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 مقدمة

 العشق جوهر التصوف

أولهمـا المفهـوم االصـطالحي المعـروف الـذي �شـیر إلـى المسـلك الـذي  نللتصوف مفهوما
اتخذته لنفسـها فئـة مـن النـاس تـرى أن الحـب اإللهـي هـو أسـمى غا�ـة لإلنسـان الكامـل. ومـن أجـل 
تحقیق هذه الغا�ة أو بلوغ ذروتها المتمثلة في اإلتحاد �المعشوق األسمى أنشأ هؤالء المتصـوفة أو 

" طر�قــةً " تقــوم علــى أیــدیولوجیا خاصــة وحرصــوا علــى أن �كــون لهــم تكیــة (أو ر�ــاط أو وا نعطصــا
لهــذه التكیــة ملحقــات أهمهــا " المدرســة " التــي ،و زاو�ــة أو خانقــاه الــخ) هــي مكــان تجمعهــم و�قــامتهم 

یلقــي فیهــا مؤســس الطر�قــة مواعظــه ووصــا�اه علــى أتباعــه الــذین یهمــه أن �جتــذب قلــو�هم و�أســر 
طر�قهــا وعــن طــرق أخــرى فــي مقــدمتها " الكرامــات" " والكشــوف" فــال �ملكــون إال أن  عقــولهم عــن

یــدخلوا فــي طاعتــه و�صــدقوا " والیتــه" و�تحولــوا مــن �عــد إلــى "مر�ــدین" منقــادین لــه انقیــاد العاشــق 
 للمعشوق إن لم نقل انقیاد العابد للمعبود.

البشـــر إلـــى عشـــق الحیـــاة فالمقصـــود �ـــه اتجـــاه أفـــراد مـــن  ،صـــوفتأمـــا المفهـــوم الثـــاني لل
وتوجیــه �ــل محبــتهم إلــى �ائناتــه دون تفر�ــق أو تحیــز. لكــن  ،واإلعجــاب �ــالكون �مجمــوع مــن فیــه

ألن الــذین �شـعرون بهـذا الضـرب مــن  ،هـذا العشـق غیـر مقـنن �ضــوا�ط محـددة أو مـذاهب خاصـة
صیل فال عجب االنفعال هم مجرد إفراد تفتحت قلو�هم للحیاة التي هي في نظرهم منبع الجمال األ

وهم �ستشفون معاني الجمال فـي �ـل مـا أبـدع عقـل اإلنسـان مـن قـوانین خلقیـة  ،أن ُ�فتتنوا بها حباً 
وُمُثــل روحیــة و�ــل مــا صــنعته یــداه مــن مبتكــرات عظمــى نافعــة. ومــن رأیهــم أن أســمى غا�ــة تلیــق 

بهـــذا فهـــم و�شـــف أســـرار الحیـــاة.  ،�عظمـــة عقـــل اإلنســـان هـــي محاولـــة العلمـــاء فـــُك ألغـــاز الكـــون 
   القرب أحیانًا " و�تباعدون عنهم أشد البعد أحیانًا أخرى". د�قتر�ون من المتصوفة الرسمیین أش

الضــرب األول مــن الحــّب هــو  ،الــذي �جمــع مــا بــین مفهــومي التصــوف هــذین هــو الحــب
والضـرب  ،الذي یتقید �النظر�ـات الفلسـفیة المحـددة التـي قـام علیهـا التصـوف فـي �ـل زمـان ومكـان

اني هــو ذلــك العشــق الــذي ال تحــده حــدود أو قیــود ألن الحیــاة غیــر قابلــة ألن ُتصــب فــي قوالــب الثــ
أمـا  ،أهُل العشق اإللهي إذن هم الصوفیة وأهـل الطـرق �مختلـف طبقـاتهم وأصـنافهم ،ساكنة جامدة

و�ــل مــن  ،عشــاق الحیــاة والكــون ففــیهم الشــعراء والكتــاب وأهــل الفــن والمفكــرون والعلمــاء والفالســفة
أرهفــــت أحاسیســــه وتلونــــت أخیلتــــه مــــن مختلــــف أصــــناف البشــــر فــــي �ــــل العصــــور وعبــــر جمیــــع 

 الحضارات. 
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إن المتصــوف البــد لــه مــن المــرور بتجر�ــة روحیــة "عاطفیــة" معینــة تقنعــه �ضــرورة "خلــع 
�ـذلك ال بـدَّ مـن تشـُكل البـذرة المالئمـة التـي  ،تهیأ له إمكانیـة ولـوج عـالم العرفـانتلباس الدنیا" �ي 

والمتصوفة یؤ�دون على االستعداد الفطري الذي ال �متلكه فـي الواقـع . ده لسلوك الطر�ق الشاقُتع
منكـر�ن علیـه  ،وضـعفه ن �جاهرون �عجزهأو إال األشخاص الذین ال ثقة لهم �العقل البشري و ال�فت

 كل قدرة أو عظمة!

عتیقــــة أو ادة عــــن فلســــفة خاطئــــة تقــــوم علــــى الثنائیــــة العــــإن انتقــــاص العقــــل ینــــتج فــــي ال
االنفصــــال بــــین العقــــل والعاطفــــة فــــي حــــین أثبتــــّت الدراســــات الحدیثــــة أن العواطــــف واالنفعــــاالت 

مسـتقلة عـن العقـل وال خارجـة عـن نطاقـِه و�نمـا  وهـي لیسـت ،س �لها من وظـائف الـدماغواألحاسی
شـــأنها فـــي ذلـــك شـــأن الـــذ�اء والـــذاكرة والخیـــال ومختلـــف القـــدرات  ،االخـــتالف راجـــع إلـــى تســـمیات

 العقلیة �التحلیل والتر�یب واالستقراء واالستدالل إلخ. 

فمنـــذ الفـــارابي ظهـــرت فكـــرة  ،وقـــع التصـــوف اإلســـالمي تحـــت تـــأثیر األفالطونیـــة الحدیثـــة
ونجــح أبــو حامــد الغزالــي فــي  ،وأكــد ابــن ســینا علــى ثنائیــة الــنفس والجســد ،الفــیض ومبــدأ الصــدور

مي ذاتــه ثــم أضــاف ابــن عر�ــي مــا أضــاف مــن م الفكــر اإلســالدإدخــال األفالطونیــة الحدیثــة فــي 
شطحات خیالِه الواسع مما شجع الصوفیة المتأخر�ن مثل فر�د الدین العطار وأبن الفارض وجـالل 
الــدین الرومــي والحــاج �كتــاش ولــي وغیــرهم علــى االقتبــاس مــن األد�ــان القد�مــة �المانو�ــة والبوذَ�ــة 

فلسـفیة إغر�قیـة مختلفـة تجسـَدت فـي النتـاج األدبـي بل أن تـأثیرات  ،ما شاء لهم مزاجهم ،والمزد�یة
ومنهـــا الفلســـفة الرواقیـــة والكلبیـــة فضـــًال عـــن التـــأثیرات الفیثاغور�ـــة واألورفیـــَة  ،الـــذي أبدعـــه هـــؤالء

�ـــل هـــذا المـــز�ج مصـــوغ �أســـلوب إقنـــاعي  ،وهنـــاك أ�ضـــًا األفكـــار المســـیحیَة والمبـــادئ االســـمعیلیة
 ،هم مـن المفكـر�ن اإلسـالمیین بـذات سـالحهم وهـو (المنطـق)ءاحاول �ه المتصوفةَ  أن ینازلوا أعد

فـال عجـب أن تقـع الجمـاهیر  ،فكان أن وقعوا في تناقض مفجع أضعَف موقفهم الفكري �كـل تأكیـد
   .والكتل الشعبَیة الضخَمة تحت سحر التصوف في حین تجفوه وتتنكر له الفئات المتنورة المثقفة

ومـا إلـى ذلـك مـن تقسـیمات  ،والعقل والهوى  ،والبدن س�النفإن االعتقاد �الثنائیات العتیقَة 
قــد أدى �المتصــوفة إلــى المنــاداة �إ�ــادة حــواس اإلنســان وقتلهــا ألنهــا فــي رأیهــم  ،لفظیــة غیــر علمیــة

وتجســدت فــي جمیــع  ،وهــي دعــوى اقتبســْت مــن األد�ــان العتیقــة ،تقــیم حجا�ــًا غلیظــًا بینــه و�ــین هللا
 -حالج الذي �قول مثًال في �عض أشعاره الشهیرة:ال سیما ال ،أدبیات المتصوفة

 إنَّ في قتلي حیاتي    اقتلوني �ا ثقاتي

 وحیاتي في مماتي    ومماتي في حیاتي 
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 من أجّل المكرمات   أنا عندي محو ذاتي 

 من قبیح السیئات     و�قائي في صفاتي

  -فهو �قول: ،ومثل ذلك ورد في شعر ابن الفارض

 وأ�قاَك وصفًا منك �عُض أدلتي  بنفسهحلیف غرام أنت لكْن 

 ولم تفَن ماال ُتجتلي فیك صورتي  فلم تهوني مالم تكْن فيَّ فانیاً 

 وها أنت حٌي إْن تكْن صادقًا متِ  وجانْب جناَب الوصل هیهات لم �كنْ 

ألیسْت هذه الدعوة إلى قتـل الحـواس مـن أجـل بلـوغ مرتبـة االتحـاد �ـاهلل تتنـاقض تمامـا مـع 
الوجود التي هي الر�ن األساسـي للفكـر الصـوفي �لـه؟ فحسـب مضـمون هـذه النظر�ـة  نظر�ة وحدة

وقـد قـال قـائلهم (مـافي الجَبـة  ،ال یوجد في الكون إال هللا المتجلي فـي اإلنسـان الكامـل(على األقـل)
 -إال هللا) لكن لنصغ إلى ما �علنه ابن الفارض من رأي:

 ل في �ل مطرفةِ بها �ل طرف جا  حسنها �ّل ذرٍة  ي�شاهُد من

 لكل لساٍن طال في �ِل لفظةٍ   و�ثني علیها فّي �ل لطیفة 

 بها �ل أنٍف ناشٍق �ل َهبٍَّة    وأنشُق ر�اها �كل دقیقةٍ 

 تِ صبها �ل مسمٍع سامٍع متن   ها �ل �ضعٍة ظو�سمع مني لف

 �كل فم في لثمِه �ل قبلةِ   و�لثم مني �ل جزء لثامها 

 �ه �ل قلب فیه �ُل محَبِة   هرِ جسمي رأت �لَّ جو  طتَ فلو �س

 -((البصـر �عترف ابن الفاض هنا �أنه ال �ستطیع معرفـة معشـوقه إال عـن طر�ـق حواسـه
الـــخ)) �یـــف إذن ومـــا معنـــى الـــدعوة إلـــى إ�ـــادة هـــذه  -اللمـــس -الـــذوق  –الســـمع  –الشـــم  -النطـــق

ـب إنقیقها وأنمـا ن المتصوفة لم �جهـدوا أنفسـهم �مناقشـة أفكـارهم ودراسـتها وتـدأالحواس؟ واضح  صَّ
المهـم عنـدهم  ،اهتمامهم على إثارة خیال سامعیهم و�لهاب عواطفهم برفیع أشعارهم وجمیل ألفـاظهم

 اختالب ألباب المر�دین ولیس أرضاء عقولهم �الفكر المنطقي السلیم. 
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تتمیــز األیدولولجیــة الصــوفیة عــن غیرهــا مــن األفكــار الدینیــة بتأكیــدها أو تشــدیدها علــى 
�ـــذلك تتفـــاخر  ،العشـــق( والعشـــق عنـــد الصـــوفیة غایتـــه االنـــدماج الكلـــي �الـــذات اإللهیـــة)مســـألة 

�إعالنهــا معــاداة العقــل ومهاجمــة المــدافعین عنــه مــن الفالســفة والعلمــاء. إَن الصــوفي حــین �جحــد 
إنمـــا �قـــف �جانـــب �بـــار زهـــاد  ،و�حقـــر الجســـد و�نـــادي �محـــو األحاســـیس النشـــغاله �ـــالروح حســـب

�كــون قــد أبتعــد عــن فلســفة  ،مــن شــأنه �قلــللكنــه حــین یتنكــر للعقــل و  ،ة واإلســالموأتقیــاء المســیحی
هــذه  خــرج بــذلك عــن أحــد أهــم أر�ــان األد�ــان التوحید�ــة الثالثــة وهــو (العقــل) الــذي تعــّدهو أرِســطو 

األد�ــان جــوهر األخــالق وســببها ونتاجهــا فــي الوقــت ذاتــه. ومــن هنــا �ســهل علــى الباحــث المتتبــع 
المتین الذي یر�ط فكرهم �له �األد�ان العتیقة خاصة البوذَ�ـة التـي  أن یتبین الحبلَ آلثار المتصوفة 

لتصـوف فـي تلـك العصـور أن �جـد فرصـًة للظهـور بلـه لولوال ذلـك مـا �ـان  ،اإلسالم اانتصر علیه
 االزدهار. 

یتصف العشق الصوفي �الغلّو وتتقد آثار المتصوفة بلهب العاطفة المشبو�ة الموجهة إلى 
مــا فــي الطبیعــة مــن �ائنــات تجســد لهــم ذات معشــوقهم األســمى: هللا. ور�مــا �انــت أشــعار ابــن كــل 

الفـــارض أجمـــل نمـــوذج فـــي هـــذا المیـــدان. �قـــول واصـــفًا تجلـــي معشـــوقه اإللهـــي فـــي �ـــل مظـــاهر 
 -الطبیعة:

 في �ل معنى لطیٍف رائق بهیجِ    تراهُ إْن غاب عني �ل جارحِة 

 تألفا بین الحان من الهزجِ    افي نغمة العود والناي الرخیم إذ

 أهدى اليَّ سحیرًا أطیب األرج   وفي مساحب أذ�ال النسیم إذا

 برد االصائل واالصباح في البلج   وفي مسارح غزالن الخمائل في

 وخاطري أین �نا غیر منزعج  لم ادر ما غر�ُة األوطان وهو معي

إللهیة لكّن القارئ لألبیـات لـن ومع أَن ابن الفارض لم �قصد �ضمیر الغائب غیر الذات ا
في فــي مبــدأ أمــره و ممــا یؤ�ــد ضــرورة مــرور الصــ ،یــرى فیهــا إال تعبیــرًا عــن حالــة حّجــٍب إنســاني

 بتجر�ة حب فاشلة تدفعهُ دفعًا اللتماس تجر�ة أنبل وأكمل فیتجه إلى المطلق.

لـــًة ننـــا نســـتطیع أن نعـــد ظهـــور الشـــعراء العـــذر�ین فـــي العصـــر األمـــوي مرحإف ،وعلـــى هـــذا
ذلـــك أن الشـــعر  ،وعـــدم الـــر�ط بـــین الحـــر�تین �ظلمهمـــا معـــاً  ،مبكـــرة فـــي تكـــو�ن الحر�ـــة الصـــوفیة

تقلیدًا تامًا في الشكل  هبل �مكن القول أنه قلد ،ثر الشعر العذري وأخذ منهأالصوفي العر�ي اقتفى 
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لــى " فهــم �عــدون مجنــون لی. والصــوفیة ال ینكــرون ذلــك بــل یثبتونــه �عبــارات صــر�حة. والمضــمون 
الذي ستكون سیرته أحدى أهم مفردات منهجهم األدبي فـي  ،ین" �طلهم األعظم�رمز العشاق العذر 

شـعار العـذر�ین أوهم ال �كفـون عـن سـرد الحكا�ـات والشـواهد علـى تـأثیر  ،تدر�ب المر�دین واألتباع
اة وفــي مفارقــة �عضــهم للحیــ ،فــي (التحــول) الــذي �طــرأ علــى المتصــوف فــي بدا�ــة ســلو�ه الطر�ــق

 لمجرد سماعهم بیت شعر عذرّي واحد.

ذات صـــــلة �مـــــذهب  ،شـــــأنها شـــــأن الحر�ـــــة الصـــــوفیة ،علـــــى أن حر�ـــــة الشـــــعر العـــــذري 
وأكـدت علـى  ،ن مـا فـوق الحسـي أكثـر حقیقـة ممـا هـو حسـيأاألفالطونیة المحدثـة التـي افترضـت 

جـل إمكـان صفات الطهر والعفة والرقة ودعت إلى تطهیر الـنفس والترفـع عـن شـواغل الجسـد مـن أ
بلــوغ مرتبــة االتحــاد (�المبــدأ األول) هــذا إضــافة إلــى الجــو الشــعري الــذي �غلــف فكــر األفالطونیــة 

�ـل ذلـك �فسـر و�لقـي األضـواء علـى سـیرة العشـاق ، و�ضفي علیهـا نكهـة جمالیـة ظـاهرة  ،الجدیدة
�جعــل مــن حتــى أنــه �صــح القــول �ــأّن عــدم االطــالع علــى الفلســفة األفالطونیــة المحدثــة  ،العـذر�ین

 ظهور الشعراء العذر�ین في العصر األموي مسألة غر�بة وال تفسیر لها.

 ،األدب الصـوفي ال سـیما المتـأخر منـه�ـین الشعر العذري و  ینومما یؤ�د الصلة القائمة ب
ب اإلسـالمیة غیـر العر�یـة �صـیغة صـوفیة �حتـة �عیـدة �ـل اهور قصة (لیلى والمجنون) فـي األدظ

�ـات ااهـا فـي الرو یلى وعن قصص العشاق العذر�ین عمومًا �حسب ما عرفنالبعد عن سیرة قیس ول
فهذه الروا�ات العر�یـة وجهـْت ِعنایتهـا نحـو عاطفـة  ،وعلى األخص �تاب األغاني ،رةالعر�یة المبكّ 

تـأثرًا فـي  ،علـى فكـرة التسـامي �الحـب وتحقیـق المثـل األعلـى ه في الوقت عینهدالحب البشر�ة مؤ�ّ 
 ،الذي یـؤول إلیـه جمیـع عشـاق بنـي عـذره،وهكذا فإنَّ الحرمان ،فالطوني المحدثذلك �المذهب األ

 هو األمر الطبیعي والمعقول ألنه النها�ة السعیدة التي تبتغیها األفالطونیة المحدثة.

أمـــا فـــي اآلداب الصـــوفیة اإلســـالمیة غیـــر العر�یـــة فـــإن قصـــة قـــیس ولیلـــى تتغیـــر لتصـــبح 
ي یبـدأ عـادًة بتجر�ـة حـب إنسـاني مصـحوب �الحرمـان ألنـه حـادث تجسیدًا لفكرة العشق اإللهي الذ

ثم یؤو ل إلى تحقیق الهدف األسمى و�لـوغ السـعادة القصـوى عـن طر�ـق  ،في عالم النقص والمادة
االتحـــاد �المعشـــوق األجمـــل( الواحـــد) فـــي عـــالم المعنـــى. وعلـــى ســـبیل المثـــال أروي قصـــة لیلــــى 

الــذي عــاش فــي العــراق "  ،م1556-1480فضــولي) والمجنــون �مــا أوردهــا المتصــوف والشــاعر (
�غداد والنجف" تحت حكم الصفو�ین والعثمانیین. وأرجـو مـن القـارئ أن �الحـظ التبـاین الكبیـر بـین 

 -حكا�ة (فضولي ) وقصة مجنون لیلى " العر�یة" و�نتبه إلى المقاصد الصوفیة للحكا�ة :
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لحب والوفاء قطعت ابنتها عـن المدرسـة (لما علمت والدة لیلى �أنَّ قیسًا عاهد لیلى على ا
 ،وهـام علـى وجهـه ،فغلب الحزن والیأس على قلب قیس ولم �عد یدري �مكانه ،لتمنع لقاء الحبیبین

قاطعـًا صـلته �النـاس  ،مصاحبًا الـوحش والطیـر ،وانتهى أخیرًا إلى الصحراء مرتضیًا الجوع والعري 
 والبالد.

علـى زواج لیلـى مـن رجـل تقـدم طالبـًا یـدها وُ�ـدعى  أما أهل لیلى فقد سـارعوا إلـى الموافقـة
 لكــن الخطبــة لــم تــتم �عــد أن عــرف الرجـل مــن لیلــى �أنهــا أعطــت �لمتهــا لیســد آخــر مــا ،بـن ســالمإ

وأن زواجهـــا �ـــابن ســـالم ســـیعني الحكـــم علـــى قـــیس �ـــالموت أســـًى وعـــذا�ًا.  ،تـــزال علـــى عهـــدها لـــه
 بلغهم نبأ موته. ثم  ،وانكسر قلُب ابن سالم لفشله في تحقیق مرامه

بــل رأت أمامهــا رجــًال فاقــد  ،لكنهــا لــم تجــده ،،أمــا لیلــى فمضــْت إلــى الباد�ــة تلــتمس قیســاً 
((أنــا ولیلــى اتحــدنا �ــالروح فــي عــالم وســمعتُه یــردد  ،ق فیهــا وال �عرفهــا�حــد ،غر�ــب الهیئــة ،الــوعي
 وال أطیق مشاهدة أ�ة لیلى أخرى)).  ...المعنى

ى بلـغ قیسـًا نعیهـا. ور�ـض المجنـون إلـى ضـر�حها وسـأل مرضت لیلى ولم تمض أ�ام حتـ
فاسـتجیَب لـه وسـقط عنـد القبـر میتـًا. وهكـذا اكتملـْت  ،ر�ه أن ینعم علیه �الخالص من عـالم المـادة

 سعادُة الحبیبین في عالم المعنى).

�غــالون فــي قضــیة الجمــال بــل �عــدون الحــّب  ،ومثلمــا �غــالي الصــوفیة فــي مســألة العشــق
علـى أن آمـاد الجمـال لـدى أفالطـون واسـعة وهـو  ،واحدة وهم في ذلـك أفالطونیـون  والجمال قضیة

بــل �متــد لیشــمل المعنــى والــروح واألخــالق والشخصــیة أمــا  ،ال �قتصــر علــى الصــورة أو المظهــر
األفالطونیــة المحدثــة فتستشــف الجمــال فــي �ــل تجلیــات الواحــد. والمتصــوفة یــرددون �شــغف اآل�ــة 

 (هللا جمیل �حب الجمال).  و�ولعون �الحدیث النبوي  ،فثم وجه هللا)الكر�مة (أینما تولوا 

درج تحــت تــومــع أن أغلــب أهــدافهم �مكــن أن  ،تلــك طائفــة مــن أهــداف الصــوفیة وأقــوالهم
إال أن اإلنسان البد أن �حس �الدهشة ور�ما االستهجان عند تأملـه لـبعض  ،عنوان مكارم األخالق

إذ �صـّرون علـى أن المعرفـة ال تتـأتى للصـوفي إال  ،المعرفـةفمن ذلك نظر�تهم فـي  ،تلك األهداف
أي أن المعرفــة عنــدهم ال تقــوم علــى التجر�ــة والخبــرة الحســیة  ،حالــة اإللهــام س أوعــن طر�ــق الحــد

ومختلف أسالیب التفكیر. و�ان من نتـائج إ�مـانهم بهـذه النظر�ـة أنهـم راحـوا �علنـون العـداء للعلمـاء 
وتجر�حـًا (مـع ادعـاءاتهم العر�ضـة فـي قیـام مـذهبهم علـى توز�ـع المحبـة والمفكر�ن و�وسعونهم ذمًا 

ولــم �كتفــوا بــذلك بــل مضــوا �فــاخرون �ــأنهم یتلقــون العرفــان عــن  ،علــى جمیــع النــاس و�ــال تفر�ــق)
علـى أسـاس أن هـؤالء أقـرب إلـى الفطـرة ومـن ثـم فهـم یتلقـون  ،المجاذیب والبلهاء والمتخلفـین عقلیـاً 
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ولــیس �ــذلك العــاِلم الــذي (فســدْت) فطرتــه �عــد امــتالء رأســه �حشــود  ،باشــرةاإللهــام مــن الطبیعــة م
أدت من ناحیـة أخـرى إلـى  ،خیمة العواقبو المعلومات المنقولة والمسموعة والمجر�ة هذه النظر�ة ال

وانصـــراف العلمــاء وجمیـــع أهـــل الـــرأي  ،التفــاف العامـــة إي الكتـــل الشـــعبیة األمیــة حـــول المتصـــوفة
َشنَّ حملـًة  ،الذي �قدس العقل والتفكیر ،حتى أن المعريّ  ،ن الفكر الصوفي ونبذهوالفكر والثقافة ع

 ،وهو المعروف �اإلنصاف والتفهم والعطف على جمیع الكائنـات الضـعیفة ،شعواء على المتصوفة
 �قول المعرّي:

 فقْل لهُم وأهِوْن �الحلولِ   أرى جیل التصوف شرَّ جیٍل 

 أكَل البهائِم وارقصوا لي كلوا   أقال ُهللا حین عبدتموه

ولعــــل الفیلســــوف �اســــكال اســــتطاع أن �فحــــم المتصــــوفة �مقولتــــه الجمیلــــة (( االســــتهزاء 
ــه علــى نظر�ــات فلســفیة  ــًا �یــف قــام الفكــر الصــوفي �ل ــا أنف �الفلســفة هــو تفلســٌف أ�ضــًا)) وقــد رأین

ولـم �شـبعوا منهـا  ،ا أكلهـا �مـا یبـدوأو اسـتمر  ،وُقـدمت طبخـًة ناضـجة ،ُجمعْت لهـم ،معروفة مشهورة
 أبدًا!!

تحــر�ض الفقهــاء  ،مـن أهــم أســباب العــداء الــذي أبــداه المتصــوفة نحــو الفالســفة وأهــل الفكــر
فالفقهـاء هـم الـذین أفتـوا �قتـل الحـالج والسـهروردي وغیرهمـا مـن  ،للسالطین والحكام ضد الصوفیة

الحرب على الفالسفة  وهم الذین ظلوا طوال عصور الحضارة اإلسالمیة �شنون  ،شهداء المتصوفة
مـن  وفـي مقـدمتها الحر�ـات الصـوفیة ذاتهـا ،وعلـى القـوى التـي تخضـع لتـأثیراِت الفلسـفة ،من جهـة

ومن المعلـوم أن الفقهـاء أنفسـهم اسـتعانوا �سـالح الفلسـفة األول:  ،. وتلك مفارقة عجیبةجهة أخرى 
فـــي الـــذود عـــن تلـــك  فـــي دفـــاعهم عـــن معتقـــداتهم وحمالتهـــم الدعائیـــة المتواصـــلة ،منطـــق أرســـطو

 المعتقدات. 

المتصوفة إلى التأو�ل في تفسـیر القـرآن  وءلج ،ومن أسباب العداء بین المتصوفة والفقهاء
واتخاذهم األسلوب الرمزي الذي جعلوه قناعـًا �سـترون �ـه األمـور التـي رغبـوا أن �خفوهـا  ،والحدیث

و�ـل هـذه األمـور مخالفـة  ،عتقـداتهموعـدم التصـر�ح �م ،واعتمادهم أسلوب التقیة ،عن أعین الفقهاء
 ألفكار الفقهاء الدینیة.

التوسع في ذلك فأني أحیله إلى �عـض  اءومن ش ،على أن هذا لیس مجال نقد الفكر الصوفي
 ومنها:  ،المراجع التي وفت الموضوع حقه
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وهــي موقــف  ،ختــتم هــذا الفصــلنمســألة واحــدة البــد مــن إ�الئهــا العنا�ــة الالزمــة قبــل أن 
وقد �ان من حسن الحظ أن أجد تحت یدي مؤلفًا صغیر الحجـم  ،اإلنسان المعاصر من التصوف

ـــه مؤلفـــه حر�ـــة التصـــوف وصـــل ـــر القیمـــة درس فی ـــد كبی تها �عصـــرنا الحاضـــر �شـــكل علمـــي محای
 .ودقیق. وقد ترجمُت الصفحات المفیدة من الكتاب لفائدة القارئ 

غرضي من �تا�ة هذا البحث مناقشة جملة أراء للكاتب الشـهیر :" (لورنس �ولییر)  �قول المؤلف 
 ،هاكســلي أن الكــون وحــدة �املــة منســجمة یــرى الــدوس .دافــع بهــا عــن التصــوف ،الــدوس هاكســلي

أمـا الشـر  ،وذلـك �عنـي الخیـر األسـمى ،وواجب اإلنسان هو االستغراق أو الذو�ان فـي هـذه الوحـدة
و�حســب هــذا الــرأي �كــون الهــدف  فهــو �ــل مــا یــدعونا إلــى االنفصــال عــن الوحــدة الكونیــة هــذه .

مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى حالـــة النرفانـــا  ،األساســـي لألخـــالق هـــو تحطـــیم الفرد�ـــة أو ذاتیـــة اإلنســـان
 ذ�ة. البو 

�ـالمعنى الـذي یـوردُه  ة،والواقع أنه ال یوجد سند علمي أو فلسفي للنظر�ة التي ترى: أن الكون وحد
�أنـه ال �عـرف برهانـًا علمیـًا  ،فیمـا مضـى ،(جولیـان) فلقد أعلن أخو الدوس هكسلي ،السید هكسلي

�ــأن نظر�ــة وحــدة  كمــا أننــا نتــذ�ر رأ�ــًا شــهیرًا لبرترانــد رســل �قــول. أو عاقــل لعلــى أن الكــون �امــ
وال  ،وطفرات غامضة لیس ثمة مـا �جمـع بینهمـا ،الكون هراء وسخف. فما الكون إال �تل منفصلة

إي أن برترانــد رســل ال �جــد فــي الكــون تنظیمــًا أو  ،مــةدلیــل علــى قــدرتها علــى االســتمرار�ة المنظّ 
والفیز�ائیـة التـي تـر�ط مـا إن وجـود القـوانین الر�اضـیة  .تناسقًا �المعنى الذي تبغیه مر�یات األطفـال

لیس دلیًال على وحدة الكون �المعنى األخالقي الذي نتمناه. أمـا اعتقـاد السـید  الظواهر الكونیة ینب
الوحـــدة التـــي یـــدعي المتصـــوفة �ـــأنهم  ،الـــدوس هاكســـلي �الوحـــدة الروحیـــة غیـــر الشخصـــیة للكـــون 

ائمــــًا أن �حللــــوا (خبــــراتهم) یــــدر�ونها �الحــــدس أو �اإللهــــام فمجــــرد وهــــم. ولقــــد ســــعى المتصــــوفة د
فماذا �انت النتیجة؟ یبدو لنـا مـن اعترافـاتهم �ـأَن تلـك الخبـرات (الكشـوفات)  ،الصوفیة بتجرد �امل

ولـم یتوصــلوا إلـى معرفــة هللا وال العــالم  ،لـم تــزودهم �أ�ـة بّینــة توضـح طبیعــة (االتحــاد) الـذي حققــوه
أي حالة من حاالت العقل والشـعور  ،فعالكل ما حصلوا علیه أو غنموه هو ان ،وال أي شيء آخر
 وال شيء آخر. 
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و�نمـــا إلـــى توقـــع  ،ال تعـــود إلـــى نقـــص العدالـــة فـــي الطبیعـــة "الشـــر"علینـــا أن نعـــرق �ـــأّن معضـــلة 
وهـــذا  ،أو أن تعمـــل بـــوعي وانســـجام مـــع أخالقیاتـــه ،اإلنســـان مـــن الطبیعـــة االهتمـــام �ـــه و�مقاییســـه

فالرواقیون اعتقدوا �أنَّ الثناء علـى أي  ،فون في هذه المسألةوالفالسفة القدامى �ختل ،منتهى البالدة
حتـى عاطفـة الفـرح  ،هـو خطـأ �بیـر ،جـرا لـممن العواطف اإلنسانیة �ما في ذلـك الحـب والشـفقة وه

وطین مؤســـس لـــر �ســـبب إزعـــاج الـــروح! أمـــا أفو مـــن الواجـــب أن نكبحهـــا ألن الســـر  ،أو االبتهـــاج
ولم �كـن لد�ـه  ،عادة اإلنسان تتوقف على االنجذاب الصوفيفكان یرى أن س ،األفالطونیة المحدثة

وخالصــة دعوتــه أن تكــون مثــل هللا فــي  ،الشــيء الكثیــر الــذي �ســتطیع قولــه عــن مســألة األخــالق
فإنهــا لــم تــرد علــى  ،أمــا الفضــائل النبیلــة التــي اختــرْت البشــر�ة فوائــدها علــى مــدى العصــور ،كمالــه
ســـم اإلنســان َ�ّشـــرًا حقیقیــًا. ومـــن آراء أفلــوطین أن الرجـــل وعــالوة علـــى ذلــك فإنـــه اعتبــر ج ،لســانه

ینظــر إلــى مــا  ،الحكــیم ینبغــي أن ینظــر إلــى أحــداث الحیــاة واآلم النــاس �عــین المتفــرج فــي المســرح
 �جري �حیاد و�رود تاّمین. 

ال �مكــن أن �كونــوا  ،ینــتج مــن هــذا أن المتصــوفة الــذین یــدعون إلــى اتخــاذ هــذه المواقــف الالمبالیــة
وهـو یـرى أهلـه أو قومـه فـي شـدِة أو خطـر.  ،ألّن األخالقي ال �ستطیع أن �قـف متفرجـاً  ،القیینأخ

�غیـروا شـروط الحیـاة البائسـة  نثم أننا ُنسائل السید الدوس هاكسلي: هـل اسـتطاع معلمـو البوذ�ـة أ
یم و یهتـــدي �أفكـــارهم الصـــوفیة التأملیـــة تلـــك؟ وذلـــك الســـجل األلـــهـــالتـــي عاشـــها اإلنســـان الهنـــدي و 

ــأثر �حضــور (أولیــاء)  للمجاعــات والطــواعین ومظــالم الحكــام و�ــوارث الطبیعــة ذلــك الســجل هــل ت
زمنــا �عــد زمــن؟ ولمــاذا عجــز المتصــوفة أن ینقــذوا أخــوانهم  ،وظهــورهم واحــدًا تلــو اآلخــر ،الصــوفیة

لمــاذا مــن تلــك الفواجــع المرعبــة مــاداموا �متلكــون قــدراتهم الخارقــة ( الكرامــات) ؟ ثــم  ،أبنــاء قــومهم
ال تتــأثر  ،�حـاول الصــوفیة مســاعدة النـاس وهــم الــذین �حثـونهم علــى أن �كونــوا �األحجـار الصــماء

 وال تدري �ما �قع خارج �تلتها الباردة؟. ،�الكوارث

مثـل التحـرر  ،ببعض مبادئ التصـوف الناجمـة عـن إ�مـانهم بنظر�ـة وحـدة الوجـود إعجابنا على أن
ثم دعوتهم إلـى التسـامح واحتـرام  ،يقومن التحیز العر  ،نيومن التزمت الدی ،من التعصب األعمى

نقــول إن إعجابنــا �مثــل تلــك المبــادئ الصــوفیة ال �جــوز أن ینســینا الــثمن  ،جمیــع معتقــدات البشــر
فالتسامح واحترام معتقـدات الغیـر همـا مـن المثـل ،الغالي الذي یر�دنا المتصوفة أن ندفعه من أجلها

ـــة للـــروح األورو�یـــة العصـــ ولـــو وجـــدت تلـــك المثـــل  ،ولـــیس ذلـــك وقفـــًا علـــى المتصـــوفة ،ر�ةالخلقی
ألنتجــت التســامح ذاتــه بــدون الحاجــة للوقــوع تحــت  األخالقیــة األورو�یــة مجــاًال للتطبیــق والتحقیــق

ذلك أن أحسـن مـافي الـروح األورو�یـة  ،والبرود الرواقي ،والالمباالة البوذ�ة ،شرور الحیاد الصوفي
فــــي حــــین تضــــع  ،ق �القیمــــة المعنو�ــــة لفرد�ــــة اإلنســــان وشخصــــیتههــــو اإل�مــــان العمیــــ ،العصــــر�ة
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والحـق أن األد�ـان . الصوفیة في مقدمة مبادئها محـق الشخصـیة الفرد�ـة والقضـاء علیهـا �كـل ثمـن
والعشـــق اإللهـــي �عنـــي أن نتجـــاوز عواطفنـــا  ،القد�مـــة دعـــْت إلـــى الفضـــائل الســـلبیة دون اإل�جابیـــة

ثـم  ،جاه تنتهي دائمًا إلى االسـتغراق فـي عبـادة الـذات لـیس إالالبشر�ة وننفعل �عاطفة غامضة االت
والحـال أن  ،أن الدعوات المثالیة المذ�ورة تسعى إلى غرس مشاعر الكراهیـة للحیـاة والنـاس مـَن َثـمَّ 

الرجــل ذا الُخُلــق الكــر�م أولــى �ــه أن �كــون شــدید الشــغف �النــاس و�الحیــاة و�بیــر اإلعجــاب �جمــال 
 ،لـــهو وأن �ســـاهم فـــي تحســـین ظـــروف الحیـــاة وحـــّل مشـــاكل النـــاس مـــن ح ،ن العـــالم وقـــوانین الكـــو 

 و�ل ماعدا ذلك خیال ووهم. ، �اختصار هو محتاج إلى الفضائل اإل�جابیة والعمل اإل�جابي

أن نــدرك �ســهولة أنهــا �انــت ال  اولــو ألقینــا نظــرة فاحصــة علــى آلهــة الشــعوب البدائیــة ال اســتطعن
فكـانوا  ، العتقادهم �جبروتها وقدرتها على تحطیمهم والقضـاء علـیهمولم �عبدها الناس إال ،أخالقیة

 یتقر�ون إلیها خوفًا ولیس عن تعظیم أو إجالل. 

فــإَن األخالقــي ال �ســتطیع أن �شـعر �الســعادة والنــاس مــن حولــه فــي أشــد  ،أمـا عــن مســألة الســعادة
ل سعادة ُتبنى على تعاسـة �ما أن � ،ومن هنا فالسعادة غیر منفصلة عن المجتمع ،األلم والعذاب

 إذ لیست إال الشر والفساد. ،اآلخر�ن ال �مكن أن �طلق علیها اسم السعادة

فقــد  ،السیاســة واالقتصــاد�ة ف �ــان یزدهــر فــي عهــود االضــطرا�اتو یــدلنا التــار�خ علــى أن التصــ
 وتـــــزامَن احتضـــــارُ  ،انقـــــراض دولـــــة المدینـــــة اإلغر�قیـــــة ظهـــــرْت الحر�ـــــة الرواقیـــــة مصـــــاحبًة لعهـــــد

وواكــَب ســقوُط البنــاء االجتمــاعي لكــل العــالم  ،اإلمبراطور�ــة الرومانیــة �انبثــاق األفالطونیــة المحدثــة
 أمثلة �ثیرة أخرى. تقد�م و�مكن  ،القد�م بزوغ فجر المسیحیة

واضــطرا�ًا فظیعـــًا فـــي �ـــل  ،نعـــیش صــراعًا اجتماعیـــًا واقتصـــاد�اً  ،فـــي عصـــرنا الحــدیث هـــذا ،نحــن
ونحـن  ،دون أن نسـتطیع التنبـؤ بنتائجهـا القادمـة ،عیننـا تحـدث تغیـرات هائلـةوأمام أ  ،میادین الحیاة

ولكـي نقهـر الشـر ونبنـي مجتمعـات جدیـدة علـى أنقـاض المجتمـع  ،مطوقون �الشرور من �ل جهـة
روح مقطوعـــة الصـــلة ، الــذي یتهـــدم فأننـــا �حاجـــة إلـــى روح مضـــادة تمامــًا لـــروح أفلـــوطین وأتباعـــه 

روح قر�بــة مــن تنــو�ر القــرن  ،أنهــا روح األمــل والحیو�ــة ،فلســفات الســلبیة�الرواقیــة وأضــرابها مــن ال
أولئــك الرجــال الشــجعان الــذین جــاهروا  ،كلو�یدیین العظــام �كــل أشــكالها�روح اإلنســا ،الثــامن عشــر

ألن األخالق هي حُب جمیع البشر �ال  ،وشناعة استعباد الشعوب ،�قذارة تجارة الرقیق ،�ال خوف
 العمیق �المساواة والعدالة للجمیع. واإل�مان  ،تفر�ق
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و�ذا �نا نؤمن �ـأن هـدف األخـالق هـو تطـو�ر  ،�قول الفیلسوف �انت : اإلنسان هو غا�ة في ذاته
فــرض لفلــیس أمامنـا إال إدانــة محــاوالت الناز�ـة والفاشــیة  ،شخصـیات �ــل الرجــال والنسـاء واألطفــال

 تها له الحیاة.قوانین ظالمة تسلب اإلنسان حقوقه الطبیعیة التي وهب

ولـیس أن  ،إن معاملة �ل إنسان علـى أنـه غا�ـة فـي نفسـه �عنـي أن نمنحـه فرصـة تحقیـق الفضـیلة
 ندفعه إلى اقتراف الشرور

 )1( (انتهت مناقشة لورنس �ولییر للفكر الصوفي)

 

 

                                  
 أمـا الـدوس، ون �ـولییر) وأمـه (ایثـل) بنـت العالمـة(توماس هاكسـلي) جـأبوه( Flight from conflictلورنس �ـولییر: مؤلـف �تـاب ) 1(

 ما أ�ضًا حفیدان لتوماس هاكسلي.هوأخوه (جولیان هاكسلي) ف ،هاكسلي
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 الفصل األول

 ساناحاضرة خر  –مدینة بلخ 

  والتار�خ:الجغرافیة 

مــوطن التر�مــان األشــداء المعــروفین بهوســهم الشــدید  ،واســط آســیاســتان الواقعــة فــي أ�ر ت�ــالد     
تحتــل الیــوم موقــع الشــمال الغر�ــي مــن أفغانســتان. وعنــد  ،وشــغفهم األبــدي �القتــال والغــارة ،�الخیــل

فـــي  ،تقـــوم مدینـــة بلـــخ ذات التـــار�خ العر�ـــق ،مقتـــرب نهـــر جیحـــون أو (امودر�ـــا) مـــن حـــدود إیـــران
ســتكون مــدار اهتمامنــا ألنهــا  -بلــخ -إیــران. هــذه المدینــة�ــین ن و الصــی ینالطر�ــق التجــاري الهــام بــ

ــیم خراســان الــذي �ــان  ،مســقط رأس جــالل الــدین الرومــي ومــوطن عائلتــه هــي إحــدى حواضــر إقل
فضـًال عـن مـدن أقـل  ،مـدنًا هامـة أخـرى مثـل هـراة ومـرو ونیسـابور وطـوس ،�ضم إضافَة إلـى بلـخ

 الخ. بزوار ،أهمیة ومنها ابیورد و�یهق ونسا وس

سان أهلَّها للتعرض دائمًا إلى شـتى التیـارات الثقافیـة واالجتماعیـة اإن الموقع الجغرافي الخطیر لُخر 
و�ـــان علیهـــا أن تهضـــم ذلـــك �لـــه وتتمثلـــه لیتحـــول إلـــى مـــذاهب فكر�ـــة ونزاعـــات روحیـــة  ،والدینیـــة

ألمـــوي أصـــبحت تصـــّدرها إلـــى جاراتهـــا مـــن البلـــدان المتمدنـــة وغیـــر المتمدنـــة أ�ضـــًا. ومنـــذ العهـــد ا
خراســـان الهـــدف األول الـــذي یتنـــافس علـــى بلوغـــه جمیـــُع الُحكـــام الطـــامعین فـــي امـــتالك األراضـــي 

 واإلقطاعیات. 

تتعــالى منــابُر الجوامــع وقبــاب لوهكــذا أز�حــت معابــد الــوثنیین والمجــوس و�نــائس المســیحیین فیهــا 
قبـْت مدینــُة بلـخ �قبــة ولُ  ،وتوافــد علـى حواضــرها علمـاُء المســلمین مـن �ــل حـدب وصــوب ،المسـاجد

وأصـبحت مـدن خراسـان مـوطن أعـاظم الشـعراء والكتـاب والمفكـر�ن والمتصـوفة  ،اإلسالم وأم البالد
والصـوفي  ،فـإلى (بلـخ) ینتسـب جـالل الـدین الرومـي ،والفقهاء فضـًال عـن رجـال الدولـة المشـهور�ن

ــ ،ووز�ــر الســالجقة األشــهر نظــام الملــك ،المعــروف إبــراهیم بــن األدهــم ى نیســابور ینتمــي العــالم و�ل
 ،ورئـیس الطر�قـة الحـاج �كتـاش ولـي ،ارّطـعوشـاعر المتصـوَفة فر�ـد الـدین ال ،الشاعر عمر الخیام

�مـــا ینتمـــي إلـــى نیســـابور: المیـــداني مصـــنف �تـــاب( مجمـــع  ،والقشـــیرى  مؤلـــف الرســـالة الشـــهیرة
زالي وأخوه أحمد الغزالـي أما طوس فمنها قدم أبو حامد الغ ،والثعالبي صاحب (الیتیمة ) ،األمثال)

و�لـــى طـــوس أ�ضـــًا ینتســـب الفلكـــي  ،�اتـــب الشـــاهنامه )الفردوســـي(وهـــي منشـــأ أكبـــر شـــعراء إیـــران 
 والقائمة طو�لة نكتفي منها �من ذ�رنا. ، الشهیر نصیر الدین الطوسي
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تنطـق و  ،ُ�عد نهر جیحون (أمودر�ا) الحاجز الطبیعي بین قومیتین تتكلم إحداهما اللغـة التر�ّیـة    
و�تبــاهى �ــّل مــن هــذین الشــعبین �ــالمراكز الثقافیــة العظمــى التــي ازدهــرْت فــي  �الفارســیة ،الثانیــة 

تلـك البلـدان  ،وخـوارزم ،وطشـقند ،ومـن أشـهرها �خـارى وسـمرقند ،المدن الواقعـة علـى جـانبي النهـر
خـــوارزمي التـــي مازالـــت حتـــى الیـــوم تزهـــو �علمائهـــا المســـلمین العظـــام وفـــي مقـــدمتهم ابـــن ســـینا وال

فإذا عدنا إلى خراسان وجَب أن نوجه االنتباه إلى مـا عرفـت �ـه مـن اعتـدال المنـاخ  ،والبیروني الخ
فضًال عن تـوفر مكـامن األحجـار  ،وثراء التر�ة حتى عدت �حق مخزنًا ضخمًا للمحاصیل والغالل

الب المـــال �ـــل ذلـــك قـــد جعـــل هـــذه الـــبالد مطمعـــًا للغـــزاة وطـــ ،الكر�مـــة ال ســـیما العقیـــق والفیـــروز
والسلطان ولو أضفنا إلى ما سبق ما عرف عن مرتفعاتها من قلة العوائق الطبیعیة التي �مكـن أن 

ألدر�نــا �ســهولة العوامــل المســؤولة عــن انهمــاك خراســان أبــدًا �ــالحروب  ،تحمــي أهلهــا عنــد الغــزو
 والصراعات والفتن الداخلیة التي الأول لها وال آخر. 

طورة جبال خراسـان علـى حـدودهم الشـرقیة فبنـوا سـدًا مـن الحجـر الغلـیظ ولقد أدرك الساسانیون خ 
فــي ثغــرات تلــك الجبــال وحرصــوا علــى إدامتــه حفاظــًا علــى ســالمة �الدهــم مــن الهجمــات المباغتــة 

للغــارة والغــزو و�راعتهــا فــي القتــال علــى ظهـــور  االمشــهورة �اســتعداده للقبائــل التر�مانیــة المجــاورة
 الخیل. 

 ،سان �موقعها الجغرافي الخاص وطبیعة إقلیمها تذ�رنا �أذر�یجان الواقعـة غر�ـي إیـرانإنَّ خرا     
فهي مثلهـا �انـت الجسـر الـرئیس بـین المشـرق والمغـرب فـي العصـر  ،فهذه األخیرة تبدو توأمًا لتلك

وذلـك �سـبب  ،وأهلها أ�ضًا �انوا مز�جًا من مختلف القومیات واألجناس واألد�ـان ،الوسیط وما قبله
ـــان إلـــى مســـرح مرعـــب  ـــر مـــن األحی تعرضـــها الـــدائم للغـــزو واالحـــتالل ممـــا �ـــان �حولهـــا فـــي �ثی

شــأنها شــأن خراســان تمامــًا. وســوف نــدرك أهمیــة هــذا التشــا�ه  ،للصــراعات الفكر�ــة والقتــال الشــدید
 عندما نفتح �تاب حیاة جالل الدین الرومي.

العـــالم �ـــین تجـــاري مـــا بـــین الصـــین و ثـــم إن وقـــوع خراســـان وأذر�یجـــان �لیهمـــا فـــي الطر�ـــق ال     
الســـیما إمبراطور�ـــة رومـــا المســـتهلكة الكبـــرى للحر�ـــر الـــذي تنتجـــه  ،المتمـــدن فـــي العصـــور القد�مـــة

اجین مـن �ــل فاسـتجلبوا النّسـ ،قـد أغـرى الساسـانیین �مضـاعفة االهتمـام �صـناعة الحر�ـر، الصـین 
فضــًال عــن  ،ر�ر�ــة �شــكل خــاصوُعرفــّت (تبر�ــز) عاصــمة أذر�یجــان �صــناعة األقمشــة الح ،مكــان

 الصناعة التي اشتهرت بها �ثیر من المدن اإلیرانیة من أقدم العصور.  ،نسیج الطنافس

صــورة مصــغرة عــن المكــان الــذي نشــأ فیــه جــالل  ،فیمــا أظــن ،�عــد أن تكونــت لــدى القــارئ       
سـادت تلـك الـبالد قبـل  البدَّ لنا أن نقـدم لـه توضـیحًا مختصـرًا لألحـوال الدینیـة التـي ،الدین الرومي
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اإلســالم لكــي یتهیــأ لــه أن یــتفهم أو یهضــم النزاعــات الفكر�ــة والروحیــة الممیــزة ألد�ــه.  ذلــك أن أي 
ال بــد أن یلحــظ وجــود اخــتالف جــذري فیمــا بیــنهم  ،دارس آلداب الشــعوب اإلســالمیة غیــر العر�یــة

، ألدب هــو مــرآة الشخصــیةوا ،و�ــین العــرب ال ســیما فــي االتجاهــات الروحیــة الطاغیــة علــى آدابهــم
ولــیس فــي �ــل األحیــان  ،أثیر فــي ذلــك األدب فــي �ثیــر مــن األحیــانتــفیبــدو اإلســالم و�أنَّــه �ــال 

فالــدین  ،هــذه المســألة أ�ضــًا قــد تجرنــا إلــى جانــب أخــر للقضــیة ،ومــن هنــا نبعــت الشــعو�یة ،�ــالطبع
قـد جعـل  ،القـرآن والشـر�عة جمیعـاً لغـة  ،اإلسالمي �اعتماده اعتمادًا �لیًا على (بیان ) اللغة العر�یـة

شیئًا غیر مفهوم لدى عامة الشعوب اإلسـالمیة  ،فضًال عن لغة القرآن العالیة جداً  ،تعالیم اإلسالم
ممـن  ،فاقتصر فهـم التعـالیم وروحیـة الـدین علـى (النخَبـة المثقفـة) وحـدها ،غیر الناطقة بلغة القرآن

ــ ،هــا وثقافتهــا وحالتهــا الماد�ــةؤ یؤهلهــا ذ�ا ــم اللغــة العر�یــة عل ــدین ألى تعل جــل التعــرف التــام إلــى ال
 اإلسالمي المكتوب بها. 

إن مســألة عالقــة الــدین اإلســالمي �اللغــة العر�یــة قر�بــة مــن مســألة عالقــة المســیحیة بلغــة المســیح 
وهـو لـیس �ـاألمر الخـاص  ،فالمال�سات قائمـة فـي الحـالتین ،التي ال �عرفها الغر�یون مثالً  ،األولى
ضــرورة تــذ�ر �ــل هـــذه  ،مــا أود توضــیحه فــي هــذا المقــام نة  وحــدها علــى أ�ــة حــال. لكــ�العر�یــ

قــد  ،ألنَّ إغفالهــا وعــدم االنتبــاه إلیهــا  ،األمــور قبــل الــدخول فــي متاهــات روح جــالل الــدین الرومــي
ـــة ـــى أقـــل تقـــدیر ،�جعـــل الرومـــي شخصـــیة شـــاَذة غر�ب ـــذل عأ  ،أو سفســـطائیة عل ـــالمعنى المبت ـــي � ن

والواقـــع أن الـــروح الطاغیـــة علـــى الشـــعر  ،س المعنـــى الفلســـفي الـــذي أراده ســـقراطللسفســـطائیة ولـــی
و�ــل  مــن  ،مخالفــة ومباینــة لروحیــة الشــعر العر�ــي وشخصــیته ،اإلســالمي غیــر المكتــوب �العر�یــة

فالبـد لـه أن �الحـظ وقوعـه  ،أتیح له أن �قرأ الشعر اإلسالمي المكتوب �الفارسیة والتر�یـة والهند�ـة
 ،و�ــل ذلــك طبیعــي ،فكر�ــة وعاطفیــة ومزاجیــة مغــایرة لمــا عهــدناه فــي شــعرنا العر�ــي تحــت تــأثیرات

 احتـى لـو جمعْتهـا أیـدیولوجی، وال ُینتظر منها أن تنصهر في بوتقة روحَیـة واحـدة ،فالشعوب تتباین
ـــدًا وهـــذه المســـألة هـــي فعـــًال أهـــم أســـباب  ـــذهب �عی ـــا. ولمـــاذا ن ـــا هن واحـــدة هـــي اإلســـالم فـــي حالتن

إذ تخلـو مصـادرنا جمیعـًا مـن أ�ـة إشـارة إلیـه و�لـى  ،الل الدین الرومي في أدبنا العر�ـي(اغتراب) ج
لظـــلَّ القـــارئ  ،المستشـــرقین �ـــه فـــي هـــذا العصـــر الحـــدیث مُ و لـــوال اهتمـــا، فكـــره وشـــعره وشخصـــیته

وهــو َمــْن هــو فــي المكانــة الجلیلــة التــي �حتُلهــا بــین عمالقــة ، والمثقــف العر�ــي علــى تمــام الجهــل �ــه
 العصور واألزمان.  فر في العالم َعّبر مختلالشع

 األد�ان القد�مة في إیران وخراسان -2

عرف العهد الساساني ثالثة أد�ان أولها الزرادشتیه وهو دین النخبة االرستقراطیة الحاكمـة 
 وأخیرًا المزد�یة. ، ثم المانو�ة ،والكهنة المؤ�دین لهم
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وأعتقــد �ــأن العــالم  ،نــه ســیكون خاتمــة أنبیــاء البشــرتنتســب الزرادشــتیه إلــى نبــي أســطوري وعــد �أ–أ
و�جســــده اآللــــه (اهــــور أمــــازدا) والشــــر و�جســــده اإللــــه  ،محكــــوم �قــــوتین متصــــارعتین همــــا الخیــــر

والصراع ینتهي �انتصاره الخیر وهز�مـة الشـر �عـد المـوت تقـوم المحاكمـة الر�انیـة فیخلـد  ،(اهرمان)
أول واجبـات األخیـار فـي وجـودهم الـدنیوي أن  ،النعـیم األشرار في الجحـیم و�كافـأ األخیـار فـي دار

ومن ثم فالفالح الكسول و العبد اآلبق والحاكم الجبـار والقاضـي  ،�خشوا البدع و�جتنبوها �كل ثمن
�ل هؤالء مآلهم الشواء في جحیم اآلخرة. في مقابـل هـذه األحكـام (المعقولـة ) توجـد فـي  ،المرتشي

�حجــة  ،زواج األقــارب مــن الدرجــة األولــى ،�ــأتي فــي مقــدمتها الــدین الزرادشــتي تشــر�عات شــنیعة
حـرص الزرادشـتیة علـى  ،الحفاظ على نقاوة الدم. لكن یبدو أن السـبب الحقیقـي لهـذه العـادة السـیئة

واســـتفاد الساســـانیون مـــن هـــذه العـــادات البدائیـــة فـــي  ،االحتفـــاظ �ـــاألموال واألمـــالك داخـــل األســـرة
سیما الدولة البیزنطینیة المنافسة لهم واعتمدوا في تغذیتهم صـدور  حرو�هم المتصلة مع جیرانهم ال

على ذلك االختالف الجذري بـین التقالیـد  أفراد شعو�هم بروح األحقاد والعداء ضد الشعوب األخرى 
 التقالید الساسانیة الزرادشتیة المذ�ورة.  �ین البیزنطینیة المسیحیة و 

ففـي ، ني) على إظهار دعوته المتأثرة �البوذ�ة في إیرانإن انتشار البوذ�ة في الهند شجع (ما -ب
�ــان مـاني مـن المقــر�ین إلـى الملــك  .عهـد الملـك ســابور األول مضـى مـاني یبشــر �عقیدتـه الجدیـدة

 نوقد بدأ دعوته �اإلعالن �أنها موجهة إلى جمیع الناس ولیس إلى اإلیرانیی ،سابور ومن أصدقائه
األنبیاء مثـل زرادشـت �ـذلك أخـذ عـن زرادشـت فكـرة الصـراع بـین ولم ینَس أ�ضًا أنه خاتم  ،وحدهم

 ،و�ـان یـرى أن روح اإلنسـان تمثـل النـور ،الخیر والشر أو �حسب اصطالحه: بـین النـور والظلَمـة
 .ولذلك فالخالص ال �قع إال بتحر�ر الروح من سجن الجسد ،جسمه ُ�مثل الظالم

هنــة أو رجــال الــدین المتبتلــون المحكــوم علــیهم الصــنف األول �مثلــه الك :إنَّ أتبــاع مــاني صــنفان 
�العزو�یة تـأثرًا �المسـیحیین و�االمتنـاع عـن أكـل اللحـوم و�ضـرورة التحلـي �مكـارم األخـالق والنفـور 

الشـعب وهـؤالء �حـّل لهـم الـزواج  ةأمـا الصـنف الثـاني فهـم عامـ .من الرذائل السیما الكذب والحسد
ــی هم التمســك �الفضــائل �القناعــة والعفــة والزهــد فــي و�ســب المعــاش عــن طر�ــق العمــل و�تعــین عل

والصــوم والصــالة  .والنبــي عیســى ُمَصــَدق عنــد المانو�ــة ولــه قداســة خاصــة  ،متــاع الحیــاة الــدنیا
و�هــــذا �لــــه تقتــــرب المانو�ــــة مــــن  ،والتعمیــــُد واجــــب ،وعبــــادُة الصــــور والتماثیــــُل ُمَحَرمــــة ،إلزامیــــان

عـن المسـیحیة یتجلـى �شـكل خـاّص فـي إنكـار المانو�ـة ألنبیـاء لكن َّ اختالفها ، المسیحیة والبابلیة 
 بني إسرائیل و�راهیتهم لهم إذ نسبوهم إلى آلهة الظالم والشر. 

تألــب جمیــع النــبالء ضــد (مــاني) وقیــل  ،فبعــد وفــاة ســابور األول ،لــم تطــل أ�ــام الهنــاء للمانو�ــة    
مثلمـا حـدث للمسـیحیین مـن قـبلهم  ،والقسوةأنهم أعدموه و�ادروا إلى إتباعه فعاملوهم �منتهى الشدة 
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فاضطر المانو�ون إلـى الفـرار وتشـردوا فـي األراضـي السـور�ة والمصـر�ة وتر�سـتان وحتـى جز�ـرة ، 
 ونجحوا في أحیان �ثیرة في مسعاهم ذاك.  �ه واصلو نشر مبادئهم، وفي �ل مكان أقاموا ،العرب

وثبتـت أقـدام هـذا الـدین الـذي �ـان  ،للزرادشـتیة اسـتقرْت األمـور ،�عد انتهاء أمر (ماني) في إیران 
معاد�ًا لمصلحة الشعب إذ �قوم على تحقیق مصلحة فئة محدودة وهـي طبقـة الُحكـام علـى حسـاب 

العقیـدة المسـیحیة عـن �ـالد �ابـل  صدُ  ،أغلبیة الرعیة. و�ان من نتائج االنتصار األخیر للزرادشتیة
قیــْت الوثنیــة هنــاك إلــى جانــب المســیحیة حتــى الفــتح فب ،التــي �انــت یومئــٍذ تحــت حكــم الساســانیین

 اإلسالمي. 

ظهرْت الحر�ةْ  المزد�یة  أو الدین المزد�ي  ،وفي عهد الملك قباذ( والد �سرى األول)-ج
فالمزد�یة مثل المانو�ة تنادي �الفضیلة والعدالة  ،المستند في �ثیر من مبادئه إلى المانو�ة  أ�ضاً 

والتخلي عن مشاعر الحقد والبغضاء لكَن أهمیة المزد�یة تتجلى  ،لدنیاوالزهد في متاع الحیاة ا
هذا الدین الذي �قوم أساسًا على تحقیق مصالح  ،�شكل واضح إذا ما قورنت �مبادئ الزرادشتیة

في حین تبدأ المزد�یة من مبدأ  ،الطبقة الحاكمة ولو �التضحیة �مصالح �افة أبناء الشعب
فالمال واألمالك  ،لناس متساوون في الحقوق من الناحیة الماد�ةاجتماعي اقتصادي یرى أن ا

�حسب استحقاقهم ولیس �حسب طبقاتهم وفي مجتمع  ،والسلع �جب توز�عها بین الناس جمیعاً 
مثل المجتمع الساساني حیث تتخذ �ل طبقة مكانًا ثابتًا ال �مكن تغییره إطالقًا و �حیث �ستحیل 

في مثل هذا  ،ى الطبقة األعلى منها �أي شكل من األشكالعلى ابن أ�ة طبقة أن یرتفع إل
الوضع صارت المزد�یة ُتعد ثورة حقیقیة فال عجب أن �صفها �عُض المؤرخین المحدثین �الثورة 

على أن طائفة أخرى من الدارسین �فسرون هذه الحر�ة �أنها شكل من أشكال رد  ،االشتراكیة
 ،إلى شبه عبید في عهد الساسانیینمدن الذین تحولوا لفالحون وأهل الوا ،حققه العبید ،الفعل

 للتحرر من نظام اإلقطاع العبودي القاسي. 

مشـار�ة النسـاء فـي الثـورة رغبـًة مـنهن فـي  ،ومما ساهم في نجاح المزد�یة ذلك النجـاح الكبیـر    
 ،فالزرادشــتیة شــرعت نظــام الحــر�م ،الــتخلص مــن الــدین الزرادشــتي المعــادي للنســاء �شــكل خــاص

ولــم یوجــد نظــام  ،ذ لــم �عرفــه العــرب فــي تــراثهم وعــاداتهم أبــدًا مــن قبــلإ ،وعــنهم أخــذه  العباســیون 
الحـــر�م فـــي الدولـــة األمو�ـــة وال الراشـــد�ة رغـــم الســـماح بتعـــدد الزوجـــات فـــي اإلســـالم. وفـــي العهـــد 

لمباشـرة و�ـان مـن النتـائج ا ،الساساني تعرضت النساء واألطفال إلى أقسى أنواع المعاملـة الوحشـیة
لمختلـــف األد�ـــان التـــي راحـــت تفـــُد  نوســـرعة تقبـــل اإلیـــرانیی ،وتـــردي القـــیم،لـــذلك انحطـــاط األخالق

و�ــان  ،علهــم �جــدون فیهــا خالصــًا ممــا هــم فیــه مــن آالم وأوجــاع ،فیتلقفونهــا بلهفــة ،علــیهم تباعــاً 
اس وفــرح �حمــ ،والشـعوب التــي �انـت تحــت حكمهـم ،أخرهـا الــدین اإلسـالمي الــذي تقبلـه اإلیرانیــون 
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آملـــین أن ُترفـــع عـــن �ـــواهلهم مظـــالم الساســـانیین ودیـــنهم الزرادشـــتي الصـــارم المتزمـــت المفـــروض 
 علیهم �حد السیف أي �اإلكراه و�دون رضاهم وال اختیارهم.     
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 -الفصل الثاني  -

 السا�ع الهجري أو الثالث عشر المیالدي القرن 

 –جالل الدین الرومي  عصر -

في النصف  ،المستقلة �خراسان وما وراء النهردولتهم  شاءفي إن نجاح السامانین أدى
إلى توالي ظهور الكیانات اإلسالمیة المستقلة ذات النزعات  ،الثاني من القرن الثالث الهجري 

 ،والزنكیة "األتا�كة" ،والحمدانیة ،والسلجوقیة ،والبو�هیة ،فاطمیةال دولة�ال ،الظاهرة الیةصاالنف
�الد المشرق  في. هذا الخ..والمغول  ،ثم بني عثمان ،والخوارزمیة ،�ةوالغور  ،واألیو�یة

ودولة  ،ر�ما �ان أهمها دولة بني عباد ،�ثیرة أما المغرب اإلسالمي فالدول أ�ضاً  ،اإلسالمي
 المرا�طین ودولة الموحدین. 

 تقسمت الساحة اإلسالمیة إلى أر�عة أقسام ،موضوع �حثنا ،وفي عصر جالل الدین الرومي
 -واضحة على الشكل التالي:

 العباسیة ومر�زها �غداد.  الدولة -1
 األیو�یة في الشام ومصر والیمن.  الدولة -2
وقد حكمت األولیان في  ،الغور�ة ثم الخوارزمیة وأخیرًا دولة المغول والتتار الدولة -3

أما المغول فحكموا �ل تلك البالد �عد أن  ،خراسان وما وراء النهر وتر�ستان و�یران
عدا  ،قطوا حكامها المذ�ور�ن وأضافوا إلیها دولة بني العباس" �غداد" واألناضولأس

وأخذ المغول . إذ ظلـْت �أیدي األورو�یین حتى الفتح العثماني جاورهااستنبول وما 
 . األناضول من أیدي السالجقة

 الموحدین (بني عبد المؤمن) في األندلس والمغرب.  دولة -4

و�مارة بني ارتق في  ،أغفلنا ذ�رها منها �عض الوال�ات العر�یةوهناك إمارات صغیرة أخرى 
 ضر�نا عنها صفحًا ألننا لم نجد لها أ�ة صلة �موضوع البحث.  ،الخ ،ماردین وما جاورها

لهذه الدول اإلسالمیة  ،أرجوا أن تتسم �الوضوح ،في الصفحات التالیة أحاول أن أرسم صورة
 ة مناسبة إلبراز مالمح �طل دراستنا: جالل الدین الرومي. واحدًة �عد األخرى لعلها تكون خلفی

  –العباسیة في �غداد  الخالفة -1
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ل �ك في المعر�ة التي جرت في بلدة (الري) �إیران بینه و�ین (خوارزمشاه ر �مقتل السلطان طغ
بتعضید من جیش الخلیفة العباسي الناصر لدین هللا انتهى حكم السالجقة  ،هـ 590سنة  تكش)

تدهور في آخره االقتصاد وخرب العمار  ،الذي استمر قرنا ونصف القرن تقر�باً  ،والعراق انإلیر 
على أن  ،�سبب تأخر السالجقة المتأخر�ن على العروش واألراضي ،وأفل نجم الشعر العر�ي

وهو القرن الرا�ع الهجري و�دا�ة القرن  ،ینأي عصر البو�هی ،العصر الذي سبق هذا العهد
مع المناخ الثقافي  ،السیما في عهد ملو�ها األوائلى أن تتواصل الدولة البو�هیة، الخامس، اقتض

في عهد البو�هیین ومعاصر�هم من األمراء المسلمین في ف .الحر الذي ساد العالم اإلسالمي وقتئذٍ 
وأبو حیان  ،نبغ ابن سینا والفارابي ومسكو�ه والبیروني من المفكر�ن ،أطراف المملكة اإلسالمیة

وأبو  ،وابن رشیق القیرواني ،وابن شهید ،وأبو الفرج األصفهاني ،لتوحیدي و�د�ع الزمان الهمدانيا
والقاضي  ،والصاحب بن عباد ،والثعالبي ،وابن العمید ،وأبوا اسحق الصابي ،�كر الخوارزمي

بو فراس وأ ،وابن هاني ،وأبو الطیب المتنبي وأبو العالء المعري وابن نباته ،التنوخي من الُكتاب
وابن حجاج وغیرهم من مشاهیر  ،والشر�ف الرضي ،ومهیار الدلیمي ،والسري الرفاة ،الحمداني
 ،أحمد ابن فارس ،أبو علي الفارسي ،وفاخرْت العر�یة �علمائها األعاظم: األمدي ،الشعراء

هذا فضال عن �بار المؤرخین  ،اإلهلیلي ،القالي ،السیرافي ،األشبیلي ،الز�یدي ،الجوهري 
والخطیب  ،والعتبي والهالل الصابي وابن حزم ،وابن الند�م ،نصر السراج وأبي ،كالمسعودي

وزرائهم من بین �بار  ن و البو�هیالخ الخ. وقد اختار  األندلسيوابن حیان  ،البغدادي والبیهقي
اسحق الصابي و�سطوا رعایتهم على  وأبيُكّتاب النثر الفني �ابن العمید والصاحب بن عباد 

وتفجر  لمواهبهو�یَن من الشعراء واألد�اء والمفكر�ن مما �ان له األثر األعظم في تحفیز االمو 
 . القابلیات الفكر�ة والفنیة

تمیز النصف الثني من القرن الخامس الهجري بهیمنة العناصر غیر العر�یة على جمیع أراضي 
لة السلجوقیة وأجنحتها في و�انْت السیادة على األخْص للعنصر التر�ي فالدو  ،العالم اإلسالمي

وممالیك  ،ودولة بني ارتق ،والزنكیون(األتا�كة) وأتباعهم األیو�یون  ،األناضول والعراق و�یران
وأخیرًا  ،هذه الممالك واإلمارات �انت تر�یة كل ،األیو�یین وشاهات خوارزم وشاهات أذر�یجان

التر�ي إال أنهم سكنوا و�ن لم �كونوا من الجنس  ،ظهر المغول على مسرح األحداث وهم
لقد �ان  ،األراضي المجاورة لتر�ستان في المشرق األقصى ولعلهم جنس من القبائل التر�یة أ�ضاً 

خضوع العالم اإلسالمي لهذه الدول التي ما تزال في أطوار بداوتها نذیرًا بزوال السیادة العر�یة 
نذ القرن السادس الهجري وتتقید آدابها غر�بًا أن تنكمش اللغة العر�یة م فلیسوانحسارها نهائیًا. 

 �شكلیة زخرفیة میتة و�نتهي دور اإلبداع في الشعر العر�ي. 
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والمؤرخین والفقهاء وأ�طال  ،�بار العلماء والموسوعیین وغأخرى تمیز هذا العصر بنب من ناحیة
ن دور والمتصوفة الذین صار لهم نفوذ هائل بین الطبقات الشعبیة. على أ ،الرحالت الخطرة

النظامّیة  دارسالسالجقة في �ل هذا التطور ال �مكن نكرانه. حسبهم فخرًا أنهم أسسوا الم
 وأولها نظامّیة �غداد التي أنشأها وز�رهم الكبیر نظام الملك. ،الشهیرة

ر القارئ �ابن خلكان وابن األثیر و�اقوت قائمة مشاهیر مؤرخي هذه الِحقبة �مكن أن ُنَذكّ  في
وابن  ،والكلبي ،والسمعاني ،وابن عساكر ،وابن الدبیشي ،النجاروابن  ،األنباري  وابن ،الحموي 
ومن الفقهاء برزْت  وابن العد�م الخ. ،وابن الفقطي ،وابن خاقان ،والعماد األصفهاني ،الساعي

أسماء ابن الجوزي وفخر الدین الرازي وأبوا حام الغزالي وأبي السعادات ابن األثیر وابن أبي حدید 
 ،والحر�ري  ،وابن الحاجب،وأبو البقاء العكبري  ،خ. وفي علوم اللغة نبغ جار هللا الزمخشري ال

وابن الشجري والخطیب  ،وأبو نزار الملقب ملك النحاة وأبو منصور الجوالیقي ،والمیداني
فت أحسن أدُب الرحالت وألّ  كاملوعبد القاهر الجرجاني الخ. في هذا العصر أ�ضًا ت ،التبر�زي 
وناصر  ،واإلدر�سي ،ومن أشهر الرحالة الكُّتاب ابن جبیر ،فات في مغامرات األسفارالمصن
محاسن هذا العهد ظهور طائفة من أعظم العلماء والفلكیین واألطباء  نوموالبیروني.  ،خسرو

والر�اضیین منهم نصیر الدین الطوسي وعمر الخیام وابن دانیال والبد�ع اإلصطرالبي وابن 
 . البیطار وغیرهم

ولذلك ُعدَّ  ،هو الذي حظي �النصیب األهم من عنا�ة السالجقة واهتمامهم ،على أن التصوف
وشهاب  ،عصُرهم عصر انتصار الحر�ة الصوفیة. أشهر متصوفي العصر: أبو القاسم القشیري 

وابن الفارض  ،وابن عر�ي ،وأحمد �سوى  ،ينوعبد القادر الجیال ،الدین السهروردي القتیل
  ابن الرفاعي الخ. والشیخ،الحسن الشاذلي وأبو ،ج العارفین الشیخ الحسن بن عديوتا ،الشاعر

 ،وذلك أمر طبیعي ،ن انطفاء شعلة الشعر العر�ي التي صادف وقوعها في هذه الفترة أعقبهإ
وألنَّ السالجقة اتخذوا الفارسیة لغًة  ،العر�یة یرازدهار األدب اإلسالمي المكتوب بلغات أخرى غ

فإنَّ ازدهار األدب الفارسي في هذه الحقبة �ان شیئًا متوقعًا. ممن نبغ من شعراء  ،دولتهمرسمیةً ل
ومن الكُّتاب:  ،وسعدي الشیرازي  ،ونظامي ،وفر�د الدین العطار ،وسنائي ،الفرس عمر الخیام

،و�لهم �تب واّلف �الفارسیة ،على أن جالل الدین الرومي الذي �تب كاتب جلبي وناصر خسرو 
وقد تعصب له السالجقة وأحبوه ر�ما لهذا السبب  ،لم �كن فارسیًا و�نما هو تر�يارسیة ا�ضا، �الف

 لة األسباب األخرى. مفي ج
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فإنَّ المؤلفات العلمیة تواصلْت �تابُتها �اللغة  ،ومع أن األدب في هذا العصر ُ�تب �الفارسیة
وتها عن طر�ق علمائها األفذاذ على ق ةالعر�یة مثلما �ان األمر في السابق إذ حافظت العر�ی

المشار إلیهم و�واسطة قانون االستمرار�ة الطبیعي. ومن الطر�ف أن �عض الموهو�ین من غیر 
ن أفكاره العلمیة �العر�یة وفي  ،شعره �الفارسیة تبإذ � ،العرب استعمل اللغتین في آن واحد ودوَّ

 رأس هؤالء: الشاعر العالم الر�اضي عمر الخیام. 

