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يتضح تاأثري موالنا جالل الدين الرومي ومثنوياته ب�سكل 
جلي يف اأعمال ال�سعراء ال�سوفية يف ال�سند والبنجاب يف ع�سر الدولة 
املغولية، ال �سيما يف اأ�سعار ال�ساعر ال�سويف �ساه عبداللطيف )املتوفى 
ح�سني  �سيد  االإيراين  الفيل�سوف  يرى  هنا،  ومن  1166هـ/1752(، 
�ساه  اأن  وا�سنطن،  جورج  جامعة  يف  االإ�سالمية  الدرا�سات  اأ�ستاذ  ن�سر، 
اآ�سيا«)))،  جنوب  يف  الرومي  روحانية  من  مبا�سرة  انبثق  عبداللطيف 

وذلك بعد درا�سة مقارنة بني مثنويات كل واحد منهما.

) باحث واأكادميي هندي، حا�سل على درجة الدكتوراه من ق�سم التاريخ واحل�سارة الإ�سالمية من كلية دار العلوم، جامعة القاهرة. (
((( Nasr, Seyyed Hossein, «Rūmī and the Sufi Tradition». Studies in Comparative Religion, World 
Wisdom, 1974, Inc. 8 (2).
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وموؤلفاته  الرومي  الدين  جالل  مولنا  ال�سويف  اأ�سعار  تركت  لقد  الواقع  ويف 
يف  يحدث  مل  وهذا  الهنود،  والأدباء  واملفكرين  ال�سوفية  يف  بالًغا  تاأثرًيا  الفكرية 
اأعماله  يف  تاأثرت  بل  فح�سب؛  الهندية  الإ�سالمية  الع�سور  يف  �سوفية  �سخ�سيات 
ال�ستعمار  عهد  يف  ال�سواء  على  والهندو�س  امل�سلمني  من  فكرية  �سخ�سيات  واأفكاره 
امل�سلمني  والأدباء من  العلماء  وقام كثري من  الع�سر احلديث.  الربيطاين وحتى يف 
وترجموا  الرومي،  الدين  جالل  مولنا  �سخ�سية  عن  اأعمالهم  باإعداد  والهندو�س 
والبنگالية...  والپنجابية،  وال�سندية،  الأردية،  اإلى  �سيما  ل  الهندية  اللغات  اإلى  مثنوياته 

اإلخ. ولقيت اأفكار مثنوياته �سدى وا�سًعا جًدا يف جميع اأنحاء الهند.

يعترب املفكر الهندو�سي راجا رام موهن راي )املتوفى 249)هـ/833)) الذي   
العربية،  اللغات  يعرف  وكان  بنگال،  منطقة  الهندو�سية يف  ال�سوفية  الطريقة  اأ�س�س 
والفار�سية، والبنگالية، وال�سن�سكريتية، ودون كتابه »حتفة املوحدين« باللغة الفار�سية، 
باأفكار  راي  موهن  رام  راجا  تاأثر  وقد  الرومي.  الدين  جالل  مثنويات  فيه  و�سرح 
الرومي تاأثًرا بالًغا، وتفرغ لدرا�سة الديانة الهندو�سية والإ�سالمية واأفكارها واأعالمها 

ال�سوفية درا�سة مقارنة)2).

ومن ال�سخ�سيات امل�سهورة التي تاأثرت باأفكار الرومي ال�ساعر البنگايل رابندر   
ناته  تاأثر جده الأمري دواركا  واأن  ناته طاغور )املتوفى 360)هـ/)94))، وقد �سبق 
)املتوفى  تهاكر  ناته  ديوندر  ر�سي  مها  ووالده  263)هـ/846))،  )املتوفى  تهاكر 
323)هـ/905)م)، وكان يطلق عليه »املولوي الكبري«، وكان يبداأ اأعماله ال�سباحية 
بقراءة مثنويات الرومي وكتب ال�سوفية الآخرين. وهناك تاأثري كبري ملثنويات الرومي 

يف ق�سائد ابنه رابندر ناته طاغور واأعماله املنظومة واملنثورة)3).

ع�سر  والرابع  ع�سر  الثالث  القرنني  يف  الهندية  الإ�سالمية  ال�سخ�سيات  اأما 
اأجمد  وال�سيخ  اإقبال،  امل�سرق حممد  �ساعر  اأهمهم  ومن  كبري،  فعددهم  الهجريني، 

(2( Mohd. Hafeezur Rahman, Literary and Cultural Impact of Rumi on IndoTurkish Scholars with 
Special Reference to ‹Ibrahim Hakki and Mohammad Iqbal, PhD thesis submitted to Jawaharlal 
Nehru University, 2009, p.66

(3( Ibid, pp. 67-69.
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حيدر اآبادي، ومولنا اأبو الكالم اآزاد، والعالمة �سبلي النعماين وغريهم. وثمة العلماء 
الإجنليزية  باللغات  الهندية  اجلامعات  يف  العلمية  ر�سائلهم  اأعدوا  الذين  والأدباء 
والأردية، وكتبوا بالتف�سيل عن الرومي وفل�سفته يف الدين واحلياة، و�سرحوا مثنوياته 

وق�سائده يف اأعمالهم.

قاموا  بل  فح�سب،  عنه  اأعمالهم  بتدوين  واأدباوؤها  الهند  علماء  يكتف  ومل   
بتاأ�سي�س املوؤ�س�سات العلمية والأكادميية با�سم جالل الدين الرومي، والتي ت�سهم يف 
اإ�سدار كتب وجمالت �سهرية خا�سة لرتويج اأفكار الرومي، ومنها »موؤ�س�سة الرومي« 
 (800( مبرور  الذكرى  احتفالية  مبنا�سبة  لها  جملة  اأول  اأ�سدرت  التي  دهلي  يف 
وذلك عام  الإجنليزية،  باللغة  ال�سوفية«  »الطريقة  بعنوان  الرومي  عام على ميالد 

428)هـ/2007م.

والفن  وال�سعر  والفل�سفة  الفكر  اأر�س  الهند  اأن  فيه  ريب  ل  الواقع ومما  يف   
هو  يتاأثر  األ  البلد  هذا  ملثل  ميكن  كيف  هنا  ومن  والت�سامح،  واحلب  واملو�سيقى 
ويف  ومثنوياته.  وق�سائده  الرومي  اأفكار  يف  والأدبية  والفكرية  العلمية  و�سخ�سياته 
احلقيقة �ستكون �سخ�سية الرومي حمبوبة ومرغوبة لدى ال�سعراء والأدباء وال�سوفية 

الهنود اإلى الأبد.

والإ�سكالية التي يريد الباحث طرحها للبحث واملناق�سة يف هذا البحث، تكمن   
ال�سويف  لأفكار  اأو غري مبا�سر  نقل مبا�سر  اأ�سهمت يف  التي  القنوات  البحث عن  يف 
الرومي اإلى الهند، مع درا�سة اأعمال بع�س ال�سوفية يف الع�سور الإ�سالمية ومقارنتها 
اأعمال الرومي. وكذلك �سوف يحاول الباحث درا�سة مقارنة لأعمال الرومي مع  مع 
اأعمال املفكرين والأدباء الهندو�س وامل�سلمني يف ع�سر ال�ستعمار الربيطاين اإلى اأن 

ا�ستقلت الهند.

هذا، و�سيت�سمن البحث تاأثريات الرومي الأدبية والفكرية يف الأدباء وال�سعراء 
الهنود يف ع�سر ال�ستعمار الربيطاين.
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االستعمار  عصر  في  والفكرية  األدبية  الرومي  تأثيرات 
البريطاني وصاعًدا

لقد دفع �سقوط الدولة املغولية اإثر الثورة العامة عام 274)هـ/857) م�سلمي 
الهند اإلى احلفاظ على الرتاث الإ�سالمي املكتوب باللغة الفار�سية والأردية والعربية 
واإن�ساء  والربط،  واخلانقاوات  الإ�سالمية  املدار�س  تاأ�سي�س  وذلك من خالل  كذلك؛ 
الإ�سالمية،  العلوم  جمال  ويف  والتاريخية  وال�سعرية  الأدبية  الأعمال  لن�سر  املطابع 
بهدف تثقيف ال�سعب الهندي امل�سلم وغري امل�سلم بالعلوم الإ�سالمية والإملام بالثقافة 
الرتاجم  كتب  بت�سطري  وال�سعراء  والأدباء  العلماء  من  الكثري  قام  فقد  الإ�سالمية. 
عن ال�سرية النبوية و�سري ال�سحابة والتابعني والعلماء والف�سالء وال�سوفية الكبار، 
الإ�سالمي  الرتاث  يف  خا�سة  ب�سمة  تركت  التي  واملرموقة  البارزة  وال�سخ�سيات 
اإبان تلك الفرتة ف�سل كبري يف  الهند  الإ�سالمية. فقد كان لكتابات علماء  والثقافة 
واملقررات  وبالعقائد  الإ�سالمية  بالثقافة  واملثقفة  العامة  الطبقة  اإلى  الثقة  اإعادة 
اأدى  مما  واآدابهم،  وبلغتهم  الزاهر،  وبتاريخهم  الإ�سالمية،  وباحل�سارة  الدينية 
اإلى اإحياء العتداد بالنف�س والثقة بالذات اإلى حد كبري، وكان ذلك �سرورًيا لإزالة 
»مركب النق�س« الذي اأحدثته الهزمية يف ال�سراع ال�سيا�سي والع�سكري مع ال�ستعمار 
الربيطاين، ولكن يوؤخذ على علماء الهند لتلك الفرتة اأنهم بدًل من الن�سراف عن 
تثقيف  اإلى  ال�ستعمار  الع�سكرية مثل اجلهاد �سد  الأعمال  اأو  ال�سيا�سية  التنظيمات 
�سيا�سة  تبنوا  منها،  الع�سرية  وخ�سو�سًا  واملعارف  العلوم  اأنواع  بتح�سيل  اأنف�سهم 
عدم التعاون مع ال�سلطة الربيطانية، وهو الأمر الذي اأدى اإلى غيابهم عن ال�ساحة 
واملعريف  العلمي  الف�ساء  يف  غيابهم  فر�س  الهندو�س  وا�ستغل  الع�سرية،  الثقافية 
الربيطانية يف  ال�سلطات  عليها  اعتمدت  التي  املهمة  الكوادر  من  و�ساروا  والإداري، 
اإدارة �سوؤون البالد وا�ستكمال عملية التحول ال�ستعماري ب�سورة تدريجية. ومل يفكر 
ال�سيد  العلماء مثل  الكثري من  اأن  الرغم من  اأمرهم، على  تدارك  العلماء يف  هوؤلء 
مير  كان  مبا  ملًما  كونه  ذلك،  على  حثهم  5)3)هـ/898)م)  )املتوفى  خان  اأحمد 
بال�سعب امل�سلم من الظروف ال�سعبة، حيث اإنه قد تف�سى يف امل�سلمني الفقر واجلهل 
ا�سرتاتيجية  وغياب  والرتبية،  القيم  منظومة  يف  الفاجع  والتدين  وال�سقاء،  والبوؤ�س 
ببعدهم  وعلل ذلك  وال�سيا�سية.  والثقافية  الدينية  امل�سلمني  لبناء �سخ�سية  وا�سحة 
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عن التعليم الع�سري، والرتبية احلديثة التي �سبقهم فيها غريهم من مواطنيهم من 
عنها  اأبعد  التي  املهمة  القيادية  املراكز  احتكار خمتلف  من  مكنهم  الهندو�س، مما 

امل�سلمون جلهلهم.

