل  چ��و 

ص59) إق��ب��انل��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
ت��اچ��ن��د چ���و ي���خ ف����رسده ب���ودن ب���ودن)))  م����رده  م���وش  چ���و  آب  در 

ص)5) وجم���ن���ون،  يل��ىل  )ن���ظ���اىم: 
ب����ك����ذار م���ع���اش پ���ادش���اىه س��ب��اىه)4)  آورد  ك�����آوارگ�����ي 
پ��ره��ز ب���ه  پ���ادش���ه  ص��ح��ب��ت  تزأز  آت���ش  أز  خ��ش��ك  پ��ن��ب��ه  چ���ون 
ن��وراس��ت پ��ر  اگ��رچ��ه  آت���ش  دورس���تزان  كسيكه  آن  ب���ود  أي��م��ن 

ص54) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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ر أنه ال جييد خدمة امللوك فيقول: "ال أجيد خدمة امللوك، وال أعرف  وهو ذللك يقررّ
السجود إال هلل"))).

وهكذا أثرت النشأة ادلينية يف أخالق نظاىم، فظل حمافًظا ىلع تدينه وأخالقه الفاضلة 
بعد اتصاهل بالوالة، فلم تغريها األحوال املختلفة؛ وقد الزمه ادلين واخلق طوال حياته، فأثَّر 

إىل حد كبري – فيما انتهجه من مذهب يف احلياة.

2- مذهب نظاىم يف احلياة:
إن اليشء اذلي الشك فيه، هو أن نظاىم اكن من انلاحية ادلينية ُسينِّ املذهب، فهو 
يطنب – يف لك منظومة من منظوماته – يف مدح الرسول واخللفاء الراشدين، فيقول مثاًل: 

ِمل بناء الرشع من جوانبه األربعة، صار منيًعا إىل األبد"))).
ْ
ك

ُ
"حينما أ

قَْدُر  جاوز  وقد  بصدقه،  إماًما  يق"  "الصدِّ "اكن  قوهل:  يف  ويوضحه  املعىن  هذا  ويؤكد 
"، وقد  الفاروق "عمر" الفرقدين، واكن الشيخ اخلجول اتليق "عثمان" زمياًل ألسد اهلل "عيلرّ
موطًدا  ادلين  ملك  فصار  واحد،  ماء  من  رشب  كرحيان  واحد،  معدن  من  األربعة  اكن 

بفضل هؤالء اخللفاء األربعة، اكبليت اذلي يُهيرّأ بأراكنه األربعة"))).

ن��دان��م ك���رد خ��دم��ت��ه��اى ش��اىه م��گ��ر خل���ىت س���ج���ود ص��ب��ح��اىه))) 
ص4)) وش��ريي��ن،  خ���رسو  ن��ظ��اىم: 

حدبست چ��ار  راچ���ون  رشع  رساي  ب��ن��اب��ر چ����ار دي�����وار اب��دب��س��ت))) 
ص))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

ص���دي���ق ب��ص��دي��ق پ��ي��ش��واب��ود ف������اروق زف�����رق ه���م ج���داب���ود))) 
خ���دات���رس ح���ي���اىئ  پ���رب  ب���اش���ري خ�����داى ب����ود ه��م��درسوان 
رحي�����ان ي���ك آخب������ورد ب��ودن��ده���ر چ����ار زي����ك ن�����ورد ب��ودن��د
راس��ت ش��د  ملك  خليفه  چ��ار  مهياستزي��ن  ح��د  چ��ه��ار  ب��ه   خ��ان��ه 

ص))) وجم���ن���ون،  يل��ىل  )ن���ظ���اىم: 
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ثم يقول: "ليس يف تقواهم شك وال ريب، وليس – يف هؤالء األربعة – أحٌد))) معيبًا"))).

وال تكاد منظومة من منظومات الشاعر ختلو من مثل هذا املديح. وقد أثبَت حبه 
للخلفاء الراشدين مجيًعا، يف قوهل: "إذا اكن قليب اعمًرا حبب عيل، فلست أخلو من حب 
عمر، كما أحبُّ أبا بكر وعثمان، فهما اكلشمع واملصباح الذلين يضيئان طريق الرشع"))).

وما دام الشاعر سنيًّا، فمن الطبييع أن يوافق األشاعرة يف تفكريهم، وقد اكنت سوقهم 
راجئة يف عرصه، فلعل الشاعر قد تأثر بهم، ألننا جنده يوافقهم يف بعض املسائل املذهبية، 
وخيالف املعزتلة. فهو يوافق األشاعرة يف القول بإماكن رؤية اهلل بالعني املجردة، أي بعني 
الرأس، مع اتلن�زيه عن الزمان واملاكن؛ وهو – يف وصف املعراج – يميل إىل أن الرسول 

قال دستگردي يف مقدمة  نظاىم. وقد  تشيع  ابليت ديلاًل ىلع  يتخذوا من هذا  أن  الشيعة  حاول بعض غالة   (((
گنجينهۀ گنجوي، ص لز "إن هذا ابليت إذا اكن من نظم الشاعر فإنه يثبت تشيعه ألنه ترمجة للعبارة اليت وردت 
يف حمارضات الراغب اإلصفهاين، ويه: "مر ابن املعدل بقوم فسلم عليهم، فلم جييبوه، فقال هلم لعلكم تظنون 
ما يقال يف من الرفض. إن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا من نقص واحًدا منهم فهو اكفر وامرأته طالق. قال 
بعض من اكنوا معه من شيعته: وحيك ما هذه ايلمني؟!.. قال: أردت بقويل من نقص واحًدا منهم عيل بن أيب 
طالب وحده" وهم يعتربون مقصود الشاعر هنا يشبه مقصود ابن املعدل وهو أن عليًّا فقط هو اتليق اذلي ال 
شك يف تقواه. وحاول دستگردي أن جيد خمرًجا من هذا املأزق. فرجح أن ابليت ليس من نظم الشاعر وقال إنه 

غري موجود يف النسخ القديمة.
وأرى أن مقصود الشاعر واضح ال لبس فيه، فهو يمدح اخللفاء األربعة دون تميز أو ترجيح، ويؤكد أنهم مجيًعا   
تقاة ال شك يف تقواهم، وأنهم مجيًعا مزنهون عن العيوب، ولكن يبدو أن الشيعة قد حاولوا أن يتخذوا هذا 
املتأخرة مثل: اذلريعة إىل تصانيف  الكتب  املحاولة حىت يف  تشيع نظاىم. وقد ظهرت هذه  ابليت ديلاًل ىلع 

الشيعة آلفابزرگ الطهراين، ص56).
ري��ى ن��ه  ش��ك  ن��ه  پ��اك��ي��ش��ان  در  ن��داش��ت عيى)))  ي��ك��ى  زي���ن چ��ه��ار 

ص))) وجم���ن���ون،  يل��ىل  )ن���ظ���اىم: 
پيم حم��ك��م  گ��رچ��ه  ىلع  ب��م��ه��ر  نيم )))  خ����اىل  ن���ز  ع��م��ر  ع��ش��ق  ز 
چ��راغه��م��ي��دون دراي����ن م��غ��ز روش���ن دم��اغ وعثمان  شمعست  بكر  أب��و 

ص4)-5)) رشف��ن��ام��ه،  )ن��ظ��اىم: 
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قد رأى اهلل بعني الظاهر، فيقول: "إنَّ القول املستحسن هو أن الرسول رأى اهلل مزنًها عن 
َْجب رؤيته عن العني، وقد َعىِمَ من لم يقل 

ُ
الصورة واملاكن، ألن اهلل يَُرى، فيجب أال حت

بالرؤية. وقد رآه انليب بعني الرأس ال بعني القلب؛ ولكن الرؤية – يف تلك الليلة – اكنت 
مزنهة عن الزمان واملاكن، فل من شاهد قد وجد طريًقا من جهة ليست ماكنية"))).

وهو يكرر هذا املعىن، مؤكًدا أن الرسول رأى اهلل، وسمع كالمه، فيقول: "اكن اهلل – يف 
وقت الرؤية – مزنًها عن املاكن، فقد نصب العرش يف ماكن خاص، بعيًدا عن الكونني، 

ودنا الرسول فاكن قاب قوسني، فاكن يرى حرضة ذي اجلالل، ويدرك رس كالم احلق"))).

وقد وافق نظاىم األشاعرة يف قوهلم بأن اإلنسان جمبور يف لك أعماهل؛ من خري ورش، 
فال اختيار هل فيما يفعل، فقال: "إين أعيش يف هذه ادلنيا، ويدي ممسكة بقبضة الفلك"))).

وقرر أنه سوًءا اكن خرًيا أم رشيًرا، فإن ذلك قضاء عليه ال اختيار هل فيه؛ فقال: "لقد 
َعَجنُْت طينيت – اليت أوجْدتها من الرتاب – بالطيب واخلبيث، فإذا اكنت نفيس خرية أو 

نيست پنديد  آجن��اك��ه  از  مطلق  ديدنيست )))  وخ����دا  خ����دارا  دي���د 
نهفت ن��ب��اي��د  دي���ده  أز  نگفت دي��دن��ش  ب��دي��دن  ك��ه  آنكس  ك��ورى 
رس  جشم  اين  رس  چشم  بدين  دي����د پ��ي��م��رب ن���ه چب��ش��يم دگ��ربلكه 
ن��ب��ود زم�����اىن  راه  أز  ن��ب��ودرف����ن  م����اكىن  پ�����رده  آن  دي�����دن 
يافت اگه  نظر  پ��رده  آن  در  ي��اف��تهركه  راه  ج��ه��ىت  ىب  ج��ه��ت  از 

ص0)) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
شكسىت ب��ه��م  ج��ه��ت  ب������ازار  رس��ىت )))  وحت����ت  ف����وق  زمح����ت  از 
ك��ون��ني زدى  ب�����رون  ق��وس��ني خ�����راگه  ق����ال  خ����اص  خ��ي��م��ه  در 
دي��دى اجل����الل  ذو  ح���رضت  ش��ن��ي��دىه��م  ح���ق  ك����الم  رس  ه���م 

ص5)) وجم���ن���ون،  يل��ىل  )ن���ظ���اىم: 
پ���اي ف���رو رف��ت��ه ب��دي��ن خ���اك در ي���ا ف��ل��ك��م دس����ت ب���ف���رتاك در))) 

ص))) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
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"))). وردَّد هذه انلغمات يف مواضع كثرية من  رشيرة، فإن قضاءك هو اذلي كتب هذا عيلَّ
منظوماته.

وقد الحظنا أن نشأة الشاعر ادلينية جعلته يؤثر العزلة، ويتخذ االعتاكف – للتفكر 
ا – يف ذلك – املتصوفة، وأنه أكرث من االعتاكف حىت  ً والعبادة – مذهبًا هل يف احلياة، ُمقلِّ
ظن الكثريون))) أن الشاعر اعش طيلة حياته يف عزلة وانزواء، فلم حياول االتصال حباكم 
بالغوا يف وصف  لقد  بل  العطاء؛  مادًحا، مزتلًقا، طامًعا يف  الرتدد ىلع بالطهم  أو  عرصه، 
عزتله إىل درجة أنهم رووا أن احلاكم اتلمسوا القرب منه للتربك به والترشف بالوجود يف 

حرضته. وهم – يف ذلك – يشبهونه بشيوخ الصوفية))).

خ��اك ز  اكف���ري���دى  م���را  رسش���ت  رسش��ت��ه ت��و ك����ردى ب��اپ��اك وپ��اك))) 
رسشت در  ب��دم  وگ��ر  نيكم  نبشتاگ��ر  من  در  نقشه  اي��ن  تو  قضاى 

ص))) رشف���ن���ام���ه،  )ن����ظ����اىم: 
))) دولتشاه: تذكرة الشعراء، ص8))؛ القزويين: آثار ابلالد، ص85)؛ جايم: نفحات األنس، ص547، واهل داعستاين: 
جملس  نوايئ:  عليشري  األخرية)؛  قبل  اليت  )الورقة  اتلواريخ  زينة  تربيزي:  رايض  ص840؛  الشعراء.  رياض 
انلفائس، ص)5): عبد انليب قزويين. ميحانه، ص0)؛ مريتيق اكيش: خالصة األفاكر، 46)أ؛ أمني رازي: هفت 

إقليم )اإلقليم السابع).
)))   يروي دولتشاه يف تذكرة الشعراء، ص8))-9)). أن األتابك قزل آرسالن زار نظاىم يلمتحنه، فعرف الشاعر 
ذلك، فأظهر هل كرامة من اعلم الغيب، فرآه جيلس ىلع عرش مرصع باجلواهر. وقد أحاط به مائة ألف من 
اخلدم واجلنود والغلمان واحلجاب وانلدماء، فبهت األتابك، وتقدم تلقبيل قدم الشيخ، وحينذاك خرج نظاىم 
من اعلم الغيب إىل اعلم الشهادة؛ فرأى األتابك شيًخا مسنًّا جيلس ىلع باب اغر، وأمامه مصحف، ودواة، وقلم، 

ومسبحة، وعصا، وبضع أوراق؛ فقبل األتابك يده بتواضع، وصار يعتقد فيه اعتقاًدا كبرًيا منذ ذلك الوقت.
وقد روى هذه القصة – أيًضا – لودي يف مرآة اخليال، ص4)-5)- وأاغ عيل أمحد عيل يف هفت آسمان، ص7)؛   

ولطفعيل بيك يف آتشكده، )4)، ومري حسني سنبهيل يف تذكرته، ص)4).
اليت كتبها عن  لفك�ف�سيك  يبدو من مقالة  نظاىم شاعر صوف كما  أن  املسترشقني فكرة  وقد شاعت بني   
"خمزن األرسار" ضمن "عدة مقاالت حول نظاىم" باللغة الروسية، ص95. نقاًل عن كريمسيك يف كتابه "تاريخ 

آداب إيران وفلسفة ادلراويش".
أما القصة اليت سبق ذكرها فقد اعتدنا أن نسمع أمثاهلا حول األشخاص اذلين يمتازون بصفات بارزة، من حرية   
وعقلية ودينية. فهؤالء األبطال لك يف ناحيته، يكونون جمااًل خصبًا ألن تروى حوهلم مثل هذه القصص اليت 

تبالغ يف جتسيم ما عندهم من تلك الصفات ابلارزة، ويه قصص يلعب اخليال فيها دوًرا كبرًيا.
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تُه نلا نشأته ادلينية اليت حتدثنا عنها،  أما نزوع الشاعر إىل الزهد واالعتاكف، فقد فَرسَّ
َبِّب انلاس يف االعتاكف؛ وال يعىن هذا أن الشاعر اكن 

ُ
يف عرص لكه حروب ومنازاعت حت

صوفيًّا.

وحنن نرجح أن نظاىم لم يكن صوفيًّا، بل اكن ميَّااًل إىل اخللوة واتلعبد، فلم يكن 
مقيًدا بما يتقيد به الصوفية – اعدة – من اجتماع، وخرقة، وغناء. كما نرجح أن هذا امليل 
باحلاكم  االتصال  يف  يلمانع  الشاعر  اكن  فما  به،  أحاطت  اليت  الظروف  عليه  فرضته  قد 
وأعوانهم لو أن أحًدا قربه إيله، بل إنه كشاعر، اكن يتمىن ذلك حىت يذيع شعره، وينرش 

ذكره بتلك الوسيلة اليت لم يكن أمام الشعراء غريها.

منظوماته،  هلم  فقدم  ذلك،  حاول  أنه  واحلاكم  للوالة  الشاعر  مدح  من  حنس  وحنن 
وأرسف يف مدحهم، ولكنهم لم يلتفتوا إيله؛ ولم يفكر أغلبهم يف دعوته، النشغاهلم عنه 
باحلروب واملنازاعت. والشاعر يقرر أنه لم جيد من يقدره، فيقول: "إنين أعيش يف ظالم 
دامس دون مصباح ييُضء يل الطريق، كبلبل ال جيد حديقة يأوي إيلها، رغم أين مزجُت 

ْجُت نار الشعر بدم الكبد"))). دم كبدي بالكالم، فأجَّ

وهو يدعو نفسه إىل السكوت ألن ادلنيا ال تسمع، فيقول: "اسكت يا نظاىم واختم هذه 
املقالة، فماذا تقول دلنيا تضع القطن يف األذن"))).

نداشت چ��راىغ  كه  شب  چبنني  من  نداشت )))  ب��اىغ  ك��ه  روض���ه  آن  بلبل 
آميختم س��خ��ن  ب��ا  ج��گ��ر  انگيختمخ���ون  ج��گ��ر  آب  از  آت���ش 

ص48) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
خاموش گفتار  اين  كن  بس  نظاىم  گوش)))  در  پنبه  ب��اج��ه��ان  گ��وىئ  چ��ه 

ص9)4) وش��ريي��ن،  خ��رسو  )ن��ظ��اىم: 
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ويبدو أنه اكن يرسل مداحئه إىل الوالة، فهو حينما يمدح بهرامشاه يُبنَيرّ أن هذا ليس 
د – يف هذين الشهرين – العهد خبدمة امللك"))). أول مديح فيقول: "لقد اكن قصدي أن أَجدِّ

كما يبدو أن الشاعر اكن يظهر عدم رغبته يف اذلهاب إىل حرضة الوالة، إذا لم يدع، 
، فإنه اكن يليب فرًحا مرسوًرا، ويكيف أن نصورّر فرحه حني داعه قزل آرسالن،  أما إذا ُدِعَ
فإنه لم يتباطأ حلظة واحدة، ولم يتعلل حببه للعزلة، بل غمرته موجة من الفرح عربرّ عنها 
الصحراء مرساًع،  يف  ادلابة  وُسْقُت  امللك،  إىل خدمة  من ماكين ألذهب  "َقَفْزُت  قوهل:  يف 
وطفقت أرقص يف اجلبال والصحارى، وكنُت أسابق احلمر الوحشية يف العدو، وأسبق الطري 
يف الطريان، ولم أشبع من الرقص طول الطريق، واكنت ادلابة اليت حتيت أكرث مين رقًصا، 
وقد قطعُت الطريق ساجًدا هلل شاكًرا، وكنت أميض اكلفرجار، أدور حول الطريق، فكنت 
أسمع ادلاعء للملك يف لك مزنل نزلت فيه، وف لك مرحلة قطعتها، وكنت أنا أدعو هل – يف 
لك مرحلة – داعًء جديًدا، كما كنت أشكره بالقرب من لك عني رشبُت منها ماء جديًدا، 
واكن نسيم ادلولة يأيت من لك جبل ونهر تلحييت، بفضل لطف امللك. واكنت راحئة عدهل، 
تفوح مسكية من لك شرب وطئته قدماي، فلما أرحُت نفيس من عناء السفر، قبلت األرض 

بني يََدي امللك"))).

ماه يكدو  اي��ن  در  كه  بسيجم  ب��ود  ت���ازه ك��ن��م ع��ه��د زم���ني ب���وس ش��اه))) 
ص8)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 

جاى أز  جستم  شه  خدمت  بعزمت  پ��اى )))  ب����ارىگ  ب��پ��ش��ت  آوردم  در 
شتابان صحرا  س��وى  ران���دم  گ��رف��ت��ه رق���ص درك�����وه وب��ي��ان��ان ب��رون 
دوي���دن در  رب����ودم  ت��ك  پ��ري��دن زك����وران  در  زم����راغن  ب����ردم  گ���رو 
س��ريم ط��ب��ع  نميشد  ره  رق���ص  زم���ن رق����اص ت��ر م��رك��ب ب��زي��رم ز 
وار قلم  م��ي��ربدم  س��ج��ده  ره  پ���راكرهمه  چ���و  م��ريف��ت��م  راه  ب���ت���ارك 
ميربيدم ره  آن  ك��ز  م���زنل  م��ي��ش��ن��ي��دم ب��ه��ر  ش���ه  دول�����ت  داعى 
خ��وردم ت���ازه  آىب  ك��ه  چشىم  ك���ردم بهر  ت�����ازه  داعىئ  ب��ش��ك��رش��ه 
وردى ه��رك��وه  أز  دول���ت  درودى نسيم  م���ي���دادم  ش���اه  زل��ط��ف 
بهراگم ح��رضت  آن  ب��وى  خام زمشگني  عنرب  چ��ون  م��ن  زي��ر  در  زم��ني 
زم���ني ب���وس ب��س��اط ش���اه ك���ردمچ��و ب��ر خ��ود رن��ج ره ك��وت��اه ك��ردم

ص450-)45) وشريين،  خرسو  )نظاىم: 
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وهكذا جند أن الشاعر وإن اكن قد اعش يف عزلة وانزواء، وأظهر ميله إىل االعتاكف، 
وتمجيده هل، وأكرث من احلديث عن عزتله، يف صورة تويح بأنه قد اختذ العزلة مذهبًا هل يف 
احلياة، إال أنه لم يكن اعزفًا عن االتصال باحلاكم، غري أن عدم دعوة أغلبهم هل يه اليت 
حالت دون خروجه من گنجه، وخلقت يف نفسه هذا امليل إىل االنزواء، وهذا اتلمجيد هل، 

كما أوجدت كرثة احلديث عن الظلم وعدم اتلقدير.

ومما يرجح أن الشاعر اكن يتصل بالوالة وراعياهم؛ أنه نفسه قرر أنه اختار قصة "خرسو 
وشريين" لرتوج بني انلاس، تلحوز إعجاب الوالة، ألنها من املوضواعت املحببة إىل نفوس 
انلاس مجيًعا، فانتشارها يؤدي إىل ذيوع شهرته والوصول باسمه إىل درجة اخللود اليت اكن 
ينشدها. وذللك قال الشاعر يف تربير نظمه هلذه القصة: "ملاذا أتعب نفيس يف قصة العشق، 
وعندي كزن كمخزن األرسار؟!. ألنه ليس هناك فرد يف العالم ايلوم ال يميل إىل مثل هذه 

القصص"))).

فالواقع أن الظروف يه اليت شجعت نظاىم ىلع العزلة، أما الشاعر نفسه فلم يكن 
اعزفًا عن انلاس، أو عن االتصال باحلاكم.

وخنتم تعريفنا بالشاعر، بذكر ما يتعلق بوفاته ومدفنه.

گنى األرسار  خم���زن  چ���ون  م���را  رن��ى)))  پ��ي��م��ود  ه���وس  در  ب��اي��د  چ��ه 
نيست كس  امروز  جهان  در  نيستويلكن  ه��وس  نامه  ه��وس  در  اورا  كه 

ص))) وش��ريي��ن،  خ��رسو  )ن��ظ��اىم: 





الفصل اخلامس
وفاة نظاىم ومدفنه

أرجح أن نظاىم توف يف اعم 608ه))). فقد اكن – فيما يبدو – حيًّا يف اعم 607ه، حينما 
م "خردنامه وإقبانلامه" للقاهر عز ادلين مسعود، حاكم املوصل، اذلي ويل أمرها يف  قَدَّ

ذلك العام))).

وقد أطنب الشاعر يف مدح هذا احلاكم، وبنيَّ أنه حاكم املوصل، فقال: "إنه حاكم 
املوصل باحلكمة والروية، وهو ملك امللوك بالرجولة"))).

سبقت اإلشارة إىل اختالف املراجع يف حتديد تاريخ وفاة نظاىم اختالفًا كبرًيا، يربو ىلع اثلالثني اعًما، يمكن   (((
حرصه يف املدة ما بني 576 ـهو))6ه.

وقد ناقشت هذه املسألة يف أثناء حماولة حتديد تاريخ والدة الشاعر، وسرنى أن ادلالئل املوجودة يف شعر نظاىم   
ترجح أنه توف بعد اعم 607ه، وأن أغلب اتلواريخ اليت ذكرت ليس صحيًحا.

يذكر احلافظ أبو عبد اهلل اذلهيب، يف تاريخ اإلسالم اذلهيب، ص84، وأبو الفدا، يف تارخيه، ص9))، وابن الوردي،   (((
يف تارخيه، ص8))، وابن العماد احلنبيل، يف شذرات اذلهب، ج5، ص4). أن القاهر عز ادلين مسعود قد خلف 
أباه آرسالن شاه – اذلي توىف يف اعم 607 ـه- يف حكم املوصل وأنه اكن يف السادسة عرشة من عمره. ويضيف 
ابن العماد احلنبيل أن القاهر اكن مشهوًرا باملالحة والعدل والسماحة. ويذكر ابن يوسف شريازي يف فهرست 

كتاخبانٔه مدرسٔه اعيل سپهسالر، جل دوم، ص0)5. أن وزيره عماد خوي اكن يعرف بنظام امللك اثلاين.
ب��ف��رزان��ى م��وص��ل  دار  ط���رف  ق����در خ����ان ش���اه���ان ب��م��ردان��ى))) 

ص0)) إق��ب��انل��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
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وقد رصح الشاعر باسمه، ووصفه بالغلبة وابلطولة، فقال: "إنه قائد األبطال والغزاة، 
امللك عز ادلين القاهر، ذو العرش واتلاج، إن شعاره يف ادلولة كشعار طغرل تكني، وهو 

أبو الفتح مسعود بن نور ادلين"))).

ح أنه من نظم الشاعر،  وقد ورد هذا املديح يف أكرث من نسخة خطية قديمة))). مما يُرَجِّ
وأن املمدوح هو حاكم املوصل، القاهر عز ادلين مسعود بن نور ادلين آرسالن.

  – ومما يؤيد ذلك أن الشاعر مدح وزيره عماد ادلين خويئ، وبنيَّ أنه – يف حسن تدبريه
يف   – أحسن  وزير  "إنه  فقال:  املشهور،  السلجويق  ملكشاه  وزير  امللك،  نظام  من  أفضل 
اتلدبري – من نظام امللك، وقد اشتهر بلقب )كىف الكفاة) وملا اكن امللك مساوًيا يف العظمة 

مللكشاه، فإنه جيب أن يكون نظام امللك اثلاين وزيًرا هل"))).

وگ��ردن��ك��ش��ان رسف������رازان  رس  نشان )))  ش���اه  ق��اه��ر  دي���ن  ع��ز  م��ل��ك 
تكني طغرل  چ��و  دول��ت  اب���و ال��ف��ت��ح م��س��ع��ود ب��ن ن��وردي��نبطغراى 

ورد هذا املدح يف خمطوطة Add. 276, B كما ذكر ريو، يف فهرست املخطوطات الفارسية باملتحف الربيطاين،   
ج)، ص568.

 Add. 46613, وخمطوطة Add. 16780. Foll. 214 نفس املرجع والصفحة فقد وردت األبيات يف خمطوطة  (((
.Foll. 267. B

نظام از  ب��ي��ش  ب��ت��دب��ري  وزي����رى  ب��اك��ىف ال��ك��ف��اىت ب������رآورده ن��ام ))) 
دستگري ب��ود  ملكشه  چ��ون  وزي���رچوشه  اورا  ب��اي��د  دوم  ن��ظ��ام 

ص)8)) إق��ب��انل��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
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امللك  "مادام  فقال:  وادل هذا احلاكم،  آرسالن  ادلين  نور  إىل موت  نظاىم  أشار  وقد 
د الرتاب، فإنه ال يمكنين نَظُم الشعر؛ امهلل إال إذا ساعدتين دولة  آرسالن))) قد توف، وتَوَسرّ

امللك، فأوحت إيلرّ بقول جديد"))).

فهذه القرائن ترجح أن الشاعر توف بعد اعم 607ه.

أما األبيات املنتحلة اليت وردت يف آخر "إقبانلامه"، واليت تفيد أن الشاعر توف بعد 
إتمامه نظم قصة اإلسكندر، وأنه اكن – يف ذلك الوقت – يزيد ستة أشهر ىلع ثالثة وستني 
، فيبدو أنها تدل ىلع عمر الشاعر حينما أتم القسم األخري من "إسكندرنامه"،  اعًما، كما مررّ

أي أنه أتم هذا القسم يف اعم )60ه.

الشاعر وصف  أن  600 ه،  بعد اعم  "إسكندرنامه" تمت  أن  ترجيح  يساعدنا ىلع  ومما 
وقربص،  وصقلية،  والروم،  واجلزيرة،  والشام،  مرص،  وشمل  العام  ذلك  يف  حدث  زلزااًل 
فيها  الزالزل حتدث  اليت اكنت  أنه شمل گنجه  الوردي)))، ويبدو  ابن  والعراق. كما ذكر 

من وقت آلخر.

ق  َمزَّ "لقد  فقال:  الوردي  ابن  ذكره  ما  تشبه  الزلزال يف صورة  هذا  الشاعر  ر  وقد صوَّ
الزلزال السماء، فطمست املدن حتت األرض، وقد وقع يف اجلبل والصحراء بدرجة  ذلك 

ظن داراب يف مقدمة ترمجته "ملخزن األرسار" إىل اإلجنلزية، ص56 أن املقصود من آرسالنشاه هو قزل آرسالن   (((
اذلي توف يف اعم 587ه، وتعجب من رثاء الشاعر هل بعد ميض وقت طويل ورجح أن األبيات نظمت يف تاريخ 
سابق وأن املنظومة قدمت نلرصة ادلين أيب بكر أتابك آذربيجان، ال لعز ادلين مسعود، ولكن األبيات رصحية 

يف أن املقصود هو نور ادلين آرسالن أبو عز ادلين مسعود، أتابك املوصل، اذلي ذكر اسمه قبل ذلك.
خفت ودرخ��اك  رفت  آرس��الن  چوشاه  كفت )))  حال  چنني  در  توان  چون  سخن 
گ��ف��ت��ارىبم��گ��ر دول����ت ش���ه ك��ن��د ي���ارىب ت�����ازه  ب��م��ن  آرد  در 

ص))) إق��ب��انل��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
ابن الوردي: تارخيه، ص))).  (((
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جعلت الغبار يتجاوز عنان السماء، فصارت األرض مضطربة مثل السماء، تتأرجح من 
لعب ادلهر"))).

"لم  قوهل:  يف  گنجه  يف  شدته  صور  الزلزال  شملها  اليت  ابلالد  الشاعر  صور  أن  وبعد 
يصدر عن مجااعت النساء والرجال. والشبان، والشيب – بسبب هذا الزلزال – إال صوت 

نفري املوت"))).

ويبدو أن الزلزال حدث يف أثناء نظم القصة، واكن شديًدا إىل درجة أثَّرت يف الشاعر، 
وجعلته يُثِْبتُه يف ثنايا املنظومة. وبدييه أن وصف الزلزال اكن بعد وقوعه، يف اعم 600ه.

وىلع هذا ال يبدو بعيًدا أن "إسكندرنامه" تمت يف اعم )60ه. غري أنه نظًرا الضطراب 
األحوال، لم يستطع الشاعر تقديم بايق القصة نلرصة ادلين أيب بكر، أتابك آذربيجان يف 

م القسم األول منها، فانتظر حىت تسنح الفرص. ذلك الوقت، كما قدَّ

وقد سنحت هل فرصة – يف اعم 607 ـه- حينما توىل القاهر عز ادلين مسعود أمر املوصل، 
 وجهه شطر املوصل لعله جيد يف احلاكم اجلديد نصرًيا ومشجًعا، فقدم املنظومة هل، 

رّ
فَوىل

وأرسلها مع ابنه الشاب، اذلي توف بعد ذلك بقليل.

أما املدة اليت تقع بني )60 ـهو607ه، فقد عميت فيها أبناء الشاعر، لكرب سنه، وضعفه، 
وانزوائه.

دري��د را  ك��آس��م��ان  زل���زهل  ان  از  ناپديد )))  زم���ني  ر  ش��ه��ره��ا  آن  ش��د 
گدشت چ��ن��ان ل���رزه اف��ت��اه درك���وه ودش��ت گ��ردون  گريبان  از  ك��رد  كه 
ق��رار ىب  آس��م��ار  چ��ون  گشت  روزاگرزم��ني  ي���ب���ازى  از  زن  م��ع��ل��ق 

ص))) إق��ب��انل��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
وپري وب��رن��ا  وم���رد  زن  چ��ن��دان  ز  نفري)))  ج���ز  آوازه  ن��ام��د  ب����رون 

ص))) إق��ب��انل��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
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وقد ورد أن الشاعر اعش مخس سنوات بعد إتمامه قصة اإلسكندر))) يف اعم )60ه؛ 
مما يرجح أنه توف يف اعم 608ه، أي بعد أن أدرك حكم القاهر عز ادلين مسعود، حاكم 

املوصل.

ولعل موت ابنه يف وقت اكن هو فيه شيًخا حمطًما قد أثر يف الشاعر، فتوف بعده بقليل، 
يف نفس العام.

اتلاسعة  توف يف  أنه  أي  608ه،  قبل اعم  يمت  لم  نظاىم  فإن  ومهما يكن من يشء؛ 
والستني من عمره.

أما احلديث عن املوت واالستعداد للرحيل بعد إتمام "إسكندرنامه" – اذلي اكن سببًا 
فيما جنده من اختالفات؛ يف حتديد وفاة الشاعر، ووالدته، ومدة عمره – فلعله اكن صدى 
ره يف مناسبات كثرية، اكن فيها أقل هرًما وأصغر  لكرب سنِّ الشاعر، وضعف جسمه، وقد كررّ
سنًّا، فاكن يقول إن جسمه قد ضعف، وأصبح يف حاجة إىل الراحة اليت يقصد بها املوت))).

خواندامري: حبيب السري، حاشية، ص))) نقاًل عن صبح صادق، وقد سبق ذكره.  (((
حتدث الشاعر عن املوت، ورغبته فيه، يف "يلىل وجمنون" ص7-8، و"هفت پيكر"، ص4-5، و"رشفنامه"، ص))-8).  (((
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وقد توف نظاىم يف گنجه ودفن بها، واكنت هل مقربة ظلت قائمة بضع سنوات بعد إحلاق 
املاكن اذلي  940)م، يف نفس  بناؤها مرة أخرى يف اعم  وتم  مت؛  تهدرّ ثم  بروسيا)))،  گنجه 
عظام  فيها  ُدفِنت  ثم  القديمة،  گنجه  مدينة  من  بالقرب  أي  القديمة،  املقربة  فيه  اكنت 

الشاعر بصفة نهائية))).

واآلن وقد ملسنا ما يف عرص نظاىم من تيارات موجهة، وما يف بيئته من عوامل مؤثرة، 
فنا به، ىلع ضوء هذه املؤثرات، نستطيع أن ندرس شعره، اذلي اكن ثمرة هلذه األشياء  وعرَّ

مجيعها، فقد انعكست فيه أضواؤها. فاكن تعبرًيا عنها.

وقد خصصنا ذللك الكتاب اثلاين من هذا ابلحث، حيث ندرس شعر الشاعر دراسة 
نقدية مقارنة، حماولني أن جنسم مزنلة نظاىم بني شعراء الفارسية، وأن نربز مزايا فنه الشعري.

ممن رأوا مقربة نظاىم رأي العني حاج فرهاد مريزاي معتمد ادلولة، كما يذكر يف كتابه "هداية السبيل"، ص0).   (((
واكن سفره يف اعم )9))ه-)88)م، وقد خربت املقربة بعد ذلك باتلدريج حىت أصبحت يف صورة كومة من 
الرتاب، واكنت قرب مدينة گنجه القديمة، وىلع بعد فرسخ من گنجه احلايلة، وقد نرش بارتودل مقااًل بالروسية 
حتت عنوان "قرب نظاىم" ونرش معه صورتني بلقايا املقربة، كما أشار إيلها إسكندر منىش تركماين، يف تارخيه 
"اعلم آراي عبايس"، ص498 وما بعدها، ىلع أنها بقرب گنجه. وقد ورد يف كتاب "سفرنامه نارص ادلين شاه 
قاجار" أنها قرب إلزابتپول وهو االسم اذلي سميت به گنجه بعد انضمامها إىل روسيا، كما ذكر أنها اكنت خربة 

ا يف اعم )87)م، وهذا يشبه ما ذكره باكيخانوف، يف "لگستان إرم" بالروسية، ص65). جدًّ
وقد أعطى شبليكن، يف كتابه "آثار الفن املعماري يف عهد نظاىم"، بالروسية، ص49-50. وصًفا هلذه املقربة وما   

تم فيها من ترميمات إىل أن تهدمت نهائيًّا.
وف اعم ))9)م تكونت هيئة من علماء گنجه عرفت باسم "مجاعة نظاىم". وقد استطاع أعضاؤها – بعد احلفر   
واتلنقيب – أن خيرجوا ما بيق من عظام الشاعر، ثم أاعدوا دفنه يف مدينة كريوفاباد يف قرب حتوطه حديقة، وهذه 
املدينة تبعد فرسخني عن گنجه القديمة، كما يبدو مما ذكره دستگردي، يف مقدمة گنجينهۀ گنجوي، ص كو. 

نقاًل عن مقالة ترمجها خلخايل، عن جريدة "ينگي فكر" الرتكية عددي 56)-57) لسنة ))9)م.
وظلت عظام الشاعر يف هذه املقربة إىل أن تم بناء مقربته اجلديدة، فنقلت إيلها. ونرش دستگردي صورة للمقربة   

اجلديدة يف مقدمة گنجينهۀ گنجوي، ص ل. وقد كتب عليها بالرتكية:
Segh Nisami Gencali, Ilyes Yusuf Oglu "Nisamaddin" T. Tev. 535 vel. 599.  

وترمجة هذه العبارة "الشيخ نظاىم الگنجوي إيلاس بن يوسف )نظام ادلين) والدته 5)5ه، وفاته 599ه، وقد   
ضبطت تارييخ والدته ووفاته فيما سبق، وناقشت األقوال املختلفة اليت وردت فيهما.

كتاب مجعية آذربيجان القديمة )بالروسية)، مقالة سيسيوف، ص)-7).  (((
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تمهيــد
خلَّف نظاىم مخس منظومات، يقرب جمموع أبياتها من ثالثني ألف بيت من الشعر، 
أال ويه: "خمزن األرسار" و"خرسو وشريين" و"يلىل وجمنون" و"هفت پيكر" و"إسكندرنامه". 

كما خلَّف ديوان شعر بيق منه ألفا بيت تقريبًا))).

وقد نظم الشاعر منظوماته اخلمس بطريقة املثنوي، مما جيعل من الرضوري اتلعريف 
بهذا الفن، قبل دراسة املنظومات نفسها.

1- فن املثنوي:
العرب عنهم وسموه  أخذه  وقد  العجم،  اخرتعها  اليت  الفنون  من  "املثنوي"  فن  يُعترب 

و بيت"))). باع" اذلي يَُسىمَّ "ادلُّ "املزدوج" كما أخذوا فن "الرُّ

لم حتفظ النسخ اخلطية املوجودة من ديوان نظاىم أكرث من أليف بيت، بينما يقول دولتشاه يف تذكرة الشعراء،   (((
ص9)). إنه اكن يبلغ عرشين ألف بيت.

مولوي أاغ عيل أمحد عيل: هفت آسمان، ص4، نقالَّ عن صاحب املزان الوايف.  (((
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اة، وُسيمِّ املثنوي ألنه  وقد ُعرِّف "املثنوي" بأنه الشعر اذلي يُبىن ىلع أبيات مستقلة ُمقفَّ
تلزم قافيتان لل بيت)))؛ أي أنه الشعر اذلي ُيَقىفَّ فيه مرصااع لك بيت، ويكون ابليت 

مستقالًّ – من حيث القافية – عن ابليت اذلي يسبقه أو يليه.

وقد أكرث شعراء الفارسية من نظم "املثنوي" يف سبعة أوزان: اثنني من اهلزج، واثنني 
من الرمل املسدس، وواحد من الرسيع، وواحد من اخلفيف املسدس، وواحد من املتقارب 
املثمن)))؛ ولم ينظموا "املثنوي" يف األحبر الكبرية مثل الرجز اتلام، واهلزج اتلام، وأمثاهلما))).

فعلوا  أنهم  ويبدو  والغنائية،  احلماسية  املنظومات  الفن نلظم  الفرس هذا  اختار  وقد 
األبيات،  آالف  إىل  تصل  قد  طويلة  منظومات  املوحدة، يف  القافية  قيود  من  يلفروا  ذلك 
دة شيئًا يكاد يكون مستحياًل. فالشاعر اذلي ينظم بطريقة  مما جيعل وجود قافية ُموَحَّ

"املثنوي" حر غري مقيد بوحدة القافية، ألن لك بيت يعترب قائًما بذاته، من حيث القافية.

وقد َسبََّب هذا سهولة ويرًسا؛ فأصبح هذا الفن يصلح لوصف مناظر الطبيعة، وتصوير 
جوانب  وتصوير  اتلارخيية،  والوقائع  القصص  لكتابة  يصلح  كما  املتنوعة،  اإلحساسات 
احلياة من فردية واجتماعية، ألن الشاعر ال يكون مقيًدا بعدد معني من األبيات تفرضه 
وهكذا  يشاء؛  األبيات  من  عدد  أي  ينظم  طليًقا  ا  حرًّ يكون  بل  املوحدة،  القافية  عليه 

هذا تعريف شمس ادلين حممد بن قيس الرازي يف كتابه املعجم يف معايري أشعار العجم، ص08). وهو يتفق مع   (((
اتلعريفات اليت وردت يف غريه من الكتب ونرضب مثاًل بما نقله مولوي آاغ عيل، يف هفت آسمان، ص4. عن 
صاحب املزان الوايف اذلي يقول: "إن املثنوي عند العجم هو األبيات اليت تتفق يف الوزن، ويوافق لك مرصاع 
منها املرصاع اآلخر، املحاذي هل، يف القافية"، كما نقل تعريف صاحب "بدايع األفاكر" وهو "املثنوي يف اللغة 
أن يقولوا شيئًا يكون منسوًبا إىل مثىن أي اثنني اثنني، وف االصطالح الشعري أن يكون لك مرصاع منه 

مستلزًما قافية وبذلك تكون لل بيت قافيتان، ويسمونه – أيًضا – املزدوج".
مولوي آاغ عيل: هفت آسمان، ص5. نقاًل عن صاحب املزان الوايف، وعن جممع الصنايع، وهفت قلزم، ودرياي   (((

لطافت، وخمزن الفوائد.
مولوي آاغ عيل: هفت آسمان، ص5. نقاًل عن صاحب كشاف االصطالحات.  (((
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لة اليت بلغ عدد الواحدة منها آالفًا من األبيات، فصارت املنظومة  وجدنا املثنويات املطوَّ
أشبه يشء بالكتاب العليم حسن اتلأيلف.

ويمكن تقسيم املثنويات إىل األقسام اتلايلة:
احلماسية أو اتلارخيية، مثل "شاهنامه" للفردويس، و"إسكندرنامه" نلظاىم.. )

الغرامية، مثل "خرسو وشريين" نلظاىم.. )

القصصية، مثل "هفت پيكر" نلظاىم؛ و"هشت بهشت" ألمري خرسو ادلهلوي.. )

األخالقية، مثل "حديقة احلقائق" لسنايئ؛ و"خمزن األرسار" نلظاىم.. 4

جم" . 5 و"جام  الرويم"؛  ادلين  جالل  موالنا  "مثنوي  مثل  الفلسفية،  اتلصوفية 
ألوحدي املرايغ)4).

بلعض . 6 بصالحيته  "املثنوي"  فيها  نُِظَم  اليت  األحبر  من  حبر  لك  اشتهر  وقد 
املوضواعت.

فبحر اهلزج مناسب إلظهار األلفة واملعاشقة، وقد نُِظَمْت منظومتا "خرسو وشريين" 
و"يلىل وجمنون" نلظاىم يف هذا ابلحر، ألن فيه سببني ووتًدا، فهو يعطي شيئًا من اللحن، مما 

جعل األهازيج من أملح الغناء)5).

جعل  مما  وأسبابه  أوتاده  تقارب  بسبب  احلماسية،  للموضواعت  يصلح  املتقارب  وحبر 
تلحريك  مناسب  ذللك  وهو  األسنة،  ورنني  الطبول،  ودق  الشجعان  صوت  تشبه  نغماته 

أعصاب اجلنود.

شبيل نعماين: شعر العجم، ج4، ص75).  (4(
تربيت: مقاتله عن "مثنوي ومثنوي گويان"، جملة مهر، سال پنجم، مردادماه 6)))، ص7)).  (5(



نظاىم الگنجوى
178178

وحبر الرمل يالئم حاالت الفرح واحلزن)))، بينما يصلح حبر اخلفيف حلاالت الرقص 
واحلراكت اخلفيفة؛ بسبب قرص مقاطعه))).

أما حبر الرسيع فيناسب وصف اإلحساسات القلبية)))؛ وذلك بسبب كرثة أسبابه، وقلة 
أوتاده، مما يعطي رسعة وسهولة نلغمة األبيات)4).

وقد نُِظَمت مثنويات عديدة قبل منظومات نظاىم. نذكر منها "وامق وعذراء" للعنرصي، 
و"شاهنامه" و"يوسف وزيلخا" للفردويس، و"يس ورامني" لفخر ادلين الگراگين، و"حديقة 

احلقائق" لسنايئ، و"مصباح رشيدي" لرشيد ادلين الوطواط، و"حتفة العرقني" للخاقاين.

ثم جاء نظاىم فنظم مخسته اليت سبق ذكرها، ويه تسىم أحيانًا "الكنوز اخلمسة")5).

َ كثرًيا، كما قيل: إن الصنعة واإلحاكم  وقد وُِصَف نظاىم بأنه إمام فن املثنوي، ألنه قُلِّ
وادلقة يف الفن القصيص قد انتهت إيله)6)؛ غري أننا ال نستطيع أن نتبنيَّ ماكنة الشاعر بني 
شعراء هذا الفن إال إذا انتهينا أواًل من دراسة منظوماته دراسة نقدية مقارنة، حيسن أن 

تسبقها معرفة النسخ اخلطية املوجودة منها، وترتيبها يف انلظم.

من املثنويات اليت نظمت يف حبر الرمل "مصباح رشيدي" يف اتلجرد واتلصوف.  (((
من املثنويات اليت نظمت يف حبر اخلفيف "هفت پيكر" نلظاىم.  (((

من املثنويات اليت نظمت يف حبر الرسيع "خمزن األرسار" نلظاىم.  (((
تربيت: مقالة "مثنوي ومثنوي گوبان" جملة مهر، سال پنجم، مردادماه 6)))، ص7)).  (4(

هذه ترمجة للتسمية الفارسية "پنج گنج".  (5(
عبد الوهاب عزام: ما كتبه متعلًقا باألدب الفاريس يف كتاب: قصة األدب يف العالم، ج)، ص445.  (6(
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2- النسخ اخلطية املوجودة من مخسه نظاىم:
لعل من األشياء اليت تساعد ىلع دراسة شعر نظاىم، وجود نص منظوماته اخلمس يف 

كثري من النسخ اخلطية، فضاًل عن أنه ُطبع مرات عديدة.

ووصفها،  اخلمسة،  من  املوجودة  اخلطية  النسخ  بذكر  الفهارس  كتب  لت  تكفرّ وقد 
وإيراد األبيات األوىل من لك منظومة، هذا عدا األبيات اليت تشري إىل تاريخ إتمام لك منها، 

ومدح من قدمت هل.

الشاعر  – ىلع منظومات  – اغبًلا  تشتمل  النسخ اخلطية  واملالحظ أن لك نسخة من 
اخلمس، مما يدل ىلع أنها – لكها – قد مُجعت يف جمل واحد، وظلت كذلك إىل أن انفصلت 

أخرًيا، فُطِبعت لك منظومة منها ىلع حدة.

ومما جيدر ذكره أن هذه النسخ اخلطية كثرية منترشة يف مكتبات الرشق))) والغرب)))، 
ولكن أغلبها قد ُكِتَب يف تواريخ متأخرة.

ابن يوسف شريازي: فهرست كتاخبانٔه جملس شورى ميل، جلسوم وفهرست كتاخبانٔه مدرسٔه اعىل  سپهسالر،   (((
ا خبمسه نظاىم). كما توجد نسخة خطية يف مكتبة ملك بطهران )الفهرست غري  جل دوم )ما ذكر فيهما خاصًّ

مطبوع).
Abdul Muqtadir: Catalogue of Arabic and Persian Manusripts in the Oriental Public Library 
at Bankipore, p. 48-57; Radawi and Saheb: Catalogue of Persian Manuscripts in the Buhar 
Library, p. 223-226. 
Sprenger: A Catalogue of Arabic, Persian, and Hindustani Manuscripts of the Library of King 
Oudh, p. 519-523.
 Browne: A Catalogue of Persian Manuscripts in the Library of the University of Cambridge, (((
p. 303-307.7
  Rieu: a( Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, p. 564-577. 
b( Supplement to the Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, p. 153-155;
.H. Ethé: Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the India Office, p. 595-599. 
 Victor Rosen: Les manuscrits persans de l’Institut des langues orientales, p. 171-178.
 Blochet: Catalogue des manuscrits persans de la Bibliothèque nationale, tome troisième,e 
.p.52-99.9
Jackson and Yohannan: A Catalogue of Persian Manuscripts, (Cochran Collection(, p. 49-58.
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وإذا استعرضنا النسخ اخلطية املجودة نالحظ أنها قد ُكِتبَت يف القرن اتلاسع اهلجري، 
أو بعد ذلك يف خالل القرون اثلالثة اتلايلة، حىت القرن اثلاين عرش، مما يرجح أن منظومات 
الشاعر بقيت مبعرثة بعد وفاته أكرث من قرنني من الزمان، قبل أن تتناوهلا أيدي النساخ 

باجلمع والنسخ.

ر أنه اعتمد – يف نرشه للمنظومات اخلمس – ىلع ثالثني  غري أننا جند دستگردي يقررّ
بأنه  السابع واحلادي عرش اهلجريني)))، مما يشعر  القرنني  نسخة خطية مكتوبة فيما بني 
– أقدم النسخ اخلطية املوجودة من نص اخلمسة، غري  – يف مكتبته اخلاصة  اكن يمتلك 
أنه – كما ذكرت – لم يصف أية نسخة من النسخ اليت اعتمد عليها، واكن عليه أن يعرف 

بها كما فعل أصحاب كتب الفهارس.

وتوجد نسخة خطية يف دار الكتب املرصية))) خمطوطة بقلم فاريس، أوهلا حمىل باذلهب، 
ويه تقع يف 50) ورقة، يف لك صفحة منها )) سطًرا، طوهلا )) سم، وعرضها 0)سم، ولكن 

تاريخ كتابتها غري مذكور، فال ندري يف أي قرن ُكِتبَْت.

وقد وصف ريو كثرًيا من النسخ املوجودة باملتحف الربيطاين بلندن، ويه نسخ ُكِتب 
العارش واحلادي عرش، كما  القرنني  القرن اتلاسع اهلجري، وبعضها اآلخر يف  بعضها يف 
 ،Add. 23458 وخمطوطة ،Add. 19500 اشتمل بعضها ىلع منظومة واحدة مثل خمطوطة

فإنهما حتتويان ىلع "خمزن األرسار" فقط.

أما النسخ اليت ُكِتبَْت يف القرن اتلاسع، فقد ذكر ريو اثنتني منها يف الفهرست، وهما: 
وعدد  الصغري،  الفاريس  النسخ  باخلط  مكتوبة  بأنها  وصفها  وقد   ،Add. 7729 خمطوطة 

)))  يذكر دستگردي هذا يف مقدمة "خمزن األرسار" وف خاتمة "خرسو وشريين"، ص460. ويكرره يف لك منظومة.
خمطوطة بدار الكتب املرصية حتت رقم 0)) أدب فاريس.  (((
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أوراقها 6)) ورقة، طوهلا 7,5، وعرضها 5 بوصات، كتب يف لك صفحة منها )) سطًرا، طول 
لك سطر 5,) بوصة؛ وقد تمت كتابتها يف شوال من اعم )80ه.

ثم نسخة Add. 25900 وعدد أوراقها 6)) ورقة. طوهلا 7,5 بوصة وعرضها 7,5 بوصة 
وعرضها 4,75 بوصة، حتتوي لك صفحة منها ىلع 5) سطًرا، طول لك سطر 5)6,) بوصة.

كما ذكر ريو اثنتني يف ملحق الفهرست وهما: خمطوطة Or. 2834، وعدد أوراقها 74) 
ورقة، طوهلا 5),0) بوصة، وعرضها 5),6 بوصة، وف لك صفحة من صفحاتها 9) سطًرا، طول 

لك سطر أربع بوصات، وقد تمت كتابتها يف اعم 895ه.

وخمطوطة Or. 2931 وعدد أوراقها 504 ورقة طوهلا تسع بوصات وعرضها ست بوصات، 
وقد كتب يف صفحة )) سطًرا، طول لك سطر 5,) بوصة. كما ذكر مولوي عبد املقتدر نسخة 
خطية حتت رقم No. 37 كتبت يف القرن اتلاسع؛ عدد أوراقها 7)) ورقة طوهلا 6,5 بوصة 

وعرضها 5,75 بوصة، وف لك صفحة منها )) سطًرا))).

وذكر "إته" خمطوطة تمت كتابتها يف اعم 894ه))).

وهذه يه أقدم النسخ اخلطية اليت بني أيدي ابلاحثني؛ وإن كنُت قد اعتمدُت يف هذا 
ابلحث، ىلع "مخسه نظاىم" اليت نرشها دستگردي متفرقًة، ألن انلص اذلي نرشه يعترب من 
أصح انلصوص املنشورة؛ فقد قارن – فيما يبدو – بني نصوص نسخ خطية كثرية قبل أن 

ينرش انلص اذلي بني أيدينا.

 M. Abdul Muqtadir: Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental  (((
Public Library at Bankipore, p. 48-58.8
H. Ethé: Catalogue of the Persian Manuscripts in the India Office Library, vol. I, p. 595-597.7 (((
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كما أنين حققُت رواية بعض األبيات املتعلقة بتاريخ إتمام نظم لك منظومة، واألبيات 
اليت ساعدت يف إثبات ما يتعلق بوالدة الشاعر ووفاته، فقارنُت بني روايات النسخ اخلطية 
حُت رواية منها معتمًدا ىلع بعض القرائن اتلارخيية، أو ىلع األدلة املوجودة  املختلفة، ورجَّ

يف شعر الشاعر.

3- ترتيب مخسـهۀء نظاىم:
ُح أن نظاىم  بيق أن نعرف ترتيب منظومات الشاعر نلبين دراستنا ىلع أساسه، والُمرَجَّ
قد نظم "خمزن األرسار" أواًل، ثم "خرسو وشريين"، ثم "يلىل وجمنون"، ثم "هفت پيكر"، ثم 

"إسكندرنامه".

أتباطأ  فلم  أواًل،  األرسار"  "خمزن  "اجتهُت حنو  قوهل:  الرتتيب، يف  بهذا  هو  فقد رصح 
يف ذلك العمل، وأسلُت منه الشهد، ثم مزجته "بشريين وخرسو"، ونََصبُْت – بعد ذلك – 
اخليمة يف الفضاء، وطرقت باب عشق "يلىل وجمنون" فلما انتهيت من هذه القصة، أرسعت 

حنو "هفت پيكر"، واآلن، وىلع بساط الفصاحة، أُدقُّ طبول خط "اإلسكندر"))).

بسيچ أول  آوردم  خم���زن  س���وى  هيچ )))  اكر  آن  در  ن��ك��رد  سسىت  ك��ه 
انگيختم وش��ريي��ىن  چ��رب  آميختم وزدوزو  در  وخ����رسو  ب��ش��ريي��ن 
زدم ب���ريون  پ���رده  رسا  آجن���ا  زدم واز  وجم���ن���ون  يل���ىل  ع��ش��ق  در 
تاختموزي���ن ق��ص��ه چ���ون ب���از پ��رداخ��ت��م ف���رس  پيگر  ه��ف��ت  س���وى 
زن���م ك���وس إق���ب���ال اس��ك��ن��دريك��ن��ون ب��ر ب��س��اط س��خ��ن پ���روري

ص79-78) رشف��ن��ام��ه،  )ن��ظ��اىم: 
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ثْبَتَتُْه النسخ اخلطية املوجودة بني أيدينا، واتفق عليه أغلب 
َ
أ وهذا الرتتيب هو اذلي 

 للشك فيه.
ً

ابلاحثني)))، بما ال يدع جماال

فنبدأ  انلظم،  يف  ترتيبها  حسب  الشاعر  منظومات  نلدرس  اتلمهيد  بهذا  ونكتيف 
"بمخزن األرسار".

ذكر باخر يف كتابه: حياة نظاىم وآثاره )باألملانية)، ص6-7. أن "إسكندرنامه" يه املنظومة الرابعة للشاعر، وأن   (((
"هفت پيكر" يه اخلامسة، واستشهد بأبيات وردت يف آخر "رشفنامه"، ص8)5. ينصح الشاعر فيها ابنه ويرصح 

بأنه قد بلغ السابعة عرشة من عمره فيقول:
بدست آوري���دن  خصل  هفده  هستوزي��ن  كه  بدينسان  س��اهل  هفده  ش��ده 

وقال باخر: إن ابن نظاىم اكن يف الرابعة عرشة من عمره يف أثناء نظم "يلىل وجمنون" اليت رجح أنها تمت يف اعم 
584ه. مما يدل ىلع أن "إسكندرنامه" تمت يف اعم 587ه.

وقد قله يف ذلك براون يف كتابه تاريخ إيران األديب )باإلجنلزية) ج)، ص400 بينما بنيَّ دستگردي أن األبيات   
ملحقة فذكرها يف احلاشية، ألنها غري موجودة يف النسخ القديمة.

وأغلب الظن أن تلك األبيات اليت نصح الشاعر فيها ابنه قد نظمت مستقلة غري مرتبطة بمنظومة معينة، فإن   
توجيه انلصح من أب شاعر كنظاىم البنه ال يتقيد بمنظومة باذلات، وإنما يوجه من حني آلخر، ويكرر يف 
خمتلف املناسبات، ومن اجلائز أن األبيات أضيفت إىل املنظومة، فأحلقها النساخ بها دون أن تكون جزًءا منها. 
ومما يرجح ذلك ما ورد يف شعر الشاعر نفسه، وف "رشفنامه" نفسها، من أن املنظومة قد تمت يف اعم 597ه، 
ثم تقديم "خردنامه وإقبانلامه" أي بايق "إسكندرنامه" لعز ادلين مسعود أتابك املوصل اذلي بدأ حكمه يف اعم 
آخر  أنها  يرجح  مما  "إسكندرنامه"  إىل  الشاعر األخرية  أيام  اليت تصور  األبيات  إضافة  607ه. هذا فضاًل عن 

منظومات الشاعر؛ وأن "هفت پيكر" ليست آخر املنظومات كما قرر باخر، وقله براون.





ابلاب األول
منظومة خمزن األرسار

الفصل األول
دراسة حول منظومة خمزن األرسار

نُِظمت منظومة "خمزن األرسار" يف حبر الرسيع، ويه تقع يف 60)) بيت من الشعر.

مها لفخر ادلين  ويه أول منظومات الشاعر)))، وأرجح أنه أتمها يف اعم )58ه، ثم قدَّ
بهرامشاه بن داود، حاكم أرزجنان.

ثالثني اعًما؛  إىل  يصل  اختالفًا  املنظومة  هذه  إتمام  تاريخ  ابلاحثون يف  اختلف  وقد 
أكمل  أنه  فيهما  نظاىم  يثبت  بيتني،  ىلع  حتتوي  اخلطية  النسخ  إحدى  أن  ريو)))  ر  فقرَّ

))) ليس معىن أن "خمزن األرسار" أوىل منظومات الشاعر أنه لم يكن ينظم شعًرا قبلها، فال بد أن الشاعر اكنت هل 
حماوالت شعرية كثرية قبل أن يقدم ىلع نظم منظومة مطولة أربت ىلع أليف بيت؛ ولعل ديوانه اذلي رصح بأنه 
قد مجعه يف اعم 584ه، هو ثمرة تلك املحاوالت الشعرية اليت قام بها يف وقت شبابه، ألن املالحظ أن الشعراء 
العظام اذلين أقدموا ىلع نظم منظومات مطولة مثل الفردويس، وسنايئ، ونظاىم وأمثاهلم لم يرشعوا يف مثل هذا 
العمل قبل سن األربعني – اغبًلا – حينما يكون الشاعر قد تكامل، فأتم حتصيل العلوم املختلفة واستكمل 

ا يؤهله للقيام بعمل كهذا. جتاربه يف احلياة، كما تكون ملكته الشعرية قد نضجت نضوًجا تامًّ
Rieu: Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, vol. 2, p. 565. (((
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املنظومة يف اعم 559ه، فيقول: "إن احلقيقة باحلساب ادلقيق يه أن املنظومة قد تمت يف 
الرابع والعرشين من شهر ربيع األول، لتسعة ومخسني ومخسمائة اعم مضت منذ اهلجرة 

إىل وقتنا هذا"))).

وهذا اتلاريخ ال يمكن أن يكون صحيًحا، فقد اكن الشاعر – يف ذلك الوقت – يف 
ح هو – يف خمزن األرسار – بأنه قد جاوز األربعني، كما أن  العرشين من عمره، بينما رصرّ
املعلومات اليت تبدو يف ثنايا املنظومة جتعلنا نستبعد إماكن حتصيل مثلها يف سن العرشين.

ح باخر))) - وتابعه براون))) - أن املنظومة قد أكملت يف اعم )56ه، وأنها قدمت  ورجرّ
أليلگز أتابك آذربيجان، وأن اذلي ذكره الشاعر ليس شخًصا آخر غري إيلگز.

فقال:  الصغرى،  آسيا  يف  حيكم  ممدوحه  بأن  رصح  الشاعر  ألن  فاحش؛  خطأ  وهذا 
بهرامشاه،  اسم  حلاكم  منهما  لك  وقدمت  حاكمني،  أجل  من  منظومتان)4)  "نُِظمت 

ب����ود ح��ق��ي��ق��ت ب��ش��م��ار درس���ت خنست)))  رب��ي��ع  ز  وچ��ه��ارم  بيست 
زم���ان اي���ن  ت���ا  ه��ج��رت  گ���ه  ب��رآناز  اف���زون  ون��ه  وپ��ن��ج��اه  پانصد 

)نقل ريو هذين ابليتني عن خمطوطة Or. 1216, Fol. 31 باملتحف الربيطاين).
W. Bacher: Nizamis Leben und Werke, p. 16.  (((

Browne: A Literary History of Persia, vol. II, p. 400.  (((
يقصد نظاىم بقوهل هذا منظوميت "حديقة احلقائق" لسنايئ اليت قدمت للسلطان بهرامشاه بن مسعود الغزنوي،   (4(

ومنظومته "خمزن األرسار" اليت قدمها بلهرامشاه بن داود حاكم أرزجنان.
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استخرجت األوىل اذلهب من منجم قديم، بينما استخرجت اثلانية ادلر من حبر جديد، 
وقد رفعت األوىل علم الغزنوي، بينما ُمِهرت اثلانية خبتم الرويم"))).

فهذا يرجح أن نظاىم قصد بمدحه بهرامشاه الرويم حاكم أرزجنان ال إيلگز حاكم 
حه باخر غري صحيح ألن الشاعر اكن – يف اعم  آذربيجان؛ مما يُبنَيِّ أن اتلاريخ اذلي رجَّ
سن  يف  اكن  الشاعر  أن  نفسه  باخر  ذكر  بينما  عمره،  من  والعرشين  اثلانية  يف  )56 ـه- 

األربعني، يف أثناء نظم "خمزن األرسار"))).

– أن خمطوطة درسدن تثبت أن منظومة "خمزن األرسار" قد  – أيًضا  وقد ذكر باخر 
تمت يف اعم )55ه، َورَدَّ هو هذا اتلاريخ، وبدييه أنه غري صحيح فقد اكن الشاعر – يف ذلك 

الوقت – يف اثلاثلة عرشة من عمره.

ونرش دستگردي – يف آخر خمزن األرسار – أبياتًا قرر أنها ملحقة؛ ويه تشري إىل تاريخ 
نرش  ثم  الكتاب،  عن  بعيًدا  القلم  طائر  "َحلرّق  الشاعر:  يقول  حيث  املنظومة  هذه  إتمام 
باحلساب  احلقيقة  واكنت  األرسار"،  "خمزن  وختم  ادلر،  ونرث  رأسه  وأحىن  عليه،  جناحيه 

ن��ام��وس��اه زدو  آم���د  دو  ن��ام��ه  ه����ردو م��س��ج��ل ب���دو ب��ه��رام��ش��اه ))) 
رخي��ت��ه ك��ه��ن  اكن  از  زرى  نوانگيخته آن  حب��ر  از  درى  وي���ن 
علم غ���زىن  ز  آورده  ب���در  قمآن  روىم  ب��رس��ك��ٔه  زده  وي����ن 

ص7)) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
أنها بمعىن "خطاب" وزعم أن نظاىم رفض عرض أمريين  "نامه" فرتمجها ىلع  وقد أخطأ باخر يف ترمجة لكمة 
أرسل لك منهما إيله خطابًا، ولكمة "نامه" هنا بمعىن "كتاب" أو "منظومة" وليست بمعىن خطاب كما توهم باخر.

W. Bacher: Nizamis Leben und Werke, p. 12-13.  (((
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اثنان  مىض  وقد  األول...  ربيع  شهر  من  والعرشين  الرابع  يف  تمت  املنظومة  أن  ادلقيق 
وسبعون ومخسمائة اعم، منذ اهلجرة إىل وقتنا هذا"))).

وهذا اتلاريخ ليس دقيًقا – يف أغلب الظن – ألنه ال يتالءم مع إشارة الشاعر إىل أنه 
قد جاوز األربعني.

كما أن هناك نسخة خطية تثبت أن املنظومة تمت يف اعم )58ه؛ حيث يقول الشاعر: 
"قد مىض اثنان وثمانون ومخسمائة اعم منذ اهلجرة إىل وقتنا هذا"))).

وقد رجح ريو أن منظومة "خمزن األرسار" لم تتم قبل اعم 575 ـهبكثري؛ بينما رجح 
دستگردي))) أنها تمت يف اعم )57ه؛ ومال برتلس)4) إىل أنها تمت يف الفرتة ما بني )57 

و575ه.

وهذه اتلواريخ لكها ليست دقيقة، ألن الشاعر رصح بما يفيد أن املنظومة تمت يف اعم 
)58ه، فقال إنه قد مىض سبعون ومخسمائة اعم منذ وفاة الرسول)5).

م���رغ ق��ل��م ن��ام��ه ب���پ���رواز ك��رد ب���ررس ق���رط���اس دوپ����ر ب���از ك��رد ))) 
فشاند در  وزل���ب  ك��رد  زرس  رس��ان��دپ��اى  ب��پ��اي��ان  ارسار  خم����زن 
خنست ب����ود ح��ق��ي��ق��ت ب��ش��م��ار درس���ت رب��ي��ع  ز  وچ��ه��ارم  بيست 
زم���ان اي���ن  ت���ا  ه��ج��رت  گ���ه  ب��رآناز  ف���زون  ودو  وه��ف��ت��اد  پانصد 

ص85)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
زم���ان اي���ن  ت���ا  ه��ج��رت  گ���ه  أز  ب��رآن)))  ف���زون  ودو  وه��ش��ت��اد  پانصد 

(Rieu: Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, vol. 2, p. 566.(
))) دستگردي: مقدمٔه گنجينٔه گنجوي، ص عج.

)4) برتلس: نظاىم شاعر آذربيجان العظيم، ص9).
خ��واب أي���ام  ب��س  وه��ف��ت��اد  پانصد  شتاب)5)  بمجلس  ب��ل��ن��دس��ت  روز 

)نظاىم: خمزن األرسار، ص7). وقد سبق ذكر هذا ابليت وترمجته).
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وحنن نعلم أن الرسول قد توف يف اعم ))ه، مما يرجح أن املنظومة تمت يف اعم )58ه، وأن 
هذا اتلاريخ هو أقرب اتلواريخ إىل الصحة.

ويبدو أن اذلي أوقع ابلاحثني يف هذا االضطراب هو أنهم اعتمدوا ىلع ابليت))) اذلي 
إىل سنه يف  الشاعر  القرائن األخرى، كإشارة  املنظومات، دون مرااعة  إتمام  تاريخ  يُثِبُت 

أثناء نظمها، أو املدة اليت مضت ىلع وفاة الرسول صىل اهلل عليه وسلم.

وقد قدم الشاعر منظومته إىل حاكم أرزجنان وأرسف يف مدحه كما مر، ثم بنيَّ أن 
عمله جديد مبتكر، وليس تقليًدا، حىت يقدره احلاكم حق قدره.

أنها  واثق من  يقدم منظومته وهو  بعمله؛ وذللك جنده  الشاعر اكن معجبًا  أن  ويبدو 
من  الشيه  الطعام  هذا  مائدتك  ىلع  أضع  "إنين  احلاكم:  خماطبًا  فيقول  ر،  وُتَقدَّ ستُقبل 
الشعر، قبل أن تمسه يد شخص آخر، فإذا وجدته ذليًذا لُكرّ هنيئًا، وإال.. فليمح اهلل طعمه 

من فمك"))).

))) لعل السبب يف اختالف روايات هذا ابليت هو عدم وجود فرق من ناحية الوزن الشعري بني مخسني "پنجاه" 
وسبعني "هفتاد" وثمانني "هشتاد" كما ال يوجد فرق بني اثنني "دو" وواحد "يك" وتسعة "نه" فلو وضعت لكمة 

ماكن األخرى ال حيدث تغيري يف الوزن، ولعل رواية ابليت إن اكن من نظم الشاعر يه: 
زم���ان اي���ن  ي���ا  ه��ج��رت  گ���ه  ب��رآناز  ف��زون  وي��ك  وهشتاد  پانصد 
سخن ن���واهل  دو  اي���ن  ت���را  خ���وان  دس��ت ن��ك��ردس��ت ب��رودس��ت كن ))) 
باد ن��وش  خب��ور  هست  نمكش  ورن����ه زي����اد ت���و ف���رام���وش ب��ادك��ر 

ص7)) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
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كما يبدو أن املنظومة قد حازت إعجاب بهرامشاه، فأثاب الشاعر بسخاء فقد ُروِي أنه 
أرسل إيله جائزة ثمينة يه عبارة عن مخسة آالف دينار، ومخسة أحصنة مرسجة، وثوًبا من 

الوبر، ومخسة بغال، ومالبس فاخرة مرصعة باجلواهر ىلع يد رسول الئق))).

ولكن الشاعر لم يرُِش إىل يشء من هذا يف "خمزن األرسار"، أو يف منظوماته األخرى.

األرسار"  "خمزن  منظومة  ىلع  حنكم  أن  نستطيع  ال  فإننا  يشء؛  من  يكن  ومهما 
ونقدرها حق قدرها، وندرك مبلغ صدق الشاعر، قبل أن ندرسها دراسة مقارنة، فنكتيف 

بهذه ادلراسة حول املنظومة، نلأخذ يف دراسة املنظومة نفسها.

ابن ابلييب" خمترص سلجوق نامه، ص))-)).  (((



الفصل اثلاين
حمتويات خمزن األرسار

تشتمل منظومة "خمزن األرسار" ىلع مقدمة طويلة تستغرق أكرث من ثلث الكتاب – 
– تتلوها عرشون مقالة تعالج مجيعها املسائل  ث نظاىم فيها عن موضواعت خمتلفة  حتدرّ
األخالقية، وتعترب لك مقالة أساًسا لقصة تتلوها مؤكدة الغرض اذلي تهدف إيله املقالة يف 

يشء من الرشح واتلوضيح.

أما املقدمة؛ فقد حتدث الشاعر فيها عن محداهلل، واثلناء عليه، وابتدأ منظومته باسم 
الفكرة  فاحتة  اهلل  فاسم  احلكيم،  كزن  باب  مفتاح  الرحيم،  الرمحن  اهلل  "بسم  فقال:  اهلل، 
وخاتمة القول، فليكن به ابلدء واخلتام، فاهلل موجود قبل مجيع الاكئنات، وهو أكرث بقاًء 

من مجيع اخلادلين"))).

ثم صور قدرة اهلل، وبنيَّ أن مجيع املخلوقات مدينة بوجودها لفضل اهلل وعظمته؛ وخاطبه 
بقوهل: "يا من ُخِلَقت مجيُع الاكئنات بفضل قدرتك، َوقَوَِي اإلنسان الضعيف بقوتك"))).

ال��رح��ي��م ال���رمح���ن  اهلل  ب��س��م  حكيم )))  گ��ن��ج  در  لك��ي��د  ه��س��ت 
سخن وخ���ت���م  ف���ك���رت  ن���ام خ��داي��س��ت ب����راو خ��ت��م گنف���احت���ه 
ب��ي��ش ب���ق���اى ه��م��ه پ��اي��ن��داگنپ��ي��ش وج�����ود ه��م��ه آي���ن���داگن

ص)) األرسار،  خم���زن  )ن���ظ���اىم: 
پ��ي��داش��ده ن��ت��و  ه��س��ىت  ه��م��ه  اى  ش��ده )))  ت��وان��ا  ت��و  از  ضعيف  خ���اك 

ص7) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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معرتفون  فإننا  اذلنب  عن  "اصفح  فقال:  واملغفرة،  العفو  طابًلا  إيله  يتوسل  وأخذ 
باتلقصري، وَهيِّئ نلا طريق اتلوبة فنحن ملتجئون ببابك"))).

وانتقل الشاعر إىل مدح الرسول، فخاطبه بقوهل: "ُكنَْت نبيًّا حينما بدأ اخللق األول)))، 
ثم ُخِتَمْت انلبوة بك"))).

ثم ذكر معراج الرسول)4)، وأطنب يف مدحه يف أربعة نعوت)5)، انتقل بعدها إىل مدح 
بهرامشاه)6)، وبيان فضل كتابه)7)، وأتبع ذلك باحلديث عن فضل الكالم، وترجيح الشعر 
القلب، يف خلوتني  املراقبة حتت راعية  املقدمة باحلديث عن حاالت  ىلع انلرث)8)، وختم 

اكنت هلما ثمراتهما)9).

ثم تأيت بعد ذلك عرشون مثالة، تريم مجيعها إىل هدف واحد تقريبًا، هو تمجيد العدل، 
وذم الظلم، وادلعوة إىل أن يسود اإلنصاف والوفاء بني انلاس يف دنيا فانية خداعة، سوف 
املقاالت  عرض  بعد  َسنَتَبَيَّنُُه  مما  يداه،  قدمت  ما  إال  لإلنسان  يبىق  وال  رسيًعا،  تنقيض 

العرشين وقصصها، فلنعرضها يف يشء من االختصار.

ايم خواننده  ك��ه  ج��رم  از  گ��در  در  چ���اره م��ا ك��ن ك��ه پ��ن��اه��ده اي��م))) 
ص))) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 

يشري الشاعر إىل احلديث القائل "كنت نبيًّا وآدم بني املاء والطني".  (((
ب��رد پ��ي��ش  ع��ل��م  چ��و  نبيا  ك��ن��ت  خ���ت���م ن���ب���وت ب��م��ح��م��د س���رد))) 

ص))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
املرجع السابق، ص4)-0).  (4(
املرجع السابق، ص))-)).  (5(

املرجع السابق، ص))-6). وقد سبق ذكر صور منه.  (6(
املرجع السابق، ص6)-9). وقد سبقت اإلشارة إيله.  (7(

املرجع السابق، ص9)-46.  (8(
املرجع السابق، ص46-70. وقد سبقت اإلشارة إيلهما.  (9(
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1- املقالة األوىل

يف خلق آدم
خصص نظاىم املقالة األوىل للحديث عن خلق آدم، فقال إنه لم يكن هناك إنسان – 
قبله – يعبد اهلل، ويسبَّح حبمده)))؛ فهو أبو البرش، وأول َمْن فتح باب الوجود، وأسبق البرش 

إىل تعمري األرض، بينما اكن اجلن يسكنونها قبله))).

آدم ُخِلق يلكون خليفة يف األرض، وأنه قد عىص ربه يف اجلنة، ثم تاب،  ثم بنيرّ أن 
وهبط منها إىل األرض يلعمرها))).

ُد مزايا آدم مستشهًدا باآلية الكريمة ژڦ  ڦ  ڄ  ڄژ)4)  وأخذ الشاعر ُيَعدِّ
وباحلديث القديس "مخرت طينة آدم بيدي أربعني صباًحا")5).

ن��ب��ود پ��رس��ىت  ع��ش��ق  اكي���ن  اول  ن��ب��ود)))  ه��س��ىت  آوازٔه  ع����دم  در 
ص)7) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 

ك��رد س���از  ع���دم  ك��ن��م  از  مقبل  ك��رد)))  ب���از  ودر  آم���ده  وج���ود  س���وى 
زاداگن پ���رى  ط��ف��ل  پ��س��ني  زاداگنب���از  ب�����رشى  پ���ي���ش���رتي���ن 

ص)7) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
ولعل الشاعر يشري بذلك إىل اآلية الكريمة ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇژ سورة احلجر، آية 7).

آراس���ت���ه ع��ل��م  خب���الف���ت  آن  چ���ون ع��ل��م اف���ت���اده وب��رخ��اس��ت��ه))) 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)

سورة ابلقرة، آية )).  (4(
او پ�����اك  ص���ف���ت  آدم  ع���ل���م  او)5)  خ�����اك  رشف  ط��ي��ن��ه  مخ����ر 

ص)7) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
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واختذ ذلك وسيلة للحديث عن صفات اإلنسان، فقال: "إنه كدر نسبة للجسم املخلوق 
والعقاب،  باثلواب  االبتالء  موضع  ألنه  وحَمَكٌّ  الطاهرة،  الروح  بفضل  ونيَقٌّ  الطني،  من 

وذهٌب ألن اهلل أحسن تصويره، ورصاف ألنه ُيَمزِّ بني اخلري والرش"))).

ثم رشح الشاعر كيف عىص آدم ربه فغوى؛ فقد أمره ربه أال يقرب هو وزوجته شجرة 
معينة، ولكنهما أكال منها، فهبطا من اجلنة إىل األرض يلعمراها، وقد أمجل ذلك يف قوهل: 
ْغِرم آدم بثمرة الشجرة، ترك اجلنة وسكن هذه األرض، فبذر فيها بذور الوفاء، ونرش 

ُ
"ملا أ

العدل، ثم أورثنا إياها"))).

وختم نظاىم هذه املقالة بدعوة اإلنسان إىل ترك الظلم، واتلولك ىلع اهلل، وفعل اخلري دائًما، 
َرَّ أوامر اهلل، واعمل بها، واعرتف خبطئك"))).

َ
وترك املعايص، واتباع أوامر اهلل، فقال: "حت

– يف  باملغفرة"... ويه أن ملاًك اعداًل رأى آخر ظالًما  يائس ظفر  أورد "قصة ملك  ثم 
احللم– فسأهل عما فعل اهلل به – بعد موته – نتيجة ملا اقرتفه من جور واستبداد، فأجاب 
الظالم بأنه لم جيد – بعد وفاته – من يعتمد عليه من الاكئنات، يلتوسط هل عند ربه، أو 
شخص  يوجد  ولم  حنوه،  أحد  قلب  يف   – شفقة  هناك  تكن  "فلم  السبيل،  سواء  يهديه 

صىف وه���م  ك���در  ه��م  ب��گ��ه��ر  آن  ص��ريىف)))  وه���م  زر  وه���م  حم���ك  ه���م 
ص)7) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 

شد ه��وس��ن��اك  دان���ه  پ��ى  ز  چ���ون  م��ق��ط��ع اي���ن م���زرع���ه خ���اك شد))) 
كشت ع���دل  زىم  در  وف���ا  وق���ىف اي���ن م��زرع��ه ب��رم��ان��وش��تخت���م 

ص74) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
اكرك���ن وب�����ران  ب���ني  او  ن��ي��ى  ب��ر ب���دي خ��وي��ش��ن اق����رار كن))) 

ص76) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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ىلع  ايلأس  واستوىل  وخجل،  اكلصفصاف،  فارتعش  به"))).  الظنرّ  حُيِسَن   – أن  يستطيع 
قلبه، ونفض يده من االعتماد ىلع انلاس، وتولك ىلع اهلل، وخاطبه بقوهل: "أنا املسكني اذلي 
أصبحت خجاًل منك، فاصفح عين، واغفر ذنيب، رغم أنين لم أتبع أوامرك... ال تَُردرّين عن 
بابك كما رَْدين اجلميع، فإما أن ترمحين، وتترصف يف أمري ترصفًا خيالف ترصف انلاس، 
وإما أن تُؤَدِّبين فتليق يب يف انلار"))). ثم قال الظالم: "فلما رأى اهلل خجيل ونديم، ساعدين؛ 

وصادف داعيئ فيض كرمه، فغفر ذنيب، وأنقذين"))).

وقد علَّق الشاعر ىلع ذلك بقوهل إن لك لكمة تنبعث عن الشعور بانلدم، والرغبة يف 
اتلوبة، يتقبلها اهلل، وُينِقذ صاحبها يوم القيامة.

ا يره يوم  ثم داع إىل ترك الظلم، وأورد ما قاهل الظالم نفسه، بأن من يفعل مثقال ذرة رشًّ
احلساب، وأنه اختار هذا املسلك طيلة حياته، فلم يورثه إال امتالء مزانه بالسيئات، فيجب 
بفعل اخلري  بنفس واحد، ونصح اإلنسان  الظلم ألنه ضعيف، ويحٌّ  يقلع اإلنسان عن  أن 

نبود م��ن  از  شفقىت  ك��س  دل  در  نبود)))  ظ��ن  ب��ك��رم  را  هيچكى 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)

رشم��س��ار ب��ت��ودر  مسكني  م��ن  ىك  گ��ذار)))  دور  گ���ذر  در  خ��ج��الن  از 
ام بگذشته  ت��و  ف��رم��ان  ز  امگ��رچ��ه  گشته  رد  ه��م��ه  ك��ز  م��ك��م  رد 
بكن ب�����رشارى  م���ن  ادب  بكني���ا  اكرى  ه��م��ه  خب����الف  ي���ا 

ص77) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
رس��ان زب���ارى  دي��د  خجلم  چ��ون  بيكسان)))  ك��ى  ك���رد  م��ن  ي����ارى 
گرفت در  راس��خ��ت��م  ك���رم  گرفتف��ي��ض  وم��راب��ر  اف��ك��ن��د  م��ن  ب���ار 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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دائًما، وبنيَّ هل ثمرة ذلك يف قوهل: "قدم لك ما تملكه يف هذه ادلنيا، وانزع الطمع من نفسك، 
وافعل اخلري ما استطعت، حىت تصري خايلًا من اذلنوب، يف يوم القيامة اذلي هو أهم األيام"))).

وختم نصحه قائاًل: "ال يكن مال ايلتيم يف رقبتك، وال حتمل وزر العجائز، واترك هذه 
ادلنيا الفانية امللوثة، وخذ زاد طريقك اكلغرباء، أو اعزتل العالم كنظاىم"))).

العدل،  واتباع  الظلم،  ترك  إىل  ادلعوة  برتديد  والقصة  املقالة  الشاعر  ختم  وهكذا 
والزتود من ادلنيا بالعمل الصالح، اذلي يفيد يوم القيامة.

2- املقالة اثلانية

يف العدل وراعية اإلنصاف
خاطب الشاعر – يف أول املقالة اثلانية – اإلنسان بأنه أفضل خملوقات اهلل، وأكرمها، 
ٌر هل، فقال: "إن الشمس اليت تترّقُد ناًرا، ترَُسُّ حينما تبرص وجهك،  ألن لك ما يف الوجود ُمَسخَّ

وإن القمر إذا َدقرّ فصار هالاًل كشعرك، يبتسم إذا رأى طلعتك"))).

ب��ده س��ت��اىن  پ���رده  اي���ن  در  ه��رچ��ه  خ����ود م��س��ت��ان ت���اب���ت���واىن ب��ده ))) 
تىت���اب���ود آن�����روز ك���ه ب��اش��د بى وده���ان���ت  آزاد  گ���ردن���ت 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
دام��ن��ت ن���ب���ود  ي��ت��ي��م��ان  وام  ب���ارك���ش پ����ريه زن�����ان گ��ردن��ت ))) 
را پ���وده  كهن  ف��رش  اي��ن  ه��ل  ط���رح ك��ن اي���ن دام���ن آل����وده راب��از 
گري ت��وش��ه  ره  ىپ  غ��ري��ب��ان  گريب��اچ��و  گ��وش��ه  ز ج��ه��ان  ن��ظ��اىم  پ��اچ��و 

ص78) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
آتشست پ��ر  ك��ه  خ��ورش��ي��د  سينٔه  دخلوشست)))  آن  از  بيند  ىم  ت��و  روى 
تو م��وى  چ��ون  اكسته  ش��ود  ك��ه  توم��ه  روى  ن��گ��رد  چ���ون  زن���د  خ��ن��ده 

ص79) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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ونصح اإلنسان باتلفاؤل، قائاًل: "انظر إىل العالم بتفاؤل ألنك لَْسَت ضعيًفا، وال حتمل 
ا، ألنك لست عبًدا للعالم، وكن متواضًعا مع اجلميع، وال تعتمد ىلع أحد"))). همًّ

ثم حترس الشاعر ىلع ُبْعِد انلاس عن دينهم، فقال: "أين ادلين؟!.. أين ادليانة؟!.. أين حنن 
وأين األمانة؟!.."))).

وداع إىل العدل واإلحسان، ألن احلسنة تضاعف بعرش أمثاهلا: "إن اهلل اذلي يهبك زاد 
الطريق، يتقبل منك احلسنة الواحدة، ويعطيك عرشة"))).

ثم انتقل إىل ادلعوة إىل ترك الظلم فقال: "إن امللك ال يوجد بالظلم، وإنما يمكن أن 
يوجد بالعدل واإلنصاف")4).

وخاطب اإلنسان بقوهل: "إن اململكة ختل بعدلك، وإن األمور تستقر بإنصافك")5).

نهءۀ كم  زك��س  كه  خ��ور  خ��وش  اعل��م  غ��ص��ه خم����ور ب���ن���دۀ ع��ل��م ن��ٔه ))) 
باش پست  زم��ني  خ��اك  چ��ون  همه  وزه��م��ه چ��ون ب��اد ت��ى دس��ت باشبا 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
كجاست ودي���ان���ت  دي���ن  خ��رب  و  كجاست؟!..)))  وام��ان��ت  بكجائيم  ما 

ص79) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
ميدهد ره  ت��وش�����ٔهۀ  ت���را  آن��ك��ه  ميدهد)))  وده  خ��واه��د  يكى  ت��و  أز 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
يافن ج��ه��ان  نيست  س��ت��م  رس���م  م��ل��ك ب��إن��ص��اف ت�����وان ي��اف��ن)4) 

ص)8) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
ي��اي��دار ت��وش��ود  ع���دل  از  مملكت  ق���رار)5)  گ���ريد  ت���و  ع���دل  از  اكرت����و 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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ثم أورد "قصة نوشريوان مع وزيره" ويه أن امللك نوشريوان خرج للصيد ومعه وزيره 
وحاشيته ولكنه ضل الطريق، وابتعد عن حاشيته، ولم يبق معه إال وزيره.

ثم أبرصا طائرين – من ابلوم – يتحدثان، فسأل امللك وزيره عما يقوهل لك طائر لآلخر، 
فأجاب الوزير بأن حديثهما يدور حول مصاهرة، توشك أن تتم بينهما، فطائر منهما يريد 
أن يزتوج ابنة الطائر اآلخر، اذلي يطلب منه املهر قرية خربة، فيجيبه األول بأنه ما دام 

امللك يف هذه الصورة فإنه يستطيع أن يقدم هل ألف قرية خربة.

ثم يصور تأثري أنوشريوان يف قوهل. "لقد عض – من الظلم – إصبع انلدم، وقال: انظر 
كيف وصلت أنباء الظلم إىل الطيور، انظر كيف أحللُت – بظليم – ابلوم حمل اآلدميني؛ 
وييل من اغفل حمب للنيا؟!.. يكيف هذا القدر اذلي اقرتفته يداي... كم أخذُت أموال 
اآلخرين بالقوة، اغفاًل عن املوت ووحدة القرب!... إىل مىت أمد يدي بالظلم؟!... انظر كيف 
أظلم نفيس!... إن اهلل قد أعطاين امللك حىت ال أفعل ما ال حيسن عمله.. لقد غطى اهلل 
رأيس باذلهب، ولكين أفعل األشياء اليت لم يأمر بها، فلماذا أشوه اسيم بالظلم؟!.. أظلم... 

وييل!... إنين ال أظلم إال نفيس"))).

وقد حتول نوشريوان منذ تلك اللحظة من ظالم إىل اعدل: "فلم يكد يصل إىل معسكره 
حىت عم عدهل أحناء اململكة"))).

گزيد ب��دن��دان  انگشت  ستم  زي��ن  رسيد )))  ب��م��راغن  ك��ه  ب��ني  ستم  گفت 
ج���ور ن��گ��ر ك��ز ج��ه��ت خ��اك��ي��انج��غ��د ن��ش��ان��م ب����دل م��اك��ي��ان 
پرستب��س ك��ه زن��م ب��رس راي��ن اكردس��ت  دن��ي��ا  ش���ده  اغف���ل  م��ن  اي 
گ��ور م���ال ك��س��ان چ��ن��د س��ت��ان��م ب��زور وف�����رداى  م����ردن  از  اغف��ل��م 
كنم درازى  دس���ت  وىك  ب��ارس خ��ودب��ني ك��ه چ��ه ب���ازى كنم ت���اىك 
ك���رداگر م���را  داد  ب����دان  ت���ا ن��ك��ن��م آچن���ه ن��ي��اي��د ب��ك��ار م��ل��ك 
ان��د ب���زران���دوده  را  م��ن��م  ك��ه  اند م��ن  ن��ف��رم��وده  ك��ه  آن��ه��ارا  ميكنم 
بدكنم چ���را  ظ��ل��م  از  خ���ود  كنمن���ام  ب��رخ��ود  ك��ه  واى  ك��ن��م  ظ��ل��م 

ص)8) األرسار،  )خم������زن 
رسيد وراي��ت  گه  بلشكر  چونكه  ب����وى ن�����وزاش ب���والي���ت رس��ي��د))) 

ص84) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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3- املقالة اثلاثلة

يف حوادث العالم
يتحدث نظاىم – يف املقالة اثلاثلة – عن ادلنيا، فيقول: "إن ادلنيا لم تتغري، رغم أنه قد 
مضت سنون كثرية من عمرها، فما زالت األرض يه اخلصم القوي، ومازال الفلك ظالًما 

قاطًعا للرقاب"))).

ويصور غدر ادلنيا فيقول: "من يتمىن صداقة ادلنيا؟!.. لَِمْن أوفت حىت تيف نلا؟!... لقد 
صار ترابًا لك من اعش ىلع الرتاب، فكيف يدرك اإلنسان، ما ختبئه ادلنيا؟!.."))).

ثم يقرر أن اإلنسان ال يسلم من حوادث الزمان؛ فيقول: "ليس اإلنسان خايلًا من هموم 
احلوادث، وليس آمنًا منها يف الرباكن أم يف ابلحر"))).

وهو – ذللك – يدعو اإلنسان إىل ترك الغفلة بعد أن وصل إىل مرتبة ابللوغ واتلعقل، 
إذا بلغ  الوقت!... أما  "الغفلة مجيلة قبل مرتبة اتلعقل، فما أمجل الغفلة يف ذلك  فيقول: 
نظر العقل اغيته، فإن دولة الرسور تنتيه، وتصبح الغفلة رضًبا من اجلنون، وليست من 

احلكمة يف يشء")4).

گذشت در  بى  گرچه  جهان  س��ال  نگشت)))  رسم����وىئ  رسم���وي���ش  از 
گردنست  ق��وى  خصم  همان  زنستخ��اك  گ���ردن  ظ��ال��م  ه��م��ان  چ���رخ 

ص85) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
كند ت��م��ن��ا  ك���ه  گ��ي��ىت  ص��ح��ب��ت  زيست)))  برخاك  كه  كس  آن  شد  خاك 
كند ب��ام��ا  ك���ه  وف���اك���رد  چيستب��اك��ه  خاك  درين  كه  داند  چه  خاك 

ص86) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
نيند غ���م  ىب  ح���ادئ���ه  از  آدىم  نيند)))  م��س��ل��م  وب��رخ��ش��ك  ت���ر  ب���ر 

ص87) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
اعق��ىل ۀ  م��رت��ب�����ٔه  از  پ��ي��ش��رت  غ��ف��ل��ت خ���وش ب���ود خ��وش��ا اغف��ىل )4) 
رسيد ب��غ��اي��ت  ع��ق��ل  ن��ظ��ر  دول����ت ش����ادى ب��ن��ه��اي��ت رس��ي��د چ���ون 
زانگيست زف���ر  ن��ه  ب���ودن  انگيستاغف���ل  دي���و  مج��ل��ه  از  اغف���ىل 

ص87) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
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ثم يدعو إىل الوفاء، فيقول: "ما أساس األدب؟ بذر الوفاء... وما حق الوفاء؟ راعيته... إن 
الزارع اذلي يتعهد هذه ابلذرة، سوف يأكل من ثمرها يوًما ما"))).

ويتبع املقالة بقصة "سليمان والفالح" ويه أن سليمان توجه مرة إىل الصحراء، فوجد 
فالًحا قد بذر احلب يف رقعة من تلك الصحراء الفسيحة، فنبتت من لك حبة سنبلة.

وقد تأثر سليمان لرؤية الفالح، فلم تكن دليه آالت حلرث الصحراء، أو ماء لسيق 
األرض حىت تنبت انلبات، فنصحه بأال يتعب نفسه يف الزراعة وهو غري مستعد هلا، فلن 

يستطيع أن حيصد شيئًا من تلك املزرعة املحرقة.

وقد أجاب الزارع الفقري بأنه فارغ القلب مما يتعلق بهذه األرض، فهو ال يفكر يف أمر 
املاء، وما عليه إال أن يبذر احلب، وىلع اهلل اإلنبات، وقال إنه يأكل من عرق جبينه قانًعا 
بما قسم اهلل هل، وفرسَّ ذلك بقوهل: "إنين ال أمحل هم ملك أو والية، وتكفيين هذه السنابل 
ين بأن اهلل سوف يعطيين عن لك حبة سبعمائة حبة"))). ُ ما دمت حيًّا، وهذا هو اذلي يُبرَشرّ

ثم قال: "إن مرتبة اإلنسان يف ادلنيا ىلع حسب قدره فيها. فيجب ىلع املشتغل باألمور 
أن يكون صبوًرا، فال يضجر رسيًعا"))).

وف��ااكش��ن چ��ي��س��ت؟  ادب  خت���م  ح��ق وف���ا چ��ي��س��ت؟ ن��گ��ه داش��ن ))) 
پ���رورد ىم  ك��ه  دان���ه  آن  ب��رخ��وردب��رزگ��ر  ازو  ك���ه  روزى  آي����د 

ص88) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
م��را ووالي����ت  م��ل��ك  غ��م  نيست  ت��ام��ن��م اي���ن دان����ه ك��ف��اي��ت م��را ))) 
ميدهد خب����ودم  ب��ش��ارت  ميدهدآن��ك��ه  ه��ف��ت��ص��دم  ي��ك��ى  دان����ه 

ص90) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
الج���ورد داي�����رۀ  اي���ن  در  ه��س��ت  م���رت���ب���ٔهۀ م����رد ب���م���ق���دار م��رد ))) 
بتنگدوتل����ى ب��اي��د ص��اح��ب درن���گ ن��ي��اي��د  ن����از  ق����درى  ك���ز 

ص90) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
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انلضج،  مرتبة  إىل  الوصول  قبل  العظمة  أطمع يف  "ال  نفسه:  بقوهل عن  الشاعر  وختم 
ل املشاق قد أصبح من اعدات نظاىم"))). َمُّ وذللك فإن حتَ

4- املقالة الرابعة

يف راعية الرعية
يذم الشاعر – يف أول املقالة الرابعة – اإلنسان اذلي يتجرَّد عن املروءة، ويَغرتُّ بملك 
قت  ال ييف ألحد، وبعمر يفىن، ويشري إىل ما فعلته رابعة العدوية، فقد قصت ذؤابتيها، وَمزَّ
ثيابها تلصنع حباًل تستعني به يف إخراج قدر من املاء من برئ، لتسيق لكبًا عطًشا، ويدعو 
منها مروءة وشهامة،  أقل  املرأة، ألنه  إىل اخلجل من مثل هذه  اإلنسان  الشاعر مثل هذا 

وينصحه قائاًل: "ال بد للعقل من الفضل، وليس هناك أفضل من العدل"))).

ثم يقول تبًعا ذللك: "ال جيب أن يظهر اإلنسان إال اجلوهر الطيب، فإنه املعدن اذلي يمكن 
أن يستفيد منه ألن الظلم غري مأمون العواقب، فالظالم يريق ماء وجهه، ودماء اآلخرين"))).

الليل  نصف  يف  انلاس  قيام  واْحذر  "اْعِدَل  فيقول:  العدل،  بالزتام  انلصح  ر  ويكررّ
للتظلم، وال حتتقر قيامهم، ألن هل آثاره، إذا أصاب داعؤهم اهلدف")4).

ن����از ن��گ��وي��م ك���ه زخ�����اىم ب��ود ب���ود)))  ن���ظ���اىم  اكر  ن����ازك����ىش 
ص)9) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

نيست آزاد  ازه���رن  ع��ق��ل  ك���ردن  نيست)))  ازداد  ب��رت  خ��و  ه��رن  ه��ي��چ 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)

ج���ز گ��ه��ر ن��ي��ك ن��ب��اي��د ن��م��ود س��ود ت���وان ك��رد ب��دي��ن م��اي��ه سود))) 
انگيخن س��ت��م  م��ب��ارك  رخي��نن��ي��س��ت  ك��س��ان  وخ����ون  خ���ود  آب 

ص)9) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
ب��رتس م���رده  ه��م��ت  از  دادك����ن  ب��رتس )4)  ت��ظ��ل��م  ت���ري  از  ن��ي��م��ش��ب 
كند ن��ظ��ره��ا  ك��ه  آجن���ا  أز  كنده��م��ت  اث��ره��ا  ك��ه  م����دارش  خ����وار 

ص)9) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
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بِْعْد سهم الظلم عن طريقهم، حىت ال تصيبك سهام داعئهم 
َ
وهو ذللك خياطب قائاًل: "أ

يف وقت السحر؛ فإن العدل أساس امللك، واتلعلق بادلنيا هو سبب الظلم، فل من يعدل 
ر آخرته"))). يف هذه ادلنيا ُيَعمِّ

ثم يورد "قصة العجوز والسلطان سنجر" ويه أن عجوًزا شكت إىل السلطان سنجر 
ُ هل اعقبة ظلمه، فقد أدرّى إىل خراب اململكة وحتطيمها. ظلم رجاهل، وأخذت تُبنَيِّ

َرِّْب، إن امللك هو اذلي  ثم خاطبته قائلة: "إنك عبد وتدع امللك، لسَت ملاًك ألنك ختُ
م ادلولة، ويرىع الرعية، حىت يطيع اجلميع أمره، ويضعوا حبه يف قلوبهم وأفئدتهم"))). ُينَظِّ

ويه – ذللك – تنصحه بقوهلا: "ارفع يدك عن ظلم الفقراء حىت ال تصيبك سهام داعئهم"))).

ثم تقول هل: "اعلم أنك ملك، بأن ُتْقِلع عن الظلم، وتأُسو جراح املصابني")4).

ًدا نفس انلغمات اليت تدعوا إىل مرااعة العدل  وهكذا خيتم الشاعر املقالة والقصة ُمَردِّ
والوفاء، وجتنب الظلم ما استطاع اإلنسان إىل ذلك سبياًل.

راه��ش��ان از  دورك����ن  س��ت��م  ت��ي��غ  ت���ا خن����ورى ت���ري س��ح��ر اگه��ش��ان ))) 
ج��ه��ان��داري��س��ت رشط  گ���رى  ستماكريستداد  ك��ه  ب��ني  ج��ه��ان  رشط 
كرد داد  ش��ى  خ��ان��ه  دري���ن  خ��ان��ه ف�����رداى خ���ود آب����اد ك��رده��رك��ه 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
ب���ن���ده ودع�������وى ش�����اىه ك��ىن ش����اه ن���ه چ��ون��ك��ه ت��ب��اىه كىن ))) 
كند والي����ت  ت��رت��ي��ب  ك���ه  كندش���اه  ب���راعي���ت  رع���ي���ت  ح��ك��م 
كنند ف��رم��ان  خ��ط  رسب��ر  نهندتاهمه  وج����ان  دل  در  دوس��ت��ي��ش 

ص94) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
ب��ي��چ��اراگن رس  از  ب����دار  دس���ت  ت���اخن���ورى ي��اس��ج غ��م��خ��واراگن))) 

ص94) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
ش���اه ب����داىن ك���ه ج��ف��اك��م گىن گ��ر دي��گ��ران ري���ش ت��وم��ره��م كىن)4) 

ص96) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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5- املقالة اخلامسة

يف وصف الِهَرم
يتحدث نظاىم – يف املقالة اخلامسة – عن الِهَرم، فيظهر احلزن ىلع نغماته، حينما يقرر 
أن الشباب قد توىل بأيامه اجلميلة؛ فيقول: "الشباب حلو رغم أنه اكنلار املشبوبة، أما الِهَرم 

فمر املذاق"))).

ثم يقول: "إن عهد الشباب قد انتى فال َتنَْم، وقد جاء الليل... وهذا هو السحر، فال 
َتنَْم"))).

وُيتِْبع ذلك باحلث ىلع العمل قائاًل: "لك الرتاب وال تأكل خزب ابلخالء، لست ذيلاًل، 
فال تتحمل شماتة األذالء"))).

" ويه أن شيًخا اكن يعيش يف الشام، ويكسب قوته  ثم يورد "قصة صانع آجر ُمِسنِّ
من صناعة اآلجر، واكن انلاس يستعملون آجره يف بناء حلودهم، ُمتَرَبِّكني به، ومعتقدين أن 

ذنوبهم سوف تغفر، مهما اكنت هذه اذلنوب كثرية.

وذات يوم جاءه شاب، وأخذ ينتقد عمله، ويقول هل إن صناعة اآلجر مذلة، وينصحه 
برتك هذا العمل، ألن رزقه سيصل إيله بدونه، فضاًل عن أنه شيخ كبري، فيجب أن يرتك 

هذا العمل للشباب.

آتشت خ���ود  ه��م��ه  ج���واىن  گ��رچ��ه  خوشت)))  وج����واىن  تلخست  پ���ريى 
ص98) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

خمسپ آم���د  ب���رس  ج����واىن  ع��ه��د   (((
خمسپ آم��د  سحر  واي��ن��ك  ش��د  ش��ب 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)

خ���اك خ���ور ون����ان خب��ي��الن خم��ور خ����اك ن����ٔه زخ����م ذيل�����الن خم��ور))) 
ص00)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
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وقد أجابه الشيخ راجيًا إياه أن يرتك الفضول واجلرأة، ثم قال هل: "إنين أختذ هذه احلرفة، 
حىت ال أمد يدي – أمامك – للسؤال يوًما ما"))).

ونصحه باإلقالع عن االنتقاد، فتأثر الشاب الالئم من كالم الشيخ، وانرصف باكيًا 
من فرط اتلأثر.

ثم داع الشاعر نفسه إىل ترك ادلنيا والعمل لآلخرة فقال: "يا نظاىم! إىل مىت تطرق باب 
ادلنيا؟!... استيقظ، واطرق – إذا َطَرقَْت – باب ادلين"))).

6- املقالة السادسة

يف االعتبار باملوجودات
ل واعتبار، ويقرر أن  تأمُّ الكون نظرة فيها  – إىل  السادسة  املقالة  – يف  الشاعر  ينظر 
ر خلدمة اإلنسان، فهو أكرم املخلوقات عند اهلل، وهو  لك ما يف السموات واألرض قد ُسخِّ
املوجود اذلي ال يستغين العالم عنه، وذللك فهو خياطبه بقوهل: "ليس للعالم ساكن مثلك، 

إن طيور األرض ترزق باحلب من أجلك"))).

سلطانًا،  تصري  حىت  القلب  "اتبع  فيقول:  شأنه،  يرتفع  حىت  القلب  باتباع  وينصحه 
فتسيطر ىلع العقل والروح")4).

هست كه  كشيدم  پبشه  بدين  دست  دست)))  ي��ك��روز  ت��و  پبش  نكشم  ت��ا 
ص)0)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

زىن دىن  در  ن���ظ���اىم  چ���ن���د  اگ��رم��زىن)))  زن  دي����ن  ودر  خ���زب 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)

همخانٔهۀ ج��وت��و  چ��ه��ان��را  نيست  دان����ٔهۀ)))  ب���ه  زت���و  را  زم���ني  م���رغ 
ص)0)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 

شوى سلطان  ك��ه  ب��اش  دل  ب��ن��ده  خ��واج��ه ع��ق��ل وم��ل��ك ج���ان ش��وى)4) 
ص)0)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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العناء يف  فيقول: "حتمل  السالمة،  بر  إىل  العناء متعبًدا حىت يصل  إىل حتمل  ويدعوه 
الليل ابلهيم، فلكما كرث اتلعب زادت العناية اإلهلية، فإن لك من وصل – من أهل الوفاء 
– إىل مزنلة، قد وصل إيلها عن طريق العناء، ألن نزول ابلالء اعفية لألنبياء، فابلالء هو 

اذلي جيلب لك العافية"))).

ثم يورد قصة "لكب وصياد وثعلب" ويه أنه اكن يوجد صياد حادُّ ابلرص، خبري بمسالك 
الصحراء، واكن هل لكب قوي، رسيع العدو، يعاونه يف الصيد، ويالزمه يف السفر، وقد أفاد 
نام،  إذا  اللكب خملًصا يف خدمة سيده، فاكن حيرسه  فأحبَّه حبًّا شديًدا، واكن  منه كثرًيا، 

ويساعده ىلع كسب قوته يف أثناء انلهار.

وذات يوم ضاع اللكب، فحزن الصياد ىلع فقده حزنًا شديًدا، ثم استعان بالصرب، فصرب 
صرًبا مجياًل، ولكنَّ ثعلبًا جاءه ساخًرا وقال هل: كيف تصرب؟!. لقد اكن لكبك ُيْعتَرَب لك 
م عليه قائاًل: إن عندك من صيده  يشء بالنسبة لك، فحياتك متوقفة ىلع وجوده. ثم تهكَّ
ما يكفيك شهرين، فقم ولُكْ فقد اسرتحت من دهن أعضائنا، فلن تأكل ثعلبًا سمينًا بعد 

اآلن، فلم ختزن؟!..

يف  خيلان  ال  والرسور  الغم  وإن  باألحداث،  حباىل  الليايل  إن  بقوهل:  الصياد  فأجابه 
تدور مجيعها يف عجلة  والراحة واملحنة،  العز واذلل، واألجنم واألفالك،  ادلنيا، وإن  هذه 
إثره رسوًرا، ألن بعد  أنَّ يف  الغم ديلل ىلع  الغم، ألن ميجء  واحدة. إن قليب سعيد بهذا 
العرس يرًسا، حقيقة أن لكيب قد ضاع، ولكين واثق من أنه سوف يعود يل بصيد مثلك.

ب����ار ع��ن��اك��ش ب��ش��ب ق��ريگ��ون ه��رچ��ه ع��ن��اب��ي��ش ع��ن��اي��ت ف��زون ))) 
رسيد جب���اىئ  ه��رك��ه  وف���ا  أه���ل  رس��ي��د ز  ع���ن���اىئ  راه  أز  ب��ي��ش��رت 
بالستن����زل ب���ال اعف���ي���ت ان��ب��ي��اس��ت آي���د  اعف��ي��ت  ت���را  وآچن����ه 

ص04)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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وبينما اكن الصياد مسرتساًل يف حديثه، ثار غبار من بعيد، ثم ظهر اللكب املفقود، ودار 
حول صاحبه، ثم قال: "لقد رََجْعُت متأخًرا بعض الوقت؛ ولكن جيب أن يعلم اثلعلب 

أنين ُعْدُت قويًّا اكألسد.

ثم ينصح الشاعر فيقول: "إن لك من يصطنع ايلقني يف عمله، تكون السعادة خاتمة هل، 
فاحبث عن طريق ايلقني يف لك قصد، فليس هناك طريق أفضل منه... فلو ثبتت قدمك ىلع 
طريق ايلقني، فإنك تستطيع أن تأيت باملعجزات؛ فتُْخرج الغبار من ابلحر، واملاء من انلار"))).

