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هل كان شمُس تبريزي 
ا؟  إسماعيلّيً

خالد محمد عبده 

تعّبر كلمة الباحث واملرتجم حممد علي موحّد ب�شدق عن 
عدم التفات الدرا�شات العربية املعا�شرة اإىل �شخ�شية �شم�س تربيزي، 

على الرغم من ال�شهرة التي حتققت للّرومي و�شم�س باجتماعهما مًعا، 

فلم ُيعرف الرومي قبل �شم�ٍس اإاّل �شيًخا وواعًظا متابًعا للتقليد ال�شويف 

كاأبناء  العلم  متلّقًيا  ال�شابقي،  ال�شوفية  نهج  على  متاأّدًبا  ع�شره،  يف 

�شم�ٍس  عن  نعرف  ال  كذلك  للمريدين.  مرّبًيا  لل�شريعة،  دار�ًشا  ع�شره، 

يبحث  كان  ما  على  وعثوره  بالرومي،  لقائه  قبل  الي�شري  النزر  �شوى 

عنه؛ اإذ )كان املطلوب ل�شتة ع�شر عاًما ينظر يف وجه املحبوب، فاأدرك 

.)1(
الطالب بعد خم�شة ع�شر عاًما اأنه جديٌر باالهتمام(

( باحث م�صري متخ�ص�ش يف الإ�صالميات والت�صوف ومدير طوا�صني للت�صوف والإ�صالميات. (
)1( مقالت �صم�ش تربيزي، �ش763، نقاًل عن فرانكلني لوي�ش، الرومي ما�صًيا وحا�صًرا، �صرًقا وغرًبا- حياة جالل الدين الرومي وتعاليمه 

و�صعره، ترجمة عي�صى علي العاكوب، ن�صرة وزارة الثقافة، دم�صق، 2010، �ش342.

( باحث م�صري متخ�ص�ش يف الإ�صالميات والت�صوف.  (  ) (
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اأن قّلة املعلومات عن �صم�ٍش كانت �صبًبا فيما اكتنف تلك ال�صخ�صية  ول ريب 
من غمو�ش واإبهام؛ مما جعل الدار�صني يخلطون بني �صخ�صيات عّدة حتمل ال�صم 
نف�صه، وينظر اإليها بعني التقدي�ش من ِقبل املحبني، ف�صار �صم�ش مرة �صوفيًّا ومرة 
اإ�صماعيلي املذهب والعقيدة، م�صترًتا ممار�ًصا للتقية، ومرًة �صّنًيا �صافعًيا، ومرة ُيذكر 
من  الكّم  هذا  و�صط  ال�صخ�صية  مالمح  وتغيب  املذهبي،  للتحول  اأمنوذًجا  باعتباره 

التخمني.

امل�صاألة  الورقة حقيقة �صم�ش تربيزي ومذهبه، وتدخل هذه  �صنتناول يف هذه 
�صمن اهتمام الباحث بالتلّقي العربي للرومي واملولوية، كما كانت املدر�صة امل�صرية 
تفعل يف بدايات القرن املن�صرم، وتابعها يف عملها اأ�صاتذة اأجالء من �صوريا والعراق 

والأردن وغريها من البلدان العربية.

ولأن الدر�ش الغربي املبكر �صّور �صم�ًصا يف �صورة اأ�صطورية، اعتماًدا على بع�ش 
املعلومات الواردة عند اأفالكي وجامي، راأيت اأن اأعر�ش لآراء طائفة من امل�صت�صرقني، 
دفرتي  وفرهاد  ت�صيتيك  ووليم  وبراون  نيكل�صون  راأي  على  الدرا�صة  متر  هنا  ومن 
وغريهم. ثم تختار اأمنوذًجا ملن كتبوا عن �صم�ش بالفار�صية العالمة فروزانفر املحقق 
لأعمال الرومي، وعطاء اهلل تدين، من املعا�صرين ممن تلقى كتبهم رواًجا يف اإيران 
وحتمل نزعة قومية ظاهرة، وتال هذا الأمنوذج الذي يتبنى املذهب ال�صيعي، اأمنوذج 
ملقاربة اأخرى تناولت الرومي واملولوية مرتكزة على اخللفية ال�صيا�صية والأيديولوجية 
من جهة، وعلى العلم احلديث من جهة اأخرى، وهي مقاربة العراقية اإح�صان املالئكة، 

ثم ناق�صت راأي الإ�صماعيليني العرب يف �صم�ش تربيزي.

شمس تبريزي في مرآة الدرس االستشراقي

ا؟  َمْن ذلك الرجل الذي توّلى تغيرَي الرومّي تغيرًيا تامًّ

تظهره  حوله  حيكت  التي  واحلكايات  عنه،  نعرفه  الذي  الكثري  لدينا  لي�ش 
ك�صخ�صية قوّية جًدا وعلى قدر هائٍل من العتداد الّروحي؛ وقد طّوف يف بلدان ال�صرق 
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الأدنى بحًثا عن �صيخ. ومل ي�صتطع اأحٌد، من �صوفية ذلك الزمان، اأن يكون يف جنوة 
اأنه كان يف وقت من الأوقات مريًدا  من نقده الاّلذع. ويذكر هو نف�صه يف »مقالته« 
ل�صيٍخ كان قد ان�صرف عنه اأخرًيا: )كان يفَّ �صيء مل يب�صره �صيخي، وعلى احلقيقة 

مل يره اأحد قط؛ لكن �صيدي مولنا راآه()2(. 

يعانيه  ما  واملولوية  للرومي  َكلبيناريل  عبدالباقي  الرتكي  املوؤرخ  كلمة  تلّخ�ش 
يف  وانتقاله  وتطوافه  �صم�ش؛  عن  املعلومات  ندرة  من  ال�صخ�صية  هذه  حول  الباحث 
بلدان العامل الإ�صالمي، وقلقه وا�صطرابه، ونقده الالذع للفقهاء وال�صوفية والعلماء 
ال�صابقني، وتوقه للح�صول على ما ي�صبع روحه الطاحمة لعرفان وت�صوف يختلف عما 

هو �صائد يف ع�صره.

»ال�صم�ش  درا�صاتها  اآخر  يف  �صيمل  ماري  اأّنا  الأملانية  امل�صت�صرقة  نّبهت  وقد 
الرومي«)3( من مغبة  الدين  الكبري جالل  الإ�صالمي  ال�صاعر  اآثار  درا�صة  املنت�صرة: 
اخللط بني )�صم�صني(؛ اإذ يعرف اأهل الهند �صخ�صًا اآخر بال�صم نف�صه ينت�صب اإلى 
الدين  �صم�ش  الروحي  و�صيخه  الرومي  الدين  جالل  فريتبط  الإ�صماعيلية،  الطائفة 
التربيزي بتقليد روحّي اآخر: يف مدينة ُمْلتان، �صريُح �صخ�شٍ ا�صمه �صم�ش تربيزي هو 
مزاٌر للموؤمنني. ويف اأّي حال، ينتمي البناء الب�صيط املزخرف بالآجر الأزرق والأبي�ش 
مع �َصْرٍو زيني اإلى املب�ّصر الإ�صماعيلي ال�صهري )�صم�ش تربيزي( مبرتبة اأحد ال�صيوخ 
اخلم�صة »بنج بريي« ]بالفار�صية[، وهم جمموعة من خم�صة اأولياء ظّلوا زمًنا طوياًل 
حمّل توقري كبري يف اأجزاء من الهند خ�صو�صًا يف وادي ال�صند. ويعرُف اأدُب ال�ّصنِد، 
الذي يخلط دائًما بني مع�صوق الرومي واملبّلغ الإ�صماعيلي اأ�صاطري كثرية حول �صم�ش 
هو  الإ�صماعيلي  �صم�ش  اعتبار  ميكن  ل  حال  اأية  على  باأنه  تقطع  لكنها  تربيزي)4(. 

)2( Gölpinarli, Mevlana, p 48

)3( لقت كتابات امل�صت�صرقة الأملانية اأّنا ماري �صيمل عن الت�صوف الإ�صالمي عناية من الأكادميي والأديب واملرتجم ال�صوري عي�صى علي 
اإلى  واأهدتها  الإجنليزية،  باللغة  واألقتها على طاّلبها يف هارفارد  الإ�صالم،  ال�صوفية يف  الأبعاد  التي كتبتها عن  العاكوب، فمحا�صراتها 
اأولياء �صرياز، راأى العاكوب �صرورة نقلها، فعل ذلك مفتوًنا مبدى مو�صوعية �صيمل واطالعها الوافر على جغرافية ال�صعراء وخريطة العامل 
الإ�صالمي الروحي، وكما اهتم بهذا العمل اهتم بعملها ال�صخم عن الرومي »ال�صم�ش املنت�صرة اأو ال�صم�ش الظافرة« وعكف على نقله اإلى 

العربية ا�صتمراًرا خلطته املعرفية يف ن�صر )الأدب املوؤّدب( كما يتجلى يف تراث الرومي.

)4( راجع: اأنا ماري، �صيمل، ال�صم�ش املنت�صرة، درا�صة اآثار ال�صاعر الإ�صالمي الكبري جالل الدين الرومي، ترجمه عن الإجنليزية، وقّدم 
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)�صم�ش الّرومي(.

ي�صف امل�صت�صرق الإجنليزي رينولد األني نيكل�صون )1868-1945( )5( �صم�ش 
تربيزي من خالل مطالعاته الأولى يف ديوان �صم�ش للرومي، باأنه �صخ�صية غام�صة 
تتدّثر بلّباد اأ�صود خ�صن، ت�صوي حلظة ق�صرية على م�صرح احلياة ثم تختفي فجاأة 
التي من خاللها يرتبط ا�صم �صم�ش بالإ�صماعيلية، هي  ويف �صرعة فائقة، واملعلومة 
)جالل  اأبناء  من  اإنه  ُيقال:  للمجهول!  املبني  ب�صيغة  نيكل�صون  ل�صان  على  ترد  التي 
الدين( املُلّقب بلقِب )نو م�صلمان = امل�صلم اجلديد( الذي كان زعيًما للح�صا�صني. 
وي�صيف نيكل�صون قائاًل: »اإنه كان اإلى حّد ما اأميًّا، ولكنه امتاز بحما�ٍش روحيٍّ �صديد، 
وقد  الإلهية،  العناية  مبعوث  اأنه  يتخيل  فجعلته  عليه  ا�صتولت  التي  الفكرة  م�صدره 
ا�صتطاع بوا�صطة ذلك اأن ي�صيطر على كّل من قدم عليه اأو دخل يف جمل�صه. وهو من 
هذه الناحية، ومن نواٍح اأخرى تت�صل بحّبه املّتقد، وفقره املدقع، وموته العنيف، �صبيه 
كل امل�ضابهة بالفيل�ضوف )�ضقراط(، فكالهما ا�ضتطاع اأن يفر�ض نف�ضه على اأذكياء 
النا�ش بقدرته على ت�صوير اأفكارهم الب�صيطة يف تعبري فنيٍّ رائع، وكالهما ا�صتطاع 
والتنّور  التثقيف  اإلى  حاجتنا  �صدة  وعن  الظاهرة،  العلوم  خطل  عن  لنا  يك�صف  اأن 
للقوانني  اجلاهلة  والتحديات  ال�صاردة  النفعالت  واأن  حياتنا،  يف  احلب  قيمة  وعن 
هما  اللذين  الأخالقي(  و)ال�صمو  العقلي(  )التزان  فقد  اإلى  توؤدي  اإمنا  الإن�صانية، 

له وراجع مادته الفار�صية الدكتور عي�صى علي العاكوب، موؤ�ص�صة الطباعة والن�صر، وزارة الثقافة والر�صاد الإ�صالمي، 1421 هـــ، �ش605-
.606

)5( يرى عبدالرحمن بدوي اأن اأعظم اأعمال نيكل�صون هو من غري �صك ن�صره لكتاب )املثنوي املعنوي( لل�صاعر الفار�صي الأكرب مولنا جالل 
اإذ ترجمه نيكل�صون و�صرحه وعّلق عليه يف )8( جملدات يف الفرتة )1925-1940( وُن�صر �صمن �صل�صلة جب التذكارية.  الدين الرومي، 
وكانت هذه الن�صرة اأول ترجمة اإلى اللغة الإجنليزية مع التعليقات امللحقة بها. وبالفعل، فقد خ�ّش نيكل�صون مولنا جالل الدين الرومي 
اإلى الفار�صية �صنة  اإيران مّرات عّدة، وقام ح�صن لهوتي برتجمة تعليقات نيكل�صون  وكتاباته بعناية واهتمام كبريين، ومت ن�صر عمله يف 
ا لكتابات مولنا جالل الدين  1995. ويف 1924، قام نيكل�صون بن�صر الكتاب النرثي ملولنا )فيه ما فيه(. ومن اأهم ترجمات نيكل�صون اأي�صً
الرومي ترجمته ال�صهرية لديوان �صم�ش تربيزي )Selected Poems from the Divani Shamsi Tabriz(. ويف 1931، اأخرج 
نيكل�صون يف جملدتني ترجمة اإجنليزية ملجموعة من ق�ص�ش املثنوي مع بع�ش الق�صائد الأخرى. راجع يف هذا ال�صاأن -على �صبيل املثال-: 
عبدالرحمن، بدوي، مو�ضوعة امل�ضت�ضرقني، ط3، دار العلم للماليني، بريوت، 1993، �ش593. وجنيب، العقيقي )امل�صت�صرقون( �ش525 وما 
بعدها، ط5، دار املعارف، القاهرة. ومقال عبدالوهاب، عزام يف جملة الثقافة، العدد )365(، يف تاأبني نيكل�صون. و)حممد والقراآن يف راأي 
امل�صت�صرق الإجنليزي نيكل�صون( جملة الأزهر، مج )32(، ربيع الأول وربيع الثاين 1380هـ، ج 3و4، �ش352–356، ومقال اأبي العال عفيفي 

يف جملة الثقافة، 14 جماديالأولى 1365هـ، العدد )381(.
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مقيا�ش التمييز بني احلكيم واملريد«)6(. 

ويكتفي براون)7( باإيراد ما كتبه نيكل�صون باقت�صاب عن �صم�ش وتاريخه ما قبل 
لقائه بالرومي، ول نعرث يف )تاريخ الأدب( على تعليق حول �صحة هذه املعلومة التي 
جتعل من �صم�ش اإ�صماعيليًّا. وامل�صدر املعتمد عند براون يف احلديث عن �صم�ش ما 

بعد لقائه بالرومي هو الأفالكي)8(.

ل يقّدم وليم ت�صيتيك )William C. Chittick()9( يف كتابه الذي ترجم فيه 
اإلى الإجنليزية قدًرا كبرًيا من املقالت معلومات تاريخية عن �صم�ش)10(، لكنه يرى 
اأن: ا�صم �صم�ش ياألفه قليٌل من الذين �صمعوا عن جالل الدين الرومي،  يف مقال له 
ونادًرا ما تكون معرفتهم �صحيحة ودقيقة. فمعلوماتهم عنه تنح�صر يف و�صوله اإلى 
قونية، ومقابلته للرومي، وما اأّدت اإليه هذه املقابلة من تغيري حال الرومي راأ�ًصا على 
عقب )...( وبذلك يكون �صم�ش قد لعب دوًرا غري مبا�صٍر يف التاريخ الإ�صالمي. ومن 

)6( راجع: اإدوارد، براون، تاريخ الأدب يف اإيران، الكتاب الثاين، ترجمة: اإبراهيم اأمني ال�صواربي، ن�صرة املركز القومي للرتجمة، القاهرة 
2005، �ش657-654.

�صني فـي الأدب الفار�صي، وكتابه »تاريخ الأدب يف اإيران« من اأف�صل ما ُكتب يف بابه. �صافر  )7( اإدوارد غرنفيل براون من اأبرز املتخ�صّ
اإيران وق�صى عامًا بني الفر�ش كما يقول عنوان كتابه الذي �صجل فيه ذكرياته، ويعّلق الأ�صتاذ عبدالرحمن بدوي  اإلى  براون عام 1887 
)1917-2002( على الكتاب قائاًل: »ومن هذا الكتاب ُي�صَت�َصّف نفوُذه فـي فهم العقلية الفار�صية وحما�صُته لالأدب واحل�صارة الفار�صيني، 
كما نكت�صف اجتاهات فكره املقبلة فهو مل يهتم بالفار�صية بو�صفها لغة، بقدر ما اهتم بها بو�صفها اأداة حتمل اأفكار فار�ش وح�صارتها«، راجع 

عبدالرحمن بدوي، مو�ضوعة امل�ضت�ضرقني، ط3، دار العلم للماليني، بريوت، 1993، �ش53-51.

)8( ا�صتهر الأفالكي بكتابه )مناقب العارفني( وهو الكتاب ال�صريي الأكرث طوًل وتف�صياًل يف كل ما يتعلق ب�صرية الرومي واآبائه الروحيني 
وتالميذه ومريديه، وعلى الرغم من اأنه يقّدم معلومات مف�صلة عن اأ�صياء كثرية يف كتابه، فاإن الأفالكي تظّل جوانب كثرية من حياته غري 
معروفة عند املحققني واملوؤرخني، فح�صب ثاقب دده نعرف اأن ا�صم الأفالكي اأحمد اآهي ناطور، تتلمذ لبدر الدين تربيزي، وله �صياحات 
ورحالت قطعها يف �صبيل حت�صيل العلم، وُيقال اإن اأباه كان يروي مناقب بهاء الدين ولد �صلطان العلماء ووالد ح�صرة مولنا جالل الدين. 
 Rumi – Past and Present, East and West- The Life, Teachings, and Poetry of Jalâl ،راجع: فرانكلني لوي�ش
al-Din Rumi-، الرومي ما�صًيا وحا�صًرا، �صرًقا وغرًبا- حياة جالل الدين الرومي وتعاليمه و�صعره، ترجمة عي�صى علي العاكوب، ن�صرة 

وزارة الثقافة، دم�صق، 2010، �ش512-492.

)9( ح�صل وليم ت�صيتيك على الدكتوراه يف اللغة الفار�صية واآدابها حتت اإ�صراف العالمة �صيد ح�صني ن�صر، وخالل فرتة اإقامته يف اإيران 
در�ش على يد م�صاهري العلماء الإيرانيني، من اأمثال جالل الدين اأ�صتياين، وغالم ر�صا اأعواين، والعالمة �صيد ح�صني طباطبائي، وتغّطي 
اأبحاث ت�صيتيك جمالت وا�صعة من الدرا�صات الدينية املقارنة اإ�صافة اإلى درا�صاته ال�صوفية املهمة، كدرا�صته عن ابن عربي، ودرا�صاته عن 
الرومي وترجماته لن�صو�ش العرفان الفار�صي، راجع: مقدمة نا�صر �صمريية التي �صّمنها نبذة تعريفية عن ت�صيتيك يف ترجمته املن�صورة 

)حميي الدين بن عربي، وارث الأنبياء( ن�صرة دار نينوى، �صورية، 2015، �ش14-11.

)10( راجع:
 William C. Chittick, «Me and Rumi- The Autobiography of Shams-i Tabrizi,» 2004.
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هذه النقطة ينطلق �صيد ح�صني ن�صر)11(بدرا�صته حول كتابات الرومي، التي بداأها 
الرومي بعد لقائه ب�صم�ش وحتى اآخر عمره، كتب ن�صر يقول: »مل يكن �صم�ش جمرد 
معّلم �صويف للرومي. فجالل الدين بالتاأكيد قد در�ش الت�صوف ل�صنوات عديدة قبل 
لقائه به، لكن يبدو اأن �صم�ًصا هو الر�صول الإلهي الذي اأظهر احلالة الروحية للرومي 

بهيئتها ال�صعرية«)12(.

وقد نّوه اأي�صًا فرانكلني لوي�ش اإلى هذا اخللط يف الأمر، قائاًل: �صّورت الأ�صطورة 
�صم�صًا فاتنًا للجماهري، �صاذجًا، جّواًل ممتلكًا طاقات خارقة، اختار الرومي ا�صمه 
وهذه  لغزلياته.  اأدبية  �صخ�صية  وتقدمي  مريديه  اختبار  ابتغاء  تدينه  بوؤرة  ليكون 
النظرة منعك�صة يف اآثار جامي ودولت�صاه، واإلى حد ما الأفالكي. وقد عك�ش الدر�ش 
اأّن  براون  اعتقد  اإذ  �صم�ش،  اإلى  املتاأخرة(  )الأ�صطورية  النظرة  هذه  املبكر  الغربي 

�صم�صًا كان البن جلالل الدين ُنو ُم�صلمان الذي ق�صى على فرقة احل�صا�صني)13(.

