
الرحالة والشاعر  العربي سيقوم  المشرق  لبالد  الصليبي  الغزو  عشية 
والداعية الفارسي ناصري خسرو؛ برحلة إلى هذه المناطق، وسيدّونها 
األدب  تاريخ  في  استثنائية  أهمية  وتكتسب  نامة«،  »سفر  كتابه  في 

الجغرافي اإلسالمي

ناصري خسرو
زار حلب والمعرة وحماة وطرابلس 

وبيت المقدس

من منبج إلى حلب

تيسير خلف

ــــة« لـــلـــرحـــالـــة  ــامـ ــ ــر نـ ــفــ ــة »ســ ــلـ ــرحـ لـ
ــارســـي  ــفـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــداعـ ــر والـ ــاعــ ــشــ والــ
نـــــــــــاصـــــــــــري خـــــــــــســـــــــــرو؛ أهـــــمـــــيـــــة 
الــجــغــرافــي  ــاريــــخ األدب  تــ فــــي  اســتــثــنــائــيــة 
ــلــــة، بـــمـــا تــضــمــنــتــه  اإلســـــامـــــي. فـــهـــذه الــــرحــ
ــتــــي زارهـــــــا،  ــيــــق لــــأمــــاكــــن الــ ــــن وصــــــف دقــ مـ
ومــنــهــا بـــاد املـــشـــرق الــعــربــي عــشــيــة الــغــزو 
الــصــلــيــبــي، تــعــد وثــيــقــة تــاريــخــيــة مهمة عن 
األوضاع العلمية والعمرانية في زمن خطير 
تــمــيــز بـــالـــصـــراع الــســيــاســي واملـــذهـــبـــي بني 

العباسيني والفاطميني.
ولــــعــــل الـــحـــديـــث الـــفـــريـــد عــــن حـــكـــيـــم املـــعـــرة 
وشاعرها الفرد أبي العاء املعري من أثمن ما 
احتوته رحلة »سفر نامة« للشاعر والداعية 
الــفــارســي نــاصــر خــســرو، مــن فــرائــد وكــنــوز، 
فــهــو يــقــدمــه بــصــورة غــيــر مــعــهــودة فــي كتب 
الشاعر  هــذا  تناولت  الــتــي  العربية  الــتــراجــم 
الغموض  يكتنف  إذ  الــعــظــيــم،  والــفــيــلــســوف 
الكثير مما كتب حول حياته في سير أعام 
الــنــبــاء للحافظ الــذهــبــي، ووفــيــات األعــيــان 
البن خلكان، وغيرها من الكتب التي تصدت 
لــســيــرتــه، ولـــكـــن نـــاصـــري خـــســـرو الـــــذي زار 
املعرة حني كان املعري يعيش فيها، يوضح 
أنه كان مالكًا للمعرة، وأنه كان واسع الثراء، 

ومع ذلك فضل الزهد في املأكل وامللبس.
ولد ناصري خسرو ألسرة متوسطة الحال 
في قباديان بباد فارس عام 394هـ ]1003م[، 
وشــغــل بــعــض املــنــاصــب الــحــكــومــيــة املهمة 
وكان  والسلجوقية،  الغزنوية  الدولتني  في 
واسع االطاع، قرأ كثيًرا في الديانات حتى 
كاد أن يصل إلى درجــة اإللحاد، ولكنه عزم 
بعد ذلك على الحج، بعد أن شاهد رؤيا دعاه 

فيها شيخ كبير للتوجه نحو القبلة.
وقد ذكر ناصري خسرو أن السبب الحقيقي 
وراء رحــلــتــه، هــو مــا ورد فــي ســـورة محمد 
َها{. 
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الــرحــيــل حــتــى مــوضــع الــشــجــرة الــتــي بــايــع 
املــســلــمــون فـــي ظــالــهــا الـــرســـول صــلــى الــلــه 

عليه وسلم. 

وقائع الرحلة
وقـــــد وقــــعــــت أحــــــــداث رحـــلـــتـــه بــــني الـــعـــامـــني 
ــادر  غــ إذ  ]1052/1045م[،  437هـــــــــ/444هـــــــــ 
أبـــا سعيد  أخــــاه  مـــرو مستصحبًا  نــاصــري 
وغــامــًا هــنــديــًا، وبــعــد أن زار حــلــب واملــعــرة 
وحماة وطرابلس وبيت املقدس، قصد الحج 
ألن محدثه في الرؤيا أشــار إلى القبلة حني 
سأله أين يجد ما يبدد شكوكه، وألن قراءة 