وانطالًقا من روؤية احلفاظ على الرتاث الإ�سالمي ون�سره، قام العلماء والأدباء 
وال�سعراء بتبني م�سروع الكتابة عن ال�سخ�سيات الإ�سالمية الباهرة واملرموقة، ون�سر 
املجالت  من  ذلك  اإلى  وما  وال�سعر،  والأدب  الإ�سالمية  العلوم  جمال  يف  اأعمالهم 
ال�سعبية ملثنوي مولنا الرومي بني الطبقة  املهمة. ويف تلك الفرتة و�ساعًدا ارتفعت 
املثقفة من امل�سلمني والهندو�س على ال�سواء. ومبا اأن الرومي دون مثنوياته واأ�سعاره 
الإن�سانية الأخرى خالل فرتة من ال�سطرابات ال�سيا�سية والع�سكرية، ومن هنا فاإن 
اأعمال الرومي اأثارت الكثري من الهتمام وال�ستجابة عند ال�سعب الهندي يف ظروف 

م�سابهة -اإلى حد ما- يف �سبه القارة الهندية. 

والجتماعي،  الديني  الو�سع  وتدهور  والإحباط،  بالهزمية  العام  ال�سعور  اإن 
عن  البحث  اإلى  ال�سعي  اإلى  -اآنذاك-  امل�سلمني  دفع  رمبا  وال�سالم،  الأمن  وانعدام 
يف  الرتاثية  والكتب  والأردية  الفار�سية  باللغات  وتفا�سريه  الكرمي  القراآن  يف  العزاء 
جمال الت�سوف، ل �سيما مثنوي جالل الدين الرومي، ولكن يرى بع�س الباحثني اأن 
كل ما كتب عنه اأو عن مثنوياته كانت مكونة من �سظايا وب�سكل جزئي، بحيث ل نرى 
حًقا  جنحوا  الرومي  اأفكار  ومع  املثنوي  مع  التعامل  حاولوا  الذين  من  واحد  اأي  اأن 
املرجوة.  الغاية  لتحقيق  ثورية  وتوظيفه كقوة  الإ�سالمي،  الرومي  التقاط منظور  يف 
اقت�سر على  -اآنذاك- حيث معظمها  التي كتبت  الأعمال  ولدينا مناذج عديدة من 
على  رئي�س  ب�سكل  ركز  الآخر  والبع�س  الغام�سة،  والأبيات  ال�سعبة  الكلمات  �سرح 
الأغرا�س  حجبت  وبالتايل  الرومي،  اأ�سعار  يف  املوجودة  الباطنية  املعاين  تف�سري 
البالغة  البع�س منهم �سقل  ومثنوياته، يف حني حاول  لأ�سعاره  الأ�سا�سية  واملقا�سد 
عن اجلمال والتميز الفني لأبيات املثنوي، بحيث اإنهم ن�سوا اأنه مل يكتب هذه املثنويات 
تعاملوا  الذين  اأولئك  اأما  والأدب فح�سب.  ال�سعر  اأجل  والق�سائد من  الأ�سعار  وتلك 
وتف�سريها،  وفهمها  الفل�سفية  الأفكار  اإلى  الو�سول  اأجل  من  الرومي  مثنويات  مع 
فحاولوا دفن اأفكاره الأ�سا�سية املتعلقة بامل�سائل الإن�سانية والإلهية والأخالقية، بحيث 
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وال�سهود  الوجود  وحدة  نظر  وجهة  من  اأفكاره  بتحليل  قاموا  -تقريًبا-  جميعهم  اإن 
فح�سب. وميكن اإدراج اأ�سماء بع�س هوؤلء الكتاب البارزين يف تلك الفرتة التاريخية. 
منهم على �سبيل املثال: حممد عابد، و�ساه اأف�سال اإله اآبادي، وال�سيد �سكر اهلل خان، 
واخلواجه اأيوب پار�سا لهوري، وويل حممد اأكرب اآبادي، وبهلول بكري، وعبدالفتاح، 

وخليفة ك�سوري، ومولوي حممد ر�سا وغريهم)4).

اإمداد اهلل املهاجر املكي )املتوفى 7)3)هـ/899)) من  ال�سيخ احلاج  يعد 
لقد  التاريخية)5).  الفرتة  تلك  يف  واحليوية  باحلياة  والناب�سة  النابهة  ال�سخ�سيات 
اأدت اهتماماته مبثنويات الرومي وال�ستغال الدائم بها اإلى ا�ستخراج املعاين الأ�سمى 
والتفا�سري اجلديدة، مما خلق الهتمام ال�سعبي الذي مل ي�سبق له مثيل مبولنا واأعماله 
بهون  تهانه  بلده  اإلى  رحالهم  ي�سدون  النا�س  كان  الهندية.  القارة  �سبه  ال�سعرية يف 
ل�ستماع حما�سراته وخطبه البليغة، التي كان يف�سر فيها معاين املثنوي ودقائقها التي 
يقدمها ب�سكل ب�سيط ومبا�سر وفعال. وكان دائًما ي�سعى اإلى خلق التوازن بني اأولئك 
جتاهل  عدم  يقرتح  وكان  بالعك�س.  والعك�س  الطريقة  على  ال�سريعة  يف�سلون  الذين 
وللو�سول  املتكاملة،  ال�سخ�سية  تطوير  اأجل  من  والطريقة،  ال�سريعة  من  كل  اأهمية 
اإلى الغايات الأ�سمى. وقد جمع �سروحاته للمثنوي بعنوان »�سرح مثنوي مولنا جالل 
الدين الرومي اأو حا�سية مثنوي مولنا الرومي« والذي رمبا كان اأول حماولة من نوعها 

يف تلك الفرتة لتقدمي تف�سري نا�سط لأعمال جالل الدين الرومي)6). 

(4( Afzal Iqbal, The impact of Mowlana Jalaluddin Rumi on Islamic Culture, RCD Cultural Institute, 
Tehran 1974, pp.83-84.

)5) ال�سيخ العارف الكبري اإمداد اهلل بن حممد اأمني العمري التهانوي املهاجر املكي، كان من الأولياء ال�سالكني العارفني، اتفقت الأل�سن 
على الثناء عليه والتعظيم له. ولد عام 233)هـ بنانوته، قرية من اأعمال �سهارنبور، واأخذ العلم عن العلماء الكبار، وقراأ املثنوي املعنوي على 
مولنا قلندر بخ�س، ثم �سافر اإلى دهلي ولزم بع�س ال�سيوخ والعلماء الكبار مثل ال�سيخ ن�سري الدين ال�سافعي واأخذ عنه الطريقة اجل�ستية، 
ثم رجع اإلى بلده وت�سدر لالإر�ساد والتلقني باأمر �سيخه... كان رجاًل ودوًدا، ب�سو�ًسا، قليل املنام، مقاًل من الطعام، قد اأ�سناه احلب الإلهي، 
واأنحفته املجاهدات والريا�سات، رحب الأناة، وا�سع القلب، جامًعا لالأ�ستات، يلتقي على حبه والإادة منه املختلفون يف الأذواق وامل�سارب، 
مت�ساحًما مع النا�س، متو�سًعا يف امل�سائل اجلزئية واملذاهب اخلالفية ل يتع�سب فيها ول يت�سدد، مولًعا باملثنوي املعنوي، دائم ال�ستغال به 
تاأماًل وتدري�ًسا وتذوًقا وتلقيًنا، ين�سح اأ�سحابه بقراءته والتاأمل فيه، له م�سنفات لطيفة كلها يف احلب الإلهي واملعرفة والت�سوف، منها 
اأكرب«، و»غذاء روح«، و»درد نامه  الع�ساق«، و»جهاد  القلوب، و»اإر�ساد مر�سد«، و»كلزار معرفة«، و»حتفة  الع�ساق«، و»�سياء  »مثنوي حتفة 
غمناك« وغريها. راجع: عبداحلي، احل�سني، الإعالم مبن يف تاريخ الهند من الأعالم، اجلزء الثالث، دار ابن حزم، بريوت، �س94))-
95))، علًما باأن معظم هذه الكتب عبارة عن الأ�سعار واملثنويات والق�سائد، وطبعت اأعماله ال�سعرية اخلا�سة بال�سلوك والتزكية بعنوان: 

»كليات اإمدادية« من دار الإ�ساعت بكرات�سي، پاك�ستان دون تاريخ.

(6( Sherali Tareen, Haji Imdadullah›s Hermeneutics of Reconciliation, Franklin & Marshall College 
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ومبا اأنه �سارك يف الثورة �سد ال�ستعمار الربيطاين كاأمري جلماعة سهارنپور، 
فيها،  وا�ستقر  مكة،  اإلى  الهجرة  اإلى  فا�سطر  الإجنليز،  بط�س  اأمام  انهزمت  والتي 
ووا�سل عمله الديني والرتبوي بوا�سطة اإقامة الجتماعات واملجال�س العلمية، ومتكن 
من جتديد الطريقة الچ�ستية ال�سابرية يف مكة، والتي دخل يف �سلكها كبار العلماء من 
الهنود والعرب، ومن اأجلهم ال�سيخ قا�سم النانوتوي، وال�سيخ ر�سيد اأحمد الگنگهوي، 
ومولنا يعقوب واملولوي اأحمد اأح�سن واملولوي حممد ح�سني املدين، واملولوي اأ�سرف 
اأ�سهموا يف تاأ�سي�س مدر�سة دار العلوم  علي التهانوي، علًما باأن جميع هوؤلء العلماء 
بديوبند، ويف ن�سر العلوم الإ�سالمية يف جميع اأنحاء �سبه القارة الهندية، وكان لديهم 

اهتمام �سديد مبثنوي مولنا الرومي)7).