ثم يقول: "إن أهل ايلقني طائفة أخرى، فهم الرأس وحنن القدم"))).

ويدعو إىل عدم اتلفكري يف أمر الرزق ألنه مقسوم منذ األزل، فيقول: "حينما خلق 
اهلل صورتنا قسم نلا الرزق منذ األزل، وقد أرسل رزقك معك، فل يف ادلنيا، ما منحه اهلل 

إياك، فمهما تعب إنسان يف طلب الرزق، فإنه لن يأكل أكرث من نصيبه املقسوم"))).

وختم الشاعر نصيحته بقوهل: "حاول أن تعتقد أن الرزق واجلاه ال يزيدان بكرثة اتلعب 
واجلهد، فإن سعيك جيب أن حيالفه توفيق اهلل، حىت تصبح عزيًزا، غنيًّا عن العالم لكه")4).

كشد ب�����إرادت  يقينش  ه��رك��ه  كشد)))  ب��س��ع��ادت  اكرش  خ���ات���م 
ح��اص��ىل زه���ر  ج���وى  ي��ق��ني  ن��ي��س��ت م��ب��ارك��رت أزي����ن م��زنىلراء 
اس��ت��وار بيقني  ش��د  ق��دم��ت  ب���رآرك��ر  آت���ش  از  زدري���ان���م  گ���رد 

ص07)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
أه����ل ي��ق��ني ط��ائ��ف��ٔه دي��گ��رن��د م��ا ه��م��ه پ��ائ��ي��م گ��ر اي��ش��ان رسن��د))) 

ص07)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
ساختند ع��م��ال  راك���ه  م��ا  ص���ورت  ساختند)))  ب��اج��ل  روزى  ق��س��م��ت 
ان��د ف��رس��ت��اده  آجن���ات  از  اندروزى  ت����راداده  اينجاكه  خ���وري  آن 
كرد جهد  بى  راه  اي��ن  دى  خن��وردگرچه  ك��س  خ��ود  روزى  از  بيشرت 

ص08)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
عهد براينست  كه  كن  بدين  جهد  جبهد)4)  ن��ف��زاي��د  ودول�����ت  روزى 
عزيز اعل���م  مج��ل��ٔهۀ  از  ش���وى  ج��ه��د ت���و م��ي��ب��اي��د وت��وف��ي��ق نزت��ا 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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7- املقالة السابعة

يف فضل اإلنسان ىلع احليوانات
يكرر نظاىم – يف املقالة السابعة – احلديث عن فضل اإلنسان، وتسخري ما يف الوجود 
خلدمته، ألن قدر اإلنسان أسىم مما يتصور اإلنسان نفسه، ثم ينصحه بأن يكون رشيًفا 
يف أعماهل، فيقول: "كن – اكلطائر امليمون – رشيف العمل.. لُك قلياًل، وتكلم قلياًل، 

وأقلَّ األذى"))).

ويدعو إىل تطهري اجلسم، فيقول: "اجعل جسمك أكرث طهارة من روحك، بأن تعتكف 
أربعني يوًما"))).

ثم ينصح بالرياضة الروحية – ىلع طريقة الصوفية – فيقول: "إن قدر القلب، ومزنلة 
الرياضة،  صفاء  الطبائع  إىل  ِضْف 

َ
فَأ بالرياضة،  إال  عليهما  احلصول  يمكن  ال  الروح 

تكوين  إىل  طريقها  عن  تصل  حىت  اإلنسانية،  انلفس  يف  ما  خري  بالرياضة  واستخرج 
ب من شخصك اذلي ليس شيئًا"))). شخص ُمَهذَّ

ثم يورد قصة "أفريدون والغزال" ويه أن أفريدون خرج يوًما للتزنه مع بعض رجاهل، 
ْغِرَم به، 

ُ
ثم توجه إىل مرىع للصيد، فرأى غزااًل صغرًيا، أعجبه مجاهل، وتناسق أعضائه، فَأ

القتل  الضعيف من  احليوان  استعد ذللك وهكذا جنا  قد  أن اكن  بعد  وعدل عن صيده، 
ا طليًقا. واعش حرًّ

اكرب���اش رشف  ه��م��اىئ  ت��و  چ���ون  باش)))  آزار  وك��م  گ��وى  وك��م  خ��ور  كم 
ص09)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 

كىن ج���ان  از  ي��اك��رت  ج��س��م��ت  كىن)))  ب��زن��دان  روز  چهل  چونكه 
ص0))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

ي��اف��ن ج���ان  وپ���اي���هٔۀ  دل  ق���در  ج���ز ب���ري���اض���ت ن���ت���وان ي��اف��ن))) 
ب���رآرس��پ��م ري���اض���ت ب��ط��ب��اي��ع س��پ��ار ب��ري��اض��ت  ط��ب��ي��ع��ت  زر 
رىس ب��م��ق��اىم  زري����اض����ت  ناكىت���ا  اي��ن  كشد  در  بكى  ك��ت 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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وُيتْبع الشاعر ذلك بانلصح بأن يرتفع اإلنسان عن الصغائر، ويتطلع إل الُمثُل العليا، 
فيقول: إذا أراد اإلنسان الصيد، فيجب أن يصيد شيئًا عظيًما، حىت يسمو، ويشتهر بهذا الصيد.

وخيتم نصحه بقوهل: "إن مساعدة انلاس أساس الرجولة، ورشف اإلنسانية، فليس يف 
نظر احلكماء أفضل من املساعدة، فحافظ ىلع الوفاء، وحاول أال تنقضه"))).

8- املقالة اثلامنة

يف بيان اخللق
يتحدث الشاعر – يف هذه املقالة – عن كيفية خلق العالم، فيقول: "قبل أن تضع قدمك 

يف هذا الطريق، اكن العالم مملوًءا بالشكر، واكنت األيام والليايل غري حباىل باألحداث"))).

فلما ُخِلَق اإلنسان امتأل العالم باملتاعب واذلنوب، وذللك فهو خياطبه بقوهل: "يا من أصبح 
لك ما ىلع األرض يف تعب بسببك، إن ماكنك حيسن أن يكون حتت األرض، مثل الكزن"))).

وينيع ىلع اإلنسان، ألنه يَُضيِّع وقته يف اللهو واتلمتع، فيقول هل: "ال جرم أنك يف ادلنيا 
أسري املطبخ، وستكون يوم القيامة علًفا جلنهم")4).

ميست م��رد  صفت  خدمت  ص��ورت  آدم��ي��س��ت)))  رشف  ك����ردن  خ��دم��ت 
نظر ص��اح��ب  م����ردم  ب��ر  ترن��ي��س��ت  پ��س��ن��دي��ده  ع��ه��د  از  خ��دم��ىت 
كن ع��ه��د  ك��م��ر  در  وف���ا  كندس���ت  جهد  شكن  عهد  ن��ش��وى  ت��ا 

ص)))) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
ق��دم ن��ن��ه��ادى  ره  دري����ن  ت��و  ت��ا  ع��دم)))  از  وج���ود  داش���ت  ب��س  ش��ك��ر 
وش��ب روز  آبستنيت  از  ن��ام��ي��ه ع��ن��ني وط��ب��ي��ع��ت ع��زبف���ارغ 

ص4))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
رن��ج زي���ر  زم���ني  ب����االى  ت��و  اى  گنج)))  چ��و  ب��ه  زم��ني  زي��ر  توهم  ج��اى 

ص6))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
مطبىخ دغ���ل  اي��ن��ج��ا  ج���رم  ال  دوزىخ)4)  ع��ل��ف  ق��ي��ام��ت  روز 

ص8))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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ثم يقول: "لو اعش شخص بالطعام كثرًيا، لعاش لك من يأكل أكرث عمًرا أطول.. فإن 
ل عقلك عن العمل املنتج، ولكن احلرص هو اذلي يدفعك إىل اتلاكلب عليه،  الطعام ُيَعطرّ

وإين أخىش أن يروق الطعام يف نظرك، فيليغ عقلك، فتصري أسري شهواتك"))).

ثم يورد قصة "بائع فاكهة وثعلب" ويه أن بائع فاكهة اكن يسكن ايلمن واكن يستعمل 
ثعلبًا صغرًيا حلراسة داكنه، واكن اثلعلب ذكيًّا حيفظ متاع سيده، ويراعه جيًدا، حىت تغلب 

عليه نشال، فأنامه، ثم رسق املتاع.

وعلق الشاعر ىلع هذا بقوهل: "إن لك من يسلم نفسه للنوم يف هذا الطريق سوف يفقد 
لك يشء يف احلياة"))).

9- املقالة اتلاسعة

يف ترك املئونات ادلنيوية
ر الشاعر اإلنسان – يف هذه املقالة – بقرص عمره، ورسعة انقضائه، وينصحه بأن  يَُذكِّ
يزتود آلخرته، وأن يرسل هذا الزاد أمامه، حىت ينفعه إذا ما وصل، ويرضب املثل بانلحل 
وانلمل – يف بُعد انلظر – ويدعو اإلنسان إىل ادخار قوت غده مثل هذه احلرشات، فيقول: 

"إن اإلنسان الغافل إذا لم يكن أعىم، فإنه ليس أقل من هذا انلمل، وذلك انلحل"))).

زيسىت ك��ى  ب��ي��ش  خب���ورش  گ��ر  ه��رك��ه ب���ى خ����ورد ب���ى زي��س��ىت))) 
.......................

داش��ت ب���ازار  ب��اخ��ورد چ��ه  ت��و  ح���رص ت���را ب���ررس اي��ن��اكر داش��تعقل 
.......................

كند پيشت  كه  پبشه  اي��ن  از  كندترسم  خ��وي��ش��ت  پ��ذي��رن��ده  رن���گ 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)

خ��واب��اه كند  راه  اي��ن  در  ه��رك��ه  ي��اك��اله)))  رود  ازدس�����ت  رسش  ي���ا 
ص9))) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 

ك��ورن��ي��س��ت اگ����ر  اغف����ل  آدىم  مورنيست)))  ازي��ن  و  حن��ل  ان  ك��م��رتاز 
ص9))) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
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ِخر زادها وما ينفعها يف  ثم يقول: "إن لك املخلوقات – غري اإلنسان – بعيدة انلظر، تَدرّ
مستقبلها، فيجب أن يتفكر اإلنسان يف اعقبته، ألن اعقبة هذا اتلفكري مفيدة". "فنحن 

وإن ُكنَّا قد ُخِلقنَا من تراب إال أننا جواهر ألننا أصحاب قلوب"))).

وينصح بأن يتفكر اإلنسان يف الرس من خلقه قائاًل: "انظر يف أي طريق يقع مزنلك، 
يف  احلكمة  وما  جميئك؟  يف  الرس  وما  منها،  ذهابك  وف  ادلنيا،  هذه  إىل  جميئك  يف  ر  وفكِّ

ذهابك؟"))).

إىل  هبط  ثم  يف اعلم مجيل،   – األرض  إىل  هبوطه  قبل   – اإلنسان اكن  أن  إىل  ويشري 
ل، وجيب أن يلحق بالعالم العلوي  األرض، ولن يدوم عليها كثرًيا، بل إن حاهل يف َتَغريُّ وَتبَدُّ
مرة أخرى، فيجب أن يتبع نصيحة أبيه آدم، فيرتك ادلنيا واآلثام، ويعمل لآلخرة، ويتفكر 

يف حقيقته، فيحمل عبأه. "فنحن قد ُخِلْقنَا للعمل، ال للقيل والقال"))).

امليجء  إثر  يف  أن  يعرف  ألنه  ادلنيا  إىل  بامليجء  يرس  أال  جيب  اإلنسان  "إن  يقول:  ثم 
الرحيل منها، وليس هناك يشء يف امليجء أو الرحيل، وسيأيت ايلوم اذلي نعود فيه إىل احلياة 
مرة أخرى يف اآلخرة. "فمركب العبور الوحيد يف هذه ابلادية هو ادلين؛ فهو الوسيلة الوحيدة 

للنجاة")4).

ديل��م خ����ربان  ص��اح��ب  ز  م��اك��ه  لگيم )))  زاكن  ارچ�����ه  گ��وه��ري��ي��م 
ص0))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

راه كدامست  ك��ه  ب��ني  خ��ود  م��زنل  ج��اي��اه)))  اي���ن  از  ورف����ن  وآم����دن 
چيست راى  سفرت  اي��ن  آم���دان  چيست؟ز  اينجاى  از  حكمت  شدن  باز 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
آم��دي��م پ���دي���د  رن����ج  ىپ  م����از  ن��ز ج��ه��ت گ��ف��ت وش��ن��ي��د آم��دي��م))) 

ص)))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
وبس دينست  ب��ادي��ه  اي��ن  م��رك��ب  وب��س)4)  اس���ت  ه��م��ني  اي���ن اكر  چ���اره 

ص)))) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
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وينصح بعد ذلك قائاًل: "اطلب املغفرة وىلع اهلل القبول، وال تسلم لك يشء للقدر"))).

للتََعبُّد، واكن  زاهد معتكف  يوجد  إنه اكن  فيقول  توبته"  زاهد نقض  "قصة  يذكر  ثم 
يندب حظه العاثر، فقد أصبح أسري العبادة والتسبيح، فرسقت القبلة لك أوقاته، وصار من 
ساكن بيت ادلراويش، فال عالقة هل بهذه ادلنيا احلقرية، رغم أنه لم يستفد من هذا املسلك 

شيئًا، وهو يعزو سلوكه هذا الطريق إىل القضاء، فهو اذلي جعله زاهًدا.

ولكن قلبه جييبه بأنه ال جيب أن يَِكَل لك يشء للقضاء ألنه، وألًفا مثله ال يساوون 
أمام القضاء حبة شعري، ثم ينصحه بأن حياول غسل ذنوبه، دون َتَعلُّل باألعذار، فال حياول 
"اهجر  قوهل:  يف  انلجاة  طريق  هل  وُيبنَيِّ  ادلنيا،  هذه  حياته يف  أثناء  يف  املعايص  ارتكاب 
نومك قبل أن يُنِيمك املوت، وتزوَّد قلياًل من هذه ادلنيا الفانية، فليس مجياًل أن تنام حيًّا 

وميتًا"))).

10- املقالة العارشة

يف ظهور آخر الزمان
ل األرض واألفالك، وعدم بقائها  يستمر الشاعر – يف هذه املقالة – يف احلديث عن تبدُّ
َزُل طبقات األرض زلزاًل شديًدا، ألنَّ زلزلة الساعة 

ْ
ل ىلع حال واحد، وأن الساعة ستقوم "فزُتَ

، وُتْطوى 
ًّ
ُل األرض غري األرض والسموات، وتَُدكَّ األرُض داك يشء عظيم"))) وحينذاك ُتبَدَّ

خ��داى از  وق��ب��ول  دار  زخ��ود  ع��ذر  درم��ي��اى)))  ق���در  ت��س��ل��ي��م  ز  مج��ل��ه 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)

كن گ��وش��ه  ازو  خ��واب��ت  ن��ربد  ت��ا  كن)))  ت��وش��ه  ع���دم  ب��ه��ر  أز  ان���دىك 
زن����ده وم�����رده ب��ي��ك خ����واب درخ���وش ن��ب��ود دي����ده خب��ون��اب در

ص4))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
بيم اف��ك��ن��ده  زىم  ط��ب��ق��ات  در  عظيم)))  يشء  ال��س��اع��ة  زل���زل���ة 

ص4))) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
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ران من  السماء كطي السجل للكتب، وبذلك "تسرتيح األرض والسماء من متاعبنا، وُتَطهَّ
ذنوبنا، ويسكن الفلك، فال يسىع خلدمتنا، فتأمن األرض مكرنا"))).

ثم خياطب الشاعر اإلنسان اذلي أرهق األرض بأفعاهل السيئة، فيدعوه إىل ترك متاع 
ادلنيا، وتطهري انلفس، ألن األحداث رسيًعا ما حتدث، ولن يستطيع أي إنسان أن ينجو من 
املوت، فيجب أن يعرتف اإلنسان بعجزه، وهو ذللك ينصحه بقوهل: "إنك واقف ىلع رأس 

شعرة فال تتمسك بها، وحاول أن خترج من ادلنيا كما خترج الشعرة من العجني"))).

فالشمس  معيب؛  ناقص  ادلنيا  يف  أن لك يشء  فيقرر  العالم،  عيوب  الشاعر  يُبنيِّ  ثم 
رشارة من جهنم، والقمر قارص ألنه يعتمد ىلع الشمس، والسحاب يعتمد ىلع خبار املاء. 

وجُيِْمل العيوب يف قوهل: "العالم مملوء بالعيوب، ولكنك ال تنظر إىل عيوبه مطلًقا"))).

انلاس  حماسن  إىل  ينظر  وأن  انلاس،  عيوب  عن  بعيوبه  اإلنسان  يشتغل  أن  وينصح 
فقط، وأن يرتفع عن تقيصِّ عيوبهم، فيقول: "ارفع عينك عن عيوب اآلخرين، وفَتِّش يف 
العيوب، حىت  نفسك، واعرف عيوبك، فيف لك يشء فضل وعيب، فرتفع عن انلظر إىل 

تصري فاضاًل")4).

دردم���ا از  دورس  ه��ر  ش���ود  رس��ت��ه  گ��ردم��ا)))  از  دوره  ه��ر  ش���ود  پ���اك 
شود ساكن  ت��و  شغل  از  فلك  ش��وده��م  أي��م��ن  م��ك��رت��و  از  زم���ن  ه��م 

ص5))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
مگري م����وىئ  رس  م����وىئ  ب����ررس  مخري)))  از  چ��وم��وى  آي  ب���رون  ورن���ه 

ص7))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
خ��ان��ه ي��ر ع��ي��ب ش��د اي��ن��اكر اگه ن��اه)))  بعيبش  ه��ي��چ  ن��ك��ىن  خ���ود 

ص8))) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
ف��راز ك��ن  دي��گ��ران  عيب  دي���ده  ساز)4)  عيب  ودرو  ب��ني  خ��ود  ص���ورت 
هست وع��ي��ب  ه��رن  چنز  همه  بدستدر  آرى  ه��رن  ت��ا  م��ب��ني  ع��ي��ب 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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ىًق يف الطريق، 
ْ
ثم يورد "قصة عيى"، ويه أن عيى اكن يمر يف سوق فأبرص لكبًا ميتًا ُمل

وقد اتلفت حوهل مجع من انلاس، فأخذ لك منهم يذكر عيبًا من عيوبه، فقال واحد منهم: إن 
راحئته تسبب صداع الرأس، وقال اثلاين: إنه يسبب عىم العني ومرض القلب، واكن لك من 
يتحدث منهم ينتقد اللكب، فلما وصل عيى إيلهم، نصحهم بعدم ذكر العيوب، وانلظر إىل 
املحاسن فقط، وتعديدها، فال ينبيغ أن يضحك اإلنسان من مصيبة اآلخرين، ونصح قائاًل: 

د حماسنك، بل تأمل يف نفسك"))). "ال تفتش عن عيوب اآلخرين، وال ُتَعدِّ

ر أن األفالك التسعة حجب لعيون اإلنسان، ولك ما يف ادلنيا لفتنته وسوف يفىن  ثم قرَّ
مجيعه.

  – وقد َصوَّر ذلك يف قوهل: "لك ما يف ادلنيا من قديم إىل حديث، لن يساوي – حينما يفىن
ِْمل َهمَّ ادلنيا، واستيقظ أيها السيد، وإذا محلتَه، فدع نصيب نظاىم"))).

َ
شعريتني، فال حت

11- املقالة احلادية عرشة

يف غدر ادلنيا
يبدأ نظاىم هذه املقالة بقوهل: "اْستَيِْقظ َواْطِو بساط الفلك، فليس هناك وفاٌء يف هذه 

ادلنيا"))).

خويش واحسان  منگر  كسان  عيب  خويش)))  ب��گ��ري��ب��ان  ف��روك��ن  دي���ده 
ص9))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

ت��اب��ن��و ك��ه��ن  ز  دن���ي���ا  مج��ل��ه  چ���ون گ��ذرن��د س��ت ن���ريزد دوج��و))) 
خز خ��واج��ه  اى  خم��ور  دن��ي��ا  بريزان���ده  ن��ظ��اىم  خب��ش  خ���ورى  ت��و  ور 

ص0))) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
ن���ورد در  ف��ل��ى  وب���س���اط  خ���ري  نرد)))  ختته  دري��ن  نيست  وف��ا  زان��ك��ه 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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للنيا، وال  أن تصل إىل هدفك حببك  تتوقَّع  "ال  فيقول:  ادلنيا،  ثم يتحدث عن غدر 
تبحث عن خصلة اإلنصاف بني خصاهلا، فَِلَم ُتَعرِّض متاعك هلذا املوج العايت؟!.."))).

ر من غدر ادلنيا فيُبنَيِّ أن كزن الوفاء واألمان ليس موجوًدا يف هذه األرض، فادلنيا  َوحُيَذِّ
رّل اإلنسان أبًدا، فيجب أن يسحب يده من مصاحبتها، واالعتماد عليها، فليس ىلع  ال تَُدل
مائدة ادلنيا يشٌء، امهلل إال كؤوس ملوثة، فل من يعتمد عليها تكون اعقبته اخلسارة، 
فيه بريق زائف، ورساب خادع، ويه تغرُّ اإلنسان فيتعلق بها، فيعيش مفتونًا بها، حىت 
يصيبه نوم الغفلة واالضطراب، وذللك فالشاعر ينصح قائاًل "اْجَعل اآلخرة دار مقامك، 

واهجر هذه ادلار اخلربة"))).

بها،  يستِفد شيئًا من عالقته  لم  أنه جيب أن يرتك اإلنسان ادلنيا ويبيعها ألنه  ويرى 
ز زاد اآلخرة، فيقول: "إن طريقك طويل،  جُيَهِّ فينبيغ أن يهملها حىت يعيش سعيًدا، وأن 

ومزنلك بعيد، فجهز زاد الطريق، ومئونة املزنل"))).

وهو يعتقد أن ادلنيا دار الشياطني، ألنها تمتص عصارة الكبد من لك َمْن يتعلق بها، 
ل قلبُه دًما، فلن تستطيع قافلة القلب أن تسري يف هذا الطريق اذلي يُذيُب القلب...  فيتَحوَّ

فًّ للنيا اململوءة بالغم.
ُ
فأ

جموى وص��ل��ش  در  از  م���راد  نقش  جموى)))  خصلش  ز  ان��ص��اف  خصلت 
ب��ار دري���ن م��وج گ��ش��ادن ك��ه چ��ه؟!پ��اى دري���ن حب��ر ن��ه��ادن ك��ه چ��ه؟!

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
خ��ل��وت خ��ود س��از ع��دم خ��ان��ه را را)))  وي���ران���ه  ده  اي���ن  گ����ذار  ب���از 

ص)))) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
دراز وم����زنل  آم���د  دور  ت��و  راه  ب��س��از)))  م����زنل  وت���وش���ه  ره  ب����رگ 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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ر من االنكباب عليها، فيقول: "إن لك من يَترِّبع  ر ادلعوة إىل تركها، وحُيَذِّ وذللك يكرِّ
َْرق كبده، ويصري مهموًما دائًما"))).

ُ
هواه يف هذه ادلنيا، حت

ويدلل ىلع رأيه بقوهل: "ماذا تفعل بهذه الوردة انلابتة من جهنم، استيقظ واترك جهنم، 
حىت  وهكذا  يضلك،  أن  وحياول  بيدك،  ويمسك  يتعقبك،  ادلهر  فإن  اجلنة،  إىل  وتوجه 
تموت، فتكون اعقبتك وخيمة، كغريك من انلاس، وما دمَت ستعود إىل الرتاب مرة أخرى، 
ادلنيا  ما طحنت  فكثرًيا  أن حتفر حفرة ألحد،  بسالم، وال حتاول  ادلنيا  تعرب  أن  فحاول 
غريك حتت قدمها، فقد فين لك من عليها، دون أن يصلوا إىل أهدافهم، فال تتعلق بهذه 
ًصا إلقامتك... إنه ماكن  ادلنيا اليت حمصوهلا الشوك، وال حتاول اإلقامة يف ماكن ليس خُمَصَّ
خميف، فماذا تفعل فيه؟!.. إن ادلنيا مزنل فاٍن، فال تتوقع بقاءها، وقد بلغت خريف عمرها، 

فال تنتظر ربيعها"))).

ثم يورد قصة "اعبد صاحب نظر" ويه أن اعبًدا مرَّ ىلع حديقة يانعة فرآها ماكنًا ُمَزيَّنًا 
  – َخالرّبًا، ولكنه أدرك بفطنته أنها تقوم ىلع الكذب واخلداع، ألن اململكة – اليت يه فيها
يسودها الظلم، وأحسَّ بأن أزهار احلديقة ملوثة بادلماء، وأنها ترتعش خوفًا ىلع نفسها، 

ساخت طبع  ب��ا  ب��ادي��ه  دري��ن  هركه  گداخت)))  زه��ره  وچو  اف��رسد  جنگر  چو 
ص)))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

رسش��ت دوزخ  لگ  اي���ن  ت��اچ��ك��ىن  بهشت)))  وب��س��ت��ان  دوزخ  وب���ده  خ��ز 
غبار خ���اىك  ه��ي��ل  اي���ن  ش���ود  روزاگرت��ا  س����رد  ب��پ��اي��ت  پ����اى 
كند ب���م���ردم  چ��ون��ك��ه  گ��م كنداعق��ب��ت  زم��ي��ان  ب��دس��ت��ت  دس���ت 
بازگشت ب��ود  خ��اك  س��وى  ب��اي��د گذشتچونكه  ب��ر رساي���ن خ��اك چ��ه 
مساى را  ك��ى  پ���اى  ك��ف  ك��وچ��و ت��و س��ودس��ت ب��ى زي��ر پاىزي���ر 
نربد ج��ان  زج��ه��ان  در  جبهان  ن��ربدك��س  پ��اي��ان  رق��ع��ه  اي���ن  هيجكس 
دارخ���زپ���اى م��ن��ه ب���ررس اي���ن خ��ارخ��ز خ��ارن��گ��ه  از  خ��وي��ش��ن 
مقيم ن��ب��اش��د  ت���و  م��ق��ام  بيمآچن���ه  ج���اى  ك��ىن  چ��ه  ش��د  بيمگى 
مبني ق�����رارش  ف��ان��ي��س��ت  مبنيم���زنل  ب���ه���ارش  خ��زان��ي��س��ت  ب���اد 

ص)))-)))) األرسار،  خمزن  )نظاىم: 
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وأن األشجار تهزترّ من الفساد واجلور؛ وأيقن أنها سوف تتبدل رسيًعا، وتصبح خاوية ىلع 
عروشها، وأن دولة الظلم سوف تزول قريبًا.

ثم مرَّ العابد ىلع هذه الروضة بعد بضعة أشهر، فرأى نواح الغربان ماكن ابللبل والروض، 
ورأى جهنم ماكن اجلنة، وأدرك أن اململكة قد َخُرَبْت، فذهبت اخلرضة، وأصبحت الزهور 
كومة تراب. "فنظر العابد إيلها نظرة اعبرة، وسخر منها واعترب، وبكى ىلع حاهل"))). وقال إن 
لك من عليها فاٍن، فل من خرج من الرتاب سوف يعود إيله يف انلهاية، فليست أمامه وسيلة 
غري اتلعبد واالعتاكف، وهكذا "نظر العابد بعني ابلصرية فعرف ربرّه، وأدرك قدر نفسه"))).

ثم ينصح بأن حياول لك إنسان أن يعرف هذه احلقيقة، فيدرك قدرة نفسه، ويعرف ربه، 
ألن املسلم إذا اكن خايلًا من الفيض، يصبح اكملجويس.

ويرى أن اإلنسان جيب أال يكون أقل من ذلك العابد، وأن يرتك ادلنيا فال يتعلق بها، 
وأال يتكرب ويغرت، وأن يستيقظ ويتعبد، ويعمل لآلخرة.

وخيتم نصيحته بقوهل: "اجتهد حىت تنجو من العبودية، وتتخلص – كنظاىم – من أرس 
الشهوات"))).

بنگريست روان  ت��ز  آن  در  پ�ير  برگريست)))  وخب���ود  خنديد  برهمه 
ص4))) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 

ساخت توفيق  بينش  از  نظر  چ��ون  شناخت)))  وخ���دارا  گشت  خ��ود  اعرف 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)

ك��وش ك��زي��ن خ��واج��ه غ��الىم رىه رىه)))  ن���ظ���اىم  ز  ن���ظ���اىم  ي���اچ���و 
ص4))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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12- املقالة اثلانية عرشة

يف وداع ادلنيا
يكرر الشاعر – يف هذه املقالة – دعوته إىل أن يستيقظ اإلنسان، ويودع ادلنيا يلهيئ 
نلفسه حياة أسعد يف اآلخرة، وأن خيشع ويبيك، حىت يتعرض قلبه لفيض اهلل، ألن اإلنسان 
أعجز من أن حيافظ ىلع شعرة واحدة، فليس أمامه غري طريق العدم، وذللك فهو خياطبه 
بقوهل: "ما ُدْمَت ال تستطيع أن حتفظ شعرة واحدة، فليس أمامك غري طريق العدم، فقد 
توىل األصدقاء والظرفاء... مع من جتلس وقد توىل الرفقاء؟!.. إن الطبع يميل إىل املالطفة، 
اإلنسان  يبحث  أن  فاألجدر  واالنفراد؟!...  الوحدة  مع  املالطفة  تكون  كيف  ولكن 
الطاهر عن صديق مماثل هل يف هذه ادلنيا املظلمة، وجيب أن تنرش علمك قبل أن تذهب 

َفِّف من أمحالك، حىت تصل إىل اجلنة رسيًعا"))).  من ادلنيا، وأن ختُ

ثم ينصح بالعمل لآلخرة، ألن ادلنيا عديمة الفائدة، وأن حياول أال يكون هدفًا للفلك 
اإلنسان عن  الوحيدة يه خروج  الوسيلة  أن  ويرى  قذائفه،  عليه  ادلوار، حىت ال يصب 
دائرته الضيقة، وابلحث عن طريق انلجاة، وهو يرشد إىل هذا الطريق يف قوهل: ال حتاول أن 

نيست يكموى  حم��رم  ت��را  چونكه  نيست )))  روى  زدن  راى  ب��ع��دم  ج��ز 
شدند وظ��ري��ف��ان  ن�����وازان  شدند ط��ب��ع  ح��ري��ف��ان  ك��ه  نشيىن  ب��اك��ه 
كند ل��ط��ي��ىف  ط��ب��ع  ب���ى  كند گ��رچ��ه  ح���ري���ىف  ت��ن��ه��اك��ه  ب���ات���ن 
پ��ره��زن��اك دل  جب��وي��د  ك���ه  خ��اك ب���ه  ت����ريه  دري����ن  آب  روش����ىن 
پيش راه  ت��ف��رق��ه  ن���رس���د  خويشت���ا  معلوم  حاصل  ك��ن  تفرقه 
رىسرخ��ت ره��اك��ن ك��ه گ��ران روك��ى ب���م���زنل  زود  س��ب��ى  ك���ز 

ص5))) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
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ن طريق  تقوم بأي عمل قبل أن تستعد وتُثَبِّت قدمك يف الطريق املؤدية إيله، وقبل أن تُؤمِّ
رجوعك، فإن معرفة الطريق حتفظ من الزلل"))).

انلجاة  يستطيع  وإن اكن ال  دائًما،  انلجاة  فرصة  يهيِّئ نلفسه  أن  إىل  اإلنسان  ويدعو 
– يُنَبِّه اإلنسان إىل ترك الغفلة، والعمل لآلخرة؛ فيقول  – ذللك  من قبضة القضاء؛ وهو 
ألن  املاء  معك  وامحل  قصرية،  ادلنيا  يف  اإلقامة  ألن  ادلين،  من  زادك  "خذ  إياه:  خماطبًا 
الطريق جاف"))). ويكرر احلديث عن رضورة ختليص انلفس من هموم ادلنيا ومتاعبها، 

واالنتفاع بنُْصح العارفني.

ثم يورد قصة "حكيمني متنازعني" ويه أن حكيمني متساِوَينْي يف درجة العلم تناقشا 
املناقشة بينهما، دون أن يصال إىل يشء، فقد تمسك لك  يف مسائل احلكمة، واحتدمت 
بالفضل، ويصبح وحيد دهره  ه رأي صاحبه، وحاول أن يستأثر نلفسه  منهما بقوهل، وَسفَّ
اتلحدي،  الزناع عن طريق  أن حيسما  مبلغه، حاوال  للرأي  اتلعصب  بلغ  وملا  العلم؛  يف 
مها هل، دون أن يتأثر بالسم. فرتاك  فتحدى لك منهما صاحبه أن يرشب رشبة السم اليت يقدِّ
الزناع، وخرجا يف منتصف الليل اعزَمنْي ىلع الرحيل، يلنفذ لك منهما حتديه، حىت يتبني 
ك احلكمة من نصيبه؛ 

ْ
ُمل أيهما أقوى من صاحبه، وأقدر ىلع حتمل رشبة اآلخر، فيصري 

فأعدَّ أوهلما رشبة سم من صدأ احلجارة السوداء، وقدمها لصاحبه، فرشبها ثم رشب شيئًا 
ضد السم فنجا من املوت. أما اثلاين فقطف وردة من روضة، وقرأ عليها سحًرا، ثم قدمها 

ت��ان��ك��ىن ج����اى ق����دم اس��ت��وار ه��ي��چ��اكر )))  ط��ل��ب  در  م��ن��ه  پ����اى 
خنست گ���راىئ  ك��ه  اكرى  همه  رخ��ن��ه ب���ريون ش��دن��ش ك��ن درس��ت در 
داش���ن ب����ره  دي����ده  ب����وَد  ن��گ��ه��داش��نرشط  چ����اه  از  خ��وي��ش��ن 

ص6))) ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
كمست عمارت  كه  بر  زدي��ن  توشه  نمست)))  ىب  ره  ك��ه  آر  چشم  ز  آب 

ص7))) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
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لصاحبه فاكنت أكرث تأثرًيا من السم، فقد خىش منافسه من الوردة، وغلب عليه اخلوف 
فمات. "فبينما أخرج األول السم من جسمه بالعالج، مات اثلاين بوردة من الوهم"))).

قلب  دم  من  قطرة  احلديقة  ملوثة يف  وردة  "إن لك  بقوهل:  القصة  الشاعر ىلع  ويعلق 
اإلنسان، وحديقة ادلهر اليت أنت ربيعها، دار غم أنت نقوشها"))).

ثم يكرر انلصح برتك ادلنيا وأوهامها، وعدم اتلمسك بها ألنها فانية؛ فحوادث ادلهر 
حترق كبد اإلنسان، وتلهيه حىت يفىن عمره، فيجب عليه أن يتفكر ويبيك، حىت تكون 
اتلمسك  يه  الوحيدة  الوسيلة  أن  يكرر  كما  القيامة.  يوم  مزانه  فيثقل  انلجاة،  اعقبته 
ح كفة مزانك، فليس هناك رجل  بادلين؛ فيقول: "إن ادلين هو اذلي ُيَقوِّي ساعدك، وُيرَجَّ
فاضل حر، ارتبط بادلنيا ولم يذق همها، فإذا اكنت لك أطماع يف ادلنيا، فَخذها لك وأعط 

ادلين نلظاىم")))

برد زه��ر  خ��ود  ت��ن  از  ب��ع��الج  آن  ب��م��رد)))  زت���وه���م  لگ  ب��ي��ى  وآن 
ص9))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

زميست ب��ب��اغ  ك��ه  رن��گ��ني  ه��رلگ  آدم��ي��س��ت )))  دل  خ���ون  از  ق��ط��ره 
ت��وىئب���اغ زم���ان���ه ك���ه ب���ه���ارش ت��وىئ ن���ارش  ك��ه  دان  غ��م  خ��ان��ه 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
را ب����ازوت  دارد  ق���وى  ك��ه  دي���ن  راس����ت ك��ن��د ع���دل ت�����رازوت را ))) 
م��رد آزاد  ه��رنپ��ي��ش��ه  خن���ورده��ي��چ  دن��ي��ا  غ���م  دن��ي��ا  غ���م  در 
ت��راچ��ون��ك��ه ب��دن��ي��اس��ت ت��م��ن��ات��را ودن���ي���ا  ده  ب��ن��ظ��اىم  دي����ن 

ص)4)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
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13- املقالة اثلاثلة عرشة

يف ذم العالم
يبدأ الشاعر هذه املقالة بذم العالم؛ فيقول: "انظر إىل ِهَرم العالم وضيقه، حىت ال ختدع 

بلون شبابه"))).

خُيَيِّل  فما  اإلنسان مجياًل خييف وراءه حقيقة حمزنة،  يراه  الظاهر اذلي  أن  يعتقد  وهو 
لإلنسان أنه وردة قد يكون ناًرا، وما يراه قبلة، قد يكون صليبًا، وهكذا. فال ينبيغ أن 
خيدع اإلنسان بالظواهر، بل عليه أن يستعد وجيهز نفسه لآلخرة ألنه لن حيمل معه إال ما 
أعده، ولك يشء سيفىن بعد ذلك، وسيستحيل اإلنسان ترابًا، فيجب أن يتجرد من ادلنيا، 
فال يعبدها، والشاعر ينصح قائاًل: "احتقر اذلهب، فضع عليه قدمك، وال َتُمدَّ إيله يدك، 
حىت ال تصري اعبًدا لذلهب، كغريك من انلاس، فإن اذلهب اذلي ال يهيئ سبيل انلجاة يف 

اآلخرة، يكون هو والزرنيخ سواء"))).

وأن  اكحلدادين،   – احلديد  بقوة  اذلهب  ىلع  حيصلون  اذلين   – امللوك  أن  يرى  وهو 
اعقبتهم ستكون وخيمة، فإن قارون ملا كرث ذهبه اختال، فاكن ذلك سببًا يف هالكه؛ وهو – 
ذللك – يقول: "ولو أن َمنَْح اذلهب مجيل كمنح احلياة، إال أن عدم أخذه ظلًما أفضل من 

ذلك اإلعطاء"))).

پ����ريى اعل����م ن��گ��ر وت��ن��گ��ي��ش ت���ا ن��ف��ري��ى جب�����وان رن��گ��ي��ش))) 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)

دست ن��ه  ن��ه  زر  ب��ررس  ك��رم  پ��اى  پ��رس��ت )))  زر  لك  چ���و  خن��وان��ن��د  ت���ا 
نيست مقصود  سك�هءۀ  او  بر  كه  كيستزر  بنسبت  وزرن��ي��خ  زر  آن 

ص)4)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
دادن��س��ت ج��ان  همه  گ��ر  زر  دادن  دادن��س��ت)))  آن  از  ب��ه��رت  ن��اس��ت��دن 

ص)4)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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وينصح بأن يرتك اإلنسان احلرص وهو يريد اذلهب، وأن يعطيه عن طيب خاطر، حىت 
ن روحه، ويهب نفسه السعادة. يَُسكِّ

وخيتم املقالة بادلعوة إىل ترك حب اذلهب، ألنه خداع، يقود إىل اتلهلكة، وإن بدا براقًا 
مجياًل.

ثم يورد قصة "حاج وصوف" ويه أن رجاًل هرم ىلع احلج، واكن معه مبلغ من املال يزيد 
ىلع حاجته، ففكر يف إيداعه دلى رجل صوف مشهور بالزهد والورع واتلقوى، ثم توجه 
إىل الرجل وأودع عنده ماهل واثًقا يف أمانته، ومطمئنًا إىل أنه سريد إيله ماهل عقب رجوعه 
َثتْه أن ينفق املال، فأنفقه يف  من احلج؛ وسافر الرجل إىل احلجاز، ولكنرّ نفس الصوف َحدَّ
نقوده، فأخربه  الصوف، وطلب منه  ُيبِْق منه شيئًا. وملا رجع احلاج، توجه إىل  الطعام، ولم 
لت هل إنفاق ادلنانري اذلهبية، فأنفقها، وهكذا أغرى ذهبه قلبه حىت حطمه،  بأن نفسه سورّ
وأظهر الصوف انلدم، وطلب املعذرة حىت عفا احلاج عنه، ونصحه بأن يتعفف فال يمد 

يده إىل أموال انلاس.

ر أن األمانة قد انعدمت من هذه ادلنيا، مما عرب عنه الشاعر؛ يف قوهل:  ولكن احلاج قرَّ
أمني ىلع وجه هذه  يوجد شخص  قلب قط خال من احلرص واحلسد، كما ال  يوجد  "ال 

األرض"))).

واعزتهلا  بادلين،  وتمسك  زادك،  منها  فاغتنم  عيب،  دار  "ادلنيا  قوهل:  يف  ادلنيا  وذم 
جانبًا"))).

نيست پاك  وحسد  حرص  از  دل  هيچ  نيست)))  خن���اك  رساى  ب��ر  معتمدى 
ص46)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 

م���زنل ع��ي��ب��س��ت ه���رن ت��وش��ه رو دام���ن دي���ن گ��ري وف���را گ��وش��ه رو))) 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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وهو يعتقد أن الطمع واحلرص هما سبب ابلالء، وذللك فقد ختم القصة بادلعوة إىل 
جتنب الطمع وتطهري انلفس.

14- املقالة الرابعة عرشة

يف ذم الغفلة
بالطعام  يفرح  اذلي  الغافل  اإلنسان  خماطبة  إىل   – املقالة  هذه  يف   – الشاعر  يعود 
والرشاب اكحليوانات، دون َتَفكر يف عظمة الوجود واخللق، ويقرر أن الغفلة ال تصدر عن 

العارفني، فيقول: "يأيت العمل من العارفني باهلل، أما الغافلون فال حيملون هم ادلنيا")1).

ه بإتقان.. ملاذا تنام ثماًل وقد وقفوا لك  ثم ينصح قائاًل: "ملاذا تنام؟!.. تهيَّأ للعمل، وأدِّ
َت"))).

ْ
باملرصاد؟!.. إن العارفني لم يفعلوا كما َفَعل

ه للعمل، فلوال  ويدعو إىل أن يفكر اإلنسان يف غده، ويعترب بعجزه، فينبه عقله، وُيِعدرّ
امتياز اإلنسان برشف العقل ألصبح اكحليوانات، فيجب أن يتبع اإلنسان العقل، فال يعيص 
أوامره، وال يلغيه حىت ال يصري جمنونًا، كما ينبيغ أال يثِْمله، فإن اخلمر املحللة يف لك مقام، 
َمت لعداوتها للعقل، وألنها تُِذِهب الكرامة، فيجب ىلع اإلنسان العارف أن يبتعد  قد ُحرِّ
عن رشب أي يشء حىت ال جيهل لك يشء، وأال يتبع هواه، وأن يبتعد عن احلانات، وينصح 
"لسَت شواًك حىت  فيقول:  األنانية، والكف عن األذى،  باتلواضع، وترك  اإلنسان  الشاعر 

اكر خ��ربان��س��ت  ص��اح��ب  ىپ  از  روزاگر)))  از  غ��م  چ��ه  خ���ربان���را  ىب 
ص47)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

خ��ف��ت��هءۀ چ����را  آي  اكر  رس  ب���ر  پ��ذي��رف��ت��هءۀ)))  ك��ه  ك��ن  چ��ن��ان  ۀ اكر 
اند كرده  كمني  كه  خسى  چه  اندمست  ك���رده  چنني  ن��ه  ش��ن��اس��ان  اكر 

ص48)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
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ترفع رأسك للصعود، كن اكلزهر عطًرا ناعًما، ولست طفاًل؛ فال تركن إىل اللعب، ولست 
ا؛ فال تتوقع ادلوام"))). ً خملرّ

وهو يعتقد أن نهار العمر قد أوشك ىلع االنقضاء، فقد بعدت الشمس وأصبح الظل 
كنور  حيطمه  أن  حياول  وأن  الظل،  عن  اإلنسان  يبتعد  أن  فيجب  قلياًل،  وانلور  كثرًيا، 
الصباح، وبذلك تطهر نفسه، وف ذلك يقول الشاعر: "إذا استطعت أن ُتبِْعد الظالل عن 

د كما تتبدد الظالل"))). نفسك، فإن عيوبك َستُبَدَّ

ثم يكرر دعوة اإلنسان إىل اتلطهر، وتزكية انلفس؛ وتنظيفها من أدران اذلنوب، يلثقل 
مزانه يوم حُيرِْضون لك يشء أمامه، فمن يعمل مثقال ذرة خرًيا يره. ويؤكد أن اهلل يؤيد 

احلق واالستقامة، فيقول: "أينما يرفع احلق أعالمه يتأيد بقوة اهلل تعاىل"))).

وخيتم املقالة بادلعوة إىل االستقامة، واتباع احلق، حىت ينجو اإلنسان من الغم، وحُيْفظ 
من السوء.

ظالم،  ملك  يوجد  اكن  أنه  ويه  القول"؛  صادق  رجل  مع  ظالم  "ملك  قصة  يورد  ثم 
يضطهد الرعية اكحلجاج)4)، واكن عيونه خيربونه بكل ما يف ادلولة، فجاءه أحد جواسيسه 
ذات صباح، وأخربه بأن فالنًا الشيخ قد اغتابه يف اخلفاء، وصوَّر ظلمه، وسفكه للماء؛ 
فغضب امللك، وصمم ىلع قتله، فأمر بإعداد انلطع اذلي سيقتله عليه، وأعد العدة لقتله، 

كىن گ�����راىئ  اكوج  خ����ارن����هءۀ  وپ���اىئ كىن )))  ب��ي��رس  ك��ه چ��و لگ  ب��ه 
مكش ب���ب���ازى  پ���اى  ن�����هءۀۀ  مكشط��ف��ل  ب������درازى  رس  ن�����هءۀۀ  ع��م��ر 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
بريد ت���واىن  س��اي��ه  زخ���ود  گ��رت��و  ناپديد)))  ش��ود  س��اي��ه  ت��وچ��ون  عيب 

ص49)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
راس����ىت آجن���ا ك���ه ع��ل��م ب��رزن��د ي����ارى ح���ق دس���ت ب��ه��م ب��رزن��د))) 

ص50)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
يقصد الشاعر احلجاج بن يوسف اثلقيف.  (4(
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املوجهة  باتلهمة  فواجهه  امللك  إىل  وتوجه  الشيخ، ومحل كفنه،  فتوضأ  أرسل يف طلبه،  ثم 
إيله، وسأهل عن مبلغ صحتها، فلم ينكر الشيخ اتلهمة، بل قرر أنه قال أسوأ مما سمعه امللك، 
د بالفناء نتيجة ألعماهل، بعد أن َخُرَبْت اململكة، وقال إنه مرآته، فإذا  ألن الشعب لكه مهدَّ

أظهرت املرآة صورة اإلنسان قبيحة، فيجب أن يصلح نفسه، ال أن حيطم املرآة.

فلما سمع امللك كالم الشيخ اتعظ به، فأصلح نفسه، وصار اعداًل، والشاعر يصور ذلك 
يف قوهل: "ملا تأكد امللك من صدقه، أدرك مبلغ اعوجاج نفسه، فقال لرجاهل: دعوا حنوطه 
الرعية"))). ىلع  عطوفًا  اعداًل،  ملاًك  فصار  الظلم،  عن  وأقلع  خلعتنا.  هل  وقدموا  وكفنه، 

ثم ينصح الشاعر بأال خييف اإلنسان رصاحته عن أحد، ألن الرصاحة واجبة؛ فيجب أن 
يكون اإلنسان رصحيًا – رغم أن احلق مر – ألن اهلل يؤيد الرصيح بروح منه، وف ذلك 

ْكَت بالرصاحة والصدق يف القول فإن اهلل ينرص مقالك"))). يقول الشاعر: "إذا تمسرّ

15- املقالة اخلامسة عرشة

يف ذم احلساد
– بقوهل إن ادلنيا ال تدوم ىلع حال واحد؛ فيف لك حلظة  – هذه املقالة  يبدأ الشاعر 
كيف  يعرف  ال  اإلنسان  ولكن  اجلميلة؛  باألحلان  مملوءة  فادلنيا  غريب،  يشء  حيدث 
يطرب منها، وحبر احلياة مملوء بادلرر؛ ولكنه ال يستطيع أن يغوص فيه، ويستخرج ادلرر 

ديد پيش  راستيش  از  ملك  چ��ون  ش��دي��د )))  خ���وى  ك���ژى  أو  راس����ىت 
كشيد ب��ر  وگفنش  ح��ن��وط  اغيل����ه وخ��ل��ع��ت م���ا درك��ش��ي��د گفت 
ب��از گ��ش��ت  ب��ي��دادگ��رى  رس  دادگ������رى گ��ش��ت رع��ي��ت ن���وازاز 

ص)5)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
جب��اى آرى  راس���ىت  بسخن  چ���ون  ن���ارص گ��ف��ت��ار ت��وب��اش��د خ���داى))) 

ص)5)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
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اهلل  فضل  ألن  جربيل؛  مزنلة  إىل  يرتفع  أن  اإلنسان  ويمكن  خبياًل،  ليس  فالقدر  منه؛ 
واسع، فما عليه إال أن يسلك طريق اهلل حىت يصل إىل السعادة؛ فإذا اجتهد يف السري يف 
هذا الطريق استطاع أن يصل إىل مزنلة أىلع، وإىل درجة أرفع. وانلاس يتفاوتون يف هذا؛ 

فطائفة أمهر من طائفة، وال دخل للهرم والشباب يف ذلك.

اد وحدهم هم اذلين  والشاعر يرى أن مزنلة اإلنسان تعلو لكما تقدم به السن، وأن احلُسرّ
يزدادون سوًءا لكما بلغوا من العمر عتيًّا؛ فاهلرم منهم ال يعرتف للشاب بفضل، ألن شهد 
الشاب يتحول إىل سم زاعف يف فمه. "فالشيوخ ال ينصفون الشباب إال قلياًل، وال يعجبون 

بهم إال نادًرا"))).

ويوضح الشاعر ذلك بقوهل: "إن الورد نبات شاب مما جعل فيه الراحة، أما الشوك فنبات 
، ففيه اجلراحة"))). ُمِسنرّ

ثم يقرر أن الشيوخ اكتلقويم القديم اذلي ال يُستعمل اآلن،  وأن روحه العايلة كروح 
يوسف، فلن تستطيع اذلئاب أن تؤذيه، وأن جرح الشيوخ ضعيف مهما بلغ.

 – اتلهور  فيه شيئًا من  أن  ولو  الشباب لكه حكمة،  "إن  قوهل:  الشباب يف  وهو يصور 
اذلين  اكهلنود  أو  الصفصاف،  تقل  اليت  اكلورود  اتلفاخر،  حيب  الشاب  جيعل   – أحيانًا 
يدعون ابلياض؛ ولكنين – رغم الشباب – أنرث احلكمة دائًما، وأفوق الشيوخ يف ذلك"))).

بود ك��م  ت���وان  ان��ص��اف  كهن  در  پ��ري ه���وا خ����واه ج����وان ك��م ب��ود))) 
ص)5)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

دروس��ت راح��ت  همه  نوآمد  كه  لگ  دروس��ت)))  جراحت  كه  شد  كهن  خ��ار 
ص)5)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 

فرازنگيست همه  ج��واىن  چ��ه  گ��ر  زديوانگيست )))  ش��اخ  يكى  ن��ه  ه��م 
كنند ب��ي��دى  ك��ه  چ��ن��د  كنند ي��اس��م��ىن  ب��س��پ��ي��دى  ه��ن��دو  دع����وى 
كنم ف��ش��اىن  گ��ن��ج  لگ  چ��و  دع������وى پ�����ريى جب������واىن ك��ن��ممنكه 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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ثم يدعو الشاعر اإلنسان إىل أن يرتك الغرور، وأن حيارب هوى انلفس، وأن يكون 
نصرًيا للحق أينما وجد. ألن نظرة اإلنسان إىل األشياء قد تتغري بتغري سنه، ومبلغ نضجه؛ 
اجلاهل"))). الصديق  من  خري  العاقل  "العدو  ألن  أصدقائه،  اختيار  حُيِسن  أن  فيجب 

ثم ينصح برتك األنانية واحلُمق، واتلقاط احلكمة أينما وُِجَدت، ويرشح ذلك يف قوهل: 
"ال حتاول أن تعرف من أي عشب نبت القصب، وانظر إىل حالوته، وإىل أين تَِصْل، وَسلِّم 

نفسك للفضل، ال لالداعء الاكذب، وكن صيًدا للفضل أينما وُِجد"))).

كما ينصح بعدم االعرتاض ىلع صنع اهلل، فيقول: "احرتس، فال تعرتض ىلع صنع اهلل، 
اعقبته  ستكون  وحكمه،  اهلل  بقضاء  يعرتف  لم  من  فل  إبليس،  بسوط  ترُْضَب  ال  حىت 

ابلوار"))).

أمري   – مرو  يف   – يوجد  اكن  أنه  ويه  مسنني"  أعداء  مع  شاب  "أمري  قصة  يورد  ثم 
شاب، معتدل القامة، حسن الطلعة، واكن رجال دوتله ُمِسنِّنَي، فاختلفوا معه، مما أدى إىل 

اضطراب ادلولة، وفساد األحوال، وقلق األمري وخوفه.

بالقضاء ىلع رجال دوتله  ُحلًما، ونصحه  نام األمري مهموًما، فجاءه وادله  وذات يللة 
املسنني، حىت تستقر األحوال؛ وتستقيم هل ادلولة، فيسعد بها، وتسعد به.

ب��ود ج����ان  ىپ  دان���اك���ه  دش��م��ن  بود)))  ن���ادان  ك��ه  دوس���ت  آن  از  بهرت 
ص54)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

گ��ي��ا م��ريس��د م��ن��گ��ر ك���ز چ���ه  ىن  مريسد )))  كجا  ك��ه  ب��ني  ش��ك��رش  در 
پرست ب��دع��وى  ن��ه  ده  ب��ه��رن  ب��ه��رج��ا ك��ه هستدل  ص��ي��د ه��رنب��اش 

ص)5)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
حم��ت��س��ب ص��ن��ع م��ش��و زي��ن��ه��ار وار )))  اب��ل��ي��س  دررّه  خن�����ورى  ت���ا 
كرد اق��رار  وى  حكم  بر  نه  ك��ردهركه  ان��ك��ار  رس  در  رسش  چ���رخ 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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فلما استيقظ األمري من نومه أمر بقتل رجال دوتله املسنني، وأحل حملهم شبابًا قويًّا 
ناهًضا، وبذلك بىن ادلولة ىلع أساس جديد قوي.

ويوافق الشاعر ىلع قتل لك من يعبث بأمن ادلولة، ويعكر صفو استقرارها ورفاهيتها. 
ألن األغصان اجلديدة ال تنبت – كما ينبيغ – إال إذا قُِطَعْت األغصان القديمة، فيجب أن 

ر ماء انلهر، حىت ينبت الصفصاف رائًعا. يُطهَّ

ثم ينصح الشاعر بأن حيسن الشاب استعمال شبابه، فيقول: "أخرج ذلك السيف من 
ك للرمحن، وليس من نصيب 

ْ
غالفه حلظة، فإىل مىت تغلقه يا خمالف؟!... إن الشباب ِمل

هذه ادلنيا الفانية امللوثة، وما دام ملاًك هلل فيجب أن تبذل لك ما يف وسعك، وأن تكون 
فاضاًل يف لك ما تفعل"))).

وخيتم بمدح الفضيلة والكرم، فيقول: "إن عظماء ادلولة اذلين ظفروا باجلاه والرثوة، 
قد َعمروا آخرتهم بالكرم. فإن بذرة الكرم تنبت نباتًا حسنًا، يصري حمصوهل زاًدا لآلخرة"))).

غالف از  آر  ب��ر  تيغ  آن  يكنفس  خالف )))  ب��ر  اى  ك��ىن  غ��الف��ش  چند 
نيست خ��اك  اي��ن  حق�هءۀ  از  نفس  نيست آن  پ��اك  نفس  ه��م  آن  ح��ق  اي��ن 
كش پيش  همى  ك��س  همني  ن���ام ك���رم ب��ر ه��م��ه خ��وي��ش كشپيش 

ص55)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
يافتند ودرم  آب  ك��ه  دوتل��ي��ان  ي��اف��ت��ن��د )))  ك����رم  ز  ب����اىق  دول�����ت 
چ���ون ب��رس��د ب���رگ ق��ي��ام��ت ب��ودخت���م ك���رم ك��ش��ت س��الم��ت ب��ود

ص56)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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16- املقالة السادسة عرشة

يف رسعة السري
– بدعوة اإلنسان الضعيف، إىل اإلقالل من الغرور، فال  – هذه املقالة  يبدأ الشاعر 
يدع العظمة وهو ال يملك أسبابها، كما ينصحه بالكف عن األذى، وجُيْمل ذلك يف قوهل: 
"لَْسَت سيًفا فلماذا تتمادى يف جرح انلاس؟!. ولَْسَت طباًل، فِلَم هذا الضجيج الكثري؟!..."))).

وينصح اإلنسان باتلنبه، وعدم االنقياد للشيطان، ألنه يح ذو عقل، وليس ميتًا، فيجب 
أن يكون نشيًطا هل مضاء كمضاء السيف، وحيسن أن يرتك اتلعلق بادلنيا، ويسلك طريق 
العشق احلقييق، حىت يفوز بعطاء اهلل، ويعلل ذلك بأن َمْن قبلنا قد ذهبوا دون أن جينوا من 
حبهم للنيا شيئًا، فيقول: "لقد اعش قبلنا ناٌس لم يتوانوا يف طلب اجلاه والرثوة، فانظر. ماذا 

أفادوا من ذلك اجلاه؟! لقد اكنت فائدتهم مؤقتة، فقادتهم إىل الغواية. فما جدواها؟!..."))).

ثم يقرر أن اإلنسان سوف يعود إىل الرتاب مرة أخرى، ألنه خلق منه، وحينذاك سيخرج 
بعيًدا عن دائرة اجلاه والرثوة، مهما طال مقامه فيها، فيجب أن يرتك الغرور حىت يستطيع 
أن يرسع يف السري، ويمكنه الوصول، ألنه ليس طائًرا؛ فلن يتمكن من الطري إال إذا صار 
يوضحه  مما  ذلك،  يف  للهر  ذنب  وال  وتقصريه،  ختلفه  عن  املسئول  هو  فاإلنسان  ربَّاِنيًّا، 

چيست ان����دازه  ىب  زخ��م  ن���هءۀ  تيغ  چيست؟!)))  آوازه  اينهمه  ن��هءۀ   ك��وس 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)

ان��د ب����وده  م���ادگ���ران  از  پ��ي��ش��رت  ك���ز ط��ل��ب ج����اه ن���ي���اس���وده ان��د ))) 
بود چه  تا  كه  ببني  جاه  اين  س��ودب��د ام��ا ب��زي��ان ش��د چ��ه س���ود؟!..حاصل 

ص57)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 



الكتاب اثلاين
229229

الشاعر يف قوهل: "رشبَت السم. فما ذنب السم؟ وارتكبت اجلرم. فما تقصري ادلهر؟!... ال 
تَُسبرّ ادلهر أيها الرجل اللبيب، ألنه لم جيرْبنا ىلع يشء"))).

ثم يبني أن ادلهر قد حاول أن خيلق من لك منا إنسانًا اكماًل، ولكننا لم نستجب هل، 
فال جيب أن نليق اللوم عليه، ألن لك يشء يتوقف ىلع مبلغ قابلية اإلنسان، واستعداده 
لالستجابة والعمل، وإن اكن يرى أن احلظ - أيًضا - يلعب دوًرا كبرًيا يف إجناح العمل، 
وأن سوء احلظ قد جيعل اإلنسان يف احلضيض، كما أن حسن احلظ قد يرفع صاحبه إىل 
من  يصل  ولم  اللعب،  مع  تتفق  ال  فالعظمة  واجلد،  العمل  من  بد  ال  ولكن  السماكني، 
وصلوا إيلها إال بالسيع، واجلهد، ومواصلة العمل، فيجب أن يسلك اإلنسان سبيلهم، وأن 
احلرص ألنه  يرتك  أن  ينبيغ عليه  املتباينة، كما  لألهواء  يدعه جمااًل  بقلبه، وال  يسرتشد 
يبعد القناعة، ويقرر أن ادلنيا واسعة، ولكن فكر اإلنسان ضيق؛ ثم ينصح بأن يسخر 
اإلنسان ادلنيا بعدم اتلفكري فيها، ألنها أدلُّ أعدائه، ويوضح ذلك بقوهل: "إن لك ما يف هذه 
ادلنيا مملوء بالعيوب؛ فال تطلب الصداقة من العدو، وال حتاول أن حتصل ىلع ماء احلياة 

من سم األفىع"))).

ثم يورد قصة "طفل جمروح" ويه أن طفاًل خرج للعب مع بعض رفاقه، وجرى فََزلرّْت 
حيلة  يف  وفكروا  أصحابه،  فارتاع  اتللف،  ىلع  أوشك  حىت  ظهره،  وسط  وُكرِس  قدمه، 
احلفرة  ندفنه يف  أن  أكرثهم صداقة هل: جيب  "فقال  أبيه.  أمام  احلرج  من  بها  يتخلصون 

چيست زه��ر  گنه  خ���وردى  ت��و  ب��اده  چيست؟!.. )))  دهر  خلل  ك��ردى  تو  جرم 
مرد نيك  اى  مكن  نكوىه  ده���ر جب���اى م���ن وت���و ب��دن��ك��ردده��ر 

ص57)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
دب��ري ن��ه  اي���ن  ن��ام��ه  ه��رن  دو  در  پذير )))  معىن  ص���ورت  يكى  نيست 
جم��وى م��ع��ىن  دش��م��ن  از  جم��وىدوس����ىت  أف���ىع  دم  از  ح��ي��ات  آب 

ص59)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
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اليت زلَّْت فيها قدمه، حىت ال يُْكَشف أمره، فنخجل أمام أبيه"))). ولكن أحدهم – واكن 
ا هل – ذهب إىل وادله وأخربه بما حدث البنه، حىت ال ُيتًّهم هو بتدبري ما حدث. عدوًّ

وخيتم نظاىم القصة بقوهل: "إن لك من حيمل جوهر العلم قادر ىلع تدبري مجيع أموره... 
فمن يستطيع أن ينترص ىلع الفلك؟.. إنه ذلك الشخص اذلي يمكنه أن يضع قدمه عليه"))).

17- املقالة السابعة عرشة

يف العبادة واتلجرد
يبدأ الشاعر – هذه املقالة – بلوم اإلنسان؛ ألنه يهمل نفسه، وينى ربه، حىت يمرض 
جسمه، وتشىق روحه، وهو – يف نفس الوقت – أناين يتباىه بنفسه وقوته، ويظل اغفاًل إىل 
أن تفارقه احلياة، ثم ينصحه قائاًل: "ال حترص ىلع ادلنيا، وال تطمع فيما ليس لك، فإن قوة 

ادلنيا وغدرها فوق طاقتك، وإن ثقلها أكرب من أن يقوى عليه مزانك"))).

كما ينصحه بالرياضة والقناعة، ألن اذلين حرموا كزن احلقيقة هم اذلين حيرصون ىلع 
ادلنيا، أما اإلنسان القانع اذلي يرىض حبكم القضاء، فإن يملك – فوق رأسه – تاج الرضا 
والرسور، ألن اإلنسان لكما قلرّ ماهل قلرّ حسابه، وقلت متاعبه؛ والشاعر يدعو إىل اتلجرد 

گفت ب���ود  دوس��رتي��ن  ورا  آن��ك��ه  نهفت )))  ب��ب��اي��د  چ��اه��ي��ش  دري����ن 
آش��اكر روز  چ���ون  راز  رشم��س��ادت��ان��ش��ود  پ����درش  از  ن��ش��وي��م  ت��ا 

ص59)-60)) ال��س��اب��ق،  )امل��رج��ع 
دان��ائ��ي��س��ت وج��وه��ر  در  ه��رك��ه  ب���ر ه��م��ه چ��زي��ش ت��وان��ائ��ي��س��ت ))) 
گشاد ت��وان��د  راك����ه  ف��ل��ك  ن��ه��ادب��ن��د  پ���ات���وان���د  او  ب���ر  آن��ك��ه 

ص60)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
مپيچ در  جبهان  گ���ردون  خ��م  چ��ون  مپيچ )))  در  ب���آن  ت��و  آن  ن��ه  آچن���ه 
تست ب���ازوى  ز  بيش  ج��ه��ان  تستزور  ت���رازوى  ز  اف���زون  وى  سنگ 

ص60)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
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من ادلنيا واتلخفف من األعباء، فيقول: "إن ادلنيا اكألمواج املهلكة، فتخفَّف من األعباء 
حىت تنجو رسيًعا.. فخلِّص روحك وألق األمحال يف املاء"))).

يف  "اعتدل  قوهل:  يف  ذلك  سبيل  ويوضح  ادلنيا،  ىلع  اتلاكلب  بعدم  انلصح  يكرر  ثم 
بل  امليتة اكحلدأة،  أكل  العظيم يف اخلرابات، وال تعشق  الكزن  وفَتِّش عن  األكل وانلوم، 
انفر من ادلم اكلغراب، فإذا تطهر جسمك من دماء الغري، فإنك تأمن أن ينهش آكل امليتة 

حلمك"))).

والشاعر يعتقد أن كرثة األكل تميت القلب، وتؤثر يف األخالق، وتشل حركة العقل، 
وهو ذللك ينصح بالزتام حد االعتدال حىت يف الضحك؛ "ألن الضحك حينما خيرج يف غري 

وقته، يكون ابلاكء أفضل منه"))).

ويرى أن املؤمن العاقل جيب أن يكون معتداًل، فيكون بني اخلوف والرجاء، يغتم من 
اخلوف أحيانًا، ويبتسم من الرجاء أحيانًا أخرى؛ واجتماع احلزن والفرح ليس مستحياًل، 
ألن الليل يعقبه انلهار دائًما، ولك يشء زائل ال دوام هل، فيجب أن يتقبل اإلنسان من ادلهر 
حلوه ومرِّه، فال يضجر وال يثور حىت يصل إىل العظمة، والشاعر يقرر ذلك يف قوهل: "جيب 

أن تتحمل اتلعب اذلي حتمله العظماء، حىت تستطيع الوصول إىل العظمة")4).

شتاب سبكرت  ه��الك��س��ت  م���وج  ب��آب)))  اف��ك��ن  در  وب���ار  پ��ري  ج���ان 
ص)6)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

درست وخ��واىب  خ��وردى  ىب  به  ق��درى  گ��ن��ح ب�����زرىگ خب�����راىب درس���ت ))) 
م��زن م�����ردۀ م����ردارن����ه چ����ون زغ��ن در  خب���ون  وپ����اى  ش��و  زاغ 
خ���وارگ��رت��ن ب��ي��خ��ون ش����دهءۀ چ���ون ن��ار م�����ردار  زمح���ت  از  أي��م��ىن 

ص)6)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
خ��ن��ده چ��و ب��ي��وق��ت گ��ش��اي��د گ��ره به)))  ب��ي��وق��ت  خ��ن��دۀ  آن  از  گ��ري��ه 

ص)6)) ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
كشيد ب��ب��اي��د  ب���زراگن���ت  ن����از  ت����ا ب������زبرىگ ب����ت����واىن رس��ي��د)4) 

ص64)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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دليهم  فأودع  كثريون،  مريدون  هل  اكن  شيًخا  أن  ويه  ومريد"  "شيخ  قصة  يذكر  ثم 
يف  العلة  عن  الشيخ  فسأهل  واحًدا،  إال  حرضته  وتركوا  فخانوها  أمانة،  صورة  يف  بضاعة 
دون غرض،  الشيخ  يتبع  بأنه  املريد  فأجاب  رفاقه،  فيه لك  ذهب  اذلي  الوقت  يف  بقائه، 
فَْوَر احلصول عليها، فهم  فإنهم يذهبون  يتبعونه بقصد االستفادة،  أما اذلين  وذللك بيق، 
اكلغبار ليس هلم قرار يف ماكن واحد، وإنما تذروه الرياح من ماكن إىل آخر، أما اجلبل فإنه 
ل املشاق  َمرّ يستقر يف ماكنه طوياًل؛ "فنقض العهد حرفة ابلعيدين عن طريق احلقيقة، وحتَ

شأن الصابرين"))).

وخيتم الشاعر بانلصح والزهد، وبأن يكون اإلنسان كسليمان اذلي اكن زاهًدا رغم 
ما اكن عنده من امللك واجلاه، واكلشمع اذلي يقنع بفتيلة واحدة حتت قباء شمعه، رغم ما 

يشعه من نور؛ ثم يتغىن بفضيلة الزهد مشيًدا بزهده هو.

18- املقالة اثلامنة عرشة

يف ذم املنافقني
يذم الشاعر – يف هذه املقالة – املنافقني اذلين خيالف ظاهرهم باطنهم، "فهم ُيْظِهرون 
ُبْغًضا  حمرتقة  وأكبادهم  حبرارة،  اإلنسان  ويقابلون  احلقد،  وُيْضِمرون  بأفواههم،  املحبة 

وحسًدا؛ كما يقابلونه حبيوية، وقلوبهم ميتة"))).

ب��ود دوران  پ��ي��ش��ه  درى  پ����رده  ب��ود )))  ص����ب����وران  اكر  ب���ارك���ىش 
ص65)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 

آم��وخ��ت��ه ده���ن  در  ده���ن  م��ه��ر،  ك��ي��ن��ه، گ���ره ب���ر گ���ره ان��دوخ��ت��ه ))) 
تر اف����رسده  ج��گ��ر  از  ويل���ك  ترگ���رم  م���رده  خ���ود  دل  از  وىل  زن���ده 

ص66)) ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
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وينصح بأال يقبل اإلنسان صداقتهم، ولو ىلع سبيل اتلجربة، ألنهم يفشون رسه، كما 
يردد اجلبل صدى الصوت، وألن صداقتهم ال تنتيه إال بالعداوة.

ة اكبللسم الشايف، ويرى رضورة ختلُّص اإلنسان من الصداقات  ثم يبني أن الصداقة احلَقرّ
يقرر  ذللك  وهو  أوالدها.  اهلرة  تأكل  كما  صديقه،  يؤذي  الصديق  جتعل  اليت  املصطنعة، 
  – أصول الصداقة يف قوهل: "من الصديق؟... إنه الشخص اذلي حيفظ الرس. أما املنافقون فهم

اكدلهر – يهتكون السرت"))).

والشاعر يعتقد أن القلب هو اذلي يعرف العدو من الصديق، مما يتجىل يف قوهل: "إن 
ظاهرة  صداقته  اكنت  مهما  ا،  عدوًّ تعتربه  أن  جيب  صداقته  قلبك  ُينِْكر  اذلي  الشخص 

براقة، فالقلب – ال اجلسم – هو اذلي يعرف الصديق املخلص الوف"))).

وهو ذللك ينصح بأن حيفظ اإلنسان رسه يف قلبه، فيقول: "لك ما يف هذا العالم يهتك 
الرس، فليكن قلبك – حافًظا لرسك، فإذا لم يكن ىلع قلبك قفل، فكيف تطالب باألقفال 

ىلع قلوب اآلخرين؟!..."))).

فيها من  الكوب ما  ويرى أن اإلنسان جيب أال يضيق برسه، وأال يفشيه، كما تفيش 
اخلمر، وليس معىن هذا أن يعادي انلاس أو يبتعد عنهم، وإنما جيب أن يتصل بهم مدة 
حياته يف ادلنيا، ىلع أن يكون حذًرا، حيسن اختيار أصدقائه؛ مما يوضحه الشاعر يف قوهل: 

دار پ��رده  ب��ود  آنكه  ك��دام؟  دوس��ت  روزاگر)))  چ��ون  اينهمه  درن���د  پ���رده 
ص67)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 

دوس����ىت ه��رك��ه ت���را روش��ن��س��ت دشمنست )))  كند  ان��ك��ار  دل��ت  چ��ون 
ياركيست ت��را  ك��ه  شناسد  چ��ه  وف��ادارك��ي��س��تت��ن  ك��ه  آگ���ه  ب���ود  دل 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
اعملست دري���ن  ه��رچ��ه  درد  پ���رده  حمرمست )))  ت���و  دل  ه���م  ت���را  راز 
آن ب��ر  ن����دارد  ب��ن��د  ت��و  دل  دي��گ��ران؟!چ���ون  زدل  خ���واىه  چ��ه  قفل 

ص67)) ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
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؛ وال تفش إيله أرسارك،  "ما ُدْمَت تعيش يف هذه ادلنيا، فاجتهد يف أن حتصل ىلع صديق وفرّ
قبل أن تمتحن جوهره"))).

يأتمنه  تابع  تابع مؤتمن ىلع الرس"، ويه أن مجشيد اكن هل  ثم يورد قصة "مجشيد مع 
مما  خزائنه،  أرسار  ىلع  يأتمنه  جعلته  درجة  به  ثقته  بلغت  لقد  حىت  ا،  جدًّ أرساره  ىلع 
جعل الشاب يبتعد عن لك املقربني إىل امللك، وحياول أال ُيْطِلع أحًدا ىلع الرس، وأخرًيا 
ا مثل لونها، وقد َذبُل رغم شبابه، ورغم  استطاعت عجوز أن تصل إيله، فوجدت لونه مصَفرًّ
معيشته يف انلعيم، فسأتله عن رس ذلك، فأجاب بأنه حيمل يف قلبه أرسار امللك، وأنه ال 
ه وجعله يف هذه الصورة، وأنه قد عوَّد  يستطيع إفشاءها، وأن صربه ىلع محلها هو اذلي غريَّ
نفسه ىلع الصمت يف مجيع األحوال، حىت ال يفيش الرس ألن حفظه للرس ِحْفٌظ حلياته. 
فنصحته العجوز بأال يثق يف أحد ولو اكن ظله، وأن يكون هو رفيق نفسه، ألن العاقل هو 
اذلي حيفظ لسانه، فال خيرجه اكللكب املجنون، فيجب أن حيفظ اإلنسان لسانه دائًما، ألن 

للحيطان آذانًا تسمع الكالم وتنقله.

ثم قالت هل: "كن اكملاء، وامح لك ما تسمعه، وال تقل لك ما تراه اكملرآة"))).

ويعلق الشاعر ىلع هذه القصة ناصًحا بأال يتحدث اإلنسان بكل ما يراه يف الليل من 
الفيوضات اإلهلية، فالليل مملوء باألرسار وادلفائن، والعارفون ال يتحدثون عما يرون من 
ر وتالىش"))). األرسار اإلهلية، ويبني رس ذلك قوهل: "العشق اخليف كرامة، فإذا ظهر َتبَخَّ

داورى دري���ن  چ��و  ن��ه��ادى  پ���اى  آورى )))  ب��دس��ت  همدست  ك��ه  ك��وش 
خويش ي���ار  گ��وه��ر  ن��ش��ن��اىس  خويشت��ا  ارسار  گ��وه��ر  مكن  ي���اوه 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
بشوى شنيدى  ه��رچ��ه  صفت  آب  آي��ن��ه س���ان آچن���ه ب��ب��ي��ىن م��گ��وى))) 

ص70)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
شد ك��رام��ات  پ���رده  در  ك��ه  عشق  چ���ون ب���در آم���د خب���راب���ات شد))) 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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وهو يعتقد أن القلب وحده هو القادر ىلع رواية قصته، فيؤكد ذلك يف قوهل: "إن قصة 
القلب ال يرويها إال لسان القلب، فمىت استطاع الفم أن يصل إىل هذه املرتبة؟!..."))).

  – كما يرى أن السكوت رضوري يف حالة العشق، فيقول: "إن الفصاحة – يف هذه احلالة
يه أن ينعقد اللسان، والرسعة يه أن يتأىن اإلنسان ويتمهل"))).

بلسان  إال  تتيرس  وترمجتها ال  القلب،  بيان  اليت يه  القلب،  لغة  "تلك  بقوهل:  وخيتم 
القلب")3).

19- املقالة اتلاسعة عرشة

يف استقبال اآلخرة
يبدأ نظاىم هذه املقالة بتصوير جملس اخللوة، فيبني أنه مزيَّن، مرشق بنور اهلل، وأن 

اتلجليات فيه عميمة، واألنفاس اإلهلية تعطره، فيفوح منه أمجل عبري.

ثم يدعو إىل اإلرساع إىل ذلك املجلس، واالستعداد لآلخرة، واتلجرد من لك ما يعوق 
ِرْح 

َ
فأ الوحيد،  هو عدوك  ادلهر  "إن  قائاًل:  بادلنيا؛  اتلعلق  بعدم  وينصح  اهلل،  عبادة  عن 

ه إىل اهلالك")4). نفسك من صداقته، فل من تعلق به قهره، وَجرَّ

كند ح��اص��ل  مرتبه  اي��ن  ده��ن  ىك  كند)))  دل  ده����ن  ه���م  دل  ق��ص��هء 
ص)7)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 

بستگيست زب��ان  كه  فصاحت  اينت  آهستگيست)))  در  ك��ه  ش��ت��اىب  اي��ن��ت 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)

دلست ب��ي��ان  ك��ه  دل  ل��غ��ت  آن  ت��رمج��ت��ش ه���م ب���زب���ان دل��س��ت))) 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)

روزاگر ت���را  ج��ان��س��ت  دش��م��ن  واگ����ذار )4)  دوس��ت��ي��ش  از  خ��وي��ش��ن 
كشيد ك��ي��ان��را  ب��زجن��ري  ك��ه  كشيدب��ني  زب���ان���را  دي���د  درو  ه��رك��ه 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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ويوجه اخلطاب إىل اإلنسان الغافل، فيقول: "يناديك الرقباء أنت يا طالب ادلنيا، ويا 
تارك ادلين؛ أن ارجع عن باب الظاملني، وحاول أن تلحق بهذا املجلس امليلء باألرسار"))).

يوم  حُيَاَسُب  سوف  املعايص،  فيها  فارتكب  ادلنيا  خدعته  اذلي  اإلنسان،  أن  ويقرر 
القيامة حسابًا عسرًيا، ىلع لك ما فعله، وذللك فهو يدعو إىل احلذر واحتقار ادلنيا، واتلجرد 

ا طليًقا. من لك ما يتعلق بها، حىت يصري اإلنسان حرًّ

كما يرى رضورة ابتعاد اإلنسان عن األنانية ألنها أخطر يشء ىلع املجتمع. فيقول: "إن 
لك من يدع األنانية يف هذه ادلنيا، يقطع الطريق علينا، فهو يرسقين ويرسقك"))).

وأال  اغرتهم،  دلفع  بالتسبيح  اإلنسان  يلوذ  بأن  وينصح  املضللني،  اتباع  من  وحيذر 
ا، ألن الغفلة يف ذلك بالء عظيم، وأن يكون بعيد انلظر حىت ال يهلك، ألن  يستصغر عدوًّ
انلملة الصغرية، تزنع عني األسد، وأن يعد نفسه للرحيل من ادلنيا ألنها ىلع وشك الفناء، 
الرحيل رشف، ويدلل ىلع ذلك  الكبد مطروًدا؛ ويبني أن  وإال فسوف خيرج منها حمرتق 
بالليل وانلهار، فيقول: "لو لم يكن السفر من الرتاب رشفًا، ملا سافر الفلك يلاًل ونهاًرا، 

ك بادلين، واعتصم باإليمان"))). َر الشيطان بك، َوَتَمسَّ فاستيقظ قبل أن ُيَغرِّ

ب��ات��و دن��ي��ا ط��ل��ب دي���ن گ���ذار ب��ار)))  رق��ي��ب��ان  آورده  ب���ر  ب��ان��گ 
گ��رد ب���از  گ����ران  ب��ي��داد  در  گ��ردك��ز  راز  اي���ن  پ����رده  رسا  گ���رد 

ص)7)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
ميكند م��ىن  راه  اي���ن  در  ه��رك��ه  ميكند)))  راه�����زىن  وت����و  م���ن  ب���ر 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
هرن ن��ب��ودى  خ���اك  از  س��ف��ر  گ��ر  سفر)))  ن��ك��ردى  وروز  ش��ب  چ���رخ 
گريزت���ا ن����درد دي���و گ��ري��ب��ان��ت خز اي��م��ان  ودر  گ��ري  دي��ن  دام���ن 

ص)7)) ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
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ويكرر انلصح باتلجرد عن اجلميع، وعدم االعتماد إال ىلع اهلل، فيقول: "انلاس مجيًعا 
اكلظل؛ فكن أنت اكنلور، وال تعتمد عليهم، ولو اكنوا مجيًعا طوع أمرك"))).

ويؤكد أن اإلنسان ال يستطيع أن يتخلص من قبضة الفلك؛ ألنه لو قص ىلع اإلنسان 
قصته، وحدثه عما تم يف خالل عمره، لوجد أنه ليس شيئًا بالنسبة إيله، وأن عمر اإلنسان 

ال يقاس يف يشء إىل دوراته، وأن اعقبة أمره السكوت والنسيان.

ويرى أن يقف اإلنسان نفسه لعبادة اهلل مدة حياته، فيقول: "حيسن أن تكون اعشًقا 
هلل مدة حياتك يف هذه ادلنيا"))).

ويعلِّل ذلك بأنه سوف ال يُنظر إىل صورة اإلنسان يوم القيامة، بل ُينَْظر إىل عمله، فيطلق 
" أو "رشير" ىلع حسب عمله؛ ثم ينصح بعدم اتلقلب حىت ال يندم اإلنسان  عليه اسم "خريرّ
وربك"))). نفسك  من   – احلساب  يوم   – تتقلب حىت ال ختجل  "ال  فيقول:  القيامة؛  يوم 

ثم يكرر وجوب قطع عالقة اإلنسان بادلنيا الظاملة، حىت يرتفع شأنه، ويسيطر ىلع 
بادلم،  املليئة  الزجاجة  الكبد، واكرس هذه  الفلك اذلي حيرق  "انبذ هذا  فيقول:  الفلك، 
من  فيها  ما  وطهر  القلعة،  هذه  وسخر  اللكمة،  هذه  وانسخ  الرباقة،  اللعبة  هذه  وارجم 
خبث، وضع قدمك ىلع هذا األبلق اخلتال، حىت تصري امللك املسيطر ىلع هذا العالم")4).

نورباش توچون  سايه  چ��ون  اينهمه  دورب���اش)))  ه��م��ه  ز  دارى  ه��م��ه  گ��ر 
ص)7)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 

م��زىن ن��ف��ى  در  جب���ه���ان  ت���ا  م��زىن)))  ك���ى  ع��ش��ق  در  ك���ه  ب���ه 
ص74)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

ق��ل��ب م��ش��و ت��ا ن��ش��وى وق���ت اكر ه��م زخ���ود وه���م زخ���دا رشم��س��ار))) 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)

زن ت��اب  جگر  دور  اي��ن  ب��ر  بانگ  زن)4)  خ��ون��اب  شيشه  اي��ن  ب��ر  سنگ 
را شنگرف  لعبت  اي��ن  ك��ن  رارج��م  ح��رف  اي��ن  ك��ش  نسخ  قلم  در 
آر ب��ر  قلىع  قلعه  اي��ن  ب��ر  آردس��ت  در  خ��ت��ىل  أب��ل��ق  اي���ن  در  پ���اى 
خ��رگ��ى ن���ه  م��ن��رب  از  ف��ل��ك  شاهنشىت���ا  خ��ط��ب��ه  ك��ن��د  ب��رت��و 

ص74)-75)) األرسار،  خمزن  )نظاىم: 
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وخيتم نظاىم املقالة مفتخًرا بنفسه، وبأنه رب هذا امليدان، ومشيًدا بعلو قدره، ورفعة 
مزنتله.

ثم يورد قصة "هارون الرشيد واحلالق" ويه: أن الرشيد استيقظ مرة يف منتصف الليل، 
وتوجه إىل احلمام مصطحبًا احلالق معه، فطلب احلالق منه أن يزوجه ابنته قائاًل: "يا من 
خطيبة  ابنتك  واجعل  الزواج،  نبأ  واعلن  ملصاهريت،  ايلوم  ص  خصِّ مهاريت،  من  ْدَت  تأكرّ

يل"))).

فغىل طبع اخلليفة، ولكنه الذ باحلياء، ظانًّا أن حرارة احلمام، ورهبة املوقف، قد أثرتا يف 
احلالق، فغاب عن نفسه وتكلم هذا اهلراء، ولكنه جربه يف يللة أخرى، فوجد منه نفس 
اليشء، وكرر هذا عدة مرات، فلم يغري الرجل أسلوبه؛ فقص اخلليفة القصة ىلع الوزير، 

وطلب منه أن يدبر وسيلة لزجر احلالق، بعد أن ترك األدب معه، وتطاول عليه.

فقال الوزير: إن أمر احلالق أتفه من أن يشغل بال اخلليفة، وإنه يعلل ما حدث بأن 
احلالق يضع قدمه ىلع كزن، مما جيعله مغروًرا، وأشار ىلع اخلليفة، بأن يغري ماكن احلالق 
يف احلمام، حىت يتغري موضع قدمه، فإذا أقلع احلالق عن اعدته عفا عنه، وإال رضب عنقه.

وقبل اخلليفة ما أشار الوزير به، وَغريَّ موضع جلوسه يف احلمام، فلما تغري موضع قدم 
احلالق، امتقع لونه، وأصبح قليل الكالم مؤدبًا، يتَّبع ما ينبيغ عليه كحالق، ثم أمر اخلليفة 

بأن حيفروا حتت املوضع األول لقدم احلالق، ففعلوا، فوجدوا كزًنا زاخًرا.

زاس���ت���ادي���م آاگه  ش����دۀ  اكى  ب��دام��ادي��م)))  روز  اي���ن  ك��ن  خ���اص 
دخ���رت خ���ود ن���ام���زد ب��ن��ده كنخ��ط��ب��ه ت���زوي���ج پ��راك��ن��ده كن

ص75)-77)) ال��س��اب��ق،  )امل��رج��ع 
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ويعلق نظاىم ىلع هذه القصة بقوهل: "إن لك من يضع قدمه ىلع كزن، ينرث اجلواهر إذا 
حتدث، وكزن نظاىم املحطم للطلسم ينحرص يف صدر صاف، وقلب مرشق"))).

20- املقالة العرشون

يف وقاحة أبناء العرص
أهملنا  قد  أننا  رغم  ادلنيا  هذه  يف  تائهني  ظللنا  "لَِم  بقوهل:  املقالة  هذه  الشاعر  يبدأ 

أنفسنا؟!"))).

  – ثم يعلل هذا بأن حب ادلنيا – ويه تراب – قد جعل اإلنسان يف احلضيض – اكلرتاب
ويبني أن العمر قد وىل، ومع ذلك فانلاس متأخرون عن القافلة، وقد ُجنرّ امللاكن من كرثة 
الربكة،  وانعدمت  الصدر،  وإرشاق  القلب  نور  توىل  السيئة، كما  األعمال  ما سجاله من 
وأوشك صبح القيامة ىلع الطلوع، ولكن يبدو أنه سيكون أسود من كرثة ذنوب البرش، 

وهكذا ذهب الرسور، وضاع هدف العمر.

بها عن رشاك  فيبتعد  بها ساملة،  وينجو  يطهر روحه،  أن  اإلنسان  بأن حياول  وينصح 
ادلنيا، ويرى أن يستعمل اإلنسان مهارته يف هذا؛ ثم يدعوه إىل الوفاء، فيقول: "حاول أن 

تكون ذا وفاء فال تعبد شهواتك، بل كن ربَّانيًّا"))).

نهاد گ��ن��ى  رس  ب��ر  ق���دم  ه��رك��ه  گشاد)))  گ��ن��ى  آم���د  ب��س��خ��ن  چ���ون 
افكنست طلسم  ك��ه  ن��ظ��اىم  روش��ن��س��تگنج  ودل  ص����اىف  س��ي��ن��ه 

ص78)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
ايم برافشانده  دس��ت  خب��ود  ماكه  ب��ر رس خ��ايك چ��را ف��روم��ان��ده اي��م؟!))) 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
شوى وف���ارا  ك��ه  ك��ن  آن  ب��ر  جهد  خ����ود ن���رس���ىت وخ�������دارا ش��وى))) 

ص79)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
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ر اإلنسان  كما يرى أن يطيع اإلنسان قلبه، ألنه مصدر الوفاء، وألن وفاءه دائم، وأن يقدِّ
ما عند غريه من الفضل، ويشيد به، حىت ال يضيع جوهر الفضل من هذه ادلنيا؛ وهو ذللك 
يقول: "إن الفضل إذا وُِجد يف انلاس، ولم تستحسنه ضاع جوهره، أما إذا استحسنته فإنه 

يتخذ شكاًل آخر، فيتضاعف، ويثمر"))).

  – ثم يبني الفرق بني الفضالء وغريهم، فيقول: "إن الفضالء يرعون الفضل – بأرواحهم
إذا رأوه يف ماكن ما، ألن األرض ال تطهر بغري الفضل، ولكنه ليس موجوًدا يف ادلنيا ايلوم، 
فلو رفع الفضل – اآلن – فإن الرذيلة تضع يدها عليه تلخفيه، وانلاس يذلون الفاضل 

حىت يقضوا ىلع فضله"))).

ويصور إيذاء انلاس للفضالء، فيقول: "إنهم يسخرون من الرياضة الفكرية، ويعتربون 
، وينددون بالفصيح،  اتلفكر نواًع من اجلنون، والكرم سفًها، والوفاء بلًها، فيسخرون من السيخَّ
وقد نقشوا وفاءهم ىلع اثللج فهو رسيع اذلوبان، وهم ميالون إىل الرش بطبيعتهم، فإذا نعم قوم 

براحة، أكل احلسد قلوبهم، وإذا أصابهم إحسان من إنسان، انقلبوا حربًا عليه"))).

ويواصل الشاعر تصويره للحساد؛ فيبنيرّ أنهم يظهرون اجلفاء للفضالء، وال يبحثون إال 
عن عيوبهم، رغم ندرة الفضالء، وقلة الفضل يف عرصه.

ب��ود م����ردم  ت���ن  در  ه����رنى  گ���ر  ب��ود)))  ك��م  گ��ه��رى  نپسندى  چ���ون 
ش��ودگ���ر ب��پ��س��ن��دي��ش دگ����ر س����ان ش��ود دوچ���ن���دان  آب  آن  چشمه 

ص80)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
م����ردم پ������رورده جب���ان پ��رورن��د بنگرند)))  ط����رىف  در  ه����رنى  گ���ر 
نيست پ��اك  بهرن  ج��ز  زم��ني  نيستخ��اك  خ��اك  دري��ن  ام��روز  هرن  واي��ن 
ب��رزن��د م��ي��ان  ز  رس  ه���رنى  زن��دگ���ر  در  ب����دان  دس���ت  ه���رنى  ىب 
آورن����د جب����ان  ه��رنم��ن��د  آورن����داكر  ب���زي���ان  را  ه����رنش  ت���ا 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
گ���ر ن��ف��ى م��ره��م راح����ت ب��ود ب����ردل اي���ن ق���وم ج���راح���ت ب��ود))) 
چشند ش��ريي��ن  رشب���ت  زل���ى  كشندگ��ر  ب��روي��ش  ب��ش��ريي��ن��ه  دس���ت 

ص80)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
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ويبدو أن الشاعر اكن هل بضعة حساد، يقللون من شأنه – رغم ما فيهم من عيوب – 
فهم حيسدونه خللوهم من الفضل، وهو يرشح كيفية إيذائهم يف قوهل: "إنهم يصريون دخانًا 
إذا وصلوا إىل أنف، ويتحولون إىل ريح إذا وصلوا إىل مصباح... فتأمل حال ادلنيا... من 
رؤساؤها ايلوم؟!... ومن املشهورون فيها؟!.. ومن املرشحون للرئاسة والشهرة؟!... إن هؤالء 
انلفر األواغد، يسيئون إىل بالدهم، وحياولون أن حيطموين كما حيطمون عهودهم؛ ولكين 
، ألين أتكامل باستمرار، ولو أن رسورهم  اكبلدر يف السماء، فلن يستطيعوا القضاء عيلرّ

نُوا من انلَّيْل مين، ألين أقوى منهم")1). يزداد لكما أصابين مكروه، إال أنهم لن يتمكَّ

ثم ينادي اخلرض أن حيرض بعلمه يلتغلب عليهم، ويطلب من نوح أن يدعو عليهم 
يلهلكوا، ويتمىن أن ينساهم قلبه الساخط، وأن يكون إهماهل هلم أكرث من إساءتهم اليت 
ال حدود هلا؛ وهو يعتقد أن ضجيجهم ديلل ىلع خلوهم من الفضل؛ ألن الصدف حيدث 
دث 

ُ
صوتًا إذا اكنت فيه درة واحدة، أما إذا امتأل درًّا، فإنه ال حيدث صوتًا، كما أن اجلرة حت

صوتًا إذا اكن نصفها ماء، أما إذا امتألت ماء فإنها تصمت، وهو ذللك ينصح بقوهل: "إذا 
امتألت ِعلًما فاصُمْت، واستمع كثرًيا دون أن تتلكم")2).

ثم يورد قصة "بلبل وصقر" ويه أن بلباًل حتدث مع صقر يف فصل الربيع بينما اكنت 
الزهور متفتحة؛ واجلو عطًرا، فقال هل: "أنت أكرث الطيور صمتًا، فلم ُحْزَت قصب السبق 
بني الطيور؟!... إنك لم تغن حلنًا عذبًا منذ جئت إىل هذه ادلنيا، ومع ذلك فمزنلك قصور 

رسند ب��دم��اىغ  ار  ش��ون��د  دود  رس��ن��د)))  چب����راىغ  ار  ش��ون��د  ب����اد 
اند كه  رسان��ش  كه  بني  جهان  ن��ام��زد ون���ام���وران���ش ك��ه ان���د؟!ح��ال 
خويش مهد  كهن  بدنام  دوس��ه  خويشاي��ن  عهد  چ��ون  همه  شكنندم  ىم 
شوم گ���ردون  م��ه  چ��ون  بصفت  ش��ومم��ن  اف����زون  بشكنم  ار  نشكنم 
برند اف����زون  زح���د  گ��رف��ت��م  برندرن���ج  چ��ون  ب��رس  رقعه  اي��ن  فلك  ب��ا 

ص)8)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
باش خ��ام��وش  دان���ش  از  پ��رى  گ��ر  باش)))  خاموش  وهمه  گ��وى  زب��ان  ت��رك 

ص)8)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
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السالطني، وطعامك قلب الطيور؛ وأنا أستطيع أن أغين مائة حلن مجيل يف يرس ورسعة، 
فلم صار طعايم ديدان الصيد، ومزنيل فوق األشواك؟!..."))).

"فأجابه الصقر: استمع إيلرّ جيب أن تتعظ بصميت، فتكون صامتًا مثيل، فأنا أعمل كثرًيا، 
وأتكلم قلياًل، أما أنت فعاشق للنيا، تتلكم كثرًيا، وال تعمل شيئًا، وأنا مشغول بالصيد 
دائًما، وهو يوصلين إىل قلب الطري ويد امللك"))). أما أنت فجارح اللسان، فل ادليدان 

واجلس ىلع الشوك. والسالم عليك"))).

ويتهكم الشاعر من اذلين يكرثون الضجيج رغبة يف الشهرة وذللك فهو خيتم بقوهل: 
"ال ترفع صوت انلظم اعيلًا، حىت ال تصري – كنظاىم – أسري املدينة")4).

ثم تأيت بعد ذلك خاتمة املنظومة فيقول الشاعر: "أيها الاكتب. صبحك اهلل باخلري، فقد 
انتهت هذه املنظومة بعد أن صوَّر شعري املعاين يف صور زاهية مجيلة اكلطاووس، ولو أنين 
قمُت بعمل صغري، إال أنه اكن شاقًّا صعبًا؛ ألن مادته اكنت نادرة قليلة، ولوال مساعدة 

ساز خ��ام��وش  ت��و  م���راغن  همه  ك��ز  گ����وى چ����را ب�����ردۀ آخ����ر ب��ب��از))) 
نفس گ��ش��ادى  بسته  ت��ول��ب  بكست��ا  ن��گ��ف��ىت  ن��غ��ز  س��خ��ن  ي���ك 
درىم����زنل ت���و دس��ت��گ��ه س��ن��ج��رى ك��ب��ك  س��ي��ن��هءۀۀ  ت���و  ط��ع��م��هءۀ 
غيب ازاكن  زد  چشم  بيك  جيبمنكه  ز  آرم  ب��ر  ن��غ��ز  گ��ه��ر  ص��د 
چراست ش���اكرى  ك��رم  م��ن  چ��راس��ت؟!طعمهءۀ  خ��ارى  رس  ب��ر  م��ن  خانه 

ص)8)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
يشري الشاعر إىل اعدة اكنت مستعملة يف وقت الصيد، فقد اكن انلاس يضعون الصقر فوق يد امللك، ثم يطلقونه   (((

كعالمة بلدء الصيد. 
ب���از ب���دو گ��ف��ت ه��م��ه گ���وش ب��اش ب��اش)))  وخ��ام��وش  بنگر  مشيم  خ��ا 
ان��دىك ش��ن��اس  اكر  ش���دم  يكىم��ن��ك��ه  ن��گ��وي��م  وب����از  ك��ن��م  ص���د 
روزاگر ش��ي��ف��ت��ه  ت����وىئ  ه��زارروك�����ه  وگ��وىئ  نكىن  يكى  زان��ك��ه 
صيداگه اي��ن  معنيم  همه  ش��اهمنكه  ودس���ت  ده���د  كبكم  س��ي��ن��هءۀۀ 
تمام زب���اىن  زخ���م  ه��م��ه  ت��و  ك���رم خ���ور وخ���ار ن��ش��ني وال��س��المچ���ون 

ص)8)-)8)) ال��س��اب��ق،  )امل��رج��ع 
بلند ن��ظ��م  آوازۀ  م��ك��ش  ب���ر  بند)4)  ش��ه��ر  ن��ش��وى  ن��ظ��اىم  ت��اچ��و 

ص)8)) ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
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ْقُت حىت يف القيام بهذا القدر، وطاملا راودين اإلحساس بأنين أخطأت،  احلظ إياي ما ُوفِّ
ألين قمت بنظم هذه املنظومة"))).

ثم يطلب من الوايل – اذلي قدم هل املنظومة – أن يقرأها متعمًقا، وأن يمحو لك ما جيده 
خارًجا عن حد اللياقة واألدب، ألنه يعتقد أن منظومته قد رفعت لواء العلم واألخالق؛ 
ر بتعقل، واْمُح لك ما جتده بعيًدا عن األدب، فإن  فيقول: "اقرأ واجعل اتلأين شعارك، وفكِّ
املنظومة قد تمت كما ينبيغ، وأنا – شخصيًا – مستعد ملحو لك ما أجده ال يرفع لواء العلم، 

ولو لم أكن قد استعملت فيها منتى الفصاحة، ما أرسلتها من مدينة إىل أخرى"))).

قديم  لك  من  حمصويل  "ما  فيقول:  الشهرة،  غري  شيئًا  تعبه  من  يستفد  لم  أنه  ويقرر 
وحديث. غري الشهرة؟!... شهرة احلرب دون فائدة؛ وتعب السوق، وال يشء غري ذلك"))).

ويشري يف انلهاية إىل تقيده بگنجه، ثم حيمد اهلل أن تمت املنظومة قبل وفاته، فجعلته 
اغرقًا يف اذلهب من رأسه إىل إمخص قدميه.

دب��ري اى  ص��ب��اح  اهلل  ص��ب��ح��ك  دستگري)))  ش��دم  دس��ت  از  قلم  چ��ون 
كند ف���زوىن  چ��رخ  از  نمط  ب����ا ق��ل��م��م ب���وق���ل���م���وىن ك��ن��داكي��ن 
بگداختم ك��ه  امل���اس  ه��م��ه  ساختمزي���ن  م��ل��ك  ب��ه��ر  از  ل���ى  ك���ز 
ب��ود س��ن��گ  در  ش��م��ش��ريم  ك�����وره آه��ن��گ��ري��م ت��ن��گ ب��ودك��آه��ن 
ساخىت ه��م��دم��ي��ى  اگ���ر  خب����ت ب���دي���ن ن����ز ن���رداخ���ىتدول����ت 
ام ك�����رده  گ��ن��ه  آي����د  دل����م  امدر  ك����رده  چ��ن��دس��ي��ه  ورىق  ك���ني 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
كن بيشه  وآه��س��ت��ى  رو  ب��ي��ش  گ��ر ك��ىن ان��دي��ش��ه ب��ان��دي��ش��ه كن ))) 
دستوريست ه��ر س��خ��ىن ك��ز ادب���ش دوري��س��ت ك��ه  م��ال  او  ب��ر  دس��ت 
علم آرد  ب��ر  ع��ل��م  از  ن��ه  قلم وآچن���ه  ك��ش  درو  ح��رف  آن  منم  گ��ر 
دادىم س��خ��ن  داد  درو  ش���ه���ر ب���ش���ه���رش ن��ف��رس��ت��ادىمگ��رن��ه 

ص84)) األرسار،  خم��زن  )ن��ظ��اىم: 
وت����از ك����ن  ه����ر  ن���ظ���ر  از  آوازهء)))  ج��ز  چ��ي��س��ت  م��ن  ح��اص��ل 
نه  ه��ي��چ  وزر  ه��ن��ام��ه  زمح����ت ب�����ازار ودگ�����ر ه��ي��چ نهگ����رى 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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ويدعو ملن تكون هذه املنظومة من نصيبه فيقول: "تلكن هذه املنظومة – اليت تنرث 
اذلهب – مباركة ىلع ملك تكون يه من نصيبه"))).

وهكذا تنتيه منظومة "خمزن األرسار".

ونكتيف بهذا القدر يف عرض حمتوياتها، نلنتقل إىل املقارنة بينها وبني "حديقة احلقائق" 
لسنايئ، حىت يتسىن نلا أن نقدرها حق قدرها، وأن حنكم عليها حكًما صحيًحا دقيًقا.

ب����اد م���ب���ارك گ��ه��ر اف���ش���ان او او)))  آن  س��ت  گ��ه��ر  اكي���ن  م��ل��ى  ب��ر 
ص85)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 



الفصل اثلالث
مقارنة خمزن األرسار نلظاىم حبديقة احلقائق لسناىئ

سنايئ  د  يلقلِـّ األرسار"  "خمزن  نظم  قد  نظاىم  أن  فكرة   (((- ابلاحثني  بني   – راجت 
سنايئ،  منظومة  إىل  نظاىم  بإشارة  ذلك  ىلع  واستشهدوا  احلقائق"؛  "حديقة  منظومته  يف 
ْت – مثل منظومته – إىل حاكم يُْدعىَ بهرامشاه)))، ثم قالوا: إن الفرق  مىَ وذكره أنها قد قُدِّ
بني املنظومتني ينحرص يف اختالفهما يف الوزن الشعري، فقد اختار نظاىم حبًرا غري حبر 

"احلديقة" ونظم فيه منظومته))).

ومن اجلائز أن يكون نظاىم قد قدل سنايئ، فإن منظوميت "خمزن األرسار" و"حديقة 
احلقائق" تدوران حول حمور واحد، هو اتلهذيب اخلليق، ونرش الفضائل يف املجتمع، وإن 
كنا جند نظاىم نفسه حياول جاهًدا أن يثبت أنه مبتكر، وليس مقدًلا، وأن عمله جديد، 
لم يسبق إيله، فيقول: "لم أقبل اعرية شخص آخر، بل قلت لك ما أوىح به قليب، فأودعت 

))) باخر: حياة نظاىم وآثاره )باألملانية)، ص))؛ برتلس: نظاىم شاعر آذربيجان العظيم )بالروسية)، ص55.
))) نظاىم: خمزن األرسار، ص7). حيث قال:

ــاه ــوس ــام ن زدو  ـــد  آم دو  ــه  ــام بــهــرامــشــاهن ـــدو  ب مسجل  دو  ــر  ه
وقد سبقت اإلشارة إىل هذا ابليت

))) نظم سناىئ "حديقة احلقائق" يف حبر اخلفيف، بينما نظم نظاىم "خمزن األرسار" يف حبر الرسيع.
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يف املنظومة نغمة جديدة، وأخرجت حتفة من قالب جديد، فيه كزن للفقري وبركة للغين، 
ويه خمزٌن لألرسار اإلهلية"))).

ثم يؤكد جدة عمله فيقول: "لم جيلس ىلع سكر منظوميت ذباب، ولم تمد – يه – يدها 
إىل سكر شخص آخر"))).

ويبدو أن الشاعر نفسه قد أحس بأنه ينظم يف نفس املوضوع اذلي سبقه إيله سنايئ، 
فحاول أن يُثبت أن نغمته جديدة؛ وإن اكن دفاعه عن منظومته، ال يكيف ديلاًل ىلع أنها 
تقليد ملوضوع منظومة سنايئ. وليس هذا  أنها  الواقع  بل  املوضوع؛  – من حيث  جديدة 
عيبًا، ألن املوضواعت اليت تدور حول الفضائل، واتلهذيب اخلليق ال تقترص ىلع شاعر دون 
اآلخر، فيه موضواعت إنسانية اعمة، وقد ظهرت يف الشعر، نتيجة نلفوذ اتلصوف، وارتفاع 

شأن علماء الصوفية يف ذلك العرص، واكن سنايئ ونظاىم من السباقني يف هذا امليدان.

ومهما يكن من يشء، فإن بني املنظومتني تفاوتًا من انلاحيتني املنهجية واألسلوبية.

أما من انلاحية املنهجية، فنالحظ أن منظومة "خمزن األرسار" أحسن تنظيًما وتماسًك، 
ألن الوحدة املوضوعية ظاهرة فيها، فقد رأينا كيف قسمها إىل عرشين مقالة تتلو لكَّ مقالة 
منها قصٌة؛ ويه – مجيعها – تريم إىل هدف واحد، وحتاول إصابته يف دقة وقوة، فحديثه 
فيها حيارب الظلم والفساد، وعدم الوفاء، ويدعو إىل اإلصالح، واتلجرد من ادلنيا، والعمل 
لآلخرة، ونغماتها – مجيعها – متشابهة، والوحدة املوضوعية فيها واضحة، مما جعل ترتيب 

ام ــه  ــت ــرف ــذي ــپ ن ـــس  ك ـــــت  اعري ــگــو گــفــتــه ام)))  ـــم گــفــت ب ـــه دل آچن
ـــر انــگــيــخــتــم ـــــازه ب ــدۀ ت ــب ــع ــمش ــت رخي نـــو  ـــب  ـــال ق از  هــيــىل 
درو وشــــاىه  ـــــى  دروي ـــهءۀ  ـــاي دروم الــــــى  ارسار  خمــــــزن 

ص6)) األرسار،  خمـــزن  ــاىم:  ــظ )ن
مگس ــه  ــشــت ــن ن او  ــر  ــك ش ـــر  ب كىس)))  ــــود  آل ــر  ــك ش أو  ــس  ــگ م ىن 

ص7)) ـــق،  ـــاب ـــس ال ــــع  ــــرج )امل
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"خمزن األرسار" أدق – من انلاحية املنهجية – من ترتيب "حدايقة احلقائق" اليت قسمها 
سنايئ إىل عرشة أقسام:

األول: يف اتلقديس واتلمجيد.

واثلاين: يف نعت انليب صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه.

واثلالث: يف صفة العقل.

والرابع: يف فضيلة العلم.

واخلامس: يف الغفلة.

والسادس: يف صفة األفالك والربوج.

والسابع: يف احلكمة واألمثال.

واثلامن: يف العشق واملحبة.

واتلاسع: يف بيان أحواهل.

والعارش: يف مدح السلطان.

وهكذا جند أن الفكرة اليت سيطرت يف "خمزن األرسار"، وشملت املنظومة لكها، ليست 
واضحة يف "حديقة احلقائق" اليت دار احلديث فيها حول موضواعت خمتلفة.

