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ملخص البحث
يقوم هذا البحث علی التعبري عن شخصية السيدة الزهراء  يف شعر الشاعر

اإليراين نارصخرسو القبادياين مستفيد ًا من املنهج الوصفي التحلييل .فالشاعر

األدبية املتأ ّلقة يف األدب الفاريس يف القرن اخلامس من
القبادياين أحد الوجوه
ّ
التغريات التي طرأت علی حياته
اهلجرة الذي اعتنق املذهب الشيعي بواسطة
ّ
وتعر ّفه الفاطميني يف مرص أيض ًا ،إذ جعل شعره يف خدمة أهل البيت  والدفاع

عنهم.

يتبني من دراسة شعر هذا الشاعر أنه وإن كان شعره يكاد يكون خالي ًا من
ّ

وجود امرأة وخصائصها ،ولكن قد اختص السهم األكرب بوجود السيدة الزهراء
تعصب الشاعر ألهل بيت النبی  ال سيام السيدة
 يف شعره وخصائصها .وقد ّ

تعصب ًا شديد ًا وافتخر بمذهبه يف شعره باإلشارة إلی فضائل السيدة
الزهراء ّ 

الزهراء  وحماسنها وقد لعن غاصبي حق أهل البيت  وال سيام غاصبي فدك،

ويری أن املنقذ الوحيد للبرش هو اتباع سبيلهم.

وقد أشار الشاعر يف شعره إلی فضائل الزهراء  العديدة؛ منها :ابنة النبي،

وسيدة نساء العاملني ،ووارثة فدك ،وزوج اإلمام عيل  ،وأم احلسنني  ،ومنهل

العلم ووارثة العلم النبوي ،وشفاعتها يف يوم القيامة.
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ABSTRACT
The current study focuses upon the personality of Sayadat. Al-Zahrah
(Peace be upon her) in the poetry of the Iranian poet, Nasir Khasru AlQabadeiyani, exploiting the analytic descriptive approach. Al-Qabadeiyani
is one of the brilliant faces in the Persian literature in the fifth century
Hegira believed in the Shiite denomination as for the conditions in his life
and being in line with Al-Fatimains in Egypt . That is why he renders his
poetry into the bud of Ahalalbayt and into shielding them.
When reconnoitering his poetry, there is no mention to a woman
but he gives a great priority to Sayadat. Al-Zahrah in his poetry. He exerts
himself into tackling Ahalalbayt in particular Al-Zahrah; he glorifies his
denomination and refers to her traits and damns those who usurp the
right of Ahalalbayt, Fadik usurpers. The real succor is to adhere their path.
In his poetry he manipulates the virtues of Al-Zahrah; the daughter of
the prophet, the lady of the world, Fadik heritage, the wife of Imam Ali
(peace be upon him), the mother of Al-Hussein, the fount of science, the
inheritor of the prophetic science and the intercessor in the doomsday.
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 ...املقدمة ...
األدب مرآة متام ظاهر اإلنسان ،وترائي وتبني كل مظاهر حياته وتعكس أفكاره

وعقائده .هلذا فإن كتابات األدباء وآثارهم هي خري دليل علی تفكريهم ومنهجهم

وتصور مسلكهم احلقيقي.
وإن كانت يف بعض األحيان ال توضح
ّ

األدب الفاريس من أغنی اآلداب يف العامل .فبعد تعرف اإليرانيني اإلسالم،
أصبح الشعر الفاريس ساحة ظهور ِ
الف َكر والعقائد والتعاليم اإلسالمية وتبياهنا عند

الشعراء اإليرانيني .نارصخرسو القبادياين ،هو أحد شعراء الفرس املشهورين الذين
قالوا الشعر يف خدمة تفكرهم وز ّينوه بالدفاع عن عقائدهم .شعر نارصخرسو مفعم
باحلكمة والدفاع عن املذهب الفاطمي والتشيع .ووجود شخصيات شيعية كاإلمام

عيل  وفاطمة الزهراء  ومدح هؤالء العظامء والدفاع عن حقهام يتبلور يف

شتی صفحات ديوان شعره.

خلفية البحث

ومل يتطرق أحد إلی هذا املوضوع بشكل خاص وكان املوضوع بكر ًا إلی حد

ما ،فإن الباحث مل جيد من املصادر ما يسعفه يف دراسته هذه إال إذا استثنينا ما يأيت:

 .1مقالة سيامی حرضت فاطمه  در آينه شعر حكيم سنايی و نارصخرسو
(السيدة فاطمة الزهراء  يف مرآة شعر حكيم سنائي ونارص خرسو) ،دكرت
حممد رضا يوسفي ،طليعة عشقي ،شيعه شناسی ،ربيع سنة  ،1386العام
اخلامس ،رقم 17
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 .2مقالة زن در آيينه شعر فارسی ابومعني محيد الدين نارص خرسو (املرأة يف مرآة
الشعر الفاريس  -ابومعني محيدالدين نارصخرسو نموذج ًا) ،اكرم جودي

نعمتي ،مطالعات راهربدی زنان (كتاب زنان سابق) ،رقم ،24صيف سنة

.1383

كلتا املقالتني باللغة الفارسية وال يمكن استفادة القارئ العريب منهام فضال عن

أن كلتيهام مل تتناول شخصية فاطمة الزهراء  يف شعر نارصخرسو باستقاللية.