حمل  فرنگي  العلماء«  وملك  العلوم  بــ»بحر  امللقب  عبدالعلي  موالنا 
تلقى  الربيطانية،  الهند  يف  الرا�سخني  العلماء  كبار  من  225)هـ/9)8))  )املتوفى 
والزهد  والعمل  العلم  وجمع  لكهنوؤ.  ويف  بلده  العلماء يف  كبار  من  الإ�سالمية  العلوم 
ال�سيخ  عنه  كتب  لكهنوؤ.  يف  عمره  طوال  واأفاد  در�س  ال�سلوك.  وح�سن  والتوا�سع 
عبداحلي احل�سني قائاًل: »كان بحًرا زاخًرا من بحور العلم، اإماًما جواًل يف املنطق 
واحلكمة والأ�سول والكالم، جمتهًدا يف الفروع، ماهًرا يف الت�سوف والفقه واحلديث«. 
ترك م�سنفات كثرية يف العلوم الإ�سالمية، ومن �سمن اأعماله املهمة »�سرح املثنوي 

املعنوي«)8).

وكما تناولت يف ال�سطور ال�سابقة اأن علماء الهند �سمروا عن �ساعدهم للكتابة 
ال�سيد  -اآنذاك-:  الهند  علماء  اأ�سهر  ومن  وتراجمهم.  الإ�سالمية  الرموز  �سري  عن 
ميور  وليم  امل�ست�سرق  على  للرد  نه�س  الذي  5)3)هـ/898))،  )املتوفى  خان  اأحمد 
اأي حياة حممد،   (Life of Mohamet( ال�سرية املحمدية بعنوان الذي كتب عن 
ال�سيد  يتمالك  ومل  احلقائق،  لبع�س  وم�سخ  النبوية  ال�سرية  على  حتامل  فيه  وكان 
بينه  وكانت  الغربي،  احلديث  التعليم  اإلى  الدعاة  اأكرب  من  كان  الذي  خان  اأحمد 

Lancaster, Pennsylvania.

(7( Afzal Iqbal, Op. cit., p. 85.

)8) راجع: عبداحلي، الإعالم، جـ3، �س)02)-023).
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وبني احلكم الإجنليزي ورجاله �سداقة حميمة وثقة متبادلة، ف�سافر اإلى لندن عام 
كتابه  واألف  ومتاعه،  اأثاثه  بع�س  لذلك  وباع  العلمية،  املواد  جلمع  286)هـ/869)م 
امل�سهور »خطبات اأحمدية« الذي هو من اأح�سن كتبه، ولعلها كانت اخلطوة الأولى يف 

هذا الجتاه يف العامل الإ�سالمي)9).

اأما �سبلي النعماين )274)-333)هـ/857)-4)9)) فكان من اأوائل العلماء 
يف الهند الذين انتبهوا اإلى د�سائ�س امل�ست�سرقني احلاقدين على الإ�سالم والناقمني 
جبهة  تكوين  من  النعماين  �سبلي  متكن  وقد  وال�سالم).  ال�سالة  )عليه  النبي  على 
قوية للرد على الأعمال ال�ست�سراقية، ذلك بعدما قام بن�سر �سل�سلة م�ساهري الإ�سالم؛ 
بحيث اعترب اأف�سل و�سيلة للرد على اأباطيل امل�ست�سرقني حول ال�سخ�سيات الإ�سالمية 
�سرية  اأي  والنعمان  )305)هـ/887))،  املاأمون  منها:  فاأخرج  الإ�سالمية،  والثقافة 
بن  الرا�سد عمر  اأي �سرية اخلليفة  والفاروق  اأبي حنيفة )309)هـ/)89))،  الإمام 
اخلطاب )ر�سي اهلل عنه) )6)3)هـ/898))، والغزايل )9)3)هـ/)90))، و�سوانح 

مولنا روم )320)هـ/902))، و�سرية النبي )329)هـ/))9)))0)).

الأولى  ال�سنوات  يف  الرومي  الدين  جالل  مولنا  �سوانح  النعماين  �سبلي  كتب 
من القرن الع�سرين، ويعد هذا الكتاب اأول درا�سة دقيقة و�ساملة باللغة الأردية عن 
باللغة  دون  لأنه  الكتاب  لهذا  الأهمية  وترجع  امليالدي.  الع�سرين  القرن  يف  مولنا 
ر�سالة  طياته  يف  الكتاب  هذا  ويحمل  مبا�سر.  وب�سكل  ووا�سح  دقيق  وب�سكل  الأردية 
املثنوي جلمهور اأكرب بكثري من ال�سروحات التي كتبت باللغة الفار�سية، والتي كانت 
ت�ستوعب طبقة معينة من املثقفني والعلماء. ويرى بع�س الباحثني اأن العالمة �سبلي قد 
اأدرك اأن معظم العلماء والأدباء وال�سعراء يف الهند حاولوا يف اأعمالهم تف�سري معاين 
املثنوي يف قالب اأفالطوين غري عملي، وكذلك حاولوا فهمه يف اإطار النفوذ الطاغي 
قرر  هنا  ومن  الرومي.  املثنوي  لروح  بالغ  اإ�سرار  اإلى  اأدى  مما  عربي،  ابن  لأفكار 
�سبلي اإنقاذ الرومي من تاأثريات ابن عربي، وربط اإ�سهامات الرومي مع جهد الإمام 

)9) عن ترجمته املف�سلة راجع: مولنا األطاف ح�سني حايل، حيات جاويد، ط: اأجنمن ترقي اأردو، دهلي 939).

)0)) للتف�سيل راجع الباحث: اإ�سهام علماء �سبه القارة الهندية يف كتابة ال�سرية النبوية: �سبلي النعماين منوذًجا. بحث قدم يف املوؤمتر 
الدويل الأول لق�سم التاريخ الإ�سالمي واحل�سارة الإ�سالمية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والذي انعقد يومي ال�سبت والأحد 28-29 ذي 

احلجة )43)هـ/4-5 دي�سمرب )كانون الأول) عام 0)20، اجلزء الأول، �س)376-33.
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اليونانية  التاأثريات  من  الإ�سالمي  ال�سويف  الفكر  تخلي�س  اأجل  من  ذلك  الغزايل، 
التي اأ�سبحت اأكرث عوامل اخلطورة للفكر ال�سويف الإ�سالمي ب�سبب الت�سال املبا�سر 
اأن الت�سوف  باجلوانب الهادئة املوجودة يف الفكر الهندو�سي والبوذي. ومن املعلوم 
يف الهند اإبان تلك الفرتة اأ�سبح األعوبة يف اخلانقاوات والربط، و�سار من الو�سائل 
م�سوؤولياتهما  وحتمل  والدينية  الجتماعية  ال�ساحة  من  والن�سحاب  للهروب  الفعالة 
كما ينبغي. وقد تبني ل�سبلي فداحة ال�سرر الذي قد حلق بالفعل بروح مثنوي جالل 
الدين الرومي. وقد �سانده مولنا اأ�سرف علي التهانوي )املتوفى 362)هـ/943))))))، 
يف حتقيق اأهدافه املرجوة، والذي �سبق اأن ن�سر �سرح املثنوي باللغة الأردية يف �ستة 

جملدات كبار)2)).

قد يكون هذا من �سمن الأ�سباب التي دفعته اإلى تدوين �سرية مولنا الرومي، 
ولكن يجب علينا األ يغيب عن اأذهاننا الفكرة باأنه قد �سبق واأن �سبلي دون كتابه »علم 
باإ�سهاب الق�سايا الفل�سفية والكالمية.  الكالم«، و»الكالم«، و»الغزايل«، وتناول فيه 
ويف كتابه »الغزايل« حاول درا�سة �سرية الأخري مبوجب روؤية فل�سفية وكالمية، وكان 
الرومي و�سريته من  التي در�ست مولنا  املوؤلفات  اأن هنالك ع�سرات من  يعلم جيًدا 
منظور �سويف، على الرغم من وجود امل�سامني الكالمية والفل�سفية يف مثنوياته. وقد 
عرب عن ذلك يف ديباجة كتابه »�سوانح مولنا الرومي«، فقال: »هذا هو الكتاب الرابع 
يف �سل�سلة علم الكالم، وقد طبع قبله كتب: »علم الكالم«، و»الكالم«، و»الغزايل«. ومن 
املعلوم اأن العامل يعرف مولنا الرومي لت�سلعه من الت�سوف والزهد، ومن هنا فلعل 
النا�س �سوف يتعجبون من اأن يتم اإدخاله يف زمرة املتكلمني، ودرا�سة اأفكاره واأعماله 

)))) »ال�سيخ ال�سويف والفقيه: اأ�سرف علي بن عبداحلق احلنفي التهانوي الواعظ املعروف بالف�سل والأمر. ولد بتهانه يف �سمال الهند، 
واأخذ العلوم الإ�سالمية من كبار العلماء وال�سوفية، ثم �سافر اإلى احلجاز فحج وزار واأخذ الطريقة عن ال�سيخ اإمداد اهلل التهانوي املهاجر 
اإلى مكة. و�سحبه زماًنا ثم رجع اإلى الهند وتفرغ للدر�س والتدري�س والوعظ يف مدر�سة جامع العلوم بكانبور مع ا�ستغاله بالأذكار والأ�سغال. 
الرتبية  بلده، و�سار مرجًعا يف  فتح اخلانقاه يف  ال�سريفني  وبعد عودته من احلرمني  اأخرى،  بعد وحج مرة  فيما  املدر�سة  وقد ترك هذه 
اإليه الريا�سة يف تربية املريدين  اإليه لإ�سالح النفو�س، وانتهت  والإر�ساد واإ�سالح النفو�س وتهذيب الأخالق، كان النا�س ي�سدون رحالهم 
واإر�ساد الطالبني. وقد بلغ عدد جمال�س وعظه التي دونت يف الر�سائل وامللفوظات اأربعمائة جمل�س. وله م�سنفات كثرية ما بني �سغري وكبري 
وجملدات �سخمة، من اأهمها: »اأنوار الوجود يف اأطوار ال�سهود«، و»التجلي العظيم يف اأح�سن تقومي«، و»بيان القراآن« يف الرتجمة والتف�سري 
يف ثالثني جزًءا، و»التك�سف عن مهمات الت�سوف«، و»تربية ال�سالك ونتجية الهالك«... اإلخ. كان كثري املحفوظ، ح�سن ال�ست�سهاد بالأبيات 
ال�سعرية، كثري الإن�ساد لأ�سعار املثنوي ملولنا الرومي يف املواعظ واملجال�س يف حمالها، �سديد العناية كثري احل�سبة على اأداء احلقوق اإلى 

اأ�سحابها واإ�سالح املعامالت مع النا�س...«. راجع: عبداحلي احل�سني، الإعالم، جـ3، �س87))-89)).