على  اعتماده  خالل  من  فرانكلني)14(  يوردها  التي  �صم�ش  اأخبار  من  ي�صتفاد 
بًا ملذهب من  )مقالت �صم�ش والأفالكي( -بالدرجة الأولى- اأن �صم�ًصا مل يكن متع�صّ
املذاهب الفقهية، فهو واإن تعّلم الفقه ال�صافعي و�صار �صافعي املذهب، كان يقول اإنه 
لن ي�صمح لنتمائه اإلى املذهب ال�صافعي باأن يقف يف طريق قبوله الأ�صياء النافعة يف 
ا اإذن -ح�صب املقالت- قارًئا على نطاق وا�صع  اأعمال اأبي حنيفة. كان �صم�ُش �صافعيًّ

)11( �صيد ح�صني ن�صر مفّكر اإيراين، واأ�صتاذ زائر يف اجلامعات الغربية: هارفارد وبرن�صتون وغريهما. له اأكرث من )25( كتابًا واأكرث 
من )500( مقالة باللغات الفار�صية والإجنليزية والعربية والفرن�صية، وقد ترجمت موؤلفاته اإلى عديد من اللغات، مثل الأملانية والإ�صبانية 
Li- )والعربية وغريها من اللغات، وقد �صدر حول �صريته العلمية كتاب جتاوز الألف �صفحة �صمن �صل�صلة كبار فال�صفة التاريخ املعا�صر 
brary of Living Philosophers( انظر: تاأمالت يف الإ�صالم والفكر احلديث، مقال من�صور على موقع طوا�صني، على الرابط التايل:
 http-//tawaseen.com/?p=2091 

)12( انظر: مقال وليم ت�صيتيك، حقيقة �صم�ش تربيزي، ترجمة �صيماء مال يو�صف، موقع طوا�صني، على الرابط التايل:
 http-//tawaseen.com/?p=1953 

)13( راجع: فرانكلني، الرومي ما�صيًا وحا�صرًا، �ش294.

)14( عام 1995 فازت ر�صالة فرانكلني د. لوي�ش عن ال�صاعر الفار�صي �صنائي الغزنوي )من اآباء الرومي الروحيني( بجائزة ال�صنة لأف�صل 
ر�صالة دكتوراه من موؤ�ص�صة الدرا�صات الإيرانية، ويعمل فرانكلني حالًيا اأ�صتاًذا لّلغة الفار�صية يف ق�صم درا�صات ال�صرق الأو�صط وجنوبي اآ�صيا 
يف جامعة اإموري يف اأطلنطا )اأمريكا(. عام 1996 بداأ العمل بالبحث امل�صني الذي اكتمل مبوؤلفه )الرومي ما�صيًا وحا�صرًا، �صرقًا وغربًا- 
حياة جالل الدين الرومي وتعاليمه و�صعره( الذي ُن�صر ليلقي ت�صفيًقا نقديًّا من كل الأكادمييني والقراء العاديني. وي�صبح مرجًعا اأ�صا�صًيا 
يعتمد عليه الباحثون من اأمثال: ليلي اأنفار )Leïli Anvar( يف كتابها )Rûmi-La religion de l’Amour( )الرومي: دين احلب(. 
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ال�صافعية  الفقهية  املتون  الأ�صا�صية، وهو يذكر حتديًدا واحًدا من  الفقهية  املتون  يف 
ال�صريازي )ُتويف  اإ�صحاق  ال�صافعية( لأبي  الرئي�صة اخلم�صة كتاب )التنبيه يف فروع 

1083( يف حني كان الرومي حنفي املذهب.

لعتناقه  ي�صري  ما  هناك  تربيزي،  �صم�ش  �صافعية  املقالت  تاأكيد  اإلى  اإ�صافة 
مذهب ال�ّصنة، وحتديًدا الأ�صعرية، ورف�صه مذهب املعتزلة، ويدعم القول التايل هذا 
نِة اأقرُب اإلى الأمر من مذهب املعتزلة؛ فذلك اأقرُب اإلى  الرتجيح: »هذا املذهُب لل�صُّ

الفل�صفة؛ من حفر بئًرا لأخيه وقع فيه«)15(.

شمس في الّدراسات اإلسماعيلية

ا من جن�صي لكي اأجعله قبلة، واأتوّجه اإليه لأنني قد مللت من نف�صي.  اأريد �صخ�صً
فهل تفهم ما اأعنيه عندما اأقول: اإنني مللُت من نف�صي؟ والآن عندما جعلته قبلة )اأي 

الرومي( يفهم ويدرك ما اأقوله)16(. 

بن  الدين  �صم�ش  اأن  الإ�صماعيلية  درا�صاته  يف  دفرتي)17(  فرهاد  يوؤكد 
عهده  وويل  لأملوت  حاكم  اآخر  655هـ/1257(  )ت.  خور�صاه  الدين  ركن  بن  حممد 
املر�صد  تربيزي  ب�صم�ش  الأ�صطورية  الإ�صماعيلية  الروايات  قرنته  عليه،  املن�صو�ش 
الروحي لل�صاعر ال�صويف العظيم جالل الدين الرومي، ويخربنا باأن هذه ال�صخ�صية 
الإ�صماعيلية قد عا�صت ب�صورة �صرية يف هيئة نّقا�ش؛ ومن هنا جاء اللقب الذي ُعرف 
به وهو )زردوزر(، وبوفاة �صم�ش الدين حممد حوايل )710هـ/1310( حدث نزاٌع 
بني اأولده على خالفته، وكانت النتيجة اأن انق�صمت الإمامة واجلماعة الإ�صماعيلية 

)15( مقالت �صم�ش تربيزي، �ش740، نقاًل عن فرانكلني، �ش411.

)16( مقالت �صم�ش تربيزي 162/2، نقاًل عن عطاء اهلل تدّين، �ش348. وقارن فرانكلني، �ش329.

)17( تلّقى فرهارد دفرتي تعليمه يف اإيران واأوروبا واأمريكا، حيث ح�صل على �صهادة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا يف بريكلي عام 1971. 
الدرا�صات  البارزة يف  املرجعية  اليوم  ويعّد  الإ�صماعيلية  الدرا�صات  عام 1988، مبعهد  منذ  ارتبط،  ثم  اأكادميية خمتلفة  منا�صب  و�صغل 
الإ�صماعيلية، راجع عنه: عمر علي-دي- اأُونثاغا، قالُع العقل درا�صات اإ�صماعيلية واإ�صالمية تكرمًيا لفرهاد دفرتي، ترجمة: �صيف الدين 

الق�صري، دار ال�صاقي، بريوت، 2014، �ش55-15.
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تطور  كان  ورمبا  املتناف�صني)18(.  واملوؤمن�صاهية  القا�صم�صاهية  فرعي  اإلى  النزارية 
العالقات ال�صوفية- الإ�صماعيلية يف بالد فار�ش �صبًبا يف هذا اخللط، فقد تطورت 
والنزارية  الفار�صية  ال�صوفية  بني  والحتاد  التمازج  من  درجة  اإلى  العالقات  هذه 
الإ�صماعيلية، وهذا ما يف�ّصر نظرة الإ�صماعيليني النزاريني الناطقني بالفار�صية اإلى 
كبار �صعراء املت�صوفة يف فار�ش، كفريد الدين العّطار و�صنائي الغزنوي وجالل الدين 

الرومي وغريهم.

الو�صطى  واآ�صيا  واأفغان�صتان  فار�ش  يف  النزاريون  الإ�صماعيليون  ويوا�صل 
ا�صتخدام ق�صائد �صعرية لهوؤلء ال�صعراء وغريهم من املت�صوفة يف العامل الإيراين يف 
احتفالتهم الدينية، ُي�صاف اإلى ذلك اأن النزاريني الفر�ش �صرعان ما تبّنوا املظاهر 
البارزة يف احلياة ال�صوفية. وظهر الأئمة للغرباء ب�صورة ال�صيخ ال�صويف اأو البري )= 

�صيخ( بينما تبّنى الأتباع الت�صمية ال�صوفية النموذجية )املريد()19(.

مس  احتجاب الشَّ

البقاء:  )�صراع  كتابه  تاأليف  من  فرياين  ن.  �صفيق  انتهى   2007 عام 
الإ�صماعيليون يف الع�صور الو�صطى(، ويف هذا الكتاب يخ�ص�ش ف�صاًل للحديث عن 
الإمام الإ�صماعيلي �صم�ش الدين حممد، ويف�صح جماًل ملحاولة تبديد الظالل الكثيفة 
التي حتيط ب�صخ�صية �صم�ش، معتمًدا على جملة من امل�صادر الإ�صماعيلية والدرا�صات 
املتخ�ص�ش  الرو�صي  امل�صت�صرق  كمقالة  تربيزي(  )�صم�ش  حول  ُكتبت  التي  احلديثة 
اإيفانوف )Vladimir Ivanov(، وغريه من  يف الدرا�صات الإ�صماعيلية فالدميري 
امل�صت�صرقني، واإذا كان الدر�ش ال�صت�صراقي املبّكر -كما راأينا- تبّنى وجهة النظر التي 
تعترب �صم�ش تربيزي معلم الرومي اأحد الأئمة الإ�صماعيليني، فكما راأينا، فاإن الدر�ش 
اأو مينحها مزيًدا من الهتمام، مما يجعل  الن�صبة  ا مل يدقق يف هذه  اأي�صً املعا�صر 

)18( راجع: فرهاد دفرتي، العالقات الإ�صماعيلية ال�صوفية يف فار�ش يف ع�صر ما بعد اأملوت، �صمن كتاب »الإ�صماعيليون يف جمتمعات 
بـــ »الإ�صماعيليون تاريخهم وعقائدهم«  الع�صر الو�صيط الإ�صالمية«، ترجمة: �صيف الدين الق�صري، دار ال�صاقي، بريوت، 2008. وقارن 

لدفرتي، ترجمة: �صيف الدين الق�صري، دار ال�صاقي، بريوت، 2012، �ش694-692.

)19( راجع: فرهاد، دفرتي، معجم التاريخ الإ�صماعيلي، ترجمة: �صيف الدين الق�صري، دار ال�صاقي، بريوت، 2016، �ش 57-56.
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معاجلة فرياين ذات اأهمية كبرية، لذا �صنعر�ش هنا لكيفية معاجلته، واإلم انتهى يف 
اأمر هذه الن�صبة. 

ا اأمّته موؤلفه حممد تقي  طبًقا لكتاب الآثار املحمدية، وهو م�صدٌر متاأخٌر جدًّ
الدين  �صم�ش  اإر�صال  العابدين، يف مدينة حمالت، مت  زين  بن  ر�صا  بن علي  الدين 
حممد اإلى تربيز برفقة اأبيه �صاهن�صاه، ومار�ش �صم�ُش يف تلك املدينة مهنة متوا�صعة 

از.  فعمل فيها طّراًزا، ومن هنا كان لقبه )زاردوز( اأي الطرَّ

ويجزم حممد قا�صم )فري�صتا( املوؤرخ املعروف من جنوبي الهند، والذي كان 
الدين حممد، وكتب حوايل عام  اأحفاد لالإمام �صم�ش  يبدو- مع  ات�صال -كما  على 
1015هـ/1606، يجزم اأن ابن ركن الدين خور�صاه كان معروًفا با�صم حممد زاردوز، 

ولقبه �صم�ش الدين)20(.

يرى فرياين، بناء على قراءة ما يرد يف هذه امل�صادر الإ�صماعيلية، اأن اإقامة 
�صم�ش الدين حممد يف تربيز قد ت�صببت يف اأن عدًدا من املوؤلفني راحوا يخلطون ما 
بني م�صرية الإمام الإ�صماعيلي؛ و�صرية ابن بلدته و�صبه املعا�صر له �صم�ش تربيزي، 
ا. اأول ما ظهر هذا  ب الروحي للرومي، والذي ا�صرتك مع الإمام يف ال�صم اأي�صً املوؤدِّ
892هـ/1487(،  عام  تاألفيه  من  )انتهى  �صاه  لدولت  ال�صعراء  تذكرة  يف  اللتبا�ش 
املوؤمنني،  جمال�ش  كتابه  يف  1091هـ/1610(،  )ت.  �صو�صرتي  اهلل  نور  فعل  وكذلك 

الذي جعل �صم�ش تربيزي موؤدب الرومي من ذرية الإ�صماعيليني.

بع�ش امل�صادر الإ�صماعيلية كر�صالة »خري خواه« جتعل من مولنا جالل الدين 
الرومي حجة لالإمام الإ�صماعيلي �صم�ش الدين حممد؛ وحتتفظ باقتبا�صات �صعرية 
الأ�صعار يف  لهذه  �صواهد  نعرث على  ُيفرت�ش ذلك، ويف حني  كما  الرومي  اأعمال  من 
اأبياًتا  تن�ضب  امل�ضتقيم«  »ال�ضراط  كر�ضالة  اإ�ضماعيليًّا  م�ضدًرا  فاإن  الرومي،  اأعمال 

ال�صاقي، بريوت،  الو�صطى، ترجمة: �صيف الدين الق�صري، دار  البقاء: الإ�صماعيليون يف الع�صور  )20( راجع: �صفيق ن. فرياين، �صراع 
2014، �ش88-87.

120.indd   315 1/8/17   12:50 PM



ا؟  خالد محمد عبده هل كان شمُس تبريزي إسماعيلّيً

المسبــار316

للرومي ل جندها يف اأعماله املعروفة كاملثنوي والديوان)21(.

تنفي م�صادر اإ�صماعيلية اأخرى ب�صدة الربط بني �صم�ش تربيزي الإ�صماعيلي 
�صبيل  على  يكتب   )1884/1302 )ت.  �صاه  الدين  �صهاب  فال�صيخ  الرومي،  وموؤدب 
املثال: »اأيها امل�صايعون للحقيقة! اعلموا اأنه بعد وفاة ركن الدين خور�صاه، و�صل جّدنا، 
كما ذكرت، �صم�ش الدين حممد اإلى تربيز وا�صتقّر فيها. وكي ل ت�صل معلومات حول 
و�صعيته اإلى اأعدائه، ذهب اإلى حمل طّراز و�صغل نف�صه بتلك احلرفة. ومل ميّر وقٌت 
وبهائه،  الفائقة وجمال وجهه  اأناقته  ب�صبب  ب�صم�ش تربيز  ُيعرف  اأ�صبح  طويل حتى 
رومي  املال  كان  الذي  تربيز،  �صم�ش  اأن  نتخّيل  األ  يجب  لكن  كال�صم�ش.  كان  الذي 
مريًدا له، كان هذا ال�صخ�ش نف�صه، بل اإن �صم�ش تربيز ذاك كان بالأحرى من تربيز 
يف الأ�صل. واعتادوا ت�صميته ب�صم�ش تربيز بالطريقة نف�صها التي يقال فيها �صليمان 

بدخ�صاين اأو اإ�صماعيل هوناكريي«)22(. 

ويخل�ش فرياين بعد مناق�صة ما ورد يف امل�صادر اإلى اأن م�صاألة انحدار �صم�ش 
تربيزي )موؤدب الرومي( من اأئمة اأملوت ل تزال مفتوحة، ف�صاًل عن اقرتانه بال�صيخ 
زيارات  حمّط  املدينة  تلك  يف  القدمي  مقامه  يزال  ل  الذي  ملتان،  من  الإ�صماعيلي 

م�صلمني من خمتلف املذاهب باعتباره مدفن الرومي)23(.

صورة فارسية لشمس 

عطاء اهلل تدّين و�شم�س تربيزي

اأحُد املحققني املدققني يف �صاأن مولنا جالل الدين الرومي، قّدم اإفادة مل تنل 
اإلى دم�صق«،  قونية  – من  ال�ّصم�ش  »بحًثا عن  موؤلفه  تدّين يف  قبوًل عند عطاء اهلل 
حمتوى الإفادة: »نعلم اأن حياة �صم�ش مغلفة بغاللة من الإبهام، واأن عالقة مولنا بهذا 

)21( املرجع ال�صابق، �ش88.

)22( نف�صه، �ش89.

)23( نف�صه، �ش90.
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الأ�صرار«.  اإثارة للعجب وانطواء على  الوقائع  اأكرث  اإحدى   ، ال�ّصنِّ الّطاعن يف  الرجل 
اأن هذه العالقة لي�صت لغًزا فمتى ما طالع املرء بعناية معجزات  واعترب عطاء اهلل 
وكرامات الع�صق، ودقق يف لطيفة الع�صق، وتاأّمل ب�صكل عرفاين اأ�صعار مولنا، لتبدد 

الوهم وُك�صف ال�صرت)24(.

من  بهالة  حماًطا  بكونه  �صم�ًصا  ي�صف  اأن  من  اهلل  عطاء  مينع  مل  ذلك  لكن 
الغمو�ش؛ ويكرر ما و�صفه به �صبه�صالر يف ر�صالته »�صم�ش الدين حممد بن علي بن 
ُمْلك داد، �صلطان الأولياء الوا�صلني، تاج املحبوبني، قطب العارفني، فخر املوحدين، 

�صاحب احلال والقال«)25(.

ُجماَدى  من  والع�صرين  ال�صاد�ش  يف  بالرومي  �صم�ش  للقاء  اهلل  عطاء  ويوؤرخ 
ِر يف قونيَة  كَّ الآخرة من عام 642هـ؛ فقد لقَي الّرومي يف هذا اليوم يف »خان جّتار ال�صُّ
اأمَلُوت، وكان  اإ�صماعيلية قلعة  اإنه من ن�صل  دروي�ًصا رثَّ الثياب، يقول بع�ش الباحثني 
يبدو اأنه حادُّ الّطْبع. واأح�ّش بنوٍع من الع�صق الإلهي اأو املحّبة العميقة الالمتناهية اإزاء 
هذا املع�صوق املعنوي اأو الّرباين. كان هذا ال�صيخ الرّث الثياب �صم�ًصا التربيزي، الذي 

كان ذا م�صرٍب �صويفٍّ حاّد«)26(.

يكتفي عطاء اهلل تدين هنا بنقل راأي اأحد الباحثني، دون ت�صميته اأو الإ�صارة 
اإلى امل�صدر الذي حدد مذهب �صم�ش، لكنه يف �صياق اآخر ل يكتفي بالنقل، ويقرر يف 
�صاأن �صم�ش قائاًل: »يعلم �صعُب اإيراَن اأنه �صم�ُش الّدين حُمّمُد بن علي بن ُملك داد. 
وكانت اأ�ضرته من اأهل تربيَز، وله ارتباط من جهة الن�ضب بـ)ُبُزرَك اأُميد()27( الذي 
توّلى يف املّدة بني 607 و618هـ احُلكَم يف قلعة اأمَلوت. نعم، هو من اإ�صماعيلية اأملوت. 

)24( راجع: عطاء اهلل تدّين، بحًثا عن ال�صم�ش، من قونية اإلى دم�صق، جالل الدين الرومي و�صيخه �صم�ش تربيز، ترجمة: عي�صى علي 
العاكوب، دار َنْينوى، �صورية، 2015، �ش549.

)25( املرجع ال�صابق، �ش414.

)26( نف�صه، �ش119.

باح قلعَة مَلْب�َصر يف مدينة رودبار اأمَلوت، ثم جعله نائبه. بعد ِكيا  َع ح�صُن بُن ال�صَّ )27( هو اأحُد ُدعاة الفرقِة الإ�صماعيلية مب�صاعدته اأخ�صَ
ُبُزْرك اأميد، خلفه ابنه حممد منذ عام 538هـ.
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اإنه رجٌل عظيم القدر«)28(.

»ُحكُم  قائاًل:  ال�صابق،  تدّين  اهلل  قول عطاء  على  العاكوب  علي  عي�صى  ويعّلق 
املوؤّلف هذا مت�صّرٌع كثرًيا. وقد اأنكر بع�ش الباحثني املحققني ذلك، ومنهم الأ�صتاذُة 

املرحومُة اأّنا ماري �صيمل«)29(.

