
 مثنوي  في ديوان  العلم والعقل والحب  

 محم د تقي سبحاني

 اس صايفعب   ترمجة

 ن.؛ اإلمياالعلم؛ العقل؛ احلب   جالل الدين الرومي؛ حمم د تقي سبحاين؛ الكلمات المفتاحي ة:

 يخ حبوث الفكر اإلنساين ، طمرح بأمناط ان والعقل جوو  تمدد  يف عمم  تاللبحث يف العالقة بني اإلمي
ة مل يبحثوا يف املسألة املوكو ة لكن  العرفاء والصوفي   .مني والفالسفة املسلمنيليب خمدلفة بني املدكل  وأسا
 مفهوم اإلميان بل اسدخدموا بدًل  على امل يرك زوا كثيً  –مني للمدكل   خالفًا –ألن  العمرفاء  ،ة املطلوبةي  باجلد  

دفاء موضوع اإلميان أ دنا اق ما . وهلوا، إذا"ملعرفةا"أو  "احلب  "أخرى مثل عد ة كلمات من هوه الكلمة  
ففيما  ل بد  لنا من السدناد إىل تقريرات أخرى غيها.إن ه بالعقل أو املعرفة يف إطا  العرفان، ف وعالقده مثاًل 

خيص  العالقة بني العقل واحلب  )أو العش ( من جهة وبني العلم والعرفان من جهة أخرى، فقد تصاعد 
ة احلديثة كولك مت  حبث هوا املوضوع بطرق ة الغربي  بني العرفاء منو أزمنة قدمية. ويف املدا س الفلسفي  اجلدال 

فكرة  عن ة حول عالقة العقل باإلميان، ودفاع البعضأن  ما يدو  اليوم يف أ وقة الد اسات الديني   عة، إل  مدنو  
(، يند ج Fidéismeني )قلي  إلميان أو موهب النان حتت شعا  االدضاد  أو عدم النسجام بني العقل واإلمي

ا ما تدم  املقا نة بني  ؤية العرفاء املسلمني، يف لئحة البحوث اليت ميكن د اسدها ضمن هوا اجملال. وغالبً 
 Soren Kierkegaardني من أمثال سو ين كيكيغا د النقلي  ة آ اء الشاعر مولوي، وبني نظري   وخاص ةً 

سنحاول يف هوه املقالة  .ى واحد يف العرفان اإلسالمي  م والعقل واحلب  ل جيرون يف جمرً د عاء بأن  العلوال
 .1قد  اإلمكانملولنا وبيان النسبة فيما بينها  ديوان مثنويد اسة تلك املفاهيم من منظا  

والدلميو  من أكرب العمرفاء املسلمني قاطبةً  كون مولنا جالل الدين حمم د الروميل خيدلف اثنان على  
اهات العرفاني   ة فيما قبله، بل  األشطر يف مد سة الدصو ف. فلم يكن إجنازه يقف عند معرفده وإملامه بالّت 

نسه كإحاطة الس وا  باملعصم؛ أم ا أ  فس رينكان حييط بكل  آ اء الفالسفة ومواهبهم واملدكل مني والفقهاء وامل
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ة فقد ّتل ت آثا ها وظهرت تأثياهتا  يخ واحلكايات اإلسالمي  ه للداة ومطالعدة واألحاديث النبوي  باآليات القرآني  
 .2ةيت من أبياته الشعري ة وكلماته العرفاني  يف كل  ب

عريب بن الدين  ييتلميو حم – لنا مولوي مع صد  الدين القونويو غم كل  ذلك، ومع أن  عالقة مو 
ما أي  شائبة، ل يشوهب اغيه عليها وعلى واط العهز ايل بآثا  الغلمه وعثابدة وممسلَّم هبا،  –وشا ح مؤل فاته 

مل يكن تابًعا أو ممقل ًدا ن  مولوي إأن نا جنرؤ على القول   كان أشعا ه، إل  يف كل   كن من أ وهو ما جنده جليًّا
 إد اجه ضمن الدقسيمات اليت كانت ة الكربى، بل يصعب حت  مد سة من تلك املدا س العرفاني   ألي  
صاته الشخصي ة على إ ها ن أحد من ا العثو  يف أشعا ه إل  ، وليس بإمكا. فقد كان عا فًا وشاعًرا ممدي ًماةً شائع
 أو اجرتا  ما ابدلعه أقرانه. السابقون عليهتكرا  ما قاله  ة، وكان حياذ  كثيًاجنازاته الواتي  وإ

، إذ  ة ول للمنط  الوهن  حكمة البحثي  لل يف مقالدنا هوه أن  مولنا مل يكن  فيًقا خملًصا وسوف نالحظ
بأن  سبيل الوصول إىل املعرفة ل ميكنه أن مير  هبوه املرحلة، واألكثر من ذلك أن ه مل يدقي د بَنظم كان مؤمًنا 

د دة يف بيانه وشعره اممعني  أ سدشفاف من خالل نظرة عابرة على لكن  غم ذلك، ميكننا اللبد ة. و قاعدة حمم
وإملاعة مندظمة. أن  و اء كل  ذلك الركام من الدشو ش وعدم الدقي د ترتب ع يف ذهنه فكرة  اسخة نات أفكا ه ب

 اة مل َّتد هلا مفرًّ أن  لغده الشعري   ا لديهم من العرفان النظري ، إل  وين يفرحون مبكن من ال  وهكوا ومع أن ه مل ي
 ة.ات العرفاني  سوى الدشك ل بقوالب النظري  

إن  ما نريد قوله هو أن  العوامل واألسباب املوكو ة ّتعل طري  البحث والدحقي  يف آ اء حال ف وعلى أي  
ا، وهنن يبدغي الوصول إىل نظامه الفكري . دة اليت تواجه كل  معن املشاكل املدعد   للغاية، فضاًل  مولوي وعرةً 

ة هلوا البحث، مث  يم األساسي  إىل اسدنباط حلقات املفاهج مضامينه الشعري ة سنسعى من خالل اإلحبا  يف جل
َ بط تلك احللقات بعد مقا ندها ببعضها البعض لدسهل مطالعدها وتديس ر د اسدها، آملني أن يغدو كل  ما 

باإلميان واحلب  واملعرفة منسجًما ة مولوي( يف باب العقل وعالقده و د يف هوه املقالة حتت عنوان )نظري  
 حلدود.لني ده وفكرته إىل أبعد ا وموافًقا
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 العقل الجزئي  والكل ي  

هوا  طح نظري ده يفت على الس طفاهتا بشكل كبي يف أشعا  مولوي، حت  تكر  ت كلمة )العقل( ومشدق  
ا مل ختة القدمية را  الفكرة العرفاني  اجملال اليت وإن كانت على غ من بعض الدجد د واإلبداع. وملفهوم  لم إل  أّن 

هم بقي ة املفاهيم األخرى، ة مولوي، ومل ا كان العقل مؤث  رًا يف فكن تصو  ها يف ذهني  ي ة ل ميالعقل ومراتبه أه  
 فقد آثرناه وقد مناه على غيه من املفاهيم.

إىل  مابشكل كامل بل فض ل تقسيمه نيمولوي العقل واإلد اك اإلنسانيَّ  نفية ل يوكعادة شيوخ الصوفي  
معرفة احلقيقة  كل  مرحلة. ويرى مولوي أن  عمل العقل هواحلدود والقيود ل مراتب أو مراحل واضًعا
عي نة بة من تلك املراتب ضمن حدوده املدمه، وأن ه طاملا كان العقل يدحر ك يف كل  مرتوتشخيص الص دق وع

يف حياة اإلنسان.  لزمةً  لن جيرؤ على القول بأن ه موموم، بل على العكس سيممث ل ضرو ةً  فإن  أحًداله 
ة ن  معرفة تلك املراتب واإلملام مبراتب احلقيقة وكولك الوصول إىل مدا ج كمال الن فس اإلنساني  وهكوا، فإ

 لدى مولوي. وام الفكر العرفاين  مع بعضها البعض، كل  ذلك يؤل ف قوعالقة تلك املراتب 

وجهة نظره  ومن؛ : العقل اجلزئي  والعقل الكل ي  ه عن العقل بأن ه ينقسم إىل قسمنيويموجز مولوي فكرت
أن  تلك الفكرة هي اليت تصنع كل  و  ،3حمجمر د فكرة وما سوى ذلك ليس إل  العظام والل فإن  اإلنسان

ن اجلماد واحليوان م ، يعدقد مولوي أن  جممل حقيقة عامل احلياة والوجود، بدًءاتفاصيل احلياة. وبشكل عام  
عقل "أم ا مصد  تلك الفكرة فهو ما يمسم ى ب كرة.  األمر واحل  ، تدلخ ص يف إطا  تلك الفواندهاًء بعامل

الصد  "أو  "العقل األو ل"وما يسم يه مولوي بعقل الكل  يشبه إىل حد  كبي ما يدعوه احلكماء ب  ".الكل  
. ونالحظ أن  مولنا يمطل  على "النو  األو ل"أو  "ةاحلقيقة احملم دي  "وهو نفسه الوي يسم يه العرفاء ب  "،األو ل
ث ل عامل الكثرة جزًءاة البالغةاحلكمة اإلهلي  "الكل  هوا اسم  عقل  : )شعر( منه " حيث ميم

 فالعقل سلطان والص و  هي الرُّسمل  هوا العامل جمر د فكرة عن عقل الكل  
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قل الفردي  عهو نفسه ال "العقل اجلزوي  "ومن ناحية أخرى فإن  العقل اجلزئي ، أو ما يمسم يه مولنا ب 
 احلس  وايخيال، وليس باسدطاعة هوا العقل سوى إد اك الكثرات ن واحملدود بعامللدى كل  إنسااملوجود 

في الكثرة هلوا فإن ه يرد  كل  ما يندهي بنناظر إىل ذاته ول خيدص  سوى بواته، و  واحلدود. والعقل اجلزوي  
ويطلب منه  د على العقل اجلزوي  ن يعدميء الوي يدو  يف إطا  معرفده. فمة، ويعدرب احلقيقة هي الشوالواتي  

أو كما يقولون:  ،ي ة فإن ه يشبه النائم الوي أغرق املاء ثوبه ولباسه وهو يبحث يف نومه عن املاءاحلقيقة الكل  
 .4يبحث عن املاء يف الصحراء

د ة فإن ه ل يمد ك سوى احلقائ  اليت تندهي بالوجو ضمن الكثرة والواتي   ة العقل اجلزوي  وبسبب حمدودي  
  )شعر(: األ ضي  وليس مبقدو ه الدفكي يف ما و اء ذلك العاملَ 

  الصُّو أم ا ذي الفؤاد فيدوم حت    ل يعدو تفكي هوا العقل َقربه

  العجائب والنو وهو لن يصل إىل عامل  ول يدجاوز تفكي هوا العقل القرب والرتاب

 فإن  الندظا  خي وسرو فاندظر   وا ن جنن من هوا العقل وتفكيه إل  الدفل

من نو ه يغمر قلب   ل  أن  بصيًصاة ومدعالية، إة ميدافيزيقي  أحد ينكر بأن  عقل الكل  هو حقيقل  و غم أن  
ليس يف األساس سوى شرا ة من عقل الكل  ذاك. ويف  بل إن  العقل اجلزوي   –حنن البشر  –كل  واحد من ا 

ث ل أجبدي   دنو عات املوجودة يف العقل والنفس، لكن ها مجيًعالالواقع فإن ه على  غم الخدالفات وا عن  منبثقةً  ةً تمم
العدبا  ة )مع األخو بعني ة والواحدي  فإذا اعدربنا تلك احلقيقة الواحدة هي نفسها األحدي  . 5واحدال

بس منه ( فإن  عقل الكل  سيكون الصاد  األو ل عن الواحد حيث يقدالخدالف يف تفسي هاتني اللفظدني
 وجودهم ومعرفدهم. اآلخرون
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، وهو مشعل ميدلكه واحد من ا. وعقل الكل  موجود يف داخل كل  إنسان كما هي احلال مع العقل اجلزوي  
ث ل مسألةً وعقل الكل  من النظرة الوجودي   لكن  العالقة بني كل  من العقل اجلزوي   يسمح  ملممعق دًة  ةً عرفاني   ة تمم

 .بعض اإلشا ات اليت سنو دها قريًباأو ايخوض يف تفاصيلها، وله يف ذلك  مولوي لنفسه باخرتاقها