((2( Afzal Iqbal, Op. cit., p. 87.
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الإ�سالم  عقائد  على  ي�سفي  اأن  عندنا  الكالم  علم  حقيقة  ولكن  الناحية،  هذه  من 
وحقائقه ومعارفه ب�سرح وبيان ت�سري به يف النفو�س، وت�ستقر يف العقول والأذهان، 
وقد قام الرومي باأداء هذه الفري�سة يف منهج رائع وبكل دقة و�سمولية، ومن امل�ستحيل 
اأن جند اأحًدا ي�ساهي الرومي يف ذلك، ومن هنا فاإنني اأرى اأننا �سوف نظلمه لو مل 

ندرجه يف �سفوف املتكلمني املبتكرين الكبار)3)).

وقد عرب عن ا�ستغرابه يف مكان اآخر من موقف قراء اأعمال الرومي، فيقول: 
وتداول قوي بني  ولها ح�سور  ال�سبق،  اأحرزت ق�سب  اأن مثنوياته  الرغم من  »وعلى 
النا�س، ومع ذلك تعد عند النا�س باأنها كتاب يف جمال الت�سوف والتزكية وال�سلوك 
فح�سب، ومل يفكر اأحد يف اأنها لي�ست جمموعة فريدة يف جمال الت�سوف فقط، اإمنا 
هي م�سنف من جمموعات رائعة من علم الكالم وعقائد الإ�سالم... وعلى الرغم 
من اأنه قد كتب مئات املوؤلفات والدرا�سات، وذلك منذ زمن الإمام الرازي يف جمال 
علم الكالم، ويوجد يف حوزتنا جمموعة كبرية من هذه املوؤلفات ونحن نطلع عليها 
ون�ستفيد منها، فاإنني اأعتقد اأنه من الإن�ساف القول: اإن م�سائل عقائد الإ�سالم التي 
قام الرومي باإحاطتها و�سرحها وبيانها بطريقة فريدة، قلما جند لها نظرًيا يف كتب 

علم الكالم الأخرى، والتي يف الواقع تقل قيمتها اأمام مثنوياته«)4)).

امل�سامني  ا�ستخراج  من  ومتكن  الغزايل  اأعمال  قراأ  ما  بعد  اأن  للباحث  يبدو 
الكالمية، ودون كتابه عن الغزايل بوا�سطة هذه املواد، طرحت عليه الفكرة نف�سها 
الكتابة  عناء  جت�سم  هنا  ومن  الكالمية،  امل�سائل  فيه  ووجد  الرومي  مثنوي  فقراأ 
وا�ستخراج املواد املعنية من املثنوي والكتب الفار�سية الأخرى، لتدوين ترجمة مولنا 
ون�ساطاته الفكرية. ووفق غاية التوفيق فيما اأراد بدرا�سة امل�سائل الكالمية والفل�سفية 

عند الرومي ويف اأعماله ال�سعرية.

)3)) للتف�سيل راجع: �سبلي النعماين، �سوانح مولنا روم، ط3: معارف پري�س اأعظم گره 2003، ديباجة.

)4)) راجع: �سبلي النعماين، املرجع ال�سابق نف�سه، �س8
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مولنا  ترجمة  لكتابة  الأول  الق�سم  ق�سمني، خ�س�س  اإلى  كتابه  الباحث  ق�سم 
ال�ساملة)5))، اأما الق�سم الثاين فتناول فيه موؤلفات مولنا الفكرية، وخ�س�سه لدرا�سة 
املو�سوعات الكالمية والفل�سفية التي ا�ستخرجها من املثنوي، والتي �سارت فيما بعد 
من املواد الد�سمة للعلماء الآخرين، ل �سيما يف الن�سف الثاين من القرن الع�سرين 
وم�ساهدة  الوحي،  وحقيقة  والنبوة،  و�سفاته،  اهلل،  باأ�سماء  تتعلق  والتي  و�ساعًدا، 
املالئكة، وحقيقة النبوة، واملعجزة، والروح، واملعاد، واجلرب والقدر، والق�ساء والقدر، 
والتوحيد، واملو�سوعات اخلا�سة بوحدة الوجود والتزكية وال�سلوك، ومقامات ال�سلوك 
والعلوم...  الفل�سفة  واملقارنة بني  وال�سيام، واحلج،  وال�سالة،  والعبادات،  والفناء، 

اإلخ)6)).

اعتمد �سبلي النعماين يف اإعداد �سوانح مولنا الرومي على ثالثة م�سادر مهمة، 
ا  هي: ر�سالة فريدون بن اأحمد سپه �سالر، الذي و�سفه �سبلي باأنه كان مريًدا خا�سً
للرومي واملقرب لديه، وقد ظل وقًتا طوياًل يف �سحبته ويف معيته، وامل�سدر الثاين: 
مناقب العارفني لالأفالكي؛ اأما امل�سدر الثالث فهو اأ�سعار مولنا، ل �سيما ما وردت يف 
املثنوي املعنوي؛ حيث اإنه اعتربه من اأهم امل�سادر واأخ�سها لفهم الفكر الرومي)7)).

وميكن اعتبار العالمة اإقبال من اأكرث ال�سخ�سيات الهندية يف القرن الع�سرين 
والفكرية  الرومية  املدر�سة  العالمة  اأ�سعار  متثل  اإذ  الرومي.  بالفكر  تاأثرت  التي 
مثنوي  يف  �سيما  ل  اإقبال،  اأعمال  جميع  يف  قوًيا  ح�سوًرا  للمثنوي  اإن  حيث  باأكملها، 
واأعماله  الرومي  التاأثري ملولنا  لنا مدى  والتي تربز  نامه«  و»جاويد  »اأ�سرار خودي«، 
ال�سعرية يف اأعمال اإقبال ال�سعرية. جتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن اإقبال على الرغم من 
اأنه كان يحب املو�سيقى والت�سوف، ولكنه لي�ست لديه فكرة عامة اأو خا�سة عن املثنوي 
حتى بداأ يدر�س يف لندن عام 323)هـ/905)م، و�سجل ر�سالته للدكتوراه حتت عنوان 
)The Development of Metaphysics in Persia) اأي »تطور علم امْلِيَتاِفيِزيَقا 

)5)) راجع: �سبلي النعماين، �سوانح مولنا رومي، �س)-45

)6)) �سبلي النعماين، املرجع ال�سابق نف�سه، �س46-95)؛ ثمة درا�سة م�ستفي�سة عن كتاب �سوانح مولنا روم قام بها مولنا �سياء الدين 
اإ�سالحي، حتت عنوان: »�سخ�سية مولنا الرومي يف نظرة مولنا �سبلي النعماين«، مقال اأردي ن�سر تباًعا يف جملة معارف الأردية، عدد 

اأكتوبر )ت�سرين الأول)، عام 2007، �س225-270؛ عدد نوفمرب )ت�سرين الثاين) عام 2007، �س353-325.

)7)) راجع: �سبلي النعماين، �سوانح مولنا رومي، ديباچه.
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وحدة  من  املرتتبة  الآثار  الفهم  متام  يفهم  مل  احلني  ذلك  حتى  ولكن  فار�س«.  يف 
الوجود. وخالل فرتة اإقامته يف جامعة كامربيدج، توجه بن�ساطاته اإلى درا�سة الأفكار 
ال�سوفية الكبار مثل ال�سيخ اأحمد ال�سرهندي )املتوفى 034)هـ/624)م) ومكتوباته، 
ومثنوي مولنا الرومي والذي بداأ يفهمه يف وقت لحق، وعرف حق املعرفة عن اأهمية 
الرومي يف الت�سوف والفل�سفة الإ�سالمية. ويف الواقع، مل يتاأثر اإقبال بال�سخ�سيات 
اإقبال وروؤيته،  اأفكار  ال�سوفية الأخرى قدر ما تاأثر بالرومي الذي يف احلقيقة حرر 
وبعد قراءة املثنوي لأول مرة يف اإجنلرتا، لزمه اإقبال طوال عمره حتى املوت، ومتكن 

من ا�ستيعاب معانيه ا�ستيعابًا كاماًل)8)). 

لقد ن�سر اإقبال مثنوي اأ�سرار خودي، اأي الأ�سرار والرموز، عام 334)هـ/5)9)م. 
ويعد هذا الكتاب -اإلى حد بعيد- من ال�سروحات املهمة لأفكار الرومي بني الأعمال 
التي ظهرت يف �سبه القارة الهندية يف الن�سف الثاين من القرن الع�سرين)9)). و�سع 
اإقبال اأول �سعر كافتتاحية يف ديوان »اأ�سرار خودي« من ق�سة الرومي حول بحثه عن 
اإنني  اأم�س �سيًخا يتجول يف املدينة بامل�سباح يقول:  الإن�سان الكامل، فيقول: »راأيت 
مللت من معا�سرة الأنعام والدواب، واأبحث عن اإن�سان، اأريد اأ�سد اهلل ور�ستم بن زال، 
فقلنا له اإنه ل يوجد مثل هذا الإن�سان، وقد بحثنا عنه زمًنا طوياًل، فقال لنا: هذا 

املحال هو منيتي وطموحي«)20).

اأحد  يف  اإقبال  اأ�سار  وال�ستعمار،  العبودية  من  للحرية  الن�سال  ق�سية  عن 
وال�سراعات  ال�سطرابات  ب�سبب  بها  متر  الهند  كانت  التي  الظروف  اإلى  مثنوياته 
الداخلية وال�ستعمار الربيطاين، وي�سلط من خالله ال�سوء على احلقيقة باأن احلياة 
معناها احلقيقي هو الن�سال وال�سعي من اأجل احلرية، واخلروج من الظلم والعبودية. 

((8( Afzal Iqbal, Op. cit., p. 89

((9( Afzal Iqbal, Op. cit., pp. 89-90.