القرآن هدته إلى الذهاب حيث الشجرة التي 
النبي  نصرة  على  املؤمنون  تحتها  تعاهد 
عليه السام إلى النهاية مهما كلفهم األمر، 
وعاد إلى بيت املقدس فعزم على زيارة مصر 
عــلــى أن يــغــادرهــا إلـــى مــكــة مـــرة أخــــرى. فلم 
 ،

ً
زمنًا طويا يقيم بمصر  أن  فــي عزمه  يكن 

ولم يكن في نيته أن يرحل إلى باد أخرى، 
 لهذه الرحلة 

ً
لذلك لــم يكن اســتــعــداده كــامــا

الــطــويــلــة الــشــاقــة الــتــي دامـــت ســبــع ســنــوات، 
لقد اكتفى، حــني طلب إعــفــاءه مــن عمله في 
الديوان، بالقليل الذي ال بد منه للرحلة بل 

لقد ترك بقية أمواله. 
ثم ها هو يحدثنا عن الحال التي كان عليها. 
هو وأخــوه، عندما بلغا البصرة، لقد بليت 
مابسهما ولم يبق منها إال خرق مدالة على 
جــســديــهــمــا، وطــــال شــعــر رأســيــهــمــا، وبـــدت 
عــلــيــهــمــا ســيــمــاء الــفــقــر والـــجـــوع واإلعـــيـــاء، 
فــاضــطــر نــاصــري إلـــى أن يــبــيــع هـــذه الكتب 
الـــتـــي اضـــطـــر مـــن أجــلــهــا إلــــى أن يـــعـــود من 
إلــى مــصــر. فلما باعها ذهــب مــع أخيه  مكة 
إدخاله  الحمامي رفــض  الــحــمــام، ولكن  إلــى 
ــم يــــرق لــحــالــه، وال لــحــاجــتــه إلــــى الــــدفء  ولــ
مجنونًا  الطريق  أطــفــال  وحسبه  والنظافة، 
يــعــدون وراءه ويــقــذفــونــه وشقيقه  فــأخــذوا 

بالحجارة. 
ــال الــكــافــي  ــ ولـــكـــن نـــاصـــري، وإن لـــم يــجــد املـ
يدبر  لــم  ألنــه  الطويلة،  الرحلة  بهذه  للقيام 
أمرها قبل قيامه من مــرو، وكانت الحوادث 
هي التي كانت تسيره، وقد كان يعتمد على 
فــي كثير مــن األحــيــان،  عــاقــاتــه الشخصية 
القوم،  كبار  الصيت، يعرفه  ذائــع  فهو رجــل 
فإن أصابه ضّر أو أملت به مصيبة استطاع 
أن يجد عون األصدقاء ليبدلوا عسره يسرًا. 
عــلــى هــــذا الــنــحــو نــجــد أن نـــاصـــري لـــم يكن 
يسير في رحلته وفق ترتيب سابق مرسوم، 
وكل ما استعد له في أمر الرحلة كان قاصرًا 
على زيارة مكة، ثم زيارة مصر على أال يطيل 

املكوث فيها ليعود إلى مكة مرة أخرى. 
عــــاد نـــاصـــري إلــــى بــلــخ ســنــة 444 هــجــريــة 
عــبــد  الـــفـــتـــح  ــــي  أبـ ــه  ــيـ أخـ بــصــحــبــة  ]1052م[ 
ــــوف كـــثـــيـــرًا فــــي خــــراســــان،  ــد طـ ــ الـــجـــلـــيـــل، وقـ
وهـــي جــزيــرتــه الــتــي عــني حــجــة لــهــا مــن قبل 
ــدران فــأقــام  ــازنـ الــفــاطــمــيــني، ثــم انــتــقــل إلـــى مـ
 حــتــى نــســب إلـــيـــهـــا، وقــد 

ً
بــهــا زمـــنـــًا طـــويـــا

أهلها بالدخول  أن يقنع كثيرًا من  استطاع 
في مذهبه. ولكن مناظرته للعلماء وشهرته 
بــمــذهــب خـــاص يــتــنــافــى مــع الــســنــة وجــهــره 
الــنــاس، كــل هذا  بــآرائــه وعنايته ببثها بــني 
على  فاعتدي  والحكومة،  الــنــاس  عليه  أثــار 
إلــى هجره، كما اضطر  أهله  منزله واضطر 
هو إلى أن ينجو بنفسه فهاجر إلى يمكان، 
وهــنــاك أخـــذ يــصــنــف الــكــتــب والــرســائــل في 
مــذهــبــه، وكـــان بعضها بــوحــي مــن الخليفة 