 العقل التحصيلي  والعقل اإليماني  

 بة بالعقل اجلزوي  ن من العقل تربطهما عالقة طي  سيم املوكو  يشي مولوي إىل نوعني آخريويف مقابل الدق
إىل املعرفة  عقل الكسيب  أو املكسيب ، يصلالوي يسم يه مولوي كولك بال "العقل الدحصيلي   "وعقل الكل . ف

من جمموع  . ونسدنبط6 س واملد سةطويره وتنميده فيكون من خالل الدكر، أم ا تعن طري  الفكر والو 
، بل بأن  العقل الدحصيلي  يمعدرب أحد إجنازات العقل اجلزوي   ديوان مثنويمة يف العبا ات واألبيات املسدخد

باحلواس   مل ا كان العقل الدحصيلي  مرتبطًا ا تباطًا وثيًقانفسه. و  دائرة العقل اجلزوي  يف  ول ميكن تعريفه إل  
ة معرفده مرتبطة هي األخرى باملعلومات ي  ها وكولك حمدودأة، فإن  صح ة معلوماته أو خطواإلد اكات ايخا جي  

كن تصنيف العقل الدحصيلي  يف  وعليه مية من ذاته. والفاعلي  ة ول ميدلك أي  نوع من أنواع القو ة ايخا جي  
نه، وإذا ما ومضع أي  عائ  تددف   إىل داخل البيت من خا جه مث  خيرج مة بشكل  وافد كداب املعرفة اإلنساني  

 )شعر(: من هوا العلم كولك ىن ذلك أن  اإلنسان سيكون حمروًمايقها فإن  معد  يف طر أو س

 لدا  من اجلباليددف   إىل ا  مثال العقل الدحصيلي  كالروافد

 فاحبثوا عن العني داخلكم يا  جال!  فإذا سمد  طريقه أصبح الشاه بئيس

ن  بعض عبا اته تموحي بأن ه إ بني مراتب العلم الدحصيلي ، إل   أن  مولوي حاول وضع بعض الفروق و غم
ة، تنبع ة والفلسفي  لوم الرياضي  إىل الع ة وصوًل ة من الفنون والعلوم الدجريبي  يعدقد أن  مجيع املعا ف الكدسابي  

  :)شعر( بنات جمعلت لبناء هوا العاملَ ة، ويعدربها مجيًعا مبثابة لمن العلوم الدنيوي  

 واحلصول على الد    من البحا  املدنافسة  إن  صناعة الثياب املز كشة
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 أو الفلك وعلم الطب  والفلسفة  وكل  تفاصيل علم اهلندسة

 ل بالسماء السابعة كما تقول العام ة  وي تراه التدعل   هبوا العامل

 تمقدىن فيها اجلمال وكولك البقرة  لم لبناء املعلفةكل  هوا الع

 فقد مس اها اهلمبل بالرموز املعق دة  وألجل أن يمبقوها ألي ام حي ة

بحثي ، ومع ذلك، فليس من اإلنصاف مبكان احلكم على مولوي بأن ه كان يرفض العقل الكدسايب  وال
فهو يرى أن  العقل الدحصيلي  إذا قام بعمله على أكمل َوجه فسيكون بإمكانه الوصول إىل عقل الكل  

من اللوازم واملقد مات  برأي مولنا يمعد  واحًدا ة. ونسدطيع القول بصو ة عام ة أن  العقل اجلزوي  واملعرفة احلقيقي  
ن الفضول، فإن ه سيظل  ع حمرتًما نفسه وبعيًدا لعقل اجلزوي  ة بالوصول إىل عقل الكل ؛ وعليه فما دام اايخاص  

رتًما وقاباًل   لالسدخدام، ولولك ينبغي عليه معرفة حدود نشاطاته. حمم

حيث يبدو أن  هوا  "،العقل اإلمياين  "ويف اجلهة املقابلة للعقل الدحصيلي  يشي مولنا إىل ما يدعوه ب 
عندما يدبني   ك لنفسه حقيقة مسدقل ة، بل هو نفسه العقل اجلزوي  ة، ل ميدلالعقل ومن الناحية الوجودي  

هو فأم ا الد و  الرئيسي  الوي يلعبه العقل اإلمياين  حدوده ويؤمن بنو  احلقيقة اليت تشع  عليه من ايخا ج. 
األهواء اإلنسان من السقوط يف  احملافظة على وبالدايلة، احليلولة دون سيطرة الن فس على الر وح اإلنساني  

العقل اإلمياين  بقط ة هزمت الفئران، مث  يمبالغ يف تشبيهه فيممث لها باهلزبر اجلسو ، فعل ويمشب ه مولوي . وايخيال
  :)شعر( فمت تغل بت الن فس ّتل ى هناك غياب العقل اإلمياين

 تمبقي السا ق يف جحره كالفأ  دون حيلة  كالقط ة الصاحية النبيهة  7فهو

 ة أو هي منها غيلةفاعلم أن ل وجود للقط    اولعبً  فأ  لهًيافإن  أيَت ال

 وسكن العقل اإلمياين  يف كل  شرب من اجلسد  ة إن بَقت واعية كاألسدوالقط  
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 8ومل يقرتب السائمون من عرينه  خافت كل  احليوانات من زئيه

عقل اإلمياين  موجود و اسخ يف عمم  وتضم  األبيات أعاله بعض النقاط املهم ة: النقطة األوىل، هي أن  ال
ث ل مرتبةً  يف تضاد  مع ة له. والنقطة الثانية هي أن  العقل اإلمياين  من احلياة العقالني   اأو جزءً  وجود اإلنسان وميم

إل  يف اإلنسان مالمح أو آثا  للعقل اإلمياين   لنقطة الثالثة، أن ه توجد أحيانًاة وات باع ايخيال. وااألهواء النفسي  
ا ل تمرى بوضوح فيه، مبعىن، أن ه  غم وجود العقل يف اإلنسان بشكل حقيقي ، لكن  هوا اإلنسان حمروم  أّن 

 من نَِعم ذلك العقل لعدم بلوغ عقله إىل مرتبة العقل اإلمياين .

 مأما آلفاقاة، فإن  العقل اإلمياين  يف الواقع هو الوي يفدح أبواب عن هوه النظرة الدشاؤمي   ولكن، وبعيًدا
اإلميان بفيض ب دلئفيم ا،إىل نو  احلقيقة مبجر د  ؤيده هل، فالعقل يف حالة اإلميان يمباد  إىل النضمام اإلنسان

ذاته ويؤمن بنو  احلقيقة وعقل الكل ،  وعندما ينكر العقل اجلزوي  عقل الكل  الوي انبجس من داخله. 
فيمضيء يف داخله مشعل احل   ومنا  اهلدى، وسيدمك ن من  9سيمسَمح له بالسَّْوِم يف مراتع النو  املخصبة

.تلم س طريقه والهدداء إليه دون   دليل خا جي 

على العقل اإلمياين  ويضعه يف مقابل العقل  يانًا أن  مولنا يمطل  اسم "العقل الدحقيقي "ونالحظ أح
وليس ما  ،همه ألصل الوجود وأساسهوف قص يه ألعماق احلقيقة وإد اكهالدقليدي ، ويرى أن  حتقي  العقل هو ت

على أن ه شاهد القول والفعل على معرفة عامَل  "اإلميان"يدأت ى بالدليل والربهان. ويف أحيان أخرى يشي إىل 
 :)شعر(، 10{ألْستم }

ا اإلميان بالعلم والدعليم  ول إميان بالوهن والدسليم  إمن 
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( تعود إىل ٤١)الصفحة  لب  اللباب، الكاشفي، 10 َوِإْذ َأَخَو َ بَُّك ِمْن َبِن َآَدَم اآلية الكرمية }(. واإلشا ة إىل عامل )ألستم
يَ ْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّا كمنَّا َعْن َهَوا َغاِفِلنَي{،  ِمْن ظمهمو ِِهْم ذم ِّي َّدَ همْم َوَأْشَهَدهمْم َعَلى أَنْ فمِسِهْم أََلْستم بِرَبِّكمْم قَالموا بَ َلى َشِهْدنَا أَْن تَ قمولموا
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 نندظر البالء إم ا شاكني وإم ا  ءوحنن يف دهليز قاضي القضا

 فقولنا وفعلنا شاهد علينا وبيان  فقد قملنا )نعم( وهوا امدحان

أن ه ل يمشي إىل حقيقة اإلميان  طا  املعىن املوكو  يف أعاله إل  و غم أن  معىن اإلميان هوا ل خيرج عن إ
لوي يمصاحبه الظاهري  بل اإلميان ا، ولكن ليس اإلميان فمولنا يعدرب اإلميان أمرًا عظيًما وحدثًا كبيًاالواقعي . 

ول دق والدسليم. مزوج بالصتصدي  القلب والفؤاد؛ اإلميان الوي ل يشوبه أي  شك  أو شبهة، اإلميان امل
 يب يف أن  مثل هوا اإلميان هو غواء اجلسم والروح لدى األنبياء واألولياء الوي تمك نوا بواسطده من إ غام 

الم والدسليم بأوامر اهلل ونواهيه وّتنيب أنفسهم من آفاته والنجاة من حبائله. شيطان النفس على قبول اإلس
عي إىل اإلكثا  من اجملاهدات ئه وأفكا ه والسن ل ميلك مثل هوا اإلميان فعليه ّتديد إميانه ومراجعة آ افم

 .11صال بهلكشف حقيقده اليت تندهي بلقاء اهلل والت  وبول الغايل والنفيس 

اإلميان مكنون يف قلب املؤمن و وحه وهو ل يقبل ل بالزيادة ول بالنقصان ألن  اإلميان يف  إن  مثل هوا
 .12ل ة فمن خواص  أجسام املؤمنني ل إمياّنم  وح املؤمن، وأم ا الن قص والقهوه احلالة يمصبح عني

 مراتب العقل وسير تكامله

ي زان اإلنسان عن الوئاب والكالب ل خيدلفان ذكرنا بأن  مولوي يعدقد بأن  العقل والن فس األخرى الل وين ميم
ث ل مراتب حقيقة واحدة، ولولك عن العقل اجلزوي   ة عقل الكل  ومبجر د أن يمصبحوا حمط  ، بل إن  مجيعها تمم

من نو   ولكن إذا حمرميف حبثه عن احلقيقة ومعرفدها عن أي  دليل أو هاٍد.   زله، يغدو اإلنسان مسدغنًياومن
ويرى مولوي أن ه إذا أ اد اإلنسان الن جاة من اجلهل . 13فإن ه سيغرق يف الظلمة واجلهل القاتلنيكل  عقل ال

مفطو  على تدب ع القيل والقال ومهووس  ألن  العقل اجلزوي   يدعر ف على نو  احلقيقة تد جييًّا واحلم  عليه أن
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ا، وبولك فهو حياول بأقصى جهده ّتن ب ة والبحث فيها واجملادلة بشأّنبالغوص يف أعماق العلوم الديني  
 .14بةة وهِ معرفة نو اني   ذعان ألي  اإل

قل بعامل امللكوت وعقل الكل  ة كبية، فرغم تأللؤ نو  العي الدد جيي  حنو تكامل العقل بأهي  وحيظى الس
 بيان الخدالفأن  ّتل ي ذلك النو  على العقول ل يعن تساوي تلك العقول. وهنا نالحظ قيام مولوي ب إل  

ة من بني العقول، ولكن إذا ختل صت العقول اجلزوي   كبيةً   ومسافةً  بني العقول ويرى أن  هناك بَونًا شاسًعا
ا مجيًعا   :)شعر( سدحصل على النو  وسرتى احل   مبقدا  ما تمدلكه من النو  الظلمات فإّن 

 والسماء كبي كاملسافة بني األ ض  اعلم أن  هوا الخدالف بني العقول

 ومنها ما هو أضعف من الشهاب يف الفضاء  فمن العقول ما هو كقرص الشمس

 ومنها ما هو جنمة لمعة يف العلياء  ومنها ما هو كالفانوس ليس أكثر

زن
م
 كوا نو  اإلله يلمع يف عقول العقالء  وكالربق الوي يمني الغيوم وامل

 15ا سلب الكؤوس من الرجال والنساءوكأس الدني  فالعقل اجلزوي  يسيء إىل العقول

ث ل العقل اجلزوي  من حيث اجلوهر  – وعلى هوا ميكننا القول بأن  العقل اإلنساين   قد يصل  –والوي ميم
على  ؤية الوات ومسدغنًيا عن الدليل واهلادي  عقل اإلنسان الكامل ويصبح قاد ًا يف أعلى مراحله إىل

"، شيخ العقل والد ين"نفصل البسيط. ويمطل  مولوي على هوه املرتبة اسم كعقل الكل  امل  ايخا جيَّني، تماًما
 أن  هوا الشيخ صا  فا ًغا وأجوفًا من الداخل من كل  شيء ومليًئاومبا إي اه العاقل احلقيقي  واألصيل.  ممعدربًا