أسئلة البحث
هذا املقال يف صدد اكتشاف أجوبة األسئلة االتية:
 .1أين تكمن منزلة املرأة يف شعر نارصخرسو؟
 .2كيف ُعرفت فاطمة الزهراء يف شعر نارصخرسو؟ بعبارة أخری ما خصائص
املرأة اإلسالمية التي يتوجه إليها الشاعر اإليراين ؟

قد اعتمد الباحث يف هذه الدراسة علی املنهج الوصفي التحلييل واقتضی

يقسم عىل قسمني :القسم األول تناول فيه الباحث حياة الشاعر الفاريس
البحث أن ّ

وشعره ،وأما القسم الثاين فقد اختص بشخصية فاطمة الزهراء  وانطباعها يف

مرآة شعر هذا الشاعر.

 .1حياة نارصخرسو

()1

ُولِدَ ابو معني نارص بن خرسو بن حارث القبادياين البلخي ،املعروف بـ (نارص

خرسو) بذی القعدة من عام  .# 394ق يف قرية قباديان يف بلخ وترعرع يف أحضان
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عائلة ثرية والتي كام يبدو كانت تشتغل باألمور احلكومية والديوانية .هو يقول عن
هذا املوضوع:

بگذشته زهجرت پس سيصد نود وﭼار
بنهاد مرا مــــــــــــــــادر بر مركز اغرب

()2

«بعد ميض ثالث مئة وأربع وتسعني سنة ولدتني أمي».
اشتغل نارصخرسو ،منذ بدء شبابه بتحصيل العلوم والفنون واألدب وكان

متبحر ًا يف مجيع العلوم النقلية والعقلية آنذاك .فدرس الفلسفة واألديان ،وتبحر

حتی يف العلوم الطبية ،والنجوم ،واملوسيقی ،واحلساب أيض ًا:

به هر نـــــــوعي كه بشنيدم زدانش نشستم بـــــــــــــــر در او من جماور

نامند از هيچگون دانش كه من زان نكردم اســــــتفادت بيش وكمرت

()3

«بأي نوع من العلوم اذا سمعت ذهبت وجلست عند بابه بحيث مل يبق علم إال

واستفدت منه إما قليال أو كثريا».

ثم البالط السلجوقي وبقي يف
ودخل البالط احلكومي الغزنوي يف شبابه ومن َّ

البالط احلكومي حتی  43سنة من عمره واشتغل يف الديوان .واعتزل هذا العمل
عندما بلغ الثالثة واألربعني من عمره ،فقد رأى حل ًام غريب ًا أ ّدی إىل تغري أحواله
عرب فی «سفرنامة» عن هذه الصحوة بقوله:
وحدوث انقالب كبري يف حياته .وقد َّ

«حتى إذا كانت ذات ليلة رأيت يف املنام رج ً
ال يقول يل إىل متى ترشب هذا الرشاب

الذي يسلب لب الرجال خري لك أن تصحو» فأجبت «إن احلكامء اليستطيعون شيئ ًا

غري هذا يقلل مهوم الدنيا» .فأجاب «أن الترسيةعن النفس ال تتأتى بفقد الشعور
والعقل واحلكيم اليستطيع أن يقول إن الرجل املسلوب الفؤاد يصلح هادي ًا للناس
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بل ينبغي عليه أن يبحث عام يزيد العقل واحلكمة» قلت «وأنى يل هذا؟» قال «من
جد وجد» ثم أشار إىل القبلة ومل يقل شيئ ًا .فلام صحوت من النوم كانت هذه الرؤيا

ماثلة بأكملها أمامي وقد أثرت ّ
يف فقلت لنفيس صحوت من نوم البارحة وينبغي

أن أصحو من نوم أربعني سنة خلت وأمعنت الفكر فوجدتني لن أسعد مامل أعدل

عن كل سلوكي.

ويف يوم اخلميس من مجادى اآلخر سنة  437منتصف شهر دي من السنة

الفارسية  410من التقويم اليزدجردي اغتسلت وذهبت إىل اجلامع فصليت
ودعوت اهلل تبارك وتعاىل أن يعينني عىل أداء الواجب وعىل ترك املنهيات والسيئات

كام أمر احلق سبحانه تعاىل.

()4

وعىل إثر ذلك شدّ رحال السفر إىل الديار املقدسة متوجه ًا من بلدته صوب

مهبط الوحي ،ومهد الرسالة ،مكة املكرمة .وذهب عن طريق «مرو» يف سفرته
الطويلة هذه التي استمرت سبع سنني زار مرص وتعرف الفاطميني املرصيني
وعقائدهم وضمن قبول تلك العقائد انتخب مبلغ الفاطميني يف خراسان من لدن

احلاكم الفاطمي املستنرص باهلل أيب متيم معد بن عيل ولقب ب«احلجة» أو «حجت
خراسان».

وعند عودته إىل بلخ بدأ يدعو إىل املذهب اإلسامعييل (الفاطمي) بشكل علني،

ويناقش ويناظر فيه العلامء والفقهاء يف عرصه .وبطبيعة احلال وبام أن السالطني

اإليرانيني كانوا سنة ،فقد واجه نارصخرسو احتجاجات واعرتاضات املتعصبني،
فعزم األمراء السلجوقيون عىل إيذائه ،واضطهاده حتى ضاق ذرع ًا بذلك ،وذاق

األمرين .فاضطر إىل أن يتخفى ،ويتنقل من مدينة إىل أخرى مواجه ًا يف ذلك
منهم
ّ
الكثري من املصاعب ،واآلالم ،حتى استقر به املقام أخري ًا يف قلعة يمغان بالقرب من
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مدينة بدخشان ،حيث اعتزل فيها الناس ،حتى تويف سنة أربعامئة وواحد وثامنني

من اهلجرة.