الفاطمي املستنصر بالله نفسه. 
ــوم  ــظـ ــنـ ــا املـ ــهـ ــنـ ــــب نـــــاصـــــري كــــثــــيــــرة، مـ ــتـ ــ وكـ
ــر الـــدكـــتـــور يحيى  ومــنــهــا املـــنـــثـــور، وقــــد ذكــ
الــخــشــاب مــتــرجــم رحــلــتــه مــن الــفــارســيــة إلــى 
املنشورة  خسرو  نــاصــري  كتب  أن  العربية، 
أو املــخــطــوطــة الـــتـــي رآهـــــا هــــي: فـــي الــشــعــر 
)الــــديــــوان( و)ســــعــــادت نـــامـــة( و)روشـــنـــائـــي 
نــامــة(. أمـــا املــنــثــورة فــهــي: )زاد املــســافــريــن( 
و)خــوان اإلخــوان( و)الرسالة( و)وجــه دين( 
و)ســفــر نـــامـــة(، كــمــا عــثــر الــدكــتــور الخشاب 
على مخطوطة تحتوي على جزء من كتاب 
كشايش ورهايش.. وقد لخص شريعته في 
كتاب )وجه دين( الذي أراد أن يقلد به »كتاب 
الــذي وضعه غياث أحد كبار رجال  البيان« 
ــل الـــقـــرن الــثــالــث  ــ الـــدعـــوة الــبــاطــنــيــة فـــي أوائـ
الهجري، وهو يحوي شرحًا باطنيًا ألركان 

اإلسام والجهاد واإلمامة. 
وظـــــل نــــاصــــري يـــدعـــو ملـــذهـــبـــه فــــي يــمــكــان، 
الــنــزاريــني في  اإلسماعيليني  لـــدى  يـــزال  وال 
لــنــاصــري مــنــهــا »الصحيفة«  شــوغــان كــتــب 
و»مــــرآة املــحــقــقــني« ثــم إنــهــم يــعــرفــون »سفر 
ــة« ولــــكــــنــــهــــم يـــنـــســـبـــونـــه إلــــــــى ســعــيــد  ــ ــامــ ــ نــ
ســهــراب أحـــد أقــــارب نــاصــري خــســرو الــذيــن 
عــاصــروه. وال يــزال قبر نــاصــري لــآن مــزارًا 
نـــزار بن   – الــنــزاريــون  يــؤمــه اإلسماعيليون 
املــســتــنــصــر – مـــن الــصــني وآســـيـــا الــوســطــى 

الروسية والهند واألفغان.
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نــهــلــت مــنــهــا املـــوســـوعـــات الــكــبــيــرة مثل 
ــفــلــســطــيــنــيــة واملــــوســــوعــــة  ــة ال ــوعــ ــوســ املــ
وغير  الفارسية  واملــوســوعــة  البريطانية 

ذلك. 
فيما كتبه،  أمينا  نــاصــري خــســرو  كــان 
فإذا رأى في رحلته شيئا كتب أنه شاهد، 
أما إذا سمع عن أشياء فيكتب أنه سمعها 

من الرواة.
بالعربية  صدرت رحلة ناصري خسرو 
الــشــرقــيــة فــي جامعة  الــلــغــات  عــن معهد 
القاهرة عام 1943م، بعد أن قام الدكتور 
يحيى الخشاب بترجمتها عن الفارسية، 
ــيـــة  ــة الـــفـــرنـــسـ ــمــ ــتــــرجــ ــ ــال ــا بــ ــهــ ــتــ ــ ــارن ــقــ ومــ
الــفــرنــســي شـــــارل شيفر  لــلــمــســتــشــرق 
التي صــدرت عام 1881م، وقد استوعب 
غني  مالحظات  أيضًا  الخشاب  الدكتور 
كما  بالفارسية.  الرحلة  الــذي حقق  زادة 
العشرين صــدرت  الــقــرن  ثمانينيات  وفــي  1986م.   عــام  تاكستون  اإلنكليزية  إلــى  نقلها 
أحمد  لخالد  السعودية  العربية  اململكة  امللك سعود في  للرحلة في جامعة  ترجمة جديدة 

البدلي مع مالحظات أوفى حول جغرافية الجزيرة العربية ومواقع الحج. 