وز�ر مسعود السلجوقي الملقبة �المیة العجم (نسبة  ،اسمعیل) يیدة الطغرائي (ابقص إنَّ 
ْت أصد ها على رتلقد ،وثیقة تار�خیة لهذا العهد قإلى عصر األعاجم الذي ُ�تبت فیه) ر�ما ُعدَّ

وهي  ،إزاحة الستار عن هوان الشعر العر�ي منذ القرن السادس أو نها�ة القرن الخامس الهجري 
مشاعر االستیحاش والحزن اللذین صارا �حّزان في قلوب جمیع الشعراء العرب في ذلك ر عن تعبّ 

 -من(المیة العجم) نختار األبیات الداّلة التالیة:. العصر

 وال ناقتي فیها وال جملي بها   اإلقامةُ  �الزوراء ال َسَكني فیم

  ّري متناُه عن الخللعُ  كالسیف   عن األهل صفر الكف منفرد ناءٍ 

 أنیس إلیه منتهى جذلي وال   صدیق إلیه مشتكى حزني الف

 قضاء حقوق للعلى قبلي على   �سطة �ٍف أستعین بها  أر�د

 الغنیمة �عد الكّد �القفل من   �عكس أمالي و�قنعني  والدهر

 المعالي و�غري المرء �الكسل عن   یثني همَّ صاحبه  مةالسال حبُ 

 عني الجّهال في شغل لَحظُّ وا   �الخط لو نادیُت مستمعاً  أهبتُ 

 عن رخیص القدر مبتذل فصنُتها   بنفسي عرفانّي �قیمتها  غالي

أن الشاعر الملقب (حیص بیص) و�ان أ�ضًا من المقر�ین إلى السالجقة �علن  ثم
�صر�ح العبارة أن حكام عصره ینفرون أو ال یتذوقون األدب العر�ي اإلبداعي مفضلین علیه 

 -ت الكالم:زخارف القول ومبهرجا

 عني سائٌر �سري  والشعر   �یف أكتمُه  يلعلم عجبوا
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 لمعنى غامض السر لكنَّ     عبثًا  هلم أخف بتهمجفأ

 بزخارف الشعر فطلبُتها    خدعًا مزخرفةً  ورأیُتها

حتى بلغّت ذروتها في  ،اشتدت موجة التكلف والشكلیة اللفظیة في أدب العرب لتلك الفترة و�ذلك
وُعدَّ هذا العصر عهد اضمحالل األدب عند  ،اضل وز�ر صالح الدین األیو�ينثر القاضي الف

المسلمین من غیر  حكاملها تشجیع ال أتاحالعرب وازدهاره لدى الشعوب اإلسالمیة األخرى التي 
و�ذلك تهیأ لتلك اللغات أن تقدم ضرو�ًا جدیدة من  ،العرب أن تفجر قدرات لغاتها هي األخرى 

السیما الشعر الذي �عبر عما ُوصَف �العشق اإللهي اللصیق  ،أدبنا العر�يلم �عرفها  ،األدب
وقد تم ذلك �عد ذیوع  ،والذي انتقل إلى أدبنا عن طر�ق الـتأثر الثقافي ،�الصوفیة وشیوخ الُطرق 

 في ثقافتنا وحیاتنا العر�یة منذ القرن الثالث الهجري. ،�َشكله األجنبي ،التصوف

شدة التي أخذ بها السالجقة في حكم الشعوب اإلسالمیة التي وقعْت وعلى الرغم من سیاسة ال
فإنَّ ذلك لم �منع من ظهور التصدع في أر�ان هذه الدولة منذ عهود نشأتها  ،تحت أیدیهم

و�ان العامل األساسي في ذلك تنافس أمرائها فیما بینهم على الُسلطة ومن أجل جّر  ،األولى
ووقوع الفتن  ءفي األغلب األعم إلى سفك الدما ،الذي �ان یؤديذلك التنافس  ،المغانم والمكاسب

واالضطرا�ات وانتشار الفوضى وخراب البالد. و�ستطیع أي دارس معاصر أن یراجع تار�خ 
لیطلع على األحوال والكوارث  ،الذي لم ُ�ظهر أي عداء أو تحیز ضدهم ،(الكامل) ألبن األثیر

وغیره من  ،یة على أیدیهم. و�عتقد البروفیسور برنارد لو�سالتي عانتها البالد العر�یة واإلسالم
�أن الخراب أو الدمار الذي أشاعه السالجقة في  ،المتخصصین في الدراسات اإلسالمیة والعر�یة

وهو �عد  ،ول المباشر في تحفیز الصلیبین للهجوم علیهاؤ أرجاء األراضي اإلسالمیة �ان المس
فإن األوضاع السیئة  ك�ذل ،للتوسع االستعماري الغر�ي)الحمالت الصلیبیة (تجر�ًة مبكرة 

الباحثة بلهفة عن  ،المذ�ورة هي التي أثارت مطامع جنكیز خان فشرع بتوحید القبائل المغولیة
في أكبر حملة  ،هجري  616ثم سار بها نحو الغرب اإلسالمي منذ عام  ،مراٍع جدیدة لمواشیها

وخلفائه من  ،ولوال �طولة صالح الدین یوسف بن أیوب ،تخر�ب عرفتها البشر�ة حتى ذلك الوقت
وتفانیهم في الدفاع عن  ،الذین أعقبوهم في حكم الشام ومصر مولوال حزم ممالیكه ،األیو�یین

أن تقضیا  ،المغولیةلكان في مستطاع الهجمتین الصلیبیة و  ،أراضیهم التي امتلكوها �حد السیف
نعود إلى  ،رم النهائي. �عد تفصیل وضع السالجقةعلى حضارة العرب اإلسالمیة القضاء المب

�سبب غلبة السالجقة على الحكم منذ احتاللهم �غداد  ،حدیث العباسیین الذین أغفلناهم حتى اآلن
في منتصف القرن الخامس الهجري. �حیث لم یبَق للعباسیین من شؤون الحكم غیر اسم الخلیفة 

ه ولي  575ر في خطبة الجمعة. ففي سنة والدعاء له على المناب ،المضروب على السكة
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والخالفة  ،والدولة السلجوقیة آیلة إلى السقوط السلطةالذي تسلم  ،الخالفة الناصر لدین هللا
العباسیة تحاول وتتحین الفرص للتخلص من سیطرتها. وال شك أن الناصر عرف �یف �ستفید 

ه  590غول �ك السلجوقي عام وقد تم له ما أراد �مقتل ط ،من الظروف لتحقیق ذلك الخالص
دخلْت الدولة العباسیة في عهد جدید استمر أكثر من  ،على ما ذ�رنا. ومن ذلك الیوم ،في إیران

على ما تؤ�ده  ،المشهور �الدهاء والمواهب الفكر�ة واألدبیة ،ذلك أن الناصر ،عقدین من الزمان
وتؤ�ده دراسات  ،ة ابن جبیركتا�ات �عض المؤرخین مثل ابن الساعي وابن الطقطقي والرحال

وقد وفق  ،مثل برو�لمان و�رنارد لو�س وغیرهما اإلسالميالمستشرقین المتخصصین في التار�خ 
في  إلى تجدید سیطرة الخالفة على �ثیر من المقاطعات اإلسالمیة المنفصلة أو نجح على األقل

أي منذ دخول  ،ن من الزمان�عد أن زالت وانطوت منذ قرنی ،استعادة �عض أمجاد دولة العباسیین
  البو�هیین �غداد.

�مراجعة تار�خ ابن األثیر " الكامل" وابن األثیر  ،ومن الممكن التأكد من قدرات الناصر السیاسیة
ومع ذلك فإنه لم �ستطع االضراب عن سرد األحداث الخطیرة التي  ،منحرف عنه أشد االنحراف

حتى أطلق علیه ،فعرف هذا �یف �حسن تدبیرها  ،وقعْت في المملكة اإلسالمیة أ�ام الناصر
�اني دولتهم ومما یؤ�د  ،وشبهوه �أبي جعفر المنصور ،�عض المؤرخین لقب(أسد بني العباس)

 ،حذا حذوهم في هذا وقد ،الموقف المتحیز ألنصار السالجقة ضد الناصر وعهده ،كل هذا أ�ضاً 
وهو (رقاب  ،في الكتاب الذي ألفه عنه�اتب سیرة جالل الدین الرومي  ،الشیخ( أحمد أفالكي)

واطلعُت علیه �كامله مترجمًا إلى اللغة التر�یة فضًال عن ترجمتي  ،العارفین) �اللغة الفارسیة
لحظُت  وقد (*)إذ ال توجد له حالیًا ترجمة عر�یة في أسواقنا  ،إلى اللغة العر�یة ،ألغلب فصوله

ال �فوت أ�ة فرصة لمهاجمة (خلیفة �غداد) عند  ،قةالمنحاز جدًا إلى السالج ،فورًا أن (افالكي)
في طر�ق هجرتها إلى األناضول. و�ان الخلیفة یومئٍذ:  ،وصول عائلة جالل الدین الرومي إلیها

 المصادرة التر�یة واإلنجلیز�ة والعر�یة التي اطلعُت علیها.  �ل الناصر لدین هللا �ما تؤ�ده

 ،إعجا�ًا �الناصر نله د. مصطفى جواد �ان من أشد المؤرخیفإن أستاذنا الجلیل المغفور  ،أخیراً 
�ما عرف عنه من دقة التحقیق وشدة  ،وال شك أن شهادة هذا العالمة ،و�شادًة �حسن سیاسته

مما نقمه ابن األثیر . هي القول الفضل في مثل هذه الشؤون  ،الحرص على األمانة التار�خیة
ضیة قذلك موقفه المتناقض في  من ،بًا ال یلتزم �مبدأفهو یراه متقل ،على الناصر صفة التذبذب

حفید الشیخ الصوفي عبد القادر الكیالني. �ان عبد السالم هذا من عمال الناصر  ،عبد السالم
(إذ  ) ثارت ثائرتهمةولما بلغ أسماع الفقهاء اهتمامه �علم األوائل (الفلسف ،على �عض الوال�ات

                                  
 . للنشر ولیس لنفسي الكتاب متُ ترج (*)
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و�عثوا إلى  ،معنى الكفر واإللحاد) ،ادف عند العامةكانت الفلسفة في العصور الوسطى تر 
الواعظ الحنبلي  ،وممن اشتد علیه في هذا ،الناصر �طالبون �عزل عبد السالم ومعاقبته أ�ضاً 

 وقیل أنه �ان �طعن في جده الشیخ الجلیل عبد القادر الكیالني ،الشهیر أبو الفرج ابن الجوزي 
دار عبد  ون التصوف). فاستجاب الناصر لهم وأمر �كبس(والحنابلة �انوا في تلك العصور �عاد

السالم واستخرج ما فیها من �تب وأحرقها علنًا. �قول شاهد عیان أنه رآهم �حرقون مصنفات 
 ،علمیة نفیسة ال صلَة لها �الفلسفة �حجة أنها( من الكفر�ات). ثم سیق عبد السالم إلى السجن

عام �عد مضي  شیخ عبد القادر الكیالني لتعرض للموت.ابن ال ولوال شفاعة والده (عبد الوهاب)
ولم �كتِف  ،أطلق سراح عبد السالم وأعید إلیه االعتبار وُرفعْت منزلُته الوظیفیة في الدولة واحد

وفي  ،ض عبد السالم حقَّ محاكمة أعدائه الذین حرضوا علیهو�نما فوّ  ،الناصر بهذا حسب
اكتمل انتقام عبد السالم من  وهكذامه بین الناس یومئٍذ. مقدمتهم ابن الجوزي ذاته على علو مقا

 جمیع أعدائه. 

 �ان الناصر متذبذ�ًا حقا ؟  هلف

على إیران  سیطرتهم إلى مجاراة السالجقة أثناء اضطرارهأن موقف الناصر أنما �فسره  الواقع
 ماسته على حتى غیر سیا ،وما �اد �شعر بزوال ضغطهم علیه. عهده �الخالفة والعراق في أول
و�ان موقفه من قضیة عبد السالم ضمن هذا الخط. ومثل هذه األشیاء تقع  ،أشرنا إلیه سا�قاً 

دومًا في عالم السیاسة. والحال أن ابن األثیر یتوصل إلى التفسیر ذاته في موضع آخر من 
من الكتاب حین �عترف �أنَّ الناصر �ان (یتشیع) وهو أمر غیر وارد �النسبة للعباسیین. و 

و�حدثنا  ،المعلوم أن السالجقة واألیو�یین الذین یوالیهم ابن األثیر �انوا على المذهب الشافعي
بناء المدارس النظامیة على عهد السالجقة �ان من أجل ترسیخ المذهب الشافعي  التار�خ �أنَّ 

في تلك  اعتهاإش نالتي أراد الفاطمیون وأهل الباط والمذاهب الباطنیة ،الحر�ات االسمعیلیة �إزاء
 ،السبب عینه أصر األیو�یون على مطاردة الدعاة الفاطمیین وجمیع مؤ�دیهم كولذل ،األزمان

في حین �ان  ،وحرصوا على تحو�ل الجامع األزهر إلى مر�ز لنشر المذهب الشافعي السني
 . ونهااالسمعیلیة التي �انوا �عتنق المبادئغرض الفاطمیین من بنائه: ترسیخ 

وتلك هي تناقض  ،بد أن نلفت انتباه القارئ إلى مسألة هامة الالسالجقة  أ�امع ودنقبل أن 
المؤرخین األتراك �ین و  ،فیما بین المؤرخین العرب من جهة ٍ  ،الروا�ات المتعلقة �الحكم السلجوقي

سببًا أساسیًا في خراب ودمار العالم  ،دولة السالجقة ،ففي حین �عد العرب ،من جهة أخرى 
 ،حتى عهد سقوط السالجقة أ�ام الغزو المغولي ،منذ منتصف القرن الخامس الهجري اإلسالمي 

إذ �انوا وما زالوا مصر�ن على إضفاء هاالت المجد والعظمة  ،�قف األتراك موقفًا مغایرًا تماماً 
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 ،ذلكومؤلفاتهم في هذا الشأن خیر دلیل على  ،على الدولة السلجوقیة �لما وجدوا إلى ذلك سبیالً 
 ؟قضسر هذا التنافما 

أن تار�خ التمدن التر�ي �مكنه أن یز�ل الغموض الذي �كتنف هذه المسألة ذلك أن الدولة  لواقعا
المنهكة في القتال والتناحر على المراعي في  ،السلجوقیة هي التي حفزت القبائل التر�مانیة

تلك الحالة البدائیة  على االنتقال من ،قبیل القرن الخامس الهجري  ،سهوب تر�ستان �أواسط آسیا
تقتفي آثار مواطنیها  ،تعاقبةفقد انطلقت تلك القبائل في موجات م. إلى حالة مغایرة لها تماماً 

وهكذا . الجسور�ن المنتصر�ن وهم السالجقة �لما توسعوا في تقدمهم في البالد اإلسالمیة غر�اً 
سان وما وراء النهر من أراضي خرا ،ر�تْ  مساحات شاسعة و�تشجیع �امل من السالجقةتت

ولنجاح السالجقة في طرد الروم من األناضول راحوا �شجعون  ،وفارس وأذر�یجان والعراق
على االستقرار في هذه البالد الخصبة الغنیة ذات اآلثار  سیامن أواسط آالقادمین التر�مان 

د األناضول ونجح أعظم سالجقة األناضول: (عالء الدین �یقباذ) في توحی ،البیزنطیة العر�قة
ولم یبق  ،التر�یة تحت حكمه في القرن السا�ع الهجري جاعال من مدینة (قونیا) عاصمة له

 للبیزنطیین من آسیا الصغرى غیر القسطنطینیة .

وفرار أهل خراسان وفارس وأذر�یجان غر�ًا نحو  ،ومع الغزو المغولي وما رافقه من رعب وهول
اطق بتشجیع من المغول هذه المرة. حتى أصبحت اد تتر�ك هذه المن، ز أناضول السالجقة 

ها أحفاده وجعلوا من ءثم أعاد بنا ،�ها جنكیزخان�عد أن خرّ  ،أذر�یجان تر�یة تماما من ذلك الحین
 (تبر�ز) عاصمًة للمملكة المغولیة �لها. 

ن عظیم لهـم وعرفـاتالجقة ال �مكن أن �كون غیر اإلحساس �فإن شعور األتراك نحو السال ،وعلیه 
هـــم الـــذین نقلـــوهم مـــن عهـــد  اجمـــیلهم واالفتخـــار بهـــم �ـــأعظم أ�طـــالهم و�مؤسســـین لـــدولتهم. ألیســـو 

وهــم الــذین �ــانوا  ،البــداوة والجهالــة إلــى عــالم الحضــارة والتمــدن؟ بــل جعلــوهم أســیاد العــالم المتمــدن
البـدو ال �شـغلهم غیـر البحـث عـن المراعـي والكـأل شـأن جمیـع  ،قبل فترة قصیرة رعاة أغنـام وخیـول

 المترحلین. 

 ،مـــن ناحیـــة أخـــرى فـــإن المـــؤرخ التر�ـــي حـــین �كتـــب عـــن الدولـــة الســـلجوقیة فإنمـــا �مجـــد أســـالفه 
وتمجید السلف طبیعة من طبائع البشر. أما العرب والمسـلمون مـن غیـر التـرك فهـم ال �سـتطیعون 

مــا �ــین و  ،لجوقيأال أن �قیمــوا المقارّنــة  بــین مــا �انــت علیــه حضــارتهم اإلســالمیة قبــل الغــزو الســ
 وشتان ما بین الحالین.  ،وقع علیهم من �عد ذلك
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ن من بین األمور التي َ�ّغَضْت الناصر إلـى ابـن إ�عد هذا نعود إلى سیرة الناصر لدین هللا لنقول  
مـا  ،میل هذا الخلیفة إلى علم األوائل: الفلسـفة ! وممـا یـدل علـى هـذه النزعـة لـدى الناصـر ،األثیر

 -�اء �اقوت في ترجمة الكاتب الضر�ر �امل بن الفتح بن سابور:ورد في معجم أد

 ،وأخـذ عنـه أهـل األدب ببغـداد شـیئًا �ثیـراً  ،(كان ابن الفتح الضر�ر أدیبـًا ذ�یـًا جـدًا قـرأ العلـوم     
 وأنه عّلمه علم األوائل). ،قیل أنه �ان یدخل على الخلیفة و�حاضره

وهــي اعتــراف الخلیفــة  ،زمالئــه الســلفیین مــن الناصــر مســألة أخــرى أثــارت نفــور ابــن األثیــر ونفــور
وتنصـیبه لنفسـه رئیسـًا  ،رسمیًا �مؤسسات (الفتوة) المنتشرة وقتئذ فـي جمیـع أنحـاء العـالم اإلسـالمي

هــــ (وردت رســـل الناصـــر لـــدین هللا إلـــى ملـــوك األطـــراف أن �شـــر�وا لـــه �ـــأس 607ففـــي ســـنة  ،لهـــا
وا إلیــه فـي رمــي البنـدق و�جعلــوه قـدوتهم فیــه) �حسـب روا�ــة وأن ینتسـب ،و�لبســوا لـه ســراو�لها ،الفتـوة

فهـو �صـُفه �عـد  ،ابن األثیر الذي �جعل من هذه الحادثة تهمًة تبیح له حقَّ االنتقاص من الناصـر
 ،منصــرف الهمــة إلــى البنــدق ،�مــا یلــي( �ــان الناصــر قبــیح الســیرة ،هـــ622أن �خبرنــا بوفاتــه ســنة 

ر الــدارس المعاصــر فــي تفســیر انزعــاج ابــن االت الفتــوة )! و�حــو�لــبس ســراو� ،بیوالطیــور المناســ
وهــي المؤسســات الشــعبیة التــي �انــت فــي تلــك  ،األثیــر مــن انضــمام الناصــر إلــى منظمــات الفتــوة

العصور تمثـل أصـحاب الحـرف والُصـّناع واألصـناف فـي العـالم اإلسـالمي وتمتلـك القـدرة الحقیقیـة 
وأثنـــاء انفـــالت حبـــل األمـــن وقـــت  ،را�ات وهیـــاج الفـــتنفـــي أ�ـــام االضـــط ،علـــى تنظـــیمهم وقیـــادتهم

بـــدون أ�ـــة أوامـــر  ،فكانـــت منظمـــات الفتـــوة تبـــادر ،حصـــار المـــدن  أو اســـتبدال األمـــراء أو مقـــتلهم
 ،�حســب مــا �حــدثنا �ــه المؤرخــون األتــراك و�ؤ�دونــه ،إلــى تهدئــة النــاس وحــل مشــاكلهم ،حكومیــة

رًا خطیرًا  وحاسمًا في قیادة أصـحاب الحـرف فـي كذلك فإن المستشرقین �جعلون لمؤسسة الفتوة دو 
وسـوف نجـد تأكیـد  ،ال سیما خـارج العـالم العر�ـي مثـل تر�یـا و�یـران ومـا جاورهمـا ،البالد اإلسالمیة

هــذا �لــه فــي ســیرة جــالل الــدین الرومــي. و�بــدو أن ارتبــاط �عــض منظمــات الفتــوة بــبعض الجهــات 
ألن االســماعیلین �مــا هــو معــروف  ،ابــن األثیــر لیة �شــكل أو �ــآخر هــو الــذي أثــار غــیظیعااالســم

 كانوا یثیرون ُرْعب جمیع حكام ذلك العصر وابن األثیر لم �كن مستقًال عن �عض أولئك الُحكام. 

ــدهاء ألنــه �انضــمامه إلــى أهــل الفتــوة �كــون قــد ضــرب  و�نســب برو�لمــان إلــى الناصــر الــذ�اء وال
مـا �جـري فـي خفا�ـا المواقـع الشـعبیة مهمـا  فهـو مـن ناحیـة سـیكون مطلعـًا علـى ،عصفور�ن �حجر

وهو من ناحیة أخرى �سترضـي (الرعا�ـا) �ـأن �كـون عضـوًا فخر�ـًا فـي منظمـاتهم. فـي هـذا  ،�عدْت 
وتـوفي �عـده �عقـد واحـد  ،الموضع ر�ما �ان من المفید أن توضح �أن ابن األثیـر معاصـر للناصـر

وما علینـا نحـن  ،ساعي) معاصر له أ�ضاً �ذلك فإن المؤرخ المتحمس للناصر (ابن ال ،من السنین
 إال الموازنة بین الجانبین الستخالص الحقائق. 
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*************************** 

 األوضاع في مصر والشام -2

 ،أول انتصــار حاســم حققــه المســلمون علــى الغــزاة الصــلیبیین ،هـــ583تعــد موقعــة حطــین ســنة     
ة التالیــة التــي �تبهــا الــوز�ر العمــاد األصــفهاني والرســال ،فكــان لــه صــدى عظــیم فــي نفــوس الجمیــع

توضـح  ،إلى خلیفة المسـلمین الناصـر ،الفتح األكبر ،یزف فیها �شرى  ،�اسم صالح الدین األیو�ي
شعور االبتهاج الذي عم قلوب الناس �النصر الباهر (الحمد هلل الذي أنجز لعباده الصـالحین وعـد 

 ،هنـاوالنصـر أأل ،وذخر هـذا الفـتح األسـني ،ك والخالفوقهر �أهل التوحید أهل الشر  ،االستخالف
المخــــتص مــــن االعتــــزاز �اعتزائــــه  ،للعصــــر األمــــامي الناصــــري علــــى یــــد الخــــادم أخلــــص أولیائــــه

وحیـرة  ،وهذا الفتح العظیم قد انقرضت الملوك الماضیة والقرون الخالیة على مسـرة تمنیـه ،وانتمائه
وجعـل عـزَّ یومـِه  ،وحقـق مـن فتحـه مـا فـي الـنفس ،القـدسفالحمد هلل الذي أعاد القدس إلى  ،ترجیه

وُعبـد ُهللا فـي البیـت المقـدس سـرًا  ،ما حیّا ذل أمسه. وهو فتح الفتوح قد تعالى أن �حیط �ه وصف
 وملكت األردن وفلسطین غورًا ونجدًا و�رًا و�حرًا .... الخ). ،وجهراً 

ادم) المخلـص للناصـر وهـو �عتـز �انتمائـه بین هذه الرسالة أن البطل صالح الدین �عُد نفسه (الخت
 و�عتبر انتصاره على الصلیبیین ذخرًا لعهد هذا الخلیفة.  ،إلى دولته

 ،وال أخرهـا ،على أن معر�ـة حطـین الكبـرى لـم تكـن أولـى إنجـازات صـالح الـدین یوسـف بـن أیـوب
ا المتعاطفـة وعلـى جمیـع مؤسسـاته ،فلقد استطاع قبل ذلك �سـنین أن �قضـي علـى الدولـة الفاطمیـةَ 

وذات االتصـال بدولـة القرامطـة فـي البحـر�ن واإلحسـاء. فلـیس عجیبـًا أن  ،ةمع الحر�ـة اإلسـماعیلی
أي  ،�شـــعر العباســـیون �أشـــد االمتنـــان للدولـــة األیو�یـــة التـــي خلصـــتهم مـــن أشـــد منافســـیهم خطـــورةً 

 (الخلفاء) الفاطمیین. 

اســیة واالقتصــاد�ة بــین مصــر والشــام تحقیقــه للوحــدة السی ،ومــن المنجــزات العظمــى لصــالح الــدین
لكن اخـتالف أوالده وأوالد أخیـه (العـادل) علـى میـراثهم مـن األراضـي التـي خّلفهـا لهـم  ،أثناء حیاته

و�ــذلك انفكــت الوحــدة  ،�ــل مــنهم �مــا فــي ید�ــه مــن البلــدان رأدى إلــى اســتئثا ،صــالح الــدین وأخــوه
ـــین مصـــر ـــد ب ـــى أن هـــذه الوحـــدة قامـــت مـــن جدی ـــًا. عل ـــك  تلقائی ـــى عهـــد الممالیك(ممالی والشـــام عل

أي �عــد وفــاة صــالح الــدین  ،األیــو�یین) الــذین حكمــوا البلــدین منــذ منتصــف القــرن الســا�ع الهجــري 
 �ستین عامًا تقر�بًا. 
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وقوفـه الشـجاع  ،لكن الخدمة العظمى التي قدمها صـالُح الـدین للعـالم اإلسـالمي �انـت بـدون ر�ـب
منعــتهم فیمــا �عــد مــن  ،فــي تحقیــق انتصــارات متوالیــة علــیهمونجاحــه  ،الحــازم فــي وجــه الصــلیبیین

فــي الحفــاظ  ،رغــم ظــروف الحــرب المســتمرة ،تحقیــق �قیــة مخططــاتهم. ثــم أن صــالح الــدین نجــح
فعــاش المصــر�ون والســور�ون فــي رخــاء وأمــان  ،علــى اقتصــاد مزدهــر وأمــین للــبالد التــي �حكمهــا

�ـان �عقـد المعاهـدات المختلفـة مـع حكـام الـدول ومـن ذلـك أنـه  ،�فضل السیاسة الذ�یة التـي اتبعهـا
فكـــان النـــاس  ،وتســـهیل ســـفر األفـــراد والقوافـــل التجار�ـــة ،القر�بـــة والبعیـــدة لضـــمان أمـــن الطرقـــات

الــذي �فــیض �تــاب رحالتــه �الثنــاء  ،ومــن أشــهر أولئــك الســائح ابــن جبیــر ،یلهجــون �حمــد سیاســته
اهــٍة وتقــوى وعفــة. وممــا یؤ�ــد هــذا �لــه مــن عــدٍل ونز  ،وتمجیــد خصــاله الشــهیرة ،علــى �طــل حطــین

اتفاق الُكّتاب الغر�یین الذین أرخوا للحمالت الصلیبیة مع الُكّتاب المسلمین جمیعًا فـي حسـن رأیهـم 
 �صالح الدین. 

 ،ثــم (الكامــل) ،هـــ حــرص أخــوه الملــك العــادل589�عــد وفــاة صــالح الــدین یوســف بــن أیــوب ســنة  
ولكنَّ نجاحه في ذلك لـم یـدم طـو�ًال  ،والحفاظ على قوة دولتهم على لّم شمل األیو�یین ،ابن العادل

 ،حتى تداعت أر�ان الدولة األیو�یة وانقسمت إلى دو�الت صـغیرة ،فما �اد (العادل) �فارق الحیاة،
واستثارت مطـامع المغـول القـادمین مـن  ،ضئیلة ضعیفة شجعْت الصلیبیین من جدید لشن الغارات

 غانم واألراضي مع أي مالك جدید.من أجل اقتسام الم ،الشرق 

ــة األیو�یــة �كمــن فــي إعجــاب مؤسســ ها األوائــل �سیاســة الســالجقة وســعیهم یعلــى أن ضــعف الدول
وهـي  ،نشـأ فـي خدمـة الدولـة األتا�كیـة الزنكیـة ،الدائم القتفاء آثارها. فمن المعلوم أن صالح الـدین

) صـالح الـدین �ـان معـدودًا مـن ذأسـتاومـع أن نـور الـدین زنكـي ( ،فرع من فروع الدولة السلجوقیة
 ،بــل �ــالعكس �ــان ،فإنــه إلــى ذلــك لــم �شــتهر �نصــیر للثقافــة والعلــم والشــعر ،أقــوى ُحّكــام العصــر
َسَلفیًا ال صلة له �منتجات الحضارة الثقافیـة. �ـان هُمـه محصـورًا �اسـتجالب  ،شأنه شأن السالجقة

كـن األیو�یـون مخـالفین لـزمالئهم فـي هـذا ولـم � ،رضا العامة عن طر�ق تشجیع الصوفیة وتكر�مهم
ومصـــر والشـــام  ،واألمـــوال ال توقـــف إال علیهـــا ،كلـــه. فالزوا�ـــا والخانقاهـــات ُتبنـــى فـــي �ـــل مكـــان

 ،فلــیس عجیبــًا أن ینبــغ (ابــن الفــارض) فــي أراضــي مصــر ،تســتقبالن الصــوفیة �الترحــاب والتهلیــل
كثیــر مــن معــاني الحلــول ووحــدة رغــم أن شــعره �فــیض � ،و�لقــى مــن المصــر�ین �ــل ذلــك التقــد�س

 ،التـــي ُقتـــل وصـــلب. وُعـــذب �ســـببها الحـــالج والســـهروردي وغیُرهمـــا مـــن �بـــار المتصـــوفة ،الوجـــود
لیستقر فیه لیقضي السنوات العشـر�ن األخیـرة مـن  ،ولیس صدفًه أن �ختار ابُن عر�ي الشام مهجراً 

مفضـًال هـذه الـبالد  ،حـدثان الزمـانمعززًا مكرمًا منصرفًا إلى التـألیف نـاعم البـال مـن  ،عمره هناك
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علــى موطنــه البعیــد: األنــدلس التــي �ــان �حكمهــا یومئــٍذ الموحــدون مــع أنهــم �ــانوا أ�ضــًا �شــجعون 
 المتصوفة على عادة أهل ذلك العصر. 

�ـانوا �عیـدین عـن تـذوق  ،والواقع أن السالجقة واألتا�كیة واألیو�یین جمیعًا ثم الممالیك مـن �عـدهم 
والفلســـفة  ،فـــال عجـــب أن �ســـتبدلوا الشـــعر األصـــیل فـــي عهـــودهم �ـــالنظم المبهـــرج األدب عمومـــاً 

و�ل ذلك أمـر مفهـوم �مكـن  ،�اإلنشاء المزخرف التافه المیت ،والنثر الفني الجاد الحي ،�التصوف
هـم مـن  ،وجمیـع ملو�هـا وسـالطینها المهمـینالعثور على تفسیر لـه فـي �ـون مؤسسـي هـذه الدولـة 

ــت اللغــة العر�یــة �مــا رأینــا منــذ القــرن أصــول غیــر عر�یــة وال  �مكــن أن یتــذوقوا آدابهــا. وقــد تحنطَّ
�قــول األدیــب اإلنجلیــزي  ،علــى أیــدیهم ومــن المعلــوم أن األدب هــو نتــاج لغــوي  ،الخــامس الهجــري 

ال �كـون بـدون لغـة �مـا  ،والتفكیـر ذاتُـه ،المعاصر: الدوس هاكسلي(�أن اإلنسـان �سـبح فـي اللغـة)
ت اللغــة لــدى أمــة مــن األمــم أو شــعب مــن الشــعوب ال و لفــات د. نــوري جعفــر. ومــتؤ�ــده مــثًال مؤ 

�عنــي غیــر مــوت ثقافتــه وآدا�ــه وحتــى علومــه. وهــذا هــو ســر اختفــاء الشــعوب القو�ــة الیــوم بلغاتهــا 
أعني أنه لـیس ناشـئًا عـن تعصـب عنصـري و�نمـا عـن حـرص علـى  ،واهتمامها بها اهتمامًا جوهر�اً 

الروحیة فلقد أثبتْت التجارب العلمیة �أنَّ اإلنسان غیر الناطق یبقى محروما  عقول أبنائها وقدراتهم
عـرف التفكیـر �أنـه �ـالٌم حتـى َلیُ  ،واإلنسان في الواقـع �فكـر �اللغـة ،إلى أن یتعلم اللغة ،من التفكیر

 صامت.

ذ القــرن حتــى فــي العــالم العر�ــي منــ ،ولقــد أشــرنا فیمــا ســبق إلــى أنَّ مــوت اللغــة العر�یــة أو ضــعفها 
ـــي والفكـــري والفنـــي ،الخـــامس الهجـــري  ـــداع األدب ـــال مراكـــز اإلب ـــى انتق ـــه إل ـــى  ،أدى فیمـــا أدى إلی إل

وعمـر  ،فـي العهـد الغزنـوي  ،فهنـاك نبـع الفردوسـي ،ال سیما في �ـالد إیـران ،الحواضر غیر العر�یة
�عــد ذلــك  وفر�ــد الــدین العطــار ،إضــافًة إلــى ســعدي الشــیرازي  ،األول الخیــام فــي العهــد الســلجوقي

و�ــالطبع فــإن جــالل الــدین الرومــي نفســه هــو نتــاج  ،فــي أ�ــام التیمــور�ین ،وظهــر حــافظ الشــیرازي 
و�جـب أن ننتبـه إلـى أن  ،الدولة السلجوقیة التي شجعْت اللغة الفارسیة وجعلْتها لغة الدولة الرسمیة

وهـو  ،لوقـت عینـههـم نتـاج الفكـر الصـوفي فـي ا ،جمیع نوا�غ الشـعراء الـذین ظهـروا أ�ـام السـالجقة
 وله صلة شدیدة �موضوع هذا البحث.    ،أمر منطقي ومفهوم

ـــتهم ـــو�یین التـــي �انـــت ســـببًا أساســـیًا فـــي انقـــراض دول حماســـهم فـــي اســـتجالب  ،ومـــن أخطـــاء األی
وقد جمع آخر سالطینهم (الملك الصالح) عـددًا ضـخمًا مـنهم أطلـق علـیهم  ،الممالیك �أعداد �بیرة

رّ�ـأهم (الصـالح)  ،البحر�ة) نسبًة إلى نهر النیل الذي �سمى في مصـر �حـراً فیما �عد اسم (ممالیك 
ـــه ـــاني فـــي خدمت ـــى الشـــجاعة والتف ـــدفاع عـــن مصـــر ضـــد أعـــدائها الصـــلیبیین  ،عل ـــى ال ـــوه عل لیعین

 ،والمغول و�عد وفاة الملك الصالح نجحت جار�ته شـجرة الـدّر فـي تـدبیر أمـور الدولـة أحسـن تـدبیر
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 ،ممــا ســاعد علــى انتصــار المصــر�ین علــى العــدو ،لیبیین علــى مصــروخصوصــًا أثنــاء هجــوم الصــ
و�عـــد ارتقـــاء شـــجرة الـــدر عـــرش مصـــر تزوجـــت أحـــد الممالیـــك ذوي النفـــوذ الكبیـــر بـــین الممالیـــك 

�مقتلهمـا فـي تفاصـیل ال موضـع  ،االثنـین فیمـا �ظهـرلكـنَّ هـذه الز�جـة �انـت شـؤمًا علـى  ،البحر�ة
�ــان العــدُد األكبــر مــن  ،ل الحكــم فــي مصــر إلــى أیــدي الممالیــكللتطــرق إلیهــا هنــا. بهــذا تــمَّ انتقــا

مــن األكــراد والیونــان واألرمــن  لكــن �ــان هنــاك أ�ضــًا عــددٌ  ،ر�سشــمــن التــرك وال ،هــؤالء الممالیــك
 و�قر�ونهم و�عتمدون علیهم. ،ر�س على البقیةشو�ان األیو�یون �فضلون األتراك وال ،وغیرهم

وأرســلوا  ،للمغــول أن الوقــت قــد حــان لمهاجمــة مصــر واحتاللهــا �عــد انقــراض الدولــة األیو�یــة ُخیــل
یهـــددون و�توعـــدون الممالیـــك �ضـــرورة االستســـالم. و�ـــان مـــن عـــادة المغـــول مـــع أهـــل الـــبالد التـــي 

طــالبین مــنهم بلهجــة اآلمــر�ن إعــالن الخضــوع وقبــول  ،أن یبعثــوا إلــیهم مســبقًا برســلهم ،ونهــاحتاج�
وافق على هذه الشروط، دفع االموال المطلو�ـة ورضـي �المذّلـة ، فمن  ،الهز�مة. وذلك حقنًا للدماء

تعرَض لنقمة المغول التي تعني استباحة المدن ونهبهـا وحرقهـا وقتـل جمیـع أهلهـا دون ومن رفض 
شـیوخ وأطفـال. وقـد نسـبوا تخر�ـب خراسـان وأذر�یجـان إلـى إصـرار  بین أو ،ن ذ�ور و�ناثیتفر�ق ب

ورفضـــهم الخضـــوع واالستســـالم. وفیمـــا ســـبق أشـــرنا إلـــى  ،قاومـــةســـالطینها الخـــوارزمیین علـــى الم
 انقراض دولة الخوارزشاهات على أیدي المغول. 

�ــالعكس فــإنهم أخــذوا رســول  ،وعیــد المغــولمــن لــم یبــُد علــى الممالیــك أي أثــر للخــوف أو الرعــب 
مغـول قـد حشـدوا ز�ادةً  في التحدي و�یذانًا �ابتداء الحـرب. ووصـلت األخبـار �ـأن ال ،المغول وقتلوه

األول مـن القـرن  فجیشًا هائل اإلعداد متألفًا من جمیع األمـم التـي خضـعْت لحكمهـم خـالل النصـ
وتقدم جیشهم �قیادة (الخـان) �تبغـا ابـن هوالكـو. والتقـى المغـول �ـالجیش المملـو�ي  ،السا�ع للهجرة

فـدارت الـدائرة  )هــ 659الذي �قوده القائد(قطز) والقائد (بیبـرس) فـي (عـین جـالوت �فلسـطین سـنة 
وتمرغت سمعُة المغول  ،وسقطت أسطورة الجیش الذي ال �قهر ،على المغول وُهزموا هز�مة منكرة

 �التراب على أیدي أ�طال الممالیك.

 ،مـن أقصـاه إلـى أقصـاه ،َرفعت معر�ـُة (عـین جـالوت) الكبـرى منزلـة الممالیـك فـي عـالم المسـلمین
وانتصـر  ،فلقـد أعـادوا لإلسـالم �رامتـه ،شـجعان �ـالوالء والوفـاءوشعر الناس �أنهم مدینون ألولئك ال

وهیأت هذه المعر�ة المجیدة  للمسلمین أن �أخذوا ثأرهم من عـدوهم  ،من جدید على الوثنیة والكفر
الهمجــي الــذي طالمــا عــانوا علــى أیــدي جنــوده الظــالمین مــا عــانوا مــن عــذاب وقهــر. هكــذا حصــل 

صــر وســور�ا �ــال منــافس وفــي لحظــة االنتصــار العظمــى الممالیــك علــى حــق شــرعي فــي حكــم م
 ،ضـــرب المملـــوك(بیبرس) ضـــر�ته ! وقتـــل زمیلـــه المملـــوك(قطز) �ـــي �ســـتأثر وحـــدُه �حكـــم الـــبالد

 فأثبًت من جدید أنه الممثل الشرعي لهمجیة القرون الوسطى. 
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شـمالي  قیل أن سر انتصـار بیبـرس علـى المغـول هـو انتسـا�ه إلـى قبائـل تعـیش �جـوار الغـول فـي 
وقیل أن شجاعته في قتالهم تعود إلى أنه  ،فهو أدرى بوسائلهم العسكر�ة  وطرقهم القتالیة ،الصین

 ،و�ـاعوه مـع الغلمـان ،فـي عهـد طفولتـه ،فلقد �ـانوا هـم الـذین خطفـوه مـن أهلـه ،كان من ضحا�اهم
 الذین در�وه على القتال وأكرموه حتى بلغ ما بلغ.  ،حتى وصل إلى األیو�یین

وهنـاك  ،ع (بیبرس) �عد تلك األحداث إلـى مصـر �ـي ینفـرد وحـدُه �قطـف ثمـار النصـر العظـیمأسر 
ودخــــل اســـم (الظــــاهر بیبـــرس) فــــي صــــمیم  ،حصـــل علــــى لقب(الســـلطان) وُلقــــب �الملـــك الظــــاهر

 األساطیر الشعبیة اإلسالمیة التي أصبحت جزءًا أساسیًا من تار�خ اإلسالم.

الحضــاري العر�ــي إلــى مصــر (القــاهرة) عاصــمة الممالیــك  �عــد هــذا التــار�خ تحــول مر�ــز اإلشــعاع
علــى عكــس المغــول الــذین جعلــوا (الفارســیة)  ،لغــًة رســمیة لــدواو�نهم ،الــذین احتفظــوا �اللغــة العر�یــة

لغــتهم الرســمیة. وحــاول الظــاهر بیبــرس بدهائــه السیاســي المعــروف أن �ضــفي مز�ــدًا مــن الشــرعیة 
فنصـــبه خلیفـــًة  ،ل أنـــه مـــن أبنـــاء الخلفـــاء العباســـیینفاســـتقدم إلـــى مصـــر رجـــًال قیـــ ،علـــى حكمـــه

للمســـلمین. وهكـــذا بـــدأت خالفـــُة الظـــل العباســـیة �عـــد انقـــراض دولـــتهم فـــي �غـــداد. أمـــا �غـــداد فقـــد 
أضــــاعت أهمیتهــــا تمامــــًا منــــذ استســــالمها للمغـــــول. وتحولــــت األ�صــــار نحــــو (تبر�ــــز) عاصـــــمة 

 لسا�ع الهجري. اإلمبراطور�ة المغولیة منذ النصف الثاني من القرن ا

****************** 

 شرقي الدولة اإلسالمیة: -3

نحـــن اآلن فـــي الســـاحة الهامـــة التـــي جـــرْت علیهـــا األحـــداث المتصـــلة �ســـیرة جـــالل الـــدین 
ومــــا نقصــــده بــــبالد المشــــرق اإلســــالمي هــــو تر�ســــتان ومــــا وراء النهــــر والغــــور والصــــفد  ،الرومــــي

ــ ،ســان وأذر�یجــان وفــارس وخــوارزم وأرمینیــااوخر  ت طــوال العصــر العباســي تلــك األراضــي التــي ظّل
ور�مـا  ،ینفـك �فـور و�غلـي �ـالفتن واالضـطرا�ات والصـراعات الحـادة اأشبه ببحر متالطم األمـواج مـ

عـامًال إضـافیًا سـاعد علـى اسـتمرار  ،كان ُ�ْعُد هـذه المقاطعـات عـن مر�ـز الدولـة العباسـیة (�غـداد)
القــرن الثالــث الهجــري �ــردود فعــل علــى ســوء تــدبیر  ظهــور الحر�ــات االنفصــالیة التــي بــدأت منــذ

 وفساد سیاسة العباسیین منذ انتهاء عصرهم الذهبي األول. 

�عـد أن وصـلهما نبـأ  ،هـ سار غیاُث الدین الغوري وأخوه شهاب الدین إلـى خرسـان596ففي سنة  
لمقاطعـات ونجحـوا فـي احـتالل �عـض ا ،وفاة (تكش بن ارسالن خوارزمشاه) سلطان خوارزم والري 
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لكن (خوارزمشاه دمحم بن تكـش) اسـتطاع التغلـب علـى الغـور�ین حالمـا تسـلم  ،مثل نیسابور وطوس
 واسترد منهم المدن الخراسانیة التي استولوا علیها. ،السلطة �عد وفاة والده

�عــد ذلــك �فتــرة تــوفي غیــاث الــدین الغــوري ثــم دبــر االســمعیلیون مــؤامرة نجحــوا عــن طر�قهــا فــي  
�ـل ذلـك هیـأ  ،بهـم كخیه شهاب الدین الغوري الذي �ان دائبًا على مهاجمـة معـاقلهم والفتـاغتیال أ

وغیرهــا مــن   ،لخوارزمشــاه دمحم بــن تكــش الفرصــة الجتیــاح �ــالد الجبــل وقــزو�ن وهمــدان واصــفهان
و�هــذا انقرضــت دولــة الغــور�ین التــي �صــفها ابــن  ،األراضــي اإلیرانیــة التــي �انــت �أیــدي الغــور�ین

 �أنها �انت (من أحسن الدول). األثیر 

ومــنهم  ،كــان مــن نتــائج اتســاع ســلطان خوارزمشــاه ابــن تكثــر أن خافــُه أمــراء المقاطعــات المجــاورة
الذین دخلوا في طاعته تفاد�ـًا لهجـوم قـد �شـنه علـى أراضـیهم ودفعـوا لـه  ،شاهات أذر�یجان األتراك

وتنصـیب  ،مه على خلع الناصـر لـدین هللاوارزمشاه فقد امتدت أحالمه �عیدًا وقّر عز خالجز�ة. أما 
لكـن  ،ومن أجل تحقیق ذلك جهز جیشًا �بیرًا وسار متوجهًا إلـى �غـداد ،نفسه خلیفًة للمسلمین بدله
فعـاد مسـرعًا إلـى خرسـان منتظـرًا قـدوم العـام  ،حال دون تنفیـذ مخططـه ،هطول الثلوج قبل موعدها

 المقبل.

ففـي  ،بـل قلبتهـا رأسـًا علـى عقـب ،دمحم ،فكار خوارزمشاههـ غیرت جمیع أ616لكن السنة الجدیدة  
تحر�ـْت جیـوش المغـول �قیـادة جنكیزخـان  ،هذه السنة المشـؤومة علـى المسـلمین جمیعـًا �مـا سـنرى 

تمامـًا مثلمـا حـدث للسـالجقة قبـل ذلـك �قـرن  ،نحو الغرب اإلسالمي �حثًا عن مراع جدیدة لمواشیها
فما �ان مـن  ،واستولى �سهولة على �خارى  ،أي سیحون  عبر جنكیزخان نهر (سردار�ا)، ونصف 

لكن الهز�مة القبیحة �انْت �ل ما حصده مـن  ،خوارزمشاه دمحم بن تكثر إال أن �سرع �جیوشه نحوه
واســتطاع  ،وعــدَّ نفســه محظوظــًا بنجاتــه وحیــدًا �عــد مطــاردة المغــول لــه ،واستســلم جنــده ،المعر�ــة

ومـات �عـد فتـرة قصـیرة وحیـدًا مهمومـًا  ،ر قـزو�ن اختبـأ فیهـااللجوء إلى جز�رة صغیرة نائیـة فـي �حـ
 مقهورًا. 

�عتــرف ابــن األثیــر فــي �تا�ــه الكامــل �ــأن قلمــه ال �طاوعــه علــى ســرد األحــداث المر�عــة والنكبــات 
هــــ عازمـــًا علـــى ابـــتالع 616الفظیعـــة التـــي حاقـــت �العـــالم اإلســـالمي منـــذ تحـــرك جنكیزخـــان ســـنة 

 ،خـال الجـو تمامـًا أمـام المغـول ،دمحم ،فبهز�مـة خوارزمشـاه ،�عـد األخـرى األراضي اإلسالمیة واحـدًة 
فمضــْت جحــافلهم الجــرارة تجتــاح البلــدان دون أن تجــد مــن یتجاســر للوقــوف فــي وجههــا وقــد بــذل 

فظــل  ،(جــالل الــدین) بــن دمحم بــن تكــش خوارزمشــاه محــاوالت �ثیــرة لــرد االعتبــار إلــى ســمعة والــده
لكنـه فـي النها�ـة لـم �جـد مفـرًا مـن االعتـراف  ،ت علـى الجیـوش المغولیـةَ �شُن الغـارا ،لسنواٍت عشر
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 ،واضـطر إلـى االختبـاء فـي ِشـعب جبـل معـزول ،�الهز�مة الكاملة �عد أن أنفض عنه أغلب جنـوده
مثلمـا وقـع ألبیـه مـن قبـل. وقیـل أنـه مـات مقتـوًال بیـد لـص اسـتأجره المغـول لمطاردتـه  ،وحیدًا ذلیالً 

 هـ. 628و�ان ذلك سنة  ،في أ�امه األخیرة

ففـي حـین �جمـع المؤرخـون  ،خوارزمشـاه بـن دمحم بـن تكـش) تتبـاین آراء المـؤرخین في (جالل الدین
 ،�غـالي الدارسـون األتـراك فـي الثنـاء علیـه وتمجیـده ،و�لصاق مختلف التهم �ـه ،العرب على انتقاده

 د تسـجیل نبـأ هز�مـة جـالل الـدین�قول �عـ ،ورفعه إلى سماء المجد المعظمة. هذا �اتبنا ابن األثیر
واصــفًا ســیرته (كــان ســيء الســیرة قبــیح التــدبیر لملكــه لــم یتــرك أحــدًا مــن  ،هـــ628خوارزمشــاه ســنة 

مـن ذلـك أنـه حصـر مدینـة (شسـتر) وهـي  ،إال نازعـه الملـك وأسـاء مجاورتـه ،الملوك المجاور�ن لـه
ثــم أخــذ أذر�یجــان مــن  ،ضــًا للخلیفــةوســار إلــى (دقوقــا) فنهبهــا وأكثــر القتــل فیهــا وهــي أ� ،للخلیفــةْ 
ثـم عـادى عـالء الـدین  ،ثـم عـادى الملـك األشـرف صـاحب خـالط ،وعادى الكرج وهزمهم ،(اوز�ك)

فكل مـن الملـوك تخلـى  ،وعادى اإلسماعیلیة وأكثر القتل فیهم ،صاحب الروم " األناضول" ،كیقباذ
 خرج وز�ره عن طاعته).        و  ،وأضاف إلى ذلك أن عسكره اختلفوا علیه ،عنه ولم �أخذ بیده

�سـب اضـطراره إلـى إنهـاء  ،و�كُف عز الدین ابن األثیر عن إكمال حكا�ة جـالل الـدین خوازمشـاه 
وننتقــل إلــى تــار�خ(أبي  ،هـــ630�عــد إصــابته �ــالمرض الــذي ســیؤدي إلــى وفاتــه ســنة  ،كتا�ــه فجــأة

فــنعلم منــه أن  ،خوارزمشــاه لــدینالفــداء) الــذي ســیعرفنا بتفاصــیل أخــرى عــن األ�ــام األخیــرة لجــالل ا
ــًا صــغیرًا لخوارزمشــاه وقتلــه صــبراً  ــدین،جنكیزخــان أســر ابن خوارزمشــاه إلــى نهــر  ((وهرب جــالل ال

فـأمر بهـن جمیعـًا  ،وزوجتـه وجماعـًة مـن نسـائه وهـن خائفـات مـن األسـر ،السند �سیرًا فرأى والدتـه
و�نمـا  ،ُ�سمع �مثله في تار�خ اإلسـالم �لـهفُغرِّقن جمیعًا في النهر!!)) هذا الحادث الفظیع الذي لم 

نجد له نظائر �ثیرة في حیاة الهنود البوذیین �سبب معتقداتهم البدائیة فـي ضـرورة مـوت المـرأة مـع 
وهـــي عـــادة �انـــت معروفـــة أ�ضـــًا لـــدى �عـــض  ،و�ـــذلك ضـــرورة مـــوت جوار�ـــه أو عبیـــده ،زوجهـــا
إنمــا  ،خوارزمشـاه هـذا جـالل الــدین موقـف و�ثیـر مـن الشــعوب البدائیـة القد�مـة. نقــول أن ،الفراعنـة

هـذا عـن رأي  )1(�ما أثبته موقفه اآلخـر مـع خادمـه المیـت(قلیج) ،یثبت فقدانه لعقله في آخر أ�امه
خوارزمشـاه. أمـا األتـراك فـإنهم �جعلـون مـن سـلطانهم التر�ـي هـذا  مؤرخینا العـرب فـي جـالل الـدین

ومـن هـؤالء  ،أشـد المسـلمین تقـوَّى وفضـیلة ورحمـة ومسلمًا مـن ،�طًال من أ�طالهم القومیین العظام
 ،الشاعر التر�ي القومي الحدیث: نامق �مال الذي �تب عـن جـالل الـدین مسـرحّیة مـؤثرة ،الُكّتاب

                                  
حدث في أثناء الهزائم التي عاناها جالل الدین خوارزمشاه أن مات خادم له یدعى(قلیج) فأظهر من الحزن والهلـع علیـه مـا یتجـاوز  )1(

ر خدمـه بتقـد�م �أنه حـي وراح �صـطحبه حیثمـا حـل وارتحـل و�ـان �ـأم ،ثم أنه امتنع عن دفنه وأمر الجمیع �إكرامه والعنا�ة �ه ،الوصف
وظلـت جثـة قلـیج مـع جـالل  ،الطعام إلى (قلیج) فیطیعون خوفًا من سیدهم المجنون فقد قتل أحد خدمه ألنـه تجاسـر وقـال أن قلـیج میـت

 فأمر عندئذ بدفنه. هذه الحاثة یرو�ها ابن األثیر في (الكامل).  ،إلى أن اضطر إلى الفرار وحیدًا  ،الدین خوارزمشاه 
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وعــّده مــن شــهداء اإلســالم العظــام. ولســُت أدري  ،رفعــه فیهــا إلــى ســماء المجــد والتضــحیة والفــداء
رتین. المهـم فـي �ـل هـذا أن المغـول مضـوا مـن �عـد كیف �مكن التوفیق بین وجهتي النظـر المـذ�و 

ذلــــك �كملــــون حمالتهــــم �خر�ــــون و�قتلــــون و�ســــتبیحون المحرمــــات علــــى حــــّد وصــــف ابــــن األثیــــر 
 لسیرتهم. 

هــــ اســـتطاعوا التغلـــب علـــى مقاومـــة ســـالجقة األناضـــول الـــذین استســـلموا �ســـرعة 641وفـــي عـــام  
نائبـًا ) وعینوا (معـین الـدین براولـه ،جوا منهالكنهم عادوا فخر  ،فاحتل المغول أراضي آسیا الصغرى 

 عنهم في حكمها. وأ�قوا الملوك السالجقة �مجرد رموز الستقالل مز�ف. 

هــ وتـم انقـراض الدولـة العباسـیة. وانطـوت صـفحة عجیبـة 656وسقطْت �غداد فـي یـد هوالكـو سـنة 
 من صفحات التار�خ. 

 دولة الموحدین في األندلس: -4

لـذا لـم نجـد مـا �حوجنـا  ،الرومـي شـيء ذو صـلة �األنـدلس وأهلهـا جالل الـدین في سیرة لیس      
ومـــع ذلـــك فإتمامـــًا للفائـــدة نقـــول أن األنـــدلس  ،إلـــى نشـــر صـــفحات التـــار�خ الخـــاص بهـــذه الـــبالد

خضـــعت لحكـــم دولـــة الموحـــدین منـــذ أوائـــل القـــرن الســـادس الهجـــري حتـــى منتصـــف القـــرن الســـا�ع 
 موقفها من الفلسفة ومن التصوف. الهجري. و�همنا من هذه الدولة 

جاء الموحدون إلى الحكم �عد دولة المرا�طین أبنـاء وقرا�ـة یوسـف بـن تاشـفین. �ـان المرا�طـون قـد 
و�لفوه �شرح أرسطو. وقد عـرف ابـن  ،هـ ) وز�رًا لهم533عینوا الفیلسوف ابن �اجة (المتوفى سنة 

مـا عـرف عنـه أنــه �ـان ینتقـد فكـر أبـي حامــد �اجـة میلـه إلـى الفـارابي المعلـم الثــاني وتعصـبه لـه. �
الغزالي في �ل مناسبة وقد تعرضت مؤلفات الغزالي إلى اإلهانة بل التحر�م فـي أ�ـام المـرا�طین إذ 

 ،المؤســس الروحــي لدولــة الموحــدین ،اعتبروهــا مــن (الكفر�ــات). ولمــا اجتمــع المهــدي بــن تــومرت
و�ـــدعوا هللا أن ینصـــر أعـــداءهم الموحـــدین مضـــى الغزالـــي یلعـــن المـــرا�طین  ،�ـــالغزالي فـــي الشـــام

 لیأخذوا له بثأره منهم.  ،علیهم

أعادوا االعتبار إلى مؤلفات ابي حامـد  ،وجاء الموحدون �الفعل إلى الحكم ،وعندما ُهزم المرا�طون 
هـــ) 594الغزالــي و�عكــس ابــن �اجــة مضــى الفیلســوف ابــن الطفیــل وز�ــر الموحــدین (المتــوفى ســنة 

�ــدافع عــن الغزالــي: ثــم أن ابــن الطفیــل مؤلــف (حــي بــن �قظــان) �ــان منحــازًا إلــى یهــاجم الفــارابي و 
ونقلها عنه في القـرن السـادس  ،الفلسفة اإلشراقیة التي ظهرت أول ما ظهرْت في مؤلفات ابن سینا
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هجر�ـــة، وقـــیض لهـــذه الفلســـفة أن  587الســـهروردي المقتـــول فـــي الشـــام ســـنة الهجـــري المتصـــوف 
   االندلسي إبن عر�ي �ما سیأتي في موضعه.تكتمل على ید الصوفي 

فأكرمــه ملــو�هم  ،ثــم أن ابــن الطفیــل قــدم صــد�قه الفیلســوف ابــن رشــد إلــى مخدومیــه الموحــدین  
وُعـرف عـن ابـن رشـد  ،واإلضـافة إلیـه ،و�ذلك استطاع أن یتفرغ لشرح أرسطو ،األوائل أشد اإلكرام

أنــه حــاول االبتعــاد عــن فكــر أفالطــون �مــا  ،أنــه �ــان �فضــل أرســطو علــى �قیــة فالســفة اإلغر�ــق
�عكس الفارابي الذي حاول االبتعاد عن فكر أفالطون �عكـس الفـارابي الـذي حـاول جهـده أن یوفـق 

 بین أفالطون و أرسطو.

بــین منطــق الفلســفة مــن  فــقأن یو  ،الــذین ســبقوه ،مثــل جمیــع الفالســفة المســلمین ،حــاول ابــن رشــد
مختلفـان  ،ًال مـثلهم �ـأن الـدین والفلسـفة متحـدان فـي الغا�ـةقائ ،جهة والوحي الدیني من جهة أخرى 

�عتمــد الــدین علــى (الــوحي)  ،فــي الوســیلة. ففــي حــین تســتند الفلســفة إلــى (العقــل) �وســیلة للمعرفــة
كواسطة للعرفان ألنه من هللا. هذا عن الفلسفة فماذا نعرف عن التصوف في األندلس أثنـاء القـرن 
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) �أنه أخذ التصوف أثناء مقامه أو نشأته في األندلس على 638�ي (المتوفى سنة اعترف ابن عر 
) شیخًا وشیخة من المتصوفة هناك. و�حدثنا في �عض مؤلفاتـه �أنـه خـدم إحـدى أولئـك 55أیدي (

العابـدات مـدة سـنتین وانقطـع إلیهـا تمامـًا. وعلـى هـذا فـإنَّ التكـون الروحـي البـن عر�ـي قـد تـمَّ أثنـاء 
ي موطنـــه األنـــدلس. لكنـــه إلـــى ذلـــك درس مؤلفـــات المشـــارقة واطلـــع علیهـــا الســـیما رســـالة نشـــأته فـــ

ر القــــارئ �ــــأن ابــــن عر�ــــي معاصــــر البــــن الفارض(ســــلطان القشــــیري. ولعــــل مــــن المفیــــد أن نــــذ�ّ 
ائج قو�ــة ال شــو�ــین أدبیهمــا ومعتقــداتهما و  ،العاشــقین) وقــد عــاش �الهمــا تحــت رعا�ــة األیــو�یین

ت مـذهب أن ابـن عر�ـي هـو الـذي ثّبـ وسرى المستشـرق اإلسـباني اثـین �الثیـو�ـ ،تحتاج إلى برهان
ثــم أنــه ســاهم فــي ترســیخ �ثیــر مــن المفــاهیم  ،األفالطونیــة المحدثــة فــي الفكــر الصــوفي اإلســالمي

لكن هذا ال ینفي أ�ضـًا مـا تؤ�ـده رسـائل ابـن عر�ـي فـي  ،الدینیة المسیحیة في التصوف اإلسالمي
لـبعض المسـیحیین المشـارقة الـذین تعـاونوا مـع الصـلیبیین أثنـاء الحمـالت  أنه أعلن العداء الصر�ح

قــدم الــدعم ســرًا أو علنــًا تن علــى عــدم التســاهل مــع أ�ــة فئــة و الصــلیبیة. وقــد حــرص الحكــام المســلم
و�ــان الســالجقة �ظهــرون أشــد اإلعجــاب البــن عر�ــي و�كرمونــه و�عظمونــه  ،إلــى أعــداء المســلمین

وتزوج فیها من والدة الشیخ  ،یون. وقد عاش ابن عر�ي في قونیا فترة طو�لةتمامًا مثلما فعل األیو�
وقـام ابـن عر�ـي برعا�ـة ر�یبـه وتوجیهـه نحـو  ،حـین �ـان هـذا طفـالً  ،الصوفي صـدر الـدین القونـوي 

فلم �خیب ظنه. فبفضل الصدر القونوي تهیأ لمؤلفات ابن عر�ـي أن تـذ�ع وتنتشـر  ،عالم التصوف
م اإلسالمي السـیما فـي األناضـول و�یـران والهنـد وحـین وقعـت آسـیا الصـغرى في جمیع أرجاء العال
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واصـل هـؤالء أسـلوب أسـالفهم السـالجقة فـي أظهـار  ،كلها وغیرها من البالد تحت الحكم العثمـاني
التعظــــیم واإلجــــالل لمؤلفــــات ابــــن عر�ــــي وفكــــره وتصــــوفه. حتــــى أنهــــم نســــبوا إلــــى بر�ــــات الشــــیخ 

یــزنطینیین وخصوصــًا عنــد فــتحهم القســطنطینیة فــي القــرن الخــامس انتصــاراتهم علــى الب ،الصــوفي
عشـــر المیالدي(التاســـع الهجـــري). �ـــان ابـــن عر�ـــي مثـــل أغلـــب المتصـــوفة ُ�ظهـــر العـــداء الشـــدید 

هـذا  ،وذلك �فضل رعا�ة السالجقة واألیو�یین له ،ومع ذلك فإن أذاهم لم �مسه ،للفقهاء وأهل النقل
 والتزمت الدیني.   ةمن النزعة السلفیما عرفت �ه هاتان الدولتان مع 

عــن  ،عــرف �یــف �مــوه و�خفــي أغراضــه مثلمــا فعــل �ثیــر مــن الصــوفیة العــرب ،لكــن ابــن عر�ــي
والتأكیــد الشــدید علــى الكرامــات التــي تقــع لــه مــن جهــة أخــرى   ،طر�ــق التالعــب �األلفــاظ مــن جهــة

رنـا أن الـدولتین المـذ�ورتین مما �ان له أعظـم التـأثیر فـي نفـوس العامـة فـي تلـك العصـور. وقـد ذ�
وأ�عــاد الفالســفة وأهــل الفكــر والمبــدعین  ،أثرتــا �ســط الرعا�ــة علــى المتصــوفة والمجاذیــب والــدراو�ش

ور�مـا نعـود إلیهـا فیمـا یلـي مـن الصـفحات. وسـوف نجـد  ،ألسباب أشـرنا إلـى �عضـها ،من الشعراء
ـــل فـــي متصـــوفة المشـــرق اإلســـالمي ـــأثیر هائ ـــاً  ،أن ابـــن عر�ـــي �ـــان ذا ت وفـــي  ،إن ســـلبًا أو إ�جا�

 مقدمتهم: جالل الدین الرومي.
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 -الفصل الثالث  -

 مصادر سیرة جالل الدین الرومي -1

فـإن جمیـع المصـادر األولـى التـي دونـت  ،على الرغم من انتسـاب الرومـي إلـى جـذور تر�یـة      
اضـرة خرسـان التـي وسبب ذلك هو مولده ونشـأته فـي مدینـة(بلخ) ح ،سیرته مكتو�ة �اللغة الفارسیة

ومن ثم فإن الفارسیة ظلت وسـیلته األساسـیة فـي التعبیـر عـن  ،یتكلم أهلها و�كتبون �اللغة الفارسیة
مـن ناحیـة أخـرى فـإن اللغـة التر�یـة فـي عصـر الرومـي لـم تكـن  ،هذا من ناحیـة ،شعرًا ونثراً  ،نفسه

ولـة. فمـن المعلـوم أن التر�مـان قد تطورْت �عْد إلى الحْد الذي �مكنهـا أن تكـون اللسـان الرسـمي للد
�عیشون في سهوب آسیا الوسطى في صورة قبائل بدو�ة مترحلة  ،حتى القرن الرا�ع الهجري  ،كانوا

ظهــرت علــى  وأن الدولــة الســلجوقیة التــي ،ال شــغل لهــا غیــر البحــث عــن المراعــي والكــأل لمواشــیها
التــي خرجــت تلــتمس   ،األولــى �انــت الموجــة التر�یــة ،فــي القــرن الخــامس الهجــري  ،مســرح التــار�خ

فلـیس لنـا إذن أن نعجـب مـن اتخـاذ  ،األقوام التر�مانیة موقعًا �ارزًا في الوجـود الحضـاري اإلنسـاني
الســیما إذا تـذ�رنا �ــأن الفــرس والتـرك ظلــوا طــوال عهــود  ،لغــةً  رسـمیة لــدولتهم ،السـالجقة للفارســیة

ل عن جسم الدولة للحصول على اسـتقالل االنفصا ،�حاولون �كل وسیلة ،الحكم العر�ي اإلسالمي
إلـــى أن تهیـــأ للبـــو�هیین اإلیـــرانیین فـــي القـــرن الرا�ـــع  ،ضـــمن إمـــارات و�یانـــات خاصـــة ،ولـــو نســـبي

الهجــري تكــو�ن ذلــك الكیــان الــذي امتــد وتوســع حتــى مكــّنهم مــن االســتیالء علــى عاصــمة الخالفــة 
رن الخـامس الهجـري واسـتطاعوا طـرد العباسیة  �غداد. ثم نجح السالجقة فـي إنشـاء دولـتهم فـي القـ

البــو�هین والحلــول محلهــم مــع االســتیالء علــى أمــاكن لــم تصــل إلیهــا أیــدي البــو�هیین الســیما �ــالد 
األناضــول. وممــا شــجع الســالجقة علــى اّطــراح العر�یــة وتــرجیح الفارســیة صــعو�ة اللســان العر�ــي 

ا فضــًال عــن ارتقــاء اللغــة العر�یــة هــذ ،واخــتالف مخــارج حروفــه عــن اللســان التر�ــي اختالفــًا شــدیداً 
و�لوغها أوج عظمتها في عصرها الذهبي ذلك ولیس من شـك فـي أن التشـا�ه المالحـظ بـین  ،وقتئذٍ 

مناخ �ٍل من إقلیمـي تر�سـتان وخراسـان �ـان لـه  تـأثیره الهـام فـي تشـكیل نفـوس أبنـاء شـعوب تلـك 
ــ ،وصــیاغة طبــائعهم ،البلــدان یر فــي المیــادین الثقافیــة خصوصــًا ع التــأثر والتــأثو وذلــك �ســتدعي وق

و�مــا أن األدب  ،وهكــذا تــم نقــل �ثیــر مــن تقالیــد األدب الفارســي إلــى األدب التر�ــي ،األدب والفــن
فلیس مـن عجـب أن یـنعكس هـذا �لـه فـي  ،الفارسي ذاته تأّثر �األدب العر�ي اإلسالمي أشد التأثر

ر�ن الفارسـي والعر�ـي فـي آٍن واحـد ومـن الذي أصـبح فـي النتیجـة واقعـًا تحـت التـأثی ،األدب التر�ي
ُنقــل علــى  ،مــع التحــو�ر واإلضــافة ،ي الــذي تبنــاه الشــعر الفارســيلــذلــك أن العــروض العر�ــي الخلی
�ذلك ُأدخلت فـي جسـد اللغـة التر�یـة عشـرات اآلالف مـن األلفـاظ  ،تلك الصورة إلى الشعر التر�ي
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یـة والفلسـفیة التـي ابتـدعتها الحضـارة العر�یـة الفارسیة مع جمیع المصطلحات األدبیـة والفنیـة والعلم
 اإلسالمیة. 