)20) راجع: الن�س الفار�سي يف ديوان »اأ�سرار خودي«، فار�سي منت مع ترجمة اإجنليزية رينولد األني نيكل�سون، ط: لهور 5)9)، وترجم 
ال�سيخ الندوي هذه العبارة الفار�سية: »راأيت البارحة �سيًخا يدور حول املدينة وقد حمل م�سعاًل، كاأنه يبحث عن �سيء! فقلت: يا �سيدي! 
تبحث عن ماذا؟ قال: قد مللت معا�سرة ال�سباع والدواب و�سقت بها ذرًعا، وخرجت اأبحث عن اإن�سان عمالق واأ�سد مغوار، لقد �ساق �سدري 
من هوؤلء الك�سايل والأقزام الذين اأجدهم حويل، فقلت له: اإن الذي تبحث عنه لي�س ي�سري املنال، وقد بحثت عنه طوياًل فلم اأجده، فقال: 
اإنني مغرم بالبحث عمن ل يوجد ب�سهولة، ول يعرث عليه يف الطرقات«. راجع: اأبي احل�سن الندوي، مولنا جالل الدين الرومي، ط2: املختار 

الإ�سالمي للطباعة والن�سر، القاهرة، 394)هـ/974)م، �س63.
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ويف هذا ال�سعي وذلك الن�سال جعل اإقبال الرومي �سيده ودليله، واأثنى عليه يف الأبيات 
التالية فيقول: »ت�سنع الكيمياء من حفنة من تراب، وتقبل اأعتاب رجل مثايل، وت�سيء 
�سمعك مثل جالل الدين الرومي، واأحرق روم بنار تربيز«. وقد اأكد اإقبال يف مقدمة 
اأ�سرار خودي، وعلى وجه التحديد، باأن ال�سخ�س الذي اأيقظه و�ساعده على ن�سجه 
اإل  لي�س  الذات،  عن  للك�سف  الرفيعة  املكانة  هذه  اإلى  الو�سول  من  ومكنه  الفكري، 
الرومي وهو مدين له. ثم يقارن اإقبال نف�سه وبكل توا�سع مع املوجة التي جتد ملجاأ 
اآمًنا يف املحيط، ثم ي�سبه نف�سه بتلك املوجة، وجعل الرومي ذلك املحيط الذي يلجاأ 

اإليه معترًبا اإياه املكان املاأمون))2).

هو  ال�ساكن  قلبي  �سعلته  بنار  اأ�سرم  الذي  باأن  �سراحة  ويعرتف  يقول  ثم 
الرومي، وهو الذي قدم يل بل�سم ال�سفاء الذي �ساعدين على ت�سكني القلب والعقل، 
والذي حققته بعد مدة من وجود القلق والهياج يف قلبي وعقلي. ويعتربه اإقبال الدليل 
الذي ياأخذه بحزم وعزم اإلى قمم الإميان والوحي الذاتي، والتي يجد هو فيها احللول 
الداخلي  بالإميان  القناعة  بوا�سطة  الفور،  على  وال�سعبة  املعقدة  امل�ساكل  جلميع 
وقالًبا.  قلًبا  لدعوته  ي�ستجيب  وهو  ذلك  اإلى  يدعوه  الرومي  اإن  يقول  ثم  الرا�سخ. 
ويعتربه اإقبال ال�سم�س الباذغة التي ي�ستدفئ اإقبال بحرارتها، ويف حالة من الن�سوة 
الفريدة. وح�سب قوله هو الذي جعله يكت�سف ذاته ونف�سه يف �سخ�سية جديدة، وفتح 

له اآفاًقا غري م�سبوقة من الفكر والوجدان والن�ساط واحليوية)22).

ينازعه عامالن: عامل  الزمن  اإقبال ق�سى فرتة من  اأن  الباحثني  بع�س  يرى 
احلار  وقلبه  املتجدد،  وعلمه  املتمرد  عقله  بني  �سراع  وقام  القلب؛  وعامل  العقل، 
املثنوي  �ساعده  النف�سي،  وال�سطراب  الفكري  ال�سراع  هذا  ويف  بالإميان،  الفائ�س 
األغاز  من  كثرًيا  به  وحل  جميًدا،  دفاًعا  وقلبه  عاطفته  عن  ودافع  غالية،  م�ساعدة 
احلياة. ومل يزل حممد اإقبال يعرف له اجلميل، ويحفظ له هذا الف�سل، ويذكره يف 
كثري من اأبياته، ويعزو اإليه كثرًيا من احلقائق واحلكم. يقول يف بيت يخاطب فيه اأحد 
املاأخوذين ب�سحر الغرب: »قد �سحر عقلك �سحر الإفرجن، فلي�س لك دواء اإل لوعة قلب 

(2(( Afzal Iqbal, Op. cit., p. 92.

(22( Afzal Iqbal, Op. cit., p. 92-93.
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الرومي، وحرارة اإميانه، لقد ا�ستنار ب�سري بنوره، وو�سع �سدري بحًرا من العلوم« 
ويقول يف بيت اأردي: »�سحبت پري روم �سي جمه په هوا يه راز فا�س-لكه حكيم �سر 
بجيب ايك كليم �سر بكف اأي لقد اأفدت من �سحبة �سيخ الروم اأن كليًما واحًدا-ي�سري 
اإلى �سيدنا مو�سى-هامته على راحته، يغلب األف حكيم قد احثوا روؤو�سهم للتفكري«... 
وكان حممد اإقبال يرجو اأن يجدد علمه ور�سالته يف القرن الع�سرين، ويخلفه يف مهمته 
العلمية والروحية؛ وكان ي�سعر باأن ال�سيخ الرومي ل يزال يفوقه يف اجلانب الروحي، 

وقد اأ�سار اإلى ذلك اإ�سارة لطيفة. 

يقول يف ق�سيدة اأردية: »نه اتها پهر كوئي رومي عجم كي لله زارون �سي-وهي 
اآب وگل اإيران وهي تربيز هي �ساقي اأي مل ينه�س رومي اآخر من ربوع العجم، مع اأن 
اأر�س اإيران ل تزال على طبيعتها، ول تزال تربيز كما كانت؛ اإل اأن اإقبال لي�س قانًطا 

من تربته، فاإذا �سقيت بالدموع اأنبتت نباًتا ح�سًنا، واأتت بحا�سل كبري«)23).

للفرد  واملوت  احلياة  �سر  تعلم  اإنه  قائاًل)24):  اآخر،  بيت  يف  اإقبال  اأعلن  وقد 
وزندگي پر  مرگ  والأقوام من جالل الدين الرومي. مر�سد رومي حكيم پاك زاد-�سر 

ما گشاد.

ومن املعلوم اأنه يوجد يف اأ�سعار الرومي نزعة �سوفية خا�سة ولها �سدى خا�س 
لعذاب الروح يف جمال احلب احلقيقي. ول ميكن العثور على قوة النفجار املبا�سر 
للتعبري واحلما�س ال�سديد غري اأ�سعار الرومي، ومن هنا يعرتف اإقبال ب�سهولة بهذه 
القوة اخلالقة، ويدعو القارئ للم�ساركة يف جتربته اخلا�سة يف اكت�ساف قوة الرومي 

وجماله و�سحره يف البيت التايل:

)بيا كه من زخم پري روم اآوردم-مي �سخن كه جوانرث زباده عنبي �ست) 

برميل  من  الكلمات  من  م�سنوًعا  نبيًذا  لكم  جلبت  فاإنني  معي  تف�سلوا  اأي 

)23) بت�سرف كامل من كتاب روائع اإقبال ملولنا و�سيخنا اأبي احل�سن الندوي، �س40-39.

(24( Afzal Iqbal, Op. cit., p. 95.
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هذه  مثل  الواقع  يف  العنب)25).  نبيذ  من  اأكرث  واأقوى  فعالة  �ستجدها  والتي  الرومي 
ال�سعرية، ل �سيما يف پيام م�سرق، وجاويد نامه  النماذج موجودة يف جميع دواوينه 
»پري  م�سطلح  ي�ستخدم  له،  احلقيقي  املر�سد  الرومي  يعترب  دائًما  وجنده  وغريها، 

مر�سد« اأو »پري رومي«... اإلخ. 

ي�سري اإقبال فيها اإلى معظم التعبريات املتوهجة واملتوقدة التي ل تدع اأي جمال 
�سيًدا ودلياًل  يناديه  الرومي، حيث  الدين  لل�سك حول طبيعة عالقته مع روح جالل 
لل�سراط امل�ستقيم. ويقدم حتيته وتقديره لب�سريته وروؤيته واأفكاره العالية والعظيمة، 
ويعتربه منوذًجا حًيا للمحبة والت�سبع القلبي، ويتبعه مثل التلميذ املخل�س مع القناعة 

التامة باأن الرومي �سيو�سله اإلى اآفاق مل تتي�سر اإل لعدد قليل من الب�سر. يقول:

)از كالم�س جان من بيتاب �سد-درتنم هر ذره چون �سيماب �سد)

اأ�سبحت  كياين  ذرة من  وكل  نف�سي،  والرعب يف  الذعر  لقد خلق خطابه  اأي 
م�سطربة مثل الزئبق. ويقول يف بيت اآخر، )رومي اآن ع�سق وحمبت را دليل-ت�سنه 
كامان را كالم�س �سل�سبيل)، اأي الرومي هو احلجة للحب والإخال�س، ويعمل خطابه 
الروحي كينبوع �سل�سبيل يف اجلنة للعط�سى. ثم يقول يف بيت اآخر: پري رومي هر زمان 
اندر ح�سور اأي املر�سد الرومي له دائًما ح�سور وهو موجود يف كل حلظة يف الوجود 
الداخلي...، ويقول يف بيت اآخر: پري رومي اآن �سرابا جذب ودرد، اأي املر�سد الرومي 
دائًما يف حالة ال�ستغراق يف اهلل ويف حالة املعاناة اجل�سدية والنف�سية امل�ستمرة. ثم 
يقول پري روم اآن مر�سد األ نظر، اأي املر�سد الرومي دليل ملن له ب�سر وب�سرية، ويف 
بيت اآخر يقول: )پري رومي اآن اإمام را�ستان-اآ�سناي هر مقام را�ستان)، اأي املر�سد 
الرومي زعيم ال�ساحلني واملتقني، والذي يعرف حق املعرفة عن كل حمطة يف الطريق 
اإن الرومي مراآة للجمال  اأي  اأدب)،  اآيئنه ح�سن  اآن  اإلى احلقيقة. ثم يقول: )رومي 
والأدب)26). ويف بيت اآخر يقول عن امل�سدر الذي اأخذ منه العلم واملعرفة واحلكمة، 
)نكته از پري روم اآموختم-خوي�س را در حرف او وا�سوختم)، اأي لقد تعلمت احلكمة 

(25( Ibid, p. 96.

(26( Ibid, pp. 101-103
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واملعرفة من املر�سد الرومي، واأ�سرمت نف�سي بنار كلماته امللتهبة)27).