ي�صوقه من حوار على  الكاتب وتناق�صه فيما  بتعليق على تردد  لكننا ل نظفر 
ل�صان جالل الدين الرومي، يرى فيه اأن �صم�ًصا لي�ش من الإ�صماعيلية: �صاأل اأحدهم 
الفرقة  اإمام  اأُميد،  ُبُزْرك  ِكيا  ن�صل  �صم�ًصا من  اأن  البلخي: هل �صحيٌح  الّدين  جالل 
ِقبل  من  )املتخيل(  اجلواب  فكان  الإ�صماعيلي؟  املذهب  الآن  وترك  الإ�صماعيلية، 
الت�صوف  طريق  و�صلك  تربيز،  يف  الأويلَّ  تعليَمه  تلّقى  ُم�صلٌم،  هو  تدين:  اهلل  عطاء 
)...( واأعتقُد اأنه لي�ش مرتبًطا بالإ�صماعيليني، ول بالفرق املختلفة، وعنده يف �صاأن 

ماهية الوجود ووحدة الوجود اآراٌء جديدة، م�صتمدة من فكر ابن عربي)30(.

بديُع الّزمان فروزانفر و�شم�س تربيزي

بناء على تاريخ دخول �صم�ش تربيزي قونيَة عام 642هـ وحتديد عمره يف ذلك 
الوقت )كان يف �صّن ال�ّصتني( ل بد اأن يكون �صم�ُش قد ُوِلد عام 582هـ. دخل �صم�ٌش 
قونية وهو �صيٌخ طاعن يف ال�صن، ح�صب اإ�صارة مولنا الرومي: »رجعُت ب�صببك �صاًبا 
وما  التاريخ  هذا  على  اعتماًدا  ال�ّصِن«،  الّطاعُن يف  الدين  �صم�ش  اأي  �صعيًدا.  جمياًل 
العاّلمة  يقبل  ل  اأ�صانيد قدمية،  تعتمد على  التي  املناقب  وتاأكيد كتب  يقوله مولنا، 
الدين ح�صن  ابًنا جلالل  �صم�ٍش  دولت�صاه يف تذكرته من كون  يرد عند  فروزانفر ما 
املعروف بـ)نو م�صلمان = امل�صلم اجلديد(، اأو ُولد ما بني �صنتي )607-618هـ(، فما 
يرويه دولت�صاه مل تذكره اأي من امل�صادر الأقدم عهًدا، كما اأنه بن�ّش املوؤرخ عطا ملك 
الدين حممد  اآخٌر غري عالء  ابٌن  م�صلمان  نو  الدين ح�صن  يكن جلالل  اجلويني مل 

)28( املرجع ال�صابق، �ش188.

)29( راجع: عطاء اهلل تدّين، �ش188.

)30( ال�صابق، �ش377-376.
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)618-653هـ()31(.

اأمره،  وبدء  �صم�ش  ذيوًعا عن  الأكرث  دولت�صاه  مرويات  فروزانفر  �صّعف  وكما 
�صّعف كذلك اعتماًدا على التدقيق التاريخي ما ُيقال عن مرحلة تلّقيه وتعّلمه مبادئ 
الأفالكي ل  الرغم من كون  العراقي؛ وعلى  الّدين  ال�صويف و�صحبته لفخر  الطريق 
ل  فروزانفر  اأن  اإّل  جنب،  اإلى  جنًبا  وال�صقيمة  ال�صحيحة  الأخبار  ذكر  عن  يحجم 
ا  ي�صتبعُد هذا امل�صدر ب�صكل كامل، وي�صتفيد منه يف التاأريخ ل�صم�ش والرومي)32(عار�صً
يف  الرومي  يقوله  وما  �صم�ش،  اإلى  املن�صوب  املقالت  كتاب  يف  ورد  ما  على  مروياته 
املثنوي والغزليات، ومن هنا جاء قبوله ل�صحبة �صم�ش ولقائه باأوحد الدين كرماين، 

وتاريخ و�صول �صم�ش قونية وحتديد الأماكن التي اأقام بها)33(.

ل حتظى فكرة مذهبية �صم�ش الإ�صماعيلية مبزيد من الدر�ش عند فروزانفر، 
على الرغم من كونه امل�صدر الأكرث حتقيًقا للرومي واملولوية، ولعل ر�صده خلطاأ دولت�صاه 

املتعلق بتاأريخ ميالد �صم�ش ون�صبته، اأنهى م�صاألة كونه من الطائفة الإ�صماعيلية.

اإلسماعيليون العرب 

عارف تامر و�شم�س تربيزي 

العربية  الإ�صماعيلية  بالدرا�صات   )1998-1921( تامر  عارف  ا�صم  ارتبط   
حتقيًقا للرتاث وتاأليًفا وتو�صيًحا لل�صورة العربية عن هذه الفرقة؛ كان عارف قد اعترب 
اأن للرومي تاريًخا طوياًل يف قونية، وعالقة مبا�صرة بالإ�صماعيلية الباطنية، وذلك يف 
مقال ن�صره عام 1994 )34(! لكنه كان قد حتدث عن �صم�ش تربيزي الإ�صماعيلي ب�صكل 

)31( فروزانفر، من بلخ اإلى قونية، �ش95.

)32( ثّمة تعامل خمتلف مع مرويات الأفالكي، يالحظه من يطالع �صرية جالل الدين الرومي التي كتبها فروزانفر، فاإلى جوار م�صادره 
اأدرج اأكرث مطالب هذا  اأنه  اإلى منتهاها، فيذكر يف مقدمة كتابه  الكثرية عن الرومي، جند ح�صوًرا ملرويات الأفالكي من بداية ال�صرية 
الكتاب يف ت�صاعيف ال�صرية، حتى اإن القراء بعد مطالعة كتاب فروزانفر لي�صوا يف حاجة اإلى قراءة املناقب، ويقول: »وحيثما لزم النتقاُد 

مل اأُحجْم عنه«. راجع: فروزانفر، مرجع �صابق، �ش29. 

)33( املرجع ال�صابق، �ش102-101.

)34( راجع: عارف، تامر، بني الإ�صماعيلية الباطنية وال�صوفية، جملة الباحث، ال�صنة الثالثة ع�صرة، العدد الثاين، 62، اأبريل )ني�صان( 
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اأكرث وثوقية يف مقال ن�صره يف جملة »الأديب«)35( عام 1956، معتمًدا على دولت�صاه 
-دون اإحالة مرجعية- فنعرف من تذكرة دولت�صاه اأن �صم�ش الدين التربيزي )كان يف 
�صباه جمياًل رائًعا، حتى اإنه ُرّبي بني الن�صاء غرية عليه، ثم كرثت �صياحاته وتنقالته 
حتى ُلّقب بــ»روانه« اأي الفرا�صة(! وهذا النقل ل يفيدنا كثرًيا يف التعّرف على �صم�ش 
الوعظ  يف  �صم�ش  بطريقة  اخلا�ش  النقل  كان  ورمبا  الإ�صماعيلية،  النظر  وجهة  من 
والتعبري عن اآرائه يتفق مع بع�ش النقولت الواردة يف املقالت، التي تظهر فيها بع�ش 

احلدة التعبريية وعدم الر�صا عن خطاب ال�صوفية يف ع�صره.

قوّي  كان  �صم�صًا  اأن  مقاله-  �صاهًدا يف  له  بتاأكيد -ل جند  تامر  ينقل عارف 
بالثريان  اأحياًنا  يعظهم  من  يلقب  عليهم،  �صديًدا  �صامعيه  يف  موؤثًرا  جريًئا  النف�ش 
واأنه  اأنه ملهم،  واحلمري، وكان قليل الدر�ش فيما يظهر، ولكن ثورة نف�صه واعتقاده 
ينحدر من اأعظم اأ�صرة اإن�صانية، كان ي�صحر من يلقاه. ثم يعتمد تامر يف اإظهار �صورة 
مقتب�ًصا  و�صربجنر(  براون،  واإدوارد  )نيكل�صون،  امل�صت�صرقون  يقوله  ما  على  �صم�ش 

ذلك عن اإدوارد براون دون اأن يحيل عليه)36(.

من هو �شم�س تربيزي؟ 

تاريخ  يف  براون  اإدوارد  يورده  ما  خالل  من  �صم�ش  ماهية  تامر  عارف  يحدد 
اأخبار  واأخبار«  »ف�ضول  ]خمطوط  اإ�صماعيلي  ويعتمد على م�صدر  اإيران،  الأدب يف 
عند  راجح  فهو  �صيًئا  امل�صدر  هذا  اأورد  واإذا   »312« �صفحة  فار�ش  يف  الإ�صماعيلية 
هو  واأخبار(  )ف�صول  كتاب  واإن  الواقع،  على  »ينطبق  قوله-:  حد  -على  لأنه  تامر، 

اأقدم م�صدر تاريخي موثوق!«[.

واملعلومة التي ترد يف هذا امل�صدر عن )�صم�ش ال�صمو�ش( الإمام �صم�ش الدين 

�ش114.  ،1994 )اأيلول(،  – �صبتمرب 
)35( راجع: عارف، تامر، �صفحات من الأدب الفار�صي )جالل الدين الرومي(، جملة الأديب، العدد رقم 3، 1 مار�ش )اآذار( 1956، 

بريوت.

)36( ينقل عارف تامر املعلومات اخلا�صة ب�صم�ش تربيزي عن براون، كما ينقل هوام�صه نف�صها يف هام�ش مقاله ال�صابق ويظن القارئ اأن 
ما يرد يف املنت والهام�ش من مطالعاته!
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ل تعطينا اأي �صورة جديدة عما �صلف واقتب�صه تامر عن دولت�صاه؛ اإذ يورد اأن الإمام 
الظاهر  هاجم  ملا  م�صترًتا  الكهف(  )قلعة  من  خرج  قد  )التربيزي(  الدين  �صم�ش 
اململوكي قالع الدعوة الإ�صماعيلية ال�صورية، ثم عاد اإليها بعد اأن مّت ال�صلح معه �صنة 
697هـ. وقد كان �صم�ش م�صرب الأمثال يف احُل�صن واجلمال، ل ميكن لأي اإن�صان اأن 
يطيل التحديق فيه اأو التكّلم اأمامه، ف�صيح الل�صان، جتري احلكمة على ل�صانه، وي�صع 

من عينيه نوٌر غريٌب ي�صُل اإلى القلِب)37(، مات �صنة 707 يف بلدة قونية وُدفن فيها.

ثم تو�ّصع يف مقالته اأكرث يف جملة الدرا�صات الأدبية، التي تخت�ّش ب�صوؤون الأدب 
الفار�ضي، ومل يعدد لنا م�ضادره التي اعتمد عليها، وغاية ما ذكر مرجع خمطوط مل 
اأن  بد  الفار�صي، فال  بالأدب  تعنى  الأخرية  املجلة  ولأن  بن�صخته،  ُيطبع، يحتفظ هو 
ابن عربي  ُن�صب  وكما  بالفار�صية،  الكاتبني  م�صاهري  من  ن�صيب  لالإ�صماعيلية  يكون 
اإلى الإ�صماعيلية مياًل وا�صتفادة، ل بد اأن ُين�صب الّرومي اإلى الإ�صماعيلية، عن طريق 

تلّقيه تعاليم الت�صوف اجلديدة من �صم�ش تربيزي.

تاأريخه املو�ّصع)38( لالإ�صماعيلية كتب عارف تامر عام 1991 عن �صم�ش   ويف 
النزارية  اأئمة  اآخر  الإمام  هذا  ويعترب  والع�صرين،  اخلام�ش  الإمام  حممد  الدين 
الإ�صماعيلية يف اأملوت، ُولد هذا الإمام يف اأملوت 643هـ وا�صتطاع اأن ينجو من املغول، 
وعا�ش متنقاًل بني اأذربيجان وترك�صتان وبغداد وحلب. ثم اأقام يف قونية فرتة طويلة، 
عليه  اأطلقوا  الطلعة حتى  بهي  و�صيًما  وكان  التطريز،  مهنة  كان ميتهن  باأنه  وُعرف 
الرومي،  الدين  جالل  معّلم  باأنه  ُذكر  الذي  التربيزي  �صم�ش  اأما  )ال�صم�ش(  ا�صم 
فهناك اأقوال عديدة عنه. فالبع�ش يوؤكد اأنه هو نف�صه الإمام �صم�ش الدين بن حممد، 
والبع�ش الآخر يوؤكد اأنه �صم�ش الدين ابن الإمام عالء الدين، اأي عّم الإمام �صم�ش 
هذا. وهناك من يذكر: اأنه �صم�ش الدين بن �صالح الدين من اأهايل )�صبزه( وكان 

)37( ل ي�صري عارف تامر اإلى امل�صدر الذي اقتب�ش منه هذه ال�صورة ل�صم�ش، لكننا نرّجح اأنه م�صدر اإ�صماعيلّي متاأخر بناء على القتبا�ش 
الوارد عند فرياين، راجع: فقرة احتجاب ال�صم�ش من هذا البحث.

تاريخ  بعنوان:  اأغ�صط�ش )اآب( 1992،  العدد رقم 50،  اللبنانية،  الناقد  للكتاب يف جملة  ال�صيد  ا نقدًيا قّدمه ر�صوان  )38( انظر عر�صً
الإ�صماعيلية وكيف )ل ينبغي( اأن ُيكتب؟ ر�صد فيه جملة من الأخطاء الكثرية، وانتهى اإلى اأن كتاب ال�صيخ عارف تامر منوذج لالأ�صلوب 

والنهج الذي ينبغي جتّنبه يف الكتابة.
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من دعاة الإ�صماعيليني البارزين)39(.

م�شطفى غالب والكتابة عن الرومي

الرتاث  ن�صو�ش  بن�صره  ا�صتهر  اأّلف م�صطفى غالب -وهو حمقق  عام 1982 
الإ�صماعيلي، وهو من اأتباع قا�صم �صاه- كتاًبا بعنوان )جالل الدين الرومي( �صمن 
�صل�صلة من الأعالم اأ�صدرها يف موؤ�ص�صة عز الدين ببريوت، كتب عن الرومي كما كتب 

عن احلالج وال�صهروردي وغريهما، ونرّكز هنا على ما كتبه حول الرومي و�صم�ش.

الأعجمية،  اأو  الفار�صية  اأو  العربية  املراجع  من  غالب  م�صطفى  كتاب  يخلو 
حممد  الدكتور  برتجمة  املثنوي  هي:  الكتاب،  هذا  يف  ُتذكر  مراجع  اأربعة  با�صتثناء 
والن�صخة  وت�صوفه)40(،  الرومي  الدين  جالل  عن  كفايف  وكتاب  كفايف،  عبدال�صالم 
العربية من كتاب املوؤرخ الإجنليزي اإدوارد براون عن تاريخ الأدب يف اإيران، ور�صائل 
اإخوان ال�صفا. وعن الرتجمة العربية للمثنوي وكتاب كفايف املذكور، ا�صتطاع غالب 

اأن يخرج كتابه.

يقول م�صطفى غالب يف كتابه: »ظّل جالل الدين يعمل بالتعليم والإر�صاد نحو 
�صيخ كبري تظهر على  به  مّر  �صنة 624 هجرية )...(  �صنوات، ويف �صهر رجب  اأربع 
حمياه عالئم الإجالل والحرتام، فرحب به واأجل�صه بجواره )...( ومل يكن ال�صيخ اإّل 
ا من حدود الدعوة الإ�صماعيلية، ُيعرف ب�صم�ش تربيز، فاأخذه الرومي اإلى داره،  حدًّ
اجتماعه  بعد  الرومي  حتّول  كيف  اأحٌد  يعلم  ول  عامني،  مدة  يفرتقان  ل  مًعا  وبقيا 

)39( راجع: عارف، تامر، تاريخ الإ�صماعيلية، املجلد الرابع، ن�صرة ريا�ش الري�ش، 1991، �ش101-100.

)40( يعتمد م�صطفى غالب على ن�صرة مثنوي مولنا جالل الدين الرومي، �صاعر ال�صوفية الأكرب، الكتاب الأول، ترجمة و�صرح ودرا�صة 
للدكتور حممد عبدال�صالم كفايف، ن�صرة املكتبة الع�صرية، بريوت، 1966، على اأنه قد جددت جامعة م�صر للعلوم والتكنولوجيا ن�صر كتب 
بعنوان: حممد،  تذكاريا عام 2012  كتاًبا  للجامعة  التابع  العربي،  الرتاث  فاأ�صدر مركز حتقيق  به،  واحتفت اجلامعة  كفايف عام 2009 
عبدال�صالم كفايف: رحلة الإبداع والعطاء، �صّم بني دفتيه بحوث الندوة التي خ�ص�صت لإحياء ذكراه، كما �صبق لرابطة الأدب احلديث 
مب�صر الحتفاء بكفايف، و�صّجلت جريدة الأهرام امل�صرية بع�ش تفا�صيل الحتفال عام 2002، واأ�صارت اإلى جهود �صقيقته ال�صيدة �صعاد 
اإلى مطبوعات كفايف  كفايف يف بعث احلياة يف موؤلفاته من جديد. وللّتعرف على جهود كفايف يف خدمة الرتاث املولوي، يح�صن الرجوع 
ل عنه، ن�صرة  ال�صادرة يف اجلامعة، ففي مقّدمة اجلزء الثالث من املثنوي، ترجمة كفايف، بقلم اأخيه املهند�ش جمال كفايف، حديث مف�صّ
ا: مقدمة الديوان )من اإبداعات ال�صبا(، ن�صرة جامعة م�صر للعلوم والتكنولوجيا، 2009،  دار ال�صروق بالقاهرة، �ش61-62، وراجع اأي�صً

�ش3، واجلزء الثالث من مثنوي الرومي، ترجمة كفايف، ن�صرة دار ال�صروق، القاهرة 2001، �ش8.
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ب�صم�ش تربيز اإلى اإن�صان اآخر، اختلفت كّل اأحواله عما كانت عليه من قبل«))41((.

يحيل غالب هنا على كتاب له بعنوان: اأعالم الإ�صماعيلية، والكتاب لي�ش مرجًعا 
ل معارفنا عن الرومي اأو �صم�ش، بل هو من تاأليف غالب، ويحيل  من املراجع التي توؤ�صّ
الأفالكي  ا�صم  فكتب  �صها  اأنه  ويبدو  لالأفالكي،  العارفني  مناقب  كتاب  على  بعدها 

)اخلاكي(!

يعود غالب فيتحدث عن �صم�ش والعالقة الروحية التي ربطت بينه وبني الرومي، 
ل اإليها اإل من �صرب اأعماق �صم�ش تربيزي وعرف مناقبه الروحية  اإذ هي عالقة ل يتو�صّ
ال�صامية)42(، ويف عودته تلك ل يحيل على اأية مراجع تفيد القارئ وجتعله يتبني حقيقة 

�صم�ش.

ول  الرومي،  للحديث عن م�صنفات  ال�صفحات )34-44( يخ�ص�صها غالب 
–على  اأ�صعار  من  يذكره  ما  اأو  معلومات،  من  يقوله  ما  يوّثق  مرجع  اأي  على  يحيل 
كرثتها- ويعدد موؤلفات الرومي على النحو التايل: )املجال�ش ال�صبعة – الر�صائل – 
فيه ما فيه – الرباعيات – ديوان �صم�ش تربيزي – املثنوي( مكتفًيا باإ�صارة �صريعة ل 
ح هل طالع هذه املوؤلفات اأم ل وهو يكتب كتاًبا عن الرومي؟! ول يظهر من حديث  تو�صّ
غالب اأنه طالع �صيًئا من هذه الكتابات با�صتثناء املثنوي، وحتديًدا الرتجمة اجلزئية 
التي قام بها كفايف، ول تظهر ترجمة للمثنوي اأخرى طوال �صفحات كتابه، فلم يطالع 
مثاًل ترجمة الد�صوقي �صتا ول ترجمة اجلواهري، مما يعني اأنه مل يطلع على املثنوي 
يف �صورته العربية التامة نظًما اأو نرًثا. واإذ يخ�ص�ش غالب ع�صر �صفحات للحديث 
املثنوي،  على  فيها  اهتمامه  ان�صب  ال�صفحات  اأغلب  فاإن  الرومي،  م�صنفات  عن 

مقتب�ًصا اأغلبه عن كفايف.