عقيدة الشاعر

يف البداية كان نارصخرسو سني ًا وبعد ثالث وأربعني سنة ذهب إلی حج بيت

اهلل يف سفره الذي استمر سبع سنني كان منطلق حتوله الفكري واألخالقي والتعاميل.
مر من مرص
فرصم حبل الرشاب واللهو وعزف عن سفر ناء وطويل .ويف سفره هذا َّ

وتعرف عقائد الفاطميني وأطلقوا عليه لقب احلجة حينها .وبعد رجوعه من سفره
بدأ بتبليغ املذهب اإلسامعييل .فكان نارص خرسو متعصبا كثريا ومتشددا بالنسبة
وتشي ِع ِه
ملذهب التشيع .ويف شتی مواضع ديوانه وطياته يلحظ عشقه وحبه يف تبعيته ُّ

لإلمام عيل  واإلطاعة له ويعرف يف ديوانه كل مذهب برصاحة مطلقة مثاال
يشري يف بيت إلی والية االمام عيل  ويمزجه بشجاعته التي تؤيت املومنني أمال
ونورا ورمحة وتنزل علی املنافقني والكافرين بالبؤس والنقمة ويقول:

ّ
تــــــوال به عيل دارم كز تيغش بر منافق شب وبرشيعه هنار آيد
من

()5

«أنا أوايل عليا ،أبااحلسنني الذي من سيفه للمنافق الويالت ولشيعته الفرج».

مؤلفاته
للحكيم نارصخرسو مؤلفات ومصنفات عدة ولألسف بعض منها ضاعت

ومل تصل إلينا يف زمننا هذا كام يقول يف هذا املوضوع:

منگر بدين ضعيف تنــم زانكه در سخن

زين ﭼرخ پرستاره فزون است اثر مرا

()6
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«ال ترنو إلی ضعف جوارحي فإن سنان لساين جوارح ويف سامء الكالم املزدهر

بالنجوم ُتلمح آثاري».

ومن مجلة كتبه ومؤلفاته:
 .1ديوان أشعار بالفارسية و طبعت مرات فی طهران

 .2ديوان أشعار بالعربية مل تصل الينا .وهو يقول يف ديوانيه:
اين فخر بس مرا كه با هر دو زبـان حكمت مهی مرتب وديوان كنم

()7

«يكفيني فخرا أين قلت احلكمة يف قالب الشعر باللغتني الفارسية والعربية».
و قال فی موضع آخر:
بخوان هر دو ديــــــوان من تا ببينی يكی گشته با عنرصی بحرتی را

()8

ين كليهام بالعربية والفارسية حتی تری أنني يف الفارسية علی رتبة
«اقرأ ديوا ّ

عنرصي من فحول الشعراء اإليرانيني وأشعاري بالعربية تضاهي البحرتي».

 .3جامع احلكمتني – رسالة نثرية باللغة الدرية يف تبيني العقائد اإلسامعيلية.

 .4خوان اإلخوان  -كتاب نثري باللغة الدرية يتحدث عن األخالق واحلكمة
واملوعظة.

 .5زاد املسافرين – كتاب يف حكمة اهلل باللغة الدرية.

 .6گشايش ورهايش (الفرج واخلالص) – رسالة بالنثر الدري تشمل ثالثني
سؤاال مع أجوبتها.

 .7وجه دين (وجه الدين)– كتاب بالنثر الدري أيضا يدور موضوعه حول
املسائل الكالمية وباطن العبادات وأحكام الرشيعة.

 .8دليل املتحرمني – مفقود (يف بيان األديان ،ذكره أبو املعايل).
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 .9بستان العقول  -مفقود.
 .10سفرنامه – هذا الكتاب يشتمل علی ما شاهده يف سبع سنني وحيسب أحد
الكتب اجلغرافية التأرخيية .ونارصخرسو هو أول من كتب خط سري حجه.

وكان ابن جبري من غرناطة اسبانيا ثاين من كتب (بعد مئة ومخسة وثالثني بعد
نارصخرسو) والكاتب الثالث هو ابن بطوطة املراكيش الذي كتب بمئتني
وست وثالثني سنة بعد نارصخرسو .يذكر أن ماركوبولوی املشهور قبل مئتني
وأربع وعرشين سنة كتب خط سريه ولكن ليست بمستوی ما كتبه نارصخرسو
فليست فيها تلك الدقة والتوضيح ويوجد يف خط سري الشاعر نارصخرسو

وبلغة أخری كانت طريق بيانه بسيطة جدا .وبعد هؤالء األشخاص الثالثة،

كان هناك كثريون مسلمون وغري مسلمني ممن كتبوا خط سريهم يف احلج ،لكن
نارصخرسو ليس أول من كان يف هذا اخلط سباقا لوذعيا بل خط سريه وسفره

كان غري منقوص وكامال تاما شافيا كافيا .ترجم هذا الكتاب علی يد حييی
اخلشاب بالعربية و طبع يف القاهرة.

 .11سعادت نامه (رسالة السعادة)– رسالة منظومة حتتوي علی ثالث مئة بيت.
 .12روشنايی نامه (رسالة النور)– أيضا رسالة منظومة.