و�ـان �طرزهـا �اللغـة العر�یـة فـي �ثیـر  ،كتب جالل الدین الرومي إذن آثاره جمعاء �اللغة الفارسیة
فقد حصل علـى  ،و�انت معرفته �اللغة العر�یة ممتازة ،من المناسبات مثل غیره من األد�اء الفرس

وفـي الشـام �شـكل خـاص. لكنـه لـم �كتـِف بـتعلم  ،ائها أثناء دراسـته فـي َبلـخإجازة �بار أد�ائها وعلم
ـــتكلم �اللغـــة الیونانیـــة  ،اللغتـــین المـــذ�ورتین بـــل تعـــداهما إلـــى اللغـــة اإلغر�قیـــة ألنـــه �ـــان �حســـن ال

التي تعلمها عن طر�ـق عالقاتـه بنصـارى الـروم المقیمـین فـي آسـیا الصـغرى منـذ العصـر  ،الدارجة
 ،أ�ضًا حین �انت هذه البالد مستقرًا لإلغر�ق �ما هـو معـروف. وقـد أدت معرفتُـهوقبله  ،البیزنطي

 ،إلى تعلق النصارى السیما الرهبان منهم �ـه ،لإلغر�قیة الكالسیكیة وللهجة الیونانیة الدارجة أ�ضاً 
وتأثرهم �فكره وطر�قته الصوفیة الخاصة. على أن التأثر لم �قتصر علـیهم وحـدهم فقـد تـأثر جـالل 

�ــالفكر المســیحي ومســالك الرهبــان فــي االدیــرة ممــا انعكــس �شــكل واضــح فــي  دین الرومــي نفســهالــ
وطر�قتــه الصــوفیة. فیمــا یلــي نقــدم قائمــة مــوجزة �أســماء أهــم المصــنفات (المصــادر) التــي  فلســفته

 ،المدونــة جمیعــًا �اللغــة الفارســیة التــي ال أحســن قراءتهــا ،ُعینــت بروا�ــة ســیرة جــالل الــدین الرومــي
�مـا  ،فاطلعـُت علـى �عـض مـا تـرجم إلیهـا مـن تلـك المؤلفـات ،كنني استفدُت مـن معرفتـي �التر�یـةل
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كتــاب (أقــوال الشــمس): فــي أثنــاء وجــود شــمس الــدین التبر�ــزي فــي مدینــة قونیــا عاصــمة  -3

ُعني أحد المر�دین بتسجیل أقوالـه وحـواره مـع جـالل الـدین الرومـي وغیـره مـن  ،األناضول
وهــو الــذي قــام  ،ابــن جــالل الــدین الرومــي ،والمظنــون أن ســلطان ولــد ،أصــحا�ه ومحبیــه

إذ تســــود الفوضــــى فــــي جمیــــع  ،�ــــأداء هــــذه المهمــــة الصــــعبة. والكتــــاب غر�ــــب فــــي �ا�ــــه
 ،شـــیخه شـــمس الـــدین أثنـــاء الحـــدیث�ـــان �ســـجل �ـــالم  ،صـــفحاته و�بـــدو أن ســـلطان ولـــد

غامضــًا  ،فبقــي علــى حالــه ،ولــم �قــدر لــه فیمــا �عــد أن �عیــد تنظــیم الكتــاب ،و�ســرعة فائقــة
 واطلعت علیه في ترجمته التر�یة.  ،محیرًا �حتاج إلى فك أللغازه وطالسمه
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و�ـان هــذا  ،كتـاب "مناقـب موالنــا جـالل الــدین": تـألیف أحــد مر�د�ـه واســمه [سـیبیه ســاالر] -4
م أي �عـد وفـاة الرومـي 1312وتـوفي سـنة  ،مـدة أر�عـین سـنة ،الرجل قد صـاَحب الرومـي
 �أر�عة عقود من الزمن. 

ألفـــه �ـــأمر مـــن شـــیخه الصـــوفي(أولو عـــارف  ،كتـــاب "مناقـــب العـــارفین": ألحمـــد أفالكـــي -5
وهــذا هــو منشــأ لقبــه. و�ــدأ  ،حفیــد الرومــي. �ــان أحمــد أفالكــي مــن علمــاء الفلــك ،جلبــي)

و�حفـــل �ضـــروب  ،م وهـــو یهـــتم �المناقـــب أكثـــر مـــن الحقـــائق العلمیـــة1318 بتألیفـــه ســـنة
الخرافات واألساطیر وال �خلو من أخطاء تار�خیة أشار إلیها مترجم الكتاب إلى التر�یـة : 

�مــــا صــــحح �ثیــــرًا منهــــا األســــتاذ المتخصــــص بدارســــات  ،البروفیســــور تحســــین الیــــازجي
�تا�ـه (موالنـا جـالل الـدین الرومـي) وألن في  ول بنارليغعبد الباقي المتصوف  ،الرومي

مؤلفات هذا العاِلم هي المعول علیها في العالم الشرقي والغر�ي الیوم في جمیع الدراسـات 
وعلـى �تا�ـه اآلخـر: (شـرح  ،الخاصة �جالل الدین الرومي فقد اعتمدت علـى هـذا الكتـاب

كــي تتوضــح صــورة  ،المثنــوي) �عــد أن ترجمــت منهــا مئــات الصــفحات إلــى اللغــة العر�یــة
جالل الدین الرومي في ذهني. �ما ترجمُت الكثیر من حكا�ات (مناقب العـارفین) ألحمـد 

 ولما تعكسه من أجواء القرون الوسطى وعقلیة ابنائها. ،لما فیها من طرافة ،أفالكي
  -وهي: ،مؤلفات جالل الدین الرومي -6

الكتاب األعظم �عـد القـرآن  ،ر�يخارج العالم الع ،الشهیر الذي ُ�عد لدى المسلمین المثنوي  .أ 
 توالمثنــوي قصــیدة تعلیمیــة مطولــة یتجــاوز عــدد أبیاتهــا خمســة وعشــرون ألــف بیــ ،الكــر�م

 ،وقافیتهـا مـن المـزدوج أو مـا �سـمى �الفارسـیة �ـالمثنوي  ،ل) وهي مـن �حـر الرمـ25000(
لفیـة ابـن وأشـهر ذلـك أ ،وفي اللغة العر�یة ُنظمت أغلب القصائد التعلیمیة على هذا النسق

وابــن مالــك معاصــر للرومــي. والمثنــوي صــورة فنیــة أدبیــة جمیلــة للفكــر  ،مالــك فــي النحــو
 جالل الدین الرومي. و�قع في ستة مجلدات.  الصوفي �حسب طر�قة

أو " دیــوان شــمس الحقــائق" و�شــتمل علــى األشــعار العاطفیــة الملتهبــة  " الــدیوان الكبیــر"  .ب 
وأغلـب  ،)30000وأبیاتـه تتجـاوز ثالثـین ألـف بیـت( التي قالها الرومي في العشـق اإللهـي

وذلــك �حســب تقالیــد الشــعر الفارســي. ألن  ،المقطعــات التــي فیــه مذیلــة �اســم شــمس الــدین
 شمس الدین �مثل (المحبوب). 

وهــو �ضــم المــواعظ والــدروس التــي �ــان الرومــي یلقیهــا علــى تالمذتــه  ،"فیــه مــا فیــهكتــاب"  .ج 
 ومر�د�ه. 

ــة  147وي علــى " و�حتــرســائل الرومــي"  .د  رســالة وجههــا الرومــي إلــى القضــاة ورجــال الدول
 و�لى أصحا�ه وأقر�ائه. 
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     سیرة جالل الدین الرومي  -2

 -تسهیًال للبحث تمَّ تقسیم حیاة الرومي على ثالث مراحل:

 مولده ونشأته في بلخ خرسان.  .أ 
 فترة األسفار. .ب 
 مستقره األخیر في قونیا �األناضول.  .ج 

 -رات:وتقسم إلى ثالث فت

 عهد التدر�س والوعظ واإلفتاء.  -1
 اللقاء �شمس الدین التبر�زي. -2
 حسام الدین جلبي) -صالح الدین. ب ئغالصا -ما �عد غیبة شمس الدین (أ -3

 :المولد والنشأة في بلخ - أ

هــــ تـــوفي �مدینـــة بلـــخ العـــالم الوقـــور حســـین الخطیبـــي المنتمـــي إلـــى أجیـــال 546فـــي ســـنة 
هـو بهـاء الـدین ولـد  ،ر�ًا وراءه طفًال صغیرًا في الثالثـة مـن العمـرتا ،متعاقبة من العلماء األفاضل

واإلشــراف بنفســها علــى تعلیمــه. ومــا �ــاد بهــاء  ،فتعهــدْت األرملــة الحكیمــة المتعلمــة بتر�یــة ولــدهما
الــدین یبلــغ ســن الحلــم حتـــى أصــبح مدرســًا ناجحــًا یتــزاحم علـــى دروســه الطلبــة مــن جمیــع أنحـــاء 

فمضــى �جتــاز  ،ین هجــر التــدر�س �عــد فتــرة وانصــرف إلــى طر�ــق التصــوفالمدینــة. لكــنَّ بهــاء الــد
 ،وتضـــاعف عـــدد مر�د�ـــه ،المراحـــل المعروفـــة واحـــدة �عـــد األخـــرى حتـــى بلـــغ مرتبـــة الشـــیخ الكامـــل

ه تفرح بتصد�قها عقول البسـطاء فـي فوحصل على لقب سلطان العلماء في حكا�ة أو أسطورة طر�
 عصور الظلمات. 

قـراُن بهـاء الـدین ولـد علـى (مؤمنـة ) خـاتون التـي قیـل أنهـا بنـت أحـد أمـراء هــ ُعقـد 595وفي عام 
وذلـك  ،قد تمت وهو قـد تجـاوز سـن الخمسـین ،هذه ،و�الحظ هنا أن الز�جة األولى لبهاء ولد ،بلخ

فالمعروف أن المجتمع اإلسالمي �أخذ �فكرة الزواج المبكر �حسب المنقـول عـن  ،أمر یلفت النظر
مــن ســبب لــذلك التــأخر فــي الــزواج. علــى أ�ــة حــال...... �عــد ســنة واحــدة مــن  البــد إذن ،الرســول
طفلهـا الثـاني جـالل عـد عـالء الـدین �سـنتین وضـعْت �و  ،وضعْت مؤمنة �كرها عالء الدین ،الزواج
ر له أن �كون أحد أكبر مشاهیر شعراء العالم اإلسالمي القد�م. لكـن أحمـد أفالكـي الذي قدّ  ،الدین

و�قـول  ،وجـود أخـت �بـرى لعـالء ولجـالل اسـمها (فاطمـة) خـاتون  ،ناقب العارفینیثبت في �تا�ه م
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�عــد هجــرة والــدها بهــاء ولــد إلــى األناضــول ألنهــا �انــت متزوجــة  ،أن (فاطمــة ) هــذه �قیــت فــي بلــخ
وأنها �انت سیدة فاضلة تقـوم �اإلفتـاء. و�حسـب أفالكـي أ�ضـًا فـإن عـالء الـدین �ـان  ،برجل بلخي

أما جالل الدین فلم یتجاوز الخامسة. (سنشیر فیما �عد إلى خطـأ  ،ا�عة من العمروقتئذ قد بلغ الس
   -أفالكي في تقدیر عمر الصلیبیین). المهم في هذا الموضوع هو السؤال التالي:

و�ذا �ان بهاء ولد لم یتزوج إال  ،وهي أكبر سنا من أخو�ها ،إذا �انت فاطمة خاتون بنتًا لبهاء ولد
یؤ�د جمیع الدارسین فكیف �مكن التوفیـق بـین الخبـر�ن؟ لـیس هنـاك إال جـواب  �مؤمنة خاتون �ما

قبــل زواجــه �مؤمنــة  ،واحــد وهــو أن فاطمــة خــاتون البــد أن تكــون بنتــًا لجار�ــة �انــت عنــد بهــاء ولــد
ووجــود هــذه الجار�ــة هــو التفســیر المطلــوب لتــأخر زواج بهــاء ولــد. وهــذا شــيء وارد فــي  ،خــاتون 

عـــدا  ،�ـــان لـــه جار�تـــان ،ســـلطان ولـــد ،عائلـــة (الرومـــي) ســـنجد أن أبنـــهالعصـــور الوســـطى. وفـــي 
 فضًال عن أوالده من زوجته.  ،زوجته و�نهما ولدتا له عددًا من األوالد

ولـم �شـیروا  ،أهملوا فاطمة خاتون  ،ومما یؤ�د استنتاجي هذا أن الدارسین القدامى والمحدثین أ�ضاً 
ولــد. والظــاهر أن صــلتها �أســرة والــدها قــد انقطعــت منــذ إلیهــا إال فــي معــرض تعــدادهم ألوالد بهــاء 

والـدلیل  ،هجرتهم. وذلك أمر طبیعي وال یثیر شكًا خصوصًا إذا علمنا أن (فاطمة) لم تخلف نسـالً 
حیــث ذ�ــر أســماء جمیــع الــذ�ور مــن األبنــاء واألحفــاد إلــى حــد  ،نجــده فــي شــجرة عائلــة (الرومــي)

 لوجود أبناء لفاطمة. دون أن �كون هناك أ�ة إشارة ،عصرنا هذا

السـمرقندي) و(سـید برهـان  هالدین الل ف�ان هما (شر كان لبهاء الدین ولد مر�دان أو صاحبان مقرّ 
وقـد أخـذ هـذان الـرجالن  ،و�ـان الثـاني شـدید التفـاني فـي خدمـة شـیخه �مـا سـنرى  ،الدین الترمـزي)

مخایـــل ذ�ـــاء نـــادر علـــى عاتقهمـــا مســـؤولیة تعلـــیم جـــالل الـــدین الـــذي تبـــدت علیـــه منـــذ الصـــغر 
واعتاد جالل الـدین أن یتوجـه یومیـًا  ،مصحوب �أدب جّم وُخُلق متین حبّبه إلى قلوب جمیع الناس

مصـغیًا �كـل جوارحـه إلـى مـا یلقیـه والـده مـن  ،إلى مدرسة أبیه لینزوي في أحد أر�ان غرفة الدرس
مؤمنـة خـاتون �انـت  و�ضـیف أحمـد أفالكـي موضـحًا �ـأنَّ  ،ِحَكم ومواعظ وأفكـار ومناقشـات نظر�ـة
فأنهـا لـم ُتهمـل العنا�ـة التامـة  ،لو الشمائل ونبیل الصـفاتحمع حرصها الشدید على تحلي ولدیها �

لما امتاز �ـه مـن  ،و�انْت أشد اهتمامًا �إظهار رونق جالل الدین ،�حسن مظهرهما وأناقة ملبسهما
نفس وجمـال القلـب وجمـال . وهكذا  نشأ جالل الدین على عشق الجمـال: جمـال الـةوضاءو وسامة 

ا �ــان �صــرح �ــأّن ذالفكــر وجمــال الجســد. و�ــان أ�ضــًا شــدید الشــغف �النظافــة فــي �ــل شــيء ولهــ
 الحمام هو أحد أحّب األماكن إلى قلبه. 
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 ،منذ الطفولـة تفـتح قلـب جـالل الـدین للحیـاة وللنـاس ولكـل مـا فـي الطبیعـة مـن مظـاهر ومخلوقـات
و�حمل الطعام بنفسه إلى إنـاث  ،ان یر�ي القطط في المنزلو� ،كان شدید العطف على الحیوانات

و�ـان یوصـي أصـحا�ه  ،الكالب المرضعات و�سیر مسـافات طو�لـة مـن أجـل إ�صـال الطعـام إلیهـا
ألن �ــل مــا فــي الحیــاة جــزء مــن الطبیعــة و�ســتحق الحــب لهــذا الســبب.  ،�محبــة الجمــادات أ�ضــاً 

لكنــه تمیــز عــنهم �مســالك مخالفــة  ،هــد الصــبافــي ع ،و�ــان �ثیــر االخــتالط �أقرانــه مــن الصــبیان
وأحیانـًا �انـت تصـدر عنـه أقـوال  ،لمسالكهم إذ �ان صبیًا صغیرًا ال �عبـث وال یـؤذي أحـدًا أو شـیئاً 

فـي أحـد األ�ـام �ـانوا جمیعـًا یلعبـون فـوق  ،تثیر دهشتهم وارتباكهم فال �عرفون �یـف یتعـاملون معـه
  -أحد السطوح. فقال واحد من األوالد:

 یا نقفز من هذا السطح إلى السطح المجاور.ه -

 -ابتسم جالل الدین ابتسامة غامضة وقال:

 ،لــو �ــان لــد�ك الشــجاعة والجــرأة  ،القطــط ضــعفال! القفــز فــوق الســطوح تقــدر علیــه أ -
 لع على خفا�ا العالم؟!أال تر�د أن تطّ  ،فرافقني لنحلق بین السموات السبع

ور�ما �ـان سـبب انهماكـه بهـا  ،ل الدین منذ صباه المبكرهذه األفكار الغر�بة بدأت تشغل �ال جال
وقــد شــاع عنــه فــي ذلــك العهــد أنــه �ــان  ،كثــرة جلوســه مــع أصــحاب أبیــه و�صــغائه إلــى مناقشــاتهم

 على الرغم من حداثة سنة.  ،�شارك في �عض األحیان في النقاش

ــا فــي الفصــل الســابق أن خراســان والمنــاطق المجــاورة لهــا منــذ الر�ــع األخیــر ظلــت  ،لقــد اتضــح لن
أي مــدة نصــف قــرن مــن  ،للقــرن الســادس الهجــري حتــى نها�ــة الر�ــع األول للقــرن الســا�ع الهجــري 

ثــم عنــد الهجمــة  ،أوالً  ،راء الغور�ــة وشــاهات خــوارزممــعــًا للقتــال المســتمر بــین أ�مســرحًا مر  ،الــزمن
شـاهات خـوارزم جیوش خوارزمشاه حتى سقوط �ین صار القتال بین جیوش جنكیزخان و  ،المغولیة

 على ما ذ�رنا في الفصل السابق.  

وقضــى القســم األول مــن  ،هــذا �عنــي أن جــالل الــدین نشــأ وترعــرع فــي أجــواء محمومــة �األحقــاد 
حیاته في الساحة المصبوغة بدماء مالیین األبر�اء من المسلمین الذین وقعوا ضحیة جور األمـراء 

السباع الضار�ة على اقتسام ممتلكات الدولـة العباسـیة الذین انتابهم جنون الطمع فراحوا یتكالبون �
 المحتضرة. 
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 هبهاء الدین سلطان العلمـاء �منـأى عـن تلـك األحـداث األلیمـة بـل ر�مـا �ـان انخراطـ ،ولم �كن أبوه
نا�عًا مـن مشـاهدته بوضـوح لخـراب العـالم األمـامي والسـواد القـائم المخـیم علـى  ،في سلك التصوف

كیف صـــــــار النـــــــاس یـــــــدخلون فـــــــي دیـــــــن ،فیمـــــــا ســـــــبق ،وضـــــــح لنـــــــا دنیـــــــا النـــــــاس یومئـــــــذ. وقـــــــد
في الواقع) زرافاٍت ووحدانًا خصوصـًا �عـد التشـجیع الكبیـر الـذي  عالتصوف(والتصوف هو دین را�

ذلــك أن ارتــداء ثــوب التقــى والتظــاهر  ،لقیتــه المتصــوفة عنــد الســالطین والملــوك وأصــحاب النفــوذ
تصــفیة النوا�ـا.وفي ذلــك العصـر تحــول بنـاء الزوا�ــا �ـالورع أســهل علـى الغــادر�ن مـن عمــل الخیـر و 

إلــى مــا نســمیه الیــوم (�ــالمودة)  ،وتوز�ــع المــال علــى فقرائهــا ،والــر�ط و��قــاف أمــوال األوقــاف علیهــا
ــذ بــین جمیــع الحكــام �ــال اســتثناء. فالعباســیون والســالجقة واألیو�یــون والممالیــك  التــي شــاعت یومئ

وفیة �كــل وســیلة ممكنــة و�ــالطبع فبقــدر مــا یــزداد إكــرام صــللــم �قصــروا فــي إكــرام ا ،وحتــى المغــول
والنسـبة فــي هـذا األمــر دائمـًا عكســیة �ـال جــدال ومـن المعلــوم أن  ،تقــل رعا�ـة الفالســفة،المتصـوفة 

ففــي مثــل تلــك األحــوال �ســتأثر  ،التصــوف ال یزدهــر إال فــي أشــد عصــور التــار�خ ظالمــًا ووحشــیة
�عـد أن �فقـد �ـل  ،فینسـحب �ـل فـرد إلـى داخـل روحـه ،فـوسالیأس �القلوب وتنطفـئ اآلمـال فـي الن

رغبة فـي تغییـر األوضـاع أو تحسـین األمـور. �قـول المفكـر المعاصـر د. ارثـر ك. روجـرز (( فـي 
و�ذ  ،األوقات الردیئة تشغل الفلسفة نفسها �الطرق التي تمكن الفرد من إرضاء نفسه وحل مشـاكلها

فعلیـه  ،أو عن معالجة شرور العالم الخـارجي ،غییرهاو�عجز عن ت ،یدهتخرج ظروف اإلنسان من 
�ـي یولـد فــي داخـل نفسـه تلـك الطمأنینــة الفكر�ـة التـي تهیـئ لــه  ،أن �كـون مسـتقًال عـن ذلــك العـالم

 وتصونُه من تقلبات األقدار). ،السرور

ین فحین سـقطت أثینـا تحـت أقـدام المقـدونی ،والتار�خ �مدنا �كثیر من األمثلة على صحة هذا القول
الكبـرى: األبیقور�ـة والكلبیـة والرواقیـة وأخیـرًا  ظهرت المـذاهب الروحیـة ،في القرن الرا�ع قبل المیالد

وهي تتفق بینها جمیعًا على ضرورة االنسـحاب إلـى داخـل الـنفس واالنسـجام  ،األفالطونیة المحدثة
د والصـبر علـى االآلم واالنصراف عـن متـاع الـدنیا الغـرور وال یتـأتى ذلـك إال �القناعـة والزهـ ،معها

والرضا �الكفاف وخشونة العیش وأن یتقبل اإلنسان العالم حولـه �ـم هـو وأال �فكـر فـي المسـتقبل و 
هـذه األفكـار وأشـباهها دخلـْت جمیعـًا فـي جـذور ، وأن �كـون ابـن سـاعته  ،یتحسر علـى الماضـيال

 .و�انت الحجر األساس في بناء صرحه ،التصوف

صــوف �المشــرق العر�ــي فــي ذلــك العصــر واكــب ازدهــار علــم الكــالم مــن المعــروف أن ازدهــار الت
هـــ 538وفــي ســنة  ،الكالمــي الصــوفي الشــهیر ،هـــ تــوفي أبــو حامــد الغزالــي505ففــي ســنة  ،أ�ضــاً 

هـــ تــوفي المــتكلم الشهرســتاني مؤلــف 548وفــي ســنة  ،الزمخشــري  تــوفي المــتكلم المعتزلــي جــار هللا
و�ـل هـؤالء مـن أعـاظم أهـل الكـالم  ،الفـرج ابـن الجـوزي  هــ تـوفي أبـو597وفي سـنة  ،الملل والنحل
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هــ شـهدْت وفـاة المـتكلم الفیلسـوف الـواعظ فخـر الـدین الـرازي الـذي سـنتوقف 606والفقه ثم أن سنة 
 عنده. 

 ،مـن جهـة ،والكالمیون هم الذین اتخذوا(منطق) األغر�ق سالحًا لهم في الدفاع عن الشرع والوحي
فلسـفة �سـالحها ذاتـه مـن جهـة أخـرى لكـن الكالمیـین وعلمـاء الفقـه وفـي الهجـوم علـى ال ،وفي جهة

و�ذا  ،ذلــك العــدو هــو أهــل التصــوف أنفســهم، كــان لهــم عــدوأكثر جــرأة وأعمــق عــداًء مــن الفالســفة 
ألســباب ال  ،كــان الفالســفة  المســلمون قــد تجنبــوا جهــد إمكــانهم مهاجمــة الكالمیــین �شــكل صــر�ح

لمـــاذا؟ ألن المتصـــوفة  ،لـــم �كلفـــوا أنفســـهم تقـــد�م هـــذا التنـــازل فـــإن َّ المتصـــوفة ،محـــل لـــذ�رها هنـــا
أهـــل الــــدین  ،وحــــدهم ،فالصــــوفیة �علنـــون دومــــًا �ـــأنهم ،ضـــمنوا دائمـــًا وقــــوف العامـــة إلــــى جـــانبهم

مجتـذبین  ،مغـالین فـي الصـیام مواصـلین السـجود ،نـاس یـرونهم �اسـتمرار قـائمین اللیـلالو  ،الحقیقي
�فتحــون تكا�ــاهم ور�طهــم  ،ءشــطار واآلثمــین �ــال تفر�ــق وال اســتعالالفقــراء والمرضــى والمجاذیــب وال

وال �ـأبهون  ،ال �ـأنفون مـن معـدم مسـكین ،ووقت الرخاء والضیق ،وصیفًا وشتاءً  ،للجمیع لیل نهار
أو ملكــًا جــائرًا. والواقــع أن التصــوف فــي القــرن الســا�ع  ،وال �خــافون ســلطانًا متســلطاً  ،لغنــي مــتمكن

 ةشدیدة القوة وقد ساعد على ذلك ظروف �ثیرة ساهمت في تمتع المتصوفالهجري أصبح مؤسسة 
واالحتفــــاظ �ــــه حتــــى القــــرن التاســــع الهجــــري حــــین تــــم انتصــــار العثمــــانیین علــــى  ،بــــذلك النفــــوذ

و�ـان  ،�فتح القسطنطینیة  في منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر مـیالدي ،األورو�یین
 والقضاء على قسم �بیر من نفوذهم في المجتمع.  ،بتقلیل المتصوفةاستقرار الحكم العثماني نذیرًا 

قد حصل على مكانـة عالیـة لـدى غیـاث الـدین الغـوري  )2(كان المتكلم الفیلسوف فخر الدین الرازي 
زنـة ومـا وراء النهـر وخراسـان) حتـى أن غیـاث الـدین بنـى لـه مدرسـة غ(ُحكام  ،وأخیه شهاب الدین

                                  
�ـان شـافعیًا یـتكلم علـى ،  فـي الـري  ،هــ) أهلـه مـن طبرسـتان ومولـده 606-543( الـرازي أبـو عبـد هللا بـن عمـر التمیمـيفخر الـدین  )2(

اتصــل  ،انيعوعلــى الكمــال الســم ،أشــهر مؤلفاتــه (لبــاب اإلشــارات) و(التفســیر الكبیــر) ودرس علــى مجــد الــدین الجیلــي ،طر�قــة األشــعري 
اسـتوطن هـراة فحار�تـه طائفـة  ،�خوارزمشـاة دمحم بـن تكـش فلقـي مـن جمـیعهم اإلكـرام والحظـوة  �ما اتصل ،ة زن�سالطین الغور�ة ملوك غ

لـه تشـكیكات علـى مسـائل مـن دعـائم الـدین  ،قلیـاتعقال الذهبي في حقه( هو رأس الذ�اء وال ،(الكرامیة) وقیل أنهم أعطوه السم فمات �ه
مــن الصــوفي نجــم الــدین الكبــرى فلــم  فــیضي أن الــرازي ســعى إلــى أخــذ التــورث الحیــرة). یــروي المتصــوف الشــهیر عبــد الوهــاب الشــعران

�سبب انتقاد  ،یتحمل أن یترك علمه أو یواصل ر�اضة التصوف. و�روي �عض المؤرخین أن صلة الفخر الرازي �ابن عر�ي �انت سیئة 
 ابن عر�ي له . 

 عر الفخر الرازي: وممن مدحه الشاعر أبي حنین. من ش ،قصده العلماء والشعراء من �ل صوب 
 و�عظم الرازي  حین ُ�فتقد   المرأ ما دام حیًا �ستهان �ه 
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 ،)3(حین �ـان أغلـب سـكان هـراة علـى مـذهب دمحم بـن �ـرام الخراسـاني خاصة في(هراة). في ذلك ال
 في حین أن الرازي حّث الغور�ین على األخذ �المذهب الشافعي. 

هـــــ حــــدث أن أقــــام غیــــاث الــــدین مجلــــس منــــاظرة لفقهــــاء الكرامیــــة والحنفیــــة 595فــــي أثنــــاء ســــنة 
نبـرى لـه القاضـي ابـن القـدوة الـذي ا ،فلما تكلم الفخر الـرازي  ،ورعى بنفسه ذلك المجلس ،والشافعیة

المعــروف  ،ابــن األثیــر يعو�ـدّ  ،ولمــا طـال الجــدال قــام غیــاث الـدین وغــادر المكــان ،�مثـل الكرامیــة
فمـا �ـان مـن هـذا  ،على ابن القـدوة وأهانـه ،�عد ذلك ،�انحرافه عن الفلسفة أن الفخر الرازي تطاول

و وآراء الفـارابي وفلسـفة ابـن سـینا و�لهـا فـي إال أن یلصق �الرازي (تهمة) االنتمـاء إلـى فكـر أرسـط
نظـــر العامـــة (مـــن الكفر�ـــات) ثـــم أن ابـــن القـــدوة �كـــى واشـــتكى إلـــى الســـماء جـــرأة المتكلمـــین علـــى 

فأرســل غیــاث الــدین ینصــح الــرازي  ،وعنــد هــذا هــاج النــاس و�ــادت تقــع الفتنــة ،المجــاهرة �ــالكفر
�عــد ذلــك عــاد إلــى  ،تــرك مــذهب الكرامیــة �مغــادرة هــراة حتــى تهــدأ األحــوال. غیــر أن غیــاث الــدین

إذ عــد  ،فضــًال عــن الكرامیــة ،فاغتــاظ المتصــوفة ،مــذهب الجماعــة وصــار �أخــذ المــذهب الشــافعي
 انتصارًا شخصیًا للفخر الرازي. ،تحول غیاث الدین عن مذهبه

ي، علـى بید االسمعیلیة قد أثلج صدور أعـداء الـراز  602وال ُبدَّ أن مقتل شهاب الدین الغوري سنة 
 ُسرعان ما انتقل إلى �الط خوارزمشاه دمحم بن تكـش، وارث أمـالك الغـور�ین، فـاحتفى �ـه أن الرازي 

خوارزمشاه مثل الغور�ین، و�ذلك اسـتطاع مواصـلة بـث أفكـاره ونشـر علمـه. مـن الواجـب أن ُنشـیر 
�ـأِت �جدیـد،  في هذا الموضع إلى أن الفخر الرازي لم �كن مـن الُمبـدعین فـي میـدان الفلسـفة إذ لـم

ْف الفلســـفة اإلســـالمیة مـــا �ســـتحق التنو�ـــه، و�نمـــا �ـــان ُ�حِســـن الـــوعظ �اللســـانین العر�ـــي ضـــولـــم �
 والفارسي، وله قدرة شدیدة على التأثیر في السامعین و�قناعهم.

وصادف أن (خوارزمشاه) حكم على الصوفي مجد الدین البغدادي �الموت تغر�قًا في نهر جیحون 
ـــا) ســـنة  ـــه هـــو 605(أمودر� ـــى أســـاس أن ـــرازي عل ـــى الفخـــر ال ـــورًا إل هــــ فتوّجهـــت أصـــا�ع االتهـــام ف

وفي ذلك الوقت، �انـت دولـة خوارزمشـاه قـد توّسـعت  الُمحرِّض للسلطان على قتل رجل التصوف.
وامتــدت حتــى أخــذه الغــرور، و�ــدأ �منــي نفســه �ــأن �حكــم الــبالد اإلســالمیة جمیعــًا. و�حســب العــادة 

وسطى، استخرج خوارزمشاه مـن أصـحاب الفتـوى ُحكمـًا �عـدم شـرعیة الخالفـة الُمّتبعة في القرون ال
العباســیة وضــرورة إرجــاع الحــق إلــى أبنــاء اإلمــام علــي، و�هــذه الذر�عــة أعلــن الحــرب علــى الدولــة 

الـذي وجـدناه فـي الفصـل السـابق، یتشـّیع، �حسـب ابـن األثیـر،  العباسیة في عهد الناصـر لـدین هللا

                                  
لهـذا أطلـق علـى الكرامیـة لقب(المشـبهة) ودعـا  ،و حـدودذه جـوهر عنـددمحم بن �رام: ظهر في خراسان. �ان ُ�جسد  الخـالق الـذي هـو  )3(

 ،�بًا من الحنابلة . انتشر مذهبه فـي إیـران مـا وراء النهـر وخراسـان�ان في تشدده الدیني قر  ،تكفف �التسول بدًال من الكسبالإلى الزهد و 
 والظاهر أن حر�ته ارتبطت �اتجاهات سیاسیة . �ان أتباعه یرتدون خرقة الصوف و�غطون رؤوسهم �قلنسوة طو�لة . 
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د �اإلسـمعیلیة، ومـرة أخـرى اتُِّهـم الفخـر الـرازي بتحـر�ض یـوة المـرتبطین مـن �عو�نتمي إلى أهل الفتـ
 السلطان على اتخاذ تلك الخطوة، أي محاولة إسقاط الخالفة.

وهكـــذا، بـــدأ بهـــاء الـــدین ولـــد، أشـــهر متصـــوفة (بلـــخ) وقتئـــٍذ �مهاجمـــة الفخـــر الـــرازي وانتقـــاد أفكـــاره 
ـــُه اللـــوم إلـــى خوارزمشـــاه لرعایتـــه أالفلســـفیة وطرقـــه المنطقیـــة، ولـــم �كتـــِف بهـــذا،  اه، �ـــبـــل راح ُیوجِّ

وتشــجیعه لــه علــى المضــي فــي بــث أو نشــر طرائــق النظــر العقلــي الــذي یبغضــه المتصــوفة، ألن 
العقـــل فـــي نظـــرهم عـــاجز عـــن التوصـــیل إلـــى هللا، وأن االتحـــاد �المعشـــوق اإللهـــي ال یـــتم إال عـــن 

�ـان (بهـاء ولـد)  .جـذب والفنـاء ومـا إلـى ذلـكطر�ق السلوك الصوفي من أجل بلوغ مقام السـكر وال
الـــذي جـــاهر بـــرفض  )2(فـــي �ـــل هـــذا متـــأثرًا �شـــدة �الشـــاعر اإلیرانـــي (ســـنائي) مؤلـــف (الحد�قـــة) 

إّال إلى الضاللة عن الهـدف الـذي هـو عنـدهم االتحـاد �ـاهلل.  الفلسفة، زاعمًا أنها ال توصل العارف
ولــد هجومــه علــى فلســفته، واســتمر فــي انتقــاد هـــ واصــل بهــاء 606و�عــد وفــاة الفخــر الــرازي ســنة 

عي أحمـد إلـى الحقیقـة. و�ـدّ خوارزمشاه العتناقه مذهب الرازي في الوثوق �الفلسفة طر�قًة للوصول 
 أفالكي �أن خوارزمشاه لم �غضب على بهاء ولد بل �العكس �الغ في استرضائه �كل وسیلة.

ك الوقت، �ان �بیر المغول جنكیز خـان قـد ففي ذل ر.لكن (بهاء ولد) �ان قد صّمم على أمٍر �بی
هـ مجتازة نهر جیحون (أمودر�ـا) واحتلـت 616بدأ �مد مخالبه الُمخیفة، إذ سارت عساكره في سنة 

�خارى و�الد ما وراء النهـر، ناشـرًة الـذُّعر والرعـب فـي �ـل مكـان، مسـتعملة طر�قـة الدعا�ـة وسـیلًة 
النتصـــارات، وحـــین نجـــح فـــي قهـــر جیـــوش ُمســـاعدة علـــى الحصـــول فـــي أســـرع وقـــت علـــى أكبـــر ا

خوارزمشــاه دمحم بــن تكــش، أســقط فــي أیــدي أهــل خراســان، و�ــدأ النــاس �ســتعدون للفــرار إلــى الغــرب 
نحـو أراضـي السـالجقة �عیـدًا، ولــو فـي األناضـول، فقـد خّیـل لهــم أن آمـن موضـع آنئـٍذ هـو (قونیــا) 

ـــ ـــاذ، أقـــوى ســـالجقة ومـــا جاورهـــا. ألیســـت هـــي عاصـــمة األناضـــول التـــي �حكمـــا عـــالء ال دین �یقب
األناضــول حتــى ذلــك الحــین؟ لقــد �انــت األخبــار تتــوالى علــى آذان األتــراك الســاكنین فــي خراســان 
ـــاذ) وشـــدة عنایتـــه �الحصـــون والقـــالع، ونجاحـــه فـــي توحیـــد  �ازدهـــار األناضـــول تحـــت حكـــم (كیقب

لعـــدة مـــدن علـــى األناضـــول وطـــرده ألعـــدائها ممـــن �ـــانوا یهاجمونهـــا بـــین الحـــین واآلخـــر، و�نائـــه 
 السواحل ال سیما مدینة (أالنیا) على البحر األبیض "�حر الروم" لتكون عاصمًة ثانیًة له.

هكــذا، اقتنــع بهــاء الــدین ولــد �ضــرورة الهجــرة إلــى األناضــول بــدًال مــن انتظــار المــوت علــى أیــدي 
 عسكر جنكیز خان المتعطشین للدماء.

                                  
�تا�ـه الشــهیر (الحد�قــة) ســنة  ) سـنائي، أبــو المجــد مجـدود بــن آدم، الحكــیم الغزنــوي "العـارف" الشــاعر الصــوفي الكبیـر، فــرغ مــن نظــم2(

 هـ، وتوفى في السنة ذاتها، �ان جالل الدین الرومي شدید اإلعجاب �ه، �ثیر الشغف �شعره.555
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 فترة االسفار -ب

د الـُرواة تـار�خ  مغـادرة بهـاء ولـد مدینـة بلـخ، لكـن المعـروف أن هـذا الحـدث قـد وقـع لم ُ�حـدِّ
هـ، وأنـه اصـطحب معـه �ـًال مـن زوجتـه مؤمنـة خـاتون، وولـده جـالل الـدین البـالغ 618خالل سنة 

ـــره �ســـنتین، �مـــا ســـافر معـــه أ�ضـــًا �عـــض  مـــن العمـــر ثمـــاني عشـــرة ســـنة وعـــالء الـــدین الـــذي �كُب
 أصحا�ه وُمحبیه.

 )3(العطــار  لتقــى بهــاء ولــد �صــد�قه الشــاعر الصــوفي الشــهیر فر�ــد الــدینوفــي مدینــة نیســابور، ا
وجرت بینهمـا ُمنـاظرات فـي التصـّوف والشـعر، و�ـان جـالل الـدین ُ�شـار�هما محاوراتهمـا، فُأعِجـب 
بذ�ائـــه فر�ـــد الـــدین العطـــار، وتوقـــع لـــه مســـتقبًال �ـــاهرًا فـــي عـــالم التصـــوف، وأهـــداه �تا�ـــه (منطـــق 

�ـه (نسـبة إلـى و الكبر  ان العطار في ذلك الوقت أحد أقطاب الطر�قة الصوفیةالطیر) تشجیعًا له. �
مؤسسها المعاصر للعطار: نجـم الـدین �بـرى). ومـن المفیـد اإلشـارة فـي هـذا الموضـع إلـى أن هـذا 
الصــوفي نجــح فــي اكتســاب قلــب الطاغیــة المغــولي جنكیــز خــان، حتــى قیــل أنــه صــار مــن ُمر�د�ــه 

 هـ).619وفى سنة (أعني نجم الدین �برى المت

هــذا اللقــاء �فر�ــد الــدین العطــار، تــرك فــي نفــس الرومــي أثــرًا ثابتــًا تجّلــى �عــد ذلــك �كــل وضــوح فــي 
آثــاره �افــة، فلــیس مــن عجــب أن ُیــولي دارســو الرومــي االهتمــام الشــدید �العطــار إنســانًا ومتصــوفًا 

معیلیة األشــــهر (ناصــــر وشــــاعرًا: وآثــــار العطــــار ُتجّســــد الفكــــر البــــاطني، فلقــــد تــــأثر بداعیــــة اإلســــ
في شعر العطار وحكا�اته، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإن العطـار خسرو)، وانعكست آراؤه 

لشدة افتنانـه �شخصـیة الحـالج أعلـن أن روح الحـالج قـد حّلـت فیـه، وممـا لـه داللـة فـي هـذا البـاب 
 .لفــیض الصــوفيأن المولو�ـه تجعــل الحــالج ضــمن السلســلة التــي أخـذ منهــا جــالل الــدین الرومــي ا

وسلسلة الفیض لدى جمیع الصوفیة، على ما هو معلوم، تنطلق أساسًا من اإلمـام علـي الـذي ُ�عـّد 
 عندهم الولي األول.

�عـــد نیســـابور اّتجهـــت القافلـــة نحـــو �غـــداد دار الســـالم وعاصـــمة العباســـیین، و�ـــان الخلیفـــة یومئـــٍذ 
ظهرت منائر �غداد. یروي أحمد أفالكي أن الناصر لدین هللا. ومضت األ�ام طو�لًة متعبة، وأخیرًا 

 حراس أسوار المدینة استوقفوا القافلة قائلین: 

                                  
هــ تقر�بـًا، متصـّوف وشـاعر عظـیم فـي الفارسـیة، لقـب �العطـار ألنـه �ـان �كسـب 523فر�د الـدین العطـار: مـن موالیـد نیسـابور سـنة ) 3(

والعمل فـي الطبا�ـة. مـن أشـهر مؤلفاتـه: منطلـق الطیـر، الرسـالة اإللهیـة، تـذ�رة األولیـاء..الخ. ُ�قـال أن أحـد رزقه عن طر�ق بیع األدو�ة 
الجنود المغول قتله عن طر�ق الخطأ. �ان للعطار منزلـة عظیمـة فـي نفـس الرومـي ووصـفه قـائًال (العطـار روح!). قیـل أن العطـار عنـد 

 من العمر. هـ �ان قد تجاوز المائة سنة627وفاته سنة 
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 من أین جئتم و�لى أین تذهبون.. -

 أخرج بهاء الدین ولد رأسه من خلف ستارة المحمل ُمجیبًا:

 جئنا من الالمكان وسنتوجه إلى الالمكان! ،من هللا جئنا و�لیه نذهب -

طر�فة زاعمًا أن الصوفي الشهیر (شـهاب الـدین السـهروردي) الُمقـّرب و�مضي أفالكي في روایته ال
إلى الخلیفة، هـرع للقـاء بهـاء ولـد، وتوّسـل إلیـه أن �حـل ضـیفًا علـى الخلیفـة فـي قصـره، لكـن بهـاء 
ولد أعلن أن العلماء ال ُ�قیمون إّال في المدرسة. وهكذا، أنزلوه فـي إحـدى المـدارس �حسـب رغبتـه، 

قي غـــول بنـــارلي)، المتخصـــص بدراســـة الرومـــي، یـــرفض هـــذه الحكا�ـــة جملـــًة علـــى أن (عبـــد البـــا
وتفصــیًال، ألنــه لــم �جــد لهــا أي تأكیــد فــي المصــادر التار�خیــة، و�نســبها إلــى ســذاجة أحمــد أفالكــي 

 ورغبته في تعظیم شأن جالل الدین وعائلته �أي ثمن.

ذ �ان موعد الحج قـد أزف. مضـت لم تطال إقامة بهاء ولد وعائلته في �غداد، فاتجهوا إلى مكة، إ
، وحالمــا فرغــوا أليالقافلــة نحــو الكوفــة فــالنجف، ثــم أوغلــت فــي الصــحراء إلــى أن بلغــت مكــة �عــد 

مـــن أداء فر�ضـــة الحـــج، خرجـــوا مـــن مكـــة وســـاروا إلـــى المدینـــة، حیـــث زاروا ضـــر�ح الرســـول، ثـــم 
إلى حلـب، ومنهـا مضـوا إلـى اّتجهت القافلة نحو الشام. في دمشق زاروا الجامع األموي ثم غادروا 

األناضـــول، وأول مدینـــة زارهـــا فـــي األناضـــول �انـــت (ماالطیـــه)، و�عـــدها دخلـــوا أذر�یجـــان. و�ـــزعم 
ت خــاتون) هرعــا إلــى بلــدة ممیــر (فخــر الــدین بهــرام) وعقیلتــه الســلطانة (عصــأحمــد إفالكــي أن األ

إلــى (ســیواس) ومنهــا  جالء.�عــد ذلــك وصــلواشــهر) خصیصــًا لیكونــا فــي اســتقبال القــادمین األ ق(آ
 ) وأخیرًا حّطت القافلة رحلها في مدینة (الرندة) أي (كرمان).ي إلى (قیصر 

ولما بلغ سمع والي الرندة األمیر السلجوقي: موسى، نبأ وصول بهاء ولد، خـرج مـع أفـراد حاشـیته 
لبهـاء  الستقباله عند حدود المدینة، �حسب ادعاء أحمد أفالكي، ثـم أمـر فـورًا ببنـاء مدرسـة خاصـة

ولــد، �ســكنها مــع أفــراد عائلتــه، وُ�لقــي فیهــا دروســه ومواعظــه، و�عــد فتــرة قصــیرة تــم بنــاء المدرســة 
 فانتقلت إلیها العائلة المهاجرة من بلخ، واستقر بها المقام.

كان لمر�ـد بهـاء ولـد: شـرف الـدین إللـه السـمرقندي الـذي صـاحبه فـي رحلتـه مـن بلـخ إلـى �رمـان، 
خاتون في سن جالل الدین، ودرست معه على یـد والـدها وعلـى یـد بهـاء  بنت جمیلة اسمها جوهر

ولد أ�ضًا. وفي هذا الوقت قّرر الوالدان أن یتم زواج جالل الدین �جـوهر خـاتون، و�ـان ذلـك سـنة 
 هـ.623
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األفــراح طــو�ًال، فبعــد الزفــاف بوقــٍت قصــیر، انتقلــت مؤمنــة خــاتون إلــى  مفــي �ــالد الشــرق ال تــدو 
ءت الضر�ة األقسى حین أصیب عالء الـدین �ِعّلـٍة مفاجئـة لـم ُتمهلـه طـو�ًال، ففـارق رحمة هللا، وجا

ــن �جانــب والدتــه. ثــم اقتــرب  ــٍب معــّذب، وُدِف الحیــاة، مودعــًا مــن شــقیقه األصــغر جــالل الــدین، �قل
المــوت مــن عائلــة شــرف الــدین اللــة الســمرقندي فســلبه زوجتــه أم جــوهر خــاتون. وهكــذا، لــم تعــد 

 مدفنًا لألحباب وموطنًا لألحزان.(الرنده) إال 

، فقــد ولــدت جــوهر خــاتون �كرهمــا هلكــن األ�ــام عــادت تبتســم لجــالل الــدین وهــو مــا یــزال فــي الرنــد
ــاًء  ــدین اســم (عــالء جلبــي) إحی ــدین، وجــاء أخــوه �عــده، فــأطلق علیــه جــالل ال ــد بهــاء ال ســلطان ول

تحــت  ههما األولــى فــي الرنــدلــذ�رى شــقیقه الفقید.وهكــذا، أمضــى ســلطان ولــد وعــالء جلبــي ســنوات
 رعا�ة أبیهما، وجّدهما بهاء ولد.

فـــي تلـــك األثنـــاء، �انـــت أســـماع العائلـــة البلخیـــة تمتلـــئ �أخبـــار أمجـــاد قونیـــا علـــى عهـــد ســـلطانها 
 هـ.634-618السلجوقي عالء الدین �یقباذ الذي حكم بین 

إلــى ترســیخ وحــدة  ســنة) 16لقــد أّدت إنجــازات هــذا الســلطان، علــى الــرغم مــن قصــر مــدة حكمــه (
األناضـول، وازدهــار هـذه الــبالد ازدهــارًا لـم تعرفــه فـي أ�ــة فتــرة أخـرى مــن العصـر الســلجوقي، لكــن 

م أّدى إلــى إســعاف األناضــول، ممــا هّیــأ الفرصــة للمغــول �عــد 1236موتــه المفــاجئ مســمومًا ســنة 
 سنوات للسیطرة علیها، والتالعب �مقدراتها على ما سنرى.

قونیــا إلــى بهــاء ولــد، رعا�ــة ســالطینها لكبــار رجــال الصــوفیة، فقــد فــاز محــي لكــن، أهــم مــا حّبــب 
هـــ �مكانــة عظیمــة لــدى الســلطان الســلجوقي 607أثنــاء إقامتــه فــي قونیــا ســنة  )4(الــدین ابــن عر�ــي 

كیكــاوس عــز الــدین، حتــى أنــه جعلــه �مقــام مستشــار شخصــي فــي المســائل الدینیــة، �ــذلك حظــي 

                                  
هـ: ولد في مرسیه �األندلس ودرس في اشبیلیة على العالمة ابن �شكوال، ثم انتسب إلى الصوفي 638-560محي الدین بن عر�ي ) 4(

أبي مدین المغر�ي، في قرطبة تعّرف على قاضیها الفیلسوف الشهر ابن رشد، �عد ذلك �فتـرة حضـر فـي قرطبـة أ�ضـًا شـعائر جنـازة هـذا 
 وفاته، وترك فیه هذا المشهد أثرًا ال ینسى.الفیلسوف �عد 

هـ زار ابن عر�ي مدینة قونیا، وتزوج فیها �أرملة الشیخ مجد الدین اسحق، ووالدة صدر الـدین القونـوي. و�ـان صـدر الـدین 607في سنة 
لنشـر مذهبـه بـین النـاس. فـي  �عـد أعظـم مر�د�ـه حماسـاً فیمـا یومئذ في الثامنة من العمر، فأواله ابن عر�ي من الحـب والحنـان، مـا جعلـه 

 قونیا أّلف ابن عر�ي (رسالة األنوار)، وسافر �عدها إلى قیصرى وسفاس ومالطیه، من مدن األناضول.
هـ توّجه إلى مكة وأدى فر�ضة الحج، وألهم، �ما �قول �تا�ه الشهیر (الفتوحات المكیة) ثم ذهب إلى المدینة المنورة، �عدها 611في سنة 

نزالت الموصلیة) ثم سافر إلى حلب في زمن السلطان األیو�ي الظاهر غازي الذي أكرمه أشد اإلكرام. أخیرًا تث أّلف (الزار الموصل حی
هـ حیث استقر حتى وفاته، تحت رعا�ة ملكها (المعظم) األیـو�ي، فانصـرف تمامـًا إلـى التـألیف، 620ألقى عصا الترحال في دمشق سنة 

 والوعظ في الجوامع.
 �ي ولدین هما: سعد الدین وعماد الدین، و�نتًا تدعى ز�نب، �انت (تأتیها اإللهامات والكشوفات) �ما یؤ�دها أبوها.خّلف ابن عر 
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هـــ �عــد اجتیــاح المغــول لهــا، بترحیــب 617لهــارب مــن خــوارزم ســنة ا )5(الصــوفي نجــم الــدین دا�ــة 
 السلطان عالء الدین �یقباذ نفسه.

ولما علم الخلیفة الناصر لدین هللا �ما للمتصّوفة من مقاٍم �بیر عند عالء الدین �یقباذ، �عـث إلیـه 
�یقبــاذ ذلــك  حــامًال معــه هــدا�ا نفیســة مــن الخلیفــة، فــأعلن )6(المتصــّوف شــهاب الــدین الســهروردي 

 الیوم عیدًا شعبیًا في قونیا.

 ج. المستقر األخیر في قونیا

 . عهد التدر�س والوعظ واالفتاء1

هجر�ــة حــزم بهــاء ولــد وأهلــه جمیــع امتعــتهم، والقــوا علــى الرنــده النظــرة االخیــرة ثــم  626فــي ســنة 
یقبــاذ هــو الــذي ســاروا نحــو قونیــا. و�ــدعي احمــد افالكــي علــى العــادة ، أن الســلطان عــالء الــدین �

استقبل القادمین العظام على مشارف قونیا، ثم �شیر الـى أن السـلطان أذن لبهـاء ولـد �االقامـة مـع 
اهله في احدى مدارس قونیـا، نـزوال عنـد طلبـه، وفـي هـذه المدرسـة �ـان یلقـي علـى طلبتـه ومر�د�ـه 

 الدروس والمواعظ.

االلهي هـو العـالج االوحـد ألالم البشـر كان سلطان العلماء بهاء ولد شیخا صوفیا آمن �أن الحب 
وشرور االنسان، ثـم أنـه تمسـل �التأو�ـل البـاطني للـدین وللشـر�عة، شـأنه شـأن اغلـب صـوفیة القـرن 
الســا�ع للهجــرة. ولمــا �ــان الفقهــاء والمتكلمــون �طــالبون المســلم بتقــوى هللا ولــیس الوقــوع فــي عشــقه، 

فقـد أصـبح ظهـزر الخـالف بیـنهمن و�ـین بهـاء  ،كما أنهم یرفضون الفكر الباطني جملـة وتفصـیال 
، الدین ولد أمرا ال مفر منه، لكـن بهـاء ولـد اسـتطاع أن �جتـذب الـى صـفه، عامـة النـاس فـي قونیـا

وال ر�ــب أن الفضــل فــي هــذا �عــود ، مــن جهــة، الــى رعا�ــة الســالجقة لــه ولمر�د�ــه، �مــا �عــود مــن 
قـــد �ـــان فـــي طاقـــه دائمـــا إثـــارة افنعـــال جهـــة أخـــرى، الـــى مواهـــب بهـــاء ولـــد الخطابیـــة العظیمـــة، ف

 المستمعین الیه الى حد البكاء أوالهیجان والغضب، �حسب الحاجة.

                                  
نجـم الـدین �بـرى، تـرك خـوارزم عنـد اجتیـاح المغـول  يوفصـهـ ولد في خوارزم وهو مـن تالمیـذ ال654نجم الدین دا�ة: المتوفى سنة ) 5(

 والتقى بـ(موالنا) جالل الدین الرومي. هـ، ورد إلى األناضول617لها سنة 
، أشـهر مؤلفـات السـهروردي ضهـ، التقـى فـي مكـة �الشـاعر الصـوفي ابـن الفـار 632شهاب الدین السهروردي: توفى في �غداد سنة ) 6(

 (عوارف المعارف). وهو غیر السهروردي القتیل.
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أحد المعجبین �مواهب بهاء الـدین ولـد، و�مسـالكه الصـوفیة،  )بدر الدین جوهر طاش(كان االمیر 
البنــاء انتقــل مــدى الحیــاة، وحالمــا تــّم فــأمر ببنــاء مدرســة لــه یلقــي فیهــا دروســه، و�ســكن فیهــا ا�ضــا 

 الیها بهاء ولد مع اهله، وهكذا استقرت حیاته وانصرف لدروسه ومر�د�ه.

في ذلك الوقت احتفلت قونیا �اكتمال قلعتها التي أمر ببنائها عالء الدین �یقبـاذ ، و�ـان فـرح بهـاء 
 الـدین ولــد �المناسـبة مضــاعفا، فقـد اهــداه السـلطان قطعــة ارض صـغیرة تقــوم �جانـب القلعــة، فاتخــذ

 منها بهاء ولد مقبرة خاصة.

هجر�ة ألم ببهاء ولد مرض لم �مهله طو�ال فتوفي عن خمس وثمانین عاما ،  628في شتاء عام 
 فصلى علیه ابنه جالل الدین ، ودفن في المقبرة التي بناها قبل وفاته.

مــا كــان ســلطان ولــد �شــّبه جــده بهــاء الــدین ولــد �حیــدر الكــرار فــي شــدة �أســه وضــخامة عظمــه، بین
ــد علــى فهــم أخفــى ســرائر النــاس، واســتطاعته قــراءة  �طیــل أحمــد فالكــي حدیثــه عــن قــدرة بهــاء ول
افكــــارهم �مجــــرد النظــــر فــــي وجــــوههم، ممــــا �ــــان یثیــــر أشــــد اســــتغرابهم، فــــال �ملكــــون اال التســــلیم 

 (�كراماته) والدخول في سلك مر�د�ه.

                      ******** 

الــدین وزوجــه جــوهر خــاتون وولــداهما ( ســلطان ولــد، وعــالء الــدین  �عــد وفــاة والــده اســتقر جــالل
ــدین جمیــع  ــد، والتــف حــول جــالل ال جلبــي) فــي المردســة التــي بناهــا المیــر جــوهر طــاش لبهــاء ول
تالمــذة والــده �عــد أن رشــح للتــدر�س مكانــه، فلــم �قّصــر عنــه ال فــي التــدر�س وال فــي الــوعظ وال فــي 

 االفتاء.

نا الى مالزمة برهان الدین الترمـزي لبهـاء ولـد اثنـاء وجودهمـا فـي بلـخ، فیما سبق من الفصول اشر 
وقیام الترمزي �االشراف على تعلیم جالل الدین في زمن صـباه، ثـم أن سـید برهـان الـدین انصـرف 
الى الزهد وعكف على العبادة، و�ـدأ �طیـل فتـرات الخلـوة ، فكـان �عتـزل العـالم مـدة اسـبوع او اكثـر 

غرفــة مقفلــة مــدة ار�عــین یومــا ال �أكــل وال �شــرب وال �كلــم احــدا و�كتفــي مــن  وقــد �حــبس نفســه فــي
الطعام �كسرات من الخبز الیا�س ومن الشراب �جرعات صغیرة من الماء، ولـم یتحمـل جسـده هـذا 
النصــب والحرمــان( ولــیس �ــل انســان قــادرا علــى تحمــل مشــاق ر�اضــة المتصــوفة) ، فاختبــل عقلــه 

لــه �ــل اثــر مــدة أثنــي عشــر عامــا، قیــل أنــه امضــاها فــي البــراري  وهــام علــى وجهــه وفقــد النــاس
والغا�ات والجبال مستأنسا بوحش الحیوان ومتهیبا من االنس والعمران. ثم اسـتعاد عقلـه فرجـع الـى 
اهلـــه فـــي ترمـــذ، فـــاطلق علیـــه لقـــب فخـــر المجـــذو�ین ، ثـــم زاد تقـــدیر مر�د�ـــه لـــه فصـــاروا یلقبونـــه 
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أصحاب العلم المنقول ، فهو لـیس مقلـدا بـل هـو محقـق، أي ذو �المحقق، و�قصدون انه لیس من 
 أصالة في العلم.

ــــالهجرة الیهــــا للقــــاء صــــد�قه  ــــا شــــرع �فكــــر � ــــى قونی ــــد قــــد هــــاجر ال ــــم أن شــــیخه بهــــاء ول ولمــــا عل
الحبیــب.وفي احــد اال�ــام ، بینمــا �ــان برهــان الــدین جالســا بهــدوء وســكینة علــى عادتــه، هــب واقفــا 

و�ـــاله شــیخي وصـــاحبي بهــاء الـــدین ولــد قـــد رحــل عـــن هــذا العـــالم  علــى حـــین �غتــة وهـــو �صــیح"
المحیطین �ه أن �صلوا معه علـى الراحـل العز�ـز، ولمـا علـم أهـل ترمـذ �ـأن بهـاء الفاني"، ثم �سأل 

ولد قد توفي �الفعل في ذلك الیـوم، �مـا تنبـأ سـید برهـان الـدین، إزدادوا ا�مانـا �كراماتتـه و�أنـه عـالم 
 الكشوفات.محقق وعارف تقع له 

�عد هذا تـراءى بهـاء ولـد لصـد�قه سـید برهـان الـدین فـي الحلـم، وسـأله أن یتوجـه الـى قونیـا للعنا�ـة 
�جالل الدین، وفي قونیا سـكن سـید برهـان الـدین فـي مدرسـة جـالل الـدین لیقـوم بتوجیـه خطـاه �مـا 

 اراد بهاء ولد.

فلقیــت لد�ـه أذنـا واعیـة، طلبـه منــه كانـت النصـیحة االولـى التـي وجههــا برهـان الـدین الـى (موالنـا)، 
الرحیــل الــى الشــام لدراســة علــوم الظــاهر التــي �انــت تشــتمل فــي ذلــك العصــر علــى اللغــة والنحــو 

هــذه  والصــرف والبالغــة واالدب وعلــوم الــدین مــن قــرآن وتفســیر وحــدیث وفقــه..الخ. ور�مــا وقعــت
خـاتون) فأغلـب الظـن أنهـا  هجر�ة ، و�بدو أنه سـافر وحیـدا. أمـا زوجـه ( جـوهر 630الرحلة سنة 

كانـت توفیـت قبیـل هـذا التـار�خ، إذ �غفـل احمـد افالكـي االشـارة الـى هـذا الحـدث لسـبب ال نعرفـه ، 
و�شغل نفسه بتفاصیل االحادیث عن توجه جـالل الـدین الـى التصـوف تحـت إشـراف شـیخه برهـان 

، نسـمعه یـتكلم عـن  لسـیرة الشخصـیة لجـالل الـدینالدین ، وحین �عود �عد ذلك الـى سـرد أحـداث ا
زوجه الجدیدة ( �را خاتون) ، مشیرا �اختصار الى وفاة جوهر خاتون دون أن �عنـى بتحدیـد وقـت 

 الوفاة.

لبــث جــالل الــدین فــي الشــام ار�عــة اعــوام، علــى االغلــب، و�انــت حلــب هــي محطتــه االولــى ألنهــا 
اصــحاب بهــاء ولــد ، و�ــان مــن 7مــوطن االدیــب الشــاعر المــؤرخ الشــهیر القاضــي (إبــن العــد�م) 

،ولهذا ابدى لجالل الدین �ل ضروب الرعا�ة والمحبة، وعنـي بتوجیهـه الـى جمیـع مـا �حتاجـه مـن 
كنوز العلم والمعرفة، ولیس من شك في أن موالنا مدین الى إبن العد�م �اشیاء �ثیرة أهمهـا: شـغفه 

العـد�م تعلـم ا�ضـا الشدید �الشعر العر�ي، وحماسه ألبي الطیـب المتنبـي �شـكل خـاص ، ومـن إبـن 
التســامح واالنصـــاف وعـــدم التعصـــب وســعة االفـــق وغیـــر ذلـــك مــن الخـــالل الحمیـــدة المتجلیـــة فـــي 
مصـــنفات إبـــن العـــد�م الســـیما �تا�ـــه الشـــهیر فـــي الـــدفاع الشـــر�ف عـــن أبـــي العـــالء المعـــري، ضـــد 
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ى جانبـه الدارسین القدامى الذین اعتادوا التهجم علیه والتحیز ضده، فـي حـین وقـف غـبن العـد�م الـ
�شجاعة العالم الذي ال یهمه غیر ا�ضاح الحـق مبینـا سـخف االتهامـات الباطلـة التـي وجهـت الـى 
ابــي العــالء المعــري ترضــیة لــبعض حكــام عصــره، وفــي مقــدمتهم الفــاطمیون الــذین ناصــبوه العــداء 

 �شكل خاص السباب ال محل لتفصیلها في هذا المقام.

ننــي لــم أعثــر فــي آثــار الرومــي علــى أ�ــة إشــارة الــى أبــي ومــن المؤســف، �النســبة لــي علــى األقــل، أ
العـالء، رغــم تحمــس أســتاذه إبــن العــد�م لــه، �ـل هــذا االغفــال �جــب أن ال یثیــر اســتغرابنا، ذلــك أن 
الرومــي أمضــى جمیــع حیاتــه االنتاجیــة فــي قونیــا التر�یــة تحــت الحكــم الســلجوقي المشــهور بتحیــزه 

األدب العر�ـي قمـة نضـجه وأصـالته فـي آثـار أبـي  ضد الشعر العر�ي �شكل خاص، فـي حـین بلـغ
العالء، هذا من ناحیة، ومن ناحیة اخـرى فـإّن المعـروف عـن أبـي العـالء �راهیتـه الشـدیدة لمسـالك 
الصوفیة الذین لمـي �سـلموا مـن هجائـه وانتقـاده لتوجهـاتهم المعاد�ـة للعقـل، وفـي هـذه الحالـة فلـیس 

 العالء أو الثناء علیه. لنا أن نتوقع من الرومي االهتمام �أبیس

مقــرا للشــیخ االكبــر  �عــد حلــب انطلــق جــالل الــدین الرومــي الــى دمشــق التــي �انــت فــي ذلــك الحــین
ــدین بــن عر�ــي، حیثكــان �قضــي االعــوام االخیــرة مــن عمــره، و�ــّدعي �عــض الدارســین أن  محــي ال

ي في محـي الـدین، وناظره في مسائل الدین والفلسفة لكنه خرج برأي سلب بن عر�يإالرومي التقى �
و�وقولون أنه لـم �كـن مرتاحـا الصـرار إبـن عر�ـي علـى تقنـین التصـوف، أي تحو�ـل التصـوف الـى 
علم له قواعده وضوا�طه ومصطلحاته، وله فلسـفة تقـوم علـى المنطـق الـذي ینفـر منـه الرومـي إرثـا 

وذلـك �لـه  عن والده، وعن شیخه برهان الـدین. فـالرومي یـؤمن �ـأّن التصـوف ذوق وانفعـال ووجـد،
�عید عن العقل والتفكیر والفلسفة. وما زاد في عمق الهوة بین الرومي و�ـین إبـن عر�ـي، نزعـة هـذا 
األخیر نحو التظاهر �قدراته ومواهبه الروحیة، والتباهي �الكرامات التي تقع له، ولیس فـي ذلـك مـا 

( الكشـوفات) التـي �الئم عاشق الحقیقة الذي �جب أن یتحلى �أشد التواضع و�حـرص علـى إخفـاء 
 تعّن له، لیكون فعال حبیبا هلل ،و�ال فما الفرق بینه و�ین أهل النقل والتقلید؟

.ر�مــا �ــان لقــراءة إبــن العــد�م دیــوان ( ترجمــان االشــواق) علــى مؤلفــه إبــن عر�ــي فــي وقــت ســابق 7
 لهذا التار�خ صلة برحلة الرومي الى حلب ودراسته على ید القاضي ابن العد�م. 

ك، أي �عد حصوله على االجازات العلمیة في الشـام، عـاد الرومـي الـى األناضـول، مختتمـا �عد ذل
فترة إقامته في الشام التي ظل مفتونا بها الى آخر حیاته، �ما تثبته أشعاره، علـى أن االسـتاذ عبـد 
الباقي غـول ینـارلي یـرى أّن الرومـي ر�مـا حصـل علـى �عـض إجازاتـه مـن الشـام قبـل هـذا التـار�خ، 

ي حـــین إقامتـــه فـــي الرنـــده ،ور�مـــا قبـــل زواجـــه �جـــوهر خـــاتون، ألّن الدراســـة تـــتم عـــادة فـــي ا�ـــام أ
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الحداثـــة والصـــبا ، أمـــا فـــي عهـــد النضـــج فاالنســـان �حـــاول أن �كمـــل نـــواقص علومـــه عـــن طر�ـــق 
التخصــص.المهم فــي �ــل هــذا أّن الشــام عّلمــت الرومــي �یــف �حــب العــرب و�عشــق أدبهــم و�ــتفهم 

 �امكان االناضول أن توفر له هذه االمكانیة. حضارتهم ، ولم �كن

�عــد العــودة الــى قونیــا، �ــان علــى ســید برهــان الیــدن محقــق أن یــؤدي واجبــه االخیــر وهــو أن �عــین 
تلمیــذه جــالل الــدین علــى ارتقــاء مقامــات التصــوف مرتبــة تلــو المرتبــة، حتــى بلــوغ درجــة االنســان 

نـادرة بـین المتصـوفة ، فبـین �ـل ألفـي صـوفي ال  الكامل او الولي. ومن المعروف أّن الوال�ـة حالـة
 �ظهر أكثر من إنسان �امل أو ولي واحد.

ــدین فــي عــالم الخلــوات والصــوم وتعــذیب الجســد ممــاتمتلئ �ــه صــفحات (  و�الفعــل غــرق جــالل ال
مناقب العارفین) ألحمد أفالكي، الى أن بلغ المراتب الرفیعة العلیا التي ال توهـب اال ( للمعشـوقین 

هیین). عند هذا أحّس سید برهان الدین محقق أّن واجبه قد انتهى وأّن رسالته قـد تمـت، ثـم أنـه االل
نادى تلمیـذه جـالل الـدین وقـال لـه: " �عـد الیـوم لـن تكـون فـي حاجـة إلـّي ألن القـادم الجدیـد سـیمأل 

 لك دنیاك الجدیدة" على عادة سید برهان الدین �التنبأ �ظهور شمس الدین التبر�زي.

هجر�ــة عــاد ســید برهــان الترمــذي الــى بلــدة قیصــري وفــي الیــوم األخیــر مــن العــام  638ســنة  فــي 
المذ�ور استدعى خادمه له وقال له: " لك أن تغادر الدار، إذهب واقفـل الـدار علـّي ، و�مكنـك أّن 
تقول للناس ما یلي: الترمذي غـادر دار الفنـاء فـي هجـرة أبد�ـة". و�ـان ذاك �الفعـل یومهـع األخیـر 

 لى سطح األرض.ع

ولما بلغ نعیه أسماع أهل قونیة، هرع جالل الدین الى قیصري وتوجه رأسا الى ضر�ح شیخه 
ه ساعات یبكي و�نتحب ثم عاد الى دار شیخه ، حصل على جمیع �تبه ودفاتره وجلس عند

 �حسب وصیته وأدى الفروض الدینیة على روح شیخه المحبوب، وقفل راجعا الى قونیا.
مه جالل الدین الرومي من استاذه سید برهان الدین اعجا�ه الشدید �الشاعر�ن أهم ما تعل

 ، �ذلك فإن �ثیرا من االفكار االسمعیلیة التي ستظهر في مثنوي  8الحكیمین: سنائي ونظامي 

من ناحیـٍة  )7(الرومي، ترجع أساسًا إلى إعجاب سید برهان الدین بداعیة اإلسمعیلیة ناصر خسرو 
یـة) �مـا تر�قة الصوفیة التي اّتبعها جالل الدین الرومي أقرب ما تكـون إلـى (المالمأخرى، فإن الط

                                  
نصــرفا الــى التــألیف، اشــهر مؤلفاتــه المعروفــة �تــاب ( م) شــاعر حكــیم فارســي األصــل، اعتــزل العــالم م 1204 -1140. نظــامي ( 8

خمسة) الذي �حتوي على خمسة فصول منها خسـرو وشـیر�ن، لیلـى والمجنـونن األسـكندر األكبـر...الخ. �ـان لهـذا الشـاعر تـأثیره الشـدید 
 في تطور األدب الفارسي.
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ســنرى، وهــذه الطر�قــة هــي التــي �ــان ســید برهــان الــدین ینتمــي إلیهــا. ولمــا �ــان هــذا ال ینفــك عــن 
التحــّدث عــن الــدراو�ش (القلندر�ــة) و (األبــدال) ومــا إلــى ذلــك مــن مصــطلحات (الطر�قــة) فــإن هــذه 

عـــادة. وفیمـــا عـــدا هـــذا �لـــه، فـــإن كـــرر أ�ضـــًا فـــي شـــعر الرومـــي متـــأثرًا �أســـتاذه علـــى الاأللفـــاظ تت
تهجمات الرومي على الكالم والفلسفة إنما تعّلمها مباشرًة من شیخه المذ�ور. ومع ذلـك، فـإن سـید 
برهــان الــدین لــم �كــن جــاهًال �الفلســفة، بــدلیل مناقشــاته المتواصــلة لفكــر المعتزلــة، ومراجعاتــه آلراء 

 ر�ات (أخوان الصفا) ذات الصلة �الفكر اإلسمعیلي.نظابن سینا الفلسفیة و 

 اللقاء �شمس الدین التبر�زي  -2

إلى یوم مقابلته لشمس الدین التبر�زي، �ـان جـالل الـدین الرومـي رجـل دیـٍن وتّصـوف، ال 
روفـًا �ختلف عن اآلالف من أمثالـه الحاضـر�ن وقتئـٍذ فـي �ـل مكـان مـن العـالم اإلسـالمي. �ـان مع

�الفضل والتقوى، ُ�حّبه تالمیـذه لمـا یتمّیـز �ـه مـن ألمعیـة وذ�ـاء ومعرفـة، إضـافًة إلـى جمـال ُخُلـق، 
وحــالوة لســان، وســماحة طبــع، �ــل ذلــك �ــان ســببًا اللتفــافهم حولــه وحرصــهم علــى مرضــاته، �ــان 
 �كســب عیشــه عــن طر�ــق التــدر�س، والــوعظ فــي الجــامع أ�ضــًا. وقــد ُوهــب التوفیــق فــي �ــل ذلــك،

حتى ذلك الیوم لم تكن ینابیع مواهبه قد تفّجرت �عـد، فمـا زال فـي حاجـة إلـى الحـافز الُمحـّرك، أي 
مهمـة شـمس الـدین التبر�ـزي: فمـن  نـتوتلـك �ا إلى (الكبر�ت الذي یبعث النار في العـود الغـض).