ل �سك اأن هذه التحيات وتلك التقديرات لدليل �سدق لإقبال واإخال�سه وحمبته 
حيال الرومي، فهي لي�ست جمرد عبارات املكونة عن الكلمات والتعبريات املتدفقة من 
جانب �ساعر عادي، اأو جمرد تعبري عن الكرم املبالغ، اإمنا هو العرتاف الكامل من 
طرفه وبكل توا�سع بالعظمة املمنوحة جلالل الدين الرومي يف جمال العلم واملعرفة 
العظمة.  يدرك هذه  اأن  ي�ستطيع  كان  الذي  الوحيد  هو  اإقبال  اإن  واحلكمة. حقيقة، 
وعلى الرغم من اأنه نف�سه بكل املقايي�س �ساعر مرهف احل�س واملفكر العظيم، فاإن 
تربز  واأبياته  اأ�سعاره  يف  الرومي  حيال  والإخال�س  احلب  عن  للتعبري  املظاهر  هذه 

التقارب والرتابط بني الروحني املت�سابهني.

وميكن القول، وذلك طبًعا بعد الدرا�سة العميقة ملثنويات اإقبال وحتى الق�سائد 
فتح  فقد  الإقبايل،  الفكر  وحيوي يف  قوي  وجود  لها  واأفكاره  الرومي  اإن  والغزليات: 
اإقبال ف�ساء جديًدا للدرا�سة عن الرومي واأفكاره ال�سوفية يف الهند احلديثة. ويوجد 
م�ستواها  ولكن  املثنوي،  اأو  الرومي  عن  واأدباوؤها  الهند  علماء  كتبها  اأخرى  اأعمال 
اأقل واأ�سعف من اأعمال اإقبال اأو حتى �سبلي النعماين. ومنها على �سبيل املثال قيام 
مولنا عبداملاجد الدريا اآبادي )املتوفى 398)هـ/977)) بتحرير حمادثات الرومي 
من كتابه »فيه ما فيه« يف كتاب م�ستقل باللغة الفار�سية)28). وقد قام الباحث خليفة 
الع�سرين  القرن  الثاين من  الن�سف  للدكتوراه يف بداية  باإعداد ر�سالته  عبداحلكيم 
حتت عنوان »علم امليتافيزيقا عند جالل الدين الرومي«)29). ويف الواقع، يعترب اإقبال 
واأفكاره،  بالرومي  تاأثرت  التي  الع�سرين  القرن  يف  الهندية  ال�سخ�سيات  اأكرث  من 
واأثرت يف ال�سخ�سيات يف اجليل التايل يف �سبه القارة الهندية يف حياته وبعد مماته. 

ولعل من املنا�سب اأن نذكر تاأثريه املبا�سر يف �سيخنا اأبي احل�سن علي احل�سني 
الندوي )املتوفى 420)هـ/2000) الذي التقى باإقبال يف لهور، وق�سى بع�س الوقت 

(27( Ibid, p. 115.

)28) ن�سره عام 928)م بعنوان: »فيه ما فيه ملفوظات حممد جالل الدين الرومي وتب�سرة«. لرتجمته راجع: حممد �سم�س عامل، مولنا 
عبداملاجد دريا اآبادي كي علمي واأدبي خدمات، ر�سالة الدكتوراه يف ق�سم اللغة العربية واآدابها، جامعة مدرا�س، الهند عام 3)20. 

(29( Khalifa Abdul Hakim, The metaphysics of Rumi: A critical and historical sketch, India 1977.
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يف �سحبته. وكان قد اطلع على بع�س اأعمال اإقبال ال�سعرية قبل هذا اللقاء، ولكن زاد 
اإعجابه به وتاأثر بعقليته وتفكريه وقلبه من اأ�سعاره بعد هذه املقابلة. 

واأعماله  اإقبال  على  حاًرا  ثناًء  اإقبال«  »روائع  كتابه  يف  الندوي  ال�سيخ  اأثنى 
ال�سعرية، ل �سيما الأ�سعار واملثنويات املتعلقة ب�سخ�سية الرومي، وقرر اأن ينقل املعاين 
الفكرية من اأعمال اإقبال ال�سعرية يف كتاب م�سقل، يكون درا�سة م�ستفي�سة عن الفكر 
الإ�سالمي الأ�سيل عند اإقبال)30). ول �سك اأن كتاب �سبلي النعماين ومثنويات اإقبال 
عن الرومي كانت نربا�ًسا لل�سيخ الندوي لتدوين ال�سرية عن الرومي واأفكاره، والتي 
ركز فيها الندوي على البيان للجوانب الأ�سا�سية واملهمة، األ وهي جهود الرومي يف 
الإبداع والتجديد يف جمال علم الكالم والفل�سفة))3). ويعده الندوي من اأكرب الدعاة 
يف  والفكر  الدعوة  رجال  ومن  والإن�سانية،  الإن�سان  واحرتام  والت�سامح  احلب  اإلى 

الإ�سالم يف كل زمان ومكان)32).

عند النظر يف اأعمال ال�سيخ الندوي ودرا�ستها، يبدو للباحث اأنه تاأثر بالرومي 
بطرق عديدة، وذلك ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر، فهو �سخ�سًيا كان ينتمي اإلى الطريقة 
النق�سبندية والچ�ستية، وكان لديه نزعة قوية اإلى الطالع على اأعمال ال�سوفية الكبار 
ومنهم -ل �سك- الرومي، ول ريب اأنه اطلع على املثنوي الرومي ودر�سه، حتى ولو فكر 
يف ذلك بعد الطالع على اأعمال كل من حممد اإقبال وال�سيخ �سبلي النعماين اللذين 

ظل ال�سيخ الندوي معجًبا بهما طوال عمره.

وقد ذكرت يف مقدمة البحث اأنه لي�س الأدباء وال�سعراء امل�سلمون فقط هم من 
ا  تاأثروا بالرومي واأعماله ال�سعرية؛ اإمنا ثمة �سعراء واأدباء وم�سلحون هندو�س اأي�سً
تاأثروا بالرومي، وتاأثرياته جلية ووا�سحة يف اأعمالهم الأدبية ون�ساطاتهم الإ�سالحية. 

)30) يف ديباجة كتاب روائع اإقبال كتب ال�سيخ الندوي قائاًل: ن�ساأت يف ع�سر ويف بيئة بلغ فيها �سعر حممد اإقبال قمة جمده و�سهرته... 
اإن اأ�سباب الإعجاب ب�سعر حممد اإقبال كثرية... واإن اأعظم ما حملني على الإعجاب ب�سعره هو: »الطموح، واحلب، والإميان، قد جتلى هذا 
املزيج اجلميل يف �سعره ويف ر�سالته اأعظم مما جتلى يف �سعر معا�سر، وراأيت نف�سي قد طبعت على الطموح واحلب والإميان، وهي تندفع 
اندفاًعا قوًيا اإلى كل اأدب ور�سالة يبعثان الطموح، و�سمو النف�س، وبعد النظر واحلر�س على �سيادة الإ�سالم...« راجع: اأبو احل�سن الندوي، 

روائع اإقبال، ط: دار الفكر بدم�سق، 379)هـ/960)م، �س)-4، وما بعدها.

))3) در�س الندوي اإ�سهامات الرومي الفكرية لبتكار علم كالم جديد من خالل املثنوي املعنوي، راجع: �س6)-47.

)32) راجع: اأبو احل�سن الندوي، جالل الدين الرومي، �س63-48.
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ومنهم والد ال�ساعر البنگايل الكبري رابندر ناته طاغور، والذي لزم املثنوي املعنوي 
اأن ابنه النابه مل يطلع على املثنوي بوا�سطته، ل �سيما  طوال حياته، ومن امل�ستحيل 
اأن طاغور اأخذ العلم واملعرفة عن اأبيه ولزمه مدة من الزمان)33)، ول نرى تاأثريات 
ا، حيث كان  الرومي يف اأعمال طاغور ال�سعرية فح�سب، بل يف �سريته املتوا�سعة اأي�سً
له �ساأن كبري يف التوكل وال�ستغناء والرتك والتجريد، والتوا�سع، واحلياة الب�سيطة... 

اإلخ)34).

اأن  املرء  يجد  طاغور،  ناته  ورابندر  الرومي  من  كل  اأعمال  يف  النظر  وعند 
الفريدة من  امليزة  ورمبا هذه هي  فيهما،  كبرية  مكانة  يحتالن  والرق�س  املو�سيقى 
نوعها التي اأحدثت تغيرًيا مهًما يف م�ساهماتهما يف عامل الت�سوف، هندو�سية كانت 
اأم اإ�سالمية اأم مًعا)35). ومن املعلوم اأن للمو�سيقى وال�سماع ورمزيتهما مكانة عظيمة 
الرومي  لأن  ذلك  الرومي؛  اأ�سعار  يف  قوي  ح�سور  لهما  وكان  املولوية،  الطريقة  يف 
املولوية،  املو�سيقى  انت�سرت  وقد  الروحية،  التجارب  يف  للخو�س  و�سيلة  يعتربهما 
فيها  يوجد  ومثنوياته  اأ�سعاره  ناته طاغور حيث  رابندر  بهما  وتاأثر  ال�سماع،  ورق�س 
طقو�س املو�سيقى وال�سماع والرق�س، حيث مثل الرومي كل ال�سعر الذي قر�سه طاغور 
اأ�سعار طاغور  ينكر جمال  اأن  للمرء  ول ميكن  الإلهية)36).  املو�سيقى  بعن�سر  موؤتلًفا 
التقليدي، ومثل الرومي يوجد مو�سيقى تقليدية يحمل ا�سمه »رابندر ناته سنگيت« اأي 

)33) »وعرف طاغور يف فجر طفولته بهنية احلياة وهناءتها، وا�ستمد من اجلو الذي عا�س فيه، كل ما كانت نف�سه املتطلعة تت�سوق اإليه، 
فقد �سدا اأفراد اأ�سرته كلهم فنوًنا خمتلفة، بني ر�سم وغناء و�سعر واأدب، وعب طاغور من هذه الينابيع الرثية، م�ست�سفًيا اأطيبها واأعذبها 
واأل�سقها بروحه«. راجع: مقدمة ملرتجم كتاب رابندر ناته طاغور، روائع يف امل�سرح وال�سعر، ترجمة عربية د. بديع حقي، ط2: دار املدى، 

�سوريا، 0)20، �س6 وما بعدها.