()9

وكثري من الرسائل والكتب غري التي ذكرت منسوبة لنارص خرسو ولكن

أكثراملسترشقني الذين حققوا ودرسوا وبحثوا آثاره شككوا يف وجود هذه الرسائل

والكتب.
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عنوانات هذه الكتب وأسامؤها هي
(اكسري أعظم) يف املنطق والفلسفة و(قانون أعظم) يف العلوم الغريبة،

و(املستوفی) يف الفقه ،و(دستور أعظم) يف تفسري القرآن ،و(رسالة در علم يونان)
كتاب يف السحر( ،كنز احلقايق) رسالة معروفة بخط السري للرشق ورسالة مسامة
بـ (رس األرسار) .إضافة إلی هذه الكتب والرسائل هناك أيضا كتب أخری نسبت

لنارص خرسو من مجلتها :رسالة الندامة إلی زاد القيامة وغريها.

شعر نارصخرسو
كان نارصخرسو يقول الشعر باللغتني :الفارسية والعربية ولكن ومع األسف

الشديد مل نحصل علی ديوانه باللغة العربية وكام يذكر بأن كتاباته العربية ضاعت
ومل يبق سوی الفارسية .وقد استعمل نارصخرسو كلامت وتراكيب بعينها كثري منها

مأخوذ من القرآن واحلديث والرتاث العريب( ،)10وكان استلهامه من هذه املصادر

الديني وجعله أداة لرتويج معتقداته ،وجعله
مميز ًا ألنه وضع شعره يف خدمة التبليغ
ّ
ّ
قالب ًا للوعظ واحلكمة والنصيحة واألخالق ،ووسيلة جلذب الناس إلی الطهارة

والنقاء وجتنيبهم الضالل والرجس ،وأولی أمهية خاصة لتأويل اآليات ألنه كان من
دعاة اإلسامعيلية الذين يعتقدون أن اإلمام هو من كان واقف ًا علی هذا التأويل(.)11

ّ
واحتل منزلة كربی يف األدب
عدّ نارصخرسو أحد شعراء األسلوب اخلراساين

الفاريس ،وكان يطالب بمجتمع مثايل سليم بعيد عن مفاسد األخالق وقتل البرش

والرسقة واخليانة والرشوة والتم ّلق والنفاق ،ويری أن جمتمع ًا كهذا اليقوم إال يف ّ
ظل
الدين ،ومن هنا امتاز أسلوبه الشعري بالعقالنية وكانت نظرته إلی الغزل والتشبيب

سلبية ،وكان يضيق بأسلوب الشعراء التقليدي الذي يبدأ القصائد بالتشبيب مع أنه
ّ

212

كان يف بداياته من أهل التشبيب ووصف املعشوق( .)12وكان املدح كذب ًا ويضيق

بمن يمدح األمراء والسالطني من الشعراء )13(.وقد استعمل نارصخرسو قصائده

الفكري وأسلوبه الواضح،
خلدمة الفكر وأعطاها لون ًا فلسفي ًا ،وي ّتضح انضباطه
ّ

ّ
وذم
ويدل التأمل يف آثاره علی أن أغراض شعره تنحرص يف :مدح العلم والعقلّ ،
وذم النفاق والتم ّلق ،واالعتبار
اجلهل وعدم املعرفة ،وتكريم األخالق واحلر ّيةّ ،

وذم الدنيا.
بالطبيعة ،وبيان أفكاره ومعتقداته
الدينية ،والرتغيب بالزهد ّ
ّ

()14

ويف ديوانه مل يمدح سوی كبار رجال الدين والعظامء ،واخللفاء الفاطميني،

وتطرق قليال الی وصف الطبيعة .فمجمل ما قاله هو موعظة وتبيان للخري والتنوير.

وبعض األحيان نری أنه تطرق إلی بعض علوم زمانه ک (الفلسفة ،الطب ،النجوم
وبدائع اخللقة) ومزجها بقصائده كي جيعل القارئ يتفكر فهو كان حيبب كل شعر

مرصع بشئ من احلكمة الذي يدع القارئ يبحر ويتأمل يف اهلل .فكانت مدائحه

ميز
دينية يف جمملها؛ مستوحاة من إخالصه آلل بيت النبي ،وتشري هنز بريغر «فقد ّ

هو نفسه بني مدح شخص يستحق املديح ،وبني جمرد التم ّلق لشخص ُيمسك بيديه

زمام كيس نقوده».

()15

وكان نارصخرسو ال يقول الشعر لكل من هب ودب وال يبخسه حقه ،فكالمه

كالدر ،إذ يقول بفخر وغرور:
ّ

در لفظ دری را
من آنم كه در پای خوكان نــريزم مر اين قيمتي ّ

()16

«أنا الذي ال أقول الشعر ألهل الرذائل وال أبخسه حقه ،فشعري الدري

كالدرثمني».
ّ
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 .2فاطمة الزهراء  يف شعر نارص خرسو
وإن كان نارصخرسو قليال ما ذكر املرأة بأشعاره لكن هذا ال ُيفرس بعدم

حضور السيدة فاطمة الزهراء  يف شعره.