 هو هذا اإلنسان؟

بر�ــز عاصــمة ُولــد (دمحم شــمس الــدین ابــن ملــك داد علــي)، التر�مــاني األصــل، ونشــأ فــي ت
أذر�یجــان، وألن معاصــر�ه لــم ُ�شــِغلوا أنفســهم بتحدیــد تــار�خ مولــده، فــإن األســتاذ عبــد البــاقي غــول 

 هـ.581ینارلي �حدده �سنة 

منذ عهد الطفولة، بدت على (شمس) إمارات ذ�اء خارق، وأحوال مثیرة للعجـب، جعلـت والـده فـي 
نما أدرك ما ینتظـره مـن آالم وأهـوال، و�عتـرف قلق شدید علیه، فكان ُ�ظهر له الحنان والشفقة، و�أ

لده حاول التخفیف عنه �أن روى له حكا�ـة شمس الدین في �تا�ه (المقاالت) �أنه حین رأى قلق وا
الدجاجة التي احتضـنت عـددًا مـن البـیض، فلمـا فقسـت، لـم تلحـظ األم أي فـرق بـین األفـراخ. وفـي 

دون  سـارعل لُتعّلمهم السباحة، لكـن أحـد الفـراخ، یوٍم من أ�ام الر�یع اصطحبت صغارها إلى الجدو 
إذن الدجاجــة ورمــى بنفســه فــي المــاء، فشــرعت الدجاجــة المــذعورة �االســتغاثة واقتر�ــت مــن المــاء، 
فـإذا �ــالفرح الصــغیر �ســبح �مهــارة غیـر معروفــة فــي الــدجاج، ذلــك أنـه لــم �كــن مــن صــنف الــدجاج 

                                                                                               
از و�لـى مصــر حیـث اعتنـق المـذهب اإلســمعیلي األصـل، ســافر إلـى الحجـ يم: مـن موالیــد بلـخ، فارسـ1060-1003ناصـر خسـرو ) 7(

 وأصبح من أشهر دعاته، له �تاب (سفرنامة) الذائع الصیت.
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م �ا أبي: أنا أبدو مثلكم ظاهرًا، لكنني في الحقیقـة وذلك هو حالي أنا بینك"أصًال.. �ان من البط! 
 . "ُمباین ومختلف عنكم

هكــذا، اّتضــح لشــمس الــدین أن مكانــه لــیس �جانـــب أبیــه، ففارقــه حالمــا بلــغ ســن الرشــد، والتحـــق 
) هـذا ف، وهـذا اللقـب �عنـي: حائـك السـالل ومـن (سـله �ـاف�خدمة صوفي ُیدعى: أبو �كر سّله �ا

یتكّســـب بهـــا، �مـــا أخـــذ عنـــه مبـــادئ التصـــّوف، ثـــم جـــاء یـــوم أدرك فیـــه أن تعّلـــم أصـــول الصـــنعة ل
الصــوفي المتواضــع المــذ�ور، ال �ملــك مــا �علمــه إ�ــاه، ففارقــه مثلمــا فــارق أ�ــاه مــن قبــل، ومضــى 

صـحبة �طیق طوف أرجاء العالم اإلسالمي وحیدًا، وقطع البالد �ال رفیق وال صاحب، إذ لم �كن �
لــدین تأر�خــًا محــددًا للوقــت الــذي نشــأ لد�ــه هــذا الشــعور �ــاالغتراب، أ�ــة إنســان. ال �عــرف شــمس ا

فهل بدأ في الطفولة البعیدة، أم في الصبا الباكر. �ذلك لم �ستطع أن ُ�حلل أسـباب هـذه المشـاعر 
المتناقضــة التــي تمــأل نفســه، الشــيء الوحیــد الــذي �ــان �حــّس �ــه هــو شــعور ُمــبهم �الحاجــة إلــى 

قـّرب �عرفـه جیـدًا و�سـتطیع أن ینسـجم معـه �سـهولة وُ�سـر، شـخص التعرف �شخٍص ما، صـدیق مُ 
�ختلف عن جمیع البشر الذین عرفهم في حیاته. �ان شمس قد قرأ �ثیرًا عن عظماء الناس، لكنـه 
لم �كن یرى العظمة في �بار الفاتحین وال عظام القواد وال دهاة الساسة، فهؤالء فـي ظنـه لـم یرتقـوا 

وام مـــن جثـــث البشـــر، فلـــوال مقتـــل المالیـــین مـــا �ـــان محمـــود الغزنـــوي، وال ُســـّلم المجـــد إال علـــى أكـــ
جنكیز خان، وال حتى اإلسكندر المقدوني. و�ـان (شـمس) دائـم البحـث عـن العرفـان، �ثیـر الـدرس 
للفلســفة والكــالم والفقــه والشــرع، ومــع ذلــك، فــإن د�ــاجیر الشــر التــي رانــت علــى �ــالد اإلســالم فــي 

رة �حســـب مـــا فصـــلناه فـــي الفصـــل الســـابق، جعلتـــه �جحـــد العلـــم وُ�نكـــر عمـــره، القـــرن الســـا�ع للهجـــ
لكون مظـالمهم و�ـدافعون عنهـا �اسـم العقـل، جمیع ُطغاة ذلك العصر �انوا �فذ  نفضیلة العقل، أل

كانت دماء األبر�اء ُتسـفح أنهـارًا تحـت سـتار الـدین الـذي یؤ�ـد جمیـع الفالسـفة أنـه ال یتنـاقض مـع 
عقــل الكــوني (فلــیس عقــل اإلنســان �قــادر إذن علــى الوصــول إلــى الحقیقــة)، العقــل، ألن هللا هــو ال

ــه وشــغله الشــاغل أن یبلــغ الحــق  ذلــك هــو اســتنتاج الــذي توصــل إلیــه شــمس الــدین الــذي �ــان همُّ
وُ�در�ـــه و�فهمـــه، و�ـــان شـــمس یلـــتمس الكمـــال (الـــذي هـــو تجلـــي الحـــق)، وال شـــك أنـــه �حـــث عـــن 

ّوفة المعاصــر�ن لــه، والــذین ســبقوه، �عــد أن یــئس مــن الكمــال فــي نفســه هــو، علــى طر�قــة المتصــ
البشر، ومع ذلـك فقـد عـرف أنـه فـي حاجـة إلـى العثـور علـى اإلنسـان الكامـل اآلخـر، الرفیـق الـذي 

. ومـن سُیصاحبه في الطر�ق الطو�ل القاسي، طر�ق الر�اضة الروحیة التي ُتفرض على (العـارف)
أفالطـون التـي نسـبها هـذا إلـى سـقراط �عادتـه،  أن شمس الدین �ان قـد اطلـع علـى نظر�ـةالواضح 

النظر�ــة التــي تــرى أن اإلنســان یبحــث أبــدًا عــن نصــفه اآلخــر، وال یرتــاح حتــى �جــده، وأن �ــل فــرد 
مــن البشــر �شــبه نصــف تفاحــة، ولكــي �كتمــل الفــرد فــال بــد لــه مــن االتحــاد بنصــفه اآلخــر: �مــا أن 

لمفهــوم األفالطــوني مضــى (شــمس) یبحــث عــن نصــفیها! و�هــذا ا –التفاحــة ال تكتمــل إال �اجتمــاع 
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نصفه الثاني وهو واثٌق من أنه سیجده في مكاٍن ما من األرض الواسعة. المهم هنا أن نعرف �ـأن 
شمس الدین لم ُ�شِغل نفسه �عـالم الصـور، �مـا �فعـل الشـاعر حـین یتلّهـف للقـاء الحسـناء الحبیبـة، 

تشـتاق نفسـه االتحـاد بهـا. فهـل سـیجد ضـالته فـي و�نما �ان هّمه العثور على الـنفس الجمیلـة التـي 
عـــالم النســـاء؟ قطعـــًا ال: ذلـــك أن المـــرأة فـــي القـــرون الوســـطى، �انـــت محجـــوزة فـــي خبا�ـــا ســـرادیب 
الحـر�م، وقـد فقـدت إنسـانیتها: وتحّولـت إلـى �ــائٍن لـم تخلقـه الحیـاة، و�نمـا شـّوهته مجتمعـات الطمــع 

لحیــوان، ال هــو �اإلنســان وال هــو �ــالحیوان، مخلــوق والــبالدة، �ــائن عجیــب �قــع مــا بــین اإلنســان وا
ُمشــّوه العقــل، مترهــل العضــالت، �ســتخدم لتحقیــق غا�ــات لــیس منهــا الرفقــة والصــداقة والمصــاحبة 

ه بــین أبنــاء جنســه، خصوصــًا وأن نــدیخ�ــان علــى شــمس الــدین إذن أن یلــتمس  !علــى أ�ــة حــال
إال بـــین الرجـــال فـــي عـــالم ال تتـــوفر فیـــه أفالطـــون یؤ�ـــد أن الصـــداقة (الروحیـــة) ال �مكـــن أن تـــتم 

 أسباب المعرفة والثقافة إال لهم وحدهم دون النساء.

ـــزل، مقّراتـــه  ـــم �كـــن �ســـتقر فـــي أي موضـــع، �انـــت الخانـــات والُن وشـــرع شـــمس �جـــوب اآلفـــاق، ول
المؤقتة، فما �كاد �شعر بوجود إنسان على أقل معرفٍة �ه، حتى �سـرع �مغـادرة الُنـزل. لمـاذا؟ �قـول 

مد أفالكي إن شمسًا �ان �خشـى األرصـاد، والظـاهر أنـه �ـان مطـاردًا. ممـن؟ ولمـاذا؟ هـل �ـان أح
رجل سیاسة؟ هل �ان مطلو�ـًا لثـأر؟ هـل �ـان علـى صـلة �اإلسـمعیلیة. لقـد �ـان أجـداد شـمس مـن 
اإلســمعیلیة �الفعــل، لكــن والــده تبــرأ مــن هــذا المــذهب، وأحــرق �تــبهم التــي �متلكهــا، فهــل �ــان فراقــه 

هــ لـم 641ده ناشـئًا عـن هـذا السـبب؟ الـذي نعرفـه أن شـمس الـدین حـین وصـل إلـى قونیـا سـنة لوالـ
�كــــن علــــى المــــذهب اإلســــمعیلي لســــبٍب �ســــیط واحــــد وهــــو أنــــه �ــــان متصــــّوفًا. واإلســــمعیلیة ضــــد 
المتصّوفة، رغـم أن المتصـّوفة منـذ القـرن السـادس اعتنقـوا �ثیـرًا مـن أفكـار اإلسـمعیلیة، لكـن الفـرق 

الر�اضـة الروحیـة مـن زهـد  لـىع عـاكفون بین الطائفتین أن الصوفیة منسحبون من الدنیا الجوهري 
وخلــوة وصـــیام وتعــذیب للجســـد، فــي حـــین تعـــد اإلســمعیلیة مـــن أشــد الطوائـــف حرصــًا علـــى متـــاع 

) اإلســـمعیلیة صـــارت (قلعـــة المـــوتالحیــاة، ال ســـیما فـــي القـــرن الســـادس والســـا�ع الهجـــر�ین، حـــین 
تیال �بار التنفیـذیین علـى طـول السـاحة اإلسـالمیة وعرضـها، فكـانوا مصـدر غتصدر اإلرهابیین ال

. �ــان اإلســمعیلیون ُ�صــّرحون �ــأنهم ورو�ــارعــب للجمیــع، حتــى للجنــود الصــلیبیین القــادمین مــن أ
مـع  وا(عازمون على إقامة دولة العدل والعقل التي حقق الفاطمیون المرحلة الولى منهـا)، ثـم اختلفـ

ألهــداف ع االنشــقاق بــین الجمــاعتین، و�ــل هــذه األهــداف الدنیو�ــة مباینــة تمامــًا اإلســمعیلیة، ووقــ
 .�المطلقالمتصّوفة الذین یدعون إلى إماتة الرغبات الدنیو�ة من أجل الوصول إلى لمقام االتحاد 

كانــت الشــام مــن أحــب المواضــع إلــى (شــمس الــدین)، فهــو یزورهــا دائمــًا، وُ�قــیم بهــا طــو�ًال، وهــو 
ا وأهلها معرفة المواطن المقـیم، ولـیس الضـیف المترحـل، والشـام فـي ذلـك الحـین �انـت �عرف مدنه
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لكثیــر مــن مــا ذ�رنــا، لكــن الشــام أ�ضــًا �انــت فــي الوقــت ذاتــه مقــرًا  علــىتفــتح ذراعیهــا للصــوفیة، 
اإلســمعیلیة، ور�مــا �ــان فــي هــذا التفســیر المعقــول لمــا یؤ�ــده معــارف شــمس، فــي أنــه �ــان  فــدائیي

علــى التخفــي أینمــا حــّل فــي �ــالد الشــام، فكــان ال ینــزل إال فــي خــان ال �عرفــه فیــه  شــدید الحــرص
جــنس مخلــوق! و�ــان �شــتري أقفــاًال خاصــة ألبــواب الغــرف التــي �ســتأجرها، و�ــرفض اســتقبال أي 
زائــر فــي تلــك الغــرف، و�تجّنــب تكــو�ن الصــداقات أو العالقــات مــع الجیــرة. فــي الوقــت ذاتــه، �ــان 

سـتغرق أبـدًا فـي الر�اضـات وفـي مقـدمتها مي الشام �ظهر للناس �أنه صوفي، شمس أثناء إقامته ف
 الطفیلیــین. یــروي (أفالكــي) أن شــمس الــدین فضــول، و�ــذلك یبــرر وحدتــه و�قطــع خلــوةالصــوم وال

فضل ما عنده، لكنه حین أان في حلب یبتاع شیئًا، فعرفه البائع، وأراد أن یبیعه �یومًا إلى د توجه
ُیسّلمه السلعة لم �جد أحدًا، فكان قد انتهر فرصة انشغال البائع، وهـرب، ألنـه استدار نحو شمس ل

ـــال إحـــدى قـــرى  ـــرآن ألطف ـــوم بتعلـــیم الق ـــه. فـــي مناســـبٍة أخـــرى، �ـــان شـــمس �ق ـــد عرف ـــائع ق رأى الب
هم یر�دون أن �قدموه آل�ائهم �ي �كرمـوه، أسـرع �غـادر أرضـوم �لهـا، مس أنأرضروم، فلما أدرك ش

أثر من �عد. أثناء ذلك �ان شمس الدین �مضي قدمًا في التمـاس المراتـب العلیـا  ُ�عثر له علىفلم 
فــي عــالم التصــوف، و�ــان شــعوره �ضــرورة العثــور علــى الشــیخ الحقیقــي (المر�ــد، المــراد) علــى حــد 
تعبیــر الصــوفیة، هــذا الشــعور ظــل �شــتد و�شــتد �حســب توضــیح أبــي الطیــب المتنبــي (ولكــن حبــًا 

 یز�د على مر الزمان و�شتد). ....فنا خامر القلب في ال

صـح التعبیـر: وهـو فـي  اُ�قارب الستین، والفراغ �مأل علیـه العـالم، إذ وهاهوو�ان العمر �جري �ه، 
حر�ــة دائبــة ال �عــرف موطنــًا وال �ســكن إلــى أرض، حتــى لّقبــوه �شــمس الطیــار، و�ــان اللقــب فــي 

ى النها�ــة، فــي �غــداد، زار شــمس موضــعه تمامــًا، فقــد ظــل الغر�ــب الصــوفي فــي ســیاحة أبد�ــة حتــ
ل فـي عـاني، فسـأله شـمس عمـا �فمـر كالدین صوفیًا معروفًا �ان ُ�قیم بها وقتئٍذ، اسمه أوحد الدین ال

 المدینة، قال أوحد الدین:

�قصــد أنــه �ــان یتأمــل جمــال الوجــوه �حثــًا عــن  (: طشــتأنــا أراقــب القمــر فــي مــاء ال -
 ).الجمال الُمطلق

 قال شمس ُ�جیبه:

�كـن فـي جـوف رقبتـك ورم، فـال تخفـض رأسـك بـل ارفعـه إلـى األعلـى �ـي تــرى إن لـم  -
 قمر السماء، أما الُحسن، فالتمسه داخل نفسك!

 عندها أمسك أوحد الدین ذراع شمس وقال:
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 مرافقتك.�أرجوك أن تسمح لي  -

 قال شمس:

 إنك لن تطیق صحبتنا:

 ولما طال إلحاح أوحد الدین، قال شمس:

 وسط أنت وأنا، سوق �غداد ونحتسي الخمرة أمام المأل!تنأقبل �شرط واحد، أن  -

 قال أوحد الدین ُمستنكرًا:

 أعود �اهلل، حاشا أن أفعل هذا. -

عـــرٌض آخـــر.. أنـــا الـــذي سأشـــرب، وعلیـــك أنـــت أن تجالســـني، وتتحـــدث معـــي علـــى هـــذا 
 الحال. ما رأ�ك؟

 هذا أ�ضًا ما لن أفعله أبدًا. -
ــ - ــم أننــي ال لــت ال تصــلح مــا دمــت �ــذلك، فا�عــد عــن طر�ــق الرجــال: أن ي رفیقــًا، واعل

لقـــد  ،ألـــتمس مر�ـــدًا وال شـــیخًا، ومـــا أ�حـــث عنـــه هـــو العـــارف الـــولي المرشـــد، الهـــاديّ 
هجــرت األوطــان وتغّر�ــت فــي البلــدان وأنــا أطلبــه، لكنــي ال أجــُد فــي راحــة یــدي غیــر 

 الهواء!
 من هو اإلنسان الكامل في رأ�ك؟ -
 بِد انزعاجًا ولم یتمّیز غضبًا!هو الذي إذا سمع انتقادات الناس لم یُ  -
 ما أسهل أن نجد مثل هذا اإلنسان. -
هـــل تظـــن ذلـــك؟ فاســـمع إذن الحكا�ـــة التالیـــة: فـــي مجلـــس مـــن مجـــالس الصـــوفیة راح  -

ـــه أحـــدهم ُ�طیـــل حدیثـــه عـــن ا ألســـماك، فارتـــاب أحـــد الجلـــوس �مـــدى معرفتـــه وقـــال ل
 متسائًال:

قضـــیُت �ـــل عمـــري فـــي أســـفار  كیـــف ال أعرفـــه وقـــد"قـــال الرجـــل  "أتعـــرف الســـمك حقـــًا؟"
:"ما أسـهل هذا...السـمك قال الرجل "وصفه نافاشرح لنا أمره وفصل ل"، قال السائل "البحر

صه أیها األحمق، أنت ال تفرق حتـى بـین " حیوان شبیه �الجمل وله قرنان!!" قال السائل:
م �ـال ، وهكـذا هـم النـاس فـي العـادة، إنهـ"الثور والجمل، فال عجب أن تجهـل صـفة السـمك
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تمییز و�ال عقل، و�ناء على ذلك �له، قر الـرأي منـي أال أطلـب إال اإلنسـان الكامـل. قـال 
وفّكرت بیني و�ین نفسـي: ال بـد أن رفیقـي موجـود فـي مكـاٍن :" (شمس) وهو ُینهي حدیثه 

مــا علــى وجــه هــذه األرض، فــال �عقــل أن العــالم المحتشــد بهــذا العــدد الهائــل مــن البشــر، 
 ."واحد فقط، وهو الذي أتمنى لقاءه �خلو من إنسانٍ 

فــي تلــك األثنــاء، قــارب شــمس الــدین ســن الســتین، ومــألت الشــعرات البــیض فود�ــه ولحیتــه، �ــان 
یرتــدي خرقــة اللبــاد، و�حمــل بیــده علمــًا، شــأنه شــأن دروا�ــش ذلــك العهــد. أمــا رزقــه فكــان �أتیــه مــن 

في الحدادة واحتـرف بیـع سـالل  عرق الجبین، فقد جّرب العمل في مختلف الحرف والمهن، اشتغل
�ان �حصل عن طر�قـه علـى �ضـعة قـروش فـي الیـوم،  وحمل مشحذ سكاكینالخوص والخیزران، 

لـــم هـــذا إضـــافًة إلـــى قیامـــه فـــي أحیـــان �ثیـــرة بتعلـــیم الصـــبیان القـــراءة والكتا�ـــة لقـــاء أجـــوٍر زهیـــدة. 
ل علـى الغیـر، ولهـا �ستنكف من أي عمل ما دام �حفـظ لـه مـاء وجهـه، �ـي ال �ضـطر إلـى االتكـا

 د نفسه على الجوع والصبر، وتحّمل الفاقة والحرمان بتحٍد و�بر�اء... وّ ع

 :من مناقب شمس الدین التبرز ینقل أحمد أفالكي الحكا�ة التالیة

 ) و�ذ لـم �جـد النـزل المناسـب، قـرّ آق سـرايفي طر�قه إلـى قونیـا، مـّر شـمس الـدین ببلـدة ( 
عــد صــالة العشـاء توجــه المــؤذن إلــى بوا�ــة المســجد لُیغلقهــا، فــرأى رأ�ـه علــى المبیــت فــي المســجد، �

 شمس الدین الجالس على األرض فصاح �ه:

 من أنت؟ وماذا تفعل هنا �عد خروج جمیع المصلین. -
أنــا رجــل غر�ــب أیهــا الرجــل الصــالح، ولســت أجــد مكانــًا لقضــاء اللیلــة، فلتســمح لــي  -

 �البقاء هنا حتى الصباح.

وّ�خ شــمس الــدین و�هینــه إلــى أن فقــد هــذا صــبره، فــنهض، ومضــى احتــّد المــؤذن وشــرع یــ
 نحو الباب وهو یتمتم:

 هللا قادر على أن �كتم هذا الصوت! -

في الحال أحّس المؤذن بلسانه ینتفخ، ثم بـدأ یلتصـق ببلعومـه، وأخیـرًا وقـع المسـكین علـى 
 األرض وهو �حتضر، فهرع إلیه إمام المسجد وقال متعجبًا:

 ما �ك أیها الشیخ؟ ماذا �جري هنا؟ -



 61 

 أشار المؤذن إلى شمس الدین الذي �ان �سیر متبعدًا قال �صعو�ٍة �الغة:

 ة.فر الحق بذلك الشیخ واطلب منه المغ -

 فهّب إمام الجامع الموضوع وجرى خلف شمس الدین حتى بلغ موضعه، وقال له:

الجلیـل. التعس، فهو لم �كن على علٍم �مقـامكم  �ا سیدي أن تعفو عن المؤذن كأرجو  -
 اعذره، قبل أن �موت. قال شمس:

أما اآلن فقـد قضـي األمـر، والحكـم هلل وحـده مـن �عـده، فلقـد اسـُتجیب الـدعاء. �ـل مـا  -
 الدعاء له �أن �موت مؤمنًا ال �افرًا. أستطیعه هو

هــذه  ي وحــین عــاد الرجــل إلــى المــؤذن وجــده قــد فــارق الحیــاة: لقــد عــّد مر�ــدو شــمس الــدین التبر�ــز 
�راماتـــه األكیـــدة، والحـــال أن العلـــم الحـــدیث اكتشـــف إمكانیـــة وقـــوع مثـــل هـــذه األمـــور الواقعـــة مـــن 

اســتنادًا إلــى ظــاهرة اإل�حــاء التــي قــد تصــل إلــى حالــة التنــو�م المغناطیســي، ومــن المعلــوم اآلن أن 
لــبعض النــاس قــدرات خاصــة علــى التــأثیر فــي اآلخــر�ن، قــد تصــل إلــى مــا ُ�شــبه هــذا الــذي وقــع 

ــــوع تحــــت اإل�حــــاء، أي  للمــــؤذن المســــكین، ــــدیهم االســــتعداد الشــــدید للوق ــــاس ل �مــــا أن �عــــض الن
 االستجا�ة له، وذلك شأن الوسیط مع الُمنّوم المغناطیسي.

 لماذا ارتحل شمس الدین إلى قونیا؟ ومتى �ان ذلك؟

، فقــد رقــد فــي شــيء غر�ــب، وقــع لــه ذات یــوم شــوده المننــدیخلمــا طــال �حــث شــمس عــن  
 نومه، سمع صوتًا �قول له: إحدى اللیالي، وأثناء

لــو حققنــا لــك مرامــك والتقیــت �الشــیخ الــذي تســأل عنــه، فمــاذا ســتقدم مقابــل ذلــك؟: لــم  -
 یتردد شمس، بل أجاب فورًا:

 مقابل ذلك سأقّدم رأسي. -

 عند هذا جاءه األمر التالي:

فتوّجه إلـى �ـالد الـروم، وهنـاك سـتلتقي �مـن تر�ـد: یـروي الـرواة أن هـذه الرؤ�ـا تكـررت  -
دة لیالي، فحـزم (شـمس) متاعـه وتوّجـه إلـى األناضـول، وهنـاك صـار �سـمع �أخبـار ع

(موالنــا). وهــو اللقــب الــذي �طلــق عنــد العجــم علــى العلمــاء والصــالحین، لكنــه صــار 
ظـــل شـــمس الـــدین �ســـمع لصـــیقًا �جـــالل الـــدین الرومـــي منـــذ أن شـــاع اســـمه هنـــاك. و 
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حّس شمس الدین �جاذب عمیـق ال �فضائل الشیخ الصوفي الكبیر الُمقیم في قونیا، وأ
 �عرف مصدره یدفعه دفعًا إلى قونیا.

م بلــغ شــمس الــدین التبر�ــزي 1243هـــ/641جمــادى اآلخــرة مــن ســنة  26فــي یــوم الســبت  
ة �الــذهب، موهــالمدینــة �بیــرة، وأذهلتــه عظمــة أبوابهــا الم بــدت لــهوال�ــة قونیــا عاصــمة األناضــول، 

تحمــــي المدنیــــة والخنــــادق الشــــهیرة التــــي  القلعــــةج، ورأى األبــــرا المشــــیدة فــــوق ة ضــــخموالتماثیــــل ال
المحیطة بها مـن �ـل جانـب والجسـور المخصصـة للعبـور، فقـال فـي نفسـه:" مـا أشـد اعتـزاز هـؤالء 
الســالجقة �عاصــمتهم". وســار شــمس الــدین الــى مر�ــز البلــدة وســأل عــن نــزل مناســب فأرشــدوه الــى 

 فیها لیلته تلك. مكان یدعى (خان الذ�ر)، فاستأجر فیه غرفة قضى

ــالي �عــد صــالة العصــر، جلــس عنــد عتبــة ال ُیراقــب أهــل المدینــة الجدیــدة  خــانفــي مســاء الیــوم الت
أدرك شـــمس أن مجموعـــة مـــن  النظـــرعلیـــه. فجـــأة تقـــّدم مو�ـــب �بیـــر فـــي الشـــارع الـــرئیس، ومـــن 
موالنـا جـالل "سـمع النـاس �علنـون:  بالتالمیذ ُ�سایرون مدرسًا محبو�ًا لدیهم، و�ذ اقترب مـن المو�ـ

 !!!"  الدین، موالنّاّ◌ 

 كیف بدا الرومي في عیني شمس الدین التبر�زي؟

رجـل  إزاءرجٌل مهیب معتدل الطول، ذو وجه مسـتنیر، تز�نـه لحیـة قصـیرة، فجـأة أدرك شـمس أنـه 
مثیر لالهتمام، فنهض من مكانه، وشق الزحام حتى بلغ موقع الفرس التي �متطیها (موالنـا)، ومـّد 

 على ر�بة الفرس، فوقفت، ونظر إلیه (موالنا) متعجبًا، قال شمس الدین �ال مقدمات: یده فقبض

 ؟ )8(من هو األعظم في ظنك: دمحم (ص) أم �ایز�د البسطامي  -

 قال موالنا:

 �الطبع دمحم هو األعظم. ؟هذا سؤالأ  -

                                  
بـن موسـى �ایز�د البسطامي: هو طیفور أبو یز�د بن عیسى المولود في �سطام �إیران، من أسرة مجوسیة، أسلم على ید اإلمام علي  )8(

بـة والـذ�اء الحـاد، ودرس الفقـه الحنفـي ثـم انصـرف إلـى التصـوف، و�لـغ فیـه أعلـى مراتـب الرضا الذي عني بتر�یته، تمّیز �العاطفة الملته
یومـًا (سـبحاني مـا أعظـم شـأني)، وهـو القائـل أ�ضـًا (مـا فـي الجبـة إلـى هللا!)  قـالضـیة، حتـى ر العرفان، �انت تحدث له شطحات غیـر م

 م.874ى سنة أقواله، و�ستغفر هللا حالما �عود إلى وعیه، توف یتوب عنلكنه �ان 
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ن غلطته سبعین مرة في عأحیانًا فاستغفر  �غلطقلبي " إذن ما سبب قول دمحم (ص):  -
فــي حــین ُ�جــاهر �ایز�ــد البســطاني �قولــه (ســبحاني مــا أعظــم شــأني، لــیس فــي  "یــومال

 الجبة إال هللا). ما تقول في هذا؟

 أجاب موالنا:

أقول أن دمحم (ص) �ان یرتقي سبعین مقامًا في الیوم فكلمـا ارتقـى مقامـًا اسـتغفر عـن  -
ل، فنطــق بتلــك المقــام الســابق، فــي حــین أن �ایز�ــد حــین بلــغ أولــى تلــك المقامــات اختبــ

 الشطحات.

شدید رآه موالنا وفهمـه، فبـین القلـوب سـواق �مـا  سرورلما سمع شمس الدین هذا الجواب بدا علیه 
�قول المثل، وتعانق العارفان و�أنهما صد�قان التقیا �عد فـراق طو�ـل. واصـطحب (موالنـا) صـد�قه 

 الجدید إلى المدرسة التي ُ�قیم فیها مع أهله.

لـــى هــذا اللقــاء أهمیـــة تار�خیــة عظیمـــة، و�صــفونه �اآل�ــة القرآنیـــة (مــرج البحـــر�ن ق عّلــعالمولو�ــة ت
ا، وصارت لدیهم  مقدسة، وتحّولت إلـى مـزار ییلتقیان)، وقد وضعوا إشارة على تلك البقعة من قون
 �مّر �ه �ل زوار ضر�ح الرومي، لیتبّركوا �قداسته.

ألي إنســــان أن ُ�قــــاطع خلوتهمــــا إال اختلــــى الصــــد�قان فــــي إحــــدى قاعــــات المدرســــة، ولــــم ُ�ســــمح 
ده، ودخال في محاورات ومناظرات ال تنقطع إال لتتجدد، واستمر ذلك سـتة أشـهر ح(سلطان ولد) و 

�طولهـــا، ممـــا اقتضـــى أن یهجـــر (موالنـــا) تالمذتـــه، ومر�د�ـــه، ولـــم �عـــد یـــزور المدرســـة، وال ُیلقـــي 
 المواعظ، وال ُ�صدر الفتاوى.

 قال الرومي للتبر�زي: و�عد أن وقع التعارف األول،

�ــا شــمس تبر�ــز، �ــا لؤلــؤة عــالم المعنــى، داري هــذه ال تلیــق �مقامــك الرفیــع، لكــن عبــدك هــذا  -
 الماثل أمامك، ُ�قدم لك �ل ما �ملك: بیته وأوالده، و�ناته وجمیع من فیه وما فیه!!

�ــب. �ــان عمــر یــرًا عظیمــًا قــد وقــع فــي حیــاة الرومــي بتــأثیر شخصــیة ذلــك القــادم الغر غیو�بــدو أن ت
حنا قد تجاوز الستین، والرومي قد تجاوز األر�عین على أ�ة حال، و�ـان بـین شمس وقتئٍذ �ما وّض 

شـمس الـدین �ـان رجـًال حـاد المـزاج، فاقـد الصـبر، میـاًال ف الشخصیتین فـروق واختالفـات واضـحة.
املـة، ال ُ�خفـي إلى الصراحة، حر�صًا على الصدق، ینفر �شدة من النفاق والر�ـاء، وال �عـرف المج

كراهیتــه للجمــود والتقلیــد، والــبالدة، والخمــول، والكســل، و�المقابــل، �ــان �عشــق النضــارة والجــدة فــي 
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كل شيء، فال عجب أن �علن الحرب على الـذین �جعلـون الـدین �ضـاعًة �صـطادون بهـا البسـطاء 
علیــه إمــارات الغضــب  والمســاكین والغــافلین، �ــان عاطفیــًا وانفعالیــًا، حــین �ســمع مــا ال ُ�عجبــه تبــدو

 �سرعة، وال �عرف أن �سكت، وحین ُ�عجب �أي إنسان �سكب مشاعر قلبه �ماء النبع الصافي.

أمــا (موالنــا) فقــد �ــان، قبــل قــدوم شــمس، شــیخًا وقــورًا ود�عــًا، حر�صــًا علــى إخفــاء انفعاالتــه �ــأي 
ر، مهتمًا �اجتذاب قلوب جمیع المحیطین �ه، لم �كن متمـردًا علـى المجتمـع  إنسان ُمهّذب وُمتحضِّ

ده أن لـمثل صد�قه، ولـم �خطـر لـه یومـًا أن ُ�غّیـر طبـاع النـاس أو تقالیـد المجتمـع، ولـم یـدر فـي خ
�خــرج عــن ثــوب وقــاره لیرتــدي زي العاشــق المتــأجج القلــب �ــالبرق واللهــب، �ــل هــذا وغیــره ســیكون 

 ضمن ما سیتعلمه من هذا القادم الغر�ب.

و�غزلیاتـه  ،)9(رومي �قول الشعر، مـن الضـرب المسـمى �الفارسـیة: الغـزلمنذ اللقاء �التبر�زي بدأ ال
هذه سیحتل الرومي مكانه: شاعر (العشق) األول في العـالم القـد�م إطالقـًا. �صـف األسـتاذ برنـارد 
لو�س أشعار الرومي هذه �ما یلي (إن غزلیات الرومي تكـاد تلتهـب �العاطفـة التـي ال تعـرف راحـًة 

ـــدام مشـــاعره وقـــوة وال ســـكونًا، وانفع ـــة فـــي هـــذا الغـــزل تشـــتق قـــدراتها مـــن احت ـــه الحـــادة المتجلی االت
به ما تكون بید ساحر، قادرة علـى شموسیقى ألفاظه وُحسن إ�قاعها. إن عبقر�ته في هذه القصائد أ

تحو�ل �ل شيء إلى شعر رائع، حتى �ان في طوقه أن �جعل العناصر الكونیـة مجـرد أدوات فـي 
الملـــتهم لكـــل شـــي فـــي الـــدنیا. و�ـــان فـــي وجـــده ونشـــوته ُمتمّكنـــًا مـــن تمدیـــد خدمـــة خیالـــه الخصـــب 

 أصوات األلفات وتوسیع حدود الصور إلى أ�عادها القصوى مستعینًا �حدة خیاله وعمق عواطفه).

أثار االنقالب الكبیر الذي وقع في حیاة الرومي �عد قدوم شمس الدین وما أدى إلیـه ذلـك  
وعظ، وانقطــاٍع عــن النــاس والمجتمــع، أثــار ضــرو�ًا مــن القــال والقیــل، مــن هجــٍر للمدرســة، وتــرك للــ

وراح الناس یتهامسون فیما بینهم، وتحّول الهمس إلى انتقاد، واالنتقاد إلى شغب وغیبة واتهامـات. 
�عبــأ �ــأي شــيء مــن ذلــك، �ــان یتصــور أن غیــرتهم مــن شــمس الــدین هــي علــة لكــن الرومــي لــم 

ّر�ه إلى قلو�هم �أن �عّرفهم �شخصه، لعلهم ُ�عجبون �ه مثلما افتـتن المشاغبات، ولذلك حاول أن ُ�ق
هو �ه، ووقع تحت تـأثیره، وهكـذا بـدأ �صـطحبه فـي غدواتـه وروحاتـه، فـي الوقـت الـذي راح النـاس 

فـي أشـد الحیـرة والعجـب، ذلـك أن هـذه القصـائد لـم تكـن مـن جـنس األشـعار  وهـم یتداولون غزلیاتـه
مـــن أهـــل التصـــّوف والعرفـــان، بـــل إنهـــا لـــم تكـــن حتـــى شـــبیهة �غزلیـــات التـــي اعتـــادوا أن �ســـمعوها 

                                  
) الغزل: في أدبنا العر�ي، ُ�عد الغزل غرضًا من أغراض الشعر، أما في الشـعر الفارسـي، والشـعر التر�ـي الـذي اقتـدى �ـه دائمـًا، فـإن 9(

سـبعة إلـى خمسـة عشـر بیتـًا تنتظمهـا بـین مصطلح (الغزل) ُ�طلق على ضرب أو قالب شـعر للقصـیدة القصـیرة التـي یتـراوح عـدد أبیاتهـا 
قافیة واحدة، و�ختم بیتها األخیر بذ�ر اسم الشاعر أو محبو�ـه، و�سـتعمل (الغـزل) فـي التعبیـر عـن العواطـف الجیاشـة فـي الشـعر  جمیعاً 

 الدیواني والشعر الشعبي والشعر الصوفي، وهو في شكله العام شبیه بـ(السونیت) في الشعر اإلنجلیزي.
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مشــاهیر العشــاق مثــل (خســرو وشــیر�ن) و (لیلــى والمجنــون)، �انــت أشــبه �حمــم البر�ــان المتفّجــر 
وهي تتدفق فـائرة مهتاجـة، تنفـث النـار وترمـي الجمـر، فتجتـاح األراضـي، وُتغـِرق البلـدان، دون أن 

 �قف في طر�قها شيء.

 هم إلى نماذج من هذه الغزلیات:لنصغ مع 

 فــــي عینیــــك عســــل وفــــي خــــدودك نــــور
ـــــــــــة ـــــــــــار الفتن  مـــــــــــع اســـــــــــمك تشـــــــــــب ن
 ومــــــــــــــن قــــــــــــــدحك تفــــــــــــــیض البهجــــــــــــــة
 خبــــــــــــــــــــــــــــــزك مملــــــــــــــــــــــــــــــح لذیــــــــــــــــــــــــــــــذ!
 حســــــــــــــــــــــــــــــــنك حلــــــــــــــــــــــــــــــــو فر�ــــــــــــــــــــــــــــــــد
ــــــــاً  ــــــــت غر� ــــــــو ســــــــرت شــــــــرقًا أو ذهب  ل
 لـــــــــــو طـــــــــــرت محلقـــــــــــًا فـــــــــــي المســـــــــــاء
 أو نزلـــــــــــت ها�طـــــــــــًا فـــــــــــي األرضـــــــــــین
ــــــــه إال بوجــــــــودك ــــــــى ل ــــــــاة ال معن  فالحی

****************** 

ـــــــــــــــــــاع ـــــــــــــــــــُت زاهـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــذه البق  كن
ــــــــــــــــــــــــــب منابرهــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــت خطی  كن
ــــد�ك ــــدر أن تصــــفق بی  لكــــن القضــــاء ق
 فـــــــــــــــإذا �العابـــــــــــــــد عاشـــــــــــــــق مفتـــــــــــــــون 
 أقســـــــــــــــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــــــــــــــك �ـــــــــــــــــــــــــــــــــالروح

 مـــــــــــن ِشـــــــــــباك األســـــــــــر أنطلـــــــــــقلـــــــــــم 
 لـــــــــــــــــم أتـــــــــــــــــذوق حـــــــــــــــــالوة التحـــــــــــــــــرر

 إال �عد أن غرقت في لّجة سكري 

      ************ 
 )10(كنـــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــر�ن عطـــــــــــــــــــــــارد 

                                  
، وهنــاك فــي التــراث القــد�م خمــس هرمــز ولــدى اإلغر�ــق هــو Mercuriusهــو  ) عطــارد الــنجم أو الكو�ــب المعــروفن فــي الالتینیــة10(

هرمـــز ابـــن جـــو�یتر إلـــه الخمـــر لـــدى الیونـــان، و  سیـــل إلـــه الفراعنـــة، وهـــومز ابـــن �ـــاخو نشخصـــیات بهـــذا االســـم، أحـــدها (هـــومز) ابـــن ال
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ـــــــدفاتر  ال انفـــــــك مشـــــــغوفًا �ـــــــاألقالم وال
ــــــي صــــــدور المجــــــالسوال   أكــــــون إال ف

 فجـــــــــــــــأة أطـــــــــــــــّل وجهـــــــــــــــه الوّضـــــــــــــــاء
 ي فوجــدتني أكســر أقالمــي وأمــزق دفــاتر 

 ضـــــــــــــــــــــــأو�ـــــــــــــــــــــــدموعي رحـــــــــــــــــــــــُت أتو 
 وأصبح وجـه حبیبـي قبلتـي فـي الصـالة

 ديفــــــــــــــــي الكعبــــــــــــــــة أنــــــــــــــــت معبــــــــــــــــو 
 وفـــــــــــــــي الكنیســـــــــــــــة أنـــــــــــــــت أنـــــــــــــــت..

 تشــــــــــهد خبــــــــــزك مــــــــــا �ــــــــــادت عینــــــــــي
 حتـــــــــــــــــــــــــى امـــــــــــــــــــــــــتألت وشـــــــــــــــــــــــــبعت

 ولما ظمئت وشر�ت ماء ُحسِنك

 االنهــار مـرا فــي فمــي صـار مــاء جمیـع
طرم ضـــهـــا هـــي ألســـنة لهـــب العشـــق ت

 متصـــــــــــــــــــــــاعدة إلـــــــــــــــــــــــى األعـــــــــــــــــــــــالي
 لكنـــــــــــي ال أرى بـــــــــــین �تـــــــــــل النیـــــــــــران
 إال وجــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــمس الــــــــــــــــــــــــــدین

 

لم �كن تأثیر شمس الدین قاصرًا علـى جـالل الـدین الرومـي وحـده، بـل تعـّداه حتـى شـمل �ثیـرًا مـن 
و أ�ضـًا �شـمس وصـار أشـد مر�د�ـه ُمر�دي الرومي، وفي مقدمتهم ابنه سلطان ولـد، الـذي افتـتن هـ

إخالصــًا وتفانیــًا فــي خدمتــه، فــال عجــب أن تفــیض مؤلفــات ســلطان ولــد، �عبــارات الثنــاء والحــب 
والتقــد�س لشــمس الــدین، �مــا أنــه اهــتم أشــد االهتمــام بتقــد�م التبر�ــرات المعقولــة والتفســیرات الُمقنعــة 

 �شمس، �قول على سبیل المثال: للتغیر الذي طرأ على شخصیة والده وعلى مسلكه منذ لقائه

(حالمــا أطــل شــمس الــدین علــى قونیــا اســتطاع أن �جتــذب (موالنــا) إلــى هالــة أنــواره، فمضــى یــدور 
 تحت وهج أشعتها). ظاللهو�دور حول مغناطیس (شمس) وفي الوقت ذاته فقد جمیع 

 و�قول أ�ضًا: 

                                                                                               
رحالة و�ان أ�ضًا راعي الخطباء والتجار، وهي وال وسید الرعاةر هو األشهر، فقد �ان رسول اآللهة ت، إن (هرمز) ابن جو�واالر�اب..الخ

 الوقت ذاته �ان (هرمز) حامي اللصوص والجناة.
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ســرار، مثلمــا یتكشــف دجــى (حــین شــع نــور (شــمس الــدین) تفّتحــت أمــام (موالنــا) أبــواب جمیــع األ
اللیــل عــن فجــر نهــار جدیــد، مــن ذلــك الیــوم صــار (موالنــا) �ســمع و�ــرى مــا ال �ســمعه وال یــراه أي 

الغـرب والشـرق  فـوق والتحـت، وعاشـق، وفـي عینـي العاشـق �كـون ال مخلوق غیره، فلقد حّولـه إلـى
 شیئًا واحدًا).

راد أن �كتشـف مـدى ذلـك التـأثیر، �عد أن ضمن شـمس الـدین وقـوع الرومـي تحـت تـأثیره الروحـي أ
و�مــا تحــدى الصــوفي أوحــد الــدین الكرمــاني فــي الماضــي طالبــًا منــه مشــار�ته فــي مجلــس شــراب 
علني، أعاد اآلن التجر�ة ذاتها مع الرومي، ففي ذات یوم و�انا �جلسـان بـین جمـٍع مـن النـاس فـي 

ولــم ُ�صــّدقوا عیــونهم  المدرســة، طلــب مــن الرومــي أن �شــتري لــه قنینــة خمــر، فصــعق الجالســون،
حین أحنى الرومي رأسه، وخرج ثم عاد �عد فترة وهو �حمل بیده قنینة قدمها إلى شمس، عند ذلك 

قـد لمـل �صـبر المـؤمن و�تفـاني الـوثني، حضحك شمس، وقال للرومي (إنما �نـت أختبـرك، أنـت تت
 ى األرض.بلغت اآلن مقام اإلنسان الكامل). قال هذا ثم سكب جمیع ما في القنینة عل

فــي شخصــیة الرومــي، وفــي  )االنحرافــات(�عــد هــذا أحــس شــمس الــدین �أنــه قــد آن األوان لتعــدیل 
مقدمتها شغفه الشدید �المطالعة والدرس، ذلك أن شمس الدین شأنه شأن غیره من المتصـوفة �ـان 

ألن یتـــوهم أن العلـــوم واآلداب التـــي ینهمـــك المثقفـــون �طلبهـــا، ال توصـــل أصـــحابها إلـــى الحقیقـــة، 
الحقیقة في ظّنه وظّنهم ال ُتكَتَشف إال عن طر�ق ما ُ�سمى في مصطلح عصرنا الحدیث �الحدس 
الباطني (في عالم الغرب، الیوم تتعالى �ثیر من األصوات المناد�ة أ�ضًا بهذا االعتقاد). وأوضـح 

م الـــذي أن المنبـــع الـــذي تصـــدر عنـــه هـــذه االتجاهـــات والمعتقـــدات الســـقیمة هـــو حالـــة اإلعیـــاء التـــا
تصــاب �ــه العقــول أو النفــوس المرهفــة، فــي العصــور التــي تســود بهــا قــوانین الغا�ــة، و�ــان عصــر 
الرومي وشمس الدین من بین تلك العصور �ما رأینا، ولما �ان المتصـوفة ذوي اهتمـام وذوي علـم 

ســفیة أ�ضــًا �الســا�كولوجي، فقــد أدر�ــوا (مســتعینین فــي ذلــك �ــالفكر البــوذي مــن جهــة والمــذاهب الفل
الهیلینیة من جهة أخرى)، أدر�وا أن أفضل وسیلة إلزاحـة الهمـوم عـن صـدر اإلنسـان، هـو إّطـراح 
التفكیر أصًال، وال �قع هذا إال عـن طر�ـق االنصـراف فـي الـدنیا وعـدم التعلُّـق �أغراضـها وأسـبابها، 

 قبل موتها على حد تعبیرهم). نفس(إماتة ال

عـدو والمنـافس األكبـر الـذي سیتصـدى و�قـف لهـم �المرصـاد على أن المتصـّوفة أدر�ـوا أ�ضـًا أن ال
هو الفلسفة وأهلها، فال عجب أن ُ�علنوا الحرب علیها �ال هوادة. ذلك أن الفالسـفة ُمهتّمـون أ�ضـًا، 

م ظهــورهم. لكــن صــمثــل المتصــّوفة، �قضــیة التخفیــف عــن البشــر عــبء األحــزان والهمــوم التــي تق
وفیة ومن ثم فهم ال یتوصلون إلى استنتاجاتهم، وال یّتبعـون الفالسفة ال ینطلقون من فرضیات الص

وســائلهم ومســالكهم، وشــعورهم �التعــالي علــى المتصــّوفة ناشــئ عــن اّتكــال المتصــّوفة علــى الفلســفة 



 68 

ذاتها، واتخاذهم لجمیع أسلحتها في دفاعهم عن معتقداتهم، ثم إن الصـوفیة حـین یـّدعون االعتمـاد 
اإلنسـان مـا تحـّول إلـى إنسـان إال �العقـل الـذي ُ�طـالبون �إ�طالـه،  س البـاطني ینسـون أنعلى الحد

 فاألولى إذن أن �كون الحیوان أدرى بـ(الحقیقة) من اإلنسان، إذ أنه ال �متلك العقل أصًال..

ـــرتبط  ـــة تقتضـــي أن ی ـــالطبع، والمدنی ـــدأ معقـــول وهـــو أن اإلنســـان مـــدني � ـــق الفلســـفة مـــن مب وتنطل
ات أ�ضـًا قـفكرة التمـایز بـین الجماعـات البشـر�ة. ومـن هـذه المنطل الحاكمون �المحكومین، وترفض

تبــدأ جمیــع األد�ــان الكبــرى، فــي حــین ال یهــتم الصــوفیة �غیــر خــالص األفــراد وراحــتهم النفســیة فــي 
المجتمعات االستغاللیة التي �جـدون فیهـا أنفسـهم عـاجز�ن تمامـًا عـن مقارعـة ظلـم الحكـام أو صـد 

المتصــّوفة �جعلــون تمــایز النــاس �عضــهم عــن �عــض قانونــًا أزلیــًا ثابتــًا  فــإن �هــذاجــور المتنفــذین، و 
دون أن �عوا ما �فعلون، وذلك هو عین ما یتبنـاه أولئـك الحكـام والمتنفـذون، وهـذا هـو، فـي الواقـع، 
سر الرعا�ة الهائلة التـي �سـطها علـى المتصـّوفة، مسـتبدو حكـام العصـور الوسـطى مثـل السـالجقة 

وغیرهم، في حین ال تزدهر الفلسفة إال فـي أجـواء الفكـر الحـر، أي حـین �سـهل  والممالیك والمغول
على اآلراء مهما اختلفـت أن تطـرح للبحـث والنقـاش والنقـد والـدرس والتعـدیل. والنقـاش والحـوار فـي 
أجــواء الحر�ــة، هــو �حــد ذاتــه، مظهــر مــن مظــاهر التمــدن البشــري القــائم علــى فكــرة التســاوي بــین 

كرة التمایز بینهم، في حین ال تـؤدي أفكـار االنصـراف عـن الـدنیا، وتـرك الكسـب الناس، و�طالن ف
(العمل)، والتو�ل، والكسل، وغیر ذلك من دعوات المتصّوفة، إال إلى تخر�ب المجتمعـات والعـودة 

 �اإلنسان إلى الحالة الحیوانیة.

ـــول الرومـــي، ُ�حـــّدثنا احمـــد أف  ـــي تعـــدیل می ـــدین ف ـــى مســـاعي شـــمس ال ي فـــي كـــالنعـــود إل
"المناقـــب" أن شـــمس الـــدین �ـــان �جلـــس ذات یـــوم مـــع الرومـــي عنـــد الحـــوض الموجـــود فـــي ســـاحة 

ا مجموعـة �بیـرة مـن الكتـب، فشـرع شـمس �إلقـاء الكتـب واحـدًا �عـد اآلخـر مـالمدرسة، و�ـان �جانبه
فــي مــاء الحــوض! ومــن تلــك الكتــب: (منطــق الطیــر) لفر�ــد الــدین العطــار، �ــان الرومــي قــد أعــاد 

الكتاب عدة مرات إعجا�ًا وافتنانًا �ه، فلمـا رآه غارقـًا فـي الحـوض �ـان األلـم علـى وجهـه،  قراءة هذا
فمــا �ــان مــن شــمس الــدین إال أن مــّد یــده فــي المــاء واســتخرج الكتــاب، ثــم ســّلمه إلــى الرومــي، وثــم 

ل كانــت دهشــة الجمیــع حــین شــاهدوا الغبــار عالقــًا �غــالف الكتــاب و�أنــه لــم یتبلــل �المــاء أبــدًا، قــا
 شمس ُمعلقًا:

اعلموا أن مذهب العشق ال �مكن تسـّلمه فـي المـدارس! ثـم عـاد یرمـي �قیـة المؤلفـات فـي المـاء،  -
و�ان منها دیوان أبي الطیب المتنبي الذي �غتـاظ منـه (شـمس) �شـدة! فـي حـین �ـان الرومـي أشـد 

قناعـه �ـالكف الناس شغفًا �شعر أبي الطیب، و�حفظ عن ظهر قلـب �ثیـرًا مـن قصـائده، ولـم �كـن إ
عن االفتنان �شـعره أمـرًا سـهًال، فعلـى الـرغم مـن مهاجمـة شـمس الـدین لشخصـیة المتنبـي، وانتقـاده 
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إلرادتـه، ألشعاره، فإن الرومي واصل قراءة الـدیوان سـرًا دون علـم صـد�قه! لكنـه فـي النها�ـة رضـخ 
�ــا  هعجمیــأ  و هر�یــفكــان مــاء الحــوض الُمســتقر النهــائي للــدیوان! لمــاذا هــذا الهجــوم علــى الشــعر ع

 ؟ترى 

ر شـعالواقع أن شمس الدین �ان یـرى أن الشـعر مـرتبط �ـالفكر، حتـى مـا �ـان عاطفیـًا منـه، ألن ال
�قــوم علــى اللفظــة والعبــارة، و�الهمــا ذو صــلة تامــة �العقــل، وطرائقــه، فــي حــین �ــان �قصــد شــمس 

 لـق علیهـا أوصـافمزاجیـة خاصـة ُ�ط وضـعیةالدین الوصول �الصوفي، من مر�د�ه، إلى حالـة أو 
، الفنـاء، وهلـم جـرا. وهـذه الحالـة تبـدأ فـي العـادة، بنبـذ المحـو، الوجـد، السـكرمحددة عندهم، ومنها 

، ف، وتنتهـي �ـالوقوع فـي وضـعیة الالوعـي أو الالعقـل، ولتحقیـق هـذا الهـدقصـدالعقل عن وعـي و 
وآالت  دفوفالـــكــان ال بــد مــن واســطة أو آلــة، هــذه الواســـطة هــي أنغــام الموســیقى الصــادرة عــن 

صــاحبة (للــِذ�ر) مأخــرى مثــل النــاي والر�ــاب وغیرهــا، وقــد أطلــق علــى عملیــة الغنــاء والموســیقى ال
اسم أو مصطلح (المساع)، الذي ستأخذه أغلب الطرق الصوفیة من ذلك الیـوم فصـاعدًا مصـحو�ًا 

 �الرقص والدوران.

 )11((ذو النــون المصــري) بــدأ (الســماع) فیمــا نعلــم �ســیطًا مــع الصــوفي القــادم مــن النو�ــة  
الذي قیل أنـه أول مـن أدخـل الموسـیقى فـي مذهبـه، إذ لـم تسـتخدم الموسـیقى ألغـراض الـدین، فـي 

صـار  )12(حب الطر�قة المعروفـة صاوفي أ�ام الشیخ عبد القادر الجیالني  �الد اإلسالم قبل ذلك.
لــك �عــض النغمــات الســماع ُ�صــاحب (الــذ�ر)، و�ــان مر�ــدوه یــدورون فــي حلقــات، ُمصــدر�ن فــي ذ

الموســیقیة المصــحو�ة �ضــر�ات الــدف، ومــن المعــروف أن الموســیقى �انــت مــن أهــم أر�ــان أد�ــان 
أنبیـاء تلـك  أدركالشعوب القد�مة �اإلغر�ق والفراعنة والبابلیین ولدى البوذ�ة، والمانو�ة.. الخ. فقـد 

مـن تـأثیر نفسـي شـدید  مـا للموسـیقى تطبیـقالشعوب أو رجال الدین والكهنة عن طر�ق التجر�ـة وال
شـتى االنفعـاالت فـي و األحاسیس  مختلفاستثارة  أن االنغام الموسیقیة قادرة علىان، إذا نسفي اآل

 النفس مما استدعى االستفادة منها لتحقیق تلك الغا�ات.

من األقوال الشائعة لشمس الـدین حـول السـماع مـا یلـي: (السـماع شـيء جـوهري فـي مـذهبنا، ألنـه 
اإلنسان عن مشاغل الحیاة الیومیة، وعن طر�ق هذا االنقطاع �سـتطیع بلـوغ حالـة  قادر على قطع

                                  
هـ: صوفي معروف، ذاع صیته أ�ام الخلیفة العباسي المتوّ�ل الذي اسـتقدمه إلـى �غـداد مـن 295) ذو النون المصري: المتوفى سنة 11(

�المه ومواعظه تأثر تأثرًا شدیدًا، وأعلن العفو عنه، وأذن له �العودة إلى  مصر لُیحاسبه على (البدع) التي شاعت عنه، فلما أصغى إلى
 مصر.

هـــ: ولــد فــي �ر�ــوك، ونســبت عائلتــه إلــى بلــدة (جــیالن) فــي إیــران، أخــذ الفقــه الحنبلــي فــي 562) عبــد القــادر الجیلــي، المتــوفى ســنة 12(
 والمساواة بین البشر. �غداد، وأسس بها الطر�قة القادر�ة، عرف بدعوته إلى الخیر والمحبة
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مـــا ال عـــین رأت وال أذن ســـمعت فـــي عـــالم مـــن الســـرور واللـــذة  لالســـكر والجـــذب "االنجـــذاب" فینـــا
اإللهي، وحالوة هذا اللقاء تحرره مـن قیـود  خیال الحبیبوالسماع ُ�مّكن العارف من مشاهدة  الروح

مـان: �ـذلك �حـدثنا سـلطان ولـد، الشـخص الوحیـد الـذي �ـان مسـموحًا لـه �ـاختراق خلـوة المكان والز 
الرومــي مــع شــمس، فیقــول: إن الــرجلین �انــا �فقــدان وعیهمــا أثنــاء الســماع فــال ینطقــان إال �اســم 

 المعشوق اإللهي بین الفینة واألخرى.

ان ولـد أن أ�ـاه أول مـن و�ان الرومـي �حسـن العـزف علـى الر�ـاب ور�مـا النـاي أ�ضـًا، و�ؤ�ـد سـلط
 صنع الر�اب في األناضول.

ومـــن أقـــوال شـــمس الـــدین أ�ضـــًا: (إن التجّلـــي اإللهـــي ال �قـــع بـــدون الســـماع، ألن الســـماع �فصـــل 
اإلنســان عــن عــالم المــادة). تــدلنا هــذه العبــارة علــى أن العلــم فــي العصــور الوســیطة لــم �كــن مــدر�ًا 

المـادة �ـأي شـكل مـن ادي غیـر قابـل لالنفصـام عـن المادة)، أي أن اإلنسان نفسـه جسـم مـ(لمعنى 
ــم  ــالموت، ذلــك ألن المــادة ال ُتفنــى �حســب العل األشــكال أو �ــأي معنــى مــن المعــاني، حتــى ولــو �
الحـدیث، و�نمــا هــي قابلــة للتحــّول والتغیــر، �مــا أن القــدامى �ــانوا علــى جهــل تــام �معنــى أو بوجــود 

 سي.(الطاقة)، وهذا هو سر تخّبط الصوفّیة، األسا

 وهكذا، صار السماع، عند اتباع (موالنا) جالل الدین الرومي (الذي سُیطلق علیهم اسـم المولو�ـه)
ــــدف ــــى ال ــــي: الضــــرب عل ــــره مــــن اآلالت إن وجــــدت،  ، �عن ــــاي، وغی ــــى الن ــــاب، والعــــزف عل والر�

وُ�صاحب ذلك دوران المر�دین حول أنفسهم، وُتحّرك الذراعان بتوقیـع خـاص، وتضـرب القـدم علـى 
ض علــى شــكل معــین، عــالوًة علــى الســجود بوضــعیة محــددة. وهــم ُ�فّســرون الــدوران �أنــه رمــز األر 

لرؤ�تهم هللا في �ل مكان واتجاه، �عنـون بـذلك أنـه لـیس �ائنـًا فـي أعـالي السـماء وحـدها، مسـتندین 
إلــى اآل�ــة الكر�مــة: أینمــا تولــوا فــثم وجـــه هللا، و�ؤولــون ضــرب القــدم علــى األرض �ســحق الـــنفس 

 هرها، وُ�عّللون فتح الذراع �أنه إشارة إلى طلب الكمال، وهلم جرًا.قارة �السوء تحت القدم و األمّ 

فیمــا عــدا الســماع، �ــان الرومــي وشــمس الــدین یلتزمــان �الصــوم �عنصــر أساســي فــي طر�قتهمــا، 
فكانا، مثل جمیع المتصوفة، ُیداومان علـى الصـیام أل�ـام قـد تمتـد إلـى أسـابیع دون انقطـاع، خـارج 

هر رمضــان، ومــن المعلــوم أن الصــوم موجــود فــي جمیــع فــرائض األد�ــان الشــرقیة القد�مــة، ألنــه شــ
ــم اإلنســان علــى الــتحّكم بنفســه و�أعضــاء جســمه، وهــذا الــتحكم مســألة جوهر�ــة  ُیرّ�ــي اإلرادة، وُ�عّل

 لدى أصحاب الطرق الصوفیة.

ــا  �حثــه الطو�ــل  غتراب �ــان أحــد أســبابألأشــرنا فیمــا ســبق إلــى أن شــعور شــمس الــدین �
األمــد عــن صــدیق �مكــن أن ُینســیه الُمعانــاة التــي �حّســها بــین النــاس، و�ــذلك وصــفنا ســروره بلقــاء 
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الرومي، ونضیف اآلن �أن شعور شمس �االغتراب والوحشة، �ان متسـببًا عـن عوامـل أخـرى عـدا 
هـا للنـاس، فلقـد ما ذ�رنا، ذلك أن شمس الدین �ان �شعر �أن لد�ه رسالة إنسانیة یتعّین علیه تبلیغ

كـــان �عـــرف و�حـــس �أشـــیاء وأمـــور �ثیـــرة خافیـــة علـــى أغلـــب بنـــي البشـــر المعاصـــر�ن لـــه، و�انـــت 
آالمهــم والمصــائب التــي تلــتهم أعمــارهم بهــول ال تصــدقه العقــول الســلیمة، تســتحّثه دومــًا لإلفصــاح 

صـنوف عما �عرف، و�فادة الناس �ما جّرب واكتشف خالل تجواله فـي األرض، واتصـاله �مختلـف 
البشــر، لكنــه مــع ذلــك العرفــان �ــالیقین، �ــان �شــعر �ــالعجز واإلحبــاط، ألنــه غیــر قــادر علــى تبلیــغ 
النـــاس �أفكـــاره، �ســـبب غرا�ـــة أطـــواره، وســـوء مزاجـــه، وحـــّدة طباعـــه التـــي ذ�رنا.وهكـــذا، فـــإن لقـــاءه 

حیـاة، إذ �الرومي خّفف من تلك المشاعر اإلحباطیـة عنـده، وحقـق لـه هـذا اللقـاء أهـم غا�اتـه فـي ال
سیكون الرومي نائبه الـذي ُیبّشـر النـاس برسـالته، ولسـانه الـذي ینطـق عنـه �كـل مـا یر�ـد. إن �ثیـرًا 
مــن الدارســـین شـــّبهوا العالقـــة التـــي وقعـــت بـــین الرومـــي وشـــمس الـــدین، �العالقـــة التـــي قامـــت بـــین 

أفالطـون تلمیـذه، شـیئًا مـن أفكـاره الفلسـفیة، و�نمـا �ـان  أفالطون وسقراط، فكما أن سقراط لـم �كتـب
هو الذي نقل فلسفته إلى العالم، فكذلك �ان األمر مع شمس الدین الذي ما �ان للناس أن �عرفـوه 
و�طلعوا على أفكـاره لـوال تلمیـذه (أو صـد�قه) جـالل الـدین الرومـي الـذي �ّشـر �فلسـفته، ونقلهـا إلـى 

تبر�ــزي جمیــع أمنیاتــه مقابــل األجیــال المعاصــرة لــه، والتــي أعقبتهــا. وهكــذا، تحققــت لشــمس الــدین ال
ســنرى و  ع مهجتــه وفقــد رأســه تمامــًا �مــا وقــع لــه فــي الحلــم.االــثمن الغــالي الــذي دفعــه لــه، فقــد أضــ
 كیف سارت األمور نحو تلك العاقبة.

في أحد األ�ام، اجتمع العلماء والمتصوفة في إحدى تكا�ا قونیـا للسـمر والمنـاظرة، فمضـى  
وعــن الصــحا�ة، أو یــروي �ــالم �بــار الصــوفیة، وأثنــاء ذلــك �قــي كـل واحــد ینقــل شــیئًا عــن الرســول 

شـــمس الـــدین صـــامتًا مكتفیـــًا �اإلصـــغاء، ولمـــا طـــال علیـــه ذلـــك، نفـــذ صـــبره، فهـــّب واقفـــًا وصـــرخ 
 غاضبًا:

إالم تمضــون أوقــاتكم فــي النقــل عــن فــالن وعــالن؟ ألــیس لــد�كم جدیــد تقولونــه؟ ومتــى  -
بــدًال مــن أن تســتعیدوا �المــًا مكــررًا  ل أحــد�م: قلبــي نقــل عــن إلهــي �ــذا و�ــذا،ســیقو 

 مسموعًا ومعروفًا.

كــان هــذا االعتــراض والطر�قــة الجر�ئــة فــي الكــالم �ــافیین ألن یــوغرا قلــوب أهــل قونیــا ضــد شــمس 
الــدین، ولــن یّتخــذوا منهمــا ذر�عــًة للتحــر�ض ضــده، وتحــّین الفرصــة المناســبة للــتخلص منــه نهائیــًا، 

ب، ومرشــدهم الروحــي جــالل الــدین الرومــي، و�ــذلك ُحرمــوا مــن ولــم ال، وقــد ســلبهم معلمهــم المحبــو 
وعظــه ودروســه مــع احتیــاجهم الشــدید إلیهمــا فــي تلــك األ�ــام العصــیبة علــى العــالم اإلســالمي �لــه؟ 
والواقــع أن تعلُّــق شــیخهم الرومــي �شــمس الــدین أثــار حســدهم الشــدید لــه، وأحّســوا بــدبیب عقــارب 
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نــون الفــرص لإل�قــاع �ــه، و�ــان هــذه فرصــتهم العظیمــة، الغیــرة فــي صــدورهم نحــوه، وصــاروا یتحیّ 
 فمضوا یتهّجمون علیه و�غتابونه و�تقّولون األقاو�ل عنه.

وأحــّس شــمس الــدین �حقــد القــونیین علیــه، واســتعدادهم إلیذائــه، و�ــان قــد مضــى علــى وجــوده فــي 
شـمس) عـن هـــ اختفـى (643قونیا سـتة عشـر شـهرًا، وفـي الیـوم الحـادي والعشـر�ن مـن شـوال سـنة 

األعین، ولم ُ�عثر له على أثر في جمیع أرجاء قونیا، لم یره أحـد ولـم �علـم �فـراره أي إنسـان، حتـى 
 الرومي نفسه، لقد انسّل ِخفیًة، ورحل عن البالد.
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 الدیوان الكبیر أو دیوان شمس الحقائق

ل ه جــالینــكانــت غیبــة شــمس الــدین علــى هــذا الشــكل الُمباغــت صــدمًة نفســیًة مؤلمــًة لخد 
دٍة قاتلـة، لـم �شـعر �مثلهـا طیلـة عمـره. فقبـل قـدوم شـمس حـي، فقد وجد هذا نفسه فـي وِ مالدین الرو 

الدین إلى قونیا، �ان الرومي قد اعتاد الفرار من نفسـه إلـى الخـارج، شـاغًال أوقاتـه برعا�ـة مصـالح 
�عــد اتحــاد أصــحا�ه وتالمیــذه وُمر�د�ــه، مهمــًال بــذلك میولــه الشخصــیة، وأحاسیســه الخاصــة، أمــا 

نفسه �شمس الدین، وما لمسه من االنسـجام والتفـاهم بـین القلبـین والفكـر�ن، فقـد صـار مـن العسـیر 
علیــه أن �فقــد هــذه الــذات الحلــوة التــي منحتــه �ــل تلــك الســعادة، خصوصــًا والفــراق قــد وقــع �شــكٍل 

طان ولـد، مفاجئ، وعلى غیر انتظار، و�دون ُمقّدمات، ولیس من عجٍب �عد هذا أن نسمع من سل
ین لــم �ُعــد شــمس، ولــم یبــد لــه أثــر، هكــذا فجــأة، و�شــكٍل غیــر حــأن والــده قــد قــارب حالــة الجنــون 

 مفهوٍم أبدًا.

ــة، والهــارب المحبــوب �ــال أثــر وال صــوت، انكــّب جــالل الــدین  و�ذ مضــت األ�ــام حز�نــًة �ئیبــًة ُممّل
حقـائق) �مـا سـّماه، تتـراكم على أوراقه �كتب و�كتب، �انـت قصـائد الـدیوان الكبیـر (دیـوان شـمس ال

یومــًا �عــد یــوم، وهــي (الغزلیــات) الشــهیرة التــي ســتكون لســان حــال جمیــع ُعّشــاق العــالم مــن ذلــك 
الیـــوم، ولـــم �كـــن (شـــمس الـــدین) مجـــرد صـــدیق عـــادي، و�نمـــا �ـــان فـــي رأي الرومـــي إنســـانًا حـــائزًا 

مســـتواها. �ـــان لقـــاء ن لصـــفاٍت خارقـــٍة عبقر�ـــة، ال ُتقـــّدرها حـــق قـــدرها إال عبقر�ـــة مـــن جنســـها ومـــ
 االثنین إذن صدفًة سعیدة من صدف األقدار.

ال شك أن الرومي وشمس الدین �انا قد اطلعا مثل غیرهمـا مـن مثقفـي العـالم القـد�م علـى  
ة عــــن العشــــق. ففــــي فــــ) ألفالطــــون، وتــــأثرا �أفكــــاره الغر�بــــة الطر�Symposiumكتــــاب (المأد�ــــة 

لحــب، ومــن �المهــم نفهــم أن (ز�ــوس) رب األر�ــاب شــاء المأد�ــة یتبــادل المــدعوون الحــدیث حــول ا
معاقبــة البشــر علــى شــرورهم ومطــالبهم، وفّكــر �طر�قــة �مكــن أن تطیــل عــذابهم، فشــطر �ــل إنســان 
إلــى شــطر�ن متمــاثلین، وفــّرق بــین النصــفین �ــأن جعلهمــا إنســانین منفصــلین عــن �عضــهما، �ــان 

شـعوره بنقصـه، و�ـأن نصـفه اآلخـر �عیـد، غرضه من ذلك أن یبقى �ل إنسـان معـذ�ًا طیلـة حیاتـه ل
فهو أبدًا في �حٍث دائم، فـإن عثـر علـى نصـفه الثـاني سـعى إلـى االتحـاد �ـه لیحصـل علـى الكمـال 
و�عود إلى طبیعته األولى، و�ن فشل في ذلك �قي في لهفة وضیاع واضطراب إلى األبد، عقا�ًا لـه 

ـــذي ال م أفالطـــون النـــاس إلـــى ثالعلـــى تمـــّرده وعصـــیانه، ثـــم �قّســـ ثـــة أصـــناف، صـــنف الـــذ�ور ال
�كتملون إال �الذ�ور، وصنف اإلناث اللواتي ال �كـتملن إال �إنـاث مـن جنسـهن، وصـنف ال �كتمـل 
إال �ـــالجنس اآلخـــر، (هكـــذا �فســـر الشـــذوذ الجنســـي) وهـــو �عـــد الصـــنف األول أســـمى األصـــناف 

�عــد مضــي فتــرة، وأرقاهــا، و الحــب عنــد أفالطــون یبــدأ �عشــق الشــاب لمحبــوب جمیــل الصــورة، و 
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�كتشف الشاب أن الجمال شائع بین آالٍف من البشر، وأن ال فائدة ُترجى من عشق جمیـع ِحسـان 
الوجــوه، ومــن المســتحیل أ�ضــًا تحقیــق ذلــك، و�ــذلك �فهــم أن اإلنســان إنمــا �عشــق مفهــوم الجمــال 

ا، فاإلنســان نفســه، والجمــال هــو جمــال الــروح، والــروح هــي الواســطة بــین هللا واإلنســان عنــده. وهكــذ
إنمــا یبحــث فــي الواقــع عــن الجمــال الُمطلــق الــذي هــو هللا، و�ســعى أبــدًا لالتحــاد �ــه لُیحقــق �مــال 
ذاتــه، وهكــذا نســتطیع أن نضــع أیــدینا علــى منــا�ع فكــرة العشــق اإللهــي ومبــادئ فلســفة األفالطونیــة 

 الُمحدثة التي سیتبناها الفكر الصوفي ضمن مبدأ وحدة الوجود.

اإلنسان، لدى أفالطون، إنما تطّورت عن اعتقـاد القـدماء �ین هي الواسطة بین هللا و  واألرواح التي
�ألوهیة النجوم والكواكب والشمس والقمر، فهي جمیعـًا أرواٌح ُمجّنـدة لخدمـة اإللـه األعظـم، وسـوف 
نــرى أن هــذه األرواح سُتســمى لــدى اإلســمعیلیة �األبــدال، وســیؤمن الصــوفیة بهــؤاالء األبــدال مثــل 

ســمعیلیة، فــال عجــب أن �كــون الحــب الروحــي ولــیس الجســدي هــو مطلــب (العــارفین واألولیــاء) اإل
وقد استفاد ابـن سـینا مـن هـذه األفكـار وأدخلهـا ضـمن فلسـفته، �مـا تـنعكس هـذه اآلراء فـي الفلسـفة 

فة یة التي تبّناها شهاب الدین السهروردي المقتول، وغیره من �بار الصـوفیة التـي تبّنـوا فلسـقاإلشرا
 المتصّوفة الخراسانیین.

كــان لقــاء الرومــي �شــمس إذن تحقیقــًا ال ُمنیــة ســعى إلیهــا �ــل منهمــا عهــدًا طــو�ًال، فلمــا  
فارقــه (شــمس) تفّجــر عــذاب الرومــي فــي غزلیاتــه الُملتهبــة التــي ظّلــت تتزایــد حتــى تجــاوز عــددها 

 اآلالف.