بعنوان:  املثنوي  ق�ص�ش  من  ق�صة  غالب  لنا  ينقل   )49-45( ال�صفحات  يف 
اأو متهيد ملاذا يختار هذه الق�صة، ويكتفي يف  )ق�صة البقال والببغاء( دون مقدمة 

)41( راجع: م�صطفى، غالب، جالل الدين الرومي، موؤ�ص�صة عز الدين للطباعة والن�صر، بريوت، 1982، �ش16-15. 

)42( املرجع ال�صابق، �ش25.
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اخلامتة بقوله: )هذه احلكاية الرمزية احلقانية ُق�صد من ورائها الن�صح والإر�صاد 
اإلى عدم الأخذ بالقيا�ش، والعمل مبا يقي�صه بع�ش الفقهاء(! وتتلو هذه الق�صة ق�صة 
املثنوي،  من  الثاين  اجلزء  عن   )76-50( ال�صفحات  يف  غالب  ينقلها  اأكرب  اأخرى 
ة الأ�صد والوحو�ش، ويكتفي غالب بعد اأكرث من خم�ش وع�صرين �صفحة نقل  وهي ق�صّ
للقارئ فيها ق�صة تتحدث عن اأمور �صتى، تخ�ش الإن�صان و�صعيه وحياته، باأن يعّلق 
ومعاجلة  الأفكار،  جت�صيد  اإلى  تهدف  الرمزية  احلكايات  هذه  »مثل  اأن  �صطرين  يف 
الرموز  الإ�صالمي عن طريق  العامل  م�صرح  على  التي جتري  الأمور اخلطرية  بع�ش 

والإ�صارات والكنايات!«)43(.

ثم يذكر غالب ق�صة من ق�ص�ش ر�صائل اإخوان ال�صفا، دومنا اإ�صارة وا�صحة 
للرابط بني هذه الق�صة وما ينقله عن مثنوي مولنا، وما اإن ينتهي النقل يبداأ املوؤلف 
والببغاء  التاجر  ق�صة  التايل:  النحو  على  الكتاب  يف  الواردة  والنقول  جديد،  بنقل 

�ش)84-92(، وق�صة الأعرابي وزوجته �ش)110-93(.

العربية،  باللغة  الرومي  �صلة  اإلى  غالب  م�صطفى  ي�صري  الق�ص�ش  ذكر  بعد 
واآثاره النرثية، ويقّدم مناذج من �صعره  اأ�صعاره التي قر�صها بالعربية  باأهمية  وينّوه 
بالعربية، ت�صتمر هذه النماذج من �ش111، حتى �ش149. ويختم الكتاب بنقله لق�صة 

اأخرية، هي ق�صة ال�صويف وحماره من �ش149 اإلى �ش163، لينتهي الكتاب.

صورة عربية لشمس 

اإح�شان املالئكة و�شائغ النفو�س

املالئكة  اإح�صان  نالت  عمرها(  من  واخلم�صني  الثامنة  يف  )وهي   1983 عام 
اإ�صطنبول؛ وانكّبت على ترجمة  واآدابها من جامعة  اللغة الرتكية  الدبلوم يف  �صهادة 
اإلى  عودتها  بعد  تركيا  يف  الت�صوف  تاأريخ  توثيق  اإلى  ان�صرفت  ثم  الرتكي،  الأدب 
يف  قّدمته  الرومي،  الدين  جالل  مولنا  عن  كتابًا  واأّلفت  نف�صه.  العام  نهاية  العراق 

)43( نف�صه، �ش76.
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عن  الدار  واعتذرت   ،1985 عام  بغداد  يف  الثقافية  ال�صوؤون  دائرة  اإلى  الوقت  ذلك 
فال  الأ�صل)44(!  اإيراين  والرومي  اإيران،  مع  حرب  يف  –اآنذاك-  العراق  لكون  ن�صره 
احلقل  يف  اأخرى  كتابات  مع  هذا  حدث  الإيراين،  الفكر  يدعم  كتاب  طبع  ميكن 
ال�صويف، بل اإن بع�ش الكتب يف تلك الفرتة كانت ُتطبع وحتذف منها ف�صول كاملة 
قبل طبعها لتتنا�صب مع �صيا�صة الدولة العراقية. مت طبع الكتاب بعد وفاة ال�صاعرة يف 
املركز الثقايف العربي عام 2015، وقد خلت هذه الطبعة من التن�صيق والتدقيق، ولعل 
النا�صر غ�ّش الطرف عن جريدة امل�صادر واملراجع التي اأ�صارت اإليها الكاتبة يف ثنايا 
درا�صتها، ووعدت القارئ باأنه �صيجد ما يعينه على ال�صتزادة -اإن اأراد- بالرجوع اإلى 

القائمة التي اأعدتها عن الرومي واملولوية يف الدرا�صات الرتكية.

انتفعت اإح�صان املالئكة من كتابات �صم�ش تربيزي، واأفادت كثرًيا من كتابات 
العامل الرتكي عبدالباقي َكلبيناريل، وتابعته يف حتديد تاريخ ميالد �صم�ش 541هـ/ 
1146، ونقلت عن مقالت �صم�ش ما ي�صاعد القارئ على معرفة طفولته و�صباه. ويظهر 
�صم�ش يف درا�صة اإح�صان كقارئ لكثري من املعارف، دائم البحث عن العرفان، كثري 
الّدر�ش للفقه والفل�صفة والكالم، ملتم�ش للجمال والكمال، باحث عن رفيق الطريق، 
والرفيق ل بد اأن يكون من جن�صه، فال ت�صلح املراأة للرفقة يف الطريق، وتعزو اإح�صان 
ذلك اإلى »اأن املراأة يف القرون الو�صطى، كانت حمجوزة يف خبايا �صراديب احلرمي، 
جمتمعات  �صّوهته  واإمنا  احلياة،  تخلقه  مل  كائن  اإلى  حتّولت  اإن�صانيتها:  فقدت  وقد 
�صم�ٍش  الإن�صان واحليوان«)45(؛ فكان على  يقع ما بني  والبالدة، كائن عجيٌب  الطمِع 

البحث عن رجل.

وال�صبب يف اأن �صم�ًصا جّواب اآفاق ول ي�صتقّر يف مكان، دائم التنّقل بني البلدان 
هو انت�صابه اإلى )املذهب الإ�صماعيلي( لقد كان اأجداد �صم�ش من الإ�صماعيلية، لكن 
والده ترّباأ من هذا املذهب، وكانت ال�صام اأحب املوا�صع اإلى �صم�ش لأنها تفتح ذراعيها 
ا لكثري من فدائيي الإ�صماعيلية. ل تقّدم اإح�صان  لل�صوفية، ويف الوقت ذاته كانت مقرًّ

)44( راجع مقال: ملهم، املالئكة، يف رثاء الكاتبة العراقية اإح�صان املالئكة، موقع قنطرة، 2010، على الرابط التايل:
https://ar.qantara.de/content/fy-rth-lktb-lrqy-hsn-lmlyk-wd-mn-ktb-knt-my

)45( راجع: اإح�صان، املالئكة، جالل الدين الرومي �صائغ النفو�ش، �ش98.
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ل والد �صم�ش من الإ�صماعيلية، اأو حتيل القارئ على م�صدٍر يوؤكد  اأية اأدلة على تن�صّ
لغز  حلل  اقرتحت  التي  العرب  الكّتاب  بني  من  وحدها  اأنها  نعلم  وفيما  معلوماتها، 
�صم�ش حتّوله املذهبي عن الإ�صماعيلية اإلى عقيدة املت�صوفة يف قونية )اأهل ال�صّنة( 
و�صبب  الإ�صماعيلي،  املذهب  على  يكن  مل  641هـ  قونية  اإلى  و�صوله  مبجرد  ف�صم�ش 
لتعاليم  وفًقا  واحلياة  املت�صوفة،  �صد  والإ�صماعيلية  مت�صّوًفا،  كان  اأنه  عندها  ذلك 

الإ�صماعيلية تتعار�ش مع حياة ال�صوفية؛ حلر�ش الإ�صماعيلية على متع احلياة)46(.

تعود اإح�صان املالئكة مّرة اأخرى للحديث عن مذهب �صم�ش يف �صياق عر�صها 
ملذهب جالل الدين الرومي؛ وهذه املرة ت�صوق جملة من كلمات �صم�ش بلهجة عربية 
معا�صرة)47(، معتربة اأن �صم�ًصا، بناء على تلك الأقوال والآراء التي ي�صوقها يف املقالت، 
منتٍم من »الناحية الأيديولوجية، اإلى الطائفة الإ�صماعيلية، ومبا اأن ح�صن بن ال�صباح 
زعيم الإ�صماعيلية و�صاحب قلعة اأملوت ُيعّد �صمن قائمة اأجداد �صم�ش، فاإن �صلة هذا 
حا�صًما  تف�صرًيا  هذا  يعطينا  ورمبا  قرابة،  �صلة  اأعني  ا،  اأي�صً دم  �صلة  بالإ�صماعيلية 
حلذره الدائم من الأر�صاد، واإ�صراره على الّطواف يف الأر�ش وعدم ال�صتقرار، ومن 

يدري؟ فرمبا كان مقتله نتيجة هذه القرابة بالفعل«)48(. 

كون  من  �صابًقا  قالته  ما  مع  اإح�صان  اإليها  ت�صل  التي  النتيجة  هذه  تتناق�ش 
�صم�ٍش )مل يكن على املذهب الإ�صماعيلي(، اإ�صافة اإلى كونها ل تعتمد يف فر�صياتها اأو 
ترجيحاتها على م�صادر اأو مراجع تدعم طرحها. على عك�ش ما تفعله عند احلديث 
عن �صم�ش بعد لقاء الرومي، ولعل هذا ال�صلوك مرهون ب�صحِّ امل�صادر عن �صم�ش قبل 

اجتماعه بالرومي.

)46( ال�صابق نف�صه، �ش99-98.

نم اأ�صراٌر، فلماذا اإذن تتوّجه نحو  )47( ن�صوق هنا مثاًل على ترجمتها لب�صع كلمات من )مقالت �صم�ش(: اأنت ُتعلن اأن ُعّباد احلجِر وال�صّ
دق  احلجِر وجتعله قبلتك يف ال�صالة هلل. -خال�صة جميع و�صايا الأنبياء- ابحث عن مراآة لنف�صك، وما املراآة اإّل اهلل! -لو نطقُت بال�صّ
وقلت احلقيقة لطردوين من جميع البلدان ولأقفلوا دوين جميع الأبواب. -اختالُف اأ�صحاب العقائد وتعار�ش اأقوالهم ل �صبب له غري عجز 
الل�صان وتهافت اللغات.-األي�ش الّزنديُق اأ�صرف من املتظاهرين كذًبا بالإميان والّتقوى؟ -رجل اهلل هو الذي يحر�ُش على تقدمي اجلواب 
ال�صايف حتى للكلب املار اأمام الدار. -اأبناء ع�صرنا يفرتون على النبّي حمّمد، بل على اهلل نف�صه، فال ترو اأحاديث ل تعرفها! راجع: اإح�صان 

املالئكة، جالل الدين الرومي �صائغ النفو�ش، �ش186-180.

)48( ال�صابق نف�صه، �ش186.

120.indd   326 1/8/17   12:50 PM



خالد محمد عبده 

327 المسبــار

شمس تبريزي: الشخصية الغامضة

ح ملتابع هذا العر�ش ل�صور �صم�ش تربيزي التي ر�صمتها له الكتابات العربية  يت�صّ
وال�صت�صراقية؛ غمو�ش هذه ال�صخ�صية واحتجاب كثري من املعلومات التي من �صاأنها 
املعلومات وكرثة  الرغم من �صح  التعّرف على حقيقته، وعلى  الباحث يف  ت�صاعد  اأن 
الكاتب فيها  ال�صور تبدو غري موثقة، ويعتمد  فاإن بع�ش  الدار�صني،  التخمينات من 
على خياله ومذهبيته اأكرث، يظهر ذلك -على �صبيل املثال- يف كتابة كلٍّ من عارف 
تامر وم�صطفى غالب، فاملرجعية العلمية لكتابة اأحدهما ل تتوافر اإل نادًرا، ول ميكن 
اعتبار ما و�صال اإليه من اآراء معرّبة عن حقيقة تاريخية، بقدر ما نلتفت اإلى روؤية كل 
منهما كتعبري عن مقالة الإ�صماعيليني العرب يف الع�صر احلديث عن �صم�ش تربيزي.

اإن ما يقوله نيُكل�صون -على �صبيل املثال- عن �صم�ش له وجاهته، فال�صخ�صية 
الغام�صة تليق ب�صم�ش، وت�صبيهه باأحد فال�صفة اليونان ميكن قبوله، لكن ل ي�صتطيع 
املرء اأن يطمئن اإلى فكرة كون �صم�ش تربيزي رجاًل اأّمًيا غفاًل من املعارف والعلوم، 
يعتمد على احلد�ش والإلهام فح�صب، فنظرة لتعاليم �صم�ش ومناق�صاته واعرتا�صاته 
ح اأن الرجل مّطلٌع ب�صكل جّيد على ما كتبه الفال�صفة  واآرائه يف كتابه )املقالت( تو�صّ
وعلماء الكالم واملف�ّصرون والأطباء والعرفاء، ويعترب نف�صه اأهاًل للحكم على العلماء، 
�صفائهم  قدِر  على  لهم  وِلْن  اأفهامهم،  قدِر  على  النا�ش  »حّدِث  مقالته:  يف  يقول 
، مل اآِت من اأجل  وان�صجامهم. اأّما اأنا فال �صاأن يل يف الّدنيا، ويف قونيَة خا�صًة، بالعوامِّ
العوام. اأخترُب هوؤلِء الأ�صخا�ش الذين َيُعّدون اأنف�صهم ُمدّر�صني ومعّلمني بحّق، اأوؤاخُذ 

الغالَظ القلوب املّطِلعني املُرائني، ل املُريديَن املُحّبني«.

باملنطِق  فهُمها  ل ميكُن  خفّيًة  اأ�صراًرا  الّطبيعِة  »اإن يف  اآخر:  �صياق  ويقول يف 
والعارفون هم  ُل  والُكمَّ الُعُلوِم.  وراء  الأ�صراُر  والكيمياء. هذه  والّريا�صيات  والفل�صفِة 
وحدهم الذين �صيطلعون على هذه الأ�صرار، فاأ�صراُر الّطبيعِة ل ميكُن تعليُمها ِلُكلِّ ِغرٍّ 

غري نا�صٍج«)49(.

)49( عطاء اهلل تدّين، �ش350.

120.indd   327 1/8/17   12:50 PM



ا؟  خالد محمد عبده هل كان شمُس تبريزي إسماعيلّيً

المسبــار328

ويعرت�ش على اأحد املتكلمني م�صتبعًدا ما ُيقال عن ذات اهلل و�صفاته من هوؤلء 
القوم؛ قائاًل: يف يوٍم من الأيام كان اأ�صُد املُتكّلم يف�ّصر الآية الكرميَة {َوُهَو َمَعُكْم اأَْيَن 
َما ُكْنُتْم} ]احلديد: 4[. وبالرغم من ف�صله الكبري، عندما كنُت اأ�صاأُله عن �صيء على 
املالأ كان ينفجُر غيًظا. يف يوٍم من الأيام �صاألته: عندما تقول: وهو معكم، اأي اإن اهلل 
معكم، كيف يكون اهلُل معكم؟ قال: اأنت �صخ�ٌش تافٌه؛ اأيُّ غر�ٍش لك يف هذا ال�صوؤال؟ 
ومثلما كان يف احللم كان يف الغ�صب، كان ينفجُر غ�صًبا. قلُت: ما معناه؟ -لي�ش يل 
اأنت كلٌب معقوُد الل�صان، طبعَت نف�صك  غر�ٌش، فلم يرد على هذا ال�صوؤال. فاأجبُت: 

على الإيذاء. 

كيف تف�ّصُر معنى »وهو معكم«، كيف يكوُن اهلل مع العبد؟

قال: نعم، اهلل مع العبد يف العلِم.

 قلُت: اإن العلَم غرُي منف�صٍل عن الّذات ولي�ش ثّمة �صفة منف�صلة عن الّذات. 

فقال: اأنت ت�صاأل اأ�صئلة قدمية.

قلُت: وماذا تعني بالقدمي؟ اإنه �صوؤاٌل ميوُت الإن�صاُن من ِجّدته. والنا�ُش يقولون 
اإن املتكلَِّم هو هذا)50(.

اإن نقا�صات كثرية ميكن مطالعتها يف كتاب املقالت جتعلنا على يقني اأن �صم�ًصا 
واملعارف،  والكتابة  بالقراءة  للكلمة، من جهل �صاحبها  الدارج  اأميًّا)51(باملعنى  لي�ش 
اأو  اإنه مل يتلوث عقله  اأميًّا باملعنى ال�صويف، اأي  رمبا ب�صيء من التحّفظ نقبل بكونه 

)50( فرانكلني، �ش319-318.

ح اأّنا ماري �صيمل يف كتابها اأبعاد �صوفية يف الإ�صالم، وكتابها )واأّن حممًدا ر�صول اهلل( فهم ال�صوفية ملعنى كلمة الأمّي، فالنبي  )51( تو�صّ
اأنه مل يف�صد قلبه مباآثر عقلية ظاهرية، وكان وعاًء طاهًرا مثل ج�صد مرمي الُعذري، ا�صتح�صر ال�صوفية هذا املعنى،  حُمّمد الأمي تعني 
فراأوا اأن ال�صيخ ال�صويف ل بد اأن يكون من ماآثره كونه اأميًّا مثل النبي، فالنبي منوذج املحبة والت�صليم اخلال�ش، ول بد لل�صيخ اأن يكون على 
خطى النبي. لذا؛ نرى اخلرقاين يقول: »اإن وارث النبي هو من يقتدي بفعل النبّي، ل من ي�صّود وجه الأوراق«. وقد كانت هذه امل�صاألة حماًل 
لنقا�ش يف اأعمال املوؤمتر املن�صور بعنوان: الإ�صالم ي�صائل امل�صيحّية يف �صوؤون الالهوت والفل�صفة، اإ�صراف: عادل ثيودور خوري، م�صري عون، 

املكتبة البول�صّية، 2000.
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وبلوغ  الرتقاء  ال�صالك عن  التي حتجب  والظاهرية  ال�صكلية  باملعارف  روحه  تن�صغل 
الكمال ال�صويف.

ويبدو مده�ًصا بالن�صبة يل األ يقّدم فرهاد دفرتي قوًل ف�صاًل يف تاريخية �صم�ش 
�صفيق  اأظهر  وقد  الإ�صماعيلية؛  امل�صادر  من  بكثري  اإملامه  من  الرغم  على  تربيزي 
فرياين اهتماًما اأكرب منه كما راأينا يف العر�ش ال�صابق، اإّل اأنه ترك امل�صاألة مفتوحة 
للنقا�ش على الرغم من عودته اإلى م�صادر مهمة تخ�ش الدر�ش الإ�صماعيلي والدر�ش 
ال�صويف على حدٍّ �صواء، وعلى الرغم من مطالعته ملا كتبه اإيفانوف عن �صم�ش تربيزي.