نارصخرسو يف ديوانه أشار وتطرق إىل بعض النساء كـ (فاطمة الزهراء،

عائشة ،مريم ،زليخا ،منيجه وليلی)( )17ولكن من بني تلك النساء كانت فاطمة
الزهراء  هي القمر املنري والكوكب الالمع يف ديوانه .وتطرق الشاعر إلی جوانب
وخصائص خمتلفة من شخصيتها؛ وهذه اخلصائص هي مشرتكة عموما عند كثري
من املذاهب اإلسالمية فهدف الشاعر هو إثبات حق هذه املرأة العظيمة وأحقية

مذهبه .ومن اخلصائص التي ذكرها يف شعره:

فاطمة الزهراء  وفاطميو مرص
الفاطميون يف مرص يعتقدون بأن ساللتهم ترجع إلی إسامعيل بن اإلمام جعفر

ولكن خمالفيهم ال يقبلون هذا االنتساب ويقولون إهنم (عبيديون)
الصادق ،
َّ
وينتمون لعبيد اهلل املهدي مؤسس الساللة الفاطمية .وبعض ينسبوهنم لعبد اهلل بن
ميمون القداح الذي كان أول املدافعني عن املذهب اإلسامعييل.

وكانت ذروة اخلالفة الفاطمية يف عرص اخلليفة الثامن الفاطمي ،املستنرص الذي

أطلق علی نارصخرسو لقب (حجة خراسان) ومن أجل تبليغ مذهبه اإلسامعيلی
عزف نحو وطنه .فبادر نارص خرسو يف بداية عهد السالجقة ،إىل ترويج الفكرة

اإلسامعيلية ،وبام أنه كان ملام باألفكار الدينية والفلسفية التي كان حيملها كبار علامء

اإلسامعيلية ودعاهتم ممن سبقوه ،كلفه املستنرص باهلل ،حاكم الفاطميني الدعوة إىل
هذه األفكار يف جزيرة خراسان بوصفه مب ّلغا .وتعدُّ خراسان إحدى اجلزر اإلثنتي

214

عرشة التي اختارهتا الفرقة اإلسامعيلية لنرش أفكارها فيها )18(.يشري نارصخرسو

يف أشعاره يف أماكن عدة الی أمومة السيدة الزهراء (سالم اهلل عليها)بالنسبة
لإلسامعيليني املرصيني ويقول:

من مهی نازش به آل حيدر وزهرا كنمتومهی نازش به سند وهند بدگوهر كنی

گر ببيند ﭼشم تو فرزند زهرا را به مرص آفرين از جانْت بر فرزند وبرمادر كنی

()19

«أنا أفتخر واعتز بأهل البيت  والسيدة الزهراء  وأنت تباهی وتفتخر هبند

وسند أمهاتك .فلو أن عينا لك أبرصت يف مرص ابن فاطمة لقلت أنعم واكرم به أم ًا
وابن ًا (أي السيدة الزهراء  وخليفة الفاطميني)».

ويف مكان آخر يلمح يف شعره إلی التعاليم والنسبة التي ُذكرت ويبني قبول

هذه العقيدة من اخلليفة الفاطمي ويقول:

شــــــــــنودم ز مرياث دار حممد ســـخن های ﭼون انگبني حممد
زفـــــــرزند زهرا وحيدر گرفتم من اين سريت راستني حممد

()20

«هناك الدرر واحلكمة يف مهبط الوحي ومنزل القرآن والكلم (بالد الفاطميني)،

دار حممد املصطفی أحاديث كالعسل املصفی والنور الساطع أخذهتا عرب احلبل

املستقيم والرصاط القويم عيل وفاطمة وأبنائهام».

وقد استعمل نارص خرسو الطبيعة خدمة لعقيدته وأشار إلی عظمة الفاطميني

واقتدارهم آنذاك وقال:

معزول گشت زاغ ﭼــــــــــــــــنني زيرا ﭼون دشمن نبريه زهرا شـــد
وبــــــاقوت برگشت واز نشيب به باال شد
خورشيد فاطمی شد
ّ

()21
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«هل تعرف ملاذا أصبح الغراب منعز ً
ال وغري حمبذ بني الناس ،ألنه كان معارض ًا

وعدو ًا ألوالد السيدة الزهراء وأحفادها  ،ومن مل يك يف قلبه و ّد لفاطمة 
سيعزل ويطرد وألن الشمس فاطمية أرشقت من جديد».

ويلحظ من قوله أن أوالد فاطمة  هم احلكام الفاطميون يف مرص الذين كان

ثمأوالد فاطمة الزهراء  .هذه
يراهم من ساللة اإلمام جعفر الصادق  ومن َّ

العقيدة كانت تأيت بالقدسية للفاطميني اذ كان أتباعهم مثل نارص خرسو يودوهنم
ود ًا شديد ًا ،وكانوا يرون حبهم مقارنا للجزاء والثواب يوم احلرش واخلالص.

«ﭼون به حب آل زهرا روی شستی ،روز حرشنشنود گوشت ز رضوان جز سالم

ومرحبا»(« )22إذا كنت حمبا آلل فاطمة فلن تسمع أذنكفي اجلنةإالالتحية والسالم».