و دليله من داخله ل من ايخا ج   :)شعر( بنو  العقل، فقد اخت 

 فدسدطيع كعقل الكل   ؤية باطنك  د يناسَع لدكون شيخ العقل وال
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 وكان دلياًل وحاديًا، فابول جهدك  فالعاقل َمن كان حيمل املشعل

 ول يهددي إل  هبمداه، فاخرت طريقك  فهو يدبع نو ه ل نو  غيه

و نو ه من ذلك النو ، فات بع نو ك  وهو مؤمن بواته وإميانه فيه  16وقد اخت 

نو   عدم ومل يَ َر ب املرتبة املوكو ة حيث ما زال العقل فيها أسي ذاته مقابل احل   وهناك مرتبة هي أدىن من 
وعامَل احلس  والبحث، وميكنه  ؤية نو  احلقيقة يف العقالء. ويمسم ي  ة العقل اجلزوي   مبحدودي  احل  ، لكن ه عاملِ 

م مل ن  أصحاب هوه املرتبة مل يَ فبما أ ".نصف عاقل"مولوي صاحب هوه املرتبة ب  روا بعد احل   كاماًل فإّن 
م ل يدوانون عن تسليم ذواهتم إىل العاقل الكامل لكي يدمك   يدخل صوا تماًما نوا بواسطده من من ذاهتم، إل  أّن 

  :)شعر( ؤية والنجاة من عبء ذواهتم وال تقاء إىل األعلى ليوا احلقيقة بشكل مباشرالر 

 م يرون َمن هم من أصحاب العقولفإّن    وأم ا اآلخرون من أنصاف العقول

 فولصروا ويعلو مقامهم وينجوا من األفيمب  فال يسدكربون عن أن يقودوهم

 فيقوا إىل األعايل بعد أن كانوا يف السهول  وتكدمل عقوهلم بعد أن كانت مي دة

الكل  أحياء يف ظل ه، ل سكوت ول مخول  فال موت ول فناء مع العقل الكامل
17 

على صاحب هوه املرتبة ألن  عقل هوا اإلنسان يموعن ويسدسلم  "نصف عاقل"  مولوي اسم وقد أطل
 هو نفسه على الوصول إىل الطري . للقائد واهلادي وإن مل يكن قاد ًا

العثو  على النو ، فيظل  يف  عن إجياد طريقه أو  من هوه وفيها يكون العقل عاجزًاوهناك مرتبة هي أدىن
ا لإلذعان ملرجه منه. فهوا الشخص ل يرى نو  احل    الطبيعة ل خيعامل ن  أوا النو . ويبدو أن  وليس مسدعدًّ

 باملر ة ول يندفعون بعقلهم البحثي ، وهم باقون ضمن إطا  هوه الدنيا ن عقاًل أصحاب هوه املرتبة ل ميلكو 
  :)شعر(
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و  وأم ا ذلك األمح  فعقله جمر د حجر  العاقل هدى فال هو امدلك عقاًل ول اخت 

اذ دليل من أهل الن هى  ل يعرف طريقه ول يهددي إليه  ويشمئز  من اخت 

 فمر ة يسي كاألعرج ومر ة ينطل  كاهلواء  يسيح يف الربي ة على غي بيان

 ول ميدلك نو ًا يبني  له الطري  يف العراء  فال هو ميدلك مشعة تني د به

  كأنصاف العقول بل أدهىهو أعمى ل  فال هو عاقل حييا بعقله

اه فال خاتمة ألمره  غم كل  ما سعى  يدمخرت كاألعمى يف كل  اّت 
18 

وبيان مكانة كل  منها يف الكمال النهائي  لإلنسان، ينقل ويف معرض توضيحه للمراتب الثالث املوكو ة 
الثالث الاليت كن  ليسدشهد هبا يف هوا املقام، وهي قص ة السمكات  كليلة ودمنةمولوي قص ة من قصص 

فسمعت يرجعا إليه بشباكهما فيصيدا ما فيه من السمك. أن يَعشن يف مسدنقع للماء وات ف  صي ادان على 
 حت   ج على شيءفلم تعر   ،ا تابت هبما، وختو فت منهماا مسعت قوهلما، فأم ا أكَيسهن مل   ؛السمكات قوهلما

ا مكثت مكاّنا حت جاء سة فإّن  . وأما الكي  19ىل الغديرخرجت من املكان الوي يدخل فيه املاء من النهر إ
على ظهرها تا ًة، وتا ًة على  ا  أهتما، وعرفت ما يريدان، تماوتت فطفت على وجه املاء منقلبةً الصيادان؛ فلم  

ا العاجزة فوثبت إىل النهر فنجت. وأم   ،بطنها. فأخوها الصيادان فوضعاها على األ ض بني النهر والغدير
خوت تلوم نفسها لعدم اقددائها مبن  صيدت، فأيف إقبال وإدبا  حت   المن العقل، فما تز  كانت حمرومةً اليت  
 .20ب العقل والددبيومه

احلقيقة فيحىي، أو أن يكون ببحا  نو   ه أن  العقل إم ا أن يكون مد صاًل ويمسدفاد كولك من هوا الدشبي
بع األكرب واألعقل. وأم ا العقل الوي بل ل بد  له من أن يد   لوحدهمسدنقع الطبيعة بأن ه لن ينجو من  عا فًا
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وسيهلك  عن اآلخرين، فإن ه لن ينجو أبًدا فيحاول بوهنه احملدود البحث والسعي بعيًدايعدرب نفسه األكمل 
 ل حمالة.

ة لديه، ث ل يف مكانة العقل الساميهوه األبيات فددم المثنويوأم ا املسألة الطريفة اليت خدم هبا صاحب 
فهو يعدرب بعض القوى مثل الواكرة والَفهم والدوك ر وغيها هي من العوا ض على العقل وآثا ه، لكن ه يرى أن  

 ريكون لدلك القوى أي  تأثي يوك فلن فإذا مل َيظل  مندب  ًها وواعًياالعقل نفسه هو شيء آخر خمدلف، 
  :)شعر(

 لعقل واعًيا وصاحًياإذا مل يكن ا  ل تنفع الواكرة والفهم واحلفظ

وَكِّر هلا وهو الواعيا  فهو النو  الوي يشع  عليها مجيًعا
م
 21وهو امل

ة يخدمده ويوظ فها ويوج هها حنو خالص فإن ه يمسخ ر مجيع القوى اإلنساني   فالعقل إذا كان واعًيا وصاحًيا
و تو كر ذلك األمر لن يكون أ اإلنسان وكماله. ويف غياب العقل فإن  َفهم اإلنسان أو إد اكه ألي  موضوع

 لو حت  شوى، و دعت على النا  لء اليت مل تمد ك حقيقة األمر إل  بعد أن وضِ كالسمكة احلمقا  نافًعا له، تماًما
ا لن هتددي إىل الطري  الصحيح بسبب محاقدها   :)شعر( جَنت فإّن 

 ول ينفع مع احلماقة شيء أبًدا  يقول العقل: إن  احلماقة منك

 فإذا مل يكن لديك عقل فلن تمفلح مؤك ًدا  قل هو الوحيد الوي حيفظ العهودوالع

 والعاقل يزيل احلمجمب عنه وهو مؤي ًدا  والعقل هو الوي يموك رك بالعهود

 22وأضحى العدو والباطل لك سي ًدا  فإذا غاب عقلك صا  النسيان سي دك
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 العلم والمعرفة

العلوم وأنواع العلماء ومراتبهم، ومع ذلك  ماء، وحبث بالدفصيل أقسامحول العلم والعل حتد ث مولوي كثيًا
وقد صن ف مولوي العلم . المثنوية يف ديوانه فإن ه مل ينفي العلم بشكل ممطَل  يف أي  بيت من أبياته الشعري  

 مع اسدخدامه لكنة. مكانة كل  نوع من أنواعه يف احلياة اإلنساني   اد إىل تطبيقاته وحمدواه ممبي  ًنابالسدن
مكانة العلم بأي  شكل من األشكال، بل ل بد  من ة مولنا حول هم نظري  ي ة ل ميكن فللدعبيات العام ة والكل  

 ة.َوضع أي  شيء ذَكره وحتد ث عنه نمصب أعيننا لكي ندمك ن من وضع حمكم عادل وجامع لدلك النظري  

والعلم األمخروي .  ل يف الدمييز بني العلم الدنيوي  فالدصنيف األو ل الوي قد مه مولوي حول العلم يدمث  
 إىل تأثي كل  واحد منها ن آثا  العلوم وندائجها واسدناًداى موللوهلة األوىل يبدو أن  هوا الدصنيف ممسدوحً 

 )شعر(:

 ل أن يندظر ايخالص من هوا العاملَ   على العام  وايخاص  أن يطلب العلم

ة هو جزء من هوا العامَل وهو حمدود وفاٍن وزائل كاملال والعناصر الدنيوي  يف احلقيقة  والعلم الدنيوي  
يقول  ،23"َمنهومان ل َيشبعان: طاِلب ِعلم، وطاِلب دمنيا" ويف تفسيه للحديث النبوي  الشريف:األخرى. 

ا من هوه جزءً  إل  ليس  فإن  العلم الدنيوي    هوا احلديث هو علم اآلخرة وإل  يف "الِعلم"مولنا بأن  املقصود ب 
ة مفادها أن  العلم احلقيقي  وهنا، يصل مولنا إىل نديجة ّنائي  نيا واملال.  لفصله عن الدالدنيا ول معىًن 

ي إىل اسدمرا  احلياة وبقاء الروح وهو الوي يموصل حقيقة اإلنسان إىل الكمال واملطلوب هو العلم الوي يؤد  
  :)شعر( والسؤدد

ييها  وأبقاهاالعلم ما أحيا الروح   وهو الوي يؤي د الن فس وحيم

  إن  شخًصاقال فيها  قص ةً  ثنويموينقل لنا ديوان 
ً
عن شجرة  آها يف  ا كان يروي ألصحابه حكايةً عامل

الناس هناك أن  من أكل من مثرها ل يشيخ ول ميوت. فسمع أحد ملوكهم ذلك فبعث أحد يد عي اهلند 
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وبعد أن قام العامِل بالدقص ي والسؤال عن أمر الشجرة ومل ا يئس من الشجرة. العلماء إىل اهلند للبحث يف أمر 
  :)شعر( احلصول عليها أو على مثرها، ذهب إىل أحد العلماء والشيوخ هناك ليبحث معه مسألده

ا شجرة العلم يف قلب العاملِ   فضحك الشيخ وقال: أي ها العاقل  إّن 

ا شجرة عالية عظيمة بسيطة  اء احلياة الوي ينبع من حبر عا موهي م  إّن 

ا معىن ومفهوم قائم  أنت تبحث عن صو هتا ولوا هتمت  ومل تعرف أّن 

 وأحيانًا معىن وأخرى سحاب هاِئم  فسم وها تا ة شجرة وتا ًة مَشًسا

 أل أقل  آثا ه وملكه بقاء داِئم  إن ه العلم وهوه آثا ه الكثية

اجلسم  لوي يدعل   بعما ة جسم اإلنسان وأعضائه ويفىن بفناءللعلم الظاهري  ا وهكوا، وخالفًا
 خروي  يهدم  بعما ة الروح والن فس، حيث يبقى معهما وخيلد خبلودها.واألعضاء، فإن  العلم األ

 نشي هنا إىل تصنيف آخر يبحث هوين النوعنيخروي  بشكل أفضل لدوضيح معىن العلم الدنيوي  واألو 
 ا"، ومقصوده من ذلك خيدلف كثيً العلم الدقليدي  ". فمر ة نرى مولنا يدحد ث عن من العلم من زاوية أخرى
 ما هو فهو يعدرب أن  مجيع العلوم اليت تأيت عن طري  الربهان والسددلل، بل وحت   .عم ا هو ممدعاَ ف وشائع

قلنا دمي إىل العلم الدقليدي . ة، تنة واملعنوي  من املسائل األخالقي   هموجود يف علم األخالق واحلكمة وما يدناول
ة كاحلواس  وايخيال وغيها، أن  الدقليد من وجهة نظر الصوفي ني هو اقدباس العلم عن طري  املصاد  ايخا جي  

ة يف داخل اإلنسان فيى احلقيقة اليت تدحق   أم ا الدحقي  والبحث فمعناه انبجاس العلم من املصاد  الباطني  
 يف داخله.