اإن اأكرث معاجلة تبدو فا�صلة –على الرغم من اخت�صارها ووجازتها- يف �صاأن 
تدّين  اهلل  عطاء  اطالع  من  الرغم  وعلى  فروزانفر،  العالمة  قّدمها  ما  هي  �صم�ش 
على عمله ال�صريي عن مولنا مل ي�صتفد منها، وت�صاربت املرويات التي نقلها للحديث 
عن �صم�ش، فمّرة يعتربه تدّين من الطائفة الإ�صماعيلية، ومرة يعّده غري ذلك، لكن 
للداعية  ابنًا  اعتبار �صم�ش  امل�صاألة فال ميكن  التاريخي ف�صل يف  بتدقيقه  فروزانفر 
بكثري  التعويل  وميكن  اإليه،  املحدثة  الإ�صماعيلية  امل�صادر  تن�صبه  الذي  الإ�صماعيلي 
ا يف الع�صر احلديث وهب  من الطمئنان على ما كتبه فروزانفر، فال نعرف �صخ�صً
اأفكاره مثلما فعل فروزانفر، فقد حقق فروزانفر)52(  الرومي وعا�ش  عمره يف در�ش 
باأقدم  الن�صو�ش  مقارنة  عرب  الفار�صية،  الكال�صيكية  الأدبية  الأعمال  من  جمموعة 
املخطوطات الأ�صلية، منها: كتاب )فيه ما فيه( و)ديوان �صم�ش تربيز( ملولنا جالل 
اأبحاثه  تركزت  حيث  الفار�صي،  الأدب  يف  الباحثني  طليعة  يف  وكان  الرومي،  الدين 
يف الأ�صا�ش على علمني من �صعراء ال�صوفية والأدب الفار�صي: فريد الدين العطار، 

وجالل الدين الرومي)53(.

 Les recherches contemporaines en Iran sur التي قّدمها فروزانفر، راجع مقال:  املزيد من اجلهود  للتعرف على   )52(
l’œuvre de Mowlawi Djamileh Zia ترجمته عائ�صة موماد بعنوان: الأبحاث املعا�صرة يف اإيران حول اأعمال جالل الدين الرومي، 

وُن�صر يف كتاب: الرومي بني ال�صرق والغرب، املحرو�صة، القاهرة، 2015، �ش154-144.

)53( كان فروزانفر ين�صد الأ�صعار بنغمة معرّبة وعاطفية، وكثرًيا ما كان �صعُر الّرومي ُيفي�ش العربات على عينيه، حُمدًثا نداوة تنتقل 
�صريًعا اإلى اأعني طاّلبه مع اإيقاعات اإن�صاده وتنغيمه، ويتذكر فروزانفر اأنه �صمع وحفظ عن ظهر قلب غزليته الأولى من غزليات الرومي 
عام 1920، وتبداأ الغزلية بالبيت ال�صهري: جتّل بوجهك فاإن ُمناي احلديقة وب�صتان الورد، وافتح �صفتيك فاإن مناي الوافُر من ال�ّصهد. راجع: 
لوي�ش فرانكلني، )الرومي ما�صًيا وحا�صًرا، �صرًقا وغرًبا- حياة جالل الدين الرومي وتعاليمه و�صعره( ترجمة: عي�صى علي العاكوب، طبعة 
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وُيعدُّ حتقيق فروزانفر للمثنوي من اأجود التحقيقات، واأهم املراجع لدخول عامل 
مولنا، وقد اأ�صدره يف موؤلف بعنوان )�صرح املثنوي ال�صريف()54(. وح�صب ت�صريحات 
توفيق �صبحاين )باحث يف اأعمال مولنا(، يكفي اأن نقراأ بعناية ومتعن الأبيات التي 
�صرحها وعّلق عليها فروزانفر، وعددها )3012( لكي نفهم املثنوي باأكمله، لأن مولنا 

قد و�صع جممل اأفكاره يف الكتاب الأول. 

القرون  خالل  املدونة  املثنوي  ل�صروح  نقدية  بدرا�صة  كذلك  فروزانفر  قام 
ال�صابقة: فقد ربط ال�صارحون القدامى اأفكار مولنا باأفكار ابن عربي و�صدر الدين 
ال�صروح قد  تلك  اأن  يعتقد  املوؤيدين لذلك، حيث  ال�صريازي، ومل يكن فروزانفر من 

ابتعدت كثريا عن الفكر ال�صحيح ملولنا جالل الدين الرومي.

اأّلف فروزانفر كذلك كتاب »اأحاديث املثنوي« وهو كتاب جامع لالأحاديث التي 
ذكرها مولنا يف املثنوي، بينما كان كتاب »ماآخذ ق�ص�ش ومتثيالت مثنوي« ع�صارة 
جهوده يف بحث ا�صتمر خم�صة وع�صرين �صنة، حيث �صّم قائمة بـ)251( حكاية و�صورة 
اأ�صاف فروزانفر لهذه القائمة الق�ص�ش  جمازية، ا�صتعملها مولنا يف املثنوي، وقد 

الأ�صلية بالفار�صية اأو بالعربية، ثم خمتلف الروايات املوجودة حول كل حكاية.

در  »ر�صالة  عنوان:  حتت  مولنا،  �صرية  حول  كتاًبا  كذلك  فروزانفر  كتب  كما 
حتقيق اأحوال وزندگانی مولنا جالل  الدين حممد م�صهور به مولوى«)55( )ر�صالة يف 
حتقيق اأعمال مولنا جالل الّدين حممد، امل�صهور باملولوي وحياته( والذي يعّد من 

املراجع املهمة التي عدنا اإليها يف هذا العمل.

وزارة الثقافة ال�صورية، 2011، اجلزء الثاين، �ش1020.

)54( ُطبع �صرح فروزانفر يف مطبعة طهران عام 1967، ويرى زرين كوب الذي اأّلف هو نف�صه �صرحني للمثنوي، اأّنه ل مف�ّصر اآخر يف مقدوره 
حتى اأن يداين فروزانفر، الذي كانت معرفته بالرومي وا�صعة اإلى درجة اأنه حني ي�صع قلمه تكون الكلمة الأخرية قد قيلت.

)55( نال فروزانفر درجة الدكتوراه عن اإعداده لهذه ال�صرية التي ُبنيت على مبادئ البحث العلمي احلديث، وقد ُن�صرت هذه الدرا�صة عام 
1936 بالعنوان املذكور اأعاله. ويف 1990 ُترجمت هذه ال�صرية اإلى الرتكية بعنوان: )مولنا جالل الدين Mevlana Celaleddin( بعناية 
اإلى قونية- �صرية حياة مولنا جالل الدين الرومي(،  اإلى اللغة العربية بعنوان: )من بلخ  اأوزلوق، باإ�صطنبول. ثم ُترجمت  فريدون نافذ 

بعناية العاّلمة عي�صى علي العاكوب بدم�صق عام 2006.
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ومما يجعلني مطمئًنا لكون �صم�ش لي�ش ابًنا لداعية من دعاة الإ�صماعيلية، اأنه 
بنف�صه يقرر يف املقالت اأن هوة �صا�صعة تف�صل بينه وبني والده، فهو يف طريق ووالده 
راأى  فحني  ال�صابقني،  ال�صوفية  من  كثريين  باأحوال  يذّكرنا  ما  وهو  ثان،  طريق  يف 
اأبدو مثلكم ظاهًرا،  »اأنا  التخفيف عنه قائاًل:  والده عليه حاول  �صم�ش تربيزي قلق 

لكنني يف احلقيقة ُمباين وخمتلف عنكم«)56(.

اأراد  اأنه  من  بالرغم  لوالده،  ال�صوفية  ك�صوفه  اإظهار  عن  عاجًزا  �صم�ُش  كان 
ذلك، وكان يقول عن والده: »كان رجاًل طّيًبا ذا ُخلق نبيل، �صرعان ما تفي�ش عيناه 
بالدمع، بالرغم من اأنه ما كان )عا�صًقا( اأو عارًفا. واأن يكون املرُء اإن�صاًنا طّيًبا �صيٌء، 

ٌة اأخرى متاًما«. اأما اأن يكون عا�صًقا للحقِّ فق�صّ

جعل الع�صق �صم�صًا ال�صويف غري مّيال للطعام، ويحكي عن �صباه و�صبابه قائاًل: 
»ُيقال: اإنه يف �صغري اأُزيلت �صهيتي، اإذ كانت مترُّ ثالثة اأيام اأو اأربعة من دون اأن اآكل 
اإنه  يقول:  لولدي،  اأ�صفاه  وا  يقول:  اأبي  كان  النا�ش،  قاله اهلل، ل  �صيء  ب�صبب  �صيًئا، 
لن ياأكل �صيًئا. قلت: لكّني ل�صُت �صعيًفا، اأنا قويٌّ اإلى حّد اأنني لو �صئُت اأن اأطري من 
النعا�ش للحظٍة، ثم  اأيام يغلبني �صيٌء من  اأربعة  الّطائر. يف كّل  النافذة لطرُت مثل 

ين�صرف. ل تنزُل اللقمُة يف حلقي.

ماذا ح�صل لك؟

مل يح�صل �صيٌء. هل اأنا جمنون؟ هل مّزقُت ثياب اأحد؟ هل وقعُت عليك؟ هل 
مّزقُت ثيابك؟

األ تاأكل �صيًئا؟

اليوم ل اآكل. غًدا – بعد غٍد؟ يف يوٍم اآخر«)57(؟!

)56( اإح�صان املالئكة، جالل الدين الرومي �صائغ النفو�ش، �ش96.

)57( فرانكلني، �ش307-308. يحكى اأن �صيخنا �صم�ش الدين التربيزي قال يف اأحد الأيام: كنت يف املدر�صة ومل اأكن بلغت �صن الر�صد 
 بعد. كان ميّر علي ثالثون اأو اأربعون يومًا دون اأن اأح�ش برغبة يف الأكل، وذلك حلبي ملحمد )�صلى اهلل عليه و�صلم( بعد درا�صتي ل�صريته.
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وي�صيف �صم�ٌش: والدي مل يفهمني البتة، كنُت غريًبا يف مدينتي، والدي كان 
، كان يكّلمني بلطٍف، فكنُت  غريًبا علّي، وكان يخ�صاه قلبي، كنت اأظّن اأنه �صيقع عليَّ
اأظنُّ اأنه ي�صربني، ويخرجني من البيت، كان والدي ي�صاألني: ماذا حدث لك؟ اأعرف 

اأنك ل�صت جمنوًنا لكنني ل اأفهُم اأي �صلوك لديك!

اإن كنت تت�صرُف هكذا مع اأحبائك، فكيف �صتعامُل اأعداءك؟

وعندما كان والد �صم�ش يلّح عليه يف ال�صوؤال: ماذا حدث لك؟ كان يجيُب �صم�ٌش 
باأنهما مل ُيقطعا من القما�ش نف�صه.

ِفَك  ا، ل اأفهُم حقيقة ت�صرُّ ا مرتا�صً يا ولدي، يقيًنا ل�صَت جمنوًنا، ول�صَت اأي�صً
؟ فقلُت: و�صلوكك، فما م�صرُبَك احلقيقيُّ

- ا�صمع مني كلمًة واحدًة، اإّن حاَلك معي ُت�صبُه حال من و�صَع بي�َش طائٍر مائي، 
، ثم خرج منها �صغاٌر من طائر  ، فح�صنها الطائُر الأهليُّ ، حتت طائٍر منزيلٍّ كالبطِّ
البّط. وقد كرِبْت �صغاُر البطِّ هذه، وذهبْت مع اأّمها اإلى �صاطئ نهٍر، واألقْت باأنف�صها 
، تذهُب اإلى �صاطئ النهر، ولكن ل ُقدرة لها على دخول  ها، الطائُر املنزيلُّ يف املاء. اأمُّ

املاء.

فيا والدي، اعلم باأنني اأرى بحًرا �صار هو مركبي. وهذا هو ظّني وحايل: اإذا 
ُكنَت اأنَت ِمّني، اأو اأنا منك، فادخل يف ماء البحر هذا، واإل فاذهب كما يذهُب الطائُر 

الأهلي.

األقى والدي علّي نظرَة تعجٍب وقال: 

مناقب العارفني، اأفالكي »ترجمة عائ�صة موماد« عن الن�صخة الفرن�صية.
On rapporte qu›un jour notre Maitre Chems-ed-din-Tébrizi dit- J›étais alors à l›école enfantine, 
n›ayant pas encore atteint l›âge adulte; trente ou quarante jours se passaient ou je ne désirais pas 
prendre de nourriture, à cause de l›amour que me causait l›étude de la biographie de Mohammed.
Aflaki- Les sains des derviches tourneurs «Manakib Al Arifine» Traduit par Clément Huart
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- معي، اأنا احلبيب، تفعُل هكذا، ماذا �صتفعُل مع العدّو؟

ويقوُل �صم�ٌش اإنه تاأّثر من كالم والده، وتاأ�ّصف لأنه مل يفهم حقيقة كالمه، ومل 
يعرف اأّية �ُصعلٍة كانت حترُق وجوده)58(. 

مثل هذه الأقوال تظهر والد �صم�ش يف �صورة عادية للغاية، فال يعدو كونه رجاًل 
من العامة ي�صاب بالذهول والندها�ش من ت�صرفات ابنه، واأحياًنا ي�صك يف جنونه، 
اإنه ل يتفهم مطلًقا ما يعرتيه من وجد، اأو ما ي�صري فيه من درب �صويف يبلغ به هذه 

احلال.

وف�صاًل عن عدم قبولنا لكثرٍي من امل�صالك يف معاجلة �صرية �صم�ش قبل لقائه 
يد  على  ُخلقت  خرافية  �صخ�صية  �صم�ش  كون  عن  ُيقال  ما  نقبل  ل  فاإننا  بالرومي، 
واأعيد  الكال�صيكي،  ال�صت�صراقي  الدر�ش  يف  �صابًقا  افرتا�صه  مت  راأي  وهو  الرومي، 
اأمثال جمال الغيطاين)59(،  اإحياوؤه يف الع�صر احلديث على يد بع�ش الأدباء العرب 
من باب الفتنة بهذا الكائن الذي يتحدث عنه الرومي يف الغزليات، فال يعقل بالن�صبة 
للقارئ اأن يكون ال�صخ�ش املكتوب عنه يف الغزليات حقيقة اأنه لي�ش موجوًدا يف دنيانا!

عليه،  التنبيه  دون  اإ�صماعيل  عبداجلبار  حت�صني  خطاأ  جتاوز  ميكن  ل  كذلك 
فحينما ترجم حت�صني جمموعة من املختارات من اأ�صعار مولنا جالل الدين الرومي 
معتمًدا على الن�صخة الإجنليزية لكتاب )رومي ال�صعر وال�صوفية( لنيكل�صون و�صّجل يف 
مقّدمته لتلك املختارات اأن )�صم�ش تربيزي( هو نف�صه )ابن عربي()60(! وهو اجرتاح 

)58( عطاء اهلل تدّين، �ش326.

)59( حتّدث الغيطاين عن ديوان غزليات �صم�ش تربيزي الذي األّح على الأ�صتاذ اإبراهيم الد�صوقي �صتا اأن يقّدمه للقارئ العربي مرتجًما، 
ويف �صياق حديثه قال عن �صم�ش: »ذلك الدروي�ش املجهول، والذي مل يرد عنه يف كتب الرتاجم اإّل اإ�صارات �صريعة و�صطور قليلة، مما يدفعني 
اإلى ال�ّصك يف وجوده اأ�صاًل، واأنه رمبا يكون من اإبداع مولنا وثمرة لروؤاه«. ويبدو راأي الغيطاين انبهاًرا مبا قراأه من اأ�صعار مرتجمة للرومي، 
لذا يعّلق على بع�ش كلمات مولنا قائاًل: »هل من املعقول اأن ين�صد مثل هذا ال�صعر من وحي اإن�صان حمدود بالزمان واملكان؟ هل من املعقول 
اأن تفي�ش هذه املعاين من اأجل اإن�صان له ا�صم وتعيني، حمدد، يجيء ويغيب؟ بالقطع ل، لذلك فاإنني اأكرث اقتناًعا اأن �صم�ش تربيزي لي�ش 
اإل و�صيلة للتعبري عما هو اأ�صمل، عن تلك املحبة الإلهية التي يفي�ش بها الإن�صان«. راجع: جمال الغيطاين، مقال )مللت الوحو�ش واأبحث 
اأر�صدي، ن�صرة موؤ�ص�صة البابطني، الكويت، 2007،  اإن�صان(، م�صّمن يف كتاب )ر�صول ال�صعر العرفاين جالل الدين الرومي( ل�صمري  عن 

�ش77-75.

اإ�صماعيل، كتاب دبّي الثقافية، الإ�صدار )79(،  )60( راجع: )خمتارات من ق�صائد جالل الدين الرومي(، ترجمة حت�صني عبداجلبار 
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لي�ش له م�صتند تاريخي، كما اأن روؤيته تتناق�ش مع فكرة �صم�ش تربيزي والرومي عن 
ابن عربي، فابن عربي الويلُّ مل يكن مبّجاًل بالقدر الكايف عند �صم�ش والرومي، وقد 
وّجه �صم�ش يف مقالته نقًدا له ولأفكاره)61(، وكذلك اأُثر عن مولنا جالل الدين اأنه 
ابن  مولنا  فتوحات  من  خرٌي  اجلميل(  ال�صوت  �صاحب  )املغّني  زكي  فتوحات  راأى 
عربّي املّكية ! وعلى الرغم من ت�صريح الرومي بذلك، فاإن تلميذ ابن عربي )�صدر 
الدين القونوي( ظّل على مقربة من الرومي، حتى اإنه يف ُعر�ش وفاة مولنا ُطلب منه 
اأن يوؤم امل�صلني ل�صالة اجلنازة عليه، لكن الرواية تقول اإنه خّر مغ�صًيا عليه حينما 

ُطلب منه ذلك.

كما ل ميكن التغافل عن توثيق �صلطان ولد ابن مولنا ل�صخ�صية �صم�ش تربيزي، 
وحديثه عنها يف كتابه ولد نامه، هذا اإذا تغا�صينا عن ذكر بقية ُكّتاب ال�صري ل�صخ�صية 

�صم�ش منف�صلة عن ابن عربي)62(. ف�صاًل عن كون �صرية ابن عربي معروفة للجميع.

موالنا جالل الدين الرومي والسلفيون الجدد 

الدائر يف ع�صره حول  والنقا�ش  املولوية من كرثة اجلدال  �صيوخ  اأحد  ا�صتاء 
الطقو�ش واملمار�صات ال�صوفية، وراأى اأن الكتابة امل�صادة مل تفهم اإ�صكاليات املمار�صة 
األ  الأف�صل  اأنه من  واعترب  املعرفة واخلربة،  اإلى  يفتقرون  اأ�صحابها  كون  الروحية، 

2013، �ش24-19.

)61( يتحدث �صم�ش يف مقالته عن �صيخ اأفاد من درو�صه ومقالته، ويف الوقت نف�صه يوّجه اإليه نقًدا لذًعا ملخالفته لل�صريعة، يذكر �صم�ش 
هذا ال�صيخ با�صم حمّمد، ويرّجح موّحد حمقق مقالت �صم�ش اأن هذا ال�صيخ هو ابن عربي، اعتماًدا على بع�ش املقتب�صات عن املقالت التي 
يوردها اأفالكي، ويف الوقت نف�صه ين�ّش على تعيني )حمّمد( املق�صود )ال�صيخ حممد بن عربي يف دم�صق(، وعلى الرغم من اأن م�صداقية 
اأفالكي كثرًيا ما كانت مو�صع �صّك، فاإن فرانكلني يعتقد جريًّا مع موّحد اأن ال�صيخ حممًدا هذا هو العارف ال�صويف ال�صهري حميي الدين بن 
عربي )ت1240(، موؤلف الفتوحات املّكية. راجع: فرانكلني، �ش320-321. ويتابع �صفيق فرياين يف درا�صته )�صراع البقاء( فرانكلني يف 
ال�صك يف م�صداقية الأفالكي، راجع: �ش90. ومن اأمثلة نقد �صم�ش تربيزي لبن عربي، قوله يف املقالت: كان ال�صيخ حممد ي�صجُد ويركُع 
يف اأوقاٍت كثرية، ويقول: )اأنا عبٌد لأهل ال�صرع( لكنه لي�ش لديه متابعٌة ]للنبّي[. كان يل منه ا�صتفادة كبرية، ولكن لي�ش مثلما ا�صتفدُت 
منكم. ]الإ�صارة للرومي[ ما ا�صتفدته منكم ل ي�صبه ما ا�صتفدته منه. �صّتان بني الّدر واحل�صى! لكن املريدين ل يدركون قدركم اأبًدا، وهذا 
عجيٌب، ويف النهاية يدركون ذلك، واأنتم غري مهتمني باأن تظهروا للمريد وغري املريد! بع�صهم يحاول باألف طريقة اأن ُيظهر من نف�صه �صيًئا، 

وبع�صهم يحاول باألف حيلٍة اأن ُيخفي نف�صه. راجع: فرانكلني، �ش322-321 .