علم السيدة فاطمة الزهراء 
كان نارص خرسو يعتقد بأنه جيب أن يؤخذ العلم من مظانه و ُينتهل من مناهله

ّ
وأن علی املرء أن جيتنب القيل والقال ،من ثم يری بأن عني العلم احلقيقي الر ّباين هو

نبي الرمحة حممد األمني  الذي أودع علمه أسباطه وأهل بيته  ويوضح بأهنم
ليسوا إال فاطمة وبعلها وبنيها:

علم را از جايگاه او بجوی
قال اول جز پيمرب كس نگفت
جز كه زهرا و علی و اوالدشان

رس بتاب از عمرو و زيد و قال و قال
وانگهی زی آل او آمــد مقال
مررسولمصطفیراكيستآل

()32

«اطلب العلم من حم ِّله ودع عنك القيل والقال فمصدر العلم هو النبي 

وبعده آله :عيل وفاطمة وأبناؤمها .»
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يعرف الشاعر النبي شجرة احلكمة وأهل بيته 
ويف أبيات أخری ّ
أشجار احلكمة املثمرة ،ثم يتك ّلم الشاعر عىل أوالد عيل  بأهنم أوالد النبي:
شجر حكمت پيغمرب ما بود و برو

هريک از عرتت او نيز درختی بربند
پرسان علی امروز مرو را به سزا

پرسانند ﭼو مر دخرت او را پرسند
پرسان علی آهنا كه امامان حقند

به جاللت به جهان در ﭼو پدر مشتهرند

()24

«النبي  هو شجرة احلكمة وأهل بيته هم أشجار احلكمة فأوالد عيل  يف

احلقيقة أوالد النبي ألهنم من ولد بنت النبي.»

ويشري الشاعر يف بيت آخر إلی أن السيدة الزهراء هي خزينة األرسار للعلم

اإلهلي والنبوي قائ ً
ال:

دخت ظهور غيب احد امحد ناموس حق وصندق ارسارش

()25

«إن السيدة الزهراء هي حتمل أرسار النبوة وأرسار الكون ومافيه».

فدك
فدك قرية يف احلجاز وتبعد عن املدينة ما يقارب مئة وستني كيلومرتا وكان

فيها من البساتني والعيون واألهنار والنخيل فكانت أرضها خصبة لذا كانت
إحدى األرايض الغنية التي يعتمد عليها يف حماصيلها يف احلجاز .فدك قريبة خليرب
ونظر ًا ملوقعها االسرتاتيجي كانت ركيزة عند اليهوديني يف احلجاز .وبعد ان هزم
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اجليش اإلسالمي اليهود يف خيرب أصبحت ٌ
ِ
(وآت
فدك للمسلمني .وبعد نزول اآلية

ذاالقربی ح ّقه) أهدی النبي فدكا ابنته وهذا القول موجود يف شتی كتب التفسري
واحلديث والكالم واللغة .لكن بعد استشهاد الرسول والتحاقه بالرفيق الرفيع

األعلی غصبت فدك من السيدة فاطمة الزهراء .

()26

وقد تطرق نارصخرسو يف أبيات إلی هذا املوضوع وأشار إليه ووصفهبالرشك

ونمط من الوثنية:

بتگر بتي تــراشــد و او را مهــي پرستد
زو نيست رنج كس را نه زان خداي سنگني
تو ﭼون بتي گزيدي كز رنج و رش آن بت
بركنده گشت و كشته يكرويه آل ياسني؟
آن كـــز بـــت تـــو آمـــد بـــر عـــرتت پيمرب
از تيغ حيدر آمــد بر اهــل بــدر و صفني
لعنت كــنــم بــر آن بــت كــز امـــت حممد
او بــود جــاهــالن را ز اول بــت نخستني
لعنت كنم بر آن بت كز فاطمه فدک را
بستد به قهر تا شد رنجور و خوار و غمگني
لعنت كنم بر آن بت كو كرد و شيعت او
حلق حسني تشنه در خون خضاب و رنگني
پيش تــوانــد حــارض اهــل جفا و لعنت
()27
لعنت ﭼرا فرستي خريه به ﭼني و ماﭼني؟
«يبني أن هذا النوع من الوثنية أتی بعد وفاة رسول اهلل ويف بيان مجيل له يوضح

بأن هذه األصنام أرضّ ت بأهل البيت  ،كام كان سيفاأرضبأهل بدر وصفني.

من ثم يلعن هذه األصنام واألوثان التي غصبت فاطمة حقها وتسببت يف وجدها
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وغضبها وغضب النبي وبالتبعية بسخط الرمحن .وجيمع بني الوثن الذي قتل

احلسني  بكربالء وبني من اغتصبوا حق فاطمة الزهراء  ،وال يميز بينهام

بشئ وحيتمل أنه يريد أن يقول بأن كل ما وقع يف كربالء كان سببه الرئيس هو

غصب فدك».

سيدة نساء العاملني
أحد ألقاب فاطمة الزهراء  هو «سيدة نساء العاملني» .وأشار نارصخرسو

يف ديوانه إلی هذا اللقب وباستفهام استنكاری يتسآءل هل كان هناك كفء لفاطمة

الزهراء  غري عيل بن أيب طالب  ويبني أن احلسنني السبطني مها ودائع الرسول
 ويقول:

گــزيــن و هبــني زنـــان جهان

حسني و حسن يادگار رسول

كجا بــود جــز در كنار علی
نبودند جز يادگار علی

()28

«فاطمة الزهراء هي أرشف وأزكی سيدات نساء العامل وبنوها هم البقية وودائع

الرسول علی األرض».