والتشـبیب �ـأي عاشـق ُینـاجي غزلیـات الرومـي أن الشـاعر التـزم أسـلوب النسـیب فـي �الحظ قـارئ 
معشوقه و�تلهـف للقائـه، فهـو �سـتخدم لغـة الحـب ولـیس لغـة الصـداقة، و�مكـن تفسـیر ذلـك �ـالعودة 
إلـــى الشـــعر اإلیرانـــي وتقالیـــده األدبیـــة، فـــذلك الشـــعر یتمیـــز أساســـًا �ـــالغزل �المـــذ�ر، وهـــذا الغـــزل 

ه یتكـــرر فـــي األدب �المـــذ�ر متأصـــل فـــي الشـــعر الفارســـي مـــن عصـــور مـــا قبـــل اإلســـالم، ونجـــد
ـل المانوي، حیث نسمع نغمات  تذ�رنا بنشید األنشاد في الكتاب المقدس لـدى المسـیحیین. إن تأصُّ

الغزل �المذ�ر في الشعر الفارسي منذ عصور ما قبـل اإلسـالم لـه صـلة أكیـدة بنظـام الحـر�م الـذي 
مـع مـن فعالیـة المـرأة ال بـد ساد المجتمع الساساني والمجتمعات اإلیرانیة، قبل اإلسالم، وخلو المجت

أن یؤدي إلى االنحرافات والشذوذ. وقد انتقل هذا المرض األدبي (الغزل �المذ�ر في عالم الشعر) 
راح �عكـــس مجتمعـــات الطبقـــات الحاكمـــة فـــي العصـــر العباســـي، فشـــاع  إلـــى الشـــعر العر�ـــي الـــذي

بیل المثـال، إذ �ـان الخلفـاء التغزل �الغلمان حتى عند أعظم الشعراء العباسیین، �أبي تمام على س
أنفســـهم ُ�شـــّجعون تلـــك االتجاهـــات �كـــل وســـیلة ممكنـــة، ومصـــادر تراثنـــا العباســـي األدبیـــة تفـــیض 
�النصــوص واألخبــار والحكا�ــات التــي تعكــس مجتمــع الجــواري والغلمــان الــذي انغمــس فیــه جمیــع 
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ن، فـي حـین �خلـو الشـعر العباسیین وقوادهم و�طانتهم، ثم انتقل إلـى �ـل رعا�ـا الدولـة مـن المسـلمی
الجاهلي خلوًا تمامـًا مـن مثـل هـذه اآلفـات التـي لـم �عرفهـا العـرب إال �عـد اسـتقرار الـدین اإلسـالمي 
فــي الــبالد المفتوحــة. وهكــذا، فــإن الرومــي فــي (غزلیاتــه) لــم �شــّذ عمــا �ــان ســائدًا فــي عصــره مــن 

ر الفارسـي التـي تجّلـت وقتئـٍذ فـي تقالید أدبیة، �ما أنه في الوقت ذاته، لـم �خـرج عـن أسـالیب الشـع
 أدب أحب شعراء الفارسیة إلى قلبه وهو فر�د الدین العطار.

ــدین رمــزًا ووســیلًة  النقطــة الثانیــة التــي ینبغــي مالحظتهــا، أن الرومــي فــي (غزلیاتــه) �عــّد شــمس ال
ال تختلـف  للتعبیر عن الذات اإللهیة المعشوقة، �حسب ما أشرنا إلیه سا�قًا، وأقواله فـي هـذا البـاب

عـــن أقـــوال �قیـــة الصـــوفة، ال ســـیما معاصـــره المتصـــوف العر�ـــي ابـــن الفـــارض، الشـــاعر المصـــري 
المتوفى في ثالثینیات القرن السا�ع الهجري. و�لغة النقد الحدیث، فإن الخاص لدى الرومي �متزج 

 فــیض الــذات البشــر�ة المعشــوقة "الخــاص" مــا هــي إال یــرى أنّ  تمامــًا �العــام، ذلــك أن شــمس الــدین
 النور اإللهي الكوني "العام"، و�ل هذا ال �خرج عن الخط الصوفي الذي شرحناه.

 فیما یلي �عض غزلیات الرومي �عد رحیل صد�قه الحبیب:

 إن شـــــــــــــــــــــــــهدت حشـــــــــــــــــــــــــدًا بـــــــــــــــــــــــــین النـــــــــــــــــــــــــاس
 فــــــــــــــاهتف �ــــــــــــــأعلى صــــــــــــــوتك أیهــــــــــــــا المنــــــــــــــادي:
 �ــــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــوتي المســــــــــــــــــــلمین هــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــیكم
 مـــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــهد المـــــــــــــــــــــــــــــالك الهـــــــــــــــــــــــــــــارب

ـــــــــر لشـــــــــمس ـــــــــى أث ـــــــــا أ�حـــــــــث عـــــــــن أدن ـــــــــدین أن  ال
 وروحــــــــــي هـــــــــــي المكافـــــــــــأة لمــــــــــن دّلنـــــــــــي علیـــــــــــه!

***** 
ـــــــــــــه للشـــــــــــــام  نحـــــــــــــن مـــــــــــــن وهـــــــــــــب روحـــــــــــــه وعقل
ــــــر �أجنحــــــة الشــــــوق إلــــــى الشــــــام  مــــــرًة أخــــــرى نطی
ـــــــــــرى شـــــــــــمس الشـــــــــــام ـــــــــــي أن ت ـــــــــــدر لعین ـــــــــــإن ق  ف
 فســـــــــــــــــنكون نحـــــــــــــــــن یومئـــــــــــــــــٍذ أســـــــــــــــــیاد الشـــــــــــــــــام
 وحــــــــــــــــین تــــــــــــــــراه أیهــــــــــــــــا الصــــــــــــــــدیق أو ترانــــــــــــــــي
 فمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو إال أنـــــــــــــــا، ومـــــــــــــــا أنـــــــــــــــا إال هـــــــــــــــو
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جمعتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

***** 
ـــــــول؟ ـــــــت أال تق ـــــــن أن ـــــــك وجـــــــه القمـــــــر.. أی ـــــــا مال � 
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ـــــبالد إال �حثـــــًا عنـــــك ـــــى هـــــذه ال  فأنـــــا مـــــا قـــــدمت إل
 أیهــــا الســــید مــــا تتمنــــاه وتطلبــــه هــــو �ــــل مــــا أتمنــــى
 وعبــــــــــدك هــــــــــذا حــــــــــین ینتشــــــــــي وجــــــــــدًا وانجــــــــــذا�اً 
ـــــــه وســـــــخف �المـــــــه ـــــــال یدهشـــــــك اضـــــــطراب قول  ف

 إلهي فاحفظ لساني من الهذ�ان والهذر!

مس الــدین رســالة ُ�علــن فیهــا أنــه ُمقــیٌم فــي الشــام، فــورًا �عــد أشــهٍر طــوال، وصــلت مــن شــ 
أمسك الرومي �قلمه و�تب غزلیات أر�ع على هیئة رسائل وجهها إلـى صـد�قه شـمس الـدین، وهـذه 

 واحدًة منها:

 منــــــــــــــــــــــذ رحــــــــــــــــــــــیلكم فقــــــــــــــــــــــدنا حــــــــــــــــــــــالوة العــــــــــــــــــــــیش
 ًا �ــــــاهلل، الشــــــمعة التــــــي تحتــــــرق لتــــــذوب، قســــــمنحــــــن 

 علــــــــــــى مــــــــــــدى ســــــــــــاعات اللیــــــــــــل ثــــــــــــم تضــــــــــــمحل...
 ًا �ـــــــــــاهلل منـــــــــــذ فـــــــــــارقتم لـــــــــــم نتـــــــــــذوق العســـــــــــلوقســـــــــــم

ــــــــا ــــــــم �جــــــــل �خاطرن ــــــــا والشــــــــعر ل  الســــــــماع حــــــــرم علین
 غیــــــر أن رســــــالة البشــــــرى ألهمتنــــــي الغــــــزل مــــــن جدیــــــد
 �ـــا شـــمس الـــدین �ـــا مفخـــرة �ـــالد الشـــام واألرمـــن والـــروم

 مـــا تكشـــف عّنـــا د�ـــاجي الظلمـــة.یفلُتهـــّل علینـــا أنـــوارك �
   ******* 

ان منهما من جنس الملمـع، أي التـي تتنـاوب فیهمـا ألفـاظ لغتـین) سّلم الرومي تلك المقتطفات (اثنت
إلــى ابنــه ســلطان ولــد، وأمــره فــورًا �الســفر إلــى الشــام، لغــرض مصــالحة شــمس التبر�ــزي، و�قناعــه 
�ــالعودة إلــى قونیــا. وتوجــه ســلطان ولــد، ُیرافقــه �عــض أصــحا�ه إلــى دمشــق وحلــب، والتقــى هنــاك 

هـــ، وفــي �تا�ــه (ابتــداء 645دة إلــى قونیــا، و�ــان ذلــك ســنة �شــمس الــدین، ونجــح فــي إقناعــه �ــالعو 
امــة) ُ�حــدثنا ســلطان ولــد �أنــه عنــدما اصــطحب شــمس الــدین فــي طر�ــق عــودتهم إلــى قونیــا، ظــّل ن

ُ�سایر الر�ب، ماشیًا على قدمیه إجالًال لمقام شیخه التبر�زي، رغـم �ـل المحـاوالت التـي بـذلها هـذا 
ة، وممـا اجـب �ـه شـیخه قولـه: (كیـف أكـون نـدًا لـك �ـا سـیدي، من أجل إقناعه �امتطاء ظهر الدا�ـ

وهل یتساوى العبد �السید؟ أنت المحبوب، وأنا الُمحب، أنت الروح، وأنا البـدن، ولـن أتجاسـر علـى 
 تخّطي مقامي المتواضع على مقامك السامي).
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ي فتــرة اســتغرقت هــذه الرحلــة ذها�ــًا و��ا�ــًا مــدة شــهر �امــل �حســب مواصــالت تلــك العصــور، وفــ
االنتظار الصعبة، مضى الرومي ُ�سّلي نفسـه عـن قلقلهـا الشـدید، �غزلیاتـه التـي ظلـت تتزایـد، فمـن 

 ذلك:

ــــــــــــىّ  ــــــــــــدوا إل ــــــــــــا أخــــــــــــوتي أعی  قمــــــــــــري الســــــــــــاطع �
 أقنعـــــــــــــــوه �أنغـــــــــــــــام النـــــــــــــــاي و�بر�ـــــــــــــــق الـــــــــــــــذهب!

ـــــا ـــــالمجيء فیمـــــا �عـــــد كم أنأ� ـــــو وعـــــد �  تصـــــدقوه ل
 فذلك من عالمات مكره ودالئل دهائه

 أنثــــــــــــــــروا �ــــــــــــــــا رفــــــــــــــــاقي المــــــــــــــــاء فــــــــــــــــي در�ــــــــــــــــه
 وانقلــــــــــــــوا البشــــــــــــــرى إلــــــــــــــى البســــــــــــــتان والحد�قــــــــــــــة
 همـــــــــــــــــــومي لــــــــــــــــــــم تعـــــــــــــــــــد تمــــــــــــــــــــّزق صــــــــــــــــــــدري 
 وهنـــا هـــو الملـــك العظـــیم قـــد عـــاد مـــن رحلـــة الصـــید
ـــــــــــــــال حـــــــــــــــراك ـــــــــــــــس صـــــــــــــــامتًا � ـــــــــــــــف إذن أجل  كی

   **** 

فّكر الرومـي طـو�ًال فـي �ـل مـا وقـع قبـل هـرب شـمس الـدین التبر�ـزي مـن قونیـا، وتوّصـل  
فـي العثـور علـى وسـیلة تقنـع شـمس الـدین �اتخـاذ قونیـًا �كمن ل الوحید لجمیع المشاكل إلى أن الح

ــل إلیــه أن شــمس التبر�ــزي لــو تــزّوج �فتــاة قونو�ــة تهّیــئ لــه أســباب الســعادة،  ــًا لــه، وخّی مســتقرًا ثابت
فسوف ینصرف عن حیاة الترحل والحر�ة، و�ستقر معه في بلده إلى األبد. �ان في بیت الرومي، 

ذلك الوقت، فتـاة یتیمـة فـي عنفـوان الصـبا تُـدعي (كیمیـا) نشـأت فـي داره وحصـلت علـى تر�یـة في 
فلمـا استشـارها فـي الـزواج مـن شـمس الـدین أعلنـت موافقتهـا دون امتنـاع، ر�مـا  ،صالحة مثل بناتـه

�ســبب فقرهــا وُ�تمهــا، مــع وجــود ذلــك الفــارق الكبیــر فــي الســن، ومــن األهــداف التــي قصــد الرومــي 
�عد وصول و ا بهذه الز�جة، إسكات القیل والقال الذي نشأ حول نوعیة عالقته �شمس الدین.تحقیقه

شــمس الــدین إذن �فتــرة قصــیرة، تــم الــزواج فــي حفــل صــغیر، وســكن العر�ســان فــي غرفــٍة واســعٍة 
الرومـي فیـه ُقّسمت إلى شطر�ن بواسـطة سـتارة عر�ضـة، و�انـت الغرفـة مجـاورة للجنـاح الـذي ُ�قـیم 

 المدرسة.وعائلته �

هــذه الغرفــة �انــت لســوء الحــظ ُتطــل علــى ســاحة المدرســة، وُ�حــّدثنا أحمــد أفالكــي أن شــمس الــدین 
منع الغر�اء من اجتیاز هذه الساحة، وهو أمر متوقع في مثل هذه الظروف. في تلك األثناء، �ان 

شـباب، و�ـان (عالء الدین جلبي) االبن الثاني للرومي وشـقیق سـلطان ولـد، فتـًى غـرًا فـي ر�عـان ال
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مـــن عاداتـــه اصـــطحاب أصـــدقائه إلـــى غرفـــة الجلـــوس فـــي داره "دار والـــده"، و�ـــدًال مـــن أن یتوّجـــه 
مباشــرًة إلــى المكــان، �ــان یتعّمــد التر�ــث والتســّكع مــع أصــحا�ه فــي تلــك الســاحة �عینهــا أمــام حجــرة 

 شمس الدین وزوجه.

المرات خرج من الغرفـة واتجـه  كما هو الُمنتظر، لم یتحّمل شمس الدین هذه الوضعیة، ففي إحدى
إلــى عــالء الــدین وأصــحا�ه ورجــاه �كــل أدب ومحبــة أن ُیراعــي ُحرمــة الصــداقة والجیــرة، غیــر أن 

 عالء الدین انبرى للشیخ �خشونة شدیدة وهو �قول:

�ـــا ســـیدنا هـــل تِغیـــُر ممـــن تقـــیم أنـــت فـــي داره ومســـكنه؟ ســـرعان مـــا انتقـــل خبـــر هـــذه  -
فضولیین الُمتصّیدین في الماء العكر، وانتهزها أعـداء الخصومة الجدیدة إلى أسماع ال

 شمس الدین فرصًة لمعاودة الشغب، على عادتهم، وقال واحد منهم:
أرأیــتم مثــل هــذه الوقاحــة �ــاهلل؟ ضــیف ُتكرمــه وتضــیفه فــي دارك، فــإذا �ــه یــتحكم فــي  -

 حر�ات أوالدك وسكناتهم. هل هذا معقول؟

ظواهرها الخارجیـة، �ـان شـمس الـدین �ظهـر غیـرًة  لكن المسألة �انت فیما یبدو أعمق من 
ــدار إال �إذنــه، فــي أحــد األ�ــام ألّحــُت  شــدیدة علــى زوجــه الشــا�ة، و�ــان قــد أوصــاها �ــأال ُتغــادر ال

تها �مصاحتبهن إلى أحد البساتین، طلبًا للنزهـة والفسـحة، فخرجـت معهـن دون أن یتهیـأ اعلیها جار 
في تلك السـاعة، وعنـد عودتهـا، وجـدت شـمس الـدین فـي لها إخبار زوجها �سبب غیبته عن الدار 

 حالة هیاٍج شدید، �عد أن طال انتظاره لها دون أن �علم �مكانها.

رعبهـا الشـدید،  أمسك �كیمیا من رقبتها �قوة وقسوة، ولمـا لحـظ یروي أحمد أفالكي أن شمس الدین
صـــغیرة ســـقطت مـــن ســـاعتها تر�هـــا وهـــو �حـــّذرها صـــائحًا �عـــدم معـــاودة تلـــك الهفـــوة، لكـــن الفتـــاة ال

ــم تتر�ــه �عــد ذلــك أبــدًا، فبعــد أســبوع واحــد فارقــت الحیــاة، وال بــد أنهــا أصــیبت  طر�حــة الفــراش، ول
 �صدمة عصبیة شدیدة أدت إلى وفاتها المفاجئة.

مــن خــالل تلمیحــات أحمــد أفالكــي فــي (مناقبــه) �ســتنتج القــارئ �ســهولة أن ثمــة عالقــة حــب بر�ئــة 
دون علــم الرومــي. واألغلــب أنهــا بــدأت قبــل زواجهــا، ور�مــا دین و�یمیــا، كانــت قائمــة بــین عــالء الــ

الشعور �الواجـب، منصـرفًا ,احمد افالكي �سعى القناع قارئ �تا�ه �أّن عالء الدین �ان شا�ا قلیل 
إلــى عبــث الشــباب، ولــم �كــن أهــًال لتقــدیر و�عجــاب والــده �ــه، فقــد رفــض الســیر فــي مســلك والــده، 

ان دائمًا على خالًف مع شـقیقه (سـلطان ولـد) الـذي والـى أ�ـاه واقتفـى خطـاه وطر�قته الصوفیة، و�
 في �ل مسالكه.
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على أ�ة حال، فقد صـارت �یمیـا الیتمیـة، ضـحیة عنـف شـمس الـدین، لكـن أ�ـًا مـن ُ�تّـاب  
المناقــب لــم ُ�كّلــف نفســه االهتمــام بتعقــب أســرار هــذه الحادثــة المؤلمــة، و�نمــا �ــان ُجــلَّ اهتمــامهم 

إلــى تأكیــد تمــّرد عــالء الــدین جلبــي وعصــیانه لوالــده (الرومــي)، وهنــاك شــبه إجمــاع بیــنهم موجهــًا 
علــى أن (عــالء جلبــي) ســاهم فــي مــؤامرة اغتیــال شــمس الــدین، ومــن تلمیحــاتهم المتباینــة �مكــن أن 
نستخلص وجود عالقة حب طاهرة ما بین عالء الـدین و�یمیـا، والـذي یؤ�ـد هـذا الظـن وفـاة عـالء 

�عد موت �یمیا بزمن قصـیر لـم �حـدده المؤرخـون، ر�مـا عـن قصـٍد أ�ضـًا، وذلـك ز�ـادًة جلبي نفسه 
فــي التعمیــة، و�ســداًال للســتارة علــى المأســاة الُمفجعــة، ذلــك أنهــم لــم یرتضــوا تثبیــت وجــود صــلة بــین 

الرومـــي شـــیخهم العظـــیم) وزوج خدینـــة الحبیـــب (شـــمس الـــدین)، ففـــي ذلـــك مـــا �خـــدش إبـــن  ابـــن (
القبــیح مــا دام مســتورًا، و�عســر  ي المجتمعــات المغلقــة التــي یهــون علیهــا الفعــلمعــاییر الشــرف فــ

علیهــا أهــون األمــور مــا دام علنیــًا! والــذي ُ�ســتنتج أ�ضــًا مــن �قا�ــا هــذه المأســاة أن عــالء جلبــي لــم 
یتزوج ولم �خلف، وهو مـا یؤ�ـده العالمـة عبـد البـاقي غـول بنـارلي، فـي حـین �كتفـي أحمـد أفالكـي 

تته �انقطـاع نسـل عـالء الـدین، ألّن والـده (الرومـي) دعـا علیـه ولعنـه! بـل إنـه ُ�ضـیف �إعالن شما
 إلى ذلك أن الرومي رفض أن ُ�صّلي على جثمان ولده، وامتنع عن السیر في جنازته!!

یّتضح لنا من هذه الحادثة، ومن حادثة اختناق المؤذن رعبـًا حـین سـمع دعـاء شـمس الـدین علیـه، 
بلـــدة (أق شـــهر) و�ـــذلك مـــن قســـوة شـــمس الـــدین علـــى تالمیـــذه مـــن أوالد عنـــد وجـــوده فـــي مســـجد 

األناضــول الــذین �ــان �جبــرهم علــى الحفــظ �اســتعمال الفلقــة، یّتضــح أن شــمس الــدین �ــان رجــًال 
دمـــوي المـــزاج، ســـر�ع الغضـــب، قـــد �صـــل �ـــه الهیـــاج مبلغـــًا �فقـــد معـــه صـــوا�ه تمامـــًا، وتلـــك أمـــور 

الصــوفیة الصــعبة، وفــي مقــدمتها الصــوم الطو�ــل غیــر متوقعــة ممــن �فــرض علــى نفســه الر�اضــة 
المنقطــع الــذي یــؤدي �حســب الطــب الحــدیث إلــى تخر�بــات ظــاهرة فــي المــخ والكبــد والجلــد والقلــب 

األد�ان أوقات الصوم وحّددتها، في حـین ُ�خبرنـا  یعوالغدد و�قیة أعضاء الجسم. ولذلك، َعّینت جم
صــوم منــذ عهــد طفولتــه، حتــى أن والــده خــاف علــى شــمس الــدین فــي (مقاالتــه) أنــه اعتــاد علــى ال

صحته البدنیة والعقلیـة، وحـاول منعـه، لكـن الولـد رفـض االنصـیاع إلـى أوامـره ونصـائحه، ثـم قطـع 
كــل صــالته �أســرته، وهــذه أ�ضــًا مســألة ُتثیــر االنتبــاه، وُ�ّتــاب المناقــب لــم ُ�حــاولوا االلتفــات إلیهــا، 

دروا�ش، �ــانوا یتعّرضــون لحــاالٍت مــن الجنــون المؤقــت ومــن المعــروف أن �ثیــرًا مــن الصــوفیة والــ
أحیانًا، والكامل أحیانًا أخرى. لذلك، یؤ�د المتصّوفة على ضرورة طاعة الُمر�د لشیخه إلـى أقصـى 

 الحدود، ألسباٍب �ثیرة، منها تجنیب الصوفي االنتهاء إلى ذلك المصیر.

فاجعـة ي ثمـٍن �ـان، ووجـدوا فـي استقّر أعداء شمس التبر�ـزي علـى أن ُیبعـدوه عـن قونـا �ـأ 
 ث:االمسكینة (كیما) أحسن ذر�عة، بل أفضل مناسبة للقیل والقال، وشرعت النسوة بتحلیل األحد
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 الفتاة الیتمیة ماتت خوفًا وهمًا، فمن الذي یتحمل هذا الرجل الفظیع؟ -

ى حیاتــه. هـذه األقـوال وأمثالهـا بلغـت سـمع شـمس الـدین، وصـارت ُتقلقـه، وأحـّس بتزایـد الخطـر علـ
 ففي أحد األ�ام، قال لسلطان ولد:

أال تــرى �ــا ولــد المــدى الــذي بلغتــه عــداوتهم لــي؟ هــذه المــرة ســأغیب غیبــًة ال ظهــور  -
 �عدها.

�قــول أحمــد أفالكــي أن شــمس الــدین اختفــى فجــأة مثــل المــرة الســا�قة، وذلــك �عــد ســتة أشــهر مــن 
ل بنـارلي یؤ�ـد �ـأن شـمس الـدین لـم هـ، لكـن عبـد البـاقي غـو 646عودته إلى قونیا، أي خالل سنة 

 �ختِف، و�نما تم اغتیاله أثناء وجود في قونیا على الصورة التالیة:

�عد وفاة (كیمیا) �أسبوع واحد، �ـان الرومـي ُ�جـالس شـمس الـدین مسـاًء فـي إحـدى غـرف  
ــًا مقابلــة (شــمس)، فخــرج هــذا وحــده فــي الحــال، ُســِمعت  المدرســة، فجــأة طــرق أحــدهم البــاب طالب

قیـل أنهـم لـم �جـدوا خـارج الغرفـة غیـر قطـرة دٍم  .وثم هدأ �ـل شـيء ،ه �االستغاثةأشبخٌة حادٌة صر 
واحدة، لكن شمس الدین �ان قد ذهب.. قیل أن عدة رجال شار�وا في قتله حالما تـرك الغرفـة، ثـم 

علـم  حملوه معهم �عیدًا في ظلمات اللیل، ورموا جثته في أحد اآل�ـار المهجـورة، ثـم أن سـلطان ولـد
�موقع الجثة و�تفاصیل الحادثة، فكتمها عن والده، وأخذ مجموعـًة مـن أصـحا�ه فاسـتخرجها، ودفـن 
شیخه المحبوب في مكاٍن سري خشیًة على مشـاعر والـده، ولـم ُتعلـن تفاصـیل هـذه الحادثـة وموقـع 

 الضر�ح إال �عد وفاة جالل الدین الرومي فیما �عد.

ى یتخّیــل اللقــاء �محبو�ــه مــرًة أخــرى، �مــا حــدث فــي الغیبــة هكــذا، تُــِرك الرومــي فــي أحالمــه، فمضــ
الســا�قة. ومــع ذلــك، فــإن الشــكوك بــدأت ُتســاور عقــل الرومــي، فقــد وصــلته نتــٌف متفرقــة مــن أقــوال 

 ُ�حّدثنا سلطان ولد عن هذا قائًال:و  الناس، إذ شاع بینهم أن شمس الدین قد ُقِتل غدرًا.

�عــد فراقــه لشــمس الــدین، لقــد ظــل یبكــي و�نــوح أ�امــًا  ُأنِكــر أن الشــیخ �ــاد �فقــد عقلــه( ال  
وأســابیع �ــال انقطــاع حتــى رحمــه الصــغار والكبــار، النســاء والرجــال، وراح یــوّزع المــال �ــال حســاب 

یین لُیواصــلوا الضــرب علــى آالتهــم �ــي �ســتمر الســماع �ــال انقطــاع لیــل نهــار، ومــع علــى الموســیق
�أخـــذ أي قســـٍط مـــن الراحـــة. وتـــأّثر النـــاس �لهـــم الســـماع ظـــّل یـــدور و�ـــدور حـــول نفســـه، دون أن 

�أحزانـــه، فهرعـــوا لمواســـاته، وظّلـــوا یـــدورون حولـــه وُ�شـــار�ونه الســـماع، وأهمـــل المؤذنـــون �ـــالقراء 
واجباتهم في المسـاجد لیتهیـأ لهـم مشـار�ته السـماع والـرقص، وارتفعـت �عـض األصـوات تحـتج �ـأّن 

غ إلیهــا، ولــم �أ�ــه بهــا، �انــت تلــك بدا�ــة ظهــور مــا �فعلونــه خــروٌج عــن الشــرع، لكــن أحــدًا لــم ُ�صــ
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الطر�قــة المولو�ــة. هــذه اللفظــة منســو�ة إلــى لفظــة (موالنــا) التــي صــاروا ُیلّقبــون بهــا جــالل الــدین 
 الرومي، والتصقت �ه، حتى أهمل اسمه تمامًا، وصار له اسٌم واحد فقد هو (موالنا):

 لم یتحّملها، فلنصغ إلى احتجاجاته:و�بدو أن الرومي لم �شأ تصدیق حادثة القتل، ألنه 

َمْن قال إن هذا الملك السامي قد مـات؟ مـن قـال أن شـمس األمـل قـد انطفـأت. �ـال، �ـال ال بـّد  -
 أّن عدوًا للشمس أعماه ضیاؤها فظن أن الشمس قد غابت.

سـیبحث  ُمعلنـًا أنـه ،ورحل إلى الشـام ،لم �ستطع الرومي أن �سكن أو یهدأ أبدًا، فحزم أمتعته فجأةً 
بنفسه عن صد�قه. في الشام، استطاع أن �جتذب قلوب عشـرات النـاس وُ�حـّولهم إلـى مر�ـدین لـه، 

نســمع منــه نغمــًة جدیــدة لــم تصــدر عنــه  ار�مــا هــدأ هــذا مــن روعــه وشــغله عــن هّمــه وعذا�ــه، و�ــدأن
 سا�قًا:

 هـــو وأنـــا منفصـــالن اآلن والمكـــان ال �جمعنـــا
 لكــــــــّن �ــــــــّال مّنـــــــــا نــــــــور، والنــــــــوران امتزجـــــــــا
 النـــــــــــــــــــور ال جســـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــه وال أنفـــــــــــــــــــاس
ـــــــــــــــب ـــــــــــــــي أیهـــــــــــــــا الرقی ـــــــــــــــه رأیتن ـــــــــــــــو رأیت  فل
ــــــــــــــــــــــــاه واحــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــأنني و�� ــــــــــــــــــــــــاعلم �  ف

 ******** 

 ما ُدمُت أنا هو، فعمَّ أ�حث في الشام؟

 فه ملكي ورّقته أ�ضاً لط

ـــا ـــه هـــو هـــو جمـــالي أن ـــذي أشـــبب �  حســـنه ال
 أنـــــــــــــــــــــــا إذن �احـــــــــــــــــــــــٌث عـــــــــــــــــــــــن ذاتـــــــــــــــــــــــي

 ******** 

�قدرتـه علـى تحّمـل الكارثـة، ومواصـلة الطر�ـق الـذي  قتـهعاد الرومي أخیرًا إلـى قونیـا وقـد اسـتعاد ث
ــٍذ  لصقــاده إلیــه شــمس الــدین، وفــي الــدیوان الكبیــر للرومــي تــرد أشــعار ُ�ســتخ منهــا أنــه فّكــر یومئ

�الســفر إلــى تبر�ــز فــي أذر�یجــان، �حثــًا عــن صــد�قه التبر�ــزي، لكــن الوضــع األمنــي لطــرق الســفر 
فلقــد أشــرنا فــي الفصــل الــول إلــى الخــذالن الــذي ُمِنــي �ــه والتجــارة، لــم �كــن حســنًا فــي ذلــك الحــین، 

هــــ، ممـــا أدى إلـــى دخـــول هـــذا 641الســـالجقة (غیـــاث الـــدین �یخســـرو) علـــى أیـــدي المغـــول ســـنة 
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السلطان في طـاعتهم وقبولـه بتسـلیم �ـالده لهـم، وقـد ظّلـت األوضـاع السیاسـیة واإلدار�ـة مضـطر�ة 
روانــاه) فــي منصــب رئــیس للــوزراء أو الحــاكم ل حتــى تعیــین الحاجــب معــین الــدین (بفــي األناضــو 

اإلداري للـــــبالد، واســـــتطاع هـــــذا �عـــــد وقـــــٍت قصـــــیر مـــــن تعیینـــــه، ضـــــبط األمـــــور بدهائـــــه وحزمـــــه 
واسترضائه للخاصة عن طر�ق تشـجیع أهـل العلـم والفكـر والفـن، واسـتهوائه العامـة بواسـطة رعایتـه 

�شــهم وفقــرائهم. وفــي عهــد (معــین ألهــل التصــّوف و�نفــاق األمــوال علــى تكا�ــاهم ومدارســهم ودراو 
نــت طــرق الســفر بــین األناضــول ومــا حولهــا مــن البلــدان. ومــع مالــدین بروانــاه) ازدهــرت التجــارة وأ

ذلك، فإن هذا الحاكم لم �سلم من الرذائل التي مّیزت أغلب ُحكام عصره، وفي مقدمتها اّتباع مبـدأ 
ى النتـائج المعهـودة مـن سـفٍك للـدماء واعتـداٍء (الغا�ة ُتبّرر الواسطة)، الذي �ان یـؤدي بهـم دومـًا إلـ

على األبر�اء، واغتصاٍب للحقوق، ونهٍب لألمـوال، ومـا ُ�صـاحب ذلـك �لـه مـن قسـوٍة وغـدٍر وُخبـٍث 
وظلـــٍم ودنـــاءة.. الـــخ. والنتیجـــة �انـــت �النســـبة لمعـــین الـــدین بروانـــاه أنـــه اضـــطر �ســـبب طموحاتـــه 

ـــ ـــال السیاســـة، فكـــان ُی ـــى اللعـــب علـــى حب ـــیهم مـــع الخاصـــة إل داري المغـــول مـــن جهـــة، و�تـــآمر عل
الممالیك من جهٍة أخرى، ولما أدرك المغول ذلك قتلوه شّر قتلة، على حـّد تعبیـر المـؤرخین العـرب 

 الذین أظهروا الشماتة �مصیره.

ما یهّمنا هنا أن نجاح (برواناه) في تأمین طرق السفر والتجارة لم �كن وقفًا علیه وحده، فقد �انـت 
ة مــن أهــم مــا �شــغل الســالجقة أنفســهم، والممالیــك، والمغــول، والصــلیبیین جمیعــًا. فقــد هــذه القضــی

كانت التجارة ُتشّكل عصب الحیاة یومئٍذ، ومن الواجب على جمیع الدول الحاكمة العنا�ة بتیسیرها 
والحرص على عدم ظهـور أ�ـة عوائـق فـي الحر�ـة والسـفر رغـم �ـل الحـروب واالضـطرا�ات والفـتن 

ت ذلك العصر. لقد حرص السالجقة دائمًا على بناء الفنادق التي ُتسـمى (كـروان سـراي) التي مّیز 
زال األتـراك حتـى یـفي جمیع أنحاء األناضول، وهي منشآت جمیلة واسعة ذات طراٍز خـاص، ومـا 

دیـــدها دائمـــًا، و�انـــت هـــذه الفنـــادق ُتقـــّدم جیومنـــا هـــذا ُ�حـــافظون علیهـــا �متـــاحف أو �فنـــادق، مـــع ت
و�اإلضافة إلى هـذه الفنـادق، �انـت مؤسسـات الفتـوة  .أحسن الخدمات �أرخص األسعار للمسافر�ن

): (آهـــي) أي أخـــي، وللجمـــع �ســـتعمل األتـــراك ر(أو األخـــوان) التـــي تحّولـــت إلـــى لفظـــة (آهـــي لـــ
) و (اآلهــــي لــــر)، إذن تعنــــي األخــــوان، نقــــول �انــــت تشــــتمل علــــى أعضــــاء Ler(لــــر) ( الحــــرفین

حتــى الیــوم (األصــناف) مــن أهــل الحــرف المختلفــة، و�ــان هــؤالء الحرفیــون النقا�ــات التــي ُ�ســّمونها 
�خضعون لمبادئ الفتـوة التـي تقـوم علـى األخـوة والتعاضـد والنظـام واالنضـباط، ومسـاعدة الغر�ـب، 
وتقـد�م الضـیافة مجانـًا لجمیـع المسـافر�ن مـن أبنـاء السـبیل، �ـان هـؤالء (اآلهـي لـر) بـذلك ُ�سـّهلون 

ك العصر، ونجد هذا �له فـي رحلـة (ابـن �طوطـة) الـذي ُ�ظهـر إعجا�ـه الشـدید السفر للناس في ذل
�شــهامة هــؤالء (اآلهــي لــر) و�ــرمهم وحــّبهم للغر�ــب، ومســاعدتهم �كــل وســیلة، �مــا أنــه ال ُ�خفــي 
دهشته من مشار�ة النساء األناضولیات في القیام بواجبـات الضـیافة للغر�ـاء، شـأنهن شـأن الرجـال 
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�عهــده اإلنســان لــدى النســاء العر�یــات مــن انكمــاٍش وعــدم مشــار�ة فــي الحیــاة  تمامــًا، علــى غیــر مــا
) الـذي سـبق 614العامة �أي شكل من األشكال، علـى عهـده. وشـبیٌه بهـذا مـا ینقلـه ابـن جبیـر (ت

ــــاك  ــــك العهــــد، فهن ــــي ذل ــــرة ف ــــرحالت صــــارت �ثی ــــب ال ــــع أن �ت ــــه، والواق ــــي رحالت ــــن �طوطــــة ف اب
جغرافیــة التــي ُألَِّفــت فــي ذلــك العصــر، وهــي تقتضــي الطــواف بــین الموســوعات الكبــرى التار�خیــة وال

البلدان اإلسالمیة من أقصى الشرق إلى أقصـى الغـرب، �حثـًا عـن المصـادر والعلمـاء والمختصـین 
والــرواة، وشــهود العیــان، وفــي هــذا المقــام، ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن الصــوفیة ال منــاص لهــم مــن 

وذلــك �حثــًا عــن الشــیوخ والعــارفین، ولعــل أحســن نمــوذٍج لهــؤالء الطــواف فــي األرض مثــل العلمــاء، 
ــة )13(فــي �ثــرة األســفار: الحــالج، وابــن عر�ــي، وفخــر الــدین العراقــي  ، فــال عجــب أن یهــتم الرحال

المســلمون �البحــث عــن العــارفین واألولیــاء فــي أقاصــي العــالم، والتعر�ــف بهــم، وفــي مقدمــة أولئــك 
م، أي فــي الر�ــع األخیــر مــن القــرن الثــامن الهجــري، إذ 1377الرحالــة: ابــن �طوطــة المتــوفي ســنة 

نجــده منهمكــًا فــي جمیــع البلــدان التــي �حــّط فیهــا �البحــث عــن شــیوخ الصــوفیة، و�بــراز (كرامــاتهم) 
 �اهتماٍم شدید، یدل على ما �ان للمتصوفة من مكانٍة ومقاٍم في تلك العهود.

أســاو�ة، حّولــه إلــى أســطورة شــبیهة إن انتهــاء حیــاة شــمس التبر�ــزي علــى تلــك الصــورة الم
�أســـطورة الحـــالج، ومثلمـــا نشـــأت طائفـــة صـــوفیة تنتمـــي إلـــى الحـــالج �عـــد مقتلـــه، ظهـــرت طائفـــة 
صوفیة �عد (شمس) نسبت نفسها إلیه، �ذلك انطلقت إشاعاٍت �ثیرٍة حول مدفنه وضر�حه، �سبب 

أرجـاء العـالم اإلسـالمي، غموض اختفائه، ومن ذلك الیوم، ظهرت لشمس الدین مـزاراٍت �ثیـرٍة فـي 
فهنـاك ضــر�ح لــه فــي (تبر�ــز) مســقط رأســه، ومــزار فــي مدینــة (مولتــان) بباكســتان، وثالــث فــي بلــدة 
�عیــدة مــن األناضــول، وهلــم جــرًا. و�ــرى �عــض مــؤرخي التصــّوف أن شــمس الــدین لــم �مــت عنــد 

بـین غا�اتهـا �مـا  محاولة القتل، بل استطاع الهرب، وفّر إلى الهند في حالة اضطراٍب شدید، فهام
 �فعل مجذو�و الدراو�ش، ولما عاد إلیه وعیه اّتجه إلى �اكستان، وفیها توفى ودفن هناك.

و�بلــغ األمــر بــبعض المتحمســین لشــمس الــدین أنهــم یزعمــون �أنــه غــاب غیبتــه الكبــرى علــى نســق 
نتظـر أنصـار غیبة اإلمام المهدي، وأنه سوف �عود في قابل الزمان، ولذلك فهم ینتظرونه، مثلما ی

 الحاكم �أمر هللا الفاطمي عودته، ألن مقتل الحاكم �أمر هللا �ان غامضًا أ�ضًا �ما هو معروف.

إلــى الخــواء " العلــم الحــدیث ُیرِجــع هــذه الظــاهرة "ظــاهرة تلّهــف العامــة لتصــدیق الخرافــات الجدیــدة 
ًا، ومعنو�ـًا، فهـي تتلقـف العقلي والظمأ العاطفي الناجمین عن فقر الجماهیر الشعبیة وجهلهـا، ماد�ـ

                                  
فخـر الـدین العراقـي، متصـّوف مــن همـدان، انضـم إلـى الـدراو�ش القلندر�ــة، وطـاف الـبالد، حتـى وصـل الهنــد وأقـام فیهـا مـدة، أثــار ) 13(

جـب نقمة المسلمین �سبب مسالكه الشاذة عن العرف. توّجه إلى مكة حاجًا ثم استقر فترة في قونیا تحت رعا�ـة صـدر الـدین القونـوي، أع
 هـ.688�الفخر العراقي حاكم األناضول معین الدین برواناه وصار من مر�د�ه، توفى فخر الدین �الشام سنة 
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أي شيء قد �جعل لحیاتها معنًى أو طعمًا أو أهمیة، هذا من جهـة، ومـن جهـٍة أخـرى، فـإّن عمـوم 
النــاس یرتــاحون إلــى الكســل والخمــول الــذهني أكثــر ممــا �میلــون إلــى شــحذ الــذهن و�تعــاب الفكــر، 

ل مــا یبلــغ أســماعهم، �ســبب اإلحبــاط النــاجم عــن التعاســة والیــأس، لــذلك، هــم ســر�عو التصــدیق لكــ
 وُ�زعجهم أن یبذلوا أي مجهوٍد فكري في مناقشة األخبار والروا�ات التي �سمعون.

براءتهمــا مــن علــى أننــا لــو تفّحصــنا ســیرة �ــل مــن الرومــي وشــمس الــدین عــن َ�َثــب، الّتضــح لنــا 
، مســـؤولیة ظهـــور تلـــك األســـاطیر والخرافـــات، ومـــا ترو�ـــه �تـــب المناقـــب عـــن �راماتهمـــا المزعومـــة

(المناقــب)، ور�مــا �ــان إعجــابهم �شخصــیة �ــل مــن  مصــنفيُ�مكــن إرجاعهــا �ســهولة إلــى ســذاجة 
الصوفیین، هـو الـذي حّفـزهم علـى إضـفاء تلـك الهالـة اإللهیـة علیهمـا، ثـم أن التعّصـب الطـائفي ال 
بد أن �كون له دور في هذه المسألة، ذلك أن المتصوفة طائفة من الطوائف اإلسالمیة الكبرى لها 
أنصــــارها، ولهــــا أعــــداؤها، وفــــي العصــــور الوســــطى �انــــت المجتمعــــات اإلســــالمیة تعــــّج �الفئــــات 
المتنافســـة والمـــذاهب الُمتصـــارعة، والِنَحـــل المتباینـــة، فلـــیس مـــن العجیـــب إذن أن ُیـــدلي المتصـــوفة 
 بدلوهم في المیدان الكبیر، شأنهم شأن غیرهم تمامـًا. و�ؤ�ـد األسـتاذ عبـد البـاقي غـول بنـارلي شـدة

اســتهجان جــالل الــدین الرومــي لمســالك �عــض المنتســبین إلــى الطــرق الصــوفیة، الــذین �ســتغلون 
ســذاجة العامــة، مــن أجــل جنــي المكاســب الشخصــیة، أو مــن أجــل اتخــاذ التصــوف تبر�ــرًا للخــروج 
عــن األعــراف االجتماعیــة أو المعــاییر األخالقیــة، وممــا یــدخل فــي هــذا البــاب أن (كــرا خــاتون)، 

 �ــان )14(، أرادت یومــًا مشــاهدة مخــار�ف صــوفي مــن أتبــاع الشــیخ أحمــد الرفــاعي زوجــة الرومــي
�عرض أالعیبه في أحد مواضع قونیا (كأن ُیدِخل سیفًا في جوفه، دون ظهـور قطـرة دم واحـدة، أو 
یبتلع الثعابین أو �خترق نارًا مشتعلة.. الخ)، إال أن الرومـي نصـحها �عـدم الـذهاب معتقـدًا أن تلـك 

 ست مما یلیق �المتصوفة، و�نما هي ما یدخل في �اب األلعاب السحر�ة.العروض لی

                                  
م، ولـد فـي قر�ـة مـن قـرى واسـط �ـالعراق، درس اللغـة العر�یـة واآلداب، ثـم سـلك مسـلك 1183) أحمد الحسیني الرفاعي المتوفى في 14(

 .نیة، وما زال قبره محّجة ألتباعه إلى الیومالتصوف، فانضم إلیه خلق �ثیر، له مؤلفات دی
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 ما �عد شمس الدین -3

 صالح الدین غالصائ -أ

في عصر أحد األ�ام، �عد مضي أكثر من عاٍم على رحیل شـمس الـدین عـن الـدنیا، �ـان  
، و�ذ بلـغ جالل الدین الرومي �جتـاز سـوق قونیـا �خطـًى �طیئـة �ئیبـة، وقـد غـرق فـي تفكیـٍر عمیـق

فرع سوق الـذهب دخلـه مواصـًال مسـیرته، وفجـأة تسـّمرت قـدماه أمـام أحـد الـد�اكین ومضـى یرهـف 
ــٍل مــدهش، حــّرك الســمع إلــى دقــاٍت مطرقــة صــغیرة تعلــو  وتهــبط فــوق أشــرطة الــذهب �إ�قــاٍع جمی

بضـات أشجان قلبه المحزون، �انت عیون الناس جمیعًا ُتحّدق فیه، لكنه لـم ینتبـه إال إلـى تسـارع ن
قلبه التي بدت و�أنها تتجاوب مـع تلـك المطـارق الدقیقـة فـي إ�قاعهـا الموسـیقي النـاعم. ولـم �شـعر 
إال وهو یدور حول نفسه وسط السوق، على وقع الضر�ات المؤثرة، و�لما ازداد دورانـًا، أحـّس �ـأن 

لمشـــهد، أحمـــاًال مـــن الهمـــوم ُتـــزاح عـــن روحـــه الحز�نـــة المكرو�ـــة. انشـــرحت نفـــوس الصـــاغة لهـــذا ا
وأحاطوا �الرومي �محبة ووالء، ومضوا یدورون حوله على إ�قاعـات المطـارق. �ـان د�ـان الصـائغ 

هو الذي ُ�قابل جالل الدین الرومي، ولّمـا لحـظ الصـائغ أن الشـیخ المحبـوب یـدور (صالح الدین) 
ارق علـــى وقـــع مطرقتـــه هـــو، اشـــتّد ســـروره، واحتـــدم انفعالـــه، وأمـــر الُصـــّناع بتســـر�ع ضـــر�ات المطـــ

ول الرومـــي مـــع حـــلتتـــواءم مـــع ســـرعة دوران الرومـــي، ثـــم أنـــه هـــرع إلـــى خـــارج د�انـــه، وراح یـــدور 
الناس. �عد انتهاء السماع، وقف صالح الدین ُ�حّدق في وجه الرومـي منتظـرًا �ـأدٍب شـدیٍد أوامـره، 
عنـدها أحـّس الرومـي أن صــالح الـدین صـار أعــّز النـاس علیـه، فعانقـه ومضــى �سـأله عـن أحوالــه 

 و�أنه صدیٌق قد�م.

ولكي �كتمل المنظـر رونقـًا وُحسـنًا، فقـد زعـم (أحمـد أفالكـي) �ـأّن صـالح الـدین التفـت عندئـٍذ نحـو 
 الناس الُملتّفین حولهما وصاح بهم:

أال �أكــل �عضــكم �عضــًا مــن أجــل �ســب الــذهب؟ هــاكم إذن محتو�ــات د�ــاني تنــاهبوا  -
ى الذهب منذ الیوم، فقد وجدت معدن كل ما فیه فهو حالل لكم! أنا لم أعد محتاجًا إل

 ذهبي الحقیقي (وأشار إلى الرومي).

ان الصائغ، فلم یلتفت هذا نحوهم، و�نما سار �معیة جالل الدین الرومي إلـى �هجم الناس على د 
أطلــق لقــب زر�ــوب (أي طــارق الــذهب) علــى الصــائغ صــالح الــدین، ، المدرســة. ومــن ذلــك الیــوم

 .وصار المر�د األقرب للرومي
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 فمن هو هذا الصائغ؟ 

ُوِلد صالح الـدین فـي قر�ـة تر�یـة اسـمها (كاملـة) تقـع علـى شـاطئ �حیـرة أسـماك صـغیرة،  
و�ــان أبــوه وأهلــه یرتزقــون مــن صــید األســماك المتــوفرة فــي البحیــرة ببیعهــا فــي األســواق مقابــل مبلــغ 

تــوّفر لهــم عــیش  زهیـد مــن المــال، �مـا �ــان لهــم مســاحاٍت متواضـعة مــن األراضــي الصــالحة للـزرع
الكفــاف. فــي شــبا�ه، قــِدم صــالح الــدین إلــى قونیــا، واشــتغل لــدى أحــد الصــاغة صــائغًا أجیــرًا. وفــي 
أثنــاء ذلــك، التحــق مر�ــدًا �ســید برهــان الــدین الترمــذي، لكنــه �عــد وفــاة المحقــق الترمــذي، عــادة إلــى 

ل فـي صـیاغة الـذهب، واسـتقّل قر�اه عند البحیرة، وتزّوج وخّلف أوالدًا. ثم إنه رجع إلى قونیا، وعمـ
 في عمله وصار له د�انه الخاص.

مــع أن صــالح الــدین �ــان أمیــًا، إال أن تلّقیــه للفــیض الصــوفي علــى یــد العــارف ســید برهــان الــدین 
الترمذي، قـد هـّذب روحـه وطّهـر وجدانـه، وعلمـه السـخاء وُ�غـض إلـى قلبـه الشـح والثنـاء، و�ـان ذا 

بــه جــالل الــدین الرومــي فیــه، شــدة تــأثره �ــالمواعظ الصــوفیة، حــّسٍ مرهــف وحافظــة قو�ــة، وممــا أح
لمهّذ�ــة فــي اإلصــغاء إلــى الخطــب، فلقــد �ــان �جلــس وقتهــا ثانیــًا ر�بتیــه �ــأدٍب ووداعــة، ا هوطر�قتــ

ُمخفیــًا �ّفیــه فــي أكمامــه، ورأســه مــنحٍن إلــى صــدره فــي اســتغراٍق جمیــل. هكــذا اكتمــل تعلیمــه علــى 
 وترك إلیه إدارة شؤون تالمذته وُمر�د�ه لیقوم بها نیا�ًة عنه. یدي الرومي، حتى لّقبه �الشیخ،

أحّس الرومي �أن صالح الدین هبٌة من السـماء، جاءتـه تعو�ضـًا عـن فجیعتـه �فقیـده شـمس الـدین 
التبر�ــزي، فــراح �غمــره �ألفــاظ المــدح وأوصــاف التبجیــل، وُ�طلــق علیــه األلقــاب الطنانــة، علــى عــادة 

العهـد، فهـو قطـب الزمـان، و�ایز�ـد العصـر، وقمـر الـد�اجي، ونـور الحـق.. الُكّتاب المسـلمین لـذلك 
الــخ. لقــد دخــل صــالح الــدین فــي شــعر الرومــي مثلمــا وقــع لشــمس الــدین قبلــه. فیمــا یلــي إحــدى 

 الغزلیات التي أضیفت في تلك األ�ام إلى الدیوان الكبیر:

 فـــي زمـــاٍن مضـــى أطـــّل علینـــا ذو القفطـــان األحمـــر
ـــــــــدین ـــــــــك شـــــــــمس ال ـــــــــا القمـــــــــري  كـــــــــان ذل  ذا الُمحّی

 والیــــــوم جاءنــــــا مــــــن جدیــــــد لكــــــن �قمــــــیٍص رمــــــادي
 وهـــــا هـــــو الحبیـــــب قـــــد هـــــّل �عـــــد أن اســـــتبدل ثو�ـــــه

 ********* 

كان صالح الـدین زر�ـوب �هـًال أشـیب الـرأس، �كبـر الرومـي �سـنوات، فاسـتطاع برصـانة  
وأن ُ�خّفـف مـن  طبعه، وهدوء نفسه أن ُ�عید إلى الرومي راحة البال التي فقدها منـذ غیـاب شـمس،
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قلقه وجیشان عواطفه، و�ان صـالح الـدین �متلـك قـدرًة غر�بـًة علـى التعبیـر عـن نفسـه ونقـل أفكـاره 
إلى اآلخر�ن، مع أنه صامٌت وساكٌن تمامًا، �ـان أ�ضـًا ذا قابلیـٍة قصـوى علـى تحّمـل الجـوع وعـدم 

�ـام رمضـان، تعّلـم ذلـك �لـه النوم، فهو �قوم اللیل �لـه لفتـرات، وُ�ـداوم علـى الصـیام ألسـابیع عـدا أ
على یدي شیخه األول سید برهان الدین محقق، فلیس من عجب، مـن �عـد ذلـك، أن �حظـى بـوالء 

 الدراو�ش والفقراء الذین التّفوا حوله ملتمسین بر�اته الماد�ة والمعنو�ة على حٍد سواء.

تـه (كیمیـا)، فإنـه ومثلما حاول الرومي إحكام صلته �شـمس الـدین عـن طر�ـق تزو�جـه �إحـدى قر�با
قام هـذه المـرة بتـزو�ج ابنـه سـلطان ولـد بــ(فاطمة خـاتون) بنـت صـالح الـدین زر�ـوب، وتـّم الزفـاف 
في حفٍل بهیج، وأصبحت فاطمـة هـذه أحـّب الفتیـات إلـى الرومـي، فقـد حّلـت فـي قلبـه �مقـام بناتـه، 

دة رسـائل موجهـة مـن وتعّلقت هي �ه و�أنه والدها، ومما یلقي الضـوء علـى هـذه الصـلة األبو�ـة عـ
ــد، ُ�خبــره فــي إحــداها مــا یتوّجــب علیــه مــن مراعــاة أحاســیس زوجتــه،  الرومــي إلــى ابنــه ســلطان ول

أو إثارة نفورها �الخشونة أو �القسوة فـي المعاملـة، شـأن  والحرص على إرضائها، وتجنُّب إغضابها
مــن الزمــان ُیوّ�خــه �شــدة  بهــائم الحیوانــات. بینمــا نجــده فــي رســالٍة أخــرى، متــأخرة عــن الســا�قة �عقــدٍ 

علــى إهمالــه لمشــاعر فاطمــة عنــد وفــاة والــدها صــالح الــدین زر�ــوب قــائًال لــه: (إنــك بهــذا سُتشــِعر 
فاطمة �أنها أصبحت �عد رحیل والـدها یتیمـًة مهیضـة الجنـاح، ال تجـد مـن �حمیهـا. أهـذه شـهامتك 

فاطمـة فعـادت المیـاه بینهـا  �ا ولد؟) ونسمع من أحمد أفالكي أن الرومي استطاع �عـد هـذا إرضـاء
 و�ین زوجها سلطان ولد إلى مجار�ها الطبیعیة.

كــذلك ینقــل إلینــا أحمــد أفالكــي مــا حــلَّ �فاطمــة �عــد وفــاة جــالل الــدین الرومــي، فقــد وقعــت طر�حــة 
الفــراش مــن طــول الحــزن ومداومــة البكــاء، وأعلنــت أنهــا ال تر�ــد العــیش �عــده، وانقطــع لبنهــا و�ــان 

وت جوعًا. تقول فاطمة مصّورًة حالتها (ذبل وجه صغیري ونحـل جسـمه واختفـى طفلها الرضیع �م
صوت �كائه من شدة الُهزال والضعف، وشعرت �ـأّن موعـد الرحیـل عـن الـدنیا قـد أِزف، وفـي ذات 
لیلة حلمت �أن النور �مأل الغرفة، ثم رأیت موالنا واقفًا �إزائي ینظـر إلـى �حنـاٍن و�شـغاف، وسـألني 

، فلّما أخبرته �ُحزني على فراقه، قال لي: إن �نـِت فـي شـوٍق لرؤ�تـي فـاذهبي إلـى عن سبب �كائي
مهــد طفلــك وحــّدقي فــي وجهــه وســتجدیني هنــاك، واســتیقظت مــن نــومي وأنــا أشــعر بتحّســٍن �بیــر، 
وهرعــت إلــى الطفــل العلیــل، ولّمــا حــّدقت فــي وجهــه ابتســم لــي ابتســامًة عجیبــة، رأیــت فیهــا موالنــا 

ل هنــاَك ورفعــت صــغیري مــن فراشــه ووضــعُته علــى صــدري، فــإذا �ــاللبن یتــدفق ذاتــه، �ــان �الفعــ
 �غزارة، �انت تلك بر�ات موالنا، فطابت نفسي وُعدُت مع طفلي إلى الحیاة!).

هكذا �خـتم أحمـد أفالكـي القصـة المـؤثرة، والواقـع أن الحكا�ـة ذات صـلة �حیـاة أفالكـي نفسـه. ذلـك 
فاطمة خاتون وسلطان ولد، هو (أولو عارف جلبـي) الـذي  أن الطفل المذ�ور في القصة، أي �ان
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أعنــي أنــه ســیكون شــیخ الطر�قــة �عــد  ،ســیتولى (الخالفــة) علــى المولو�ــة عنــدما یتــوفى ســلطان ولــد
أبیه، وهو الذي سیأمر أحمد أفالكي �كتا�ة وتـألیف (مناقـب العـارفین)، فـال عجـب أن �كـون شـدید 

ــا (الشــبه) الــذي  الشــبه �جــّده الرومــي، وهــذا التشــا�ه بــین الحفیــد والجــد، ال بــد أن ُ�عیــد إلــى ذاكرتن
ینّص على وجوده، حفید ابـن الفـارض، حـین یؤ�ـد أنـه أشـبه النـاس �جـده، وجهـًا وهیئـًة، وذلـك فـي 

 الكتاب الذي أّلفه عنه ونشر فیه أشعاره الصوفیة (�عد وفاة جّده).

بــّث مفــاهیم التصــّوف علــى الطر�ــق وال ر�ــب أن الهــدف األول مــن تــألیف (مناقــب العــارفین)، هــو 
التي أرادها المولو�ون (أتباع موالنا)، وقد تّم له تحقیق ذلـك عـن طر�ـق رسـم صـورة إنسـانیة جّذا�ـة 

�رامـــاتهم واألحــــداث  دلجـــالل الـــدین الرومــــي، وجمیـــع أفــــراد عائلتـــه (دون اســــتثناء النســـاء)، وســــر 
التـــأثیر المطلـــوب فـــي مر�ـــدي (الخارقـــة) التـــي وقعـــت لهـــم، ومقصـــد الكاتـــب هـــو ضـــمان حصـــول 

الرومي وأحفـاده فـي قابـل األزمـان، و�ذا �ـان هـذا هـو هـدف أحمـد أفالكـي مـن تـألیف الكتـاب، فـال 
ــه �النجــاح التــام فــي تحقیــق غرضــه، وفــي أداء واجبــه، فالكتــاب، رغــم طغیــان  بــد مــن االعتــراف ل

ونفســیًة تعكــس �شــكٍل دقیــق  الجانــب األســطوري الخرافــي علــى مادتــه، ُ�عــد وثیقــًة تار�خیــًة و�نســانیةً 
نمط حیاة طائفة �بیرة من مسلمي القرون الوسـطى، وطرائـق تفكیـرهم، وخفا�ـا أحاسیسـهم، و�ـواطن 
نفســیاتهم، هــذا �اإلضــافة إلــى براعــة الكاتــب فــي أداء مهمــة األدیــب الموهــوب الــذي �ســرد تفاصــیل 

 زماٍن ومكان.سیرة عبقري تهتم �ه أجیال متالحقة من الُقراء والمعجبین في �ل 

انصــرف صــالح الــدین زر�ــوب فــي العقــد األخیــر مــن عمــره إلــى العبــادة، فواَصــَل الصــیام  
وقیام اللیل إلى أن هزل بدنه وشحب لونه، فالزم فراش المـرض، وأدرك وأحـّس بـدنّو أجلـه، والزمـه 

 ا إلیه:شیخه الرومي في أ�ام أوجاعه األخیرة، و�ان ُ�سّلیه �الغزلیات الجمیلة التي ُیوّجهه

 �ـــــا راحـــــة الُمهجـــــة أیتهـــــا العـــــین التـــــي ُأ�ِصـــــُر بهـــــا
 لیبــــــــــــــــــــــــــــــــَق دانیــــــــــــــــــــــــــــــــًا ِظــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ لطفــــــــــــــــــــــــــــــــك

دًا ُمحّیــــــــــــــــــــــــاك الّنِضــــــــــــــــــــــــریول  لبــــــــــــــــــــــــث متــــــــــــــــــــــــورِّ
ـــــــــــــــــــــى شخصـــــــــــــــــــــنا أوصـــــــــــــــــــــا�ك ـــــــــــــــــــــل هللا إل  ولنق

 *********** 

هـ، السنة التي سقطت فیها �غداد بید هوالكـو، 656وقعت وفاة صالح الدین زر�وب سنة  
اروا �الجنــازة تحــت دّقــات الطبــول، وضــر�ات الــدفوف، وألحــان و�حســب وصــیة المتــوفى العز�ــز ســ

الناي، وُأقیم السماع طیلة الطر�ق إلى المقبرة، وصّلى الرومي على الفقیـد، وتـم دفنـه قـرب سـلطان 
 العلماء بهاء ولد.
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*********** 

 حسام الدین جلبي: -ب

 مولد المثنوي  

مأل الموقع الذي شغر، برجٍل آخـر �عد وفاة الصائغ صالح الدین، �ان على الرومي أن � 
مــن ُمر�د�ــه، فوقــع اختیــاره علــى حســام الــدین جلبــي، فمــاذا نعــرف عــن هــذا الُمر�ــد الــذي ســیحتّل 

 منصب خلیفة الرومي �عد وفاته؟

ــدین هــو ابــن (اآلهــي دمحم) رئــیس تشــكیالت (اآلهــي لــر)، أي: األخــوان، أعضــاء نقا�ــات  حســام ال
التر�یة اسم (األصناف)، ومع أن حسام الدین لم �كن قد بلغ سـن الحرفیین الذین ُ�طلق علیهم في 

الحلــم عنــد وفــاة والــده، فقــد اســتطاع �ســب ثقــة (اآلهــي لــر)، وظــل یترقــى فــي مراتــب الفتــوة حتــى 
 رّفعوه إلى منصب والده، فُعّین رئیسًا لتشكیالتهم، ولّقبوه �اآلهي ُتْرك.

الس جـالل الـدین الرومـي، وأصـبح مـن أقـرب منذ شبا�ه األول، داوم حسام الدین على حضور مج
المر�ــدین إلــى قلبــه، و�واســطة حســام الــدین، راح (اآلهــي لــر) یتبــارون فــي التبــّرع �ــاألموال والهــدا�ا 
لفقــراء المر�ــدین مــن الصــوفیة أبتــاع الرومــي. وهكــذا، انتظمــت أحــوال هــؤالء المتصــّوفة منــذ تعیــین 

ونهم، إذ صار �قوم �سـّد جمیـع احتیاجـاتهم مـن نفقـاٍت بي نائبًا للرومي في إدارة شؤ جلحسام الدین 
ــأ لجــالل الــدین الرومــي فــي األعــوام األخیــرة مــن  و�ســوة، وطعــام، وســكن، �كفــاءة وأمانــة، ممــا هّی

 حیاته مجاًال للتفّرغ التام لإلنتاج األدبي �ما سنرى.

فــي مختلــف فــي صــباه، حصــل حســام الــدین علــى دراســة علمیــة هّیأتــه ألن �عمــل مدرســًا ناجحــًا 
مدارس قونیا، لكن عمله في التدر�س لم �صرفه عن أداء ما أحـّس �أنـه واجبـه األول واألقـدس فـي 
الحیاة، وهو تقد�م الخدمات الُمتباینة لشیخه المحبوب جـالل الـدین الرومـي. و�ـان حسـام الـدین قـد 

ذي اســتطاع تــدّرب فــي الواقــع علــى هــذه الخــدمات علــى یــد شــیخه األول شــمس الــدین التبر�ــزي، الــ
اكتشاف مواهبه وُقُدراته منذ ذلك العهد الُمبّكر، و�عد مصرع شمس الدین، انتمـى حسـام الـدین إلـى 

 الصائغ صالح زر�وب، الذي أعانه على ارتقاء المقامات الصوفیة.

و�ذ �ان ُحسام الدین رجًال أكاد�میًا، فقد أدرك أن العرفان الذي �متلكه جالل الدین جدیر �أن ُیثیر 
وب ُعّشاق الحقیقـة فـي جمیـع العصـور، ومـن ثـم، فـإن واجبـه المقـّدس ینحصـر فـي دفـع الرومـي قل

وتحفیــزه علــى التعبیــر، �صــیغة الشــعر، عّمــا �جــیش فــي صــدره، و�عتمــل فــي روحــه مــن أحاســیس 
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وانفعاالت، وتفجیر ما یتراكم في مخّیلته من أشكاٍل وصور، وطرح ما یتوارد على ذهنه من أفكـاٍر 
 وآراء.

 ینما جالل الدین ُ�سایر حسام الدین في ممرات ُ�ستاٍن له، ذات یوم، قال حسام جلبي فجأة:و�

ى �إعجاب المتصـوفة بــ(حد�قة) سـنائي و (منطـق طیـر) فر�ـد الـدین ر أنت �ا موالنا أد -
أفــال ینبغــي لــك إنتــاج أثــٍر یتفــّوق علــى هــذین الكتــابین، مــا دمــت قــادرًا علــى  ،العطــار

هــدف الســامي، فســوف تبــتهج قلــوب محّبیــك مــن أهــل الحقیقــة، ذلــك؟ لــو حّققــت هــذا ال
وُ�صــبح �تا�ــك لهــم �مثا�ــة الــروح للبــدن، یلتصــقون �ــه، و�رفضــون مفارقتــه إلــى یــوم 

 الممات، ما رأ�كم �ا سیدي؟

و�م �انت دهشة حسام الدین �بیرة حین استخرج الشیخ من طّیات عمامته ورقًة سّلمها إلیه قـائًال: 
 اقرأ!!!

هي المقطوعة األولى مـن المثنـوي المكتـوب أساسـًا �اللغـة الفارسـیة، لغـة األدب السـائدة  كانت تلك
جمیعـًا. قـرأ حسـام الـدین القصـیدة األولـى مـن  ةیومئٍذ في عموم األناضول، وشرقي البالد اإلسالمی

و�ـه المثنوي التي تضّم ثمانیة عشر بیتـًا، وُتشـّكل شـبه مقدمـة للكتـاب، ألنهـا �حسـب مـا �قـول المول
 ُتلّخص �ل فكر الرومي الذي اشتمل علیه الكتاب!

قدســیة خاصــة لــدى �عــض الشــعوب القد�مــة، ومنهــا األتــراك، ألنهــم یتصــّورون  18وللــرقم  
عنصـرًا: الهـواء، والمـاء، والنـار، والتـراب، والنبـات، والحیـوان،  18أن عدد العناصر المعروفـة هـو 

الشـــمس، والقمـــر، واألرض، وأطلســـي، والمشـــترى، والجمـــاد، إضـــافًة إلـــى النجـــوم، والكواكـــب وهـــي 
 والزهرة، والمر�خ، وعطارد.

 و�جب أن ال ننسى: الوجود المطلق، والعلوم اللدنیة!!

لـدى المولو�ـة، أن المر�ـد الـذي یتبـّرع للـدراو�ش، �ـان ُ�قـّدم ثمانیـة  18ومما یدل على قدسـیة الـرقم 
لرومــي ُیــداوم علــى ذلــك مــدة ثمانیــة عشــر قطعــة مــن النقــود، والشــیخ الــذي �خــدم فــي تكیــة ا ةعشــر 

یومــًا، ومــا إلــى ذلــك. فیمــا یلــي ُنقــّدم المقطوعــة األولــى المــذ�ورة أعــاله (قامــت مؤلفــة هــذا الكتــاب 
 بترجمتها عن اللغة التر�یة، أعني: عن ترجمة عبد الباقي غول بنارلي للمثنوى):

 أصِغ إلى شكا�ة هذا الناي، و�یف �حكي آالم الفراق. -1
 نذ ُفصلت عن أدغال القصب تأوه لنواحي الرجال والنساء.�قول: م -2
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 وها أنا أ�حث عن القلب الحز�ن �ي أشار�ه أحزاني وأشواقي. -3
 ألن َمْن تباعد عن وطنه ال بّد أن یتلّهف لساعة اللقاء. -4
 أنا الناي الذي ترّنم �األلحان في أفراح الناس وأحزانهم. -5
 أنه لم �حاول إستكناه بواطن أسراري.حتى ُخّیل لكم منهم أنه صار لي رفیقًا مع  -6
لیس من فرٍق بین ما أخفیه مـن سـٍر ومـا أشـعر �ـه مـن حـزن، لكـّن ذلـك النـور ال تـراه  -7

 ! عین وال تسمعه أذنّ 
الجسد لیس محجو�ًا عن الروح، والروح غیر مستورًة عـن الجسـد، لكـن مشـاهدة الـروح  -8

 لم ُ�سمح بها إلنسان.
 .ر�ح، فال �ان َمْن لم �حترق بهذا اللهیبنغمة هذا الناي نار ولیست نسمة  -9

 العشق تمایلت في الشراب. اجذوة النار أصابت قصبة الناي، وحمی -10
 عند فراق الحبیب صار الناي رفیقًا لنا، نقا�ه مّزق نقابنا وُقِضي األمر. -11
 والناي �حكي قصة طر�ٍق ُمخّضب �الدم، ما �فتأ �سرد تفاصیل حكا�ة المجنون. -12
 لناي وتر�اقًا �الناي؟! هل رأیتم أحدًا یتحّمل األشواق �الناي؟هل شهدتم سمًا �ا -13
 هذا السّر قد حرم على من ال عقل له إذ لیس للسان من مشتٍر غیر األذن! -14
 موم تقّضت أ�امنا وحّلت اللیالي، ورفیق طر�قنا احترق ومضى.ه�ال -15
الحبیـب الـذي ال  إْن ذهبْت األ�ام فقل: ُمّري وزولي، فما نعبأ �ك، لكن لتبَق معنا أیها -16

 نظیر له في الُطهر والعفاف.
 من لیس من فصیلة األسماك تاه في الماء، ومن �قي �ال رزق طالت أ�ام محنته. -17
لكن اإلنسان الساذج لن �فهم أحوال َمْن َحنكته التجارب، وذلك �قتضي أن نقطع هـذا  -18

 الكالم.. والسالم.

ل مـن عــالم صـرمـٌز لإلنسـان الكامـل، الــذي فإن الّنـاي فـي هـذه القصــیدة التـي هـي مقدمـة المثنــوي 
حـق. وحیــث َقـل إلـى عـالم الوجــود، وألحـان النـاي إنمـا تصـدر �ـإرادة الناالتحـاد، عالمـه األصـلي، لیُ 

أن اإلنسان في هذا العالم األرض ُمقّید �كینونتـه، فإنـه ال �فتـأ یتلّهـف مشـوقًا للرحیـل إلـى المطلـق. 
، والشاعر هنا ُ�شـّبه عـالم القلـب �مـوطن القصـب ومنبتـه، الناي إذن ذو معنًى مجازي في القصیدة

ألن الناي ُ�صنع من القصب، و�الناي أ�ضـًا قصـد الرومـي نفسـه هـو، فاإلنسـان الكامـل �حـنُّ أبـدًا 
للعـودة إلــى الُمطلــق لیّتحــد �ــه �مـا �ــان فــي األصــل، وذلــك �حسـب نظر�ــة وحــدة الوجــود الصــوفیة، 

یست قابلًة ألن �فهمهـا �ـل إنسـان، إذ ال یتهّیـأ إدراكهـا إال ألهـل والشاعر ُ�علن أن هذه (األسرار) ل
الكمال، أصحاب االستعدادات الخاصة، الذین ارتقوا مراتب العشق اإللهي، درجًة �عد أخـرى، إلـى 
أن حّققوا حاالت االتحاد. والرومي یرى أن العالم انبثق أساسًا �سـبب العشـق اإللهـي (الُمطلـق أراد 
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اإلنســان). (الشــراب) فــي القصــیدة، رمــز أ�ضــًا ألن أســاس طر�قــة جاللــة الــدین أن ُ�عَشــق فخلــق 
الرومــي هــو العشــق والنشــوة الناشــئة عنــه، والعشــق �ســتدعي الســكر واالنتشــاء حــین یبلــغ اإلنســان 
الكامـــل مرتبـــة االتحـــاد �ـــالُمطلق التـــي مـــا �عـــدها مرتبـــة عنـــد أهـــل التصـــّوف. أمـــا قولـــه (إن ذهبـــت 

زولي فما نعبأ �كـل لكـن لتبـق معنـا أیهـا الحبیـب)، فإنـه یر�ـد القـول �ـأّن الزمـان األ�ام، فقل: مّري و 
مفهــوٌم ذهنــي، فــالزمن الماضــي غیــر موجــود حالیــًا، والــزمن اآلتــي فــي طــي الغیــب، وعلــى هــذا، 
فالزمن جزء مّنا وال حاجة بنا أن نخشى انقضاؤه! وأما السمك فـي البیـت السـا�ع عشـر، فالمقصـود 

ص مـــن األنانیـــة عـــن طر�ـــق الســـعي لخدمـــة النـــاس والمجتمـــع، واحتقـــار الوجـــود �ـــه ضـــرورة الـــتخلّ 
النســبي، والشــوق لالســتغراق فــي الوجــود الُمطلــق. وفــي البیــت األخیــر، ُ�فــّرق الشــاعر بــین خاصــة 

مثـل هـذه المعـاني ذات  ،المتنور�ن أهل العرفان، و�ین عامة الُجّهـال، الـذین لـم یـدخل النـور قلـو�هم
ســمعیلي الســائد فــي ذلــك العصــر، الــذي تجّســد فــي نظر�ــات ابــن عر�ــي، ولــم �ســلم صــلة �ــالفكر اإل

 منه فكر شمس الدین التبر�زي خدین الرومي وأستاذه.