اإلى لقاء �صم�ش بو�صيط  اأ�صارت  واإن  اإلى لقاء مّت بني �صم�ش تربيزي وابن عربي،  )62( ل ت�صري كلود عّدا�ش يف درا�صتها عن ابن عربي 
م�صرتك بينهما هو اأوحد الدين كرماين، وترّكز عّدا�ش يف اإ�صارتها على انتقادات وّجهها �صم�ش تربيزي اإلى اأوحد الدين كرماين، معتمدة 
على »نفحات الأن�ش« للجامي، راجع: ابن عربي �صريته وفكره، ترجمة: اأحمد ال�صادقي، ن�صرة دار املدار الإ�صالمي، بريوت، 2014، �ش360.
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ُيناق�ش املو�صوع مع الذين يهاجمونه، وقد يئ�ش من احلديث معهم، على الرغم من 
ذلك كتب بنف�صه ر�صالة يف حق )الدوران ال�صويف( وحتدث فيها عن �صرعية ال�صماع 
ال�صويف م�صتنًدا اإلى القراآن وممار�صة اأتباع النبي للذكر بطرائق خمتلفة يف الإ�صالم 

املبكر، منتهًيا اإلى اأن �صريعة اهلل ل حتّرم مثل هذه الطقو�ش.)6)(

الرومي  الدين  والنقا�ش، ويحظى مولنا جالل  للجدل  املولوية مو�صوًعا  تظل 
ال�صوفية،  ومعارفه  لأقواله  كبرًيا  ح�صوًرا  جند  واأخرًيا  وغرًبا،  �صرًقا  بالغ  باهتمام 
اجلمهور الأكرب يلتقط كل ما ُيكتب عن الرومي اأو له بحبٍّ و�صغف بالغ، وقد انزعج 
ينزع عن  اأن  ببع�صهم  احل�صور، مما حدا  لهذا  ال�صوفية  الطرق  اأتباع  من  البع�ش 
الرومي ت�صوفه، وي�صم الت�صوف الفار�صي بابتعاده عن ال�صريعة. املوقف نف�صه اأكرث 
نف�صها  امل�صكالت  اإثارة  اأحدهم  اأعاد  فقد  ال�صلفي،  التيار  جانب  من  و�صرامة  حدة 
للفجور  ن�صرهم  وعن  املولوية(  )ف�صوق  اأفندي، وحتدث عن  نوري  منها  ا�صتاء  التي 
جاعاًل  التاريخ،  كتب  قراءة  على  ذلك  يف  معتمًدا  الإ�صالم،  بتعاليم  وا�صتهانتهم 

املقولت العقيدية حاكمة على ما يرد هنا اأو هناك من اأخبار.

يف هذه الورقة اأتناول م�صدًرا غلبت عليه الأ�صطورية كما هو ال�صاأن يف الكتابة 
عن  يكتب  الذي  املريد  بقلم  واملولوية  للرومي  اأّرخ  القدي�صيني،  وق�ص�ش  املناقبية 
�صيخه، واملوؤمن عن نبّيه، والعا�صق عن مع�صوقه، فغابت احلقيقة و�صط هذا الكّم من 
الكم  يتعامل مع هذا  اأمام مهمة �صعبة وهو  الباحث  التبجيل والأ�صطرة، مما و�صع 

الهائل من املواد.

البع�ُش وّفق يف التعامل مع املرويات التاريخية، والبع�ش الآخر اتخذها مطية 
لإدانة الرومي، و�صرنى يف هذه الورقة اأمثلة لذلك.

)63( ملتابعة موقف املولوية جتاه ما يثار من اإ�صكالت حول طريقتهم وطقو�صهم، راجع: األربتو فابيو اأمربوزيو، الدروي�ش الدّوار: عقيدة 
ال�صوفية وطقو�صها يف القرن ال�صابع ع�صر، ترجمة الأخت لويزات معو�ش، ن�صرة دار امل�صرق، بريوت، 2015، �ش215-178.
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األفالكي وسيرة الرومي

الأكرث طوًل  ال�صريي  الكتاب  وهو  العارفني(  بكتابه )مناقب  الأفالكي  ا�صتهر 
وتف�صياًل يف كل ما يتعلق ب�صرية الرومي واآبائه الروحيني وتالميذه ومريديه؛ وعلى 
الرغم من اأنه يقّدم معلومات مف�صلة عن اأ�صياء كثرية يف كتابه، فاإن الأفالكي تظّل 
دده  ثاقب  فح�صب  واملوؤرخني،  املحققني  عند  معروفة  غري  حياته  من  كثرية  جوانب 
نعرف اأن ا�صم الأفالكي اأحمد اآهي ناطور، تتلمذ لبدر الدين تربيزي، وله �صياحات 
ورحالت قطعها يف �صبيل حت�صيل العلم، وُيقال اإن اأباه كان يروي مناقب بهاء الدين 

ولد �صلطان العلماء ووالد ح�صرة مولنا جالل الدين.

بداأ الأفالكي يف كتابة »مناقب العارفني« يف قونية عام 718هـ/ 1318 وا�صتمر 
اأكرث من ن�صخة، يعرث  يف تنقيح الكتاب وتو�صيعه فرتة طويلة؛ لذا توجد من الكتاب 
قارئها على تعديالت كثرية، وكما اأُهملت املعلومات عن حياته وكاأنه كان ن�صًيا من�صيًّا، 

فلم يربز ا�صمه على ن�صخ مناقب العارفني)64(!

جمع الأفالكي مرويات �صريته عن طريق امل�صافهة من اأ�صخا�ش اأحّبوا مولنا 
اأبرز مالحمها ابنه �صلطان ولد؛ بع�ش هوؤلء الأ�صخا�ش كانوا  واتبعوا طريقته التي 
على قيد احلياة والتقوا مبولنا وولده، وكعادة املحّبني مت اإ�صفاء هالت ون�صبة اأ�صياء 
كثرية اإلى حمبوبهم من باب التبجيل والتعظيم ي�صتحيل قبولها عقاًل اأو �صدورها عن 

الرومي، كما ي�صتحيل حدوثها يف الواقع كما �صياأتي يف هذا املقال.

كتابة  يف  بداأ  ت�صجيعه  على  وبناء  جلبي)65(  عارف  باأولو  الأفالكي  التقى 

ترجمة عي�صى علي  و�صعره،  وتعاليمه  الرومي  الدين  وغرًبا، حياة جالل  �صرًقا  وحا�صًرا،  ما�صًيا  الرومي  لوي�ش،  فرانكلني،  راجع:   )64(
العاكوب، ن�صرة وزارة الثقافة، دم�صق، 2010، �ش512-492.

)65( ُولد اأولو عارف جلبي يف يوم الثالثاء املوافق للثامن من �صهر ذي القعدة عام 670 هجرية )7 يونيو/ حزيران 1272م( وهو ابن 
�صلطان ولد وفاطمة ابنة قويوجمي �صيخ �صالح الدين، اأحب مولنا جالل الدين حفيده جًدا وكان يدهلِل كما كان ح�صرة النبي يدلل احل�صن 
ولد  و�صلطان  مولنا  برعاية  جلبي  ن�صاأ  طفل«.  عنده  من  طفاًل  »فليكن  ال�صالم(:  )عليه  قال  فقد  املحمديني،  مبرياث  متمثاًل  واحل�صني، 
وكان حمبوًبا من البيت املولوي، وبداأ عارف جلبي ميّثل الطريقة املولوية عندما وافت املنية اأباه، وقد اأم�صى حقبة من عمره يف ال�صياحة 
ا قبل وفاته: »اإن الذهاب اإلى جوار  والرتحال، من اأقواله: »اإن املت�صوفة العارفني هم �صم�ش ال�صمو�ش، واإن ال�صم�ش لتنري بنورهم«. وقال اأي�صً
املحبوب يبدل من حال اإلى حال، ويتوجب التخّل�ش من الوجود والفرار منه، ولي�ش من ال�صواب الذهاب بغطر�صة ووقاحة اإلى املحبوب 
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ال�صرية، ولي�ش غريًبا على الأفالكي اأن يعتقد يف كرامة جلبي، وين�صب اإليه كرامات 
كثرية، فجلبي احلفيد الأبرز ملولنا، واحلامل لالأنوار ال�صبعة »وجهه مبارك ميمون، 
وم�صاهدته مباركة لالأرواح«)66(، لذا فمالزمة الأفالكي حققت له مبتغاه من التعرف 
على عامل مولنا عربه، لأن الأفالكي مل يعرف الرومي معرفة �صخ�صية اإذ ُولد بعد 
وفاته، ومن خالل مطالعة لوي�ش فرانكلني ملناقب العارفني يوؤكد لنا ما اأكده غريه من 
الدار�صني على النحو التايل: )�صورة الرومي التي ر�صمها الأفالكي غرُي مقّيدة باأي 
ذكريات مبا�صرة للرومي، املخلوق الب�صري، ولعل هذا يف�ّصر جزئًيا تقّبله الق�ص�ش 
ويروي  فيه.  هام  الذي  ال�صخ�ش  مو�صوع  حول  تدور  التي  وغرائبية،  خيالية  الأكرث 
، اإلى جانب تفا�صيل اأكرث  الأفالكي اأحداًثا خارقة للعادة من دون اأن تطرف له عنْيٌ
دنيوية عن حياة الرومي العائلية تبدو قابلة للت�صديق اإلى احلد الكايف. وعندما يكتب 
الأفالكي بعد ذلك بكثري يقّدم معلومات اأكرث كثرًيا يف �صاأن حياة اأولو جلبي واملولوية 
الأفالكي على نحو  اإلى مناقب  النظر  اإلى  العلماُء غري ميالني  واإذا كان  املتاأخرين، 
يقّدمها ل ميكن  التي  ال�صريية  التفا�صيل  لأن  اإّل  فما ذلك  ا،  اأكرث حتقيًقا ومتحي�صً

العثور عليها يف اأي م�صدر اآخر( )67(.

كثريين  ِقبل  من  قبولها  ميكن  ل  وكرامات  اأعماًل  ال�صوفيُة  ال�ّصرُي  تن�صُب 
وخ�صو�صًا خ�صوم الت�صوف، وتتم اإدانة املت�صوفني بناء على هذه املرويات. الالفت 
بل  اخلوارق،  هذه  عن  �صيًئا  يذكر  ل  حياته  و�صرية  ملولنا  ال�صلفي  التلقي  اأن  للنظر 
يحاول طيلة الوقت اأن ُيظهر م�صداقية امل�صدر الأ�صطوري؛ ليوؤكد جلمهوره ما و�صل 
اأمًرا خارًقا فاإنه  اإليه من ا�صتنتاجات جتعل حكمه حمل ر�صا وقبول تام، واإذا ذكر 

يتغافل عن عدم اإمكان حتققه واقًعا واأ�صطوريته وين�صغل مبا مي�ش املعتقد فيه! 

الدين  جالل  )اأخبار  كتابه  يف  القونوي)68(  الف�صل  اأبو  فعله  ما  ذلك  ومن 

اجلميل الذي ي�صبه القمر، بل يلزم الذهاب اإليه بوجه �صاحب �صديد ال�صفرار وعينني مغرورقتني بالدموع«. راجع: عبدالباقي كليبناريل، 
املولوية بعد جالل الدين الرومي، ترجمة عبداهلل اأحمد اإبراهيم، ن�صرة املجل�ش الأعلى للثقافة، القاهرة، 2003، �ش145-115.

)66( كان �صلطان ولد يحّب ابنه جلبي كثرًيا وهو من و�صفه بهذا الو�صف، راجع: عبدالباقي، كليبناريل، مرجع �صابق، �ش115.

)67( انظر: فرانكلني، لوي�ش، الرومي، مرجع �صابق، �ش495.

)68( ُولد حممد عبداهلل اأحمد يف مدينة قونية عام 1966م/ 1386هـ، واأمت تعليمه يف اململكة العربية ال�صعودية، ول يزال يقيم فيها، وتلقى 
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الرومي(، اإذ اعتمد الأفالكي م�صدًرا رئي�ًصا)69( لكتابة �صرية مولنا بروؤية خما�صمة، 
و�صاأورد هنا مناذج لتعامله مع املرويات تبًعا لالعتقاد وحماكمة لها دون النظر اإلى 
ل مروية ذائعة تتحدث عن موقف الرومي من  حتقق وقوعها، و�صاأناق�ش ب�صكل مف�صّ

املغول، وبالأحرى موقف ال�صويف من اجلهاد.

نماذج من التعامل السلفي مع المرويات التاريخية

بها كثريون يف حديثهم عن �صخ�صيات  ُي�صاب  والنتقائية  التحّيز  اإن م�صاألة 
ُتقّد�ش –ن�صبًيا- من ِقبل حمّبيهم اأو من يعتنقون اأفكارهم؛ ميّثل هذا ال�صلوك �صلوك 
جمهور عري�ش ي�صعب ح�صره اأو متابعته، لكنه ي�صرتُك يف اأمر مهم، وهو الت�صجيع 
اأوقات كثرية يعطي  اأمامه، ويف  واإن مّرت  اإلى احلقائق حتى  واملتابعة دون اللتفات 
اإلى  ا  متحيزًّ لي�ش  �صخ�ش  من  اإليه  ُيقّدم  ما  كان  واإن  اإليه)70(، حتى  يقّدم  ملا  ظهره 
فئة تخا�صمه وتزهد يف مقولته، فقد اعتدنا يف تراثنا الثقايف اأن نوّجه التاريخ تبًعا 
بالرواية  يقبل  ل  وال�صلفي  ال�صنية،  بالرواية  يقبل  ل  فال�صيعي  عقدًيا،  به  نوؤمن  ملا 
الأ�صعرية، مما يجعل احلديث عن رواية تت�صف بالإجماع يف اأّي من م�صتوياته اأمًرا 

م�صتحياًل)71(.

�صنعمل هنا على متابعة التلّقي ال�صلفي ملا ُكتب عن مولنا جالل الدين الرومي، 

كتبه رواًجا يف حميط اململكة، وبف�صل انت�صار الدور التي توّزع كتب التّيار ال�صلفي، لقيت كتبه رواًجا يف م�صر وبريوت وغريها من البلدان 
العربية، يختار حممد لكتبه عناوين تقرتب من اللغة الرتاثية، لذا ظّن البع�ش اأنه موؤلف قدمي، وبع�ش اجلمهور الذي يحب الرومي اليوم 
اأن ال�صيخ حممد يف حوار له مع بع�ش  التقط كتابه عرب الإنرتنت، لكنه �صرعان ما زهد فيه نظًرا للغته ال�صادمة للقارئ، ومن املفارقة 
ال�صباب، ن�صحهم با�صتخدام احلكمة واملوعظة احل�صنة التي يتحلى بها ال�صوفية يف حديثهم مع الآخرين، وقد ا�صتبدل هو يف كتابته لفظة 
العا�صق واملع�صوق بـ)الناكح واملنكوح( مبا حتمله من دللة م�صيئة، وهو من اإ�صكالت التعاطي مع ن�صو�ش الآخرين، فعدم الوعي باللغة يوؤدي 
اإلى هذا اخللل يف فهم مراد الآخر، والكلمات التي اأدانها ال�صيخ ال�صلفي ترد يف اأ�صعار )ال�صيخ عبدالقادر اجليالين، والهروي الأن�صاري( 

لكنه ل يهتم اإل بتحقيق غايته فح�صب.

)69( يقول الكاتب: »واأّما م�صادري التي اأنقل منها اأخباره، فم�صدٌر رئي�ش هو كتاب مناقب العارفني لالأفالكي، ثم كتاب: �صبه�صالر، وكتب 
اأخرى باللغة الرتكية والعربية«، راجع اأخبار جالل الدين الرومي، ن�صرة ال�صعودية 2000، �ش71.

تيارهم،  كونه ميّثل  كاتبها  ب�صخ�ش  ثقتهم  على  اعتماًدا  بها  والإ�صادة  ملعلومة،  اجلمهور  هذا  م�صاركة  بو�صوح يف  ذلك  �صنالحظ   )70(
فال�صويف )ن�صبة من حيث ال�صورة( يحتفي مبقولت وينقلها دون العودة اإلى امل�صدر ودون التاأكد من �صدورها عن ال�صخ�ش املن�صوبة اإليه 

تلك املقولة.

التاريخية  الكتابة  يف  العقيدة  اإ�صكالية  والتاأريخ،  الكالم  )علم  كتابه  يف  �صلهب  ح�صن  كتبه  ما  نراجع  اأن  ال�صياق  هذا  يف  �صيفيد   )71(
الإ�صالمية( ن�صرة مركز احل�صارة لتنمية الفكر الإ�صالمي، بريوت، 2011.
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والعينة التي نعمل عليها هي كتابات بع�ش الأتراك املقيمني يف دوٍل عربية، مثل حممد 
موؤلفات عدة  ال�صوفية فكتب يف هذا اجلانب  للتاأليف �صد  الكاتب  احت�صد  القونوي 
تعلن اخل�صومة على الت�صوف، فو�صف كل ما ل يعجبه بـ)الت�صوف املنحرف( ورغب 
اأن ينتقل حمبو الت�صوف من هذا اللون ال�صويف اإلى )ت�صوف اأهل احلديث والأثر(.

اإليه  ُن�صبت  التي  والطريقة  الرومي  موؤلفات  عدة  تدين  الكاتب  خ�ص�ش 
)املولوية(:

- »املهول من نباأ من خدم املغول«.

- »املنتخب من مناقب العارفني لالأفالكي يف اأخبار جالل الدين الرومي«.

- »اللباب املعنوي يف انتخاب املثنوي«، 

»الهابط الغوي من معاين املثنوي«.

- »الرباهني املعنوية الأولية على ف�صوق املولوية الدنيوية«.

- »اأخبار جالل الدين الرومي«. 

بالإ�صافة اإلى رحلة الإمام بدر الدين العيني اإلى قونية، وغري ذلك من الر�صائل 
التي انتخب فيها اأقواًل وجمعها لتدعم فكرته يف اإدانة الت�صوف.

اإذ  اآراء مغلوطة،  املوؤلفات وما ورد فيها من  ل�صنا ب�صدد حتليل ودرا�صة هذه 
لكننا  لها،  مو�ّصع  بحث  تخ�صي�ش  اأو  املقالت  من  جمموعة  اإلى  املواد  هذه  حتتاج 
�صنتناول مروية تتعلق مبوقف الرومي من املغول، اإ�صافة اإلى بع�ش املرويات الأخرى، 
لرنى اإن كان ما يقوله الكاتب له وجه من وجوه ال�صحة اأم اإنه انتقى من الروايات ما 

يخدم فكرته وترك الكثري مما ينزه الرومي عما قاله.

جالل  )اأخبار  كتابه  يف  القونوي(  الف�صل  )اأبو  اأحمد  عبداهلل  حممد  يروي 
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من  يقّربه  وما  خان  جنكيز  كفر  على  )موافًقا  منه  يجعل  ما  الرومي  عن  الدين( 
الت�صوف  باأهل  دوًما  ال�صلفيون  يل�صقها  التي  التهمة  للمغول، وهي  والعمالة  اخليانة 
عامة مع اختالف الع�صور(، ويخلط الكاتب بني ما يقوله جالل الدين مبا ُيقال عنه 
الأنا�صول  الفتوة يف  واأهل  بـ)املغول  املعنون  الف�صل  اأ�صطوري، ففي  ب�صكل  ال�صري  يف 
وعالقة اجلالل الرومي بهما( )�ش72-104(، لن يعرث القارئ اإل على اإحالة واحدة 
على ن�ّش للرومي ورد يف كتابه النرثي )فيه ما فيه(، عاد الكاتب فيه اإلى الرتجمة 
الرتكية، و�صنقف عند هذا الكتاب لننقل للقارئ ما مل ي�صر اإليه الكاتب؛ لتثبيت فكرته 
عن الرومي واإظهاره يف �صورة اخلائن لأمة الإ�صالم! كما اعتاد خما�صمو ال�صوفية 
اأن يفعلوا ذلك، متغافلني عما ُيقال يف الفقه ويوؤكده التاريخ من تبني الفقهاء والعلماء 
اأقاتل يف الفتنة، واأ�صلي وراء من  من غري ال�صوفية ملبداأ )نحن مع من غلب(، )ل 
غلب(، وهو ما تاأثر به التيار ال�صلفي حتى يومنا هذا، وقطاع كبري منه ينت�صر للحاكم 

املتغلب بناء على هذه الفكرة.