الفرق  نلا  تظهر  املنظومتني  فاحصة يف  نظرة  فإن  الفنية،  األسلوبية  انلاحية  وأما من 
رقة  فيه من  وما  نظاىم  بأسلوب  قيس  ما  إذا  ُيْعتىَرب جافًّا  فأسلوب سنايئ  بينهما.  الواضح 
إبرازها، مستعماًل منتى ادلقة والعناية،  وعذوبة، وأضواء زاهية، وصور مجيلة، تفنن يف 

وباذاًل جهًدا لكفه عصارة قلبه، ودم كبده، كما اكن يقول كثرًيا.
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ولعل السبب يف ذلك أن سنايئ أراد أن يتحدث بأسلوب العقل اذلي يعتمد ىلع احلجة 
يلعب  اذلي  الشعري،  األسلوب  تبدو خالبة يف  الطريقة ال  وهذه  والربهان،  واالستدالل 

ا. اخليال فيه دوًرا هامًّ

وقد حاول سنايئ أن يقنعنا بإمكن إخضاع لك يشء – حىت الشعر – لقواعد املنطق 
واالستدالل، حىت ال ننتقد استعماهل أسلوب العقل، واملنطق، وتطبيقه يف الشعر، فأكرث من 
العقل، حتت  إنه خصص ابلاب اثلالث من حديقته بليان مزايا  العقل، بل  احلديث عن 
عنوان "صفة العقل"))). فبني أن العقل أفضل ما خلق اهلل، وأنه مفتاح لك األمور املغلقة. 
وذلك يف قوهل: "لك ما حتت السماء من خري ورش من حمصول العقل، فحينما خرج العقل 
من امللكوت اإلليه، استقام به العلم والعمل، فيف يده مفتاح األمور، ولك يشء يتوقف 
ىلع وجوده، فهو أساس اخلري، ومبعث الرش، وسبب ما اكن، وما هو اكئن، وما سيكون، فقد 

ورد يف العلوم املنقولة أن العقل أول يشء، ثم يليه الرشع"))).

)))  سنايئ: حديقة احلقائق، ص59)-00).
وبدند نيك  ــرخ  چ ــر  زي در  هرچه  ــد)))  ــردن ــن خ ــرم ــان خ ــن ــي ــه چ ــوش خ
ازل زپــــــراگه  ــــد  آم در  ــــون  وعملچ عــلــم  راســـتـــكر  ـــدو  ب شــد 
دســتــش در  ـــــور  ام ــد  ــي لك ـــم  هستشه در  بــســتــه  ـــر  ام راه  هــم 
ــت ــد اوس ب ۀ  ـــهءۀ  نــيــك وســـاي ــه  ــاي ــتم اوس ــد  ــاش وب وهــســت  بــود  سبب 
نقلست ۀ  پـــــردهءۀ  ــه  ك ـــروىف  ح عــقــلــســتدر  اول  رشع  ـــــر  آخ

ص69)) ــق،  ــدائ احل حديقة  )ســنــاىئ: 
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ورشح قوة العقل وسيطرته فقال: "حينما يرتفع صوت العقل خيتيف لك يشء؛ فالعقل 
هو اجلوهر، وهو املعدن، وهو الرسول، وهو احلارس، وهو السلطان القادر حسن الطبع، وهو 
اذلي يسمونه ظل اهلل يف األرض، والظل متصل باذلات دائًما، وإال فمىت اكن الظل منفصاًل 

عن اذلات؟!.."))).

ثم بنيَّ األشياء اليت ختضع نلفوذ العقل، فقال مستعماًل الطريقة الفلسفية: "إن انلفس 
انلامية حتت راعيته، وانلفس انلاطقة تسري ىلع هديه.. فالعقل هو احلاكم املسيطر ىلع 
جسم البرش، وهو املطلع ىلع مجيع األحوال.. وهو ملك؛ واألعضاء األخرى حشم، ألنها 

أقل مرتبة منه"))).

وبلغ تصويره لقوة العقل ونفوذه درجة جعلته يقول: "اعلم أن العقل الرشيف، وانلفس 
انلاطقة، هما وادلا العالم اللطيف"))).

ثم وضح هذا فقال: "إنه السبب يف األمة والرسالة، وهو العلة يف الصورة واهليوال، وهو 
اذلي ُخِلق – أيًضا – منذ اخللق األول، فالصورة حتت هيوال العالم"))).

ــطــق عــقــل بــــرزد دم)))   بــعــدمهــر كــجــا ن خــــزد  در  وآواز  حــــرف 
اكنست ــم  وه ــت  اس گوهر  هــم  نگهبانستعقل  وهـــم  ــت  ــس ــول رس ــم  ه
خوست ــوش  خ قــادر  سلطان  اوست عقل  گويند  خداست  ۀ  سايـهءۀ  آنكه 
ــد ــاش ـــا ب ـــن ــــــاذات آش ـــه ب ـــاي بــاشــدس جــــدا  ىك  بـــــاذات  ســـايـــه 

((70-(69 احلدائق،  حديقة  )سناىئ: 
ــت اوس ـــت  راعي در  ــده  ــن روي نفس  ــت)))  اوس ــت  ــداي ه در  گــويــنــده  نفس 
عقلست ـــرش  ب ـــن  ت ـــداى  ـــدخ عقلستك ــرب  ــاخ ب ـــال  ح ــه  ــم ه از 
اند حشم  وديــگــران  شاهست  اند عقل  كم  عقل  ز  مرتبت  در  آنكه  ز 

ص)7)) ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
لطيف جـــهـــان  ــــــادر  وم ــــدر  پ رشيف )))  وعــقــل  شــنــاس  گــويــا  نفس 

ص)7)) ـــق،  ـــســـاب ال )املــــرجــــع 
او)))   ــــــــوىل  ورس أمـــــت  ـــب  ـــب او س ــــوىل  وهــــي ــــــورت  ص عـــلـــت 

ــدم ــر ق ــام ــــت هـــم ب ـــوىل اعلـــماونـــهـــا داس ـــي صــــــورت انــــــدر ه
ص77)) ـــق،  ـــســـاب ال )املـــرجـــع 
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ينفصل عن صاحبه. فشبههما  أن لكيهما ال  يعتقد  والرشع، ألنه  العقل  ثم مجع بني 
بالعني وانلور، فقال: "العقل عني وانلبوة نورها، فهو منها ويه منه، ال يفرتقان كثرًيا"))).

وقد جعل سنايئ العقل يتحكم يف لك يشء حىت يف أسلوبه، فبدا جافًّا، كما نالحظ 
من هذه األمثلة اليت مرَّت، ويه صورة صادقة ألسلوبه يف املنظومة.

أما نظاىم، فإنه رغم موافقته لسنايئ يف أن العقل هو أول يشء خلقه اهلل، إال أنه يؤمن 
بوجود قوة أخرى، تستطيع أن تصل – بفضل اهلل – إىل ما ال يستطيع العقل بلوغه بوسائله 

القارصة؛ ويه قوة القلب.

ىلع  يعتمد  ألنه  القلب،  أسلوب  بأنه  يوصف  فإنما  بيشء  وصف  إن  نظاىم  وأسلوب 
رائًعا  وجتعله  الشعر،  تغذي  اليت  العنارص  ويه  واإلهلام،  والكشف،  واتلجيل،  الرياضة، 

مجياًل، فالشعر لسان القلب اذلي حيسن اتلعبري عن إحساساته.

وأسلوب نظاىم – من هذه انلاحية – جذاب فتان، ألنه يعتمد ىلع القلب. وقد حاول 
الشاعر نفسه أن جيعلنا نقتنع معه بقوة القلب، وروعة اتلجليات اليت يصل اإلنسان – 

بواسطته – إيلها، بفضل الرياضة الروحية.

َـّن أن اإلنسان جيب أن يعتصم حببل  وذللك؛ أطنب نظاىم يف ذكر القلب ووصفه))). فبي
لَّق برباط القلب، فإن عزتك يف أن ختضع للقلب"))). القلب، حىت يصري عزيًزا، فقال: "تىَعىَ

ــت ــوراس ــمــرى ن ــي عــقــل چــشــم وپ دوراســت)))  بس  نه  آن  از  اين  ازيــن  آن 
ص79)) ـــق،  ـــســـاب ال )املــــرجــــع 

)))  نظاىم: خمزن األرسار، ص6)-70.
دل ـــرتاك  ـــف ب آويـــــز  در  دســــت  دل )))  خــاك  شــوى  ــه  ك ــاشــد  ب ــو  ت آب 

ص50) ـــق،  ـــاب ـــس ال ــــع  ــــرج )امل
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وهو يعتقد أن القلب مزيج من الروح واجلسد، ويرشح ذلك يف قوهل: "حينما خلق اهلل 
العالم، أوجد مملكة اجلسم والروح، عن طريق الزتاوج، فظهر منهما القلب، فهو النسل 
اذلي وصل إىل اخلالفة، وهو اذلي تقرأ باسمه خطبة السلطنة. إنه خملوط النسل من اجلسم 

والروح. وإن نور طريقك يعتمد ىلع إشعاع القلب، ألن الروح وابلدن تابعان هل"))).

ثم صور قدرة القلب ىلع إدراك احلقائق عن طريق اتلجيل، وبني رسوره حينما وصل 
هو إىل احلقيقة، اليت أنارت ذهنه، ومألت طبعه رسوًرا، وجعلته ينظم الشعر، فقال: "حينما 
وصل حديث القلب إىل عقيل، وصل الزيت إىل مصبايح فأضاء، وأخذُت أنصُت إىل هاتف 
الروح، وأستقبل اتلجليات اإلهلية، فرْصُت عذب اللسان من ذلك الفيض، وبىَُعد عين الغم، 
تها حرارة القلب ساخنة،  – دمواًع باردة، صريَّ – من العني  فامتأل طبيع رسوًرا، وذرفُت 
وختلصت من قيود األعضاء، فرصت قويًّا، بينما أصبحت يه ضعيفة اعجزة، فحثثُت السري 

يف هذا الطريق، حىت أفتح باب كزن القلب رسيًعا"))). 

فنظاىم يستويح قلبه، ويستلهمه، ويتحدث بلسانه، وأسلوبه متأثر بهذا، بل إنه كثرًيا 
ما اكن يقول إن هاتًفا قد جاءه، وأوىح إيله بما ينشده، أو إن وحيًا قد نزل عليه.

آفريد جــهــان  ــعــرش  ال ملك  ــون  چ ــد)))  ــري ــــان آف ــــورت وج  ممــلــكــت ص
ريـــزىش أدب  بــرتتــيــب  ــم آمـــزىشداد  ــه ـــرا ب ـــان ــــورت وج ص
پديد ــد  آم دل  آگـــرش  دوهـــم  ــن  رســيــدزي خبــالفــت  ـــو  ك ــى  ــل خ  آن 
سلطانيست خطبـهءۀ  او  بر  كه  ــيــســتدل  أكــــدش جــســمــاىن وروحــان
ــل دلــســت ــي ــه ـــت زس ـــم دلستنــــور ادي طفيل  هــردو  وجــان  صــورت 

ص50) األرسار،  خمـــزن  )نــظــاىم: 
رسيد بــدمــاغــم  دل  ســخــن  چـــون  ـــم رســيــد)))  ـــراغ روغـــــن مـــغـــزم چب
ساختم ــان  زب حلقه  ــن  اي در  ــوش  ساختمگ جـــان  هــاتــف  هـــدف  جـــان 
فربى آن  از  گشتم  زبـــان  ــرب  تىچ غـــم  پـــــرواز  ــــادى  ش ز  ــع  ــب ط
رسد آب  چشم  چشمه  از  ــردرخيــتــم  ك ـــرم  گ ـــرا  م آب  دل  ــش  ــآت ك
بند ــت  دس آن  از  آوردم  بــر  ــت  ــددس ــن زورم ـــن  وم ـــز  اعج زنــــان  راه 
ــدم ش ـــزنل  م دو  آنـــــراه  تـــك  ــدمدر  ش دل  ــــدر  ب ـــك  ت ــى  ــي ب ـــا  ت

ــة) ــح ــف ــص ـــع وال ـــرج ـــفـــس امل )ن
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هًما ما 
ْ
وهذه الطريقة أقرب إىل طبيعة الشعر من طريقة سنايئ، فلكما اكن الشاعر ُمل

وتذهب  وبهاءه،  رواءه  الشعر  تفقد  املنطقية  الطريقة  وأمجل، ألن  أرق  شعره  يقول، اكن 
حبالوته.

ُدِع  وأنه  واملراقبة،  الرياضة،  أثناء  رآه يف  بما  أنه حتدث  يثبت  أن  نظاىم  وقد حاول 
إىل ادلخول، فانضم إىل املجلس اذلي أرشق بنور اهلل، فأدرك احلقائق اليت صاغها شعًرا، 
فأثبت ذلك يف قوهل: "لقد احتبس لساين يف ذلك املجلس، فأمسك العشق بعناين، وقادين 
إىل حيث اتلجليات اإلهلية، فقال ملك السرت: من اذلي جاء يف هذا الوقت؟. فقلُت: إنين 
ِعْدُت برؤية احلقائق. فألى املالئكة احلجب بعيًدا، كما  آديم، فإذا أِذْنتُم يل – مرة – سىَ
أبعدوا عين ُحُجب جسيم، وجاء صوت من أخص بقعة. أن ادخل يا نظاىم، فاقرتبُت من 
باألنوار  مرشفًا  جملًسا  بلغُت  حىت  ادلخول،  يف  فتوغلُت  ادخل،  فقال  هلا،  حارس  أخص 

اإلهلية، وقد أقفلت عني السوء عن رؤيته. وحينذاك أدركت احلقيقة"))).

فكما قدل الشاعر الصوفية يف االعتكف للتفكر واملراقبة، جنده يستعمل أسلوبهم يف 
اقًا خالبًا. شعره فيجعله برَّ

ولعل هذا يفرس نلا الفرق بني أسلوب لك من سنايئ ونظاىم؛ فأسلوب نظاىم أرق وأمجل.

گرفت زبانم  نقب  آن  در  چونكه  گرفت)))  ــم  ــان عــن نــه  نقيبا  عــشــق 
كيست؟ بدينوقت  گفت  زدم  ـــــاردىه آدمــيــســتحلقه  گــفــتــم اگـــر ب
ــد ــن ــداخــت ــران ــــرده ب ـــرشوان پ ـــي انــداخــتــنــدپ در  ــركــيــب  ت ـــــــردۀهءۀ  پ
رساى ــن  ــرتي ــاص خ از  جـــرم  آىال  در  نــظــاىم  ــه  ك آمــد  در  ــانــگ  ب
ــدم ــدمخــاصــرتيــن حمــــرم آنــــدر ش ش درونــــرت  آى  درون  ــت  ــف گ
ــهبــــارگــــى يـــافـــتـــم افـــروخـــتـــه دوخــت او  ديــــدن  از  بــد  چــشــم 

ص)5) األرسار،  خمـــزن  ــاىم:  ــظ )ن
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– قد أحس بالفرق بني أسلوبه وأسلوب سنايئ، وأيقن أن  – نفسه  ويبدو أن نظاىم 
ْفُضل أسلوب صاحبه، ألننا جنده يقول: "ولو أن الشعر يف "احلديقة" اكذلهب، إال  أسلوبه يىَ

أن سكة ذهيب أفضل"))).

وهكذا نرى أن نظاىم – يف "خمزن األرسار" – وإن يكن قد قدل سناىئ – يف "حديقة 
احلقائق" – من حيث املوضوع، فاختذ الشعر وسيلة للتهذيب اخلليق – ىلع طريقة الصوفية 
– إال أنه قد تقدم خطوة جديدة، فجعل منظومته أدقَّ تنظيًما، وأرّق أسلوًبا، وتناول فيها 

موضواًع حمدًدا، فاستوىف احلديث عنه بأسلوب شعري مجيل.

– يف رصاحة وجرأة، واكن حديثه  – اليت اكنت يف عرصه  وقد عرض نظاىم املساوئ 
مملوًءا باالحتجاج الغاضب، كما اكن يتمىن أن يسود العدل والوفاء يف دنيا رسيعة الزوال، 
أتفه من أن يُْزرىَع فيها ظلم أو حقد. وهو – يف هذا – عكس شعراء ابلالط تماًما، ألنه 
ال ينافق مثلهم، بل يعتمد ىلع األسس ادلينية يف حماربة الظلم واالضطهاد، ويه طريقة لم 

تكن ختدم أغراض احلكم املتناحرين يف عرصه.

وقد أصبح نظاىم – بطريقته هذه – إماًما قدله كثري من الشعراء يف إيران، واهلند.

األنوار"؛  "مطلع  نظم  اذلي  5)7ه،  اعم  يف  املتوىف  ادلهلوي  خرسو  أمري  قدلوه:  فمن 
املتوىف يف اعم  واكتيب  األزهار"؛  "روضة  نظم  اذلي  ))7ه،  املتوىف يف اعم  كرماين  وخواجو 
8)8ه، اذلي نظم "لگشن أبرار"؛ وعريف الشريازي املتوىف يف اعم 999ه، اذلي نظم "جممع 

األبكار".

بهرتاست)))  گرچه در آن سكه سخن چون زرست آن  از  ـــن  زرم ــهءۀۀ  ـــ ــك س
ص7)) األرسار،  خمـــزن  ــاىم:  ــظ )ن
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وقد قدل هؤالء مجيًعا منظومة "خمزن األرسار" نلظاىم شكاًل وموضواًع؛ فاختاروا وزنها 
الشعري، وتأثروا بما ورد فيها من حمتويات.

ونذكر منهم ىلع سبيل املثال أمري خرسو ادلهلوى اذلي قسم منظومته "مطلع األنوار" 
أستاذه  ا  ً دلِّ ُمقىَ والوحدة مع اهلل،  والفضيلة،  فيها عن األخالق،  إىل عرشين مقالة، حتدث 

نظاىم – يف "خمزن األرسار" – إىل حد كبري ))).

ونكتيف بهذا القدر من احلديث عن "خمزن األرسار"؛ نلتحدث عن منظومة الشاعر 
اثلانية "خرسو وشريين".

Mohammad Wahid Mirza: The Life and Works of Amir Khusrau, p. 190. (((



الفصل األول
دراسة حول منظومة خرسو وشريين

1- تاريخ إتمام املنظومة: 
رشع نظاىم يف نظم قصة "خرسو وشريين" بعد فراغه من نظم "خمزن األرسار". 

– من  ويبدو أن اختياره هلا اكن استجابة ملا يف نفسه من حب لزوجته األوىل "آفاق" 
ناحية ، وإرضاًء مليل انلاس يف عرصه – من ناحية أخرى ؛ فقد اكنوا يميلون إىل هذا انلوع 

من القصص اذلي يصور العشق يف أجىل صوره وأروعها))). 

ويه تقع يف 6500 بيت من الشعر تقريبًا، نظمها الشاعر يف حبر اهلزج املسدس. 

وأرجح أنه فرغ من نظمها يف اعم  )58 ه، وإن اكن ابلاحثون خيتلفون يف ضبط تاريخ 
ُر أنها تمت بعد "خمزن األرسار" بعرش سنوات، أي يف اعم )57 ه، ألنه  إتمامها؛ فباخر يقرِّ

يرجح أن منظومة "خمزن األرسار" قد أكملت يف اعم )56 ه، مما سبقت مناقشته. 

))) سبق ذكر األبيات اليت تشري إىل سبب اختيار الشاعر هلذه القصة رغم أنه بدأ بمخزن األرسار.

ابلاب اثلاين
منظومة خرسو وشريين
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ويستشهد ىلع ذلك ببيت من الشعر، هو قول نظاىم: "لم يضع شخٌص ِمثْلىَ هذا اخلال 
ىلع وجه اجلميالت، منذ إحدى وسبعني ومخسمائة سنة"))). 

وقد ورد هذا ابليت – بنفس الرواية السابقة – يف إحدى خمطوطات املتحف الربيطاين 
ريَّ اتلاريخ فيها إىل اعم 576 ه)))، كما تغري إىل اعم  بلندن)))، كما روى روايات خمتلفة، تىَغىَ

579 ه)))، وإىل اعم 580 ه)5). 

ولكننا نستبعد لك هذه اتلواريخ، اليت نتجت عن تغري روايات ابليت اذلي يثبت تاريخ 
إتمام املنظومة؛ خصوًصا بعد أن أثبتنا أن الشاعر أكمل منظومة "خمزن األرسار" – اليت 

تسبقها – يف اعم )58 ه، مما يرجح أن منظومة "خرسو وشريين" تمت بعد هذا اتلاريخ. 

كما أكمل منظومته اثلاثلة "يلىل وجمنون" يف اعم )58 ـه–كما سيأيت – وهذا يرجح أن 
"خرسو وشريين" تمت يف املدة اليت تقع بني )58  ـهو )58 ه. 

وحنن نميل إىل أنها تمت يف اعم )58 ه؛ ألن نظاىم – حينما داعه قزل آرسالن إيله، 
أن جهان  يفهم منه  بما  – أجاب  قد أعطاه شيئًا  پهلوان  أخوه جهان  إذا اكن  وسأهل عما 
پهلوان مات منذ مدة قصرية، ألنه ألى اللوم ىلع األقدار اليت اختطفته من ادلنيا – رسيًعا 
ذ ما أوىص به، فأصابته كما أصابت العالم خبسارة فادحة، فقال: "نعم، لقد  – قبل أن يُنفِّ

W. Bacher: Nizamis Leben und Werke, p. 4. (((
 Rieu: Supplement to the Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum,  (((
                   p.155.5

سال شش  وهفتاد  پانصد  از  گذشته  خال )))   چنــني  كس  خوبان  خط  نزدبر 
ـــن  ـــريي ـــــرسو وش )نـــــظـــــاىم: خ
ص5))) ـــردى"،  ـــگ ـــت دس ــــرش  "ن

Rieu: Supplement to the Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, p. 154.4 (((
سال ىس  وپنجاه  پانصد  از  گذشته  خال )5)    چنــني  كس  خوبان  خط  نزدبر 

)مخسه نظاىم "طبع طهران" ص ) من املقدمة)
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– امللك الراحل السعيد جبائزة من ماهل اخلاص، فلما طوت السفينة حبر عمره  – يل  أمر 
رسيًعا، أصابتين بل أصابت العالم لكه برضر بالغ... ولكن سويق سوف تروج من جديد، 
ر مثل هذه املنظومة املحببة إىل انلفوس؛ ما دام قد خلفه ىلع العرش حاكم مثلك،  فتُقدَّ

من نسل احلكم املصلحني"))). 

فهذا ديلل ىلع أن دعوة قزل آرسالن اكنت عقب وفاة أخيه جهان پهلوان – اذلى تويف 
يف أوائل اعم )58  ـه؛ يرجح أن الشاعر أتم قصة "خرسو وشريين" قرب وفاة هذا األتابك، 
ولكن رسعة موته حالت بني الشاعر وبني اجلائزة؛ فأرسل مدحيًا إىل أخيه – وخليفته – 

قزل آرسالن، فداعه إيله، وأثابه بسخاء. 

وهذا هو اذلي جيعلنا  نرجح أن املنظومة أكملت يف اعم )58 ه، بينما اكن السلطان 
طغرل السلجويق شابًّا، يف اثلامنة عرشة من عمره. وقد أشار الشاعر إىل ذلك يف قوهل: "إن 

السلطان الشاب ملك حسن احلظ، فليكن ذا عرش وتاج دائًما"))).  

2- تقديم املنظومة وما أصابته من جناح: 
قدم الشاعر هذه املنظومة لألتابك جهان پهلوان، ثم قدمها ألخيه. قزل آرسالن من 
بعده، ولكنه بدأ بمدح السلطان طغرل السلجويق اذلي اكن ابن أخيهما، واكن فضاًل عن 
ذلك السلطان الرشع ىلع العراق وكردستان وآذربيجان، رغم أنهما اكنا مترصفني يف لك 

شئون ادلولة – منذ اكنا وصيَّني عليه – لصغر سنه. 

خويشم ــاص  خ از  سعيد  ــاه  ش ــىل  ب پيشم )))  ز  ــودى  ــرم ف ــــچه  آن پذيرفت 
روانــكــرد كشىت  او  عمر  حبــر  زيانكردچــو  را  اعلــم  مجــلـــــهءۀ  ــه  ــران م
برجاى تو  چون  شاىه  هست  چون  وىل  آراى  ــور  ــش ك ـــزاداگن  ـــه ش ــان  ــم ه
انگز رغــبــت  پــذرفــتــهــاى  آن  ـــود بــــازار مــن تزاز  ــــاره ش ـــر ب دگ

 ((55 ص  وشــرييــن،  ــرسو  خ )نــظــاىم: 
جوانبخت ــاه  ش ــوان  ج سلطان  چــو  ــت   )))  ــاج وازخت ت ــاد از  ب ــوردار  ــرخ كــه ب

((5 ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
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وقد أصابت هذه املنظومة جناًحا لم تصبه غريها من منظومات الشاعر، فقد تقبلها 
هل  يكتب  لم  أمره  أن  ولو  عمله،  ىلع  الشاعر  بإثابة  وأمر  حسن،  بقبول  پهلوان  جهان 

اتلنفيذ، نظًرا لوفاته، وعدم تنفيذ أتباعه ما أمر به. 

ب بها قزل آرسالن، فداع الشاعر، وأحسن استقباهل، وجالسه يوًما اكماًل؛ مما  كما رحَّ
قاة، وسكت  يصوره الشاعر يف قوهل: "أمر األتابك برفع أواين اخلمر احرتاًما يل، فتوقف السُّ
املطربون، وقال: لنستفد – هذا ايلوم – من نظاىم، - من الصباح إىل املساء – بدل الرشاب 
والغناء، فنغمات نظمه أحىل من العود، وشعره غناء... لقد جاء اخلرض، فلنرتك اخلمر، ألننا 

جند – بفضله – ماء احلياة"))). 

ثم أخذ الشاعر يصور مبلغ احرتام األتابك هل، واستماعه إىل نصاحئه، وثنائه ىلع علمه، 
وحكمته، وإشادته بشعره، وإعجابه بمنظومة "خرسو وشريين" فقال: "اكن اإلعجاب يغمر 
األتابك وهو يستمع إىل نظيم، فلما وصل احلديث إىل خرسو وشريين، اكن اإلعجاب قد 
بلغ أىلع درجاته، فوضع يده ىلع كتيف، وأخذ يغمرين باستحسانه – دون انقطاع – قائاًل: 

لقد أحيىَيْتىَ – بمنظومتك – تارخينا القديم"))). 

گرفنت ــر  ب ىم  ــان  ــي م از  ــفــرمــود  ب ــنت)))  ــرف گ ـــر  ب ىپ  ــــرا  م مـــــــداراى 
دربند  داشـــت  ســاقــيــانــرا  خرسند خبــدمــت  كـــرد  مــطــربــانــرا  بــســجــده 
تاشام روز  يــك  ــن  اكي ــرد  ك جام اشـــارت  واز  رود  از  شــويــم  را  نــظــاىم 
ـــت  زرودس خــوشــرت  او  نظم  ـــواى  رسوداســـــتن ا  ـــاى  ـــوهل ق رسارس 
بتابيم  رس  ـــاده  زب آمــد  ــرض  خ ــو  يابيم چ ــرض  ــاخ ب ــــدىگ  زن آب  كـــه 

((5( ص  ــن،  ــريي وش ــرسو  خ )نــظــاىم 
ميكرد  ــوش  گ ــرسو  خ ــو  راچ حديثم  ميكرد )))  ــوش  ــرن پ ـــن  ده ــىن  ــريي ش ز 
ــد آم در  ــىن  ــريي ــش ب چـــو  ــت  ــكي آمــدح در  ــن  ــريي وش خـــرسو  ــث  ــدي ح
ــهــاده ن بـــردوشـــم  ـــت  دس نهادهشهنشه  گــوشــم  در  حلقه  حتسني  ز 
كــردى ـــــدازه  ان ىب  ــردىگــزارشــهــاى  ــخ مـــارا تـــازه ك ــاري بـــدان ت

((5( – )نظاىم: خرسو وشريين، ص )5) 



الكتاب اثلاين
259259

ثم منح األتابك الشاعر قرية – كجائزة هل ىلع نظمه هذه القصة – وأثبت الشاعر ذلك 
يف قوهل: "قال األتابك: لقد أصبحت فرًضا – عيلَّ وىلع أيخ – أن خنصص لك مرتبًا، تقديًرا 
تلعبك اذلي استغرق سنوات – يف سبيل نظم هذه القصة -.... وقد اكن أيخ بطاًل مظفًرا، 
فماذا قدم لك من اجلواهر؟ سمعُت أنه منحك قرية من ماهل اخلاص تلعيش يف رفاهية، فهل 

سلموك هذه القرية أم ال؟! وهل أرسلوا إيلك أمر ملكيتها أم ال؟!.."))). 

وقد أجاب الشاعر بلباقة، فقال: "إنين – منذ ابلداية – لم أنظم هذه القصة اجلميلة 
طمًعا يف العطاء؛ فقد اكن هديف – من نظمها – أن تكون وسيلة ملدحكم، واآلن... لِمىَ 

أطلب األجر بعد أن ظفرت بشكركم، ورضاكم؟!."))).

ثم قال إنه لم يظفر بمنحة أخيه الراحل لرسعة وفاته، فرُسَّ األتابك بإجابته؛ وأمر هل 
بالقرية، مما وضحه الشاعر يف قوهل: "قبل األتابك مين هذه اإلجابة، ألنه أحس بإخاليص 
من  متوارثة  تكون  وأن  بملكيتها،  أمًرا  وأعطاين  "محدونيان"  قرية  فأهداين  هل،  ادلائم 
بعدي، ووقع عليه باسم قزل شاه، فأصبحت القرية ملًك يل بكل ما فيها، لسد حاجيت 

ـــرادار ــر ب ــن وهــم ب ــر م ــم ب ــون شــري مــادر)))  تــرا ه ــرض شــد چ مــعــاىش ف
بــود ــان  ــه ج شهنشاه  ــو  ك ــــرادر  بودب پهلوان  وهــم  ملك  هم  را  جهان 
گنجبـــدان نــامــه كــه بـــردى ســاهلــا رنج واز  گوهر  از  مزد  دست  دادت  چه 
خالصت بــر  زد  ــه  ــرع ق ــيــدم  خاصتشــن ازمـــال  زد  قــرعــه  ــــاره  دوب
يانه دادنــــد  دهـــت  آن  گـــوىئ  ــه  يــانــه؟!چ ــد  ــادن ــت ــرس ف ده  مــثــال 

 ((5( ص  الـــســـابـــق،  ـــع  ـــرج )امل
ــوت ايـــن تـــاج مــكل ــاق ــن ي ــه م اول  )))  ك ــم  ــســت ــرب ب ــا  ــه ب ــر  ــه ب از  نـــه 
فسانه شريين  يــن  از  مقصود  ــرا  بــهــانــهم ــــد  آم ــــــرسوان  خ داعى 
بانم  بـــرز  آمـــد  خـــرسو  شــكــر  ــو  خــوانــم؟!چ چــه  وشــرييــن  شكر  فسون 

((55  –  (5( ص  السابق،  )املــرجــع 
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وحاجات ذرييت – نساًل بعد نسل – وجعلها معفاة من الرضائب، وأسقطها من ملكيته إىل 
يوم القيامة"))). 

وهكذا أثيب الشاعر بسخاء)))، فأطنب يف وصف ما حدث، فقد اكنت زيارته لقزل 
آرسالن يه املرة الوحيدة – فيما يبدو – اليت ذهب الشاعر فيها إىل حاكم – بناًء ىلع 

طلبه – مما جعل لسانه يلهج بشكره، واثلناء عليه. 

ا، فطبييع أن يسهب الشاعر  والواقع أن هذه املنظومة يه أسعد منظومات الشاعر حظًّ
يف مدح األتابك، وأن يرثيه بعد قتله. 

قائاًل:  استشهاده  إىل  فأشار   األتابك)))،  رثاء  يف  شعرية  قطعة  باملنظومة  أحلق  وقد 
"استشهد إثر رضبة من أحد أهل السوء، سوف تكون اعقبته يف اآلخرة، أسوأ من نهايته 

يف ادلنيا"))). 

شــاه ــــدرا  ومح داع  آن  ــت  ــرف ــذي پ راه )))  ــدو  ب دل  از  ــود  ب كــه  بــاخــالىص 
كرد من  ــالص  اخ وبــا  خوبامحد  كردچو  ــن  م خــاص  را  ــان  ــي محــدون ده 
مسلسل  دادم  خــطــى  ـــاه مــســجــلبــمــمــلــوىك  ـــش ـــزل بــتــوقــيــع ق
تماىم بــر  ده  ــن  اي خبشيده  شــد  ــمــاىمكــه  ت زاد  ـــر  ب زاد  ـــر  ب ــــا  زم
غــرامــت ىب  دادم  ــق  طــل قيامتبــمــلــك  ــا  ت ــد  ش او  مــلــك  بطلى 

 ((55 ص  وشــرييــن،  ــرسو  خ )نــظــاىم: 
))) بالغ دولتشاه يف تقدير اجلائزة اليت أعطاها قزل آرسالن نلظاىم فقال يف تذكرة الشعراء، ص9)). إن األتابك خلع 
عليه أربع قرى مزروعة معمورة والطريف أن باخر أخطأ يف كتابه: حياة نظاىم وآثاره  باألملانية، ص7). فتوهم 
أن »محدونيان« تدل ىلع قريتني اسم إحداهما »محد« واسم األخرى »نيان«، وحاول أن يصحح خطأ دولتشاه 
فوقع هو يف اخلطأ، ألنه ترجم »چهار ِده معمور ومزروع« – أي أربع قرى معمورة مزروعة -، ىلع أنها »چهار 

دىَه« أي أربع عرشة قرية. 
))) نظاىم: خرسو وشريين، ص 58) – 59) .

بدانديش ــم  زخ از  يافت  شــهــادت  بيش  )))  ازيــن  ــاداش  پ آجنهان  ــاداش  پ كه 
 ((58 ص  وشــرييــن،  خــرسو  )نــظــاىم:   
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وبدييه أن وصف الشاعر ملجلس األتابك، وتسجيله ملا دار بينهما من أحاديث، اكن 
بعد زيارته هل، أي بعد اعم )58 ه، وأن رثاءه لألتابك اكن بعد قتله يف اعم 587 ه، مما يرجح 

أنه اكن يضيف إىل منظوماته بعض امللحقات أحيانًا. 

3- شخصيات القصة وأماكنها: 
منظومة "خرسو وشريين" قصة أساسها احلب اذلي يربط بني قلىب "خرسو پرويز" أحد 

ملوك الساسانيني، ومعشوقته األرمنية "شريين". 

وقصة عشق "خرسو وشريين" معروفة متداولة؛ فقد اكن انلاس يتناقلونها يف صورة روايات 
شفوية، يؤيدها وجود بعض اآلثار املتصلة بها، واألماكن اليت ُمثِّلْت فيها بعض أدوارها. 

بني  تنترش  وپرويز"  "خرسو  حول  تدور  كثرية  قصًصا  أن  إىل  الطربي  أشار  وقد 
اإليرانيني)))؛ وأيَّده الفردويس الشاعر، فقال – حينما بدأ يعرض هذه القصة نظًما: "اآلن 

د قصة قديمة، فأنظم قصة خرسو وشريين"))).  أجدِّ

وهلذه القصة أبطال، وأماكن ُمثِّلت فيها أدوارها. 

أما أبطاهلا؛ فهم – كما عرضهم نظاىم – ينحرصون يف هذين االسمني: 

"خرسو  وشريين"– كما يدل عليهما عنوان املنظومة – ويف شخص ثالث اسمه "فرهاد". 

))) الطربي: تاريخ األمم وامللوك، ج)، ص 7)) – 60). 
كنم  ــو  ن كــهــن  داســـتـــان  ــون  ــن ك كنم )))   وخــــرسو  شــرييــن  ــاى  ــه ــن خ

(((5 ص  ج5،  شاهنامه،  ـــردويس:  )ف
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ولنئ اكن "خرسو" أحد ملوك الساسانيني، فإن "شريين" خمتلف يف أصلها، وموطنها؛ 
فقد روي أنها اكنت من بالد األرمن، كما قيل إنها اكنت من آذربيجان، وإن اكن اسمها 

يرجح أنها إيرانية))).

ويبدو من عرض نظاىم للقصة أنها اكنت أرمنية، اعشت يف املنطقة القريبة من حبر 
اخلزر. 

  – وسواء أكانت شريين إيرانية أم أرمنية، فيه شخصية تارخيية – كخرسو سواء بسواء
ىَُشكَّ أحد يف وجودها. وال يعنينا أصلها بقدر ما يعنينا ما اكن بينها وبني خرسو من  لم ي

صالت احلب، وحرارة العشق. 

أما فرهاد؛ فمن اجلائز أن يكون شخًصا خيايلًّا – من خلق نظاىم- تمشيًا مع الطريقة 
املتبعة يف نظم مثل هذه القصص، ومع مذهبه هو اذلي سيأيت احلديث عنه. 

تثبت  اليت  اتلارخيية  ادلالئل  انعدام  خيايلة  شخصية  فرهاد  أن  نرجح  جيعلنا  واذلى 
الفرس  الطربي)))؛ وغرر أخبار ملوك  القديمة: كتاريخ  الكتب  يرد اسمه يف  وجوده، فلم 
الشاهنامه  يف  يذكر  ولم  اهلمداين)))؛  الفقيه  البن  ابلدلان  وكتاب  للثعاليب)))؛  وسريهم 

للفردويس)5).

بذلت  كما  إيرانية،  أنها  منه، إلثبات  زواجها  بعد  ملعشوقة خرسو  قد وضع  اسم شريين  أن يكون  اجلائز  من   (((
املؤرخ  عن  ص).  باألملانية،  وشريين  فرهاد  كتابه  يف  دودا،  نقل  وقد  إيراين،  اإلسكندر  أن  إلثبات  حماوالت 
األرمين سپئوس أن شريين من أهايل خوزستان، وقال إن خوزستان اكنت مشهورة بقصب السكر، وأن اسمها 

شريين – أي حلوة – مأخوذة من هذا. 
))) الطربي: تاريخ األمم وامللوك، ج)، ص 7)) – 60). 

))) اثلعاليب: غرر أخبار ملوك الفرس وسريهم، ص )69 – )69. 
))) ابن الفقيه اهلمداين:كتاب ابلدلان، ص 58).

)5) فردويس. شاهنامه، ج5، ص 5)) – 55). 
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ويبدو أن نظاىم هو أول من ذكر اسم فرهاد، يف منظومته "خرسو وشريين". 

ل اللنب بواسطتها من  أما القناة املنحوتة يف جبل "بيستون" واليت قيل إن فرهاد شقها يلُنقىَ
مراع امللك إىل قرص شريين؛ فقد ذكرها القزويين يف كتابه آثار ابلالد)))، ومن يدري؟!... 
فلعل القزويين متأثر – يف ذلك – بما ورد يف "خرسو وشريين" نلظاىم، ألن كتابه مؤلف يف 

اعم )67 ه، أي بعد أن نظم الشاعر القصة بأكرث من تسعني اعًما. 

– إىل أن فرهاد هو اذلى  – يف منظومته  الشاعر  القناة، وإشارة  ويبدو أن وجود هذه 
قام بشقها، حىت حيظى – إذا ما أفلح – بالزواج من شريين، هو اذلى ساعد ىلع اختالق 
القصص حوهلا، وحول فرهاد. وقد راجت هذه القصص حىت أضفت ىلع فرهاد مسحة 
تارخيية،  شخصية  جعلته   – خلرسو  منافًسا  نظاىم  جعله  أن  بعد  خصوًصا   – تارخيية 

كخرسو وشريين سواًء بسواء. 

الغريب  الشمال  يف  األرمن،  بالد  فيه:  القصة  أدوار  فيها  مثلت  اليت  األماكن  وأما 
إليران، خصوًصا يف اعصمتها "بردع" بالقرب من حبر اخلرز – حيث اكنت ديار شريين- ، 
ثم أجزاء خمتلفة من إيران – ديار خرسو – كآذربيجان، واملدائن، وقرص شريين – بالقرب 
من كرمانشاهان؛ وال زالت أطالل القرص، والقناة املنحوتة يف اجلبل، وبعض اآلثار األخرى 

توجد حىت اآلن.

وندع هذا احلديث حول املنظومة، نلعرض – يف اختصار – قصة "خرسو وشريين" كما 
صوَّرها نظاىم.

))) القزويين: آثار ابلالد، ص 8)) – ))).





الفصل اثلاين
قصة خرسو وشريين كما عرضها نظاىم

اهلل،  توحيد  عن  فيها  حتدث  تقليدية؛  بمقدمة  وشريين"  "خرسو  منظومة  نظاىم  بدأ 
ْن قدمت هلم، ثم حتدث عن العشق، وأهميته  ومدح الرسول، وسبب نظم القصة، ومدح مىَ
يف حياة البرش، حىت يربر نظمه لقصته "خرسو وشريين". وختم املقدمة باإلشارة إىل الرصاع 

اذلي حدث بينه وبني نفسه، حينما رشع يف نظم هذه القصة))). 

كرسى  قمري  أصبح  "ملا  فقال:  پرويز)))"  "خرسو  والدة  عن  باحلديث  القصة  بدأ  ثم 
آنوشريوان حماقًا، أسند العرش إىل "هرمز "اذلى اكن ملًك مظفًرا اعداًل، فعمر ادلنيا بعدهل، 

وترسم خطى وادله، فأكرث من الرب والعطف، وأحيا رسوم ادلين"))).

وداع "هرمز "ربه – يف ترضع وخشوع – أن يهبه ابنًا، فاستجاب اهلل داعءه، ومنَّ عليه 
بابن مجيل "ملح فيه عالمات امللك فسماه خرسو پرويز )))".

))) نظاىم: خرسو وشريين، ص ) – 9). وقد سبقت اإلشارة إىل هذه األشياء، وعرض صور منها. 
))) »خرسو پرويز« معناها »امللك املظفر«.

سياىه  در  كــرسى  مــاه  شد  چــون  كه  ـــاىه)))  ــــادش پ ـــت  خت داد  ــز  ــرم ــه ب
ميكرد داد  هــرمــز  ـــروز  اف ميكردجــهــان  ـــاد  آب ــان  ــه ج خـــود  ـــداد  ب  
ميداشت بــرجــاى  ــدر  پ ــم  رس ميداشتهمان  برپاى  وديــن  بردست  دهش 

((0 ص  ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن
تمامش ـــده  دي ـــرسوى  خ در  پـــدر  ــامــش )))  ـــز ن ـــروي ــــرسو پ ـــاده خ ـــه ن

ــة) ــح ــف ــص ـــع وال ـــرج ـــفـــس امل )ن
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وقد أحاط الشاعر "خرسو پرويز"– بطل القصة – بهاالت ابلطولة منذ صغره، فتحدث 
عن ذاكئه، وحسن نمائه، واعتدال قامته، وفرط مجاهل، وروعة فصاحته، وإملامه بكل علم 

وفن، قبل أن يبلغ العارشة من عمره. 

كما حتدث عن قوته اخلارقة، "فقد اكن – وهو يف العارشة من عمره – يرصع من اكنوا 
يف سن اثلالثني"))).

كما اكن قويًّا يشطر بسيفه احلجر نصفني، وحيكم الرماية، فال خيطئ اهلدف أبًدا. 

"فلما بلغ عمره الرابعة عرشة بدأ علمه يظهر، وأخذ يلم بالعلوم اخلفية، ويطلع ىلع 
حسنات العالم وسيئاته"))). 

ا بدقائق العلوم العلوية"))). "واكن أستاذه يدع "بزرگ أميد"... واكن اعلًما، اعقاًل، ملمًّ

وقد توفر ىلع تربية خرسو؛ "فأرشق قلبه بتعليمه، وتلقن عنه حكًما كثرية"))).

ثم حتدث الشاعر عن حرص "هرمز" ىلع تلقني ابنه مبادئ العدل، وأخذه بالشدة يف 
تطبيق العدالة، فذكر أن "خرسو "ذهب يوًما للصيد، ثم نزل يف قرية يلقيض فيها يللته، 
إىل  فلما رجع  فيها،  ما  املزرعة، ورسق خادمه  نبات  أكل حصانه  بينما  بالرشاب،  وُشِغل 
يكتِف  ولم  املزرعة.  لصاحب  خادمه  وقدم  احلصان،  قوائم  بقطع  وأمر  غضب،  نفسه، 

بنياد افــكــنــد  ــى  ــال س بـــرده  ــو  چ ــاد)))  ــرب ب مـــيـــداد  ســـالـــان  ىس  رس 
((( ص  ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن

ــد چــــارده ســال  ــو عــمــر آمـــد حب چ ــال)))  وب ــر  پ را  ـــش  دان مـــرغ  آمـــد  ــر  ب
كــرد ــهــان  ن جستنيهاى  در  كرد نــظــر  جهان  ــاى  ــده وب نيك  حساب 

((( ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
ـــا بــــزرگ امــيــد نــــاىم بــــود دان ــا   )))  ــوان وت ــل  ــق ع از  ــد  ــي ام ــــزرگ  ب
نــهــاىئ ارسار  آورده  ـــاىن بـــدســـت  ـــم ـــجـــهـــاى آس ـــد گـــن ـــي لك

 ((( ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
برافروخت  بتعليمش  روشـــن  دل  آمــوخــت)))  در  حكمتها  بــســيــار  زو 

ــة) ــح ــف ــص ـــع وال ـــرج ـــفـــس امل )ن
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وادله "هرمز" بهذا بل غضب عليه، وأنَّبه تلعديه ىلع الرعية، ولم يعف عنه إال بعد رضاعة 
ومعذرة، حينما أيقن أنه استقام، وأصبح أهاًل لوالية العرش من بعده))). 

ثم أخذ الشاعر يمهد لظهور "شريين" فأورد أن "خرسو" رأى – يف منامه – جده "آنوشريوان 
الرياح  – وهو حصان رسعته كرسعة  "يعطيه أربعة أشياء يه: شريين اجلميلة، وشبديز 
املرسلة، والعرش – اذلى اعزت به آباؤه وأجداده، وباربد املغين اذلي طبقت شهرته اآلفاق))). 

ثم ذكر أن "خرسو" اكن هل نديم خاص اسمه "شاپور"، اكن ماهًرا يف فن الرسم واتلصوير 
مهارة "ماين"))) ، فضاًل عن طوافه العالم من املغرب إىل املرشق. 

وذات يوم أخرب شاپور خرسو بأن امرأة تدع "شمريا" حتكم بالقرب من حبر اخلزر، 
ويه تلقب بـ "مهني بانو)))" لفرط قوتها، اليت فاقت قوة الرجال. 

الربيع يف موقان، والصيف يف بالد األرمن، واخلريف يف  واكنت "شمريا" تقيض فصل 
إقليم أران، وتمتلك من  بالد األخباز، والشتاء يف بردع)5)، كما اكنت تبسط نفوذها ىلع 

اخليل املسومة ما ال عّد هل وال حرص)6).

))) نظاىم: خرسو وشريين، ص )) – 7).
))) املرجع السابق، ص 7) – 8).

))) املقصود بماين هذا انليب الفاريس القديم اذلي برش بادليانة املانوية املعروفة ويبدو أنه اكن ماهًرا يف فن انلقش 
واتلصوير، كما ذكر أبو املعايل حممد احلسيين العلوي يف كتابه بيان األديان، ص 7).

))) لقب »مهني بانو« معناه »أعظم النساء« أو »املرأة العظيمة«. 
مر.  كما  اضمحالهلا،  بعد  مكنها  گنجه  احتلت  وقد  أران،  إقليم  اعصمة   – قديًما   – بردعة  أو  بردع  اكنت   (5(

)6) نظاىم: خرسو وشريين، ص 9). 
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ولم تكن مزتوجة، وإنما اكنت تعيش مع ابنة أخيها "شريين". اليت اكنت ويلة عهدها، 
حلوتان،  شفتاها  الراحئة...  عطرة  املتفتحة،  اكلزهرة  اجلمال،  بارعة  عفيفة  فتاة  واكنت 

واسمها – أيًضا – شريين))). وهلذا فقد شبَّه الشعراء شفتها باحللوى"))). 

واكن أمراء العالم يطيعونها، كما اكنت سبعون فتاة مجيلة يقمن خبدمتها؛ حىت يلُخيَّل 
لإلنسان أن مكنها اكجلنة، وأن هؤالء الفتيات كحور اجلنة املشهورات))).

ا، يستطيع  واكن عندها حصان مجيل أسود اللون يسىم "شبديز)))" اكن رسيع العدو جدًّ
أن يغزو برسعته مجيع أرجاء العالم)5).

وهنا بدأت قصة عشق "خرسو" لـ "شريين"، فإن شاپور اذليك لم يكد يفرغ من كالمه 
وال  ينام  ال  ولًها،  فصار  "خرسو"  قلب  يف  العشق  استيقظ  حىت  و"شريين"  "شمريا"  عن 

يسرتيح من فرط العشق)6). 

ورجا "خرسو" "شاپور" أن حُيرِْض هل "شريين" فوعد بذلك، ورحل إىل بالد األرمن حيث 
أقام يف دير، وأخذ يسأل الرهبان عن مساكن "شريين" وبعد مجع املعلومات الكفية رسم 

صورة "خرسو" ىلع ورقة كبرية، وأرسلها إيلها. 

))) سبقت اإلشارة إىل أن »شريين« معناها حلوة. 
پاكش ــان  ــرج ب ـــده  ش فــتــنــه  ــر  ه ــرب خبــاكــش)))  ــن ــه عـــهـــده ع ــبــشــت ن
نرسين  نــز  وبــويــش  نــرسيــن  ــش  شريين رخ ــز  ن ــش  ــام ون شــرييــن  لبش 
خوانند نــوش  را  لبش  لفظان  ــدشكر  ــن ـــوش دان ـــان ــني ب ــه ــد م ــه ــع ويل

(5( ص  ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن    
مشهور هست  بهشىت  حــور  اگــر  حور)))  لعبتان  وآن  آنطرف  است  بهشت 

 (5( ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
))) لكمة »شبديز« معناها »أسود اكلليل«.

)5) نظاىم: خرسو وشريين، ص )5. 
هوشيار شاپور  اينسخن  برگفت  چو  بيدار)6)  وعشق  گشت  خفته  فــراغــت 
گفت  بــدان  خرسو  شد  آشفته  ونميخفتچنان  ــاســود  ــي ن ـــودا  س ـــزان  ك

(5( ص  ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن
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وهنا – أيًضا – بدأ عشق "شريين" خلرسو، فلم يكد نظرها يقع ىلع صورة "خرسو" 
الصورة... من رسمها؟ ال ختفني هذا األمر.. فأحرضن  لفتياتها "أحرضن هذه  قالت  حىت 
الصورة أمام العاشقة، فجلست تنظر إيلها بضع سااعت، فقد تعلق قلبها بها، فلم يستسغ 
االنفصال عنها، واكنت لك نظرة إيلها جتعلها ثملة، فتغيب عن وعيها... وقد ضعف قلبها 
من شدة العشق، ولكنها – رغم ذلك – اكنت تبحث عن الصورة – لكما أخفتها فتياتها 
عنها – رغم  من أمامها – حىت خشني أن تصري شريين أسرية الصورة، فتذبل وتذوي، فقطَّ

مجاهلا – حىت يتالىش رسم صاحبها من ذاكرتها))).

ولكن شاپور رسم صورة خرسو مرة أخرى، وأرسلها إىل "شريين" فلما تأملت فيها – 
مرة ثانية – انعقد لسانها وهامت روحها))).

ثم أرسل شاپور إىل شريين صورة ثاثلة "فرأت عينها الُمحبَّة فيها مسكنًا لروحها، وراحة 
ِكرىَ بلُّها حينًا))). لقلبها.. كما أبرصت فيها انعكًسا نلفسها، فسىَ

بياريد صــورت  اكن  گفت  خبــوبــان  مداريد)))  پنهان  رقم  اين  كرداست  كه 
دبلند پــيــش  صـــورت  ــد  ــاوردن ــي چندب ساعىت  فــروشــد  صــورت  بــرآن 
گرفنت ــر  ب دل  ازو  ــداد  ــي م دل  ــه  گرفنتن ــر  ب انـــدر  ميشايسش  ــه  ن
ميشد مست  ازوى  ديـــدارى  ميشدبهر  ازدســت  ــورد  خ كه  جــاىم  بهر 
سست دلش  ميشد  هوس  از  ميديد  جستچو  ىم  ــاز  ب پنهان  ميكردند  چــو 
اكر آن  از  برتسيدند  گرفتارنگهبانان  شريين  شــود  ــورت  ص آن  كز 
را گزين  نقش  آن  هــم  از  رادريــدنــد  چني  نقش  بــردى  روى  از  رنگ  كه 

(60 ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
كرد بر  ــده  دي شريين  چو  ــاره  ب دگــر  كــرد)))  نــظــر  روحــــاىن  تــمــثــال  آن  در 
جانش مـــرغ  آمـــد  ـــدر  ان ــــرواز  زبانشب گفنت  سخن  از  فــروبــســت 

(6( ص  ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن
بانش مــهــر  چــشــم  ـــد  دي ره  دگـــر  جانش)))  آرام  ــود  ب كــه  ــورت  ص آن  در 
نشاىن ــود  خ از  ــد  دي آيينه  آن  زمــاىن در  شــد  بيخود  يافت  خـــودرا  چــو 

(6( ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
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ْذنىَ يثنني ىلع  فت حارساتها أن األمر جد ال هزل، فندمن ىلع ما فرط منهن وأخىَ رىَ "وعىَ
تلك الصورة"))).

فأرسلت شريين إىل شاپور، وطلبت منه احلضور ملقابلتها، فلما مثل بني يديها، سأتله 
عن صاحب الصورة، فأخربها بـأنه خرسو پرويز اذلى يعزت به ُملك إيران، وبالغ يف وصف 

حماسنه واثلناء عليه "واكنت شريين تنصت إىل حديثه، وقد ثاب إيلها رشدها"))).

وسأهلا شاپور عن عواطفها حنو صاحب الصورة، فأجابت بقوهلا: "لقد أحبىَبىَتُه وتعلقُت 
به، ورصُت أفكر فيه يلاًل ونهاًرا"))). 

أن  تعدو  ال  فإنها  متقنة  تكن  ومهما  الصورة،  تلك  رسمت  اذلى  "أنا  شاپور:  فقال 
ِت مثل هذا بعد رؤية 

ْ
ل عىَ تكون رسًما ال روح فيه"))). ثم خاطبها بقوهل: "إذا كنِت قد فىَ

إذا رأيته هو شخصيًّا ؟ ! سوف ترين دنيا مرشقة يشع نورها،  صورة خرسو، فكيف بك 
قوته  ماهًرا مجياًل، اكلغزال يف مجاهل، واكألسد يف  األرجاء، وتبرصين شجااًع  فيغمر مجيع 

وبطشه")5). 

نيست پــرى  اكر  اكن  بدانستند  نيست)))  رسرسى  اكرى  اكريست  عجب 
گرفتند پشيماىن  پيشه  آن  گرفتنداز  خـــواىن  ثنا  صـــورت  آن  ــر  ب

ــة) ــح ــف ــص ـــع وال ـــرج ـــفـــس امل )ن
داده هــوش  وشريين  ميگفت  سخن  داده)))  گـــوش  ــن  ــريي ش گــفــتــار  ـــدان  ب

(67 ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
بستم مهر  بدانسان  صــورت  اين  در  پرستم)))   ــورت  ص ــب  وش روز  ــوىئ  گ كه 

(68 ص  ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن
پراگر نقش  كز  صورتگرم  آن  من  ايــنــصــورت نــمــودار)))  ــرسو كـــردم  ز خ
نــارد صورتگر  صورتكه  نــداردهــرآن  جــان  ويلــكــن  دارد  ــشــان  ن

(69 ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
ـــورت خــرسو چنيىن ــر ص ب ــو  ت ــو  چ ببيىن)5)  اكورا  ـــود  ب ـــون  چ تــا   بــني 
ــده ــري آف نـــور  از  ــىن  ــي ب ــاىن  ــه ـــور ديـــدهج ـــان ــــده أم ــان نـــا دي ــه  ج
ــريى دل چسىت  يكى  ــا  چ بــمــهــر آهـــو بــكــيــنــه تــنــدشــريىشــگــرىف 

ــة) ــح ــف ــص ـــع وال ـــرج ـــفـــس امل )ن
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ْت شريين من سماع هذا الكالم العذب، وقبلته مجيعه، فكن أذل يف سمعها من  "وُدِهشىَ
األنغام احللوة"))).

وهكذا نالحظ أنه كما عشق خرسو شريين قبل أن يراها، عشقته يه قبل أن تراه، 
وقد حرص الشاعر ىلع تصوير اعطفة احلب املشوبة عند لك من العاشقني قبل أن تضمهما 

جلسة واحدة. 

ثم أخذ يصور كيف حاول لك من العاشقني أن يلتيق بصاحبه، واكنت اخلطوة األوىل 
من شريين، فقد نصحها شاپور بالسفر للقاء خرسو، قائاًل هلا: 

"حيسن أن ختريج غًدا للصيد دون أن ختربي أحًدا، ثم تمتطي صهوة شبديز تلتوجيه 
إىل خرسو، فاخريج للصيد، ثم اهريب منه إىل املعشوق"))). 

ثم أعطاها خاتم خرسو كعالمة ممزة هلا، ووصف هلا ِزيَّه، ومالمح وجهه حىت تعرفه 
إذا رأتْه.

فأِذنىَْت هلا؛  للصيد،  بانو" يف ركوب شبديز، واخلروج  "مهني  واستأذنت شريين عمتها 
فركبتْه، وتوجهت إىل املدائن، للقاء خرسو))).

مدهوش شريين  سخن  شريين  آن  وز  نوش  )))  از  خوشرت  سخنها  آن  خورد  هىم 
(7( ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 

راز بكس  نگشاىئ  كه  آنشد  صواب  ـــرواز)))  ــري پ ــج ـــوى خن ــــردا س كـــىن ف
شبديز برپشت  برنشني  ــردان  م بگريز چو  خنــجــري  واز   آى  بنخجري 

(7( ص  ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن
))) املرجع السابق، ص 7) – )7. 
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وأبرصت شريين يف وسط الطريق عني ماء، "واكنت متوعكة من تعب السفر، فضاًل 
عما عالها من الغبار، فزنلت لتسرتيح وتستحم، بعد أن طافت حول العني فلم تر آثاًرا 

لشخص ما"))). 

وهنا حدثت مفاجأة لم تكن متوقعة، فقد دبّر خصم خلرسو مكيدة لإليقاع بينه وبني 
وادله، فرضب نقوًدا باسم "برويز" يلوهم "هرمز" أن خرسو هو اذلي رضب هذه انلقود، ألنه 

يريد أن يستويل ىلع العرش.

ُدبِّر هل، فآثر الفرار حىت تهدأ األحوال، فأخرب جواريه بأنه ذاهب  وأحس خرسو بما 
إىل الصيد، وأمرهن بإكرام شريين اجلميلة، إذا وصلت إىل املدائن ألنها ضيفة عزيزة، كما 
أمرهن ببناء قرص هلا يف أي مكن تريده من الصحراء – إذا لم تطق احلياة يف املدائن – وأن 

ينفذن رغباتها ألنها تترصف بإهلام من اهلل"))).

ثم توجه خرسو صوب بالد األرمن مرساًع يطوي األرض طيًّا"))).

خسته انـــــدام  ـــود  ب راه  ــــج  زرن نشسته)))  ـــر  رسب ــا  ت ـــاى  پ از  ــار  ــب غ
ــاىن زم زد  ـــوالن  ج چشمه  ــرد  ــگ نشاىن ب ــس  ك از  ــد  ــدي ن ــــدرده  ان ده 

 (77 ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
هذا تضمني لقول الشاعر:   (((

باغ  ــن  اي در  پستاىن  ــار  ن ــد  آي ــر  زاغگ ــر  ــرپ ب نشسته  ــــاووس  ط ــو  چ
است عزيز  مهمان  اكن  ــد  آري ــرود  استف كنز  آن  وخورشيد  ماهيد   شما 
خرضا مشكوى  ـــداز  آي تنگ  ــر  صحراوگ ســوى  ــازد  س آهنگ  خرض   چو 
بتازيد خواهد  او  كه  صحرا  آن  بسازيددر  قـــرصى  را  روى   بهشىت 
گواىئ دادش  دل  كه  ــورت  ص ــدان  ـــداىئب خ اهلــــام  از  ـــداد  ـــي م ـــرب  خ

(80  –  79 ص  وشريين،  خرسو  )نظاىم: 
ــرم كــرده ــوه خـــودرا گ ــني كــن ك زم ــرده  )))  ك نـــرم  را  زمـــني  ـــن  ارم ســـوى 

(80 ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
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وتصادف أن تعب حصانه يف نفس املكن اذلى نزلت فيه شريين، فزنل "فرأى عروًسا 
مجيلة اكبلدر املتأللئ يف وسط السماء"))).  

"ورأته شريين فنرثت شعرها فوق وجهها")5). 

قائلة:  نفسها  وخاطبت  تعرفه،  أن  دون  رأته  اذلى  الشاب  حنو  حبب  شعرْت  ولكنها 
"عجيب أن يستوىل ىلع قليب إذا لم يكن معشويق!. فكيف يستوىل ىلع قليب إذا لم يكن 

حمبويب؟!..")6).

كما فُنِتىَ خرسو بالفتاة اليت رآها دون أن يعرفها؛ "فتوجه إىل بالد األرمن يائًسا ألنه 
أحس بأنه قد انفصل عن معشوقته")7).

وهكذا تقابل العاشقان، وانفصال دون أن يتعرف لك منهما ىلع اآلخر. وتوجه خرسو 
إىل ديار شريين ىلع أمل أن يراها، كما توجهت يه إىل املدائن ويه تطمع يف لقائه. 

ولم  بها خرسو،  أمر  اليت  بالطريقة  اجلواري  "فاستقبلتها  املدائن  إىل  ووصلت شريين 
خيربنها بيشء عنه")8).

ولكن شريين لم تلبث أن علمت بعلة هروب خرسو، وأدركت أنه اكن الشاب اذلى 
ت به.  قابلته بالقرب من العني، وتأكدت من صدق الشعور اذلى أحسَّ

مهيا  ـــاىه  م ـــون  چ ـــد  دي عــــروىس  ثريا  )))  ــر  ب ــه  م آن  جـــاى  ــد  ــاش ب ــه  ك
(80 ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 

 

ميكرد شانه  گيسو  ــاخ  ش ســو  ــر  زه ميكرد  )5)  دانـــه  لگ  رس  ــر  ب بنفشه 
(8( ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 

نيست يارمن  گر  مــرا  آيــد  شگفت  ــرد اگــر ددلارمـــن نيست  )6)  ــم چــون ب دل
 (8( ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 

برداشت دخلـــواه  از  دل  بنوميدى  ــرداشــت)7)  ب راه  ـــن  أرم ــلــك  امل ـــدار  ب
(88 ص  ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن

ــدش  ــن ــت ــواخ ــن ــــرسو ب ـــرســـم خ ب وانــشــنــاخــتــنــدش  )8)  ــچ  هــي ـــرسو  خ ز 
(89 ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
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وأقامت يف املدائن بعض الوقت، ثم خشيْت أن تمرض، فطلبت من اجلواري أن يبنني 
هلا قرًصا – يف الصحراء – قريبًا من املراع، فامتثلن األمر، وُبيِنىَ القرص، واكن يبعد عرشة 
فراسخ عن كرمانشاهان، ولكنه – بسبب فراق خرسو – لم يكن بعيًدا عن كرمانشاهان 

وحدها، بل عن العالم لكه"))).

واعشت شريين يف القرص اجلديد، "وقد جعلْت عشق خرسو، واحلزن ىلع فراقه شغلها 
الشاغل، فاعزتلت العالم مجيعه"))).

ووصل خرسو إىل بالد األرمن، ثم توجه إىل "موقان"، ثم جاوزها إىل "باخرزان" وعلمت 
زىَْت هل جيًشا ومؤنًا"))). "مهني بانو" بمجيئه فأرسعت الستقباهل، وجهَّ

وقد قىض خرسو أسبواًع يف ضيافتها، ثم دعته لقضاء الشتاء يف مدينة "بردع" مما صوره 
بانو" األرض بني يدي خرسو، وقالت: إن نلا حاجة، يه  "قبَّلت "مهني  الشاعر يف قوهل: 
الشتاء فيها، حيث اجلو معتدل، واملاء والزرع  أن ترشف دار امللك "بردع" بقضاء فصل 

متوافران، فقبل خرسو مطلبها، وقال هلا: تفضيل باذلهاب إيلها، وسأيجء أنا يف إثرك"))).

دور  كرمانشهان  از  فرسنگ  ــده  ب دور  )))  جهان  از  بل  كرمانشهان  از  نه 
(9( ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 

ــرده  ــش ك ــب خــوي ــي ــم خـــرسو رق غ ــرده  )))  ك پيش  جــهــان  دو  ــر  ب دل  در 
(9( ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 

كرد  ــدر  ب رس  مــوقــان  ــوى  س ــا  آجن از  كرد)))  گــذر  ــرزان  خ با  ســوى  موقان  ز 
يافت خرب  حالت  زين  چو  بانو  بشتافتمهني  شــاهــانــه  ـــردن  ك خبــدمــت 
پـــرواز  آورد  شـــاه  ــال  ــب ــق ــت ــاس ــاز   ب ــاس ــرگ وب ــاب ــاىه ســاخــتــه ب ــپ  س

(9( ص  ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن
وبرجست بوسيد  ــني  زم بانو  مهني  هست)))  حــاجــىت  ـــارا  م گفت  خبــرسو 
نـــوازى را  ـــردع  ب ــلــك  امل دار  ــه  ــازىك س عــيــش  آجنـــا  در  ــاىن  ــت ــس زم
را طـــرف  آن  ــري  ــس ــرم گ ــــواى  راه ــف  ــل وع آب  بـــود  ــا  ــه ــي ــراخ ف
برخز گفت  ــرسو  خ ــرد  ك ــت  ــاب ـــر نزاج ــر اث ــن ب ـــريو اكمـــدم م ــو م ت

(95 ص  ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
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وقىض خرسو – يف تلك ادليار – أوقاتًا مجيلة، "ولم تقرص مهني بانو يف خدمته، فكن 
يشتغل باللهو والطرب يلاًل ونهاًرا، ولكنه إىل جانب رشب اخلمر اكن حيس بمرارة فراق 

شريين))).

وذات يللة، أقام خرسو حفاًل زاخًرا، وجلس يرشب اخلمر، ويستمتع بالغناء حىت اغب 
ثُب إىل رشده إال حينما علما بنبأ عودة شاپور من بالده، فاستداعه إيله وسأهل  عن نفسه، ولم يىَ
عن شريين، فأخذ يصفها هل، وقص عليه خرسو ما حدث بالقرب من عني املاء – بعد أن 
أدرك أن الفتاة اليت رآها لم تكن غري شريين – معشوقته – اليت هرب إىل بالدها يللحق 
بها، ثم "أمر شاپور أن يذهب – إيلها – مرة أخرى، كما تذهب الفراشة يف إثر انلور"))). 

ويف ايلوم اتلايل دخلت "مهني بانو" ىلع خرسو وحتدثت معه يف أمر شريين واختفائها، 
فأخربها بأنها تقيم يف بالده، وأنه قرر إرسال رسول إلحضارها، فرُسّْت، وشكرته، وقالت 
ْهِدى إيله 

ُ
هل: "إذا أرسلتىَ – أيها امللك – رسواًل إيلها فأرجو أن ختربين بموعد سفره، حىت أ

حصانًا يُسىمَّ لگگون)))، وهو رسيع العدو من فصيلة شبديز"))).

ثم رحل شاپور راكبًا هذا احلصان الرسيع حىت وصل إىل املدائن، وحبث عن شريين فلم 
جيدها، وعلم أنها تقيم يف قرص خاص، فتوجه إيلها، وداعها للسفر إىل ديارها، حيث يوجد 

جهانگري بـــــدراگه  ــو  ــان ب ــني  ــه م تقصري)))  هيچ  خدمت  رشط  از  بكرد 
هميكرد عرشت  وشب  روز  آجنا  شه  ــورد  ــىم خ ــن ه ــريي تــلــخ وغـــم ش ىم 

ــة) ــح ــف ــص ـــع وال ـــرج ـــفـــس امل )ن
شاپور ــاره  ب ديگر  كه  شد  آن  ــرار  ق نــور  )))  آن  ــال  ــب دن شـــود  پــروانــه  ــو  چ

((0( ص  ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن
))) »لگگون« لكمة فارسية معناها »وردى اللون«. 

ــاصــد فــرســتــد ســـوى اوشـــاه اگـــر ق آاگه)))  ــــردن  ك زقـــاصـــد  ــد  ــاي ب ـــرا  م
خز  سبك  لگــگــون  آنــكــه  شبديز حبكم  زهـــمـــزادان  ــم  ــش خب ـــدو  ب

((0( ص  الـــســـابـــق،  )املـــرجـــع 
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خرسو، قائاًل هلا: "تهييئ للسفر كما أمر پرويز، ثم أركبها لگگون، وجعلها تتوجه إىل حيث 
حتقق أحالم معشوقها"))).

وهكذا بدا أن العاشقني يف طريقهما إىل اللقاء، ولكن األقدار اكنت هلما باملرصاد، 
فحالت بينهما وبني ذلك، لزتيد ما بينهما من حب شدة واشتعااًل. 

أنباء سمل  إيله رسول حيمل  إىل خرسو، حىت وصل  تأخذ طريقها  فلم تكد شريين 
عيين وادله، وموته، وأنه صار الوارث الرشع لعرش األكارسة. "فلما علم امللك الشاب أن 
قضاء اهلل قد حكم ىلع عرش وادله "هرمز" باالنهيار؛ توجه إىل دار ملكه، يلجلس ىلع 

العرش، وقد غمره الرسور"))).

ووصل خرسو إىل اعصمة ملكه، واكنت شريين قد بلغت ديارها. 

ولكنه اكن يظن أنها لم تتحرك بعُد من مقامها، فخرج حبجة الصيد، وتوجه إىل قرصها 
وأنهم ال   – مدة  منذ   – قد رحلت مع شاپور  احلسناء  املعشوقة  أن  "وأخربوه  فلم جيدها 

يعلمون أين محلها، وتعجبوا من صنيع شاپور ما دام امللك لم يأذن هل بذلك!..."))).

برخز كه  شاپورش  گفت  آنكه  پس  پرويز )))  داداســـت  اينچنني  فرمان  كه 
نشاندش آنلگگون  بر  آنلگخن  ــــدشوز  ــــاه ران ـــــراد ش ـــزار م ـــلگ ب

((08 ص  الــســابــق،  ـــع  ـــرج )امل  
إلى حكم  ــز  ك معلوم  ــد  ش ــو  چ ـــد پـــادشـــاىه )))  ــه ش ــب ــرت ــز ب ــرم ــه ب
جوانبخت شــاه  ـــان  زم ــر  ت ــد بــررس ختتبــفــرخ  ـــدار املــلــك خــود ش ب

(((0 ص  ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن
ــدىت هست ــون م ــن ـــد اكك ــرب دادن خ بربست)))  رخــت  آنارين  قرص  ايــن  كز 
؟نــمــيــدانــيــم شـــاپـــورش كــجــا بــرد ــرد  ب ــرا  چ نفرمودش  شاهنشه  چــو 

(((( ص  الـــســـابـــق،  )املـــرجـــع 



الكتاب اثلاين
277277

"ولم يبق من شريين – ىلع سبيل اذلكرى – إال حصانها شبديز؛ فكن رشيًكا خلرسو 
يف احلزن ىلع فراقها"))).

ثم انتقل الشاعر بنا إىل بالد األرمن نلجد شاپور قد وصل إىل حمل إقامة خرسو، فلم 
أن  أيقنت  "ألنها  تعاتبها  ولم  بلقائها،  رست  اليت  بانو  مهني  ِتها  لعمَّ شريين  فسلَّم  جيده، 

العشق هو السبب يف سلوكها هذا املسلك"))). 

قلبًا مفعًما حبب خرسو، ونفًسا هائمة  وأقامت شريين يف ديارها تطوي بني جواحنها 
وهلة، تفكر يف معشوقها، وتود لو سمح ادلهر هلما باللقاء. وظلت ترتقب الفرص، حىت أذنت 
األقدار للعاشقني باالجتماع يف مكن واحد؛ فقد رفع أحد قواد خرسو علم العصيان ضده، 
 وجهه شطر آذربيجان، 

ّ
كِره خرسو ىلع الفرار فوىل

ُ
واستطاع أن يؤلب الشعب، ويثريه وأ

يللجأ مرة ثانية إىل ديار معشوقته، ثم توجه من هناك إىل موقان حبجة الصيد، حيث اتلى 
بشريين – مصادفة – للمرة األوىل. 

باللقاء،  فرًحا  السخينة  ادلموع  ويذرف  إىل صاحبه،  ينظر  منهما  أخذ لك  "وحينذاك 
يهيئان  فأخذا  بمنأى عن شبديز،  ولم يصبح لگگون  بعيًدا عن شريين،  يعد خرسو  فلم 

نلفسيهما طريق احلب والسعادة"))).

ــــاداگرى ي ــق  ــري ط بـــر  ــن  ــريي ش ز  غمگسارى )))  ـــردش  ك شــبــديــز  ــك  ت
ــة) ــح ــف ــص ـــع وال ـــرج ـــفـــس امل )ن

ســازى نرينگ  ــآن  ك ميدانست  چــو  ــازى )))  ب عشق  از  ــت  اس روشـــن  ــىل  ديل
 (((( ص  ــن،  وشــريي ــرسو  خ ــظــاىم:  )ن

نهادند چــنــدان  يكديگر  بــر  نظر  گشادند)))  يكديگر  چشم  از  آب  كه 
پرويز ميگشت  جــدا  شريين  أز  شبديزنه  ميكرد  ــذر  گ لگگون  از  نــه 
جستند ســـاز  را  دوســـىت  ــق  ــري جستندط ــاز  ب نشانها  يكديگر  ز 

(((6 ص  الـــســـابـــق،  ـــع  ـــرج )امل
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ومجع خرسو وشريين جيًشا، ثم توجها إىل مهني بانو اليت "لم تكد تعلم بما تم للملك 
قدميه،  حتت  ادلراهم  ونرثت  استقباهل،  فأحسنت  أهدافه،  إلبالغه  جهدها  سعت  حىت 

وقديم معشوقته اجلميلة"))).

"فأقسمت  تستسلم  فال  عفافها.  ىلع  حتافظ  بأن  شريين  تنصح  بانو  مهني  أخذت  ثم 
الزواج  بعد  إال  هل  ًك 

ْ
ِمل تصري  لن  بأنها  واألفالك،  وبالسموات  العاملني،  رب  باهلل  شريين 

الرشع، ولو بكْت دًما من فرط حبها إياه"))). 

معهما،  ثالث  شخص  وجود  برشط  خرسو  تقابل  أن  لشريين  بانو  مهني  أجازت  وقد 
فظلت تنعم حببه هلا عن قرب، وظل هو يقيض معها أوقاتًا مجيلة غري مفكر يف ُملك أو 

 إىل اتلمتع بمعشوقته، ما وسعه اتلمتع. 
َّ
جاه، وغري متطلع إال

وتكرر لقاء العاشقني؛ فمرة لعبت شريين وجواريها الكرة ضد خرسو ورجاهل، كما 
قضت معه – يف مرة أخرى – يوًما مجياًل، واكن الفصل ربيًعا، فجلس خرسو يرشب اخلمر 
حىت سكر، وتصادف أن خرج أسد من اغبة جماورة ملجلسهما، وقتل رجلني من رجال 
قبلة حارة  يده، وطبع هو  فقبَّلت شريين  فقتله،  بسهم قوي  خرسو، ولكن خرسو رماه 

ْت لون وجنتيها فأصبح لونهما الوردي بنفسجيًّا"))). "غريَّ

وسهيل،  فرنگيس  هن:  جواريها  من  عرشة  ومعها  خرسو  شريين  زارت  يللة  وذات 
وعجب نوش، وملك ناز، وهميال، وهمايون، وسمن ترك، وبريزاد، وخنت خاتون، وكومر 

يافت ــى  آگ اكر  از  چــو  بانو  مهني  يافت )))  شاهنشى  ــرض  غ اســبــاب  بــر 
ــاب ــب وأس ــزل  ــان ب ــد  ش ومهتاب باستقبال  برخورشيد  افشاند  نثار 

 (((8 ص  الـــســـابـــق،  ـــع  ـــرج )امل
سوگند ــورد  خ ــن  روش ــگ  اورن بهفت  ــىت خــداونــد)))  ــي ـــن نــامــه گ ـــروش ب
مجالش عشق  از  گريم  گرخون  حاللشكه  جفت  مگر  ــد  ش ــم  ــواه خن

ص)))) ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن
كشيدى در  نيلش  اگز  كــز  ــس  زب ــدى)))  ــي ــردم ب بــنــفــشــه  لگ  ــــرگ  زب  

(((0 ص  الـــســـابـــق،  ـــع  ـــرج )امل
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قال لك من شاپور  ثم  القصص،  أن تقص لك منهن قصة فقصصن  ملك. فطلب خرسو 
وشريين وخرسو قصة، واكنت قصة خرسو يه قوهل: "حدث مرة أن أسًدا أسود قويًّا اكن 
يعيش يف مزرعة، فاعرتضت غزالة طريقه، وتمكنت من وضع احلبل حول عنقه!... وأنا 
ذلك األسد، فقد اصطادتين شريين، وجعلْت حول رقبيت قيًدا من شعرها اجلميل، فإذا لم 

تأخذ شريين بيدي، فسوف أموت كما حيرتق الشمع من حترك الرياح"))).

وقد أثرت نغمة خرسو يف قلب شريين، فقدمت هل كأًسا من اخلمر، وقضت معه وقتًا 
سعيًدا، يرفرف عليهما الرسور. 

وذات يللة؛ اختىل خرسو بمعشوقته "فقبل شفتيها وقال هلا: يا من رصُت أسري عشقك، 
 ، ندم  دون  يذهب  ما مىض من عمرنا  وقع يف فخك... دع لك  اذلى  للطائر  يم حبة  قدِّ
ونلبدأ– اآلن – العمر من جديد، برزق جديد. فأنا – هنا – وأنِت... فمن غرينا يف هذا 

املكن؟! فال حتذري... فأي يشء هنا  يدعو إىل احلذر ؟!.."))).

بأنها غري مستعدة لالشرتاك معه يف فراش واحد، فطلب خرسو أن  فأجابت شريين 
يقبِّلها فعاودت الرفض، فلم جيد غري أن يمسك خبصلة من شعرها، وينام ممسًك بها حىت 
الصباح، وحينذاك نصحته شريين بأن يدع اللهو، وجيتهد يف استخالص عرشه املغصوب))). 

فغضب خرسو وتركها، ثم توجه إىل قيرص الروم انلرصاين. 

ــارى ب گفت  ــرسو  خب ــد  آم دور  ــو  چ ــزارى )))  ــرغ ــد انـــدر م ســيــه شـــريى ب
ــرد ــــرره شــري آشــيــان ك كــردگــــوزىن ب ـــان  زي ــري  ش ـــردن  ك در  رســـن 
بنخجري شريينم  كــه  ــريم  ش آن  زجنــري مــن  ـــف  زل از  ــاد  ــه ــرن ب ــردن  ــگ ب
ــاشــد دســتــكــريم ــب ــن ن ــريي ـــر ش بمريماگ ـــادى  ب ـــوزش  س از  شمع  ــو  چ

 (((7 ص  وشــرييــن،  ــرسو  خ )نــظــاىم: 
غالمت  من  اى  وگفت  بــوىس  لبش  ــه مـــرغ آمـــد بــدامــت )))  ـــه ك بـــده دان
گورو رفــت  پيشني  عمر  از  آنــچ  نوهر  از  وروزى  نوست  از  روز  كنون 
اينجا؟! وتوكيست  من  وتوجز  اينجا؟من  چيست  نگوىئ  ــردن  ك ــذر  ح

(((( ص  الـــســـابـــق،  ـــع  ـــرج )امل
)))   نظاىم: خرسو وشريين، ص ))) – 59).
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"وقد وجد القيرص أن فرصة مواتية قد سنحت هل، فاعرتف به ملًك  ىلع إيران  وزوجه 
ابنته مريم، ورُسَّ به كما تقتيض بذلك تعايلم ادلين املسييح"))). 

ز القيرص جيًشا بقيادة نياطوس، فتوجه خرسو لقتال بهرام، ولم تلبث  وبعد الزواج، جهَّ
احلرب أن نشبت بينهما، وظل خرسو يراقب احلرب راكبًا فياًل إىل أن اختار "بزرگ أميد" 
ببسالة،  فقاتل خرسو  بنفسه،  أن يشرتك يف احلرب  فيه  يستطيع  املناسب اذلي  الوقت  هل 
ىلع  خرسو  جلس  بينما  الصني،  إىل  فرَّ  اذلى  بهرام،  خصمه  ىلع  االنتصار  من  وتمكن 

عرشه من جديد))). 

ثم أخذ خرسو حين إىل شريين، ويتذكرها، قائاًل: "أين شريين؟!.. أين ذلك اللسان احللو 
اذلى يشبه يف عذوبته ماء احلياة؟! أين ذلك اللهو الربيء وتلك الليايل الساهرة اليت كنا 

نقضيها يف رسد القصص، حىت مطلع الفجر؟!.."))).

أسري  بيق  قلبها  "فإن  اجلميلة  وأيامه  إىل خرسو،  الوقت اكنت شريين حتن  نفس  ويف 
عشقه، بعد أن ختلفت عن اللحاق به، كما بقيت روحها مشغوفة حببه"))). 

واكنت مهني بانو تنصحها بالصرب عىس اهلل أن يبدل األحوال، فيحالفها احلظ احلسن. 

ثم حدث تغري جديد يف حياة شريين، فقد توفيت عمتها "مهني بانو" تاركة هلا عرشها، 
وكنوزها، فأصبحت شريين ملكة؛ هلا عرش، وجاه، وثراء، كخرسو سواًء بسواء. 

خبت ـــردرش  ب ــد  اكم ــد  دي قيرص  چــو  باختت )))  تــاج  آن  كــرد  تسليم  بــدو 
بــدوشــاد عيىس  كيش  در  ــدودادچــنــان  ب مريمرا  خويش  ــت  رخ كــه   

((60 ص  الـــســـابـــق،  ـــع  ـــرج )امل
)))   املرجع السابق، ص 60) – 66). 

ــاىن؟ زب شــرييــن  وآن  شــرييــن  كجا  زنـــــداگىن )))  آب  چــــو  بـــشـــرييـــىن 
حنفنت شبها  وآن  عيش  آن  گفنت؟كجا  افسانه  سحر  ــا  ت شــب  همه 

((67 ص  الـــســـابـــق،  ـــع  ـــرج )امل
كه چون شريين ز خرسو باز پس ماند ماند )))  هــوس  در  وجانش  بند  در  دلــش 

 ((70 ص  ــن،  وشــريي ــرسو  خ ــظــاىم:  )ن



الكتاب اثلاين
281281

ِعد – بعدهلا – أفراد  "فلما استقر امللك بشريين اجلميلة، صار بفضلها مجياًل، فقد سىَ
أحناء  مجيع  يف  اجلائرة،  القوانني  ْت  وألغىَ الظلم،  رفعْت  ألنها  املسجونون  وحترر  شعبها، 
اململكة، وأسقطت اجلزية عن الواليات اليت تدين هلا بالوالء، كما أهملت أخذ اخلراج من 
القرويني، فأمن اجلميع، ألنها فضلت أن تظفر – من ادلنيا – بالرضا وادلاعء، حىت اعش – 

بفضل عدهلا – العصفور مع الصقر، ورشب اذلئب والشاة من مكن واحد"))).

تسأل  فأخذت  قلبها،  إسعاد  تعمل ىلع  أخذت  إرضاء شعبها،  من  فراغ شريين  وبعد 
القوافل عن أنباء خرسو حىت علمت جبلوسه ىلع العرش بعد زواجه من مريم ابنة القيرص، 

وأن "خرسو قد أقسم يف بالد الروم، أال يعشق أو يزتوج امرأة أخرى  غري مريم"))). 

وعزمت شريين ىلع أن تسىع يه للقاء خرسو، فرتكت أمور ادلولة يف يد أحد أتباعها، 
ثم ركبت حصانها، وتوجهت – مع شاپور وبعض رجاهلا – صوب املدائن، ثم سارت – من 
هناك – إىل قرصها، وأقامت فيه، وحاولت أن تتحني الفرص املناسبة اليت تستطيع أن ترى 

فيها خرسو. 

"وعلم خرسو أن معشوقته قد جاءت بالقرب منه، فأيقن أن األمل يف االتصال بها صار 
وشيًك، ولكنه اكن خيى مريم ألنها اكنت تراقبه يلاًل ونهاًرا"))).

شاىه گشت  مقرر  شريين  بــر  چــو  ــه شـــد زمـــاىه )))  ــرم ــك ب ــل ــــروغ م ف
گشتند شـــاد  ــت  ــي رع گشتند بــإنــصــافــش  آزاد  زنـــدانـــيـــان  ــه  ــم  ه
بــرداشــت ــور  ج ــم  اعل مظلومان  ز  بــرداشــت   دور  از  جــور  آيــني   همه 
ــاىج ب ـــت  ـــرداش ب دروازۀ  ــراىج زهــــر  خ ــاىن  ــق ده هــيــچ  از   جنــســت 
ـــار ـــت ــر وروس ــه ــم كــــرد ش ــل ــس داعرا م ــا  ــي دن از  داشـــت  بــهــرت  ــه  ا ك
خويش ــده  ش باتيهو  ــاز  ب عدلش  باميشز  ــرگ  گ خـــورده  آب  جــا  بيك 

ص)8)) ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
سوگـند روم  در  بد  داده  را  ملك  پيوند  )))  مهرو  نــســازد  در  باكس  كــه 

 ((8( ص  وشــرييــن،  ــرسو  خ )نــظــاىم: 
ــت اكمـــد يـــار نــزديــك ــس مــلــك دان ــك  )))  ــزدي ن اكر  در  ـــدرا  ـــي ام ــد  ــدي ب
هراسش خــاطــر  در  بــود  مــريــم  پاسشز  ميداشت  وشب  روز  مريم  كه 

((8( ص  الـــســـابـــق،  ـــع  ـــرج )امل
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أنه  ولو  هل  اجلو  بهرام، فخال  منافسه  األثناء  تلك  تويف يف  فقد  احلظ خرسو،  وساعد 
َّ بموت خصمه، ألن املوت ال شماتة فيه، وال فرح به، بل إنه أخذ يفكر يف املوت  لم يرُسىَ
والقضاء، كما أظهر احلزن ىلع بهرام يف صورة أبكْت العظماء. "وقد حزن ىلع بهرام ثالثة 

أيام، أهمل يف أثنائها مظاهر امللك، وجمالس الرشاب"))).

مائة حلن،  يعرف  واكن  "بىَاْرُبد"  فيه  فأقام حفاًل، غىنَّ  الرابع،  ايلوم  يف  احلداد  ترك  ثم 
فاختار منها ثالثني، غناها يف ذلك احلفل، فمنحه امللك هدايا كثرية))).

القرص، فتحدث عنها  إىل  لقبول فكرة إحضار شريين  يهيئ مريم  أن  وحاول خرسو 
أمامها، ثم طلب منها أن حيرضها – ىلع أن تكون تابعة هلا – فرفضت مريم، وهددت 

باالنتحار إذا دخلت شريين القرص))). 

لليلة  ولو   – القرص  إىل  احلضور  منها  يللتمس  شريين،  إىل  شاپور  خرسو  أرسل  ثم 
"إذا اكن هو  إذا اكن يريد رؤيتها، قائلة:  واحدة– ولكنها رفضت، وطلبت أن حيرض هو 

ك، فإن يل – أيًضا – تاًجا"))).
ْ
صاحب ُمل

وكتبت شريين خطابًا مفصاًل دعت فيه خرسو للحضور إىل قرصها، يلعرف أحواهلا)5)، 
وتعجبْت كيف يستطيع العاشق الصرب ىلع فراق معشوقته، "ألن الصرب بعيد عن طريق 

العشق، فالصبور لن يكون اعشًقا")6).

بهرام بهر  از  ــورد  خ ــدوه  ان روز  سه  باجام )))  ــه  ن ميشد  آشــنــا  بــاختــت  ــه  ن
((90 ص  الـــســـابـــق،  ـــع  ـــرج )امل

)))   نظاىم : خرسو وشريين، ص 90) – 95).
)))   املرجع السابق، ص 95) – 98).

كالهيست صاحب  ــوى  دع اورا  گر  شاهيست )))  رسبند  قصب  از  نز  مــرا 
((06 ص  الـــســـابـــق،  )الـــرجـــع 

)5)   املرجع السابق، ص 0)) – ))).
ــت دوراس عشق  طريق  از  صــبــورى  صبوراست)6)  كو  آنكس  اعشق  نباشد 

ص5))) ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
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وهنا يُدِخل الشاعر عنارص جديدة يف القصة، فيبدأ عشق "فرهاد". 

به يف  يستعني  أن  اذلى حاول  لشاپور،  بارع، صديق  مهندس  فرهاد يف صورة  ويبدو 
تيسري نقل اللنب من مراع امللك إىل قرص شريين، "فيف ذلك الوادي اجلميل – اذلى بيُِن 
فيه القرص – اكن اللنب أشى طعام ذاقته شريين، فكن غذاءها املفضل، اذلي يرجح عندها 
مائة نوع من احللوى، ولكن املسافة – بني قرصها واملراع – اكنت بعيدة، فكن إحضار 

اللنب إىل القرص شاقًّا متعبًا"))).

واكن هذا هو السبب اذلي جعل شاپور يفكر يف وسيلة إلحضار اللنب إىل قرص شريين ، 
ويستعني بفرهاد، وانتى األمر بإرساهل إىل شريين يلتحدث معها يف هذا املوضوع.

ر عن  للعمل وشمَّ استعد  "فوقف فرهاد )يتحدث مع شريين) من وراء حجاب، وقد 
ساعد اجلد"))).

طار  حىت  اجلميل،  والكمها  العذب،  شريين  صوت  يسمع  املسكني  فرهاد  يكد  "ولم 
صوابه، وهام بها حبًّا"))).

وقد طلبت منه شريين أن يفكر يف وسيلة إلحضار اللنب إىل قرصها، فقالت هل: "دبِّر 
شئون هذا القرص بمهارتك وفنك، فاملاشية بعيدة عنا، وحنن يف حاجة إىل اللنب، فحاول 

دلگري ــود  ب ــاىئ  ج كــه  وادى  آن  در  شري )))  از  خوشرت  ــوردى  خ هيج  ــوردى  خن
بودى پيش  حلوى  گـونه  صد  ــودىگرش  ب ومــيــش  ــان  ــادي م از  ـــذاش  غ
بود ـــر  دورت ــان  ــاي پ چــار  ــا  ت او  بــوداز  دردرس  اورا  آوردن  ــري  ش ز 

ص5))) ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن
ــســتــاد ـــاده اي ـــره ــــرده ف ــــرون پ ب گــشــاده )))  ــــازو  وب بــســتــه  در  ــان  ــي م

ص8))) ـــق،  ـــســـاب ال )املــــرجــــع 
شريين وگــفــتــار  گــفــنت  ــن  ــريي ش ز  مسكني )))  ــرهــاد  ف رس  از  ــوش  ه ــده  ش

ص9))). الـــســـابـــق،  ـــع  ـــرج )امل
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أن حترض اللنب بسهولة، إن بيننا وبني املاشية فرسًخا"))) أو فرسخني، فيجب شق قناة يف 
الصخور الصلبة، حيت جيلب راعتنا اللنب هناك، فيرشب خدمنا اللنب هنا"))).

وأرس العشق فرهاد، فنىس لسانه اجلواب، فقبل دون جدال، وأظهر الطاعة واالنقياد.

أن  منه  فأحرضه، وطلب  إىل خرسو،  تطايرت  أنباءه  أن خييف عشقه؛ ولكن  وحاول 
ينجز ما لُكِّف به، ىلع أن يتنازل هل عن حقه يف شريين، إذا جنح يف إتمام العمل.

واكن خرسو يعلم أن شق قناة يف الصخر أمر ليس باهلني اليسري، كما اكن يشعر بمدى 
سيطرة العشق ىلع قلب فرهاد، فجعل شق القناة هو املهر اذلي يقدمه لشريين، إذا أراد 

أن يزتوجها.

وقبل فرهاد أن يقوم بالعمل، ولم يلبث أن رشع يف أدائه، وعلمت شريين بذلك، فذهبت 
لرؤيته وتشجيعه، وحتدثت معه فازداد بها تعلًقا، وهلا عشًقا، "ووصلت حرارة العشق إىل 
رأسه فكد حيرتق من شدتها، وأصابت سهام احلب قلبه، فأخثنته باجلراح، وهكذا تسبب هو 
يف هالك نفسه، فامتأل بالًء وتعبًا، وزاد ابلالء عن حده، وجاوز اتلعب أقىص درجاته، فكن 

ا، حىت انترش صوت بكائه يف مجيع األرجاء"))). يبيك من عشق شريين بكاًء مرًّ

وأحس خرسو حبقيقة عشق فرهاد، وأبلغه الواشون "أنه يمر ىلع قرصها مرة لك أسبوع، 
فيسلم عليها، ويسعد بتليق اجلواب منها"))).

)))   »الفرسخ« ستة كيلو مرتات.
فرامشت را  پــاســخ  كــرد  ــش  ــان زب انگشت )))  ديــده  بــر  اعجــزى  از  نهاد 

ص9))) ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن
ــاغــش دم در  دل  ـــش  آت رســيــده  گـــرىم ســوخــنــه هــمــچــون چــراغــش))) 
ســوراخ جــاى  صد  ــش  دل ــروىح  جم گستاخز  خــويــش  ــالك  ه ــر  ب ـــش  روان
بگريست تلخ  شريين  عشق  از  دربيستچنان  بيست  گريش  آواز  شد  كه 

ص)))) ـــق،  ـــســـاب ال )املــــرجــــع 
سالىم ــرصش  ق ــر  ب هفته  ــر  ه كند  پباىم )))  بــنــيــوشــد  چــو  راىض  ـــود  ش

ص7))) ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن
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وحينما سمع خرسو أنباء عشق فرهاد، أكلت الغرية قلبه، وصار هو وفرهاد كفارسني 
يتصاراعن يف ميدان، أو بلبلني يصدحان ىلع زهرة مجيلة )حياول لك منهما أن يكون حبه 

أكرث، وغناؤه أعذب)"))).

وأيقن خرسو أن عند فرهاد استعداًدا إلنهاء العمل امللكف به، فصمم ىلع اتلخلص منه 
"فأرسل إيله خيربه كذبًا – من شدة احلسد – أن شريين قد ماتت، وأن فرهاد ال يعلم بذلك"))).

وهنا جتىل عشق فرهاد القوي الصادق بصورة واضحة جلية، فلم حياول أن يتبني مبلغ 
يللحق  االنتحار  يف  يفكر  وجعله  به،  فاستبد  للحزن،  استسلم  بل  وصله،  فيما  الصدق 
بمعشوقته، فأخذ ينايج نفسه قائاًل: "سأتليق بشريين بعد العدم، وسأرسع خبطوة واحدة 

حنو العدم"))).

ْخرِبىَ خرسوا بما حدث "فندم ىلع 
ُ
ثم ألى فرهاد بنفسه من أىلع اجلبل فمات منتحًرا، وىَأ

صنيعه، والم نفسه ىلع إيذائه للغري"))).

وهكذا انقىض فرهاد بعد أن رضب مثاًل يف الوفاء، واإلخالص يف احلب، واتلفاين يف 
ْن حيب. سبيل مىَ

را  داستان  اين  گوش  كرد  چون  ملك  را)))  دلستان  آن  فــزود  دل  در  ــوس  ه
گرايند بهرت  بهم  ــدان  ــي م هــم  ــددو  ــن رساي ــرت  ــه ب ىلگ  بـــر  بــلــبــل  دو 

ص7))) ـــق،  ـــســـاب ال )املــــرجــــع 
باد يكى  ــرسىت  ح رس  از  آورد  بــر  فرهاد)))  نيست  ــه  وآگ مــرد  شريين  كه 

ص56)) ـــق،  ـــســـاب ال )املـــرجـــع 
رسيدن خــواهــم  ــدم  ع در  بشريين  ــدن )))  دوي ــم  ــواه خ ــدم  ع ــا  ت ــك  ت بيك 

ص57)) ـــق،  ـــســـاب ال )املـــرجـــع 
خويش ــرده  ك از  شــاه  كــرد  پشيمان  خويش)))  آزرده  گشت  آزار  آن  وز 

ص)6)) ـــق،  ـــســـاب ال )املـــرجـــع 
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وقد حزنت شريين ىلع وفاة فرهاد، فدفنته وأقامت هل مأتًما؛ مما جعل خرسو يرسل إيلها 
– ىلع أثر موت احلبيب  أنه  خطاب تعزية مملوًءا باتلهكم والسخرية، قال فيه: "سِمعُت 

العاشق – قد أقيم مأتم بالقرب من قربه"))).

  – ثم خاطبها بقوهل: "إنك لو جلسِت مائة اعم ىلع قربه، فلن تشاهدي شخًصا أكرث– منه
فناًء"))).

فأرسلت شريين  األثناء،  تلك  يف   – زوجة خرسو   – مريم  تموت  أن  األقدار  وشاءت 
خطابًا تهكميًّا تلعزية خرسو – بنفس طريقته – قالت هل فيه: "ملاذا خياف امللك من أن 

تتوسد زوجته الرتاب وعنده عرائس أخريات؟!..."))).

يف  جيلس  واكن  ألفاظها،  عذوبة  فأعجبته  خرسو،  إىل  شريين  خطاب  وصل  وقد 
"طاقديس" ويشتغل باحتساء اخلمر، وابلحث عن اجلمال، فسمع عن امرأة مجيلة من أهل 

إصفهان، اكنت تدع "شكر")))؛ "فأرسل إيلها وأحرضها إىل قرصه، ثم تزوجها")5).

أما شريين فقد ظلت وحيدة حتن إىل خرسو "وصار قلبها من الوحدة ضيًقا حرًجا، كما 
لو اكنت يف رصاع مع ادلنيا")6).

هــوســنــاك يــــارى  ىپ  كــز  ــيــدم  شــن ــاك)))  خ بــــررس  زد  نــوبــىت  ــم  ــأت ــم ب
ص)6)) ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن

نشيىن بــرخــاكــش  ســـال  ــد  ص اگـــر  نبيىن )))  رسا  ك  تـــرى  خـــاىك  ازو 
ص65)) ـــق،  ـــســـاب ال )املـــرجـــع 

خاكست ــر  زي در  ــر  اگ ــاه  ش ــروس  ع باكست؟! )))  چــه  دارد  ــر  دگ عــروســان 
ص69)) ـــق،  ـــســـاب ال )املـــرجـــع 

))) »شكر« لكمة فارسية معناها »سكر«.
خواندش خويش  رساى  از  فرستاد  ــدش )5)  ــان ــش ــــوىئ ن ــــاش ـــني زن ـــآي ب

ص85)) ـــق،  ـــســـاب ال )املـــرجـــع 
تنگ چــنــان  شــرييــن  دل  تنهاىئ  ز  جنگ )6)  باجهان  ماللت  از  ميكرد  كه 

ص)9)) ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن
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نهاًرا،  يليل  ل  بىَدِّ "إليه:  قائلة:  وخاطبته  حاتلها،  من  يلنقذها  اهلل  إىل  جلأت  وأخرًيا 
فنوِّر وجيه،  انلهار،  يأمل يف  يلاًل حالًك ال  إن عندي  ادلنيا..  ىلع   – اكنلهار   – وانرصين 
هذا  ىلع  وانرصين  فأسعدين،  األقوياء..  يُهلك  غًما  عندي  إن  اكلشمس..  عليه  وانرصين 
الغم... لقد ضقت ذراًع بهذه ابلوتقة الضيقة، فخلصين منها، كما ختلص اجلوهر الكريم 
من احلجارة... يا من جتيب داعء السائلني، أجب داعيئ... لم أعد أحتمل وطأة املرض كثرًيا، 

فأغثين يا غياث املستغيثني"))).

 – الصيد  حبجة   – إىل قرصها  توجه خرسو  فقد  استجاب داعءها،  قد  اهلل  أن  ويبدو 
"فوقفت فوق سطح القرص، وأطلت منه اكبلدر، وجعلت برصها يتطلع إىل الطريق، وأذنها 

ع طرق ابلاب"))). تتسمَّ

فاقدة  "وحينما رأت شريين خرسو مقباًل سقطت ىلع األرض مغشيًّا عليها، وبقيت 
بوثاقه،  ايلوم  أرتبط  لم  إذا  نفسها:  يف  وقالت  أمرها،  يف  فكرت  أفاقت  فلما  مدة،  الوع 

فليست عندي طاقة تلحمل أمل فراقه"))).

گـــردان روز  را  شــبــم  ـــدا  خـــداون ــردان )))  گ پـــريوز  جــهــان  ــر  ب روزم  چــو 
نوميد صبح  از  ســيــاه  دارم  ــىب  خورشيدش چو  كن  سپيدم  رو  شب  درين 
ـــردان م شـــري  ـــالك  ه دارم  ــردانغـــىم  گ چــري  نشاطم  ــون  چ غــم  برين 
تنگ كـــوره  ـــن  اي ــت  ــاق ط ــــدارم  سنگن ازيــن  لعل  چون  فرا  ده  خالىص 
كس ــر  ه ــاد  ــري ف رس  ـــارى  ي ــاد مــن فــريــاد خــــوان رستــوىئ  ــري ــف ب
چندين ــار  ــم ــي ت ــت  ــاق ط املستغيثنينـــــدارم  غــيــاث  ـــا  ي أغــثــىن 

ص)9)) ـــق،  ـــســـاب ال )املــــرجــــع 
ماء يكى  ــون  چ بــرشــد  قــرص  بــبــام  ــر راه)))  ب ـــده  ـــردر دي ب ــاده گـــوش  ــه ن

ص)0)) ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
مست چنان  را  خرسو  ديد  شريين  دست)))   چو  از  يكباره  وشــد  اقتاد  ــاى  زپ
ماند ــرب  خ ىب  زمـــاىن  بــيــهــوىش  ماندز  در  خويش  بكار  ــد  آم بهوش 
وثاقش در  اكنون  نــگــذارم  گر  ــشكه  ــراق ــــم ف نـــــدارم طـــاقـــت زخ

ص)0)) ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم،  ــظ )ن
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وقد اقرتب خرسو من القرص فرأى شريين "وأخذ يتحدث معها معتذًرا، متلطًفا، مثنيًا 
عليها، سائاًل عن أحواهلا"))).

ثم طلب منها أن ترافقه إىل قرصه، ولكنها اعتذرت فرجع يائًسا، بينما أخذ شاپور يرسي 
عنه قائاًل: "ال تغضب من عصبية مزاج شريين املريضة، ألن احللوى مشهورة باحلرارة"))).

قلبها  تؤنب  فأخذت  مهمومة،  حزينة  امللك  فراق  بعد  أصبحت  فإنها  شريين:  "أما 
القايس )وتنتقد ترصفها مع خرسو)"))).

ثم ذهبت شريين يف إثر خرسو، وأظهرت حبها هل، وشوقها إيله، يف غزيلات رقيقة قاتلها 
"نكيسا" بلسان شريين، ورد عليها "باربد" بلسان خرسو))). 

ولم تلبث شريين أن قابلت خرسو طائعة خمتارة. "فلما رأى امللك معشوقته قد صارت 
تابعة هل، وأنها خضعت ألمره، ونفذت رغباته، أكرمها، وأىلع من قدرها، فزين بها عرشه 

كما يزين اتلاج الرأس)5)".

ـــز ـــذر دالوي ــا ع زبـــان بــگــشــاد ب ريز)))  شكر  شريين  بر  ــرد  ك پرسش  ز 
ص06)) ـــق،  ـــســـاب ال )املــــرجــــع 

رجنــور ــن  ــريي ش ـــرىم  گ از  ــج  ــرن م مشهور)))  هست  بــگــرىم  شــرييــىن  كــه 
ص5))) ـــق،  ـــســـاب ال )املـــرجـــع 

دتلنگ شرييىن  شد  شــاه  ىب  چــون  كه  سنگ)))  دىل  سنگني  از  بــرمــزد  ــدل  ب
ص50)) ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 

املرجع السابق، ص59)-79).  (((
ديد خــود  ــوالى  م را  معشوق  چوشه  پـــاى خـــود ديــد)5)  ــر  ــزي ب رس خــــودرا 
جاى خود  فرق  بر  ساختش  شــادى  پاىز  در  كه  به  بــررس  تــاج  را  شه  كه 

ص79)) ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن
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ثم أحرض خرسو شريين إىل املدائن، وتزوجها، وخصها بكل حب وإعزاز، وقال لرجال 
ادلين وعظماء ادلولة "إن شريين قد صارت ىل زوجة وصديقة، ويه جديرة بكل حب 

دلِّلُها به)))".

وبعد الزفاف، أخذت شريين تنصح خرسو بعدم االنغماس يف املذلات، وأشارت عليه 
بتعلم أصول احلكم، والعمل ىلع إسعاد الشعب، وتوفري سبل الراحة هل، حىت يلتف حوهل، 
فال ينهار ملكه. وقد صور الشاعر ذلك يف قوهل: "قبَّلت شريين األرض بني يىَدْى امللك، ثم 
قالت هل: أيها امللك. اترك الرتف بعض الوقت، وانرصف إىل العلم.. لقد اجتهْدتىَ كثرًيا يف 
سبيل احلصول ىلع املذلات، فحاول أن تنرصف - بكليتك - إىل إصالح القلب، ولقد 

عمرت العالم بالعز وانلعمة، فكيف يمكن أن ختر به الظلم؟!..)))".

أن يف  واعلم  اآلخرة،  يف  انلجاة  وسيلة  "دبر  فقالت:  لآلخرة؛  يعمل  بأن  نصحته  كما 
إثر امليجء إىل ادلنيا اذلهاب منها، )فال حتاول اتلكلب عليها) ألن الشخص اذلي جيمع 
اذلهب والفضة ال يستطيع تدبري أمر اآلخرة، واعترب بامللوك اذلين ماتوا قبلك، فإنهم لم 
حيملوا معهم شيئًا من املال وامللك، فإذا كزنت املال فإنه سوف يؤذيك، وإذا أنفقته يف اخلري 

فسيكون زاد طريقك إىل اآلخرة)))".

يار وهم  جفت  مراهم  شد  شريين  كه  زساوار)))  بــنــوازم  ــه  ك ــرش  ــه م بــهــر 
ص86)) ـــســـابـــق،  ال )املـــرجـــع 

خداوند اكى  شريين  بوسيد  ــني  زم يكچند)))  كوش  دانــش  سوى  رامــش  ز 
اكمــــراىن در  ـــدۀ  ـــي ـــوش ك ـــراىنبـــىس  ب دل  بــكــام  ديــگــر  ـــىس  ب
ــاد آب نعمت  أز  ـــردۀ  ك را  ــان  ــه ببيدادج كــردن  تــوان  ــون  چ خــرابــش 

ص98)) ـــســـابـــق،  ال )املـــرجـــع 
ــر بــاش جنـــات آخـــرت راچـــــاره گ ــرب بــاش)))  ــا خ ـــنت ب ـــزنل رف دريــــن م
ــازد س تركيب  وزر  كوسيم  ــىس  ــازدك س تــرتــيــب  كــجــا  را   قــيــامــت 
مردند كه  شاهاىن  تو  از  دور  بردند؟ببني  هيچ  وشــاىه  وملك  زمـــال  
ــد خــــواه تــوبــاشــد ـــال ب ــاىن. م ــم تــوبــاشــدب راه  ــهء  ــن ــح ش ــى.  ــخ ــب ب

ص99)) ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن
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يعلمه  أن  منه  وطلب  أميد)،  )بزرگ  أستاذه  فاستدع  شريين يف خرسو،  نصح  وأثر 
واملعاد،  واملبدأ،  الكواكب،  وأجرام  األوىل،  احلركة  عن  يسأهل  وأخذ  املختلفة،  العلوم 
واخلروج من ادلنيا، وخلود الروح، وكيفية رؤية اجلسم يف املنام، وتذكر احلياة بعد املوت، 

واهلواء، وحفظ الصحة عن طريق االعتدال، وكيفية خروج الروح من اجلسد.