نـوي، وظـل ینمـو و�كبـر حتـى بلغـت أبیاتـه أكثـر مـن خمسـة وعشـر�ن لمثمن هذا الیوم، بدأ تألیف ا
ومـي یـنظم یـاة مؤلفـه. �ـان الر ألف بیت، استغرقت ستة مجلدات، واستمر العمـل فیـه حتـى ختـام ح

أشعاره لیل نهار، في �ل مكاٍن وزمـان، حتـى حـین �ـان یـدخل الحمـام العمـومي، تخطـر لـه أبیـات 
فُیملیهــا رأســًا علــى مر�ــده المخلــص (حســام الــدین) الــذي یرافقــه حیثمــا حــّل وارتحــل، و�یــده الر�شــة 

 والدواة والورق.

ر الرمل العر�ي، و�تضمن مـن حیـث المحتـوى آراء و(المثتوي) قصیدة مطّولة واحدة، وزنها هو �ح
وأفكــار ومــواعظ ونصــائح، �ــأتي �ثیــٌر منهــا علــى شــكل حكا�ــاٍت وقصــٍص وأمثــال وأقــوال للمشــاهیر 
مـــن البشـــر، �ـــذلك تـــرد فیـــه �ثیـــر مـــن األحـــداث الیومیـــة مـــع التعلیقـــات علیهـــا، �مـــا �شـــتمل علـــى 

تهـا، وهنـاك �ـالطبع استشـهادات �ثیـرة �آ�ـات قوالٍت �ثیـرٍة مـن الكتـب التـي �قرؤهـا الشـاعر فـي وقنم
�اختصــار، فــالمثنوي (د�ــان فیــه �ــل  القــرآن وأحادیــث الرســول والصــحا�ة، وأشــعار العــرب والفــرس.

 شيء) �حسب تعر�ف الرومي له.

وألن حسام الدین جلبي هو الذي دفع الرومي إلى إنتاج أثـره الخالـد هـذا، وهـو الـذي دّونـه �لـه مـن 
�خــط یــده، ســماعًا عــن مؤلفــه مباشــرًة، فــإن الرومــي لــم یــنَس لصــد�قه هــذا الفضــل أّولــه إلــى آخــره، 

أبــدًا، فهــو یــنّص علــى تمجیــد حســام الــدین فــي �ــّل مناســبة، أثنــاء الكتــاب. و�ثیــرًا مــا بــدأ الفصــول 
الجدیدة �أبیاٍت من الشـعر ُ�خّصصـها للثنـاء علـى حسـام الـدین، �قـول مـثًال فـي أول المجلـد الثالـث 

الحق وحسام الدین ها هو المجلد الثالث �ظهر إلى الوجود فأخرج خزائن األسرار واتـرك (�ا ضیاء 
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. وفــي بدا�ــة المجلــد الســادس �قــول (�ــا حیــاة القلــب �ــا رجــل األعــذار مــا دامــت قوتــك مــن قــوة هللا)
 المعاني ها أنا أهد�ك المجلد األخیر من المثنوي...).

وي �مقدمــة، و�انــت مقدمــة �ــل مــن المجلــد األول �فتــتح جــالل الــدین الرومــي �ــل مجلــد مــن المثنــ
والمجلد الثالث والمجلد الرا�ع �اللغة العر�یة التي ُیتقنهـا أشـد اإلتقـان، أمـا مقدمـة المجلـدات: الثـاني 
والخــامس والســادس فمكتو�ــًة �اللغــة الفارســیة مثــل أبیــات المثنــوي، وفــي الكتــاب استشــهاداٌت �ثیــرة 

على حالتها األولى، و�ذلك الشأن مـع آ�ـات القـرآن وأحادیـث الرسـول �الشعر العر�ي، ترد �العر�یة 
 وأصحا�ه.

 :�يفي دیباجة المجلد األول، �قول جالل الدین الرومي �اللسان العر 

الـدین فـي �شـف أسـرار الوصـول أصول (هذا �تاب المثنوي المعنوي، وهو أصول أصول  
ان الـــدین األظهـــر، مثـــل نـــوره �مشـــكاٍة فیهـــا والیقـــین، وهـــو فقـــه هللا األكبـــر وشـــرع هللا األزهـــر و�رهـــ

مصباح، �شرق إشراقًا أنوار من اإلصباح، وهـو جنـان الجنـان ذو العیـون واألغصـان، األبـرار منـه 
�أكلون و�شر�ون، واألحرار منه �فرحون و�طر�ون، وهو �نیل مصر شراٌب للصـابر�ن وحسـرٌة علـى 

قلیـــل یـــدل علـــى الكثیـــر، والجرعـــة تـــدل علـــى آل فرعـــون والكـــافر�ن، واقتصـــرنا علـــى هـــذا القلیـــل وال
: )15(الغدیر. �قـول العبـد الضـعیف المحتـاج إلـى رحمـة هللا تعـالى دمحم بـن دمحم بـن الحسـین البلخـي 

اجتهـــدُت فـــي تطو�ـــل المنظـــوم المثنـــوي المشـــتمل علـــى الغرائـــب والنـــوادر وغـــرر المقـــاالت ودرر 
دي ومكـان الـروح مـن جسـدي، وذخیـرة یـومي الدالالت وطر�قة الزهاد وحد�قة العباد، الستدعاء سـی

وغــدي، هــو الشــیخ قــدوة العــارفین، إمــام الهــدي والیقــین، أبــو الفضــائل حســام الــدین دمحم بــن حســن 
ــْرك أبــو یز�ــد الوقــت جنیــد الزمــان، األرمــوي األصــل، الُمنتســب إلــى الشــیخ  المعــروف �ــابن آهــي ُت

الســلف وِنعــم الخلــق. والحمــد هلل وحــده  نعمفــ )16(المكــرم �مــا قــال: "أمســیت �رد�ــًا وأصــبحت عر�یــًا" 
 وصلى على دمحم وآله وحسبنا هللا ونعم الو�یل).

                                  
 ) اسم جالل الدین الرومي هو دمحم جالل الدین، واسم أبیه دمحم بهاء الدین ولد، واسم جده الحسین البلخي.15(
تاج الـدین ) (رقدُت �رد�ًا واستیقظت عر�یًا) أو (أمسیت �رد�ًا وأصبحت عر�یًا) هذه المقولة ُتنسب إلى صوفي �ردي ُیدعى الشیخ (16(

ي أبو الوفا) المتوفى في �غداد في القرن الثاني عشر المیالدي، قیل أنه لم �كن ُ�حسن العر�یة، و�ینما �ان في ذات یوم، ُیلقي مواعظه ف
ًال (رقـدت المسجد، ألّح علیه المستمعون أن �عظهم �اللغة العر�یة، فوعدهم �أن �فعل ذلك في الیوم التالي، في الیوم التالي بدأ خطبته قائ

كرد�ًا واستیقظت عر�یًا) فذهبُت مثًال. حدث ذلك �عد أن تكررت الحادثة مع الشیخ الكـردي األرمـوي حسـین یـزدان �ـار، جـد حسـام الـدین 
 جلبي، فبدأ �المه قائًال (أمسیت �رد�ًا وأصبحت عر�یًا)، فنسب إلیه جالل الدین الرومي هذا القول.

مـز للشـخص المتنـّور الـذ�ي، ر دًا آخـر، ففـي العصـر اإلسـالمي فـي القـرون الوسـطى �ـان (العر�ـي) یوقد تطّورت هذه العبارة لتعني مقص
العـارف �علــوم الــدین فــي الوقــت ذاتــه، فـي حــین �انــت لفظــة (الكــردي) ُتســتعمل �بــدیل للفظـة (الر�فــي) فــي عصــرنا الحاضــر، �عنــون بهــا 

 الشخص الذي �عیش في عزلة علن الحضارة أي غیر الُمتمّدن.
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تسیر دیباجة الجزء الثالث ودیباجة الجزء الرا�ع على النسق ذاته، فاألسلوب هـو أسـلوب النثـر فـي 
الفتــرة المظلمــة الــذي اكتمــل علــى یــد القاضــي الفاضــل وز�ــر صــالح الــدین األیــو�ي، وهــو أســلوب 

نات البد�عیة والصنعة الجامدة على ما هـو معـروف، وقـد اّتبـع الرومـي هـذا األسـلوب مُ  ثقل �المحسِّ
فــي المقدمـــة العر�یـــة وحــدها، أمـــا الكتـــاب ذاتـــه فــال صـــلة لـــه بهـــذا األســلوب، ألنـــه مكتـــوب �اللغـــة 

 الفارسیة التي �انت یومئٍذ في عصر ازدهارها.

، ألن الكتـــاب ُموّجـــه أساســـًا إلـــى األتـــراك الـــذین �عـــیش وفـــي أثنـــاء المثنـــوي تـــِرد ألفـــاظ تر�یـــة �ثیـــرة
الرومي بینهم، والذي َنَظم الكتاب من أجلهـم، و�ـان الرومـي ُ�خـاطبهم بلهجـتهم السـائدة وقتئـٍذ، فـي 

 ا، وهي لهجة قبیلة القبجاق، و�ذلك لهجة قبائل األدغور.یقون

اب الحكا�ـات والقصـص، حیـث تعتمد أغلب منقوالت المثنوي علـى األدب الفارسـي، ال سـیما فـي �ـ
ینقل دائمًا عن فر�د الدین العطار والشاعر سنائي، وعن �تاب �لیلة ودمنة الـخ، لكـن هنـاك أ�ضـًا 

 حكا�ات عر�یة وتر�یة، وهناك منقوالت عن التوراة واإلنجیل أ�ضًا.

و إلــى مــن المهــم أن نالحــظ �ــأن الرومــي حــین ُیهــاجم الفلســفة فــي المثنــوي، ال �عنــي أبــدًا أنــه یــدع
الجهالة والسفاهة والسذاجة في التفكیر، فمن المعروف أنه �ان من أعمق أهل زمانه علمـًا وثقافـًة، 
وقد �ان ُمطلعًا على جمیع العلوم الُمتاحة للمثقفین في ذلك العهد، ولیس فـي المثنـوي، وال فـي أٍي 

تها فـي القـرون الوسـطى، من آثاره ما ُ�شیر إلى رفضه و�نكاره لآلراء والنظر�ات العلمیة علـى صـحّ 
�ـالعكس، فالكتــاب ُیثبــت اسـتیعاب مؤلفــه للفكــر العلمـي الســائد فــي ذلـك العصــر، بــدلیل ورود �ثیــر 
مــن المصــطلحات العلمیــة والفلســفیة، �معانیهــا الُمّتفــق علیهــا یومئــٍذ، فــي مختلــف أبــواب الكتــاب، 

القــوة الناطقــة، العقــل الكلــي،  ، الصــورة، المثــال،ىومنهــا: الجــوهر، العــرس، الســبب، الِعلــة، الهیــول
 التر�یب، الجزء الجبر، االختیار، السبب، األثر، الخ.

 نترك المثنوي مؤقتًا، لُنكمل سیرة صاحبه.

ا ســــّرع ظهــــور عالمــــات ّمــــمحــــین انتهــــى الرومــــي مــــن تــــألیف المثنــــوي، �ــــان قــــد شــــاخ تمامــــًا، و 
أوجاعــًا فــي �بــده، و�انــت الشــیخوخة، إصــابته �مــرض الكبــد، فقــد بــدأ فــي آخــر ســني حیاتــه �شــكو 
و�بـدو أن هـذا المـرض لـم  الحمى تنتا�ه بین فترة وأخرى دون أن �شـّخص الحكمـاء عّلتـه الحقیقیـة.

رضــه متســبب عــن طــول صــیامه، ومشــقة م�كــن معروفــًا لــدى األطبــاء یومئــٍذ، و�ــانوا �عتقــدون أن 
 الر�اضة الصوفیة التي التزم بها منذ عهد شبا�ه.
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م الدین جلبي مدة عقد من الزمان، أي إلى وفـاة الرومـي، و�عـد ذلـك، اُنتِخـب ااستمّرت (نیا�ة) حس
خلیفــًة لــه علــى رئاســة المولو�ــة، �ــان حســام الــدین علــى المــذهب الشــافعي، فــي حــین �ــان الرومــي 
حنفیـــًا. و�ـــان �الهمـــا ال ُیـــولي مثـــل هـــذه االختالفـــات المذهبیـــة أ�ـــة أهمیـــة، فقـــد ُعـــِرف ُ�ـــلٌّ منهمـــا 

 ید في قضا�ا األد�ان والمذاهب.�التسامح الشد

مــع انتهــاء المثنــوي، تجّلــت إمــارات اإلعیــاء علــى جــالل الــدین الرومــي، و�التــدر�ج، راحــت الــدنیا 
، و�ـدأ �شـعر �السـكون األبـدي الـذي طالمـا توّقعـه وانتظـره، و�ـان وعیـه يتموت في عالمه الشخص

أصــبح وجــوده المحــدود علــى وشــك الفــردي قــد تحــّول منــذ فتــرٍة طو�لــٍة إلــى وعــٍي جمــاعي، واآلن، 
ت تســـعى للـــتخلص مـــن حـــدود حـــاالنـــدماج �ـــالوجود الُمطلـــق، وأفكـــاره المرتبطـــة �خیـــوط عصـــره، را

ـــد، إلـــى الزمـــان الُمطلـــق. مـــن أقوالـــه فـــي تلـــك األ�ـــام: (الـــذین �موتـــون �عـــد اكتشـــافهم  الزمـــان الُمقّی
أرّق مــن المالئكــة، وأشــّد  الحقیقــة، یــذو�ون فــي حضــور الحبیــب �مــا یــذوب الســكر فــي المــاء. إنهــم

. هل تتصّور أن األسود تفارق الحیـاة عنـد �ه منها شفافیة. إنهم �موتون �شكٍل آخر ال عهد للبشر
!! العشاق حین �فنـون فـي طر�ـق العرفـان �القـون سـلطان �العتبات المنازل، �ما تفعل الكالب؟! 

المعشوق اإللهي، فـي حـین �مـوت األرواح، العشاق �موتون، وعیون أرواحهم مفتوحًة تلتمس رؤ�ة 
الجهــال وهــم صــّم �كــٌم عمــي. العاشــق شــبیٌه �ــاللؤلؤة التــي ال تعــرف قیمتهــا إال �عــد اســتخراجها مــن 
الصــدفة، فهــو ال �مــوت فــي أحضــان أبو�ــه، بــل ُ�حّلــق فــي أرجــاء الســموات. هــو لــذلك ال �حـــس 

مان والطمأنینـة والسـكینة)، �مشاعر الخوف عند اقتراب المنیة، بل یذهب وهو في أشد حاالت اإل�
ثم �قول: (لست سلطانًا �سلبه الموت عرشه فیحمله الناس وهو في التـابوت فـوق أعنـاقهم �العبیـد، 

 ما أنا إال رجل خلقه هللا من شراب العشق).

عالج، �ان الرومي على وشك الهجرة عـن هـذا العـالم  يد معها أفاستمّرت الحمى تتصاعد، ولم �
ّباؤه أ�امًا طواًال، �ان منهم: أكمل الدین غضنفري من ذوات قونیـا المعـروفین، والزمه أحاألرضي، 

وآخر، تخفیفًا عنه من وهج الحمى،  نالذي ظّل �حمل إناء ماء بیده لیمسح �ه وجه الرومي بین آ
و�ـــان بـــین زائر�ـــه الشـــیخ الصـــوفي، صـــدر الـــدین القونـــوي، ر�یـــب ابـــن عر�ـــي الـــذي ظـــّل مواصـــًال 

"ال و�ســمعه أقوالــه األخیــر:  شــكرانة، فكــان هــذا ینظــر إلیــه �مــوّدٍة و الشــفاء والعافیــالــدعاء للرومــي �
ــذابل الشــاحب بــل فّكــر فیمــا أملكــه مــن قــوة أنــا أشــبه الشــمس فــي جبروتهــا،  ،تنظــر إلــى وجهــي ال

وأماثــل میــاه البحــر التــي تحتــوي الآللــي الثمینــة، فــي داخــل قلبــي تقــوم الســماء، وفــي خارجــه توجــد 
عــاء العــالم مــا زلــُت أصــیر مثــل نحلــة العســل، لكــن ال ُتصــِغ إلــى صــوتها فقــط، بــل األرض، فــي و 

وها تحتي البراق مطـأطئ الـرأس راقب خلیة العسل الفائضة �الشهد، َمْن قال إني أحتضر وأموت، 
علــى اســتعداد لیحملنــي الــى الســموات العلى؟حّلــق �ــا طیــر روحــي، فتحــت رجلــي مئــات الحصــون 
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قـالع االرض.أنـا نـور الشـمس الـذي �شـع نهـارا فـوق المنـازل، أنـا العقیـق التي هي اقوى من جمیع 
 المصنوع من الطین، أنا الذهب المتوهج، وأنا الیاقوت الغالي، وفي �ل ذرة مني یوجد �نز" .

مـــیالدي واصـــل جـــالل الـــدین الرومـــي  1273یـــوم الســـبت الســـادس عشـــر مـــن �ـــانون االول عـــام 
ساء، �انت �ل �لمة �مثا�ـة وصـیة. فـي ذلـك المسـاء أحـاط �ـه التحدث الى زائر�ه وعولده حتى الم

أهله وفیهم سلطان ولد ، وصد�قه حسام الـدین، و�قیـة محبیـه. �ـان سـلطان ولـد قـد أضـناه اإلعیـاء 
مــن طــول الســهر �جانــب والــده العلیــل، عنــد الفجــر انتبــه الرومــي مــن غشــیته ونظــر الــى علینــي 

 سلطان ولد الذابلتین وقال هامسا:

 "أنا �خیر، اذهب وجد شیئًا من الراحة )17(ء الدین بها "

نهض سلطان ولد وأثر الدموع في عینیه وخرج فتبعه والده بنظره، ومضى �حدث نفسه " إذهب �ـا 
ولـــدي وأرح رأســـك علـــى الوســـادة، اتر�نـــي واقطـــع االمـــل مـــن هـــذا المبتلـــى �ـــاالالم والحمـــى واألرق 

 ة".واالضطراب، واصفح عن ابیك في ا�امه األخیر 

فـــي اثنـــاء ذلـــك �ـــان حســـام الـــدین جلبـــي الجـــالس قر�بـــا �ســـجل �ـــل مـــا یـــتلفظ �ـــه الرومـــي �حـــرص 
وعنا�ة، �ان في الواقع یودع أ�اه الروحي الـوداع األخیر.مضـى یـوم األحـد فـي صـمت رهیـب، فقـد 
أشتد المرض على الشیخ، وحول الدار تجمع أهالي قونیا تـار�ین جمیـع اشـغالهم لالطمئنـان علیـه، 

ًا، و�ــل شــخص یتجّنــب النظــر فــي ســیتحــّدثون همّم الــیهم أهــل القــرى المجــاورة، �ــان الجمیــع وانضــ
 .عین جاره، فالنها�ة صارت قر�بة، وتعالى نشیج الباكین في أرجاء قونیا

غمـــض العلیـــل عینیـــه للمـــرة األخیـــرة مودعـــًا قونیـــا البلـــدة التـــي قـــدم إلیهـــا قبـــل أر�ـــع عنـــد الفجـــر، أ  
تـابوت مـن الـدار �ضـم صـباح االثنـین، أخـرج ال. ل الحـب، ووهبتـه الخلـود وأر�عین سـنة، فوهبهـا �ـ

س الكــل علــى رفــع الــنعش علــى أكتــافهم، فجثمــان الفقیــد الكبیــر، �ــان الزحــام عنــد البــاب هــائًال، تنــا
واضـــطر رجـــال الشـــرطة أن یـــدفعوا النـــاس عـــن الـــنعش، �ـــالقوة، فـــي حـــین تعـــالى النحیـــب فـــي �ـــل 

. وخلـــف الجنـــازة ســـار فرع الـــرئیس وهـــم �الســـیل الجـــار الـــى الشـــمكـــان، وظـــل النـــاس یتقـــاطرون إ
ــــة، وانضــــم إلیهــــا القســــس  ــــر، وأســــطوات األصــــناف، ورجــــال الدول العلمــــاء والمتصــــوفة واآلهــــي ل

كــان هــؤالء ُیرّتلــون أناشــدیهم الدینیــة الحز�نــة، وهــم �حملــون ،المســیحیون، وحاخامــات الیهــود أ�ضــًا 
اول أحـد البسـطاء مـن العامـة أن �مـنعهم مـن أجـراء طقوسـهم، (العهد القد�م والعهد الجدید). وقد ح

 فصاحوا �ه قائلین:

                                  
 ) اسم سلطان ولد الكامل هو محمود بهاء الدین سلطان ولد.17(
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(عندنا أن جالل الدین هو سر عیسى وموسى، بل إنه شـمس، والشـمس ال �قتصـر نورهـا علـى  -
أرٍض واحدة، ألنها ُتشّع على الدنیا �لها. وموالنا جالل الدین �الخبز، هل هنـاك جـائع قـادر علـى 

ا أفِحــم الرجــل المســكین، فــاعترف �خطــأه وانصــرف. جــرى الســماع علــى طــول تــرك الخبــز؟). هكــذ
الدفوف، ونواح الر�اب، وأنـین  تدقات الطبول، وضر�اسط الطر�ق إلى المقبرة، مصاحبًا الجنازة و 

الناي، وأغمـي علـى عشـرات النـاس مـن شـدة تـأثرهم و�سـبب �ثافـة الزحـام، واضـطر حـاملو الـنعش 
�ن عن مواصلة السـیر، �سـبب ذلـك، وممـا زاد األمـر صـعو�ًة إصـرار إلى التوقف عدة مرات عاجز 

الكثیــــر�ن علــــى االقتــــراب مــــن التــــابوت التماســــًا لبر�ــــات روح الفقیــــد، وهكــــذا تــــأخر ســــیر المو�ــــب 
واستغرق النهار �له لكي �صل إلى مقّره األخیـر. عندئـٍذ، تقـّدم صـدر الـدین القونـوي للصـالة علـى 

محلــه كــاء غلبــه حتــى ســقط مغشــیًا علیــه، فحــّل القاضــي ســراج الــدین روح المتــوفى الكبیــر، لكــن الب
وقــام �الواجــب. دفــن الرومــي �جانــب والــده فــي مقبــرة العائلــة، و�حســب العــادة الُمّتبعــة آنئــٍذ، ُذ�حــت 
ســبعة ثیـــران وُوزِّع لحمهــا علـــى الفقــراء، ثـــم انصــرف النـــاس، ولــم یبـــق عنــد الضـــر�ح غیــر �ضـــعة 

 �صــوت متهــدج یتلــو ي تــرك، الــذي اقتــرب مــن الضــر�ح وراح هــن آ أشــخاص، �ــان فــیهم حســام الــدی
 بیتي جالل الدین الرومي:

 )18(�عد ذهابنا ال تبحث في التراب عن مزارنا ذلك أننا سنستقر في قلوب العارفین 

                                  
عــن المؤلفــات التر�یــة،  المؤلفــة) جمیــع أشــعار جــالل الــدین الرومــي التــي وردت، فیمــا ســبق مــن صــفحات الكتــاب هــي مــن ترجمــة 18(

في الفصول القادمة فهـي مـن المنصوص علیها ضمن قائمة (مصادر الكتاب ومراجعه) أما األشعار المترجمة عن (المثنوي) التي سترد 
 ترجمة د. دمحم عبد السالم �فاني، في �تا�ه (المثنوي).
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 مدخل

ى آخـر حیاتـه، فمـن ألن الرومـي ظـل مصـممًا علـى مهاجمـة الفلسـفة والتفكیـر المنطقـي إلـ 
الخطــأ التحــّدث فــي مــذهب فلســفي ُمحــدد �مكــن إلحاقــه �ــه أو نســبته إلیــه. والحــق، أن هــذا الحكــم 
ینطبــق أ�ضــًا علــى جمیــع المتصــّوفة �ــالرغم مــن المحــاوالت التــي بــذلها �عــض الصــوفیة فــي ســبیل 

والعـارف  )19(ل تقنین مذاهب خاصة ُ�مّیزون بها أنفسهم عن الفالسـفة، �مـا فعـل السـهروردي القتیـ
. لكن هؤالء المتصوفة لم یوفقـوا إلـى إضـافة أي جدیـد وابن عر�ي )20(ابن سبعین مؤسس الطر�قة 

فیمـا �عـد علـى تفكیـرهم للفلسفة اإلسالمیة، إذ لـم یتمّلكـوا أي شـيء مـن اإلبـداع الفكـري، بـل أصـبح 
ِو�ــاًال علــى أبنــاء  الّضــد ممــا یتطلبــه الفكــر الحــر، إذ صــارت المســالك الصــوفیة لهــؤالء وزمالئهــم

الشرق اإلسالمي �عد سیادة االتجاه السلفي والجمـود العقائـدي علـى أیـدي السـالجقة، ومـن �عـدهم: 
ســـالطین بنـــي عثمـــان، فقضـــي بـــذلك علـــى اإلبـــداع الفلســـفي فـــي الحضـــارة العر�یـــة قضـــاًء ُمبرمـــًا 

 ونهائیًا.

غـول بنـارلي "بتثلیـث �حسب البحاثة التر�ي المتخصص �الدراسات الصـوفیة: عبـد البـاقي  
النقطة تحت الباء" فإن جالل الدین الرومي ینتمي إلـى المالمینـة المتألفـة مـن دراو�ـش أو قلندر�ـة، 

، وهــذه الفئــات )21(یرتبطــون مــن قر�ــب أو �عیــد �حر�ــات الفتــوة واألصــناف والشــطار وأبــدال الــروم 

                                  
هـــ) هــو الحكــیم المقتــول �قلعــة حلــب �ــأمر مــن الملــك الظــاهر 587ر�ن أمیــرك الســهروردي (قتــل ســنة نشــ) شــهاب الــدین �حیــى بــن ح19(
الشـیخ مجـد الـدین الجیلـي أسـتاذ اإلمـام فخـر الـدین الـرازي. زي �عد استئذان والده صالح الدین األیو�ي. قرأ السـهروردي الحكمـة علـى اغ

 أفتى فقهاء الشام �إ�احة دمه لما ظهر علیه من دعوة إلى إحیاء الفكر الوثني القد�م، ووجهت إلیه تهمة االعتقاد �مذهب الفالسفة، و�ان
سـنة، لـه عـدة مصـنفات فـي  38عمـره عنـد مقتلـه  األیو�یون مثل السالجقة �خشون الفكر الحر، على ما ذ�رنا في الفصول السا�قة، �ان

 الحكمة، منها (التلو�حات) و (حكمة ااإلشراق) و�لى السهروردي ُینسب المذهب اإلشراقي.
) صـوفي اّتبـع طر�ـق الفالسـفة، مؤسـس الطر�قـة السـبعینیة، 669) الشیخ قطب الدین المرسي عبد الحق ابن سـبعین (المتـوفى سـنة 20(

بت الفقهاء (لقد تحّجر ابن آمنـة �قولـه: ال نبـّي �عـدي)، ومـن أقوالـه (إن هللا هـو حقیقـة الموجـودات �لهـا) والمـؤرخ أشهر أقواله التي أغض
الذهبي �كفره على هذا الرأي. عاش في مكة هر�ًا من الظاهر بیبرس، �ان شدید التسامح، یتحمل االنتقاد �صدر رحب، له �تاب (ما ال 

 .بد للعارف منه) وله رسائل بلیغة
) أبدال الروم: یدعي المتصّوفة الخراسانیون أّن األبدال هم سبعة أولیاء من رجال الغیب (!) لهم القدرة على الظهور في �ـل طـرف 21(

من أطراف األرض متى شاءوا و�دون أ�ة واسطة نقل!! ولفظة أبدال، جمع (بدل) ألن (البدل) هذا، له القدرة على الظهور �أ�ة شخصیة 
ظائف (األبدال) إنزال المطر من السماء، وقطع اآلفات الُمهلكة، ومساعدة المسلمین وقت الشدائد .. الخ. فـي جمیـع هـذه ُیر�دها، ومن و 

التصــورات تتجّلــى أفكــار وثتیــة قد�مــة أُعیــد إحیاؤهــا ضــمن المعتقــدات الدینیــة التــي تغلغلــت فــي نفــوس العامــة فــي العصــور اإلســالمیة 
 فیما �عد، خاصة في األناضول فصارت تعني أهل العرفان. تطورتالمتأخرة، لكن لفظة أبدال 
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إلسـالمیة مـن غیـر العـرب، في جوهرها لیست إال تجسـیداٍت متباینـة لطمـوٍح مختلـف مـن الهیئـات ا
لبعــث تراثهــا العتیــق، �عــد أن اضــطرت إلــى إغفالــه منــذ ســطوع نجــم الحضــارة العر�یــة اإلســالمیة 
وســیادة الُحّكــام المســلمین فــي بلــدان غیــر عر�یــة الجنســیة. ممــا شــّجعها علــى تحقیــق أهــدافها (التــي 

واســــتقالل اإلمــــارات تـــدخل جمیعــــًا تحــــت تســـمیة الشــــعو�یة) تضعضــــع أر�ــــان الدولـــة اإلســــالمیة، 
ـــب فـــي صـــفحات ماضـــیها  ـــك الشـــعوب ُتنّق اإلســـالمیة وانفصـــالها عـــن المر�ـــز. وهكـــذا، مضـــت تل
العتیـــق، �احثـــًة عـــن هو�تهـــا الحضـــار�ة وشخصـــیتها الخاصـــة، �مـــا �حـــدث عـــادًة فـــي مثـــل هـــذه 

سـباٍب األحوال. وألن مصادرنا العر�یـة تكـاد تخلـو مـن أ�ـة إشـارة إلـى الفئـات اإلسـالمیة المـذ�ورة أل
ر�ما �ان أهمها ظهور تلك الفئـات خـارج العـالم العر�ـي، فـي السـلطنات النائیـة التـي ال تـتكلم اللغـة 
ــنهم شــاذة وغیــر  العر�یــة، عــالوًة علــى تحــّرج المــؤرخین العــرب مــن إشــاعة معتقــدات تبــدو فــي أعی

د فـي مثـل هـذه مقبولة �معیار الشرع اإلسالمي، فقد تعّین علـى الدارسـین العـرب الُمحـدثین االعتمـا
ـــه مـــن الخطـــأ والخطـــر علـــى  ـــي ذلـــك مـــا فی ـــاحثین الغـــر�یین، وف ـــى المستشـــرقین والب المواضـــیع عل
حضارتنا وتراثنا �لیهما، فالمفروض أن اإلنسان یتفّهم ماضي أّمته أكثـر ممـا �فعلـه األجنبـي، لكـن 

 الشدید. هذه البدیهیة، فیما یبدو، ما تزال حتى الیوم �حاجة إلى إثباتات و�راهین لألسف

لكن أطرف ما في هذه المسألة أن الباحث العر�ي المعاصر حین یّتكل تمام االتكال على  
اســـتعانت بدراســـات العلمـــاء المســـلمین مـــا المباحـــث الغر�یـــة، یتناســـى، ور�مـــا �جهـــل، �أنهـــا �ثیـــرًا 

فمـــن المعاصـــر�ن مـــن أبنـــاء الشـــعوب ذاتهـــا، و�هـــذا تبـــرز الثغـــرة الخطیـــرة مـــرًة أخـــرى أمـــام العـــین، 
و�نــتقص مــن قیمــة دراســتنا لتراثنــا �مجملــه، و�تجّلــى  نشــیالواضــح أن هنــاك عیبــًا أو قصــورًا �بیــرًا �

بین العالم اإلسـالمي  ما ذلك في انقطاع الصالت الثقافیة انقطاعًا �كاد �كون تامًا في عصرنا هذا
عبة، لكّن أهمها العالم العر�ي اإلسالمي من جهة أخرى. واألسباب متنوعة، ومتش�ین من وجهة، و 

ُمتـأتٍّ مــن الــرأي القائـل �ضــرورة اإلســراع فـي اللحــاق �مو�ــب الحضـارة الغر�یــة المتقدمــة العصــر�ة، 
ممــا �ســتدعي االهتمــام �منتجــات هــذه الحضــارة، و�غفــال �ــل مــا تنتجــه الشــعوب الشــرقیة مــن آثــار 

حـــرص علـــى وُمنجـــزات، والحـــال أن طـــرح القضـــیة بهـــذا الشـــكل الضـــّیق خطـــأ فـــاحش، ذلـــك أن ال
اللحــاق بر�ــب الحضــارة الغر�یــة العظمــى ال �عنــي أبــدًا ضــرورة إهمــال ثقافــة وآثــار جیراننــا و�خواننــا 
الشــرقیین. والواقــع، أننــا فــي هــذا العــالم العر�ــي الحاضــر ُمحتــاجون أشــد االحتیــاج إلــى إ�ــالء دراســة 

لیـوم. ولكـن، مـن تهیـأ لـه اللغات الغر�یة والشـرقیة معـًا، عنا�ـًة أشـد، ورعا�ـًة أكبـر ممـا جـرى حتـى ا
اإلقامة في أ�ة �الد آسیو�ة أو إفر�قیة خارج نطاق العالم العري یهوله جهله الُمر�ع �كل مـا �خـص 
تلك البلدان، في حین �الحظ أن شعوب تلك البالد تنظر إلـى التـراث واللغـة العـر�یین نظـرة تقـد�س 

ال نحــاول مــن ناحیــة أخــرى مــد یــد و�جــالل، فــال نعــرف �یــف نســتفید مــن هــذه المز�ــة أو الفرصــة، و 
العــون إلــى أولئــك األخــوان الــذین شــار�ونا تجــارب الماضــي �حالوتهــا ومرارتهــا، ومــا زالــوا �فعلــون، 
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فــي حــین أننــا قــادرون تمامــًا علــى إشــباع تلــك الحاجــة الروحیــة ذات الجــذور العمیقــة فــي قلــو�هم 
 وعقولهم في آٍن واحد.

ستفادة مما وقـع تحـت یـدیها االبحث لم تأل جهدًا في ما یهم في هذا الموضوع أن �اتبة ال 
من تلك المراجع اإلسالمیة التي نقـل عنهـا الدارسـون الغر�یـون المهتمـون �التصـوف مثـل نیكلسـون 
و�رنارد لو�س وماسینیون، وغیرهم �ثیر، ال سیما دراسات الباحثین األتراك، وفي مقـدمتهم العالمـة 

مـــا تـــزال �عیـــدة عـــن متنـــاول القـــارئ العر�ـــي مـــع األســـف  عبـــد البـــاقي غـــول بنـــارلي، وهـــي مباحـــث
الشــدید، مــع أنهــا تّتســم �النزعــة العلمیــة، إضــافًة إلــى حــرص أصــحابها علــى إمتــاع القــارئ وتزو�ــده 
�أصدق المعلومات عن التراث اإلسـالمي والحضـارة العر�یـة، مـع العنا�ـة �كـل مـا هـو حیـوي ونـافع 

ر ومتــأخر وجامــد، أي �ــل مــا �شــد اإلنســان إلــى وطر�ــف مــن ذلــك التــراث، و�طــراح مــا هــو ضــا
الوراء، وما �سیر �ه في طر�ق الموت والفناء، وهو ما یر�ده لنا أعداء شعو�نا و�سعون إلى تحقیقـه 

 �كل ما في طاقتهم وقدرتهم.

مــة تقــع للــولي دون غیــره، اهـــ أن المعرفــة �ر 283اّدعــى الصــوفي التســتري المتــوفى عــام  
هــات �اطنیــة صــر�حة، فهــو القائــل (للر�و�یــة ســر، فلــو أظهرتــه لهلكــت وظهــرت فــي أحادیثــه اتجا

النبـــوة، وللمعرفـــة ســـر، لـــو شـــاء هللا إظهـــاره لزالـــت قیمـــة الشـــر�عة). مـــن هـــذا الوقـــت، بـــدأ التبشـــیر 
 �مذهب (المالمة والندامة)، وهو فرع من شجرة التصّوف ُجوِ�َه �أشّد العداء من أهل الكالم والفقه.

م الباطني دخلت الفكر اإلسالمي عن طر�ـق تـأثیرات حرانیـة، ومسـیحیة، إن ادعاءات العل 
ومانو�ة، وغنوسطیة یونانیة، یّتفق في هذا جمیع الباحثین في األد�ان القد�مة. قام (إخـوان الصـفا) 
�مهمـــــة تجمیـــــع وانتقـــــاء أفكـــــار العلـــــم البـــــاطني، وأظهـــــروا ذلـــــك فـــــي رســـــائلهم الشـــــهیرة، واســـــتخدم 

یـات نوان الصفا من أجل الترو�ج لدعوتهم، مضیفین إلیها ما شـاءوا مـن الوثاالسمعیلیون فلسفة أخ
ر ابـن سـینا �ـالفكر اإلشـراقي الـذي طـّوره فیمـا �عـد السـهروردي (القتیـل فـي الساسانیة القد�مـة، و�ّشـ

 : )22(حلب). �قول د. دمحم عابد الجابري 

ة التـي رّوجـت العلـوم السـر�ة (إن الشیخ الرئیس "ابن سینا" وجد في الفلسـفة الحرانیـة الدینیـ 
والروحانیـة األفالطونیــة والفیثاغور�ـة، مــادًة خصـبًة تســتجیب للــدوافع التـي حّركتــه إلـى إنشــاء فلســفة 

 مشرقیة روحانیة االتجاه).

                                  
 بیروت. –) �تا�ه: نحن والتراث، دار الطلیعة 22(
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كــل ذلــك ســّهل للمتصــوفة تصــو�ر نظر�ــاتهم حــول (الفــرق بــین الشــر�عة والحقیقــة)، وأعلنــوا  
ق الشر�عة، وانتهوا إلـى أن الصـوفي فـي غنـًى عـن الشـر�عة، أن الوصول إلى (الحقیقة) �عني تحقی

متفقین مع الباطنیة في رأیها �أن الشر�عة إنما وجـدت مـن أجـل العامـة "أهـل الغفلـة"، أمـا الخـواص 
 المتنورون فهم منهمكون في طلب (الحقیقة) التي هي عندهم هدف اإلنسان الكامل).

عنــد حــدود الشــرع، ورفضــت تجــاوزه، و�مثــل  معلــوٌم أن طائفــًة أخــرى مــن المتصــّوفة وقفــت 
هــؤالء متصــوفة �غــداد، وعلــى رأســهم الكرخــي والجنیــد والســري الســقطي وشــقیق البلخــي، لكــّن غــالة 
المتصــوفة یّتهمــون متصــوفة �غــداد �النفــاق ومجاملــة الفقهــاء المتشــددین، زاعمــین أن قطــع التجر�ــة 

لــى حالــة النشــوة "النرفانــا" یبطلهــا وُ�ز�ــل الصــوفیة أي االمتنــاع عــن التمــادي فیهــا حتــى الوصــول إ
 قیمتها.

ومع أن �عض المتصوفة، مثل را�عة العدو�ة وذي النون المصري، وأبي یز�ـد البسـطامي،  
أظهـــروا إخالصـــًا شـــدیدًا فـــي ســـعیهم لبلـــوغ الحقیقـــة الُمطلقـــة، ضـــمن أجـــواء ر�اضـــاتهم "الروحیـــة" 

الُمتزّمــت ألهــل الكــالم مــن رجــال الــدین، إذ  الشــاقة، إال أن ذلــك �لــه لــم �شــفع لهــم أمــام المنطــق
اســتمر �بــار الكالمیــین واألئمــة مــن مثــل ابــن الجــوزي وابــن تیمیــة یوّجهــون ســهام نقــدهم الجــارح 

علــــى أن المتصــــوفة المــــذ�ور�ن لــــم یتعّرضــــوا لنقــــد لمســــالك الصــــوفیة وأقــــوالهم أثنــــاء شــــطحاتهم. 
�انتقـــاداٍت الذعـــة، ومـــن هـــؤالء شـــاعر  الكالمیـــین فحســـب، و�نمـــا جـــابههم أهـــل الفلســـفة والعلمـــاء

الفالسفة أبو العالء المعّري الذي أحنقته األفكار الباطنیـة لُغـالة الصـوفیة فـي عصـره، فشـّن علـیهم 
 ومن ذلك على سبیل المثال قوله: ءحملًة شعوا

 فقل لهم وأهون �الحلول  أرى جیل التصوف شّر جیل

 ارقصوا ليكلوا أكل البهائم و    أقال هللا حین عبدتموه

ادعى الصوفیة أنهم على اتصال �الحق، فاجتذب هذا اإلعـالن قلـوب مالیـین المسـحوقین  
مــن فقــراء المســلمین فــي أ�ــام خــراب الــدنیا، علــى أیــدي متــأخري الســالجقة والمغــول، وعلــى أیــدي 
الصــوفیة، تحّولــت مقولــة اإلســالم (هللا أحــد وهــو الفاعــل لكــل شــيء) إلــى مفهــوم جدیــد �قــول (لــیس 

علـــى الشـــعور أو الحـــس الـــداخلي (الحـــدس)، ي الكـــون إال هللا). أمـــا المعرفـــة فتقـــوم، فـــي رأیهـــم، فـــ
 وعلى الخبرة واالنفعال القلبي. ومن هنا، فهي غیر قابلة للخطأ وال للز�ف وال االفتراء!!

انیــة) علــى حــّد مــا ُیبّشــر �ــه متصــّوفة عصــرنا الحــالي فــي المعرفــة �حســب هــذا الــرأي (جوّ  
هذا النوع من العرفان مضاد للمعرفة العقلیة الباردة، التي �قول بهـا الفالسـفة والكالمیـون، ا، و �أورو 



 102 

ّح أن المتصــوفة �ســتندون إلــى معتقــد الباطنیــة فــي عصــمة الــولي، وعــدم إمكــان ضــوأهــل الــدین. وأ
 وقوعه في الخطأ!

سة، �مـا إن قصور الفكر الصوفي وتبیان تناقضاته، هو شيء، ال تستوعبه مثل هذه الدرا 
أن ذلك �قع خارج اهتمامات �اتبتها، لكـّن الفصـول القادمـة سـُتلقي أضـواء �اشـفة أخـرى علـى هـذه 

 التناقضات على أ�ة حال.

علــى أن المســألة الهامــة التــي تســتحق االنتبــاه الشــدید، أن المتصــوفة، یتبــاینون جــدًا فــي  
السیاسـیة، ففـي هـذا البـاب، تتـراوح آرائهم ومذاهبهم وشخصیاتهم واتجاهاتهم، ال سیما فـي المیـادین 

التصــّوف مــواقفهم بــین أقصــى الیمــین وأقصــى الیســار، هــذا مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة أخــرى، فــإن 
الخــارجین علــى الســلطة، أو برقعــًا �حجــب أحــرار  ه(اتُّخــذ فــي �ثیــٍر مــن األحیــان، ســتارًا �خفــي وراء

الــذي �ســتطیع فیــه المفّكــرون أن  الفكــر عــن أنظارهــا، إذ �ــان میــدان التصــّوف هــو الموقــع الوحیــد
. مـن هنـا، لـم )23(أجهزة القمع التي تمتلكها سلطات تلك العصور)یتنفسوا �حر�ة �عیدًا عن متناول 

�عــد ممكنــًا إطــالق األحكــام العامــة علــى مختلــف الشخصــیات الصــوفیة، ابــن الفــارض علــى ســبیل 
ة، سعى جاهدًا للبحث عن قیم المثال لیس رجل تصّوف وزهد �قدر ما هو شاعر رومانتیكي النزع

جمالیــة جدیــدة فــي عصــٍر �ــان یــرفض االبتكــار والفرد�ــة فــي المــذاهب الجمالیــة والفنیــة، والحــالج 
لــیس صــوفیًا إلهیــًا �قــدر مــا هــو داعیــة مــن ُدعــاة المــذاهب الباطنیــة التــي ســعت الســتعادة أمجــاد 

القوة. و�الفعـل، فـإّن دعـوة الحـّالج �ـ ا �الدهـاالشعوب الشرقیة الوثنیـة التـي قهرهـا المسـلمون، وفتحـو 
الُمقتــدر، إذ وقفــت زوجتــه الجار�ــة األعجمیــة ُتناصــر  لقیــت صــدًى حســنًا حتــى فــي قصــر الخلیفــة

الحالج وتؤ�ده، و�ادت تحدث فتنًة �بیـرة لـو (لـم یتـدارك) وز�ـر المقتـدر مـع �عـض الفقهـاء األمـر، 
أنصـــاره، فكـــان (استشـــهاده) واحـــدًا مـــن  وُ�ســـرعوا �القضـــاء علـــى الحـــالج �قســـوة، ُقِصـــَد بهـــا تأدیـــب

أســـباب انتصـــار المـــذاهب اإلســـمعیلیة القرمطیـــة، ممـــثًال فـــي ظهـــور الدولـــة الفاطمیـــة فـــي شـــمالي 
إفر�قیا، ومنافستها للخالفة العباسیة فترة طو�لة، إلى أن استطاع صالح الدین األیو�ي إنقاذهـا مـن 

علــى جــذور الفكــر البــاطني هنــاك. ورا�عــة الفــاطمیین فــي القــرن الســادس الهجــري، و�ــذلك ُقِضــَي 
العدو�ة، اّتخذت من التصّوف سـالحًا مّكنهـا مـن عتـق جسـدها وتحر�ـر نفسـها مـن الـرق، إذ �انـت 
في ماضي حیاتهـا جار�ـًة ضـعیفًة ُتبـاع وُتشـَترى فـي أسـواق النخاسـة والقـذارة، وذو النـون المصـري 

أول مــن أدخــل الــرقص و الغنــاء فــي الطــرق  ابــن �ــالد النو�ــة تــأّثر �طقــوس أهــل بلــده الســود، فكــان
ـــه الغر�بـــة علـــى آذان المســـلمین نقمـــتهم، فوشـــوا �ـــه إلـــى الخلیفـــة العباســـي  الصـــوفیة، وأثـــارت أقوال
المتزّمت المتو�ل، فاسـتقدمه مـن مصـر إلـى العـراق، وهـو ینـوي تعذیبـه، لكنـه عفـا عنـه، فـي قصـٍة 

                                  
 ) عبد الباقي غول بنارلي.23(
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الــوِرع. ولــو تعّمقنــا فــي دراســة ِســَیر �قیــة یرو�هــا أنصــار المتو�ــل، مــن أجــل إظهــاره �صــورة التقــي 
أعــالم المتصــوفة، لتوّصــلنا إلــى نتــائج عجیبــة، فكثیــر مــن هــؤالء الصــوفیة، �ــانوا فــي واقــع األمــر 
یتلّهفــون الكتشــاف أســرار الــنفس اإلنســانیة، وقــد وّفقــوا فــي �ثیــٍر مــن األحیــان إلــى التعــّرف علــى 

الغر�ب في اجتذاب المر�دین واألنصار حتى بـین أغوارها وخفا�اها، و�ان ذلك من أسباب نجاحهم 
فئـات المثقفــین، ناهیــك عــن البســطاء والُســّذج مــن العــوام. والواقــع، أن �ثیــرًا مــنهم تهّیــأ لــه االطــالع 
على (خفا�ا) العلوم العتیقة التي �ان الكهنة في المعابد الشرقیة ورجال الدین في األدیـرة والكنـائس 

�أیـدي غیـره. وممـن تنّبـه إلـى هـذه المسـألة العـالم الر�اضـي اإلنسـاني  �حتكرونها ألنفسـهم، فـال تقـع
ما للهنـد مـن مقولـة) حكا�ـًة وقعـت  قأبو الر�حان البیروني، فهو �قص علینا في �تا�ه المهم (تحقی

له في الهند، مبّینًا �یف استطاع أن �فضح خداع �ـاهن بـوذي، �ـان �قـف فـي المعبـد فـي الظـالم، 
عبده البوذیون، و�قوم سرًا بتحر�ك ید الصنم دون علـم الُمصـلین الهنـود، فیخیـل وراء تمثال "صنم" �

 استجاب لدعائهم، فرفع یده إشارًة للموافقة والقبول!!إلیهم أن (معبودهم) قد 

استفاد الصـوفیة مـن علـوم الهنـد "الروحیـة"، ال سـیما ر�اضـة (الیوغـا) الشـهیرة فـي عصـرنا  
شـــفوا قـــدرات العقـــل البشـــري وخفا�ـــاه. فمـــن ذلـــك، فائـــدة االرتخـــاء هـــذا، و�واســـطة تلـــك (العلـــوم) اكت

العضـلي إلزالــة التــوتر النفســي أو العصــبي، �مــا عرفــوا امــتالك �عــض النــاس لموهبــة التخاطــب أو 
(التلیباثي)، وأخذوا عن الهنود طر�قة اإل�حاء النفسي، والتنو�م المغناطیسـي، واسـتعملوها فـي شـفاء 

وًة علـى ذلـك، لــم �سـتنكف المتصـوفة مــن اسـتغالل (معـارف) الهنــود �عـض األمـراض العقلیـة، عــال
في الشعوذة والحیل والسـحر والتنجـیم والتنبـؤ وقـراءة الطـالع، ومـا إلـى ذلـك مـن خـزعبالت مـا أنـزل 
هللا بها من سلطان، فاستخدموا ذلك �له من أجل خداع البسطاء، واسـتجالب الكسـب، لكـن هـذا ال 

س مــن مرتزقــة الصــوفیة، وال صــلة لــه �عظمــاء المتصــوفة، الــذي مــا ینطبــق إال علــى ضــعاف النفــو 
 فتنوا الناس إال �سبب نقاء نفوسهم وطهر أذ�الهم و�خالصهم الشدید لبني اإلنسان.

فالصـــوفیة إذن، �ـــانوا شخصـــیات متباینـــة، ومقاصـــد أشـــد تباینـــًا، وهـــم مختلفـــون �حســـب  
عاصـروها، و�حسـب قـدراتهم العقلیـة  ظروفهم و�حسـب العصـور التـي عاشـوا ضـمنها، والـدول التـي

الة) علـى حـد وصـف وخصائصهم الجسـد�ة والنفسـیة، والحر�ـة الصـوفیة �حسـب هـذا المفهـوم (شـمّ 
وال �مكــن حصــرها، مــن ثــم، ضــمن نظر�ــة أو مــذهب واحــد، لكــن �مكــن القــول  )24(د. علــي ز�عــور 

دین اإلســالمي)، ولــم �كــن جــزءًا (�ــأن التصــوف �ــان دینــًا را�عــًا) أو أنــه (كــان دینــًا قائمــًا �مــوازاة الــ
 منه، �ما یرى أغلب الباحثین في التصوف اإلسالمي.

                                  
 ) د. علي ز�عور، مثال: رافعات وتجر�حات التصوف في الذات العر�یة.24(
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 تأثیرات حر�ة المالمتیة في مذهب الرومي: -1

ي، فإن أول رجل في اإلسالم لّقب �الصوفي هـو (أبـو هاشـم لعبد الباقي غول بنار  ب�حس 
عصـر الراشـدین، لكـن البـاحثین  الكوفي)، المولود �الكوفة أ�ام �انت عاصمة للدولة اإلسـالمیة فـي

رب القــدامى، مهمــا أجهــدوا أنفســهم إلرجــاع لفظــة (الصــوفي) إلــى أصــول عر�یــة، فــإّن جهــدهم عــال
�ظل مّتصفًا �طا�ع التكّلف والتمّحل، ذلك أن أ�ة مراجعة للغة اإلغر�قیة �فیلة �أن توضـح األصـل 

الحكـیم، ومنهـا أخـذ العـرب لفظـة  وتعنـي Sofosالحقیقي لهـذه اللفظـة، ففـي اإلغر�قیـة توجـد لفظـة 
، �مــا أخــذوا لفظــة (سفســطائي) وتعنــي المغــالط والفیلســوف أ�ضــًا، و�ــذلك فعلــت اللغــات فیلســوف

وتعنـــي المعلـــم السفســـطائي والمغـــالط،  Sophistاألورو�یـــة جمیعـــًا، ففـــي اإلنجلیز�ـــة توجـــد �لمـــة 
كــــرر فــــي جمیــــع اللغــــات وتعنــــي السفســــطة أو المغالطــــة، واأللفــــاظ ذاتهــــا تت Sophistryولفظــــة 

 األورو�یة أ�ضًا، ألنها مشتقة من ذات المنبع.

، فإن أّ�ة دراسة للتصوف، �مكنها أن تؤ�ـد الصـلة الوثیقـة بـین المتصـوفة من ناحیة أخرى  
المســـلمین، والسفســـطائیین الیونـــان! فالصـــوفي، مثـــل السفســـطائي، ال ینفـــك �طـــوف البلـــدان لتعلـــیم 

، و�الهمــا �ســتخدم مــن أجــل تحقیــق هــذه األهــداف ســبیل اإلقنــاع الحكمــة و�ــث المبــادئ األخالقیــة
الـرجلین:  توالتأثیر، عن طر�ق الُمناظرة والحوار حینـًا، والخطبـة والتـدر�س حینـًا آخـر. ومـن مهمـا

القبــول  متنمیــة ُســُبل الــوعي والفهــم والمحاكمــات العقلیــة المنطقیــة، وتــدر�ب النــاس علــى النقــد، وعــد
ث عــن الخفا�ــا التــي ال تبــدو علــى الســطح، �ــل هــذه االهتمامــات تتجــاوز �مظــاهر األشــیاء، والبحــ

رداء الصوف أو المسوغ الخشن الذي أصّر �عـض اللغـو�ین العـرب علـى نسـبة (المتصـوف) إلیـه. 
تـــرددوا فـــي هـــذه النســـبة، فجـــار هللا الزمخشـــري فـــي (أســـاس  ذلـــك، فـــإن علمـــاء اللغـــة العـــربومـــع 

نّســـكون، ولعـــل صـــوفان �ـــانوا �خـــدمون الكعبـــة و�ت لآ البالغـــة) �قـــول فـــي �ـــاب (ص و ف) (إن
ل هــالصــوفیة ُنســبوا إلــیهم تشــبهًا بهــم فــي النســك والتعبــد، أو لعلهــم ُنســبوا إلــى الصــوف وهــو لبــاس أ 

الصــوامع)، أال تثیــر هــذه المالحظــة شــكًا �بیــرًا فــي أن آل صــوفان هــؤالء نســبوا أنفســهم أ�ضــًا إلــى 
) التـي �انـت ُتعبـد عنـد العـرب، إنمـا ُتصـنع فـي بلـدان الـروم السفسطائیة؟ ونحن نعلم أن (األصـنام

على األغلب، ومن �خدم األصنام، ال بد أن �كـون ذا صـلة �كبـار صـانعي األصـنام أو (التماثیـل) 
فــي تلــك العصــور، وهــم الیونــان والــروم القر�بــون مــن العــرب، ألنهــم �حكمــون �ــالد العــرب یومئــٍذ 

 (أعني قبل اإلسالم).

العـرب ال تنسـب إلـى أصـناف األقمشـة إال فـي حالـة التجـارة والبیـع ومـا أشـبه،  والواقع، أن 
فتقـــول: رجـــل حر�ـــري؛ أي یبیـــع الحر�ـــر، أو إذا أرادت أن ُتبـــّین جـــنس القمـــاش، فتقـــول: قطنـــي أو 
صــوفي أو �تــاني.. الــخ. وال أحــد �صــف الرجــل الــذي �فضــل ارتــداء المال�ــس القطنیــة مــثًال �أنــه 
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أو صوفي! ولمـاذا �ـل هـذا التكلُّـف والتصـنُّع واللفظـة حاضـرة �كـل مشـتقاتها  قطني، أو أنه �تاني،
واســتعماالتها الُمنّوعــة فــي اللغــة اإلغر�قیــة التــي أخــذ عنهــا العــرب فــي عصــور حضــارتهم عشــرات 
األلفـــاظ والمصـــطلحات دونمـــا أي شـــعور �ـــالحرج، �مـــا �فعـــل جمیـــع البشـــر الیـــوم، حـــین �أخـــذون 

ي تحـّرج، فمـن الفضـول أن ُنطالـب اإلنسـان العـادي فـي أي مكـان أن المصطلحات الشـهیرة دون أ
ـــي  ـــاظ الت ـــال هـــذه األلف ـــول مـــذ�اع، وأمث ـــو) لیق ـــول: هـــاتف، أو �لمـــة (رادی ـــون) لیق یتـــرك �لمـــة (تلف
ـــًا. فحتـــى القـــرآن الكـــر�م  ـــه. التعر�ـــب ال �عنـــي هـــذا مطلق ـــى نطـــاق العـــالم �ل تســـتعملها البشـــر�ة عل

ر�یـة، ومـن �قـرأ أدبنـا العر�ـي القـد�م وتار�خنـا اإلسـالمي، فسـوف استعمل عشـرات الكلمـات غیـر الع
ـــیًال.  �جـــد آالف األلفـــاظ األعجمیـــة الُمســـتعملة عالمیـــًا یومئـــٍذ، موجـــودًة علـــى حالهـــا، أو ُمحّرفـــًة قل
فـــــالعرب اســـــتعملت لفظـــــة (اصـــــطرالب) ولفظـــــة (�ســـــتان) و (بنفســـــج) و(بیمارســـــتان) و(جوســـــق) 

لجاموس) و(الجوشـن) و(دیبـاج) و(دیـوان) و(د�ـان) و(درهـم) و(جوهر) و(الجوظ) و(الجورب) و(ا
ــــــق) و(زاج)  ــــــدرفس) و(رســــــتاق) و(زنب ــــــان) و(ال ــــــس) و(دســــــت) و(دهق ــــــق) و(دمق و(دورق) و(دان
ـــــل) و(ســـــجبخل) و(ســـــلحفاة) و(ســـــرداب) و(شـــــطرنج) و(شـــــاهین) و(طومـــــار) و(طـــــاق)  و(زنجبی

رمــان) و(قمقــم) و(قــانون) و(طنبــور) و(طلســم) و(فســطاط) و(فــالوذق) و(فهرســت) و(فذلكــة) و(قه
و(كیمیـــاء) و(كـــافور) و(الهـــوت) و(هـــزار) و(هیكـــل) و(�اســـمین)، ومئـــات بـــل آالف أخـــرى مـــن 
األلفـــاظ األعجمیـــة ببســـاطة طرحـــت للنقـــاش علـــى مســـتوى العـــالم العر�ـــي �لـــه، والمجـــامع العلمیـــة 

م المنــافع وحــدها تعجــز حالیــًا عــن إ�جــاد الحلــول الفّعالــة المــؤثرة، �مــا عجــزت فــي الماضــي، رغــ
العظمى لهذه المجامیع، ورغم الجهود الُمضنیة التي یبذلها أعضاؤها األفاضل، من أجـل الوصـول 

 إلى الحلول المناسبة.

و�ثیـر من ناحیٍة أخرى، فإن الصوف لم �كن دومًا قماشًا للمسوح الذي یرتد�ـه الصـوفي!!  
وســـــهم، �شـــــكلها أو بلونهـــــا. مـــــن المتصـــــّوفة ُ�مّیـــــزون أنفســـــهم �القلنســـــوة التـــــي �ضـــــعونها فـــــوق رؤ 

والمالمتیــة رفضــوا أن ُ�مّیــزوا أنفســهم مــن النــاس، �ــأي مظهــٍر خــارجي، وهنــاك طائفــة (الِقــِزل �ــاش 
لي) أي ذوي الرؤوس الحمر، وهم فئة صوفیة مّیزوا أنفسهم �غطاء الرأس األحمر اللون، وانتشـروا 

�ـأي ملـبٍس خـاص، لكنـه حـین تعـّرف في األناضول، أما جالل الدین الرومي نفسـه، فإنـه لـم یتقّیـد 
 �شمس راح �ضع القلنسوة فوق رأسه مثل صاحبه.

هــــ) بـــین المتصـــوفة والشـــطار؛ 412ُ�مّیـــز الصـــوفي المعـــروف عبـــد الـــرحمن الســـلمي (ت 
فالصوفي ال بد له أن ینتسب إلى شیخ ُیرشده إلى الطر�ق، وال بّد له من لباٍس خـاص، واحتفـاالٍت 

ن فیها أسماء هللا "الذ�ر"، وال بّد لهم مـن تكا�ـا أو خانقاهـات �جتمعـون ذات طقوٍس محددة، �كّررو 
 فیها، و�تدّر�ون على السلوك تحت إشراف شیوخهم ..الخ.
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أما الشّطار، فـال صـلة لهـم بهـذا �لـه! ولـیس هنـاك شـيء مظهـري أو سـلو�ي ُ�مّیـزهم عـن  
انیـة فحسـب، إذ ال هـّم لهـم غیرهم مـن البشـر، و�ّنمـا هـم أشـخاص انطلقـوا مـن مفـاهیم عاطفیـة وجد

غیر االستغراق في العشق والُوجد واالرتقاء في هذه المراتب، من أجل الوصـول إلـى حالـة االتحـاد 
 �حسب طرقهم ومصطلحاتهم.

تشــّكلت النقا�ــات "األصــناف" فــي المجتمــع اإلســالمي أثنــاء القــرن الثــاني للهجــرة، وطغــت  
ها اســم الفتیــان، أو (اآلهــي لــر) فیمــا �عــد عنــد علیهــا صــبغة صــوفیة واضــحة، وُأطِلــق علــى أعضــائ

األتراك، وضمن هؤالء، نجد مختلف الُصّناع والحرفیین والفنانین، وهلـم جـرا. هـذه الطبقـة مـن أهـل 
الحــرف، �انــت مرتبطــة بوشــائج �عیــدة تعــود إلــى العهــد الساســاني فــي إیــران، فــال عجــب أن تظهــر 

عتیقـــة، �ـــان مـــن أهمهـــا مـــذهب المالمـــة. إن فـــي مؤسســـات الفتـــوة اإلســـالمیة معتقـــدات فارســـیة 
المالمتیــة فئــة تتظــاهر بتحقیــر نفســها، وأعضــاؤها ال ینفّكــون ُیوّ�خــون أنفســهم و�لومونهــا، و�عمــدون 
إلـــى اقتـــراف أعمـــاٍل ُمثیـــرٍة لالســـتنكار واالشـــمئزاز، ممـــا �عـــود �الـــذاكرة إلـــى مســـالك �عـــض طوائـــف 

 من جهٍة أخرى. Cynicismالبوذ�ة من جهة، ومفاهیم المذهب الكلبي 

لكّن أهل المالمة والفتوة خالفوا المتصوفة، في أنهم لم ینسحبوا من الـدنیا، بـل علـى الضـد  
تغلغلــت فــي مــیالدي)  12مــن ذلــك، ارتبطــوا �ــالمجتمع أشــّد ارتبــاط، وفــي القــرن الســادس الهجــري (

ـــة، فكـــان  ـــة مختلف ـــاٍت وطوائـــف ُمتباین ـــى فئ ـــة، وانقســـموا إل ـــدراو�ش نظـــامهم عناصـــر �اطنی مـــنهم ال
القلندر�ة، والبكتاشیون نسبًة إلى الحاج (�كتاش ولي)، وطائفة الحیدر�ة، الـذین أّلـف بیـنهم الشـاعر 
فر�د الـدین العّطـار رسـالته الُمسـّماة (حیـدري تامـة)، وهنـاك الشـیوخ األبـدال الـذین ظهـروا �ـدراو�ش 

 ُمتجّولین منذ القرن السا�ع للهجرة، الخ.

إّن ارتفاع شـأن التصـّوف منـذ القـرن السـادس الهجـري أدى إلـى امتـزاج من ناحیٍة أخرى، ف 
المتصـــّوفة �طبقـــة الصـــفوة وأهـــل الســـلطان والنفـــوذ فـــي المجتمـــع، وتهّیـــأ للصـــوفیة التـــنّعم �ضـــروب 
التــرف والرفــاه، �عــد أن تنــاثرت األمــوال والهــدا�ا علــیهم مــن �ــل جانــب، وصــار لهــم فــي األوقــاف 

م وطقوســـهم االزدهـــار واالنتشـــار بـــین مختلـــف طبقـــات الشـــعب، ال حصـــص �بیـــرة، فتهّیـــأ لشـــعائره
سیما الـرقص والموسـیقى. و�هـذا، أصـبح المتصـوفة أشـبه �طائفـٍة مسـتقلٍة منفصـلة عـن المجموعـة، 
وشــرعوا ینظــرون إلــى عامــة النــاس نظــرة ترفُّــع وازدراء، ُمســتندین إلــى أفكــار اإلســمعیلیة الشـــائعة 

شعبیة الضـخمة ألقـاب التحقیـر، مثـل: الطغـام، والعمیـان، وأهـل الغفلـة یومئٍذ، وأطلقوا على الُكتل ال
والجهالة، بل وصل األمر بهم إلى تلقیب العامة �الحمیر والبقر، فـي حـین لّقـب المتصـوفة أنفسـهم 

 �العارفین وأهل هللا وشیوخ الطر�قة اإللهیة، الخ.
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ز�ــة وجــدت فــي التصــّوف غیــر أن األمــور لــم تقــف عنــد هــذا الحــد، ذلــك أن الفئــات االنتها 
فرصــًة نــادرًة تخفــي بواســطتها أغراضــها ومطامعهــا، فارتــدى زي التصــوف �ثیــر مــن ُطــّالب المــال 
والنفــوذ، وأصــحاب المطــامع الضــّیقة، وأهــل الشــذوذ الُخُلقــي، واللصــوص، والشــحاذین، والمجاذیــب، 

عات واالنشـقاقات بـین وُحثاالت المجتمع، مما أساء إلى الحر�ة الصوفیة، وساهم في ز�ـادة التصـدّ 
 أجنحتها.

كــان ظهــور طائفــة المالمتیــة �مثا�ــة رّد فعــٍل قــوي ضــد انحــراف المتصــوفة عــن مســالكهم  
الَوِرعـــة القد�مـــة، و�انـــت دعـــوة أهـــل المالمـــة ُموّجهـــة ضـــد نفـــاق أغلـــب المتصـــوفة طلبـــًا للمكاســـب 

النـاس �ـالتقوى والزهـد، فالـدین  والمغانم، وأعلنوا أن الُمتدّین الحق في غیر حاجٍة إلى التظاهر أمـام
هلل، وهو أعلم بنوا�ا الناس، وقالوا أن اإلنسان ال �كـون إنسـانًا إال �التواضـع و�خفـاء الفضـل، ولـیس 
العكس. ولم �كتفوا بهذا، بل زادوا علیه �ـأن راحـوا یتبـاهون �ـاقتراف الُمنكـرات �شـرب الخمـر علنـًا، 

وعــًة أشــد المنــع. علــى أن تحقیــر المالمتــي لنفســه وغیــر ذلــك مــن األعمــال التــي �انــت وقتئــٍذ ممن
استدعى تسامحه الشدید مع االخر�ن، فكـان یتحّمـل �الصـبر أذّیـتهم وازدرائهـم لـه، و�ُعـّد ذلـك قر�ـى 
هلل. ومــن أشــهر أقــوال المالمتیــة مــا یلــي: (اإلنســان أشــبه مــا �كــون �المــاء، ألنــه �أخــذ شــكل اإلنــاء 

 الذي ُ�صبُّ فیه).

 الناس شذوذ المالمتیة وغرائب أفعالها؟ كیف واجهت عامة 

من أعجب العجب أن هؤالء الدراو�ش الشاّذین، أصبحوا، في نظـر العامـة مـن المسـلمین،  
أصــحاب �شــوفات إلهیــة، ومقامــاٍت رّ�انیــة، ثــم أنهــم أطلقــوا علــیهم لقــب الُشــطار؛ أي أهــل المــرح 

منهم، احتشدت حوله طوائـف مـن  والطرب، وصار لهم بین الناس شعبیة قو�ة، فحیثما ظهر واحدٌ 
البشــر یتبّركــون بلمــس ثیا�ــه وتقبیــل أطرافــه، وحملــه علــى األكتــاف، �طوفــون �ــه الــبالد واآلفــاق!! 

 و�ذلك اختلطت المقاییس وضاعت الحقیقة.

�حســب الدارســـین المعاصــر�ن، وفـــي مقــدمتهم عبـــد البــاقي غـــول بنــارلي، و�نـــدلي جـــوزى،  
الفتــوة وأهــل المالمــة والُشــطار واآلهــي لــر، �الزهــد الحقیقــي "غیــر و�رنــارد لــو�س.. الــخ، تمّیــز أهــل 

الُمزّ�ــف"، واإلخــالص فــي العمــل، والشــهامة فــي المســلك إزاء النــاس، والرغبــة العمیقــة فــي مــّد یــد 
العـــون للُمحتـــاجین وأهـــل الســـبیل والمســـاكین والنســـاء الفقیـــرات، دون أي تمییـــز عرقـــي أو طبقـــي، 

ین متعاضــدین، یتقاسـمون األمــوال واألطعمـة والمتــاع �العـدل واإلنصــاف، و�ـانوا فیمـا بیــنهم ُمتعـاون
�قلــوٍب صــافیٍة خالیــٍة مــن الغــّل والحســد والتنــافس والطمــع. ومــن خصائصــهم األخــرى أنهــم رفضــوا 
�إ�اٍء شدید تقبُّل مال األوقاف، ُمفّضلین �سب الرزق �عرق الجبـین، عـن طر�ـق الحرفـة والصـناعة 
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ة. و�انــت طائفــًة مــنهم ُتشــارك فــي الخدمــة العســكر�ة، وُتســاهم فــي الحــروب، والتجــارة وحتــى الزراعــ
 و�تجّول أفرادها بین البلدان اإلسالمیة في زّي العسكر.

عند هذا، �مكننا أن نتفّهم �شكٍل أفضل األسباب الحقیقة التي دفعت الخلیفة الناصر لدین  
دار اإلسالمیة. ومن المعروف أن نفوذ الفتـوة هللا أن ُ�علن نفسه رئیسًا أعلى لمؤسسة (الفتوة) في ال

ظّل یزداد في القـرنین التـالیین، إذ اكتسـبوا ثقـة الجمـاهیر الشـعبیة الواسـعة، وممـا یؤّ�ـد هـذا، إشـادة 
األصــــناف هــــؤالء، و�عجا�ــــه الشــــدید الرحالــــة ابــــن �طوطــــة فــــي �تــــاب (رحالتــــه) الشــــهیر، �طائفــــة 

ا مثــیًال فــي أي طــرف مــن أطــراف العــالم اإلســالمي، �شــمائلهم الحمیــدة، واعتــرف �أنــه لــم �شــهد لهــ
عدا �الد األناضول. و�ان أغلب (اآلهي لر) في األناضول على الطر�قة البكتاشـیة. وحـین اسـتقّر 
ــة العثمانیــة فــي القــرن التاســع الهجــري، �ّونــوا فرقــة االنكشــار�ة مــن هــؤالء األصــناف،  األمــر للدول

ین. وفــي القــرن التاســع عشــر، تنّبــه الشــاعر فلســیااآلهــي لــر، و�ــان مــنهم علــى األخــص معظــم ا
اإلنجلیـزي الرومــانتیكي (بیــرون) إلــى شــجاعة االنكشــار�ة حـین زار (ألبانیــا) التــي �انــت عندئــٍذ مــن 
ملحقــات الدولــة العثمانیــة، وأثنــى علــى قــدراتهم الحر�یــة الخارقــة. ولــم ینتــه دور الفرقــة االنكشــار�ة 

 �قیام الجمهور�ة التر�یة الحدیثة �قیادة �مال أتاتورك. والطوائف الكتاشیة والمولوّ�ة إالّ 

إن جمیـع خصـائص المالمتیـة والـدراو�ش واآلهـي لــر المـذ�ورة تثبـت �شـكٍل ال �قبـل الشــك  
ف معهم أشد التعاطف، وقد رأینا فـي طأن جالل الدین الرومي �ان منهم، أو على األقل �ان یتعا

�ــان أحــّب مر�د�ــه إلــى قلبــه ألنــه هــو الــذي �تــب لــه فصــٍل ســابق أن (اآلهــي) حســام الــدین جلبــي 
 المثنوي �كامله.

 صحبة الرومي لشمس التبر�زي: -2

في الفصول السا�قة، رأینـا مـا �ـان لشـمس التبر�ـزي مـن أثـٍر عمیـٍق فـي االنقـالب الروحـي  
الـــذي طـــرأ علـــى جـــالل الـــدین الرومـــي، والحـــق أن شـــمس الـــدین یبـــدو للعـــین المتفّحصـــة المدققـــة 

أسطور�ة، رّ�ما ابتدعها الخیال. فمن یوم دخول (شمس) إلى قونیا حتى لیلـة مقتلـه، تكـاد  شخصیةً 
األمــور �ّلهــا تشــیر إلــى أن هــذه الشخصــیة �انــت مجــرد رمــٍز أراد �ــه الرومــي تجســید المثــل العلیــا 

 التي سعى وشاء تحقیقها أثناء حیاته، والتمس من مر�د�ه اإل�مان بها والعمل �مقتضاها.

