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 ة من كتاب "منطق الطير" لمشاعر فريد الدين العط ارمنمنمة فارسي  
 رسمها حبيب هللا ويبدو فيها طائر الهدهد وهو يحادث الطيور األخرى 

 

 
ف في العالم اإلسالمي    سفراء التصو 
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اب عّزام وخواطره التً كتبها فً الهند وباكستان، أشاد بشاعرٌته حٌنما طالع األستاذ العمّاد أشعار عبد الوهّ 

 وعذوبة كلماته وجزالة معانٌه، وكتب عن تصّوف عّزام الذي ٌظهر جٌدًا فً حٌاته ومطالعاته وترجماته،

ه كان سفًٌرا لمصر فً عدد من الدول العربٌة نّ أفإضافة إلى  .وأطلك علٌه ولتها )السفٌر الصوفً(

ألشعار اف بما لدّم للمارئ العربً من آداب األمم اإلسالمٌة نالالً واإلسالمٌة، ال بد وأن ٌكون سفًٌرا للتصوّ 

 ة.ة واألوردٌّ ة والفارسٌّ والكتابات عن التركٌّ 

ًّ أن  لنا وإذا جاز ( على عّزام، فإنه وعلى الرغم من كونه رائدًا من نطلك هذا الوصف )السفٌر الصوف

رواد الدراسات الشرلٌة، ال ٌختص بهذا الوصف وحده، بل ٌصّح أن نطلمه على مجموعة من األساتذة 

مع  ٌناآلخروالدارسٌن األوائل الذٌن لدّموا لألمة العربٌة الكثٌر من المعارف، ُعرف بعضهم وغابت سٌرة 

 مرور األٌام.

ف فً العالم اإلسالمً( ولد من هنا جاءت فكرتً لتخصٌص سلسلة تحمل عنوان: )سفراء التصوّ 

انعمد العزم على العمل علٌها منذ أعوام خلت، فجمعت أعمال هؤالء المتناثرة فً الدورