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الرومي ..والإنتاجية الكونية
�أجمد �سعيد

قد يكون الفهم والت�أويل ذو املنظور الن�سبي �سبباً من �أ�سباب التنميط العقلي والفكري� ،أ ّما �سقوط الفردانية على البع�ض قد يكون �سببه الرئي�سي هوة يف �سقف املنظور
ال�شامل .الربوفي�سور اللبناين فيكتور الكك يف مقالته« :جالل الدين الرومي والثقافة العربية يف �إ�شعاع كوين» يف جملة الت�سامح مل ي�أت من بابِ حمايد ،بل �ش ّرع الباب
على م�صراعيه ل�سري ٍة خالد ٍة عرب الزمن قد تكون من ال�سري العظيمة لدى املت�صوفني والعارفني باهلل �أو ب�شكل �أخ�ص (الدراوي�ش) و ُتطبق هنا فكرة القتل والوالدة،
هذا هو حال ل�سان املت�صوفني بعد ال�ضرر الذي �أحلقه جنكيز خان وحماولة �إبادة التاريخ (القتل) منها انطلق حممد بن حممد بن بهاء الدين من بلخ (�أفغان�ستان)
�إىل قونيه (تركيا) امل�شهور بجالل الدين الرومي هرباً من �سياط وح�شية املغول (الوالدة) .وقد يعترب بع�ض امل�ست�شرقني �أمثال �أرثر �أربري وفريدري�ش روكريت �أن
هجرته اال�ضطرارية كانت نقطة التحول الأوىل يف �أ�سطرة جالل الدين الرومي� ،أ ّما نقطة التحول الثانية والتي تعترب حجر الأ�سا�س يف حياته هي التقا�ؤه بالأب
الروحي �شم�س الدين التربيزي ،الرومي الذي ن�ش�أ وتتلمذ �ش�أن كل علماء الإ�سالم املعا�صرين له على تلقي التعاليم الدينية الأ�سا�سية والتقليدية ،لكن ،وهنا �سر
املنظور ال�شامل ،هو �أنه مل يكن عادياً البتة ،ويرجع فيكتور الكك الأمر �إىل �أن جذور هذا االختالف مغرو�سة يف نظرته الآخذة بالدين من باب املحبة واملعرفة والرحمة.
ال مندوحة ملتتبع �سرية الرومي خالل حياته وبعد مماته،
من الوقوف �أمام رائعته (املثنوي املعنوي) والتي ُتعد دائرة
جامعة للمعارف العربية والإن�سانية ،الرومي الذي اعت�صر
ما بجعبته م��اراً بكل حقول العلوم الإ�سالمية والتفا�سري،
ما�سحاً على علوم الريا�ضيات والفلك وبقية العلوم املهمة،
والع��ج��ب فيمن يعد (امل��ث��ن��وي امل��ع��ن��وي) ق���ر�آن العجم لأ ّن��ه
وبب�ساطة ي�ستند ا���س��ت��ن��اداً ت��ام��اً على ال��ق��ر�آن كجوهر� ،أم��ا
م�ؤلفات الرومي الأخ��رى والتي ال تقل �أهمية عن رائعته،
منها (الديوان الكبري) الذي كان خم�ص�صاً ل�شم�س الدين
التربيزي و(الرباعيات) التي تتكون من  1659رباعياً كما
�أح�����ص��اه��ا ال��ع��امل الإي����راين ب��دي��ع ال��زم��ان ف��وزان��ف��ر ،يُرجع
البع�ض خم���زون م���ؤل��ف��ات ال��روم��ي ال��رائ��ع �إىل معا�صرته
بع�ض القامات البا�سقة يف �سماء العلماء العرب والفال�سفة
منهم ابن الفار�ض وابن عربي .قد يكون الأمر �أن الرومي
ا�ست�سقى منهم بع�ض العلوم ،وال�شك يف ذلك ملتتبعي تاريخ
ال��روم��ي لأ ّن��ه كما ت�شري التواريخ قد عا�صر اب��ن الفار�ض
واحداً وع�شرين عاماً وهذه لي�ست باملدة الهينةّ � ،أما ال�سلوك
امل�شرتك ال��ذي �سلكه ال��روم��ي و�سلكه �أي�ضا اب��ن الفار�ض
واب��ن ع��رب��ي و���ص��در ال��دي��ن ال��ق��ون��وي وغ�يره��م الكثري ،هو
���س��ل��وك غ��ي��اب �أو حم��و مت��اي��ز امل���درك���ات احل�����س��ي��ة ،وه���و �أنّ
ت��ق��وم حا�سة �أخ���رى  -كحا�سة ال�����ش��م -بعمل حا�سة �أخ��رى
 كالنظر -واال���ش�تراك يف ه��ذا ال�سلوك يف�ضي �إلينا �أنرافد الفل�سفة لدى الرومي وابن فار�ض والبقية قد يكون
مت�شابه ن�سبياً� .أما فل�سفة احلداثة وعلوم الع�صر احلديثة
ف ُتفند نحو متايز املدركات احل�سية �إىل معنى التجرد التام،
وال��ت��ج��رد لي�س �إال �أح���د ال��ق��وائ��م املتينة ال��ت��ي ي��ق��وم عليها
منظور ج�لال الدين ال��روم��ي ،حيث ك��ان ال ي�أخذ بالعلوم
العقلية وال بالفل�سفة والفال�سفة حتى �أنه قد تو�صل �إىل
ذم البع�ض يف كتاباته ،يف املقابل جند �أن ابن عربي يعتمد
اعتماد كليا على العلوم العقلية والفل�سفة والرباهني ،وهو
ما يحيلنا �إىل ن�سبية ت�شابه الرافد الفل�سفي.

ما ي�سرتعي االلتفات والنظر هي القفزة التي قفزها
الرومي يف حياته ف�أ�صبح بالتايل م�صد ًرا من م�صادر
الإلهام لعدة فال�سفة ومفكرين ومنظرين و�أدباء حول
العامل كله ،وهذا ما يحيلنا �إىل �أن ثقافة وفكر الرومي
كانا اخت�صاراً ل�شتى العلوم واملعارف يف ع�صره ،ومن هذا
املنطلق انت�شر ت�أثري ثقافتة وفكره لي�صل �إىل �أقطار
خمتلفة ك�أروبا و�أمريكا ،وهو ما �أثر يف روحانية الإنتاج
ع��ن��د فال�سفة و�أدب����اء ع��ظ��ام �أم��ث��ال الف��ون��ت�ين دي���دور»
ويجد املتتبع للأدب الأمل��اين �أن ديوان غوته (الغربي-
ال�شرقي) له الدور الكبري يف العودة �إىل روحانية الن�ص
بعد متهيد فال�سفة ومفكرين كبار لهذا الأم��ر �أمثال
روكريت ،فون هامر و �أولياريو�س» .وما يجب �أن ُيذكر
ه��و �أنّ ج��وه��ر امل��ن��ظ��ور ال��ف��ك��ري وال��ث��ق��ايف ل��ل��روم��ي كان
الإمي���ان ال��روح��ي ول��ك��نّ الت�أثري ال�شا�سع ال��ذي تو�صل
�إل���ي���ه م��� ّد ب����أذرع���ه �إىل الإحل�����اد ف��ن��ج��د �أنّ الفيل�سوف
ف��ري��دري��ك نيت�شه ان�����ص��ب��غ بال�صبغة ذات��ه��ا م��ن خ�لال
حافظ ال�����ش�يرازي ال��ذي تلى ال��روح��ي وت���أث��ر كما ت�أثر
�أغ��ل��ب �أع�ل�ام ب�لاد ف��ار���س بثقافة ال��روم��ي .وم��ا تو�صل
�إليه فيكتور الكك من خالل بحثه لهو خري دليل على
الأثر الكبري ما بني نيت�شه والرومي من خالل و�ساطة
ح��اف��ظ ���ش�يرازي وه���و «ن��ظ��ري��ة ال�����س��وب��رم��ان» الإن�����س��ان
ال��ذي يتجاوز نف�سه وين�شد الكمال بالطبع مع بع�ض
االختالفات اجلوهرية يف النظرية منها عند الرومي