یؤ�ــد هــذا الظــن، الجــو الضــبابي الغــامض، واألحــداث الغر�بــة التــي وقعــت لشــمس، وممــا  
واألشعار العاطفیـة الُملتهبـة التـي �تبهـا الرومـي �عـد اللقـاء، وغیـر ذلـك مـن األشـیاء التـي ال �مكـن 
تفســیرها إال إذا وضــعنا الحكا�ــة فــي خانــة األوهــام والتخــّیالت، وعــددنا الموضــوع �لــه، قّصــًة أدبیــًة 

، ُ�تبــت �عــد وفــاة الرومــي مــن أجــل تلــو�ن ســیرته وتجمیلهــا. ومــن األمــور التــي تؤ�ــد شــكوك مــؤثرة
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اسم (شمس) ولقبه. ذلك أن الشمس لدى المانو�ین هي آلهـة الخیـر والنـور، وقـد بّینـا فـي  نالدارسی
شـــرق اآلســـیوي األقصـــى وفـــي خراســـان �شـــكٍل مفصـــوٍل ســـا�قة مـــدى تـــأثیر المانو�ـــة فـــي منـــاطق ال

عد اإلسالم. ثم أن الشمس بلون الذهب، والتبر�ز من أوصـاف الـذهب، وحـرارة ُوجـد خاص، حتى �
الُعّشــــاق �ثیــــرًا مــــا ُشــــّبهت فــــي اآلداب القد�مــــة بلهــــب الشــــمس ونارهــــا، وأهــــم مــــن �ــــل ذلــــك، أن 

والرومــي ینتســب إلــى الســهروردي فــي مذهبــه  ،الســهروردي القتیــل عــرف عنــه القــول (أنــا الشــمس)
 الصوفي.

مــة عبــد البــاقي غــول بنــارلي یــرد علــى جمیــع هــذه الشــكوك و�دحضــها �ــإیراد علــى أن العال 
إثباتاٍت تؤّ�د واقعیة شـمس الـدین، وأول هـذه اإلثباتـات �تـاب (المقـاالت) لشـمس، وقـد جمـع أقوالـه 
أحد ُمر�د�ه أثناء وجوده في قونیا، وفي هذا الكتاب دالئل ُتشیر إلى أن الُمتكلم هـو شـخص محـدد 

ُمتجانسة فیما بینها، وثاني األدلة: قلنسـوة (شـمس) الموجـودة حتـى الیـوم فـي متحـف  له آراء معینة
قونیا، وثالثها: القبر الذي عثر علیـه (دمحم أونـدر) مـدیر متحـف قونیـا الـذي �ضـّم مخّلفـات الرومـي 

�قونیــا، وتعــرف عبــد البــاقي غــولي بنــارلي بنفســه علــى  قعــر جــبإذ وجــد القبــر مخفیــًا �عنا�ــة فــي 
الــذي �انــت لــه أوصــاف مطا�قــة تمامــًا لمــا ورد فــي ُ�ُتــب المناقــب عنــه، ورا�عهــا التبــاین  الضــر�ح

ــًا، ممــا یؤ�ــد  ــدین، وتضــارب آرائهمــا أحیان ــام مــا بــین شخصــیتي الرومــي وشــمس ال واالخــتالف الت
 استقالل الشخصیتین عن �عضهما، و�ذلك تنتفي فكرة أسطور�ة قصة شمس الدین وتتأكد واقیتها.

ال، فمــن الواجــب أال ننســى أن الغمــوض هــو أحــد خصــائص �تــب المناقــب علــى أ�ــة حــ 
القد�مــة، ومــن أســباب هــذا الغمــوض، الهالــة الدینیــة التقد�ســیة التــي ُ�صــّر المر�ــدون علــى إضــفائها 
على شیوخهم �أي ثمن، فهؤالء المر�دون، لـم ینظـروا إلـى شـیوخهم نظـرة التلمیـذ إلـى أسـتاذه، و�ّنمـا 

ه، وهــذا هــو التفســیر المعقــول لتلــك األجــواء الســماو�ة الشــفافة التــي ُ�حــاط بهــا نظــرة العابــد إلــى إلهــ
 أ�طال تلك الحكا�ات.

أول مــا یلفــت النظــر فــي آراء شــمس الــدین، غرابتهــا الشــدیدة، ونبــرة التمــّرد الطاغیــة علیهــا  
ن وقتـه، ألّن جمیعًا، فهو یبدأ برفض فكرة االتباع والتقلید، وُ�علن أنه شخصیة مستقلة حرة، وأنه اب

الصــوفي یــرى هللا �قلبــه، و�نقــل عنــه مباشــرًة، أي بــدون أ�ــة وســاطة، فهــو مــن ثــّم غیــر محتــاٍج إلــى 
 مرو�اٍت أو مسموعاٍت عن القدماء! �قول:

( فـي المنـام، تــراءى لـي رســول هللا وألبسـني المســوح بیـده الطــاهرة، لكـن هــذا المسـوح لــیس  
ا هــو مســوح الصــحبة، والصــحبة ال تــار�خ لهــا إذ هــي غیــر مــن قمــاٍش قابــٍل للتمــّزق والتهــّري، و�نمــ

 ناشئٍة عن لحظٍة ماضیٍة وال ساعٍة مستقبلة. إذ ما صلة العشق �األمس أو الغد؟).
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هكـــذا، یتعّهـــد شـــمس الـــدین التبر�ـــزي �ـــأّال یّتبـــع إال طر�ـــق هللا الـــذي یهد�ـــه إلیـــه قلبـــه دون  
ذ أن هللا، �حسـب نظر�ـة وحـدة الوجـود، یتجّلـى حاجٍة إلـى المنقـول مـن أقـوال الصـحا�ة والتـا�عین، إ

 في �ل شيء، من حيٍّ ومن جامد، وقلب العارف هو أنقى موضع لهذا التجّلي.

وفــي �تــاب (مقــاالت شــمس) تتــردد �ثیــر مــن اآلراء الُمّتســمة �أشــد الغلــّو والجســارة غیــر  
 أهل المالمة. في مجتمعات القرون الوسطى، لكنها �انت في الواقع ُتمّثل آراء ةالمعهود

 نقتبس فیما یلي �عض آراء شمس الدین التي ُتمّثل شخصیته الحقیقیة: 

 إلهنا حي وماذا نصنع �إلٍه میت؟ -1
ستئثار �ُمتع الحیاة واكتساب المـال عـن �ـل طر�ـق، وقلـو�هم االالناس ال هّم لهم غیر  -2

هـو السـبب  الفاسدة، لو ُتِر�ـت لحالهـا لَغِفلـت عـن ذ�ـر هللا واسـتغراق فـي عبادتـه. هـذا
فــي الفــروض الدینیــة التــي شــرعها األنبیــاء مــن صــالٍة وصــوٍم وحــٍج وز�ــاة.. الــخ، و�ّال 

 فقل لي ما صلة جوع المعدة �عبادتك هلل؟

إن العــارف غیــر ُمحتــاٍج إلــى واســطة ُتعینــه علــى االســتغراق فــي العبــادة، وعلیــه فإنــه 
ـــــه تجاوزهـــــا إذا شـــــاء! أمـــــا أ ـــــدین و�مكن ـــــروض ال ـــــك الشـــــیوخ مســـــتغٍن عـــــن أداء ف ولئ

 دین دمحم وقّطاع طرقه!! صوصالمتظاهرون �الورع والتقوى فما هم إال ل

أنــت ُتعلــن �ــأّن ُعبــاد الحجــر والصــنم أشــرار، فلمــاذا إذن تتوّجــه نحــو الحجــر وتجعلــه  -3
 قبلتك في الصالة هلل؟

كــان مــن عــادة الرســول أن ُ�جیــب علــى أســئلة المســلمین �حســب الظــروف واألحــوال،  -4
 أ�ضًا! هكذا نفعل نحن

 خالصة جمیع وصا�ا األنبیاء: ا�حث عن مرآة لنفسك، وما المرآة إال هلل! -5

ــوا دونــي جمیــع  -6 لــو نطقــت �الصــدق وقلــت الحقیقــة لطردونــي مــن جمیــع البلــدان وألقفل
 األبواب!

اخــتالف أصــحاب العقائــد وتعــارض أقــوالهم ال ســبب لــه غیــر عجــز اللســان وتهافــت  -7
 اللغات.

 وا المال أثمن من أرواحهم!لو �ان للبشر أرواح، ما رأ -8

 ألیس الزندیق أشرف من المتظاهر�ن �ذ�ًا �اإل�مان والتقوى؟ -9

 رجل هللا هو الذي �حرص على تقد�م الجواب الشافي حتى للكلب المار أمام الدار. -10



 111 

واضـــح مـــن جـــرأة هـــذه اآلراء، أن شـــمس التبر�ـــزي لـــم �كـــن �حســـب حســـا�ًا للفقهـــاء، وذلـــك  
دست الحكم في تلك الفتـرة، ونعنـي بهـا الدولـة المغولیـة التـي لـم تكـن �سبب وجود دولة وثنیة على 

 قد دخلت في اإلسالم �عد!

ومــع هــذا، فــإن شــمس التبر�ــزي لــم �كــن مــن الزنادقــة، وال مــن ضــعیفي اإل�مــان، إذ یؤ�ــد  
جمیــع الدارســین أنــه �ــان مواظبــًا علــى أداء الفــروض الدینیــة �انتظــام، ال ســیما الصــوم الــذي �ــان 

جــوهر العقیــدة الصــوفیة، و�ــان �طــّرز �المــه ومواعظــه �اآل�ــات القرآنیــة واألحادیــث النبو�ــة، �عــّده 
لكّنــه تمّیــز عــن علمــاء الــدین، �كراهیتــه الشــدیدة للجمــود، والتقلیــد، والخمــول، واالتباعیــة، وتصــدیق 

 كل ما ُینسب إلى القدماء، مهما �ان ال یتالءم مع العقل، �قول في هذا:

 رون على النبي دمحم بل على هللا نفسه، فال ترٍو أحادیث ال تعرفها!أبناء عصرنا �فت -1
 ال أكذب علیكم نحن نرفض أن نكون في دین دمحم من الُمقّلدین! -2

أنــا فــي ارتقــاٍء مســتمر، فــانظر إلــّي �إنســاٍن ُمتجــّدِد نضــر، وأنــت مثلــي فــي هــذا، فــإذا  -3
 أحسست �الر�ود و خمول الذهن، فعلیك أن تسأل لماذا؟

ع، أن أ�ـــة مراجعـــة تدقیقیـــة ألقـــوال شـــمس وآلرائـــه، ال بـــد أن ُتقنعنـــا �أنـــه �ـــان مفكـــرًا والواقـــ 
متجاوزًا لمستوى عقول أهـل عصـره، بـل إنـه لیبـدو وفـي �ثیـًر مـن األحیـان، و�أنـه مـن أبنـاء القـرن 
العشــر�ن. ومــن أهــم أســباب ذلــك، ثقافتــه الواســعة العمیقــة الناتجــة عــن طوافــه بــین مختلــف أطــراف 

اإلسـالمي، واختالطـه �مختلـف أصـناف البشـر، واطالعـه علـى شـّتى أنـواع العلـوم، حتـى أن العـالم 
الرومي لـم �ملـك إال أن ُ�علـن دهشـته و�عجا�ـه الشـدیدین بتلـك الثقافـة، بـل إنـه وصـفه �العـاِلم الـذي 

 قّل أن تجود �مثله العصور.

 فیما یلي، أنقل �عض أقوال (شمس) التي ُتثبت ذلك �له: 

 ن أن یتكّلم �حسب مستوى عقول المستمعین إلیه.على اإلنسا -1
 الفرق بیننا و�ین أهل السلطان أن ظاهرنا و�اطننا واحد! -2

 في غیر حاجٍة إلى الكالم!فالكالم ینبغي أن یؤدي إلى العمل، أما العمل  -3

 �أي ماء �مكن تطهیر أدران النفس اللهم إال �ماء المدامع؟! -4

 الخطأ أن تعّده قد مضى وتتأّسف علیه. إذا تقضي وقتك في العلم الُمجدي، فمن -5

 عندما �حین أوان تفّتح الزهرة، فلن �قف في وجهها أي عاشق. -6
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ینكر قولهم (السلطان ظـل هللا فـي أرضـه) وال  )25(كان الصوفي أبو الحسن الحرقاني  -7
 یوافق علیه.

 اإل�مان والحب �جعالن اإلنسان �طًال، إذ �صرفان عن قلبه جمیع المخاوف. -8

 اس ذلك المشغول الُمنهمك بتحقیق نزواته اآلنیة!أضعف الن -9

في المدرسة ال یهتم الطالب إال �الوسائل التي توصلهم إلى بلوغ أعلى المناصـب فـي  -10
 الدولة. والحال أن طالب العلم محتاج أن �سأل دائمًا:

 من أنا؟ من أین جئت؟ إلى أین أسیر؟ لماذا؟ �یف؟ الخ.

إلـى مـا یـدور فـي مجـالس العلمـاء إال إذا �ـان ال �ستطیع أحد الصـبر علـى اإلصـغاء  -11
 مستصغرًا للمتع الدنیو�ة.

 أحّب �ثیرًا من العظماء، من أعماق قلبي، لكني ال أستطیع التصر�ح لهم بذلك! -12

 طر�ق التصّوف سبیل �سیري القلوب، المشیحین عن العداوات واألحقاد. -13

 یلسوف.الفیلسوف الحق هو أفالطون، أما ابن سینا فمفّكر شبیه �الف -14

المغفلــون والعــوام ال یرضــیهم إال أحادیــث الملــق والر�ــاء، وال یتبســطون فــي الكــالم إال  -15
مع ذي الوجهین، ولو تجاسرت على قول الحقیقة أمامهم فسوف یتأففون و�تضـجرون 

 منك، هذا إذا لم یوقعوك في مهالك تقصم ظهرك!

مًا مـع سـاكني التكا�ـا، أحدهم قال لي: أال تأتي إلى التكیة؟ قلت: ال أجد نفسـي منسـج -16
هؤالء �كرهون الكد والعمـل و�نفـرون مـن دخـول التجـارب الجدیـدة، وأنـا لسـت مـن  نأل

هــؤالء، بــل أنــا علــى الضــّد مــنهم جمیعــًا، قــال: طیــب لمــاذا ال تحضــر إلــى المدرســة؟ 
قلت: هناك أحتاج إلى النقاش والجدال، لكني لو قلت ما أعتقده ألساءوا فـیهم أقـوالي، 

ي �ـــالكفر، ألن أحـــادیثي تبـــدو غر�بـــًة جـــدًا علـــى آذانهـــم. مـــا أنـــت إال غر�ـــب واّتهمـــون
 ومكان الغر�ب النزل! (�قصد أنه مضطر إلى السفر والتغّرب أبدًا).

قالوا: إن النجاة في الصدق، لكنـك ال تسـتطیع أن تقـول الصـدق للنـاس ألنهـم ُ�فّضـلوا  -17
 الكذب!

 ال تیأس أبدًا، فبعد ظالم اللیل ُتشرق الشمس. -18

 علیك!! هال تخَش السلطان إال حین ُ�غدق نعم -19

                                  
قــرى بلــدة �ســطام اإلیرانیــة، مــن أســرة ر�فیــة فقیــرة،  هـــ): ولــد فــي قر�ــة اســمها خرقــان، مــن425-351) أبــو الحســن علــي الخرقــاني (25(

اقتصر تحصیله على قراءة القرآن، لكنه حصل على شهرة عظیمة في عالم التصوف، حتى بلغت أسماع أكبر سالطین العصـر محمـود 
 الغزنوي، �ما �انت شهرة الخرقاني سببًا التصاله �أكبر فالسفة ذلك العهد الشیخ الرئیس ابن سینا.
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الناحیـة من تؤ�د آراء شمس الدین المذ�ورة عدة حقائق، فمن ناحیة، �مكن القول أنه �ان  
األیدیولوجیـــة، علـــى األقـــل، منتمیـــًا إلـــى الطائفـــة اإلســـمعیلیة، و�مـــا أن حســـن بـــن الصـــباح زعـــیم 

أجـداد (شـمس)، فـإّن صـلة هـذا �اإلسـمعیلیة  اإلسمعیلیة وصـاحب قلعـة (المـوت) ُ�َعـدُّ ضـمن قائمـة
ــدائم مــن األرصــاد،  صــلة دم أ�ضــًا، أعنــي صــلة قرا�ــة، ور�مــا �عطینــا هــذا تفســیرًا حاســمًا لحــذره ال
و�صـــراره علـــى الطـــواف فـــي األرض وعـــدم االســـتقرار. ومـــن یـــدري، فر�مـــا �ـــان مقتلـــه نتیجـــة لهـــذه 

ي فــي مســلكه �ــان مالمیتــًا ودرو�شــًا، یــؤمن القرا�ــة �الفعــل. ومــن ناحیــٍة أخــرى، فــإّن شــمس التبر�ــز 
�الحر�ن الفرد�ة، و�رفض الذو�ان في الجماعة، والدخول في طاعة أي حزب سیاسي أو قـوة دینیـة 
معینــة. ومــن أهــم األدلــة علــى انتمــاء (شــمس) إلــى الفكــر اإلســمعیلي إصــراره علــى التأو�ــل للســنة 

 والشر�عة ورفضه (للظاهر).

د شــمس التبر�ــزي أن الحــب هــو أفضــل الوســائل الُمتیّســرة للمعلــم مثــل الســید المســیح، اعتقــ 
ـــى الحـــب ذات صـــلة �فلســـفة اإلفالطونیـــة  ـــدعوة إل الـــذي �ســـعى إلـــى إصـــالح المجتمعـــات، هـــذه ال
الجدیـــدة �مـــا هـــو معلـــوم. �قـــول (شـــمس): (أنـــا أســـعى إلـــى تحو�ـــل غیـــر الممكـــن "المســـتحیل" إلـــى 

ى العمیـان أحـاول معالجـة علـل النفـوس وأمراضـها ممكن! ومثلما اسـتطاع المسـیح إعـادة البصـر إلـ
 عن طر�ق المحبة. ذلك أن المحبة �انت طر�قة السید المسیح).

یــــرى الفیلســــوف (هیغــــل) أن النبــــي عیســــى حــــین �ّشــــر �الحــــب وســــیلًة لتطهیــــر النفــــوس،  
سـاواة مر، إلغـاء عالقـة األسـیاد �العبیـد، أي طالـب �المو�صالح المجتمعات، فإنما أراد في واقع اال

بین البشر، ولذلك �انت دعوته موّجهة إلى األفراد. �ان همُّه "إقنـاع" �ـل شـخص �أنـه إنسـان قبـل 
ـــــة  ـــــت تجـــــاوز العالقـــــات اإلقطاعی ـــــى إنســـــانیة، حاول أن �كـــــون ســـــیدًا مالكـــــًا. فدعوتـــــه بهـــــذا المعن

هـو  وذلك االقتصاد�ة، لكن على المستوى النظري والفردي، فحسب، شأنها شأن �ل فلسفة مثالیة.
 مذهب شمس التبر�زي أ�ضًا.

لكــن هیغــل ُیواصــل تحلیــل المســیحیة، فیقــول (طاَلــَب المســیح أتباعــه �ــأن ُ�حبُّــوه فــوق مــا ُ�حّبـــون 
أبناءهم وآ�اءهم وأقر�اءهم، و�هذا فإنه دعا في الحقیقـة إلـى تألیهـه، وهـو مـا وقـع �الفعـل، إذ تحـّول 

 المسیح في الكاثولیكیة إلى إلٍه معبود).

بهذا ما وقع ألولیاء أو شیوخ الصوفیة الغالة، فقد تحّولوا بنظر مر�دیهم إلى �ائنـات شبیٌه  
قدسیة منّزهة عن األخطاء والذنوب. وما ساعد علـى انتشـار هـذا الُمعتقـد وتقبُّـل النـاس، خصوصـًا 

منـذ  الكتل الشعبیة الضخمة له، سیادة األفكار اإلسمعیلیة وتأو�التهم الباطنیة في العالم اإلسـالمي
 قیام الدولة الفاطمیة.
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ـــة  ســـبیالالتقـــى   ـــة وغیـــر قابل ـــدین عنـــد قضـــیة بـــدت فـــي أعینهمـــا عاجل الرومـــي وشـــمس ال
ضـرورة تغییـر نفـوس النـاس وصـیاغتها صـیاغًة جدیـدة، تّتسـم �النزعـة اإلنسـانیة للتأجیل، أال وهـي 
ـــرة اإل�جابیـــة ـــَل لهمـــا أن الحـــب هـــو المعجـــزة التـــي ســـتحقق هـــدفهماالخیِّ المشـــترك، علـــى أن  ، وُخیِّ

ّتضـح لهمـا أن إ(الحب) في مذهبهما لم �كن مجرد �لمـة وعـظ جوفـاء، �ـال صـدًى أو تـأثیر، و�نمـا 
الفن هو أقرب السبل التي �مكن أن توصل المر�د إلى حالة (العشق اإللهي) المنشـود، فبلـوغ حالـة 

 .�الموسیقى واألنغام واإل�قاعات والرقصالعشق إنما یتم عن طر�ق الشغف 

لكن تحقیق هذه األهداف مـا �ـان �مكـن أن �حصـل قبـل إزالـة عقبـة �ـأداء تقـف معترضـًة  
فــي أن الفنــون ُتنــاقض القــیم فــي الطر�ــق، متمّثلــًة فــي الفكــرة الســائدة بــین األوســاط الشــعبیة وقتئــٍذ، 

األخالقیــة اإلســالمیة، ومــن الواضــح أن هــذه الفكــرة نتجــت أساســًا �ســبب انتشــار المبــاذل المضــادة 
ألخــالق فــي قصــور أغلــب الخلفــاء والســالطین وأتبــاعهم (عــن طر�ــق اســتخدام القیــان والراقصــین ل

لتسلیة أولئك المتبطر�ن وتمضیة أوقـاتهم الطو�لـة الفارغـة الالهیـة)، �اسـتثناء فتـرة الحكـم الراشـدي، 
لكـــن العامـــة ال تعلـــم وال تتخیـــل أن فـــّن الغنـــاء، �شـــكٍل خـــاص، ازدهـــر أشـــد االزدهـــار فـــي عصـــر 

لراشـــدین، وأوائـــل العصـــر األمـــوي، والمصـــنفات المبكـــرة للتـــار�خ اإلســـالمي توّضـــح هـــذا أوضـــح ا
توضیح، و�تاب (األغـاني) العظـیم الصـادر فـي أوائـل القـرن الرا�ـع الهجـري مـا �ـان لیظهـر أصـًال 
لــــوال ازدهــــار الغنــــاء فــــي العهــــود األولــــى لإلســــالم، ولــــو راجعنــــا تــــوار�خ الفتــــاوى المعاد�ــــة للغنــــاء 

اقص، التـــي أصـــدرها متشـــددو فقهـــاء المســـلمین لوجـــدناها مواتیـــًة لعهـــود أشـــد الســـالطین ظلمـــًا والـــر 
وأ�عدهم عن االلتزام �القیم األخالقیة اإلسالمیة، بل أكثـرهم انغماسـًا فـي المالهـي التـي ینهـى عنهـا 

أنهـا  األتقیاء الحقیقیون. �انت تلـك الفتـاوى إذن ردود فعـل لمـا �جـري فـي القصـور والبالطـات، أي
 نتاج مجتمعات ال صلة لها �القیم األخالقیة ًأصًال.

ولیس من حاجة للتأكید على أن الفن في أساسه حاجة سا�كولوجیة أصـیلة عنـد اإلنسـان،  
بل حتى لدى الحیوان، وحتى األشجار، �ما اكتشف العلم الحدیث، البلبـل یتـوق إلـى التغر�ـد مثلمـا 

حاجاٍت متنوعة �ثیـرة، ووجـدت علـى جـدران أقـدم �هـوف یبحث عن الطعام، والبدائي یرقص لیسد 
البشرـــ أجمــل الصــور وأشــدها تــأثیرًا فــي الــنفس، الطفــل ال ینــام أحیانــًا إال إذا هدهــده إنســان �الغنــاء 
العــذب والمجنــون الُمتهــّیج ال تــتم تهدئتــه إال �موســیقى ناعمــة أو صــوت شــجي، واألمثلــة �ثیــرة ال 

ضـد القـیم االجتماعیـة أو األخالقیـة، لكنـه قـد یتحـّول إلـى سـالح ُتحصى، فالفن لم �كن ولن �كـون 
ـــة لهـــا  أســـئوانحـــدر و  ســـفّ مضـــاد للمجتمـــع وقیمـــه إذا  اســـتخدامه، وذلـــك حـــین توجـــد قـــوى معاد�

 لحة في ذلك االنحطاط، وما أوسع الفرق بین المعنیین!صم
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حتـى شـحذ  المشـاعر، بـل فكانت الفنون دائمًا من أفضل الوسـائل لتطهیـر النفـوس و�رهـا 
الـــــذ�اء وتنمیـــــة القـــــدرات العقلیـــــة، وقـــــد اســـــتخدمت الكنـــــائس والكاتـــــدرائیات المســـــیحیة الموســـــیقى 
ــــى نفــــوس رّوادهــــا، فكــــان ذلــــك مــــدعاة لنبــــوغ أعظــــم  ــــة إل الكالســــیكیة فــــي إ�صــــال عقائــــدها الدینی
الموســیقیین فــي الغــرب، مــن مثــل �ــاخ وهایــدن ولیســت الــخ، �مــا أنهــا لــم تُكــّف عــن االســتفادة مــن 
عباقرة الّنحـاتین والرسـامین فـي تـز�ین ُجـدرانها وسـقوفها �ـأروع آثـارهم، ومـا تـزال إ�طالیـا مـثًال حتـى 

 الیوم ُتباهي �منحوتات ورسوم ما�كل أنجلو ولیوناردو دافنشي وروفائیل ..الخ.

على أن المسـیحیة لـم تكـن ِبـدعًا بـین األد�ـان فـي االسـتفادة واالنتفـاع �ـالفن لـدعم العقیـدة،  
سبقها اإلغر�ق فـي هـذا، حتـى مـألوا أرجـاء العـالم �ـأروع نمـاذج فـن النحـت والعمـارة فـي تخلیـد  فقد

آلهــتهم ومعبــوداتهم، ومــثلهم فعــل الهنــود البوذیــون، و�ــان دیــنهم مســؤوًال عــن نبــوغهم المشــهور فــي 
عـون فنون الرقص والغناء والنحـت والرسـم، ممـا أصـبح مظهـرًا أساسـیًا لحضـارتهم التـي مـا زالـوا یرف

رؤوسهم افتخارًا وتباهیًا بنتاجاتها حتى الیوم. أما الفراعنة، فلسنا �حاجة إلى التذ�یر �إبداعاتهم فـي 
هـذا المیــدان، وهـم أفضــل نمـوذج المتــزاج الفـن �الــدین امتزاجـًا حقیقیــًا، واألمثلـة علــى هـذا االمتــزاج 

 لدى الشعوب األخرى ال حصر لها.

اســـــطة الموســـــیقى، هـــــي نظر�ـــــة معروفـــــة فـــــي جمیـــــع إن تحفیـــــز االنفعـــــاالت وتهـــــدئتها بو  
الحضــــارات القد�مــــة، فقــــد وردت اإلشــــارة إلیهــــا بوضــــوح فــــي الكتا�ــــات الكلدانیــــة والعبر�ــــة، واعتقــــد 
الفیثاغور�ون واألورفیون �أن الموسیقى من أهم وسائل تطهیر النفس، وأعلن (ماني) النبي اإلیراني 

ة المفكـــرون اإلغر�ـــق علـــى صـــل نـــصالنفـــوس، و قبـــل اإلســـالم �ـــأن الموســـیقى أحســـن عـــالج لعلـــل 
او�ة (المتصــلة عنــدهم �ــالنجوم). ولــم �شــّذ الفالســفة المســلمون فــي لســمالموســیقى �حر�ــة األرواح ا

اعتقــادهم أ�ضــًا �أهمیــة الموســیقى فــي تر�یــة نفــوس النــاس وتهــذیبها وصــقلها، ومــن أهمهــم الكنــدي 
أن نجد المتصـوفة یؤ�ـدون علـى دور الموسـیقى  والفارابي وابن رشد وابن سینا.. الخ. فلیس عجیباً 

في التر�یة والتهذیب والعالج و�زالة التـوتر، وفـي تقـد�م التسـلیة البر�ئـة المقیـدة.. وُ�قـال إن ذا النـون 
المصــري هــو أول مــن أدخــل الموســیقى فــي المــأثور الصــوفیة، وأبــدى الحــالج اهتمامــًا شــدیدًا بهــا، 

تصـــوفة �قیـــة الفنـــون، إضـــافًة إلـــى إنتاجـــه الشـــعري الرقیـــق و�ـــذلك فعـــل ابـــن عر�ـــي، ولـــم یهمـــل الم
لمعروف. �ما أن را�عة العدو�ـة والحـالج وذا النـون المصـري وأ�ـا یز�ـد البسـطامي والجنیـد والسـري 

 السقطي وغیرهم ما ُعرفوا واشُتهروا إال عن طر�ق آثارهم النثر�ة والشعر�ة المؤثرة الرائعة.

أساســـیة اســـتخدمها المتصـــوفة فـــي نشـــر معتقـــداتهم، والتبشـــیر  فـــالفنون الجمیلـــة إذن �انـــت واســـطة
�أفكــارهم مــن جهــة، �مــا اســتثمروها �وســیلة ناجحــة فــي تــدر�ب ُمر�ــدیهم والتــأثیر فــي نفوســهم مــن 

 جهٍة أخرى.
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 )و�ــــذلك فعــــل جــــالل الــــدین الرومــــي، حــــین ابتــــدع طر�قتــــه الفنیــــة التــــي ســــماها (الســــماع 
من أجل إ�الغ مر�د�ه مرتبة (العشـق). فمـاذا قصـد الرومـي  ووصفها �أنها إلهیة، واستخدم السماع

 بهذا (العشق اإللهي)؟

جاء في المثنوي (ما مرآة الروح إال وجه الحبیب. حین رأیتك قلت ها قد وجـدت نفسـي أخیـرًا، ذلـك 
أني شهدت في عینیه درب النـور، قـال وهمـي: إن هـذا هـو خالیـك فتنّبـه! لكـن صـورتي فـي عینیـه 

 إنني أنت، وأنت أنا، �جمعنا اتحاد).هتفت قائلة: 

العالقة التي تر�ط اإلنسان �اهلل، عند الرومي، هي عالقة الحب الُمتباَدل، هناك اإلنسـان،  
ـــدِرك لهـــذا الكمـــال  ـــواعي الُم ـــة التـــي یرمـــز لهـــا هللا، أي اإلنســـان ال ـــة الكامل العاشـــق للحقیقـــة الجمیل

هــو أ�ضــًا  يالحــق الــذي ال شــبهة فیــه، والــذ والجمــال، وهنــاك المعشــوق الكــامن األبــدي الســرمدي،
هب وحـــدة الوجـــود الـــذي اعتنقـــه الرومـــي عـــن طر�ـــق فلســـفة ابـــن عر�ـــي مـــرآة اإلنســـان �حســـب مـــذ

والسهروردي. إن صلة الولي، اإلنسان الكامل، �اهلل، تقوم على التكافؤ ولیس االستعباد، ما دامـت 
�اهلل ألنه یراه المعشـوق األجمـل واألنبـل صلة عشق وُوجد، اإلنسان في رأ�ه �جب أال ُ�سيء الظن 

واألكــرم، ولــیس فــي العشــق خــوٌف وال انفصــال، و�نمــا هنــاك شــوق وُوجــد، ثــم انــدماج واتحــاد. هــذه 
الفكـرة تســتند �مــا هـو معــروف إلــى مــذهب األفالطونیـة الحدیثــة، ولــیس فیهـا أي شــيء جدیــد. إنمــا 

للرومــي، أن هــذا الشــاعر �ــان یــرى أن  الــذي یّتضــح مــن دراســة المثنــوي وتفّحــص الــدیوان الكبیــر
أساس التدهور األخالقي، أي سبب االنحطاط الذي شاع في ذلك العصر، هـو االعتقـاد �انفصـال 
األلوهیــة عــن اإلنســانیة، والظــن �ــأن هللا یر�ــد أو ُ�طالــب البشــر �العبود�ــة، وال َهــمَّ لــه إال إرعــابهم 

جمال الحقیقة، وروعة الكون، و�مال الخلـق،  وتخو�فهم من عقو�اته، في حین أن الناس لو شهدوا
لما خافوا عقا�ًا، وال طمعوا في ثواب، بل عِشقوا هللا لذاتـه، واشـتاقوا لالتحـاد �ـه، إذ سـیرتبط النـاس 
بر�ـــاط الثقـــة والحـــب واإلنصـــاف، وســـُتمحى إلـــى األبـــد الرذائـــل الُمهلكـــة التـــي �شـــكو منهـــا األخیـــار 

الر�ـــاء والنفـــاق والغـــش والكـــذب والشـــراهة والطمـــع واألنانیـــة والمفكـــرون، وعلـــى رأس تلـــك الرذائـــل: 
 والقسوة والحقد، و�ّل الشرور والُمنكرات التي جاءت الشرائع والدساتیر إل�طالها ومنعها.

 من أقوال الرومي في هذه المعاني: 

�ــا جماعــة الطیــر الُمتنازعــة، اســتمعوا �ــالبزاة لــذلك الطبــل الــذي �قرعــه الملیــك للبــاز،  -1
 ا وانطلقوا سعداء نحو االتحاد!وهّلمو 

 (الملیك) هو هللا، (الباز) هو الروح.
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 كل من رأیته عاشقًا فاعلم أنه معشوق، ألنه نسبیًا هذا وذاك!! -2
 ما دمت أنت أنا، فادخل الدار �ا أنا ألنها ال تّتسع الثنین �لٌّ منهما �قول أنا! -3
هــــي وحــــدها دلیــــل العشــــق نفســــه هــــو الــــذي �شــــرح العشــــق، أي ُ�فّســــره، ألن الشــــمس  -4

 الشمس!
 المرء �ستطیع أن یرى الحبیب وعیناه ُمغمضتان. -5
الوجوُد قائٌم أساسًا على العشق، وجمیع االختالفات على وجه األرض سببها اختالف  -6

األشـــكال واأللـــوان، فـــي عـــالٍم هـــو فـــي حقیقتـــه خـــاٍل مـــن األلـــوان واألشـــكال (كمـــا هـــو 
 العلمي الحدیث للمادة).واضح فهذه الفكرة هي الظّل الخرافي للتفسیر 

حتــى لــو �ــان هنــاك مائــة �تــاب، فكلهــا صــادرة عــن �ــاٍب واحــد، وفــي مائــة جهــة مــن  -7
األرض، �ســتدیر الجمیــع نحــو ِمحــراٍب واحــد، وتلــك مئــات األلــوف مــن البــذور جــاءت 

 من حّبٍة واحدة.
كل إنساٍن یرى وجهه في مـاء البحـر، فهـو �ـذلك األسـد، الـذي رأى صـورته فـي المـاء  -8

رها عدوًا له ُمستعدًا للهجوم، فرمـي نفسـه فـي المـاء للقضـاء علـى عـدّوه، فغـرق! فتصوّ 
 والحال أن صاحب الصورة المرئیة في الماء واقف خارج البئر!

ــكر �ـــاهلل یـــؤثر فـــي اإلنســان أكثـــر مـــن مئـــات أقــداح الخمـــر، وهـــو �ســـلب اإلنســـان  -9 السُّ
رة التـــي حرمـــت علـــى عقلـــه، ولـــذلك ال یوجـــد علـــى الصـــوفیة األولیـــاء تكلیـــف! والخمـــ

 المسلمین ُمباحًة للدرو�ش!
 الشراب والموسیقى وحّب الجمال والسماع، حالٌل للخاصة حراٌم على العامة!! -10
أیهـــا الـــذاهبون إلـــى الحـــج، إلـــى أیـــن تّتجهـــون؟ الحبیـــب هنـــا فتعـــالوا إلـــي، إنـــه جـــار�م  -11

الحــاج وأنــتم المالصــق لجــدار بیــتكم، فمــا �ــالكم تجتــازون البــوادي التماســًا للقــاء؟ أنــتم 
 البیت وأنتم أهل البیت.

قدم شراب الوحدة ولنجتمع �ّلنا، ولنرفع الصور تمامًا ولو خرجنـا مـن ذواتنـا ألصـبحنا  -12
 مثل الماء في اللون، ما نحن إال فروع شجرٍة واحدة، و�لنا رفاق الطر�ق.

 ال فرق أن تكون تر�یًا أو عر�یًا أو رومانیًا، المهم أن تعرف لغة الروح! -13

اآلراء، �مـــا هـــو واضـــح، تســـتند إلـــى فلســفة اإلفالطونیـــة المحدثـــة، لكـــن مـــن الممكـــن  هــذه 
أ�ضًا التوّصل إلى االسـتنتاج التـالي، وهـو أن الرومـي أدرك �شـكٍل أكیـد أّن أبنـاء عصـره ُمغتر�ـون 
روحیًا، وأّنه وجد طر�ـق الخـالص األوحـد إنمـا �كُمـن فـي (الحـب) �حسـب المـذهب المـذ�ور. �قـول 

 فیور�اخ في هذا المعني:الفیلسوف 
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(یهیــئ الحــب لإلنســان أقــوى أســباب الفــرح واالبتهــاج، ولــذلك �حمــل الحــب صــفة األلوهیــة،  
إن هللا هو العاطفة الخالصـة األبد�ـة التـي ال �مكـن نفیهـا، ألن هـذا النفـي یـؤدي إلـى نفـي األلوهیـة 

 ذاتها).

و المهرب والمـالذ األمـین فالحب أو العشق اإللهي، عند الرومي، وغیره من المتصوفة، ه 
مــن الواقــع المــر الــذي تــرّدى فیــه أبنــاء عصــره، مثلمــا حــدث فــي عصــر انحطــاط الدولــة الرومانیــة. 
�قول الكاتب المعاصر جون لو�س: (في تلك العصور، لم �عد الناس یتساءلون عن الُسُبل الكفیلـة 

اإلنســان أن �كــون �ــامًال عــن  �إنشــاء الدولــة الفاضــلة، بــل راحــوا یبحثــون عــن الوســائل التــي ُتمّكــن
 طر�ق اتحاده مع هللا اتحادًا صوفیًا).

خالصــة القــول، أن (العشــق) أصــبح لــدى متصــوفة القــرون الوســطى عالجــًا ناجعــًا لالضــطرا�ات 
النفسیة التي عاناها أهل تلك العهود، وقد أضاف الرومي إلـى هـذا الـدواء، جرعـات مناسـبة ُمشـتقة 

 والشعر والرقص، و�ذلك اكتملت طر�قته.من فنون الموسیقى والغناء 

ر�مــا �ــان مــن المفیــد فــي ختــام هــذا الفصــل اقتبــاس رأي للفیلســوف هیغــل، قــد �كــون مناســبًا لــرأي 
 جالل الدین الرومي حول عالقة اإلنسان �اهلل، �قول هیغل:

أو  (إن الــدین الــذي یتقّبلــه اإلنســان الُحــر �جــب أال �ــأتي إلیــه �ــاإلكراه، وأال �عاملــه �طفــل 
عبد أو إنسان قاصر أو خاطئ، و�جب أال تصدر إلیه األوامر الغامضة أو المتناقضة أو الشـر�رة 
التــي تــؤدي إلــى اإلضــرار �النــاس و�یــذاء ضــعفائهم، إن الطاعــة ال تكــون �اإلجبــار، و�نمــا �المحبــة 

 والتفهم و�رضا النفس واقتناع القلب).

�هـذا فـإن جـالل الـدین الرومـي �كـون قـد سـبقهما فـي هذا المفهوم للدین نجده أ�ضًا لـدى سـبینوزا، و 
 الُمناداة �شعار الحب �عالقة وحیدة بین اإلنسان �هللا.
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 تعالیم الرومي وأهدافه التر�و�ة

 في إحدى غزلیاته، ُ�صرِّح الرومي �ما یلي: 

 بیتــي لــیس بیتــًا و�نمــا هــو إقلــیٌم �بیــر
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــیس هــــــــــــــــزًال لكن ــــــــــــــــي ل  وهزل
 شــــــــــــــيء أر�ــــــــــــــد تعلیمــــــــــــــه للنــــــــــــــاس

 

�الُمُثــل العلیــا التــي ســادت عــالم الفكــر األهــداف التر�و�ــة أو التعلیمیــة للرومــي اتصــلت إن  
 في القرون الوسطى شرقًا وغر�ًا. �شرح الفیلسوف جون لو�س هذه المثل قائًال:

مفكرو تلك العهود �عیشون وسط قلٍق ُمخیف، ناتج عن سیادة البر�ر�ة الخارجة عـن  ان(ك 
مون علـى تحقیـق نظـاٍم عقلـي وأخالقـي فـي الفـرد والمجتمـع، مـن أجـل كل قانون، مما جعلهم ُ�صمّ 

ولـذلك، وّجهـوا أشـد االهتمـام نحـو تحقیـق عـالم  ،ور الجهالـة إلـى طـور المعرفـةطإخراج البشر من 
 ُمنّظم �امل االنسجام یتجاوز فوضى العالم القائم).

ـص غزلیـات (الـدیوان الكبیـر) وأشـعار  (المثنـوي)، نسـتطیع  ومن دراسـة سـیرة الرومـي وتفحُّ
ل إلى االسـتنتاج التـالي، وهـو أن هـذا الشـاعر الُمفكِّـر، واإلنسـان الُمرهـف الِحـس، حـاول أن  التوصُّ
�جعــل مــن حیاتــه وشخصــه ومســلكه وشــعره، وحــدًة ُمتماســكة، متناغمــة، منســجمة، لتكــون بــذاتها 

ن الـذین �ّطلعـون �واآلخـر النموذج األكمل الذي �صلح أن �كون قدوًة ُعظمى للناس الُمحیطـین �ـه، 
علــى ســیرته وشــعره مــن �عیــد، فــي �ــّل زمــاٍن ومكــان. والرومــي فــي هــذا المســلك، وهــذا المســعى لــم 

ن أهــداف غیــره مــن المتصــوفة، ولــم �خــرج عــن مســالكهم، ألن الصــوفي �شــدد علــى عــ�شــّذ �عیــدًا 
ـــه نحـــو اآلخـــر�ن. وقـــد أشـــرنا إلـــى اســـتعانته �فنـــ ون الشـــعر والغنـــاء إصـــالح الفـــرد لذاتـــه قبـــل التوجُّ

 روالموســیقى والــرقص فــي إقامــة مجــالس (الســماع)، ُمعتمــدًا علــى آراء الفالســفة القــدامى حــول دو 
ـُر بـدور  الفنون الجمیلة في تهذیب النفس، و�رهاف المشاعر، وتهدئـة االنفعـاالت. ونجـده دائمـًا ُیبشِّ

المتعــة والســرور. �قــول فـــي الموســیقى العظــیم فــي ترقیـــة المشــاعر، و�غنــاء األرواح �أســمى أنـــواع 
 المثنوي:

 الّنــــــــــــــــــــــــــاي نــــــــــــــــــــــــــاٌر ال هــــــــــــــــــــــــــواء صــــــــــــــــــــــــــوت
 فــال �ــان مـــن لــم تضـــطرم فــي قلبـــه تلــك الشـــعلة!
ـــــــــــاً  ـــــــــــدم متألق ـــــــــــذي �حت ـــــــــــى لهبهـــــــــــا ال  انظـــــــــــر إل
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 كمــــا تجــــیش الخمــــرة مز�ــــدًة فــــّوارًة �عــــد االمتـــــزاج
 و�قول في موضٍع آخر من شعره: 

 الّر�ــــــــاُب تــــــــروي الِعطــــــــاش وتــــــــؤِنُس األحبــــــــاب
 علـــى الغمامـــة اســـم الّر�ـــاب؟ ألـــم تطلـــق العـــرب

ــــــــــــــــــــــورد �ســــــــــــــــــــــقیها الغمــــــــــــــــــــــام  حــــــــــــــــــــــدائق ال
ـــــــــــــاب  و�ـــــــــــــذلك األرواح ترو�هـــــــــــــا أنغـــــــــــــام الّر�

 وأ�ضًا:  

ــــــــــــــروح  ــــــــــــــه ال  واألنغــــــــــــــام،الســــــــــــــماع ُینّب
 لتهالتـــــــــوِقُظ ســـــــــجین الغفلـــــــــة مـــــــــن ضـــــــــ

 مـــــــــــا أســـــــــــعد النـــــــــــائم إذ �فـــــــــــتح عینیـــــــــــه
 علــــى أشــــكال الــــورود فــــي حد�قــــٍة غنَّــــاء
ـــــــــــــار واأللحـــــــــــــان ـــــــــــــاوح فیهـــــــــــــا األطی  تتن

  

ن الرومي اكتشف للموسیقى دورًا آخر، ر�ما �ان أهم مـن �ـل مـا ذ�رنـا فـي تحر�ـك على أ 
تها وتوجیههــــــا أ�ضــــــًا، فلقــــــد أدرك أن للطقــــــوس والشــــــعائر المصــــــحو�ة �ــــــالرقص غالــــــنفس وصــــــیا

والغنــاء تــأثیراٌت ســا�كولوجیة �عیــدة المــدى، إذا مــا جــرت فــي أجــواء الّنشــوة والغمــوض،  ىوالموســیق
والعطور والحر�ات الخاصـة، واأللـوان المناسـبة، والمشـرو�ات المعینـة لمثـل وتحت تأثیرات البخور 

تلك األجواء. وهنا، ال بـّد لنـا مـن التـذ�یر �الـدین الشـاماني الـذي �ـان التـرك �عتنقونـه قبـل دخـولهم 
في اإلسالم، وهو الدین الذي �ان سائدًا یومئٍذ بین صفوف المغول عند غـزوهم للعـالم اإلسـالمي، 

الد األناضول التي ُ�قیم الرومي فیهـا، والـدین الشـاماني �قـوم علـى طقـوٍس وشـعائَر ذات و�ضمنه �
صــلٍة �ــالطرائق الصـــوفیة، التــي انتشـــرت منــذ القـــرن الســادس الهجـــري فــي أغلـــب أطــراف المملكـــة 

 اإلسالمیة، على ما ذ�رنا في فصوٍل سا�قة.

التــي طغـت علــى عـالم الفــن واألدب  رّ�مـا �ـان �مــن المفیـد فــي هـذا الموضــع أن ُنشـیر إلــى الّنزعـة
ــر �ّلــه، منــذ تحقیــق اإلنجــازات العلمیــة الضــخمة فــي علــوم الطبیعــة  الحــدیثین عبــر العــالم الُمتحضِّ

ثین إلــــى والفنــــانین الُمحــــد والــــنفس واللغــــة ومباحــــث اإلنســــان، ونقصــــد بهــــا میــــل األد�ــــاء والشــــعراء
لخیالیـــة التـــي تـــدور حـــول آلهـــة الشـــعوب االســـتعانة �أســـاطیر المیثولوجیـــا اإلغر�قیـــة، والحكا�ـــات ا

القد�مــة، وذلــك بهــدف تعمیــق تــأثیرات نتاجــاتهم و�بــداعاتهم داخــل نفــوس الُمتلّقــین لهــا مــن متفــّرجین 
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وُمستمعین وُمشاهدین، هذه الّنزعة ال تبدو مختلفًة عن مقاصد جالل الـدین الرومـي وهـو �ستشـعر 
فــي نفــوس مر�د�ــه المشــار�ین فیهــا، مــن أجــل الــرقص والموســیقى لز�ــادة تــأثیرات طقــوس (الســماع) 

تحقیق هدفـه األهـم، وهـو إعـادة صـیاغة تلـك النفـوس وتشـكیلها �حسـب معتقداتـه وأفكـاره التـي آمـن 
 :)26(بها. �قول الكاتب �ر�ستوفر نلش في مقاٍل له �عنوان (األسطورة واألدب الحدیث) 

الفیلسـوف نیتشـه والكاتـب  (طّور المفكر هیردر والكاتـب جیتـه فكـرة أصـبحت أساسـیة لـدى 
د. هـ. لـورنس، الفكـرة تـرى أن األسـطورة "كمـا تظهـر مـثًال فـي الموسـیقى والـرقص الـدینیین" لیسـت 
ــٍة �قــدر مــا هــي تجســید للطاقــات البدائیــة للطبیعــة حــین تعمــل فــي نفــوس  تعبیــرًا عــن نزعــٍة أخالقی

للقـــوة العضـــو�ة البدائیـــة  البشـــر، و�ن اآللهـــة لیســـت جـــواهر أخالقیـــة �قـــدر مـــا هـــي مظـــاهر مختلفـــة
للحیاة، حـین تناضـل مـن أجـل تحقیـق االمـتالء والكمـال فـي اإلنسـان، ولكـي نفهـم معنـى األسـطورة 

 وحكمتها، یتعّین علینا الدخول في نفوس الذین أبدعوها).

هــذا الــرأي العصــري فــي تأو�ــل األســاطیر والطقــوس الدینیــة، ُ�قــّدم أحســن تفســیر إلصــرار الرومــي 
جــالس الســماع فــي �ــل مكــان، و�ــل فرصــة تســَنح لــه. وال شــك عنــدنا فــي أنــه توّصــل علــى إقامــة م

 إلى استنتاجاٍت مشابهة، ولو على شكل أ�سط وأقل تعقیدًا.

�حســب االتجــاه الصــوفي المعــروف، وّجــه الرومــي دعوتــه إلــى الفــرد ناصــحًا لــه أن ینهمــك  
الــنفس، ثــم صــیاغتها، �حســب فــي محاولــٍة دائبــٍة الكتشــاف ذاتــه، مــن أجــل الوصــول إلــى إصــالح 

المثــل العلیـــا التـــي آمـــن الرومـــي بهـــا. هـــذه الُمُثــل تقـــوم أساســـًا علـــى النـــواحي اإل�جابیـــة فـــي جمیـــع 
األد�ـــان، ال ســـیما اإلســـالم والمســـیحیة، لكنـــه ال �كتفـــي �التعـــالیم الدینیـــة المـــذ�رة، و�نمـــا نجـــد فـــي 

واألورفیــة، ثــم  ن مثــل الفیثاغور�ــةِمــ ،هیلینــةالمثنــوي تــأثرًا شــدیدًا �األفكــار والفلســفات اإلغر�قیــة وال
ــــأثُّره الشــــدید �المكتشــــفات  ــــدة، �ــــذلك نالحــــظ ت ــــة الجدی ــــالطبع األفالطونی ــــة، و� ــــة، والرواقی األبیفور�
السا�كولوجیة في األد�ان البوذ�ة والطاو�ة والكونفوشیوسیة وحتى المانو�ة التي یبـدو أنـه أخـذ عنهـا 

ي ســــادت األدب اإلیرانــــي دائمــــًا. وتبــــدو تــــأثیرات حرانیــــة �شــــكٍل خــــاص فكــــرة الغــــزل �المــــذ�ر التــــ
 ابئیة أ�ضًا في أشعاره، فالظاهر أنها من نتاج قراءته البن سینا.صو 

) المجتمعــات فــي عهــد انحطاطهــا (أي عنــد أفــول نجــم الحضــارة التــي تنتمــي إلیهــا تتصــف 
اال�جابیــــة وانكمــــاش الســــلبیة واالتكالیــــة وحصــــول قحــــط مر�ــــع فــــي المزا�ــــا الخلقیــــة  �ســــیادة الــــروح

الشخصــیة الفرد�ــة وتقوقعهــا علــى فــراغ أو خــواء ال خــالص منــه اطالقــا. إن هــذا القحــط الروحــي 

                                  
(26) The Context of English Literature، Edited by: Michael Bell. 
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والخواء النفسي هو المسبب األصلي النبثاق الرغبةالحادة عند الرومي في بـث دعوتـه بـین مر�د�ـه 
ــــا تفاصــــیل هــــذه تتضــــو  التماســــا الصــــالح أو اعــــادة صــــیاغة نفوســــهم �شــــكل جدیــــد. ــــدعوة ح لن ال

اإلصــالحیة عنــد قــراءة (المثنــوي)، وأهــم مــا ُ�مّیــز الــدعوة (الرومیــة) تشــدیده وتأكیــده علــى الجانــب 
اإل�جابي في األخالق، ورفضه القوي الصر�ح للصفات السلبیة المؤذ�ة التي رآها سـببًا أساسـیًا فـي 

 اء و�لغاء الوجود.انحدار المجتمع اإلسالمي، على عهده، إلى أحّط در�ات التأخر الُمقارب للغن

َهـًة للفـرد، تحثـه علـى الحر�ـة واالنطـالق وتحر�ـر  في �ثیٍر من فصول (المثنـوي) دعـوة تتكـّرر ُموجَّ
 النفس والروح والقلب من �ل القیود التي تناقض الحیاة. فلنصِغ إلى شيٍء من ذلك:

 (امـــِش وافـــتح عینـــي العاشـــق، أال تـــرى ُحرّ�تـــك تتجـــاوز حر�ـــة شـــجرة الســـرو الســـامقة؟ -1
 وعقلك.. ألیس أشّد �فاءًة من جمیع ما على األرض من حیاة؟)

(الیــوم أنــا هــو أحمــد، لكنــي لســت أحمــد العصــر الــذي مضــى، الیــوم أنــا المــرآة النقیــة،  -2
لكنــي لســت المــرآة القابلــة لكســر، أنــا الســكران �غیــر الخمــرة، أنــا المتصــوف الحقیقــي 

ـــة المشـــت ـــع لكنـــي ال أتزمـــل �المســـوح الصـــوفي، وأنـــت مـــن طائف اق التـــي تخـــالف جمی
 الطوائف وذلك هو المهم عندي).

ــم �قــع فــي الحــب فإنــه أشــبه �طیــٍر فقــد  -3 (كــّل مــا فــي العــالم عبــارة عــن الحــب، ومــن ل
 جناحیه).

الناس �قضون أعمارهم فـي سـجوٍن یبنونهـا ألنفسـهم، مـن ال یتحـّرر مـن أغاللـه وقیـود  -4
 سجنه فإنه ُمخّلٌد في فقره الروحي إلى األبد).

یتجــدد فــي �ــل لحظــة، وعلــي أن أشــرح هــذا القــول لكنــي أخشــى أصــحاب  (كــل شــيء -5
العقــول الضــّیقة الفاســدة. فلــیس �ــل إنســان �قــادر علــى تحّمــل قــول الحــق، ولــیس �ــل 
ــة! ال ســیما إذا �ــان الطیــر غاطســًا فــي وحــل  طیــر قــادرًا علــى ابــتالع ثمــرة تــیٍن �امل

 األوهام).
لقمر إذا بدا ساكنًا في قبة السـماء، جاءت عصوٌر وزالت عصور، لكن زماننا جدید، ا -6

فــإن المــاء ال �فتــأ �جــري �ــال توّقــف، مــا أحلــى أن تقضــي حیاتــك فــي ســفٍر متواصــل، 
فتحــّل فــي �ــل یــوٍم �مكــان لــم تــره مــن قبــل، شــأنك شــأن المــاء تمامــًا، ومــا أحســن أن 

وت تكون ذا قلٍب نقيٍّ مثـل نبـٍع ُمتفّجـٍر ال �عـرف �ـدرة، ألنـه قـد تحـّرر مـن خـوف الثبـ
والفســاد، وهــو ال �خشــى رجعــًة إلــى الــوراء!! إعلــم �ــا أخــي أن الماضــي قــد ذهــب إلــى 
غیــر رجعــة، و�ــالم الماضــي قــد انتهــى عهــده، ومــا یلزمنــا الیــوم هــو الحــدیث الطــري 

 الجدید).
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الیـوم هـو سـوقنا، فـالیوم انتهـت نو�ـة �ـائعي البضـائع القد�مـة، وهـا نحـن علـى  وق (الس -7
 .استعداٍد لتقد�م �ل جدید)

ح من هذه األقوال، "وهي �ثیرٌة في المثنـوي"، أن جـالل الـدین الرومـي تجـاوز عصـره ضیتّ  
�مراحل، حین أّكد على ضرورة تحر�ر األفراد من قیود التقالید والُعرف الجامـدین، مـن أجـل إفسـاح 

مـا حـق �ـل إنسـان أن �ختـار  أّن مـنالمجال للفرد في أن ُ�طوِّر شخصیته، وُ�نّمـي مواهبـه، وأعلـن 
�شاء من اآلراء، ما دامت تتوافق مـع العقـل السـلیم، وال تتنـاقض مـع مصـلحة الجماعـة، ولـم یتـرّدد 
فــي أن ُ�صــرِّح �جــرأة أنــه عــدّو النقــل واالتبــاع، وعــدو الــبالدة وســقم التفكیــر، ذلــك أن �ــل عصــر 

صـنع (و�ل مجتمع) خاضع لظروٍف وشروٍط اقتصاد�ة واجتماعیة وثقافیة محددة، �موجبها ینبغي 
القانون، �حیـث �كـون القـانون لخدمـة النـاس، ولـیس لإلضـرار بهـم. وهـو یـروي حـدیث اإلمـام علـي 

 (الناس ألزمانهم أقرب منهم آل�ائهم). 

من آراء الرومي المهمة التي حـاول توصـیلها للنـاس، اعتبـاره (اللغـة) مجـرد وسـیلة للتفـاهم  
ساس �ـه، فالنـاس هـم واضـعو اللغـة، وهـم الـذین ونقل األفكار، وأنها لیست شیئًا خارقًا ال �جوز الم

لونها �استعمالهم لها. �قول:  ُیبدِّ

( ال فرق أن تتكلم الیونانیة، أو العر�یة، أو التر�یة، أو غیرها، المهـم أن �جمعـك �محبیـك  
الطر�ـق، فإ�ـاك أن تنظـر إلـى لونـه، أو رفیـق لغة القلب، ولیس للقلب شأن �اللسـان، وحـین تلـتمس 

ا�حــث عــن نوا�ــاه وهّمتــه، ومــا دام الطر�ــق واحــدًا، فــال تلتفــت إلــى لــون الحبیــب، فلــیكن  لســانه، بــل
 أسود، أو أبیض، أو أسمر، ذلك أن هللا هو مذهب العشاق، وهو جنسهم األوحد).

ــة التعصــب الــدیني، والمــذهبي، و�شــجب التفرقــة  هــذا یــدلُّ علــى أن الرومــي �حــذر النــاس مــن مغّب
عو إلــى أشــد الّتســامح، وأنبــل التعــاون بــین مختلــف أصــناف البشــر، مــن العنصــر�ة والطائفیــة. و�ــد

 أجل تحقیق السلم، وسیادة المحبة بین الناس. �قول:

وني أجنبیـًا،   (أنا من إقلیمكم هذا، وفي مدینتكم الكاملة، أ�حث عن سكني، وأهلي، فال ُتعدُّ
 حتى لو رأیتم سحنتي مغولیة، وحتى لو تكّلمت �اللغة الهند�ة!).

ومن األمور التي أراد تعلیمها للناس، التفاؤل، وتوّقع الخیر دائمـًا، فلقـد آمـن �ـأن اإلنسـان  
، لكــن ضــعفه هــو الــذي ُیوقعــه فــي الشــر، بــل إن الخیــر والشــر فــي رأ�ــه نســبّیان، صــلاأل فــيخیــٌر 

 ذلك أن الحقیقة ذاتها نسبیة، وتتوقف على الجهة التي تنظر منها!
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 ئیین في أن اإلنسان هو مقیاس األشیاء.لقد �ان یرى رأي السوفسطا

ذات یوم، والرومي �قطع طر�قًا عامًا، شـاهد النـاس ملتفـین حـول جـّالٍد �سـتعّد لتنفیـذ حكـم  
ام فـــي شـــاب مـــن النصـــارى، فمـــا �ـــان مـــن الرومـــي إال أن �خلـــع قمیصـــه و�رمیـــه فـــوق رأس داإلعـــ

علــّو منزلــة الرومــي بــین أهــل قونیــا،  الشــاب. حــاًال توّقــف الجــالد عــن التنفیــذ، و�ــدا ُمتــرّددًا �ســبب
أخیرًا ورد المر �العفو عن المجرم نزوًال عند شفاعة الرومـي، مـن ذلـك الیـوم، أصـبح الشـاب مر�ـدًا 
مخلصًا للرومي، یتبعه حیث سار، و�لهج �الثناء علیه، ثـم وصـل �ـه األمـر إلـى إعـالن تألیهـه لـه، 

التطــاول علــى الــدین، قــال الفتــى (ألــم ُینقــذني موالنــا فاســتدعاه القاضــي، ومضــى ُیؤّنبــه ُمّتهمــًا إ�ــاه �
الرومي من الموت؟ ألیس هللا وحده هو القادر على �عث الموتى؟!) ضحك القاضـي وقـال (أطلقـوا 

 سراحه، فلیس على المجنون حّد!!).

ومـــن أهـــم الوســـائل التـــي اســـتخدمها الرومـــي لبـــّث روح التفـــاؤل فـــي نفـــوس النـــاس، مذهبـــه  
ـــالجبر �عنـــي نكـــران ِنَعـــم هللا، وقـــدره، وغیـــره مـــن الخـــاص فـــي قضـــیة ا لجبـــر واالختیـــار. فـــالقول �

الصوفیة �قول (لو �ان للجبـر السـیادة علـى الحیـاة، مـا ُشـرعت األد�ـان، وال ظهـرت أحكـام العقـاب 
والثــواب). و�قــول (نعــم، حــین ترمــي ســهمًا فــإن إرادتــك مــن إرادة هللا، لكــن �مــا أن الصــراخ علــى 

ز، فــذلك ُ�عــد خجلنــا مــن الصــراخ دلــیًال علــى قــدرتنا علــى اّتخــاذ القــرار الموافــق العجــ دلیــلالمیــت 
للعقل والحكمة، وهذا هو االختیار. ولوال حق اإلنسان في اختیار ما ُیناسبه، هـل �ـان المعلـم �قـوم 

لألفكار أن تتبّدل ما بین عصٍر وعصر؟ وهل �ان النـاس یتبـاینون  �مكنبتر�یة األوالد؟ وهل �ان 
زعاتهم ومیولهم وأفعالهم؟ هاكم هذا المثل: رجٌل �حّرك یـده دومـًا ألنـه مصـاٌب �الشـلل، ورجـٌل في ن

ُ�حـّرك یــده لـُیعلن رفضــه لشــيء مـن األشــیاء، الحر�ـة األولــى ال اختیــار فیهـا، فــي حـین تــدل حر�ــة 
 ) الرجل الثاني على اإلرادة، و�رادة اإلنسان فیٌض من إرادة هللا على �ل حال؟

ئل التـــي شـــغلت موقعـــًا �بیـــرًا فـــي قلـــب الرومـــي: الرحمـــة وأختهـــا المغفـــرة، ومـــا مـــن الفضـــا 
یتبعهمــا مــن التســامح والتحّمــل وعــدم التحّیــز. لقــد �ــان یــؤمن �ضــعف اإلنســان ونســبیة األخــالق، 
وأشــد مــا �ــان �كرهــه و�نفــر منــه میــل �عــض النــاس إلــى القســوة وتعــاملهم مــع اآلخــر�ن �الخشــونة 

عـــن تحقیـــق . و�ـــان ال �فتـــأ ُیـــوّ�خ المســـؤولین معیبـــینمـــن تـــبجٍح وتفـــاخٍر  ومـــا یتبعهمـــاوالســـالطة، 
لـو �نـت " ، �قـول العدالة على سوء تعاملهم مع الضعفاء والمساكین من الرجال والنساء واالطفـال 

رحــًا مثـــل الحصــان الحـــّر القــوي، لكنـــك حــین تســـعى إلــى الغلبـــة ممتواضــعًا لطیفـــًا فســوف تنطلـــق 
لــى الر�ــوب فــوق رقــاب النــاس �الجنــازة أو �الُمصــاب بــداء النقــرص!! والرئاســة، فســوف تضــطر إ

 ."كن سلطانًا في فضیلتك وجمال نفسك، ولیس في جاهك ومالكتل
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الدنیا ساحة حرب، �حتاج اإلنسان فیها إلى أن �كون تامَّ االسـتعداد للكفـاح  ،عند الرومي  
�حجة التوّ�ل، فَقـد أسـاًء الظـن  والعمل والسعي من أجل �سب الرزق. ومن اختار الخمول والكسل

بر�ه، واضطر إلـى االسـتجداء المعیـب الـذي �سـلب اإلنسـان �رامتـه، و�ـان �قـول (�ـاب االسـتجداء 
ـــد أُغِلـــق فـــي وجـــه الُعّشـــاق)، �عنـــي أن العمـــل والكفـــاح واجبـــان ُمقّدســـان. و�ـــان ینصـــح ُمر�د�ـــه  ق

كومـــة أو العمـــل فـــي األرض بتحصـــیل القـــوت عـــن طر�ـــق الحرفـــة أو التجـــارة أو الخدمـــة لـــدى الح
ومــن فوائــد العمــل، فــي رأي الرومــي، أنــه ُ�ســّلي  والزراعــة. المهــم أن �كســبوا المــال �عــرق الجبــین.

اإلنســـان، و�حمیـــه مـــن الكآ�ـــة والوســـاوس، وُ�ز�ـــل عنـــه شـــعور الخـــوف الُمـــبهم مـــن المســـتقبل ومـــن 
 المجهول.

ان والنبــات، وحتــى الجمــاد، لــم تقتصــر رحمــة الرومــي علــى اإلنســان، بــل تعّدتــه إلــى الحیــو  
ومثــل الســید المســیح، ُ�حكــى عــن الرومــي أنــه �ــان �ســتطیع شــفاء �عــض األمــراض الُمعد�ــة، وقــد 
أشــرنا ســا�قًا إلــى (المعــارف الســر�ة) التــي اقتبســها الرومــي عــن الهنــود والفراعنــة، وغیــرهم. وهكــذا، 

ر�ــق االرتخــاء وضــبط التــنفس، تعّلــم طرائــق اإل�حــاء النفســي والتنــو�م المغناطیســي، والعــالج عــن ط
 وما إلى ذلك. فكان �ستخدم هذه الوسائل وغیرها في العالج، شأنه شأن غیره من المتصوفة.

إن إ�مان الرومي �الحب، �وسیلة خالص لإلنسان، و�سبیل أكید لصقل طباعه، وتهذیب  
فكــري القــرون ن المــرأة. فعلــى خــالف �ثیــٍر مــن ممــ�موقــف هــذا المفّكــر اإلنســاني  طأخالقــه، ارتــب

الوسطى، �ان الرومي شدید االحترام والتـوقیر للمـرأة، عظـیم اإلعجـاب �فواضـل النسـاء، فقـد اعتقـد 
�أن المرأة أخت الرجل وشر�كته في الحیاة، بل أعلن �صر�ح العبارة أن للمرأة الفضـل علـى الرجـل. 

ر الحـروب و�قتــل المالیــین. س الرجـل الــذي ال �فتـأ ُیثیــكــإذ إنهـا واهبــُة الحیـاة والمحافظــة علیهـا، �ع
وال شك أن ظروف عصره، عصر الهجمة المغولیة، ساهمت في توّصله إلى هذا الرأي اإل�جابي، 
ولعل الرومي اّطلع على دفاع الفیلسوف ابن رشد عن المرأة، ومن المؤ�د أن الرومي عرف أشیاء 

رنا سـا�قًا إلـى أن شـعن ابن رشد، عن طر�ـق أحادیـث ابـن عر�ـي عـن الفیلسـوف المغر�ـي، �ـذلك أِ 
ابن عر�ي أثنى على �ثیٍر من متصّوفات األنـدلس اللـواتي انقطـع إلـى خـدمتهن بنفسـه أ�ـام توّجهـه 
ها  د الرومي دائمًا الصوفیة را�عـة العدو�ـة، و�ُعـدُّ األول نحو التصوف، وفي أحادیثه ومواعظه، ُ�مجِّ

اتها الكر�مــات فــي الــوالء للرومــي مــن أعــاظم أهــل العرفــان، فــال عجــب أن تتفــانى نســاء قونیــا وســید
والحمــاس لــه. و�حكــون عــن هــذا الحمــاس القصــص الُممتعــة التــي تثبتــه، فحــین اضــطر أحــد أســیاد 
قونیا إلى تر�هـا، والسـفر إلـى مدینـٍة أخـرى، لـم یهـدأ �ـال زوجتـه حتـى قـام أحـد الفنـانین المشـهور�ن 

معها وعّلقتها فـي دارهـا �ـي تشـعر  برسم لوحة جمیلة تمّثل جالل الدین الرومي بدقة، فاصطحبتها
 أن بر�ات الشیخ الجلیل ما زالت تنهال على أفراد عائلتها، وأنه لیس عنهم ببعید.
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ینِسب عبد الباقي غول بنارلي سقوط مكانة المرأة في المجتمع اإلسـالمي إلـى شـیوع نظـام  
انتقــــال أســــوأ عــــادات الحــــر�م الــــذي اقتبســــه العباســــیون عــــن (اآلداب) الساســــانیة وتقالیــــدهم، و�لــــى 

ـــة مـــن  ـــاء أعـــداد هائل ـــى اقتن ـــاء عل ـــى المجتمـــع اإلســـالمي، مثـــل حـــرص األثر� اإلغر�ـــق والفـــرس إل
الجـواري والغلمــان والعبیــد والممالیــك، ومــا یتســبب عــن ذلــك مــن انحــراف فــي أخــالق النــاس وشــذوذ 

أشـــنع  فـــي طبـــائعهم، وخـــروج عـــن إنســـانیتهم، وانتهـــى األمـــر �ظهـــور أدب الُمجـــون المحتـــوي علـــى
المضامین البذیئة الخارجة عن �ل حدود األدب واللیاقة، ولم ینته األمر عند هذا الحد، بل مضـى 
االنتهاز�ون من �طانة الحكام ُ�قـّدمون التبر�ـرات الشـرعیة للشـذوذ الجنسـي، حتـى تجاَسـر �ثیـٌر مـن 

 الُكّتاب على تألیف الُمصّنفات في هذا الباب!

تباراٍت أكثر إنسانیة، فبسبب عقیدتهم �المسـاواة بـین األجنـاس العغیر أن موقف المتصوفة خضع 
واألد�ــان والعقائــد، وحماســهم للتســامح الــدیني والمــذهبي، فــإنهم لــم �خشــوا التصــر�ح �فضــل النســاء، 
والــدعوة إلــى إنصــافهن، وجــاهر �ثیــر مــن الصــوفیة �االنتمــاء إلــى شــیخات صــوفیات صــالحات، 

ات لجــو فضــموقــف الخــاص مــن النســاء، شــّجع �ثیــرًا مــن الراوالتبــاهي �أخــذ الفــیض مــنهن. هــذا ال
ــــدان التصــــّوف  ــــه نحــــو می ــــى التوّج ــــك العصــــر، إل ــــه نســــاء ذل ــــي وحل ــــذي غاصــــت ف االنحطــــاط ال

للكرامـة، وطلبـًا للعرفـان، وسـعیًا مخلصـًا لهدا�ـة مـن واالعتكاف في التكا�ا هر�ًا مـن الظلـم، وحفظـًا 
ْت عقــولهم بــدنس الجه الــة ود�ــاجیر هــذه الخطیئــة الشــنعاء التــي هــي منبــع أظلمــْت أنفســهم واســودَّ

 جمیع الرذائل.