لننتقل اإلى ما يقوله مولنا جالل الدين الرومي بنف�صه عن املغول، ل ما ترويه 
ال�صري:

1- ي�صتح�صر مولنا جالل الدين ق�صة نبوية يف الف�صل الأول من »فيه ما فيه« 
من اأجل احلق[، فيذكر يف اأ�صلوب ق�ص�صي بديع �صبب نزول قوله تعايل  �صيٍء  ]كّل 
ُيوؤِْتُكْم  ا  َخرْيً ُقُلوِبُكْم  يِف   ُ اهلَلّ َيْعَلِم  اإِن  اْلأَ�ْصَرى  َن  ِمّ اأَْيِديُكم  يِف  َن  مِلّ ُقل  ِبُيّ  الَنّ َها  اأَُيّ {َيا 
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم})72( يف تعقيبه على �صرحه لقول  ا اأُِخَذ ِمنُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َواهلَلّ َّ ا مِمّ َخرْيً
ماأثور )�صّر العلماء من زار الأمراء، وخري الأمراء من زار العلماء، ِنعم الأمرُي على 
باب الفقرِي، وبئ�ش الفقرُي على باب الأمري()73(، وموّجًها كالمه ملعني الدين �صليمان 
اأول الأمر برزت بطاًل  اإياه قائاًل: »اإنك يف  بن مهّذب ال�صهري بـ)بروانه()74( موّبًخا 

)72( �صورة الأنفال: الآية 70.

)73( ن�صب جالل الدين ال�صيوطي هذا الأثر اإلى النبي يف )ما رواه الأ�صاطني يف عدم املجيء اإلى ال�صالطني(.

)74( بالرغم من اإعجاب بروانه بالرومي وحر�صه على نيل �صداقته، فاإن هذا الإعجاب مل يحل دون توجيه مولنا �صهام نقده اإليه يف كثري 
من املنا�صبات، ومنها ال�صلوك غري املت�صم بالحرتام، �صاأن معظم احلكام ممن اأعمت كرا�صي احلكم ب�صائرهم. فمثاًل بينما كان مولنا 
ي�صرتك يوًما يف حلقة ال�صماع، تبنّي اإخالل بروانه بنظام احللقة، فقال له مولنا: لقد �صمعُت عن طلبك العلم، و�صماعك حديث ر�صول اهلل 
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لالإ�صالم. اإذ قلت: �صاأقدم نف�صي فداًء، �صاأ�صحي بعقلي وتدبريي وراأيي من اأجل بقاء 
الإ�صالم، وكرثة اأهل الإ�صالم لكي ي�صتمر الإ�صالم اآمنًا وقويًا.. ولكن عندما اعتمدت 
على راأيك ومل تَر احلق، ومل تنظر اإلى كل �صيء على اأنه من احلق، جعل احلق تعالى 
لهم  التتار، وقدمت  الإ�صالم، فقد حالفت  لنق�ش  �صببًا  نف�صه  وال�صعي  ال�صبب  ذلك 
العون، لتفنَي ال�صاميني وامل�صريني، وتخرَب دولة الإ�صالم، ولذلك فاإن اهلل �صبحانه 
جعل ذلك الذي كان �صببًا لبقاء الإ�صالم �صببًا ل�صمحالله، ويف هذه احلال، توجه 
اإلى اهلل عزَّ وجّل الذي هو حمل اخلوف، وت�صدق لعل اهلل يخل�صك من حال اخلوف 
األقاك من مثل تلك الطاعة يف  اأنه  ال�صيئة هذه، ول تقطع الرجاء منه، بالرغم من 
مثل هذه املع�صية. راأيت اأن تلك الطاعة اآتية منَك، فوقعت يف هذه املع�صية. والآن 
ا ل تقطع الرجاء وت�صّرع؛ فاإنه تعالى قادٌر، فقد اأظهر من  واأنت يف هذه املع�صية اأي�صً
تلك الطاعة مع�صية، وهو قادٌر على اأن ُيظهر من هذه املع�صية طاعة. وهو قادٌر على 
اأن يعطيك الندامة على هذا الذي قّدمت، ويهيئ لك الأ�صباب لكي ت�صعى من جديد 
لكرثة امل�صلمني، وتكون قّوة للم�صلمني، فال تقطع الرجاء! )...( كان غر�صي اأن يفهم 
هذا، فيت�صدق، ويت�صرع. فقد انحدر من حال غاية يف ال�صمو اإلى حال من ال�صعة)75(.

نالحظ يف هذا الن�ش توبيخ مولنا ملعني الدين بروانه واعتباره خمّرًبا لدولة 
له  مولنا  مطالبة  ترى  األ  وتدبريه.  تفكريه  على  واعتماده  للتتار  ملحالفته  الإ�صالم، 
اْلَقْوُم  اإَِلّ   ِ اهلَلّ ْوِح  َرّ ِمن  َيْياأَ�ُش  َل  ُه  {اإَِنّ تعالى:  قوله  على  اعتماًدا  اهلل  اإلى  يتوب  باأن 
اْلَكاِفُروَن})76(، ع�صى اأن يجّد يف العمل على تقوية دولة الإ�صالم، وي�صلح ما اأخطاأ 

فيه. 

2- يف الف�صل اخلام�ش ]عرائ�ش الأ�صرار: �ش108-111[ وهو الف�صل الذي 

عند ال�صيخ �صدر الدين، فقال بروانه: نعم. عندئذ اأجابه: اإذا كانت كلمة اهلل واأحاديث ر�صول اهلل ل جتدي معك، فما العمل؟!
ويف الف�صل العا�صر من كتاب »فيه ما فيه« )�ش74( ي�صجر معني الدين بروانه من عدم لقاء الرومي به، ويروي بروانه اأن والد الرومي مل 
ا، وكان يتعلل بالن�صغال قائاًل: »ل اأرغب يف اأن ياأتي الأمري يف حالة ل اأ�صتطيع اأن اأكون فيها لطيًفا معه، ولي�ش لدّي  يكن يحّب لقاءه اأي�صً

الفراغ لأن اأعظه واأجتاذب اأطراف احلديث معه«.

)75( فيه ما فيه، ملولنا جالل الدين الرومي، ترجمة الأ�صتاذ العاكوب، �ش32.

)76( �صورة يو�صف: الآية 87.
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اجتزاأَ منه الكاتب ما اأدان به مولنا، »ي�صاأل اأحدهم مولنا: ياأخذ املغول الأموال، وبني 
ا. وهذا و�صٌع عجيب. ما حكمك على ذلك؟«  اأي�صً الأموال  يعطوننا  والأخرى  الفينة 
فاإن  »وهكذا  قائاًل:  كالمه  ويختم  كعادته،  تو�صيحي  مبثال  له  ويبنّي  مولنا  فيجيبه 
مالنا حراٌم عليهم، ومالهم حالٌل لنا« ]ليدقق من يرجو التحقيق يف هذه اجلملة[. 
يف مثاله ي�صرح مولنا عمل احلق �صبحانه وتعالى. واإذا كان الكاتب ال�صلفي قد ا�صتبعد 
الرواية ال�صابقة التي يظهر فيها الرومي موّبًخا الأمري ملحالفته للمغول؛ لأنها ل تخدم 
اعتقاده، وما اأراد اأن يوّجه القارئ اإليه ليدين الت�صوف، فاإن تعامله مع هذه املروية 
الرومي  روؤية  يو�صح  ما  وترك  اأراد  ما  منها  فانتخب  انتقائي،  نحو  على  جاء  ا  اأي�صً

للمغول.

ًا اآخرا للرومي جاء فيه: لنقراأ ن�صًّ

عراة  كانوا  الوليات  هذه  اإلى  مّرة  لأول  املغول  جاء  عندما  اأحدهم:  »قال 
اأما يف هذا الزمان فهم  واأ�صلحتهم من اخل�صب.  وجمردين، كان مركوبهم الثريان 

حمت�صمون و�صِبعون، ولديهم خيول عربية ُمطّهمة واأ�صلحة جّيدة. 

قوة  ول  و�صعفاء  القلوب  منك�صري  كانوا  عندما  الوقت،  ذلك  يف  مولنا:  قال 
لديهم اأعانهم اهلل واأجاب دعاءهم. اأما يف ذلك الزمان الذي غدوا فيه حمت�صمني 
واأقوياء فاإن احلق تعالى يهلكهم باأ�صعف اخَللق؛ لكي يعرفوا اأنهم بعناية احلق ومدد 
احلق ا�صتولوا على العامل ولي�ش بقوتهم وقدرتهم. يف موطنهم الأول كانوا يف �صحراء، 
ق�صد،  دون  من  فقراء.  عراة،  م�صاكني،  قوة،  ول  لهم  حول  ل  النا�ش،  عن  بعيدين 
جاء بع�ش منهم جتارًا اإلى ولية خوارزم�صاه وبدوؤوا بال�صراء والبيع، وكانوا ي�صرتون 
اأج�صادهم. وقد منعهم اخلوارزم�صاه،  ]ثوٌب من القطن الأبي�ش[ ليغطوا  الكربا�ش 
واأمر باأن ُيقتل جتارهم، واأن ُيوؤخذ منهم اخلراج اأي�صًا، ومل ياأذن للتجار باأن يذهبوا 
منهم  طلب  هلكنا«.  »لقد  قائلني:  مت�صرعني،  مليكهم  اإلى  التتار  م�صى  هناك.  اإلى 
ملكهم اأن ميهلوه ع�صرة اأيام، ودخل يف كهف عميق؛ وهناك �صام ع�صرة اأيام. واأظهر 
اخرج:  وتو�صلك.  »قبلت �صراعتك  تعالى:  نداء من احلق  اخل�صوع واخل�صوع. فجاء 
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احلّق  باأمر  انت�صروا  خرجوا  عندما  كان.  وهكذا  من�صوًرا«.  ف�صتكون  ذهبت  اأينما 
وا�صتولوا على العامل.

وهذه هي الفقرة التي ا�صتبعدها الكاتب: 

قال اأحدهم: التتاُر يقّرون باحل�صر، ويقولون باأنه �صيكون هناك ح�صاٌب. قال 
هذه   )...( للم�صلمني  م�صاركني  اأنف�صهم  يجعلوا  اأن  يريدون  هم  يكـذبون،  مولنا: 
فوق  طبقاٍت  جتّمعت  واجلليد  كالثلج  اقرتفوها  التي  وال�صيئات  واملظامل  املعا�صي 
طبقات. وعندما تاأتي �صم�ش الإنابة والندم واأخباُر الآخرية وخ�صية اهلل �صتذيب ثلوج 

املعا�صي تلك كلها مثلما تذيب ال�صم�ش الثلج واجلليد.

حديث  يف  بها  ا�صت�صهاده  وعدم  ال�صابقة،  بالن�صو�ش  الرتكي  الكاتب  علم 
الرومي واملغول، يظهر تعمده لإخفاء راأي الرومي يف املغول وتوبيخه ملن يتعامل معهم 
من الأمراء. وعدم ا�صت�صهاده بالفقرة الأخرية التي يكّذب فيها الرومي التتار وي�صف 
كتابه  من  )�ش104(  يف  قاله  ما  يجعل  وال�صيئات(  واملظامل  بـ)املعا�صي  اأفعالهم 
اإلى الكافر جنكيز  »اأخبار جالل الدين« غري �صحيح: »فها اأنت ترى اجلالل ين�صب 
الوحي، وال�صيام والت�صرع ول يذكر �صيًئا عن كفره  اأو ما هو يف معنى  الوحي  خان 

ومظامله«.

ما مدى تأثير هذه الرواية السلفية وتلقيها من قبل 
الجمهور دون اختبار لصحتها؟ 

نقراأ للروائي حممد عبدالقهار عن اهتمامه بالتاريخ، ويظهر ذلك من خالل 
بعد  �صكر  التي  )غارب(  وروايته  والدروي�ش(،  الغازي  نامه:  )�صراي  الأدبي  عمله 
�صدورها جمموعة من الأ�صاتذة على معاونته يف العودة اإلى م�صادر تاريخية كثرية. 
لكن، نالحظ اأنه ا�صت�صهد يف اإحدى مقالته )دين امللحمة( مبا اأورده الكاتب ال�صلفي 
مقتب�صًا اإحدى مروياته يف �صورتها املنتخبة، حمياًل على الن�صخة العربية من كتاب 
ب�صهولة.  وتعرفه عليها  ال�صابقة  للن�صو�ش  اإمكان مطالعته  يعني  فيه«، مما  »فيه ما 
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ومن العجيب اأن يحث هذا ال�صاب من خالل مقال كتبه بعنوان )هل نقراأ التاريخ( 
بعد �صدور الرواية، على قراءة التاريخ دون العتماد على الوعظ اأو الوقوع يف حيز 

الإ�ضقاط والتنبوؤات، ويقع فيما اأنكره على غريه! 

يبقى �صبيل التعرف على الرومي عند معظم التيار ال�صلفي منح�صرًا فيما يردده 
الكاتب، وخري دليل على ذلك ما جاء يف رواية الغازي والدروي�ش: »وهوؤلء الراق�صون 
ل يزالون ُيلهون النا�ش منذ زمن �صيخهم الأكرب الرومي الذي رق�ش واملغول يخربون 
الأنا�صول، ورق�ش النا�ش معه ليهربوا من اأمل الفواجع، وجل�ش الرباوناه �صنيعة املغول 
الذي حكم الأنا�صول با�صمهم يف جمل�ش الرومي يحاوره يف الزهد والفناء«. يحتفي 

ال�صباب بهذه الفقرة، وي�صرتكون يف ترديدها دون التحقق من �صحتها.

انتقلت املعلومة من ال�صعودية اإلى م�صر، وما تزال تنت�صر كالنار يف اله�صيم، 
كباقي املقولت التي حتمل وراءها �صغائن للرومي، وي�صتوي حامل املعلومة مع اجلمهور 
يف التلقي دون فح�ش اأو اختبار، وكما اأ�صهمت الكتابة املتحيزة يف ن�صر �صورة خاطئة 
للرومي، اأ�صهمت الكتابة الأدبية كذلك كما راأينا يف املثال ال�صابق. كان هذا مثاًل على 
اأمنوذج مع التعامل مع مروية تاريخية واحدة مت اقتطاعها من �صياقها لتهام الرومي 

من خاللها. لنتابع مع مناذج اأخرى.

1-ينقل اأبو الف�صل يف )�ش130( عن الأفالكي مروية تتحدث عن �صم�ش تربيزي 
وهو يف بغداد، وللتنويه ل نعرف الكثري عن �صم�ش، فبالرغم من اآلف ال�صفحات التي 
ُكتبت عن الرومي، مل ُيكتب عن �صم�ش يف كتب التاريخ اأو الطبقات �صوى النزر الي�صري 
الذي يجعل �صبيل التعّرف على �صخ�صيته اأمًرا خا�صًعا للظن والتخمني، اللهم اإّل اإذا 
قراأنا كتابه )املقالت( الذي اكُت�صف حديًثا، وحاولنا اأن نلتقط منه اأخباره كما يرويها 

بنف�صه.

يقول الأفالكي)77(: »بينما كان ال�صم�ش ميرُّ يف بغداد بباب اأحد الق�صور، اإذا 

)77( النقل عن مناقب العارفني لالأفالكي، الن�صخة الرتكية، والرتجمة بقلم القونوي.
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ب�صوت َعْزف َيطُرُق م�صامعه، فاأراغ اأن ي�صتمع اإليه �صيًئا، فدخل الق�صر، فاأ�صار �صيد 
الق�صر الغافل عن �صّر هذه الن�صوة اإلى عبده اأن ا�صرب هذا الدروي�ش ليذهب. فا�صتل 
العبُد �صيفه وهجم عليه، لكن الفالج �صرعان ما نزل بيده، فاأمر عبده الآخر فجمدت 
يده يف الهواء، وخرج ال�صم�ُش من الق�صِر واأخذ الطريق فلم يلحق به اأحٌد. ويف اليوم 

التايل رحل �صيد الق�صر اإلى الدار الآخرة«!

احلركة  عن  يده  وتوقفت  بالفالج،  �صخ�ش  اإ�صابة  اإلى  الف�صل  اأبو  يلتفت  مل 
ب�صكل اآيل، والآخر كذلك! اإن هذا لو حدث بالفعل جلعل من كانوا يودون اإيذاء �صم�ش 

تربيزي يوؤمنون به كما نقراأ يف ال�صري والتاريخ عن اأمثال ذلك!

لكن القونوي عّلق على الرواية مثبًتا اإياها قائاًل: »هذا متطفٌل يدخل البيوت 
بغري اإذن اأ�صحابها، وهو اعتداء، فما قوبل به ال�صم�ش ل ُيالم �صاحب الق�صر عليه؛ 
اأنه هرب  اأخال  فاإين  اأحد«  به  يلحق  »فلم  قوله  وتاأّمل  بذلك عن عر�صه.  يدفع  لأنه 

ب�صرعة كبرية، هروب اجلناة املعتدين املتطفلني«)78(.

2- َقِبل حممد القونوي مروية الأفالكي التي تتحدث عن لقاء �صم�ش بالرومي، 
و�صّفه من حوار دار بينهما، كان احلوار جمال احلديث فيه عن عظمة ح�صرة النبي 
والإنكار على بايزيد الب�صطامي)79(، لكن القونوي تعّمد األ يذكر �صيًئا من ذلك، ورّكز 
اهتمامه على املقطع الأخري يف رواية الأفالكي: »واأغلق عليهما باب حجرة فيها، وحّرم 
وبقيا يف احلجرة  زركوب،  الدين  اإل �صالح  اأحد،  منهم  يدخلها  اأن  الدار  اأهل  على 

)78( ال�صابق نف�صه، �ش72.

اأم حمّمد؟ فقال مولنا: ما هذا ال�صوؤال، حممٌد خامَتُ الأنبياء، فاأية  اأبو يزيد  )79( ي�صاأل �صم�ش الدين التربيزي مولنا: )من الأعظم: 
عالقٍة له باأبي يزيد؟ قال �صم�ش الدين: ولكن ملاذا يقول حُمّمٌد: »وما عرفناك حّق معرفتك«، وقال اأبو يزيد: »�صبحاين ما اأعظم �صاين«؟ 
فوقع مولنا من هيبة هذا ال�صوؤال وغاب عن الوعي، وعندما ا�صتعاد وعيه اأخذ بيد مولنا �صم�ش الدين...(. راجع فروزانفر، �ش103. وترد 
الرواية يف كتاب �صم�ش »مقالت«، وقد ذكرتها ليلي اأنفار يف كتابها )الرومي: دين احلّب( وعّلقت عليها تعليًقا مفيًدا، راجع قراءة وترجمة 
عائ�صة موماد، املن�صورة يف الأوان، املقال الثالث، ال�صبت 29 نوفمرب )ت�صرين الثاين( 2014 . ويعّلق عطاُء اهلل تدّين على هذا اللقاء قائاًل: 
نعت حكايات يف �صاأن طريقة لقاء هذين الرجلني، واملقبول هو اأن �صم�ًصا يف ال�صابع والع�صرين من �صهر جمادى الآخرة �صنة 642هـ  »�صُ
و�صل اإلى قونية، اأما تاريخ لقاء ال�صخ�صني وكيفية هذه الواقعة فاأمٌر غري وا�صح«. راجع )بحًثا عن ال�صم�ش، من قونية اإلى دم�صق(، ترجمة 

الأ�صتاذ عي�صى علي العاكوب، ن�صرة نينوى، دم�صق، 2015، �ش31.
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اأنهما  يعني  »وهذا  القونوي:  يعّلق  �صّتة)80(، مل يخرجا منها قط«.  وقيل  اأ�صهر  ثالثة 
ال�صفحة  هام�ش  يف  وزاد  اجلمعة«)81(!  وعن  امل�صجد  يف  اجلماعة  �صلوات  عن  قعدا 
اأن �صم�ًصا كان يوؤخر ال�صالة عن وقتها بغري ق�صد! ل جمال عند الكاتب للتاأويل اأو 
املجاز، فاإن �صحت الرواية األ ميكن اأن يكون معناها التزام الرومي ب�صحبة �صم�ش، 

واأنه مل يكن ليرتك فر�صة للجلو�ش معه اإل والتزم بذلك.