(34( Krishna Kripalani, Rabindranath Tagore: A Biography. Vishwa Bharati, Calcutta. 1980; Tagore, 
Rabindranath; Stewart, T. K.; Twichell, C., Rabindranath Tagore: Lover of God, Lannan Literary Se-
lections, Copper Canyon Press 2003; Tagore, Rabindranath, Collected Poems and Plays of Rabin-
dranath Tagore, Macmillan Publishing 1952; Tagore, Rabindranath, Some Songs and Poems from 
Rabindranath Tagore, East-West Publications 1984; Tagore, Rabindranath; Alam, F. Chakravarty, R., 
The Essential Tagore, Harvard University Press 2011.

اإف�ساح  اأن  لن�سعر  واإننا  تعبري عن اجلمال،  اأقرب  وهي  الفن،  اأ�سكال  اأنقى  املو�سيقى هي  »اإن  »ال�سادهنا«:  كتاب  يقول طاغور يف   (35(
الالنهاية يف الأ�سكال املحدودة من اخللق، هو املو�سيقى نف�سها تن�ساب �سامتة ظاهرة. اإن ال�سماء الداجية التي حت�سي النجوم دون وين، 
�سبيهة بطفل م�سدوه بكلماته الأولى املبهمة ل يني يردد لفظة واحدة وي�سغي اإليها بفرحة ل تن�سب«. راجع: رابندر ناته، روائع يف امل�سرح 

وال�سعر، �س23.

(36( S. K. Paul. The Complete Poems of Rabindranath Tagore’s Gitanjanli: Texts and Critical Evalua-
tion. Sarup & Sons, New Delhi 2006.
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مو�سيقى طاغور)37).

ا و�سع اأول بيت �سعري يف مثنوياته »گيت  ومن امل�سادفة العجيبة اأن طاغور اأي�سً
الناي  »هذا  يقول طاغور:  ال�سعري،  بيته  معني  الفرق يف  يوجد  واإن  بالناي،  اجنلي« 
ال�سغري من الق�سب، لقد حملته معك اإلى التالل وال�سهول ونفخت يف ثقوبه اأنا�سيد 
ل تبلى جدتها، بلم�سة خالدة من يديك، فاإن قلبي ال�سغري قد فرع حدوده، جذلن، 
وهفا يف مناجاة غائمة، اأما هباتك التي ل تنتهي، فلي�س لدي �سوى راحتي ال�سئيلتني 
لالإم�ساك بها، بيد اأن العمر مي�سي، واأنت تهرق يل، و�سيبقى دوًما مكان ينتظر اأن 

ميتلئ«)38).

كما اأن اإقبال دعا ال�سعب الهندي اإلى ال�ستقالل واحلرية، جند طاغور كذلك 
يدعوهم اإلى حتقيق ذلك الهدف، طالًبا منهم اأن ينزعوا اخلوف من نفو�سهم، حاماًل 
لهم م�سعل احلرية املوعودة، يقول يف بيت �سعري: اإيه يا وطني، اأطلب اإليك اخلال�س 
اأحالمك املم�سوخة، اخلال�س من  الذي يرتدي  ال�سيطاين  ال�سبح  من اخلوف، هذا 
نداء  اأذنيك عن  وت�سم  وتق�سم ظهرك.  راأ�سك  التي حتني  الع�سور  الع�سور،  وقر 

امل�ستقبل الباهر«)39).

وقد تاأثر طاغور بالرمزية، وكذلك مثل الرومي كثرًيا ما يعمد اإلى الق�س�س 
م�ستجدة  فكرة  اإلى  منها  ويخل�س  �سيء،  اإلى  بها  يرمز  �سعًرا  فريويها  والأ�ساطري 
اإن �سعر طاغور لي�س �سعًرا  الباحثني: احلق،  رائعة)40). وبناء على ذلك يقول بع�س 
يتعدى فيه اللفظ والنغم املعنى، بل هو ر�سالة فكرية اإن�سانية متاثل، يف نبلها و�سفائها، 
ر�سالة املفكرين امل�سلحني العظام. وقد ات�سق له اأن يجنح ر�سالته هذه بال�سعر، فوهب 
ت�سَع  واأمدها بن�سغ احلياة، وبث فيها رع�سة وحركة وانطالًقا، فال  لها دًما جديًدا، 

)37) يقول طاغور يف اأحد اأبياته: »اإن نور مو�سيقاك ي�سيء الدنيا، ولهاث مو�سيقاك املفعم باحلياة، يت�سرب من �سماء اإلى �سماء، اإن املوجة 
املقد�سة املنثالة من مو�سيقاك تعرب احلواجز احلجرية ثم تهدر ما�سية م�سرعة، اإن قلبي يت�سوق اإلى الت�سال بغنائك... اآه اأيها املعلم، لقد 

جعلت قلبي اأ�سرًيا يف �سباك مو�سيقاك التي ل نهاية لها«. راجع: رابندر ناته، روائع يف امل�سرح وال�سعر، �س 32.

)38) راجع: رابندر ناته، روائع يف امل�سرح وال�سعر، ال�سعر الأول، �س)3.

)39) املرجع ال�سابق، �س5).

)40) نف�سه، �س9).
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واأنت تقراأ �سعره اإلى الفكرة التي ت�سمنها، ولكنها هي التي تاأتي وت�سل�س لك وتدخل 
اأغوار نف�سك، فكاأن �سعره الطلي ثمرة �سهية، تريد اأنت منها الظاهر ا�ستطابة ولذة، 

وتريد هي لك يف الواقع فائدة ومنفعة وعربة«))4).

كما اأن اأ�سعار الرومي ومثنوياته لها مذاق خا�س بلغتها الأ�سلية اأي الفار�سية، 
اأن  كتبوا  الباحثني  بع�س  وهنالك  البنگالية،  باللغة  طاغور  اأ�سعار  مع  الو�سع  فكذلك 
تراجم اأ�سعار طاغور لكتابه غيتاجنايل تفقد جمالها و�سحرها وقيمتها املعنوية كثرًيا 

عندما يتم نقلها اإلى لغة اأخرى)42). 

الرومي وطاغور  اأ�سعار كل من  الذي يجعل  الذي يطرح هنا هو: ما  وال�سوؤال 
الدينية  الفوارق  وجود  من  الرغم  على  ومو�سوعاتها،  م�سامينها  يف  م�سرتكة 
واحد منهما يف  واحد منهما من خلفيات متباينة، وعا�س كل  والعقائدية، وجاء كل 
الرموز  ذات  اجلميلة  واأ�سعارهم  ق�سائدهم  يف  يكمن  واجلواب  خمتلفة؟  اأزمان 
وت�سرب  الإلهية،  واملحبة  لالإن�سانية  حبهما  عن  تعرب  والتي  والتج�سيم،  والت�سخي�س 

الأغوار لتحقيق الذات والنف�س واحلقيقة والوحدة.

حتمل اأ�سعارهما ر�سالتهما الإن�سانية ال�سامية القائمة على املحبة والأمل، و�سار 
وتعيد  املحبة  نور  تبذل  منارة  كليهما،  والغرب  ال�سرق  منارة  لالأبد  منهما  واحد  كل 
احلروب  افرت�سته  الذي  الإن�سان  اإلى  والإحلاد،  املادية  متاهات  يف  امل�سرد  الإن�سان 
والطغيان، واأحالمه احللوة واأملهما الكبري تعيد يف النفو�س الإميان وال�سالم والثقة 

مب�ستقبل اأف�سل.

بالكتابة  الباحثني  من  الكثري  قام  املهمة،  ال�سخ�سيات  هذه  اإلى  وبالإ�سافة 
عن ترجمة الرومي، واأعدوا بحوًثا قيمة عن اأ�سعاره، ل �سيما املثنوي املعنوي، باللغة 
الأردية واللغات الهندية الأخرى. ومنهم على �سبيل املثال: غالم دستگري ر�سيد الذي 
اأعد درا�سة �ساملة عن املثنوي بعنوان »�سم�س معنوي« ون�سرها يف جملة معارف الأردية 

))4) نف�سه، �س20.

(42( Harini Jayaraman and Priya M. G., «Ruminations of Mysticism in Rabindranath Tagore and 
Rumi», M S Academic, vol. 4, 2011, pp. 42-49.
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تباًعا. وركز يف درا�سته على بيان اأهمية مولنا ومكانته بني ال�سعراء ال�سوفية، وعلى 
اأهمية غزلياته وق�سائده ومثنوياته... اإلخ)43).

يف  تباًعا  روم«  مولنا  اور  تربيز  �سم�س  »ديوان  بعنوان  مطولة  مقالة  ن�سر  ثم 
�س99)-4)2؛   ،(936 )اآذار)  مار�س   ،(3/37( اأعداد،  يف  نف�سها  معارف  جملة 
عام  )اأيار)  مايو  عام 936)، �س)26-276؛ )5/37)،  )ني�سان)  اأبريل   ،(4/37(
�س5)4-432؛   ،(936 عام  )حزيران)  يونيو   ،(6/37( �س353-364؛   ،(936
عام  )اآب)  اأغ�سط�س   ،(2/38( �س27-42؛   ،(936 عام  )متوز)  يوليو   ،((/38(
�س80)-98)؛  936)م،  عام  )اأيلول)  �سبتمرب   ،(3/38( �س9))-)3)؛   ،(936
نوفمرب   ،(5/38( �س259-272؛   ،(936 عام  الأول)  )ت�سرين  اأكتوبر   ،(4/38(
)ت�سرين الثاين) عام 936)، �س339-)35؛ )6/38)، دي�سمرب )كانون الأول) عام 

936)، �س2)425-4.

ومنهم مولنا حممد عبدال�سالم خان الذي كتب مقاًل بعنوان »مولنا روم اور 
ان كي مثنوي معنوي« وتناول يف الق�سم الأول ترجمة وجيزة ملولنا، وخ�س�س الق�سم 
ت�سنيفه،  وم�سادر  املثنوي،  تاأليف  بواعث  فيه  وذكر  املثنوي،  عن  للدرا�سة  الثاين 
الأخرى،  الفار�سية  الأدبيات  بني  ومكانته  واأ�سلوبه،  ولغته،  املثنوي،  ومو�سوعات 

وا�ستخرج امل�سامني اخلا�سة بالت�سوف والتزكية وال�سلوك ودر�سها)44).