وقد أجابه )بزرگ أميد) عن لك ما سأل، فأفاد خرسو من ذلك فائدة عظيمة))).

ويف تلك األوقات اكن رسول اإلسالم حممد ملسو هيلع هللا ىلص )صىل اهلل عليه وسلم) قد أرسل للناس 
ادلين  إىل ادلخول يف  والوالة، ويدعوهم  امللوك  إىل  بشرًيا ونذيًرا، وأخذ يرسل رسله  اكفة 
أستاذه  مع  وجوده  فرصة  خرسو  فانتهز  الوقت،  ذلك  يف  ادلنيا  حديث  جعله  مما  اجلديد، 
)بزرگ أميد) وذكر اإلسالم بيشء من االستخفاف واالستهزاء، فنصحه أستاذه قائاًل: "ال 

تهزأ أيها امللك بادلين العريب، ألنه ادلين احلق؛ وال جيب االستهزاء باحلق)))".

"وأدركت شريين أن ذلك األستاذ القدير قد فتح – للملك -  باب كزن العلم، فأثنت 
عليه. وقالت: أيها الشيخ القدير. إن عني الزمان لم تر اعلًما مثلك، فأعطين نصيبًا من 
العلم - إذا استطعت - كما فتحت خلرسو أبواب كزن الفضل.. فافتح أمايم كزن العلم، وال 

تقفله، واقرأ عيّل بعض احلكم من كتاب لكيلة ودمنة)))".

وقد قرأ "بزرگ أميد" ىلع شريين أربعني قصة من هذا الكتاب))).

))) املرجع السابق، ص00)- )0).
ــازى ــن ت ــادي ـــازى شــهــا ب مــكــن ب بازى)))  نيست  حق  وبا  است  حق  دين  كه 

ص05)) ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
استاد ديرينه  اگن  ــد  دي شريين  چو  گــشــاد )))  ـــرشـــاه  ب ــن  ــخ س ــج  ــن گ در 
يانه پــري  اى  كــه  گــفــتــش  ــا  ــن ــه ث ــان ــم زم ــش ـــوىئ چ نـــديـــده چـــو ت
ــادى گــنــج اكىن ــش ــرسو گ ــرخ ــو ب ـــواىنچ ت ار  ـــز  ـــران م ده  ــىب  ــي ــص ن
بند  ــن  دراي ــريى  زجن نه  كن  چندلكيدى  نكتهء  لكيله  از  فــروخــوان 

((06 ص05)-  وشريين،  خرسو  )نظاىم: 
))) املرجع السابق، ص06)- 0)).
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ولكن املشالك لن تلبث أن ظهرت يف وجه العاشقني، فقد عشق "شريويه"- بن خرسو 
من مريم -  زوجة أبيه "شريين"، ثم حتالف مع عظماء ادلولة ضد أبيه، واستطاع - عن 
طريق الرشوة، واملؤامرات - أن جيلس ىلع العرش؛ ثم سجن أباه، ولكن شريين أرصت 

ىلع أن تكون زميلة خرسو يف السجن.

يف  يلقتله  قاتاًل  إيله  فأرسل  نهائيًّا،  أبيه  من  يتخلص  أن  ذلك  بعد  "شريويه"  وحاول 
السجن.

وذهب القاتل فوجد خرسو نائًما جبوار شريين، فأيقظه يلدرك مصريه املحتوم.

وشعر خرسو بدنو أجله، وأحس حباجة شديدة إىل جرعة ماء، "فقال يف نفسه أوقظ 
شريين من نومها اجلميل، وأطلب رشبة ماء)))".

ولكنه أقلع عن هذا اخلاطر خشية أن جتزع شريين لرؤية ما سوف حيل به، وأخذ ينايج 
نفسه قائاًل: "حينما ترى شريين ما سيصيبين نتيجة للظلم واخلسة سوف ال تنام مرة أخرى 
من شدة احلزن والعويل، فاألفضل أال أوقظها، فأموت أنا ويه نائمة. وهكذا مات هذا الويف 

عطًشا، دون أن يوقظ شريين من انلوم)))".

تفجرت من  اليت  ادلماء  بسبب غزارة  العذب،  نومها  استيقظت من  أن شريين  "غري 
جسم خرسو)))".

زخوشخواب را  شريين  كه  گفتا  بدل  ــدار وخــواهــم رشبـــىت آب)))  ــي كــنــم ب
ص8))) ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن

ــوارى وخ بيداد  ايــن  برمن  بيند  چو  وزارى)))  ــاد  ــري ف از  ــر  ــگ دي خنسبد 
باشد گفته  نا  سخن  كني  به  باشدهمان  خفته  او  و  ـــرده  م ــن  م شــوم 
دار ــا  وف آن  داد  چنان  جــان  بيدادبتلىخ  خــواب  از  نكرد  را  شريين  كه 

ــة) ــح ــف ــص ـــع وال ـــرج ـــفـــس امل )ن
آب چون  رفت  شه  تن  كز  خون  بس  ز  زخوشخواب)))  شريين  نرگس  آمــد  در 

ص9))) ـــق،  ـــاب ـــس ال )املــــرجــــع 
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فأخذت تندبه، وتريق ادلموع، وتنيع خاتمته السيئة، وحظها العاثر.

ولم يلبث "شريويه" أن أرسل إيلها وخطبها نلفسه، ومناها بأعذب األماين، فتظاهرت 
ما  شريويه  قبل  وقد  جثمانه؛  دفن  أثناء  يف  القرب  وتدخل  خرسو،  يدفن  أن  ىلع  بالقبول 

اشرتطته.

فدخلت شريين قرب خرسو ثم انتحرت مستعملة سكينًا، فطعنت نفسها بنفس الطريقة 
اليت قتل بها خرسو، ثم ضمته إيلها واضعة شفتيها ىلع شفتيه، وصاحت بأىلع صوتها معلنة 
أنها انتحرت، لتسمع القوم، وتعلمهم بأنها وضعت خاتمة لقصة حبها خلرسو، وحبه هلا، مما 
صوره الشاعر يف قوهل: "طعنت شريين نفسها بسكني بنفس الطريقة اليت طعن بها امللك 
من قبل، فغسلت القرب بدمها احلار، وأضافت جرًحا جديًدا إىل جراح امللك، ثم احتضنت 
معشوقها، ووضعت شفتيها ىلع شفتيه، وكتيفها ىلع كتفيه، وصاحت بأىلع صوتها - ليسمع 
القوم قوهلا - ويه تقول: أن الروح قد ائتلفت مع الروح، وإن اجلسد قد احتد مع اجلسد، 

فنجا اجلسم من ألم الفراق، وجنت الروح من قسوة الزمان)))".

وقد أنى الشاعر القصة حبديث عن ذم ادلنيا، وفناء العالم، وتاليش السعادة))).

ثم حتدث عن موت زوجته مشبًها إياها بشريين، ونصح ابنه اذلي اكن يف السابعة من 
عمره كما مر.

ــدآن زخــم راريــش ــدان آيــني كه دي ب خويش )))  ــن  ــرت ب زد  دشــنــهءۀ  هــمــاجنــا 
را خوابگه  آن  شست  ــرم  گ ــون  ــه را خب ـــدام ش ـــازه كــرد ان ــت ت ــراج ج
آغــوش رادر  شــه  آنگى  آورد  ــردوش پــس  ب ودوش  نــهــاد  بــرلــب  لبش 
ــرادشــت ب آواز  ــاشــد  ب ـــريوى  ن ــه  داشتب خرب  آوازش  از  قوم  كآن  چنان 
پيوست به  باتن  وتن  باجان  جان  رستكه  داورى  از  ــان  وج دورى  از  تن 

(((( ص)))-  وشريين،  خرسو  )نظاىم: 
))) املرجع السابق، ص)))-8)).
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نصيبه  اكن  إيله،  خطابًا  الرسول  وإرسال  املنام)))،  يف  للنيب  خرسو  رؤية  إىل  أشار  ثم 
اتلمزيق، فداع الرسول ىلع خرسو بتمزيق ملكه؛ وقد استجاب اهلل ادلعوة؛ فضاع ملك 
العجم، وسقط طاق من إيوان خرسو، وحتطم معرب دجلة من سيل ألم به. وصور نظاىم ذلك 
لكه يف صورة تويح بشماتته وتشفيه، مستعماًل نغمات تدل ىلع فرحه بما حدث، واعتباره 

من معجزات الرسول.

ثم أخذ يف مدح الرسول، وتمجيده واإلشادة باألعمال اخلادلة اليت تمت ىلع يديه، واكنت 
نتيجتها حتطيم دول الكفر، وإخراج انلاس من الظلمات إىل انلور))). ثم وصف معراج 

الرسول))).

ثم أخذ الشاعر ينصح برضورة اتباع العدل، ونرش السالم؛ فتحدث عن ادلنيا وما فيها 
من ظلم، وتعجب من أمر اإلنسان الضعيف اذلي يرص ىلع الظلم - برغم ضعفه - فهو 
ال يكاد يفرغ من ظلم حىت يرشع يف ظلم جديد، وشبَّهه بالطائر املفرتس اذلي ال يكاد 
يزنع أظفاره من صيد حىت ينشبها يف صيد جديد. ثم قال إن الظالم - يف رأيه - ال يظلم 
 نفسه، ألن عدل اهلل موجود، وقوته حميطة، ومشيئته نافذة، وذلا فهو يدعو إىل اإلقالع 

َّ
إال

عن الظلم، ونرش العدل واملحبة))).

حيًّا   - بفضلها   - سيظل  اسمه  أن  مبينًا  إتمامها،  تاريخ  إىل  باإلشارة  منظومته  وختم 
خمدًلا)5)، ثم ذكر ذم حساده)6). ثم أشار إىل دعوة قزل آرسالن هل، ووصف ما حدث)7)؛ ثم 

))) املرجع السابق، ص 0))- ))).
))) نظاىم: خرسو وشريين، ص 8))- ))).

))) املرجع السابق، )))- 8)).
))) املرجع السابق، )))- 5)).
)5) املرجع السابق، 5))- 6)).
)6) املرجع السابق، 6))- 9)).

)7) املرجع السابق، 9))- 58). وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك.
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رىث هذا الوايل، ومدح خليفته أبا بكر بن أخيه "جهان پهلوان)))". وبذلك تنتيه منظومة 
"خرسو شريين".

والواقع أن نظاىم هو أول من نظم قصة  "خرسو وشريين" يف هذه الصورة، ولكننا ال 
نستطيع أن حنكم ىلع عمله، إال إذا قارنَّا بني منظومته وبني ما نظمه سابقه الفردويس- 
متعلًقا خبرسو وشريين - يف منظومته "شاهنامه"، فندع هذا اتلصوير لعمل نظاىم نلختم-  
هذا ابلاب - بمقارنة بينه وبني الفردويس- يف كيفية تصويرهما هلذه القصة - حىت يكون 

حكمنا صحيًحا صادقًا.

))) املرجع السابق، 58)- 59). وقد سبق ذكر يشء منه.



الفصل اثلالث
مقارنة بني تصوير لك من الفردوىس ونظاىم لقصة 

خرسو وشريين
خصص الفردويس جزًءا من الشاهنامه للحديث عن خرسو، وقد شمل حديثه قصة 
عن  جوهريًّا  اختالفًا  خيتلف  اكن  القصة  هلذه  نلظاىم  تصوير  ولكن  وشريين".  "خرسو 
تصوير الفردويس هلا، فقد اكن لك منهما متأثًرا بروحه هو، فالفردويس اكنت روحه محاسية، 

بينما اكنت روح نظاىم غنائية))).

كما تأثر لك منهما بروح عرصه، وحاول أن يستحيب هلا، ويتالءم معها.

األعداء،  ىلع  والغلبة  احلربية،  واالنتصارات  ابلطولة،  يمجد  اكن  الفردويس  فعرص 
 - الشاهنامه  هل  الفردويس  قدم  اذلي  الوايل   - الغزنوي  حممود  السلطان  عرص  تمزَّ  فقد 
باالنتصارات احلربية، ألن هذا السلطان غزا اهلند مرات عديدة، واستطاع أن يوطد نفوذ 
امللسلمني فيها، حىت ُسيم فاتح اهلند، كما اختذت حروبه طابع اجلهاد يف سبيل اهلل، ويف 
سبيل نرش دينه، فمن الطبييع أن يكون تمجيد ابلطولة، والفتح، والغلبة ىلع األعداء، 
الشعر احلمايس. يستلزم  الوقت - وهذا  انلاس - يف ذلك  قلوب  إىل  املحببة  من األشياء 

أما عرص نظاىم؛ فقد رأينا أنه اكن عرًصا إقطاعيًّا مملوًءا باملنازاعت املستمرة بني ادلول 
وادلويالت املختلفة، كما الحظنا أنه اتسم بروح الغدر، وتدبري املؤامرات. واكن ادلافع إىل 

I. Pizzi: Storia Della Poesia Persiana, II, p. 194. (((
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هذا لكه الرغبة يف الظفر باحلكم، وانلفع الشخيص املادي، فكن الوالة واألمراء، والوزراء، 
انلاس  جعل  مما  بانلفوذ.  واالحتفاظ  احلكم  إىل  الوصول  سبيل  يف  يتطاحنون  والعظماء 
ينظم شاعر  أن  فيه  والطمأنينة، فكن عماًل ال غناء  الراحة  وينشدون  السلم،  ُدون  يُمجِّ
شعًرا محاسيًّا، يف وقت غري وقته، وظروف غري مناسبة هل)))، وقد تنبه نظاىم هلذا؛ فقال إنه 

اختار هذه القصة تلالئم هوى انلاس يف عرصه))).

فروح لك من الشاعرين- متأثرة بروح العرص اذلي اعش فيه - قد أثرت يف تناول لك 
منهما لقصة "خرسو وشريين" وتصويره ملناظرها.

وذللك وجدنا الفردويس حيرص ىلع تصوير "خرسو" يف صورة ملك قوي، وقائد مظفر، 
يستطيع أن يكسب املعارك، ويظفر بانتصارات باهرة، ويوسع، حدود دوتله، ويقيض ىلع 

أعدائه.

جمدها،  رموز  من  ورمز  القديم،  إيران  لرتاث  صورة   - الفردويس  عند   - فخرسو 
قوي  واضح  ثٌل  مىَ وهو  األعمال،  وجالئل  باملفاخر،  احلافل  اتلليد،  وماضيها  وعظمتها، 

 

لألكارسة يف جالهلم، وهيبتهم، وقوتهم، وغلبتهم، ورفاهيتهم، ومالذهم.

واكن الفردويس يتخذ من تمجيده خلرسو تمجيًدا ألمته، وختليًدا تلارخيها القديم.

ّور خرسو يف صورة اعشق قد خيطئ، وقد يصيب، ولكنه يستطيع أن  أما نظاىم؛ فقد صىَ
يموت كبطل.

، بينما الفردويس ِمثىَايلٌّّ ونظاىم يف هذا موضوعٌّ

I. Pizzi: Storia Della Poesia Persiana, II, p. 195. (((
))) سبق ذكر ابليتني الذلين سجل الشاعر فيهما سبب اختياره لقصة خرسو وشريين، وهما يؤيدان ما ذهبنا إيله.
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ا،  وطبييع - تبًعا هلذا - أن جند الفردويس يمهل ناحية العشق إهمااًل يكاد يكون تامًّ
ويقرص همه ىلع تصوير ابلطولة احلربية اليت تمز خرسو بها.

والحظ نظاىم ذلك فقال: "لقد أهمل احلكيم "الفردويس" ناحية العشق، حينما عرض 
هذه القصة؛ ألنه اكن يف سن الستني، فبعد عن دائرة الشباب)))".

بينما جعل نظاىم لك همه منرصفًا إىل تصوير ناحية العشق، مما جعله ال يعيد ما قاهل 
الفردويس.

ْر ما قاهل العالم )الفردويس) قبل ذلك، ألن احلديث املعاد  وقرر هو ذلك فقال: "لم أكرِّ
ليس مجياًل، فذكرت ناحية العشق، بعد أن رشح هو ناحية ابلطولة"))).

وذللك فإن شخصية شريين من الشخصيات اثلانوية عند الفردويس، فاجلزء اخلاص 
خبرسو - يف الشاهنامه - يكاد معظمه خيلو من ذكر شريين، أو جمرد اإلشارة إيلها))).

بـ "كردويه"  أشار إىل زواج خرسو  الفردويس شريين - ألول مرة - حينما  وقد ذكر 
أخت "بهرام چو بني"))).

كردست رشح  حكيت  اكين  حكيىم  كردست)))  طرح  ازايشان  عشق  حديث 
ــداگىن زن ــادش  ــت اوف شصت  در  جــواىنچــو  شست  از  ــادش  ــت اف خــدنــگ 

ص))) ــن،  ــريي وش ــرسو  خ ــاىم:  ــظ )ن
آاغز از  گفت  دانــا  هرچه  نگفتم  باز)))  را  گفته  گفنت  نيست  ــرخ  ف كــه 
عشقبازى از  ماند  كه  جزوى  ان  اغزىدر  ــرد  ــرم ب نيت  ــــدام  ران سخن 

ــة) ــح ــف ــص ـــع وال ـــرج ـــفـــس امل )ن
))) فردويس: شاهنامه، ج، 5ص)8- 55).

))) املرجع السابق، ص0)).
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ثم أفرد لقصة "خرسو وشريين" - بعد ذلك - مكنًا يف نهاية اجلزء اخلاص خبرسو)))، غري 
أن القصة اكنت خمترصة، فكن املكن املخصص هلا ضيًِّقا إذا قورن بما نظم عن خرسو.

وقد صور الفردويس شريين، يف صورة إحدى صديقات خرسو يف وقت شبابه، فقال: 
"اكنت شريين صديقة خرسو پرويز؛ حينما اكن شابًّا غري هيَّاب، - وحينما اكن وادله حيًّا، 
واكن هو بطاًل - فكنت شريين بالنسبة إيله اكلعني املبرصة، فلم يكن حيب - يف ادلنيا - 

غريها، سواء من الفاتنات، أو من بنات امللوك)))".

فشريين - عند الفردويس - معشوقة خرسو يف وقت الزنق والطيش، وعدم املباالة، 
حتتال  فأخذت  العرش،  ه 

ِّ
تويل بعد  يهملها  خرسو  جعل  مما  األخالق؛  سيئة  فتاة  ويه 

فحن   - الصيد  إىل  طريقه  يف  وهو   - نفسها  تريه  أن  يف  وجنحت  منه،  واتلقرب  لرؤيته، 
يف  سببًا  اكن  الزواج  هذا  أن  غري  تزوجها.  ثم  قرصه،  إىل  فأاعدها  هلا،  قلبه  وخفق  إيلها، 
 - ساقطة  امرأة  تزوج  أنه  حبجة   - جملسه  فقاطعوا  ادلولة،  وعظماء  ادلين،  رجال  إثارة 
سوف  زوجة،  اختاذها  إن  وقائاًل  أخالقها،  بسوء  معرتفًا  جمادتلهم،  إىل  خرسو  واضُطرَّ 
الزواج))). وأقروا  اقتنعوا،  حىت  األمثال،  هلم  ويرضب  جيادهلم،  وظل  نقية،  طاهرة  جيعلها 

أما نظاىم، فقد جعل شريين بطلة القصة، فيه من الشخصيات الرئيسية يف املنظومة، 
ثىَاًل للفتاة  كما أضىف عليها ما يؤهلها للبطولة، فصّورها يف صورة أمرية، ثم ملكة، وجعلها مىَ
ُتْغِضبىَ معشوقها، وجتعله  العفيفة اليت حتافظ ىلع عفافها - إىل آخر حلظة - فتقبل أن 

))) املرجع السابق، ص 5))- 55). قد ذكرها حتت عنوان "داستان خرسو وپرويز وشريين« أى »قصة خرسو پرويز 
وشريين«.

ـــوان ـــود وج ــز بــيــبــاك ب ــروي ــو پ چ ـــون پــهــلــوان)))  ـــدر زنــــده وپــــور چ پ
بدى شريين  ــت  دوس ــني  زم در  بدىورا  بني  جهان  ــن  روش چو  بر  او  بر 
جهان در  أو  جــز  نــبــودى  شــهــانپسندش  دخـــــرتان  واز  خـــوبـــان  ز 

(((6 ص   ،5 ج  شاهنامه،  )فــردويس: 
))) املرجع السابق، ص 6))- 0)).
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يغادر ديارها، وال تقبل أن تستلم هل، أو أن تفرط يف عفافها. كما الحظنا ذلك حينما اختىل 
بْت، وجعلته يغادر بالدها إىل بالد الروم.

ىَ
بها خرسو، وحاول أن يستوىل عليها، فأ

فشريين - عند نظاىم - فتاة عفيفة، تقدم العفة ىلع لك يشء، وال ترى العشق يتناىف 
مع الفضيلة، بل تراه حارًسا هلا، وداعيًا إىل اتلمسك بها.

وشخصيتها - من هذه انلاحية - ختتلف - عند نظاىم - اختالفًا جوهريًّا عن شخصيتها 
عند الفردويس.

فقد جعلها ترضب  للفضيلة،  راعية  نظاىم ىلع تصوير شريين يف صورة  وكما حرص 
الوفاء، واإلخالص، واتلضحية، فصور يف منظومته كيف ظلت شريين  أروع األمثلة يف 
ولم  أبًدا،  العهد  تنقض  فلم  إىل آخر حلظة من حياتها، كما ظلت خملصة يف حبها،  وفيَّة 
فيها - غريها، كما   - تزوج خرسو  اليت  األوقات  أن حتب شخًصا غريه، حىت يف  حتاول 
ت عن وفائها وإخالصها بعد قتله، فلم تزتوج غريه ولم حتتفظ حىت باحلياة، بل آثرت  عربَّ

أن تلحق بمن أحبت، تلقاسمه القرب بعد موته، كما قاسمته العيش يف حياته.

تللحق  انتحرت  أنها  وقرر  الوفية،  صورة  يف  شريين  أظهر  قد  الفردويس  أن  ورغم 
أبلغ وأروع، فقد رأيناها - يف  الوفاء بصورة  بمن أحبت، إال أن نظاىم قد عرب عن هذا 
منظومته- أرسع إظهاًرا لوفائها وإخالصها، فلم يكد خرسو ُيْقتىَل، وحُيْمىَل يلُدفن حىت 
قتلت نفسها - يف قربه - بسكني، وبنفس الطريقة اليت قتل هو بها، ليك توسد الرتاب يف 
د هو فيه. بينما نالحظ - فيما نظمه الفردويس - أن شريين لم تنتحر  نفس الوقت اذلي وُسِّ
حاول  حينما  خرسو)))،  مقتل  من  يوًما  ومخسني  ثالثة  بعد  انتحرت  وإنما  الرسعة،  بهذه 
"شريويه" أن يتخذها زوجة هل، فاشرتطت عليه رشوًطا منها أن يفتح قرب خرسو لزتوره، ثم 

))) فردوىس: شاهنامه، ج 5، ص 78).
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ا مهلًك، يكيف للقضاء  مَّت نفسها داخل القرب؛ مما صوره الفردويس يف قوهل: "رشبت ُسمًّ سىَ
عليها، ثم جلست بالقرب من امللك املسىج، وقد لفَّت جسمها بلباس فيه راحئة الكفور، 

وأسندت ظهرها إىل حائط القرب، ثم ماتت، فاستحقت بموتها اثلناء من ادلنيا)))".

أما تضحية شريين فقد ظهرت يف منظومة نظاىم بصورة رائعة، فرأيناها تضيح بكل 
أنانية؛ دفعتها   - الفردويس  بينما يه - عند  بعرشها - يف سبيل معشوقها،  يشء - حىت 

أنانيتها إىل قتل منافستها "مريم" - بنت قيرص الروم - حىت ال تشاركها احلياة مع خرسو.

فقد ذكر الفردويس أن خرسو تزوج شريين بينما اكنت زوجته األوىل مريم ال تزال ىلع 
قيد احلياة، وأن شريين حقدت عليها، فدست هلا السم، مما صوره يف قوهل: "اكنت شريين يف 
حزن دائم - بسبب وجود مريم - واكن لون خديها أصفر - فانتى األمر بأن دست شريين 
هلا السم، فماتت تلك الفتاة اجلميلة - اليت اكنت من نسل قيرص الروم - ولم ُتْطلع شريين 

أحًدا ىلع تلك املؤامرة، فقد احتفظت يه - وحدها - برسها)))".

ثم بنيَّ الفردويس أنها اكنت تهدف - بمؤامرتها - إىل أن تصبح زوجة خرسو املفضلة، 
اذلهبية)))". احلجرة  يف  شريين  خرسو  أسكن  مريم،  وفاة  ىلع  اعم  انقىض  "وملا  فقال))): 

ــل خبـــورد ــاله ـــر ه ــــاه زه هـــم ان گــرد)))  اورد  ــر  ب ــــش  روان ــن  ــريي ش ز 
روى ــده  ــي ــوش پ بـــرشـــاه  ــه تــن دريــكــى جــامــه اكفـــور بوىنــشــســتــه  ب
ــرد ــم ــاد وب ــه ــشــتــش ن ـــوار پ ـــدي ــربدب ــش ب ــاي ــت س ــىت  ــي گ وز  بـــمـــرد 

((8( ص  شــاهــنــامــه،  )فـــــردويس: 
ــدرد ب ــن  ــريي بـــود ش ــىم  ــم ه ــري ز م زرد)))  خــســاره  دور  زرشــكــش  هميشه 
داد ـــر  زه ـــدو  ب ــن  ــريي ش ــام  ــرج ــف ــژادب ن قــيــرص  خـــوب  دخـــرت  آن  ــد  ش
هيچكس نبد  آگــه  ـــاره  چ آن  وبساز  پنهان  راز  آن  اوداشـــت  كــه 

(((0 ص  الـــســـابـــق،  ـــع  ـــرج )امل
بمرد مــريــم  ــه  ك ــد  ــرآم ب ــو ســاىل  چ ــرد)))  ــن س ــريي ــش ــــن ب شــبــســتــان زري

(((0  ،5 ج  شاهنامه،  ــــردويس:  )ف
))) املقصود باحلجرة اذلهبية احلجرة اخلاصة بامللكة، أي الزوجة األوىل املقدمة ىلع غريها، والشاعر يقصد بقوهل 
هذا أن شريين أصبحت ـ بعد موت مريم ـ زوجة خرسو األوىل، أي صارت ملكة، فحققت بذلك هدفها اذلي 

سعت إيله، ودبرت قتل مريم يف سبيل بلوغه.
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ولم يذكر نظاىم هذه املؤامرة، وإنما قرر أن شريين لم تزتوج خرسو إال بعد وفاة مريم.

وهكذا نالحظ فرقًا واضًحا بني شخصية شريين فيما نظمه الفردويس، وبني شخصيتها 
يف منظومة نظاىم.

فالفردويس قد صوَّرها يف صورة تدعو إىل االزدراء، فجعلها فتاة فاسدة اخللق أنانية.

أما نظاىم؛ فأضىف عليها لك صفات ابلطولة؛ من عفة، ووفاء، وإخالص، وتضحية، 
وصّورها تويح باإلعجاب، وتبعث ىلع االحرتام؛ مما جعل خرسو يعزت بها بعد أن تزوجها، 
ويعتربها مثااًل للزوجة الصاحلة، فلم خيجل من زواجها، ولم حياول أن يقنع رجال ادلين 
والعظماء بصالحيتها كزوجة، ولم يهملها وينسها، فوجدناه يلجأ إىل ديارها - لكما ُدبِّرْت 
هل املكئد - سواء يف حياة أبيه أو بعد عزل أبيه وقتله، كما وجدناه يذكرها بعد انتصاره ىلع 
"بهرام چوبني" وجلوسه ىلع العرش، وزواجه من "مريم"، ويرسل إيلها مراًرا، ثم يذهب إىل 

قرصها حبجة الصيد أماًل يف رؤيتها، واالتصال بها.

وهذه الصورة خلرسو - عند نظاىم - ختتلف كثرًيا عن صورة الفردويس اليت عرضناها.

"فرهاد"  لشخصية  تصويره  يف  نالحظه  شريين  خلرسو  نظاىم  تصوير  يف  الحظناه  وما 
املبتكرة، فقد صور الشاعر هذه الشخصية يف صورة جعلت من صاحبها بطاًل، حيتل مكنًا 
بارًزا يف القصة، ويبدو قرينًا ومنافًسا خطًرا خلرسو؛ بل إن الشاعر أضىف ىلع "فرهاد" لك 
صفات ابلطولة اليت أضفاها ىلع "شريين"؛ من إخالص، ووفاء، وتضحية بكل يشء - 

حىت حبياته - يف سبيل من حيب؛ يف صورة تدعو إىل العطف واتلقدير.

وشخصية فرهاد شخصية مبتكرة - كما قلنا - خلقها نظاىم يلكسب القصة عنرص 
بني  املقارنات  وعقد  ادلقيقة،  واملواقف  املشالك  خلق  طريق  عن  والتشويق؛  الطرافة، 

الشخصيات املتباينة.



نظاىم الگنجوى
302302

ولم يرش الفردويس إىل فرهاد يف قليل أو كثري، ولم يذكر اسمه فيما نظمه عن خرسو 
أو  الفين،  اإلطار  إعطائها  دون  للحوادث  القصة رسًدا  هذه  نظمه عن  ما  فكن  وشريين؛ 

حبكها احلبكة الفنية اليت تستلزمها القصة.

وهكذا نالحظ أن تصوير نظاىم لشخصيات القصة، ومناظرها املتنوعة، خيتلف - عن 
تصوير الفردويس - اختالفًا جوهريًّا.

وفضاًل عن الفرق الشاسع اذلي يُوجد بني الشاعرين - من هذه انلاحية - فإننا نالحظ 
أن منظومة نظاىم فيها لك مقومات تأيلف القصة "الرومانتيكية"؛ من اختيار الفكرة اليت 
ويه  واالبتكر؛  واجلدة،  املناظر،  وتنوع  اتلصوير،  وحسن  املشالك،  وخلق  عليها،  تقوم 

عنارص معدومة - أو اكملعدومة - فيما نظمه الفردويس.

وقد أحسن نظاىم اختيار الفكرة، فاحلب من املوضواعت اإلنسانية، وهو وثيق الصلة 
ىلع  نظاىم  حرص  اليت  الصورة  يف  خصوًصا   - ومكن  زمان  لك  يف   - البرشية  بانلفس 
ويسمو  األخالقية،  القيم  ويرفع  الفضيلة،  يرع  اذلي  الطاهر  احلب  إبرازها، ويه صورة 
بانلفس البرشية، ويتطلع إىل مثل أىلع: هو الزواج، ويظل بعد الزواج يلوجه العاشقني إىل 

هما بطريق السعادة ادلنيوية واألخروية. اخلري، وُيبىَرصِّ

كما أحسن نظاىم خلق املشالك، وحسن اتلصوير، وتنوع املناظر، مع اجلدة واالبتكر، 
فأدخل يف القصة عنرص الطرافة والتشويق، فوجدناه يقارن بني شخصيات القصة، ويوجد 
فرهاد  شخصية  بني  قارن  فقد  واضًحا.   - بينها   - الفرق  يلظهر  متناقضة  شخصيات 
وشخصية خرسو؛ فاألول اعشق خملص يتفاىن يف حبه، وحياول أن يتحد مع معشوقته ولو 
بعد املوت. بينما اثلاين اعشق ينظر إىل املرأة ىلع أنها متعة، فال يكتيف بواحدة بل يزتوج 
الكثريات، وهو أناين ال يتورع عن إحلاق الرضر بالغري - يف سبيل مذلاته - كما فعل مع 

فرهاد، فقد قاده إىل القتل يلتخلص منه، فيخلو - هل - اجلو دون منازع.
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 - ثانوية  شخصية  من  نقلها  فقد  وشخصية خرسو؛  شريين،  شخصية  بني  قارن  كما 
فيها، وأضىف عليها شيئًا كبرًيا  أملع شخصية  القصة، وجعلها  بطلة  إىل  الفردويس-  عند 
من األهمية، جعلنا نشعر باإلعجاب بشخصيتها، واتلقدير نلبلها. ويبدو أن الشاعر فعل 
ذلك يلقارن بينها، وبني خرسو، فقد أصبحت - بهذه الصورة - ىلع انلقيض من خرسو، 
خصوًصا فيما يتعلق باملحافظة ىلع العفة والرشف؛ كما أصبحت تمتلك صفات اإلنسانية 
اليت تؤهلها للبطولة، وجتعلها أسىم وأنبل من خرسو؛ فوجدناها حتب الشعب، وتسهر ىلع 
راحته، وتنصح خرسو بتعلم أصول احلكم الصالح، وراعية العدل واإلنصاف، حىت يظفر 

حبب الشعب، ورضا اهلل.

ا يف نظم  وفضاًل عن هذا لكه، فإنه يبدو من دراسة منظومة نظاىم أن هل مذهبًا خاصًّ
مثل هذه القصص، فقد حاول الشاعر أن يتخذ القصة وسيلة لتسجيل آرائه، وما يدعو 
احلقد  عن  ترتفع  حىت  انلفوس  وتطهري  اخلليق،  اإلصالح  برضورة  يؤمن  اكن  فقد  إيله؛ 

واحلسد، وتتجنب إيذاء انلاس، وتتطلع إىل املثل العليا.

واكن يدعو - يف شدة وحتمس وإرصار - إىل ترك الظلم؛ ألنه غري مأمون العواقب، فقد 
يعود ىلع صاحبه برش مستطري. كما اكن ينادي باتباع العدل، والزتام اإلخالص، واتلمسك 

بالوفاء، ويندد بمن خيالفون هذه ادلعوة، وحيذرهم من غدر ادلنيا، وفنائها.

وقد جهر بهذه ادلعوة يف منظومته األوىل "خمزن األرسار"، ورددها يف منظومته اثلانية 
"خرسو وشريين" - كما رأينا - وسريددها يف لك منظوماته، كما سيأيت.

وذللك فقد حاول الشاعر أن يتخذ من منظومته "خرسو وشريين" ميدانًا يعرض فيه 
به،  يؤمن  بما  القصة  إنطاق بعض شخصيات  وذلك عن طريق  فيه دعوته،  ويردد  آراءه، 
ويدعو إيله، أو إظهار بعضها يف الصورة اليت يتمناها كإظهار شريين يف صورة راعية للعفة، 

ثىٍَل للوفاء واتلضحية، وهكذا. وداعية لألخالق والفضيلة، أو إظهار فرهاد يف صورة مىَ
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العاشقني يف حالة  كما أن هناك ظاهرة جديرة باملالحظة، ويه أن الشاعر قد أظهر 
انتقال - من جهة إىل أخرى - وسفر - من مكن إىل آخر - فلك منهما يبحث عن صاحبه، 
ويلجأ إىل ديار معشوقه. والطريف أن الواحد منهما ال يكاد يسىع للقاء صاحبه، ويتخذ 
طريقه إىل اجلهة اليت يقيم فيها، حىت يغادر هذا الصاحب مكنه لسبب من األسباب؛ فظل 

العاشقان يف حركة دائمة.

وهذه مزة انفرد بها نظاىم، فلم جندها عند الفردويس، وقد أكسبت القصة نواًع من 
احليوية، وجعلتها طريقة مشوقة.

فأحسن حتليل شخصيات  القصة - يف صورة اعلم نفيس،  نظاىم - يف هذه  بدا  كما 
 أن يقارن بينها. وهذه املزة ليست واضحة عند الفردويس.

ىَُ
 هل

َّ
أبطال القصة، وذل

ومن املالحظ - أيًضا - أن اعطفة نظاىم اإلسالمية طغت ىلع اعطفته الوطنية اإليرانية، 
ملسو هيلع هللا ىلص،  اإلسالم  ذلك من معجزات رسول  واعترب  وانهياره،  ق ملك خرسو،  فقد طرب تلمزُّ

وهذه ظاهرة سنالحظها يف منظوماته األخرى.

الوطنية مشبوبة،  الفردويس  فقد اكنت اعطفة  تماًما،  الفردويس  ذلك عكس  وهو يف 
د مفاخره، وخيدل ماضيه، ويتخذ من  فتعصب لوطنه، وحاول أن يعيل من شأنه، وأن يمجِّ
ملوك الفرس القدماء رمًزا هلذه املفاخر، وديلاًل ىلع عظمة املايض وروعته، ورفعة شأن 

وطنه.

ال  درجة  إىل  وتمجيدهم؛  اإليرانيني،  حبب  الفردويس  ظفر  يف  السبب  هو  هذا  ولعّل 
يتساىم إيلها نظاىم، بل وال يصل إيلها شاعر إيراين آخر.
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ولعل هذا هو السبب - أيًضا - يف عدم االهتمام بدراسة نظاىم، وعدم حماولة إظهار 
مكنه بني شعراء الفارسية، رغم تمزه يف فن القصة، وفن املثنوي، ويف اختاذ الشعر وسيلة 

لدلعوة إىل نرش الفضيلة، وإصالح املجتمع.

ومهما يكن من يشء، فإن قصة "خرسو وشريين" - يف الصورة اليت أخرجها نظاىم-  
ْت بها تلعترب جديدة يف نظم القصص بالفارسية  تعترب جديدة مبتكرة، وإن الطريقة اليت نُِظمىَ

يف تلك األوقات. وقد يكون إلملام نظاىم بثقافات خمتلفة أثر يف انتهاج هذه الطريقة.

ولعلنا - بعد هذه ادلراسة املقارنة - نستطيع أن نقرر أن نظاىم هو أول من نظم قصة 
"خرسو وشريين" يف هذه الصورة. فقد رأينا أن تناوهل هلا خيتلف اختالفًا جوهريًّا عن تناول 
الفردويس، ألنهما اختلفا يف تصوير مناظر القصة، وترتيب حوادثها، ويف املحور اذلي تدور 

حوهل، ويف اإلطار الفين اذلي يضم لك هذه األشياء.

فليس من اإلرساف - إًذا - أن نصدر هذا احلكم، فنعترب نظاىم أول من أخرج حب 
"خرسو وشريين" يف صورة قصة "رومانتيكية".

قدلوه من شعراء  - ممن  املثال  ونذكر - ىلع سبيل  تقليده،  الشعراء  من  وحاول كثري 
الفارسية: أمري خرسو ادلهلوي املتوىف يف اعم 5)7 ه، وهاتيف املتوىف يف اعم 9)7ه. وقد نظم 

لك منهما القصة حتت عنوان " خرسو وشريين ".

كما نذكر وحيش الكرماين املتوىف يف اعم )99ه، وعريف الشريازي املتوىف يف اعم 999ه، 
ورفييع املولود - يف خرسان - يف اعم ))9 ه. ونظم لك منهم القصة حتت عنوان "فرهادو 

شريين" ، ونذكر آيه املتويف يف اعم ))9ه. وقد نظمها حتت عنوان "شريين وپرويز".
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ا "  ً وإذا تركنا شعراء الفارسية اىل شعراء الرتكية جند كثرًيا منهم قد نظم القصة مقدلِّ
نظاىم"، ونذكر منهم - ىلع سبيل املثال أيًضا - الميع املتوىف يف اعم 8)9ه. ونظم القصة 

حتت عنوان " فرهاد وشريين".

وهذا يدل ىلع مدى ما أحدثته منظومة "نظاىم" من صدى يف امليدان الشعري. 

وقد تأثر هؤالء الشعراء - مجيًعا - بما ورد يف هذه املنظومة، فقدلوا "نظاىم"، واقتبسوا 
مما ذكره، وحاولوا تقليد طريقته.

ولعل أوضح مثل ذللك أمري خرسو ادلهلوي، اذلي تأثر - يف منظومته - بنظاىم - إىل 
م فيه القصة، أو يف ذكر الوقائع وتسلسلها))). حد كبري - سواء يف ابلحر اذلى نىَظىَ

منظومته  نلدرس  وشريين"  "خرسو  اثلانية  نظاىم  منظومة  عن  القدر  بهذا  ونكتيف 
اثلاثلة "يلىل وجمنون".

M. Wahid Mirza: The Life and Works of Amir Khusrau, p. 196-198. (((



الفصل األول
دراسة حول منظومة "يلىل وجمنون"

رشع نظاىم يف نظم "يلىل وجمنون" يف اعم 584 ـه، بناًء ىلع طلب أخستان بن منوچهر، 
حاكم رشوان.

وقد نظمها يف حبر اهلزج املسدس، وتشتمل املنظومة ىلع 4500 بيت تقريبًا. 

وقصة "يلىل واملجنون" قصة حب - كقصة "خرسو وشريين" - يمثل دور ابلطولة فيها 
بطالن، ـهما: قيس بن امللوح جمنون بين اعمر، ومعشوقته يلىل.

وأتم الشاعر نظم ـهذه القصة يف نفس العام - اذلى بدأ فيه نظمها - ويبدو أنه فرغ من 
نظمها يف مدة وجزية، لم َتتََعدَّ أربعة أشهر، مما نَتَبَيَّنه من قوهل: "نظمُت أكرث من أربعة آالف 

بيت يف أقل من أربعة أشهر، ولوال االشتغال بأعمال أخرى، تلمْت يف أربع عرشة يللة"))).

ايثثثثن چثثهثثار ـهثثثثزار بثثيثثت أكثثرث بثثثودى )))  تثثثمثثثام  شثثثب  چثثثثثارده  در 
شثثثثد گثثفثثتثثه چبثثثثارمثثثثاه كثثمثثرگثثثر شثثغثثل دگثثثثر حثثثثثرام بثثثودى

ص29) وجمثثثنثثثون،  يلثثىل  )نثثثظثثثاىم: 

ابلاب اثلالث
منظومة "يلىل وجمنون"
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وذللك؛ فقد تمت املنظومة يف اعم 584 ـه. وسجل الشاعر ـهذا اتلاريخ يف قوهل: "ُزيِّنَْت 
املنظومة - يف أبىه صورة - يف آخر رجب من العام الرابع واثلمانني بعد اخلمسمائة، وـهو 

اتلاريخ اذلى تمت فيه، ويساوى جمموع )ث،ف، د)))) حبساب اجلمل")2).

وـهذا اتلاريخ متفق عليه بني مجيع ابلاحثني.

غري أن ـهناك تارخًيا آخر - ُذِكر يف آخر املنظومة - يدل ىلع أنها تمت بصفة نهائية يف 
اعم 588ـه؛ حيث قال الشاعر: "انتهت - بفضل اهلل الواحد القهار - يف يوم اإلثنني، بعد 

أن انقضت ثمانية وثمانون ومخسمائة اعم ىلع ـهجرة الرسول"))).

ويمكن أن نقبل اتلارخيني، رغم أنهما خمتلفان، ألننا الحظنا أن الشاعر اكن يضيف 
بعض القطع إىل منظوماته - أحيانًا، خصوًصا إذا اكنت القطعة املضافة تتصل بالشاعر، أو 
بأحد ممدوحيه، وقد فعل ذلك يف منظومته السابقة "خرسو وشريين"؛ فأضاف إيلها وصف 
زيارته لألتابك "قزل آرسالن"، كما أضاف إيلها قطعة يف رثاء ـهذا األتابك، وأخرى يف 

مدح خليفته "نرصة ادلين أيب بكر" واكن ذلك بعد إتمامها خبمس سنوات.

فعله يف "خرسو وشريين"،  ما  "يلىل وجمنون"  منظومة  فعل يف  الشاعر  أن  اجلائز  فمن 
فأضاف إيلها بعض القطع، بعد إتمامها ببضع سنوات.

جمموع )ث، ف، د) - حبساب اجلمل - يساوى 584.  (((
آراسثثثتثثثه شثثثد بثثثه بثثهثثريثثن حثثال دال)2)  وىف  ىث  بثثثثه  سثثثلثثثخ  در 
ـهثثشثثتثثاد وچثثثهثثثار بثثعثثد پثثانثثصثثدتثثاريثثخ عثثيثثان كثثه داشثثثت بثثاخثثود

ص29) وجمثثثنثثثون،  يلثثىل  )نثثثظثثثاىم: 
آخثثر آمثثثثد  دوشثثنثثبثثه  روز  در  قثثاـهثثر)))  فثثثثرد  خثثثثثداى  لثثطثثف  از 
برسل وـهثثشثثت  ـهثثشثثتثثاد  پيمرپپثثانثثصثثد  ـهثثثجثثثرت  ز  بثثگثثذشثثتثثه 

ص274) وجمثثنثثون،  يلثثىل  )نثثظثثاىم: 
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ح فيها بأن ـهذا االبن يف الرابعة  ويبدو أن القطعة اليت نصح الشاعر فيها ابنه، وَصَّ
نهاية "خرسو وشريين". يف  ابنه اكن يف  عرشة من عمره)))، قد نظمها يف اعم 588ـه، ألن 
السابعة من عمره، فطبييع أن يبلغ الرابعة عرشة يف اعم 588ـه؛ بل إن ـهذا من األسباب 

اليت جتعلنا نقبل ـهذا اتلاريخ.

وأغلب الظن أن الشاعر أتم نظم قصة "يلىل وجمنون" وقدمها حلاكم رشوان يف اعم 
وختم  588ـه،  اعم  يف  احلاكم،  ـهذا  مدح  ويف  انلصح،  يف  قطًعا  إيلها  أضاف  ثم  584ـه، 

املنظومة بصفة نهائية.

َمْت املنظومة هل، فقد قيل إنه اكن من  أما أخستان بن منوچهر حاكم رشوان اذلي قُدِّ
نسل بهران چويني، القائد اإليراين اذلي ثار يف وجه "خرسو پرويز" كما مّر.

ويبدو أن ـهذا احلاكم ـهو اذلي طلب من الشاعر نظم القصة، ألنه قال: "جاءين رسول 
نًا مما يقرب من مخسة عرش سطًرا،  امللك اذلي كتبه خبطه اجلميل، واكن مكوَّ أمر  حيمل 
بأسلوب مجيل مجال الزـهر املونع، متأللئ تأللؤ ابلدر، )واكن يقول فيه): يا تابيع األمني.. 
َحر، وـهيِّئ من الكالم  يا نظاىم.. يا ساحر الكالم يف العالم.. استيقظ رغم حالوة نسيم السَّ
ِسْحًرا آخر، وأْظِهر ما عندك من فصاحة يف فن انلظم اجلميل، ألين أريد أن تنظم الكالم 

اكدلر املكنون، يف ذكر عشق املجنون")2).

سبق إيراد ـهذه القطعة واتلعليق عليها، فيما سبق.  (((
راه از  قثثاصثثد  رسثثيثثد  حثثثال  در  شثثثاه )2)  حثثثثثرت  مثثثثثثثال  آورد 
بيشمبثثنثثوشثثتثثه خبثثثط خثثثثوب خثثويثثشثثم نثثغثثر  سثثطثثر  پثثثانثثثزده  ده 
بثثاىغ شكفته  او  از  حثثثرىف  افثثثروخثثثتثثثه تثثثر زشثثثثب چثثثراىغـهثثر 
غثثثالىم حثثثلثثثقثثثه  حمثثثثثرم  جثثثثثادو سثثخثثن جثثثهثثثان نثثظثثاىماكى 
خثثري سثثثحثثثر  دم  چثثثاشثثثى  برانگزياز  سثثخثثن  از  دگثثثر  سثثحثثرى 
اكرى شثثگثثفثثتثثه  الفثثثگثثثه  دارىدر  كثثثه  فثثصثثاحثثى  بثثنثثمثثاى 
جمنون عثثشثثق  بثثيثثاد  كثثه  مثثكثثنثثونخثثواـهثثم  در  چثثثو  سثثخثثى  راىن 

ص25) وجمثثثنثثثون،  يلثثىل  )نثثثظثثثاىم: 
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رائعة مجيلة، مما  القصة، وخيرجها يف صورة  ُيَوِّد  أن  الشاعر  كما طلب احلاكم من 
إنها  اجلميل...  بنظمك  فزيِّنْها  قصة،  ألف  تَرَْجح  القصة  ـهذه  "إن  قوهل:  يف  الشاعر  صوره 

َ يف نظمها".))) ملكة قصص العشق مجيعها، فيحسن أن َتتََفنَّ

وبنيَّ  خمالفته،  ىلع  يرؤ  يكن  فلم  احلاكم،  خطاب  قراءة  بعد  حتريه  نظاىم  وأظهر 
ابنه:  لسان  ىلع  قائاًل  صوره  مما  القصة،  ونظم  احلاكم،  أمر  بامتثال  عليه  أشار  ابنه  أن 
"حينما نظمت قصة خرسو وشريين مألت قلوب انلاس رسوًرا، فيجب أن تنظم قصة يلىل 

واملجنون، حى تصبح دليك جوـهرتان ثمينتان".)2)

ويبدو أن ما ذكره الشاعر من عدم رغبته يف نظم القصة، وإشارة شخص آخر - اكبنه-  
الشاعر، يلضيف ىلع عمله شيئًا من  إنما ـهو من خلق  الردد،  بعد  قبوهل  ثم  بنظمها،  عليه 
األـهمية، ويلفت األنظار إيله، ويلتمس نلفسه العذر يف نظم قصص العشق رغم زـهده وحتنفه.

وقد فعل ـهذا من قبل؛ فأشار إىل اعتب عتب عليه حينما رشع يف نظم قصة "خرسو 
أتاه ونصحه بنظم  وشريين"، كما سرناه يفعله يف منظوماته األخرى، فيشري إىل أن ـهاتًفا 

القصة، أو يذكر أن "اخلر" جاء إيله"، وأشار عليه بما فعل، وـهكذا.

تصوير  يف  وبراعته  قدرته  مبلغ  ويظهر  عمله،  يربر  أن  أراد  الشاعر  أن  الظن  وأكرب 
مناظر لك قصة من القصص اليت نظمها، رغم صعوبتها.

بثثثثثثاالى ـهثثثثثثزار عثثثشثثثق نثثامثثه شثثثاه ـهثثمثثه حثثرفثثهثثاسثثت ايثثثن حثثرف))) 
حرفآراسثثثثتثثثثه كثثثن بثثثنثثثوك خثثامثثه سخن  كثثى  او  در  كثثه  شثثايثثد 

ص25) وجمثثثنثثثون،  يلثثىل  )نثثثظثثثاىم: 
خثثثرسو شثثرييثثن چثثثو يثثثادكثثثردى كثثثردى )2)  شثثثاد  خثثلثثق  دل  چثثنثثديثثن 
گفت بثثثبثثثايثثثدت  جمثثثنثثثون  جفتيلثثثىل  شثثثثود  قثثيثثمثثى  گثثثوـهثثثر  تثثثا 

ص26) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
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ومما يرجح ما ذـهبنا إيله أن ابن نظاىم اكن صغرًيا - يف الوقت اذلي بدأ الشاعر فيه نظم 
قصة "يلىل وجمنون" - فمن املستبعد أن يشري عليه بيشء.

كما أن نظاىم أشار إىل صعوبة نظم ـهذه القصة، ألنها غري مألوفة دليه، وأظهر خوفه من 
الفشل، لعدم توفر مادة القصة عنده، يف حني أنه - بعد موافقته، لم يستغرق - يف نظمها - 
أكرث من أربعة أشهر، وقال إنه لو لم يكن مشغواًل بأعمال أخرى ألتمها يف أربع عرشة يللة، 
ح أن تمنع الشاعر لم يكن لعدم وجود مادة  رغم أنها أربت ىلع أربعة آالف بيت، مما يرجِّ

القصة، أو صعوبة نظمها، وإنما اكن تربيًرا ملوقفه، ويه طريقة درج عليها يف لك منظومة.

ح أن الشاعر قد أرسل منظومته مع ابنه الصغري، ألنه مدح احلاكم))) وابنه،  ومن املرجَّ
وبنيَّ أنه فعل ذلك حتقيًقا لرغبة ابنه اذلي طلب منه أن يقدمه لويل عهد احلاكم، وصور ذلك 

يف قوهل ىلع لسان ابنه: "قدمين لويل عهده ايلوم، فكالنا حديث السن، يف مدرسة احلياة")2).

وشبَّه الشاعر منظومته بابنته، وصور اعزتازه بها، فقال: "اعلم أن ـهذه العروس املهداة 
لم ختلق يف عهد من العهود، فإذا لم تلتفت إىل أبيها، فينبيغ أن ترىع أخاـها".)))

غري أننا ال نعلم ما جناه الشاعر من ثمار عمله؛ ألنه لم يرش إىل يشء من ذلك يف شعره؛ 
وإن اكن يبدو عجيبًا أن يطلب احلاكم منه نظم القصة، ثم ال يثيبه ىلع عمله.

"يلىل  قصة  فنعرض  نفسها؛  املنظومة  املنظومة، نلدرس  ادلراسة حول  بهذه  ونكتيف 
واملجنون" كما صورـها نظاىم، ثم نقارنها باألصل العريب اذلي استمدت منه.

))) نظاىم: يلىل وجمنون، ص0)- 8). وقد سبق عرض صور من ـهذا املدح.
بثثسثثپثثار مثثثثرا بثثعثثهثثدش امثثثثروز كثثو نثثو قثثلثثم اسثثثت ومثثثن نثثو آمثثوز)2) 

ص8)) وجمثثثنثثثون،  يلثثىل  )نثثثظثثثاىم: 
مهدى عثثثثروس  چثثنثثني  كثثه  داىن  نثثثايثثثد زقثثثثثثران ـهثثيثثچ عثثهثثدى ))) 
نثثيثثارى نثثظثثر  پثثثثثدرش  در  تثثثيثثثمثثثار بثثثثثثثثثرادرش بثثثثثدارىگثثثر 

ص9)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 





الفصل اثلاين
قصة يللة واملجنون كما صّورها نظاىم

بدأ الشاعر منظومته "يلىل وجمنون" بمقدمته اتلقليدية عن اتلوحيد، ونعت الرسول، 
ذلك  أعقب  ثم  ابنه دليه،  وإيداع  وابنه،  امللك  القصة، ومدح  نظم  ثم حتدث عن سبب 
بنصيحة ابنه حممد، وذكر من تُُويفِّ من أفراد أرسته، وختم املقدمة بانلصح بالقناعة، وترك 

اتلذلل، واالبتعاد عن خدمة امللوك والوالة، وشغل الفراغ بنظم الشعر))).

ثم أخذ الشاعر بعد ذلك يف رسد القصة، فقال: "قال راوي القصة حينما رشع يف نظم 
الكالم، إنه اكن يوجد - بني العرب - رجل عظيم، يسكن يف بقعة من أحسن ابلقاع، 
ويرأس بين اعمر، وقد أصبحت دياره - بفضله - أعمر ادليار، فتعطرت بالد العرب بذكره 

احلسن".)2)

واكن ـهذا احلاكم العريب مشهوًرا بالفضل، والشجاعة، وقري الضيفان، ولم يكن هل 
ر هل أن يرحل من ادلنيا، فاكن كثري الراعة إىل اهلل أن يهبه ابنًا. ابن خيلفه يف منصبه، إذا قُدِّ

))) نظاىم: يلىل وجمنون، ص)-57. وقد سبقت اإلشارة إىل ـهذه املسائل.
گفت چثثنثثني  داسثثثتثثثان  گثثويثثنثثده  سفت )2)  سخن  ايثثن  در  كثثه  حلظه  آن 
بثثثثوداسثثثثت خبثثثثوب تثثثر ديثثثثارى كثثثز مثثلثثك عثثثثرب بثثثزرگثثثوارى
اورا كثثفثثايثثت  اعمثثثثريثثثثان  أورابثثثر  واليثثثثثت  تثثثريثثثن  مثثعثثمثثور 
نثثامثثش نثثسثثيثثم  أز  عثثثثرب  جامشخثثثثاك  رحثثيثثق  از  تثثر  بثثوى  خثثوش 

ص57) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
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واستجاب اهلل داعءه، فوـهبة ابنًا مجياًل، "رس بمودله، وسماه "قيس".))) 

"وملا أتم قيس العام األول من عمره، بلغ من اجلمال أىلع مراتبه، واكن جوـهر العشق 
اكمنًا بني جواحنه، وبريقه يشع من وجهه املتأللئ".)2)

وقىض قيس سنواته األوىل يف اللعب، واكن نشيًطا مرًحا، اكلزـهرة املتفتحة بني األغصان.

"وملا بلغ عمره العارشة، أخذت القصص تروي عن مجاهل املفرط، فلك من رأى وجهه 
املكتب  إىل  وأرسله  طلعته،  جبمال  وادله  فرس  والوقاية،  باحلفظ  هل  يدعو  اكن  بعيد،  من 

يلتعلم".)))

منذ  اتلعليم -  ىلع  فيعكفون  املكتب،  ـهذا  إىل  يذـهبون  وبناتها،  القبائل  أبناء  واكن 
والزميالت،  الزمالء  قليل من  بعدد غري  فاجتمع قيس ـهناك  الصغر - يف جد، ومثابرة، 

وأخذ يتعلم يف شوق، وانتظام.

ولكن "قيس" لم يلبث أن تعلق حبب يلىل - زميلته يف ادلراسة -، واكنت مشهورة-  
وجهها  اكن  بينما  اكلليل،  أسود  شعرـها  فاكن  األعضاء؛  وتناسق  باجلمال،  صغرـها -  منذ 

متألئلًا اكلقمر. فألفها اجلميع، ودعوا اهلل أن يراعـها، وحيفظ مجاهلا.

كثثردنثثد تثثثمثثثام  ـهثثثثرنش  رشط  قثثثيثثثس ـهثثثرنيثثثش نثثثثثام كثثثردنثثثد))) 
ص60) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 

ايثثثن گثثذشثثت سثثاىل چثثثون بثثر رس  كثثمثثاىل)))  را  مجثثثثثثال  بثثثثفثثثثزود 
مثثيثثداد آب  دسثثثى  بثثثدو  مثثيثثدادعشقش  تثثثثاب  عثثشثثق  گثثوـهثثر  زو 

ص60) وجمثثثنثثثون،  يلثثىل  )نثثثظثثثاىم: 
سثثالثثش رسثثيثثد  بثثثده  ـهثثفثثت  كثثثز  افثثثسثثثانثثثه خثثثلثثثق شثثثثد مجثثالثثش ))) 
ديثثدى زدور  رخثثثش  كثثه  دمثثيثثدى ـهثثركثثس  أو  بثثثر  زداع  بثثثثثادى 
فثثرسثثتثثادشثثثد چثثشثثم پثثثدر بثثثثروى اوشثثثاد  بثثمثثكثثتثثبثثش  خثثثانثثثه  أز 

)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)
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"وقد استوىل العشق ىلع قيس، فمأل جواحنه، وأخضع قلبه، واكنت يلىل-أيًضا - تعشقه، 
فنما احلب وترعرع يف قلبيهما مًعا".)))

أنباؤه، وانترشت يف  بلغ اذلروة؛ فراجت  وملا اكتمل نضج قيس ويلىل اكن حبهما قد 
لك ماكن، وأخذت األلسن تتناقلها، "ففشا الرس، وُعرِف يف اكفة األماكن، وأخذ يُْسَمع 

بروايات خمتلفة، وأصبحت ىلع لك لسان رواية هلذه القصة املحبوكة".)2)

"ثم لم يلبث العشق أن استبد بقيس فطار صوابه، وذـهب عقله، واشتهر أمره، ولقبه 
انلاس باملجنون، واكن ـهو يؤيد - ذلك بترصفاته الشاذة".)))

وكرث كالم القوم حول يلىل، فأخفاـها أـهلها عن أعني املجنون".)4)

"فلما فُصلت يلىل عن املجنون أخذت تبيك بدمع اكدلر املكنون، كما أن املجنون ملا 
أحس بأنه لم يعد يرى وجه يلىل، ذرف من عينيه سياًل من ادلموع".)5)

ولم يطب لقيس قرار يف ماكن واحد، فأخذ يتنقل من ماكن إىل آخر.

ديثثثدش قثثيثثس  كثثثه  ددلارى  از  خثثريثثدش )))  دل  وبثثمثثهثثر  ددلاد 
ميجست قثثيثثس  ـهثثثثواى  مريستاونثثثثزي  مثثهثثر  دو  ـهثثر  سثثيثثنثثٌه  در 

ص)6) وجمثثثنثثثون،  يلثثىل  )نثثثظثثثاىم: 
ايثثن پثثثرده دريثثثده شثثد زـهثثر سوى كثثوى )))  بثثهثثر  شثثد  شثثنثثيثثده  راز  وان 
بثثود آيثثثى  كثثثه حمثثكثثم  قثثصثثه  بثثثودز  حثثثاكيثثثى  دـهثثثثثى  ـهثثثثر  در 

ص)6) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
درافثثتثثاد پثثا  ز  دلثثثش  يثثكثثبثثاره  ـهثثم خثثيثثك دريثثثثد وـهثثثم خثثرافثثتثثاد ))) 
جمثثثنثثثون لثثقثثبثثش نثثثهثثثاده بثثودنثثد وآنثثثثثان كثثثه نثثيثثوفثثتثثاده پثثونثثد
مثثثيثثثداد بثثثرايثثثن سثثخثثن گثثثواىئأونثثثثثثثثزي بثثثثوجثثثثه بثثثيثثثنثثثواىئ

ص64) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
گفتند بطعنه  سخن  كثثه  بثثس  از  نهفتند)))  نثثثثوه  مثثثثاه  شثثيثثفثثتثثه  از 

)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)
ز جمثثنثثون پثثثريثثثده شثثثد  يلثثثىل چثثثو  مكنون)))  در  ديثثثثده  ز  رخيثثثت  ىم 
يلىل روى  نثثثديثثثد  چثثثو  سثثيثثىلجمثثثنثثثون  گثثثشثثثاد  مثثثثثثژٌه  ـهثثثثر  از 

)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)
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ينظم  بالوجد، واكن  "وـهام يف املحالت واألسواق، وقد امتألت عيناه بادلموع، وقلبه 
أشعار العشق، وينشدـها بطريقة مؤثرة، ثم يميض يف طريقه، وانلاس يتصاحيون من خلفه، 

ومن أمامه، قائلني: املجنون!... املجنون!...".)))

وأخذ قيس يقيض أيامه ويلايله اعرًيا يف الصحراء، بني احليوانات والوحوش الضارية، 
فساءت حاتله، وزاد جنونه.

فيقبل  املسافة -  بعد  رغم   - معشوقته  بيت  إىل   - متخفيًا   - يللة  يلك  يذـهب  واكن 
األبواب، ثم يرجع متثاقاًل".)2)

بتنسم  يقنع  يتبع أخبار اآلخر يف هلفة، وشوق؛ "فاكن )قيس)  العاشقني  واكن لك من 
راحئة من )يلىل)، كما رضيت يه بكونه يبحث عنها، فَسِعَدا رغم ابلعد اكلغرباء، ألنهما 

اكنا خيشيان جتسس الرقباء".)))

وملا رأى وادل قيس ما حل بابنه من تباريح العشق َحِزن، وأشفق عليه، وفكر يف وسيلة 
ئ بها روحه اهلائمة، فاستقر رأيه ىلع أن خيطب هل يلىل، وعرض  يرد بها إىل ابنه صوابه، وُيَهدِّ
األمر ىلع شيوخ القبيلة فوافقوه، واستصوبوا رأيه، فتوجه مع مجاعة منهم إىل وادل يلىل، ثم 

طلبها منه تلكون زوجة البنه.

وبثثثثازار كثثثوى  بثثگثثرد  ميگشت  آزار)))  دل  ودر  رسشثثثك  ديثثثده  در 
اكرى رسودـهثثثثثثثثاى  مثثيثثخثثوانثثد چثثو اعشثثقثثان بثثثزارىمثثيثثگثثفثثت 
ـهثثركثثس ومثثثزيدنثثثد  مثثيثثشثثد  پساو  واز  پثثيثثش  ز  جمثثنثثون  جمثثنثثون 

ص64) وجمثثثنثثثون،  يلثثىل  )نثثثظثثثاىم: 
ـهثثر شثثب زفثثثثراق بثثيثثت خثثوانثثان پثثنثثهثثان رفثثثثى بثثثكثثثوى جثثانثثان))) 
گشى وبثثثثثاز  زدى  بثثثوسثثثه  گثثشثثىدر  دراز  آمثثثثدنثثثثش  بثثثثثاز 

ص65) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
بثثبثثوىئ آن  از  ايثثثن  شثثثده  قثثانثثع  جبستجوىئ)))  ايثثثن  از  راىض  وآن 
رقثثيثثبثثان جتثثثسثثثس  بثثثيثثثم  غثثريثثبثثاناز  چثثثون  زدور  سثثثازنثثثده 

ص69) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
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ولكن وادل يلىل رفض قائاًل: "إنه يُظهر اجلنون، فال يليق بنا أن نصاـهر جمنونًا)))".

ثم خاطب وادل قيس قائاًل: "أنت تعرف كيف يتتبع العرب العيوب، فماذا يقولون إذا أقدمُت 
أنا ىلع ـهذا األمر؟!.. فدع احلديث يف ـهذا املوضوع، وال حتاول أن تتحدث فيه بعد اآلن)2)".

ديارـهم  إىل  فعادوا  الرجوع،  لم يدوا وسيلة غري  الكالم،  العامريون ـهذا  "فلما سمع 
نادمني متأثرين".)))

ونصحوا قيس برك حب يلىل ىلع أن يزوجوه من يه أمجل منها، "فلما سمع املجنون 
نصيحة أـهله، ازداد اضطرابًا من شدة مرارتها، فلطم وجهه، وشق قميصه.. وماذا يستطيع 

أن يفعل غري ـهذا؟!...".)4)

وـهام ىلع وجهه يف الصحراء مرة أخرى، وأخذ ينشد األشعار املؤثرة، "فتحري انلاس يف 
أمره، وصار لك من رآه يريث حلاهل".)5)

ثم فكر وادله يف طريقة يدفع بها عنه حرارة العشق، فقرر أن حيمله إىل مكة يف موسم 
احلج، يلدعو اهلل يف بيته احلرام، ويسأهل أن يُبْعِد عنه حرارة العشق، وأن يفك عنه قيوده، 

ديثثثثثثوانثثثثثثى ـهثثثثثى نثثثمثثثايثثثد ديثثثثوانثثثثه حثثثريثثثف مثثانثثشثثايثثد))) 
(72 وجمثثثنثثثون،  يلثثثىل  )نثثثظثثثاىم: 

جويند عيب  چثثه  عثثرب  كثثه  داىن  گويند)))  چثثه  مثثثرا  كثثنثثم  اكر  ايثثثن 
فثثرامثثوش سخن  ايثثن  بكن  خاموشبثثامثثن  گشت  و  برين  اسثثت  ختم 

)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)
شنيدند  سثثخثثن  اعمثثثريثثثان  چثثثون  نثثديثثدنثثد)))  درى  شثثثثدن  بثثثثاز  جثثثز 
پثثيثثش  رفثثتثثنثثد ز  شثثثثده  رفثثتثثنثثدنثثومثثيثثد  خثثثويثثثش  جبثثثثاى  آزرده 

ص72) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
خويشان پثثنثثد  شنيد  چثثو  جمثثنثثون  پثثريثثشثثان)))  شثثثد  پثثنثثد  تثثلثثى  از 
را پثثثريـهثثثن  وپثثثريثثثد  دسثثثثت  را؟زد  كفن  ميكند  چثثه  مثثثرده  اكيثثن 

ص)7) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
ىپ آن  در  ـهثثركثثى  شثثثده  حثثثريان  مثثيثثديثثد وـهثثمثثيثثگثثريثثسثثت بثثثروى))) 

ص74) وجمثثثنثثثون،  يلثثىل  )نثثثظثثثاىم: 
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"يارب بعزة ربوبيتك،  ومحله إىل ـهناك؛ ولكن املجنون داع اهلل أن يزيده عشًقا. فقال: 
وجالل ألوـهيتك، اجعلين أبلغ أقىص درجات العشق، حى يبىق حيب بعد فنايئ... وامنحين 
انلور من عني العشق، وال حترمين منه أبًدا؛ ولو أنين سكرت من رشاب العشق، إال أنين 
من  نفسك  َخلِّص  يقولون  إنهم  حيًّا....  ما دمت  ـهذا  من  أكرث عشًقا  أن جتعلين  أدعوك 
فيارب ـهبين - يف لك حلظة - مياًل أعظم إىل يلىل،  العشق، وابعد عن قلبك ُحبَّ يلىل، 
وخذ ما بيق من عمري، وزده يف عمرـها، فرغم أنين أصبحُت - من شدة الغم - حنياًل مثل 

شعرـها، إال أنين أتمى أال تنقص شعرة من رأسها".)))

وملا سمع وادله ـهذا ادلاعء رجع يائًسا، وعرف أن داء عشقه ليس هل دواء.

أما قوم يلىل فقد ساءـهم عشق املجنون البنتهم، وذكره اسمها يف أشعاره، فشكوه إىل 
الوايل، فأباح الوايل دمه.

وعلم وادل قيس بإباحة دم ابنه، ففزع، وأرسل شخًصا للبحث عنه، فأخذ يقتيف آثاره 
إيله، فوجده جالًسا يف اغر، وقد وضع رأسه ىلع حجر،  ثم توجه  اـهتدى إىل ماكنه،  حى 
وأخذ ينشد قصائده، فتأثر، وتألم حلاهل، وقال هل: "يا مفتونًا!.. إىل مى ـهذا االضطراب؟!.. 

ويا حمرقًا حبرارة العشق!... إىل مى ـهذا الطيش؟!...)2)".

يثثثثثثثارب خبثثثثثثثداىئ خثثثدائثثثيثثثت وانثثثگثثثه بثثكثثمثثال پثثادشثثائثثيثثت))) 
كثثومثثانثثد اگثثثرچثثثه مثثثن نثثمثثانثثمكثثثثز عثثثشثثثق بثثثغثثثايثثثى رسثثثانثثثم
مثثرانثثور ده  عثثشثثق  چثثشثثمثثٌه  دوراز  من  چشم  ز  مكن  رسمثثه  وايثثن 
مستم عثثشثثق  رشاب  ز  ـهستمگثثرچثثه  كثثه  كثثنثثم  ازيثثثن  تثثر  اعشثثثق 
رـهثثثاكثثثنگثثويثثنثثد كثثه خثثو ز عثثشثثق واكثثن زدل  طثثثلثثثى  يلثثثثىل 
ميىليثثثثثثارب تثثثثومثثثثرا بثثثثثثروى يلثثىل زيثثثثثثاده  بثثثثده  حلثثظثثة  ـهثثثر 
برچاى ـهست  آچنثثه  مثثن  عمر  بثثسثثتثثان وبثثعثثمثثر يلثثثىل افثثثثزاىاز 
أزغثثم مثثويثثش  ام چثثو  كمگثثرچثثه شثثده  رسش  از  خنثثواـهثثم  مثثثوى  يثثك 

(8( ص80-  الثثسثثابثثق،  )املثثثرجثثثع 
بثثيثثقثثرارى چثثنثثد  شثثيثثفثثتثثه  اى  خثثثامثثثاكرى)))  چثثنثثد  سثثوخثثتثثه  وى 

ص86) وجمثثثنثثثون،  يلثثىل  )نثثثظثثثاىم: 
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ثم أخذ يؤنبه قائاًل: "ألم تتعب من شدة الغم، ومن كرثة تليق طعنات األعداء؟!.. ألم 
ا هلذا العشق اذلي  تمأل القلب من املالمة؟!.. ألم تستيقظ رغم ـهذه القيامة؟!.. ضع حدًّ

شقيت به، فقد أضعَت ـهيبتك، وأذـهبَْت ماء وجيه!..."))).

احلال  حتسني  فإن  باختيارنا،  ليس  األمر  إن  "حيث  قائاًل:  أجاب  املجنون  ولكن 
)وتغيريه) ليس من شأننا")2).

يتأثر بنصيحته حزن، ومحله إىل مزنهل حيث مجع حوهل بعض  لم  أنه  أيقن وادله  فلما 
يفلح أصدقاؤه يف  فلم  وقتًا،  الفؤاد  اللب مضطرب  املجنون ظل شارد  أصدقائه، ولكن 
إدخال الرسور إىل قلبه، ولم يطق املجنون ابلقاء يف املزنل، فهرب إىل الصحراء من جديد 
واعش فيها. "وصار من شدة االضطراب اكلشيطان اثلمل، فأصبح يضع احلديد يف رجليه، 
إحساساته،  ثارت  األحلان، لكما  الغزل خمتلفة  أشعار  ينشد  واكن  بيديه،  احلجارة  وحيمل 
لك  ويسجلون  أحواهل،  يرقبون  وأخذوا   - ماكنه  حول   - صوب  لك  من  اخلالئق  فاجتمع 
قصيدة يسمعونها - بواسطة الكتابة أو احلفظ، ثم محلوا شعره إىل اآلفاق، فسعد العشاق 

بهذه األاغين".)))

كشيدن زغثثثم  نثثشثثدى  مثثثانثثثده  چثثشثثيثثدن؟!)))  دشثثمثثنثثان  طثثعثثنثثه  وز 
مثثالمثثت؟ از  نثثگثثشثثى  سثثثري  زنثثثثده نثثشثثدى بثثثدايثثثن قثثيثثامثثت؟دل 
بثثردى پيش  كثثه  ـهثثوس  كثثن  بثثردىبثثس  خثثويثثش  وسثثنثثگ  مثثن  اكب 

)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)
بثثثاخثثثتثثثيثثثارمثثثا اكر  چثثثثثثون  مثثانثثيثثسثثت)))  اكراكر  كثثثثثردن  بثثثه 

ص90) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
آـهثثثثن بثثثرپثثثاى وسثثنثثگ بثثردسثثتبثثر جنثثد شثثثدى چثثو ديثثثو رسمثثت))) 

جثثوىش نثثفثثري  از  زدى  بثثر  گثثثفثثثى غثثثثثزىل بثثثهثثثر خثثثثروىشچثثثون 
انثثبثثوه خثثثاليثثثق  طثثثثرىف  ـهثثثر  نثثثظثثثاره شثثثثدى بثثثثگثثثثردآن كثثوهاز 
شثثنثثيثثدنثثد او  كثثثز  نثثثثثثادرۀ   كشيدندـهثثثر  قثثلثثم  ودر  خثثاطثثر  در 
آفثثثاق در  ـهثثثا  حتثثفثثه  بثثثه  عثثشثثاقبثثثردنثثثد  شثثدنثثد  غثثثى  غثثنثثيثثه  زان 

(92 ص)9-  وجمثثنثثون،  يلثثىل  )نثثظثثاىم: 
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أما يلىل؛ فلم تكن حاهلا بأحسن من حال قيس، فقد اكن توايل السنني يزيدـها عشًقا، 
وهلفة لرؤية معشوقها، واجللوس معه، واكنت تعلو اهلضاب، وتنظر إىل الطريق، أماًل يف أن 

حتظى برؤيته، ولو مرة.

ولكنها اكنت ختيف حبها خوفًا من الرقباء، فاكنت حتمل النسيم حتياتها لقيس، وتبثه 
شوقها إيله.

ثم نضجت ملكتها الشعرية فتمكنت من نظم الشعر الفصيح، فاختذت الشعر وسيلة 
بلث أشواقها، وإيصال سالمها إىل معشوقها، فاكنت - أحيانًا - ترسل إيله رسالة شعرية - مع 
أحد املارين - وتعرب فيها عن مشاعرـها، وما تكنه هل من حب، وما تشعر به من شوق للقائه.

واكن قيس ييبها شعًرا كذلك. وقد صور الشاعر ذلك يف قوهل: "اكنت تنظم أبياتًا اكدلر 
املكنون، تناسب حال املجنون، واكن ـهو ييب بنفس الطريقة، فريد ىلع األبيات امللتهبة-  
من نريان الشوق - بأخرى رقيقة، تليق ىلع قلبها برًدا وسالًما، واكنت ترسل الورقة اليت 
حتمل األبيات يف اخلفاء ممزوجة بدم قلبها، بأن تلقيها إىل اعبر سبيل، يلحمل رسالة الزـهر 
ابلاسم إىل الرس واجلميل.. واكن الشخص اذلي حيمل الرسالة يقرؤـها فريقص من مجال ما 
فيها من شعر، ثم يسلمها إىل املجنون؛ فيقول - ىلع ابلديهة - شعًرا يف جوابها، وقد تبادل 

العاشقان رسائل عديدة بهذه الطريقة".)))

جمنون حثثثال  حثثسثثب  ز  كثثه  بثثيثثى  مكنون)))  در  چثثو  بمثل  خثثوانثثدى 
گفى جثثثثثواب  ديثثثگثثثرى  گثثفثثىآنثثثثثرا  آب  بثثشثثنثثيثثدى  آتثثثثثش 
رسشثثى خبثثثثون  ورىق  نثثوشثثىپثثنثثهثثان  بثثثثثراو  را  بثثيثثتثثك  وان 
بثثام از  فثثكثثنثثدى  راـهثثثگثثثذرى  پثثيثثغثثامبثثر  رسو  ز  بثثسثثمثثن  دادى 
گرفى بثثر  كثثه  كثثى  رقثثعثثه  گرفىآن  در  ورقثثثص  خثثثوانثثثدى  بثثر 
دادى غثثريثثب  وبثثثثثدان  زادىبثثثثردى  غثثثريثثثب  سثثخثثن  كثثثثثزوى 
روانثثثثثثه بثثثديثثثهثثثٌه  نثثثثزي  نثثشثثانثثهاو  آن  بثثثنثثثشثثثان  گثثثفثثثى 
دودبلثثنثثد آن  مثثيثثان  گثثونثثه  مثثثريفثثثت پثثثيثثثام گثثثونثثثه چثثنثثدزيثثثن 

ص95) وجمثثثنثثثون،  يلثثىل  )نثثثظثثثاىم: 
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بستان،  يف  زميالتها  ببعض  يلىل  اجتمعت   - ربيًعا  الفصل  اكن  بينما   - مرة  وذات 
فاضطربت،  املجنون،  أشعار  بعض  ينشد  شخص  مر  وفجأة  معشوقها.  تذكر  فأخذت 
والحظت إحدى زميالتها ذلك، فقصته ىلع وادلة يلىل، فشددت الرقابة عليها، "فأصبحت 
بني  ختيف  اكلضباب،  القلب  ضيقة  وصارت  ـهاتله،  داخل  واكلقمر  اكلكزن،  حمصورة  يلىل 

ا قاتاًل اكلسيف".))) جواحنها غمًّ

وبينما اكنت يلىل يف البستان، رآـها شابٌّ من قبيلة بين أسد، يُْدىع ابن سالم، واكن ذا 
جاه وفضل، فأرسل إىل قومها خيطبها نلفسه، "فجلس وادلـها ووادلتها يتشاوران يف األمر، 
وعلَّقا أماًل كبرًيا ىلع تلك اخلطبة، وقررا أن قوهل صادف قبواًل، ولكن ـهذا األمر يب أن 
يتأخر بعض الوقت، ألن يلىل - بستان ـهذا الربيع اجلديد - تبدو عليها عوارض املرض".)2) 

ففرح ابن سالم ورجع إىل قومه مرسوًرا.

ويف ذلك الوقت أيًضا، اكن رجل من فضالء العرب يدىع "نوفل" - يصطاد بالقرب من 
املاكن اذلي أقام املجنون فيه، فرأى املجنون مضطرًبا، يعيش بني احليوانات ممزق اثلياب؛ 
وسأل عن حقيقته، فعرف أنه فى اعشق من قبيلة بين اعمر، وقص رفاقه عليه قصته، فََرقَّ 
هل، وجلس إىل جانبه، وحتدث معه، ثم وعده ببذل لك وسيلة للجمع بينه وبني يلىل، سواء 
عن طريق املال، أو بقوة السالح، فطيَّب بذلك خاطره، ثم محله يلقيض معه بعض الوقت 
يف هلو ورسور، فقبل املجنون دعوته، وـهدأ "فأصبح بهدوئه ووقاره زينة ملجلس الطرب، 
واكن ذلك الرجل العظيم الكريم، يرسِّي عنه، وُيَدلِّلُثه بكل وسيلة، فال يأنس إال بوجوده، 

يلثثىل كثثه چثثو گثثنثثج شثثد حثثصثثارى عثثمثثارى)))  در  چثثثومثثثاه  بثثثثود  ىم 
ميغ چثثثون  گثثرفثثتثثه  نثثفثثى  تيغمثثثزيد  چثثثون  نهفته  غثثى  مثثيثثخثثورد 

ص00)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
نشتند پثثثثدر  وـهثثثثم  مثثثثادر  ـهثثثم  بستند)))  حثثديثثث  آن  در  وامثثثيثثثد 
است خثثويثثش  جبثثاى  سخن  استگفتند  پيش  درنثثثگ  قثثثدرى  يلكن 
زنثثثثثاتثثثثثواىناكيثثثثن تثثثثثازه بثثثهثثثار بثثوسثثتثثاىن عثثثثثثرىض  دارد 

ص02)) وجمثثثنثثثون،  يلثثىل  )نثثثظثثثاىم: 
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وال يرشب اخلمر إال بصحبته اجلميلة، فقضيا مًعا بضعة أشهر يف هلو ومرح، يرشبان اخلمر 
ويمرحان)))".

 ولكن املجنون تذكر يلىل، وأحس بمرارة الفراق، فالم نوفل ىلع تقصريه يف الوفاء بما 
وعد به، وأخذ حيثه ىلع الرب بوعده، ويصور هل مبلغ ما حيس به من تباريح العشق، ويقول 
هل: "إنين ال أستسيغ من رجل مثلك قواًل ال وفاء فيه، ألنين بدون املعشوقة ضعيف عليل، 
اكلظمآن ابلعيد عن ماء احلياة، فكما يب إعطاء املاء للظمآن، وَمنْح الرثوة للقرية اخلربة 
املحتاجة، يب أن توصلين بليىل، وإال فدع متيًما مثيل يهيم يف الصحاري، وفك قيدي، 

فيجب أن توصل يلىل إيّل، وإال فلن أوجد، ولن توجد احلياة".)2)

رسواًل  أرسل  ثم  يلىل،  قوم  إىل  به  وسار  جيًشا،  ومجع  قيس،  بكالم  نوفل  فتأثر 
ابنتهم يلىل. من  املجنون  زواج  يقبلوا  أن  وبني  احلرب،  بني  الرسول  ـهم  فخريَّ ملفاوضتهم، 

أكرث  يلىل  قوم  واكن  الطرفني،  بني  احلرب  فقامت  الزواج،  فكرة  يلىل  قوم  رفض  وقد 
عدًدا، فاضطر نوفل إىل قبول الصلح، وزالت - بالصلح حالة احلرب بني الطائفتني))).

جمثثثنثثثون بثثسثثكثثونثثت وگثثثثثراىن شثثثثد اعقثثثثثثل جمثثثلثثثس مثثعثثاىن))) 
نثثثثوازش مثثهثثيثثمثثان  مثثهثثر  مثثيثثداشثثت بثثصثثد ـهثثثثزار نثثثازشوآن 
كثثرد نثثثى  طثثثرب  او  طثثلثثعثثت  نثثمثثيثثخثثوردىب  او  جبثثثمثثثال  جثثثز  ىم 
اكرى نثثشثثاط  در  دوسثثثثه  خثثثثوارىمثثثاىه  رشاب  بثثهثثم  كثثثردنثثثد 

((08  -(07 ص  الثثسثثابثثق،  )املثثرجثثع 
بينم وفثثثانثثثه  او  در  كثثثه  قثثثوىل  بينم)))  روانثثثثثه  تثثوكثثى  چثثثون  از 
ورخبثثثور ضثثعثثيثثف  مثثنثثم  يثثثار  دورىب  زنثثثثدىگ  آب  ز  تثثشثثنثثه  چثثثون 
دادن آب  بثثتثثشثثنثثه  دادنرشطثثثسثثثت  خثثثثثثراب  بثثثثثده  گثثثنثثثى 
ورنثثثثثه شثثثثده گثثثري شثثيثثفثثتثثه بثثازگثثثر سثثلثثسثثلثثه مثثثراكثثثى سثثاز
رسثثثثاىن بثثثمثثثن  را  يلثثثثىل  ورنثثثثثه نثثثه مثثثن ونثثثثه زنثثثثداگىنگثثثثر 

((09  -(08 ص  وجمنون،  يلىل  )نظاىم: 
چنگك در  بثثاش  دور  آمثثد  صلح  جنگ)))  شثثثد  گثثثثثروه  دو  از  تثثثا 

ص4))) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
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ولكن املجنون ثار ىلع نوفل، واعتبه عتابًا شديًدا، فاعتذر نوفل بقلة عدد رجاهل يف 
املرة األوىل، ووعد بمعاودة احلرب، حى يتم هل ما يريد، ثم مجع جيًشا كبرًيا، ولم تلبث 
احلرب أن قامت - من جديد - بينه وبني قوم يلىل، فانترص قوم نوفل "وأمعنوا يف خصمهم 

قتاًل وجترحيًا)))".

ثم أرسع قوم يلىل إىل نوفل حياولون اسرضاءه، فطلب منهم أال يقفوا يف طريق املجنون، 
ع وادل يلىل إىل نوفل أن ُيْعِفيه  وأن يدعوه يزتوج يلىل اليت يعشقها، ويتفاىن يف حبها، فترَّ
"إما أن تستجيب  ثم قال هل:  العار عليهم أن يصاـهروا جمنونًا،  من ـهذا الرشط، ألن من 
ا طليًقا دائًما، وإال فإين أقسم  تلريع، وتعفيين من ـهذا القيد، فندعو لك بأن تعيش ُحرًّ
باهلل أنين حينما أعود إىل دياري، وأبتعد عن حتكمك، سوف أقتل ـهذه العروس اجلميلة، 
وأليق برأسها يف الطريق أمام الكالب، حى أختلص من اسمها واعرـها، واسريح من احلرب 

والصلح بسببها)2)".

فرقَّ نوفل حلاهل، وكفَّ عن اتلدخل يف املوضوع، بينما المه املجنون، وازداد اضطرابًا، 
وأرسع إىل الصحراء، يعيد سريته األوىل، ويعاود معيشته بني الوحوش.

وألفت احليوانات املجنون، فاجتمعت حوهل، واكن ـهو حياول ختليص بعضها من شبكة 
الصيادين، فاطمأنت إيله، واطمأن إيلها، وتابع حياته ىلع ـهذه الصورة))).

شكستند زدنثثثثثد  خثثصثثم  بثثثر  وخستند)))  وبثثرخيثثتثثنثثد  كثثشثثتثثنثثد 
ص7))) وجمثثنثثون،  يلثثىل  )نثثظثثاىم: 

بثثفثثريثثاد مثثثثرا  رىس  ـهثثيثثچ  گثثثر  آزاد)2)  بثثثثثادى  كثثثه  كثثثى  آزاد 
گثثثثردمورنثثثثثه خبثثثثدا كثثثه بثثثثاز گثثثردم نثثثيثثثاز  ىب  وزنثثثثثازتثثثثثو 
مثثاه چثثثون  عثثثثروس  آن  رس  م  راهبثثثثرَّ ايثثن  در  افكنم  سثثگ  پيش  در 
وجثثنثثگثثشتثثثا بثثثثازرـهثثثثم زنثثثثثام ونثثنثثگثثش صثثلثثح  ز  شثثثثوم  آزاد 

((20 ص9))-  الثثسثثابثثق،  )املثثرجثثع 
املرجع السابق، ص24)- 29).  (((
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وذات يوم، اكن املجنون يسريح حتت شجرة فأبرص غرابًا، فخاطبه - راجيًا إياه - أن 
خيرب معشوقته بما يعانيه يف سبيل حبها، ثم يتوسط يف اجلمع بينهما، وأخذ يقول هل: "قل 
ملعشوقيت )ىلع لساين) يف ايلوم اذلي تصل فيه إيلها - إن حاليت قد ساءت بُلْعِدك عنه، 
فأنقذيين ألنك إن لم تنقذيين فسوف أـهلك يف ـهذه الصحراء اخلربة، وإين أخىش أن أموت 
بسبب ـهذا العشق اذلي استبد يب، إن لم تأخذي بيدي، وتعميل ىلع خاليص، وأن تأيت يوًما 

، ومحلُت حبك إىل الراب)))". أكون فيه قد متُّ

عنق  تضع حباًل يف  فأبرص عجوًزا  منازل يلىل،  وجهة شطر  يوىل  املجنون  ومرة، اكن 
رجل - وكأنه أسري - ثم تقوده، وتطوف به بني القبائل، فرقَّ املجنون حلال الرجل، واستفرس 
عنه، فعرف أنها حيلة من املرأة والرجل جلمع الصدقات، فأرسل املجنون إىل املرأة، وتوسل 
إيلها أن تقوده ـهو، وتتوجه به شطر منازل معشوقته، فقبلْت، وسار معها "واكن لكما وصل 

إىل باب خيمة َغىَّ - جبنون - أشعار العشق، وذكر اسم يلىل وأكل احلجارة، ثم رقص".)2)

الطريقة، ويبيك، ويتذكر ما أصابه بسبب احلب، وكيف  وأخذ ينايج معشوقته بهذه 
أنه أصبح حيرق اكلشمعة، واكد ينتيه، وأنه - ذللك - يود أن يلقاـها، يلموت حتت قدميها، 
ه - هلا اخلطاب، قائاًل: "أفضل أن أموت حتت قدميك ىلع أن أعيش معذب الروح،  ووجَّ

بثثثثزنديثثثثارم رىس  روزيثثثثكثثثثه  اكرم)))  رفثثثثت  زدسثثثثت  تثثثو  ىب  گثثثو 
خثثثراىبدريثثثثثثثاب كثثثثه گثثثثر تثثثثو نثثيثثاىب ايثثثثن  در  شثثثثوم  چثثثزي  نثثثا 
بمريمگثثفثثى كثثثه مثثثثرس دسثثتثثگثثريم ـهثثثوس  ايثثثن  در  كثثه  سثثم  تثثر 
بثثاشثثم مثثثثثرده  كثثثه  آىي  مثثهثثر تثثثو خبثثثثاك بثثثثثرده بثثاشثثمروزى 

ص0))) وجمثثنثثون،  يلثثىل  )نثثظثثاىم: 
رسثثيثثدى خثثيثثمثثه  در  بثثثر  چثثثثون  بثثركثثشثثيثثدى)2)  رسود  مثثسثثتثثانثثه 
كثثردىيلثثثىل گثثفثثى وسثثنثثگثثك خثثثثودرى رقثثص  سنگك  خثثثوردن  در 

ص)))) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
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فإذا لم يكن يل طريق إيلك، فإنين - بعد اآلن - سوف أنزوي، وأتأوَّه وأنطوي ىلع نفيس، 
ع رأسك".))) فال أجهر باتلأوه، حى ال يَُصدِّ

ثم غلب عليه الوجد "فانطلق اكلسهم - بعد أن قال ـهذا - وازداد جنونًا، فقطع احلبل، 
وكّر راجًعا إىل الصحراء، وكأنما ختبََّطه مسٌّ من الشيطان".)2)

أما يلىل، فإن قومها ملا فرغوا من حرب نوفل، وأمنوا عدم مساعدته للمجنون، عقدوا 
البن سالم عليها، ولم تثبت أن ُزفَّْت إيله، فاكنت مضطربة قلقة، وصارت يف حرية من 
أمرـها، فلم تكن حتب ابن سالم، ولكنها يف الوقت نفسه - اكنت مضطرة ألن تقاسمه احلياة.

وحاول ابن سالم أن يريض يلىل باللني من القول، وبالوعود اخلالبة ولكنه فشل، فلم 
يستطع أن ينال منها شيئًا، بىل إنها أقسمت هل قائلة: "سوف ال يتحقق غرضك مين، ولو 

أراق سيفك ديم".)))

َم شطر ديارـها، ثم أرسل إيلها عتابه مع  وعلم املجنون بزواج يلىل، فازداد اضطرابًا، وَيمَّ
الريح، قائاًل: "لقد اشريُت حبك بالروح، فاخرِت أنِت حّب راجل آخر".)4)

باشم  مثثثثرده  كثثه  تثثوبثثه  پثثثاى  در  خثثراشثثم)))  جثثثان  تثثو  وىب  زنثثثثده  تثثا 
تثثو راىه بثثر  نثثيثثسثثت مثثثرا  وآىهچثثثون  وگثثثوشثثثه  مثثثن  پثثثس  زيثثثثن 
بثثثرنثثثيثثثام وآه  داده  نثثيثثارمرس  رس  درد  تثثثو  پثثيثثش  تثثثا 

ص5))) وجمثثنثثون،  يلثثىل  )نثثظثثاىم: 
تري چثثون  جست  وزجثثاى  گفت  ايثثن  ديثثثثوانثثثثه شثثثثد وبثثثريثثثدزخنثثثري)2) 
بگرفت شثثكثثوه.  غثثم  گثثوـهثثه  بگرفتأز  كثثوه  گرفته  كثثوـهثثه  چثثون 

)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)
كثثثز مثثثن غثثثثرض تثثثو بثثرخنثثريد بثثريثثزد)))  مثثثن  خثثثثون  تثثثو  تثثيثثغ  ور 

ص)4)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
مثثثن مثثهثثر تثثثثرا جبثثثثان خثثريثثده تثثثو مثثهثثر كثثثى دگثثثثر گثثزيثثده)4) 

ص47)) وجمثثنثثون،  يلثثىل  )نثثظثثاىم: 
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ثم بنيَّ هلا كيف خانت العهد، وسجل عليها ـهذه اخليانة، فقال هلا: "حينما يتحرون عن 
العهود، ماذا يقولون عنك غري أنك ُخنِت العهد؟!."))).

ويف تلك األثناء، اشتاق وادل املجنون لرؤية ابنه، فذـهب إىل الصحراء - للبحث عنه-  
أبوك، أحبث عنك بقلب  أنا  "فقال هل وادله:  أواًل،  لم يعرفه  حى وجده، ولكن املجنون 

حمرق".)2)

فهدأ املجنون، وعرف وادله، وركع يلقبل قدميه، ثم َقبََّل لك منهما اآلخر، وطلب وادله 
منه أن يقيض ما بيق من عمره يف مزنهل قائاًل: "يا روح وادلك، أقبل مرساًع، وأنقد روح 

ر املزنل قبل أن أموت".))) وادلك قبل أن تذـهب، وعمِّ

غري أن املجنون اعتذر عن قبول دعوة وادله، قائاًل: "أعرف أن أمرك واجب اتلنفيذ، 
وأحاول أن أنفذه فال أستطيع، وليس عندي عقل، فِلَم تعجب من ترصفايت؟!.. إين - وأنا 
اعشق - أرى أن العالم - مجيعه - ال يساوي حبة شعري؛ وقد ساء حظي، فأصبحت ال أيع 

شيئًا مما سمعته)4)".

فرجع وادله حزينًا، ثم مرض من شدة الغم، ومات رسيًعا.

جويند بثثثاز  عثثهثثد  عثثهثثده  چثثثون  گويند)))  چثثه  تثثثرا  شثثكثثن  عثثهثثد  جثثز 
ص48)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 

روز بثثديثثن  تثثثثوام  پثثثثدر  گثثفثثتثثا  جثثثويثثثاى تثثثو بثثثثادل جثثگثثر سثثوز)2) 
ص)5)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 

وبثثشثثتثثاب بثثيثثا  پثثثثدر  جثثثثان  اى  تثثثاجثثثان پثثثثدر نثثرفثثتثثه دريثثثثاب))) 
پاى از  آيثثم  در  مثثن  كثثه  پيش  جاىزان  كثثن  گثثرم  خثثويثثش  خثثانثثه  در 

ص55)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
فثثرمثثان تثثو كثثثثردىن اسثثثت دانثثم كثثثوشثثثم كثثثه كثثنثثم نثثمثثيثثتثثوانثثم)4) 
بندى سثثكثثه  چثثه  زخثثثثرد  بثثر سثثكثثه اكرمثثثثن چثثه خثثنثثدى؟!بثثرمثثن 
ورزداعلثثثثثثم ـهثثثمثثثه حثثثثبثثثثثۀ نثثثثريزد عثثشثثق  كثثه  مثثن  خثثاطثثر  در 
كثثز ـهثثيثثچ شثثنثثيثثده ايثثثم بثثاداسثثتخبثثتثثم نثثه چثثنثثان بثثبثثاد داداسثثثثت

ص56)) وجمثثنثثون،  يلثثىل  )نثثظثثاىم: 
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وسمع املجنون بوفاة وادله، فأرسع إىل قربه، وأخذ يبيك، ويرحم عليه، ويسأل اهلل أن 
يغفر خطاياه ـهو، ألنه أحدث لوادله كثرًيا من املتاعب، وسبب هل مزيًدا من احلزن واتلألم، 

ثم رجع مرساًع إىل الصحراء، يلأنس بالوحوش من جديد))).

يلىل  اسيم  فرأى  معشوقته،  قوم  منازل  ىلع  فمر  اهلضبة،  تلك  أحناء  بني  يوًما  "وسار 
واملجنون مكتوبني مًعا يف ورقة، بطريقة تويح بما بينهما من وفاء، فحك بظفره الورقة، 
فمحا اسم معشوقته، وبيق اسمه، فقال انلاظرون: ما احلكمة يف أن أبقيت - من االسمني-  
قلبًا  فرصنا  احتدنا،  ألننا  واحد،  بشخص  نلا  يرمز  أن  األفضل  بأن  فأجاب  واحًدا،  اسًما 

واحًدا، فيكفينا اسم واحد)2)".

وأنست الوحوش باملجنون، واكن لكما مر عليه مسافر قدم هل طعاًما، فاكن يأكل منه، ثم 
يليق ابلايق تلطعم منه احليوانات، مما جعلها تلتف حوهل، وتطيعه، وصار ـهو اكمللك عليها.

وقد علق نظاىم ىلع ذلك بأن اإلحساس يأرس احليوانات، ويعل الوحوش مستأنسة، 
وخاطب اإلنسان بقوهل "وأنت أيًضا - إذا فعلت ما فعله، فإنك سوف ال حتمل ـهم ادلنيا، 

ولو اكن اخلليفة جليسك، ألنه سيصبح خادمك بعد أن يأكل طعامك)))"

)))  املرجع السابق، ص 62)- 66).
دشثثت آن  اگه  قثثثثرار  ز  روزى  بگنشت)2)  يثثثثار  ديثثثثثار  بثثثرخثثثاك 
رسشثثتثثه وفثثثثثا  قثثثلثثثم  أز  يلثثثثىل جمثثثثنثثثثون بثثثهثثثم نثثوشثثتثثهديثثثثثد 
خثثراشثثيثثد ورق  آن  زد  تثثراشثثيثثدنثثاخثثن  را  ورفثثيثثق  مثثانثثد  خثثثود 
رايثثسثثت چثثثه  اگن  نثثظثثا  جبايستگثثفثثتثثنثثد  يثثكثثى  رقثثثم  دو  ـهثثر  كثثز 
افثثتثثد  پثثثس  ار  پثثثه  رقثثثى  افتدگثثفثثتثثا  بثثس  يثثكثثى  مثثثادورقثثثم  كثثز 

((67  -(66 ص،  السابق  )املثثرجثثع 
أوكثثثرد كثثه  كثثى  آن  گثثر  تثثويثثزن  خثثو نثثثاب جثثهثثان نثثبثثايثثدت خثثورد))) 
نامست خليفه  گثثر  تثثو  غالمستـهثثمثثخثثوان  تثثرا  خثثثورد  تثثو  أز  چثثون 

ص72)) وجمثثنثثون،  يلثثىل  )نثثظثثاىم: 
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وذات يللة جلس املجنون يراقب انلجوم ويناجيها، فخاطب الزـهرة بقوهل: "تلطيف - 
بما لك من لطف - فافتيح أمايم باب األمل، وأوصيل راحئة من املعشوقة إىل مشايم، فإنها 

دواء لرويح اهلائمة، وإن الوقت اآلن مناسب هلا)))".

ثم وجه احلديث إىل املشري قائاًل: "انظر إيّل بوفاء، وإذا اكنت دليك وسيلة - ملعاونيت-  
فهيئها".)2)

ولكنه يئس من األستعانة بالكواكب، فاتلجأ إىل اهلل خالق اجلميع، وخاطبه، "فقال: يا 
من بابك ملجيئ.. لم اجلأ إىل أحد غريك؟! يامن الزـهرة واملشرى طوع إرادتك.. إنك ربُّ 

اجلميع.. إن علمك أكرث مما يعرف اخللق، وإن فضلك أعظم مما يطلبون".)))

يِل 
َ

وختم مناجاته هلل بقوهل: "ال حترمين من رمحتك، وأنا اعجز غريب، فأوصل بفضلك يل
إىل نور الصباح، واجعل نهاري مباراًك بنعمة الوفاء، وخلِّص حظي من القيود والعقبات".)4)

أن  ه احلسن، ويه  احللم صورة حلظِّ فرأى يف  انلوم،  مناجاته ذـهب يف  "فلما فرغ من 
ألىق  ثم  وتوجه حنوه يف مرح ورسور،  أغصانها،  طائر من أىلع  ثم طار  ارتفعت،  شجرته 
جوـهرة، فاستقرت فوق مفرق رأسه، فلما استيقظ من نومه، اكنت بشائر الصباح قد الحت 

دارى كثثه  لطف  أزان  كثثن  لطىف  امثثثثثيثثثثثداورى)))  در  بثثثگثثثشثثثاد 
جانست دواى  أو  كثثه  يثثثار  بثثثوىئ بثثثرسثثثان كثثثه وقثثثت آنثثسثثتزان 

ص78)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
كن نثثثظثثثارۀ  بثثثوفثثثا  مثثثن  در  كن)2)  چثثثثارۀ  ـهثثسثثت  چثثثثارت  ور 

ص79)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
پثثنثثاـهثثاـهثثم تثثثو  در  اى  گثثفثثت  چثثراپثثنثثاـهثثم؟)))  كثثثى  جثثثزتثثثو  در 
غثثالمثثت ومثثثشثثثرى  زـهثثثثثره  نثثامثثتاى  مجثثلثثه  نثثثثام  نثثثامثثثه  رس 
دانند آنكه  أز  توبيش  علم  خواننداى  انكه  أز  توبيش  وإحثثسثثان 

)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)
مثثثگثثثذار كثثثه اعجثثثثثزى غثثريثثبثثم نصيبم)4)  ىب  خثثثوايثثثش  رمحثثثت  أز 
خثثثداىئ عثثنثثايثثت  ز  كثثثن  اكيثثثثثد شثثثثب مثثثثن بثثثروشثثثنثثثاىئآن 
گثثثردد خثثجثثسثثتثثه  بثثثوفثثثا  گثثثرددروزم  رسثثثتثثثه  بثثهثثانثثه  ز  خبثثتثثم 

ص80)) وجمثثنثثون،  يلثثىل  )نثثظثثاىم: 
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العشق، فسعد  يف األفق، فاستيقظ مرسوًرا نشيًطا اكلصباح، حياول أن حيقق أحالمه يف 
بهذا احللم اجلميل، وطار من شدة الفرح، كما طار ذلك الطائر اذلي أبرصه يف انلوم، ألن 

جمال الوصال ضيق يف العشق، فال يكون الرسور إال يف اخليال، أو يف احللم".)))

ثم جلس املجنون بني الوحوش كعادته، وقلبه خيفق باآلمال، وما بلث أن رأى رسواًل 
يأيت إيله، وخيربه بأنه أبرص يلىل يف حالة اضطراب وحزن، بُلعدـها عنه، وأنها كتمْت عشقها 
حى اكدت تهلك؛ ثم قال هل ىلع لسان يلىل: "كنُت يلىل ولكين - اآلن - أكرث جنونًا من 

ألف جمنون".)2)

وسلَّمه رسالة منها، قالت فيها: إنها وإن اكنت مع زوج غريه، فإن قلبها متعلق به، وتود 
أن تعيش يف كنفه، ولكنها ال تملك من األمر شيئًا، فيه تريث حلاهل، ولكنها ال تستطيع أن 

تفعل شيئًا))).

فلما قرأ املجنون رسأتلها بكى وناح، وأخذ من الرسول ورقة وقلًما، وكتب الرد ىلع 
رساتلها، فوصف هلا ما يعانيه من ألم الفرقة، وأخذ يصفها بالوفاء تارة، ويلومها تارة أخرى، 

ثم ختم رساتله بقوهل: "ليس عندي غم مادْمِت ساملة، ولو أن جريح ال عالج هل".)4)

گفت فرو  سخن  اين  بيك  يك  چون  خفت)))  فثثثرو  سثثخثثن  ايثثثن  گثثفثثن  در 
خبتش نثثمثثود  چثثنثثان  خثثثثراب  كثثز خثثثاك بثثثثراوج شثثد درخثثتثثشدر 
رسشثثثاخ أز  بثثثرپيثثثدى  رفثثثثى بثثثثثراو بثثطثثبثثع گثثسثثتثثاخمثثثثرىغ 
بثثثر تثثثثثارك تثثثثاج اونثثثشثثثانثثثدىگثثثوـهثثثر زدـهثثثثثن فثثروفثثشثثانثثدى
آمثثد در  چثثثون  خثثثواب  ز  آمثثدببننده  بثثثر  فثثلثثك  أفثثثثى  أز  صثثبثثح 
روىئ تثثثثازه  زروى  صثثبثثح  مثثثيثثثكثثثرد نثثثشثثثاط مثثثهثثثر جثثثوىئچثثثون 
بثثرگثثرفثثتثثه مثثثثراج  خثثثثواب  گرفتهزان  بثثر  مثثثرغ  چثثو  ورغ  زان 
بست يا  تنگك  وصثثل  كه  عشق  شثثثثثادى خبثثثيثثثال يثثثا خبثثوابثثسثثتدر 

)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)
يلثثثىل بثثثثثودم ولثثثكثثثن اكثثنثثون جمثثنثثون)2)  ـهثثثثثزار  أز  تثثثثرم  جمثثثنثثثون 

ص)8)) وجمثثنثثون،  يلثثىل  )نثثظثثاىم: 
))) املرجع السابق، ص86)- 90).

بثثازخثثم مثثن أرچثثثه مثثر ـهثثى نيست نيست)4)  غثثثى  بثثسثثالىم  تثثثو  چثثثون 
ص98)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
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فأخذ  يراه،  أن  العامري"  "سليم  يديع  واكن   - املجنون  خال  حاول  األثناء  تلك  ويف 
ق اثلياب، يعيش يف ذـهول وحرية، فعرض نفسه عليه،  يبحث عنه حى وجده، فألفاه ممزَّ
ولكن املجنون لم يعرفه، فعرفه سليم بنفسه، فاطمأن إيله، وجلس جبواره؛ ثم حاول سليم 

أن يقدم للمجنون ثوًبا وطعاًما، فرفض، وطلب منه أن حير هل وادلته لرياـها.

وادلته،  برؤية  املجنون  فرُسَّ  وادلته،  ومعه   - أخرى  مرة   - إيله  اعد  ثم  سليم،  فرجع 
وأرادت يه أن حتمله معها إىل املزنل، فلم يقبل فرجعت حزينة، ثم لم تلبث أن مرضت، 
املجنون، وتذكر وادليه، وأرسع  بما حدث فبىك  اثلاثلة، وأنبأه  للمرة  وماتت، فزاره خاهل 
"ثم  قلياًل،  فهدأ  وواسوه،  إيله،  فذـهبوا  فعل،  بما  قبيلته  بنو  وعلم  قربيهما.  ىلع  للجلوس 
الصحراء؛ وأخذ يهيم ىلع وجهه، وصار حزينًا مغموًما،  صخ، وتركهم، وقفل راجًعا إىل 

وتبعته بعض احليوانات، بعد أن أصبح وحيًدا، ال صديق هل".)))

َمْت ىلع  الرسالة، ثم صمَّ بلل دمعها  املجنون إىل يلىل بكت حى  وملا وصلت رسالة 
رؤية معشوقها بأية وسيلة - رغم جتسس الرقباء، فاستعانت بشيخ جمرب خبري بمسالك 

الصحراء، وأعطته بعض املال، ليك يهيئ هلا فرصة لقاء املجنون، واجللوس معه.