 فيدمث ل يف أن  بقاء العلم الدقليدي  مرتبط ببقاء البحث والسدقراء آلخر بني هوين الِعلمنيأم ا الفرق ا
واإلحياء إىل اآلخرين، بينما يعود العلم الدحقيقي  إىل اإلنسان نفسه واحل   تعاىل هو املشرتي الوحيد هلوه 

زجاة
م
  :)شعر( البضاعة امل



 ن يشرتيه ويددب ع األثروهو يعش  مَ   العلم قول ل  وح له ول حياة

 لكن إذا مل َيشرته أحد مات واندثر  وإن كان الوقت مؤاتًيا لبحث العلم

ا العلم الدقليدي هو للبيع  فإذا اشرتاه أحد فرح وممِنَح كل  الِعرَب   إمن 

 فسوقه  ائجة وبضاعده للجودة ل تفدقر  وما الشا ي للعلم الدحقيقي  سوى اهلل

وهو  .أخرى اأحيانً  "لم الَكشفي  "العأو  " أحيانًا،لم البحثي  "الع اسم وين العلمنيويمطل  مولوي على ه
. ويرى مولوي أن ه ليس الطب  فقط أو اهلندسة واألدب والفلسفة عبي عم ا ذكرناه سابًقايسدخدمهما للد

يث وعلوم القرآن والفقه ة بل إن  علم احلدة والدقليدي  والكالم هي وحدها اليت ميكن اعدبا ها من العلوم البحثي  
  :ة )شعر(هي األخرى تدخل ضمن إطا  العلوم البحثي  

 بال كداب ول ممعيد ول أوسدا  أما ترى أن  علوم األنبياء

 ألن  مشرهبم هو ماء احلياة  وبال الصحيَحني واحلديث والرواة

ل ذلك ل بد  لنا من اإلشا ة وألج .نعرف موقف مولنا بدق ة إزاء هوين الِعلمنيلكن  األهم  هنا هو أن 
تكر   مديح مولوي للعلم البحثي   .إىل السدخدامات املخدلفة لعبا ات مولوي لنقوم بعد ذلك بدصنيف كل ي  

إي اها املانع واحلجاب الوي يقف بني اإلنسان وبني وصوله  ممعدربًا المثنوييف ديوانه  ه هلمام  والعلم الر مسي  وذ
 اإلمكان تلخيص تقييمه للعلم البحثي  والدنيوي  يف احملاو  الدالية:إىل احل   والكمال. وب

من ذلك  يدخل ص اإلنسان وعبء ثقيل على عاتقه، وما مل العلم البحثي  هو حجاب اإلنسان .1
نسان بينما يقدضي على من  ؤية نو  احل  . والعلم الكشفي  هو الوي يقود اإل العبء فإن ه سيظل  حمروًما

  :)شعر( علم الر مسي  و اءهر  الاإلنسان ج

 وعلوم عب اد اجلسد عبء عليهم  إن  علوم أهل األفئدة هي مح الدهم

 وما طمِبع منه على الطني أثقله وأهانه  فما وقع من العلم على القلب أعانه



وي ائط واملوانع. ونرى مولفإن ه يمكثر من الوس ،من أن يد جه العلم البحثي  إىل املدلول مباشرةً  بدًل  .2
عن آثا ها  باحثًا تعرتضه النا ، وملعرفة كمنه هوه النا  فإن ه يقطع الربا ي ويصعد اجلبال أحيانًا يصو    جاًل 

 :  )شعر(لكي يصل بولك إىل جوهر تلك النا

 عن املصنوع دون بصية اباحثً   قضى عممره يف احملمول واملوضوع

 وانقطعت معاذيره كانت عبثًا وباطاًل   وكل  دليل أو نديجة وصل إليها

 ومل يقنع إل  بالقياس القرتاين  كوزيره  فهو مل يلحظ مانًعا غي املصنوع

 والدلئل وكل  ما ل يمرضي أحٍد َضميه  وتراه يكثر من الوسائط الفلسفية

 عن املدلول يف احلظية اسيبقى بعيدً   ل َجرم أن  هوا اهلا ب من الدليل واجمليب

ة ة قيام العلوم البحثي  بيان كيفي   احلكايات الطريفة األخرى حماوًل  العديد من مثنويالوقد أو د صاحب 
تشبه حكاية  بأن  حكاية هوه العلومويف موضع آخر ينقل لنا الديوان نع اإلنسان من الوصول إىل احلقيقة. مب

ادل يف َسبب ضَ فال يز  ،(الشخص الوي يسمع املثل املشهو  )ضرَب زيٌد َعمرًوا رب زيد عمرًوا وما ال جيم
من أن يفهم أن  املقصود من هوا املثال والغرض من  و ليسدح   بولك الض رب من زيد بدًل مر الوي فعله ع

هوا  إن   يمه لعبة الشطرنج فيمقال له مثاًل أو الشخص الوي يمراد تعلة. إتيانه هو تعليمه قواعد اللغة العربي  
ص ص  ادل يف سبب وضعه يف هوا املربع وليس املرب ع اآلخر، وهل و ث هوا للبيدق الفالين ، فيمجاملرب ع هو خمم

 .24؟البيدق املرب ع املوكو  أم اشرتاه

فهو عاجز عن الدخول إىل ة، بالطبيعة الدنيوي   مل ا كان العلم البحثي  مرتبطًا باحلس  الظاهري  ومدأث  رًا .3
 ةوقوام احلياة احليواني   "،لم بناء املعلف"عما و اء هوه الدنيا حيث العلم الكشفي ، وهلوا يمسم يه مولوي 

 :)شعر(
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 أو الفلك وعلم الطب  والفلسفة  وكل  تفاصيل علم اهلندسة

 ل بالسماء السابعة كما تقول العام ة  تدعل   هبوا العامَل الوي تراه

 تمقدىن فيها اجلمال وكولك البقرة  كل  هوا الِعلم لبناء املعلفة

 25فقد مس اها اهلمبل بالرموز املعق دة  ام حي ةوألجل أن يمبقوها ألي  

هبوه الدنيا فإن  َمن حيصل عليه ل يقصد بواسطده الن جاة  اومل ا كان هوا العلم )العلم البحثي ( مرتبطً 
ث ل عامَل الغربة للقلب والسوايخالص من عا جن املؤب د للروح، يريد تثبيده يف عامل احلس  هوا مَل احلس  الوي ميم

 ن أسي الشهرة والعدبا  بني ايخاص  والعام .ليكو 

وث ه اجلوفاء تلويث الن فس والروح، ولولك فإن  البحئإن  العلم البحثي  بأفكا ه الدافهة وآ ا .4
سان وتدخله يف مداهات عديدة وطرق مسدودة، ص من اإلنواملناقشات اليت ل ّتدي نفًعا تسلب الفر 

  :ه )شعر(رحل إيواء قلب اإلنسان وجنة من خالفس املطمئوحتول دون حتلي  الن

 على جرح النفس املطمئنة اجلائشة  تعمل براثن أفكا ك الطائشة

 نفس اإلنسان عميًقا وتلقي عليها الالئمة  ختدش الفكرة السيئة السام ة

 بعد أن غاصت املسحاة يف عمم  املسألة  ول سبيل إىل حل  هوه املشكلة

دي يف حل  املشاكل والعمق أن  مساعي العلم الر مسويشي البيت األخي أعاله إىل ة، بل د العلمي  ي  لن ّتم
ا سدهد   أمسال مثني وقي م وهو النفس املطمئنة وسدشغله بالدلو ث وايخيال واألوهام.  على العكس فإّن 

بحثي  يف العلم ال والظن ، فلم ا كان اإلنسان عاجزًا تماًماالعلم البحثي  َمشوب على الدوام بالشك   .5
وقد يدم  اسدخدام من الوصول إىل الرؤية واملشاهدة، ويدم  السددلل على أي  أمر جمهول بالوسائط فقط، 
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بشكل غي صحيح وغي منطقي ، فإن نا جَند بأن  اإلنسان يف هوه املرحلة حمروم من الوصول  الواسطة أحيانًا
  :)شعر( إىل اليقني والطمأنينة

 فكان ظن ه ناقًصا وأبرتا  ناًحا واحًدايرى هوا العلم اجلناحني ج

 ولو حاول الطيان مر تني وأكثرا  فالطائر يسقط جبناح واحد

 آماًل أن يطي جبناح واحد إىل العمال  ويكون حاله الطيان والسقوط

 مل جَيد له  غم احملاولة جناًحا آخرا  ومل ا تبع الظن  وفشل علمه

 26ومل يسقط مرا ًا وكان اندحرا  لفلو كان لديه جناحنْي لطا  كجربي

ة( يرجع كولك ي  ة والفن   ة )العلوم الدجريبي  ومع هوا فإن  مولوي يعدقد بأن  جوو  بعض هوه العلوم الرمسي  
. فلم ا حصلت العقول على إىل األنبياء ول ميكن أن يكون أصل هوه العلوم نديجة للحس  والعقل اجلزوي  

ل ميكنه  سطها وتوسيعها، ودليل مولوي على ذلك هو أن  العقل اجلزوي  هوه العلوم من األنبياء حاول ب
  :)شعر( بل حيداج إىل تعل مه من شخص آخر إىل جمهول مطل  وغي معروف تماًمامبفرده الوصول 

 وأىن  للعقل واحلس  الوصول إىل ذلك  علم الفلك والطب  من وحي األنبياء

 دعل م للفن  وحمداج لواكفهو م  فالعقل اجلزوي ليس عقل اسدنباط

الك  وهو قابل للدعل م والفهم فقط
َ
 لكن  علمه من صاحب الوحي وامل

 هو املعل م األو ل وزاد العقل يف هوا وذاك  ل  يب يف أن  كل  احِلَرف من الوحي

 أن يدعل مها دون وحي أو كداب أو َمالك؟  فهل ترى أي  حرفة ميكن لعقلنا

 لكن ما ِمن علم وحرفة دون ِحراك  باحثًاوإن كان العقل ذكًيا و 
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 27فهل يمعقل وجود علم دون وحي أو َمالك؟  أتظن  أن  كل  ذلك من هوا العقل

من  الوي يمعد  احلس  وسيلةً  – العقل اجلزوي   أن  مولوي يرى بأن ه ليس من مهاموالنقطة املهم ة هنا هي 
. وقلنا ة ايخفي ةول الكشف عن املعادلت الطبيعي   ،واجملر دةالكشف عن احلقائ  املدعالية  –سدخَدمة وسائله امل
( إىل مصاد  أخرى وهو جمر دةً  مأ ةً ي  هم احلقيقة )سواء أكانت احلقيقة ماد  حيداج لف ن  العقل اجلزوي  سابًقا إ

يف على البحث واملقا نة والدقص ي  وبعد تلق يه للحقيقة يقدصر عمل العقل اجلزوي  هنا ليس سوى ممقل د. 
ومن جهة  .28حقيقة زائدة ن أن حيصل العقل اجلزوي  على أي  ، دو معلومات احلس  الظاهري  والباطن  

ا ة والفلكي  ي  وأم ا املعادلت الطب    ،يقدصر على اسدقبال الظواهر اجلا يةفإن  عمل احلواس  ايخمسة  ،أخرى ة فإّن 
إىل هوه اجملموعة من ي  إنسان الوصول ألخا جة عن إطا ها؛ ولولك ل بد  من العرتاف بأن ه ل ميكن 

)أي أصول وجوو  هوه  فإن  هوه الفئة من العلومعن طري  األنبياء واألولياء. وبعبا ة أخرى،  العلوم إل  
 بواسطة عقل الكل . تصل إىل ساحة العقل اجلزوي  إل   بع( لالعلوم بالط

على هوا البمعد، بل كانت مهم دهم الدمييز بني قدصر تلكن  الرسالة األصلية لألنبياء وتأثيها األساسي  مل 
 .29املؤه لني إىل شهود احل   وإيصال األفراد ة احلقائ  النو اني   بياناحل   والباطل و 

 ب  واليقينالح

ة ب  ومكانده يف سلسلة مراتب احلياة الكمالي  نبغي البحث فيه هنا هو حقيقة احلأم ا املفهوم اآلخر الوي ي
عالقة بني هوا احلب  وبني اليقني، وبالدايل بني  ا الكشف حول ما إذا كانت هنا أي  علين لإلنسان. وجيب
 العلم واملعرفة.
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و ة مع البحث احلايل. بط البحوث املوك ي أن نوك ر ببعض النقاط اليت تر وقبل البدء يف ذلك من الضرو 
إىل عقل الكل .  بدجاوز العقل اجلزوي   نرفة والكمال لدى اإلنسان مرهوناأن  املعأن  مولوي يرى  ذكرنا آنًفا