تبعل اإلمام عيل 
نارص خرسو يف بيان فضائل اإلمام عيل  عالوة علی شجاعته وفضائله

الالمعة يف سامء الفضل ذكر استحقاقه وكفاءته يف تبعل السيدة فاطمة الزهراء 
وال يری أحدا يضاهي منزلة زوج اإلمام عيل  وابنيهام حيث يقول« :ذوالفقار

ايزد سوی كه فرستاد به بدر زن وفرزند كه را بود مهچو زهرا وشبري»« )29(.من أتی

بذي الفقار له جربيل يف بدر؟ ومن له ولد وزوجة كفاطمة الزهراء واحلسنني؟».
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وجتدر اإلشارة إىل أن غرض الشاعر من ذكر زوجة اإلمام عيل  هو ذكر

أحقية عيل  باخلالفة وذلك أنه كان عامل ًا و شجاع ًا وأقرب من النبي بني

الناس .ويف مكان آخر أشار هذا الشاعر إلی عالقة السيدة الزهراء بعيل  وقال

تستمر يف
إن أفضل نساء العامل هي زوجة عيل  وأم احلسنني وأن شجرة النبوة
ّ

أوالد اإلمام عيل  والسيدة الزهراء:
گــزيــن و هبــني زنـــان جهان

حسني و حسن يادگار رسول

كجا بــود جــز در كنار علی

نبودند جز يادگار علی

()30

«السيدة الزهراء هي أفضل نساء العامل وأن احلسن واحلسني مها ذر ّية النبي

واستمرار النبوة».

ويذكر يف بيت آخر أن عليا  هو كفء السيدة الزهراء وإن مل يكن عيل ملا

كان احد كفء وزوجا للسيدة الزهراء :
كفوی نداشت حرضت صديقه

گر می نبود حيدر كرارش

()31

«لو ال عيل  مل يكن هلا كفوء».
وأشار الشاعر يف قصيدة مدح فيها النبي إلی صلة القرابة بني النبي

وعيل  ،ويذكر أنه قرين النبي ويستحق بالزواج من قرة عني النبي:
قرين حممد كه بود؟ آنكه جفتش

از اين حور عني و قرين گشت پيدا

نــبــودی مــگــر حـــور عــني حممد

حسنيوحسنسنيوشنيحممد

()32

«من كان قرين ًا للنبي ؟ هو الذي كان زوج ًا للسيدة الزهراء  ،ونتاج هذا

الزواج هو احلسن واحلسني  أحفاد النبي.»
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حمبة السيدة فاطمة الزهراء 
حمب أهل البيت وديوانه الشعري حافل هبذه املحبة
إن نارص خرسو ّ

حب أهل بيت النبي والسيدة الزهراء  سبب خالص
واإلخالص ،ويذكر أن ّ

العذاب األخروي ودخول اجلنة دون حساب .فعن رسول اهلل (( :من أراد

دخول اجلنة بغري حساب فليحب أهل بيتي))« )33(.ﭼون به حب آل زهرا روی
شستی ،روز حرشنشنود گوشت ز رضوان جز سالم ومرحبا»(« )34إذا كنت حمبا

آلل فاطمة فلن تسمع أذن كفي اجلنة إال التحية والسالم» .وقد جتاوز الشاعر عن
احلب إلی غري البرش مؤكد ًا أن اخلصومة مع أوالد السيدة
هذا احلد ونسب هذا
ّ
الزهراء سبب الشقاوة واخلذالن يف الدنيا واآلخرة:
مـــعـــزول گــشــت زاغ ﭼنني

زيرا ﭼون دشمن نبريه زهرا شد

()35

«هل تعرف ملاذا أصبح الغراب منعز ً
ال وغري حمبذ بني الناس ،ألنه كان معارض ًا

وعدو ًا ألوالد السيدة الزهراء وأحفادها».

شفاعة السيدة فاطمة الزهراء  يوم القيامة
نارص خرسو عندما يرسم للمتلقي كيفية اجلزاء يف يوم القيامة وجتسيد األعامل

وبالتلميح للموت ونكباته واخلوف والوحشة من ذلك اليوم العظيم اهلائل ويشد

األمل بشفاعة السيدة فاطمة الزهراء  ويعلق أنامله بأطراف ثياهبا تشفعا ورجاء،
ويقول:

آن روز بيابند مهه خلق مكافات
آنروزدرآنهولوفزعبررسآنمجع
تا داد من از دشمن اوالد پيمرب

هم ظامل و هم عادل بی هيچ حمابا
پيش شهدا دست من و دامن زهرا
()36
بدهد به متام ايزد دادار تعالی
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«يف ذلك اليوم يكافأ الوری مجيعا من ظامل وعادل دون حماباة أو تفريق ومن

شدة األحداث واألهوال ُيستَش َفع بالشهداء وبأهل البيت  حتی يأخذ اهلل تعالی

احلق من أعداء النبي وآله منهم غيظا من شفاعة أهل البيت  ملحبيهم».

وأوصی الشاعر يف أبيات أخری باتباع أهل البيت وأوالد السيدة الزهراء،

الذين هم أوالد النبي وشفعاء حمبيهم يف اآلخرة:

پــــرسان عــلــی آهنـــا كـــه امـــامـــان حقند
به جاللت به جهان در ﭼو پدر مشتهرند
سپس آن پـــرسان رو پــرسا زانــكــه تــو را
پــــرسان عــلــی و فــاطــمــه زآتــــش سپرند
ســپــری كـــرد تــوانــنــد تــو را زآتــــش تيز
()37
ﭼون مهی زير قدم گردن كيوان سپرند
والتشيع واإلطاعة ألوامر أهل البيت  ونواهيهم ،فإن
«عليكم بالتبعية
ّ
النجاة ليست إال هبم فهم اجلوشن الكبري والدرع واحلصن احلصني من العذاب

األليم».
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 ...اخلامتة ...
فمن خالل مسرية البحث ،أمكننا أن نصل إىل مجلة من النتائج ،وهي عىل

النحو اآليت:

 .1كان نارصخرسو سني ًايف األوائل من عمره ثم قام بالسفرإلی حج بيت اهلل،
فكان سفره هذا منطلق حتوله الفكري واألخالقي والتعاميل .فرتك الرشاب
واللهو ثم تعرف عقائد الفاطميني وبدأ بتبليغ املذهب اإلسامعييل.