وجنح الشيخ يف مهمته، فتمكنت يلىل من رؤية قيس، ولكنه لم يكد يراـها حى سقط 
ىلع األرض مغشيًّا عليه، فلما أفاق قرأ عليها بعض أشعاره اليت تغى فيها حببه، ثم أخذ 
يناجيها "فلما فرغ من ـهذا اعد إىل الصحراء، وقلبه يتفطر حزنًا، وعقله يطري شعااًع، أما 

معشوقته اجلميلة، فقد رجعْت - إىل خميمها - من حيث أتت".)2)

بثثرادشثثت كثثثثوه  وراه  زد  آىه  بثثرادشثثت)))  گثثثروه  أزان  خثثود  رخثثت 
وـهثثامثثون كثثثوه  بثثگثثرد  پثثثرازخثثثونميگشت  وجثثگثثر  پثثرجثثگثثر  دل 
ازپثثثس فثثثتثثثاده  دداگن  نثثثه يثثثاركثثثس ونثثثثه يثثثارواكثثثسمثثشثثى 

ص207) وجمثثنثثون،  يلثثىل  )نثثظثثاىم: 
صحرا راه  وگثثرافثثت  گثثفثثت  ايثثثن  مچثثنثثاكه)2)  زان  رونثثثثثده  رسو  وان 
صفرا دمثثثاغ  ودر  دل  در  خثثثراگهخثثثون  سثثثوى  گثثرفثثتثثه  روى  شثثثد 

(2(9 ص8)2-  الثثسثثابثثق،  )املثثرجثثع 
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وسمع شاب ثري - يديع "سالم"))) - قصة املجنون، واكن ـهو اعشًقا متيًما، فتوجه إىل 
ديار املجنون، وظل يبحث عنه حى وجده، فجلس جبواره، واتلفت الوحوش حوهلما، ثم 
قدم هل طعاًما وبلاًسا، فلم يقبل شيئًا؛ فأقام معه بضعة أيام، اكن يف إثنائها يسجل شعره، 
انلاس،  يف  املجنون  أشعار  أثرت  وقد  ألشعاره،  راوية  وصار  وتركه،  رحل،  ثم  وحيفظه؛ 
قرأ قصيدة، يف ماكن ما،  فاستولت ىلع مشاعرـهم، وسلبت عقوهلم، "فاكن )سالم) لكما 

اضطربت عقول السامعني".)2)

أما يلىل فإنها زوجها لم يلبث أن مرض ومات، بعد أن قىض معها مدة، لم حتقق هل يف 
تندب زوجها يف  "وأخذت  باحلزن  فتظاـهرت  أو ميل،  بأي حب  تشعره  ولم  أثنائها رغبة، 

الظاـهر، وتبيك ىلع فراق معشوقها يف احلقيقة".)))"

واكنت اعدة العرب أن حتتجب املرأة بعد وفاة زوجها، فال تُري وجهها ألحد؛ فتظل يف 
خيمتها اعمني، ال ترى باب أحد، وال يرى أحد بابها)4)".

ت بُدنُوِّ أجلها، فنادت وادلتها،  فاحتَجبْت يلىل، ثم لم تلبث أن مرضت بعد ذلك، وأحسَّ
وأوصتها قائلة: "اجعيل كفين أمحر اللون ألين شهيدة، حى يكون - ـهذا اللون لون ثياب 
زفايف )يوم القيامة)، وزينيين اكلعروس، وأسلميين للراب مغطاة الوجه، فإنين أعرف أن 

))) ذكر نظاىم يف منظومته ـهذه أن "سالم" اكن من أـهل بغداد، رغم أن بغداد لم تكن قد بُنِيت يف الوقت اذلي 
كتاب  يف  ورد  وقد  الواقعة.  ـهذه  ذكر  يف  أخطأ  الشاعر  أن  ويبدو  واملجنون،  يلىل  عشق  قصة  فيه  وجدت 
نظاىم. ذكره  مما  احلقيقة  إىل  أقرب  ـهذا  ولعل  شايم،  رجل  "سالم"  أن  ص64.  لألنطايك،  األسواق"  "تزيني 

خواندى قصيده  يكى  كثثه  ـهرجا  ـهثثثثوش شثثنثثونثثده خثثثثريه مثثانثثدى)2) 
ص226) وجمثثنثثون،  يلثثىل  )نثثظثثاىم: 

مثثيثثكثثرد زبثثثهثثثر شثثثثوى فثثريثثاد يثثاد)))  را  دوسثثثثت  نهفته  وآورده 
ص6)2) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 

رسثثثم عثثربثثسثثت كثثثز پثثثس شثثوى روى)4)  بثثهثثيثثچثثكثثس  زن  نثثمثثايثثد 
نشنيد در  دوخبثثثثانثثثثه  نبيندسثثثثاىل  أو  در  وكثثثس  دركثثثثس  أو 

)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)
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سبيل  ىلع   - قربي  ىلع  ليسلم  يأيت  سوف  وطين  عن  اغربت  أنين  يعلم  حينما  معشويق 
العزاء ؛ فإذا جلس ىلع قربي فسوف يبحث عن القمر، ولكنه لن يد إال الراب، فيبيك 
للغاية،  عزيز  وـهو حبيب  معشويق،  إنه  واأللم....  احلزن  من شدة  املسكني  الغريب  ذلك 
عزُّه، 

ُ
أ وـهو تذاكري دليك، فأكرميه حبق اهلل عليك، وال تنظري إيله باحتقار، فقد كنُت 

يه أنت - أيًضا - مثيل، وقويل هل: إن يلىل حينما ختلصت من قيود ـهذه ادلنيا الكئيبة،  فَأعزِّ
الطاـهرة، مطوية ىلع ذكراك،  الروح  للراب يف سبيل حبك، وتسلم  تُسلم جسدـها  اكنت 
فقد أخلصت يف عشقها إياك، وقدمت روحها قربانًا للعشق، فلم نسأل عن أحواهلا حينما 

رحلت؟!.. إنها خرجت من ادلنيا حببك. 

واكنت حى آخر حلظة من حياتها، ال حتمل غري ـهمك، ويف الوقت اذلي اكنت تودع 
فيه احلياة حزنًا ىلع فراقك، اكنت حتمل زاد طريقها من إحساساتك، وايلوم - ويه خلف 
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حجاب الراب - تتألم حنينًا إيلك، ويه اكملنتظرين يف طريق اآلخرة، تقف قبلك لرقب 
جميئك، وستقف وترقب حى تلحق بها".)))

ثم لفظت يلىل نفسها األخري، فقام أـهلها بدفنها حسب الوصية، وعلم املجنون بوفاتها، 
فأخذ يبيك وينوح، وازداد اضطرابًا وجنونًا، ثم صار يدعو اهلل أن خيلصه مما ـهو فيه من 
إيله  وأتوسل  أدعوك  املوجودات،  لك  خالق  "يا  بقوهل:  فناجاه  حمبوبته،  إىل  ويوصله  عناء، 
بأحب املخلوقات إيلك، أن ختلصين من حمنيت، وأن توصلين إىل حرة معشوقيت؛ حى 

أخلص من قيد الروح، وأسريح بالرحيل من ادلنيا)2)".

شهيدم مثثن  كثثفثثنثثم  كثثن  خثثثون  عثثيثثدم)))  روز  رنثثثثگ  بثثثاشثثثد  تثثثا 
وارم عثثثثثروس  كثثثن  دارمآراسثثثتثثثه  پثثثثثثرده  خبثثثثثاك  بثثثسثثثپثثثار 
آاگه گثثثثثردد  چثثثو  مثثثن  اگهأوراه  وطثثثن  از  مثثثن  شثثثدم  اكواره 
سثثثوگثثثوارى راه  ز  كثثثه  آيثثثثثد بثثثسثثثالم ايثثثثثن عثثثمثثثارىدانثثثثثم 
نشيند مثثن  خثثثاك  رس  بثثر  بيندچثثثون  خثثثثاك  يلثثثك  جثثثويثثثد  مثثثه 
خثثاىك غثثريثثب  آن  مثثثن  نثثثثثثادل بثثثثثدريثثثثثغ ودردنثثثثثثثثثاىكبثثثرخثثثاك 
يثثثثاداگراسثثثثتيثثاراسثثت وعثثجثثب عثثزيثثز يثثاراسثثت بثثثربتثثثو  مثثثن  از 
دارى نثثكثثوش  خثثثثدا  بثثهثثر  خبثثثثوارىآز  نثثظثثر  نثثكثثى  وى  در 
جبثثوىئ نثثيثثابثثيثثش  كثثثه  دل  بثثگثثوىئآن  دانثثثيثثثش  كثثثه  قثثصثثه  وآن 
وارش عثثزيثثز  ام  داشثثثتثثثه  دارشمثثثن  عثثزيثثز  مثثثن  چثثثو  نثثثزي  تثثثو 
دلثثگثثري رساى  يثثثن  از  يلثثثىل  زجنثثريگثثثو  مثثيثثربيثثد  كثثثه  حلثثظثثه  آن 
مثثيثثداد خبثثثاك  تثثثن  تثثثو  مثثهثثر  بثثثريثثثاد تثثثوجثثثان پثثثثاك مثثيثثداددر 
كثثرد صثثثثثادىق  تثثثو  اعشثثثثىق  كثثرددر  اعشثثثثىق  اكر  رس  در  جثثثثان 
رفت چثثون  كثثه  پرسيم  چثثه  بثثاعثثشثثق تثثثواز جثثهثثان بثثثرون رفثثتاحثثثوال 
شمارى جثثهثثان  ايثثن  در  داشثثثت  اكرىتثثا  نثثثداشثثثت  و  بثثثاغثثثم  جثثثز 
ميمرد تثثو  غثثم  در  كثثه  حلظه  بثثردوآن  ىم  تثثوشثثه  راه  تثثثو  غثثمثثهثثاى 
خاكست نثثقثثاب  در  كثثه  دردنثثثاكثثثسثثثتوامثثثثروز  ـهثثثثوس  در  ـهثثثم 
بثثثرراهچثثثون مثثنثثتثثظثثران دريثثثن گثثثذر اگه چثثشثثم  تثثو  قثثبثثل  از  ـهثثسثثت 
آىي درىپ  تثثثاتثثثو  پثثثايثثثد  تثثثثاىك آىيىم  اسثثثثت  پثثثس  رسبثثثثثاز 

(252 ص)25-  وجمثثنثثون،  يلىل  )نثثظثثاىم: 
أفثثريثثداسثثت ـهثثرچثثه  خثثالثثق  اكى  سثثوگثثنثثد بثثهثثرچثثه بثثرگثثزيثثداسثثت)2) 
رسثثانثثمكثثثز حمثثنثثت خثثثويثثثش وارـهثثثانثثثم خثثويثثش  يثثثا  حثثثرت  در 
جثثاىن سثثخثثت  ز  كثثنثثم  راىنآزاد  بثثسثثخثثت  كثثثنثثثم  وابثثثثثثثاد 

ص264) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
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"ووضع املجنون رأسه ىلع قرب معشوقته - بعد أن قال ـهذا - وضم القرب إىل صدره، 
وأخذ يقول: يا معشوقيت حى فاضت روحه، فعرب من نفس الطريق، ومن ذا اذلي ال يعرب 

من ـهذا الطريق؟!..".)))

"وظل املجنون ملىق ىلع تلك الصورة شهًرا وقيل اعًما".)2)

واكنت الوحوش حترسه، فلم يرؤ أحد ىلع أخذه ودفنه، حى شاع نبأ موته بني القبائل، 
وعلم أـهله بذلك، فتوجهوا إىل املاكن اذلي مات فيه، "ففتحوا القرب، ودفنوه جبوار معشوقته 
يلىل، فناما باحلب إىل يوم القيامة، وَبُعدت عن طريقهما املالمة، فقد اكنا - يف ـهذه ادلنيا-  

مرتبَطنْي بعهد واحد، فناما - يف اآلخرة - يف مهد واحد)))".

ثم ختم الشاعر منظومته بمدح حاكم رشوان اذلي قدم هل القصة متمنيًا أن تكون 
اعقبتها سعيدة)4). وذكر أبياتًا تشري إىل تاريخ إتمامها بصفة نهائية)5).

ـهذه قصة "يلىل واملجنون" كما عرضها نظاىم، وبدييه أنه اعتمد يف نظمها، وتصوير 
مناظرـها ىلع األصل العريب هلا، فيحسن أن نقارن بني تصويره للقصة وبني أصلها العريب، 

حى نستطيع أن نصدر حكًما صحيًحا ىلع الشاعر وفنه.

ايثثثن گثثفثثت ونثثهثثاد بثثرزمثثني رس دربثثثر)))  راگثثثرفثثثتثثثه  تثثثربثثثت  وان 
آورد دربثثثر  دوسثثثت  تثثربثثت  بثثثراوردچثثثون  وجثثثان  بگفت  دوسثثثت  اى 
گثثثذراگه ايثثثن  از  گثثنثثشثثت  راهأونثثثثزي  ايثثن  بر  نگذرد  كه  كيست  وان 

)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)
حثثال رآن  ـهثثثم  بثثمثثانثثد  افثثثتثثثاده  يكسال)2)  كثثه  ام  وشثثنثثيثثده  يكماه 

ص268) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
گثثشثثادنثثد را  دمخثثثثه  پثثهثثلثثوگثثه  نثثهثثادنثثد)))  يلثثلثثيثثش  پثثهثثلثثوى  در 
بثثرخثثاسثثت زراـهثثثثشثثثثان مثثالمثثتخثثفثثتثثنثثد بثثثنثثثاز تثثثثا قثثيثثامثثت

ص266) وجمثثنثثون،  يلثثىل  )نثثظثثاىم: 
املرجع السابق، ص)27- 274, وقد سبقت اإلشارة إىل يشء من ـهذا املديح.  (4(

املرجع السابق، ص274. حيث ذكر أن املنظومة ختمت يف اعم 588ـه، وقد سبقت مناقشة ما يتعلق بهذا اتلاريخ.  (5(



الفصل اثلالث
مقارنة تصوير نظاىم لقصة "يلىل واملجنون" باألصل 

العريب هلا
لعل أـهم ما نالحظه يف تصوير نظاىم - لقصة "يلىل واملجنون" - أنه تقيد يف تصويره 
ملناظرـها، ويف تسلسل ـهذه املناظر، باألصل العريب هلا إىل حد كبري، فلم حيدث فيها تغيرًيا 
حاسًما، ولكنه - رغم ـهذا - أضاف إيلها مناظر جديدة، جعلها تتخلل املناظر اليت سجلتها 

املصادر العربية، تلوضيح بعض جوانب القصة، وإكمال بعض أجزائها.

وأشهر ـهذه املناظر يه: ذـهاب يلىل إىل البستان مع بعض زميالتها، واضطرابها لسماع 
بعض غزيلات املجنون، وميجء خال املجنون إيله، وإحضار أمه لرؤيته، وقصة املجنون 
مع سالم ابلغدادي)))، ووفاة زوج يلىل. فهذه املناظر لم تشاـهد يف األصل العريب للقصة، بل 

أضافها نظاىم إيلها، يف منظومته "يلىل وجمنون)2)".

))) سبقت اإلشارة إىل خطأ الشاعر يف نسبة سالم إىل بغداد ألنها لم تكن بنيت يف ذلك الوقت.
)2) عيل أصغر حكمت: رومئو وجويلت شكسبري مقايسه بليىل وجمنون نظاىم، ص02-55).
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كما جعل الشاعر يلىل واملجنون يتعارفان يف أثناء دراستهما يف مكتب -  اكن يتعلم 
فيه أبناء القبائل - فخالف بذلك الروايات العربية اليت تشري إىل أنهما تعارفا بينما اكنا 

يرعيان اإلبل)))، أو يف جممع اكن يضم يلىل وبعض زميالتها)2).

 ولكننا - مع ذلك - نستطيع أن نقرر أن نظاىم لم حيور يف القصة حتويًرا كبرًيا، ولم يغريِّ 
يف تسلسل سري الوقائع تغيرًيا واضًحا، ألنه وجدـها قصة مشهورة تردِّدـها مصادر كثرية))).

ويبدو من ثنايا املنظومة أن الشاعر اطلع ىلع األصل العريب، وتقيد به، مما جعل املجال 
ق مشالك جديدة يف القصة، قد تُْكِسبْها 

ْ
ضيًِّقا أمامه، وسد يف وجهه طريق االبتاكر، وَخل

جدة وطرافة.

ويبدو ـهذا واضًحا إذا قارنّا منظومة "يلىل وجمنون" بمنظومة الشاعر السابقة "خرسو 
وشريين"؛ اليت اكن املجال فيها واسًعا أما الشاعر، فتمكن من اخللق واالبتاكر، مما أكسب 

املنظومة شيئًا من الطرافة، يفوق ما جنده يف منظومة "يلىل واملجنون" بمراتب كثرية)4).

))) اإلصفهاين: األاغين،ج)، ص70)، ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ص56). وـهذا ما يبدو من أشعار قيس يف ديوانه 
اذلي مجعه أبو بكر الوايل، ص2.

)2) اإلصفهاين: األاغين ج2، ص78)، األنطايك: تزيني األسواق ص)5.
))) وردت قصة يلىل واملجنون يف كثري من الكتب اليت ألفت قبل نظاىم وبعده مثل: ابن قتيبة :الشعر والشعراء، 55) 
-64)، اإلصفهاين: األاغين،ج)، ص)6)-82)، ج2، ص2-7)، ابن نباته: رسح العيون، ص244-247، ابلغدادي: 
خزانة األدب، ج2، ص70)-)7)، األنطايك: تزيني األسواق، ص)5-70، حسني بايقرا: جمالس العشاق، ص200-
256، الوالى: ديوان قيس، ص2-0))، كما حتدث عنها وناقش ما يتعلق بأبطاهلا طه حسني يف كتابه: حديث 

األربعاء، ج2، ص8-4.
)4) لعل من األسباب اليت جعلت نظاىم ال يبدع يف قصة يلىل واملجنون، كما أبدع يف قصة خرسو وشريين أنه ترسع 

ها يف أربعة أشهر، مما جعله ال يد الفرصة الاكفية للخلق واإلبداع. يف نظم القصة، فأتمَّ
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ولكننا - رغم ـهذا - جند فرقًا واضًحا بني تصوير نظاىم للقصة، وبني األصل العريب هلا. 
ألن الشاعر تأثر يف منظومته بمذـهبه ـهو يف ادلعوة إىل الفضيلة واتلغين بالعفة، واخللق القديم، 
والوفاء، واتلفاين يف احلب، وحرص لك من العاشقني ىلع أن يعمل ما يف وسعه للقاء معشوقه.

ال  ولكنها  "قيس"،  حتب  فيه  سلبيًّا،  يلىل  موقف  جتعل   (((- مثاًل   - العربية  فالقصة 
تستطيع أن تعيص أمر وادلـها، فتكتم حبها بني جواحنها، وال حتاول أن تتصل بقيس بأية 
ما عليها من  وتؤدي  معه،  تعيش  ولكنها  ابن سالم اكرـهة،  وتزتوج  الوسائل،  من  وسيلة 

واجبات حنوه، وينال منها ما هل من حقوق األزواج.

أما نظاىم؛ فصوَّر يلىل يف صورة العاشقة اليت ال تكتيف باملوقف السليب - كأن تكتم 
حبَّها، وتقنع بذلك - وإنما حتاول أن تترصف ترصفًا إيابيًّا، فرسل الرسائل، إىل قيس، تلتلىق 

منه اجلواب، ثم حتتال للقائة بواسطة شيخ خبري بمسالك الصحراء، أعطته بعض املال.

فنظاىم يعل يلىل كقيس تشىق باحلب، وتسىع لرؤية احلبيب بمختلف الوسائل.

ورـها يف صورة ابلطلة  ورغم أن الشاعر قد جعل يلىل تزتوج ابن سالم اكرـهة؛ إال أنه صَّ
ن  اليت ال تستسلم لغري من حتب، حى ولو اكن زوًجا رشعيًّا، فوجدنا يلىل تأىب أن تمكِّ
إىل آخر حلظة من حياة  بذلك  بسيفه، وتظل متمسكة  أراق دمها  ولو  نفسها،  زوجها من 
زوجها، اذلي مرض حزنًا وكمًدا، وانتىه أمره إىل اتللف، وـهذا خيالف - تماًما - ما ورد يف 

األصل العريب للقصة.

كما فعل نظاىم - يف ـهذه القصة - ما فعله يف قصة "خرسو وشريين" من قبل فصّور 
العواطف املتناقضة، واملشاعر املتباينة.

فهو يصوِّر يف منظومته "يلىل وجمنون" ثالث صور من األبوة:

))) ال أجد رضورة لرسد ما ورد يف القصة العربية ألنها مشهورة معروفة، ال حتتاج إىل ترديد القول.
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األوىل: صورة أيب املجنون، اذلي يطيع ابنه يف لك ما يريد، وحينو عليه، ويسىع يف 
سبيل إسعاده، ولكنه ال يوفَّق إىل عمل يشء يلب البنه ما يبغيه من سعادة، 

فيحزن ىلع ما حل به، ويموت كمًدا.

واثلانية: صورة أيب يلىل، اذلي اكن ىلع انلقيض من أيب املجنون، ال يطيع ابنته، وال 
يسىع جللب السعادة هلا، وال يستجيب لعواطفها، معترًبا دوايع الرشف أىلع 

مزنلة من دوايع السعادة.

واثلاثلة: صورة نظاىم نفسه، كوادل حُيب ابنه "حممد"، ويه صورة للوادل املثايل، اذلي 
العمل  إىل  ويدعوه  احلياة،  يف  السري  طريق  هل  ويرسم  وينصحه،  ابنه  يوجه 

والرفعة، ويرشده إىل طريق املجد.

كما صور نظاىم عشق قيس يف صورة مثايلة تشبه عشق الصوفية، فجعله حيب للحب 
ال ليشء آخر، ويعشق للعشق املجرد، وـهذا يشبه ما جنده عند الصوفية من عشق العشق. 

ور نظاىم عشق املجنون يف صورة اعطفة ال دواء هلا إال املوت، فلك من العاشَقنْي  وقد صَّ
بالسعادة  والشعور  معه،  واالحتاد  معشوقه،  للقاء  الوحيدة  الوسيلة  ـهو  املوت  أن  يعتقد 
يُبلَّغ املجنون أنها تنتظره، وترقب  األبدية، فوجد يلىل- حينما تشعر باملوت - تطلب أن 
طريق قدومه، كما وجدنا املجنون يدعو اهلل أن يميته، وأن خيلصه من أرس احلياة إىل الفناء 

اذلي فيه االحتاد مع املعشوقة، والسعادة ادلائمة إىل يوم القيامة.

قوة  املجنون  يمنح  وجدناه  وذللك  عجيبة،  قوة  العاشق  يهب  احلالة  ـهذه  يف  والعشق 
غريبة - اكليت منحها لفرـهاد يف قصة "خرسو وشريين"- فعاش مع حيوانات الصحراء، 

ِلفها وأِلَفتُه، كما أكل احلجارة واحلديد، وصرب ىلع اجلوع والعراء.
َ
َوأ

وأضىف الشاعر ىلع لك من يلىل وقيس صفات ابلطولة، يلكون لك منهما جديًرا بادلور 
اذلي يمثله يف القصة، فجعل يلىل مثااًل للعفة، واإلخالص، والوفاء، واتلضحية يف سبيل 
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من حتب، وقد ظلت كذلك حى آخر حلظة من حياتها، واستطاعت أن تظهر بطوتلها - 
حينما شعرت باملوت يدب إىل أوصاهلا - فأطلعْت وادلتها ىلع دخيلة نفسها، وصحت هلا 
بأنها تموت يف سبيل معشوقها قيس، وطلبت منها أن ختربه بذلك، لزيداد قلبه اطمئنانًا، 

وإيمانًا بأنها أحبته، وأخلصْت يف حبه، وضحْت بكل يشء يف سبيله.

كما طلبت يلىل أن يكرموا معشوقها، وأال حيتقروه، وأن ينظروا إيله كما اكنت تنظر 
يه إيله، وـهذه اتلرصفات اإليابية اليت أسندـها الشاعر إىل يلىل ليست واضحة يف املصادر 

العربية وضوحها يف منظومة نظاىم.

كما أوضحت املنظومة إخالص قيس، ووفاءه، وتضحيته املفرطة يف سبيل معشوقته، 
إىل آخر حلظة من حياته ثم بيَّنت كيف مات بطاًل.

ولعل من األشياء اجلديرة باملالحظة، أن الشاعر جعل نهاية قصة "يلىل واملجنون" تشبه 
إىل حد كبري نهاية "خرسو وشريين"؛ فقد مثَّل قيس - بعد وفاة يلىل - نفس ادلور اذلي 
مثلته شريين بعد وفاة خرسو، مع فارق يسري ـهو أن شريين فعلت ذلك داخل القرب، بينما 

فعله قيس خارجه.

يُنطق  أن  وحياول  قبل،  من  ردَّدـها  اليت  انلغمات  نفس  يردد  الشاعر  أن  نالحظ  كما 
بعض الشخصيات بآرائه ـهو، فرددت - يف أجزاء القصة - ادلعوة إىل الفضيلة، والعدل 
 - للمجنون  احليوانات  أحب  من  يتخذ  فرأيناه  املعاملة،  وحسن  الظلم،  عن  واإلقالع 
إلطعامه إياـها- ديلاًل ىلع أن اإلحسان يأرس احليوانات، ثم داع اإلنسان إىل فعل ذلك حى 

حيبه اجلميع، ويدينوا هل بالوالء.

وـهكذا جند أن تصوير نظاىم للقصة خيتلف اختالفًا بيِّنًا عن األصل العريب هلا، فرغم 
اعتماده ىلع ما ورد يف املصادر العربية، وتأثر به يف تصويره ملناظر القصة، ويف تسلسل ـهذه 
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نها بطريقته اخلاصة، فأكسبها بعض األلوان الزاـهية املمتعة، ولم حيرمها  املناظر، إال أنه لوَّ
من تطبيق مذـهبه ـهو يف نظم مثل ـهذه القصص، فانعكست فيها صوٌر من ـهذا املذـهب.

 ومهما يكن من يشء، فإن نظاىم ـهو أول من نظم قصة "يلىل واملجنون" - يف ـهذه 
الصورة – بالفارسية. فله بذلك فضل السبق.

وقد حاول كثري من شعراء الفارسية والركية أن يقدلوه، فأاعدوا نظم القصة، وتأثروا 
بما ورد يف منظومة نظاىم، وحاولوا أن يرسموا خطاه.

وأشهر من قدلوه من شعراء الفارسية: أمري خرسو ادلـهلوي املتوىف يف اعم 725ـه، ونظم 
القصة حتت عنوان "جمنون ويلىل"؛ وعبد الرمحن اجلايم املتوىف يف اعم 898ـه؛ وـهاتيف املتوىف 
املتوىف يف اعم 047)ـه، اذلين  املتوىف يف اعم )97ـه، وروح األمني  يف اعم 7)9ـه؛ وضمريي 

نظموـها حتت عنوان "يلىل وجمنون".

وأشهر من قدلوه من شعراء الركية مريعليشري نوايئ املتوىف يف اعم 906ـه، وجنايت املتوىف 
يف اعم 4)9ـه؛ وخيايل املتوىف يف حدود اعم 929ـه؛ وفضويل املتوىف يف اعم )96ـه.

وـهذا يبني مدى تأثري نظاىم يف غريه من الشعراء، ومدى ما أصابته قصة "يلىل واملجنون" 
من عناية الشعراء، ومن الشهرة واالنتشار.

وأبرز من تأثروا بنظاىم أمري خرسو ادلـهلوي، فقد نظم القصة يف نفس ابلحر اذلي 
اختاره نظاىم من قبل، كما تأثر به يف تصوير املناظر، وذكر احلوادث وتسلسلها، ولم خيتلف 

عنه إال يف القليل انلادر))).

ونكتيف بهذا القدر عن منظومة "يلىل وجمنون"، نلنتقل إىل دراسة منظومة الشاعر 
الرابعة "ـهفت پيكر".

M. Walhid Mirza: The Life and Works of Amir Khusrau, p.198-200. (((



الفصل األول
دراسة حول منظومة هفت پيكر

نظم الشاعر منظومته الرابعة "ـهفت پيكر" يف حبر اخلفيف، ويه تشتمل ىلع 0))5 بيت 
من الشعر تقريبًا.

"أتممُت ـهذه  فقال:  املنظومة  آخر  اتلاريخ يف  وأثبت ـهذا  نظمها يف اعم )59ـهث،  وأتم 
املنظومة - اكملشهورين - بعد أن))) انقضت أربع سااعت من ايلوم الرابع عرش من شهر 

الصيام، بعد ثالثة أعوام تزيد ىلع التسعني واخلمسمائة)2)".

وـهذا اتلاريخ يكاد يكون اتلاريخ الوحيد املتفق عليه من بني مجيع ابلاحثني. فال 
جمال للشك فيه، كما أن القرائن اتلارخيية تؤيده؛ ألن الشاعر قدم منظومته لعالء ادلين 

بهرام  رآـها  اليت  السبعة  األقايلم  ملوك  بنات  يقصد صور  الشاعر  ولعل  السبع«  »الصور  معناـها:  پيكر«  »ـهفت   (((
مرسومة ىلع حيطان قرص اخلورنق.

بثثران ونثثثودسثثثه  پثثانثثصثثد  پثثس  أز  نثثارمثثوران )2)  چثثو  را  نثثامثثه  ابثثن  گفتم 
صثثيثثام زمثثثثاه  چثثثثثارده  بثثثر  تمامروز  رفثثتثثه  زروز  سثثثثاءت  چثثثار 

ص66)-67)) پيكر،  ـهفت  )نظاىم: 

ابلاب الرابع
منظومة "هفت پيكر"
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كرب آرسالن اذلي اكن حاكًما ىلع مراغة يف ذلك الوقت – كما مرَّ - مما يعلنا نرجح ـهذا 
اتلاريخ.

"بهرام  شخصية  فاختار  القدماء،  الفرس  ملوك  بني  من  منظومته  بطل  نظاىم  وجعل 
گور" أو "بهرام اخلامس" اذلي حكم من اعم 420 إىل اعم 8)4م))).

وصور نظاىم "بهرام" من ناحيتني، ناحية اعمة تتعلق حبروبه وفتوحاته، وناحية خاصة 
تتصل حببه، وزواجه وحياته العائلية اخلاصة، وربط بني انلاحيتني ربًطا وثيًقا.

الشاعر أن ـهاتًفا أوىح إيله أن ينظم ـهذه القصة، فانرشح صدره هلا، فأخذ يف  وذكر 
نظمها)2).

ويبدو أن الشاعر حاول أن يربر نظمه لقصة ملك غري مسلم فاختلق ـهذا العذر، حى 
ال يتهم بأنه حييي رسوم الزردشتيني، كما اتهم يف أثناء نظم قصة "خرسو وشريين"؛ وـهذه 

طريقة درج عليها الشاعر، قبل الرشوع يف نظم قصصه.

ولم حياول نظاىم أن يذكر أن حاكًما باذلات قد طلب منه نظمها، كما حدث يف منظومة 
ادلين كرب  ثم قدمها حلاكم مراغة "عالء  نفسه  تلقاء  نظمها من  "يلىل وجمنون"، ألنه 
الشاعر أضىف عليه صفات  آرسالن"، واكن حاكًما ضعيًفا ال حول هل وال طول، ولكن 

ابلطولة والعظمة، يف سبيل الظفر باجلائزة.

))) الطربي: تاريخ األمم وامللوك،ج2،ص)8. حيث يقول »إنه ملك ثماين عرشة سنة وعرشة أشهر وعرشين يوًما. ثم 
يذكر رواية أخرى تقرر أنه ملك ثالثًا وعرشين سنة، وعرشة أشهر وعرشين يوًما؛ ثم يقول: »ولكن األوىل أرجح«.

)2) نظاىم: ـهفت پيكر، ص5)-)2.
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ا هل، فقال خماطبًا إياه: "إن امللك  وحاول الشاعر أن يويح إىل امللك باختاذه شاعًرا خاصًّ
اذلي اكن اسمه ملكشاه، اكن هل وزير يرىع ادلين مثل السيد "نظام امللك"، وأنت أرفع منه 
مزنلة، ألن لك شاعًرا كنظاىم، وقد ارتفع اسم نظاىم بفضلك، وسعدت حياته بفيضك)))".

وأخذ يشوِّق احلاكم عل منحه بسخاء، فقال:" إن امللوك اآلخرين يمنحون - بَسفه-  
يف سبيل اتلظاـهر والرياء، وـهم يبذرون احلب يف األرض الِملحة، ويضعون الكحل يف العني 
يُزْرع يف  أن  فالشجر يب  انلدم،  إال  يُغّل  لن  امللحة  بذر احلب يف األرض  وإن  العمياء، 

األرض الطيبة، حى ينتج ثمًرا مثل جنة الفردوس)2)".

ثم بنّي للحاكم أنه جعل املنظومة باسمه إىل األبد، حى يقدرـها حق قدرـها، فقال: 
"جعلُت ـهذه املنظومة اخلادلة، باسمك إىل األبد، ألنه فأل ميمون، وإنه لسعيد ذلك الشخص 

اذلي يين ثمار ـهذه املنظومة، ويزود بها مزنهل، فإن اسمه سيذكر أبد ادلـهر)))".

ثم بنيَّ الشاعر احتياجه إىل العطاء، فقال: "أنا حمتاج لعطاء تلك ايلد، ألين أقفلُت فيم 
عن املياه األخرى".)4)

نام ملكشه  بثثد  اكثثه  ملكرا  وان  پثثثرورى چثثو خثثواجثثه نظام)))  يثثود ديثثن 
دارى افثثثى  بثثثه  ايثثثشثثثان  دارىتثثوكثثز  سثثخثثنثثورى  نثثظثثاىم  چثثثون 
تو از  نثثثثام  بثثلثثنثثد  نثثظثثاىم  تواى  از  نثثثظثثثام  أو  اكر  يثثافثثتثثه 

ص2)) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
گثثثزاف زاكن  ديثثگثثر  خثثثثثرسوان  الف )2)  خبثثثىش  خثثزيثثنثثه  از  مثثزينثثنثثد 
مثثرييثثزنثثد شثثثور  خثثثاك  دار  ميبزيند دانثثثثه  كثثثور  چثثشثثم  در  رسمثثثه 
افثثشثثاىن دانثثثثثه  شثثثثثوره  لگ  بثثثثر نثثثثيثثثثارد مثثثگثثثر پثثشثثيثثمثثاىندر 
كشف بثثايثثد  درخثثثت  زمثثيثثى  بهشتدر  بثثثثاغ  چثثثو  مثثيثثوۀ  اكورد 

ص2)) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
أبثثثدى نثثثامثثثه  اكر  ايثثثثن  نثثقثثش  رصثثثدى)))  بثثطثثالثثع  بثثسثثتثثم  تثثثو  دور 
او دنثثه  دخثثل  كثثه  آنثثكثثس  اومقبل  خبثثثانثثثه  آورد  چثثثنثثثني  بثثثثر 
گشاياكبثثثثد ادلـهثثثثثر تثثثابثثثود بثثرجثثاى صحيفة  او  نثثام  ازر  بثثاشثثد 

ص2)-))) الثثسثثابثثق،  )املثثثرجثثثع 
دسثثتثثم آن  آب  حمثثتثثاج  كثثثه  مثثثن  بستم)4)  دـهثثثثثان  آبثثثهثثثا  گثثثر  د  أز 

ص4)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
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وال ندري - رغم ـهذا - ما إذا اكن احلاكم قد أثاب الشاعر ىلع عمله أم ال، فلم يرُِش 
نظاىم - فيما نظمه من أشعار - إىل أنه قد أثيب ىلع منظومته "ـهفت پيكر".

ومهما يكن من يشء، فإن الشاعر اختار شخصية "بهرام گور" ألن احلب لعب دوًرا 
ا يف حياته، مما يعل تصوير مناظر العشق من األشياء اليت تضيف ىلع املنظومة ظرافة  مهمًّ
، وجتعلها حمببة إىل نفوس انلاس يف عرصه، فقد اكنوا -كما مرَّ - يفضلون مثل ـهذه 

ً
ومجاال

املوضواعت.

وأرجح أن الشاعر نظم قصة "بهرام  گور" ألنها تالئم روحه الغنائية من ناحية، فضاًل 
عن أنها تالئم روح عرصه، وحاول أن يكتسب بها شهرة وثروة، ويبدو أنه حقق الشهرة، 

ولم يوفق يف الوصول إىل الرثوة.

ولن نستطيع أن نتبني مدى توفيق الشاعر يف عمله، إال إذا درسنا منظومته ثم قارنَّا 
املنظومة،  حول  ادلراسة  بهذه  فنكتيف  گور"،  "بهرام  عن  الفردويس  نظمه  ما  وبني  بينها 

نلأخذ يف دراسة املنظومة نفسها.



الفصل اثلاين
قصة "هفت پيكر" كما صورها نظاىم

قدم الشاعر للقصة بمقدمة تقليدية يف توحيد اهلل، ومدح الرسول، ومعراجه، وسبب 
واحلكمة،  الكالم،  فضل  وذكر  وابنيه،  امللك،  مدح  ثم  مفصلة،  وتصويرـها  القصة،  نظم 

وانلصح، ونصح ابنه باتباع اخللق الفاضل))).

ثم أخذ يسجل قصة "بهرام گور)2)"، فتحدث عن والدته، وبني أن وادله: "يزدگرد" أمر 
املنجمني بأن يقيسوا طالع املولود" فدل لك كوكب - بما يف ذلك برجيس))) - ىلع أنه مولود 

َ بهرام)4)")5). سعيد، وأنه ُودِل بالسعد، فُسيمِّ

أبناء كثريون - قبل ذلك  يزدگرد  ُودل  "لقد  فقال:  يزدگرد  أنه اكن وحيد  إىل  أشار  ثم 
بعرشين اعًما - ولكنهم لم يعيشوا)6)".

نظاىم: ـهفت پيكر، ص2-56. وقد سبقت اإلشارة إىل ـهذه املوضواعت وعرض صور منها.  (((
سى "بهرام اخلامس" بهرام گورد ألنه اكن مغرًما بصيد احلمر الوحشية اليت واحدـها بالفارسية "گور".  (2(

"برجيس" اسم كوكب من الكواكب العظيمة.  (((
اسم الكوكب اذلي يدل ىلع السعادة.  (4(

خويش شثثهثثادت  كثثثوىك  ـهثثو  داده  خويش)5)  سثثعثثادة  بثثر  برجيس  ـهمچو 
بثثهثثراميثثا چثثنثثني طثثالثثىع كثثه بثثثثردم نثثام شثثثد  زاده  بثثاقثثبثثال  چثثثو 

ص57) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
بيست بسايل  حالتش  ان  ازر  پيش  نزيست)6)  وـهثثيثثچ  بثثثود  فثثرزنثثد  چثثنثثد 

)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)
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واكن يزدگرد ملاك ظالًما)))، فأشار عليه املنجمون بإرساهل إىل بالد العرب يلرىب بينهم؛ 
"فصمم ىلع أن يرسله من بالد العجم إىل بالد العرب، وأن يعلها مرباه، فلعلها تكون 

سببًا يف إسعاده، ألن اإلنسان قد يرشف بفضل ابلقعة اليت يرىب فيها")2).

"وأرسل شخًصا، فداع انلعمان)))، ثم سلمه الطفل لربيته".)4)

وملا أتم بهرام العام الرابع من عمره، الحظ انلعمان "أن اهلواء جاف، وابلالد حارة وأن 
األمري رقيق ناعم، فيجب أن يكون مرباه قرًصا اعيلًا يناطح السحاب حى يرعرع فيه، 
ويرىب يف جو لطيف يعطره نسيم الشمال، ألنه إذا اعش يف جو معتدل، فإنه ينتعش من 

انلوم والراحة، فال تتأثر طباعه حبرارة ابلالد وجفافها)5)".

اشتهر يزدگرد األول بظلمه حى لقب بث )يزدگرد األثيم).  (((
تثثثازد تثثثازيثثثان  سثثثوى  عثثجثثم  أز  سثثثثازد)2)  عثثثثثرب  در  بثثثثروشثثثثاه 
يابد انثثطثثرف  از  اقثثبثثال  يثثابثثدمثثگثثر  رشف  بثثقثثعثثه  از  ـهثثركثثس 

ص57)  پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
الشاعر ـهنا يقصد انلعمان بن املنذر ملك احلرية، ويقرر أنه اشرك مع ابنه املنذر يف تربية »بهرام«.  (((

را نعمان  وخثثوانثثد  فثثرسثثتثثاد  كثثس  را)4)  بثثسثثتثثان  داد  لثثعثثل  هل  ال 
ص58) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 

گرمست زمني  وين  خشك  ـهوا  اكين  ونرمست)5)  نثثثازك  مثثلثثكثثزاده  ويثثثن 
بثثايثثد چثثثنثثثان  او  سثثايثثدپثثثثرورشثثثثاه  بثثآسثثمثثان  رس  زمثثثثني  كثثثز 
وبثثثال پثثثر  بثثركثثشثثد  اوج  شمالتثثثثادر  نثثسثثيثثم  أز  يثثابثثد  پثثثثرورش 
كند جثثثاي  لثثطثثيثثف  ـهثثثثواي  كنددر  جثثانثثفثثراي  وآرم  خثثثثواب 
خثثاكگثثثوـهثثثر فثثطثثرتثثش بثثمثثانثثد پثثاك وخثثثشثثثىك  زمثثثثني  خبثثثثار  از 

)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)



347347
الكتاب اثلاين

فأخذ انلعمان وابنه املنذر يبحثان عن مهندس ماـهر بلناء مثل ـهذا القرص حى سمعا 
"أنه يوجد مهندس ذيك يف بالد الروم، يستطيع أن يصنع - بذاكئه - الشمع من احلجارة.. 
اكن اسمه سنمار، واكن ماـهًرا رسيع العمل متقنه، فن العالم لكه بفنه واستحسنه، وقد بى 

قصوًرا كثرية يف مرص والشام، اكن لك قرص منهم آية يف الروعة واجلمال)))".

فأرسل انلعمان يف طلبه، ولكفه ببناء القرص، فأخذ يف بنائه، "واستعان خبمسني اعماًل، 
واستغرق يف بنائه مخس سنوات".)2)

اإلنسان  فيجد  والليلة،  ايلوم  يف  مرات  ثالث  اكلعروس  لونه  يغري  القرص  ـهذا  "واكن 
ثالثة ألوان زاـهية مجيلة؛ يه األزرق واألبيض واألصفر)))".

وقد سيم ـهذا القرص باخلورنق، وأثيب "سنمار" ىلع بنائه بسخاء، كما اشتهر انلعمان 
بناء  يستطيع  إذا اكن  ما  "سنمار"  أن سأل  يلبث  لم  ولكنه  اآلفاق،  اسمه يف  فذاع  ببنائه، 
يف  مرات  سبع  لونه  يغري  قرًصا  يبين  أن  يستطيع  بأنه  فأجاب  اخلورنق،  من  أحسن  قرص 
 ايلوم والليلة، فيبرص انلاس سبعة ألوان خمتلفة مجيلة، فغضب انلعمان وقال: "إذا أبقيته 

روم زكثثشثثور  آورى  نثثثام  ـهثثسثثت  زبثثثثرىك كثثثو زنثثگثثك سثثثثازد مثثوم))) 
اكر وشثثرييثثن  دسثثت  چثثرب  سثثنثثمثثارچابكي  أو  ونثثثثثام  دسثثثثى  سثثثثام 
بثثثهثثثمثثثه ديثثثثثثثثدۀ پثثثسثثثنثثثديثثثدهدسثثثتثثثربش ـهثثمثثه جثثثهثثثان ديثثثده
تمامكثثثرده چثثنثثديثثن بثثنثثا بثثمثثرص وشثثام خثثوبثثش  نثثهثثاد  در  ـهثثريثثكثثي 

ص59) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
پثثنثثجثثه اكرگثثثثثثر آـهثثثثثن سثثنثثج  پنج)2)  سثثثثاىل  اكر  كثثثثرد  بثثنثثا  بثثثر 

ص60) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
ودرنگك شتاب  از  نثثزوزى  شبا  در  رنگك)))  بسه  برآمدى  عروسان  جثثون 
نثثثثاوردى رنثثگثثك  سثثه  أز  وزردىبثثافثثى  وسثثثپثثثيثثثدى  أزرىق 

)املثثثثرجثثثثع الثثثثسثثثثابثثثثق،60-)6)
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اسى وصييت،  فيُذـهب  آخر،  ماكن  منه يف  أمجل  قرًصا   - واذلـهب  بالقوة   - يبين  فسوف 
، ثم أمر رجاهل أن حيملوه ويلقوا به من فوق القرص رسيًعا".))) وييسء إيلَّ

وقد ندم انلعمان ىلع فعلته)2)، فذـهب إىل الصحراء يلعتكف؛ ويكفر عن ذنبه، وترك 
يف  املربني  فأحر  عليها،  وتوفر  تربيته،  يف  أخلص  اذلي  املنذر،  البنه  بهرام  تربية  أمر 
"حى  املختلفة،  العلوم  يلقنونه  وظلوا  وايلونانية)))،  والفارسية  العربية  فعلموه  اخلورنق، 

أصبح بهرام ذا نصيب وافر من اثلقافة، وصار يعرف خمتلف العلوم معرفة تامة)4)".

ثم برع يف فن الفروسية، وأجاد استعمال مجيع أنواع األسلحة، وبلغ من مهارته "أنه اكن 
إذا قذف حجًرا بسهمه، جعله يتفتت ويقدح رشًرا)5)".

"وصار الصيد والرشاب شغله الشاغل، فلم يكن هل عمل غريـهما، وعشق صيد احلمار 
الوحيش، فاكن يصطاده يف مهارة وجرأة.. واكن قد حرم ىلع نفسه صيده، إذا لم يكن عمره 

أربع سنوات".)6)

گثثفثثت اگثثثر نثثمثثش بثثثثزوز وبثثثزر بثثثه ازيثثثثثى كثثنثثد جبثثثثاى دگثثر))) 
كند تثثثبثثثاه  مثثثثرا  وصثثثيثثثت  كندنثثثثام  سثثثيثثثاه  را  خثثثويثثثش  نثثثامثثثه 
فثثرمثثود را  خثثويثثش  زوداكرادارن  افثثكثثنثثنثثدش  در  أز  بثثرنثثد  تثثا 

ص62) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
)2) نىع الشاعر ىلع انلعمان مقابلته اإلحسان باإلساءة واعتربه مثاًل سيئًا ملن يكافئ املتقن باتلنكر والسوء؛ كما 

ا. ومن الورد شواًك فقيل »جوزَي جزاء سنمار«. صار سنمار مثاًل ملن يين من اخلري رشًّ
))) نظاىم :ـهفت پيكر، ص66

تثثا چثثنثثان بثثهثثره مثثنثثد شثثد بثثهثثرام تمام)4)  شناخت  را  علم  ـهثثر  اكصثثل 
)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)

سنگك  بثثتثثارك  بثثثثرزدى  اگثثثر  تثثيثثغ  رنثثگثثك)5)  آنثثثش  ويلثثثك  گثثشثثى  آب 
ص67) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 

نثثبثثود وشثثثثثاكر  بثثثى  إال  اكرش  نثثبثثود)6)  اكر  اكرـهثثثثثثاش  بثثثادگثثثر 
خنجري در  بثثثثثورد  گثثثثور  گزيرمثثثثثرده  زگثثثثور  بثثثود  كثثه  را  مثثثثرده 
حثثرا بثثثود  كثثثثرده  گثثثور  آن  كثثثه نثثثبثثثودش چثثهثثار سثثثال تثثمثثامخثثثون 

ص69-68) پيكر،  ـهفت  )نثثظثثاىم: 



349349
الكتاب اثلاين

وأصبح اسم بهرام" بهرام گور"؛ وبلغْت براعته يف الصيد إىل درجة أنه اصطاد - ذات 
مرة - محاًرا وأسًدا بسهم واحد" رماه فاخرق جسميهما، ثم خرج منهما، وغرق حده يف 

األرض، ألن سهًما كسهمه ال يقف أمامه حاجز أو درع".)))

وملا علم املنذر بذلك " أمر الرسامني أن يرسموا - باذلـهب - صورة محار فوقه أسد، 
ىلع حائط اخلورنق، ويرسموا األمري وقد رضب سهًما اخرق ـهذين الصيدين، وغرق - إىل 

حده - يف األرض".)2)

ويف مرة أخرى؛ اكن بهرام يري وراء محارة، فقادته إىل اغر فيه ثعبان، واكن اثلعبان قد 
ابتلع ابن احلمارة ثم نام، فرماه بهرام بسهم "شقه نصفني من ذيله إىل رأسه، ووجد احلمار 
الصغري يف بطنه)))". كما وجد ـهناك كزًنا عظيًما، "فأمر خدامه األقوياء الشجعان بأن يشقوا 

طريًقا إىل الكزن، ثم يستخرجوا الكزن وحيملوه)4)".

وملا رجع بهرام أمر املنذر بأن ترسم صورة صاعه مع اثلعبان، "فاكن الرسام يرسم لك ما 
يفعله بهرام - من رضوب ابلطولة - ىلع حيطان اخلورنق)5)".

نشست وگثثرور  شري  برسفت  سفته  غثثرق)))  شثثثد  زمثثثني  در  تثثاسثثوفثثار 
جست بثثريون  دوسفت  ـهر  واز  درقسفت  چه  و  درع  چه  چنان  تريى  پيش 

ص)7) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
گثثفثثت مثثنثثذر بثثكثثارفثثر مثثايثثان تثثثثا بثثثثثثرياگر صثثثثثثورت آريثثثثثان)2) 
بثثزر نثثاشثثتثثنثثد  خثثثورنثثثق  صثثثثثورت گثثثثور زيثثثثر وشثثثريزبثثثردر 
زانثثثدوشثثثاكر تثثريوجثثتثثه  زده  تثثاسثثوفثثارشثثه  گشته  غثثثرق  زمثثثني  در 

ص)7) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
بدمش تثثا  بثثرشثثاكفثثت  دمثثثش  أز  شكمش)))  در  يثثثافثثثت  گثثثثور  چبثثثه 

ص75) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
شثثثثاه فثثثرمثثثود تثثثثا  كثثمثثربثثنثثدان ـهثثثم دلثثثثثريان وـهثثثثم تثثنثثو مثثنثثدان)4) 
كنند اغر  گثثنثثجثثدان  در  كنندراه  بثثثرنثثثدوبثثثار  بثثثثريون  گثثنثثج 

ص76) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
ـهرچه كردى بدين صفت بهرام بثثثثر خثثثثورنثثثثق نثثثاشثثثى رسثثثثام)5) 

ص77) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
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مجيالت،  فتيات  سبع  صور  فيها  اخلورنق،"فوجد  يف  حجرة  بهرام  دخل  يوم؛  وذات 
تنتسب لك منهن إىل إقليم معني)))".

ملك  بنت  "فورك"  وـهن:  السبعة،  العالم  أقايلم  ملوك  بنات  الفتيات  ـهؤالء  واكنت 
بنت  نوش"  و"نرسين  خوارزم،  ملك  بنت  پرى"  و"ناز  الصني،  ملك  بنت  و"يغما"  اهلند، 
ملك سقالب، و"آزر يون" بنت ملك املغرب، و"ـهماي" بنت قيرص الروم، و"نطاوس" بنت 

كرسى ملك الفرس اذلي اكن من نسل كياكوس)2).

كما رأى أنه قد ُكتب بني الصور - خبط مجيل - أن بهرام زينة األمريات وقلبهن)))، مما 
يويح بأنه سيزتوجهن مجيًعا.

"ورسم الرسام صورته، وكتب فوقها "بهرام گور"، كما كتب أن األفالك السبعة تقرر 
أنه ابلطل اذلي سيحكم ادلنيا مجيعها، وسيزتوج سبع أمريات من سبعة أقايلم، ويصبح 

بينهن اكدلرة ايلتيمة")4).

"وقد استقر حب ـهؤالء الفتيات الفاتنات يف قلبه، وملك عليه حواسه".)5)

حلم  حتقق  كيف  يبني  أخذ  ثم  السبع،  األمريات  قصص  بلدء  الشاعر  مهد  وـهكذا 
بهرام، فقال إن يزدگرد أبو بهرام تويف يف تلك األوقات، وخيش العظماء أن يسندوا العرش 

ـهفت پيكر دالاو ناشته خوب منسوب)))  بكشورى  زان  ـهريكى 
)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)

)2)  املرجع السابق، ص78-77.
)))  املرجع السابق، ص78.

او پثثيثثكثثر  نثثوشثثتثثه دبثثثثري  بثثثر  أو)4)  رس  بثثثر  كثثثثور  بثثثهثثثرام  نثثثثام 
اخثثر ـهثثفثثت  اكيثثن جثثهثثان جثثوى چثثون بثثثرارد رساك چنثثنثثاسثثت حثثكثثم 
إقليم زـهثثفثثت  را  شثثهثثرزاده  يتيمـهفت  در  چثثثو  آورد  كثثنثثار  در 

ص79-78) پيكر،  ـهفت  )نثثظثثاىم: 
مثثثهثثثرآن دخثثثثثثران زيثثثبثثثاروى بموى)5)  مثثثوى  كثثثرد  جثثثاي  دلثثثش  در 

ص79) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
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إىل بهرام، فيصري ظالًما كأبيه، كما خشوا أال ييد أصول احلكم، ألنه ترىب بني العرب، 
فأسندوه إىل رجل ُمِسن من نفس األرسة، اكن اسمه "خرسو".

وعلم بهرام بذلك، فجمع جيًشا بمساعدة املنذر، وسار به لغزو إيران)))، فلما وصل إىل 
حدود وطنه أرسل إيله امللك اجلديد خطابًا يقول فيه: إنه لم يغتصب الُملك، وإنما اختاره 
العظماء، حتقيًقا إلرادة الشعب اذلي كره وادله لظلمه، ثم خاطبه يف نهاية اخلطاب بقوهل: 

"األفضل أن ترجع من حيث أتيَت ألن أحًدا ال يريدك ملاًك".)2)

كريم  فإنين  ظالًما،  ـهو  اكن  وإذا  آخر،  شخص  وأنا  شخص  "أيب  قائاًل  بهرام  فأجاب 
األخالق)3)".

ثم بنيَّ أنه الوارث الرشيع للعرش، ووعد بالعدل والعفو عن األخطاء قائاًل: "لن أنظر 
إىل خطأ أحد، ولن أطمع يف مال، ولن أفكر يف قتل إنسان، ولن أتذكر األخطاء املاضية، 
يوز  ما  منكم  وآخذ  عمله،  يب  ما  معكم  وسأفعل  احلارض،  بالوضع  رسُّ 

ُ
وأ وسأرىض 

أخذه".)4)

فلما سمع رجال ادلين ذلك أقروه وأيدوه، وخاطبوه بقوهلم: "إن امللك خليق جبوـهرك، 
ولنئ اكن اتلاج معنا، فإنه جدير بأن يكون فوق رأسك".)5)

)))  املرجع السابق، ص85-80.
چثثثون خنثثواـهثثد تثثثرا بثثشثثاىه كس بثثه كثثز ايثثثن پثثايثثه بثثثاز گثثثردى پس)2) 

ص88) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
دكثثرم ومثثثن  گثثراسثثت  دى  پثثثدرم  گهرم)))  مثثن  بثثثود  سثثنثثگ  اگثثثر  اكن 

ص89) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
نكنم نثثثظثثثر   ىك  خثثثطثثثاى  در  نكتم)4)  رس  وقثثصثثد  مثثثثال  طثثمثثع 
بثثثا نثثثمثثثودار وقثثثثت بثثاشثثم شثثادأزكثثثثنثثثثاه كثثذشثثتثثه نثثثثثارم يثثاد
كثثرد بثثثايثثثد  كثثثه  آن  وزشثثمثثا آن خثثثورم كثثه شثثايثثد خثثوردبثثاشثثمثثا 

ص90) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
گثثوـهثثرسثثت زساى  جثثثثثدارى  تثثثا  رستست)5)  بثثر  يلثثك  بثثامثثاسثثت  تثثثاج 

ص)9) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
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فاقرح بهرام عليهم "أن يضعوا اتلاج بني أسدين قويني، وأن يبايع انلاس َمْن يستطيع 
ُملك"))).

ْ
منهما أن يأخذ اتلاج من بني األسدين بال

فخاف امللك الشيخ، وآثر اتلنازل، ولكن أشياعه نصحوه بالريث، وأشاروا عليه بأن 
يقبل ما اقرحه بهرام، وأن يََدَعه يتقدم ألخذ اتلاج، فإن أفلح يف أخذه صار ملاًك، وإن قتله 
األسدان بيق امللك هل، فقبل ذلك، "فهجم بهرام ىلع األسدين، وقتلهما، وألىق برأسيهما إىل 
العرش، بعد أن أظفره  األرض، ومزقهما رش ممزق، ثم وضع اتلاج ىلع رأسه وجلس ىلع 

احلظ، واكن أخذ اتلاج من بني أسدين سببًا يف إذالل املنافقني)2)".

ثم صمم بهرام - بعد جلوسه ىلع العرش - ىلع العدل بني انلاس، فقال: "سوف ال أدير 
ْخُذ اتلاج من بني أسدين اكن بقوة اهلل، ال 

َ
ظهري نلعمة اهلل، بل أشكرـها، ولَِم ال أشكر َوأ

بقوة السيف؟!. وماُدْمت قد وصلُت إىل العرش واتلاج، فإنين سوف أعمل األعمال املحببة 
إىل اهلل".)))"

نهند بثثزيثثر  رس  ز  شثثاـهثثان  تثثثاج  نهند)))  شثثثري  رشزه  دو  مثثيثثان  در 
بستاند أزدوشثثثثثري  تثثثاج  خثثوانثثدـهثثركثثه  تثثاجثثور  روز  آن  خلقش 

ص95) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
افكند چثثثثوراى  بثثتثثأديثثبثثشثثان  شثثه  افكند)2)  پثثثاى  پثثزيثثر  دو  ـهثثثو  رس 
خرد ودنثثثدان  كثثرد  پثثاره  شثثان  بثثردپنجه  شثثثثريان  مثثيثثان  أز  رسوتثثثثثاج 
برختت وشثثثد  نثثهثثاد  رس  بثثر  نثثمثثايثثد خبتتثثثاج  خبثثتثثيثثارى چثثنثثني 
دوشثثري مثثيثثان  أز  تثثاجثثش  بثثزيثثربثثثثردن  كثثثرد  زختثثثت  را  روبثثثهثثثان 

ص98) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
نكنم خثثثدا  نثثعثثمثثت  بثثثر  پثثشثثت  نكنم؟!)))  چثثثوا  كثثنثثم  نعمت  شثثكثثر 
دوشثثثري زاكم  داشثثثثثن  بثثثر  شمشريتثثثثاج  أز  نثثه  آن  دانثثثم  خثثثدا  أز 
بلندر وتثثاج  بتخت  رسثثيثثدم  پسندچثثون  خثثثثثداى  كثثنثثم  اكرـهثثثثثثاىئ 

ص99) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
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واضطهد  املنصفني،  وشجع  احلق،  لكمة  َفَعلَت  العالم،  ربوع  يف  العدل  بهرام  ونرش 
الظاملني، فظهرت السعادة يف عرصه، وتوىل ابلؤس إىل غري رجعة".)))

" وارتفع شأن بهرام، وصارت ادلنيا مجيعها طوع أمره، فاكن يعيش سعيًدا، يعدل بني 
الرعية، وُيدخل الرسور ىلع الشعب".)2)

السنوات  ما وسعه دلرء خطر جماعة حدثت يف سنة من  بذل لك  أنه  وبلغ من عدهل 
نتيجة لقلة املحصول؛ "فخلص بهرام انلاس من رش املجاعة، ولم يمت غري شخص واحد، 

حزن عليه حزنًا شديًدا)))".

اململكة  أحناء  ويوزعهم ىلع  املغنني،  درجة جعلته حير  بشعبه  بهرام  عناية  وبلغت 
ليشيع الرسور بني انلاس، وتصبح حياتهم سعيدة، "فاستدىع ستة آالف من رواة القصص، 
يرَُسَّ  حى  منهم،  بعدد  إقليم  لك  وخص  اجلهات،  خمتلف  من  والرقاصني،  املطربني  ومن 

انلاس يف لك ماكن يعيشون فيه".)4)

آورد جثثهثثان  در  إنثثصثثاف  رسثثثم  آورد)))  بثثثرآسثثثمثثثان  رس  را  عثثثثدل 
يثثثارى پثثثثثثروران  داد  بثثثا  سثثتثثمثثاكرىكثثثثرد  اگن  بثثثاسثثثتثثثمثثثاكر 
آمثثد لكثثيثثد  درش  را  غثثثم  آمثثدقثثفثثل  پثثثديثثثد  فثثثثرىخ  او  اكمثثثثد 

ص)0)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
أورا بثثثرآسثثثمثثثان  اكروبثثثثثثثثار  أورا)2)  جثثهثثان  ـهثثمثثه  فثثثرمثثثان  زيثثثر 
مثثيثثخثثورد خبثثثثرىم  جثثثهثثثانثثثرا  مثثيثثكثثردو  وخثثثثثرىم  مثثثيثثثداد  داد 

ص)0)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
بثثرد تثثنثثى  ز  مجثثلثثه خثثلثثق جثثثان  مرد)))  بتنى  أو  كثثه  تثثن  يكى  جثثز 
مثثثرده بثثيثثنثثو  مثثثرد  آن  از  افثثثثردهشثثثاه  آب  چثثثو  شثثثد  دل  تثثنثثگ 

ص04)-05)) پيكر،  ـهفت  )نثثظثثاىم: 
اوسثثتثثاذ دسثثتثثان ساز شثثش ـهثثثزار  ساز)4)  ولعبت  كثثوب  وبثثثاي  مثثطثثرب 
شهرى سثثثوادـهثثثر  أز  كثثثرد  بثثهثثرىگثثثرد  ان  از  را  بثثقثثع  ـهثثثر  داد 
باشند كثثش  رخثثت  جثثاكثثه  باشندتابهر  وخثثوش  كنند  خثثوش  را  خلق 

ص06)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
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وذات يوم؛ خرج بهرام للصيد، واصطحب معه جاريته فتنة))) اليت اكنت فتاة مجيلة، 
جتيد الرب ىلع العود، والغناء والرقص؛ واكن بهرام يأخذـها معه - دائًما - حني خيرج 
للصيد، يلصطاد ىلع غنائها. فاصطاد - يف ذلك ايلوم - محًرا كثرية، وقىض يومه مرسوًرا. 
ـهذا  يربط  أن  برشط  بسهم،  يربه  أن  عليه  فتنة  فأشارت  وحيش،  محار  هل  َعنَّ  وأخرًيا 
السهم بني حافر احلمار ورأسه، ففعل بهرام، وجنح فيما طلبته، ولكن اجلارية قالت: "إن 

اخراق السهم حلافر احلمار من كرثة اتلمرين، وليس من فرط القوة".)2)

وغضب بهرام، ولم يقتلها بنفسه، حى ال يرتكب إثًما، فسلمها لضابط كبري يلقوم 
بقتلها، ولكن فتنة توسلت إىل الضابط، ورجته أن يركها ىلع قيد احلياة، وأن خيرب امللك 
بأنه نفذ ما أراد، فإن تأثر بقيْت حية وإن لم يتأثر اعد فقتلها، ففعل الضابط ذلك، وذـهب 
إىل بهرام، وأخربه: أنه قتل فتنة، فتأثر بهرام، وبكى من شدة اتلأثر، فظلت فتنة حية يف 

مزنل الضابط.

وتصادف أن عجاًل ُودِل يف يوم دخول فتنة مزنل الضابط، فصارت حتمله وتصعد به إىل 
أىلع املزنل، حى مرنت ىلع ذلك، واستطاعت أن حتمل العجل، وتصعد به بعد أن صار ثوًرا.

)))   املرجع السابق، وترد قصة بهرام مع جاريته فتنة من ص07)-20).
رفثثثثن تثثثري شثثثثاه بثثثرسثثثم گثثور  زور)2)  زيثثثادات  أز  نه  إدمثثان  أز  ـهست 

ص0))) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
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تستطيع  بهرام: كيف  فسأهل  أقامه يف مزنهل،  إىل حفل  بهرام  الضابط  يوم؛ داع  وذات 
أن تصعد درجات السلم وقد أصبحت يف سن الستني؟! فأجابه الضابط بأن عنده جارية 
ُثمَّ رأى بهرام "فتنة" فرس ببقائها ىلع قيد  تستطيع أن تصعد ـهذه ادلرجات حاملة ثوًرا، 
احلياة "وأحر املوابذة يلعقدوا هل ىلع ـهذه الفاتنة، ثم قىض معها زمنًا طوياًل، ينعم بالسعادة 

والرسور".)))

وسمع ملك الصني أن بهرام مشغول باحلب واللهو، فظن أنه يستطيع أن يغزو إيران 
يف سهولة ويرس، فسار إيلها ىلع رأس جيش كبري "يبلغ ثالثمائة ألف رجل من الفرسان 

املهرة، كأنهم ثعابني متوحشة".)2)

للزنال، فخرج ىلع رأس ثالثمائة من شجعانه  ا  وأيقن بهرام أن جيشه ليس مستعدًّ
 ، وظن القوم أنه ـهرب، فأرسلوا إىل ملك الصني يستعطفونه، ويتعهدون بدفع اجلزية، فرُسَّ
وانرصف إىل اللهو، فهجم بهرام ىلع معسكره يلاًل)))، "ومحل ىلع شجعان الصني، بالسيف 

تارة، وبالرمح تارة أخرى".)4)

وانتىه األمر بانتصار بهرام، فأخذ يلوم اخلونة من األرشاف، اذلين اعتذروا عما بدر 
منهم، فعفا عنهم، وانرصف إىل اإلصالح.

آورد پثثيثثش  بثثثرشط  را  مثثثوبثثثدان  آورد )))  خثثويثثش  نثثكثثاح  در  را  مثثثاه 
ونثثاز وعثثثرشت  بلهو  أو  بثثا  درازبثثثود  روزاگر   رفثثثثت   تثثابثثريثثن 

ص20)) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
دمثثان أژدـهثثثثثاى  چثثو  راكبثثثش  در  كمان)2)  سثثخثثت  ـهثثثزار  سيصد  بثثثود 

ص22)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
)))  وردت قصة حرب بهرام ضد ملك الصني مفصلة يف ـهفت پيكر، من ص20)-2)).

بثثثثردلثثثثريان چثثثني گثثشثثاد عثثنثثان بسنان)4)  وگثثثه  بثثتثثيثثغ  بثثرگثثه  محثثلثثه 
ص24)) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
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وأصبح بهرام - بعد انلرص - قويًّا، "يأخذ اجلزية من ملك اهلند أحيانًا، ويأخذ اخلراج 
من قيرص الروم، أحيانًا أخرى".)))

وأظلَّ ملكه األرض والسماء "فأصبحت األرض تستظل آمنة بظله، وصار الفلك حتت 
عرشه".)2)

وبذلك حتققت آمال بهرام، ولم يبق أمامه إال أن يزتوج األمريات السبع الاليت رأى 
ار" ببناء سبعة  صورـهن يف قرص اخلورنق، فأرسل من خيطبهن هل، وأمر أحد تالميذ "ِسِنمَّ

قصور، يلخصص لك قرص منها ألمرية منهن، فيقيض معها يوًما من أيام األسبوع.

وبى ـهذا املهندس القصور السبعة، وجعل هلا سبع قباب، كما جعل لون لك قبة منها 
يشبه لون كوكب من الكواكب السيارة، مما صوره الشاعر يف قوهل: "بى سبع قباب ىلع غرار 
الصور السبع، وجعلها تشبه الكواكب السبعة، فأصبحت أقايلم العالم السبعة ))) مجيعها 

طوع أمره، كما أصبحت سبع أمريات زوجات هل".)4)

"وجعل بهرام للك أمرية منهن قرًصا، تشبه قبته أحد الكواكب يف لونها، وتنطبق أحيانًا 
مع لون األمرية وقصتها".)5)

بثثسثثتثثانثثد بثثثثاج  فثثغثثفثثور  ز  گثثثه  بثثسثثتثثانثثد)))  خثثثثثراج  قثثيثثرص  ز  گثثثه 
ص)))) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 

او  سثثايثثه  پثثنثثاه  در  زمثثثثني  ـهثثثم  ـهثثثم فثثلثثك زيثثثثز ختثثثت پثثثايثثثه أو)2) 
ص2))) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 

))) اكن اجلغرافيون القدماء يقسمون العالم إىل سبعة أقايلم بنفس الرتيب اذلي ذكره نظاىم.
پيكر صثثفثثت  بثثرايثثن  بثثركثثشثثيثثده  ـهثثفثثت گثثبثثنثثد بثثطثثبثثع ـهثثفثثت اخثثر)4) 
عهدش در  تثثمثثام  كثثشثثور  مثثهثثدشـهثثفثثت  در  شثثثثاه  ـهثثفثثت  دخثثثثر 

ص45)) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
كثثثرده ـهثثر دخثثثرى بثثرنثثگ وبثثراى جثثاي)5)  گثثنثثبثثد  زـهثثفثثت  را  گثثنثثبثثدى 

ص46)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
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واكن أثاث لك قرص وما فيه من بلاس، يشبه لون القبة. ثم تزوج بهرام األمريات وصار 
يقيض لك يوم من أيام األسبوع مع أمرية منهن، يف القرص املخصص هلا؛ ويلبس - يف لك 

قرص - ثيابًا يناسب لونها لون القبة.

فالقبة السوداء اكنت تطابق " كيوان"، واكنت خمصصة لألمرية اهلندية اليت اكن بهرام 
يقيض معها يوم السبت من لك أسبوع".)))

والقبة الصفراء اكنت تطابق "الشمس" واكنت خمصصة لألمرية الصينية اليت اكن يقيض 
معها يوم األحد من لك أسبوع)2).

والقبة اخلراء اكنت تطابق "القمر" واكنت خمصصة لألمرية اخلوارزمية اليت اكن بهرام 
يقيض معها يوم األثنني من لك أسبوع))).

والقبة احلمراء اكنت تطابق "املريخ" واكنت خمصصة لألمرية السقالبية، اليت اكن يقيض 
معها يوم اثلالثاء من لك أسبوع)4).

والقبة الفريوزية اكنت تطابق "عطارد" واكنت خمصصة لألمرية املغربية، اليت اكن يقيض 
معها يوم األربعاء من لك أسبوع)5).

والقبة ابلنية اكنت تطابق "املشرى" واكنت خمصصة لألمرية الرومية، اليت اكن يقيض 
معها اخلميس من لك أسبوع)6).

.Saturday :يكاد اتلقويم األورويب يكون مشابًها هلذا، فيعرب عن "كيوان" باإلجنلزيية بكلمة (((
.Sunday :2) يعرب عن يوم الشمس باإلجنلزيية بكلمة(

))) يوم اإلثنني يعرب عنه باإلجنلزيية بكلمة: Monday اليت يه: Moon day، كما يعرب عنه بالالتينية بكلمة: 
.Lunae dies

.Martis dies :وبالالتينية بكلمة Mardi :4) يوم املريخ يعرب عنه بالفرنسية بكلمة(
.Mercurii dies :وبالالتينية بكلمة Mercredi :5) يوم عطارد يعرب عنه بالفرنسية بكلمة(

.Jovis dies :وبالالتينية بكلمة Jeudi :6) يوم املشرى  يعرب عنه بالفرنسية بكلمة(
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اكن  اليت  اإليرانية،  لألمرية  خمصصة  واكنت  الزـهرة)))"  تطابق"  اكنت  ابليضاء  والقبة 
يقيض معها يوم اجلمعة من لك أسبوع)2).

واكنت لك أمرية من ـهؤالء األمريات تقص ىلع بهرام - يف ايلوم اذلي يقضيه معها - 
قصًة هلا صلة بلون القرص اذلي تعيش فيه؛ واكن يف لك قصة من ـهذه القصص حديث 

حب))).

السبع، خمتلفة  القباب  ذات  القصور  بناء  يتم بلهرام  أن  نظاىم حرص ىلع  أن  ويبدو 
األلوان، حى يتحقق هل ما لم يتحقق مثله يف أثناء إقامته يف بالد العرب؛ فإن قرص اخلورنق 
اذلي بناه "سنمار" اكن يغري لونه ثالث مرات يف ايلوم والليلة. وقتل انلعمان "سنمار" ملا 
علم أن يف استطاعته بناء قرص أمجل من اخلورنق يغري لونه سبع مرات يف ايلوم والليلة، 

كما مر. 

ويبدو أن نظاىم ربط لون القباب بلون الكواكب متأثًرا بدراسته لعلم انلجوم، وألن 
طالع بهرام ارتبط بانلجوم منذ والدته، مما يعل الربط بني لون القباب ولون الكواكب من 

األشياء اليت جتلب السعادة.

ومن املالحظ - أيًضا - أن الشاعر جعل ابنه ملك اإلقليم األول وـهو اهلند-يه األمرية 
اليت يقيض معها ايلوم األول من أيام األسبوع، أي يوم السبت؛ وـهو يقابل "كيوان" اذلي 
يقال أنه أسود اللون، مما يعله مطابًقا للون القبة، ويتفق مع لون األمرية اليت تسكن حتت 

ـهذه القبة.

.Veneris dies :وباالتينية بكلمة Vendredi :يوم الزـهرة يعرب عنه بالفرنسية بكلمة (((
)2) املالحظ يف ـهذا اتلقويم أنه يربط األيام بالكواكب، وـهو يشء ال يوجد يف اتلقويم اإلساليم، ولعله مأخوذ مما اكن 

عند قدماء ابلابليني.
))) ـهذا يشبه - إىل حد كبري - ما جنده يف "ألف يللة ويللة".
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وقد فعل الشاعر ـهذا مع لك أمرية، واكن لون األمرية يشبه – أحيانًا - لون القبة اليت 
تعلو قرصـها.

كما اختذ الشاعر اللون رمًزا للهدف اذلي تريم إيله القصة، وللمحور اذلي تدور حوهل.

السوداء، تكون خاتمتها احلزن ىلع ذـهاب يشء  القبة  تقال حتت ـهذه  اليت  فالقصة 
سار، واللون األسود ـهو رمز احلزن.

ِذ رمًزا لقصة تنتيه بالفرح والزواج، واللون األبيض اكن رمًزا لقصة 
ُّ

واللون األمحر اخت
تهدف إىل تمجيد الطهر والعفاف. وـهكذا يف القصص األخرى.

اللون حمور تدور حوهل قصة لك أمرية، يعترب من خلق نظاىم، مما جعل ـهذه  واختيار 
القصص تشبه - إىل حد كبري - ما يسى "بالقصص الرمزي".

ولعل يف ـهذا ما يفرس نلا تسمية املنظومة بث "ـهفت پيكر" أي الصور السبع؛ فإن الصور 
اليت رآـها بهرام يف اخلورنق يه اليت أوحت بذلك.

ا يف ـهذه الصور، ألنها اكنت ألمريات خمتلفات األلوان؛  واكنت األلوان تلعب دوًرا مهمًّ
فضاًل عن أنها لعبت دوًرا بارًزا يف بناء اخلورنق، بل إنها اكنت سببًا يف العصف بسنمار. 
حوهلا  تدور  حماور  ويعلها  األـهمية،  ـهذه  لك  لأللوان  الشاعر  يعطي  أن  عجيبًا  فليس 

القصص.

وإثارة  امللك،  إمتاع  فاكنت  األمريات،  لسان  ىلع  القصص  ـهذه  إيراد  يف  السبب  أما 
غريزة احلب يف نفسه، كما يبدو من قول الشاعر: "اكنت لك أمرية حتيك قصة تثري احلب، 

حى تلهب اعطفة لك منهما"))).

گثثفثثى افثثسثثانثثهثثاى مثثهثثر انثثگثثزي تزي)))  را  شثثهثثوتثثان  گثثثرم  كثثنثثد  كثثه 
ص46)) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
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ثم أخذ الشاعر - بعد ذكر القباب ووصفها - يصور أسبواًع من حياة بهرام، فلنشاـهد 
صوره فيما ييل:

1- بهرام حتت القبة السوداء
زار بهرام األمرية اهلندية - يف يوم السبت - يف القرص اذلي تعلوه القبة السوداء، وقىض 
معها يوًما سعيًدا؛ ويف املساء قصت عليه قصة: يه أنها حينما اكنت األمرية طفلة اكنت 
ذلك،  يف  الرس  عن  سأتلها  فلما  سوداء  ثيابًا  تلبس  واكنت  كثرًيا،  مزنهلا  إىل  حتر  امرأة 
أجابت بأنها اكنت جارية مللك كريم لطيف، حيسن استقبال انلاس، ويكرمهم، فتغيب 
ـهذا امللك مدة، "ثم رجع يوًما إىل عرشه فجأة، غري أنه اكن يلبس ثيابًا سوداء تغطيه من 

رأسه إىل إمخص قدمه".)))

وذات يللة؛ جتارست اجلارية، وسألت امللك عن رس ارتدائه اثلياب السوداء، فأجاب 
بأن أحد رجاهل اكن يلبس زيًّا أسود اللون دائًما؛ فسأهل امللك عن السبب يف ذلك، فردد 
الرجل قلياًل، ثم حىك أنه: توجد مدينة يف بالد الصني، ال يلبس ساكنها إال اثلياب السوداء، 

وأن ـهذه املدينة اكنت سببًا فيما أصابه من سوء حظ، ولم يزد ىلع ذلك شيئًا، ثم ذـهب.

، وطلب منه أن حيل هل 
ً

فتوجه امللك إىل تلك املدينة ثم تعرف ىلع شاب، وأعطاه ماال
ـهذا الرس الغامض، فحمله الشاب إىل خارج املدينة، حيث اكنت توجد منطقة خربة، فيها 
سلة معلقة يف حبل، ثم طلب منه أن يلس يف السلة، فلم يكد يلس فيها حى ارتفعت، 
ومحلته إىل أىلع برج؛ فخاف امللك كثرًيا، ومىض ىلع ذلك بعض الوقت، ثم جاء طائر كبري، 

خبت عثثنثثايثثت  از  روزى  نثثاگثثهثثان  ختت)))  رس  بثثثر  تثثثاجثثثدار  آن  آمثثثد 
وپثثريـهثثنثثش والكه  قثثثبثثثا  تنشأز  بثثثثود  سثثثيثثثاه  تثثثثارس  پثثثثاى 

ص60)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
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وجلس ىلع الربج، ونام طول الليل، وطار يف الصباح، فأمسك امللك برجل الطائر، فحمله 
وطار به، بعض الوقت، ثم حط يف حديقة مجيلة، وتركه فيها، ثم طار.

واكنت احلديقة مملوءة باألشجار والفواكه، فمكث امللك فيها حى َجنَّ الليل، وحينذاك 
وسواعدـهن،  أيديهن  يف  باذلـهب  املزينات  اجلميالت،  بالفتيات  تمتلئ  احلديقة  أخذت 
وباجلواـهر والآللئ يف رقابهن وآذانهن، وكن يمسكن بالشموع الزاـهية اليت يبدد نورـها 

الظالم والفراش".)))

إىل  امللك دعته  فلما رأت  فاتنة اجلمال، اكنت سلطانتهن،  امرأة  بعد ذلك  ثم جاءت 
معهن،  األكل  من  امللك  فرغ  فلما  والرشاب،  الطعام  بإحضار  الفتيات  وأمرت  عرشها، 
اشتغل  أن  امللك  يلبث  ولم  والرقص،  الغناء  فبدأ  املغنيات،  بإحضار  السلطانة  أمرت 

باتلقبيل والرشاب، مما صوره الشاعر يف قوهل ىلع لسان امللك:

ومجيع  قليب  ىلع  الشوق  واستوىل  والقبل،  الرشاب  طريق  عن  العشق  "فمارسُت 
جواريح".)2)

وأظهرت السلطانة حبها للملك، ثم قالت هل: "اكتف الليلة بالقبل، وال تطمع يف أكرث 
من ذلك، حى ال تعكر صفو السماء".)))

ولكنها خشيت أن يغضب فأجازت هل أن خيتار فتاة يلقيض معها يللته، فاختار واحدة، 
محلت معه إىل قرص مجيل، فقىض معها يللته سعيًدا. 

زر عثثالقثثه  أز  پثثر  وسثثاعثثد  دسثثثت  گثثثثثردن وگثثثثثوش پثثثر زلثثؤلثثؤتثثر))) 
وپثثثروانثثثهشثثمثثعثثهثثاىئ بثثثدسثثثت شثثاـهثثانثثه واگز  دود  أز  خثثثثاىل 

ص49)) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
عثثشثثق مثثيثثبثثاخثثتثثم بثثبثثوس وبثثى بثثثثثدىل وـهثثثثثثثزار جثثثثثان بثثثثاوى)2) 

ص64)) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
گثثفثثت امثثشثثب بثثبثثوسثثه قثثانثثع بثثاش مثثراش)))  آسثثمثثان  رنثثگ  ايثثن  از  بيش 

ص65)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 



نظاىم الگنجوى
362362

وملا استيقظ يف الصباح وجد نفسه وحيًدا، فقىض يومه يف احلديقة، وظل يأكل مما فيها 
من فاكهة ذليذة، حى أقبل الليل، فتكرر ما حدث يف الليلة السابقة، وقنع امللك بأن يفعل 
ما فعله فيها، وقىض يللته مرسوًرا؛ وظل ىلع ـهذا املنوال تسًعا وعرشين يللة، ثم أراد يف 
الليلة اثلالثني أن يتمتع بالسلطانة نفسها، فقالت هل: "أغمض عينيك قلياًل، حى أخلع 

مالبيس)))".

ففعل امللك ذلك، ولكنه لم يكد يفتح عينيه ثانية، حى وجد نفسه وحيًدا فوق ذلك 
الربج، يلس يف تلك السلة عينها، وبعد قليل "جاء ذلك الصديق، وسحب احلبل، فهبطت 

السلة إىل األرض)2).

ثم قال هل: "لو قصصت عليك ـهذا مائة اعم، ما صدقتين مثلما رأيت بعيين رأسك".)))

بأن تقص عليه ـهذه  فمن جدير  "ذـهبت ورأيت األرسار..  قائاًل:  بالسكوت  ونصحه 
القصة؟!..".)4)

فتأثر امللك، ولبس اثلياب السوداء حداًدا ىلع ما وىل من نعيم؛ مما صوره الشاعر يف 
قوهل ىلع لسان امللك: "فاحرقت بنار الشوق، ولبست اثلياب السوداء تظلًما ورجعت إىل 

مملكيت ضيق القلب جملاًل بالسواد".)5)

دربند را  ديثثثده  حلظه  يثثك  گفت  قند)))  گثثنثثجثثيثثنثثه  در  تثثاگثثشثثايثثم 
ص79)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 

بلند رواق  وزان  يثثثار  آن  آمثثثد  زبثثنثثد)2)  گثثثشثثثاد  رسثثثثن  را  سثثثبثثثدم 
ص80)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 

سال صثثد  بتو  گفتى  اگثثر  گفت  بثثثثثاورت نثثثامثثثدى حثثقثثيثثقثثت حثثال))) 
ص80)) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 

نهفت بثثثود  آچنثثثه  وديثثثثدى  رفثثثى  گفت؟!)4)  شايد  باكه  قصه  چنني  ايثثن 
)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)

جوشيدم گثثثرم  جثثثوش  دريثثثن  مثثن  پثثوشثثيثثدم)5)  سثثثيثثثاه  تثثظثثلثثم  وز 
دتلنگ آمثثثثدم  خثثثود  شثثهثثر  رنگكسثثثوى  سثثيثثاىه  از  افثثكثثنثثده  بثثرخثثود 

)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)
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فاستحسن  األسود،  اللون  مزايا   - القصة  نهاية  يف   - بلهرام  تبنيَّ  األمرية  أخذت  ثم 
قصتها، وقىض معها يللته مرسوًرا))).

2- بهرام حتت القبة الصفراء
ويف يوم األحد؛ زار بهرام األمرية الصينية، يف القرص ذي القبة الصفراء، فقىض معها 
يوًما سعيًدا، ثم قصت عليه قصة يه: أن أحد ملوك العراق اكن متخصًصا يف لك علم وفن، 

"واكن قد عرف - من قراءة طالعه - أن الرش يأيت إيله من قبل النساء)2)".

فامتنع عن الزواج، واستعاض عنه برشاء اجلواري اجلميالت، واكنت يف مزنهل عجوز 
ماكرة، فاكنت تسىع لإلفساد دائًما، حى يضطر امللك إىل بيع اجلواري))).

وذات يوم؛ أحر بائع اجلواري عدًدا من اجلواري الفاتنات، فأرست إحداـهن امللك 
أنها بال  بأن فيها عيبًا، ـهو  فأراد أن يشريها، ولكن ابلائع حذره منها، وأخربه  جبماهلا، 
ِسن إدارة 

ُ
رحم، مما نفر انلاس منها، غري أن امللك اشراـها، ثم تبني أنها "جتيد اخلدمة، وحت

املزنل".)4)

املرجع السابق، ص )8).  (((
خويش طالع  حساب  أز  بود  خوانده  أيدپيش)2)  خثثصثثومثثت  زنثثالثثش  كثثز 

ص)8)) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثظثثاىم: 
)))  املرجع السابق، ص87).

رسا واعثثثتثثثمثثثاد  دارى  خثثثانثثثه  جبثثاى)4)  مثثشثثقثثفثثانثثه  آورد  يثثك  يثثك 
)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)
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ثم اختىل امللك باجلارية - ذات يللة - وسأهلا من رس ما بها "فقالت: توجد يف نسلنا 
َبة، يه أن لك امرأة تزوجت منا ماتت بعد الوضع مبارشة، وـهكذا ماتت  الفقري خصلة جُمَرَّ

لك من وضعت منا، فكيف يوز تسليم انلفس للموت؟!..")))

ثم قالت: "إن رويح عزيزة عيّل أكرث من ـهؤالء، مما جعلين أبعدـها عن اخلطر".)2)

فأحب امللك ـهذه اجلارية، وتعلق بها، وطرد العجوز من املزنل؛ وأخذ يقدم ملعشوقته 
اذلـهب تلزتين به "ألنه رأى أنها تبدو مجيلة حينما تتحىل باذلـهب، فمنحها أسباب الزينة 

من اذلـهب األصفر)))".

وأصبح امللك حيب اللون األصفر، ألنه اللون اذلي يزين معشوقته. 

ثم أخذت األمرية تعدد مزايا اللون األصفر، فأعجب بهرام بقصتها، وقىض معها يللة 
مجيلة.

3- بهرام حتت القبة اخلرضاء
القبة اخلراء، فقصت  ويف يوم اإلثنني؛ زار بهرام األمرية اخلوارزمية يف القرص ذي 
عليه قصة يه: أن ملاًك اعداًل - اسمه )برِْش اتليق) - اكن يعيش يف أرض الروم "فأاغر عليه 
العشق، ففن عقله، ولعب بلبه. فقد رأى - ذات يوم امرأة مجيلة، تكسوـها مالءة سوداء 

ما نثثثاسثثثتثثثوده  نثثسثثل  در  گثثفثثت  ـهثثسثثت يثثك خثثصثثلثثت آزمثثثثثوده ما))) 
سثثرپد بثثمثثرد  دل  ـهثثركثثه  زنثثثان  وبثثمثثردكثثز  زاد  رسثثيثثد  بثثثثزادن  چثثثون 
مثثازاد أز  كثثه  زىن  ـهثثر  چثثون  داد؟!مثثرد  شثثايثثد  بمرگك  چگونه  دل 

ص90)) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
ترست  عزيز  ازان  جثثان  ايثثن  من  بر  ست)2)  خطر  وز  بثثداچنثثه  سثثپثثارم  كثثه 

((9( ص  الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
خثثثورد در  بثثثزر  گثثنثثجثثيثثنثثهۀ  ديثثثد  زرد)))  زريثثثثن  زيثثبثثهثثاى  از  كثثثثردش 

ص97)) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
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)فزتيدـها مجااًل وفتنة)، وجتعلها تبدو اكبلدر بني السحب السوداء. واكنت ـهذه املرأة تسري 
يف الطريق دون اتلفات إيله؛ فرفعت الرياح برقعها فجأة، فأظهرت الرياح الفتنة، وخرج 

القمر من بني السحب السوداء، فلما رأى "برش" ذلك ارتعشت قدماه، ومجد يف ماكنه".)))

ولكنه أراد أن ينترص ىلع نفسه، ويتغلب ىلع عشقه، فسافر – رسيًعا إىل بيت املقدس 
حى ينساـها، ثم رجع بعد الزيارة، فصاحبه يف الطريق رجل اكن اسمه "مليخا"؛ اكن حسن 
فيحاول رشح  علمه  يظهر  كما اكن  نفًسا رشيرة،  جنبيه  بني  ولكنه اكن حيمل  الظاـهر، 

وتعليل لك ما يراه يف أثناء السفر. 

يموتان  نفذ ما اكن معهما من ماء، واكدا  الصحراء،  املسافران يسريان يف  وبينما اكن 
عطًشا، لوال أن وجدا إبريًقا مملوًءا باملاء خمفيًّا حتت شجرة، فرجح "برش" أن اإلبريق قد تركه 
صياد، ثم رشب الرجالن منه؛ ولكن "مليخا" أراد أن يستحم من ـهذا املاء، ثم يكرس 
اإلبريق؛ فلم يوافقه "برش" ىلع ذلك، غري أنه لم يذعن لرأي "برش"، وقفز يف اإلبريق، فغرق، 

ا. وظهر أن اإلبريق عميق جدًّ

ثم أخرج "برش" جثة "مليخا"، فسقطت من مالبسه حافظة نقود، اكن بها ألف دينار، 
فصمم "برش" ىلع إعطائها لورثته، فلما وصل إىل دياره، أخذ يسأل عن أرسته، حى عرف 
مزنهل بعد مشقة وجهد، فقابل زوجته، وأخربـها بموته، فقالت إنها فرحت بسماع ـهذا انلبأ، 
"برش"،  من  الزواج  رغبتها يف  أظهرت  ثم  القلب.  الطباع، غليظ  "مليخا" اكن يسء  ألن 

كرد كثثتثثازى  تثثر  عشق  رـهثثش  بثثر  كثثرد)))  بثثثازى  دسثثثت  عثثقثثل  بثثا  قننه 
خثثام لثثفثثافثثه  در  ديثثثد  تثثمثثامپثثيثثكثثرى  مثثثثاه  ابثثثرسثثثيثثثاه  در  چثثثثون 
بثثراه ميگنشت  بثثرش  أز  بثثثثاد نثثثاگثثثه ربثثثثثود بثثثرقثثثع مثثاهفثثثثارغ 
آمثثد رـهثثنثثمثثون  بثثثثاد  را  آمثثدقثثنثثنثثه  بثثثثثرون  أبثثرسثثيثثه  أز  مثثثثاه 
پايش شثثد  سثثسثثت  ديثثثد  اكن  تثثرييثثك زمخثثثة دوخثثثثت بثثرجثثايثثشبثثرش 

((99  -(98 ص  الثثسثثابثثق،  )املثثرجثثع 
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وكشفت عن وجهها فظهر أنها املرأة اليت اكن برش قد رآـها، فأرسه عشقها، وفن بها حبًّا، 
فسافر يلتغلب ىلع عشقه.

"فلما رأى برش أنه قرب من حور اجلنة، لبس اللون األخر اكحلور)))".

 وختمت األمرية القصة بمدح اللون األخر، فرس امللك، وقىض معها يللته سعيًدا.

4- بهرام حتت القبة احلمراء
ويف يوم اثلالثاء؛ زار بهرام األمرية السقالبية يف القرص ذي القبة احلمراء، فقىض معها 
يوًما مجياًل، ثم قصت عليه قصة يه: أن إحدى األمريات اكنت مجيلة، واكنت ُمِلمة بكل 
املمالك  من  كثريون  أشخاص  فخطبها  العالم  يف  مجاهلا  خرب  فراح  السحر،  حى  العلوم 

املختلفة، ولكنها لم تقبل أحًدا منهم.

بمهارتها - حوهل عدة   - "وجعلت  اجلبل،  هلا يف  قرًصا   - وادلـها  بإذن من   - بنت  ثم 
طلسمات، صنعت جسم لك منها من احلديد واحلجارة، ووضعت يف يد لك منها حربة، 

فاكنت تشطر لك من يمر من طريقها املخيف نصفني".)2)

دورش بهشتيان  أز  نثثديثثد  چثثون  جثثامثثه سثثز دوخثثثت چثثثون حثثورش ))) 
ص4)2) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 

بلند حثثثصثثثار  راه  در  كثثثثرد  چند)2)  طثثلثثسثثى  زيثثثثثرىك  رس  أز 
وسنگ آـهثثن  از  كطلسم  ـهثثر  چبنگكپيكر  گثثرفثثتثثه  دـهثثثثرۀ  ـهثثريثثكثثى 
بيم گثثذرگثثه  بثثثدان  رفثثثى  بثثدونثثيثثم ـهثثركثثه  تيغها  زخثثثم  أز  گثثشثثى 

(2(9 ص8)2-  پيكر،  ـهفت  )نظاىم: 
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ا: لك من يريدين من أـهل ادلنيا، يب  ثم رسمت صورتها، "وكتبت فوقها خبط مجيل جدًّ
أن يكون اكلفراشة اليت تريد انلور، فيضع قدمه داخل ـهذه القلعة - اليت يه ماكين - فال 

يتلكم من بعيد".)))

وعلقت ـهذه الصورة ىلع باب املدينة، ولكن اذلين حاولوا أن يزتوجوـها لم يستطيعوا 
إبطال الطلسمات، فاكنوا يقتلون "واكن )رجاهلا) يعلقون لك رأس تقطعها الطلسمات ىلع 

باب املدينة".)2)

ولم يمض وقت طويل حى اكتظ باب املدينة بالرءوس، وأخرًيا استطاع أمري شاب أن 
يذـهب إىل اعلم ماـهر، ويتعلم منه العلوم املختلفة؛ فتمكن بذلك من إبطال الطلسمات، 

البًسا اللباس األمحر حقًدا ىلع األشخاص اذلين قتلتهم األمرية.

وملا جنح الشاب يف الوصول إىل اهلدف، قبلته األمرية زوًجا. وملا اكن اللون األمحر ـهو لون 
الفرح، ولون اللباس اذلي تغلب به "فقد اختذ اللباس األمحر فأاًل هل منذ يوم انتصاره)))".

ثم أخذت األمرية تعدد مزايا اللون األمحر، فرَسَّ بهرام، وأمىض معها يللته مرسوًرا.

رسشثثت پثثرنثثد  صثثثثورت  رس  بثثثر  خبثثطثثى ـهثثرچثثه خثثوبثثر بثثنثثوشثثت))) 
منست اى  ـهثثو  كثثرا  ـهثثر  جهان  منستكثثز  جثثثاى  كثثه  قثثلثثعثثثۀ  بثثاچثثنثثني 
ازدور  گثثثو چثثثو پثثثروانثثثه نثثثظثثثاره نثثور مثثگثثوى  سثثخثثن  درنثثثه  پثثثاى 

ص9)220-2) الثثسثثابثثق،  )املثثرجثثع 
بثثريثثدنثثدى رسان  كثثز  رسى  ـهثثر  بثثثثثدر شثثثهثثثر بثثركثثشثثيثثدنثثدى   )2) 

ص)22) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
حثثال سثثپثثيثثدى  بثثر  روز  اكولثثثثني  بثثفثثال  )))  گثثرفثثت  را  جثثامثثه  رسىخ 

ص4)2) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
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5- بهرام حتت القبة الفريوزية
ويف يوم األربعاء؛ زار بهرام األمرية املغربية يف القرص ذي القبة الفريوزية فقىض معها 
يوًما ممتًعا، ثم قصت عليه قصة يه: أن تاجًرا مرصيًّا شابًّا - اسمه "ماـهان" اكن يربص مع 
بعض أصدقائه يف حديقة، فجاء إيله زميل، وأخربه بأن قافلة حمملة بتجارته قد وصلت إىل 
باب املدينة، فتوجه "ماـهان" مع زميله إىل ذلك املاكن، ثم جاوزاه، واكنت الشمس قد غربت، 
ا من اإلنتظار حى الصباح. ثم أراد "ماـهان" أن  فأغلق باب املدينة دونهما، فلم يدا بدًّ
يدخل املدينة، فأخذ يسأل زميله عن وسيلة يتمكن بها من دخوهلا، فدهل ىلع طريق سار 
فيه، ولكن الطريق أفىض به إىل منطقة خربة خميفة، فتلفت حوهل فلم يد أحًدا، واكن 
الزميل نفسه قد اختىف، فألىغ نفسه يف ماكن موحش مملوء باألغوال واحليوانات املفرسة، 

واثلعابني الفتاكة، والكهوف املرعبة))).

وحتري ماـهان، ولكنه استطاع أن ينجو، ويرك املاكن، ويسري ـهائًما ىلع وجهه للبحث 
عن ماكن آمن؛ وبينما ـهو سائر يف طريقه، أقبل عليه فارس شيخ يركب حصانًا، وسأهل عن 
حقيقة حاهل، وـهدده بالقتل، فقص عليه ماـهان قصته، فرقَّ الفارس هل، وـهداه إىل حديقة 
فوق  يلس  أن  ىلع  الليل،  طوال  فيها  باالنتظار  هل  وسمح  نمري،  وماء  كثرية،  فواكه  فيها 

شجرة، فصعد ماـهان إىل أىلع شجرة.

نظاىم: ـهفت پيكر، ص8)2.  (((
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من  بالقرب  رائًعا  "أقمن حفاًل  ثم  بفتيات مجيالت،  احلديقة  امتألت  الليل  وملا جن 
شجرته، فامتأل املاكن بالشموع، وامتألت الوجوه برًشا ونشاًطا ثم جاءت امرأة مجيلة - 

اكنت سلطانتهن - فجلست يف صدر احلفل، وأجلست األخريات حوهلا)))".

ودعت السلطانة "ماـهان" للجلوس جبوارـها، فجلس؛ وبعد قليل "أخذ يعانقها ويقبل 
شفتيها احلمراوين)2)".

"غري أنه ملا أمعن انلظر فيها وجدـها جنية، خلقت مجيع أعضائها من غضب اهلل كحية 
مرعبة، لم ير اإلنسان مثلها يف اتلوحش".)))

وأخذت ـهذه اجلنية تعانقه، وتهزأ به حى الصباح، فوجد نفسه يف ذلك املاكن املوحش 
اذلي اكن فيه قبل ذلك، ولكنه جنا بفضل "اخلر"؛ "فلما سمع "ماـهان" سالم اخلر جنا، 

اكلظمآن اذلي رأى ماء احلياة".)4)

بثثزمثثگثثه خثثثرسوانثثثه بثثنثثهثثادنثثد پثثثيثثثشثثثاه بثثثسثثثاط بثثگثثشثثادنثثد))) 
بثثسثثاط روى  گثثشثثت  بثثثر  ونشاطشثثمثثع  رسور  شثثد  روى  در  روى 
شثثان مثثهثثر  بثثثثود  پثثثريثثثرخ  شثثانأن  گثثوـهثثر  عثثقثثد  اتلثثثثاج  درة 
نشست خثثاص  بثثزمثثاه  وبثثر  ديثثثگثثثرانثثثرا نثثشثثانثثدـهثثم بثثردسثثت  رفثثت 

ص257) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
نهاد رحثثيثثق  چشمه  آن  بثثر  لثثب  مثثهثثر يثثثاقثثثوت بثثثر عثثقثثيثثق نثثهثثاد  )2) 

ص)26) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثثرجثثثثع 
قند وچشمه  چشم  نور  آن  در  چون  پسند)))  چبثثشثثم  نثثظثثر  نثثيثثكثثو  كثثثرد 
تثثاپثثاى دـهثثثن  أز  عثثفثثريثثى  خثثثداىديثثثد  خثثشثثمثثهثثاى  ز  آفثثثريثثثده 
اكزدـهثثثثاكثثثثس نثثثديثثثد چثثنثثداىن  اگومثثثثيثثثثىش گثثثثثثثراز دانثثثثثدىن

ص)26) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
شنيد خر  سثثالم  ماـهان  چونكه  ديثثد  )4)  زنثثثثثداگىن  آب  بثثثثود  تثثشثثنثثه 

ص266) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
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ثم رجع "ماـهان" إىل املدينة، وصار يلبس اللون األزرق "ألنه رأى أصدقاءه صامتني، 
واكن لك منهم يلبس ثوًبا أزرق حداًدا عليه".)))

وختمت األمرية القصة بمدح اللون األزرق، فاستحسنها بهرام، وقىض معها يللة ممتعة.

6- بهرام حتت القبة ابلنية)2)
ويف يوم اخلميس؛ زار بهرام األمرية الرومية يف القرص ذي القبة ابلنية، فقىض معها يوًما 
رائًعا، ثم قصت عليه قصة يه: أنه اكن يوجد شابان اسم أحدـهما "خري" واسم اآلخر "رش"، 

واكن عمل لك منهما مطابًقا السمه".)))

ثم تصادف أن سافر ـهذان الشابان مًعا فسارا، حى وصال إىل صحراء، واكدا يهلاكن 
من شدة العطش، واكن مع "رش" ماء، فأخفاه عن "خري" اذلي علم بذلك، فطلب منه جرعة 
"خري"  يأخذ  أن  "رش" رفض، ألنه خىش  ثمينتني؛ ولكن  يعطيه جوـهرتني  أن  ماء، ىلع 
اجلوـهرتني منه - مرة ثانية - حينما يرجعان إىل املدينة، وقال هل: "بع يل عينيك الغايلتني 

باملاء، وإال فاصف انلظر عن اإلبريق".)4)

اقتلع عينيه، ورسقه، ثم تركه دون أن  وقبل "خري" ذلك لشدة عطشه، غري أن "رش" 
من  نواًع  يعرف  كما اكن  غنيًّا،  الرايع  ـهذا  واكن  األكراد؛  الغنم  راعة  أحد  فوجد  يسقيه، 
الشجر يعالج ورقه مرض العى، فعاجله به حى رجع إيله برصه، ثم زوجه ابنته قائاًل: "إين 

خثثامثثوش را  خثثويثثش  ديثثثديثثثاران  پوش  )))  أزرق  گثثثوارى  سثثو  أز  ـهثثريثثك 
)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)
)2)  ـهذه اللكمة ترمجة للكمة »صنديل« اليت استعملها الشاعر، ولعلها نسبة إىل نبات الصندل.

بثثود رش  آن  ونثثثام  خثثري  ايثثثن  نثثثام  فثثعثثل ـهثثريثثك بثثنثثام دخثثثثور بثثود  ))) 
(269 ص  پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثظثثاىم: 

ست بثثرص  ـهثثر  دوگثثثو  آن  رش  گفت  ترست)4)  عزيز  ايثثن  از  آن  ازان  اكيثثن 
بتاب  چثثشثثمثثهثثارا بثثمثثن فثثثثروش بثثآب روى  أخيثثثثورد  زيثثثن  ورنثثثثه 

(272 ص  الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
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اختارك زوًجا البنيت اجلميلة بمحض حرييت، وإين أـهبك لك ما عندي من اإلبل والغنم، 
حى تصبح غنيًّا".))) 

الشجر من مرض عضال حار فيه  امللك بورق ـهذا  ابنة  يعالج  ثم استطاع "خري" أن 
األطباء، فاختاره امللك زوًجا هلا، "وـهكذا أوصله احلظ احلسن، إىل العرش وامللك".)2)

ا" أمامه لظلمه شخًصا آخر، فعفا "خري" عنه، ولىك  وذات يوم - أحر رجال "خري" "رشًّ
الرايع - وادل زوجته األوىل - لم يطق صرًبا، فرب رأس "رش".

"ثم صار "خري" يتخذ اللون ابلين لونًا ثليابه منذ ذلك الوقت، حبًّا يف الشجرة اليت اكنت 
راحئتها تشبه راحئة )الصندل) ".)))

وختمت األمرية القصة ببيان فوائد نبات الصندل، فرُسَّ بهرام، وقىض معها يللته سعيًدا.

7- بهرام حتت القبة ابليضاء
ويف يوم اجلمعة؛ زار بهرام األمرية اإليرانية يف القرص ذي القبة ابليضاء، وقىض معها 
يوًما ممتًعا، ثم قصت عليه قصة يه: أن شابًّا غنيًّا اكنت هل حديقة، واكن إذا مرَّ جبوارـها 
فتحه،  أحد  لم حياول  ُمقفاًل،  احلديقة اكن  باب  منها، ولكن  يأيت  موسيقيًّا  يسمع صوتًا 

بثثثر چثثنثثني دخثثثثثرى بثثثثثآزادى اخثثثتثثثيثثثارت كثثنثثم بثثثدامثثثادى ))) 
وشثثر زگثثوسثثفثثنثثد  دارم  دـهثثثمثثثت تثثثثاز مثثثايثثثه گثثثثثردى پر  واچنثثثثه 

((8( ص  الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
خبت نيكخواىه  كثثه  شثثد  چنان  تثثا  بثثثرسثثثانثثثدش بثثثپثثثادشثثثاىه وختثثت  )2) 

ص288) الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
بثثثرـهثثثواى درخثثثثت صثثنثثدل بثثوى جثثامثثه راكثثثثرده بثثثود صثثنثثدل شثثوى))) 
نكوشيدى خثثثرى  بثثصثثنثثدل  جثثامثثه جثثثز صثثنثثدىل نثثپثثوشثثيثثدىجثثز 

(29( ص  پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثظثثاىم: 
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ففتحه الشاب، ودخل احلديقة"، فوجدـها مملوءة بفتيات ذوات أصوات مجيلة، وكن فاتنات، 
يستولني ىلع املشاعر، فاكنت األشجار تتمايل طرًبا، كأن فاكهتها اعشقة".)))

وظنت الفتيات أنه لص، فأخذن يربنه، ولكن الرجل قال: "إن احلديقة حديقيت، 
رَضُب يف بييت".)2)

ُ
فأنا أ

قصًصا  عليه  يقصصن  وأخذن  دالل،  يف  أمامه  "وجلسن  صاحلنه،  ذلك  عرفن  فلما 
مجيلة".)))

ثم اقرحن عليه أن يمع لك فتيات املدينة اجلميالت، يلختار واحدة منهن، ثم مجعن 
الغرفة ثقب خيرقه  بابها، واكن يف وسط  السيد يف غرفة، وأغلق  "وجلس  املدينة  فتيات 
شعاع نور؛ ثم أخذت اجلميالت يرسن أمامه اعريات وـهو ينظر إيلهن من اثلقب فرآـهن 
اكلزـهرات الفاتنات، فاكنت سيقانهن فضية، وأثداؤـهن رمانية، وكن لكهن رائعات اجلمال)4)".

ْحِرْت أمامه، "فضمها إىل صدره، وأمعن فيها تقبياًل)5)".
ُ
ثم اختار الشاب فتاة منهن، فأ

اوازى خثثوش  ان  از  پثثرشثثور  بثثاغ  بثثازى)))  خبثثثان  درو  نثثثثثوازان  جثثثان 
دادهرقثثثثص بثثثرـهثثثر درخثثثثثى افثثثتثثثاده جثثثان  بلكه  بثثثرده  دل  مثثيثثوه 

(295 ص  الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
مثثثثثرد گثثفثثتثثا بثثثثثاغ مثثنثثسثثت منست)2)  چثثثراغ  از  دود  ايثثن  بثثرمثثن 

(297 ص  پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثظثثاىم: 
بناز خثثواجثثه  پثثيثثش  بنشستند  دراز)))  ـهثثثاى  قثثصثثة  گثثفثثتثثنثثد  بثثثاز 

)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)
درش وبست  رفت  غرفه  بر  خواجه  بثثرش)4)  ز  رـهثثثثثريان  گثثشثثتثثنثثد  بثثثثاز 
سثثثوراىخ غثثرفثثه  نثثثاف  در  شثثثاىخبثثثود  درو  تثثثافثثثتثثثه  روشثثثثثثى 
سثثوراخ چشمه  ز  خثثواجثثه  فثثراخجشم  وآب  ديثثثد  تنگك  جشمه 
افثثشثثاىن لگ  طثثثرف  بثثرـهثثر  سثثثيثثثم سثثثثثاىق ونثثثثثثار پثثسثثتثثاىنكثثثثرده 
ـهمه ديثثثثثده  چثثثثثراغ  ـهمهروشثثثنثثثاىئ  رشثثثيثثثده  مثثيثثوه  أز  خثثوشثثر 

(299  -298 ص  الثثسثثابثثق،  )املثثرجثثع 
چنگش چثثون  گثثرفثثت  دلثثرب  زلثثف  تنگش)5)  دل  چثثثون  آورد  بثثثر  در 
مثثزيد شثثكثثر  بثثثر  واكز  تثثاصثثدبثثثوسثثثه  وزده  تثثثثثاده  ازيثثثكثثثى 

((04 ص  الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
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"وأراد أن يدخل بها، فانقض عليها اكألسد املفرس اذلي حياول إتلهام الفريسة، ولكنه 
وجد صعابًا تعرض طريقه".)))