يعدقد مولوي بأن ه ليس باإلمكان قطع هوا الطري  والوصول من مرتبة العلم الدقليدي  إىل  ،إىل ذلك إضافةً 
أي  معرفة أو علم مبا و اء ذاته، بل ينكر  وي ، فهوا األخي ل ميدلك أساًسالم الدحقيقي  َعرب العقل اجلز الع

وفيما يدعل   بالدمثيل فإن  مولوي يمشب ه عقل الكل  بالبحر والعقل ة. يكون يف حالة طبيعي   عندما ذلك حت  
م  ذلك البحر يقوم هوا األخي بقوفها إىل اجلزوي  باألمواج، فمهما حاولت األمواج الوصول إىل عم 

بحر غرق وغاص يف حن الفا غ الوي كل ما أ اد المدالء مباء الالصب أيًضا صف العقل اجلزوي  سواحله. وي
  )شعر(: باطنه

 ما أعظم مساحة هوا العقل  ما أكثر العوامل يف العقل

 تسي على سطحه جيئة وذهاب صحونًا  أم ا صو نا فهي يف حبر العواب

 فإذا امدألت غرقت يف أعماقه  فهي تسعى لالمدالء من مياهه

 صو نا أمواج أو شيء منه ظاهر  العقل خمفي  والعامَل ظاهر

 خالية الد لء قوفها البحر بعيًدا  فكل ما سعت الصَو  إىل المدالء

احملدود والدقليدي ، وميكنه نَيل  فليس بإمكان اإلنسان إد اك احلقائ  يف مرتبة العقل اجلزوي  وعلى هوا، 
ر إل  احلياة اجلديدة عن طري  ات صاله بعقل الكل  فقط، وهوا الدعايل والغوص يف األمف  البعيد ل يديس  

، ليس بإمكان العقل اجلزوي  الوهاب أبعد من حدوده املقر  ة  مبساعدة وإمداد من عقل الكل . وبعبا ة أدق 
له، بل إن  ذلك يدخل حتت قد ة عقل الكل  الوي ينزل إىل الفضاء اإلنساين  لدعوته إىل الس عي واملثابرة من 

 أجل الوصول إىل تلك الغاية.

عن العقل  ابأن  عقل الكل  ليس خا جً  –وكما أشا ت إليه األبيات أعاله  –نعلم وهنا ل بد  لنا من أن 
، بل على العكس إذ أن  كل  حركة أو جمهد يقوم به العقل ااجلزوي  أو مبنأى عنه يف أي ة حلظة أو ظرف إطالقً 

ن  هوا )احلضو ( ل لكة يف مراتبها. مع احلياة اإلنساني   ااجلزوي  مأخوذان من عقل الكل  الوي يكون حاضرً 



إىل )الظهو (، حيث شب ه مولنا ذلك براكب احلصان الوي يسي حبصانه بسرعة مسدمر ة  ايصل دومً 
 بأن ه قد سمرِق منه. اويدساءل عن مكان حصانه ظانًّ 

( على  ولولك ويف البداية كما يقول مولنا، ل بد  من أن يضيء نو  من عقل الكل  )الكاشف للسر 
ويف مكان آخر، يشب ه مولوي اين  لدشجيعه على ايخروج من دائرة العامَل الطبيعي  والعقل اجلزوي . العقل اإلنس

ايخروج  على نَقر جد ان العش  حماوًل  ابالطائر الوي يعمل جاهدً الساحة اإلنسانية يف مرتبة العقل اجلزوي 
 30من حتت األ ض، ولو ممِنَح ذلك الطائر جناحان لسدطاع الطيان بسهولة كالطيو  األخرى.

( يقوم بإلقاء هوا السر  يف )قلب( الشخص ويف ذلك إشا ة إىل  )جناح قلنا قبل هوا أن  )كاشف السر 
زدوج الوي يشي مولوي إليه حول هوا الدعبي امل ثنويديوان مالعقل(، وميكننا إجياد العديد من الشواهد يف 

مدخلية للعقل. وقبل أن نلحظ أخرى يسدخدمه للدعبي عن  ابعبو  العقل اجلزوي إىل القلب، وأحيانً  اأحيانً 
ا تريد القول إشا ة تلك الزدواجية إىل نوع من الدضاد  يف آ اء مولوي،   –ومن وجهة نظر مولنا  –نرى أّن 

للعقل اجلزوي  الوي ل يدعامل ول ينسجم إل   ابالفؤاد والقلب خالفً  اوثيقً  اطً بأن  مرتبة عقل الكل  ترتبط ا تبا
احلس  وايخيال والو هن. وميكننا العثو  على هوه النقطة يف كثي من املفردات والدعبيات اليت اسدخدمها مع 

عقل املوحِّد وط، بل الالشاهد للكثرة واهلبمولوي وهي نسبده املعرفة احلقيقية إىل العقل، ولكن ليس العقل 
وَلع بامليدافيزيقيا

م
. و مبا اسدطعنا القول بأن  عقل الكل  يقوم بأداء عملنْي ممكم لنْي يف آن واحد: العمل وامل

، أم ا العمل اآلخر فهو إلقاء السر  يف قلبه األو ل هو َمنحه الكمال للعقل اجلزوي وهتيئده لرؤية األمف  الواسع
 ت الوجود.لدسهيل مسيه يف مقاما

َدد اإلهلي  ولطفه 
الوي يفيض من جمرى النو  األو ل  –وايخالصة فإن  اإلنسان جيداز العقل اجلزوي  بنو  امل

 :)شعر(إلينا من ا من الناحية الوجودية  األقرب –ليصل بعدها إىل عامَل احل    –وهو عقل الكل  

 حملدودفضلك ومن ك غي ا إل    َمن يسدطيع فك  هوا القفل يا ودود
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 ألن ك أنت أقرب إلينا من حبل الو يد  إن نا نطمح إليك وغي ذلك ل نريد

 وأىن  للزهو  أن تنمو إل  بفضلك  منك فضاًل  وليس هوا الد عاء إل  

وهكوا فإذا مل يدفض ل علينا بنو  لطفه فإن  اإلنسان لن يسدطيع الوصول إىل حقيقة تفوق َفهمه وإد اكه 
  :عر()ش وعقله اجلزوي  

 لول فضلك وكرمك يا قدمي اإلحسان  ما كان للعقل أن ميي ز بني الد م واملصران

والنقطة املهم ة هنا هي أن  مولوي يعدقد بأن  وسائل تلك الرؤية واملشاهدة هي مسألة ل تدجاوز احلقيقة 
 )شعر( قائ :اإلنسانية، بل إن  إد اك اإلنسان وعقله يصالن مرتبة ميكنهما خالهلا إد اك تلك احل

 أمواج من النو  تضيء السماء  تشرق من كال جانيَبْ هوا النو 

 يلهج حبكمده وفضله كغدير املاء  قطعة حلم وهوا اللسان الوي ليس إل  

  يصل إىل بسدان الروح حيث الر حيانحت    امسه جحر اآلذان اليدخل جحرً 

 يراف  العقلم اإلنسانَ  أي  َحد  لكمال املعنوي ، إىل وهنا يطرح سؤال نفسه جبدي ة وهو: خالل الطري  حنو ا
وهل ميكن افرتاض مرتبة يدوق ف عندها العقل عن الدفكي ليضطر  اإلنسان بعدها من وجهة نظر مولنا؟  –

لكن  ذلك ضرو ي  لبحثنا إىل إكمال طريقه بوسيلة أخرى؟ على الر غم من صعوبة اجلواب على هوا السؤال، 
إىل بعض األمو  اليت اعدقد خالهلا مولنا بوجود تضاد  بني احلب  والعقل،  من اإلشا ة أوًل  هوا. وهنا ل بد  

 امث  سنحاول البحث يف هوه املسألة مع بيان مكانة احلب  لنحد د مكان ذلك الدضاد  بدق ة ونمقيم له تصو  ً 
 .اواضحً 

 العقل والحب  

فاحلب   "؛وق"الو بواسطةمع حب  احل  ، وأن  احلب  ممكن بني  د  فعل الد ين  يرى مولوي أن  هناك تصاحًبا
 ات الواضحة، فإن ه عاجز عن ومل ا كان العقل يصل مبفرده إىل املعرفة يف ظل  الدمايزات والدصو   .سب ب احَليةي

 :)شعر( إد اك املعا ف ايخاص ة بوادي احلب  ودهاليزه، ولولك يمصاب باحلية والد وا 



 األصبحت للفخر الرازي  فيقً   ابحث دقيقً إذا كنَت يف هوا ال

 فاحدا  عقله وخياله ومل يهددِ   لكن ه كان ك )َمن مَل يَومق مل َيدِ (

 لدحصل من احلية فوائد كثية  فِبع العقل والفن  واشرِت احلية

 عشر أمثاهلا تمعطى يا َولد  مدففي لعبة العقل واحلب  الص

ل تناوهلا من زاوية احلب  مصر مع سي دنا يوسف عليه الس الم فيحاو  وهنا يشي مولنا إىل قص ة نساء
بوضع العقل الم عليه الساسدسالمهن  جلمال يوسف  مفس رًا ا،ما قامت به النسوة إجيابيًّ  ويعدربوالعقل، 

.واحلركة على م  ركب احلب 

م عندما أ سلت العليه السإىل حكاية بلقيس مع النيب  سليمان  ديوان مثنويويف موضع آخر يشي 
و أوا أن  أ ضها  ،المعليه السوفدها مملكة سليمان إليه. فلم ا وصل  ةً حتمل الوهب هدي   بلقيس أ بعني ناقةً 

لكمفروشة بالوهب ايخالص، علموا أن ل قيمة هلدي  
م
ففض لوا العودة والرجوع إىل  ،دهم أمام كل  هوا امل

على أن  إهداء اهلدايا إىل  هبا مسألة احلب  والعقل مؤك ًدار بالدهم. وهنا اسدغل  مولنا هوه القصة ليفس  
يمصبح العقل هناك أقل  وزنًا ة هو أمر غي منطقي  وأن ه ل شيء أفضل من إهداء احلب  حيث الساحة اإلهلي  
 :)شعر( من القش ة وأحقر شيًئا

 كَمن جاء إىل أ ض العجائب بالعجب  إن  َمن يأيت بالوهب إىل أ ض الوهب

 تفهت هدي ده، إذ َمن يمهدي العقل سواه؟  ن يهدي العقل إىل ساحة اإللهومَ 

وأن ه ل  ،جز العقل عن مشاهدة اجلمال الربويب  ات وما شاهبها أن  مولوي يؤمن بعويمسدفاد من هوه العبا  
يريد بد  هنا من الدخل ي عن العقل. وقد يظن  البعض أن  ما قصده مولوي هو العقل اجلزوي  وحسب عندما 

الس ي يف هوا الطري  دون مساعدة من عقل الكل ، وأن ه إذا اسدعان العقل اجلزوي  بعقل الكل  فإن ه لن يدعث ر 
 ن ه إذا عمل العقل اجلزوي  إنفسه وقلنا  ثنويديوان ميف طريقه. ولقد أشرنا إىل هوه النقطة من قبل من 

 :)شعر( بعقل الكل  فإن ه لن يضل  أبًدا بالسدعانة



 يا َمِلك بل اجعل عقل الكل  وزيرًا  لك تد خو العقل اجلزوي  وزيرًا ل

ا تعدرب احلب   ويبدو أن  األبيات املوكو ة تريد اإلشا ة إىل شيء أبعد من ذلك، وه ،ومع ذلك قائًدا أّن 
يف  ولدوضيح هوه املسألة سنقوم جبولة صغية. املراحل حيث ل وجود للعقل مطلًقايف مرحلة من  وهاديًا

 .مثنويديوان مفهوم احلب  وآثا ه يف 

 التطابق بين الحب  والعقل والعلم

ل يبحثون يف موضوع تعريف املقولت، بل يمعر فون املسائل  –للحكماء  وخالفًا –من الواضح أن  العرفاء 
ديوان ن هوه القاعدة يف  مفهو غي مسدثىًن  ،وكولك هو موضوع احلب   .عن طري  اآلثا  والعالمات

ث ل شرًحا ديوان مثنوي معنويإذا ما علمنا أن   ، خاص ةً مثنوي ة، وهو ألحوال وسية مولنا وّتا به العرفاني   ميم
 ات.ل يروم وضع النظري  

ن ذلك هو أن  واألدهى م .ويرى مولوي أن  احلب  هو قو ة تربط مجيع الكائنات مع بعضها البعض
.  الوجود وحياة العامل مرتبطان ن البحر، وامليول بني األنثى وعنفوا ،وهياج ايخمر ،فحرقة النا بقو ة احلب 

وصعود اجلسم الرتايب  يف  ،لواحلم إىل  واسدحالة املرا ة ،وشفاء األوجاع ،ذهبوحتو ل النحاس إىل  ،كروالو 
من نديجة نوع  ما هو إل  ل واجنواب و غبة موجودة يف كائنات هوا العامل ، وتراقص اجلَبل، وكل  َمياملعراج

لوي توعن له مجيع وهوا احلب  ا .31يمنسب مولوي سر  خلقة العامل إىل سر  احلب  و بل  ؛احلب  والعش 
ن واحليوان واجلماد لدى اإلنسا وميكن مالحظده ،ةما يصطبغ على األغلب بصيغة وجودي   الكائنات غالًبا
 بشكل مدساٍو.