ا يخدمه، فقّدم مولنا  3- يذكر الأفالكي اأن �صم�ًصا طلب من الرومي �صخ�صً
زوجته كريا خاتون لتخدمه، فرف�ش �صم�ش وطلب غالًما، فقّدم مولنا ابنه �صلطان 
ولد ليخدم �صم�ًصا، فطلب �صم�ش من مولنا اخلمر، فمالأ مولنا اإبريًقا من حّي اليهود 
وقّدمه اإليه، فاأخربه �صم�ش اأنه كان يختربه وعّقب قائاًل: اإمنا فعلُت ذلك لأعلم درجة 

حلمه و�صربه، م�صيًفا: اإن عامل مولنا ي�صيق عنه نطاق الرواية ل�صعته.

منح القونوي الرواية دللة جن�صية مديًنا الرومي، فما يطلبه �صم�ش يتعلق عنده 
باأن يتخذ غالًما اأو امراأة لي�ش للخدمة فح�صب واإمنا للمتعة! فعّقب على الرواية ب�صكل 

تهّكمي: »ونحن بهذا علمنا غريته على ُحَرِمه وفقهه يف دينه«)82(.

مل يلتفت القونوي اإلى رواية مماثلة تدل على اأن �صم�صًا كان يخترب فعلًيا الّرومي، 
على الرغم من اإيراده لها -يف بداية كتابه- لكنه ان�صغل عنها باإدانة ال�صخ�ش املذكور 

ا. يورد الأفالكي الرواية على النحو التايل:  اأي�صً

اأكوَن يف خدمتك!  اأن  اأريد بعد اليوم  اأوحُد الّدين: »برغبة كاملة:  قال ال�صيُخ 
قال:  اأرجوك.  �صحبتك،  اقبلني يف  وقال:  ال�صيُخ  فجّد  حبتي.  �صُ تطيق  ل  اإنك  قال: 
على  اأقدر  ل  قال:  بغداد.  �صوق  و�صط  يف  املالأ  على  معي  النبيذ  ت�صرب  اأن  ب�ضرط 

)80( رواية الأفالكي كما يذكرها العالمة فروزانفر يف �صرية حياة مولنا جالل الدين الرومي تقول باأنه »اأدخله اإلى حجرة، وملدة اأربعني 
ولعل  الفكر، دم�صق، 2006، �ش103.  ن�صرة دار  العاكوب،  العربية لالأ�صتاذ عي�صى علي  بالدخول«، راجع الرتجمة  ي�صمح ملخلوق  يوًما مل 
الكاتب نقل هذه املدة الزمنية عن عبدالرحمن اجلامي يف نفحات الأن�ش، فهو الذي حدد مدة اخللوة بثالثة اأ�صهر. قارن فروزانفر، ال�صابق 

نف�صه، �ش104.

)81( ال�صابق نف�صه، �ش138.

)82( اأخبار جالل الدين، �ش145-144.
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. قال: ل اأقدر. قال عندما اأ�صرُب تقدُر اأن  ذلك. قال: تقدر اأن تاأتي يل بنبيذ خا�شٍّ
ُيعّلق  الرجال«.  ان�صرف عن  الدين:  �صم�ُش  اأقدُر. ف�صرخ مولنا  ل  ت�صحبني. قال: 
اأوحد  اختبار  الكالم  هذا  من  غر�صه  وكان  قائاًل:  الرواية  على  فروزانفر  العالمة 
الدين يف مقام التجريد والتفريد، الذي تتمثل حقيقته يف مرحلة املعامالت يف �صرف 

النظر عن اخللق والتوّجه اإلى اخلالق بكمال الهمة ومتامها)83(.

ميكننا اأن نرى يف الرواية اأثًرا حل�صور اخل�صر )العبد ال�صالح( مع مو�صى، 
ُتعر�ش على  التعليمية التي �صجل القراآن وقائعها، كانت احلوادث التي  ففي الرحلة 
خمالفًا  اأو  منطقيِّ  غري  يبدو  فما  له،  اختبار  مبثابة  ال�صالم(  )عليه  مو�صى  النبي 
للتعاليم واأحدثه العبد ال�صالح، كان مبثابة در�ش ملو�صى عرف فيه الفارق بني فعل 
املخلوق وحكمة اخلالق، ومن املعروف اأن �صخ�صية اخل�صر كانت حا�صرة يف الرتاث 
ال�صويف والتف�صريي واحلديثي، فرمبا كانت هذه ال�صخ�صية حا�صرة يف خميال كاتب 
الرواية التاريخية )الأفالكي( -اإن مل يتحقق لقاء �صم�ش بالكرماين)84(- ورمبا كان 
�صم�ش م�صتح�صًرا لأمنوذج اخل�صر، فهو نف�صه ك�صيخ له عالقة مبريد اأقرب اإلى �صورة 

اخل�صر التي ير�صمها الرتاث ال�صويف)85(.

4- ذكر القونوي يف كتابه مرويات عّدة عن �صلطان ولد ابن مولنا، نقل جميعها 
عن الأفالكي، مديًنا �صلوكه من وجهة نظر املقولت ال�صلفية)86(، لكنه اأحجم عن ذكر 
الذي  امل�صدر  من  جتعل  املرويات  هذه  لأن  رمبا  عقاًل،  ت�صديقها  ميكن  ل  مرويات 
�صنذكر  واملولوية م�صدًرا غري موثوق يف م�صداقيته،  الرومي  للتاأريخ حلياة  يعتمده 

رواية واحدة من جملة هذه املرويات التي ل ميكن قبولها باأي حال من الأحوال.

يحكي الأفالكي عن الفرتة التي �صبقت ِفطام �ُصلطان ولد عن حليب اأمه قائاًل: 

)83( راجع: )من بلخ اإلى قونية(، مرجع �صابق، �ش101-100.

)84( راجعت درا�صة وترجمة اإفراج اأحمد اأمني حممود الكفراوي لـمناقب اأوحد الدين الكرماين، ن�صرة مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
2011. فلم اأعرث على رواية تثبت هذا اللقاء، وتعود الرواية اإلى اأفالكي وجامي ح�صب حتقيق العالمة فروزانفر.

)85( للتعرف على اأثر اخل�صر يف الرتاث ال�صويف الإ�صالمي، راجع: اأبو الف�صل بدران، اخل�صر يف الرتاث العاملي، ن�صرة املجل�ش الأعلى 
للثقافة، القاهرة 2012، �ش106-88.

)86( راجع القونوي، اأخبار جالل الدين، مرجع �صابق، �ش213-208.
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»كان �صلطان ولد دائًما ينام يف ح�صن ح�صرة مولنا، وعندما كان يريد يف التهجد اأن 
ينه�ش ويقوم ل�صالة قيام الليل، كان �صلطان ولد ي�صرخ ويبكي، وعندئذ كان ح�صرة 
مولنا من اأجل ت�صكينه يرتك ال�صالة وي�صعه يف ح�صنه. وعندما كان يطلُب حليب 
اأمه كان مولنا ي�صع ثديه املبارك يف يف َوَلد. وباأمر اهلل ب�ضبب فرط ُحنّو الوالد كان 
ا �صائًغا لل�صاربني« اإلى اأن ي�صبع من لنب ذلك الذي هو  يتدفق حليٌب �صاٍف »لبًنا خال�صً

اأ�صد املعنى وينام، مثلما انبثق املاُء الّزلل من بني اأنامل ر�صول اهلل«)87(.

ي�صرب القونوي �صفًحا عن مثل هذه املرويات)88( ول يوردها يف كتابه، ويرّكز 
اأكرث على ما يلتم�ش فيه خمالفة للعقيدة اأو ما يقدح يف ال�صلوك، ويظهر الرومي يف 
ا  �صورة غري اأخالقية. كذلك اأغفل عن ذكر مرويات لالأفالكي تقّدم الرومي عاملًا حمبًّ
للفقه وال�صريعة، نذكر منها ما اأورده الأفالكي على ل�صان مولنا قائاًل: »كان الإمام 
اأبو حنيفة النعمان واملطلبي )ال�صافعي( واأئمة اآخرون )ر�صي اهلل عنهم( من �صّناع 
العظيمة  العقول  هوؤلء  واتخذ  �صدٍق  بكلِّ  طريقهم  اتبع  من  اجلذباء،  الأر�ش  عامل 
النون  وذا  اجلنيد  لكن  وجنا.  الدين  وجّتار  اخلبثاء  �صرِّ  من  ماأمٍن  يف  ظلَّ  كقدوة، 
وبايزيد و�صقيقًا البلخي واإبراهيم بن اأدهم واملن�صور )احلالج( واأمثالهم، فهم طيوٌر 
مائية، �صّباحون عابرون لبحر الفكر، من اتبعهم جنا من مكر الهوى اخلادع، وتقدم 

يف طريقه نحو جوهرة بحر القدرة)89(.

فروزانفر واألفالكي 

جالل  �صرية  يطالع  من  يالحظه  الأفالكي،  مرويات  مع  خمتلف  تعامل  ثّمة 
الدين الرومي التي كتبها فروزانفر، فاإلى جوار م�صادره الكثرية عن الرومي، جند 

)87( راجع: فرانكلني، الرومي �صرًقا وغرًبا، مرجع �صابق، �ش458.

)88( يبالغ الأفالكي يف ن�صبة كرامات ملولنا من باب التعظيم، فيتحدث عن فرتة تعّلمه العلوم ال�صرعية، وهي اأنه عندما كان مولنا اأ�صتاذا 
لعلوم الت�صوف باملدر�صة املقدمية بدم�صق، وبينما كان يف نزهة، ارتفع بج�صمه يف الهواء و�صط ده�صة تالميذه الذين حتولوا اإلى مريدين 

له منذ ذلك اليوم.

 Clément Huart, «De la valeur historique des mémoires des derviches tourneurs» dans )89( راجع: 
 «Journal asiatique», sér. 11, vol. 19, p. 308-317، Les saints des derviches Tourneurs. Récits traduits
du persan et annotés (tr. of Aflāki [q.v.], Manāqeb al-ʿārefin), 2 vols., Paris، 1918-22. واأ�صكر الأ�صتاذة عائ�صة 

موماد التي ترجمت يل بع�ش املوا�صع عن هذه الن�صخة والقتبا�ش املدرج اأعاله �ش201. 
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ح�صوًرا ملرويات الأفالكي من بداية ال�صرية اإلى منتهاها، فيذكر يف مقدمة كتابه اأنه 
اأدرج اأكرث مطالب هذا الكتاب يف ت�صاعيف ال�صرية، حتى اإن القراء بعد مطالعة كتاب 
فروزانفر لي�صوا يف حاجة اإلى قراءة املناقب، ويقول: »وحيثما لزم النتقاُد مل اأُحجْم 

عنه«)90(.

ومن مناذج تعامله مع مرويات الأفالكي، مناق�صته للخ�صومة التي حدثت بني 
الفخر الرازي وبهاء ولد �صلطان العلماء، فاأغلب الكّتاب يوؤكدون ذلك اعتماًدا على 
نقد بهاء ولد لطريقة الفخر الرازي املف�صر، ومن املعروف اأن ال�صوفية يعيبون طريقة 
احلكماء والفال�صفة ببيان �صديد الو�صوح، ويعدونهم منحرفني عن جادة ال�صواب، 
لإعالئهم من �صاأن العقل على الروحانيات، ومن كالم مولنا جالل الدين الرومي يف 
هذا ال�صاأن: »اإن قدم ال�صتدلليني من اخل�صب، والقدُم اخل�صبية ل متكني لها البتة«. 
ا: »ذو العقل يهرب من النملة امليتة حذًرا، وذو احُلّب يدو�ش على التنني ول  ومنه اأي�صً
يعباأ«. ويف املثنوي يرد م�صهد ملجادلة عائلية يكون فيها العقل هو الأب، وتكون فيها 
النف�ش الروح الدنيا، هي الأم. فالأم تريد اأن تدلل طفلها الإن�صان باإبقائه يف البيت 
اأما العقل الأب فيعظها باأن  اأنواع امل�صاق يف احلياة.  قريًبا من �صدرها، لتجنبه كل 
تر�صل ال�صبي اإلى املدر�صة من اأجل اإعداده حلياة �صريفة. وميّثل هذا امل�صهد الطريقة 
التي يتحدث بها معظم املت�صوفني عن العالقة بني العقل والنف�ش، امللكات الطبيعية 

الدنيا)91(.

رواية  �صدق  من  يتحقق  اأن  من  لفروزانفر  ب�صارفة  الإ�صارات  هذه  تكن  مل 
الأفالكي، اأن الفخر الرازي كان �صبًبا يف هجرة والد مولنا من بلخ، فتعّقب روايات 
بني  اجلمع  ميكن  ل  اأنه  حّد  اإلى  متعار�ش  اأغلبها  اأن  وراأى  الهجرة،  عن  الأفالكي 
املرويات، وعّقب على ذلك قائاًل: »والظاهر اأن الأفالكي من اأجل اإثبات كرامة اأ�صرة 
مولنا، وَجعِلها يف غاية القرب يف املقام الإلهي، بل يف نهاية القتدار وال�صتطاعة يف 

)90( راجع: فروزانفر، مرجع �صابق، �ش29.

)91( راجع اآنا ماري �صيمل، العقل والتجربة العرفانية عند اأهل الت�صوف، �صمن كتاب املناهج والأعراف العقالنية يف الإ�صالم، حتقيق 
فرهاد دفرتي، ن�صرة ال�صاقي، بريوت، 2004، �ش201-200.
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عامل الكون والف�صاد والت�صرف يف احلوادث والأكوان، جمع هذه الروايات من دون 
ا يف كتبهم مقلدين اإياه. وبوجود  مراعاة الرتتيب التاريخي، وقد كتب الآخرون اأي�صً
ال�صبب  اأن  اأرى  امل�صتطاع،  قدر  التاريخية  القرائُن  اأّيدتها  التي  ال�صابقني  روايات 
اإمنا كان اخلوف من �صفك الّدماء والق�صوة لدى  الرئي�ش لهجرة بهاء ولد من بلخ، 

جي�ش التتار«)92(.

عن  احلديث  يف  وثوقية  اأكرث  م�صدر  اإلى  بال�صتناد  راأيه  فروزانفر  ويدعم 
الرومي واأ�صرته، وهو �صلطان ولد يف مثنوي ولد نامه، اإذ يجعل هجرة جّده على اإثر 
اإيذاء اأهل بلخ له، وم�صاحبًة يف الوقت نف�صه حلملة املغول، ول يذكر الفخر الرازي 

واخلوارزم�صاه.

مطابقة  غري  وجدها  كلما  الأفالكي  مرويات  نقد  عن  فروزانفر  يتوانى  ل 
لالأحداث التاريخية، وخمالفة ملا يرد يف املراجع التي يوؤرخ لها املعا�صرون للحدث، 
اأخرى يف حادثة هجرة عائلة الرومي على الأفالكي قائاًل: »وغرُي  فرناه يعّقب مرة 
معلوٍم من اأي م�صدٍر جمع الأفالكي هذه الروايات، وعلى اأي اأ�صا�ش جاء بها خمالفة 
لرواة �صيخه ومر�صده، على الرغم من اأن مثنوي ولد كان يف حوزته، وكان هو نف�صه 

مالزًما ل�صلطان ولد وتلميًذا له«)93(.

»رواية  وكذلك   ،)94(»... اأمر  يف  الأفالكي  »اأخطاأ  مثل:  من  عبارات  وتتكرر 
اأخرى  الأفالكي يت�صرف يف كالمه بطريقة  اأن  بد  اإ�صكال«)95(، »ول  الأفالكي حمّل 
ح اختالق الأفالكي  لكي ل يتناق�ش اأول الرواية مع اآخرها«)96(، وعبارات اأخرى تو�صّ
اأورد ذلك من  بع�ش املرويات من باب ن�صر الطريقة، من مثل: »يكون الأفالكي قد 

)92( راجع فروزانفر، مرجع �صابق، �ش45.

)93( نف�صه، �ش48.

)94( قارن ال�صابق نف�صه، �ش53-51.

)95( راجع �ش212-207.

)96( راجع �ش209.
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دائرة  ي�صوق كالًما خارًجا عن  الأمور  اأغلب هذه  الأفالكي يف  اأن  »ذلك  عنده«)97(، 
التحقيق، وهدفه يف كتابه الرتويج لطريقة املولويني وعقيدتهم«)98(.

يتعامل فروزانفر على هذا النحو من التثبت مع مرويات الأفالكي بعد عر�صها 
على امل�صادر التاريخية، فاإذا كان هناك ما يدعمها اعتمدها واأفاد منها لكتابة �صرية 
الرومي  كالم  من  يع�صدها  ما  هناك  كان  واإن  ناق�صها،  م�صكلة  بدت  واإن  الرومي، 
نف�صه تتاأكد �صحتها، ومن ذلك ما ي�صرده فروزانفر يف الف�صل الثامن عن )�صورة 
مولنا و�صريته(، فكما تطلعنا ر�صائله املرتجمة واملن�صورة)99( نعرف اأن الرومي كان 
حمّط اأنظار ملوك الروم واأمرائهم، وكانت هذه الطبقة تتوق اإلى لقائه، وكان يجال�ش 
-على الأكرث- الفقراء واملحتاجني، وي�صعى دوًما خلدمتهم وتلبية احتياجاتهم، يفعل 
فروزانفر  يتحدث  امللوك.  اأمام  كثرية  مراًرا  بابه  يو�صد  كان  وقت  يف  الرومي  هذا 
رف�صه  تدعم  لالأفالكي  مبروية  وي�صتاأن�ش  املعامالت،  يف  الرومي  مولنا  اأخالق  عن 
لالأمراء، ويعّقب عليها قائاًل: وهذا الكالم توؤيده الإ�صارات املوجودة يف كتاب )فيه ما 
فيه()100(. وحينما نراجع كتاب )فيه ما فيه( النرثي ملولنا، نعرث على ما يوؤيد كالم 
فروزانفر، فالف�صل الثالث من الكتاب، الذي يبداأ بالقول املاأثور »�صّر العلماء من زار 
الأمراء، وخري الأمراء من زار العلماء، ِنعم الأمرُي على باب الفقرِي، وبئ�ش الفقرُي على 
ا على �صحبة امللوك وزيارتهم، ويف  باب الأمري« ي�صرح فيه مولنا ملاذا مل يكن حري�صً
الف�صل ال�صابع ن�صاهد �صورة من �صجر معني الدين بروانه من عدم لقاء الرومي به، 
ا، وكان يتعلل بالن�صغال قائاًل:  ويروي بروانه اأن والد الرومي مل يكن يحّب لقاءه اأي�صً
»ل اأرغب يف اأن ياأتي الأمري يف حالة ل اأ�صتطيع اأن اأكون فيها لطيًفا معه، ولي�ش لدّي 

الفراغ لأن اأعظه واأجتاذب اأطراف احلديث معه«)101(.

)97( ال�صابق نف�صه، وال�صفحة نف�صها.

)98( راجع �ش198.

)99( ترجم ر�صائل مولنا جالل الدين الرومي الأ�صتاذ عي�صى علي العاكوب؛ معتمًدا على ن�صرة توفيق هـ. �صبحاين. ون�صرتها دار الفكر، 
دم�صق 2008.

)100( راجع: فروزانفر، مرجع �صابق، �ش225.

)101( راجع »فيه ما فيه«، ملولنا جالل الدين الرومي، ترجمة الأ�صتاذ العاكوب، �ش32.
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ا؟  هل كان شمُس تبريزي إسماعيلّيً

المسبــار352

املرويات،  يف  يدقق  اأن  له  وحمبته  الرومي  خلطاب  فروزانفر  تبّني  مينع  مل 
وي�صتند اإلى القرائن والرباهني التي ت�صاعده يف كتابة �صرية اأقرب ملا كان عليه قدر 
�صورة  ر�صم  يف  كثرًيا  بالغ  الذي  الأفالكي  فعل  يكرر  حمبته  جتعله  ومل  ا�صتطاعته، 

خيالية للرومي.
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