واختىل الشاب بالفتاة مرات عديدة، فاكن - يف لك مرة - يستمتع بها، ولكنه لكما حاول 
أن يدخل بها، اعرض يشء سبيله، فيف املرة اثلانية؛ "أراد أن يدخل بها فعاقته اضطرابات 
قام بها العامة، وعكرت صفوه، فصار حزينًا اكلفراشة اليت بعدت عن انلور، أو اكلظمآن 

اذلي فقد ماء احلياة".)2)

قامت بني ذئب وثعالب،  بها، فاعرض طريقه معركة  أراد ادلخول  اثلاثلة،  املرة  ويف 
واكن اذلئب يطارد اثلعالب، فاتلجأت إىل حديقته".)))

اليت  الرشيرة  اخلصال  وما ـهذه  العمل؟!..  ـهذا  ما  به:  "وصاح  استيقظ ضمريه  وأخرًيا 
تكمن يف نفسك؟!....".)4)

واختذ مما حدث ديلاًل ىلع عصمة الفتاة وعفافها، فصمم ىلع الزواج منها، "فلما وصل 
إىل املدينة، خطبها ىلع سبيل الوفاء".)5)

خثثارد را  چشمه  تثثانثثوش  خثثاسثثت  دارد)))  بثثثر  حثثثيثثثات  ازاب  مثثهثثر 
بگور شثثري  سثثيثثاه  درامثثثثد  بثثزورچثثثون  كشيد  خثثثودش  چنگك  زبثثر 
يافت سخى  بثثود  سست  بشاكفتجايگه  ـهثثا  رخثثن  برخشت  خشت 

ص)40) پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثثظثثثاىم: 
كثثنثثد دراز  بثثثرگثثثنثثثج  دسثثثثثت  كند)2)  بثثثثاز  خثثثانثثثه  گثثنثثج  در  تثثثا 
غثثثثواغىب فثثتثثنثثه  آورد  تثثثا غثثلثثط شثثثد چثثنثثني تثثمثثنثثاىينثثثاگثثثه 
نثثور درانثثثثثده  را  پثثثروانثثثه  دورمثثانثثد  حثثيثثوان  ازاب  گثثشثثت  تشنه 

(((0 ص  الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
املرجع السابق، ص 2)).  (((

فنست چه  اكين  زدنثثد  بثثروى  بانگك  اـهرمنست؟!)4)  چه  ايثثن  تو  خصال  در 
)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)

وفثثثثادارى أز  آمثثثد  بثثشثثهثثر  چثثثون  طثثلثثبثثاكرى)5)  را  مثثقثثصثثود  كثثثثرد 
(((4 ص  الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
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ثم عقد قرانه عليها، ودخل بها، ولبس اثلياب ابليضاء ىف وقت الزفاف، كديلل ىلع 
العفاف والطهارة؛ "وقد صار لبس اثلياب ابليضاء سنة يف أوقات العبادة".)))

وختمت األمرية القصة بمدح اللون األبيض فرُس بهرام، وقىض يللته مرسوًرا.

****

القباب  كثرًيا حتت  اللياىل  مثل ـهذه  بهرام  "وقىض  بقوهل:  القصص  نظاىم ـهذه  وختم 
السبع، وفتحت هل السموات أبوابها، فصار حسن احلظ سعيًدا".)2)

****

ثم تابع الشاعر حديثه عن تاريخ بهرام، فأشار إىل ميجء ملك الصني إىل إيران لغزوـها 
مرة ثانية، ولم يكن دلى بهرام جيش أو مال، فأشار عليه وزيره "راست روشن" بأخذ املال 
من الشعب اغتصابًا، وقبل بهرام ما أشار به الوزير "ألنه اكن مشغواًل باللهو والرشاب، مما 

جعل الوزير يتمادى يف الظلم".)))

أحد ىلع  أن يرؤ  دون  فيها،  تعمل  اهلدم  معاول  وأخذْت  الفساد،  اململكة  يف  وشاع 
ه  إطالع بهرام ىلع حقيقة احلال، حى قابله - ذات يوم - راٍع شيخ فأخذ ينصحه، وُيبرصِّ
بما يف دوتله من ظلم وفساد، بسبب سوء ترصفات الوزير، وقال هل: "إن املشهور يف لك ماكن 

كثثوشثثيثثدن بثثوقثثت  پثثرسثثتثثش  در   سثثنثثت آمثثثثد سثثپثثيثثد پثثوشثثيثثدن))) 
(((5 ص  پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثظثثاىم: 

ونشاط بناز  بثثى  شثثب  چنني  وبثثن  بساط)2)  كثثشثثيثثد  ـهثثرگثثنثثبثثدى  سثثثوى 
كثثثثرده درـهثثثثاى ـهثثفثثت گثثنثثبثثد بثثازبثثثثروى ايثثثن آسثثمثثان گثثنثثبثثد سثثاز

(((5 ص  الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
وبنار بنوش  شثثد  مشغول  چثثو  شثثه  دراز)))  دسثثثثت  كثثثثرد  بثثبثثيثثداد  أو 

(42( ص  الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
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أن القتل من امللك، والشافعة من الوزير، فقد شّوه الوزير بظلمه اسم امللك، ونسب احلسن 
من األعمال إىل نفسه".)))

شاكوى  إىل  يستمع  وجلس  استداعه،  ثم  الوزير،  سجنهم  عمن  وأفرج  بهرام،  فتأثر 
انلاس)2)، ثم أمر بقتله ىلع مرأى منهم))).

به،  يتصل  اكن  الوزير  أن  وظهر  معتذًرا،  بهرام  إىل  أرسل  أن  الصني  ملك  يلبث  ولم 
ويعرض عليه مساعدته)4).

اعترب، ففضله ىلع  العدل  ملا رأى صورة  إنه  "بل  الوقت  ذلك  يعدل منذ  بهرام  وصار 
العالم مجيعه، وفُن جبماهل، وضىح يف سبيله حببه للعرائس السبع")5). ولم حيتفظ بهرام من 

مذلاته إال بالصيد.

وذات يوم، اكن يطارد محاًرا "فدخل احلمار اغًرا يف شجاعة ورسعة، وتبعه امللك اكألسد 
اهلصور".)6)

وسثثور تثثم  مثثا  رشحثثهثثاى  در  گفته  دستور)))  أن  شفاعت  شثثه  أن  كشن 
كثثرده بثثدكثثر  جبثثثور  را  شثثه  نثثيثثكثثنثثاىم بثثثنثثثام خثثثثود كثثثردهنثثثام 

((29 ص  پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثظثثاىم: 
)2) املرجع السابق، ص 2))- 45).
))) املرجع السابق، ص 45)- 47).

)4) املرجع السابق، ص 448.
پثثيثثكثثر عثثثدل چثثثون بثثديثثده شثثاه وسياه)5)  سپبد  أز  انگيخت  عثثربت 
أو مثثنثثظثثر  مجثثثال  أز  كثثثرد  ـهثثفثثت پثثيثثكثثر فثثثثداى پثثيثثكثثر أوشثثثاه 

)نثثثفثثثس املثثثرجثثثع والثثصثثفثثحثثة)
دلثثري روان  شثثثد  دراغر  گثثثثور  چثثوشثثرب)6)  گثثرفثثتثثه  أو  دنثثثبثثثال  شثثثاه 

((50 ص  الثثثسثثثابثثثق،  )املثثثرجثثثع 
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وانتظره خدمه ىلع باب الغار، ولكنه لم خيرج، "ثم خرج من الغار غبار اكدلخان، من 
عماًل  امللك  دلى  فإن  ارجعوا،  هلم:  يقول  صوتًا  وسمعوا  املتأثرين،  أتباعه  صيحات  شدة 

يؤديه".)))

بداخله)2)،  امللك  يدوا  لم  "ولكنهم  عميق،  غري  فوجدوه  الغار،  رجاهل  بعض  ودخل 
فاتلفوا حوهل اكثلعبان)))".

ثم جاءت أم بهرام حمرقة القلب، وأمرت حبفر األرض جبوار الغار، - للبحث عنه - 
ففعلوا ما أمرت به، ولكنهم لم يدوا شيئًا، فحزنت حزنًا شديًدا)4).

وانتهت املنظومة بذم ادلنيا وغدرـها)5). ثم مدح الشاعر حاكم مراغه، وذكر تاريخ 
إتمام املنظومة)6)، وختم بادلاعء للحاكم بأن يرتفع شأنه، وتكون خاتمته سعيدة)7).

ـهذه صورة مصغرة، لقصة "بهرام گور" كما عرضها نظاىم يف منظومته "ـهفت پيكر"؛ 
وقد حتدث الفردويس عن "بهرام گور" يف جزء من منظومته "شاـهنامه" فيحسن أن نقارن 
بني تصور لك من الشاعرين، حى تتضح ألوان صورة نظاىم، ويمكن أن حنكم ىلع ما 

فيها من فن حكًما دقيًقا.

آلثثثود درد  طثثفثثلثثان  آن  آه  ز  چثثثودود)))  بثثردمثثيثثد  اغر  أز  گثثثثردى 
بثثثثاز گثثثرديثثثد شثثثثثثاه را اكرسثثثتبثثانثثى آمثثثد كثثثه شثثثاه دراغسثثثت

((5( ص  پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثظثثاىم: 
)2) ـهذا ما ذكره نظاىم؛ أما الفردويس فقد ذكر يف الشاـهنامه، ج 4، ص 2)) أن الوزير أخرب بهرام خبلو اخلزائن من 
املال، فحزن، وتنازل عن العرش البنه يزدگرد، ثم مرض، وذـهبوا ث مرة ث إليقاظه يف الصباح، فوجدوه ميتًا ىلع 

رسيره.
دراغر را  شثثثاه  نثثديثثدنثثد  چثثثون  چثثومثثار)))  زدنثثثثد  صثثثف  اغز  بثثثثردر 

((52 ص  پثثيثثكثثر،  ـهثثفثثت  )نثثظثثاىم: 
)4) نفس املرجع والصفحة.

)5) املرجع السابق، ص 54)- )6).
)6) املرجع السابق، ص 67).
)7) نفس املرجع والصفحة.



الفصل اثلالث
مقارنة بني تصوير لك من الفردوىس ونظاىم لقصة 

بهرام كور
دقيًقا،  تصويًرا  عرصه  وصوَّر  بهرام،  أعمال  "شاـهنامه"  منظومته  يف  الفردويس  سجل 

وأرسف يف تصوير رحالته للصيد، ومهارته يف احلرب))).

أما نظاىم؛ فقد صوَّر يف منظومته "ـهفت پيكر" جانبني من حياة بهرام: اجلانب اتلارييخ، 
واجلانب العاطيف، وربط بينهما بمهارة، وأعطاـهما الصبغة القصصية.

فتحدث يف اجلانب اتلارييخ عن والدة بهرام، ونشأته، وجلوسه ىلع العرش، وحروبه، 
وولعه بصيد احلمر الوحشية، ونهايته.

وجعل اجلانب العاطيف يشتمل ىلع حب بهرام لألمريات السبع، وحياته الزوجية معهن.

ونستطيع بعد دراسة منظومة نظاىم أن نقرر أن تصويره للجانب اتلارييخ من حياة 
بهرام يشبه - اىل حد كبري - تصوير الفردوىس لشخصية بهرام، وأن ما ذكره نظاىم يعترب-  

يف الواقع - تكراًرا ملا قاهل الفردويس من قبل.

))) فردويس: شاـهنامه، ج4، ص96)- ))).



نظاىم الگنجوى
378378

ِبس نظمه ثوًبا جديًدا، 
ْ
وقد اعرف نظاىم نفسه بأنه كرر ما قاهل غريه، وحاول أن يُل

فقال: "سأحاول - بقدر ما أستطيع - أن أكون كنسيم الربيع، فال أكرر األسلوب القديم، 
بل أحاول اتلجديد، ولو أنه ليس من اعديت أن أكرر ما قيل قبيل، غري أن الطريق إىل الكزن 
ليَق سهمان إال أنَّ اهلدف واحد، فال مفر - إًذا - من تكرار القديم، 

ُ
واحد، فإن يكن قد أ

دنا انلقود القديمة، فصنع ـهو من انلحاس فضة  فأنا والفردويس ضاربان نلقود الكالم، جدَّ
لُت أنا الفضة إىل ذـهب خالص، فال تعجب من حتول الفضة إىل ذـهب، كما لم  نقية، وحوَّ

تعجب من حتول انلحاس إىل فضة"))).

وصح نظاىم يف غري ـهذا املوضع بأنه أبىق ما وجده صحيًحا - من تاريخ بهرام - كما 
ـهو، فلم يغريِّ فيه شيئًا، وأنه حاول أن يُتمَّ احلديث عن اجلوانب اليت لم يستكمل الفردويس 
احلديث عنها، وأن يضيف إىل بناء القصة بعض انلقوش ابلديعة، يلجعلها أمجل وأروع، 
فقال: "حتدثُت عن لك ما وجدت احلديث عنه غري اكمل، وأكملت ثقب اجلواـهر اليت لم 
ُيثَْقب إال نصفها، وأبقيُت لك ما وجدته صحيًحا مستقيًما يف صورته األوىل، وحاولُت أن 

أضيف إىل ـهذه القصة ما يزينها من املحسنات الطريفة)2)".

تثثثا تثثثوانثثثم چثثثو بثثثثاد نثثثثثوروزى دوزى)))  كثثهثثن  دعثثثثثوى  نثثكثثنثثم 
سفن گثثهثثر  شثثيثثوه  در  گفنگثثرجثثه  وا  گفته  نيست  مثثن  رشط 
يكيست خانه  بگنج  جثثوره  يكيستيلثثك  نشانه  شثثد  گثثثردو  تثثريـهثثا 
گزير گثثفثثت  زبثثثاز  نثثبثثاشثثد  حريرچثثثون  أزبثثثثالس  انثثگثثيثثخثثت  دانثثثم 
سخن بثثكثثيثثمثثيثثاى  مثثطثثرز  كهنددو  نثثقثثدـهثثاى  كثثثردنثثثد  تثثثثازه 
خثثالص بثثثزر  را  نثثقثثره  كثثنثثد  خثثالص ويثثثن  بثثثزر  را  نثثقثثره  كثثنثثد  ويثثثن 
بعيار شد  نقره  كه  ديثثدى  كه  مثثدارمس  شگفت  شثثثوه  گثثثرزر  نثثقثثره 

(84  -8( ص  پيكر،  ـهفت  )نثثظثثاىم: 
بدگفتم گثثفثثتثثه  أزونثثثيثثثم  آنثثثثج  سفتم)2)  را  سثثفثثتثثه  نثثيثثم  گثثثوـهثثثر 
مثثانثثد مثثش ـهثثم بثثثرآن قثثثرار خنستوانثثج ديثثدم كه راسثثت بثثود ودرسثثت
تركيب چنني  در  كثثه  كثثثردم  بثثاشثثد آرايثثثثثىش زنثثقثثش غثثريثثبجهد 

((7  -(6 ص  الثثسثثابثثق،  )املثثرجثثع 
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والواقع أن تصوير نظاىم للجانب اتلارييخ خيتلف عن تصوير الفردويس من انلاحية 
اليت الحظناـها يف  الصبغة  فيه  اتلفنُّ يف أسلوب نظاىم)))، وظهرت  األسلوبية، فقد وضح 

الفن يف عرصه، بصفة اعمة.

كما خيتلف يف نظره لك من الشاعرين لشخصية بهرام، فقد تأثر لك منهما بروحه ـهو، 
وبروح العرص اذلي اعش فيه، يف تصوير شخصية بهرام.

فالفردويس اكنت روحه محاسية، فصور بهرام ىلع أنه صورة للبطولة اإليرانية القديمة، 
ومثل للحاكم القوي اذلي ينعم باملذلات، ويبحث عنها، ويرصف فيها جزًءا كبرًيا من 
وقته؛ كما جعله بطاًل يستطيع القيام خبوارق األعمال، ورغم أنه صّور عدهل، وعفوه عن 
املجرمني، إال أنه صّور بطشه وقتله يف سبيل املحافظة ىلع كربيائه؛ فبنيَّ أنه قتل اجلارية 
اليت اصطحبها معه للصيد، ألنها أشارت عليه بأن يريم غزالني حبيث يعل اذلكر منهما 
إنى  وقال:  واحد،  ماكن  يف  وقدمه  وأذنه  الغزال  رأس  "وحاك  ففعل  ذكًرا،  واألنىث  أنىث، 
الطليق،  الغزال  أفعل مثلما رأيِت ألف مرة، فرق قلبها ذللك  حينما اصطاد أستطيع أن 
وقالت هل: أنت رشير وإال ما رميَت بهذه الطريقة، فأمسكها بهرام، ورماـها ىلع األرض، ثم 

أجرى اهلجني ىلع الفتاة اجلميلة حى ماتت")2).

وجعل الفردويس جل حديثه يدور حول فروسية بهرام، ومهارته يف الصيد، فأرسف يف 
تصوير مناظر صيده.

سيأيت احلديث عن ـهذا ابلاب يف ابلاب السابع، عند احلديث عن فن نظاىم.  (((
بدوخت بيكجا  وبايش  گثثوش  رسو  بسوخت)2)  دل  آزادمثثثثثرا  آـهثثثو  بثثثران 
افكتم شثثاكر  جثثون  شه  گفت  افكتمچنني  ـهثثزار  ديثثدى  كثثه  ازايثثنثثسثثان 
وگثثثثرىن بثثديثثنثثسثثان كثثجثثا افثثكثثىكثثثنثثثزيك بثثثثدو گثثفثثت اـهثثريثثمثثى
ززيثثن واورا  بثثهثثرام  دسثثثت  نثثثگثثثونثثثار بثثثثثرزد بثثثثثروى زمثثنيبثثثزد 
بثثرانثثد چثثهثثره  بثثرمثثاه  از  برفشاندـهثثيثثون  جنثثون  وچنكش  دسثثت  بثثزد 

(20( ص   ،4 شاـهنامه،  )فثثثثردويس: 



نظاىم الگنجوى
380380

العادل، فلم يطنب يف احلديث  امللك  بهرام يف صورة  ولكن نظاىم حاول أن يصور 
عن الصيد، ولم يرسف يف تصوير مناظره، بل حاول أن يرب األمثلة ىلع عدل بهرام، 
فبنيَّ كيف قتل وزيره لظلمه، ثم جلس ليستمع شاكوى انلاس، وبلغ به حب العدل درجة 

جعلته يهجر نساءه األمريات يلتفرغ للعدل بني الرعية.

اختاذ  إىل اإلصالح، وحماولة  للعدل، ودعوته  بتمجيده ـهو   - متأثر - يف ـهذا  ونظاىم 
الشعر ميدانًا دلعوته اليت تقوم ىلع أساس تهذيب انلفس، وتقويم اخللق، وإقرار العدالة 
يف املجتمع اذلى يعيش فيه، وتعترب العدل اغية يف نفسه، إذا أدركها اإلنسان لم حيفل بما 

عداـها.

عهده  فيبدأ  املقدرة،  عند  العفو  إىل  يميل   - نظاىم  منظومة  يف   - بهرام  جند  وذللك 
بالعفو والصفح، وتطبيق العدالة يف مجيع األرجاء، فلم يقتل بيده اجلارية اليت اصطحبها 
معه للصيد - واليت تطاولت عليه بعد أن قام بما أشارت به - بل سلمها لضابط يلقتلها، 
ثم  احلياة،  قيد  ىلع  ببقائها  علم  ملا  ورُس  قتلها،  بأنه  كذبًا  الضابط  أخربه  حينما  وبكى 

تزوجها، كما مر.

وـهكذا جند فرقًا واضًحا بني تصوير لك من نظاىم والفردويس لشخصية بهرام ـهذا، 
وعرصه وما تم فيه من أعمال، وما وقع من أحداث. ـهذا فيما يتعلق باجلانب اتلارييخ.

أما اجلانب العاطيف من حياة بهرام، فإن تناوهل بالصورة اليت ُعرَِضْت - يف "ـهفت پيكر" 
نلظاىم - يعترب جديًدا، لم يُسبق الشاعر إيله. وـهو من خلق نظاىم، فليس موجوًدا بهذه 

الصورة فيما نظمه الفردويس.

ويبدو أن اذلى دفع نظاىم إىل عرض ـهذه الصورة، ـهو روحه الغنائية، وروح انلاس يف 
عرصه، اذلين اكنوا يفضلون مناظر العشق، ومواقف احلب، فحاول الشاعر أن يطرق ـهذه 
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ا  انلاحية، حى يعل احلديث عن بهرام يف صورة قصة مجيلة، يلعب العشق فيها دوًرا مهمًّ
رئيسيًّا.

وقد أثبت نظاىم - يف ـهذا اجلزء - سبع قصص، يتخذ العشق املاكن األول فيها، مثلها 
يف ذلك مثل "خرسو وشريين" و"يلىل وجمنون".

وـهو يتخذ ـهذا املاكن سواء يف حياة بهرام نفسه، أو يف حياة أبطال ـهذه القصص.

ولكنها ختتلف عن "خرسو وشريين" و"يلىل وجمنون" يف أن خاتمة أبطاهلا سعيدة اغبًلا 
فليست نغماتها حزينة، ألنها تذكر لتسلية بهرام وإمتاعه، وذللك وجدنا بطل لك قصة 
تُتاح هل فرصة للتمتع، حى يف القصة األوىل، اليت انتهت بلبس اثلياب السوداء، حداًدا ىلع 

ما توىل من نعيم، وجدنا بطلها يقىض شهًرا - تقريبًا - يف متعة متجددة.

قاساه  ما  رغم  منهم،  واحد  يهلك  فلم  دائًما؛  انلجاة  األبطال  اعقبة  أن  نالحظ  كما 
بعضهم من مصاعب، كما رأينا يف قصة اتلاجر املرصي اذلي الىق من األـهوال ما الىق، ثم 

جنا ىلع يد اخلر، ورجع إىل دياره سالًما.

واختذ نظاىم من ـهذه القصص جمااًل إلظهار آرائه يف احلب، وأنه ال يتناىف مع الفضيلة، 
عن  والرفع  اتلطهر،  إىل  وادلعوة  والعفاف،  بالطهر  واتلمسك  الكريمة،  األخالق  ومع 

انلقائص، وحماربة الرذيلة.

فوجدناه حيافظ ىلع عفاف املعشوقة، ويرىع الفضيلة، ويقيم العقبات يف طريق الرذيلة. 
وصور ـهذا بصورة واضحة جمسمة يف القصة األخرية، فاكنت احلواجز تقام يف وجه ابلطل 
لكما فكر يف االعتداء ىلع عفاف معشوقته، حى استيقظ ضمريه، فمّجد العفاف، وتزوج 

معشوقته زواًجا رشعيًّا، واختذ اللون األبيض رمز الطهر والعفاف شعاًرا هل.
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كما اختذ القصص وسيلة لدلعوة إىل اتباع العدل، وفعل اخلري، وبنيَّ أن احلق ينترص يف 
انلهاية، وأن قوى الرش قد تتغلب يف بادئ األمر، ولكنها ال تلبث أن تندحر وتتبّدد.

وأوضح مثاًل ذللك قصة "خري ورش"، اليت اختذـها الشاعر وسيلة إلثبات أن دولة العدل 
واخلري، يه اليت تدوم، بينما يزـهق ابلاطل والظلم، وتدول دولة الرش.

وـهكذا جند أن نظاىم تأثر بروحه ـهو، وبروح عرصه، وطبق مذـهبه عند تصويره بلهرام 
من انلاحيتني اتلارخيية، والعاطفية.

فالشاعر - رغم تقليده للفردويس يف عرض الوقائع اتلارخيية اليت ال يمكن حتويرـها - 
قد أضىف ىلع املنظومة ما أكسبها جدة وطرافة، وجعلها ال تقترص ىلع احلوادث اتلارخيية، 
وتصوير مناظر الصيد، بل تتعداـها إىل تصوير العواطف اإلنسانية السامية، اليت تهم انلاس 

يف لك زمان وماكن، وتوجههم إىل اخلري، وتدعوـهم إىل فعله، وحتاول إسعاد املجتمع.

أنبل  إىل  الوصول  يف  يستخدمه  أن  فحاول  اإلنسانية،  خدمة  يف  فنه  الشاعر  وجعل 
األـهداف، وأسى الغايات.

كما أن منظومة "نظاىم" ختتلف عما نظمه "الفردويس" يف أنها أضفت ىلع حياة بهرام 
الشجاعة  من  أسس  ىلع  تقوم  لقصة  كبطٍل  يبدو  وجعلته  القصصية،  الصورة  وعرصه 
واملهارة، والعدل واحلب، ولو أن احلبكة الفنية ال تبلغ فيها درجة الروعة اليت جندـها يف 

قصة "خرسو وشريين".

ولكن نظاىم - رغم ـهذا - قد أخرج قصة بهرام يف صورة ختتلف يف جوانبها، وأضوائها 
عما ذكره الفردويس، فابتكر جوانب جديدة، ومنحها أضواء خاصة زاـهية.
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شعراء  من  كثرًيا  جعل  مما  نظاىم؛  عرضها  اليت  الصورة  يف  طريفة  جديدة  تعترب  فيه 
الفارسية والركية حياولون تقليده، ونظم القصة متأثرين بما ورد يف منظومته.

وأشهر من قدلوه من شعراء الفارسية: أمري خرسو ادلـهلوي املتوىف يف اعم 725ـه، فنظمها 
حتت عنوان "ـهشت بهشت"؛ وعبد الرمحن اجلاميع املتوىف يف اعم 898ـه، اذلي نظمها حتت 
عنوان "ـهفت پيكر"؛ وـهاتيف))) املتوىف يف اعم 927ـه، ونظمها حتت عنوان "ـهفت منظر"؛ 

وفييض املتوىف يف اعم 004)ـه-، اذلي نظمها حتت عنوان "ـهفت كشور".

"ـهفت  عنوان  حتت  نظمها  وقد  8)9ـه،  "الميع"  الركية  شعراء  من  قدلوه  من  وأشهر 
پيكر".

الشعراء يستطيع أن يالحظ - يف سهولة ووضوح - مبلغ  وادلارس ملنظومات ـهؤالء 
اعتمادـها ىلع منظومة نظاىم، واقتباسها طريقتها، وما فيها من معلومات واجتاـهات خاصة.

القصة يف نفس ابلحر اذلي  "بأمري خرسو ادلـهلوي"، اذلي نظم  ونرب مثاًل ذللك 
استعمله نظاىم، وتأثر بما ورد يف "ـهفت پيكر" نلظاىم - عن حياة بهرام، ومهارته يف الصيد، 
يتعلق  يسرًيا،  تعدياًل  إال  القصة  يف  يدخل  ولم  اكماًل،  تأثًرا   - السبع  األمريات  وقصص 
برتيبها، فبدأـها بقصة اجلارية اليت لم تعرف بمهارة بهرام يف الصيد، وذكر أن اسمها "دل 
أن  تستطيع  ماـهرة،  اعزفة  أصبحت  أن  بعد  انلهاية،  يف  تزوجها  "بهرام"  أن  وبنّي  آرام")2) 

جتذب بعزفها احليوانات إيلها))).

يشء  فهو  يشء،  يف  القصة  موضوع  يف  يؤثر  وال  بالشلك  يتعلق  طفيف  تعديل  وـهذا 
عريض ال يمس اجلوـهر، وال يتعرض للهدف اذلي تريم إيله القصة.

))) اكن "ـهاتيف" ابن أخت عبد الرمحن اجلايم.
)2) "دل آرام" معناـها "راحة القلب"، وقد ذكر نظاىم ـهذه اجلارية باسم "فتنة".

M. Wabid Mirza: The Life and Works of Amir Khusrau, p. 201- 203. (((
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نظاىم  تصوير  أن  فنقرر  عليها،  حكمنا  نصدر  أن  ادلراسة  ـهذه  بعد  نستطيع  ولعلنا 
لقصة بهرام يعترب جديًدا طريًفا، وأن تأثريه يف نفوس الشعراء اكن أعمق أثًرا، وأبىق ذكًرا.

****

ونكتيف بهذا القدر من ادلراسة ملنظومة "ـهفت پيكر"، نلتحدث عن منظومة نظاىم 
اخلامسة، واألخرية "إسكندر نامه".



الفصل األول
دراسة حول منظومة إسكندر نامه

1-أقسام املنظومة:
ث فيهما  نظم الشاعر قصة اإلسكندر يف حبر املتقارب املثمن، وجعلها يف جمدلين، حتدَّ

عن ثالثة جوانب من شخصية اإلسكندر.

فاتح.  كبطل  اإلسكندر  عن  فيه  حتدث  اذلي  وهو  "رشفنامه"؛  ويسىم  األول:  املجدل 
ويشتمل ىلع 6800 بيت من الشعر.

واملجدل اثلاين: ويُسىم "إقبانلامه"، كما يسىم "خردنامه"))). وحتدث فيه عن اإلسكندر 
كحكيم، ونيب؛ ويشتمل ىلع 3680 بيت من الشعر.

األول  القسم  يسمون  فإنهم  اهلند،  يف  أما  الراجئة،  التسمية  ويه  نفسه،  نظاىم  ذكرها  اليت  التسمية  يه  هذه   (((
"إسكندرنامه  اثلاين  القسم  ويسمون  ايلابس،  ىلع  اإلسكندر  رحالت  عن  يتحدث  ألنه  برئ"  "إسكندرنامه 

حبري" ألنه يتناول رحالته ىلع املاء.

ابلاب اخلامس
منظومة "إسكندر نامه"
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ورغم أن ما يتعلق بشخصية اإلسكندر كحكيم، وما يتعلق بها كنيب، يضمهما جمدل 
واحد، إال أنه يبدو أن الشاعر اكن قد وضع نصب عينيه أن يتحدث عن لك جانب حديثًا 
مستقالًّ، ألنه عرض - يف مقدمة رشفنامه. اآلراء املختلفة اليت قيلت يف حقيقة اإلسكندر، 
وخلصهما يف ثالثة آراء فقال: "يعتربه مجاعة ملًك فاحتًا للعالم، وساحئًا يف اآلفاق، وجيعله قوم 

حكيًما، ويقتبسون احلكمة من أعماهل، ويعرتف مجاعة بنبوته، تلقواه وعنايته بادلين".)))

ثم بيَّ نظاىم بعد ذلك أنه يعترب اإلسكندر ُمتصًفا بهذه الصفات مجيعها - أى أنه ملك 
ا مستقالًّ، فقال:  شجاع، وحكيم، ونيب))) - وأنه سيتحدث عن لك صفة منها حديثًا خاصًّ
نْبُت من لك حبة - من هذه احلبات اثلالث شجرة قوية، فأطرق - أواًل - باب ُملكه، 

ُ
"سأ

فأحتدث عن فتوحه وانتصاراته، ثم أحتدث بإبداع عن حكمته، فأسجل احِلَكم القديمة، 
ثم أطرق بعد ذلك باب نبوته، ألن اهلل - أيًضا - قد قررها)3)".

رسير ص��اح��ب  خوانند  گروهيش  والي����ت س��ت��ان ب��ل��ك��ه آف����اق گري))) 
او دس���ت���ور  دي�����وان  ز  اوگ����روىه  م��ن��ش��ور  ن��ب��ش��ت��ن��د  حب��ك��م��ت 
پ���ذي���را ش���دن���دش ب��پ��ب��غ��م��ربىگ����روىه زپ����اىك ودي����ن پ����رورى

(54 ص  رشف���ن���ام���ه،  )ن���ظ���اىم: 
الشاهنامه  ترمجة  ىلع  حواشيه  يف  عزام  يقول  القرون.  مر  ىلع  املقدوين  اإلسكندر  يف  اإليرانيي  رأي  تغري   (((
اململكة وأحرق كتب زردشت فصار  اللعي اذلي دمر  للبنداري، ج)، حاشية ص 3: "اكن يسىم اإلسكندر 
ذا القرني املوحد العابد الفاريس ابن امللك داراب وأخا دارا". ويبدو أن نظاىم قد خلط بي قصة اإلسكندر، 
وقصة موىس واخلرض، وقصة ذي القرني املذكورتي يف القرآن، وصور شخصية اإلسكندر متأثًرا بهذه انلظرة، 

كما سيأيت.
فشاند دان��ا  كه  دان��ه  هرسه  از  من  نشاند)3)  خ��واه��م  ب��روم��ن��د  درخ���ى 
زن��م ش����اىئ  پ����اد  در  زن��مخن��س��ت��ي  گ��ش��اىئ  ك��ش��ور  ازاكر  دم 
آن��گ��ه سخن آراي����م  ب��ر  كهىنزح��ك��م��ت  جن���ه���اى  پ����ار  ت�����ازه  ك��ن��م 
درس آن��گ��ه  ك��وب��م  بپيغمربشب��پ��ي��غ��م��ربى  خ��دان��ري  خ��وان��د  ك��ه 

(55 ص  رشف���ن���ام���ه،  )ن���ظ���اىم: 
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ثم أكد أنه حتدث عن لك جانب حديثًا مستقالًّ، فقال: "صنعُت ثالثة أبواب، وحتملُت 
مملوًءا   - بواسطتها   - العالم  سأجعل  نادرة،  حتف  ويه  خاًصا،  عناًء  منها  لك  إعداد  يف 

باجلواهر".)))

م قصة اإلسكندر إىل ثالثة أجزاء، ونظم لكَّ جزء منها ىلع  ح أن نظاىم قسَّ وهذا يرجِّ
حدة.

مفاخره،  ل  وسجَّ فاتح،  وبطل  قوي،  كملك  اإلسكندر  صورة  األول  اجلزء  يف  فعرض 
وسىم هذا اجلزء "رشفنامه".)))

وحتدث يف اجلزء اثلاين من اإلسكندر كحكيم، وسماه "خردنامه)3)"؛ ألنه بدأه باحلديث 
عن العقل، فقال: "أينما يُظهر العقل كزًنا من احلكمة فإنه جيعل اسم اهلل مفتاًحا هل".)4)

وصور يف اجلزء اثلالث اإلسكندر يف صورة نيب هل رسالة، وسماه "إقبانلامه)5)"؛ ألنه اعترب 
أن سعادة اإلسكندر احلقيقية بدأت يوم اختياره نَِبيًّا، فقال "لقد َسجلوا تاريخ اإلسكندر 

منذ ذلك الوقت اذلي صار فيه نبيًّا)6)".

گنج اكن  ه���ردرى  ساختم  در  س��ه  ج���دا  اگن��ه ب��ر ه���ردرى ب���رده رنج))) 
در هرسه  ي��اب��دان  در  هرسه  اپ��رب��دان  گ��ن��ج  از  اعل���م  دام����ن  ك��ن��م 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
"رشفنامه" معناها  "كتاب الرشف".  (((

"خردنامه" معناها "كتاب العقل".  (3(
پديد آرد  گنىج  ك��ج��ا   ه��ر  خ��رد  لكيد)4)  آث�����را  س�����ازد  خ����دا  زن�����ام 

(( ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
"إقبانلامه" معناها "كتاب السعادة أو احلظ".  (5(

بپيغمبربى ك��وش��د  روز  آن  از  ن��ب��ش��ت��ن��د ت���اري���خ اس��ك��ن��درى)6) 
 (7( ص  رشف���ن���ام���ه،  )ن���ظ���اىم: 
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غري أنه يبدو أن كرب سن الشاعر وضعفه، جعاله خيترص اجلزءين األخريين اختصاًرا 
شديًدا، وجيعلهما يف جمدل واحد سماه "خردنامه وإقبانلامه".)))

كما يبدو أن الشاعر اكن يعد اجلزء األول وحده مساوًيا نلصف القصة، ألنه قال بعد 
فراغه من نظم رشفنامه: "حينما فرغُت من نصف هذا ابلناء، عددُت نفيس مسيطًرا ىلع 

نصف العالم، وسأنظم انلصف اآلخر إذا اكن يف العمر بقية)))".

القصة ال  أيدينا - يساويان ثلث  غري أن اجلزءين األخريين - يف صورتهما اليت بي 
نصفها، ألن عدد أبياتهما ال يزيد كثرًيا عن نصف عدد أبيات اجلزء األول، فضاًل عما 

فيهما من اضطراب يف بعض األجزا.

يبدو أن ما نظمه نظاىم عن حكمة اإلسكندر ونبوته، لم يصادف هوى يف نفوس اإليرانيي، ألنه أشاد بتوحيد   (((
اإلسكندر هلل بينما اكن اإليرانيون يقدسون انلار، وجَمَّد حتطيم اإلسكندر بليوت انلار، وقضاءه ىلع "األوستا" 
كتابهم املقدس. فكن هذا من األسباب اليت لم حتبب نظاىم إىل قلوبهم، فلم يتعلقوا به تعلقهم بالفردويس، اذلي 
أشاد بالفرس وسجل مفاخرهم وأجمادهم، ولعل هذا اكن سببًا فيما جنده يف اجلزءين املتعلقي حبكمة اإلسكندر 
ونبوته من اضطراب - أحيانًا - يشعر بأن أجزاء منهما قد حذفت، أو سقطت يف أثناء النسخ، فأصبح يضمهما 

جمدل واحد - يف صورتهما احلايلة - مما سنتبينه من ادلراسة.
بست مهره  بنا  زاي��ن  نيمه  شد  چو  م����را ن��ي��م��ه اعل����م آم����د ب��دس��ت))) 
روزاگر ب���ود  گ��ر  را  ن��ي��م��ه  آم����وزاگردگ���ر  ط��ب��ع  از  گ��وي��م  چ��ن��ان 

(5(4 ص  رشف��ن��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
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2- تواريخ إتمام أجزاء القصة، وما أصابته من جناح:
يف  املنظومة  هذه  "نظمت  فقال:  597ه،  يف اعم  "رشفنامه"  نظم  أتم  بأنه  نظاىم  رصح 
ادلنيا، تلبىق فيها إىل يوم القيامة؛ وأتممتها يف وقت الزوال من ايلوم الرابع من شهر املحرم، 

لسبعة وتسعي ومخسمائة اعم خلت بعد اهلجرة)))".

أما "خردنامه وإقبانلامه" فقد رجحت أنه اكن ينظم فيهما يف اعم 599ه، ألن الشاعر 
رّصح بهذا اتلاريخ، وأشار إىل أنه اكن يف سن الستي، كما رجحُت أن نظمهما تم يف اعم 

603ه، حينما اكن الشاعر يف منتصف الرابعة والستي من عمره.

***

- ألنه اعتربه  وقدم الشاعر "رشفنامه" نلرصة ادلين أيب بكر أتابك آذربيجان. كما مرَّ
بطاًل مظفًرا اكإلسكندر، وال ندري أية جائزة حصل عليها الشاعر مكفأة هل ىلع عمله، 
ألنه لم يذكر أكرث من قوهل: "احلمد هلل الرحيم، رب العاملي، ألن إنصاف الوايل أكرث من 

قصة اإلسكندر)))".

غري أننا ال نعرف - ىلع وجه اتلحقيق - نوع هذا اإلنصاف، ومقداره. أما "خردنامه 
وإقبانلامه"، قد قدمهما لعز ادلين مسعود أتابك املوصل، كما سبق. وحاول أن يظفر منه 
جبائزة عظيمة فخاطبه بقوهل: "ارشب كأًسا من إناء نظاىم - ىلع طريقة امللوك القدماء - 

درجهان را  نامه  اي��ن  م��ن  بگفتم  درج��ه��ان)))  ب���ود  آخ���ر  دور  ت��ا  ك��ه 
زوالب��ت��اري��خ پ��ان��ص��د ن���ود ه��ف��ت س��ال ب���وق���ت  حم����رم  چ���ه���ارم 

Rieu: Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, from Add. 26, 45, Fol. 
1143, and Add. 25, 799, Fol. 176.

بناه گ��ي��يت  خ��داون��د  أن  س��پ��اس  شاه)))  إنصاف  ازاينقصه  بيشست  كه 
(65 ص  رشف���ن���ام���ه،  )ن���ظ���اىم: 
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فستأخذ بها حق الشاهنامه من السلطان حممود)))، ألنها تشبه كأس الفردويس، فأنت وأنا 
وارثان ملنجمي قديمي، َملََك منجم السخاء، ويل منجم الكالم، وقد أصبح من حيق أن 

أظفر باجلائزة اليت ُحرم منها الفردويس)))".

وبيَّ للوايل أنه لم يذكر أحًدا غريه، حى ال يقرِّب شاعًرا سواه، فقال: "أرسلُت إيلك 
تذاكًرا قيًِّما لعمل عظيم، وحاشا أن أذكر اسم شخص غريك، فاذكرين بهذا اتلذاكر)3)".

إيلك  أرسلُت  "لقد  فقال:  بالعطاء،  اًل  حممَّ إيله  لريجع  ابنه  مع  عمله  أرسل  أنه  وقرر 
لة بعطاء أكرث مما أتصور".)4) رويح، وأرسلُت مع الروح فذلة كبدي، فُرّدها إىلَّ حممَّ

آخر  يف   - أبياتًا  هناك  أن  ولو  الشاعر،  إىل  وصل  عطاء  أي   - كذلك   - ندري  وال 
املنظومة - تشري إىل مكفأته ىلع عمله)5)؛ ولكنها تُْذكر يف احلاشية، ىلع أنها أبيات ملحقة.

ولعل وفاة الشاعر بعد تقديم املنظومة بمدة وجزية، يه اليت لم تمكنه من إثبات نوع 
العطاء، إن اكن هناك عطاء.

اليت  الفردويس هل منظومته "شاهنامه"، ولم يظفر باجلائزة  الغزنوي" اذلي قدم  السلطان "حممود  الشاعر  ))) يقصد 
اكن يتوقعها، ويعترب نظاىم نفسه وارثًا للفردويس، وجديًرا بأن يأخذ جائزته من الوايل، ألنه أهل ألن تنسب إيله 

املنظومتان مًعا: منظومة الفردويس، ومنظومته.
ىم ط���اس  ي��ك��ى  ن��ظ��اىم  زاكس  ىك)))  اكوس  ب���آي���ي  ه���م  خ�����ورى 
ب��ازس��ت��اىن ب���دان ط���اس ط���وىس ن��واز حم���م���ود  ز  ش��اه��ن��ام��ه  ح���ق 
كهن دواكن  أز  ش��م��ار  وارث  سخندو  در  وم����را  س��خ��ا  ت�����رادر 
ب��اش��د خنست ن����اداده  درس��تب���واىم ك��ه  آي��د  وارث  از  وارث  ح��ق 

(35 ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
بزرگك اكرى  بهر  آز  م��ن  اگ��رچ��ه  ف��رس��ت��ادم��ت ب�����اداگرى ب��زرگ��ك)3) 
وزي���ن ي����اداگر اي���ن س��خ��ن ي���اددارم��ب��ادا زت���و ج��ز ت��وك��س ي���اداگر

(36 ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
ام داده  توجان  خ��اص  ن��زل  من  چو  ام )4)  ب���اج���ان ف��زس��ت��اده  ج��گ��رن��زي 
خويش ت��زد  از  گ��ردان��ش  ب��از  بيشچنان  رف��ق  آن  ب��اش��د  م��ن  ك��زام��ي��د 

ص86)) ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
املرجع السابق، ص 94). وقد ذكرت األبيات نوع املكفأة، ولكن دستگردى يقول إن األبيات ملحقة، وليست   (5(

من نظم الشاعر.
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3- سبب نظم قصة اإلسكندر:
لم يذكر نظاىم سببًا الختياره قصة اإلسكندر املقدوين، بعد نظمه قصة "بهرام گور"، ولم 
يرش إىل أن أحًدا من احلكم طلب منه نظمها، ولك ما قرره هو أن هاتًفا نصحه بنظمها)))، 

ويه طريقة اتبعها قبل ذلك حى يربر رشوعه يف نظم جديد.

وليس يف قصة اإلسكندر مناظر حب؛ حى نقول إنها شجعته ىلع اختيارها، كما اختار 
سابقتها هلذا السبب.

وحنن نرجع أن ادلافع اذلي حفز نظاىم إىل نظم قصة اإلسكندر هو أنه اكن شيًخا هرًما 
يريد أن خيتم حياته بصورة ليس فيها لغو وال تأثيم، فابتعد عن قصص العشق، واختار 

قصة بطل مؤمن موحد، ونيب - يف رأيه - يدعو انلاس إىل العدل واإلصالح.

ولعل وجود قصة اإلسكندر يف عرصه يف صورة نرثية - كما سيأيت - هو اذلي شجعه ىلع 
نظمها، ألن ذلك جعل مهمته أسهل، وسبيله أيرس.

****

وسنعرض يف الفصول اتلايلة شخصية اإلسكندر - كما صورها نظاىم - من جوانبها 
الفردويس  بتصوير  الصور،  هذه  نقارن  ثم  ونبوته،  وحكمته،  بطوتله،  فنصور  اثلالثة؛ 
لشخصية اإلسكندر - فيما نظمته عنه يف منظومته "شاهنامه" - حى يمكننا أن نقدر 

عمل نظاىم تقديًرا صحيًحا.

نظاىم: رشفنامه، ص 6)- 9).  (((





الفصل اثلاين
ورها نظاىم يف رشفنامه بطولة اإلسكندر كما صَّ

بدأ نظاىم "رشفنامه" بمقدمة تقليدية)))؛ حتدث فيها عن توحيد اهلل، ومناجاته، ومدح 
الرسول، وذكر معراجه، كما حتدث عن سابقة نظم رشفنامه، وذكر أنه اكن يف حالة مراقبة 
فسمع هاتًفا ينصحه بنظم القصة، ثم حتدث عن الشيخوخة، وعن تقدم منظومته ىلع لك 
ما سبقها من منظومات، وذكر السبب يف قوهل: "إن املنظومات األخرى - اليت جتدها قبل 
ذلك - ليست صحيحة يف نظر الشعب، فال ينبيغ أن حترف هذه القصة، وأن تكتب يف 
صور خمتلفة، فمنظوميت هلا رشف ىلع غريها من املنظومات بفضل ادلقة يف انلظم، وقد 

سميتها كتاب الرشف، الشتماهلا ىلع قصة اإلسكندر، ويه ترشف امللوك".)))

ثم أشار إىل صنيع الفردويس فقال: "إن الشاعر السابق الفردويس اعلم طوس زيََّن وجه 
انلظم اكلعروس، ولكنه ترك أشياء لم يذكرها يف منظومته اليت نظم فيها اجلواهر؛ ولو نظم 

لك ما روي منذ القدم ألصبحت القصة مطولة.

نظاىم: رشفنامه، ص ))- 67.  (((
دگ��ر ن��ام��ه ه���ارا ك��ه ج��وىئ خنست جب��م��ه��ور م��ل��ت ن��ب��اش��د درس���ت))) 
تزين��ب��اش��د چ��ن��ي ن��ام��ه ت��زوي��ر خزي ق��ل��م��ه��اى  ن��ب��ش��ت��ه چب��ن��دي��ن 
هاب���ن���ريوى ن���وك چ��ن��ي خ��ام��ه ها ن��ام��ه  دگ��ر  ب��ر  اب��ن  دارد  رشف 
أوست درج��ام  كه  ىم  خ��رسوى  رشف��ن��ام��ه خ����رسوان ن���ام أوس��تازآن 

(50  -49 ص  رشف��ن��ام��ه،  )ن��ظ��اىم: 
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 فحذف منها لك ما لم يوافق هواه )ويتمىش مع فكرته)، ونظم األشياء اليت لم يكن 
هناك بد من ذكرها، فرتك بذلك بقية لألصدقاء، ألنه ال ينبيغ أن يأكل احللوى وحده".)))

وختم املقدمة بقوهل: "حينما رشع نظاىم يف نظم القصة، ترك لك ما ذكره الفردويس، 
ونظم ما وجده يف الكزن من جواهر غري منظومة، فجدد بنظمها األحاديث القديمة، وجعلها 

مشهورة، ذائعة الصيت)))".

وذكر أن اخلرض علمه كيفية نظم القصة)3)، ثم أخذ يف رسدها، فأمجلها يف أبيات قليلة؛ 
قائاًل: "اكن اإلسكندر ملًك ساحئًا، يعد للسفر عدته، فطاف أراكن العالم األربعة، ورآها، 

ك ال يبىن إال ىلع أربعة أراكن".)4)
ْ
ألن الُمل

دق  اعًما  العرشين  صحائف  عمره  طوى  "فلما  فقال:  العرش  ىلع  جلوسه  إىل  وأشار 
طبول امللك، وحينما بلغ عمره السابعة والعرشين صار نبيًّا، يطوف العالم يلبلغ رساتله)5)".

طوس دان���اى  پيشينه  سخنگوى  عروس)))  چ��ون  سخن  روى  آراس��ت  كه 
راند سفته  گوهر  اكن  نامة  آن  ماند در  ن��اگ��ف��ت��ه  گفتنيهاى  ب��ى 
نبودن��گ��ف��ت آچن����ه رغ��ب��ت پ��ذي��رش گ��زب��رش  ك���زوى  گفت  ه��م��ان 
كرد  زهل  دوس��ت��ان  ىپ  از  دگ��ر  خ��وردنبود  نشايست  حلوابتنها  ك��ه 

(57  -50 ص  رشف��ن��ام��ه،  )ن��ظ��اىم: 
كشيد گوهر  رشته  در  ك��ه  نظاىم  ق��ل��م دي����ده����ارا ق��ل��م درك��ش��ي��د))) 
يافت گنج  در  ك��ه  درى  يافتبناسفته  سنج  گهر  خ����ودرا   ت����رازوى 
ك��رد آوازه  ف���رخ  را  ك��ردرشف��ن��ام��ه  ت���ازه  ب���دو  را  ك��ه��ن  ح��دي��ث 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
املرجع السابق، ص 50.  (3(

بود گ��رد  ج��ه��ان  ش��اه  ك��ه  سكندر  ب��ك��ارس��ف��ر ت��وش��ه پ�����رورد ب��ود)4) 
وديد گشت  چارحد  همه  را  خريدجهان  ن��ت��وان  ملك  ح��د  چ��ار  ىب  ك��ه 

(70 ص  ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
سال بربيست  ران��د  ورق  عمرش  چو  دوال)5)  زد  ب���رده���ل  ب��ش��اه��ن��ش��ى 
هفت اف��زود  بربيست  كه  ره  ورف��تدوي��م  ب��رب��س��ت  رخ���ت  بپيغمربى 

(7( ص  رشف���ن���ام���ه،  )ن���ظ���اىم: 
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"وقد بىن - يف لك رحلة قام بها - مدينة يف لك ناحية من أحناء العالم، من اهلند إىل 
أقىص الروم".)))

بهذه  ادلنيا  فذرع  إىل ساحل،  من ساحل  العالم  يقيس  اذلى  املاهر  "فكن اكملهندس 
اهلندسة، وأراحها من اهلم)))".

ثم أخذ الشاعر يفصل ما أمجله، فسجل تاريخ اإلسكندر، وبدأ يذكر وادله "فيلقوس")3) 
فقال "اكن من بي ملوك الروم ملك مشهور اسمه فيلقوس بسط نفوذه ىلع الروم والروس، 

واكن موطنه بالد ايلونان، ومقر حكمه إقليم مقدونية".)4)

وحتدث عن أصل اإلسكندر، فقال: "إن يف هذه القصة أقوااًل كثرية، وقد اطلعت ىلع 
هذه األقوال مجيعها".)5)

"رأى  فقال  اإلسكندر،  تبىن  فيلقوس  أن  من  ماُروِي  فذكر  األقوال،  بعض  رسد  ثم 
فيلقوس امرأة ميتة يف الصحراء - يف أثناء الصيد - واكن ىلع جثتها طفل يرضع إصبعه من 
قلة اللنب، وكأنه يعض إصبعه حرسة ىلع موت أمه؛ فأمر أتباعه باإلرساع بدفن األم، ومحل 

ده��ر اگر  پ��ر  ك���رد  گ����ردش  ب��ه��ر  شهر)))  گرانمايقه  جندين  ب��ن��اك��رد 
روم ب��أق��ص��ارى  ت��ا  ه��ن��دوس��ت��ان  م��رزوب��ومز  بهر  ش��ه��رى  برانگيخت 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
شناس م���زنل  م��س��اح  بدينگونه  قياس)))  گ��رف��ى  ب��س��اح��ل  س��اح��ل  ز 
كشيد براحت  غم  از  راك��ه  كشيد جهان  مساحت  در  هندسه  پدين 

(73 ص  ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
ذكر نظاىم اسم وادل اإلسكندر ىلع أنه "فيلقوس" وهو قريب من التسمية املعروفة "فيلبيوس" أو "فيليفوس".  (3(

روم ج�����داران  ت��ا  مج��ل��ه  از  ك��ه  وب��وم )4)  م��رز  ازان  ب��ود  دول���ى  ج���وان 
فيلقوس أو  ن���ام  ن���ام���ور  وروسش���ى  روم  أو  ف��رم��ان  ي��ذب��راى 
ب��م��ق��دون��ي��ه خ���اص ت��ر ج���اى أوب��ي��ون��ان زم���ي ب���ود م����أواى أو

(80 ص  رشف���ن���ام���ه،  )ن���ظ���اىم: 
بسيست دواري��ه��ا  داس��ت��ان  اب��ن  در  كسيست)5)   ه��ر  برگفته  م��راگ��وش 

(8( ص  رشف���ن���ام���ه،  )ن���ظ���اىم: 
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الطفل من الطريق، ثم أخذه، ورباه، ودلَّلَ�ه، وجعله ويلًّا لعهده، فكنت هذه صدفة غريبة، 
تدعو إىل ادلهشة، واتلعجب".)))

أنه إيراين، فقال: "وهناك رأي آخر يذكره املجوس، فريبطون نسبه  وأورد ما روى من 
بدارا)))".

وذكر أنه أهمل كثرًيا من اآلراء األخرى، فقال: "وهناك أقوال أخرى ليست صحيحة، 
ال جيد الشاعر نفسه حريًصا ىلع إيرادها")3).

وختم بذكر رأيه هو اذلي يميل إىل أن اإلسكندر هو االبن احلقييق لفيلقوس، فبيَّ أن 
وادلته "اكنت زوجة رشعية للملك فيلقوس، واكنت عروًسا مجيلة عفيفة")4).

وحتدث عن محلها باإلسكندر، وصور وضعه ىلع أحسن فأل، وأمجل طالع "فرس امللك 
بابنه حسن احلظ، وجلس ىلع عرشه، ومنح انلاس كثرًيا")5).

ره��گ��ذرزىب ب���دان  م���رده  دي��د  زىن  رس)))  آورده  ط��ف��ي  أو  ب��ي��ال��ي 
ميمزيد خ���ود  ان��گ��ش��ت  ميگزيدش���ريى  خ���ود  ب��ران��گ��ش��ت  ب��م��ادر 
تاختند ت���اج���اك���ران  پ��رداخ��ت��ن��دب��ف��رم��ود  م�����رده  زن  ب���ك���ار 
بركرفت را  ط��ف��ل  آن  ره  شگفتزخ���اك  ب��ازى  روز  آن  از  فروماند 
شاختشب����ريد وپ�������ريورد وب��ن��واخ��ت��ش خ��ود  ويلعهد  ازخ���ود  پ��س 

(8(  -8( ص  ال��س��اب��ق،  )امل��رج��ع 
پرست آزر  ده��ق��ان  گ��ون��ه  دگ���ر  بست)))  ب���از  أو  ن��س��ل  ك��ن��د  ب����دارا 

(8( ص  ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
نداشت ع��ي��ارى  چ��ون  گفتها  دگ��ر  نداشت)3)  اخ��ت��ي��ارى  ب���رآن  سخنگو 

والصفحة) السابق  امل��رج��ع  )نفس 
فيلقوس ملك  خ��اص  ب��زم  در  ك��ه  ب���ىن ب����ود پ���اك���زيه ون����و ع���روس )4) 

(8( ص  رشف���ن���ام���ه،  )ن���ظ���اىم: 
خبت پ���ريوز  ف��رزن��د  م��ه��ر  أز  ش��ه  بتخت)5)  وب��رش��د  ب��گ��ش��اد  گ��ن��ج  در 

(83 ص  ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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ثم أشار إىل تربية اإلسكندر ىلع يد "نقوماجس" وادل أرسطو، "واكن أرسطو زمياًل هل يف 
ادلراسة، واكن يتفاىن يف خدمته"))).

وحتدث عن جلوسه ىلع العرش، ووصف عدهل، فقال: "امتألت ادلولة بعدهل، فجدد 
بذلك عهد أبيه، وأجرى ما أعجبه من القواني اليت استعملها وادله"))).

ولم يفكر يف إيذاء أحد، ولم يبعد نفسه عن جادة العدل، فرفع الرضائب عن اتلجارة، 
ولم يفرض خراًجا ىلع املدنيي، فعاىف الزراع، ومنح الفقراء، فكن يعمر ادلولة ويسعدها، 

ويقيض ىلع ما فيها من فساد، وحيل حمله اإلصالح")3).

ثم ذكر أن فتوحه لكها تأثرت بهذه العاطفة؛ اعطفة حب العدل، وإنصاف املظلومي.
سببه اكن  أن  وبيَّ  املرصي،  بالفتح  فابتدأ  اإلسكندر،  بطولة  احلديث عن  الشاعر  وبدأ 
تظلم املرصيي من الزنوج، اذلين سدوا مسالك الصحراء)4). "فأمر أن يسري جيشه، حماذيًا 

أرس��ط��و ك��ه ه��م��درس ش��ه��زاده بود بود)))  داده  ب��دو  دل  دى  خبدمتگر 
(86 ص  ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

گشت آوازه  پ��ر  عدلش  ز  والي��ت  ب��دو ت��اج وخت��ت پ��در ت���ازه كشت))) 
بود دي���ده  پ��در  اكه  رسمها  بوده��م��ان  پسنديده  راي���ش  چن��ه  آ  ن��م��ود 

(9( ص  ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
راى ن���ي���اورد  ك���س  ب������آزردن  پ��اى)3)  ت��ه��اد  ع���دل  خ��ط  أز  ب����رون 
خ��راجب���ب���ازار اگن����ان ره���ا ك����رده ب��اچ ش��ه��رى  مقيمان  از  جنست 
برگرفت ق��ل��م  ده��ق��ان  دي����وان  گرفتز  در  درم  ه��م  ب��ب��ي��م��اي��ان 
ميفشاند  وزر  هميكرد  مينشاندع��م��ارت  ولگ  خارميكند  ه��م��ه 

(93  -9( ص  رشف��ن��ام��ه،  )ن��ظ��اىم: 
زنگك سياهان  ج��ن��دان  رسيدند  تنگك)4)  اگه  گ��ذر  بيابان  در  ش��د  ك��ه 

(95 ص  ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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نلهر انليل حى يصل إىل الصحراء)))". ثم بدأت احلرب بينه، وبي الزنج، "فحمل لك من 
الطرفي ىلع الطرف اآلخر من الصباح إىل املساء دون أن جُيَْرح واحد منهم"))).

ثم اشتدت احلرب)3) يف األيام اتلايلة، وانترص اإلسكندر يف انلهاية، "وغنم غنائم كثرية 
لم تستطع اإلبل محلها، فأقام معابر كثرية، ملرور الفيلة ويه حتمل الغنائم اثلمينة")4).

رائعة اكلربيع األخرض،  ابلحر، وجعلها  أول مدينة ىلع ساحل  بعد انلرص -  "وبىن - 
مرشقة اكجلنة، وأقام - يف أحنائها - األسواق العامرة، واملزارع انلارضة، وملا أكمل بناءها 

سماها اإلسكندرية")5).

"ثم أرسل اهلدايا إىل ملك الفرس دارا، فوصلت إىل مدينة خبارى، وأرسل معها رسواًل 
اعقاًل، حُيسن أداء املهمة اليت لُكِّف بها، واكنت اهلدايا منتقاة من أثمن الغنائم اليت غنمها، 

فكنت رائعة لم تر العي مثلها")6).

نيل رود  ل���ب  ك���ز  ب��ف��رم��ودش��ه  رحيل)))  ص��ح��را  س��وى  كندلشكرش 
(96 ص  ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

ساختند بريكديگر  محله  ب��ى  نينداختند )))  اكرى  زخ���م  ي��ك��ى 
(((4 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 

أطنب نظاىم ىف رشفنامه، ص 98- 36) ىف تصوير مناظر احلرب، وسري املعارك بي اإلسكندر والزنج.  (3(
كوه آورده  ب��ر  غنيمت  ص��ح��راء  ز  ستوه)4)  ه��ي��ون��ان  ك��ش��ي��دن  زگ��وه��ر 
پيل پريشت  ك��ن��ده  آ  گنج  ب��س  ب��ررودن��ي��لز  بسته  پ��ل  ج���اى  ب��ص��د 

((36 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
كنار ب��دري��ا  ع��م��ارت  خن��س��ت��ي  بهار)5)  خ���رم  چ��و  ش��ه��رى  ك���رد  ب��ن��ا 
بهشت چ���ون  وروش����ىن  م��ش ج��اى ب���ازار وه��م ج��اى كشتب���آب���ادى 
تمام ش��د  شهرچون  آن  ن��امباسكندر  ن��ه��ادن��د  اس��ك��ن��دري��ه ش  ه��م 

 ((37  -(36 ص  رشفنامه،  )ن��ظ��اىم: 
رسيد دارا  خب��ش  ب��رس  ن��وب��ت  چ��و  رس��ي��د)6)  خب�����ارا  ت���ا  زر  ش���رتب���ار 
وراى هنگك  بفر  م��ردى  كرد  جب��اىگزين  آرد  آخن���دم���ت  آي����ي  ك���ه 
بى ط��راي��ف  غنيمت  از  كىگ��زي��د  ط��راي��ف  نبيند  آن��س��ان  ك��ز 

((38 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
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"فلما أبرص دارا هذه اهلدايا العظيمة، أكل احلسد قلبه... فأجاب إجابة تافهة، لم ُتْعِجب 
اإلسكندر، فاغتاظ من فعله، وصمم ىلع تأديبه"))).

وقطع اإلسكندر اجلزية اليت اكن يرسلها إىل دارا، كما اكن وادله يرسلها من قبل؛ فاستاء 
فيه حتذير هل من بطشه،  ا جافًّا  ردًّ دارا، وأرسل يف طلبها، ولكن اإلسكندر رفض، ورد 
واستشهاد حبروبه مع الزنج، وتنكيله بهم، قائاًل: "لعل امللك ال يعرف عدد الرءوس اليت 

قُِطعت يف احلروب، وإىل أين بلغت محليت، وكم رصعُت من األبطال!... "))).

"فلما سمع دارا جواب اإلسكندر زجمر غضبًا، وتمزي غيًظا، وقال: كيف يتطاول هذا 
امللك اتلافه ىلع دارا؟!..")3).

أصوات  فكنت  فيها،  هوادة  ال  شديدة  حرًبا  "واكنت  الطرفي،  بي  احلرب  وبدأت 
الرصىع تتداخل مضطربة حى يلخيل إيلك أن األرض قد زلزلت زلزاهلا، وأن إرسافيل 

نفخ يف الصور إيذانًا بقيام الساعة")4).

"واكن اجليشان يهجمان اكجلراد وانلمل، وكأن احلرب بي اعملي")5).

چ��ن��ان زن����زىل  دارا  ش��ك��وه��ي��د  عنان)))  ش��د  ت��ر  ب��روت��ي  را  ح��س��د 
رسرسى پ��اس��خ  آن  ن��پ��وش��ي��د ب������رراى إس��ك��ن��درىف���رس���ت���اده 
أو أزاكر  آزرده  ش���د  أوس��ك��ن��در  آزار  ه��م��ي��داش��ت  ن���ه���اىن 

((39 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
جنگك روز  در  كه  نداند  مگرشه  ب��ري��دم دراق��ص��اى زنگك)))  چ��ه رسه��ا 

((58 ص  رشف��ن��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
شنيد س��ك��ن��در  ج���واب  دارا  ج��و  برگشيد)3)  جگر  أز  دورب���اش  بكى 
ب��ودك��ه ه��م س��ك��ه راچ����ه ي����ارا ب��ود دارا  ن����ام  س��ك��ه  ه���م  ك���ه 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
ن��ربد زراه  ب���رام���د  رو  روا  ه���زاه���ز درام�����د ب���م���ردان م��رد)4) 
ب��ردري��د يگديگر  أز  گفى  رساف���ي���ل س����ور ق��ي��ام��ت دم��ي��دزم��ي 

((99 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
تاختند وم��ل��خ  م��ور  چ��و  دولشكر  ساختند)5)  ج��ه��ان  در  ج��ه��ان  ن���ربدى 

((03 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
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ثم "تقدم ضابطان من ضباط دارا - املقربي إيله يف الظاهر، واخلائني يف احلقيقة - إىل 
اإلسكندر، وأظهرا هل أنهما ضاقا ذراًع بظلم دارا وغدره، فحقدا عليه. ثم بيَّنا أنهما يريدان 

إراقة دمه، وقد رتَّبا خطة حمكمة لقتله. وطلبا األمان ىلع روحيهما من اإلسكندر"))).

وقَِبَل اإلسكندر فكرتهما، حقنًا لدلماء فقاال: "إننا نريد قتله غًدا نلخلص ادلولة من 
ظلمه"))).

فلما جاء الغد نفذا ما دبَّراه، مما صّوره الشاعر يف قوهل: "مّد الضابطان الغادران أيديهما 
إىل جسم امللك الضخم - كأنهما فيالن ثمالن - ورضباه بسهم يف جنبه، فتلونت األرض 
بدمه، وأصبحت اكلروض اململوء بالورود احلمراء، ثم خرَّ دارا رصيًعا بسبب ذلك اجلرح، 

فزتلزلت األرض، وكأن يوم القيامة قد حّل بها")3).

"وحينما علم اإلسكندر أن هذين الضابطي األمحقي جتارسا ىلع إراقة دم امللوك ندم 
ىلع عهده؛ اذلي أعطاه هلما ألنه شوه به اسمه، ورفع العصمة عن روحه")4).

خاص ب��ودن��د  رسهنگك  دو  ب���دارا  خالص)))  ودوراز  ن��زدي��ك  ب��اخ��الص 
آم���ده جب����ان  دارا  ب���ي���داد  آم���دهز  م���ي���ان  در  آزردىگ  دل 
كنند دارا  خونريز  ك��ه  دل  كنندب��ران  آش����كرا  خ��وي��ش  ب���راوك���ي 
آراستند ب����ازارى  زينگونه  خ��واس��نچ��و  س��ك��ن��درأم��ان  أز  جب���ان 

((05 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
خب��واه��ي��م ف����ردا ب����راو ت��اخ��ن پ���رداخ���ن)))  م��ل��ك  أو  ب���ي���داد  ز 

((06 ص  رشف��ن��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
پيل چ���ون  غ���دار  رسه��ن��گ��ك  دو  ب�����ران پ��ي��ل��ن گ��ش��ادن��د دس��ت)3) 
بهلوگذار تيغ  يكى  زدن��دش  زارمست  الهل  چون  گشت  زمي  أزخ��ون  كه 
تزي زخ���م  ب����دان  دارا  رسختزيدراف���ن���اد  ي��ك��ى  ب���رام���د  زگ��ي��ى 

(((4 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
ابلهان اكن  دان��س��ت  چ��و  سكندر  شاهنشهان)4)  ب��رخ��س��ون  دل���رين���د 
خويش پيمان  ك��رده  از  شد  خويشپشيمان  أزج��ان  عصمت  برخاستش  كه 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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وأمر بقتل الضابطي، ثم توجه إىل حيث يلفظ دارا أنفاسه األخرية، "ووضع رأسه ىلع 
انلائم  اجلسد  ذلك  فأغمض  املرشق،  انلهار  فوق  املظلم  الليل  وضع  كمن)  )فكن  فخذه 
عينيه، وقال هل: قم من هذا الرتاب وادلم، وََدْعِن فلم تبق يل جناة، ولم يبق ملصبايح ضياء"))).

ثم أخذ دارا يفخر بما اكن هل من عظمة، وبأنه اكن ملك العالم، وطلب منه أال حيركه، 
"أنا ملك ىلع األرض، فال تهزين، حى ال تهزت األرض"))). تَُزلَزل األرض، قائاًل:  حى ال 

فتأثر اإلسكندر، وقال: "أيها امللك. أنا اإلسكندر خادمك)3)". وأظهر هل أنه لم يكن 
راغبًا يف قتله، وأنه أسف ملا حدث، قائاًل: "يف رأيي أن رأس شعرة منك أىلغ من آالف 

اتليجان)4)".

وقال إنه ال فائدة من انلدم بعد أن ُحمَّ القضاة، ثم رجاه أن يطلب لك ما يريد، ووعده بتنفيذ 
مجيع رغباته، قائاًل: "قل لك ما عندك من رغبات، حى آمر بتنفيذها، وإين أعدك بذلك")5).

فأجاب دارا: "يل رغبة يف ثالثة أشياء، أرجو أن تتحقق فضلك يا ملك العالم. أوهلا: أن 
 )ىلع إيران) - ىلع 

ً
تقتص يل ممن قتلن بغري ذنب. وثانيها: أال تقيض - حينما تصري ملك

أحد ممن اكنوا ىلع عرش الكيانيي.. فانزع من قلبك بذور احلقد، وال تنظف األرض من 
نسلنا وثاثلها: أال تنتهك حرمة مزنىل، فارفع قدر ابنى "ُروَشنك" بأن تزتوجها، فقد ربيتها 

ن��ه��اد ب������رران  را  رسخ��س��ت��ه  ن��ه��اد)))  رخ���ش���ان  روز  ت����ريه  ش���ب 
خوابناك ت��ن  آن  چشم  وخاكفروبسته  خ��ون  ين  ب��رخ��زياز  گفت  ب��دو 
نماند ره��اىئ  م��ن  در  ك��ه  ك��ن  چ�����راغ م����را روش���ن���اىئ ن��م��ان��دره��ا 

(((5 ص  رشف��ن��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
نشي ت���ارك  ت���اج  م��ن��م  را  زم���ي  م������ارزان م���را ت���ا ن���ل���رزد زم��ي)))  

(((6 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
ت��اج��دار اكى  ب��ن��ايل��د  س��ك��ن��در  س��ك��ن��در م��ن��م چ��اك��ر ش��ه��ري��ار )3) 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
ب��زندي��ك م��ن ي��ك��رس م���وى ش��اه ك��اله )4)  ه�����زازان  ص��د  از  گ��رام��ي��رت 

(((7 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
كنم ف��رم��ان  ك��ه  دارى  هرچه  بگو  كنم)5)  پ��ي��م��ان  ب��ات��و  گ���رى  چب����اره 

(((8 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
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تربية سامية لطيفة، فال تُبعد قلبك املرشق عنها، ألن العرش يرتفع بامللكت الفاضالت، 
وألن الشمس حيسن أن يالزمها انلور)))".

"فقبل اإلسكندر منه لك ما قاهل. وقام القابل، ومات القائل"))).

عطاًء  انلاس  ومنح  إنسان،  للك  خزائنه  "وفتح  دارا  عرش  ىلع  اإلسكندر  جلس  ثم 
جزياًل، ورتب للك إنسان ما يليق به من عمل، فأسعد ابلائسي")3). 

حى  بفضله  وارتفعوا  فأطاعوه،  بالوالء؛  هل  دانوا  العطاء،  ذلك  اإليرانيون  رأى  "فلما 
جاوزوا عنان السماء، واستحسنوا أعماهل، ودعوا هل باتلوفيق وانلرص")4).

"ثم أمر اإلسكندر اإليرانيي بأن يرتكوا عبادة انلار")5).

نهان ان���در  آرزودارم  چ��زي  س��ه  ب���راي���د ب���اق���ب���ال ش����اه ج��ه��ان))) 
بيگناه ب��رك��ش��ن  آن��ك��ه  خ��واءب��ك��ى  داد  داورى  ري��ن  ب��اىش  ت��و 
كيان وخت��ت  ب��رت��اج  آن��ك��ه  زي��اندوي���م  ن��ي��ارى  ب��اىش  ت��و  حاكم  چ��و 
كي خت��م  از  پ�����ريدازى  خ��و  زم��يدل  م���ا  خت��م��ه  از  ن������ردازى 
منس��وم آن��ك��ه ب��ر زي��ر دس��ت��ان من ش��ب��س��ت��ان  در  ن��ش��ك��ىن  ح���رم 
منست دخت  راك��ه  روشنكك  ب�����دان ن�����ازىك دس����ت چن���ت منهمان 
بلند رس  ك��ىن  خ���ود  خ���واىن  ارمجندب��ه��م  ن���ازاكن  از  گ��ردد  خ��وان  ك��ه 
رسم��ت��اب روش��ن��ك  از  روش���ن  ك���ه ب���اروش���ىن ب���ه ب����ود آف��ت��ابدل 

(((9 ص  رشف��ن��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
گفت وهرچه  از  پذيرفت  سكندر  خفت)))   گوينده  برخاست  پ��ذب��رن��ده 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
كى ب��ره��ر  ب��گ��ش��اد  گ��ن��ج  در  بى)3)   وگ���وه���ر  داد  ب���ى  خ��زي��ن��ه 
كرد پ��دب��دار  ه��رك��ى  اكر  ب���دان خ��ف��ت��ان خب��ت ب��ي��دار ك��رده��م��ان 

(((7 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
يافتند ده��ش  آن  إي��ران��ي��ان  ج��و  تافتند)4)  رسك����ىش  چ��ن��رب  از  رس 
ي��زم��ان ب���رزم���ي  رس  لك���ه گ���وش���ه ب���ردن���د ب��رآس��م��انن��ه��ادن��د 
ك���ه ي����ار ت���وب���ادا س��پ��ه��ر ب��ري��نگ��رف��ت��ن��د ب���ر ش��ه��ري��ار آف��ري��ن

(((7 ص  رشف��ن��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
س��ك��ن��در ب��ف��رم��ود اكي��ران��ي��ان ميان)5)  پ��رس��ى  آت���ش  از  گ��ش��اي��ن��د 

((39 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
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اإليرانيي  كتاب   - "األوستا"  وأحرق  بيوتها،  وحّطم  العبادة،  هذه  ىلع  قىض  وهكذا 
املقدس - ثم "أمر انلاس بعبادة اهلل وحده، وبأن يتَّبعوا ادلين احلنيف، ويبتعدوا عن عبادة 

الشمس والقمر"))).

عرش  ىلع  وجلس  اصطخر،  إىل  "وتوجه  "روشنك"،  فزتوج  بوعده،  اإلسكندر  وَبرَّ 
كيومرث وكيقباد، فزتيَّن به ملك إيران، وقوي به األبطال، وهنأه العظماء، ألنهم ارتفعوا 

بمثل هذا امللك العظيم"))).

ثم عزم اإلسكندر ىلع الطواف حول العالم إلصالحه، وإنقاذه من الظلم، فأرسل زوجته 
الشابة "روشنك" إىل بالد الروم، يرافقها أرسطو.

"وأمر جبمع الكتب الفارسية، يف أرسع وقت ثم اقتبس من لك حكمة صنوفًا، وجعلوا 
كالًّ منها يف جمدل، وأرسلها - مع املرتمجي - إىل بالد ايلونان، تلرتجم من لغة إىل لغة أخرى")3).

واكن  بربكتها،  يلحظى  الكعبة)4)  زيارة  ىلع  "وعزم  املغرب  صوب  اإلسكندر  توجه  ثم 
مرسوًرا بهذا الفأل احلسن، فتوجه جبيشه حنو بالد العرب بعد أن استتب هل ملك العجم، 

اگر روز  ت����ام����ردم  ب���ف���رم���ود  ج���ز إي����زد پ��رش��ى ن���دارن���د اكر))) 
ه��م��ه پ��ش��ت ب��رم��ه��ر وم���اء آورن���دب���دي���ن ح��ن��ي��ى پ���ن���اء آورن����د

((40 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
نهاد ب���ررس  ت���اج  ش��د  ب��اص��ط��خ��ر  جب�����اى ك���ي���وم���رث وك��ي��ق��ب��اد))) 
ق���وى گ��ش��ت پ��ش��ت دل����ريان ب��دوش��د آراس���ت���ه م��ل��ك إي����ران ب��دو
ساختند ب��دوت��ه��ن��ي��ت  اف��راخ��ت��ن��دب�����زراگن  رس  ب����زرىگ  رس  ب����دان 

((58 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
ك��ت��ب خ��ان��ه پ���ارىس ه��رچ��ه ب��ود إش���ارت چ��ن��ان ش��د ك��ه آرن���د زود)3) 
ه���ردرى از  رسب��س��ت��ه  زه���ر ح��ك��م��ى س��اخ��ت��ن��د دف���رتىس��خ��ن��ه��اى 
زب��انب��ي��ون��ان ف��رس��ت��اد ب���ا ت��رمج��ان ب��دي��گ��ر  زب����اىن  از  ن��ب��ش��ت 

((68 ص  رشف��ن��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
أنه اكن  املسلمي ىلع قصته، يلدعموا فكرتهم عنه، ويلثبتوا  للكعبة من إضافات  أن زيارة اإلسكندر  يبدو   (4(

موحًدا، يتبع ادلين احلنيف، ولم يكن من املرشكي، مما جعله يدعو انلاس إىل اتلوحيد، وترك عبادة انلار.
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رؤساء  فأحسن  وغنائم،  ذهب  من  عنده  ما  حتمل  اإلبل  واكنت  الصحراء،  طريق  واختذ 
العرب استقباهل، وأطاعوه، فلم يكادوا يبرصون جيشه املظفر، حى نفذوا مجيًعا أمره"))).

ثم توجه لزيارة الكعبة "وطاف حوهلا الطواف املفروض، وقبَّل بابها، وذكر اهلل - نارصه-  
كثرًيا، وسجد أمام بابها، ومنح الفقراء بسخاء"))).

"وبعد اتلعبد والزيارة، اختذ طريق بالد ايلمن، وفتحها")3).

من  إيله  وصلت  رسالة  أن  غري  بالده  إىل  اتلوجه  ىلع  وعزم  العراق،  صوب  توجه  "ثم 
آذربيجان، تدعوه إىل إصالح شأن بالد األرمن، وعدم إغفاهلا، كما أصلح العالم، وأمخد 

صوت الظلم")4).

فسار اإلسكندر إىل هذه ادليار، ورتب شئونها، كما أصلح بالد األخباز، فخضع امللوك-  
مجيًعا - هل، وأصبحوا يؤدون هل اخلراج")5).

مج��ال      بيند  ن��زي  را  كعبه  ه��م��ان  فال)))  ف���ريوز  نقش  آن  از  ش��اد  ش��وه 
ش��اه ش���د  رام  ع��ج��م  م��ل��ك  ب��م��ل��ك ع����رب ران�����د ب���ن���اه راچ���و 
برگرفت  زر  گنج  جن��رواره��ا   كرفت را   ان����در  ره  ب��ي��اب��ان  ب��ع��زم 
او اف��ش��ان  زر  را  ع���رب  اورسان  ف���رم���ان  خ���ط  ب���ر  آورد  رس 
لشكرش ف�����ريوزى  دي���دن���د  ع���رب ن���زي گ��ش��ت��ن��د ف��رم��ان��ربشچ���و 

((7( ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
گزير   را  ك��س  اونيست  ك��ز  ط��واىف  گري)))  حلقة  را  خ��ان��ه  وش��د  آورد  ب��ر 
داد ب��وس��ه  را  كعبه  در  پ��ن��اه��ن��ده خ���وي���ش ك����رد ي��ادخنستي 
را خ��وي��ش  زدرس  آس��ت��ان  راب����رآن  دروي�����ش  داد  ب���ى  خ��زي��ن��ه 

((7( ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
آوري���د جب���اى  پ��رس��ت��ش  رشط  چ��و  أدي�����م ي��م��ن زب����رپ����اى آوري����د)3) 

((73 ص  رشفنامه:  نظاىم:  )املرجع 
ع��راق ب��م��ل��ك  آم���د  در  ره  دگ���ر  س���وى خ��ان��ه خ��وي��ش ك���رد ات��ف��اق)4) 
آزاداگن چ��و  آم���د  در  اگنب��ري��دى  آب����اد  آذر  ف���رم���ان���ده    ز 
كرد رام  جهان  چون  جهان  شاه  ك��ردكه  ن����ام  ت���ى  زاعل����م  را  س��ت��م 
سست ف��روه��ش��ت  أرم���ن  اكر  بازجستچ��را  را  ب��روب��وم  آن  ن��ك��رد 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
)5) املرجع السابق، ص 73)- 75).
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ثم علم أن "بردعة" حتكمها ملكة اعقلة اسمها "نوشابة)))"، وأن مملكتها يف ريقٍّ مطرد، 
"وأن يف بالطها ألًفا من الفتيات األبكار اجلميالت اكألقمار، يقمن خبدمتها. هذا باإلضافة 
إىل ثالثي ألف فارسة ماهرة.. وليس ىلع بابها أحد من الرجال، رغم أن بعضهم أفراد يف 

اعئلتها"))).

فصمم اإلسكندر ىلع السري جبيشه إيلها، ولكنه عدل عن هذه الفكرة، وآثر أن يذهب 
الرسل، وتوجه إيلها يف  "فأعد نفسه كما يفعل  قِبَل اإلسكندر.  إيلها يف صورة رسول من 

هيئة رسول")3).

الفتيات  وصفت  إيله،  املؤدي  والطريق  ابلالط  "فزينت  بوصوهل  نوشابه  وعلمت 
اجلميالت مزينات بمختلف أنواع الزينة")4).

ثم أمرت بإدخال الرسول عليها، فدخل بشجاعة، واجته اكألسد املغرور حنو العرش، ولم 
خيلع سيفه، ولم ينحن كعادة الرسل")5).

أنه "قيدافة" ويبدو أن هذا االسم  ))) ذكر الفردويس ىف منظومته "شاهنامه"، ج 4، ص 33. اسم ملكة بردعة ىلع 
"قيدافة". من  قريب  وهو   ،Candace أنه:  ىلع  ايلونانية  يف  يذكر  ألنه  نظاىم؛  ذكره  اذلي  "نوشابة"  من  أصح 

پيشاه در  ب��ك��ر  زن  ماه )))  ه����زارش  چ��و  هريك  بسته  كمر  خبدمت 
س��وار چ��اب��ك  ك��ن��زيان  از  ه��زاررون  ىس  زن  ش��م��ش��ري  غ��الم��ان 
ب���ردرش  ك��ى  م����ردان  ز  وگ���ر چ��ن��د ن��زدي��ك ب����ودى ب��رشنگشى 

((77 ص  رشف��ن��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
س���وى ن���از ن��ي ش��د ف��رس��ت��اده وار)3)  ب��رس��م رس����والن ب���راراس���ت اكر

((8( ص  رشف��ن��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
را دراگه  ن��وش��اب��ه  را )4)  ب���رآراس���ت  راه  آه��ن��ي  گ��رف��ت  در  ب���زر 
زيب ك��ون��ه  بصد  اگن���را  دلفريبپريچهر  آراس��ت��ه  ص��ف  ان��در  ص��ف 

((8( ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
دل��ري  درآم�����د  أزدر   ف��رس��ت��اده  شري)5)  خرامنده  چ��ون  شد  ختت  س��وى 
ب���رس���م رس�����والن ن�����ربدش ن��م��ازك��م��ر ب��ن��د ش��م��ش��ري ن��گ��ش��اد ب��از

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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فأمهلته  عندها)))،  اإلسكندر  صورة  واكنت  الرسول؛  أمر  يف  تشك  "نوشابة"  وأخذت 
يوًما، ثم أحرضت الصورة، وأخذت تقارنها بوجه الرسول حى تأكدت من أنه هو اإلسكندر 
نفسه، ثم أطلعته ىلع ذلك، فأنكر، فأرته صورته، فلما رآها "خاف واصفر لونه، وترضع 

إىل اهلل، لىك يراعه"))).

"وملا عرفت نوشابة أن األسد القوى قد خاف تلطفت، وقالت: أيها امللك املظفر!.. كم 
أحدث ادلهر مثل هذه احليل!.. فال تفكر يف يشء، واعلم أن صداقيت أكرث من أي يشء 
آخر؛ وأن هذا املزنل مزنلك، وأين لك جارية مطيعة، وخادمة منقادة، سواء يف ديارك أم يف 

ديارى")3).

ثم خلعت عليه خلًعا كثرية، وأقامت هل حفاًل عظيًما، انرصف بعده مرسوًرا؛ بعد أن 
خلع عليها، وىلع من حوهلا هدايا قيمة، وعطاء عظيًما.

ثم سار إىل جبال الربز، واكن رجاهل حيملون ثروته معهم، ويسريون ببطء لكرثة ما اكن 
اإلسكندر أصحابه يف  فشاور  واتلعب،  باملشقة  اجلواهر واذلهب، حى شعروا  معهم من 
أمر هذه اجلواهر، فأشاروا عليه بدفنها حتت األرض، وإقامة طلسم عليها، ففعل ذلك)4)".

))) ذكر نظاىم أن "نوشابة" حينما سمعت عن اإلسكندر وشجاعته، وغلبته يف احلروب، وميله إىل اإلصالح. أرسلت 
أحد رساميها لريسم هلا صورته، ألنها اكنت حتب االحتفاظ بصور العظماء.

چ��واكه روي��ش  رنگك  وش��د  برتسيد  پناه)))  خ����ودرا  ب���رد  خ���ود  ب�����داراى 
((87 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 

تندشري اكن  ن��وش��اب��ه  دان��س��ت  چ��و  بزير)3)  آم��د  ت��ن��دى  از  ش��د  ه��راس��ان 
اكم���ار خ���رسو  اكى  روزاگرب��دوگ��ف��ت  چ��ن��ي  آرد  ب����ازى  ب���ى 
دان م��راب��ي��ش  وم��ه��ر  دانم��ي��ن��دي��ش  خ��وي��ش  خ��ان��ة  را  خ��ان��ه  ه��م��ان 
امت���را م���ن ك��ن��زيى پ��رش��ت��ن��ده ام ب��ن��ده  اينجايكى  ه��م  آجن��ا  ه��م 

((8( ص  رشف��ن��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
)4)  املرجع السابق، ص ))3- 3)3.
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وواصل سريه حى فتح قلعة "در بند"، وسار منها إىل قلعة "رسير" حيث "أجلسوه ىلع 
الكأس اليت اكن  الظفر يف  عرش كيخرسو، ونرثوا األموال حتت قدميه، وقدموا هل مخر 

امللوك القدماء يرشبون فيها اخلمر"))).

يطلب  ولم  رشبها  ثم  الكأس،  أبرص  حينما   - احرتاًما   - مكنه  من  اإلسكندر  "فقام 
غريها"))).

ثم ذهب اإلسكندر إىل اهلند عن طريق خراسان، واكن ملكها "كيد" قد قرأ رساتله، 
فأرسل اهلدايا إيله، ىلع أن يتعهد هل بعدم اإلاغرة ىلع بالده. 

واكنت اهلدايا أربًعا ذكرها الشاعر ىلع لسان "كيد" فقال: "األوىل: أرسل ابنيت إىل امللك، 
ويه فتاة مجيلة اكلشمس املرشقة، واكلقمر املنري، واثلانية كأس من الرشاب نادر الوجود، 
ال ينقص الرشاب بالرشب منها، واثلاثلة فيلسوف حيل املعضالت، والرابعة طبيب اعقل 

ماهر، جيعل املرىض أقوياء")3).

وقبل اإلسكندر اهلدايا، وتعاهد معه، ثم "سار من اهلند إىل "اتلبت" وتوجه منها إىل 
أقىص الصي")4).

ن��ش��ان��ن��د ب���ر خت���ت ك��ي��خ��رسوش ف��ش��ان��ن��د ب�����ررس ن���ث���ارن���وش))) 
ري��زن��دىم ف����ريوزه  ج���ام  آن  ن���زدي���ك وىدر  آرن�����د  ب���ف���ريوزى 

(3(9 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
خاست ب��رب��اى  دي��د  را  ج��ام  چوشه  خنواست)))  وديگر  جام  بكى  آن  خب��ورد 

(33( ص  رشف��ن��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
بشاه ف��رس��ن��م  خ���ود  دخ���رت  ي��ك��ى  وماه)3)  خورشيد  تابنده  كه  دخ��رت  چه 
ناب ي��اق��وت  ز  ج��اىم  ن��وش  ك��زو ك��م ن��گ��ردد زخ���وردن رشابدوي���م 
ك��ه ب��اش��د ب����راز ف��ل��ك ره��ن��م��اىس���وم ف��ي��ل��س��وىف ن��ه��اىن گ��ش��اى
وچست خردمند  ش��ىك  پ��ز  ك���ه ن���انل���داكن���را ك��ن��د ت��ن��درس��تچ��ه��ارم 

(356 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
زم��ي بتبت  ش��د  ه��ن��دوس��ت��ان  ز  چي)4)   ب��أق��ص��اى  درآم�����د  ت��ب��ت  ز 

(366 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
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ولكن ملك الصي رفض - أواًل - أن يدفع اجلزية، فأاغر اإلسكندر عليه، "ففزع 
قائد الصي، وأخذ يتوجس خيفة من اغرة اإلسكندر من الليل حى الصباح"))).

ثم انتى األمر بالصلح، وعزم اإلسكندر ىلع الرجوع إىل بالد ايلونان، ولكن رساًل من 
"أرمينية" جاءوا إيله، من قبل ملكها "دوال"، وأخربوه بأن الروس قد هجموا ىلع "بردعة"، 
هضبة  ىلع   - إيلها  طريقه  يف  وهو   - ومر  إيلها،  اإلسكندر  فسار  نوشابة،  ملك  وحطموا 
رِس جبمال نسائها، وكن سافرات، فطلب من زعماء الق�پچاق أن يأمروا 

ُ
الق�پچاق حيث أ

النساء بتغطية وجوههن حى ال يغري جنوده بمتابعتهن، ولكن الزعماء أجابوا بأن هذه 
اعدتهم، وقالوا: "ملا اكن عدم انلظر إىل الوجه الغريب أفضل رشاًع، فإن الوزر يقع ىلع العي 

ال ىلع الوجه السافر"))).

ولكن اإلسكندر استطاع - بواسطة طلسم - أن حيملهم ىلع قبول ما أراد، ثم واصل 
سريه إىل بالد الروس، حيث قامت احلرب بي الطرفي، ودارت بينهما سبع معارك خمتلفة)3)، 
انتهت بانتصار اإلسكندر، فُهِزم الروس وقُِتل منهم عدد كبري، وقد أمجل الشاعر نتيجة 

هذه احلروب يف قوهل: "فأمعن جيش اإلسكندر يف الروس قتاًل وأرًسا وشنًقا)4)".

وخلص اإلسكندر "نوشابة" من األرس، وغنم غنائم كثرية ال حتىص، وال تعد.

ش��اه شبيخون  از  ج��ي  س��پ��ه��دار  صبحاه)))  ت��ا  ش���ام  أز  أي��م��ن  ن��ب��ود 
(387 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 

به ن��ادي��ده  بيانه  روى  در   چ��و  ج��ن��اي��ت ن��ه ب����رروى ب���ردي���ده به)))  
(4(6 ص  رشف��ن��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 

)3) وصف نظاىم هذه احلروب وصفاً دقيقاً مفصاًل يف رشفنامه، ص 436- 473.
رخيتند وخ��وى  خ��ون  ب��ى  گ��رف��ت��ن��د وك��ش��ت��ن��د وآوخي��ت��ن��د)4)  زروىس 

(476 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
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احلياة "فرس اإلسكندر  ماء  يوجد  الظالم، حيث  قريبًا من منطقة  أنه أصبح  ثم علم 
بتلك العي، وأظهر الفرح والغبطة"))).

وسار يف الظالم يبحث - مع اخلرض))) - عن ماء احلياة، فعرث اخلرض ىلع العي "فلما 
ما  بقدر  منه  ورشب  املاء،  هذا  يف  واستحم  وقت،  أرسع  يف  مالبسه  وخلع  نزل،  وجدها 

استطاع، فأصبح جديًرا باحلياة األبدية")3).

أما اإلسكندر؛ فقد ضل الطريق "وظل يبحث عنها أربعي يوًما، فلم يعرث هلا ىلع أثر، 
وظل يف الظالم")4).

يف   - ورجع  "فيئس  العي  ىلع  العثور  يستطيع  لن  ألنه  بالعودة،  ينصحه  هاتًفا  وسمع 
انلهاية - بعد أن سار يف ذلك الطريق وقتًا طوياًل")5).

ب���ى ك����رد ش�����ادى وف��رخ��ن��دىگ)))   س��ك��ن��در ب����دان چ��ش��م��ه زن��دىگ
(498 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 

))) خلط نظاىم قصة اإلسكندر بقصة "موىس والعبد الصالح" اذلي قيل إنه "اخلرض"، كما خلطها بقصة "ذي القرني" 
ولعل السبب يف ذلك أن قصة "ذي القرني" وردت يف القرآن بعد قصة "موىس واخلرض" مبارشة يف سورة الكهف: 

آيات 65- 98.
گرفت آش��ن��اىئ  خ��رض  چشمه  گرفت)3)   چوبا  روش���ن���اىئ  أو  چ��ش��م  ب���دو 
چست بركند  وج��ام��ه  آم��د  شستف���رود  پ��اك  چشمه  ب��دان  وت��ن  رسو 
ب��راكرش��د چندانكه  خ���ورد  شدوزو  زشاوار  أب������درا  ح���ي���ات 

(5(0 ص  رشف��ن��ام��ه،  )ن���ظ���اىم: 
ران��د جشمه  درج��س��ن  روز  ماند)4)  چهل  ودرس��اي��ه  نفكند  ب��راوس��اي��ه 

(5(( ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
ازان ره كه أو عمر برداز گشت گشت)5)    ب��از  اعق��ب��ت  ش��د  نوميد  چ��و 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)



نظاىم الگنجوى
410410

"فلما وصل اإلسكندر إىل بالد ايلونان، اكن قد حصل ىلع مفتاح كزن السعادة، ألنه 
استفاد من رحلته علًما كثرًيا، ففتح - بذلك - باب احلكمة اإلهلية، ثم وصل إيله اتللكيف 

بانلبوة، فامتثل األمر"))).

وحروبه،  رحالته،  صور  أن  بعد  اإلسكندر،  بطولة  عن  حديثه  نظاىم  ختم  وهكذا 
وفتوحه، ومهد للحديث عن حكمته، ونبوته. وهما اجلانبات املكمالن لشخصية اإلسكندر 
عند نظاىم؛ وقد صورهما يف "خردنامه وإقبانلامه" وهما يكونان املجدل اثلاىن من منظومة 

"إسكندرنامه".

فندع اجلانب األول، نلعرض حكمة اإلسكندر؛ كما صورها نظاىم يف "خردنامه".

رسيد ي��ون��ان  خن��ت  ب���از  چ��وش��ه  لكيد)))   س���ع���ادت  گ��ن��ج  داد  ب����دو 
ك��ردزدان����ش ب��ى م��اي��ه��ا س���از ك��رد ب���از  اي�����زدى  ح��ك��م��ت  در 
بيغمربى رس��ي��دش  ف��رم��ان  ف��رم��ان��ربىچ��و  ز  گ����ردن  ن��پ��ي��چ��ي��د 

(5(( ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 



الفصل اثلالث
حكمة اإلسكندر كما صورها نظاىم يف خردنامه

بدأ نظاىم حديثه عن حكمة اإلسكندر، فذكر بعد املقدمة اتلقليدية أن اإلسكندر - 
بعد وصوهل إىل بالد ايلونان - أمر الفالسفة برتمجة كتب العلم املختلفة اليت عند األمم 

إىل اللغة ايلونانية، واختار من الكتب الفارسية كتاب "خداى نامه)))".

كما أمر بتأيلف الكتب يف خمتلف املوضواعت؛ "فألفوا - أواًل - كتاب "گيىن شناس" 
يف اجلغرافية، ثم كتاب "رمز روحانيان" يف علم األرواح والطلسمات، وهو اذلي خدل اسم 
ايلونانيي ورفع صيتهم، ثم كتاب "سفر إسكندرى"، وهو اذلى استطاع ايلونانيون فيه حل 

املعضالت"))).

وقد احرتم اإلسكندر العلماء؛ فأىلع شأنهم، وأمر بتعظيمهم قائاًل: "إن العالم معظم 
دلينا، فال يبحث أحد عن وسيلة يرتفع بها ىلع غريه إال عن طريق العلم")3).

نظاىم: خردنامه وإقبانلامه، ص 37.  (((
قياس از  بست  كه  ط��رازى  خنستي  شناس)))  گيى  هست  اكن  كتابيست 
ك����زو زن����ده م��ان��ن��د ي��ون��ان��ي��ان دگ����ر دف����رت رم����ز روح���ان���ي���ان
روم اكه��ل  اس��ك��ن��درى  سفر  ب���دون���رم ك���ردن���د آه���ن چ��وم��ومهمان 

(38  -37 ص  ال��س��اب��ق،  )امل��رج��ع 
بلند خت��ت  ز  ش��د  چ��ن��ان  إش���ارت  ك��ه دان��اس��ت ن��زدي��ك م��ا أرمج��ن��د)3) 
م��گ��ر ك���ز ط��ري��ق ه���ر پ����رورىجن��وي��د ك���ى ب��رك��ى ب��رت��رى

(38 ص  ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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فوىل اجلميع وجوههم شطر العلم، وجعلوها ترشف بفضله، وتعلموه من احلكماء، وذاع 
صيت بالد ايلونان عن طريق العلم، بفضل ثقافة ذلك امللك املحب للمعرفة"))).

القرني  بذي  اإلسكندر  تسمية  وردت يف  اليت  األقوال   - ذلك  بعد   - نظاىم  ثم رسد 
أو لطول زلفتيه  املغرب..  إىل  العالم من املرشق  القرني ألنه طاف  ذا  فقال: "اكن يسىم 
وجتعدهما خلف أذنيه اكلقرني، يف قول آخر؛ أو ألنه رأى يف املنام ارتباط قرين الفلك 
بواسطة الشمس، وذلك يف قول ثالث؛ أو ألن عمره اكن قرني من الزمان، كما قال بعض 

املؤرخي يف قول رابع"))).

ثم ذكر ما أورده أبو معرش ابلليخ يف كتاب األلوف، فقال: "ويقول أبو معرش يف كتاب 
األلوف رأيًا آخر، هو أنه ملا مىض ىلع موت اإلسكندر وقت طويل، لم يصدق أحد أنه مات، 
فرسم ايلونانيون - من فرط حبهم هل - صورته ىلع ورقة، وأتقن الرسام رسمها فبدت رائعة، 
ثم رسو صوره َملَكي عن يمينه وشماهل يف صورة قرني، كما تصوره املنجمون اذلين قالوا: 
األرجاء،  اإلسكندر يف مجيع  قصة  فانترشت  وشماهل..  يمينه  ملكي عن  هل  اهلل خلق  إن 
بمجرد انتقال هذه الصورة من بالد ايلونان إىل غريها من اجلهات، وحازت إعجاب انلاس 
مجيًعا، فأشادوا بفن الرسامي ايلونانيي، فلما أبرص العرب تلك الصورة، رسموا لإلسكندر 

وختند ب��راف��ر  ب��دان��ش  رخ  ه��م��ه  آم��وخ��ت��ن��د)))  دان����ش  ف���رزان���ان  ز 
پسند دان���ش  ش��اه  آن  فرهنگك  بلندز  ب��دان��ش  ي��ون��ان  آواز  ش��د 

(37 ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
بودنام ب��دان  فرنش  دو  صاحب  كه  آورداكم)))  وم��غ��رب  م���رشق  ب��ر  ك��ه 
داش��تب������ق������ول دي������گ������ر ك���ه  پيچيده  بشت  ب��س  دوكيسو 
خواب وقت  در  كه  ديگر  قول  آف��ت��ابهمان  ب��س��ت��داز  ف��ل��ك  ق���رن  دو 
اكر آم����وز  زد  داس���ت���اىن  ازروراگردي��گ��ر  آم��د  ق��رن  دو  عمرش  ك��ه 

(44 ص  ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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صورة أخرى تقليًدا هلا، وظنُّوا أن اإلسكندر طويل، وأن املرسوم ليس َملًَك بل قرنًا، واكن 
هذا هو اذلى أوقعهم يف اخلطأ، فأطلقوا عليه لقب ذي القرني)))".

ُذين اإلسكندر اكنتا 
ُ
ثم ذكر قواًل آخر، أثبته يف قوهل: "وقال يل اعلم قواًل غري هذا هو أن أ

أكرب من احلجم الطبييع"))).

وبّي أن اإلسكندر اكن يُطيل شعره يلغطيهما، مما جعل شعره يُشِبُه القرني. 

ثم أورد قصة تتعلق بأذين اإلسكندر، ويه أن رسهما وُِضَع يف ينبوع جيرى يف الصحراء، 
فنبت منه ناي، وأن قاطع أحجار أخذ هذا انلاي، وصار يُْصِدر منه نغمات خمتلفة، اكنت 
الرجل،  فاضطرب  إيله،  بإحضاره  فأمر  بذلك،  اإلسكندر  فعلم  امللك،  رس  هل  تكشف 

وأقسم باهلل أنه لم يقل الرس ألحد، فعفا اإلسكندر عنه)3).

وأجزاءه  مضطرًبا،  القسم  هذا  ترتيب  جتعل  متنوعة  أخرى  قصًصا  الشاعر  يورد  ثم 
مفككة، مما لم نالحظه يف املنظومات السابقة، وهذا يرجح أن بعض أجزائه قد ضاع.

فيلسوف جهان  گويد  گونه  دگ��ر  أب���و م��ع��رش ان����در ك��ت��اب أل���وف))) 
زمان آم��د  رس  برسكندر  چ��ون  درك��م��انكه  را  خلف  خلل  آن  ن��ب��ود 
داشتند ي��ون��ان��ي��ان  ك��ه  بناشتندزم��ه��رش  ن��ق��ش  ب���رش  ب��ك��اغ��د 
تگرش ص��ور  لكك  خ��ود  برجاى  خ��ورشچو  در  آراي����ىش  آراس����ت  ب��ر 
نار پيكر  بست  دك��ر  نقش  ي��ك��ى ب��رب��م��ي وي��ك��ى ب��ري��اردو 
انگيخته ه��ي��لك  رس  از  ق���رن  آم��ي��خ��ت��هدو  وزر  الج������ورد  ب�����راو 
شناس هيئت  م��رد  ش��ان  ك��رد  ق��ي��اسلقب  زروى  ف��رش��ن��ه  ف���رخ  دو 
آراس��ت��ش اكي���زد  ب��ي��ك��رى  در  ف��رش��ت��ه ب���ود ب��رج��پ وراس��ت��شك��ه 
دل��ربى ب���دان  بيكر  ه��رس��ه  آن  پيكرىچ��و  بهر  ببكر  دو  از  ب��رد  ك��ه 
اف��ت��اد س����واد  ب��دي��گ��ر  ي��ون��ان  ح��دي��ث س��ك��ن��در ب���دو ك���رد ي��ادز 
م��رزوب��وم بهر  اي��ش��ان  از  رومثنارفت  دس����ت����كران  آراي������ش  ب���ر 
بگماشتند دي��ده  ب��دان  چ��ون  اناشتندع��رب  ص���ورت  دگ���ر  س��ك��ن��در 
دراس��ت قرنش  اكجن��ه  بودشان  اسكندراستگمان  ك��ه  فرشته  ف��رخ  ن��ه 
اند افتادقه  شبهت  در  روى  اب��ن  اندأز  داه  لقب  قرنش  دو  صاحب  كه 

(45-44 ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
هوش خداوند  من  با  گفت  اين  جز  گوش)))  دو  ب��ودش  ان��دازه  از  ب��ريون  كه 

(45 ص  ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
نظاىم: خردنامه وإقبانلامه، ص 48.  (3(
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والقصة األوىل: يه أن اإلسكندر اكن حزينًا ملرض فتاة اكن يعشقها، واكن يظن أنها 
سوف تموت، فأبرص راعيًا شيًخا، فداعه للجلوس معه، واكن الرايع اعلًما، وحمدثًا بلًقا، فلما 
فهم رس حزن اإلسكندر، قص عليه قصة ىه: أن أحد أمراء "مرو" اكنت هل عروس مجيلة 
بها حبًّا، فمرضت مرًضا شديًدا حى يئس من شفائها،  يهيم  فتاة اإلسكندر، واكن  تشبه 

ولكنها شفيت يف انلهاية، فعاش األمري معها سعيًدا.

فتفاءل اإلسكندر؛ "وبينما هو كذلك جاءه نبأ شفاء معشوقته، فعلم أن الفتاة اجلميلة، 
قد جنت بفضل حبها هل، )تلهيئ هل أسباب السعادة واهلناء)"))).

ثم ذكر قصة "أرشميدس" ويه أنه اكن أمجل شباب عرصه، وموضع عطف اإلسكندر، 
وحب أرسطو، اذلى اكن يتخذه ابنًا، ويعلمه يلخلق منه إنسانًا فاضاًل، ألنه اكن يعتقد أن 
تلميًذا اعقاًل فاضاًل خري من ألف تلميذ أمحق، ولكن "أرشميدس" انقطع عن ادلرس 
ىلع  استولت  ألنها  ذلك،  يف  الرس  هو  مجيلة  فتاة  حبب  انشغاهل  أن  األستاذ  وعرف  فجأة، 
رشابًا،  أعطاها  ثم  أمامه،  الفتاة  رض 

ُ
حت أن  أرسطو  فطلب  هواها،  أسري  فجعلته  مشاعره، 

فذهب مجاهلا، وداع "أرشميدس"، وطلب منه أن ينظر إيلها، "فلما أبرص الشاب الفتاة، قال 
ألستاذه: من هذه املرأة القبيحة؟!)))".

ل بوفاة الفتاة  ثم قطع عالقته بها، رغم أن أرسطو أاعد إيلها مجاهلا بعد ذلك؛ مما عجَّ
بعد مدة قصرية.

خاص ب��زم  أز  كه  خ��رسو  ب��ود  دري��ن  خ��الص)))  ب���ر  آوازۀ  آم����د  ب����رون 
پرست خ��رسو  م��اه  ب��ان  مهر  آن  ب��إق��ب��ال ش��ه ع��ط��س��ه دادورس����تكه 

(55 ص  ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
بنگريست صنم  در  ج��ون  جوانمرد  كيست؟!)))  زززش��ت  اي��ن  گفت  باستاد 

(58 ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
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وتتلوها قصة "مارية القبطية" وىه ابنة أمري شايم استوىل األعداء ىلع أرضها بعد وفاة 
وادلها، فلجأت إىل اإلسكندر، واستنجدت به، وصارت تلميذة ألرسطو؛ ففتح هلا أبواب 
علمه، فتعلمت منه علوًما كثرية - منها صناعة اذلهب - وساعدها اإلسكندر ىلع اسرتداد 

ملكها))).

ثم أخذت األمرية تصنع اذلهب إىل أن أثَرْت، فكنت لك دابة عندها - حى احلمري - هلا 
رسوج من ذهب. "واستعملت ذهبًا كثرًيا للزينة، فجعلت كالبها بسالسل ذهبية"))).

أمامهم  فصنعت  الصناعة،  هذه  رس  منها  يلتعلموا  الكيمائيي  من  عدد  إيلها  وجاء 
اذلهب من شعرها، ثم أخذت ترشح هلم األعشاب املختلفة اليت تفيد يف هذه الصناعة.

ثم ذكر الشاعر قصة معرتضة يه: أن رجاًل من خراسان، استطاع أن خيدع أهل بغداد، 
واخلليفة نفسه، بتغيري لكمة "كربيت" إىل "تربيك" طريقة كيمائية)3).