ة واملفا قة ي  ائر املوجودات املاد  مع س كولك مقا نةً   ،ولكن، يوجد يف اإلنسان حب  من نوع آخر
األخرى، وهو حب  امداز به دون غيه من الكائنات، حيث يأيت تمي ز هوا احلب  نديجة نوع من أنواع املعرفة 
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وكولك ميزة  ،على مجيع الكائناتة على معرفة األ واح الناشئة السابقة والعلم، وهو علم امداز باألسبقي  
 .32﴾وَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاَء كملََّهاالشريفة ﴿ وذلك بشهادة اآلية ،الدخص ص

، حيث بالط ديوان مثنويهوا، ول خيلو  بع من احلديث حول العلم املوكو  الوي يمعد  مقد مة احلب 
مل صاحبه ذلك بقوله  له. وهوا  او ادعً  اللحب  بل مانعً  مقد مةً الفلسفي  الوك ي العلم البحثي   ه ل يعدربن  إجيم

الم( )عليه السبينما أذعن آدم  ،لسفي  نفسه هو الوي حال بني إبليس وبني حصوله على احلب  الوكاء الف
. وَمثل الفيلسوف الوي يسدخدم ِحَيله وذكاءه كَمثل السب اح الوي حياول النجاة من لعبودي   ة احل   هبوا احلب 

حبو  الكمال والقمرب لدموصلهم إىل  الغرق بوكائه وفن ه، أم ا احلب  فهو كالسفينة اليت تنقو ايخواص  من أقصى
  :)شعر( بر  األمان بسالم

 احليلة من إبليس واحلب  من بن آدم  احلب  يمسعد اإلنسان وينقوه من العدم

 الغرق والندحا  وما عاقبده يف النهاية إل    احليلة كالسب اح الوي خيوض البحا 

 ون إن ه حبر يا طم احفهوا ليس ّنر جيح  فدَع الِكرب والضغينة يا سب اح

 يبلع سبعة أحبر وأكثر يا أبله  إن ه حبر عمي  ل ّناية له

 فاترك كل  شيء وتمس ك باإلخالص  كسفينة للخواص    وما احلب  إل  

 33فاحليلة ظن  واحَلية هي الِعربة  ودَع عنك احليلة واشرت احَلية

، أل وهو علم ويشي مولوي إىل ِعلم آخر يف مقابل العلم البحثي  وا ، ويعدرب مقد مة للحب  لفلسفي 
  :)شعر( األنبياء

 34وقل حسيب اهلل وبه كفى  قد م العقل ضحية للمصطفى
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ة. ة اليت تقابل العلوم العقلي  وهو ليس من العلوم النقلي   ،لكن  هوا العلم ل يدأت ى من الكداب والدفرت
. وعندما يدعل   األمر "الويل  علم ينبغي تعل مه من ""، وهو علم َوحي الفؤاد"ويمسم ي مولوي هوا العلم ب 

ة وباجدياز ذهني  كبطالن الديم م يف حال توف ر املاء.   ة تصبح باطلةً فإن  العلوم النقلي   "،قمطب الزمان"ب 
خرون باألمح  واجلاهل. يف سلوكه إىل حالة يصفه فيها اآل الفيلسوف وعلم أهل العلم، فإن  الشخص يصل

 )شعر(: ميث ل عني العلم ومقد مة احلب  مولوي فإن  هوا النوع من اجلهل واحلماقة  ومن وجهة نظر

 وإذن َلما طمعت يف سفينة نوح  ليدك مل تدعل م ذلك العلم

 كالطفل يلدص  بأم ه كاجلسد والروح  وليدك كنت ّتهل احليلة

ليهنأ بطعم القد ة والسدعداد  إن  َمن مل يعدمد على ذهنه وِعلمه واعدرب نفسه أصغر العا فني سدكون له
  :)شعر( ةة اللويو ويسدند إىل أصحاب املعرفة احلقيقي  املعرفة الرباني  

 وإذن َلما خسرت علم وحي األولياء  أو كنَت قليل املعرفة بعلم الن قل

 لعاتبدك  وحك املشداقة لوحي األنبياء  فلو فض لت الكداب على مثل هوا النو 

 35مبقا نة العلم النقلي مع قطب األتقياء  جود املاءوهوا كالديم م مع و 

بني هوا العلم واحلب  من جهة  اوهنا يدباد  إىل األذهان سؤال مهم : هل يرى مولوي أن  هناك تضادًّ 
ل شك  يف أن  اجلواب على هوا أم أن ه ميكن اجلمع بينهم بشكل أو بآخر؟  ؟وبني العقل من جهة أخرى

كر أن  ة. واجلدير بالو إىل ما يقصده مولوي خالل سي مراحل احلياة اإلنساني   نا خطوةً السؤال ميكنه أن يقر ب
يب بوضوح على السؤال املوكو  بعد تلك   األبيات.مولوي نفسه جيم

هو نفسه يأمر بدضحية العقل يف سبيل حب   ،ومولوي الوي يوصي بضرو ة تضحية العقل للمصطفى
مراده من ذلك ليس حما بة العقل أو حتقيه، بل ألن  مكانة العقل هي  لكن ه سرعان ما يمبني  بأن   .دي الص
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وتضحية العقل يف  أي مولوي ل تعن تدميه والقضاء عليه بل يريد بولك أن ه مع أوسع من كل  ذلك. 
 ةً تضحيده يف عامل الطبيعة فإن ه سيكدسب احلياة وايخلود يف عامل احل  . فالعقل باألساس ميدلك ماهي  

  :)شعر( ة والسياحة يف ايخيالوعندما يقع يف حية يف هوا العامل فإن ه يسدسلم للنظرة اجلزئي   ،ةً افيزيقي  ميد

 فالعقول تندمي إىل ذلك العامل  َضح  العقل قربانًا حلب  الصدي 

 وبقي ههنا حيانًا دون َمعاملِ   العقوَل هناك 36فقد أ سل الَعقولم 

أل العقل كل   أسك الساململ  ولو جنا عقلك من هوه احلية
37 

، ولدجاوز هوا العقل ل بد  من اخديا  احلية ليمدلئ وجود اإلنسان بالعقل والعلم بنو  احلب  ونزول إًذا
ة و  العلمي  بالصة أو الدمس ك اجلهود الوهني   إىل بولالعقل يف تلك املرحلة  يضطر  املعرفة، وعندئو لن 

  :)شعر( علوم نفسه بالدحد ث إليه والكشف عن بعض أسرا هللوصول إىل املعلوم، بل سيقوم امل

 بل سيدحو ل هناك إىل بسدان  لن يدعب عقلك يف ذلك اجلانب

 38ويف البسدان لن ترى غي البسدان  فإذا كنت يف صحراء مل َتر غيها

 مراتب الحب  

حتويل ذات اإلنسان إىل  أو ،م القدصا  على ذاته فقطعديزات احلب  املطلوب هو مم أحدل  يب يف أن  
فإن ه لن يبدعد أكثر من مرحلة  ،فس والعقل اجلزوي  طاملا كان اإلنسان يف مرحلة الن الغي. ومن البديهي  أن ه
ة األناني   ة فإن ه لن يمثمر إل  يف أعماق النفس اإلنساني   وإذا كانت جوو  احلب  مدأص لةً الوات مهما حاول، 
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والقول بأن   ،، وهلوا فإن  ما كان بعض الصوفيني يسم ونه بالعش  اجملازي  39عةوالدعل   بعامل احلس  والطبي
ْرد ،من خالل حمب ة الومَساء ىل احلب  احلقيقي  ل يدحق   إل  الوصول إ

م
ث ل لدى مولوي 40ومجيلي املالمح وامل ، ميم

 .41طريًقا مسدوًدا

مقي د بَوهم ايخيا "حب  الص و "فإن   ،ومن وجهة نظر مولوي
املطلوب ول ميكنه أن يكون  ل، ليس احلب  امل

 )شعر(: إىل احلب  احلقيقي  للوصول  جسرًا

 42ل ميكنه أن يكون عاشًقا ذو ِعرَب   َمن كان عاشًقا للوهم والصو 

 43فليس لك فيه أي  شأن أو َمراح  فاترك حمب  الصو  يا صاح

ن إد اك ذلك فسدصبح دطاع اإلنسافإذا اس ،بني  اجلمال احلقيقي  ومع ذلك فإن  حمسن الصو  هنا ي
 )شعر(: إىل العامَل اآلخر األوهام والصو  املوكو ة َمعربًا

 44فإن ه سيعرب إىل احلقيقة لحًقا  إذا كان عاش  الوهم صادقًا

 واحلبيب يف ايخا ج أم ا فدنده داخاًل تدو   فعشقه ظاهر ومعشوقه مسدو 

 45هنا أو هناك فال يهم  إن كان عشقه  فَمن كان معشوقه ذاك

                                                 
وهو  –ة مل حتظ حبب  امللك وهي قصة امللك واجلا ية، حتاول البيان بوضوح بأن  اجلا ي ديوان مثنويحتاول أو ل قص ة يف  39

. –احلب  احلقيقي    إل  بعد أن تمك نت من الدخل ص من حمب  الصائغ الشاب 
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باحلب  اإلهلي ، و غم أن ه   مقا نةً  عدمي الفائدة وغي ضرو ي  أبًداوهكوا فإن  احلب  اإلنساين  برأي مولوي 
كان يدجن ب احلب  الصو ي  واجلسماين  بشكل كبي، لكن ه كان يعرتف بأن  هوا احلب  إذا ات سع إىل ما و اء 

د د واسدطاع االصو ة ووصل إىل معىًن  ة جدواب األنفس إىل بعضها البعض، فإن  ذلك سيمزيل احلالة احليواني   حمم
 )شعر(: عن اإلنسان ليمعل مه بعد ذلك حمب  الغي والفناء فيه

 46فعاقبدنا هناك هي القائد والسائ   ومهما تكن وجهة العاش 

 مل يَر العامل إل  نعجة كليلة  فعاش  ليلى العمياء واهلزيلة

ابواسدوى عنده الو ه  47فال قيمة للوهب من دون عواب  ب والرتم

اإلنساين  تكمن يف تزكيده لإلنسان والسيطرة على حال، فإن  امليزة األهم  هلوا النوع من احلب   وعلى أي  
 وعليه، وخالفًا الغي ولو ته.والدضحية براحده ولو ته من أجل  احة أناني ده وتعليمه تفضيل الغي على ذاته 

ة وإ ضاء الوات، فإن  احلب  يف هوا املقام يندهي حبمب  الغي الوي ل يهدف سوى إىل األناني   للحب  احليواين  
ث ل أساس الكمال، ويرى أن  ّتربة احلب  وعبادته. ويعدرب مولوي هوه املرتبة من احلب   والدعر ف على عوامله ميم

 .48كغيه من أنواع احلب    شرطًا واقعيًّا

فيكمن يف أن   ،احليواين  ومثيله اإلنساين  )أي حمب  الص و  الوي يندهي باملعىن( وأم ا الخدالف بني احلب  
عليه من املنفعة، هوا حتديد ما حيصل  م ه إل  العقل اجلزوي  الوي ل يرى من الصو ة سوى مجاهلا ول يه

 )شعر(: العقل عاجز عن إد اك وفهم احلب  اإلنساين ، بل ول يعرتف به

 فإن  العقل يبقى وحيًدا دون  في   عاش  هو الر حي مل ا كان غواء ال

  غم علمه بأن ه صاحب السر  مرا ًا  فالعقل اجلزوي ينكر احلب  إنكا ًا
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 49فما مَل يهدد مبالك فهو يف خطر  ا لكن ه شر  شرفقد يكون ذكيًّ 