 .2مل يمدح الشاعر سوی كبار رجال الدين والعظامء ،واخللفاء الفاطميني ،فكانت
مدائحه دينية يف جمملها؛ مستوحاة من إخالصه آلل بيت النبي.

 .3وأشار الشاعر يف شعره إلی جوانب وخصائص خمتلفة من شخصية السيدة
الزهراء ؛وكان اهلدف من ذلک إثبات حق هذه املرأة العظيمة وأحقية
مذهبه.

 .4ومن اخلصائص التي ذكرها الشاعر هي؛ علم السيدة فاطمة الزهراء ،
ومسألة فدك ،وسيدة نساء العاملني،وتبعل اإلمام علی  ،وحمبة السيدة
فاطمة الزهراء  ،وشفاعة السيدة فاطمة الزهراء  يوم القيامة.

 .1ديوان ،نارصخرسو ،تصحيح جمتبی مينوی و مهدی حمقق ،انتشارات دانشگاه هتران،
طهران ،ﭼاپ اول1353 ،ش ،ص 507
 .2ديوان ،ص 538
 .3ديوان ،ص 162
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 .4ديوان ،ص 12
 .5ديوان ،ص 372
 .6ديوان ،ص 144
 .7ديوان ،ص 143
 .8ديوان ،ص 130
 .9ديوان ،ص 339
 .10ديوان ،ص 74-73
 .11ديوان ،ص 66
 .12ديوان ،ص 236
 .13ديوان ،ص 186
 .14ديوان ،ص 186
 .15ديوان أشعار ،ص 209
 .16ديوان ،ص 129
 .17ديوان ،ص 339
 .18ديوان ،ص 6
 .19ديوان ،ص 66
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املصادر واملراجع
 .1أثراللغةالعربيةوأدهبافيشعرنارصخرسو،
ندی حسون ،جملة جامعة دمشق ،املجلد
 ،26الــعــدد2010 ،43م ،ص-113
.174
 .2أعيان الشيعة :السيد حمسن األمني ،دار
التعارف ،بريوت 1371،ق.
 .3سفرنامه ،نــارص خــرسو علوي ،ترمجة
حييی اخلــشــاب ،اهليئة املــرصيــة العامة
للكتاب ،القاهرة ،ط1993 ،2م.
 .4رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،حتقيق
حممد إبراهيم ،دار الكتاب العريب ،بغداد،
الطبعة األولی1428 ،ق.
 .5فتوح البلدان ،أمحد بن جابر البالذري،
حتقيق عبداهلل أنيس الطباع و عمر أنيس
الــطــبــاع ،مؤسسة املــعــارف ،بــريوت،
 1407ق.
 .6فدک يف التاريخ ،حممد باقر الصدر ،دار
التعارف ،بريوت1410 ،ق.
 .7معجم البلدان ،ياقوت احلموي ،دار
صادر ،بريوت1397 ،ق.
 .8بحار االنوار ،عالمه حممد باقر جملسی،
حتقيق وتعليق :سيد جواد علوی ،نارش:
دارالكتب اسالمية ،هتران  1362ق.
 .9تاريخ ادبيات در إيران ،ذبيح اهلل صفا،
انتشارات فردوس ،طهران ،ﭼاپ دهم،
1369ش.
 .10تاريخ ادبــيــات ايــران (از فــردوســی تا

سعدی) ادوارد بــراون ،ترمجه :فتح اهلل
جمتبايی ،انتشارات مرواريد ،طهران،
ط 1373 ،55ش.
 .11تاريخ نظم و نثر در ايران ،سعيد نفيسی،
فروغی ،طهران 1344 ،ش.
 .12حتليل أشعار نارص خرسو ،مهدی حمقق،
انتشارات دانشگاه هتران ،هتران ،ﭼاپ
دوم 1349 ،ش.
 .13ديـــوان اشــعــار ،تصحيح سيد نــرصاهلل
تقوی ،گلشن ،طهران 1348 ،ش.
 .14ديـــوان ،نــارصخــرسو ،تصحيح جمتبی
مينوی و مهدی حمقق ،انتشارات دانشگاه
هتران ،طهران ،ﭼاپ اول1353 ،ش.
« .15زن در آيــنــة شعر فـــاريس /ابومعني
محيدالدين نارصخرسو» ،اكرم جودي
نعمتي ،مطالعات راهربدي زنان (كتاب
زنان سابق) ،رقم ،24صيف سنة 1383
 .16سبک خراساين در شعر فــاريس ،حممد
جعفر حمجوب ،انتشارات فــردوس،
هتران 1345ش
 .17ســبــك شــنــاســى ،ســــريوس شميسا،
انتشارات فردوس ،هتران 1367 ،ش.
 .18سخن سخنوران ،بديع الزمان فروزانفر،
انتشارات خوارزمی ،هتران 1350 ،ش.
 .19نارص خرسو ،ياقوت بداخشان ،أليس
هانزبرجر ،مرتجم :ف .بدري ،فرزان،
هتران2001 ،م.
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