وانتهت قصة "مارية" بغضب اإلسكندر عليها، بعد أن دسَّ احلساد بينها وبينه، ولكنها 
ه، وترضيه باهلدايا. استطاعت أن تكسب ودَّ

عليه  يقص  أن  منه  وطلب  امللك،  فاستداعه  ا،  جدًّ غنيًّا  أصبح  فقري  قصة  وتتلوها 
حدث  ثم  راضية،  عفيفة  زوجته  واكنت  شديًدا،  فقًرا  فقرًيا  اكن  إنه  الرجل  فقال  قصته، 
أنها اكنت تضع يف وقت لم يكن يملك فيه شيئًا، فخرج يطلب الرزق، وسار حى وصل 
إىل الصحراء، فوصل إىل مزنل دارس، وأراد أن حيتيم به، فالحظ أن املزنل يسكنه أخوان 
زجنيان، وأن أحدهما قام الستخراج كزن يوجد فيه، فلما فرغ من استخراجه وثب عليه 

املرجع السابق، ص 63.  (((
رسداش���ى ه���رك���ه   أو  اگه  ب���در  اك����ر خ���رب���دى زي����ن زرداش����ى))) 
انباشتند زي���ور  ب��ر  زرك���ه  ب��س  داش��ت��ن��دز  زر  ب��رجن��ري  را  س���ان 

(64 ص  ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
نظاىم: خردنامه وإقبانلامه، ص 67- )7.  (3(
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زوجته،  إىل  به  الكزن، وأرسع  الفرصة ومحل  الفقري  فانتهز  دفنه،  فقتله، ورشع يف  أخوه، 
واجلاه. الرثوة  بمودله  أقبلت  اذلي  السعيد  بابنه  الرجل  فرس  ابنًا،  وضعت  قد  اكنت  اليت 

سعادته  وأن  سعيًدا،  فوجده  املولود،  طالع  يرى  أن  "واليس"  من  اإلسكندر  فطلب 
مستمدة من دولة اإلسكندر))).

ثم تأيت قصة مؤامرة سبعي حكيًما ضد "هرمس" وإنكارهم االعرتاف بعلمه ومكنته، 
لت هؤالء احلكماء إىل تماثيل. وقد امتدح  فغضب، ونفذ صربه، فاستعمل لكمة سحرية، حوَّ

اإلسكندر فعله، فأقره وَهنَّأه.

فغضب  بابلالط،  ُعِقَد  اجتماع  أثناء  يف   - أفالطون  إىل  أرسطو  إساءة  قصة  وتتلوها 
صنع  ثم  األفالك،  أنغام  فيها  يسمع  اكن  اعيلة،  قبة  يف  واعش  انلاس،  واعزتل  أفالطون، 
آلة موسيقية، وذهب بهما إىل الصحراء، فكنت نغماتها جتذب احليوانات، وجتعلها أيلفة.

مما  فعلها،  تفعل  لم  نغماتها  تشبهها، ولكن  آلة موسيقية  بذلك، فصنع  أرسطو  وسمع 
جعله يذهب إىل أستاذه "أفالطون" ويطلب منه العفو، ويثن عليه كثرًيا))).

"فلما عرف اإلسكندر أن أفالطون صار أعظم أستاذ يف بالد ايلونان رفع درجته يف 
السيادة، وأىلع مزنتله عنده")3).

))) املرجع السابق، ص )7- )8.
))) نظاىم: خردنامه وإقبانلامه، ص )8- )9.

علوم هر  كز  دانست  چو  ف��الط��ون ش��د اس��ت��اد دان���ش ب��روم )3)   سكندر 
رسورى آن  در  پ��اي��ش  ب���االت���رىب���راف���زود  داد  خ�����ودش  ب����زند 

(9( ص  ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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ثم قص أفالطون ىلع اإلسكندر قصة راٍع وجد حصانًا حناسيًّا يف اغر، ووجد يف جوفه 
جثة رجل ميت لم تعطب، واكن يف إصبع الرجل خاتم فأخذه الراىع، ولبسه، فالحظ أن 

الراعة ال يرونه إذا وقف يف وسطهم فاستعان بهذا اخلاتم حى أصبح ملك))).

وتتلوها قصة "اإلسكندر مع سقراط"، وىه: أن سقراط اكن زاهًدا يعيش يف الصحراء، 
فداعه اإلسكندر إىل بالطه، فرفض، فزاره اإلسكندر، وقّدم هل هدايا فلم يقبلها، ونصحه 

بنصائح مفيدة "فأمر اكتبه بتسجيلها، فكتبها بماء اذلهب"))).

وهكذا اجتمع احلكماء حول اإلسكندر، وأخذت تظهر شخصيته كحكيم، فقد زاره 
حكيم هندي، وسأهل عن: نهاية العالم، وحقيقة الروح، واألحالم، وعلم انلجوم.

فأجاب اإلسكندر عن نهاية العالم بقوهل: "إن اهلل خلق اعملي: دار ادلنيا، ودار اآلخرة؛ 
الطيبة، وحتصد يف  األعمال  وتعمل  ادلنيا،  تزرع يف  وأنت  مفتاحه؛  وادلنيا  فاآلخرة كزن، 

اآلخرة ثمار الزرع)3)".

وأجاب عن الروح بأنها خادلة ال تموت، قائاًل: "ماذا يقولون يف قصة رجل مات؟.. هل 
تمويًها،  الروح، وليس هذا  أسلم  يقولون  الروح؟..  ماتت  يقولون  أم  الروح  أسلم  يقولون 
اهلل،  نور  من  طاهر  ألنها شعاع  الروح  فدع  موتها.  وبي  الروح،  إسالم  بي  فرق  فهناك 

وليست من املاء والطي")4).

)))  املرجع السابق، ص )9- 97.
ب��ف��رم��ود ت��ا م���رد اكت���ب رسش��ت هارانيشت)))  نكنه  آن  زر  ي���أب 

((08 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
ك��ه اي���زد دوگ��ي��ى ب���دان آف��ري��د ك��ه آجن���ا ب���ود گ��ن��ج واي��ن��ج��ا لكيد)3) 
واكرن���وى ك��ش��ت  اي��ن��ج��اك��ىن  ب���دروىدر   را  ب��رك��ش��ت��ه  آجن���ا  در 

(((3 ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
سرد اوج��ان  كه  شخىص  ز  حكيت  بمرد)4)  ي��اج��ان  داد  ج��ان  گويند؟  ج��ه 
زرق نيست  واب��ن  داد  جان  ف��رقبگويند  ت���اف���روم���رده  ب���ود  داده  ز 
پاك فروغيست  كذراكن  گذر  در  وخ���اكزجان  آب  أز  ن���ه  إل���ى  ن���ور  ز 

(((5  -((4 ص  ال��س��اب��ق،  )امل��رج��ع 
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وجتاربه،  اإلنسان،  حلياة  صدى  يه  وإنما  خيايلة،  ليست  بانها  األحالم  عن  وأجاب 
فقال: "إن األحالم مصدرها نفس اإلنسان، فاألشياء املألوفة دليه - ال الغريبة عنه - يه 
اليت تأيت يف احللم، فإذا رأيَت ميتًا أو حيًّا يف احللم، فإن منشأ هذا تفكريك أنت، فهو نور 

ينترش من شمعتك، وهو ممثل لفكرك الصايف، ومظهر ألملك وإدراكك"))).

سبعة)))  اإلسكندر  اختار  "ثم  آراءه.  وقبل  اإلسكندر،  بإجابات  اهلندي  أعجب  وقد 
حكماء من الفالسفة، اشتهروا بالعلم واملعرفة، وهم: وزيره "أرسطو"، و "بليناس" الشاب، 
عنان  شهرتهم  جاوزت  اذلين  و"فرفوريوس"  و"وليس"  و"أفالطون"  الشيخ،  و"سقراط" 

خانگيست خ��واي��ه��ا  همه  خ��ي��ال  بيانگيست)))  ن��ه  آش��ن��اىئ  ان  در 
جن��واب بيىن  زن���ده  گ��ر  م���رده  ن��ورون��اباك��ر  آن  ميخزيد  ت��و  شمع  ز 
تست پ���اك  ان��دي��ش��ه  تستن��م��اي��ن��ده  إدراك  ث��م��ن��اى  ن���م���وده 

(((5 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
 � الفرنسية  عن  املرصي  حسي  بن  اهلل  عبد  ترمجه  اذلي   � ايلونانيي  الفالسفة  تاريخ  كتاب  يف  ورد   (((
ق.م.   640 اعم  يف  ودل  إنه  وقال   .8-3 ص  من   Thalès طاليس  عن  فتحدث  الفالسفة،  هؤالء  بعض  ذكر 
 -78 ص  امليالد،  قبل  اخلامس  القرن  يف  ودل  إنه  وقال   Socrate سقراط  وذكر  548ق.م.  اعم  يف  ومات 
347ق.م. اعم  يف  وتويف  ق.م.   4(9 اعم  يف  ودل  إنه  فقال   .9(  -86 ص   ،Platon أفالطون  عن  وحتدث   .86
إنه ودل يف اعم 384 ق.م. وتويف يف اعم ))3 ق.م. وبي أنه اكن أستاذ اإلسكندر. Aristote فقال  وذكر أرسطو   
وذكر الشهرستاىن يف كتابه: امللل وانلحل، ج )، ص 40). أن "هرمس" يعد من األنبياء، ويقال إنه هو نفسه إدريس   

عليه السالم. كما قال يف ص 45، إن فرفوريوس اكن ىلع رأي أرسطاطاليس، ووافقه يف مجيع ما ذهب إيله.
وقد ذكر احلكماء السبعة � ىف ص 53) � فقال: "احلكماء السبعة اذلين هم أساطي احلكمة يف امللطية، وساميا،   
وإنبذاقلس،  وإنكيسيمانس،  وإنكساغورس،  امللطي،  فثاليس  أسماؤهم:  وأما   � بالدهم  ويه   � وأثينا 

وفيثاغورس، وسقراط، وأفالطون.
مر،  كما  واحد  يعيشوا مجيًعا يف عرص  لم  نظاىم  ذكرهم  من  الصحيح، ألن  هو  الشهرستاىن  ذكره  ما  أن  ويبدو   

فالشاعر لم يتحر ادلقة فيما أورده.
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امللك  فجمعهم  برزانته،  اآلفاق  يف  اشتهر  اعقاًل،  واكن  سابعهم،  وهو  و"هرمس"  السماء، 
اكدلائرة حوهل، واكن هو مركز ادلائرة)))".

العالم، واملادة األوىل، فأجاب احلكماء مبتدئي بأرسطو، فواليس،  وسأهلم عن: أصل 
فبليناس، فسقراط، ففرفوريوس، فهرمس، فأفالطون))).

وعلّق اإلسكندر ىلع إجاباتهم، قائاًل: "ما دمنا ال نستطيع أن نقرأ كتاب اخللق، فكيف 
نستطيع اتلكهن بما فيه؟ !.. وأنتم - وقد اطلعتم ىلع أرسار السماء - انظروا كيف قلتم 

أقوااًل خمتلفة! وهلذا ال حيسن اتلنبؤ بيشء، ألن خلق العالم البد هل من خالق)3)".

***

والواقع أن ترتيب احلكماء السبعة - بهذه الطريقة - ومجعهم حول اإلسكندر يشء من 
خلق نظاىم، يلتالءم ذلك مع فكرته عن اإلسكندر كحكيم، فلم يثبت تارخييًّا أنهم اعشوا 

يف عرص واحد.

مات  كما  تقريبًا،  بمائة اعم  اإلسكندر  قبل  تويف  اذلى  "سقراط"  قبل  تويف  "فواليس" 
أفالطون قبل اإلسكندر أما "فرفوريوس" و"بليناس"، فقد اعشا بعد عرص اإلسكندر.

ويبدو أن "هرمس" شخص خيايل، لم يكن هل وجود فعي.

كردهفت گزين  فيلسوفان  ان  أز  نرفت)))  ب��ر خ��اط��ر ك��س خ��ط��اىئ  ك��ه 
وزي��ر را  مملكت  ب��د  ك��ه  بربأرس��ط��و  وس����ق����راط  ب���رن���ا  ب��ل��ي��اس 
دستبوسأف��الط��ون ووال��ي��س وف��رف��وري��وس كردشان  القدس  روح  كه 
راى نيك  ه��رم��س  هفتمي  ك��ردج��اىه��م��ان  آس��م��ان  هفتمي  ب��ر  ك��ه 
اگهج��ن��ي ه��ف��ت پ����راكر ب��ر گ��ردش��اه نقطه  ش���ده  ش��ه  داي����ره  دران 

)نظاىم: خردنامه وإقبانلامه، ص 0))- ))))
))) املرجع السابق، ص 0))- )3)، وقد سبقت اإلشارة إىل إجاباتهم يف أثناء احلديث عن ثقافة نظاىم.

خواند ندانيم  خلقت  م��ال��وح  چ��و  ران��د؟)3)  توانيم  ج��ون  او  در  جتسس 
ايد خ��وان��ده  ورق  را  اكس��م��ان  ايدش��م  ران��ده  خمتلف  چون  كه  بي  سخن 
پسند ن��ب��اش��د  گ��ف��ن  يب  اب���ن  بندأز  نقش  ىب  نيست  جهان  نقش  كه 

((3( ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
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أم  أستاذه،  أكان  سواء  لإلسكندر،  معارًصا  اكن  "أرسطو"  أن  هو  تارخييًّا  ثبت  واذلى 
زمياًل هل يف ادلراسة.

وقد غلبت الصبغة القصصية ىلع نظاىم، فلم حياول أن يتحرى احلقائق، فحشد هؤالء 
الفالسفة احلكماء يف عرص اإلسكندر هذا احلشد العجيب.

***

وختم نظاىم بهذا املنظر تصويره حلكمة اإلسكندر، وبيَّ أنه أصبح - بعد بلوغه هذه 
املزنلة - أهاًل للنبوة، ألنه أدرك وجود اهلل، ووحدانيته، مما هيأه تلحمل الرسالة، واخلروج 

هلداية انلاس، وإصالح العالم.

***

أجزاءها  وأن  مضطرب،  فيها  ورد  ما  أن  "خردنامه"  منظومة  ىلع  نالحظه  ما  وأهم 
حتريه  وعدم  الشاعر،  ختبط  أو  أجزائها،  بعض  ضياع  ذلك  سبب  يكون  وقد  مفككة، 
ادلقة يف ذكر ما يتعلق باحلكماء، وغلبة انلاحية القصصية عليه، ومزج احلقائق باألساطري.

ومهما يكن من يشء؛ فقد عرضنا ما بي أيدينا - من خردنامه - وهو ال يشري إىل 
حكمة اإلسكندر إال يف نهاية هذا اجلزء، يلمهد للحديث عن نبوته اليت أثْبَتْتُها "إقبانلامه"؛ 

ويه القسم اثلالث واألخري من "إسكندرنامه".

فندع "خردنامه" نلعرض نبوة اإلسكندر كما صورها نظاىم يف "إقبانلامه".



الفصل الرابع
نبوة اإلسكندر كما صورها نظاىم يف إقبانلامه

وتكليفه  عليه،  الوىح  نزول  كيفية  بتصوير  اإلسكندر  نبوة  عن  حديثه  نظاىم  بدأ 
بالرسالة، فبي أن هاتًفا من قبل اهلل تعاىل أبلغه حتية اهلل، وأنه نيب ُمرسل، وطلب منه أن 
خيرج هلداية انلاس، قائاًل: "ادُع انلاس - بملََك من تدين ونفوذ - إىل عبادة اهلل، وابلعد 
عن الضالل، وابن هذه ادلنيا القديمة ىلع أسس جديدة صاحلة، وطهر اآلفاق من الغفلة 

واآلثام"))).

"أي  وقال:  إيلها،  أرسل  اليت  الشعوب  لغات  يعرف  لم يكن  اإلسكندر، ألنه  وخاف 
حجة أهدي بها اخللق إذا اّدعيُت انلبوة؟!.. "وأي معجزة من القول يمكن أن أظهرها، 

حى يصدقن انلاس؟!.."))).

فأجاب اهلاتف بأن معرفة لغات العالم، وتهيئة اجليش الالزم ستمنحان هل كديلل ىلع 
نبوته، فرُسَّ اإلسكندر، وأخذ يستعد للسفر، يلبدأ رحالته حول العالم إلرشاد انلاس.

بد راء  از  دع���وت  را  خلق  ب����دارن����ده دول�����ت ودي�����ن خ��ود)))   ك��ىن 
راب��ن��ا ن��وك��ىن اي���ن ك��ه��ن ط���اق را آف����اق  ش���وىئ  ف���رو  غ��ف��ل��ت  ز 

((36 ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
پ��ي��غ��م��ربى آرم  دع�����وى  وگ����ر  ؟)))  ره��ربى  را  خلق  كند  حجت  چ��ه 
ي��اورم سخن  در  ب��ود  معجز  ك���ه دارن�����د ب��ي��ن��ن��داگن ب����اورم؟چ��ه 

((38 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
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عليه  نزل  اذلي  املقدس  الكتاب  ثالثة كتب غري  ز  "فجهَّ أواًل؛  الرويح  اجلهاز  فأعد 
اخ ماهر حبرب أسود ىلع قماش من حرير، وقد ألف أرسطو الكتاب  من قبل اهلل، وكتبها نسَّ
نه لك املعارف اليت  األول، وحتدث فيه عن الفضيلة، وألف أفالطون الكتاب اثلاين وضمَّ
والفضائل  املفيدة،  انلصائح  ىلع  يشتمل  وجعله  اثلالث،  الكتاب  سقراط  وألف  يعرفها، 
ومهرها  تأيلفها،  من  الفراغ  بعد  اثلالثة  الكتب  هذه  امللك  ومجع  القلوب،  إىل  املحببة 

خباتمه، وضمها، وجعلها يف جمدل واحد)))".

وأمر بإعطاء خراج الروم والروس البنه "إسكندروس"، وسلمه ألمه)))، ثم بدأ طوافه 
حول العالم كنيب ُمرَسل؛ فسار جبيش عظيم مكون من مائة ألف رجل، يعادل لك واحد 
منهم جيًشا يف شجاعته، كما أخذ معه أربعة آالف مجل حمملة باألمتعة، "وتوجه - أواًل - 

حنو املغرب، فوصل إىل مرص، ومكث فيها يومي")3).

وأمر أن يُبىن عمود يف اإلسكندرية، وتوضع عليه مرآة، لتشري إىل العدو حينما يقرتب 
فيمكن االستعداد دلرء خطره)4).

ظالم،  حاكم  من  يشكون  انلاس  اكن  حيث  املقدس،  بيت  إىل  اإلسكندر  سار  ثم 
فحارصه، وحاربه إىل أن استسلم، فلم يكد برصه يقع عليه حى قتله، وعلقه ىلع باب 

خب��ردى در  ك��ه  أع��ظ��م  س��ف��ر  جب��ز  اي����زدى)))  م���اي���ه  از  ب���د  ن���ش���اىن 
ن��ام��ه ز ف���رخ دب��ري حريرس��ه ف��ره��ن��ك  زدب����ر  ن��ق��ش  س��ي��ه  ب��م��ش��ك 
نوشت در  ورق  خنستي  وزش��تأرس��ط��و  خ��وب  گوهر  از  دادش  خ��رب 
بست نقش  را  نامه  دگ��ر  بيستف��الط��ون  أورا  اكم���د  دان����ىش  زه���ر 
بند س��ق��راط  ك��رد  را   درج  دلپندس��وم  ب���ود  اكن  ج���وه���رى  زه���ر 
پرداخته فهرست  سه  ابن  گشت  ساختهجو  ي��ك��ي��گ��ر  ب���ا  س��خ��ن��ه��اى 
كرد مهر  همه  وا  ه��ا  نامه  آن  ن���وردش��ه  دري����ك  وب��ن��ه��اد  بپيچيد 

((4( ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
))) املرجع السابق، ص 66).

نهاد م��غ��رب  س���وى  ق���دم  خنستي  ايستاد)3)  روز  دو  آجن���ا  آم���د  ب��م��رص 
((68 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 

)4) نفس املرجع والصفحة.
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بيت املقدس، ثم أرسل مناديًا يلعلن للناس مدى ظلم ذلك احلاكم، ويطلب من لك َمن 
حلقه حيف أن يذكره، ونزع هذه ادليار املقدسة من يده، ونرش العدل يف أرجائها"))).

يدعو  أخذ  إيلها  "فلما وصل  األندلس  بالد  إىل  الغرب، وسار  اإلسكندر حنو  اجته  ثم 
وتعايلمه، وأرسعوا  دينه  فقبلوا  فلم خيرج أحد عن طاعته،  والفضيلة،  ادلين  إىل  انلاس 

للسري معه يف الطريق املستقيم"))).

ثم ركب يف السفينة، واجته إىل حيث تغرب الشمس، وسار ثالثة أشهر، فأبرص يف أثنائها 
جزًرا كثرية، ثم وصل إىل واد رماهل صفراء، فسار فيه شهًرا حى بلغ نهايته: "فلما أدرك 
اإلسكندر نهاية ذلك الوادي وصل إىل ابلحر األعظم )املحيط)، فتعجب من ذلك ابلحر 
فيه  فلم يكن  اهلائلة،  أمواجه  املحيط  وأظهر  األرقيانوس؛  ايلونان  يسميه  اذلي  العميق 

مكن لذلهاب أبعد من ذلك")3).

املياه ختيف أشعتها  الشمس واضًحا يف ذلك املحيط، فلم تكن حجب  "واكن غروب 
وبريقها، والفلك يفعل ذلك يف لك يوم ويللة، فيليق األشعة ىلع ابلحر من عي الشمس 

رخيتش خ��ون  گ��ردي��د  ب��ي��داد  چ��و  آوخي��ت��ش)))  م���ق���دس  دروازه  ز 
زم��ان در  ت��ا  برانگيخت  زب���انم��ن��ادى  ب��رگ��ش��اي��د  او  ب���ي���داد  ز 
كرد    ب��ي��داد  خانه  بدين  هركو  ب��دي��ن��گ��ون��ه خب��ت ب���دش ي��ادك��ردك��ه 
را پ���اك  خ��ان��ة  آن  يستد  زو  راچ��و  خ���اك  آن  ب��رآم��ي��خ��ت  ب��ع��ن��رب 

((70 ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
وداورى دع����وى  ك���ه  آم���د  چ���و  ب���دان���ش ن��م��اىئ ودي����ن پ����رورى))) 
رسنثافت أو  ودي��ن  دان��ش  از  شتافتك��س  ره  ب���دان  روش���ن  دي��د  رىه 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
پديد آم���د  وادى  آن  پ��اي��ان  ج��و  رسيد)3)  أع��ظ��م  ب���دري���اى  س��ك��ن��در 
بماند شگفى  دري���ا  ررف  آن  ك��و ي��ون��ان��ي��ش اوق��ي��ان��وس خ��وان��ددر 
نمود هيبت  م���وج  ج��ه��ان  ن��ب��ودحم��ي��ط  رف���ن  ج���اى  پ��ي��ش��رت  ازان 

((7( ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
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ابلعيدة، فتصبح ديلاًل – نلا - ىلع عي الشمس، وعي ماء ابلحر، ويه العي احلمئة))) اليت 
تغرب فيها الشمس، حينما تتجه إىل ابلحر، وتغوص فيه"))).

القيام  الزئبق، فلم يفكر يف  ثم استحم اإلسكندر يف املحيط، فوجد ماءه ثقياًل يشبه 
برحلة عليه.

وروى انلاس هل أنه يوجد - بالقرب من املحيط - خملوق عجيب، يقتل اإلنسان بنظرة 
واحدة إيله، كما يوجد شاطئ مملوء بالآللئ "وأن اإلنسان حينما يبرص هذه الآللئ يضحك 
من فرط الرسور، فيموت من ذلك الضحك رسيًعا، فانلظر إيلها وإسالم الروح متالزمان)3)".

الوادي الصفراء، ثم ترك املكن،  فأمر اإلسكندر رجاهل بأن حيملوا معهم بعض رمال 
وسار حى وصل إىل واحة، فأمر أتباعه ببناء قلعة، وبأن يستعملوا يف بنائها الرمال الصفراء 

اليت محلوها معهم، واكنت هذه القلعة تقتل لك من ينظر إيلها، أو يقرتب منها)4).

))) يبدو أن نظاىم تأثر - يف هذا - بما ورد يف القرآن: "سورة الكهف، آية 86. حيث يقول اهلل تعاىل: ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ. ومال نظاىم إىل تفسري "محئة" ىلع أنها بمعىن "ساخنة". وهذا يتفق مع قراءة ابن اعصم، واعمر، ومحزة، 
والكسايئ، فقد قرأوا "عي حامية" أي حارة وهو خيالف قراءة ابلاقي يف "عي محئة" أي كثرية احلمأة، ويه الطينة 

السوداء. )انظر القرطيب: اجلامع ألحكم القرآن، ج ))، ص 49).
ج��ه��ان از  آف���ت���اب  رف���ن  ف���رو  نهان)))   ن��ب��ودى  دري���ا  زرف  آن  در 
را آب  ان  ب���د  م��غ��اىن  راح��ج��اىب  ت���اب  دي���ده���ا  از  ن��پ��وش��ي��دى 
دور چشم  از  ش��ب��ان��روزى  ه��ر  نورفلك  چشمه  از  دراف��ك��ن��دى  ب��دري��ا 
آبب����م����ادر ف�����رو رف�����ن آف���ت���اب ودري���اى  اس��ت  چبشمه  إش���ارت 
جاى ك��وراس��ت  گ��رم  چشمه  ب���دري���ا ح���وال���ت ك��ن��د ره��ن��م��اىهمان 

)نظاىم:خردنامه وإقبانلامه، ص )7)- )7))
آدىم دي�����ده  درو  ب��ي��ن��د  خب���ن���دد زب����س ش�����ادى وخ���رىم)3)   چ���و 
زم��ان در  ده��د  ج��ان  خ��رىم  همانوزان  ج���ان  ودادن  دي���دن  ه��م��ان 

((74 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
)4)  نظاىم: خردنامه وإقبانلامه، ص 75)- 76).
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ثم واصل اإلسكندر سريه خمرتقًا الصحراء، وظل يسري ستة أشهر "ألنه اكن يقطع ذلك 
الطريق ىلع ظهور الفيلة، وقد أفىض به إىل نهر انليل)))".

وأخذ يبحث عن منابع انليل، فوصل إىل جبل أخرض اللون، تنبعث منه راحئة مسكية، 
فأرسل رجاًل من رجاهل يلتبي سبب هذه الراحئة، فلم يعد الرجل، فأرسل غريه، وهكذا ظل 
اإلسكندر يرسل رجاًل تلو اآلخر - دون أن يرجع واحد منهم - حى هلك عدد كبري من 
جيشه، وأخرًيا أرسل رجاًل، وأرسل معه ابنه، يلُليق االبن - من أىلع اجلبل - إىل أبيه وصًفا 
هل، حى يُدرك كنهه، وقد جنحت هذه الفكرة، فعرف اإلسكندر من وصف اجلبل أن هل 

جانبي أحدهما يبعث ىلع الرسور واآلخر مرعب))).

وترك اإلسكندر هذا املكن، وسار يف الصحراء مدة حى وصل إىل جنة عدن، فوجدها 
جنة ذهبية األشجار، يسكنها قوم شداد)3).

وترك اإلسكندر ذلك املكن دون أن حيمل شيئًا من كنوزه، وسار خمرتقًا الصحراء، "فلما 
قطع نصف الطريق رأى مجاعة متوحشة، يف صورة اآلدميي")4).

فسأهلم اإلسكندر عن أحواهلم؛ فقالوا: "إن طعامنا يف هذه الصحراء املرتامية - اليت 
يه مسكننا - هو ما نصطاده منها، فنحن نصطاد من الصحراء، ونعيش اكلوحوش؛ فنأكل 

آم��دش بيل  درب���اى  ك��ه  ره  ان  از  گ���ذر گ��ه س���وى رودن���ي���ل آم��دش))) 
((77 ص  ال���س���اب���ق،  امل���رج���ع 

)))  املرجع السابق، ص 79)- )8).
)3)  املرجع السابق، ص )8)- 83).

بريد ب��ي��اب��ان  راه  نيمه  چ��وي��ك  دي��د)4)  س����ار  آدىم  دد  گ�����روىه 
((85 ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
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من الصيد ما جنده سائًغا، ونلبس من جلود احليوانات وأوبارها، وال تُستَعمل هنا نار، وال 
يوجد ماء، ألن نارنا مستمدة من الشمس، وماءنا يؤخذ من السحاب"))).

يتصلوا  لم  وذللك  نائية،  صحراء  وأنها  الكنوز،  من  خايلة  صحراءهم  أن  هل  بينوا  ثم 
بأحد. فخلع اإلسكندر عليهم، فأحبوه، وأكرموا وفادته، ودلوه ىلع الطريق، ورسموا هل خط 

السري، "فوجد طريقه إىل الربع املسكون، بفضل مقاييسهم الصحيحة"))).

وسار اإلسكندر حى وصل إىل ساحل ابلحر، "فصنع سفنًا كثرية - مرة أخرى - وأنزهلا 
من الساحل إىل ابلحر، ثم ركب ابلحر أكرث من شهر، حى أوصل جيشه إىل ايلابس")3).

صوب  ارحتل  ثم  شهًرا،  فاسرتاح  املغرب،  إىل  اإلسكندر  رحلة   - بذلك   - وانتهت 
بما  اتلنبؤ  يف  مقتول  رجل  جبمجمة  يستعينون  أهلها  ووجد  قرية،  إىل  فوصل  اجلنوب، 
سيحدث من خري ورش، "فكنوا يرضبون تلك اجلمجمة بقضيب وخياطبونها، فيسألونها: 
الكالم،  يشبه  الليل وانلهار من خري ورش؟ فينبعث من داخلها صوت  ماذا سيحدث يف 
وخيربهم بما سيكون غًدا من حار وبارد، ويبي هلم أحداث العالم يف دورته يف هذه املدة")4).

ماست ماواى  كه  صحراء  زرف  درين  ماست)))  صحراى  صيد  ما  خورشهاى 
كنيم ب���اىن  خن��ج��ري  دش���ت  كنبمدري���ن  زن�����داگىن  دداگن  ب���رس���م 
نرم يابيم  صيد  زان  اچن��ه  وچ��رمخ��وري��م  م��وى  أز  ج��ام��ه  آل��ت  كنيم 
آب ن��ه  اينجا  آي��د  بكار  آت��ش  از ن��ه  آت�����ش  ازاب�������ر  آب  ب�����ود 

((86 ص  ال��س��اب��ق،  آف��ت��اب)امل��رج��ع 
وزي���ش���ان ب��ه��ن��ج��اره��اى درس��ت بازجست)))  نشان  مسكون  رب��ع  س��وى 

((88 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
ساختند ب��ى  ك��ش��ى  ب���اره  دگ���ر  ان��داخ��ت��ن��د)3)  در  ب��دري��ا  س��اح��ل  ز 
بيش يكماء  ب��ري��دن��د  دري���ا  خويشچ��و  ب��ن��اه  رس��ان��دن��د  خب��ش��ىك 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
استخوان ان  ب��ر  زدن���دى  قضيىب  ش��دن��دى ب���ران لك��ه ف��ري��اد خ��وان)4)  
پديد آي��د  وب��د  نيك  چه  امشب  رسيد؟كه  خ��واه��د  ف��رداچ��ه  روز  همان 
نهفت از  آم���دى  ب���رون  بگفتص���داىئ  ب��اش��د  م��ان��ن��د  ك��ه  ص���داىئ 
ورسد گ��رم  از  باشد  چني  ف��ردا  ن��وردكه  در  ج��ه��ان  دارد  نقشه  چني 

((9( ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
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فداعهم اإلسكندر إىل اتباع دينه، وترك هذه العادات السيئة. ثم سار حى وصل إىل 
واد مملوء باحليات واملاس، فأمر اجليش بذبح ألف نعجة، وإلقائها مسلوخًة يف قاع الوادي. 

"فلما أتلصق بها املاس حتركت النسور من مجيع اجلهات حلملها)))".

ومجع اجليش املاس بعد أن أكلت النسور اللحم؛ ثم سار اإلسكندر، فعرب كثرًيا من 
الصحارى حى وصل إىل مكن معمور؛ فرأى فيه شابًّا وسيًما يفلح األرض، فسأهل عن دينه، 
"فأجاب الشاب: يا َمْن ُخصصَت بانلبوة من قبل اهلل تلهدي اخللق إىل طريق اخلري.. لقد 

تعلق قليب باهلل مثلك، فأنا أتبع نفس ادلين اذلي تدعو إيله)))".

وفرس ذلك بقوهل: "لقد رأيتك قبل هذا يف املنام، فأصبح قليب حيًّا بدينك، كما حتيا 
سمكة باملاء")3).

فأثىن اإلسكندر عليه، ثم واصل سريه، فطوى كثرًيا من املنازل حى وصل إىل مدينة 
وسماها  العدل،  قواعد  فيها  "وأرىس  وهزمه  اإلسكندر،  فحاربه  ظالم،  حاكم  عليها 

إسكندر آباد")4).

ثم عرب اإلسكندر منها إىل اهلند مرة أخرى، واكن الفصل ربيًعا، فكنت الرياض يانعة، 
واألزهار متفتحة، عطرة الراحئة، فتوقف قلياًل، ثم اجته إىل املرشق، يلبدأ رحلة جديدة حنو 

عقاب)))  چ��و أمل��اس دوس��ي��ده ش��د ب��ر كباب س��و  زه���ر  درام����د  جبنبش 
((94 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 

خداى زگيى  اى  گفت  انمرد  ره��ن��م��اى)))   جو  را  خ��ل��ق  ب��ي��غ��م��ربى 
تو كه  بستم  خويش  دل  آنكس  تودر  ك��ه  ميرستم  را  قبله  ه��م��ان 

((96 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
جن��واب پيشرتزين  ام  دي���ده  ت��را  ب��آب)3)   م���اىه  چ��و  گشتم  ب��ت��وزن��ده 

((96 ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
آب���اد كرد)4)  درو سدى از عدل بنياد كرد ن��ام��ش اس��ك��ن��در  ه��م��ان 

((98 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 



نظاىم الگنجوى
428428

الرشق، فسار "حى وصل إىل املدينة املباركة اليت يسميها األتراك "نلگربهشت)))" بلهائها؛ 
فوجد فيها ربيًعا مجياًل، ومعبًدا اسمه قندهار)))".

الصنم  بتحطيم  فأمر اإلسكندر  املعبد صنم هل عينان من حجرين كريمي،  واكن يف 
واملعبد، وأخذ ما يُوَجد من جواهر ألنها تفيد انلاس، ثم مثل أحد كهنة املعبد بي يدي 
اإلسكندر، وقص عليه قصة املعبد، ويه أنه اكن - يف األصل - قرًصا أثريًّا قيًما، يوشك 
أن يتداىع، فحط عليه طائران، واكنت يف منقاريهما جوهرتان! ثم طارا تاركي اجلوهرتي، 
اجلوهرتي. هاتي  من  عينيه  وجعلوا  معبًدا، وصنعوا صنًما،  القرص  انلاس مكن  فأسس 

تعجب  األرض،  خيف حتت 
ُ
أ "فدهل ىلع كزن  نيب مصلح،  اإلسكندر  أن  الكهن  وأيقن 

مستخرجوه من كرثة ما فيه من جواهر؛ فاستوىل امللك ىلع ذلك الكزن العظيم، وأنعم جبزء 
منه، وحفظ ابلايق")3).

واستمر اإلسكندر يف رحلته، فكن يقطع الصحاري، ويسري يف املناطق املعمورة؛ "فلكما 
رأى آدميًّا يف بقعة حتدث معه، وسمع كالمه، وداعه إىل اتباع دينه، حى هدى انلاس إىل 

ادلين احلق")4).

)))  "نلگر بهشت" معناها "مرىس اجلنة" أي املكن اذلي تستقر فيه.
رسش��ت مينو  ش��ه��ر  ب���آن  درام����د  بهشت)))  نلگر  خوانند  ت��راكن��ش  ك��ه 
نوبهار چ���ون  دي���د  درو  ق��ن��ده��ارب��ه��ارى  أو  ن���ام  س��ت��ش��ك��ى  پ���ر 

((00 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
نشان دادش  پ��وش��ده  گنج  يكى  كشان)3)  گوهر  چشم  ش��د  خ��ريه  ك��زو 
برگشاد را  ك��ن��ده  آ  گنج  آن  ن��گ��ه داش���ت ب���رىخ وب���رىخ ب��دادش��ه 

((0( ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
دي��د زاد  اكدىم  ب��ق��ع��ة  ب��ه��ر  شنيد)4)  وزي��ش��ان  گفت  سخن  بايشان 
زدي����ن ت��وت��ي��اى ن��ظ��ر دادش����انزي�����ردان پ��رس��ى خ���رب دادش����ان

((03  -(0( ص  ال��س��اب��ق،  )امل��رج��ع 
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الصداقة  فتوطدت  ميثاقًا،  معه  وعقد  استقباهل،  ملكها  فأحسن  الصي،  إىل  ثم وصل 
بينهما "وقبل اخلاقان))) منه دينه، وتعلم أصوهل وتعايلمه"))).

وقام اإلسكندر واخلاقان برحلة حبرية حى وصال إىل املاء األزرق)3)، فزنال إىل الشاطئ، 
واكن بالقرب من الشاطئ معبد، فالحظ اإلسكندر "أن عرائس املاء اجلميالت خيرجن من 
املعبد طوال الليل اكألقمار، ثم يلجأن إىل هذا الساحل لالسرتاحة، فيغني بصوت عذب، 

ويرقصن، وأن لك من سمع غناءهن، قد سكر من عذوبة صوتهن«)4).

وقام اإلسكندر برحلة ىلع حبر الصي، وصحب معه "بليناس" حى وصل إىل جزيرة-  
تعترب آخر حدود العالم من الرشق: "فلما عرف اإلسكندر هذه احلقيقة، وأنه ال يمكن 
أنه ليس للخلق  أبعد من هذه اجلزيرة، أمر بصنع طلسم يشري - رافًعا يده - إىل  السري 
من  اآلخر  الطرف  يف  ما  يعرف  أن  يستطيع  لن  إنسان  أيَّ  وأن  اجلزيرة،  هذه  بعد  طريق 

ابلحر«)5).

ورجع اإلسكندر بعد ذلك، ولكنه ضل الطريق، وأصبح جبوار مكن يشتد حوهل تيار 
املاء، مما جيعل السفن يف خطر، فشيده »بليناس« طلسًما - هو عبارة عن رجل حيمل طباًل - 

)))   اكن ملك الصي يلقب بلقب "خاقان" أى "ملك".
أو دي���ن  أزو  خ��اق��ان  پ��ذي��رف��ت  أو)))  وآي����ي  آي����ات  آم���وخ���ت  در 

((03 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
)3) يبدو أن الشاعر يقصد باملاء األزرق "حبر الصي". 

وم��اه خ��ورش��ي��د  چ��و  آىب  ع��روس��ان  اگه)4)  فرضه  آن  از  برآيند  بر  شب  همه 
كنند س���ازى  آرام  س��اح��ل  كنندب��راي��ن  وب�����ازى  رساي���ن���د  غ��ن��اه��ا 
س��ازاش��ان آورد  ب��گ��وش  ك��و  ش��انك��ى  آواز  ل��ط��ف  از  بيهش  ش���ود 

((03 ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
گشت آاگه  حالت  زي��ن  چو  سكندر  گذشت)5)  ن��ت��وان  بيش  ميلگه  ك��زان 
إش����ارت ك��ن��ان دس��ت��ش اف��راخ��نط��ل��س��ىم ب���ف���رم���ود پ���رداخ���ن
نيست راه  را  خلق  پيشرت  نيستكزين  آاگه  ك��س  دري���ا  ن��س��وى  أر 

((08 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
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فساعد ىلع عبور السفن، وفرس ذلك بأن السمكة اليت أحدثت هذا اتليار الشديد هربت 
حينما سمعت صوت الطبل))).

هو  واصل  ثم  أسبواًع،  فاسرتاح  انتظاره؛  يف  اكن  اذلى  اخلاقان  إىل  اإلسكندر  ورجع 
واخلاقان الرحلة، فسارا يف الصحراء عرشة أيام، حى وصال إىل مدينة مجيلة، اكن أهلها 
الشمس، يف صورة طرق  ترشق  عندما  يأىت  "واكن  ابلحر،  من  يأىت  مرعبًا  يسمعون صوتًا 

شديدة«))).

أبناءهم، »فكن عندهم عرشون كهًفا  واكن انلاس خيافون من هذا الصوت، وخيفون 
حتت األرض، يلعيش أبناؤهم فيها)3)«.

حينما  أنها  وبي  ابلحر،  أمواج  ىلع  الشمس  بتأثري  الصوت  هذا  »بليناس«  فرس  وقد 
ترشق حتدث هذا الصوت)4)، وأشار ىلع اإلسكندر بأن يأمر اجليش بدق الطبول، فطرب 
ىلع  وشكروه  دينه،  اإلسكندر  من  »وقبلوا  اعداتهم؛  من  اعدة  الطبول  دق  وأصبح  انلاس 

هدايتهم من الضالل، وإرشادهم إىل معرفة اهلل«)5).

ثم واصل اإلسكندر رحلته حى بلغ الصي، فاسرتاح شهًرا، ثم بدأ رحلته إىل الشمال.

))) املرجع السابق، ص 09)-4)).
نطاق زب��ن  برزند  رس  خورشيد  چو  ب���راي���د زدري������ا ط���راق���ا ط���راق))) 

(((6 ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
بيست دارن���د  دمخ��ه  زم��ي  ب��زي��ر  زيست)3)   دانند  دمخ��ه  دران  طفالن  كه 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
املرجع السابق، ص 7)).  (4(

سپاس وب��ادي��ن  پذيرفت  دب��ن  شه  ز  شناس)5)  ب���زدان  گشت  گمرىه  ك��زان 
(((8 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
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وقد بدأ هذه الرحلة األخرية يف نهاية فصل الصيف، »ومحل كثرًيا من اجلواهر هدية من 
اخلاقان؛ وسار جبيشه املظفر خمرتقًا الصحراء، تاراًك الرشق إىل الشمال«))).

إال  منها  حيمل  فلم  بالفضة  مملوءة  أرض  إىل  وصل  حى  الصحراء،  يف  سريه  وواصل 
القليل- لكرثة ما اكن معه من اذلهب - وظل يسري حى وصل إىل »مجاعة متدينة، يعيش 
أفرادها ىلع سفوح اجلبال، ووجدهم قد اهتدوا إىل ادلين احلق دون وساطة أنبياء، فعرفوا 
وتزوَّدوا  نبيًّا،  قبلوه  اإلسكندر  طلعة  أبرصوا  فلما  اهلل.  من  بإهلام  العقل،  طريق  عن  اهلل 
بتعايلمه، وطلبوا منه العلم والعدل، فبيَّ اإلسكندر هلم أصول دينه، وأعطاهم فضاًل عن 

ذلك أموااًل  كثرية)))«.

تدىع  الصحراء  تلك  يف  مجاعة  »توجد  قائلي:  يأجوج)3)،  قبيلة  رش  من  هل  وشكوا 
يأجوج، أفرادها آدميون مثلنا، ولكن طبيعتهم رشيرة«)4).

ووصفوهم هل؛ بأن الشعر يغطى أجسامهم - من الرأس إىل إمخص القدم - وأن أنيابهم 
كأنياب احليوانات املفرتسة، وأنهم يأكلون انلباتات، وتَنِّينًا يسقط عليهم لك اعم من السحب 

كشيد خ��اق��ان  درپ��ي��ش  گنج  ب��ى  كشيد)))  ب��ي��اب��ان  در  وزاجن��اس��پ��ه 
(((( ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 

پ���روران دي��ن  آن ك��وه  ب��ر  گ���روىه  پ��ي��غ��م��ربان)))  ز  وف�����ارغ  م��س��ل��م��ان 
ق��ي��اس زروى  ي�����زدان  شناسب���إهل���ام  ي��زدان  خودگشته  أح��وال  در 
پ���ذب���را ش���دن���دش ب��پ��ي��غ��م��ربىچ��و دي��دن��د س��ي��م��اى إس��ك��ن��درى
آراس��ت��ن��د خ��اط��ر  او  خواستندب��ت��ع��ل��ي��م  در  وداد  دان���ش  وزو 
گشاه دي��ن  در  ب��راي��ش��ان  ج����زيدادسكندر  ىب  ودان������ش  جب���زدي���ن 

(((4 ص  وإقبانلامه،  خردنامه   : )نظاىم 
يبدو أن نظاىم قد تأثر فيما ذكره عن »قصة اإلسكندر مع يأجوج« بما ورد يف القرآن: سورة الكهف، آيات   (3(

94-98. عن قصة ذي القرني مع يأجوج ومأجوج، وبناء السد دلفع خطر هؤالء القوم.
نام ي��أج��وج  دش��ت  دران  گ���روىه  ودي���وف���ام)4)  زاده  آدىم  چ���وم���ا 

((4 ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
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السوداء، وشكوا من أنهم يهجمون عليهم، فيأكلون طعامهم. فاستمع اإلسكندر إىل شكواهم، 
ا منيًعا من الفوالذ، ال يتحطم إىل يوم القيامة«))). ودبَّر وسيلة دلفع الرش عنهم، »فبىن سدًّ

ولم  واألغنام،  الفاكهة،  بأشجار  مملوءة  منطقة مجيلة،  إىل  سريه حى وصل  واصل  ثم 
جيد عليها حاكًما، ألن أهلها اكنوا يعرفون حقوقهم وواجباتهم؛ فيؤدي لك منهم ما عليه، 
ويأخذ ماهل، فيعيشون بذلك يف سعادة وهناء، مبتعدين عن املساوىء اخللقية، والحظ أن 
وكأنه  العالم،  بالطواف حول  اكتى  ذلك  فلما رأى اإلسكندر  بينهم)))،  انترش  قد  العدل 
وصل إىل اهلدف اذلى اكن ينشده)3)، فقال: »ال أريد الطواف يف العالم مرة أخرى بعد أن 

رحلت إىل لك مكن«)4).

ىَْص، 
ُ

»وحينما رآهم ىلع احلق - اذلي يشبه دينه - سلَّم عليهم، وأعطاهم أموااًل ال حت
ورجع من تلك ادليار مرسوًرا، فاخرتق الصحراء جبيشه الزاخر«)5).

وهكذا ختم اإلسكندر رحالته، فشق طريقه اعئًدا إىل بالده »بعد أن أنقذ انلاس من 
الظلم والفقر يف لك مكن رحل إيله«)6).

بست پ���والد  ز  س���دى  ب��دان��گ��ون��ه  شكست)))  نباشد  رستخزيش  ت��ا  ك��ه 
(((6 ص  وإقبانلامه،  خردنامه   : )نظاىم 

))) املرجع السابق، ص 8))-)3).
)3) فكرة أن يعيش انلاس يظللهم عدل اهلل دون حاجة إىل حاكم يسوسهم تشبه فكرة اجلنة، ويبدو أن نظاىم قد 
تأثر بما ورد يف القرآن يف وصف اجلنة، وما برش اهلل به املؤمني من نعيم مقيم فيها حيث يعيشون مستظلي 

بعدل اهلل.
تاخن ج��ه��ان  در  دگ���ر  خن��واه��م  ان���داخ���ن)4)  داىم  ص��ي��دگ��ه  ب��ه��ر 

((3( ص  وإقبانلامه،  خردنامه   : )نظاىم 
شناس حق  ديدشان  خود  حق  در  چو  قياس)5)  ىب  دادش�����ان  ودرم  درود 
گشت ب��از  ش��ادم��ان  مملكت  بدشتأزان  دري���ا  چ��و  كردلشكر  روان 

((3( ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
ب���ارىگ ت��اخ��ى  أو  ج��اك��ه  ب��ه��ر  ب��ي��چ��ارىگ)6)  ز  ك��س  ب��ى  ره���ان���دى 

((3( ص  وإقبانلامه،  خردنامه  )نظاىم: 
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الشمال إىل  بالرجوع، »فرجع من  وهنا بدأت انلهاية؛ فسمع اإلسكندر هاتًفا ينصحه 
كرمان، ورحل منها إىل كرمانشهان، وسار منها إىل بابل، وتوجه منها شطر بالد ايلونان، 
املرض، وعجز عن  فأصابه  السالمة،  َبُعدت عنه  إىل شهرزور،   - بابل  من   - فلما وصل 

احلركة دفعة واحدة«))).

وظن اإلسكندر أنه رشب ماء مسموًما، فحاول أرسطو واحلكماء معاجلته، فلم يُوفَّقوا، 
احلكماء)))،  حوهل  فاجتمع  أصدقاءه،  إيله  فداع  املوت،  ىلع  مرشف  أنه  اإلسكندر  وأيقن 
أقصاه إىل  العالم من  أنه فتح  املوت، والرحيل من ادلنيا وكيف  فأخذ يتحدث معهم عن 
ره من الظلم، وداع إىل ادلين احلق، ثم ها هو يرتك ادلنيا دون أن يأخذ معه شيئًا،  أقصاه، وطهَّ
ورضب هلم مثاًل، بقوهل: »وقف طائر ىلع جبل ثم طار، فماذا زاد ىلع اجلبل وماذا نقص 

منه؟!.. أنا ذلك الطائر، والعالم جبي، فأي حزن لدلنيا ىلع ذهايب؟!..«)3).

املصري  هو  املوت  ألن  ملوته؛  اجلزع  عدم  إىل  وداعها  أمه،  إىل  رسالة  بكتابة  أمر  ثم 
املحتوم، طال العمر أم قرص، ونصحها بالصرب واالحتمال)4).

مه، فأسلم  وتويف اإلسكندر يف الليلة اتلايلة، »فابتسم ومات - اكلشمع - يف أثناء تبسُّ
الروح هلل اذلي منحه الروح«)5).

جهان ك��ن��ار  از  رس��ي��د  ب��ك��رم��ان  بكرمانشهان)))  درام���د  ك��رم��ان  ز 
ب���اراگهوزاجن�����ا ب��ب��اب��ل ب����رون ب����ردراه زد  روم  س���وى  ب��اب��ل  ز 
زور شهر  س��وى  ب��اب��ل  ز  آم��د  دورج��و  پ��ي��ك��رش��اه  از  ش��د  س��الم��ت 
ي��ك��ب��ارىگب��س��س��ى درام������د ت���ك ب���ارىگ ف��روم��ان��د  ط��اق��ت  ز 

((36 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
)))  املرجع السابق، ص )4)- 47). وقد ذكر الشاعر حديث اإلسكندر مع احلكماء بيشء من اتلفصيل.

وخاست بنشست  بركوه  مرغ  يكى  چ��ه اف���زود ب��رك��وه ي��ازوچ��ه اكس��ت؟!)3) 
من ك��وه  ومملكت  م��رغ��م  آن  منم��ن  ان���دوه  ج��ه  را  جهان  رفتم  چ��و 

((47 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
نظاىم: خردنامه وإقبانلامه، ص )5)- 57). وقد ذكرت حمتويات هذه الرسالة بيشء من اتلفصيل.  (4(

مرد شمع  چ��ون  خنده  ودر  خبنديد  سربد)5)  جانرا  داد  ج��ان  كه  بدانكس 
((58 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
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َذ احلكماء وصيته، فوضعوه يف تابوت، بالصورة اليت أوىص بها؛ »واكن قد أمر بأن  ونفَّ
جيعلوا يده خارج اتلابوت، ويضعوا فيها ترابًا، ثم ينادي املنادي يف لك مكن: أن اإلسكندر 
هو اذلي اكن وحده - دون غريه من ملوك العالم - ملًك ىلع أقايلم العالم السبعة، وليس 
نيا اليت مجعها غري الرتاب، وأنتم - أيًضا - حينما خترجون من ادلنيا،  يف يده من كنوز ادلُّ

سوف ال تأخذون معكم غري الرتاب«))).

أعدائه،  متناول  عن  بعيدة  اكنت  ادليار  تلك  ألن  مرص،  إىل  شهرزور  من  محلوه  »ثم 
ودفنوه يف مدينة اإلسكندرية، فوسدوه الرتاب، بعد أن اكن ىلع العرش«))).

البنه  الوالء  فروض  العظماء  م  وقدَّ رسيًعاا)3)،  وماتت  فتأثرت،  بوفاته،  أمه  وسمعت 
»إسكندروس« وأرادوا تويلته، ولكنه رفض حبجة أنه لم يكن يملك صفات أبيه، وقىض 

حياته كراهب يف أحد األديرة)4).

، ثم حلق به هرمس، فأفالطون، 
ً

وأعقب ذلك موت احلكماء السبعة، فتوىف أرسطو أوال
فواليس، فيليناس، ففرفوريوس، فسقراط. واكن لك منهم يتحدث - قبل موته - عن قضاء 

اهلل، وخلود الروح، وانعدام فائدة احلكمة إذا ُحمَّ القضاء.

شهريار ب��د  ف���رم���وده  ت��اب��وت  ز  آش��كر)))  كنند  أورا  يكدست  ك��ه 
رخيته ت��ى  خ���اىك  دس���ت  آن  انگيختهدر  ب��ر  ه��رس��و  ز  م��ن��ادى 
زمي ك��ش��ور  هفت  ف��رم��ان��ده  هميك��ه  زش��اه��ان  آم��د  يكن  همي 
باربست در  ك��ه  دن��ي��ا  گنج  بدستزه��ر  ن����دارد  چ���زنى  خ���اك  جب��ز 
بگذريد ج��ه��ان  از  چ��ون  بريدشمانزي  خ���اىك  ت���ريه  خ��اك��دان  ازي���ن 

((59 ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
زور شهر  از  ب��ردن��دش  م��رص  س��وى  دور)))  بدانديش  از  دي��ار  آن  ب��ود  ك��ه 
ساخنند وط���ن  دران��داخ��ت��ن��دب��اس��ك��ن��دري��ش  بتخته  خت��ت��ش  ز 

((60  -(59 ص  ال��س��اب��ق،  )امل��رج��ع 
)3) نظاىم: خردنامه وإقبانلامه، ص 63)- 64).

)4) املرجع السابق، ص 64)- 68).
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وتويف سقراط مسموًما، وسأهل تالميذه - قبل موته - عن املكن اذلي جيب أن يدفن 
فيه، فأجاب بأنه ال يعنيه أين يُدفن جثمانه!.. ))).

***

وُخِتمت املنظومة باتلحدث عن خاتمة حياة نظاىم)))، ومدح عز ادلين مسعود حاكم 
املوصل)3)، وادلاعء هل)4).

ره نظاىم من ثالثة جوانب: جانب ابلطولة،  وبذلك تنتيه قصة اإلسكندر بعد أن صوَّ
وجانب احلكمة، وجانب انلبوة.

***

أن  إىل  يميل  اذلي  بالرأي   - اإلسكندر  نبوة  عن  ذكره  فيما   - تأثر  نظاىم  أن  ويبدو 
أثبته  وقد  املقدوين،  اإلسكندر  غري  شخًصا  يكن  لم  القرآن)5)  يف  املذكور  القرني«  »ذا 

مفرسون، من أشهرهم ابليضاوي)6).

وذكر ياقوت رأيًا آخر يميل إىل وجود شخصي باسم اإلسكندر، فقال يف أثناء حديثه 
القرني  ذو  األول  بناها هو اإلسكندر  اذلي  أن  »اإلسكندرية«: وذكر آخرون  عن مدينة 
الرويم، واسمه »اسك بن سلوكوس«، وليس هذا هو اإلسكندر بن فيلقوس؛ وأن اإلسكندر 

))) املرجع السابق، ص 68)- 78). وقد سبقت مناقشة مسألة وجود احلكماء السبعة. وأثبت نظاىم ما يتعلق بوفاتهم، 
وأقواهلم قبل الوفاة، بعد موت اإلسكندر وهذا خطأ من انلاحية اتلارخيية، ولكن الشاعر أراد أن يتالءم مع 

فكرته هو، اليت غلبت عليها انلاحية القصصية.
))) املرجع السابق، ص 78)- 80).

)3) املرجع السابق، 80)- 86).
)4) املرجع السابق، ص 86)- 93).
)5) سورة الكهف، آيات 83- 98.
)6) تفسري ابليضاوى، ج )، )57.
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األول هو اذلي جال األرض، وبلغ الظلمات، وهو صاحب موىس وخرض عليهما السالم.. 
وزعموا أن بينه وبي اإلسكندر األخري صاحب »دارا« املستويل ىلع أرض فارس، وصاحب 
أرسطاطاليس احلكيم - اذلي زعموا أنه اعش اثنتي وثالثي سنة - دهًرا طوياًل وأن األول 
ر عمًرا طوياًل، وملك األرض، أما األخري؛ فكن  اكن مؤمنًا، كما قصَّ اهلل عنه يف كتابه، وعمَّ
يرى رأي الفالسفة، ويذهب إىل قَِدم العالم - كما يرى أستاذه أرسطاطاليس - وقتل دارا 

ولم يتعد ملكه الروم وفارس«))).

ال  الرأي  وهذا  و»الرازي)3)«  »الشهاب)))«،  الرأي  هذا  إىل  مالوا  اذلين  املفرسين  ومن 
يتناىف مع احلقائق اتلارخيية، وأغلب الظن أنه هو الرأي الصحيح.

ولكن نظاىم مال إىل الرأي األول، فمزج ما ورد يف القرآن عن »ذي القرني« وعن 
قصصية،  صبغة  اإلسكندر  موضوع  يلعطي  املقدوين  اإلسكندر  بقصة  واخلرض«  »موىس 

وييضء جوانبه املختلفة.

***

عن  حديثنا  خنتم  أن  فيحسن   - نظاىم  قبل   - اإلسكندر  قصة  الفردويس  نظم  وقد 
لشخصية  الشاعرين  هذين  من  لك  تصوير  بي  بمقارنة  نلظاىم  »إسكندرنامه«  منظومة 

اإلسكندر، حى يمكننا أن حنكم ىلع عمل نظاىم حكًما صحيًحا.

))) ياقوت: معجم ابلدلان، ج 3، ص 5).
))) الشهاب: حاشيته ىلع ابليضاوي، ج 6)، ص ))).

)3) تفسري الرازى، ج 5، ص 3)5- 4)5.



الفصل اخلامس
مقارنة بني تصوير لك من الفردويس ونظاىم لشخصية 

اإلسكندر
اكن تصوير الفردويس لشخصية اإلسكندر خيتلف اختالفًا كبرًيا عن تصوير نظاىم هلا.

فقد تصور الفردوىس))) شخصية اإلسكندر بطريقة تتفق مع حبه بلن جنسه، وتمجيده 
فأثر هذا يف  بهم،  القدماء، واعزتازه  إيران  مللوك  وتعظيمه  القديم،  وتارخيه  ملايض وطنه، 

تصويره هلذه الشخصية، ورسم العالمات املمزية هلا.

فمال إىل الرأي القائل بأن اإلسكندر إيراين، يلمحو عن وطنه اعر اهلزيمة ىلع يديه، 
ا طبيعيًّا هل، واسرتداًدا مللكه اذلي اغتصبه أخوه »دارا«، ويتخذ من  ويعترب فتحه إليران حقًّ
فتوحاته وانتصاراته فخًرا بلن وطنه، فاقترص ىلع تصويره يف صورة بطل فاتح، وقائد مظفر، 

استطاع أن يوسع حدود دوتله، بفتح األقايلم املختلفة، وضمها إىل حوزته.

بن  »داراب  اإليراين  للملك  األكرب  االبن  هو  اإلسكندر  أن  الفردويس  أثبت  وذللك؛ 
بهمن« وأن أمه اكنت يونانية، فقد تزوج »داراب« ابنة امللك ايلوناىن »فيلقوس«، ثم وجدها 
كريهة الراحئة، »فنفر قلب امللك اإليراين من العروس« فردَّها ثانية إىل أبيها فيلقوس، حتمل 
همَّي: َهمَّ نفسها، وَهمَّ الطفل اذلى بي أحشائها، وأخى هذا األمر فلم يقله ألحد؛ وبعد 

)))  فردويس: شاهنامه، ج 3، ص 6)4- 440؛ ج 4، ص )- 84.
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ته اإلسكندر)))  ُميضِّ تسعة أشهر وضعت هذه الفتاة الفاتنة مولوًدا مجياًل اكبلدر املنري، فسمَّ
حلسن تركيبه، وروعة صورته، وطيب راحئته، ألنها اكنت تتفائل بهذا االسم اذلي وجدت 

بفضله الشفاء من املرض«))).

وطبييع  إليران؛  فتحه  يلربر  اإلسكندر،  نسب  إثبات  ىلع  الفردويس  حرص  وهكذا 
القديم،  إيران  جمد  مع  يتعارض  ما  ذلك،  بعد  وأعماهل  اإلسكندر،  تاريخ  من  حيذف  أن 
وِستا)3)«، وقضائه ىلع الزردشتية. ويقترص ىلع تصوير 

َ
كتحطيمه ملعابد انلار، وإحراقه »لأل

حروبه ومحالته املختلفة اليت استوىل بها ىلع بعض أجزاء العالم، واكن انلرص حليفه دائًما، 
فجمع مااًل وفرًيا)4).

ولم تكن محالته إال إلرضاء حبه للغزو واإلاغرة، فلم يذكر الفردويس أسبابًا تربِّرُها-
كما فعل نظاىم - بل بيَّ أن اإلسكندر اكن ال ينتيه من غزو حى يفكر يف غزو جديد، 
فيستعد هل، ويسري تلنفيذه، فهو - مثاًل - حينما أشار إىل توجه اإلسكندر حلرب »كيد« 
ملك اهلند لم يذكر سببًا إال رغبته يف الفتح، فقال: »ملا تفقد اإلسكندر أحوال إيران، عرف 
وشق  اهلند،  ملك  »كيد«  لقتال  جبيشه  فتوجه  حتت ترصفه،  قد صارا  وامللك  العرش  أن 

طريقه يف السهول والصحارى«)5).

اإلسكندر يف هذه الرواية اسم نلوع من احلشائش العطرة، قيل إن أم اإلسكندر عوجلت به، فشفيت من مرضها   (((
اذلي اكن سببًا يف نفرة امللك اإليراين منها، وقد سمت ابنها باسم هذا انلبات تيمنًا وترباًك.

ع��روس از  گشت  رسد  پ��ادش��ا  دل  فيلقوس)))  س���وى  ب����ازش  ف��رس��ت��اد 
ن��ه��ان در  وك�����ودك  دخ���رت  جهانغ���ىم  در  كى  با  سخن  آن  نگفت 
خوبچهر  ازان  بگذشت  م��اه  مهرچونه  تابنده  چ��و  آم��د  ك��ودىك  يكى 
ب��رش ب��وي��ا  وز  ورن��گ��ك  ب���اال  س��ك��ن��در ه��ىم خ���وان���دى م���ادرشز 
را ن��ام  آن  داش���ت  ه��ىم  ف��رخ  راك��ه  زواكم  ي��اف��ت  ت��اخ��وىش  از  ك��ه 

(4(8 ص   ،3 ج  شاهنامه،  )ف��ردوىس: 
"األوستا" كتاب اإليرانيي القدماء املقدس اذلي قيل إنه نزل ىلع نبيهم "زردشت". ومجع أصول ادلين الزردشيت.  (3(

فردويس: شاهنامه، ج 3، ص ))4- 440، ج 4)، ص )-)8. وقد ذكر احلروب باتلفصيل.  (4(
ناه إي���ران  دان���در  چوكر  سكندر  واگه)5)  خت��ت  آن  ك��وراش��د  ب��دان��س��ت 
بركشيد سپه  ه��ن��دى  كيد  كشيدس��وى  ل��ش��ك��ر  وب����رياه  راه  ه��م��ه 

((( ص   ،4 ج  شاهنامه،  )ف���ردويس: 
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وبسط  الشعوب،  واستعمار  للحرب،  حمب  صورة  يف  اإلسكندر  صور  قد  فالفردويس 
انلفوذ، فلم تكن حروبه تهدف إىل غري هذا.

أما نظاىم فصوَّر اإلسكندر يف صورة احلاكم العادل، املصلح للعالم، ولم يكن يعنيه 
أن يكون إيرانيًّا أو يونانيًّا، بقدر ما اكن يعنيه أن يكون اعداًل مصلًحا. وذللك؛ لم حياول 
أن يثبت أن اإلسكندر إيراين - كما فعل الفردويس - بل رجح أنه يوناين رصيح النسب، 

وابن رشيع ل� »فيلقوس«.

واجتهد نظاىم يف إثبات أنه اكن بطاًل اعداًل، وأنه اكن يغزو ال حبًّا يف الغزو، بل دفًعا 
للظلم، فقد فتح مرص - مثاًل - دلفع رش الزنج، وإقرار العدل يف ابلالد، واكن يف لك حروبه 

يرفع ظلًما، ويقر عداًل، ويعي ضعيًفا مظلوًما، ىلع قوي ظالم.

ولم يكتف نظاىم بتصوير اإلسكندر يف صورة بطل عدل وإصالح، بل جعله اعلًما 
ا من احلكمة والعلم، ثم  حكيًما، يناقش حكماء اهلند، وجيمع احلكماء حوهل، وخيلق جوًّ
يناقشهم فيما يتعلق باخللق األول، ويصل إىل إثبات وجود اهلل، ألن لك خلق البد هل من 
له للنبوة والرسالة، فبدأ دوًرا جديًدا، خرج  خالق. فأصبح بذلك مؤمنًا بوحدانية اهلل مما أهَّ

، وجنوًبا، داعيًا وهاديًا.
ً

فيه ىلع انلاس بدعوته اجلديدة وطاف العالم رشقًا وغرًبا، وشماال

وتصوير نظاىم - هذا - لشخصية اإلسكندر خيتلف كثرًيا عن تصوير الفردويس، فلك 
منهما قد تأثر بمزاجه اخلاص، فحاول أن يصور اإلسكندر يف الصورة اليت تتفق مع آرائه، 
وتناسب روح عرصه، فحاول الفردويس أن يمجد القوة يف احلروب، واالنتصار ىلع األعداء، 
دون مساس بشعور اإليرانيي، بينما حاول نظاىم أن جيعل اإلسكندر حيقق أحالمه هو يف 
العدل واإلصالح، ويريض شعور انلاس يف عرصه، وميلهم إىل رفع الظلم، واتلخلص من 
االضطهاد فخلق منه بطل قصة، وخلط احلقائق باألساطري، فبدت القصة يف صورة مزيج 

عجيب، ال هو باتلاريخ، وال هو باألساطري.
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ومن اجلائز أن يكون نظاىم قد تأثر بما نظمه الفردويس عن فتوحات اإلسكندر كما 
تأثر بما تصوره املسلمون عن شخصية »ذي القرني« الواردة يف القرآن.

ولكن أرجح أن الشاعر تأثر - أكرث ما تأثر - بالقصة انلرثية اليت ُكِتبَت عن اإلسكندر 
يف القرن السادس اهلجري، وهو القرن اذلي نظم الشاعر القصة يف أواخره، ألنها صورت 
اإلسكندر يف صورة تشبه ما فعله نظاىم، خصوًصا فيما يتعلق برحالته ونبوته، وحبثه عن 

ماء احلياة، ومقابلته للخرض، ومن اجتمع حوهل من حكماء.

القصة انلرثية غري نسخة خطية وحيدة، توجد يف مكتبة  أيدينا من هذه  وليس بي 
»سعيد نفييس« اخلاصة بطهران))).

انلاسخ،  اسم  من  يبدو  كما  اهلجرى،  السادس  القرن  يف  كتبت  أنها  »بهار«)))  ورجح 
وخطه النسخ املائل إىل اثلُلُث.

))) توجد هذه النسخة يف مكتبة سعيد نفييس اخلاصة بطهران، حتت رقم 306).
وقد تفضل بإاعرتها يل � يف أثناء إقامى بطهران � وبقيت عندى اعًما اكماًل، فقمت باالطالع عليها، وترتيبها،   
ومقارنتها بمنظومة "إسكندرنامه" نلظاىم، والحظت الشبه الواضح بينهما، وىف رأيي أن نظاىم لم يفعل أكرث من 
نظم ما تضمنته هذه القصة انلرثية، ألن منظومته ال ختتلف عنها إال فيما يتعلق بنسب اإلسكندر، فالقصة 

انلرثية رددت ما قاهل الفردويس من أنه إيراين، بينما مال نظاىم إىل أنه يوناين.
والنسخة اخلطية املوجودة تقع يف 508 صفحة رغم أن أوهلا وآخرها ضائعان، ويبلغ طوهلا 35سم، وعرضها 3)سم.  
وذكر  الفردويس،  ذكر  ذلك، ألن  استبعد  ولكىن  ايلونانية.  املرتمجة عن  القصة  نفس  القصة يه  هذه  إن  وقيل   
شواهد قرآنية � يف مواضع كثرية � يرجح أنها قصة إسالمية. أو يرجح ىلع األقل أنها � إن اكنت مرتمجة � قد 

اختلطت بما ردده املسلمون عن "ذي القرني" فلم تظل القصة ايلونانية ىلع حاهلا.
))) بهار: سبك شناىس، ج )، ص 9)).
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يدل  مما  كثرية)))  مواضع  »شاهنامه« يف  ومنظومته  الفردويس  القصة  هذه  ذكرت  وقد 
ىلع أنها ُصنفت بعده، ولم تذكر نظاىم، وهذا يرجح أنها ُكِتبَت قبله)))، ويبدو أنه تأثر بما 

أوردته إىل حد كبري.

ولم تكن القصة انلرثية، يه أول حماولة بُِذلت لتسجيل ما روي عن اإلسكندر، ألن 
»اكلستنس« ايلوناين قام بتدوين أخبار اإلسكندر قبل ذلك بقرون عديدة، وضاع ما كتبه، 

وبقيت ترمجاته، الرسيانية، واحلبشية، والعربية)3)، والفارسية، والرتكية الچغطائية)4).

ومهما يكن من يشء، فإن نظاىم هو أول من نظم القصة يف هذه الصورة املفصلة.

وتصويره لشخصية اإلسكندر خيتلف اختالفًا جوهريًّا عن تصوير الفردويس؛ جتىل يف 
شخصيات املنظومة، وترتيب مناظرها، مما جيعلنا نصدق ما قاهل من أنه لم يكتف برتديد 

ما قاهل الفردويس، بل ذكر أشياء جديدة.

»إسكندرنامه« فاختذ من  القصص - يف منظومته  وقد طبق نظاىم مذهبه - يف نظم 
إىل  يصل  وجعله  إيله،  ويدعو  به،  هو  يؤمن  بما  اإلسكندر  وأنطق  آلرائه،  ميدانًا  القصة 
اهلدف، وهو أن يعيش انلاس يف صفاء، يرفرف عليهم العدل، فيؤدي لك منهم ما عليه، 
فلما وصل اإلسكندر إىل مثل هذا  ويأخذ ماهل، دون حاجة إىل من يسوسهم، ويوجههم، 

املكن، لم يواصل السري� ألنه اعترب نفسه قد أدرك الغاية.

))) القصة انلرثية اخلطية، ص 90، ويف مواضع أخرى كثرية.
))) يبدو أن قصة اإلسكندر انلرثية اليت كتبت يف عهد الشاه أمحد قاجار وطبعت يف طهران قد تأثرت بما يف القصة 
والقصة  الشاهنامه،  ذكرته  ما  تردد  وإسكندرنامه نلظاىم، ويه  للفردويس.  الشاهنامه  وبما يف  اخلطية،  انلرثية 

انلرثية اخلطية من أن اإلسكندر إيراين.
)3) يبدو أن ما يوجد بالعربية والفارسية من أخبار حول اإلسكندر ليس صورة دقيقة ملا كتبه "اكلستنس". ألن هذه 

األخبار امزتجت بما رواه املسلمون عن شخصية "ذي القرني".
)4) تربيت: دانشمندان آذربيجان، 384.
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وكما أدرك اإلسكندر اغيته، بلغ نظاىم نفسه الغاية من انلظم، ومن احلياة أيًضا.

والواقع أن شخصية اإلسكندر يف املنظومة يه أصدق تصوير لشخصية نظاىم، كداٍع 
من داعة الفضيلة، يتمىن أن يُبىْن املجتمع ىلع أسس وطيدة من العزة، والعدالة، والعلم، 

واألخالق.

شعراء  من  كثري  قدله  إماًما   - اإلسكندر  لقصة   - هذا  بتصويره  نظاىم  أصبح  وقد 
الفارسية والرتكية.

وأشهر من قدلوه من شعراء الفارسية: أمري خرسو ادلهاوي املتوىف يف اعم 5)7ه، فنظمها 
ونظمها حتت  املتوىف يف اعم 898ه.  اجلايم  الرمحن  وعبد  »آئينه سكندري«،  حتت عنوان 

عنوان »خردنامهء سكندري«.

وأشهر من قدلوه من شعراء الرتكية: مريعليشري نواىئ املتوىف يف اعم 906 ـهواألمحدى 
الكرمياين املتويف يف اعم 5)9ه، ونظما القصة حتت عنوان »إسكندرنامه«.

وقد اعتمد هؤالء - مجيًعا - ىلع منظومة »إسكندر نامه« نلظاىم، واقتبسوا مما فيها من 
أقوال، ومعلومات. 

وأراد أمري خرسو ادلهلوي أن يترصف بعض اليشء، فبدت منظومته مفككة األجزاء، 
حتتاج إىل حبك وإتقان، وفقدت عنرص احليوية واجلمال))).

***

M. Wahid Miraz: The Life and Works of Amir Khusrau, p. 201. (((
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واآلن - وقد درسنا منظومات الشاعر اخلمس، املسماة »مخسه نظاىم« - لم يبق إال أن 
نليق نظرة أخرية ىلع ما بيق من ديوانه، وهو الشعر اذلي نظمه بعيًدا عن املنظومات، حى 

يتسىن نلا أن نصدر حكمنا ىلع شعر الشاعر لكه، ونبيِّ مزايا فنه.





الفصل األول
دراسة حول ديوان نظاىم

1-هل اكن نلظاىم ديوان شعر؟
اكنت الشهرة الغابلة ىلع نظاىم أنه صاحب مخس منظومات، فحاول كثري من الشعراء 

اذلين قدلوه أن يصبحوا أصحاب مخس منظومات مثله.

أما نظاىم كصاحب ديوان شعر فيشء غري مشهور، حى إن كتب اتلذاكر املهمة لم 
ترُِشْ إىل هذا ادليوان يف قليل أو كثري.

وذكر "عويف" أن الشعر املروي عن نظاىم غري مثنوياته قليل)))، رغم أنه اكن معارًصا 
د ادليوان وضياعه منذ زمن بعيد))). للشاعر، مما يرجح تبدُّ

ولعل السبب يف إهماهل ذكر ادليوان عدم وجوده اكماًل. غري أن ضياع بعض أجزائه ال 
يعن أن الشاعر لم يكن هل ديوان أصاًل.

))) عويف: بلاب األبلاب، ج، )، ص397.
))) لم يرش القزويىن يف آثار ابلالد، ص )35- )30. إىل ديوان نظاىم رغم أنه اكن يعيش يف القرن السابع، اذلي تويف 

نظاىم يف أوائله.

ابلاب السادس
ديوان نظاىم
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واحلقيقة اليت الشك فيها أن نظاىم اكن هل ديوان شعر - فضاًل عن منظوماته - وأن 
هذا ادليوان اكن اكماًل يف اعم 584 م يف أثناء نظم "يلىل وجمنون"، فقد ذكر الش�اعر أنه 
خطاب  وصله  األثناء  تلك  ويف  أمامه،  اكماًل  اكن  ديوانه  ألن  نشيًطا،  مرسوًرا  يوًما  اكن 
أحس  يوًما  "كنُت  فقال:  واملجنون"،  "يلىل  قص�ة  نظم  منه  وطلب  رشوان،  حاكم  من 
أمايم"))). موضواًع  اكن  ديواين  ألن  متهلاًل،  وجى  واكن  والنشاط،  والرسور  بالسعادة 

انلظم  يف  ابلدء  قبل  584ه،  اعم  أوائل  يف  جممواًع  اكن  ادليوان  أن  ىلع  يدل  وهذا 
منظومته اثلاثلة. وإن ما ذكره الشاعر ال يدع جمااًل للشك يف أنه اكن صاحب ديوان شعر.

***

2-عدد أبيات ادليوان، والنسخ اخلطية املوجودة منه، وما تم نرشه 
فعالً:

اكن  نظاىم  ديوان  أن  ذكر  "دولتشاه"  أن  غري  ديوانه،  أبيات  بعدد  الشاعر  يرصح  لم 
يشتمل ىلع عرشين ألف بيت من الشعر))).

ويبدو أن ما ذكره "دولتشاه" ال خيلو من املبالغة، ألن النسخ اخلطية املوجودة من ادليوان 
ال تشتمل ىلع أكرث من أليف بيت.

وش�����ادى ب���م���ب���ارىك  روزى  ب������ودم ب���ن���ش���اط ك��ي��ق��ب��ادى))) 
دي��������وان ن���ظ���ام���ي���م ن���ه���ادهآب��������روى ه����اليل����م گ���ش���اده 

((4 ص،  وجم��ن��ون  يل��ىل  )ن���ظ���اىم: 
))) دولتشاه: تذكرة الشعراء، ص9)).
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أن  نستبعد  ول�كن  ضاعت،  قد  ادليوان  هذا  أجزاء  بعض  يكون  أن  اجل�ائز  ومن 
يكون ادليوان بهذه الضخامة، بعد ما روي من أن األش�عار اليت خلفها الشاعر - غري 

املنظومات - ليست كثرية.

والواقع أننا ال نعرف عدد أبيات هذا ادليوان ىلع وجه اتلحقيق.

أما النسخ اخلطية املوجودة – اآلن - من ادليوان فيه مخس نسخ، ذكرت دائرة املعارف 
 .6(9 و   6(8 رقيم  حتت  بأكسفورد  "بودلي"  مكتبة  يف  اثنتي  منها))):  ثالثًا  اإلسالمية 

وواحدة يف مكتبة برلي))).

وذكر برتلس أن نسخة رابعة توجد يف اهلن�د، وقال إن النسخ مجيعها ال تشتمل ىلع 
أكرث من أليف بيت من الشعر)3).

ويه توجد النسخة اخلامسة يف دار ال�كتب املرصية ضمن جمموعة منتخبات)4)، وىه 
عبارة عن قصائد من ادليوان تشغل مخسي ورقة، طوهلا 7) سم، وعرضها ))سم، ويف لك 
أن جزًءا من  يرجح  الشعر وهذا  بيت من   (500 تشتمل ىلع  أنها  أي  بيتًا   (5 منها  صفحة 

ادليوان ضاع، فلم يصل إىل أيدينا.

***

ولم تُنرَْش هذه النسخ اخلطية حى اآلن، وإن اكنت بعض قصائد هذا ادليوان قد ذكرت 
متفرقة، يف بعض كتب اتلذاكر.

The Encyclopaedia of Islam, vol. III, Art. Nizami, p. 938. (((
.Berlin Pertsch Cat. No. 691 :اعتمد اكتب املادة يف ذكر هذه النسخة ىلع (((

)3) برلتس: نظاىم شاعر آذربيجان العظيم، ص3)).
)4) خمطوطة رقم 68)م بدار الكتب املرصية.
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ونرش "ريپك" - يف اعم 935) م - عدة غزيلات نلظاىم، يبدو أنها جزء من ديوانه املبعرث، 
ويه عبارة عن مخس وعرشين قطعة، قاهلا يف الغزل وموضواعت احلب))).

ادليوان حتت عنوان  م - ما عرث عليه من هذا  "دستگردي" - يف اعم 939)  تم نرش 
نظاىم)3)،  نظم  من  بأنه  قطع  قسم  أقسام:  ثالثة  إىل  نرشه  ما  وقسم  گنجوى)))"،  "گنجينه 

وقسم شك يف نسبته إيله)4)، وقسم قطع بأنه لم يكن من نظمه)5).

3-تواريخ نظم قصائد ادليوان ومجعها: 
وقت  - يف  شعره  ديوان  اليت ضمها   - القصائد  أغلب  نظم  الشاعر  أن  الظن  أغلب 

شبابه، وقبل ابلدء يف نظم منظوماته اخلمس، ولعله�ا اكنت حماوالته الشعرية األوىل. 

ومما يؤسف هل أننا ال نستطيع أن حندد تواريخ هذه القصائد لكها أو بعضها، ألن الشاعر 
لم يرصح بما يدل ىلع يشء من ذلك من قريب أو بعيد، وال توجد قرائن يمكن بواسطتها 

أن نؤرخ هذه القصائد.

ونرجح أن الشاعر قام جبمع قصائده بعد فراغه من نظم "خرسو وشريين"، أي بعد اعم 
)58 ه، ألنه لم يرش إىل ادليوان قبل هذا اتلاريخ؛ كما نرجح أنه فرغ من مجعه، وترتيبه يف 

ح بذلك يف مقدمة هذه املنظومة.  اعم 584  ـهقبيل ابلدء يف نظم "يلىل وجمنون"، ألنه رصَّ

ويبدو أن الشاعر اكن يضيف بعض القصائد إىل ديوانه من الوقت إىل آخر، يف فرتات 
وصف  يف  القصائد  بعض  جند  ألننا  منظوماته،  يف  يفعل  اكن  كما  حياته،  من  خمتلفة 

))) ريپك: Rypka: چند غزل تازه از نظاىم گنجوى، ص5)- 4).
))) "گنجينه گنجوى" بمعىن "خزانة الكنجوى" أي "ديوان نظاىم".

)3) گنجينه گنجوى: ص74)- 6)).
)4) املرجع السابق، ص7))- 35).
)5) املرجع السابق، ص36)-59).
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إحدى  يف  قوهل  ذلك  فمن  سنه.  لكرب  نتيجة  ضعف  من  أصابه  ما  وتصوير  الشيخوخة، 
من  قاميت  فيه  تقوَسْت  اذلى  الروض  هذا  ابلقاء يف  أغصان  من  نصيب يل  "أي  قصائده: 
آثار الشيخوخة؟!.. فلن يكون ألحد من خنليت ظل أو ثمر، ألن رياح احلوادث العاصفة 
ليشعرين  بياض شعرى  وإن  املنحنية،  لقاميت  القرب  يُِعدُّ  فالفلك  وثمري،  أسقطت سعيف 

براحئة الكرفور"))).

تم حتدث عما يصحب الشيخوخة من يأس، فقال: "سقطت فواكه األمل من حديقة 
خنليت،  أفرع  ىلع  ناحية  لك  من  تتساقط  اليت  انلدى  وقطرات  األحجار  كرثة  من  ادلنيا 
وإن الفرع يلصبح، معتداًل بعد أن تسقط ثماره، ولكن خنلة قدي قد احننت بعد إعطاء 
اثلمار"))). وصّور ضعف برصه، فقال: "إن عين ال تفرق بي ابلياض والسواد، وال تمزي بي 

أشعة الشمس ونور القمر")3).

، فماذا أقدم هل؟!.. إنه لن  واستمر يف وصف الشيخوخة، فقال: "حّل األجل ضيًفا عيَّ
يقبل غري احلياة!..")4).

وأمعن يف تصوير اضمحالل جسمه، فقال: "إنن اكلظل، إذا لم أعتمد ىلع حائط، فأي 
احتمال عندي يف أن أظفر بانلهوض ؟!")5).

))) الكفور راحئة طيبة تنرث ىلع جثة امليت عند تكفينه.
در اين مچن كه ز پريى مخيده شد كمرم برم؟)))  بهرم  ين چه  از  بعد  بقا  ز شا خهاى 

وبرم برگ  برخيت  حوادث  باد  تند  كه  را كس  ميوه  نه  خنلم  ز  ايست  سايه  نه 
حلدم ميكند  گشته  مخيده  قد  با  خربمسپهر  ميدهد  اكف��ور  ز  م��وى  بياض 

ص95)) گ��ن��ج��وى،  )گ��ن��ج��ي��ن��ه 
أميد ميوۀ  رخي��ت  جهان  ببوستان  شجرم)3)  شاخه  سوى  بهر  وزاهل  زسنگك 
گردديلك افشاندراست  ثمر  چون  ثمرمنهال  شد  فشانده  چون  قدم  خنل  مخيد 

((97 ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
سواد ز  ام  ديده  فرق  رانكند  بياض  وخورم)4)  ماه  شمع  فروزند  گرچه  چبهره 

ص98)) ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
برديوار اعتماد  نكنم  گر  سايه  چو  ظفرم؟)5)  بود  خاسي  بر  كه  احتمال  چو 

ص99)) گ��ن��ج��وى،  )گ��ن��ج��ي��ن��ه 
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ثم قال: "إن يل قلبًا مرشقًا بنور املعرفة، وأنا أشبه هالة القمر، بقاميت املنحنية"))).

وهذا يرجح أن الشاعر اكن شيًخا كبرًيا حمطم اجلسم، ينتظر املوت، حينما نظم هذه القصيدة.

وهناك - أيًضا - القصيدة اليت نظمها يف رثاء اخلاقاين، وقال فيها: "كنُت أقول- دائًما - 
إن اخلاقاين سيكون ناعيًا يل، فوا أسفا أىن رصت اآلن ناعيًا للخاقاين)))".

وقد رجحنا أن اخلاقاين تويف يف اعم 595 ه، مما يثبت أن الشاعر أضاف هذه القصيدة 
إىل ديوانه بعد مجعه بأكرث من عرش سنوات.

 كما أن هناك القصيدة اليت رىث الشاعر فيها ابنه اذلي تويف يف اعم 608  ـه)3)، مما يرجح 
أنها أضيفت إىل ادليوان بعد مجعه وترتيبه.

ون�كتيف بهذه ادلراسة حول ادليوان؛ نلعرض صوًرا منه، ونتبي حمتوياته، واملوضواعت 
اليت تناوهلا.

وسأقترص ىلع ما نرشه دستگردى، ألن نسخة دار الكتب املرصية مملوءة باألخطاء، كما 
أنها ختلط األشعار الفارسية بأشعار تركية، لم تثبت نسبتها إىل الشاعر.

روشن معرفت  نور  از  دل  هست  اكه  مر  قمرم )))  ه���اهل  ن���م���وارد  ح��ل��ق��ه  ب��ق��د 
ص00)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

خاقاىن)))  هىم گفتم كه خاقاىن دريغا گوى من باشد گ��وى  دريغا  ش��دم  من  دريغا 
)دستگردى: مقدمه گنجينه گنجوى، ص اك)

وقد شك دستگرى يف نسبة هذه القصيدة إىل نظاىم، حبجة أنه لم يكن مسنا عند ما تويف خاقاىن، ولكن هذا   
غري صحيح ألن اخلاقاىن تويف يف اعم 595ه، يف وقت اكن نظاىم فيه يف السادسة واخلمسي من عمره، واكن يتوقع 

املوت، فتحدث عنه كثرًيا، فمن اجلائز أن تكون القصيدة من نظمه.
ومهما يكن من يشء، فليس بي أيدينا من القصيدة إال هذا ابليت.  

)3) سنعرض ما احتوته هذه القصيدة يف الفصل اتلايل، يف أثناء عرض حمتويات اجلزء املنشور من ادليوان.



ـفَصل اثَلاين
ْ
ال

حمتويات ديوان نظاىم
سأعرض - يف هذا الفصل - حمتويات القسم األول من األقسام اثلالثة اليت نرشها 
صحيًحا،  تمثياًل  نظاىم  آراء  يمثل  ألنه  إال  ليشء  ال  گنجوى"،  گنجينهء  "يف  دستگردي 
أنه من نظمه - كما قال دستگردى -  ويصور نزاعته املختلفة أحسن تصوير، مما يرجح 

وسأترك القسمي اثلاين واثلالث الذلين لم تثبت نسبة ما فيهما من أشعار إىل نظاىم. 

وإذا ألقينا نظرة ىلع هذا القسم األول جنده يتناول املوضواعت اآلتية:

 1-الفخر:
ليس عجيبًا أن نرى شاعًرا كنظاىم، يقول شعًرا يف الفخر - رغم زهده وتقواه - ألنه 

اكن يساير روح عرصه)))، وما دفعت إيله الظروف.

وقد أكرث الشاعر من الفخر يف منظوماته اخلمس، وخصص هل جزًءا من ديوانه، أرسف 
ْلق 

ُ
فيه يف إظهار فضله، وعلو مزنتله، وسموه ىلع غريه، فقال مثاًل: "ُخِلق الكالم من كما خت

فنغمات غزيل يف  الشباب،  انلضارة من  تظهر  الفضل من كما  املروءة، وظهر  الفتوة من 

))) سبقت اإلشارة إىل انتشار ظاهرة الفخر بي الشعراء يف عرص نظاىم، وأنه تأثر بروح العرص، كغريه من الشعراء.
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األسماع كنغمات العود، وطعم كاليم يف األذواق كطعم الرشاب العذب؛ وأنا أصُل حلراكت 
األفالك، فيه مستمدة من، وأنا ماُء لطبقات السماء، فيه األواين )اليت تتلىق فييض)!"))).

مملوء  الشعر، ألنه  يفخر عن طريق  أن  من  أرفع  من  أنه  اعترب  الفخر حى  وبالغ يف 
طريقه،  أفخر عن  نفسه حى  الشعر  فن  "ما  فقال:   ، يبيَّ أن  من  أسىم  وقدره  بالكذب، 

فأكون اكملمثل اذلى ينطلق لسانه باألساطري الكذبة؟!.."))).

وهذا هو مركب انلقص اذلي يبتىل به الشعراء إذا لم جيدوا َمْن يقدرهم حق قدرهم، 
ر يف ادلنيا، ولكنه واثق من ثواب اآلخرة،  وُيثيبهم ىلع شعرهم، وقد رصح نظاىم بأنه لم ُيَقدَّ

فقال: "أنا ال أساوي درهًما يف هذه ادلنيا، ول�كن أساوي كثرًيا يف اآلخرة)3)".

لفساد عرصه، ألن شعره خري شعر  بل  لرداءة شعره،  لم يكن  تقديره  أن عدم  وبيَّ 
رغم  بأحلاين،  أتظاهر  ال  "إنن  فقال:  بشعره،  ويفخر  فنه،  مزايا  عن  يتحدث  وأخذ  قيل، 
نغًما عذبًا)4)". أنن أصوغها مجيلة اكلعروس، وال أدق طبويل جبنون، وإن اكنت أصواتها 

ثم تمادى يف الفخر، فقال: "إن أتفه ما يصدر عىن ُيَعد أصاًل للعلوم الطبيعية والعقلية، 
وأردأ عصارات ذهن ذليذ سائغ رشابه، وإن لك ما أقوهل يعد جديًدا، سواء أكان حديثًا عن 

ازمروت چوفتوت  آفريد  من  از  سخن  جواىب)))  از  طروات  چو  آشكرا  من  هراز 
أرغنوىن سماع  چو  در  بسمعها  ارغ��واىنغزلم  رشاب  چو  در  بذوقها  نكتم 
طفيىل وأو  أصل  منم  اخرتانرا  آواىنحراكت  وأو  آب  منم  أسمانرا  طبقات 

ص75)) گ��ن��ج��وى،  )گ��ن��ج��ي��ن��ه 
فن شعر خود چه باشد كه بدان كنم تفاخر داستاىن؟!)))  بدروغ  مطلق  است  ممثىل  چو 

ص)8)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
ويلكن نيم  درىم  جهان  اي��ن  بعيار  أجنهاىن)3)  بعيار  دان��ك��م  چهار  درىم 

ص)8)) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
عروىس بود  چوكنم  حلىن  خبطبه  نكتم  آاغىن)4)  ب��ود  چ��وزن��م  طبىل  خب��ريه  نزنم 

ص76)) ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 



453453
الكتاب اثلاين

القديم أم عن اجلديد. وذللك، فأين أسيطر ىلع آالف القلوب بأفكري وأشعاري، وأجذب 
آالف انلفوس بذاكيئ، ودقائق نظيم)))".

بإذن من شفيت )بعد أن تتحرك تلقول شعري) كما  تبتهج  "إن قلوب اخللق  قال:  ثم 
تتفتح الرياحي من النسيم العليل)))".

وقد سمعنا مثل هذه انلغمات من الشاعر قبل ذلك، مما جيعلنا نرجح أن هذ الشعر من 
نظمه، ويه نغمات ترتدد يف لك ما قاهل يف باب الفخر)3).

2- الزهد واتلجرد من ادلنيا، والعمل لآلخرة:
أكرث نظاىم - يف هذا اجلزء من ديوانه - من احلديث عن الزهد، واتلجرد من ادلنيا، 
من  عنده  بما  يزهو  ال  فوجدناه  الفخر،  نغمات  تناقض  بنغمات  لآلخرة،  العمل  ورضورة 
مفاخر بل يبدو متواضًعا، ويعترب نفسه مذنبًا، ويدعو إىل ترك اتلعلق بادلنيا، وإيثار ما يبىق 
ىلع ما يفىن، وحياول أن يعد نفسه للرحيل من ادلار الفانية، بأن يزتود بما ينفعه يف طريقه 
إىل اآلخرة، وأن يعمل صاحلًا حى جين ثمار عمله؛ فيقول "دق اجلرس، وحتركت القافلة 
بالقافلة  تلحق  وحينما  الكريمة،  ابلاقية  دار  إىل  احلقرية  ادلنيا  هذه  من  فهاجر  للرحيل، 

سقط خالصه من چه طبييع وچه عقي اكين)))  وچه  نبايت  چه  من  عصاره  دغل 
آمد نو  نتيجه  كه  من  شيوه  وباستاينبقياس  كهنست  ت��ازه  رسمهاي  همه 
ومعما ببديهه  را  دل  ه���زار  نهايئب��رم  بغلوطه  را  ج��ان  ه��زار  خب��رم 

((76 گ���ن���ج���وى،  )گ��ن��ج��ي��ن��ه 
بازخندد خلق  دول  من  لب  بإجازت  اكين )))  مهر  بهواي  رياحي  شكوفه  چو 

ص77)) ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
)3)  املرجع السابق، ص74)، 84). 
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ستجد عملك يتقدم لك يف السري، ويرشدك يف الطريق، فاطرب لصوت اجلرس، وكن يف 
عداد هذه القافلة)))".

واكن الشاعر يرى رضورة اإلقالل من شهوات ادلنيا، حى يتفرغ اإلنسان للعمل املنتج 
الطيب، فداع إىل ذلك يف قوهل: " إذا أقللت من الشهوة، زاد إقبالك ىلع الطاعة، ألن ابلخور 

لكما قل رماده، اكن أمجل راحئه"))).

ثم وضح ذلك يف قوهل: "إن ادلنيا ال حتسن معاملة اخللق، كما أن أحداث الزمان متغرية 
ألن  به،  اتلمسك  فحاول  بالقرآن،  اعتصمت  إذا  رشورها  من  تنجو  أن  فيمكنك  دائًما، 

الساعة توشك أن تقوم")3).

وداع إىل رضورة اتباع تعايلم الرشع، فقال: "حاول أن تتفاىن يف السري يف طريق الرشع، 
فأرسع أكرث من ذلك ألن جسمك سوف يتحلل، ويصري ترابًا")4).

ونصح باالعتماد ىلع اهلل وحده دون غريه من أصحاب اجلاه وانلفوذ، فقال: "إىل مى 
تتوسل بهذا السلطان وذاك؟!.. إن السلطان أكرث منك عبودية.. كن عبًدا هلل اذلي وهب 

السلطان اجلاه وانلفوذ")5).

آمد  جنبش  در  وهو  جنبيد  جرس  هم  امللك)))  دار  س��وى  خيل  زي��ن  كن  ك��وۀ 
حلقهاكروان چون دراى ناهل تو اكروانساالر تست در  باحرس  كن  مونى  جان 

((85 ص  گنجوى،  )گنجينه  اكروان  ابن 
كرز شهوت كم كىن در ين فزاىئ كزخبور بيشرت)))  كمسرت  كسرتش  خ��ا  چ��ه  ه��ر 

((87 ص  السابق،  )املرجع  دخان  باشد 
هم زمي را با خاليق نا موافق شد مزاج مهد)3)  ق��رآن  شد  مناسب  نا  را  فلك  هم 
زمان زين قران أيمن شوى كردست در قرآن زىن آخ��ر  مهدى  اكم��د  ج��وى  ق��ران 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
كىن همت  رسمه  راكر  رشع  راه  خاك  ك���ردد)4)  ك���ه  ك���ن  زان  ب��ي��ش 

رسم������ه دان�������ت اس���ت���خ���وان
((90 ص  ك��ن��ج��وى،  )ك��ن��ج��ي��ن��ه، 

وس��ل��ط��ان  س��ل��ط��ان  ي��ن  از  چ��ن��د  وزت�������و س���ل���ط���ان ب����ن����ده ت��ر)5) 
بنده او شوكه او شد صاحب سلطان نشان
((9( ص  ال���س���اب���ق،  )امل���رج���ع 
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فقال:  للعبادة  واالعتكف  باتلنبه،   - اثلالثي  سن  يف  وهو   - نفسه  الشاعر  نصح  ثم 
"مضت ثالثون اعًما، فاستيقظ يا نظاىم، واعتكف.. أنا نصحتك، وأنت تعرف انلتيجة.. 

فاحرتس. ثم احرتس!."))) .

ورغم أن هذه انلغمات تناقض نغمات الفخر، إال أننا نرجح أنها صدرت عن نظاىم، 
ألن ما يشبهها تردد يف منظوماته املختلفة، وقد بينَّا أن الظروف اليت أحاطت بالشاعر يه 

السبب يف إجياد هذه انلغمات املتناقضة.

وقد راجت ادلعوة إىل الزهد، واتلجرد من ادلنيا، والعمل لآلخرة، واالعرتاف باتلقصري، 
يف لك ما قاهل من قصائد يف هذا ابلاب من ادليوان.

3-الغزل:
أكرث نظاىم من انلظم يف موضوع العشق واتلغزل يف هذا القسم املنشور من ديوانه)))، 

غري أن عشقه اكن يشبه الصوفية اذلي يقصدون به حب اهلل، والفناء فيه.

 ومن أمثلة غزل الشاعر قوهل خماطبًا معشوقه: "إين أظهر لك حاليت السيئة، حى تنصح 
عينيك السوداوين )بعدم إصابيت بسهام نظراتهما)... ال تلُْمن، فتكون أكرث هياًما بهما إذا 

نظرَت إىل وجهك القمري يف املرآة")3).

هان)))  ىس گنشت از عمر برحزياى نظاىم گوشه گري ت��وداىن  باىق  كردمت  نصيحة  من 
((95 ص  ال��س��اب��ق،  )امل��رج��ع  وه���ان 

))) گنجينه گنجوى: ص0))- 6)). 
را خويش  تباه  حال  ميكنم  پديد  باتو  را)3)  خويش  ساء  چشم  كىن  نصيحى  تاتو 
رارسزنشم مكن كه تو شيفته ترزمن شوى خويش  چوماه  روى  آينه  در  گرنگرى 

ص0))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
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ثم داعه إىل ترك الفراق والصد، ألنه صرب ولم يسمعه تأوهه، فقال: "أقلع عن الفراق، 
ألن حيب لك واضح، وألين لم أسمعك تأويه"))).

وطلب منه أن ينقذه بالوصل، ألنه أصبح أسري حبه، فقال: "لقد جعلت طابع حسنك 
مسكنًا يلوسف قليب، فألق دلو العناية يلوسف برئك"))).

وخاطب معشوقه يف قصيدة ثانية، فقال: "يا َمْن رصَت قبلة العالم لكه، وأرحَت آالف 
َك العالم آلرسالن)3).. يا من جعلَت 

ْ
األرواح!.. إن امللك اآلن لك ىلع العالم، كما أصبح ُمل

مرص شفتيك من نصيب يوسف ال حترم نظاىم من االتلجاء إىل بابك!..".)4)

وقال يف قصيدة ثاثلة: "إن اجلرح قد وصل إىل القلب. فلماذا امتألت العي دًما؟!. إنك 
يف قليب.. فلماذا بقيت صورتك أمايم؟!")5).

ثم قال: "لقد أنصفَت جمرويح القلب مجيًعا، فلماذا اختذ عدلك لونًا آخر، حينما وصل 
إىل نظاىم؟!..")6).

وهان توهان  من  راه  بمن  را  فراق  ترك  را )))  خويش  آه  شحنه  ام  نداده  بتوره  چون 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)

دلم يوسف  مسكن  چوكردۀ  ونخ  چاه  را  )))  چاهخويش  يوسف  فرست  عناييت  دلو 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)

يبدو أن الشاعر يقصد السلطان آرسالن بن طغرل السلجويق حكم يف املدة من 555- )57ه.   (3(
را ج��ه��ان  ه��م��ه  ش���ده  ق��ب��ل��ه  ي  راح���ت زت���و ص��د ه���زار ج��ه��ان را)4) 
چ����و ش�����اىه اعل�����م آرس�����النش���اىه جب��ه��ان ت���راس���ت ام���روز
يوسف خ���اص  ت��و  ل��ب  م��رص  را اى  آس���ت���ان  ن���ظ���اىم  ز  م��س��ت��ان 

((((  -((0 ص  گنجوى،  )گنجينه 
چون تودرون دىل نقش توبريون چراست؟)5)  زخم چو بردل رسيد ديده پرازخون چراست؟

ص)))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
كرسدۀ دادك��رى  دالن  خسته  برهمه  چون بنظاىم رسيد قصة دكر كوچنراست؟ )6) 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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وطلب من معشوقه - يف قصيدة رابعة - أن حيسن معاملته فقال: "قل كالًما أمجل 
من هذا، حى يصري السكر رخيًصا، وخذ بيدي أفضل من هذا حيت حُيْتََمل الظلم.. إنك 
- أيها اجلميل - إذا زرت نظاىم يللة، فإن مزنىل احلقري سيصري قرًصا كقرص سليمان"))).

ووصف حاهل يف قصيدة خامسة، فقال: "كيف يصرب نظاىم ىلع عشقك، لقد انتى أمره 
إىل االضطراب بسببك"))).

َمْن ستحل  عند  ابلهاء..  بهذا  قمًرا  "يا  فقال:  سادسة،  قصيدة  معشوقه يف  ثم خاطب 
ضيًفا؟! ويا آية اجلمال.. من نصيب َمْن ستكون؟! إنك تذهب.. وستذهب رويح حزنًا ىلع 

فراقك.. يا من أوجعَت نظاىم.. دواء َمْن ستكون؟!..)3)".

دبِّر 
ُ
وصوَّر سيطرة العشق ىلع قلبه؛ فقال - يف قصيدة سابعة - خماطبًا نفس املعشوق: "أ

ُت عشقك من جديد.. 
ْ
َم الصبح، بدأ لك يللة وسيلة تلخليص قليب من قيد حبك، فإذا تبسَّ

لقد جعلتُك تتحد يف قليب، ألنك احتدَت مع رويح، فال بد يل من روح أخرى حى أختذ 
حبيبًا آخر.. إنن أعرب عن حيب بواسطة ادلموع السخينة.. فلعي أبعد بدمويع احلواجز 

اليت تعرتض طريق حيب لك)4)".

شود ارزان  تاشكر  سخن  گو  بهرتازين  شود)))  آس��ان  تاستم  دستگر  بهرتازين 
كىن نظاىم  ع��زم  شىب  پريرخ  شودگرتو  سليمان  امللك  من  چو  مورى  خانه 

(((4 ص  گ��ن��ج��وى،  )گ��ن��ج��ي��ن��ه 
باشد چكونه  صابر  نظاىم  تو  عشق  در  آمد)))  بيقرارى  در  اكه��ش  ق��رار  كزتو 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
اي ماه بدين خويب مهمان كه خواىه شد؟ واى آيت نيكوىئ درشان كه خواىه شد؟!)3) 
هجرت از  شدن  خواهد  وجانم  شد؟!تومريوى  خواىه  كه  رادمان  نظاىم  درد  اي 

ص5))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
برگيوم زتو  تادل  هرشب  كنم  گريم)4)  تدبري  ت��وزرس  مهر  رس  ب��رآرد  روز  چو 
باجان اكميخته  آم��زيم  در  باتو  گريمدل  ديگر  تايار  بايد  ديگرم  ج��اىن 
ديده زره  ري��زم  دارد  جگر  كه  برگريم آىب  ت��و  ازراه  را  ن��ظ��اىم  ت��اگ��رد 

(((7 ص  گ��ن��ج��وى،  )گ��ن��ج��ي��ن��ه 
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إن  غريك؟!..  آخر  معشوقًا  قليب  يقبل  "كيف  ثامنة:  قصيدة  بقوهل  حبه  تصوير  وختم 
معشوقًا آخر لن يشبهك، وأنت ال تشبه أحًدا )ألنك فريد يف حسنك).."))) .

بل اكن عشًقا  ماديًّا،  لم يكن عشًقا  نظاىم  أن عشق  الصور  ويبدو من عرض هذه 
تسكينًا  إال  وراء عشقه  من  يقصد  فلم يكن  وليس عمليًّا؛  نظري،  فهو عشق  معنويًّا، 
هذا  هل طرق  ييرس  أن  معشوقته  من  يرجو  واكن  املضطرب،  لقلبه  وراحة  اهلائمة،  لروحه 

التسكي، ويمهد هل سبيل هذه الراحة.

وقد سمعنا مثل هذه انلغمات اليت تصور حرارة العشق تصدر من منظومات الشاعر، 
مما يرجح أن هذه القصائد اليت قيلت يف باب الغزل من نظمه.

***

4- الرثاء:
توجد قصيدة - يف اجلزء املنشور من ادليوان - يريث الشاعر فيها ابنه حممًدا))) اذلي تويف 
ة  يف ريعان شبابه؛ ويبدو أن احلزن اكن قد استبد بالشاعر فأثَّر يف نغماته، فصدرت معربِّ
عن حزنه وجزعه، مما يتجىل يف قوهل: "يا من رصَت قرينًا حلور اجلنة، إن وجهك اجلميل قد 
د الرتاب.. لقد أمضيَت العمر سعيًدا صاحلًا، فدخلت اجلنة قبل أن تلوَّث باآلثام.. إن  توسَّ
عمرك لم يتجاوز مرحلة الشباب حى اآلن. فمن كتب عليك هذا القضاء يا ترى؟!.. فأي 

توديگرى عوض  پذيرد  كجا  من  نماىن)))  دل  توبديگرى  بتونماند  دگ��رى 
ص4))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

))) شك دستگردى يف گنجينه گنجوى، حاشية ص5)) يف أن يكون الشاب املذكور يف هذه القصيدة ابن نظاىم، 
قائال إن نظاىم لم يكن هل إال ابن واحد، تويف بعد وادله، واكن يف سن اثلالثي حينما تويف وادله، وهو اذلي محل 

منظوم "إقبانلامه" إىل عز ادلين مسعود أتابك املوصل.
وقد ناقشت هذه املسألة، ورجعت أن ابن الشاعر تويف قبله كما ذكر عويف - يف بلاب األبلاب ج)، ص397 - وهو   
معارص نلظاىم أن ابن الشاعر تويف قبله، ثم إن انلغمة احلزينة اليت تصدر عن األبيات ترجح أن الشاعر اكن يريث 

ابنه الوحيد العزيز اذلي اكن يعتربه أىلغ ما يف الوجود.
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عجب يا أىلغ ما يف الوجود أن يمزتج تراب األرض بادلماء من عيَنَّ )ابلاكيتي دًما).. إن 
اه الرتاب، فكيف يمكن أن يكون للزرع رونق بعد ذلك؟!."))). روض مجالك قد غطَّ

ونرجح أن هذه القصيدة من نظم الشاعر، ألن ابنه تو يف قبله كما أثبتنا، فضاًل عن 
روايتها يف بعض املصادر املعارصة نلظاىم))).

أثبته يف  بما  الشاعر اكتيف يف رثاء زوجاته  الرثاء غري هذه، ولعل  ترد قصائد يف  ولم 
منظوماته.

***

ولم يتحدث الشاعر يف هذا اجلزء اذلي بي أيدينا يف غري هذه املوضواعت. 

العشق، والرغبة يف االتصال  الرباعيات، ولكنها تردد نغمات  نهايته بعض  وتوجد يف 
باملعشوق، والشكوى من اهلجر والقطيعة، فمن ذلك قوهل: "لو كنت أجزي للقلب أن يشكو 
الوقت اكن يستغرق حدييث!.. ولوال أن ال جيوز إفشاء الرس  من صدك لعرفَت كم من 

واتلحدث يف حقك، جلعلُت من أفعالك قصًصا تُروى)3)".