واملرشد، أو بعبا ة  وهو ما جيده السالك املبددئ بواسطة القطب ،وهناك مرتبة هي أعلى من مرتبة احلب  
، باإلنسان الكامل ومل يقدصر مولوي على ذِكر هوا احلب  يف عد ة مواضع من ديوانه، بل لقد جر به هو  .أدق 

وذكرنا سابًقا أن  اإلنسان الكامل يمعدرب نفسه بشوق وحرا ة خالل عالقده مع مشس الدربيزي وأتم ه إىل النهاية. 
للعقل الناقص )الوي مس اه مولوي من قبل بنصف العاقل( من أن يفن نفسه  وأن ه ل بد   ،لعقل الكل   ّتليًّا

  :)شعر( عند عدبة هوا العقل الكامل

 فاحبث عن العقل الكامل يا مولوي  هو جزوي   ا خفيًّ إن  لديك عقاًل 

 لنفسك اويصبح عقلك قَيدً   ليدم  بولك الكل  جمزؤك

 عاقل يرشد عقلك وادخل يف ظل    فافِن نفسك إذا غاب عقل كل ك

 فالعرش والكرسي ليسا منفصالن، كال  فعقل الكل  والنفس من أولياء اهلل

ل خطوة يف الطريقة والسلوك. لكن  السؤال هنا هو: كيف ات باع الشيخ والدعل م منه هي أو  وهكوا، ف
عقل اجلزوي  الوي ميكننا اللدحاق بالشيخ وقبول أفعاله والسدماع إىل أقواله دون قَيد أو شرط؟ إن  ال

ة كل ما أ اد اإلنسان ة واملنطقي  ويد هم اإلنسان باحلماقة من خالل البحوث العلمي   يف عقل الكل  يشك ك حت  
يية أمام اإلنسان الكامل. لفناء يف احل  (، حياول هنا أيًضا املقاومة والدمل ص من الغالدخل ص من أناني ده )ا

 ة.بت العقل اجلزوي  وتفريغه من األناني  ك  ا ل يبقى أمام احلب  كولك سوىوهن

وحياول صاحب الديوان شرح هوه املرحلة من احلب  بإشا ات قصية وعبا ات موجزة حول احلب  املولوي 
لى وجهه يف وأن يهيم ع ،ةلشمس الدربيزي . فحب  مولنا لشمس تسب ب يف تركه املد سة والعلوم الرمسي  
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ًياالربا ي واجلبال حبثًا عن سر  ا مل يسدطع هو نفسه  وقد أكسبه هوا احلب  شوقًابنفسه و وحه.  حل   ممضح 
 .50بيانه وشرحه

 وصوله ل ينبع من اإلنسان نفسه بل هو عناية وتأثي منه حت   –اإلنسان الكامل  –لكن  حب ه لشمس 
  :)شعر( إىل مرتبة السالك

 يت باألمسوليكن ما أعانيه غًدا وما عان  سأظل  أحبث ما حييت عن مشس

لكن  مولنا يسرد حكايات أخرى هلوا النوع من احلب  وبأمثلة خمدلفة، بل ويعش  مساع أسرا  املعشوقني 
 .52، وهلوا، فقد أو د يف ديوانه العديد من القصص يف هوا الباب51على ألسنة الغي

يف املد سة  شائعةً نت اليت كاسألة امل هوه، و كبيةً   ي ةً ويكدسب حضو  الشيخ والقطب يف فكر مولوي أه  
لدى مواهب  ، فقد كان شائًعا. وكما نعلممدمي زةً  ومكانةً  ، تكدسب يف  ؤية مولوي لونًا خاصًّاةالصوفي  

 ،هد ومدا س األخالق، ومن خالل بيان الدضاد  بني العقل والنفس، تشجيع األفراد بدزكية النفس وتطهيهاالز 
ٍد يف العرفان وخاص ةً دغليب العقل و لة وإضعاف القو ة احليواني   يف فكر  الشريعة على النفس. ولكن  ذلك غي جمم

ة فإن ه عاجز تماًما عن يمراوح يف عامَل احلس  والطبيعة ويف ظل  مرتبة النفس احليواني   ألن ه طاملا كان العقل ،مولنا
 فس.الدغل ب على الن

ا نفسه، عامِل بدصر فاته وسلوكه. وعندما عا ف خبفايولولك فإن  اإلنسان يف هوه املرتبة حباجة إىل طبيب 
ة هوا األخي تكمن يف فدح الطري  أمام السالك لدقومي سلوكه يسل م السالك نفسه إىل طبيبه فإن  مسؤولي  

اته النفساني  نفسه. ومن خالل إشراف الشيخ الدقي  على حالت امل وتزكية ك ن ة، سيدمة والروحاني  ريد وتغي 
 عاجلة كل  واحد منها، وإيصاله إىل، والعمل على مبعد آخر اأمراض مريده واحدً هوا الطبيب من تشخيص 

أن  احلب  يف كل   هنا مرا ًا وتكرا ًالكن  مولوي يموك ر واألعمال الالزمة.  زل املقصود َعرب بعض اإللقاءات نامل
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لطريقده وسلوكه هي  شيخه وتابًعاسي د على املعرفة والعلم القدمَيني، وأن  ما جيعل السالك ممطيًعا لمرحلة هو ال
 ه على احلقائ .نوا  اليت تشرح صد ه وتفدح عينياأل

ل م للحب  وواسطة له يعمالن على إيصال السالكني إىل الطري  الرئيسي ، لكن  حمب  الشيخ يبقى جمر د س
الوي يمؤد ي إىل طري  الشيخ سوى الطري  الفرعي   "طريقة"فالغاية واملآل هو الوصول إىل احلقيقة ل غي، وما 

  )شعر(: الرئيسي   "احلقيقة"

 وما انطالق الس هم إل  مبساعدة القوس  ما الشيخ إل  سل ًما يموصل إىل الفردوس

 إل  مبساعدة الشيخ، بل الشيخ الفقي  فلن تسدطيع الوصول إىل طري  األثي

إىل حضرة  ل السالك العا ف مباشرةً من شأنه أن يوص ،، ميكننا تصو   وجود حمب  هو أمسى وأعلىإًذا
بإزاحة السدا  عن مجال َوجه احل   فيدجل ى، وجيوب إليه  حلب  موجود يف مكان ول يظهر إل  احلبيب، وهوا ا

دحد ث عن هوا النوع من ف له أن  مولنا مل يعا ف نفسه ذات احل  . ومم ا يؤس يغدو الذلك العا ف، حت  
ول شك  يف أن  سبب هوا ب. قاله يف هوا الشأن أبقاه مسدو ًا و اء احلج ما ، بل وحت  احلب  إل  قلياًل 

 صفه بالشكل املطلوبعاجز عن و سددا  يعود إىل أن  شرحه خا ج عن حدود العقل والبيان، وأن  اللسان ال
  )شعر(:

 لكن  شفاهي عاجزة وقليب مليء باحلديث  األقفال على شفاهي واألسرا  يف قليب

 فيعرفون األسرا  لكن هم أخفوا الَغيث  ا فني مم ن شربوا كأس احل   فأم ا الع

 أغلقوا َفمه وحبسوا لسانه إىل حيث  وَمن عل موه أسرا  احل   

واليت أفصحت بعض الشيء عن مرحلة احلب   ديوان مثنويا لكن  أحد املسائل املهم ة اليت يدضم نه
يعلمون أن   ديوان مثنويني بد اسة ولعل  كل  املهدم  باعه. هوه، هي قص ة بايزيد البسطامي  مع ممريديه وأت

. وق  اقيةً  شخصي ة بايزيد البسطامي  حتدل  يف الديوان املوكو  مكانةً  ات لت عنه عبا  د نقيف العرفان واحلب 
ل مشهو ة مثل "ل إله إل   ثا  ، وآ"ليس يف جمب يت سوى اهلل"و "،سمبحاين ما أعظم شأين"و "،أنا فاعبدون ومجم



شي إىل املعرفة واحلب  . ويرى مولوي أن  تلك اجلمَمل تديوان مثنويلمات وتأثياهتا واضحة يف تلك الك
  لدى بايزيد عندما وصل إىل ّناية طري  السلوك العرفاين .الراقَيني

، ذاته تماًماة، ويصبح العا ف خالهلا فا ًغا من ة والواتي  ويف هوه املرحلة من احلب  لن يبقى أي  أثر لألناني  
ا املرتبة األعلى من مرتبة اإلميان والكفر وهوه احلالة بالوات هي اليت وصفها بعض الصوفي   لزوال مجيع ني بأّن 

 سب واإلضافات بشكل كامل.الن

بع، لكن ه ىل عقل الكل  َعرب ختل يه عن النفس والطإ ففي املراحل السابقة يد جه السالك من العقل اجلزوي  
األبيات الدالية يمسدفاد من د يرى سوى احل   تعاىل. و مبا ة يفقد ذاتي ده تماًما، وهو مل يعهوه املرحل يف

ألن  عقل الكل  هو الصاد  األو ل وهو  ،بأن  احلديث هنا عن عقل الكل  هو أمر غي ذي جدوىوأشباهها 
  :)شعر( الواسطة بني احل   وايخل ، بينما ختلو هوه املرحلة من أي  واسطة

 وكل  ما تقوله تأيت به الريح  كالم مكدوب مباء الوهبهوا  

 ليس فيها نو  احل   ول مصابيح  فايخمر مخر كل ها شر  وذنوب

 فدهوى وذلك الكالم ينقوك من القبيح  تريد إفراغك من كل  مضمون

ديح  وإن كان النيب  قد تال القرآن
َ
 لكن مل يكف ره َمن قال فيه امل

 مل ينط  بولك غي بايزيد اجلريح  منحتفلم ا زالت الوات وا

 واندصر َمن بدأ ذلك بالصريح  فَمحا سي احلية كل  العقل

 53فاحبث يف األ ض والسماء لدسرتيح  ما سوى اهلل يف جب يت هوه

عط ا  "قل عن ة األخرى، فقد نلكن نا نسدطيع إجياد شرح وتوضيح أكرب حول ذلك من اآلثا  العرفاني  
ة العثو  على حكايات عن هوه احلقيقة يف اآلثا  إمكاني   إىل باإلضافة ،بعض األقوال هبوا الشأن "النيسابو ي  
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ن تطر ق إىل شرح هوا البحث بالدفصيل هي لكن  أكثر مَ ة لبن العريب  على شكل فكرة نظري ة. العرفاني  
 اين .ولميوه عني القضاة اهلمَ وت جنده يف آثا  الشيخ أمحد الغز ايلما  وخاص ةً  ،مد سة العرفان يف خراسان

مقام فناء "فينبغي علينا القول بأن   ،قا نة هوه املرحلة مع ما ذكره العرفاء اآلخرينوباخدصا ، إذا أ دنا م
فهؤلء يرون بأن  . "الفناء الصفايت  "و "الفناء األفعايل  "ة واألخية اليت تمقابل يمعدرب املرحلة النهائي   "الوات

ته فىن من صفاه يف أفعال احل   وإ ادته، مث  يحو أفعاللبداية ومن خالل سلب إ ادته مبسالك يقوم يف اال
، وأخيً  . اليدجل ى يف صفات احل    يدخل ى من ذاته ليلدح  ويندمج بوات احل  

ن من املفاهيم املوجودة يف فكر مولنا لكي صل نرى ضرو ة اإلشا ة إىل مفهومني آخريويف ّناية هوا الف
ما يدم  اسدخدامهما  وأم ا املفهومني املوكو ين فغالًباظومة فكره أكثر وتدبني  مالحمها بشكل أوسع. تد ضح من

 ."املعرفة والعقل واحلب  "لبيان النسبة والعالقة بني العناصر الثالثة املوكو ة وهي 

 الَحيرة

د ك العقل اجلزوي  امل " والنأي عنالوات"أن  احلية هي نديجة الدخل ص من عرفنا يف الصفحات السابقة 
هي نفسها وليدة  –برأي مولنا  –للكثرة. وهنا يدعل   احلديث عن حية العقل اجلزوي ، لكن  هوه احلية 

املعرفة، ونقصد بولك املعرفة املدعالية اليت يعجز العقل اجلزوي  عن إد اكها. وعليه، فرغم  ؤية العقل للح   
وس ط بني وهنا، يدقد م احلب  ليديبقى غي قاد  على إد اك حالده وكيفي ده. من خالل الشهود والعيان، إل  أن ه 

 .54ق الكمال للوحيتلك العناصر ليبني  طر 

ل  ألن ه يدحد ث عن عامل غريب ،ين هو إجياد احليةالرئيسي  الوي يقوم به الدويعدقد مولوي أن  العمل 
  :ر()شع هن تصو  ه أو إد اكهميكن لسك ان عامل احلس  والو

 وما أقوله هو ضرو ي  يا عا فني  إن ه يصو   األشياء دون سؤال

 فاحلية هي ما يقوم به الد ين  تراه كما هو وأخرى غي ذلك
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، ، ل ينبغي ايخلط بني هوه احلية املسدوحاة من العلم واملعرفة وبني احلية النإًذا امجة عن اجلهل والشك 
دير ظهره إليه فيحدا  لعدم  ؤيده إي اه ويديه، وحيدا  عند  ؤيده وبني من يه ويثمل ن يشداق إىل حبيبول بني م

  )شعر(: فبني هوا وذاك فرق شاسع

 بل كاحليان الغا ق يف حبيبه  ل كاحليان الوي يمدير ظهره له

 55ووجه هوا هو نفسه وجه حبيبه  فهوا يرى احلبيب بوجهه

ّتنيب نفسه مم ا قام به أهل البحث  ، وحياول جاهًدارفرطة إزاء هوا األمم ةً ويمبدي مولوي حساسي  
. ويعدقد مولوي بأن  الربهان الفلسفي  يمؤد ي إىل الظن  "شك  الفيلسوف"مع  "حية العا ف"واجلدل مبقا نة 

  :)شعر( ليصبح يف النهاية علم اليقني، أم ا حية العا ف تكون مع العيان والرؤية لدصل بعدها إىل عني اليقني

 56فاحليلة ظن  واحَلية هي الِعربة  ع عنك احليلة واشرت احَليةودَ 

فَمن عاىن أمَل فراق ذاته فإن ه ل يموِقع نفسه يف حبائل  "،الشعو  باألملَ "هي  مز  "احلية"واحلقيقة أن  
يقول  طريفةً  وهنا يسرد لنا مولوي حكايةً البحث واألفكا  الواهية، بل تراه يبحث عم ا فقده يف كل  مكان. 