مصدر لعديد من الموسوعات
تــــبــــدو بـــــاد الــــشــــام مــــن خـــال 
وصــــــــــــــف نــــــــــاصــــــــــري خـــــســـــرو 
مــســتــقــرة إلـــى حـــد كــبــيــر تحت 
سلطة الفاطميني، رغم إشاراته 
رومــي  خطر  لــوجــود  السريعة 
قادم من البحر، وخطر داخلي 
نــاجــم عــن وجــــود قــطــاع طــرق، 
وفــي الــوقــت الـــذي يحدثنا عن 
في  محطة  كــآخــر  حلب  مدينة 
طــريــق الــحــريــر، نــجــده يسهب 
الــحــديــث عــن مدينة املعرة  فــي 
أن جميع  ويـــذكـــر  وحــكــيــمــهــا، 
سكان املدينة كانوا خدما ألبي 
العاء. وبعد أن يمتدح مدينة 
غالها  عن  ويتحدث  طرابلس 
الـــتـــي تـــفـــوق غـــــال أي مــديــنــة 
أخـــــــــرى، تــــجــــده يــــذكــــر مــديــنــة 
)شديد  شيعي  كمعقل  طبرية 

التعصب( في ذلك الوقت.
ويــســهــب نـــاصـــري خــســرو في 
ــــدس وصـــفـــًا  ــقـ ــ وصــــــف بـــيـــت املـ
ــيـــل  ــفـــاصـ ــتـ ــًا، فــــيــــذكــــر الـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ دقـ
األقــصــى،  للمسجد  املــعــمــاريــة 
ــة  ــبــ ــقــ ولـــــقـــــبـــــة الـــــــصـــــــخـــــــرة، ولــ
ــد عـــيـــســـى،  ــ ــهــ ــ الــــســــلــــســــلــــة، ومــ
ــة إلـــى  ــافــ ومــــحــــراب مــــريــــم. إضــ
جــهــنــم.  ووادي  ــــوان  ــلـ ــ سـ عـــــني 
ثـــم يــصــف الـــحـــرم اإلبــراهــيــمــي 
ويـــتـــحـــدث عــــن املـــضـــافـــة الــتــي 
تقدم الطعام للزائرين. ويشير 
إلى أن أهل الشام يحجون إلى 
القدس إن لم يستطيعوا الحج 
إلى الحجاز، ويؤدون الشعائر 
ــن ذبــــــح األضــــاحــــي  ــ نـــفـــســـهـــا مـ
والــتــكــبــيــر. ولــعــل هـــذه الــعــادة 
كانت ال تزال مستمرة منذ أيام 
األمــويــني، حيث أشــار إلــى ذلك 
املــــــؤرخ الــيــعــقــوبــي والـــرحـــالـــة 

املهلبي.
ــنـــظـــر فــــي رحــلــة  ــا يـــلـــفـــت الـ ــ ومــ
ــره  ــ ــري خــــســــرو عــــــدم ذكـ ــ ــاصـ ــ نـ
فـــي فلسطني  الــعــلــمــاء  ألي مـــن 
ــــدس  ــ ــقـ ــ ــ عــــــــمــــــــومــــــــًا، وبــــــــيــــــــت املـ
ــًا، ولــــــعــــــل الـــســـبـــب  ــ ــــوصــ ــــصــ خــ
ــي ذلـــــك يـــعـــود إلـــــى اخـــتـــاف  فــ
عن  الفاطمي  الرسمي  املــذهــب 
املــــذهــــب الـــــــذي يــتــبــعــه مــعــظــم 
ارتحال  وربما  فلسطني،  أبناء 
هؤالء العلماء إلى دار الخافة 

العباسية في بغداد. 

بين 
سلطتين

وفـــي يـــوم الــســبــت الــثــانــي مــن رجـــب )يــنــايــر( 
بــلــغــنــا مــديــنــة ســــروج واجـــتـــزنـــا الـــفـــرات في 
الــيــوم الــتــالــي ونــزلــنــا فــي منبج، وهــي أولــى 
مدن الشام كان هذا أول بهمن القديم )يناير- 
فبراير( والطقس هناك معتدل جدا ولم يكن 
خــارج املدينة عــمــارات قــط، وقــد ســرت منها 
إلـــى حــلــب، ومـــن مــيــافــارقــني إلــيــهــا إلـــى حلب 

مائة فرسخ.
ورأيت مدينة حلب فإذا هي جميلة بها سور 
وعشرين  خمسا  فكان  ارتفاعه  قست  عظيم 
من  كلها  مشيدة  قلعة عظيمة  وبــهــا  ــًا،  ذراعــ
الــصــخــر. ويــمــكــن مــقــارنــة حــلــب بــبــلــخ وهــي 
مــديــنــة عـــامـــرة أبــنــيــتــهــا مــتــاصــقــة، وفــيــهــا 
تحصل املكوس عما يمر بها من باد الشام 

والروم وديار بكر ومصر والعراق.
ويذهب إليها التجار من جميع هذه الباد، 
ولها أربــعــة أبـــواب: بــاب اليهود، وبــاب الله، 
ــــوزن في  وبـــاب الــجــنــان، وبـــاب أنــطــاكــيــة. والـ
ســوقــهــا بــالــرطــل الــظــاهــري، وهـــو أربــعــمــائــة 

يــهــرب وال يــدخــلــهــا. وقـــد قــســت هـــذا العمود 
فكان ارتفاعه عشر أذرع. 