بهشت خ��وب��ان  ه��م��رس  ش��د  اى  برخشت)))  وآن��گ��ه  اعرض  أچن��ن��ان 
خ��وش ب����ردى  رس  ع��م��ر  ببهشتب��زن��خ  رف����ى  ن���ش���ده  دوزىخ 
هنوز ع��م��ر  ب��ت��و  ن���ي���اورده  نوشتخ��ط  ك��ه  آح��ر  ب��رس��وت  قضا  اي��ن 
جهان ج��ان  اى  گ��رش��ود  عجب  آغشتچ��ه  خ���ون  م��ن  دي���ده  از  خ���اك 
خاكست  ان���در  خطت  زار  زكشتس��زه  داش����ت  ب���ازت���ون  ىك  آب 

ص5))) گ��ن��ج��وى،  )گ��ن��ج��ي��ن��ه 
))) عوىف: بلاب األبلاب، ج)، ص397.

كنىم شكيت  تو  كز  ده��ىم  دل  گر  كنىم)3)  اغي��ت  چب��ه  ش��كي��ت  ك��ه  داىن 
زان��ه��ا ك��ه ت��و ك���رده ح��كي��ت كنىمگ��ر پ����رده ن��ب��اش��د ان����در ح��ق تو

ص5))) گ��ن��ج��وى،  )گ��ن��ج��ي��ن��ه 
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ونصح حبسن املعاملة، واتباع املعروف، فقال: "ما دام األمل يف احلياة - من الظهر إىل 
املساء- ليس موجوًدا، فيجب أن تبذر بذور اخلري دائًما، وما دام اهلل لم يمنح اخللود ألحد، 

فينبيغ أن حتافظ ىلع شعور األصدقاء)))".

ويعلل هذا بقوهل: "إن احلياة بدون أصدقاء بالء عظيم، فالشخص اذلي ليس هل صديق 
بائس مسكي.. إن هذه األنفاس القليلة اليت ال حتظى بها إال بعد مشقة وَعنٍَت تقتضيها 

سعيًدا إذا اكن لك رفيق مؤنس)))".

***

وال جند يف ادليوان املوضواعت األخرى اليت يضمنها الشعراء دواوين أشعارهم اغبًلا؛ 
اكملدح، واهلجاء، والوصف. ولعل السبب يف ذلك أن أكرثه قد ضاع.

ومهما يكن من يشء؛ فإن هذا اجلزء املنشور من ادليوان يمثل حمتوياته تمثياًل صادقًا 
إىل حد ما، فإن هذه املوضواعت من املوضواعت اليت ينتظر من شاعر كنظاىم - اعش يف 
ظروف اكليت عرضناها - أن ينظم فيها، وقد ظهرت يف منظوماته اخلمس جمسمة واضحة.

***

ونكتيف بهذا احلديث عن ادليوان نلدرس فن نظاىم الشعري، يف ابلاب السابع واألخري 
من هذا ابلحث.

چباست أزشام  عمر  أميد  نيست  چون  اكشت)))  بايد  نيكوىئ  ختم  همه  ب��ارى 
گذاشت خنواهند  بكس  را  اعلم  داشتچون  بايد  نگه  دوس��ت��ان  دل  ب��ارى 

ص6))) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
اكرى مشلك  عظيم  ب��دن  ي��ار  ىب  ب��ي��چ��اره ك��ى ك��ه أون����دارد ي��ارى))) 
ددلارىاين يكدوسه دم را كه جبان نتو ان يافت ىب  م���دار  دارى  دل  گ��ر 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)



الفصل األول
مزايا فن نظاىم الشعري

الفنان ال  امتاز الفن يف عرص نظاىم بميله إىل اتلأنق واتللكف - كما ذكرنا - فكن 
يكتيف بصب ما يصنعه يف قالب مالئم، بل حياول أن يرسم عليه من انلقوش والزخارف 

ما جيعل منظره بديًعا.

ويبدو من دراسة منظومات نظاىم وجزء من ديوان شعره أنه صبغ شعره بهذه الصبغة 
اليت غلبت ىلع الفن يف ذلك الوقت.

واكن من أهم األسباب اليت جعلت األدب الفاريس يتجه هذا االجتاه امزتاجه بالعنارص 
العربية اليت دخلته، وأخذت تتغلغل وترسخ منذ غلبة السالجقة، وما انتهجوه من سياسة 
للتقرب للخالفة العباسية يف بغداد، وامليل إىل العالم اإلساليم السن، ألنهم اكنوا يتبعون 
العسكرية  القوة  يمثلون  واكنوا  أنفسهم محاته؛  ويعتربون  هل،  ويتعصبون  السن،  املذهب 
املادية، بينما اكن اخللفاء العباسيون يمثلون القوة الروحية املعنوية، فأدى هذا إىل انتشار 
نفوذ األدب العريب - بما فيه من فن، واحلضارة اإلسالمية بما هلا من ممزيات - يف إيران، 

فأخذت تؤثر يف لك مظاهر احلضارة اإليرانية بما فيها األدب تأثرًيا واضًحا ملموًسا.

ابلاب السابع
يف نظاىم الشعري
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القرني  يف  درجاته  أقىص  وبلغ  اهلجري،  اخلامس  اتلأثري  هذا  ظهور  وبدأ 
واإلجادة. الفضل  عالمات  من  العربية  العنارص  إظهار  أصبح  حى  والسابع،  السادس 

واكن فن الشعر العريب يف ذلك الوقت صناعة شاقة، فوضح فيها اتلفن، وكرث فيها اتلصنع.

وقد برزت هذه الظاهرة يف الشعر الفاريس بصورة واضحة يف القرن السادس اهلجري، 
وصار  اتلصنع،  مرحلة  إىل  الصنعة  مرحلة  من  الشعر  وانتقل  اتلفن،  إىل  الشعراء  فمال 
صناعة متقنة، تستلزم جهًدا ودقة، فأصبح فهم الشعر مهمة شاقة حتتاج إىل وقت وتفكري.

وتأثر نظاىم بذوقه اخلاص - إىل جانب تأثره باذلوق العام - فكن يفضل الشعر اذلي ال 
ا من اثلقافة يؤهلهم لفهم أرساره، وإدراك مراميه، ويرى  يفهمه إال اخلاصة اذلين أوتوا حظًّ
أن الشعر إذا نظم يف هذه الصورة ارتفعت مزنتله، وَكرُثَْت الذلة اليت يشعر ادلارس بها بعد 

دراسته وفهمه.

وهكذا أصبح للتفن يف صناعة الشعر لونٌا آخر عند نظاىم؛ حاول أن يستعمله يف أكرث 
ما نظمه من شعر، ويقيد نفسه به، حبيث أصبح من السهل ىلع ادلارس للشعر الفاريس يف 

ذلك العرص أن يمزي يف نظاىم اخلاص، وحيدد معامله، ويتبّي ممزياته.

وقد حتدث نظاىم يف منظومته األوىل "خمزن األرسار" عن الفن الشعري اذلي يفضله، 
وحيب أن يصوغ شعره متبًعا أصوهل، مما يدل ىلع رغبته يف إلزام نفسه به يف منظوماته املختلفة.

اليت  األوىل  احلركة  "إن  فقال:  الكالم،  يف  رأيه  بإبداء  الفن  هذا  عن  للحديث  وقدم 
اختذها قلم خللق، َخلََقْت أول لفظة من الكالم)))، فحينما رفعوا حجاب اخللوة رشعوا يف 
الكالم منذ اجللسة األوىل، فلو لم يكن الكالم معرًبا عن إحساسات القلب، ملا ُمِنَحْت 

))) يقصد الشاعر باللكمة األوىل قول اهلل »كن« ألن هذه اللكمة يه رس الوجود كما قال تعاىل: ژائ    ائ  ەئ     ەئ  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئژ  سورة يس،  آية )8. ويه اليت خلق بعدها آدم يلعمر هو وذريته األرض.
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َرْت األرض بفضل  الروح احلرة جلسم من الطي، فلما صدرت اللكمة عن قلم اخللق ُعمِّ
 ِ

يَِقلَّ لم  الكالم  ولقد حتدثوا كثرًيا، ولكن  للعالم صوت،  ما اكن  الكالم  فلوال  الكالم، 
شيئًا)))".

ثم حتدث عن الشعراء، فقال: "إن الكالم املنظوم يف العشق روحنا، فنحن حنيا به، وهذه 
ادلنيا جمانلا، فلك فكرة خطرت للناس، قد سجلوها بفضل الكالم، فليس يف ادلنيا أمجل 

من الكالم، وليس يف الفنون أدق منه"))).

د مزايا الكالم، فقال: "احفظ الكالم ألنه أفضل ما يف الوجود، فامللوك قد اعتربوه  وعدَّ
ملًك متوًجا، كما نعته غريهم بنعوت أخرى، وانلاس يعلنون الكالم بالصوت، أو يسجلونه 

بالقلم، ولكنه يتقدم الصفوف أكرث من الَعلَم، ويفتح األقايلم أرسع من السيف")3).

وصور تعلق الشعراء بالكالم، وعشقهم هل يف قوهل: "رغم أن الكالم ال يظهر مجااًل أمام 
عبادة املادة، إال أننا حنن الشعراء نعشق الكالم، وحنيا به")4).

گرفت ب��ر  ق��ل��م  ك��ه  أول  جنبش  گرفت)))  در  سخن  ز  خنستي  ح��رف 
ساختندپ����رده ح��ل��وت چ��و ران��داخ��ت��ن��د ب��س��خ��ن  أول  ج��ل��وت 
درن�����داد دل  أوازه  درن����دادت��اس��خ��ن  ب���ل  آزاده  ت���ن  ج���ان 
ك��رد آاغر  ش���دن  آم���د  ق��ل��م  ك��ردچ���ون  ب��ا  بسخن  را  ج��ه��ان  گ��ش��م 
ن��ب��ود اعل����م  آوازه  س��خ��ن  نبودىب  ك��م  وسخن  گفتند  همه  اي��ن 

ص36) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
ماست ج��ان  سخن  عشق  لغت  در  ماست)))  إي���وان  طلل  اي��ن  سخنيم  م��ا 
اند بيوسته  ك��ه  انديشه  ه��ر  ب��ر پ��ر م����راغن س��خ��ن ب��س��ت��ه ان��دخ��ط 
ترن��ي��س��ت دري����ن ك��ه��ن��ه ن��وخ��زي تر ت���زي  س��خ��ن  ز  ش����كىف  م����وى 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
ش��م��ار پ��س��ي  ان���دي���ش���ه  أول  بدار)3)  اينجا  سخن  اي��ن  سخنست  هم 
اندت��ا ج���وران ت��ا ج��ورش خ��وان��ده اند خ��وان��ده  آن��دگ��رش  ان  وان��دگ��ر 
بركشند ع��ل��م��ش  ب���ن���واى  گ���ه ب���ن���ار ق��ل��م��ش درك��ش��ن��دگ���ه 
تر ن��م��اي��ن��ده  ف��ت��ح  ع��ل��م  ز  ترواو  گ��ش��اي��ن��ده  اق��ل��ي��م  ق��ل��م  وز 

ص40) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
مجال ننمايد  خ��ود  سخن  گ��رج��ه  پ��ي��ش پ��رس��ت��ن��ده م��ش��ى خ��ي��ال)4) 
ايم افكنده  سخن  ب��ر  نظر  ك��ه  م����رده أوئ���ي���م وب����دوزن����ده اي��مم��ا 

ص40) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
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وعلل ذلك بقوهل: "أهلب عديمو اإلحساس عواطفهم بالكالم، ووجد امللتهبون عشًقا 
فيه اهلدوء والراحة، فهو أكرث عمرانًا من ادلنيا نفسها، وهو أنرض من ادلنيا، وأقدم منها 

ًقا"))).
ْ
َخل

ثم بيَّ بعد هذه املقدمة فنه الشعري، وأنه جيب أن يكون متقن الصنع، فقال: "ليس 
الشعر مجياًل يف الصورة املوجودة حايلًّا، وليس سائًغا باللغة العادية، وإن الكالم يلكرث حينما 
بالروح، فلن تذوق حالوته"))). الكالم  يَْسُم  لم  فإذا  نماذجه؛  الظن أعالمه، فتكرث  يرفع 

به  ونرشوا  بالكالم،  الطبيعة  ملك  الشعراء  "سخر  فقال:  ابليان،  فضل  عن  وحتدث 
الرشيعة")3).

ومدح الشعراء اذلين ينظمون شعًرا فيه تفن يشبه فنه، فقال: "إن الشعراء اذلين يزنون 
الكالم بدقة، يملكون كزن العاملي بفضل هذا الكالم فمفتاح كزن احلقيقة اخلاص مستقر 
حتت لسان الشاعر، ألن اذلي خلق مزيان الكالم قد أسعد به أصحاب احلظوظ احلسنة")4).

تافتند ازو  آت���ش  پ��ي��ان  رسد  يافتند)))  درو  آب  روان  گ����رم 
تر أب����اده  زده  ده  دري���ن  تراوس���ت  زاد  وك��ه��ن  چ���رخ  از  ت��ر  ت���ازه 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
هست ك��ه  نشاىن  ز  ن���دارد  رنگك  ب��زب��اىن ك��ه هست)))  ن��ي��اي��د  راس���ت 
علم آرد  ب��ر  ك��ه  آجن���ا  نزيهمب��اس��خ��ن  وزب����ان  زي���ادس���ت  ح���رف 
تافى ج���ان  رش��ت��ه  س��خ��ن  ف��ى؟!گ��رن��ه  ي��ا  كجا  رش��ت��ه  اي��ن  رس  ج��ان 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
اند خ���ورده  بسخن  طبيعت  ملك  ان��د)3)  ك���رده  بسخن  رشي��ع��ت  م��ه��ر 

ص)4) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
بركشند سخن  ك��ه  سبحان  قافيه  كشند)4)  در  بسخن  اعل���م  دو  گ��ن��ج 
راس��ت گنج  در  ك��ه  لكيدى  راس��تخ��اص  سنج  سخن  م��رد  زب���ان  زي��ر 
كرد سخنته  سخن  ت���رازوى  خب���ت���ورات���را ب��س��خ��ن خب��ت��ه ك��ردآنكه 

ص)4)  األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
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ووصف الشاعر بأنه حجاب الغيب، فقال: "إن فن انلظم حجاب األرسار، وهو ظل من 
َمْت صفوف العظمة، فوقف الشعراء خلف األنبياء"))). حجاب انلبوة؛ فقد ُنظِّ

ثم رصح بأن فنه الشعري يقوم ىلع أسس ادلقة يف انلظم، وصعوبة الفهم؛ فقال خماطبًا 
الفلك: "أيها الفلك!.. كيف خلصوا هذه العقد املحكمة من قبضتك، إن انلظم قد تشعب، 

فاحلل هذه العقد من حبل الكالم)))".

واختذ الشاعر اتلعقيد ديلاًل ىلع ُعلوِّ مزنهل شعره، وارتفاع ثمنه، وبيَّ أن أن الصائغ 
اذلي يطمع يف اذلهب جيب أن يشرتي شعره باذلهب واعب غريه من الشعراء الضعفاء اذلين 
حياولون بيع شعرهم باذلهب، فيبيعون اجلوهر الكريم بانلقود، ويصريون أذالء، مهما كرث 
ماهلم، وسما قدرهم، فقال: "إن الشعراء الضعفاء اذلين يتهالكون ىلع املادة قد أفسدوا بهاء 
الشعر، ألن الشاعر يف هذه احلالة يبيع اجلوهر اثلمي بنقود قليلة، وإن الشعراء املجيدين 

أسىم من هذا مهما يكن قدرهم يف ادلنيا ضائًعا")3).

ثه باذلباب وإذا لم يعطوك  ثم نصح قائاًل: "ما دام كالمك شهًدا فال تبعه رخيًصا، وال تلوِّ
فال تأخذك، ولو اكن وفاء... وإذا لم يتذوقوا شعرك، فال تقل ولو اكن داعء!..")4).

پروريست سخن  كه  رازيست  پ��رده  پ��ي��غ��م��ربي��س��ت)))  پ�����ردۀ  از  س���اي���ه 
كربيا ص��ف  ب��س��ت  وپ���ى  أنبياپ��ي��ش  وپ��ي��ش  آم���د  ش��ع��را  پ���س 

ص)4) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
اند رسته  توچون  ازدس��ت  فلك  اى  ان��د؟!)))  بسته  كمر  ك��ه  ه��ى  گ��ره  اپ��ن 
واگ��ش��اىاكرش���د ازدس����ت ب��ان��گ��ش��ت پ��اى س��خ��ن  ازاكر  گ���ره  اي���ن 

ص43) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
س��ي��م ك��ش��اىن ك��ه ب���رز م���رده ان��د س��ك��ه اب���ن س��ي��م ب���زر ب����رده ان��د)3) 
روزداد چ����ون  ب����زر  اف�����روزداده���رك���ه  درش���ب  س��ت��د  سنگك 
ترند دان���ا  ك��ه  ق��وم  اي��ن  ج��رم  زي���رت���رن���د أرچ�����ه ب��ب��االت��رن��دال 

ص44) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
مكن أرزان  شهد  سخنت  مكن)4)  چ��ون  افسان  مگس  را  سخن  شهد 
ت��ان��ن��ي��وش��ن��د م��گ��و گ���ر داعس���تت��ان��ده��ن��د م��س��ت��ان گ��ر وف��اس��ت

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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وقرر أنه يميل إىل اإلغراب واتلعقيد يف فن صناعة الشعر، فقال: "األفضل أن تنظم 
الشعر  فإن هلإ  ساميًا،  رائًعا  الفهم، حى تصوغ كالًما  تمعن يف  بعد  إال  يعجب  شعًرا ال 
فإذا حصلَت ىلع  العادية،  األوىل  الصور  تعجبك  لم  إذا  ممتازة  إيلك بصور جديدة  يويح 
حتفة من انلظم فال تتشبث بها، بل احبث عن أفضل منها مما هو موجود يف صدرك )املرشق 
بنور املعرفة)، فإن لك من رفع علم السبق يف هذا الطريق، قد سبق الشمس والقمر، وسما 

عليهما"))).

ورّصح بأنه فعل هذا، فكن فنه الشعري ممتاًزا، واعتقد أنه أصاب اهلدف، فاستحق أن 
يَُسىمَّ غريبًا يف بابه، ألن الشعر أصبح بفضله صناعة متقنة ال يفهم دقائقها إال أصحاب 
األذواق الرفيعة، فسما بالشعر عن أن يكون فهمه متيرًسا للك إنسان، وجعل فنه قارًصا 
ىلع اخلاصة من الشعراء، اكلصومعة اليت ال يدخلها إال اخلاصة من الزهاد، مما نتبينه يف 
قوهل: "أنا اذلي أصبُت يف هذا انلوع من الفن، فأنا جديُر باتلقدير ألين غريب يف بايب.. إن 

صومعة الشعر بُنِيَت بفضي، فتحرر فنه من درجته العادية"))).

ويمكننا بعد أن عرضنا رأي الشاعر نفسه يف فنه الشعري أن نرسم اخلطوط ابلارزة 
اليت حتدد معالم هذا الفن، وتوضح مزاياه، ويمكن أن حنرصها فيما يي: 

أوالً: وضوح اتلفن يف صناعة الشعر، حبيث حيس القارئ وادلارس للشعر بأن الشاعر 
وعناًء  كبرًيا،  جهًدا  جتويدها  سبيل  يف  ويبذل  صناعته،  يف  يشىق  اذلي  اكلصانع 

آورى پسند  دي���ر  س��خ��ن  ك��ه  ب��ه  آورى)))  بلند  دس���ت  از  س��خ��ن  ت��ا 
دهند نشانت  پ��رده  اي��ن  در  دهندهرچه  آن���ت  از  ب��ه  گ��رن��پ��س��ن��دى 
ب��دس��ت آرى  گ��ه��ر  گ���ر  هستس��ي��ن��ه  سينه  در  ك��ه  آجن��وى  از  بهرت 
ب��رد راه  رساي���ن  ب��ر  ع��ل��م  برده��رك��ه  ازم���اه  وت��ك  خ��ورش��ي��د  ز  گ��وى 

ص45) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
آم��دم مصيب  شيوه  دري��ن  آم��دم)))  منكه  غ��ري��ب  ك��ه  أرزم  دي��دي��ىن 
شدش��ع��ر ب��م��ن ص��وم��ع��ه ب��ن��ي��اد شد آزاد  مصطبه  از  ش��اع��رى 

ص45) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
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ظاهًرا، فال يكتيف باتلعبري عما يريده من املعاين يف قالب من انلظم بل يزيِّن هذا 
القالب بانلقوش ابلديعة، واأللوان الزاهية.

وذللك امتأل شعر نظاىم باملحسنات اللفظية، والفنون ابلديعية من ترصيع، وجتنيس، 
ومرااعة للنظري، واستعمال قافيتي يف ابليت الواحد وما شابه ذلك))).

واكنت هذه القيود الكثرية - اليت قيد الشاعر- نفسه بها سببًا يف جعل صناعة الشعر 
مهمة شاقة، لعل أصدق تصوير هلا قول الشاعر: "مزجُت دم كبدي بالكالم، فأججُت نار 

الشعر بدم الكبد)))".

ثانًيا: الوصول إىل املعىن عن طريق الكنايات، واالستعارات، والتشبيهات املختلفة؛ وقد 
إنها  املقصود خيتيف خلفها، حقيقة  املعىن  األلوان، فكن  بهذه  الشاعر شعره  صبغ 
ساعدت ىلع توضيح املعىن، وجتميله، ولكنها اكنت كثرًيا ما تقيض عليه، وتطمس 

ًدا. معامله، فال يبدو هدف الشاعر واضًحا حمدَّ

اثلقافات  ألوان  الشاعر من  الشعر ما عند  ثاثلًا: اإلغراب واتلعقيد، وحماولة تضمي 
يف  لإلغراق  طبيعية  نتيجة  وذه  املتنوعة؛  تشبيهاته  يف  عليها  واالعتماد  املختلفة، 
يفرس  أن  ويمكن  معىن،  من  أكرث  حيتمل  األبيات  بعض  جعل  مما  الصناعة، 

تفسريات خمتلفة.

وْجدْت هذه الظاهرة فكرة أن شعر نظاىم صعب الفهم، ويه فكرة شاعت بي 
َ
وقد أ

اإليرانيي أنفسهم، فقالوا إن شعره مملوء باألخطاء األسلوبية، وعللوا ذلك بأن الشاعر اكن 

))) ال أجد داعيًا إىل إيراد شواهد تلوضيح هذه املزية، ألنها ظاهرة يمكن مالحظتها بوضوح يف الشواهد الكثرية 
اليت وردت يف ثنايا هذا ابلحث.

آميختم ب��اس��خ��ن  ج��گ��ر  خ���ون  انگيختم)))  ج��گ��ر  آب  ز  آت����ش 
ص48) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
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من أهل آذربيجان اذلين لم تكن هلجتهم الفارسية فصيحة فصاحة هلجة أهل خراسان، 
وحجتهم ىلع ذلك يه أن أهل آذربيجان اكنوا يستعملون اللهجة الپهلوية غري الفصيحة، 

بينما اكن أهل خراسان يستعلمون اللهجة ادلرية الفصيحة))).

الشاعر،  هلجة  ىلع  احلكم  ىلع  غريهم،  من  أقدر  اللغة  أهل  أن  جداًل  يقبل  ال  ومما 
وأسلوبه؛ ولكن احلكم يف هذه القضية قد يتأثر بعوامل نفسية، أو وطنية، أو سياسية، 
تتعلق بادلور اذلي لعبته خراسان وما جاورها، يف إحياء القومية اإليرانية، وتغذية الشعور 

بالعزة بهذه القومية، وبالكرامة الوطنية بعد الفتح اإلساليم إليران.

واليشء اذلي يمكن أن نقرره هو أن هذه املمزيات اليت الحظناها يف فن نظاىم يشرتك 
يف أهمها - وهو وضوح اتلفن يف صناعة الشعر - مجيع الشعراء اذلين اعشوا يف القرني 
من  غريهما  أم  خراسان  أم  آذربيجان  أهل  من  أكانوا  سواء  اهلجريي،  والسابع  السادس 
أجزاء إيران، فيمكن مالحظتها بسهولة يف شعر شعراء إيران يف تلك املدة، فلم تكن من 

عالمات شعراء آذربيجان دون غريهم.

))) يقول اإليرانيون إن اللهجة ادلرية الفصيحة لم تنترش يف آذربيجان وما جاورها إال منذ القرن السادس اهلجري، 
ولم يكن أحد من الشعراء يتقنها حى ذلك القرن إال فليك الرشواين، بينما اكن شعراء آذربيجان املشهورون يف 
القرن السادس من أمثال: جمري ادلين ابليلقاين، وقطران، واخلاقاين، ونظاىم ال يتقنون هذه اللهجة الفصيحة، مما 

جعل أسلوبهم معقًدا وصياغتهم غري صحيحة.
وال ندري ملاذا أتقن فليك الرشواين وحده هذه اللهجة رغم أنه تويف يف انلصف األول من القرن السادس اهلجري،   
السابع اهلجري؟!.. ومهما يكن من يشء؛  القرن  القرن، وأوائل  أواخر هذا  املذكورون يف  الشعراء  بينما تويف 
القرن  حى  إيران  شعراء  أعظم  أن  فقرروا  دراساتهم،  عليه  بنوا  وقد  اإليرانيي،  عند  السائد  الرأي  هو  فهذا 
السادي اكنوا من أهل خراسان اكلفروديس الطويس املتوىف يف انلصف األول من القرن اخلامس اهلجري، واخليام 
انليشابوري املتوىف يف انلصف األول من القرن السادس. كما يبدو من مقالة عبد احلسي نوايئ، يف جملة يادگار، 

شمارهءۀ ششم وهفتم، بهمن واسفند سنة 5)3) )هجرية شمسية)، ص )7.
  والواقع أن هذه القضية تشبه إىل حد كبري ما جنده يف ادلراسات العربية من تقسيم العرب إىل اعربة ومستعربة، 
وإثبات أن بعض القبائل العربية اكن أفصح من ابلعض اآلخر، ويه تتأثر بدوافع كثرية ليس هنا جمال رشحها.
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الپهلوية - هما السبب يف  وأغلب الظن أن اإلغراب واتلعقيد - ال هلجة آذربيجان 
اذلين  الشعراء  بعض  عند  شعره  عن  الفكرة  هذه  وجدت  وقد  نظاىم.  شعر  فهم  صعوبة 
اعشوا بعده، وحاولوا تقليده كعبد الرمحن اجلايم، فقال يف آخر رشحه دليوان نظاىم، "بقيت 
مخسمائة - أو ألف - بيت ال يمكن تفسريها، وجيب أن نمسك بذيل نظاىم يوم القيامة، 

ونطلب منه هو نفسه أن يرشح نلا تلك األبيات"))).

ولعل السبب يف اإلغراب اعتماد الشاعر يف صياغة استعاراته وتشبيهاته ىلع ما يعرفه 
من العلوم املختلفة - كما ذكرنا - مما جعل الرتمجة احلرفية لشعره ال تؤدي املعىن واضًحا 

مفهوًما. ونرضب مثاًل ذللك بقوهل يف مدح الرسول:

هرد دو جهان بستهء فرتاك أوست)2)أمحد مرسل كه خرد خاك أوست
فالرتمجة احلرفية هلذا ابليت يه:"أمحد الُمرَسل اذلي العقل)3) ترابُه، والعاملان يف قبضة 
حزامه". واملعىن اذلي قصده الشاعر ال يبدو واضًحا من هذه الرتمجة، ألنه يستعي يف رسم 
هذه الصورة بما يعرفه من الفلسفة اليت تقرر وجود اعملي: اعلم علوي أعاله العقل املجرد 
أو اللطيف، واعلم سفي أسفله الرتاب. وىلع هذا األساس الفلسيف يقول: إن العقل املجرد 
اذلي هو أىلع ما يف العالم العلوي إذا قيس بعلو قدر الرسول، ُيَعدُّ يف مزنلة الرتاب اذلي 

هو أسفل ما يف العالم السفي.

هذه  نر  لم  »إننا  قال:  ثم  جاىم،  قاهلا  اليت  العبارة  هذه  دستگردى  ذكر  حيث   .(86 ص  األرسار،  خمزن  نظاىم:   (((
الرشوح، كما لم يبق نلا من رشح مريعليشري نواىئ دليوان نظاىم غري االسم، يف بعض كتب اللغة اليت ألفت 

ونرشت يف اهلند«. 
))) نظاىم: خمزن األرسار، ص )).

)3) تعبري "العقل ترابه" أي: "خردخاك أوست" خطأ لم جير عليه االستعمال يف اللغة الفارسية – كما قال يل بعض 
يعتمد ىلع  الشاعر  إيله  يهدف  اذلي  املعىن  ولكن   – إقاميت يف طهران  أثناء  املعارصين يف  اإليرانيي  األدباء 

الفلسفة، ال يفهم من جمرد معاين األلفاظ، والرتمجة احلرفية هلا. 
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وهذا يظهر مكنة الرسول بصورة جليَّة، ويدل ىلع أنه أسىم من العاملي ويستتبع أنهما 
حتت نفوذه، ويف قبضة يده، أي أنه مرُسل إيلهما مًعا، وهو ما وضحته الشطرة اثلانية من 

هذا ابليت))).

وهناك أمثلة كثري تشبه هذا ابليت، فادلارس ال ينبيغ أن يقترص ىلع الرتمجة احلرفية، بل 
جيب أن يعيش يف جو نظاىم، ويتمثل ثقافته، ويستعي بها ىلع فهم شعره فهًما صحيًحا دقيًقا.

وهذه يه أوضح املزايا اليت امتاز بها فن نظاىم الشعري. وقد آمن هو بسم هذا انلوع 
من الفن؛ فلم يكفر به، ولم يتنكر هل، ولم حياول أن يغريه، بل سار عليه يف لك ما نظمه 

من شعر، مما جعل هل شخصية واضحة موحدة.

ورغم أننا عرضنا صوًرا كثرية من أشعار نظاىم ُتَعدُّ شواهد صادقة ىلع فنه الشعري، 
ملحوًظا. قويًّا  جتسيًما  الفن  هذا  جتسم  أخرى  صور  بعض  عرض  من  بأس  ال  أنه  إال 

مثل  العقل  »أن  هو:  الشاعر  يقصده  اذلي  املعىن  إن  احلاشية،  يف  فقال  ابليت  هذا  يفرس  أن  دستگردي  حاول   (((
الرتاب حقري، وحتت يده، ألن العقل حتت يد الرشع«. وأغلب الظن أن الشاعر ال يقصد هذا املعىن، وإنما يعن 

ما ذكرته. 



الفصل اثلاين
صور شعرية جتسم فن نظاىم

1-منظر الغروب:
املستدير  ِدرعه  ألىق  بفارس  الشمس  فشبَّه  الشمس،  غروب  منظر  نظاىم  صوَّر 
ديلاًل  هذا  فكن  الوقت،  ذلك  درعها يف  ألقت  أنها  وبيَّ  به وجهه،  أمسكه يلحيم  اذلي 
سقط  أن  بعد  األرض  هزيمة  إىل  أدى  امليدان  من  اختفاءها  وأن  وفرارها،  انهزامها  ىلع 
درعها-  وهو الشمس -  يف املاء، فأصبح نفس ادلنيا أضيق من نفس املتحرض، فأصفر 
الشمس درعها،  ألقْت  الغروب  "ملا حان وقت  قوهل:  نتبيَّنه يف  مما  الشمس!..  لفراق  لونها 
الُمْحتَرِض،  نفسها  من  ضيًقا  أكرث  العالم  فصار  املاء،  يف  درعها   - بذلك  األرض-  فألقْت 

وأوضح منها اصفراًرا"))).

ثم رشح كيف تم القضاء ىلع الشمس، فبيَّ أنها ملا انهزمت حتولت أشعتها إىل حنرها- 
ويه اليت اكنت سهامها اليت تقاتل بها - فقتلتها، فيه اكبلقرة اليت علقوا يف رقبتها عقًدا 
سهام  "حتولت  فقال:  األرض!..  ىلع  وقعت  حينما  العقد  هذا  فقتلها  احلاد،  الصدف  من 

آب)))  ج����ون س���رب ان���داخ���ن آف��ت��اب ب��ر  راس��رباف��ك��ن  زم��ي  گشت 
تر تنگك  نفسش  أز  جهان  ترگشت  رن��گ��ك  س����رك  أو  س���ر  وز 

(47  -46 ص  األرسار،  خمزن  )نظاىم: 
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الشمس إىل حنرها لقتلها بعد أن ألقت درعها، اكبلقرة اليت علقوا يف عنقها أصدافًا للزينة، 
فصارت خناجر تقتلها حينما سقطت ابلقرة ىلع األرض"))).

ْت املربية حلقة انلهار-  ثم صور الليل اذلي وُِجد بعد الغروب يف صورة طفل ُمَدلَّل، شدَّ
ويه الشمس - إىل رجله، فتعرث، فسقط ىلع األرض، وفقد احللقة، فحزن عليها، ومرض 
الليل  فأتلهم  الرتاب،  من  هل  فصنُع  ُمسهل،  دواء  إىل  فاحتاج  واتلفكري،  احلزن  فرط  من 
األرض، فوجد يف الرتاب شفاءه، وأطفأ به حرارة مرضه، فصار يلاًل صحيًحا معاىف، ألن 
األرض استقرت يف معدة الليل، كما يستقر ادلواء يف معدة املريض، مما يتضح من قوهل: "ملا 
املربية، شدت حلقة انلهار إىل رجله، فسقط، ومرض من شدة  الليل بذراع  تعلق طفل 
كنفس  هل  وصار  الرتاب،  فأحياه  الرتاب،  من  ُمْسِهاًل  دواء  هل  فصنعت  واتلفكري،  احلزن 

املسيح، فأطفأ املاء نار هواه، ثم تفاعل ادلواء مع املريض، فعم الظالم مجيع األرجاء"))).

وبَّي تأثري ادلواء يف الليل املريض، فقال: ". )ملا رشب الليل املريض ادلواء) صب طاًسا 
إمخص  إىل  رأسه  أىلع  من  السواد  وشمله  اكلغراب،  اللون  أسود  فصار  القاين)3)،  ادلم  من 

قدمه، فصبغ الفضاء بهذا اللون، فحكم القضاء بأنه من الكفرين")4).

لشكرش أو  اف��ك��ن��دن  ب��اس��رب  ب��ق��ص��د رسش)))  ك��ش��ي��دن��د  ت��ي��غ 
دركشند ب���دو  خ��رم��ن��ه��ره  كشنداگوك���ه  خنجر  همه  بيفتد  چونكه 

ص47) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
دست دايه  در  چو  آهيخت  شب  بست)))  طفل  ف����راب����اش  روز  زن���ل���ه 
ن��اك ان��دي��ش��ه  ش��ب  س����وداى  س��اخ��ت��ه م��ع��ج��ون م��ف��رح زخ��اكأزىب 
أوخ����اك ش����ده ب����اد م��س��ي��ح��ا  او س�������وداى  آت�����ش  زده  آب 
خ���ان���ه س�����ودا ش����ده ب��رادخ��ت��هرشب����ت ورجن�����ور ب��ه��م س��اخ��ت��ه

ص47) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
)3)   يصور الشاعر بهذا منظر الشفق األمحر.

خون ط��اس  يكي  رجن���ور  رخي��ت��ه  كون)4)  أن��ق��اس  ق��دم  رست��ا  ز  گشته 
نشي ب���ريون  ش��ده  دروىن  ال��كف��ري��نرن��گ��ك  م���ن  اكن  ق��ض��ا  گ��ف��ت 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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ويه  املعقدة،  املتنوعة  الغريبة  التشبيهات  من  كثرًيا  الغروب  صورة  يف  نري  وهكذا 
جتسم فن نظاىم الشعري، فإن الشاعر لم يرصح باملعىن اذلي يقصده مبارشة، بل سلك 
الطريق العجيب، فجعل املعىن خمتفيًا وراء التشبيهات واالستعارات والصنااعت ابلديعية، 
اليت جتعل ادلارس ال يستطيع أن يدرك هدف الشاعر إذا ترجم األبيات ترمجة حرفية، أو 

قرأها دون معرفة للموضوع اذلي قيلت فيه.

***

2- صورة جنة احلقيقة:
صور نظاىم "جنة احلقيقة" اليت وصل إيلها بعد خلوته األوىل، فوصف ما فيها من أزهار 
مجيلة خمتلفة األشكل واأللوان، وشبهها بتشبيهات متنوعة، فشبه السوسن حديث السن 
بلسان عيى اذلي لكم انلاس يف املهد، وشبه بياضه بيد موىس اليت خرجت بيضاء من 
غري سوء، فقال: "إن السوسن حديث السن اذلي يشبه لسان عيى، قد منح للصبح بياًضا 

يشبه بياض كف موىس.")))

ن نوافذ زرقاء اللون، ألنه ال يرى  وصّور تشابك أغصان األشجار اجلميلة حبيث تكوِّ
األلوان  ذات  األشجار  أغصان  "تشابكت  فقال:  ابلديع،  األزرق  بلونها  السماء  إال  منها 

احلمراء والصفراء يف احلديقة، فكونت نوافذ زرقاء زاهية"))).

نشان)))  س��وس��ن ي���ك���روزۀ ع��ي��ى زب��ان م��وىس  ك��ف  أز  بصبح  داده 
ص56) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 

وزرد رسخ  ع��ل��م  أز  ب���اغ  وزرق  الج���ورد)))  أز  س��اخ��ت��ه  ه��ا  ب��ن��ج��ره 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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احلديقة، وظهرت  أشعته ىلع أرض  الصبح األغصان فظهرت  نور  وبيَّ كيف اخرتق 
إىل جوارها ظالل األغصان، بينما تناثرت األوراق اكدلراهم، فقال: "نرثت األغصان نور 

الفلك، كما نرثت األوراق اكدلراهم حتت أقدام الظالل"))).

وصوَّر منظر الشمس ىلع حافة انلهر، فاستعار هلا الشفتي، واستعار للظل اللسان، وعّد 
صوت املاء تسبيًحا، فقال: "حتدث الظل ىلع شفة الشمس وانتعش احلىص بفضل تسبيح 

املاء اجلاري"))).

املاء بصفاء عيون احلور، فقال: "وصار ماء انلهر أكرث صفاء وبريًقا من  وشبه صفاء 
عيون احلور، ليسلب انلور من عي الشمس")3).

لشكر  فوقف  الوضوء،  من  فرغ  من  اجلدول يف صورة  انلابتة جبوار  األعشاب  وصّور 
اهلل. فقال: "توضأت األعشاب اخلرضاء من ماء اجلدول، فوقفت تلؤدي شكر الوضوء كما 

ينبيغ")4).

ثم بي كيف نشطت الطيور، وانتعشت من راحئة الورود، فغردت أعذب األحلان، فقال: 
"وتنّسم الطري من الورد راحئة سليمان، فغىن بنغمات داود")5).

انگيخته ف��ل��ك  زن�����ور  ش����اخ  رخي��ت��ه)))  درم  س���اي���ه  ق����دم  در 
ص57) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 

س��اي��ه س��خ��ن گ���و ب��ل��ب آف��ت��اب آب)))  تسبيح  ز  ري��گ��ك  ش��ده  زن���ده 
)ن���ف���س امل����رج����ع وال��ص��ف��ح��ة

حور جشم  از  تر  فشنده  در  چشمه  ن��ور)3)  خ��ورش��ي��د  چشمه  أز  ب���رد  ت��ا 
(58 ص  ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 

وضوساخته چشمه  ب���رآن  س���زه   (4(
ش��ك��ر وض����و ك����رده وب��رداخ��ت��ه
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)

شنيد سليمان  ب���وى  زلگ  م���رغ  بركشيد)5)  ان  از  داودي  ن����اهل 
)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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الُمظلم يف قوهل: "أذهب ورق ايلاسمي  الليل  أثناء  وصّور منظر ايلاسمي األبيض يف 
األبيض – اذلي يشبه الصبح - ظلمة الليل تماًما، فلما تبسم الصبح صار - كيوسف - ذا 

حبل ذهيب، فحفر برًئا يف ذقن ايلاسمي"))).

ثم صور منظر الرشوق يف هذه احلديقة، فقال: "وجد نور الصبح ميدانًا فسيًحا، وحّرك 
َفْت النسائم شعر الصفصاف،  نسيم الصبا ظالل األغصان، فعضَّ الظل شفة الشمس وصفَّ

فرقص الظل وانلور مًعا ىلع حافة انلهر"))).

وأكمل الصورة بقوهل: "فصار الشوك عوًدا كما اكن اهلدف، وصارت نريان الورد جممًرا 
ذللك العود، وأصبحت رقبة الورد منرًبا للبلبل، كما صارت ذوائب ابلنفسج حزاًما للورد، 

فأصبحت أعذب أحلانًا من داود، وصار الورد أبى مجااًل من شعر نظاىم")3).

وهكذا صور الشاعر بعض مناظر "جنة احلقيقة" يف أثناء الليل، ويف وقت السحر، ويف 
فساغها يف  الغريبة،  واالستعارات  العجيبة،  التشبيهات  فاعتمد ىلع هذه  الرشوق،  وقت 

صور متالحقة، متعددة اجلوانب، خمتلفة األضواء.

***

ن��اخ��ن س��ي��م��ي س��م��ن ص��ب��ح ف��ام تمام)))  ش��ب  ن��اخ��ن��ه  ش��ب  ز  ب����رده 
نشي ب���ريون  ش��ده  دروىن  ي��اس��م��نرن��ك��ث  زن����خ  در  ك���ن���ان  ج����اه 

ص59) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
ن���ور س��ح��ر ي��اف��ت��ه م��ي��دان ف��راخ ش��اخ)))  داده  بصبا  را  روى  س��اي��ه 
ي����دراس��اي��ه گ��زي��ده ل��ب خ��ورش��ي��د را رس  ب�����اد  زده  ش���ان���ه 
ش��اخ��س��ار ع��ل��م  أز  ون����ور  رق���ص ك��ن��ان ب��ر ط���رف ج��وي��ب��ارس��اي��ه 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
بود مقصود  ك��ه  خ��ار  آن  ش��د  ب��ود)3)  ع��ود  ع����ود  آن  جم��م��ر  لگ  آت����ش 
ش��ده ب��ل��ب��ل  م��ن��رب  لگ  ش��دهگ�����ردن  لگ  ك��م��ر  ب��ن��ف��ش��ه  زل����ف 
تر آواز  خ����وش  زداود  ترم����رغ  ان������داز  ش��ك��ر  زن���ظ���اىم  لگ 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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3- وصف حفل يلىل:
وصف نظاىم حفاًل يلليًّا يف خلوته اثلانية حتت راعية القلب، وهو حفل تصوره خيال 
الشاعر حينما أمعن يف اخللوة، فسكنت روحه اهلائمة، وُخيِّل إيله أنه وصل إىل احلقيقة، 
فشعر بالسعادة والرسور، وأخذ يصف املجلس اذلي جتلت فيه احلقائق، فصوره يف صورة 
حفل يلىل، ترفرف عليه مالئكة الرمحن، وشبهه بالربيع، فقال: "إنه حفل مزين اكلربيع 
اجلميل، فيه طرب أعذب من نعيم ادلهر، تنترش فيه راحئة ابلخور، فترشح قصة يوسف 

وقميصه"))).

ثم بي مدى سيطرة العشق ىلع القلوب، فقال: "وقد احرتقت شمعة الكبد )من فرط الشوق) 
كما احرتقت كبد الشمع، واشتعلت نار القلب )لغلبة العشق) كما اشتعل قلب انلار)))".

وصور تأثري مخر احلب اإلليه، فقال: "وتالقت العيون والشفاه عقب رشب مخر العشق 
املنشط للقبل، كما يمزتج السكر باللوز، فسعدت العيون والشفاه، وتعاشق الصبا واجلمال، 

فاتفقا ىلع موعد للقاء، وعلت االبتسامة العذبة الشفاه)3)".

ثم صور ماساد احلفل من دالل العشاق، فقال: "فأخذ ادلالل يغلب ىلع العشاق، وبدأ 
الرقص، فأشاع يف احلفل الرسور، وصار الشمع اكلسايق حيمل أقداح الرشاب فوق أيديه، 
فغمرت اخلمر املجلس، وسكر الفراش، كما َسكِر انلوم اكلفراش، وسجد الشمع شاكًرا!.. 

نوبهار ج���ون  اف��روخ��ت��ه  جم��ل��س  روزاگر)))  از  آس���وده���رت  ع����رشىت 
روزن����ش ن��ف��س  از  خب����ور  وب��رياه��ن��شآه  ي���وس���ف  ده  رشح 

ص)6) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
سوخت شمع  جگر  چون  جگر  شمع  فروخت)))  آت��ش  دل  چ��ون  دل  آت��ش 

ص63) ال���س���اب���ق،  )امل����رج����ع 
خزي ب���وس���ه  ىم  ن���ق���الن  يب  أز  چ��ش��م وده����ان ش��ك��ر وب����ادام ري��ز)3) 
س��از نكته  ب��ه��م  وب�����ادام  زه����ره وم���ري���خ ب��ه��م ع��ش��ق ب��ازش��ك��ر 
خ���ن���ده ب����دري����وزه ن����وش آم���دهوع�����ده ب�������دوازه گ����وش آم���ده

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
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وعزفت اعزفة فاتنة حلنًا مجياًل، فسلب انلوم من الرءوس، ومنح انلور للشموع، فوجد لك 
شخص ما تمناه طوال حياته؛ من معشوق موافق يف حفل رائع، يبعث الصفاء من وقت 
أن ختلصوا  بعد  أنهم  إيلك  واألجسام، حى يلخيَّل  واألرواح  القلوب  فائتلفت  آخر،  إىل 
الطرب  طائر  رفرف  فحينما  الفانية،  ادلنيا  أعباء  من  نهائيًّا  جتردوا  قد  اجلسم،  قيود  من 
جبناحيه، جاوز الرسور الرثيا، وهرب طائر الليل، وُشوَِي طائر السحر بنريان العشق، فأثلج 
شواؤه قلوب الفاتنات، ألن الليل طال، وتقيدت حراكت الفلك، َفَغطَّ الصبح يف نوم عميق، 

فأصبح جمال الوصل واسًعا أمام العشاق"))).

ووصف عيون املعشوقات وشفاههن، فقال: "إن العيون خرضاء ضيقة، والشفاه محراء، 
فيه تشبه الفستق واللوز، وقد أوجدت السحر احلالل يف أثناء الليل، وزار اخلال األسود – 
ت لك غمزة من غمزات العيون، ولك خال منها، العالم لكه  اكهلنود – الفتنة واجلمال، فصريَّ
بابل واهلند، فلما توالت انلظرات الساحرة، ذهب القلب لزيارة العي، ليشاركها املتعة)))".

كشان ودام���ن  ك��ش  گريبان  ف��ش��ان)))  ن��از  ج���واه���ر  رق���ص  از  آس���ى 
بدست يم  ق���دح  س���ايق  ج��و  مستش��م��ع  وب���روان���ه  آل����وده  ىم  ط��ش��ت 
انداخته پ��ر  ب��روان��ه  چ��و  ان��داخ��ت��هخ���واب  رس  ب��ش��ك��ران��ه  ش��م��ع 
چست پ���رده  آن  در  زه���ره  زمخ����ه ش��ك��س��ت ب�����أداى درس���تب���رديك 
دم��اغ از  دم���اغ  رب��اي��ن��ده  چ��راغخ���واب  از  چ����راغ  ن��ورس��ت��ان��ن��ده 
ي��اف��ت��هآجن����ه ه��م��ه ع��م��ر ك���ى ي��اف��ت��ه ن���ف���ى  در  ه��م��ف��ى 
جب��انن���زل ف��رس��ت��ن��ده زم���ان ت��ا زم��ان وج����ان  ب��ن  وت���ن  ب���دل  دل 
برداختند ك��ه  ح��ج��ره  ازان  انداختندگفى  ع���دم  در  ع���دم  رخ���ت 
بازبست پ��ري  ن��ام��ه  ط���رب  شكستم���رغ  ث��ري��ا  م���رغ  پ���ر  ه��ف��ت 
ب��اب��زن از  س��ح��ر  م����رغ  زنآت����ش  آب  ن��م��كن  خ���وش  ج��گ��ر  ب��ر 
صبحاه از  ت��ر  خ��واب  ك��ران  م��اهم��رغ  ازدس����ت  ت��ر  بسته  ف��ل��ك  پ���اى 

ص64) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
تنگث وب������ادام  ش��ك��ر  ن���دق���ه  رنگك)))  ع��ن��اب  پسته  أز  خ��ط  س��ز 
حالل سحر  ساخته  خ��ط  ع��ب  ب���اب���ىل غ���م���زه وه����ن����دوى خ��الدر 
جنان وخ���اىل  غ��م��زه  أز  نفس  وه��ن��دوس��ت��انه��ر  ب��اب��ل  ج��ه��ان  گشته 
رفت پسنديده  جند  نظرى  رف��تچ��ون  دي����ده  ب��زي��ارت��گ��رى  دل 

ص65) األرسار،  خم���زن  )ن��ظ��اىم: 
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إلصابة  العشق  سهام  "وتهيأت  فقال:  العاشقة،  العيون  نظرات  سهام  تأثري  صور  ثم 
العشاق، فأصابت اهلدف قبل أن تُرىم؛ غري أن القلوب انتعشت بإصابتها، فتحدثت ألسنة 

الفاتنات بألفاظ تشبه ماء احلياة"))).

وعرض صوًرا من هذا اتلأثري يف قوهل: "فأصبحت لك نظرة حتيي اعلًما، وصارت لك عي 
مسكنًا لألرواح... وأصبحت القبلة سببًا يف السكر اكخلمر، وصارت الشفاة تمنح احلياة 
ثة ألن اللسان  ة ألن الفم اكن قد تعب، وصارت العي متحدِّ كنفس املسيح... الغمزة معربِّ

اكن قد انعقد)))".

وختم هذه الصورة بقوهل: "فبيق العقل ذاهاًل يف أثناء احلفل، ونفذ صربه يف انلهاية، غري 
أنه لم جيد ابتسامة يسخر بها مما حيدث أمامه، ولم تكن عنده قدرة ىلع اتلأوه والشكوى، 
فصار الصرب يف ذلك احلفل خافت األحلان، ألن الفتنة غلبت؛ فارتفعت نغماتها، وأصبحت 
اجلمال،  ينرث  نظاىم  شعر  فأصبح  إياز)3)،  وحديث  حممود  قصة  وحتيك  داود؛  نغمات  تشبه 

وصار ورًدا للعشاق املتغزلي)4)".

شد ك��م��ان��دار  ج��و  كرشمه  شست  ت����ري ن��ي��ن��داخ��ت��ه ب������راكر ش��د))) 
ميد دل  ن��ف��س  از  م��س��ي��ح  چكيدب���اد  لگ  ده���ن  از  ح��ي��ات  آب 

)ن���ف���س امل���رج���ع وال��ص��ف��ح��ة)
ه���رم���زه ب��ت��خ��ان��ه ج����اىن ش��ده)))  ه��ر ن��ظ��رى ج���ان ج��ه��اىن ش��ده
زن��دىگب��وس��ه چ���ويم م��اي��ه اف��ك��ن��دگ��ي ن��ف��س  مسيحا  ج���وى  ل��ب 
بود خسته  ده��ان  كد  منادي  بودغمزة  بسته  زب��ان  گوكه  سخن  چشم 

)امل�����رج�����ع ال����س����اب����ق،66)
وتناقلتها كتب  الشعراء،  الغزنوي، وقصة عشقه إلياز معروفة ذكرها  السلطان حممود  بمحمود،  الشاعر  )3) قصد 

األدب.
ماند رسمست  داي��ره  آن  در  ماند)4)  عقل  تهيدست  ص��رب  از  اعق��ب��ت 
نبود راىه  ك��ه  خ��ن��ده  أز  ده��ن  ن��ب��وددر  آىه  ط���اق���ت  را  ط���اق���ت 
داشت نواتنگك  پ��رده  آن  در  س��ازصرب  داود  ن��غ��م��ه  در  ي��اف��ت��ه 
داش��ت آه��ن��گ��ك  در  رسزي����ر  ق��ص��ه حم���م���ود وح���دي���ث إي���ازن��ه 
ش��دهش��ع��ر ن��ظ��اىم ش��ك��ر اف��ش��ان ش��ده خل����وان  غ���ز  غ�����زاالن  ورد 

(67 ال���س���اب���ق،ص66-  )امل���رج���ع 
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وهكذا عرض الشاعر مناظر احلفل يف هذه الصور الغارقة يف التشبيهات واالستعارات 
الغريبة، مستعماًل فنونًا خمتلفة من ابلديع، ويه أهم ما امتاز به فنه الشعري، وما الحظناه 

يف شعره بصورة اعمة.

***

ونكتيف بهذه الصور اثلالث تلجسيم فن نظاىم الشعري؛ وقد اقتبسناها من منظومة 
"خمزن األرسار" لرجح أنه ألزم نفسه باتباع هذا الفن الشعري منذ بداية نظمه، فظهرت 

معامله بصورة واضحة يف منظومته األوىل.

***

الشعر اذلي يمعن يف اإلغراب و اتلعقيد، ويغرق يف  اللون من  أميل إىل هذا  ولست 
اتلفن واتلصنع.

هذه  أن  أقرر  أن  اإلنصاف  من  أن  غري  الشعري.  نظاىم  فن  أمتدح  ال  فإين  وذللك؛ 
يعيش  الشاعر  اهلجري - اذلي اكن  السادس  القرن  األديب يف  اذلوق  فيها  قضية حيكم 
فيه - ال اذلوق األديب يف عرصنا هذا؛ ألن اذلوق يتغري بتغري العصور، وبيننا وبي الشاعر 
أن  اإلجحاف  فمن  كبرًيا؛  ًا  تغريُّ أثنائها  تغري يف  قد  األديب  اذلوق  أن  متطاولة البد  قرون 
وإنما  السادس،  القرن  نُِظَم يف  احلديث يف شعر  العرص  األديب يف  اذلوق  مقاييس  م  حنكِّ
جيب أن نفهمه بذوق ذلك القرن، وأن نستهدي يف حكمنا برأي انلاس يف عرصه، ومدى 

استساغتهم لشعره، وإعجابهم به. 

العرص  وإن اكنت ظروف  تقليده،  وحاولوا  فقدروه،  بشعره،  ْعِجبُوا 
ُ
أ انلاس  أن  ويبدو 

القاسية، لم تيهء هل املزيد من تقدير احلكم، واجلزيل من عطاياهم.

أما الشاعر نفسه، فكن يعتقد أنه أصاب يف امليل إىل هذا الفن الشعري، مما جعله يزهو 
فخوًرا بشعره، وفنه.





خاتمة
أما بعد.. فإين أرجو أن تكون هذه ادلراسة اكفية إلعطاء صورة واضحة عن نظاىم 

الگنجوى، وعرصه وبيئته، وشعره.

وإن اكن البد من إصدار حكم ىلع الشاعر، فإين أستطيع أن أقرر – بعد هذا القدر 
اليسري من ادلراسة - أن نظاىم اكن ذا شخصية واضحة املعالم، هلا مقوماتها اخلاصة بها.

فقد مال إىل العزلة رغم أن نفسه لم تعزف عن االتصال بانلاس.

واكن ذا دين وخلق، فتمسك بدينه وخلقه بعد االتصال باحلكم، بل حاول أن جيعل من 
نفسه داعية من داعة الفضيلة، فظهرت شخصيته واضحة يف لك ما نظم من شعر، وأقحم 
آراءه اخلاصة يف أشعاره، وهيأ اجلو املناسب إلظهارها؛ مما جعل ملنظوماته نغمات واحدة 

مشرتكة، مهما اختلفت موضواعتها.

فنغمة حب العدل والوفاء، وجتنب الظلم واجلفاء قد ظهرت واضحة يف لك منظوماته، 
وحاول أن يصدرها ىلع لسان أبطال قصصه، وعن طريق أفعاهلم، فلك منهم حيب العدل 

فيقرُّه، ويسىع إىل دفع الظلم، وإبعاد شبحه.

ونغمة اتلغن باخللق القويم، وطهارة اذليل، وراعية الفضيلة، وحماربة الرذيلة لم ينقطع 
ترديدها يف منظوماته، وتصويرها يف أقوال شخصيات القصص، وجتسيمها يف أفعاهلم.
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واكن الشعر حيب اتلعمق، وعدم أخذ األشياء بظواهرها فحاول سرب األغوار، واستخراج 
املكنون، وظهر ذلك بصورة جليه يف حتليله للشخصيات، وعرض املوضواعت من جوانب 

خمتلفة.

واكن يعالج املسائل معاجلة املنصف دون تعصب، أو خضوع هلوى معي، فوضح هذا 
يف شعره؛ فلم حياول - مثاًل - أن يثبت أن اإلسكندر إيراين أو يغفل ذكر حتطيمه بليوت 
انلار، أو تمزيقه لكتاب اإليرانيي املقدس، بل أورد لك يشء، ولم يستنكف عن إثبات 
أن اإلسكندر اكن أفضل من  "دارا" اإليراين، ألنه اكن اعداًل، بينما اكن "دارا" ظالًما فقتل 

بأيدي رجلي من رجاهل.

وقد أثرت يف الشعر اعطفته اإلسالمية - كرجل مسلم سن متدين - فطغت ىلع ما 
عداها من عواطف، وغلبت ىلع اعطفته الوطنية اخلاصة، فجعلته ينظر إىل األشياء من 
أداة  الواسعة، وصبغْت شعره بصبغة دينية واضحة، فصار  العامة  وجهة انلظر اإلسالمية 

خلدمة اإلنسانية والفضيلة.

واكنت شخصية نظاىم كشاعر واضحة تمام الوضوح، فلم يكن شاعًرا مقدًلا.

فقد نظم قصًصا ألول مرة، مثل "يلي وجمنون"، كما اكنت قصصه األخرى - "خرسو 
وشريين" و"هفت پيكر" و"إسكندرنامه" - طريفة يف الصور اليت صورها هو، ألنه أدخل 
فيها عنارص جديدة لم يسبقه شاعر إيلها، وبدت منظومته "خمزن األرسار" دقيقة الرتتيب، 

جديدة األسلوب.

واكن من السباقي إىل نظم القصص بهذه الطريقة يف الشعر الفاريس يف القرن السادس 
اهلجري، كما اكن أول من نظم مخس منظومات ترددْت فيها نغمات متحدة.
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ففضله  الفن،  من  لون  إىل  مال  فقد  الشعر،  فن صناعة  واضحة يف  ذا شخصية  واكن 
وسالمته،  بصحته  وآمن  يفارقه،  ولم  عليه،  فسار  شعري،  بمذهب  نفسه  وقيَّد  والزتمه، 
فحرص عليه، وحاول أن يثبت اتباعه هل يف لك منظومة من منظوماته، مهما تكلف من 
عناء، ووجد يف ذلك ذلة، فأخذ نفسه بكثري من القيود يف نظم الشعر، معتقًدا أنها ترفع 

قدر شعره، وتزيد روعة ومجااًل.

مدرسة  صاحب  جعله  مما  واضحة.  موحدة  وشخصية  ممزي،  طابع  نلظاىم  اكن  وهكذا 
شعرية خرَّجت كثرًيا من الشعراء حاولوا أن يقدلوه، وأن يصبحوا أصحاب مخس منظومات 
مثله، فكن بذلك إماًما من أئمة الشعر الفاريس، وصار من شعراء الفارسية القليلي اذلين 
الفارسية  الشعراء أنفسهم، وقررها كثري من شعراء  وا كثرًيا، وهذه مزنلة اعرتف بها 

ِّ
قُدل

والرتكية.

وذللك؛ ال أعد نفيس مبالًغا إذا قررُت ان نظاىم هو إمام "فن املثنوي" وهو فن من أهم 
فنون الشعر الفاريس؛ ولعل هذا احلكم قريب من الصدق والصحة بعد هذا القدر من 

ادلراسة اليت شملت الشاعر وشعره.

وليس معىن هذا أن نظاىم اكن أنبغ شعراء الفارسية، وإنما معناه أنه من شعراء الصف 
األول، فهو جدير بادلرس، وبأن يوضع يف مكنه الالئق بي شعراء هذه اللغة.

وال أزعم كذلك - أن هذا ابلحث ُيَعدُّ نهائيًّا يف موضوع نظاىم، ألن هذا املوضوع أوسع 
وأعمق من أن يستنفده حبث كهذا.

وأن  بالشاعر،  املتصلة  األحباث  سلسلة  إىل  جديدة  حلقة  أضيف  أن  قصدت  وإنما 
أجعله نواة وأساًسا ألحباث أكرث عمًقا وتفصياًل، تتناول لك منظومة من منظومات الشاعر 
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اذلى  ديوانه  تتناول  كما  العربية،  اللغة  إىل  ترمجتها  مع  مقارنة  مفصلة  مستقلة  بدراسة 
ضاعت منه أجزاء كثرية، فتجمع ما تشتت منه يف الكتب واملكتبات املختلفة. ثم تتناوهل-  

جممواًع منقًحا - بالنرش وادلرس والرتمجة.

ليست عزيزة  ولكنها  اهلل،  إال  يعلم عددها  إىل سنوات ال  أحباثًا كهذه تلحتاج  وإن 
املنال، إذا صح العزم، وأفسح اهلل يف العمر، وحالفها اتلوفيق؛ واهلل أسأل أن يوفق للصواب.. 

إنه ىلع ما يشاء قدير.
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ب- تاريخ أفضل يا بدايع الزمان يف وقائع كرمان، مجع ونرش مهدى بياين – . 4)
دكتور- طبع طهران، 6)3)ه.ش.

أمري خواند ابلليخ: )حممد بن خاوند شاه بن حممود) روضة الصفا، اجلزء الرابع، . 5)
طبع طهران، 70))ه.

أمري شري عي خان لودي: مرآة اخليال، طبع بمباي، 4)3)ه.. 6)

اتلواريخ، نسخة خطية بمكتبة ملك اخلاصة . 7) أمري حييي حسين قزوين: لب 
بطهران، كتبت يف اعم 978ه.

أمي رازي: هفت إقليم، نسخة خطية بمكتبة ملك اخلاصة بطهران، تم نسخها . 8)
يف اعم 08))ه.

تاريخ . 9) يف  األبلاب  أويل  روضة  ابلناكيت)  سليمان  أبو  ادلين  )فخر  ابلناكيت: 
األكابر واألنساب، القسم الرابع، نسخة خطية بمكتبة ملك اخلاصة بطهران.

بهار: )حممد تيق بهار ملك الشعراء) سبك شنايس، ج)، طبع طهران، ))3)ه.ش.. 0)
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ابليضاوي: )قايض نارص ادلين عبد اهلل بن عمر) نظام اتلواريخ، نرش وتصحيح . ))
بهمن كرييم، طبع طهران، 3)3)ه.ش.

ملك . )) بمكتبة  خطية  نسخة  اتلواريخ،  زينة  تربيزي)  رايض  )مريزا  تربيزي: 
بطهران.

تربيت: )حممد عي تربيت) دانشمندن آذربيجان، طبع طهران، 4)3)ه.ش.. 3)

جايم: )عبد الرمحن اجلايم) بهارستان، طبع طهران ))3)ه.ش.. 4)

نفس املؤلف: نفحات األنس، طبع لكنهو، 333) ـه– 5)9)م.. 5)

جان ريپك: جند غزل تازه أز نظاىم گنجوى، طبع طهران، 4)3)ه. شميس – . 6)
935)م.

اجلوين: )عالء ادلين عطا ملك اجلوين) جهان گشاى، ج)، نرش وتصحيح . 7)
حممد بن عبد الوهاب القزوين، طبع يلدن، 334) ـه– 6)9)م.

حايج خليفة: )مصطى بن عبد اهلل الشهري حبايج خليفة، وبكاتب جليب) . 8)
تقويم اتلواريخ، نسخة خطية بمكتبة ملك طهران، تم نسخها يف اعم 058)ه، 

وخاتمتها خبط املؤلف نفسه.

حافظ أبرو: )خواجه نور ادلين لطف اهلل) زبدة اتلواريخ، نسخة خطية بمكتبة . 9)
ملك طهران.

نفس املؤلف: جممع اتلواريخ، جدل سوم، نسخة خطية باملكتبة األهلية )كتاخبانه . 30
مىل) بطهران، حتت رقم 578).
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حسي بايقرا: )أمري كمال ادلين حسي بن شهاب ادلين) جمالس العشاق، طبع . )3
لكنهو، 4)3)ه- 897)م.

حكمت: )عي أصغر) رومئو وجويلت با مقايسه با يلىل وجمنون نظاىم، طبع . )3
طهران، 7)3)ه. شميس.

محد اهلل مستويف قزورين: )محد اهلل بن أيب بكر بن أمحد بن نرص املستوىف . 33
القزوين) تاريخ كزيده، جدل أول )مؤلف يف سنة 730ه) نرش وحتقيق براون، 

طبع يلدن، 8)3)ه- 0)9)م.

نفس املؤلف: نزهت القلوب )مؤلف يف سنة 745ه) طبع بمباى ))3)ه.. 34

أحوال . 35 بيان  يف  األخبار  خالصة  ادلين)  همام  بن  ادلين  )غياث  خواندامري: 
القرايئ اخلاصة بطهران،  بمكتبة سلطان  األخيار، مقاهل هشتم، نسخة خطية 

تم نسخها يف اعم 033)ه.

أفراد البرش، نرش حممد حسي اكشاين، . 36 املؤلف: حبيب السري يف أخبار  نفس 
طبع بمباي، 373) ـه– 858)م.

نفس املؤلف: دستور الوزراء، تصحيح سعيد نفييس، طبع طهران، 7)3)ه. ش.. 37

يزي) . 38 ترب  خويئ  دنبي  خان  شهباز  بن  خان  جنفقي  بيك  الرزاق  )عبد  دنبي: 
القرايئ  سلطان  بمكتبة  خطية  نسخة  األبرار،  وتسلية  األحرار  جتربة  تذكرة 

اخلاصة بطهران.

دولتشاه: )أمري دولتشاه بن عالء ادلولة خبتيشاه الغازي السمر قندي) تذكرة . 39
الشعراء، تصحيح ونرش براون، طبع يلدن، 8)3)ه- 900)م.
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الرازي: )شمس ادلين حممد بن قيس الرازي) املعجم يف معايري أشعار العجم، . 40
تصحيح حممد عبد الوهاب القزوين، طبع طهران، 4)3)ه. ش.

الراوندي: )حممد بن عي بن سليمان الراوندي) راحة الصدور وآية الرسور، . )4
نرش وتصحيح حممد إقبال، طبع يلدن ))9)م.

)كتاخبانه . )4 األهلية  باملكتبة  خطية  نسخة  اتلواريخ،  جامع  فضل:  ادلين  رشيد 
مىل) بطهران حتت رقم 896.

رضا قليخان هدايت: جممع الفصحاء، طبع طهران، )9))ه.. 43

نفس املؤلف رياض العارفي، طبع طهران، 305)ه.ش.. 44

زركوب شريازي: )أبو عبد اهلل أمحد بن أيب اخلري) شريازنامه )مؤلف يف القرن . 45
 (3(0 350)ه-  بهمن كرييم، طبع طهران،  واهتمام  بتصحيح  اثلامن اهلجري) 

ه.ش.

زين العابدين رشواين: بستان السياحة، طبع طهران، 5)3)ه.. 46

سنايئ: )أبو املجد جمدود بن آدم السنايئ الغزنوي) حديقة احلقائق، طبع بمباي، . 47
859)م.

شبي نعماين: شعر العجم، جمدل أول، طبع طهران، 6)3)ه.ش. جدل چهارم، طبع . 48
طهران، 4)3)ه.ش. ترمجة سيد حممد تيق دايع كيالين.

حممد . 49 تصحيح  ميخانه،  القزوين)  فخر  انليب  عبد  )مال  قزوين:  انليب  عبد 
شفيع، طبع الهور، 6)9)م.
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يلدن، . 50 طبع  براون،  وحتقيق  نرش  ج)،  األبلاب،  بلاب  عويف)  )حممد  عويف: 
))3)ه- 903)م.

نفس املؤلف: جوامع القصص واحلكيات، نسخة خطية بمكتبة ملك اخلاصة . )5
بطهران، تم نسخها يف اعم 057)م.

غالم رسور الهوري: خزينة األصفياء، جدل أول، طبع لكهنو، )33)ه.. )5

فردويس: )أبو القاسم بن أمحد بن فرخ الفردويس الطويس) شاهنامه، ج3، طبع . 53
طهران، ))3)ه. شميس؛ج4؛ ج5، طبع طهران، 3)3)ه.ش.

شرياز، . 54 طبع  ادليلل،  وكفايت  السبيل  هدايت  ادلولة:  معتمد  مريزا  فرهاد 
94))ه- 877)م.

العطار . 55 إبراهيم  بكر  أيب  بن  حممد  حامد  )أبو  نيشاپوري:  ادلين عطار  فريد 
انليشاپوري) تذكرة األويلاء، طبع طهران، ))3)ه.ش.

فصيح خوايف: جممل فصييح، نسخة مصورة بمكتبة املجمع الفرنيس بطهران، . 56
كتبت يف اعم 845ه.

قاسم غىن: )دكتور) تاريخ تصوف در إسالم، طبع طهران، )36)ه- ))3)ه.ش.. 57

كريسيت ولسن: تاريخ صنايع إيران، ترمجة عبد اهلل فريار، طبع طهران، 7)3) ـه. 58
ش – 938)م.

مسامرة . 59 األقرسايئ)  بالكريم  املشتهر  حممد  بن  )حممود  األقرسايئ:  الكريم 
األخبار، ومسايرة األخيار )مؤلف يف سنة 3)7ه) مع مقدمة وتصحيح وحوايش 

عثمان توران طبع أنقرة، 944)م.
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ماه . 60 مرداد  پنجم،  سال  4؛  شماره   ،(3(4 يورماه  شهر  سوم،  سال  مهر،  جمله 
6)3)ه.ش.

جملة ياداكر، سال سوم، شماره ششم وهفتم، بهمن واسفندماه 5)3)ه.ش.. )6

جممل القصص واتلواريخ: )جمهول املؤلف، يبدو أنه ألِّف يف انلصف األول من . )6
القرن السادس اهلجري) تصحيح ملك الشعراء حممد تيق بهار، طبع طهران 

8)3)ه.ش.

حممد بن إبراهيم: تاريخ سلجوقيان كرمان، نرش هوتسما Houtsma طبع يلدن . 63
.(886

لَِّفْت يف اعم . 64
ُ
حممد صويف: تذكرة بتخانه )ويه تسىم جواهر املنظومات، وقد أ

مىل  شوراى)  جملس  )كتاخبانه  انلواب  جملس  بمكتبة  حظيَّة  نسخة  0)0)ه) 
بطهران) تم نسخها يف اعم 40))ه.

معصومعي شاه نعمة الليه. طرائق احلقائق، طبع طهران، 9)3)ه.. 65

مولوي أاغ عي أمحد عي: هفت آسمان، طبع لككته، 873)م.. 66

سعيد . 67 بمكتبة  خطية  نسخة  األخبار،  وزبدة  األفكر  خالصة  اكيش:  مريتيق 
نفييس اخلاصة بطهران، حتت رقم 986.

مريحسين سنبي: تذكرة حسين، طبع لكهنو، )9))ه.. 68

مري عليشري نوايئ: جمالس انلفائس )مؤلف بالرتكية الچغطائية) ترمجة حكيم . 69
شاه حممد قزوين، نرش وتصحيح عي أصغر حكمت، طبع طهران، 3)3)ه. ش.

نارص ادلين شاه قاجار: سفرنامه بفرنگستان، طبع بمباي، 876)م.. 70
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نظاىم عرويض سمرقندي. )أمحد بن عمر بن عي انلظاىم العرويض السمرقندي) . )7
چهار مقاهل )يبدو أنه مؤلف يف سنة 550ه.) بسيع واهتمام حممد عبد الوهاب 

قزوين، طبع يلدن، 7)3) ـه– 909)م.

مؤيد . )7 بن  زيك  بن  يوسف  بن  إيلاس  حممد  أبو  ادلين  )نظام  گنجوى:  نظاىم 
الگنجوى) خمزن األرسار، نرش وتصحيح حسن وحيد دستگردي، طبع طهران، 

3)3)ه.ش.

طهران، . 73 طبع  دستگري،  وحيد  وتصحيح  نرش  وشريين،  خرسو  املؤلف:  نفس 
3)3)ه.ش.

طهران . 74 طبع  دستگري،  وحيد  وتصحيح  نرش  وجمنون،  يلىل  املؤلف:  نفس 
3)3)ه.ش.

طهران . 75 طبع  دستگري،  وحيد  وتصحيح  نرش  بپكر،  هفت  املؤلف:  نفس 
5)3)ه.ش.

نفس املؤلف: هفت بپكر، نرش وتصحيح ريرت وريپك، طبع إستانبول 933)م.. 76

نفس املؤلف: رشفنامه، نرش وتصحيح وحيد دستگري، طبع طهران، 6)3)ه.ش.. 77

نفس املؤلف: خردنامه وإقبانلامه، نرش وتصحيح وحيد دستگري، طبع كهران، . 78
7)3)ه.ش.

نفس املؤلف: مخسه نظاىم، طبع لككته، 65))ه.. 79

نفس املؤلف: مخسه نظاىم، طبع طهران، 6)3)ه.. 80
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نفس املؤلف: مخسه نظاىم: نسخة خطية بدار الكتب املرصية، حتت رقم 0)) . )8
أدب فاريس.

رقم . )8 حتت  املرصية،  الكتب  بدار  خطية  نسخة  نظاىم،  ديوان  املؤلف:  نفس 
68)م، ضمن جمموعة منتخبات.

نلينجراد، . 83 طبع  جوكوۀفسيك،  نرش  املحجوب،  كشف  الغزنوي:  اهلجويري 
344)ه- 6)9)م.

ملك . 84 بمكتبة  خطية  نسخة  الشعراء  رياض  خان)  )عليقي  داغستاين:  واهل 
اخلاصة بطهران، )مؤلف يف اعم 69))ه)، كتبت يف )30)ه.

طبع . 85 گنجوي،  گنجينه  سماه  اذلي  نظاىم  دليوان  مقدمته  دستكري:  وحيد 
طهران، 8)3)ه.ش.

نفس املؤلف: هزار أندرز حكيم نظاىم، طبع طهران، 0)3)ه.ش.. 86

***

ب- املراجع العربية:
الكمل يف اتلاريخ، ج0)،))،))، طبع . 87 الكرم)  ابن األثري: )عي بن أمحد بن أيب 

تورنربج، )85)م.

 ابن بطوطة: )أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم اللوايت ثم . 88
الطنيج) رحلة ابن بطوطة املسماة "حتفة انلظار يف غرائب األمصار وعجائب 

األسفار" طبع القاهرة 346)ه- 8)9)م.
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ابن جرير الطربي: )أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي) تاريخ األمم . 89
وامللوك، ج)، طبع مرص.

ابن حزم: )أبو حممد عي بن أمحد بن حزم الظاهري) الفصل يف امللل واألهواء . 90
وانلحل، ج3، طبع مرص 0)3)ه.؛ج4، 5، طبع مرص ))3)ه.

ابن خرداذبه: )أبو القاسم عبد اهلل بن عبد اهلل بن خرداذبه) املسالك واملمالك، . )9
طبع يلدن، 306)ه- 889)م.

ابن العربي: )غريغوريوس أبو الفرج بن أهرون الطبيب امللطي املعرف بابن . )9
العربى) تاريخ خمترص ادلول، طبع بريوت، 890)م.

ابن العماد: )أبو الفالح بن العماد احلنبي) شذرات اذلهب يف أخبار من ذهب، . 93
ج4، 5، طبع مرص، 350)ه.

ابن الفقيه اهلمداين: )أبو بكر أمحد بن حممد اهلمداين) خمترص كتاب ابلدلان، . 94
طبع يلدن، )30)ه- 885)م.

ابن قتيبة: )أبو حممد عبد اهلل بن مسلم) الشعر والشعراء، طبع يلدن، 0)8)م.. 95

ابن نباته: )مجال ادلين حممد بن حممد بن نباته املرصي) رسح العيون يف رشح . 96
رسال ابن زيدون، طبع مرص، ))3)ه.

ابن الوردي: )زين ادلين عمر بن الوردي) تاريخ ابن الوردي، ج)، طبع مرص.. 97

الفدا . 98 أيب  تاريخ  محاة)  صاحب  الفدا  أبو  إسماعيل  املؤيد  )امللك  الفدا:  أبو 
املسىم "املخترص يف أخبار البرش" طبع إستانبول، 86))م.
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أبو الفرج اإلصبهاين: )أبو الفرج عي بن احلسي بن حممد) األاغين، ج)،)، طبع . 99
مرص، 3)3)ه.

أبو معرش الفليك ابلليخ: كتاب األلوف واألدوار، نسخة خطية بمكتبة جملس . 00)
انلواب )جملس شوراى مىل) بطهران، تم نسخها يف اعم 35))ه.

أمحد أمي وزيك جنيب: قصة األدب يف العالم، ج)، طبع مرص، 943)م.. )0)

 أمحد الشايب: أصول انلقد األديب، طبع مرص، 940)م.. )0)

املعروف . 03) اإلصطخري  الفاريس  حممد  بن  إبراهيم  إسحق  )أبو  اإلصطخري: 
بالكريخ) مسالك املمالك، طبع يلدن، 870)م.

أقابرزگك الطهراين: اذلريعة إىل تصانيف الشيعة، ج7، طبع طهران، 9)3)ه.. 04)

أشواق . 05) بتفصيل  األسواق  تزيي  باألكمه)  املعروف  األنطايك  )داود  األنطايك: 
العشاق، طبع مرص، 9)3)ه.

ابلغدادي: )عبد القادر بن عمر) خزانة األدب ولب أبلاب لسان العرب، ج)، . 06)
طبع مرص، 99))ه.

الشاهنامة . 07) ترمجة  اإلصفهاين).  ابلنداري  حممد  بن  ىلع  بن  )الفتح  ابلنداري:   
للفردويس، نرش عبد الوهاب عزام ج)، طبع مرص، 350)ه- )93)م.

نفس املؤلف: خمترص اتلواريخ آل سلجوق، نرش هوتسما Houtsma طبع يلدن، . 08)
889)م.

ابليضاوي: تفسري ابليضاوي، ج)، طبع يلزيج، 846)م.. 09)
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ملوك . 0)) أخبار  غرر  إسماعيل)  بن  حممد  بن  امللك  عبد  منصور  )أبو  اثلعاليب: 
الفرس وسريهم، طبع باريس، 900)م.

اجلنايب . ))) تاريخ  باجلنايب)  امللقب  احلسين  حسن  األمري  بن  حممد  )أبو  اجلنايب: 
اخلاصة  ملك  بمكتبة  خطية  نسخة  األريب"  وهدية  األديب  "حتفة  املسىم 

بطهران.

جنيد الشريازي: )معي ادلين أبو القاسم) شد اإلزار يف حط األوزار عن زوار . )))
املزار )مؤلف يف اعم )79ه) نرش وتصحيح حممد عبد الوهاب القزوين وعباس 

إقبال، طبع طهران، 8)3).ه.ش.

حايج خليفة: كشف الظنون عن أسايم الكتب والفنون، نرش وتعليق حممد . 3))
إستانبول،  طبع  األول،  املجدل  اللكييس،  بيكه  ورفعت  ياتلاقايا  ادلين  رشف 

360)ه- )94)؛ واملجدل اثلاين، طبع إستانبول، )36)ه- 943).

اإلسالم . 4)) تاريخ  اذلهيب)  اهلل  عبد  أبو  ادلين  شمس  )احلافظ  اذلهيب:  احلافظ 
اذلهيب، طبع حيدر آباد ادلكن، 337)ه.

احلسين: )صدر ادلين أبو احلسن ىلع السيد اإلمام الشهيد أبو الفوارس نارص . 5))
بن عي احلسين)  أخبار ادلولة السلجوقية، نرش وتصحيح حممد إقبال، طبع 

الهور، 933)ه.

السمعاين: )أبو سعيد عبد الكريم بن أيب بكر حممد السمعاين املروزي) كتاب . 6))
األنساب، نرش مارجليوث Margoliouth، طبع يلدن، ))9)م.
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الشهاب: )أمحد بن حممد بن عمر قايض القضاة امللقب بشهاب ادلين اخلفايج . 7))
املرصي) حاشية الشهاب ىلع تفسري ابليضاوي املسماة ب� "عناية القايض وكفاية 

الرايض) ج6، طبع مرص 83))ه.

الشهرستاين: )حممد بن عبد الكريم) امللل وانلحل، طبع يلزنج، )93)م.. 8))

طه حسي: )دكتور) حديث األربعاء، ج)، طبع مرص، 6)9)م.. 9))

عبد اهلل بن حسي املرصي: تاريخ الفالسفة ايلونانيي )مرتجم عن الفرنسية) . 0))
طبع مرص، 904)م.

تهافت . ))) الطويس)  الغزايل  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  اإلسالم  )حجة  الغزايل: 
الفالسفة، طبع بمباى، 034)ه.

الفخر الرازي: )اإلمام حممد الرازي فخر ادلين ابن العالمة ضياء ادلين عمر . )))
املشتهر خبطيب الري)،ج5، ط مرص، 308)ه.

القرآن الكريم.. 3))

ألحكم . 4)) اجلامع  القرطيب)  األنصاري  أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  )أبو  القرطيب: 
القرآن، ج))، طبع القاهرة، 360)ه- )94)م.

القزوين: )زكريا بن حممد بن حممود القزوين) آثار ابلالد وأخبار العباد، نرش . 5))
فردناند وستنفدل F. Wustenfeld، طبع جوتنجن، 948)م.

يوسف . 6)) األرشف  القايض  بن  عي  احلسن  أبو  ادلين  مجال  )الوزير  القفطي: 
القفطي) إخبار العلماء بأخبار احلكماء، طبع مرص، 6)3)ه.
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قيس بن امللوح جمنون بن اعمر: ادليوان، مجع أيب بكر الواليب، طبع بمباي، . 7))
0)3)ه.

حممد باقر اإلصفهاين: روضات اجلنات يف أحوال العلماء والسادات، ج) طبع . 8))
طهران، 306)ه.

اتلنبيه . 9)) الشافيع)  احلسين  عي  بن  احلسي  بن  عي  احلسن  )أبو  املسعودي: 
واإلرشاف، طبع يلدن، 893)م.

أحسن . 30) بكر)  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  ادلين  )شمس  املقديس: 
اتلقاسيم يف معرفة األقايلم، طبع يلدن، 906)م.

معجم . )3) ابلغدادي)  احلموي  الرويم  عبداهلل  أبو  ادلين  )شهاب  احلموي:  ياقوت 
ابلدلان يف معرفة املدن والقرى واخلراب والعمار والسهل والوعر من لك مكن، 

ج3، 4، طبع مرص 3)3)ه- 906)م.

مع . )3) مطبوع  وهو  ابلدلان؛  كتاب  واضح)  أيب  بن  يعقوب  بن  )أمحد  ايلعقويب: 
املجدل السابع من كتاب األعالق انلفيسة، تصنيف أيب عي أمحد بن عمر بن 

رسته، طبع يلدن )89)م.

ج- بالرتكية:
شمس ادلين سايم: قاموس األعالم، طبع استانبول، 6)3).. 33)

(34 . M.A. Köymen: "Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi

 Oğuz Istilasi", Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi,

 cilt V.
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تَِبْت باللغات األوروبية
ُ
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the University of Cambridge, 1896.

(37 . Bulletin of the School of Oriental Studies, London
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 introduction to the life and times of Nizami), London,

1945.

(40 . M.S. Dimand: A Handbook of Mohammadan Decorative

Arts, New York, 1947.

(4( . The Encyclopaedia of Islam, vol. 2, articles: Gandja,

Maragha; vol. III, art. Nizami.
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 Persian Manuscripts in the Oriental Public Library at
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(49 . Mohammad Wahid Mirza: The Life and Works of Amir

Khusrau, Calcutta, 1035.

(50 . Sir Percy Sykes: A History of Persia, vol. II, London,
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British Museum, vol. II.
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in the Library of King of Oudh, Calcutta, 1854.

ب- املراجع الروسية:
(55 .Bakikhanow: Golistan Eram, Bakou, 1926.  

(56 . E. E. Bertels: a) Beliki Azerbaidjankii Poet 

Nizami, Bakou, 1940.

(57 .B) Uchierk istorii Percidckoi Literaturii, Leningrad, 1926.

(58 . I.P Cheblkin: Pamiatniki Azerbiadjanskovo Zodchestva

epochi Nizami, Bakou, 1943.

(59 . Izvestia Azerbaidjanskovo Archcologiskovo Komi tetlia,

Burisk, Pervoie, Bakou, 1925.
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(60 . V.L. Jordlevsky: Gocudarstvo Celgukidov Manoi Azie,

Moskow, 1941.

(6( . Iobilienu Komitet Nizami, Pri Asccr. Soioz Sovie tskikh

Pisatelie Azerbiadjana, Svornik Votorie Bakou, 1940.

(6( . S. Lipskin: Laila wa Majdnoum Mir Alishir Nawai,

Tashkand, 1943.

ج- باألملانية:
(63 . W. Bacher: Nizamis Leben und Werke und der Zweite
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Texten als Anhang, Gottingen, 1871.

(64 .H. Duda: Ferhad und Shirin, Praha, 1933.  

د- املراجع الفرنسية:
(65 . Blochet: Catalogue des manuscrits persans de la

Bibliothèque nationale, tome troisième, Paris, 1928.

(66 . Victor Rosen: Les manuscrits persans de I’Institut des

langues orientales, Saint-Petersbourg, 1885.
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(67 . E. de Zambaur: Manuel de généalogie et de chronologie

pour l’histoire de I'Islam, tome premier, Hanovre, 1927.

ه- باإليطايلة:
(68 . Italo Pizzi: Storia Della Poesia Persiana, vol. II, Torino,

1894.



ملحقات
أسماء الوالة اذلين اعرصهم نظاىم، وسن حكمهم باتلقويمي اهلجري وامليالدي. )

أ. دولة السالجقة:
بن سلجوق، من . ) بن ميكئيل  بن چغرى  آرسالن  ألپ  بن  بن ملكشاه  سنجر 

السالجقة العظام: ))5- )55ه، 7)))- 57))م.

( . -5(7 العراق:  سالجقة  من  آرسالن،  ألپ  بن  ملكشاه  بن  حممد  بن  مسعود 
547ه؛ 33))- )5))م.

العراق: 547- 548ه؛ . 3 ملكشاه بن حممود بن حممد بن ملكشاه، من سالجقة 
)5))- 53))م.

حممد بن حممود بن حممد بن ملكشاه، من سالجقة العراق: 548- 554ه؛ 53))- . 4
59))م.

سليمان بن حممد بن ملكشاه، من سالجقة العراق: 555ه، 60))م.. 5

)57ه؛ . 6  -555 العراق:  من سالجقة  ملكشاه،  بن  بن حممد  بن طغرل  آرسالن 
60))- 75))م.
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طغرل بن آرسالن بن طغرل بن حممد بن ملكشاه، آخر سالجقة العراق: )57- . 7
590ه؛ 75))- 94))م.

قلج آرسالن، من سالجقة آسيا الصغرى: 500- 539ه، 06))- 44))م.. 8

عز ادلين قلج آرسالن، من سالجقة آسيا الصغرى: 557- 578ه، 63))- )8))م.. 9

غياث ادلين كيخرسو، من سالجقة آسيا الصغرى: 578ه، )8))م.. 0)

ركن ادلين سليمان، من سالجقة آسيا الصغرى:578- )60ه، )8))- 05))م.. ))

فخر ادلين بهرامشاه، من أمراء لسالجقة آسيا الصغرى: 570- ))6ه، 74))- . ))
5)))م.

ب- حاكم آذربيجان:
 إيدلگز، من أتابكة آذربيجان: )53- 568ه؛ 36))- )7)).. )

آذربيجان: 568- )58ه؛ )7))- . ) أتابكة  إيدلگز، من  بن  پهلوان  حممد جهان 
86))م.

قزل آرسالن بن  إيدلگز، من أتابكة آذربيجان: )58- 587ه؛ 86))- )9))م.. 3

آذربيجان: 587- . 4 أتابكة  إيدلگز، من  بن   پهلوان  بن حممد جهان  أبو بكر 
607ه، )9))-0)))م.

أوزبك بن حممد جهان پهلوان بن إيدلگز، من أتابكة آذربيجان، 608- ))6ه؛ . 5
0)))- 5)))م.
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آقسنقر اثلاين، من حكم مراغة: 7)5- 564ه، 33))- 68))م.. 6

عالء ادلين أخو آقسنقر، من حكم مراغة: 564- 604ه، 68))- 07))م.. 7

منوچهر اثلاين، من حكم رشوان: 530- 544ه، 36))- 49))م.. 8

أخستان بن منوچهر، من حكم رشوان: 544- بعد اعم 595ه، 49))- بعد اعم . 9
99))م.

***

ج- العباسيون يف بغداد:
املقتيف ألمر اهلل )حممد): 530- 555ه، 36))- 60))م.. )

املستنجد باهلل )يوسف): 555- 566ه، 60))- 70))م.. )

املستيضء باهلل )عي): 566- 575ه، 70))- 79))م.. 3

انلارص دلين اهلل )أمحد): 575- ))6ه، 79))- 5)))م.. 4

***

د- اإلسماعيليون يف إيران:
حممد بن بزرگ أميد: )53- 555ه، 37))- 60))م.. )

حسن بن حممد بن بزرگ أميد: 555- )56ه، 60))- 65))م.. )

حممد بن حسن بن حممد بن بزرگ أميد: )56- 607ه، 65))- 0)))م.. 3

***
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اتلعريف بأشهر املدن والقالع اليت ُذكرت يف اخلريطة)1)
أران: ناحية بي آذربيجان وأرمينية وبالد األجنار بها مدن كثرية وقرى، واكنت قصبتها 

جزنة )گنجه)، ورشوان، وبيلقان، واكن بها نهر يسىم "نهر السكر".

بالسكن،  آهلة  الروم"  "أرزن  غريب  ميل  مائيت  بعد  ىلع  أرمينية  بالد  من  بدلة  أرزجنان: 
هواؤها عليل، كثرية اخلريات، أهلها مسلمون ونصارى، وأغلب أهلها من األرمن، 

يتلكمون الرتكية.

أرزن الروم: مدينة مشهورة من مدن أرمينية.

أرمينية: ناحية بي آذربيجان والروم، ذات مدن وقالع وقرى كثرية، أكرث أهلها نصارى.

بالد الكرج: ويه تسىم أحيانًا "بالد األجناز" واكنت اعصمتها "تفليس" ىلع نهر الكر.

تربيز: مدينة حصينة ذات أسوار حمكمة، وقد اكنت وما زالت قصبة بالد آذربيجان بها 
عدة أنهر، كما حتيط بها البساتي.

دربند: مدينة ىلع ساحل حبر اخلزر مبنية بالصخور، اكنت عليها أبواب من احلديد، كما 
اكن هلا أبراج كثرية، ىلع لك برج مسجد للمجاورين واملشتغلي بالعلوم ادلينية، 
واكن ىلع السور حراس حيرسون من العدو، وقد بناها كرسى آنوشريوان يف القرن 

السادس امليالدي، واكنت أحد اثلغور العظيمة.

ا اكنت ىلع ثالثة فراسخ من مراغة. ر: قلعة حصينة جدًّ روئنب د  

))) هذه املعلومات مستمدة من الكتب اآلتية: املسالك واملمالك البن خرداذبه؛ مسالك املمالك لإلصطخري؛ اتلنبيه 
 G. Le Strange: The Land of the للمقديس،  األقايلم  معرفة  يف  اتلقاسيم  أحسن  للمسعودي؛  واإلرشاف 

.Eastern Caliphate
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رشاون: اكنت ناحية قرب دربند، قيل إن كرسى آنوشريوان عمرها فسميت باسمه.

سيواس: اكنت من املدن املهمة يف آسيا الصغرى، كما اكنت اعصمة لسالجقة الروم.

الري،  مدينة  قرى  من  كبرية  قرية  نظاىم  عرص  يف  واكنت  اآلن،  العاصمة  ويه  طهران: 
اشتهرت بكرثة البساتي واألشجار، واثلمار ايلانعة، واكنت بها اثنتا عرشة حملة.

قم: اكنت مدينة بأرض اجلبال من مدن العراق العجيم، واكنت كبرية خصبة، وقد مرصت 
ا، ومياهها  يف عهد احلجاج، بن يوسف سنة ثالث وثماني، أهلها شيعة اغيلة جدًّ

من اآلبار اليت أكرثها ملح.

قيرصية: اكنت مدينة عظيمة يف بالد الروم بناها ملك الروم من احلجارة، كما اكنت كثرية 
األهل، عظيمة العمارة.
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ريو  36), 37), 68), 80), )8), 85), 86), 88)

س
سعيد نفييس  440, 486, 489, )49

سقراط  50), 7)4, 8)4, 9)4, ))4, 435
سالم ابلغدادي  336

سلجوقشاه  60
سليمانشاه  74

سليمان  )7, 85, 00), )3), 457, 474, 487, 490, 
505 ,504

سليم العامري  330
سنايئ  0)), 77), 78), 86), 44), 45), 46), 47), 

 490 ,(53 ,(5( ,(50 ,(49 ,(48
سنجر  58, 59, 74, 93, )0), 504

سنمار  347, 356, 358
سيكس  )7

ش
شاك  37

شكر  68), 86)
شمريا  67), 68)

الشهاب  436, 498
شريويه  )9), )9), 99)

شريين  5), 74, 09), 5)), 5)), 6)), 7)), )4), 45), 
 ,(6( ,(59 ,(8( ,(80 ,(77 ,(65 ,(64 ,(49

 ,(7( ,(70 ,(69 ,(68 ,(67 ,(63 ,(6(
 ,(78 ,(77 ,(76 ,(75 ,(74 ,(73 ,(7(
 ,(85 ,(84 ,(83 ,(8( ,(8( ,(80 ,(79
 ,(9( ,(9( ,(90 ,(89 ,(88 ,(87 ,(86

 ,30( ,300 ,(99 ,(98 ,(97 ,(95 ,(94

 ,336 ,3(0 ,309 ,308 ,306 ,305 ,303
448 ,38( ,337

ط
الطربي  )6), )6), )34, 495

طغرل األول  57

ع
اعبدي  50

عباس  60, 94, 486
عبد الرمحن  60, )6

عبد الرمحن اجلايم  340, )44, 469, 488
عبد الواسع اجلبي  08)

عويف  00), 36), 458, )49
عز ادلين قلج آرسالن  505

عز ادلين مسعود )3), , 67), 68), 69), 70), 
458 ,435 ,389 ,(7(
عطا ملك اجلوين  85, 488

عالء ادلين كرب  79, )34
عمر  04), 7)), 59), 60), 69), 486, 488, 493, 

499 ,498 ,496 ,495
عمر اخليام  04)

عيى  77, 3)), 80), 473

غ
الغزايل  04), 498

غياث ادلين كيخرسو  505

ف
فرانسوا إردمان  39

فرفوريوس  8)4, 9)4
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الكشافات

فرهاد  5), )4, )7), )6), )6), 63), 83), 84), 
306 ,303 ,30( ,30( ,(86 ,(85
فليك الرشواين  83, 86, )0), 05), 468

فورك  350
فييض 383, )45

فيلقوس 395, 396, 435, 437, 438, 439

ق
قراسنقر  60, 6)), 7))

قزل آرسالن )6, 63, 64, 73, 74, 75, )9, 95, 
 ,(60 ,(58 ,(57 ,(56 ,(69 ,(64 ,(6(

505 ,308 ,(93
قطب ادلين قيماز  )9

قلج آرسالن  65, 66, 505
قيس  76), 47), 4)3, 5)3, 6)3, 7)3, 8)3, 

 ,339 ,338 ,337 ,336 ,330 ,3(( ,3(0
496 ,495

قيماز  )9

ك
اكلستنس  )44

كردويه  97)
الكريم األقرسايئ  93, 96, )49

كرسى آنوشريوان  508
كالرك  36, )4
كيد  407, 438

كيقباد  75, 09), 44), 403
كيكوس  350
كيومرث  403

ل
الميع  306, 383
لطفعىل بيك  4))

يلىل  3), 4), 6), 0), )), 5), 83, 86, 87, 4)), 
 ,(34 ,(33 ,(3( ,(3( ,(30 ,((9 ,((7

 ,(75 ,(73 ,(7( ,(6( ,(60 ,(59 ,((9,(58
 ,308 ,307 ,306 ,(56 ,(83 ,(8( ,(77

 ,3(6 ,3(5 ,3(4 ,3(3 ,3(( ,3(0 ,309
 ,3(3 ,3(( ,3(( ,3(0 ,3(9 ,3(8 ,3(7

 ,33( ,330 ,3(9 ,3(8 ,3(7 ,3(6 ,3(4
 ,338 ,337 ,336 ,335 ,334 ,333 ,33(

 ,446 ,383 ,344 ,34( ,34( ,340 ,339
5(5 ,493 ,489 ,476 ,448

م
جمري ادلين ابليلقاين  )0), 468

حممد بن بزرگ أميد  506, 507
حممد بن طغرل  63

حممد بن عبد اهلل  494
حممد بن حممود  498, 504

حممد بن ملكشاه  504, 505
حممد عويف  )49

حممود الغزنوي  73, 06), 390, 478
مسعود بن حممد  504

ملكشاه بن حممود  504
موىس  77, 49), 386, 409, 436, 473

مريعليشري نواىئ  340, )44, 469

ن
ناثان بلند  40

نرسين نوش  350
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نطاوس  350
نظام امللك  57, 68), 343

نكيسا  88)
نوح  47), )4)

نور ادلين آرسالن  68), 69)
نوفل  ))3, ))3, 3)3, 5)3

نودلكه  37

ه
هاروت  )5)

هرمز 66), 67), )7), 76)
هرمس  50), 6)4, 8)4, 9)4, 434

هالىل  )4
همايون  6)), 78)

هوتسما  )4, )49, 496
هوالكو  96

و
واليس  50), 6)4

وامق  78)
وحيش  305

وحيد دستگري  493, 494
ويس  33)

ي
ياقوت احلموي  499

يغما  350
يوسف  0), 4)), 36), 48), )7), 78), 79), 3)), 

 ,506 ,498 ,493 ,486 ,476 ,456 ,((5
508

يوسف بن زيك بن مؤيد 493
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الكشافات

أتابكة آذربيجان  74, 7)), 505, 506
األمحديلية  80

األخية الفتيان  9)), 0)), )))
األرمن  68, 79, )0), )6), 63), 67), 68), )7), 

507 ,404 ,(77 ,(74 ,(73
األشاعرة  04),05), 60), )6)

األكارسة  76)
األكراد  78, 4)), 370

أهل السنة  )9, 7)), 5))
اإليرانيون  388, )40, 468

الرتك  53)
ادلولة اخلوارزمية  )))

ادلولة الشدادية  6))
دويلة األتابكة  77

الروس  39, 44, 45, 408
الروم  0), 65, 66, 68, 69, 74, 79), )8), 99), 

508 ,507 ,436 ,4(( ,403 ,395 ,300
الزردشتيون  46)

الزنوج  397
السالجقة  7), 3), 54, 58, 59, 65, 66, 70, )7, 

504 ,(0( ,99 ,9( ,90 ,8( ,78
سالجقة العراق  58, 59, )6, 63, 64, 66, )7, 

505 ,504 ,84

السالجقة العظام  54, 58, 59, 65, 504
الشافعية  74

الشيعة  93, 60), 496
الصوفية  8), 0)), )6), 63), 07), 46), )5), 

455 ,(53
العراقي  85

العرب  403, ))4, 468, 496
الفالسفة  8)4, 0)4, 436, 498

قوم شداد  5)4
الگرج  76, 79, )8, 98, )0), 6)), 7)), 8)), 

((( ,((9
املجوس  46), 396

املسلمون  56), 440, )44
املعزتلة  60)

املغول  54, )9, 0)), 36)
ايلونانيون  ))4

كشاف األرس وادلول والشعوب والقبائل
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كشاف املدن وابلقاع واألقطار وابلحار والقالع 

ا
آذربيجان  0), 7), )7, 74, 76, 78, 79, )8, 90, 
 ,(70 ,(69 ,(36 ,((( ,((9 ,((7 ,(00 ,95
 ,389 ,(77 ,(6( ,(88 ,(87 ,(86 ,(7(
 ,506 ,505 ,488 ,469 ,468 ,447 ,44(

507
آسيا الصغرى  86), 505, 508

أرزن الروم  507
أرزجنان  66, 67, 68, 86), 87), 89), 507

أرمينية  408, 507
استانبول  499
أعلم  60, 69

إصفهان  )6, )6, 74, 85, 90, 86)
أوروبا  36, 37, 38, 39

إيران  7), 9), 87, )9, 99, 36), )6), 83), 53), 
 ,438 ,403 ,40( ,(96 ,(80 ,(70 ,(63

506 ,49( ,486 ,468

ب
بابل  433, 477

باخرزان  74)
باكو  84, 85

حبر اخلرز  63)
براغ  )4

بردعة  8)), 67), 405, 408
برلي  447

بغداد  0), 7), 3), 60, )6, 74, 79, 87, 90, )9, 
506 ,4(5

بالد األرمن  )6), 63), 67), 68), )7), 73), 
404 ,(77 ,(74

بالد األندلس  3)4
بالد الروم  )8), 99), 347, 403

بالد العرب   403
بالد ايلونان  395, 403, 408, 0)4, ))4, 6)4, 433

بمباى  489, 498
بيت املقدس  ))4, 3)4

ت
اتلبت  407

تربيز  79, 94, 507

ح
محدونيان  59), 60)

خ
خراسان  58, 85, 93, 407, 5)4, 468

خوارزم  58, )9
خوزستان  )6, )6)
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د
دربند  58), )36, 507, 508

درسدن  87)

ر
روئي در  78, 80

روسيا  )7)

ش
رشوان  0), )8, 83, 86, 309, 446, 506

شهرزور  433, 434

ص
الصي  74, 80), 350 ,407, 408, 9)4, 430

ط
طاقديس  86)

طهران  48, 49, 50, 56), )44, 469, 486, 487, 
 ,494 ,493 ,49( ,49( ,490 ,489 ,488

508 ,499 ,497 ,496

ع
العراق  58, 59, )6, 63, 64, 65, 66, )7, 84, 

508 ,505 ,504 ,404 ,(57 ,85
العراق العجيم  508

العراقي  85

غ
اغزان  39

ف
فارس  3), 60, 368, 436

ق
قم  )5), 53), 87), )40, 508

قندهار  8)4

ك
اكظمي  05)

اكك  )6
اكلستنس  )44

كرمان  )6, 63, 433, 487, )49
كرمانشاهان  63), 74)

الكعبة  403, 404
لككته  38, 40, )4, 37), 486, )49, 493

ل
نلدن  39, 40, )4, 45

نلگربهشت  8)4
يلزيج  496

يلدن  488, 489, 490, )49, )49, 493, 495, 
499 ,497 ,496

م
حملة الكرخ  05)

مراغة  0), 76, 78, 79, )8, 90, 506, 508
مرو  59, 6)), 4)4

مرص  3), )3, 33, 69), ))4, 434, 439, 456, 
499 ,498 ,496 ,495

املغرب  74, 67), 403, ))4, ))4, 6)4



نظاىم الگنجوى
518518

مقدونية  395
مكة  7)3

املوصل  90, )9, 68), 69), 70), )7), 83), 389, 
458 ,435

موقان  67), 74), 77)

ه
هرك  8))

همدان  60, )6, 73 
اهلند  36, 40, 358, 395, 407, 7)4, 438, 439, 

487 ,469 ,447
ايلمن  09), 404
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جدول الصور

جدول الصور

خريطة الرشق األوسط يف عرص نظايم ص 55  -(

صورة نظايم نقاًل عن أصلها املحفوظ يف مكتبة نليجراد بي ص))3  -(

صورة الصفحة األوىل من إحدى نسخيت ديوان نظايم اخلطيتي املوجودتي يف   -3
مكتبة بودلي بأكسفورد ص444

صورة الصفحة األوىل من نسخة ديوان نظايم اخلطية املوجودة يف برلي ص444  -4
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كتب وأحباث علمية
صدر منها:

وهو مؤلف  ادلكتور حسن حممود)  مع  )باالشرتاك  احلديث  تاريخ مرص  معالم   -(
فيرشح  واضًحا،  تصويًرا  احلديث  مرص  تاريخ  معالم  ويصور  باإلجنلزيية، 

العوامل اليت وجهت هذا اتلاريخ، وقد صدرت طبعته األوىل يف اعم 949).

أو  )املثنوي)  فن  يتناول  بالفارسية،  املثنوي، وهو حبث عليم موجز كتب  فن   -(
ترتيبها  املثنويات حسب  أشهر  إىل  اإلشارة  مع  الفاريس،  الشعر  )املزدوج) يف 
الزمن، وهو منشور يف جملة دانش اليت صدرت يف طهران يف يناير من اعم )95).

وهو  الصياد)  وفؤاد  نشأت  صادق  األستاذين  مع  )باالشرتاك  فاريس  آموزگار   -3
مؤلف بالفارسية؛ ويقع يف ثالثة إجزاء تهدف إىل دراسة الفارسية املعارصة، مع 
عرض لألدب الفاريس يف عصوره املختلفة، وقد صدر اجلزء األول منها يف اعم 

)95)م، وصدر اجلزءان اثلاين واثلالث يف اعم 953).

لكيلة ودمنة درزبان فاريس عريب، وهو حبث عليم مكتوب بالفارسية يكشف   -4
عن حقيقة كتاب "لكيلة ودمنة" ويصور خط سريه يف اللغتي الفارسية والعربية، 
وهو منشور يف جملة وزارة املعارف اإليرانية العلمية املسماة "آموزش وپرورش" 

يف أغسطس من اعم 953).

نظاىم الگنجوي شاعر الفضيلة، وهو أشمل حبث، وأوسع دراسة هلذا الشاعر   -5
اإليراين العظيم اذلي يعد حبق إمام "فن املثنوي" وأستاذ الفن القصيص املنظوم 
وبيئته، وشعره، وتصوير واضح  يشمل دراسة أحواهل، وعرصه،  بالفارسية، وهو 



521521
كتب وأحباث علمية

الفاريس يف  الشعر  من  بيت  بضعة آالف  للك قصة من قصصه، وحيتوي ىلع 
مقابل ترمجتها العربية مع دراسات مقارنة، وقد صدرت طبعته األوىل يف اعم 

.(954

ويصدر قريبًا:

دراسات يف انلرث الفاريس وتطوره، وهو دراسات شاملة – باللغة العربية – للنرث   -6
الفاريس بعد اإلسالم، وتصوير فنونه املختلفة، ومقارنته بانلرث العريب.

هذه  تلاريخ  دراسة  أشمل  وهو  بغداد،  سقوط  حى  السلجوقية  ادلولة  تاريخ   -7
ا ىلع مرسح اتلاريخ اإلساليم بصفة اعمة وتاريخ  ادلولة اليت لعبت دوًرا مهمًّ

إيران بصفة خاصة، وهو مؤلف العربية.

الشاعر  منظومات  ألوىل  عربية  ترمجة  أول  عن  عبارة  وهو  األرسار،  خمزن   -8
اإليراين نظاىم الكنجوى، مع دراسة مقارنة، ونرش انلص الفاريس.

نلظاىم  وجمنون"  "يلىل  ملنظومة  عربية  ترمجة  أول  وهو  واملجنون،  يلىل  قصة   -9
الگنجوى، مع دراسة مقارنة، ونرش انلص الفاريس.

نشأت)  صادق  األستاذ  مع  )باألشرتاك  باألفغاين  املشهور  اإليراين  ادلين  0)- مجال 
مبادئ  وترشح  الكبري،  املصلح  هذا  أصل  حتقق  بالعربية  وافية  دراسة  وهو 

دعوته اإلصالحية.

ويطلب املنشور من هذه الكتب واألحباث من مكتبة اخلانيج، ومكتبة انلهضة   
بالقاهرة، واملكتبات الشهرية بالرشق والغرب.