فهم  املضروب باملقابلة باملِثل. فقال  ،فأحدثت ضربده صوتًا آخر يف قفاه بشد ة فيها: صفَع  جل  جاًل 
من يَدي أم  ضربن بعدها. هل كان الصوت صاد ًا، فأجبن مث  اسؤاًل  أ يد أن أسألك" الضا بم للمضروب:

  :)شعر( ؟ فأجابه املضروب وهو يدلو ى من األمل"من قفاك

 فأنا أذكى من أن أجهل ذاك  ليس أملي بسبب هوا قال:

 57فصاحب األمل مبثل هوا وذاك  فأنَت املرتاح افهم هوا
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حيث  "،حية العا ف" للحية، املرتبة األوىل هي عني أو مرتبدني أينا حت اآلن بأن  مولوي أشا  إىل نو 
حية "هدة مجاله. واملرتبة الثانية هي يفقد فيها العا ف عقله وصوابه مبجر د  ؤيده للح   وحيدا  يف مشا

من  ؤية احل  ، فهو حيان ألن ه عرف ذاته وأد ك فراق ذاته عن الوجود،  عدم " الوي وإن كان حمروًما بالسالك
ن ب نفسه من الدفكي يف عامل  كولك   ثًاثال الكمثرة. لكن يبدو أن  هناك نوًعافظل  يشداق إىل تلك الناحية وجيم

لكن هم عد، يقة ب، وهم الوين مل خيطوا يف الطر "حية املبددئني"ميكن تسميده ب  ديوان مثنويه من احلية صو   
 احلس  مندظرين وصول مدد هم وفكرهم، أدا وا ظهو هم لعامليسدعينوا بعقلمن أن  اعرتفوا بعجزهم، لكن بدًل 

  :)شعر( ةاهلداية اإلهلي  

 اب حمبوبه يف العاملنيونام يف  ح  السعيد َمن كان عجزه وحيته قو ته

 فمات بعد أن اخدا  دين املسن ني  واعرتف بعجزه أو ًل وآخرًا

 58وماء احلياة يف الظلمات يا ممهددين  فاحلياة يف املوت واحملنة

للعجز والفقر يف كل  املراتب، فرؤية املرء عجزه  أن  احلية تكون مصاحبةً ونسدنبط من ذلك بشكل عام  
ليم قلبه لفيض احل   وختل يه عن عقله وفنائه يف احل  ، كل  ذلك تدخل له مراحل تصاحبها وفقدانه ذاته وتس

 )شعر(: احلية اليت سرعان ما تزيد وتنمو

 حت تصلك الر محة من املدعال  بال جدل ول جدال افكمن حيانً 

 كنَت مدكل ًفا بقولك: نعم، يف املصائب  فإذا مل تد ك هوه العجائب

 وأقمَت يف العواب طول عممرك  ل، ضمربت عمنقك وإذا قلَت:

 حت يأتيك اهلل بنصرة ترضاها  فكمن إًذا حيانًا وتائًها

 59فسدقول بلسانك: يا  ب  يا هاديا  فإذا أصبحت حيانًا وفانًيا
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 الجذبة والعناية

هوا كيف بني  مولوي  نا قبل، وعلمة يدبع احلية دائًماوالعناية الرب اني   لحظنا كيف أن  طلب اللطف اإلهلي  
مبعونة الفيض النازل من األعلى. وهنا جَيد  بنا اإلشا ة إىل مفهوم  وح احلياة تلك إل  اسدحالة السي يف س

 آخر ليكدمل هوا البحث ويد ضح أكثر.

منها يعدقد مولنا أن ه من الصعوبة مبكان على أي  إنسان يريد الندقال من مرحلة ممعي نة إىل مرحلة أعلى 
أكرب ل  وشوقًا وعليه، فإن  الصعود إىل مرحلة أعلى يدطل ب معرفةً  د على املؤونة والقد ة البشري دني.العدما

حيث  إل  من حقيقة أمسى. ويمسم ى هوا املدد الغييب  يف لغة العا فني ب "اجَلوبة"، ميكن أن يصال إىل اإلنسان
هد، األمر الوي جر أ ة ومواهب الز ة يف مقابل املدا س األخالقي  اني  زات املدا س العرفتمعدرب هوه املسألة من ممي  

امهم بالعدماد على ِهَمهم وقد اهتم وإمكاناهتم الواتي     :)شعر( ةالعا فني على اندقاد الوع اظ والزاهدين واهت 

 وأكرب من كل  جهد وطاعة وعبادة  إن  ذ  ة من اجلوب تساوي الكثي

 تروي احلكايات دون حرف أو شهادة  سباهبافجوبة اإلله بآثا ها وأ

 املدجل ي يف كل  العوامل بل وزيادة  أي  جاذب هوا ايخفي  املسدرت

 فاجلاذب هو احل   واجملووب عباَده  فإذا كنَت  اغًبا يف اجلوب

ن حيث ول بد  من اإلشا ة هنا إىل أن  العناية ختدلف يف كل  مرحلة من مراحل السلوك اإلنساين ، سواء م
أو من حيث الطري  املؤد ي إليها. فربأي مولوي حتصل هوه العناية يف املراحل األوىل إم ا  ،ةة أو املاهي  الكيفي  

لكن يف املراحل حي إىل األنبياء. ، و مبا عرب الو ةة أو بواسطة املعجزات النبوي  عن طرق اآليات الدكويني  
زل إىل  تنة ة والنهائي  يخه وممرشده، ويف املراحل ايخدامي  طف من شطة فإن  السالك حيصل على هوا اللاملدوس  

ون املرحلة األخية باجلوبة، لكن  ذلك ل مينعنا من ما يمسم ي الصوفي   وغالًبا. العا ف من احل   تعاىل مباشرةً 
 اسدخدامها يف حبثنا هوا بشكل عام .
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لسلوك ل يعن بأن  اإلنسان ل ميدلك ة يف اوهنا نريد إضافة نقطة وهي أن  ضرو ة حضو  اجلوبة اإلهلي  
، أو أن  عليه أن يكف  عن الجدهاد والس عي والت كال فقط على الل طف أي  َدو  يف أي  من املراحل املوكو ة

غم من كون اجلوبة هي األساس واألصل يف قطع هوا الطري ، إن ه على الر  فمولوي حيو   بشد ة قائاًل  اإلهلي .
 :)شعر(  تصله تلك اجلوبةحت   ك أن يقعد عاطاًل ن ل ينبغي للساللك

 أن  عليك العمل فال تندظرها  األصل هي اجلوبة لكن اعلم يا صاح

 فاعدمد على قو تك ول هتملها  ألن  َترك العمل يول د الضعف

 فإذا  أيت الفجر فالشمعة اطفئها  فاجلوبة كالطي اجلفول فاحو 

 م   ائحدها تا ة وتا ة نفقدهانش  تسكت أحيانًا وأحيانًا حتد ث

 هوه مقوليت فقل مقولدك، قملها  فاحبث وتمىن  مث  واصل البحث

 ويزيح الرتاب ليحصل على مائها  كحافر البئر الوي حيفر بئرًا

 يدفج ر ماؤها دون بئر تراها  إذا وصلت جوبة احل   كانت َمعيًنا

 خالصة الكالم

 ة للكمال واملعرفة ليست ممكنةً ولوي وعلى الر غم من إميانه بأن  املراحل النهائي   اآلن أن  منسدندج مم ا قلناه حت  
، لكن  ذلك ل يعن ن يف ساحة القلب مبساعدة إل   من إنكا ه  فبدًل . عقل إطالقًافيه للعلم والجوبة احلب 

القوى وقد ة كل  واحدة ة جلميع ة، حياول مولوي بيان املكانة احلقيقي  للساحات األخرى يف احلياة اإلنساني  
ني ود اسة اإلنسان من خالل هوي ده أي بنفسه عن تطر ف بعض الصوفي  وقد حاول مولوي جاهًدا النمنها. 

وىل س  والعقل اجلزوي  يشك الن جزًءا من حياة اإلنسان وأبرم دها ووجوده كل ه، وهو يرى بأن  عامَل احل
د  منيع هو ّتاهله ة والقد ة أحيانًا إىل سا حيو ل تلك اإلمكاني  قي . لكن  مكاني اته للوصول إىل العمال والر إم

ة ليست ة وعناية العامل اآلخر. فالعلوم الدافهة والفلسفات الوهني  حاجة العقل اجلزوي  إىل املعا ف ايخا جي  



ني ن تسدعدون أ ،ة اليت قي دت نفسها يف عامل الطبيعة يف جمنح ظلمة الظن  وايخيالسوى ندائج للعقول اجلزئي  
 ة.احلقائ  امليدافيزيقي   معبعقل الكل  وعلوم الوحي، وحرمت بولك من ن

ة حصول اإلنسان على املعرفة ل ، فإن  سبب إحلاح مولنا على ضرو ة حضو  عقل الكل  يف عملي  اإذً 
طبيعة كولك ل بل يقصد من ذلك أن  معرفة الة، عن الطبيعة والعلوم الطبيعي   يعن مطالبده بوجوب ختل يه تماًما

فإن ه عاجز ليس فقط عن لم يفدقد هلوه امليزة أمسى ميكن الوصول إليها. فكل  ع تدحق   إل  يف ظل  حقائ 
ث ل كولك حائاًل معر   من الوصول إىل مراحل الكمال. مانًعاو  فة احلقيقة بل ميم

يف باب العقل واملعرفة  وهنا ميكننا اإلشا ة إىل فا ق أساسي  بني  ؤية مولوي من جهة ونظرة الفالسفة
على الوصول إىل املعرفة ببعض  يعدرب فيه الفالسفة العقَل كافًيا وقاد ًامن جهة أخرى، وهو: يف الوقت الوي 

للوصول إىل احلقيقة  ن  العقل ل ميكنه أن يكون عاماًل مساعًداالوسائط كاحلس  والربهان، فإن  مولوي يرى أ
.بعناية من عقل الك واملعرفة إل    ل  وجوبة حب  احل  

ل يرى اقدصا   –وأصحاب املوهب العقلي  للفالسفة  وخالفًا –وأم ا الخدالف اآلخر فهو أن  مولوي 
بعد تسل ط جوبة احلب   ة للمعرفة ل تدحق   إل  املعرفة على اإلد اكات العقلي ة، بل يؤمن بأن  املراحل النهائي  

 .ه تسخيًا تامًّابشكل كامل وتسخيه حلسابعلى قلب املرء 

احدفظ معها كل  من العقل ة بشكل وباخدصا ، فقد قام مولوي بدنظيم وتصوير مراحل املعرفة اإلنساني  
 زلده ايخاص ة به، وإذا ظل  كل  منهما يف مكانه فلن حيدث أي  تضاد  بينهما على اإلطالق. واحلب  مبن

 