ورأيت أسواق معرة النعمان وافرة العمران، 
وقــد بني مسجد الجمعة على مرتفع وسط 
جانب  أي  مــن  إليه  يصعدون  بحيث  املدينة 
يـــــريـــــدون، وذلــــــك عـــلـــى ثـــــاث عـــشـــرة درجـــــة. 
وزراعة السكان كلها قمح وهو كثير، وفيها 
شــجــر وفــيــر مـــن الــتــني والـــزيـــتـــون والــفــســتــق 

والعنب، ومياه املدينة من املطر واآلبار.
وكــــان بــهــذه املــديــنــة رجــــل أعــمــى اســمــه أبــو 
الـــعـــاء املـــعـــري، وهــــو حــاكــمــهــا.. كــــان واســـع 
الثراء عنده كثير من العبيد، وكان أهل البلد 

خدمًا له.
أما هو فقد تزهد فلبس الكلتم واعتكف، في 
 من خبز الشعير 

ٍّ
البيت كان قوته نصف َمــن

ال يــأكــل غـــيـــره، وقـــد ســمــعــت أن بـــاب قــصــره 
يدبرون  ومازميه  نوابه  وإن  دائمًا،  مفتوح 
فــي األمــور  إالَّ  إليه  املدينة وال يرجعون  أمــر 
الــهــامــة، وهـــو ال يــمــنــع نعمته أحــــدًا، يصوم 

وثــمــانــني درهــمــًا. وتــقــع حــمــاة جنوبي حلب 
بعدها حمص. ومن  ومــن  فرسخًا،  بعشرين 
حــلــب إلــــى دمـــشـــق خــمــســون فـــرســـخـــًا، وإلـــى 
وإلـــى طرابلس  فــرســخــًا،  اثــنــا عشر  أنطاكية 
كذلك، ويقال إن من حلب حتى القسطنطينية 

مائتي فرسخ.

في حضرة حكيم المعرة
وفي الحادي عشر من رجب خرجنا من حلب 
وعلى مسافة ثاثة فراسخ منها قرية تسمى 
جند قنسرين، وفي اليوم التالي سرنا ستة 
التي ال سور  فــراســخ وبلغنا مدينة سرمني 
لها، وبعد مسيرة ستة فراسخ أخرى بلغنا 
ــامـــرة ولــهــا  مـــعـــرة الــنــعــمــان، وهــــي مــديــنــة عـ
سور مبني، وقد رأيت على بابها عمودًا من 
ما  فسألت:  عربية،  غير  كتابة  عليه  الحجر 
هــذا؟ فقيل إنــه طلسم العقرب حتى ال يكون 
فــي هــذه املدينة عــقــرب أبـــدًا وال يــأتــي إليها، 
وإذا أحـــضـــر مـــن الـــخـــارج وأطـــلـــق بــهــا فــإنــه 

الليل وال يشغل نفسه مطلقًا  ويــقــوم  الــدهــر 
بأمر دنيوي.

وقد سما املعري في الشعر واألدب إلى حد أن 
أفاضل الشام واملغرب والعراق يقرون بأنه لم 
يكن من يدانيه في هذا العصر وال يكون. وقد 
»الفصول والغايات« ذكر  وضع كتابًا سماه 
فيه كلمات مــرمــوزة وأمــثــااًل فــي لفظ فصيح 
عــلــى قليل  إال  الــنــاس  يــقــف  عجيب بحيث ال 
منه، وال يفهمه إال من يقرأه عليه، وقد اتهموه 

بأنه وضع هذا الكتاب معارضة للقرآن!
يــجــلــس حــولــه دائـــمـــا أكــثــر مـــن مــائــتــي رجــل 
يحضرون من األطراف، ويقرأون عليه األدب 
والــشــعــر، وسمعت أن لــه أكــثــر مــن مــائــة ألف 
بــيــت شــعــر. ســألــه رجـــل لـــَم تعطي الــنــاس ما 
أفاء الله تبارك وتعالى عليك من وافر النعم 
وال تقيت نفسك؟ فــأجــاب: إنــي ال أمــلــك أكثر 
مما يقيم أودي. كان هذا الرجل )املعري( حيا 

وأنا هناك.
)مقطع من رحلة »سفر نامة«(
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