اأي  ان�سانيت«  تعيمر  اأور  روم  »مولنا  بعنوان  القيم  مقاله  الربوفي�سور  وكتب 
املثنوي كنز  »اإن  البحث:  والأمم«، وكتب يف م�ستهل  الإن�سانية  بناء  »جهود مولنا يف 
نادر للعلم واملعرفة، والعربة، والن�سائح، والتفكر، واملوا�ساة، والأخالقيات، والرموز، 
والدر�س لالإن�سانية اأجمع، ول يقدر هذا الكنز باأي ثمن كان. وظل اأهل العلم واملعرفة 
العلمية والروحانية يف كل ع�سر وم�سر، ويتخذون منه  الوراثة  ي�ستفيدون من هذه 
قب�س النور للرتبية الذاتية ولإ�سالح املجتمع الإن�ساين. وقد اأثرت اأ�سعاره العرفانية 
والروحانية يف جميع الأدباء وال�سعراء وال�سوفية وامل�سلحني يف الغرب وال�سرق على 

)43) راجع: جملة معارف الأردية، )37/)) يناير )كانون الثاين) عام 936)، �س3)-24؛ عدد )2/37)، فرباير )�سباط) عام 936)، 
�س)0)-6)).

)44) راجع: جملة معارف الأردية، عدد مار�س )اآذار) عام )99)، �س65)-)9).
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ال�سواء، وحينما تظهر اأفكاره الروحانية والعرفانية يف اأ�سعاره وق�سائده البليغة، وتربز 
احلرارة الروحانية الداخلية على م�سراب ال�سعر بوا�سطة العزف على اأوتار احلياة، 
الرومي  �سعر  فن  على  م�سى  لقد  مبا�سر.  وب�سكل  الإن�سان  قلب  �سهامها  ت�ستهدف 
زادت  اإمنا  كاملة،  وبحيوية  باقية  وقوته  وملعانه  ن�سارته  ظلت  ولكن  قرون،  ثمانية 
واحليوية  املحورية  ودميومته  وجوده  يف  وال�سبب  الع�سر،  هذا  يف  ومعنوياته  اأهميته 
اأن مولنا الرومي جعل حمور �سعريته ومقا�سده بناء الإن�سانية وت�سكيلها، وتكلم يف 
الروح  �سرارة  وبحث عن  والدينية،  والروحانية  والجتماعية  املادية  الإن�سان  م�سائل 
واحلياة يف كومة الرتاب، وناق�س النمو والرتقاء الإن�ساين والأخالقي والروحاين من 
خالل ال�سور والأ�سكال الرمزية وبوا�سطة نظام املحاكاة والتخييل، ومن هنا �سارت 
اأ�سعاره منهل العلوم واملعرفة، واأ�سبحت ن�سائحه واإر�ساداته مناذج رائعة ومن نوع 

فريد«)45).

يف نهاية املطاف ن�ستطيع القول، وذلك من خالل هذه الرحلة الهندية الطويلة: 
العلماء وال�سوفية والأدباء وال�سعراء اهتموا -وما يزالون- مبولنا جالل الدين  اإن 
الرومي واأعماله ال�سعرية، ل �سيما املثنوي عرب الع�سور، وذلك يف حياة الرومي وبعد 
واملثنوي،  والأدب  ال�سعر  يف  خالدة  اآثاًرا  خلف  باملثنوي  الكبري  واهتمامهم  مماته، 
كال�سندية  املحلية  لغاتهم  اإلى  واأفكارها  ومعانيها  املثنوي  نقل م�سامني  ومتكنوا من 

والأردية والهندية والبنگالية.

الع�سور  جميع  يف  وال�سعراء  الأدباء  ال�سعرية  الرومي  اأعمال  �ساعدت  وقد 
من  كان  ورمبا  الرمزية،  الإن�سانية  البليغة  الأ�سعار  �سوغ  على  واحلديثة  الإ�سالمية 
ال�سعب اأن يظهر قدرتهم الفائقة على نظم احلكايات والن�سائح والق�س�س الرمزية 
ذات البعد العلمي والعرفاين دون العتماد على النموذج الرائع احلي، األ وهو املثنوي 

الذي �سغل بالهم طوال تاريخهم ويف جميع اأنحاء �سبه القارة الهندية.

 ،20(( عام  )متوز)  يوليو   ،((/(88( عدد  الأردية،  معارف  جملة  ان�سانيت،  تعمري  اور  روم  مولنا  قا�سمي،  عامل  �سعود  حممد،   (45(
�س60-50.
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مل  بالرومي  الهتمام  باأن  وال�سعرية  والأدبية  التاريخية  الكتب  تفيد 
يقت�سر على فئة معينة من العلماء والأدباء وال�سعراء؛ بل نرى اأن ال�سوفية من جميع 
ال�سال�سل ال�سوفية من اجل�ستية، والقادرية، والنق�سبندية وال�سطارية وغريها، تبنوا 
اأفكار مولنا الرومي الدينية والإن�سانية، وغنوا اأ�سعاره وق�سائده يف حمافلهم ال�سعرية 
اأولى  امل�سلمني،  وال�سوفية  والأدباء  العلماء  وبجانب  والرق�س.  ال�سماع  وحفالت 
اأعمالهم  يف  وتبنوها  واأ�سعاره،  واأفكاره  مبولنا  العناية  وامل�سلحون  والأدباء  العلماء 

الأدبية وال�سعرية.

ومنذ الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�سر امليالدي، ن�ساأت جامعات ومراكز 
بحثية عديدة يف الهند، والتي اهتمت برتجمة اأعمال الرومي ل �سيما املثنوي، واإن بداأ 
العلماء والأدباء  اإلى الإجنليزية، قام  الرومي  اأعمال  الهند برتجمة  امل�ست�سرقون يف 
امل�سلمون والهندو�س على ال�سواء بنقلها اإلى اللغات املحلية. ولعل اأح�سن مثال لذلك 
الدكتور هرندر ناته چندرا الذي اأعد ر�سالته بعنوان: »جالل الدين الرومي وت�سوفه« 
الدرا�سة  لهذه  واملراجع  امل�سادر  قائمة  وتفيد   .(46(  (960 عام  كلكتا  جامعة  يف 
بجميع  متوافرة  كانت  واأعماله  بالرومي  اخلا�سة  واملراجع  امل�سادر  اأن  الأكادميية 
اإ�سهام علماء  اإلى الفار�سية والإجنليزية، وهذا يدل على  اللغات الهندية، بالإ�سافة 
الهند يف نقل تراث مولنا اإلى اللغات الهندية. وتظل املراكز البحثية واجلامعات تقوم 
اأخرًيا بن�سر  بن�سر الأعمال اخلا�سة بالرومي واأعماله ال�سعرية، قامت جامعة بهون 
 The Legend of Rûmî, the Great Mystic & the Religion( :كتاب بعنوان

of Love by Dr. K. Husain) عام 2005 )47). 

العلمية  املوؤ�س�سات  الوقت احلايل هنالك حماولت جادة من جانب بع�س  يف 
النا�س، وهو جهد  والثقافية، لإخراج امل�سرحيات املبنية على حكايات املثنوي لعامة 
اأفكار مولنا الإن�سانية بني ال�سعب الهندي. ويف احلقيقة راأت  اأجل ترويج  طيب من 
بع�س املوؤ�س�سات الثقافية اأن الطريقة الأكرث اإبداًعا من اأجل ح�سور مولنا واأفكاره، 

(46( Dr. H. C. Paul , Jalal al-Din Rumi And His Tasawwuf , Preface, Calcutta, 1985.

(47( The Legend of Rumi, The Great Mystic & The Religion of Love by Dr. K. Husain, Bhartiya Vidya 
Bhawan, Mumbai. pp.5-8.
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وترويجه يف الهند من خالل اإخراج امل�سرحيات عن جالل الدين الرومي واحلكايات 
اأمرت كنت بعنوان  اأ�سهر امل�سرحيات التي كتبها الكاتب  املذكورة يف مثنوياته. ومن 
الثاين) عام 2005.  )كانون  يناير  �سهر  ال�سم�س«، ومت عر�سها يف  الرومي  »يك�سف 
ولدته.  على  عام   (800( مرور  مبنا�سبة  لندن  يف  ا  اأي�سً امل�سرحية  هذه  عر�س  ومت 
وتقدم هذه امل�سرحية النظرة الثاقبة يف طبيعة العالقات بني �سم�س تربيزي ومولنا 
الرومي، حماولة اإعطاء الت�سور للروابط الب�سرية املن�سجمة بالعالقات الإن�سانية يف 
اإطار احلب واملعرفة. وقد حاولت هذه امل�سرحية متثيل احلياة يف الع�سور الإ�سالمية 
الهندية،  واملو�سيقى  والفار�سية  الأردية  الأغاين  بوا�سطة  وذلك  العثمانية،  قونية  يف 

التي جعلتها م�سلية جًدا جلمهور الهنود)48).

الثقافة  �سياق  يف  اإن�ساين  كنموذج  الرومي  تقدمي  يف  حماولة  هنالك  كذلك 
الهندية، وذلك لأن هناك طلًبا على ذلك من جانب اجلمهور الذين يريدون قراءة 
قامت  وقد  والأردي.  الهندي  الكالم  �سياق  يف  ولكن  ومر�سد  كمريد  ومولنا  �سم�س 
والفنية  العلمية  الن�ساطات  من  �ساملة  حملة  باإطالق  احلكومية  وموؤ�س�ساتها  الهند 
على  عام  ثمامنائة  مرور  مبنا�سبة  وذلك  التاريخية،  الرومي  بحياة  تتعلق  والأدبية 
دهلي  يف  الرومي  موؤ�س�سة  رئي�س  �سنيغ،  كرن  الدكتور  اأعلن  املنا�سبة  وبهذه  ولدته. 
 Hu: the( بعنوان  والفكرية  العلمية  ون�ساطاته  الرومي  عن  خا�سة  جملة  باإطالق 
Sufi Way) يف 8) اأكتوبر )ت�سرين الأول) عام 2007 يف مقر رئي�س الوزراء لولية 

دهلي)49). وت�سهم موؤ�س�سة الرومي الواقعة يف دهلي يف ن�سر اأفكار الرومي الإن�سانية 
الأخرى،  واللغات املحلية  والهندية  باللغة الإجنليزية  الكتب واملجالت  ن�سر  بوا�سطة 
بالإ�سافة اإلى اإقامة الحتفالت اخلا�سة بالرق�س وال�سماع وامل�سرحيات عن الرومي 
وعن ال�سوفية الآخرين. ول �سك اأن مثل هذه امل�ساهمات ت�ساعد ال�سعب الهندي على 
التقارب والتفاهم، وعلى القرتاب من الرتاث الرومي خا�سة، ومن الرتاث ال�سويف 

جلميع الطرق ال�سوفية يف الهند ب�سورة عامة.

(48( Rumi Unveil The Sun by Amrit Kent; Angus & Grapher, New Delhi, pp.36, 49, 96.

(49( Hu: The Sufi Way, A Journal of the Rûmî Foundation of India, Vol. 1, No. 2 October 2007, pref-
ace, New Delhi.