تأو�الٍت ُمقِنعٍة تمامـًا، قـالوا أن القـرآن الكـر�م هؤالء المتصوفة تأولوا في دفاعهم عن المرأة  
لم یُنّص على َفْضِل الذ�ورة، و�نما أثنى على الرجولة. والرجولة فضیلة، ُ�مكن أن تكتسبها �ثیـراٌت 

نــي المســؤولیة والصـدق والِحمیــة والعــزم والـذ�اء فــي وقــت الحاجــة، عالنســاء، إذ هـي تمـن ُفضــلیات 
أي عنــــد اّتخــــاذ الموقــــف، والُقــــدرة علــــى الحــــزم والحســــم، إضــــافًة إلــــى مســــاعدة الُمحتــــاج، و�غاثــــة 

حفظ اللسان، وأمثال هذه الفضائل التـي تمتلكهـا �ثیـرٌا مـن النسـاء و  الملهوف، والُحلم عند الغضب،
ــها فــي �ــل ز  م بنفســها و�ِحسِّ مــاٍن ومكــان. ومــن المعلــوم أن المــرأة أساســًا أْقــَدُر مــن الرجــل فــي الــتحكُّ

و�نزعاتها، ولم �علم �عُد هل �عود هذا إلى طبیعٍة فیها، أم إلـى (القهـر) االجتمـاعي الـذي خضـعت 
الـّنفس له منذ ظهور الزراعة والُملكیة الخاصة. ولما �ان التصوف �قوم على مسـألة ضـبط نـوازع (

ــام اللیــل، والر�اضــة الروحیــة، والجــوع.. الــخ. فقــد  األّمــارة)، عــن طر�ــق تقو�ــة اإلرادة �الصــوم، وقی
استطاع عدٌد �بیر من النساء في إحراز قَصب الّسبق في هذا المجال. وهكذا، ظهـرت النسـاء فـي 

ُحّجــة التقصــیر تكا�ــا الصــوفیة، وخانقاهــاتهم، حــین ُحِرمــت علــیهن مجــاِلُس الفكــر واألدب والفــن، �
ــًا آخــر، فــي حــین تــروي ُ�تــب التــار�خ الُمختّصــة �ــالعهود  ــدین والّشــرع حین ــًا، و�اســم ال والعجــز حین
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ــّو مكانــة النســاء أ�ــام العــرب قبــل اإلســالم،  اإلســالمیة الُمبّكــرة، أمتــع األحادیــث والحكا�ــات عــن ُعُل
إال مـع قیـام الدولـة العباسـیة،  وعلى عهـد الرسـول والراشـدین واألمـو�ین جمیعـًا. ولـم تتغّیـر األمـور،

عاة الفــرس، أمثــال أبــي مســلم الخراســاني، وأبــي ســلمة الخــالل، ومــا َتِبــع ذلــك مــن  علــى أكتــاف الــدُّ
اقتبــاس الخلفــاء العباســیین لتقالیــد الــبالط الساســاني وآداب مجــتمعهم. وهكــذا، ُألِغیــت حر�ــة الــنفس، 

هــوان، وتمّرغــت �بر�ــاء الرجــل والمــرأة ســو�ًة وُمِحیــت �رامتهــا، ورِضــیت النفــوس األبیــة �الضــیم وال
ـــه القـــارئ �الرغـــام. أنـــا فـــي هـــذا المقـــام، أتحـــّین الفرصـــة  ، الـــذي ال �متلـــك الرؤ�ـــة الكافیـــة فـــي ُألوجِّ

، التي تنقل تلك األحداث �قدر ما إلى المصنفات التار�خیة األدبیة العر�یةصفحات تار�خنا القد�م، 
، هناك تار�خ الطبري واألغاني لألصفهاني، ووفیات األعیـان سمحت �ه ُسلطاُت العباسیین أنفسهم

مثـل العقـد الفر�ـد البـن عبـد  البن خلكان، ومؤلفات الجاحظ، والكامل للمبرد، وهناك مؤلفـاٌت أخـرى 
�التوار�خ اإلسالمیة،  ر�ه، ومعجك االد�اء لیاقوت الحموي، ومئات اخرى من المؤلفات التي عنیت

المعاصر �عین العقل البصیر، ولیس �الروح التقلید�ـة الجامـدة، لیتعـرف �مكن أن یتفّحصها القارئ 
 إلى الماضي على حقیقته، ولیس على ما ُ�شاع عنه!

�قــول الرومــي فــي مســألة المــرأة (لیســت المــرأة إال مــا تعتقــده أنــت فیهــا، أي مــا تتعّلمــه المــرأة منــك 
كـم سـیادتك علیهـا، �اقتفـاء أثـره، ُتقّلـدك أنت! فاعلم أن �ـّل مـا تصـنعه أیهـا الرجـل، تقـوم المـرأة، �حُ 

فیه، وُتتا�عك علـى طر�قـه)، ثـم �مضـي موضـحًا رأ�ـه (إن اإلنسـان ُموَلـٌع �مـا ُمِنـَع عنـه، ومـا ُدمـَت 
تخفــي المــرأة خلــف حجــاٍب صــفیق، فإنــك لــن تز�ــد الرجــال إال شــغفًا بتلــك األســرار المحجو�ــة، ولــو 

لحفـاظ علـى القـیم األخالقیـة، فـي حـین ال تقـوم إال بتعلـیم دفعوا أعمارهم قر�انًا! هكذا، أنـت تـّدعي ا
 نحو الفساد).الناس اإل�احیة، وُتوّجه قلو�هم 

مـــن أشـــهر مر�ـــدات الرومـــي �عـــض عقائـــل الســـالطین الســـالجقة، فضـــًال عـــن زوجـــة معـــین الـــدین 
 برواناه، الحاكم على األناضول �عد سقوطها �أیدي المغول.

ـــة ا  ـــة، مـــن أطـــرف األفكـــار االجتماعی ـــي المدین ـــَر بهـــا الرومـــي، حماســـُه للعـــیش ف ـــي َ�ّش لت
وتفضــیله المدینــة علــى القر�ــة �صــر�ح العبــارة، وهــو ُ�عِلــن رأ�ــه �مــا یلــي (إن ســكان المــدن هــم أهــل 
األدب والــذ�اء والكیاســة، أمــا القر�ــة، فــال تصــلح إال نــزًال مؤقتــًا للمســافر الغر�ــب، یرتــاح فیــه مــن 

له إلى بلیٍد أحمق. إنها وعثاء الطر�ق، القر�ة تسلب ساك نها الذ�اء والِحكمة والحس الُمرهف، وُتحوِّ
تحفر قبرًا لعقل الُمقیم فیها. العاِلم لو أقام في القر�ة شهرًا واحدًا، نقص عقله مقـدار سـنٍة مـن العلـم 

 والِعرفان!!).
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اكتشــف الرومــي أن عبــادة (مــامون) إلــه المــال والــذهب، هــو ســبب خــراب نفــوس البشــر،  
سبب البغضاء، و�ز�ل النوا�ا الَحَسنة، و�ثیـرًا مـا تقـوم �المال �قترن دائمًا �األنانیة الُمفِرطة، و  وحبّ 

لهم إلــى وحــوش، تتصــارع �ضــراوٍة مــن أجــل االســتئثار  بــین ُطــّالب الثــراء منافســات وضــیعة، ُتحــوِّ
مـن شـراهة الك منافسـیهم. �قـول (أن الـتخلص هـ�القدر األكبـر مـن المـال، حتـى لـو أّدى ذلـك إلـى 

الذهب والفضة همـا شـرط السـعادة فـي الـدنیا، البخیـل ال �عـرف أبـدًا الشـبع واالكتفـاء. ولـیس هنـاك 
طر�ق للخالص من الّشخ والُبخل غیر الحب. إن اإلنسان السـاقط الهّمـة الواقـع فـي ِشـراٍك الطمـع، 

لمــاء، فهــل ترضــى أن أشــبه مــا �كــون بتمســاٍح فــاغر الفــم، ُمتحّفــز أبــدًا البــتالع الطیــر الواقــع فــي ا
 تتشّبه �التمساح؟).

مــن هــذا الُمنطلــق، یتحــّول الرومــي إلــى تقر�ــب مفهــوم اإلنســانیة إلــى عقــول أصــحا�ه، ســاعیًا إلــى 
ـــیمهم ُحـــّب البشـــر جمیعـــًا، دون تمییـــٍز أو تفر�ـــق. المـــال عنـــده وســـیلة تبـــادل اقتصـــاد�ة، ومـــن  تعل

�ملكــون مــن فضــة، وذهــٍب، ومتــاٍع ال الســخف أن ُ�عــادي الفــرد أهلــه وأصــحا�ه �ســبب حســده لمــا 
جدوى منه. فقد �ـأتي یـوم �فـتح فیـه هـذا الرجـل عینیـه، فـال یـرى حولـه إال أعـداء یترّ�صـون الـدوائر 
�ـــه، و�تحّینـــون الفـــرص لتوجیـــه الضـــر�ة الســـاحقة إلیـــه. والرومـــي یـــؤمن �قداســـة اإلنســـان ورخـــص 

و�تعّبــدون إللـه المــال، مــع (أن المـال، لكــن أغلـب أصــحاب العقـول الضــعیفة �سترخصــون اإلنسـان 
ه إال هّمتــــه ومســــعاه نحــــو عــــاإلنســـان أســــمى مــــن �ــــلِّ �ــــائن) فــــي رأي الرومـــي. (واإلنســــان ال یرف

 الكمال).

أن مفهوم العشق اإللهي عند الرومي �ان یتضّمن معنى الحب �صـیغته یؤ�د الدارسون المحدثون 
ن قلـوب النـاس، فـإن اخـتالف آرائهـم وتبـاین اإلنسانیة الُمطلقة. لقد اعتقد �أّن الحـب حـین یؤّلـف بـی

اتجاهــاتهم لــن یــؤدي إلــى العــداء والفرقــة، وال إلــى قیــام الحــروب وخــراب المجتمعــات. ولــذلك، شــّدد 
علـى إعــادة تقیــیم وضـع الفــرد فــي المجتمـع اإلســالمي، ســواء �ـان رجــًال أم امــرأة، ولمـا �ــان الرجــل 

ل ال یتحـّین الفـرص إلقنـاع معاصـر�ه مـن الرجـفي وضـٍع أفضـل مـن المـرأة نسـبیًا، فـإن الرومـي ظـ
�خطأ موقفهم من النساء، ذلك أن (النساء أفضل من الرجـال فـي �ثیـٍر مـن األحـوال، الرجـال علـى 

، وفي عالم اللطفاألغلب ُقساة متصّلبون في معاملتهم للضعفاء، ینقصهم الرقة، والشفقة والحب و 
مــن أوصــاف اإلنســان وحــده، فــي حــین تســود الحــدة الطبیعــة تتغّلــب الحیوانیــة علــى اللطــف، والرقــة 

والعصبیة والشهوة المجنونة في عالم الحیوان، لكّن اإلنسـان یتمتّـع، دون الحیـوان، �العقـل والـذ�اء، 
والحلم، والقدرة على المحاكمة والنقد، وما إلى ذلك، والمرأة دون الرجل هـي الرقیقـة، وهـي اللطیفـة، 

لمختلــف أخطــاء الرجــل وجنونــه، �یــف ال تكــون أفضــل وأســمى  وهــي الحكیمــة الصــابرة المتحّملــة
 منه؟).
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 ُ�عّلق البحاثة التر�ي عبد الباقي بنارلي على هذه اآلراء قائًال: 

ــًا �جســارة الرومــي فــي التصــر�ح �مثــل تلــك   ــد لــه أن �حــار عجب (مــن �قــرأ هــذا الكــالم ال ب
ر مــن رجــال مجتمعاتنــا فــي هــذا فــي القــرون الوســطى، فــي حــین مــا یــزال �ثیــ ةاآلراء غیــر المعهــود

القــــرن العشــــر�ن �حجبــــون نســــاءهم تحــــت أغشــــیة ســــمیكة و�حبســــونهن بــــین أر�عــــة جــــدران �حجــــة 
 صونهن، حارمین المجتمع، عن هذا الطر�ق، من خدمات نصف عدد أعضائه).

ولــم �كتــف الرومــي �ــاألقوال، بــل قرنهــا �األفعــال، فلقــد اعتــاد أن �ســجد للنــاس عنــد مقابلتــه  
الطر�ق، و�ان �فعل ذلك إزاء الرجـال والنسـاء دون تفر�ـق بـین الجنسـین، �مـا أنـه لـم ُ�فـّرق لهم في 

بــین الغنــي والفقیــر، وال بــین الشــر�ف والوضــیع، و�ــان �ســجد للمســلم والمســیحي والیهــودي، وللبقــال 
ى هـذا والحداد والجزار، وللمرأة المصونة والمرأة التي تبیع جسدها مضطرًة، و�لما انتقده أحـدهم علـ

الموقف، أجاب �ال تردد (لوال هؤالء النسوة المظلومات ما استطعتم أنتم أن ترفعوا رؤوسكم افتخـارًا 
 �الشرف!!).

ـــى ال  ـــامرأتین فـــي آٍن واحـــد، �مـــا أب ـــزّوج � ـــٍة أخـــرى، رفـــض الرومـــي أن یت  تســـري مـــن ناحی
آراء حكـیم المعـرة أبـي �الجواري، وامتنع عن شـراء العبیـد، ور�مـا �ـان الرومـي فـي هـذا �ّلـه متـأثرًا �ـ

العالء، فقد أشرنا فیما سبق من الفصول إلى أنـه نـال إجازتـه الدراسـیة فـي حلـب علـى یـد القاضـي 
 ابن العد�م المعروف �حماسه الشدید في الدفاع عن المعّري ورّد �ید الجامدین المتحّجر�ن عنه.

عبــــه فــــي إصــــالح وممــــا یرســــم صــــورًة واضــــحًة للــــدور اإل�جــــابي الــــذي أراد الرومــــي أن یل 
المجتمع عن طر�ق رفع المستوى األخالقي لألفراد "من رجاٍل ونساء"، دعوته المسـتمرة إلـى الحـب 
و�یثار اآلخر�ن على الـنفس، ورسـم أشـنع الصـور لألنانیـة الُمفِرطـة التـي �انـت سـمة سـالطین ذلـك 

 العهد وُحّكامه و�طانتهم، �قول:

حاكم اتفاقًا شخصـیًا مـن أجـل مصـلحٍة فرد�ـة،  (في دنیانا هذه، لم نعقد مع أي سلطان أو 
نحـــن نـــرفض أن نمتلـــك بیتـــًا نســـكه، ألن بیتنـــا ومأوانـــا هـــذه األرض الجمیلـــة الواســـعة تحـــت القبلـــة 

 األطلسیة العظیمة).

********** 

قــد یتســاءل القــارئ الفطــن عــن المقــاییس الُخلقیــة، أو المبــادئ الفلســفیة التــي اســتند إلیهــا  
االجتماعیــة األخالقیــة، والواقــع أن أقــوال الرومــي وآراءه ومســالكه ذاتهــا ُتثبــت الرومــي فــي دعوتــه 
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تأّثره الشدید �المذاهب اإلغر�قیة الهیلینیـة الشـهیرة: (الكلبیـة) و(األبیقور�ـة) و(الرواقیـة)، فضـًال عـن 
 (األفالطونیة المحدثة) التي �عتمد التصوف علیها اعتمادًا جوهر�ًا.

مختصر إلى أهم العناصـر التـي اقتبسـها الرومـي عـن هـذه المـذاهب  فیما یلي ُنشیر �شكلٍ  
إتمامًا للفائدة، وسدًا لفراٍغ �حّسه قارئ �تب التصوف دائمًا، ألن هذه المؤلفات تتغافل عن التطـّرق 
إلــى المــذاهب الفلســفیة المــذ�ورة، اعتقــادًا مــن مؤلفیهــا �ــأن التصــوف ال صــلة لــه �الفلســفة، ور�مــا 

قاد �سـبب العـداء الصـر�ح الـذي ُ�جـاهر �ـه المتصـوفة نحـو الفلسـفة والفالسـفة، فـي تكّون هذا االعت
حین �سهل على �ل دارس للفلسفة وتار�خ الفكر اإلنساني أن �كتشف مدى اعتماد التصوف علـى 

 المذاهب الفلسفیة الفكر�ة الشرقیة والغر�یة على السواء.

 :Synicismالمذهب الكلبي  -1

(مؤســس هـــذا المـــذهب الــذي ازدهـــر فـــي القــران الرا�ـــع قبـــل  Diogenesاعتقــد دیـــوجینس  
المیالد) �أّن الدین شيء فطري في النفس، من ثم، فهو في غنًى عـن المظـاهر الشـكلیة والطقـوس 

ول فـــي نشـــوب الخاصـــة، وأعلـــن أن اخـــتالف الشـــعائر وتبـــاین المعتقـــدات الدینیـــة هـــو الســـبب اال
ك �الفضائل الحقیقیة، �الشـجاعة، والِحكمـة، والبسـاطة، الحروب بین البشر. وذلك، دعا إلى التمسّ 

ونهــى عــن الجــري خلــف األوهــام، أي القــیم الزائفــة التــي یبتــدعها النــاس ألنفســهم، ثــم ُ�صــّدقونها، 
كـــالثراء والجـــاه والســـلطة والجبـــروت، ومـــا إلـــى ذلـــك. وهكـــذا، رفـــض دیـــوجینیس فكـــرة التمـــاُیز بـــین 

علـــى اآلخــر�ن، لمثـــل االعتبــارات المـــذ�ورة، ودعـــاهم  البشــر، وســـخر مــن تفضـــیل النــاس ألنفســـهم
للعودة إلى الفطرة التي �حكم بها العقل ذاته، وأعلن أن العقل هـو هللا فـي نفوسـنا. فهـو خیـر ُمرشـد 

 وأفضل دلیل. 

فطرتـه، ولـیس  یـهفي رأي دیوجینیس، أن اإلنسان السعید، هو الذي یتصـّرف �مـا توحیـه إل 
ُ�عـّذب م وأوهامهم، و�ان �ضرب مثًال علـى هـذا �قولـه أن الِبـدائي ال �حسب أعراف الناس وتقالیده

نفسه �فكرة الخطیئة األولى التي وردت في �تب الیهود، بل إن البدائي �حقق رغباته األصـیلة �مـا 
 تفعل الحیوانات جمیعًا، سواء �سواء! وهكذا، فهو سعید ناعم البال أبدًا.

�دها ألتباعه اسـم (حیـاة الكلـب)، ولـذلك ُسـّمي مذهبـه أطلق دیوجینیس على الحیاة التي ُیر  
�الكلبي، فالكلب جسور مخلص، وطبیعي ال �عـرف التكلُّـف والتصـّنع، �فعـل �ـل مـا �عـنُّ لـه، دون 
ــاٍت زائفــة �مــا �صــنع البشــر، وهــو ال �ملــك مــن  ــاء، والكلــب ال �حمــل أفكــارًا وال نظر� شــعوٍر �الحی

�ســـّد حاجاتـــه األساســـیة الطبیعیـــة، فهـــو فـــي غیـــر حاجـــٍة إلـــى الرغبـــات إال أقّلهـــا، المهـــم عنـــده أن 
ــة، وهــو ال یلــتمس ملكــًا أو  المســكن والمتــاع واألثــاث، وهــو ال ینتمــي إلــى عشــیرة أو طبقــة أو دول
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نفوذًا أو جاهًا، أو رتبًة أو سلطة، �ل ما �حتاجه یتلّخص في الطعـام والشـراب، ومـا إلـى ذلـك، ثـم 
ل ذلك بنفسه دون االّتكال على أحد، أو إجبار أحد على أداء تلـك الدفاع عن النفس، وهو �قوم �ك

الواجبـــات بـــدًال عنـــه. هكـــذا، فاتبـــاع دیـــوجینس �جـــب أن �كتفـــوا �غطـــاء لـــدفع البـــرد، وعصـــا لـــدفع 
الوحوش الضار�ة، و�ناء ُ�ستعمل للطعام والشراب في وقٍت واحد، ذلك هو متاع الشحاذین، و�جـب 

دوجینیس ینــام فــي المقبــرة أثنــاء البــرد والمطــر، و�أخــذ طعامــه مــن ان �كتفــي �ــه اإلنســان! و�ــان یــ
 البشر �لما جاع، دون أن �قوم �أي عمل!

دیــوجینیس جمیــع دســاتیر البشــر وقــوانینهم، وســخر منهــا، ولــم �عَتــِرف �أ�ــة دولــة أو  جحــد 
 ســلطة علــى وجــه األرض، وعــّد نفســه مواطنــًا لــألرض �ّلهــا، وأعلــن أن جمیــع البشــر و�ــل الوجــود

 أخوًة له.

یروي المؤّرخـون أن الیونـان �لهـا راحـت تتناقـل حكا�ـات ذ�ـاء دیـوجینیس وأقوالـه الالذعـة،  
وذاعت حكایته مع اإلسكندر المقدوني الكبیر، فقد جاء اإلسكندر بنفسه لُیقابل الفیلسـوف المتمـّرد، 

فسـأل اإلسـكندر إن ووقف أمامه ساكنًا، �ان یدوجینیس ساعتئٍذ مفترشًا األرض في الهواء الطلق، 
 كان یتمّنى أو �طلب شیئًا، فقال دیوجینیس:

 م تحّرك شیئًا ألنك تحجب عّني الشمس!عن -

 سكت اإلسكندر قلیًال ثم قال:

 لو لم أكن اإلسكندر لتمّنیت أن أكون دیوجینیس! -

كــان دیــوجینیس �ســیر فــي ضــوء النهــار حــامًال مصــباحًا مضــیئًا ومشــتعًال، وحــین �ســأله  
 بین عن سبب ذلك، �ان ُ�جیب:الناس متعجّ 

 أنا أ�حث في الدنیا عن رجٍل واحد!! -

ظّل دیوجینیس نموذجًا ثابتًا للُمناضل الشـجاع ضـد أهـوال الحیـاة، �ـان شـعاره مـا یلـي (ال  
تخــف مــن شــيء وال ترغــب فــي شــيء وال �كــن لــك شــيء). ومــن طّبــق هــذا الشــعار فــي حیاتــه فلــن 

 یتذّوق مرارة خیبة االمال.

هـم الخطــوط الرئیسـة للمـذهب الكلبـي الــذي أّسسـه دیـوجینیس، والخطـأ األساســي تلـك هـي أ  
في سیكولوجیته الزائفة، التي  Murrayفي هذا المذهب �كمن، �حسب رأي المفكر جلبرت موراي 
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شــاعت بــین جمیــع حكــام العــالم، فــي القــرون التــي ســبقت مــیالد المســیح، واســتمّرت طــوال القــرون 
خـــالص اإلنســـان ال �كـــون إال بتحـــّرره مـــن ضـــغط رغباتـــه وعواطفـــه  الوســـطى، أي االعتقـــاد �ـــأن

وأحاسیســه، فــي حــین تثبــت الســیكولوجیا الحدیثــة أن الحیــاة بــدون المشــاعر والنزعــات واالنفعــاالت 
وما إلیها، شيء مستحیل من الناحیة البیولوجیة، ودیوجینیس ذاتـه لـم �عـش مجـردًا مـن األحاسـیس 

ـــك أن ـــات، ذل ـــوجینیس �ـــان  واالنفعـــاالت والرغب ـــأن دی ـــادر �ســـهولة أن �كتشـــف � ـــد ذ�ـــي، ق أي ناق
شخصــًا طموحــًا طالبــًا للشــهرة وذیــوع الصــیت، وقــد حّقــق مطلبــه �غرائــب مســالكه وعجائــب أقوالــه، 

 فاستطاع أن یبلغ شهرة اإلسكندر المقدوني، وهو ما زال على قید الحیاة، وهل هذا قلیل؟!

ذلــــك الموقــــف الــــرافض للمدینــــة ولألعــــراف  أمـــا األســــباب التــــي حــــَدت بــــدیوجینس التخـــاذ 
االجتماعیة، فیمكن فهمها إذا ما تذّ�رنا أنه عاصر احتالل المقدونیین لبالده: الیونـان، وأن شـعور 
الذل أو الهوان الذي ظّل ُ�عّذ�ه و�قّض مضـجعه ر�مـا �ـان المسـؤول الحقیقـي عـن فلسـفته السـاخرة 

 كلها.

ومــي و�أنهــا مقتبســة مــن فلســفة دیــوجینیس، لكــن كمــا هــو واضــح، تبــدو �ثیــر مــن آراء الر  
 الرومي لم �أخذ المذهب الكلبي �حذافیره، بل انتقى منه ما رآه مناسبًا من اآلراء!

قبــل أن أخــتم هــذا الحــدیث عــن المــذهب الكلبــي، أرى مــن المفیــد أن ُأقــّدم للقــارئ مقارنــًة  
ن أفالطــــون جحــــد أ�ضــــًا بــــین أفالطــــون ودیــــوجینیس. ذلــــك أ )27(طر�فــــة عقــــدها جلبــــرت مــــوراي 

المؤسســات االجتماعیــة �مؤسســة الــزواج ونظــام الحكــم فــي أثینــا، ود�انــة اإلغر�ــق، لكنــه برفضــه 
، و�نمــا حــاول البنــاء، �ــأن رســم الخطــوط حســبفللنظــام االجتمــاعي والسیاســي لــم �شــأن أن یهــدم 

لـم ُ�قـّدم أ�ـة خارطـة  الكاملة للمدینة البدیلة (الجمهور�ة)، أما دیوجینیس، فإنه حین هدم �ـل شـيء،
 للبناء الجدید. وتلك هي مشكلته التي لم یتوّصل إلى حّلها.

 أقتبس فیما یلي �عض أقوال الرومي التي تنطبق على أفكار دیوجینیس تمامًا: 

ر نفسـك منهـا  -1 ـم القیـود، وحـرِّ العالم، عـالم النـاس، یـدور علـى الخیـاالت واألوهـام، فحطِّ
 جمیعًا.

 حدًا، �نا مثل الشمس، ومثل الماء، �ال قیود، وال ُعَقد،.كنا جمیعًا جوهرًا وا -2

ا�ِعــدوا عــن أصــحاب المــذاهب وأهــل األفكــار، فلــیس مــن عاقبــٍة لخالفــاتهم غیــر مســیل  -3
 الدماء أنهارًا.

                                  
 .Five Stages of Greek Religion: by: Gilbert Myrray) �تاب: 27(
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ود جافـة، لـإال ج مال تلجأ إلى الكـذابین، َحَملـة السـیوف المصـنوعة مـن خشـب، فمـا هـ -4
المـــاء، وطبـــاعهم جوفـــاء �ـــالهواء، ودفـــاترهم  أحـــادیثهم زائفـــة، �الفقـــاقیع الطافیـــة فـــوق 

ب قطرات الماء. فمّزقها أیها الحبیب، فُسرعان ما �فنـى كتقطر منها األلفاظ مثلما تنس
 كل ما �كتبون.

 قین، تجّبر فرعون وتبختر، فُكن ُمتواضعًا ذلیل النفس.لّ متمن �ثرة مجاملة المُ  -5

 �ا حلقة العمیان أحضروا بینكم مبصرًا واحدًا! -6

أسكن األرض معك في موضٍع واحد، لكنني أنطلق دونـك إلـى السـماء مثـل ُزحـل!  أنا -7
 أما جناحي فقد نبت من ذاتي أنا، ولسُت ألصق جناحًا �الغراء!

 إذا وَضعت أمام عینیك زجاجًة زرقاء رأیت الدنیا �لها زرقاء! -8

 ول الذي �جتذب أذنیك إلى قمامة القاذورات.غاعلم أن خوفك و�أسك، هما صوت ال -9

 ال تأسر الهواء داخل الحروف. -10

ر�مــا ینبغــي لنــا هنــا أن ُنوّجــه القــارئ إلــى التشــا�ه الظــاهر بــین عناصــر المــذهب الكلبــي،  
في المشرق اإلسالمي، أثناء الحكم العباسي، تلـك المبـادئ  هوالمبادئ التي اعتنقتها طائفة المالمتی

بــین  هتیــمقًا إلــى ظهــور دراو�ــش المالقــد أشــرنا ســا�فالتــي تعــود فــي الواقــع إلــى عهــود أقــدم �كثیــر، 
طبقــة الِحــَرفیین "األصــناف" الــذین �ــانوا علــى صــلٍة �العیــار�ن والشــطار والفتــوة، و�ــل هــذه الفئــات 

 كانت تنتمي إلى فئات أو نقا�ات �انت موجودة في العهد الساساني قبل اإلسالم.

غر�قـي لـم �عـد خافیـًا علـى من ناجیة ثانیة، فإن تأثیر هذه المعتقدات الشرقیة في الفكر اإل 
فالمــــذهب الكلبــــي، والمدرســــة الرواقیــــة، وحتــــى فلســــفة األفالطونیــــة هكــــذا، و الدارســــین المحــــدثین. 

الجدیدة، �ل ذلك نتاج أكید المتـزاج الفكـر الشـرقي القـد�م �المـذاهب الثقافیـة اإلغر�قیـة التـي سـبقت 
 الهیلینیة). المسیحیة، وهو الذي أطلق علیه في النها�ة اصطالح (الفلسفة

 :Stoicismالرواقیة  -2

إن (ز�نــون) مؤســس هــذا المــذهب، �ــان یــؤمن �ــأن الفضــیلة هــي أســمى غا�ــات اإلنســان،  
وأن الحیاة أشبه ما تكون بدراما ُوزَِّعت فیها األدوار على البشر، لیؤدي �ل منهم دوره فیها �امًال، 

دفًا أساسـیًا، وتزامنـت هدفیـة الرواقیـة الرواقیـة إذن تضـع للحیـاة هـ.طوقـه مـن إجـادة �أقصى ما فـي 
�اكتشاف اإلغر�ق �أن النجوم أجزاء مـن نظـام �ـوني هائـل القـوة سـرمدي الزمـان، وأن هـذه النجـوم 
تخضــع لنظــاٍم جّبــاٍر ُمتكامــل، ال �عــرف الخطــأ، وال �حیــد عــن الهــدف. مــن ثــم، فالبشــر الــذین هــم 
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المنتظــرة مــنهم، وفــي ذلــك العهــد ظهــرت مقولــة  أ�ضــًا جــزء مــن هــذا النظــام، ُملَزُمــون �ــأداء أدوارهــم
 (اإلنسان عالم أصغر ُممّثل العالم الكوني األعظم).

من ناحیٍة أخرى، قال الرواقیون �أّن (الغا�ـة) التـي �سـعى الكـون إلـى تحقیقهـا لیسـت ثابتـة  
نیة (النمـو ، وتعني �الیوناPhasisأو جامدة، بل هي في تغیُّر وُنمٍو أبدیین، وأطلقوا على هذا اسم 

والتبـــّدل)، لكـــن الرومـــان أخطـــأوا حـــین ترجمـــوا هـــذه اللفظـــة إلـــى �لمـــة (الطبیعـــة)، و�ـــذلك حـــّوروا 
معناهــا، وســلبوها أفضــل خصائصــها، وهــو (النمــو)، أو مــا ُنســّمیه الیــوم �االرتقــاء. واالرتقــاء یّتجــه 

الغـزال الغا�ة، مـثًال: لدى الرواقیین نحو تحقیق الكمال، فكّل شيٍء في الكون �سعى إلى تنفیذ هذه 
الضــعیف یتحــّول فــي المــدى البعیــد إلــى أیــل قــوي، الفــأرة الصــغیرة تصــیر جــرذًا �بیــرًا، وعلــى ذلــك، 
فواجـــب اإلنســـان أداء مـــا علیـــه مـــن واجبـــاٍت ُعظمـــى. الحـــاكم مـــثًال مســـؤول عـــن ازدهـــار مدینتـــه، 

نـان واجبـه إبـداع الجمـال و�سعاد أهلها، وحمـایتهم مـن �ـل األخطـار، الصـانع علیـه إتقـان عملـه، الف
 الخّالق، واألم واجبها حفظ صغارها وتر�یتهم، وهلم جرًا.

مــن خصــائص الّرواقــي أن یتحّمــل العــذاب إذا اقتضــى األمــر، فــي ســبیل تحقیــق الواجــب  
الُمقّدس. هكذا، فإن الرواقیة ساعدت الناس على أن یتقّبلوا الواقع �خیـره وشـّره معـًا. و�هـذا، مّهـدت 

 ذهب الواقعي في الفن واألدب.السبیل للم

ولمــا �ــان هــذا المــذهب قــد أّثــر فــي عقــول �ثیــٍر مــن أ�ــاطرة العــالم القــد�م، فــإّن (الرواقیــة)  
استطاعت أن تنشر بین البشر فكرة اإلخاء العالمي، تحـت را�ـة الواجـب الُمقـّدس، �مـا أن الرواقیـة 

�جـــوز المبالغـــة فـــي الحـــزن، وال عّلمـــت النـــاس �یـــف (یتوّســـطون) فـــي عـــواطفهم وانفعـــاالتهم، فـــال 
 المبالغة في الفرح، �الهما ال یلیق �اإلنسان المحترم لنفسه.

ـــاء   ـــى عاتقـــه عـــبء بن هكـــذا، رفعـــت الرواقیـــة مر�ـــز اإلنســـان فـــي الكـــون، إذ وضـــعت عل
 المجتمع، وتنظیم الحیاة، من أجل تحقیق الهدف األسمى.

ــا المثنــوي، لوجــدنا الرومــي �شــدد علــى الفضــی  لة، ال ســیما الفضــائل االجتماعیــة لــو راجعن
إضـافة ، وتحّمـل المسـؤولیة، والحمیـة، والحمـاس، والشـهامة، والكرم،السـعياإل�جابیة، مثل العمل، و 

، واإلحســاس �عظمــة االخــالص، وعشــق �ــل مــا فــي الكــون المشــاعر، و  قــة، ور  الــى رهافــة الحــس
 ا.الحیاة، و�ل هذا مقتبس �ما هو واضح من أفكار الرواقیة ومبادئه

 نقتبس اآلن �عض أقوال أو أشعار المثنوي التي تنحو هذا المنحى: 
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مــن �ــان �ــال أدب، فــال �قتصــر أذاه علــى ذاتــه، بــل تحــّول شــّره إلــى نــاٍر ُمحرقــة تُعــّم  -1
 في �ل �الد. لكوارثاآلفاق وتزرع ا

فـــي الحـــدیث الشـــر�ف "النـــاس معـــادن" فـــتعّلم �یـــف ُتمّیـــز بـــین الـــذهب والنحـــاس و�ـــین  -2
 صى.الماس والح

 النوا�ا الفاسدة سبب هالك البشر. -3

�الضرورة التفاهم والوفاق، ألن تشا�ه القلوب أصدق وأحلى من ال تعني اللغة الواحدة  -4
 �الشكلیات. تثقتشا�ه األلسن، فا�حث عن الروح، وال 

ول األســد، و�مــزق الصــفوف، لكــن األســد الحقیقــي هــو الــذي �قهــر مــن الســهل أن �صــ -5
 نفسه و�تغّلب على ضعفها.

 ما دامت عصا االستدالل والقیاس أصبحت آلًة للحرب، فلتحطمها أیها األعمى! -6

 ال �كن همُّك الطعام والشراب مثل الكلب! -7

 مع مظلمان، والشمعة المضیئة هي العقل.طالحرص وال -8

الروح ال ُتصاب �علة أخطر من تـوّهم �مالهـا!! فیـا أیهـا المـدل بذاتـه حـاذر أن تخـدع  -9
 نفسك.

 م والحكمة، وال شأن لها �التر�یة أو العر�یة أو الرومیة.الروح رفیقة العل -10

مــا أســعد ذلــك الــذي �غتــنم أ�ــام شــبا�ه لیــؤدي فیهــا َدیَنــُه للحیــاة. �ــادر إلــى اغتنــام أ�ــام  -11
قوتك قبـل غـروب شمسـك، أي حـین یتجّعـد وجهـك مثـل ظهـر الحر�ـاء و�عجـز لسـانك 

 لندم شیئًا.عن النطق وتسقط أسنانك و�فنى ذوقك، حینئٍذ لن ُ�جد�ك ا

 ال تموت. نضرة حیةالطّیب تبقى أعماله �عد موته،  -12

 :Epicureanismاألبیقور�ة  -3

هــي المدرســة الكبــرى الثالثــة للقــرن الرا�ــع قبــل المــیالد، وقــد ناقضــت أختهــا "الرواقیــة" فــي  
 مسألة األخالق.

لـرواقیین، فقـد واجهت األبیقور�ة هز�مة أثینـا علـى یـد المقـدونیین، بروحیـة ُمخالفـة لموقـف ا 
وجد أبیقوران الناس �عّذبون أنفسهم دائمـًا بـدون مبـرر، وتنتـابهم المخـاوف والوسـاوس التـي ال تقـوم 
على أسباٍب معقولة. فكـان علیـه أن ُ�عّلمهـم الشـجاعة والقـوة، والقـدرة علـى التحّمـل. ولمـا �ـان أشـد 

لهـة مبار�ـة، والُمبـارك اآل ما �خشاه الناس في عصره: آلهتهم خاصًة عنـدما تغضـب، فقـد أعلـن أن
 ال �مكن أن �حقد أو ُ�صیب الناس �شٍر أو أذى.
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أمــا شــرور البشــر أنفســهم، فــالتخلُّص منهــا یــتم عــن طر�ــق ســیادة العــدل واإلنصــاف، ورفــع  
 الظلم، ومنع الجور، فضًال عن ضرورة تعّلم �ل فرد التجّلد والصبر والقدرة على التحمُّل.

ـــاس �خشـــون المـــوت، والمـــ  ـــاح وال الن ـــائم مرت ـــوم، والن ـــة للن ـــة ُمماثل وت فـــي رأي أبیقـــور حال
ــع الشــر  ــم ُ�جّر�ــوه، فمــن الواجــب علــى �ــل إنســان أال یتوّق �خــاف. والنــاس �خــافون المــوت ألنهــم ل

 واأللم قبل حدوثها.

والحســـد هـــو الشـــيء الثالـــث الـــذي ُ�عـــّذب البشـــر و�ســـلبهم الراحـــة والفـــرح، فمـــا علیـــك أیهـــا  
لِّــص نفســك مــن هــذه اآلفــة القــذرة قبــل أن تســیر �ــك إلــى الهــالك، ولــو اســتعاض اإلنســان إال أن ُتخ

، �فضــائل الحنـان والشــفقة والحــب، لفـاض بهــم الســرور، الحـرصالنـاس عــن رذائـل الحســد والغیــرة و 
 وامتلكوا ناصیة السعادة.

ال، مثـل الكلبیــین والـرواقیین، دعــا أبیقـور إلــى القناعـة والزهــد، وحـّذر النــاس مـن عبــادة المــ 
مـا ُ�شـیعه أعــداء  كـسومـن األنانیـة الُمزر�ـة، ونـادى �مبـدأ تغلیـب المعنـوي علـى اللذائـذ الحسـیة (�ع

 األبیقور�ة).

آمـــن أبیقـــور �ـــأن المعرفـــة ُممكنـــة عـــن طر�ـــق الحـــواس، أي �التجر�ـــة والتطبیـــق، �عكـــس  
، تضلیلهاحواس و المتشككین الذین زعموا أن المعرفة في هذا العالم مستحیلة، ُمشیر�ن إلى خداع ال

وهــذا رأي قــد�م ُ�خــالف العلــم، وقــد أســقطته الحضــارة الحدیثــة، وأثبتــت فســاده. اكتشــف أبیقــور �ــأن 
وظیفتهـا األساسـیة هـي أنهـا تعكـس مـا ینطبـع علیهـا مـن ُمحّفـزاٍت خارجیـة حواسنا ال تخدعنا، ألن 

ي، والتیـار �قـع علـى موضوعیة. قال �أّن الرؤ�ة مثًال تتم �سبب حدوث تیـاراٍت مـن موضـوٍع خـارج
قرنیــة العــین، فتحــدث الرؤ�ــة �عــد ذلــك. ومثــل هــذه التیــارات تفــیض مــن جمیــع األشــیاء، ومــن �ــل 

، نحـن نـتعلم عـن طر�ـق ساتجاه، وتتساقط على حواسنا. وهكـذا، تحصـل المعرفـة. فیمـا عـدا الحـوا
ن نعــرف �ــل حیــوان مــا ُ�ســّمى �المفــاهیم العامــة التــي ُتســاهم أ�ضــًا فــي تقــد�م المعــارف إلینــا، فــنح

 نسمع عنه مثًال، دون أن نراه �أعیننا أو نلمسه �أیدینا.

�أن فلسفة أبیقور �مكن أن تكون مصدرًا لفلسـفة  )28(�عتقد المفكر المعاصر آرثر روجرز  
، حــین دعــا هــذا األخیــر إلــى فكرتــه الشــهیرة �ــالعودة إلــى الطبیعــة، واالبتعــاد عــن وجــان جــاك روســ

غائر الحیاة الیومیة. وقد فّصل أبیقور رأ�ـه �ـأن نصـح صكّف عن االنهماك �تعقیدات الحضارة، وال

                                  
 .A Student's History of Philosophy، by: A. K. Rogers) �تاب: 28(



 137 

النـاس بنبـذ طــرقهم المعقـدة فـي الطــبخ، وتجنُّـب اســتخدام التوابـل الضـارة �الصــحة، واالعتمـاد علــى 
 الطعام الطبیعي مثل األلبان والحبوب والخضر والفواكه دون طبخها.

وطـــرق التعلـــیم فـــي عصـــره، قـــائًال إن إنفـــاق  ومـــن أطـــرف آراء أبیقـــور، اســـتخفافه �منـــاهج 
العمــر فــي حــل ألغــاز الر�اضــیات، و�تعــاب المــخ فــي البحــث عــن أســرار الكــون، مضــیعٌة للوقــت، 
فضًال عـن أن ذلـك (ال �قودنـا إلـى السـعادة المنشـودة)، ذلـك أن اإلنسـان، �حسـب رأ�ـه، ال �حصـل 

اس، أولئــك الــذین نــشــرة المهــذبین مــن العلــى هــدوء البــال وراحــة الــنفس إّال �مجالســة األحبــة، ومعا
خّلصـــوا أنفســـهم مـــن الحـــرص والحســـد والطمـــع، ورفضـــوا ُمجـــاراة غالبیـــة النـــاس فـــي جـــر�هم خلـــف 

 أسباب الثراء والجاه والنفوذ.

أمــا التُّهمــة التــي ُوّجهــت إلــى أبیقــور فــي أنــه �ــان یــدعو إلــى التحــرر مــن الفضــیلة، فإنهــا  
فإنـه نبیلة وال في �تا�اته الُمدّونة ما ُ�شیر إلیها إطالقًا. �ـالعكس، ُتهمة �اطلة، إذ لیس في سیرته ال

كـــان ُ�علـــن دائمـــًا �ـــأن اإلنســـان ال �كـــون ســـعیدًا إذا �ـــان خلـــوًا مـــن العقـــل والفضـــیلة، ألن الســـعادة 
 تتطابق مع الفضیلة دومًا.

ـــ  ر �ّشـــر أبیقـــور �ـــأن الكـــون عقالنـــي، وأن اإلنســـان حـــرٌّ فـــي اختیـــار طر�ـــق الفضـــیلة، غی
ُمضــطٍر إلــى ارتكــاب اآلثــام، �مــا �قــول المتشــائمون، وأنــه قــادر علــى تجــاوز عبود�ــة المجتمعــات 

 الظالمة.

أما الحملة الظالمة التي ُشّنت على أبیقور في حیاته و�عد موتـه، فتعـود إلـى أسـباٍب، �ـان  
مظلـــوٍم مـــن أهمهـــا، حمایتـــه للعبیـــد اآل�قـــین والنســـاء المظلومـــات، فقـــد فـــتح (حد�قتـــه) الشـــهیرة لكـــل 

البشـــر دون تفر�ـــٍق بـــین ســـّیٍد وعبـــد، أو امـــرأة ورجـــل، أو شـــیخ وَحـــَدث، ممـــا أثـــار علیـــه أصـــحاب 
ـــك  ـــي تل ـــم تكـــن معهـــودة ف ـــي ل ـــى المســـاواة الت ـــدعوة إل ـــي تضـــّررت مصـــالحهم بهـــذه ال المصـــالح الت

 العصور.

ة مـــن المبـــادئ التـــي �ّشـــرت بهـــا األبیقور�ـــة، الـــدعوة إلـــى نبـــذ الخرافـــات، وضـــروب الشـــعوذ 
ـــى جمیـــع أشـــكال الخرافـــات واألوهـــام  ـــًة شـــعواء عل ـــد شـــنَّ أبیقـــور حمل ـــك، فق ـــى ذل والســـحر، ومـــا إل
وخیاالت الناس األمّیین الُسـّذج، فـي ذات الوقـت الـذي �ّشـر فیـه �ـآراء (د�مـوقر�طس) العلمیـة التـي 

 تؤ�د حر�ة إرادة اإلنسان.
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�ــــلٌّ منهمــــا األخــــرى، وال �قــــول المفكــــر (جلبــــرت مــــوراي) أن الرواقیــــة واألبیقور�ــــة ُتكمــــل  
تتنــافران. وحتــى یومنــا هــذا، فهــذان المــذهبان �قتســمان بینهمــا �ــّل أفاضــل البشــر، و�ــل المفكــر�ن، 

 وعلى األخص في العالم الغر�ي.

وراي، مــلكــن النقــد األساســي، الــذي ُ�مكــن توجیهــه إلــى فلســفة أبیقــور، �حســب رأي جلبــرت  
ففي مذهبـه یبـدو الكفـاح غیـر ُمجـٍد، و�عجـز الفـرد تمامـًا هو ذلك الحزن الُمخّیم على عقیدته �لها، 

فلســفة إذا حــاول تحســین العــالم، وأحســن نصــیحة ُ�قــّدمها للنــاس، الهــرب مــن الحیــاة، فلســفته إذن 
ضـــعف ولیســـت فلســـفة قـــوة. ومـــن هنـــا، �انـــت دعوتـــه إلـــى تخفیـــف االنفعـــاالت وتعـــدیل العواطـــف 

دیدة، واالنحـراف عـن ُسـُبل المطـامح الكبیـرة. �ـان الحادة، وسكب الماء البارد علـى األحاسـیس الشـ
، مثلما حدث أ�ـام هز�مـة أثینـا تحـت أقـدام ىهّمه األعظم التخفیف عن الناس وقت الكوارث الُعظم

ـــه ُمنصـــبًا علـــى تقلیـــل رغبـــات اإلنســـان، وأال یتوّقـــع الكثیـــر مـــن هـــذا  أعـــدائها المقـــدونیین. �ـــان همُّ
   العالم.

ها الرواقیــة فــي المشــكلة األخالقیــة، ففــي حــین تــرى الرواقیــة أّن تجــاوزت األبیقور�ــة منافســت 
َمْن لم �ُكن خیرًا، فال بد أنه شر�ر، أعلنت األبیقور�ة أّن للخیر درجات، وللشر درجات، وأّن هنـاك 

ئیك �عض الشر أهـون مـن �عـض). ذلـك أن ، �قول شاعرهم (حنا)ن�ْ رَّ هون الشَّ ـ(أ رب بعما ُ�سّمیه ال
ـــرًا مائـــًة فـــي المائـــة، وال شـــر�رًا مائـــة فـــي المئـــة، بـــل هنـــاك درجـــات ومراتـــب اإلنســـان ال �كـــو  ن خیِّ

لها.  ومعاییر، قد تتباین وظروف �ثیرة ُتخّفف من أحكامنا أو ُتعدِّ

لكــّن هــذین المــذهبین �عــودان لیّتفقــا فــي إ�مانهمــا �الُنبــل المطلــق للحیــاة الروحیــة، وأرجحیــة  
ك األشـــیاء الماد�ـــة، وتكـــد�س المـــال والفضـــة والـــذهب، جمـــال الـــنفس ولطـــف الطبـــاع، علـــى امـــتال

والحرص والمحافظة على �ل ذلك. لقد آمن فالسفة هذین المـذهبین �ـأّن الحكمـة والفضـیلة أشـرف 
وأثمـــن مـــن جمیـــع مجـــوهرات العـــالم، وأن غا�ـــة اإلنســـان العظمـــى هـــي الحصـــول علـــى االنســـجام 

 والوفاق مع نفسه ومع اآلخر�ن.

ونساء العهود القد�مة یتصّرفون جیًال �عد جیل �حسـب هـذا المفهـوم  وقد ظّل أعاظم رجال 
ـــَدِرهم، الفلســـفي، و�ـــان النـــاس �حترمـــون أولئـــك الحكمـــاء األفاضـــل أشـــد االحتـــرام، و�رفعـــون  مـــن َق

ــا اإلســالمي �مكــن أن نعــّد  و�ّتخــذونهم القــدوة العظمــى فــي جمیــع مســالكهم وتصــّرفاتهم، وفــي تراثن
 االتجاه.الفارابي أصدق مثل لهذا 

 شیئًا من أشعار المثنوى التي ُتوّضح تأثره �المذهب األبیقوري:اآلن نقتبس  
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 أثناء السفر، مما ُیوقع المسافر في المهالك. مالقول �الجبر معناه النو  -1
 الدنیا سجن �بیر، فخّلص نفسك من قیودها. -2

 لیكن �حثك ُمنصبًا على الحقیقة، ولیس ظلها. -3

 ب على جمیع المخلوقات إال �العقل والعلم.ما استطاع اإلنسان أن یتغلّ  -4

 الدنیا في تجّدٍد ُمستمر، و�ل شيء ال بّد أن یتحّول إلى شيٍء آخر. -5

 الحیاة تآلف بین األضداد ، والموت یبدد تلك األلفة. -6

إّن (تحــت) و(فــوق) و(أمــام) و(وراء) أوصــاف للجســم المحــدد الــذي تــراه العــین، أمــا  -7
 اٍه معین.الروح المتأللئة فلیست ذات اتج

لكل نبّي ولكـل ولـّي سـبیله الـذي اّتخـذه لنفسـه �ـي �صـل إلـى الحقیقـة، المسـالك مهمـا  -8
 اختلفت، ُتوصلنا إلى غا�ٍة واحدة.

 لیس دفتر الصوفي سواد الحروف، إنما دفتره قلٌب أبیض شفاف �الثلج. -9

 ل.طالما شغلَت نفسك بتقد�م الدسم والحلوى لبدنك، فلن یتهیأ لك رؤ�ة جوهرك الجمی -10

 ذلك المنافق �ضع المسك فوق جلده، لكنه یرمي روحه داخل وعاء القمامة! -11

التقلیـد والتضـلیل، نـور ینفـذ إلـى أعمـاق القلـب عـن  صـدأال بد لنا مـن نـوْر بـريء مـن  -12
طر�ق تیار الفكـر، فنعـرف بواسـطته حقیقـة الـدنیا، نعلـم أن مّلـة العشـاق مفصـولة عـن 

 جمیع الملل والعقائد.

قــع فــي جــراء األســماء، فــإذا تقــّدموا نحــو المعنــى ســاد الوئــام وانتهــى اخــتالف الَخلــق � -13
 الشقاق.

ما مرآة الـروح إال وجـه صـدیق، حـین رأیتـك قلـت لنفسـي: لقـد وجـدُت فـي عینیـه ُشـعلة  -14
 الحق.

فیما عدا المذاهب الفلسفیة المذ�ورة، ُتظِهر أقوال الرومـي وأشـعاره دالئـل أكیـدة علـى تـأّثره  
، ال ســـیما هیــراقلیطس، ود�مـــوقر�طس. وال شـــك أن إتقانـــه للغـــة ذر�ینالســـفة الـــالشــدید بنظر�ـــات الف

ـــى أفكـــارهم،  ـــه االطـــالع عل اإلغر�قیـــة، فضـــًال عـــن اللغـــة الیونانیـــة الدارجـــة، فـــي عصـــره، ســـّهل ل
ونظر�ـــاتهم، و�بـــدو أن أهـــم مـــا أثـــار اهتمامـــه مـــن تلـــك اآلراء، مبـــدأ الحر�ـــة فـــي الكـــون، وانتفـــاء 

 الحیاة �استمرار. �قول الرومي في �عض أشعاره:السكون، وفكرة تجّدد 

(فــي �ــل شــهقة تخلــق الحیــاة وتتحــول إلــى شــيء جدیــد �عــد قلیــل، �جــري ذلــك دون توقــف  
إلى األبد. غیر أننا ال نرى أن ثبوت األشیاء فـي أماكنهـا، ولـذلك �صـعب علینـا أن نتصـّور وجـود 

جســـادنا، فـــي عظامنـــا وجلودنــــا الحر�ـــة والتحـــّول. ومـــع ذلـــك، فـــنحن نحـــس �جر�ـــان العمـــر فـــي أ
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وأعضــائنا. هــذا یــدلنا علــى وجــود الحر�ــة، الواقــع أنــه لــیس هنــاك فــي هــذا العــالم العظــیم �لــه شــيء 
ثابت أو ساكن على اإلطالق، فكل عالم یلد في �ل لحظة عالمًا جدیـدًا، التـراب �مـتص المـاء �فـٍم 

واإلنســـان �أكـــل  ،ى �النباتـــات، فینمـــوال نـــراه، فتشـــق النباتـــات طر�قهـــا نحـــو الهـــواء، والحیـــوان یتغـــذّ 
 النباتات والحیوانات فیحیا، وهلم جرًا). وفي موضع آخر �قول:

رأیــت ذراٍت �ثیــرٍة تتصــارع فیمــا بینهــا فــي حــرٍب أبد�ــة، ذرة تتحــرك نحــو الیســار، وأخــرى ( 
ام نحو الیمین، وثانیة تهبط إلى األسفل، فانظر �ا صاحبي وافهم هذه التناقضـات، وسـوف تـرى دو 

 تلك الحر�ة المر�عة التي بدونها لن تكون الحیاة).

لیطس فــي الصــیرورة الدائمــة للخلــق، وتوّصــل إلــى أن قیــراههكــذا آمــن الرومــي بنظر�ــات  
األجساد عند الموت تتحّول، أي تتجّدد، فهي غیر ُمعّرضة للفناء، وهذا التحّول یؤدي إلى تحسـین 

 ه إلى عشق الجدید، ألّن التجدد ُسّنة الحیاة.الحیاة وارتقائها، فال عجب أن یدعو ُمر�د�

لعل من المناسب في هذا النظام أن أعرض �عـض أفكـار هیـراقلیطس التـي َوَجـَدت صـدًى  
 حسنًا في نفس جالل الدین الرومي، وانعكست بوضوح في أشعار.

 من آراء الفیلسفو اإلغر�قي الد�الكتیكي: 

 )29( -یراقلیطس ه - 

و عالم أزلي أبدي، تقوم فیه النار بتحر�ك جمیع األشـیاء، ه Kosmosالكون المنظم  -1
وم هـــذا الكـــون علـــى فكـــرة التضـــاد (الـــد�الكتیك)، المـــؤدي إلـــى الحر�ـــة واالرتقـــاء، قـــو�

والحر�ة عند هیراقلیطس هي الُمطلـق، واكتشـف أن المـادة ال تكـون بـدون حر�ـة. وأن 
 هذه المادة المتحر�ة هي أساس الوجود.

نقیضــها، فالبــارد �صــبح حــارًا، والحــار �صــبح �ــاردًا، والرطــب كــل صــفة تتحــول إلــى  -2
 �صبح جافًا، والعكس �العكس.

 مادة تفّرق وتجمع، وتز�د وتنقص.ال -3

ال �مكن النزول في ماء النهر مرتین، ألّن میاهًا جدیدة تغمرك دائمـًا. (�قصـد أّن �ـل  -4
 یس هو).ن ُمتغّیر، �ل شيء في الكون هو نفسه وفي ذات الوقت لو شيء في الك

                                  
 بیروت. –نسیب نمر  –) تصور الد�الكتیك عبر التار�خ 29(
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الّتنـــازع (التضـــاد) ولـــیس االنســـجام (الهـــارموني)، هـــو ِســـرُّ الوجـــود، ألن التضـــاد هـــو  -5
 سبب الحر�ة، ولواله لسیطر السكون والجمود على العالم وانتهى العالم إلى الفناء.

 على الذهب! التبنمیر تؤثر حال -6

فــي  أغلــى مــاء وأرخصــه هــو مــاء البحــر. إذ أن الســمك �شــرب مــاء البحــر فیحیــا �ــه، -7
حین یهلـك اإلنسـان إذا شـر�ه، فـاألمور إذن نسـبیة، ولـیس ثمـة حقیقـًة مطلقـة أو ثابتـة 

ّرًة زمـن الحصـاد، وهـذا القـانون ضـّیـدة فـي وقتهـا، مفعند هیراقلیطس، األمطـار مـثًال م
ـــى �ـــل شـــيء، فكـــل شـــيء ُ�مكـــن أن �كـــون مُ  ـــك �حســـب مضـــراّیـــدًا و ف�صـــّح عل ، وذل

 الظروف واألشخاص واألحوال.

 للعدالة أن ُتَعّد فضیلة لوال وجود األضداد. ما �ان -8

 الطر�ق إلى أعلى و�لى أسفل واحد. -9

 البدا�ة والنها�ة في محیط الدائرة واحدة. (�قصد أن العالم �ال بدا�ة و�ال نها�ة). -10

                            ************* 

بهــــا هــــي ذات  فــــي بدا�ــــة هــــذا الفصــــل، ذ�رنــــا أن المواضــــیع التــــي شــــغل الرومــــي نفســــه 
المواضیع التي انهمك فیها جمیع مفكري القرون الوسطى، ثم أننـا قـّدمنا شـرحنا مختصـرًة للمـذاهب 
الفلســفیة التــي اســتند إلیهــا فكــر الرومــي. وعلــى ذلــك، فلــیس مــن الضــروري تفصــیل الحــدیث عــن 

جمیــع  حكا�ــا المثنــوي، أو عــرض مختلــف األفكــار الــواردة فیــه. خصوصــًا، وأن الرومــي شــأنه شــأن
على مذهب األفالطونیة المحدثـة التـي ال أجـد أ�ـة فائـدٍة مـن التعر�ـف بهـا، یتعكز المتصوفة، �ان 

ـــب ومؤلفـــات التصـــوف تفـــیض شـــرحًا وتفصـــیًال، وتوضـــیحًا لهـــا، دون �ـــل المـــذاهب  مـــا دامـــت ُ�ُت
 والنظر�ات الفلسفیة!

ساسـیة التـي توّصـلت في ختـام البحـث، أتمنـى أن أكـون قـد ُوّفقـت إل�ـالغ القـارئ الفكـرة األ 
ـــٍر  ـــدین الرومـــي اّتخـــذ التصـــوف ســـتارًا أراد �ـــه أن �شـــّف عـــن اّتجـــاٍه ُمبّك إلیهـــا، وهـــي أن جـــالل ال
لرومانتیكیة ُمتحّررة النزعة، شبیهة برومانتیكیة القرن التاسع عشر في أورو�ا. فكثیر مـن "غزلیاتـه" 

تس وجیتـــه وشـــیلر، وترتســـم أمـــام و"ر�اعیاتـــه" و"قصـــائده" تســـتدعي إلـــى أذهاننـــا أناشـــید شـــیلي و�یـــ
ــیم بلیــ ولوحــات تیرنــر ومنــاظر فــان �ــوخ، وموضــوعات دوال �ــروا، وتســتثار فــي  كأعیننــا رســوم ول

بتهوفن وشو�ان، وتشا�كوفسكي، وهلـم جـرًا. �ـالطبع، فلـیس المقصـود بهـذه المقارنـة  نأسماعنا ألحا
الرومانتیكیین مـن الشـعراء والرسـامین التمثیل المتطابق الدقیق، إنما أرى أن الُمعجبین، �كل هؤالء 

جالل الدین الرومي إلى خانتهم دون تردد، ذلك أن الرومي �ان ذا  �ضیفواوالموسیقیین، ال بد أن 
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أهـــداف فنیـــة واجتماعیـــة قر�بـــة مـــن أهـــداف هـــؤالء الرومـــانتیكیین، و�ـــان مزاجـــه االنفعـــالي مشـــابهًا 
 عي ال �قل عمقًا و�عدًا عما �انوا �متلكون.إبدا لخیال محلق ألمزجتهم، هذا فضًال عن امتالكه 

مــن ناحیــٍة ثانیــة، عــّد جــالل الــدین الرومــي نفســه مســلمًا للنــاس، لألفــراد �شــكٍل أساســي،  
أشـبه مـا �كـون �أبنـاء معتمدًا السا�كوجي، وسیلة أساسیة فـي التـأثیر فـي النفـوس، و�هـذا �لـه، فهـو 

 )30(. قلبًا ومزاجًا وطموحًا.عصرنا الحدیث

 التعلیق التالي المؤ�د لما أقول: Meydan Larousseفي الموسوعة التر�یة یرد  

(كتاب الدیوان الذي �فیض �قصائد الحب الذي عاشه الرومي، �قابل �تاب المثنـوي الـذي  
تحتشــد فیــه أفكــاره وفلســفته. فــي الــدیوان الكبیــر، نجــد أن الفكــرة األساســیة هــي الحــب، الحــب الــذي 

ــى فــي اإلنســان، وفــي الحیــوان، بــل حتــى فــي �ــل مظــاهر الطبیعــة، مــن أجــل ذلــك، ال یــرى  یتجّل
الرومـــي أي معنـــى للتفرقـــة والتمییـــز بـــین البشـــر، �ســـبب اخـــتالف عـــروقهم وأجناســـهم، وأد�ـــانهم، 

ة للشــرح، ألنهــا بلــوطبقــاتهم االجتماعیــة، ثــم أن الحــب، فــي رأي الرومــي، وضــعیة أو حالــة غیــر قا
. وحــین اعترضــه أحــدهم قــائًال (الحــب.. دائمــًا ّال مــن عاشــهاتجر�ــة أو خبــرة شخصــیة. ال �عرفهــا إ

الحـــب.. مـــا هـــذا الحـــب الـــذي ال تفتـــأ تتـــرّنم �ـــه دون ملـــٍل أو �لـــل؟) أجا�ـــه الرومـــي: (ُكـــن مكـــاني 
ــم تقتصــر علــى تغییــر األمزجــة االنفعالیــة لألفــراد، و�نمــا  ــم!) علــى أن جهــود الرومــي ل وســوف تعل

الُخُلقیة، عن طر�ق تدر�بهم من جدید علـى عـاداٍت إنسـانیٍة  ذلك إلى محاولة رفع مستو�اتهم تتعد

                                  
ر�ما �ان إعجاب الرومـي �ـالرازي الفیلسـوف، هـو المسـؤول  كر الرازي، رائد الروح الثور�ة في القرون الوسطى.) تأثر الرومي �أبي �30(

ثـرة الحقیقي عن الروح التحرر�ة الثور�ة في فكره، ذلك أن طائفًة �بیرة من التعالیم والمبادئ التي نادى بها جالل الـدین الرومـي وتتـردد �ك
 حّیزًا واسعًا. في مؤلفات الرازي، وتأخذ منها

الرازي نادى �المساواة بین البشر، دون النظر إلى ألوانهم أو أجناسهم، أو طبقاتهم االجتماعیة، وشملت دعوته إلـى المسـاواة، وقوفـه ضـد 
قتصـادي فـي استعباد الرجل للمرأة، وضد العبود�ة واالسترقاق، و�ان الرازي مـن أوائـل الفالسـفة المسـلمین الـذین اكتشـفوا تـأثیر العامـل اال

بناء المجتمعات، ومن أجرأ دعواته ُمناداته �إلغاء الحكومات و��طال شـتى المؤسسـات التا�عـة للسـلطة أو التـي تـدعم السـلطة، �المؤسسـة 
الدینیة مثًال، ور�ما �انت هذه اآلراء الثور�ـة هـي المسـؤولة عـن فقـدان �ثیـر مـن مؤلفاتـه وسـكوت أغلـب البـاحثین عـن ذ�ـره، وقـد یتسـاءل 

لسـامع: �یــف تهیــًا للــرازي فــي ظلمــات القــرون الوســطى أن �كتــب بهــذه الجــرأة؟ والجــواب، أنــه عــاش فــي ظــّل الدولــة الســامانیة فتــرة، وهــم ا
ت من رجال الدین في الدولـة العباسـیة، أمـا عـن عملـه لـدى العباسـیین، فقـد اقتصـر، علـى فلالذین قّدموا الرعا�ة الالزمة له، ولوالهم لما أ

 الطبا�ة و�دارة البیمارستان وعمل األدو�ة، والكتا�ة حول ذلك. وحصل عندهم على المكانة الرفیعة عن هذا الطر�ق. األغلب، على
والــرازي تــأثر �مــذهب الــذر�ین وعلــى األخــص بــد�موقر�طیس وأبیقــور، ومــع أن الــرازي رفــض منطــق أرســطو، إال أنــه اســتفاد مــن طر�قتــه 

 إضافًة إلى تخصصه الطبي.التجر�بیة، ألن الرازي �ان �یمیائیًا 
 ومي:ر �ان للرازي من تأثیر في شعر ال مافیما یلي نقتبس عن نیكلسون قطعًة من مترجماته عن الدیوان الكبیر، وهي تعكس 

، ال بل اآلن؟ ال أعظم الصلیب وال الهالل، لسـت مجوسـیًا وال یهود�ـًا، ال الشـرق وال الغـر ع(�ا عجبًا أنا عند نفسي مجهول، فباهلل ماذا أف
البر وال البحر لي دار، ولیس بیني و�ین المالئكة سبب، ما تر�یت في الهند وال في العراق أو خراسان، ال أقیم فـي هـذه األرض أو تلـك، 

 تنّزهت روحي واستعلت في محبوب هو الواحد األحد).
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كر�مــة، تســتند أو تقــوم أساســًا علــى مفــاهیم األدب والــذوق، وُحســن المعشــر، و�ــرم الــنفس، وِســعة 
األفــق، وتعّلــم التســامح، واإلدراك القلبــي لمتاعــب اآلخــر�ن، والمیــل إلــى المســاعدة، والتــراحم، وحلــو 

ن الرومي مشغوفًا برقع قیمة الفرد، شدید الحرص على إعـادة االنسـجام الكالم، الخ. �اختصار، �ا
 إلى روح اإلنسان الذي فَقد راحته النفسیة، وانطوى على ذاته غر�بًا متقوقعًا �الحلزون الضعیف!

�اإلضافة إلى �ل ذلك، توّصل الرومي إلى اكتشاف خصائص سـیكولوجیة للغـة، ر�مـا لـم  
هـا مثلـه. فقـد وجـد أن النـاس ُ�سـتثارون �الكلمـات، أي أن لأللفـاظ ُقـدرة یتهیأ ألحد من قبله أن �فهم

حفیــة علــى تحر�ــك االنفعــاالت النفســیة، ودفــع اإلنســان إلــى العمــل والفاعلیــة، �ــذلك أدرك أن تــأثیر 
الكالم في عقل اإلنسان یتّم �صـورٍة أوتوماتیكیـة، وأن النشـاط العقلـي للبشـر یتحـدد �مقـدار أو عـدد 

 ي �عرفونها و�ستخدمونها في أحادیثهم و�تا�اتهم.األلفاظ الت

ومـــن محصـــلة أقـــوال الرومـــي، نســـتطیع أن نـــرى أنـــه اكتشـــف قبـــل (ســـبینوزا) أن األنبیـــاء  
جمیعـــًا اعتمـــدوا علـــى اللغـــة فـــي توصـــیل رســـاالتهم إلـــى النـــاس، ألنهـــم عرفـــوا مـــا للغـــة مـــن تـــأثیر 

ة قـادرة علـى اسـتثارة مختلـف الحـوافز سا�كولوجي عمیق في النفوس، وما لأللفاظ من طاقة تهییجی
لــدى البشــر. وال شــك أن إتقــان الرومــي للغــات اإلغر�قیــة والفارســیة والعر�یــة، فضــًال عــن لغــة قومــه 
أي التر�یــــة، ســــاعده علــــى التوصــــل إلــــى تلــــك االســــتنتاجات التــــي لــــم تكــــن معروفــــًة بــــین ُمفّكــــري 

ة هو الـذي ُ�فّسـر اعتقـاده الـذي رّدده فـي الحضارات القد�مة. إن إدراك الرومي لهذه الحقائق العلمی
المثنوي في أن األد�ان، مهما اختلفت عن �عضها، ال بد أن توصل البشر إلى األهـداف والغا�ـات 
ذاتها (الهدف واحد والُسُبل ُمتعددة) على حّد قوله. وقد الحظ أن الشعوب فـي أ�ـام بـداوتها، �انـت 

وذلــك �حســب درجــة تطّورهــا الحضــاري، والكــاهن والســاحر ُتعــّد الشــاعر �اهنــًا أو ســاحرًا أو نبیــًا، 
والنبـــي �ســـتخدمون اللغـــة واســـطًة أساســـیًة فـــي تبلیـــغ أفكـــارهم ومطـــالبهم وأوامـــرهم إلـــى النـــاس. إن 
استنتاجات الرومي هذه �جـب أال ُتثیـر دهشـتنا، فالصـوفي والسـاحر والكـاهن، علـى أ�ـة حالـة، لهـم 

هة أ�ضــًا. علــى أن المهــم فــي هــذه القضــیة أن جــالل أهــداف متقار�ــة، و�ســتخدمون وســائل متشــاب
ــه، فلقــد أدرك أن  ــدین الرومــي تجــاوز جمیــع المتصــوفة حــین فهــم حقیقــًة خارقــًة أو هكــذا بــدت ل ال
ــم مــن المعتزلــة أن آلهــة الشــعوب جمیعــًا ذات  النــاس فــي واقــع األمــر �عبــدون (الكلمــة)، ور�مــا تعّل

شــعب مــن الشــعوب تتمّیــز �خصــائص ال تتجـــاوز صــفاٍت لفظیــة أكثــر منهــا تجر�د�ــة. فآلهــة �ــل 
ــیهم فــي المثنــوي  قــدرات لغــة ذلــك الشــعب. ولكــي یوضــح الرومــي هــذه المســألة لُمر�د�ــه، قــّص عل
حكا�ــة راعــي ســاذج قابلــه النبــي موســى فــي البر�ــة ورآه ُینــاجي رّ�ــه �انفعــاٍل شــدید، فمضــى �ســتمع 

ن �مـــّن علـــى هللا �األطعمـــة اللذیـــذة، التـــي إلیـــه. و�ذا �ـــالراعي ُ�خاطـــب رّ�ـــه �صـــورٍة غیـــر الئقـــة، �ـــا
ـد سـذاجة  قّدمها له قر�انًا: الجوز واللوز والفواكه والعسل، إلى آخر هذه األفكار الضـحلة التـي ُتَجسِّ
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الراعــي. عنــد هــذا، لــم �طــق موســى صــبرًا، فمضــى ُیــوّ�خ الراعــي، ثــم شــرع ُ�عّلمــه طر�قــة مخاطبــة 
المســكین لــم �ســتطع أن �فهــم مــن �ــالم موســى حرفــًا، الــرب، �حســب جاللــه وعظمتــه، لكــّن الراعــي 

ولــم �ســتطع أن �عــرف موضــع الخطــأ فــي دعائــه ونجــواه، فــأطرق محزونــًا، ثــم انصــرف �ائســًا مــن 
غفــران هللا. عنــد ذلــك نــودي موســى: "هــل أمرنــاك �ــا موســى أن ُتبِعــد النــاس عــن ســبیلنا؟ أهــذا مــا 

ا �قلــٍب ُمخلــٍص صــادق ال �عــرف الكــذب وال أرســلناك مــن أجلــه؟ ذلــك الراعــي المــؤمن �ــان ُیناجینــ
 التكّلف، فلماذا زجرته؟ وها أنت ُتبعده عن عبادتنا" �كى موسى واستغفر ر�ه �عد أن أدرك خطأه.

هــذه الحكا�ــة قصــد بهــا الرومــي أن ُیوّضــح للنــاس دور اللغــة فــي إ�ــالغ الرســاالت الدینیــة،  
ا �قـول �عـد ذلـك (كثیـر مـن الصـوفیة یتوّهمـون وهي ُتثبت فهمه الحقیقي لهذا الدور، فلُنصِغ إلى مـ

مــة)!! ثــم و �ــأنهم �عشــقون الــذات اإللهیــة، ومــا هــم فــي الحقیقــة إّال عّشــاق األســماء والصــفات الموه
هم. و�نمـــا یتعـــّین علـــى و �مضـــي شـــارحًا مقصـــده (مـــاذا ینـــتج عـــن األســـماء والصـــفات؟ الخیـــال والـــ

 السم، أي عن المدلول).العاشق أن یتجاوز االسم والصفة، و�بحث عن صاحب ا

لم �فقد جـالل الـدین الرومـي إ�مانـه �ارتقـاء اإلنسـان وتقـّدم الحیـاة �كـل أشـكالها وأصـنافها،  
اإلنسـان فـي هـذا التقـدم، �قـول العـالم جولیـان هاكسـلي أول رئـیس  وظّل ُمصرًا ومؤ�دًا ألهمیة دور

ل سیكولوجیًا اجتماعیًا. یر�د أن تقـّدم لمنظمة الیونسكو العالمیة (إن ارتقاء اإلنسان لیس بیولوجیًا ب
العلــوم والتكنولوجیــا، قــد قفــزا �اإلنســان فــي مئــة الســنة األخیــرة، قفــزاٍت لــم �عــرف اإلنســان مثــیًال لهــا 
خـــالل مالیـــین الســـنین الماضـــیات، وهـــذا دلیـــل أكیـــد علـــى أهمیـــة دور اإلنســـان نفســـه، فـــي تقّدمـــه 

 وارتقاء نوعه.

مــن أوائـل الُمبــدعین الـذین فهمــوا هـذه الحقیقــة، فهـو، مــن  كـان جــالل الـدین الرومــي واحـداً  
ثــم، رائــد الفلســفة اإلنســانیة األخالقیــة التــي یــدعو إلیهــا أعــاظم فالســفة عصــرنا، الفلســفة التــي ُتشــّدد 

فـــي ســـبیل تقـــّدم علـــى العـــبء الُملقـــى علـــى عـــاتق اإلنســـان، مـــن أجـــل أداء دوره اإل�جـــابي النبیـــل، 
 ، بهدف تحسین شروط الحیاة لجمیع الكائنات.اإلنسانیة، وتكییف الطبیعة
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