ق��ه��ر ال��ن��ف�����س وحم���اول���ة االت�����ص��ال وال���ع���ودةّ � ،أم����ا ل��دى
نيت�شه ف�أ�سا�سها التحرر من قيم املجتمع الغربي .ومن
ملحد �أملاين �إىل ملحد فرن�سي �آخر هو لوي�س �أراغون،
فكما كان ت�أثري احلب والرحمة لدى الرومي جوهريا
للو�صول �إىل �أ�سمى حاالت ال��روح فردانية ،ف�إن لوي�س
�أراغ��ون يقول�« :إنّ الذهنية امليتافيزيقية بالن�سبة �إ ّ
يل
ن�ش�أت من احلب ،احلب كان ينبوعها ،ول�ست �أري��د بعد
ال��ي��وم �أن �أغ����ادر ه��ذه ال��غ��اب��ة امل�����س��ح��ورة» ،ف��احل��ب لدى

الرومي ولوي�س �أراغ��ون �سمة جوهرية ،وال �شك يف �أنّ
الرتجمات العظيمة التي قام بها فريد الدين العطار
وع��ب��دال��رح��م��ن ج��ام��ي يف فرن�سا ل��ه��ا �إ���س��ه��ام��ات لي�ست
ب��زه��ي��دة ،ه��ذه ال�ترج��م��ات ل�ل��أدب الفار�سي للفرن�سية
�أع��ط��ت م�سحة روح��ان��ي��ة ع��ل��ى ع���دد م��ن �أع���م���ال بع�ض
الأدب���اء واملفكرين أ�م��ث��ال موري�س بار�س و �أرم���ان رينو
ال����ذي �أع��ل��ن ب��ن��ف�����س��ه ت��ق��ل��ي��د ج�ل�ال ال��دي��ن ال���روم���ي يف
مقطوعته بعنوان «ال�سكر امل�ضىء».
� ّأم��ا يف الغرب الأق�صى من العامل وبالأخ�ص �أمريكا
ف����إن ال���رواج ال���ذي حققه ال��روم��ي يف الأدب الأم��ري��ك��ي
ح�سب م��ا ج��اء على ل�سان ج�يروم كلينتون ه��و التبدل
ال��ك��ام��ل يف ال���ذوق ال�����ش��ع��ري ل���دى الأدب����اء الأم��ري��ك��ي�ين
والتحول من احلميمية لدى ال�شعراء �إىل املو�ضوعية
البحتة؛ لذلك معظم ال�شعراء الأمريكيني ن��رى خلو
�شعرهم من الروحانية والقد�سية .وم��رة �أخ��رى تكون
الرتجمة هي الأنبوب الذي ي�سري فيه �إ�شعاع الرومي
وت�أثريه يف كل االجتاهات ،و ُيعد جناح بارك�س يف ترجمة
�أ�شعار الرومي �إجنازاً ال مثيل له ،وكان له �أثر كبري على
ال�شعر الأم��ري��ك��ي بعد حم���اوالت روب���رت بلي وم��روي��ن
لرتجمة بع�ض �أعمال الرومي والتي باءت بالف�شل.
واليزال ت�أثري الرومي ينب�ض باحلياة يف العامل �إىل
وقتنا ه��ذا ف�نرى �أن ت���أث�يره ا�ستوقف �أ�سماء المعة يف
جمال الأدب والفن .مغنية البوب مادونا لويز كيكون
ال�شهرية ب��ـ «م��ادون��ا» غ��ردت ببع�ض �أ���ش��ع��ار ال��روم��ي يف
�أغنيتها «تعلم �أن تقول وداعاً» ،والروائية الرتكية �أليف
�شافاك ت�� ّوج��ت قلمها ب��رواي��ة ق��واع��د الع�شق الأرب��ع��ون
وال��ت��ي الق��ت رواج����اً ه��ائ ً
�لا يف امل��ج��ال ال���روائ���ي .ب��ر�أي��ي
�أنّ املتتبع ل�سرية ج�لال ال��دي��ن ال��روم��ي يجد التن ّوع
وال�شمول ال�سيما يف اجل��ان��ب ال�شعري والأدب���ي ،ولكن
ق��د ت��ك��ون ال��ف��ج��وات �أع��م��ق ل���دى ال��روم��ي يف اجل��وان��ب
العقالنية والعلوم التطبيقية.
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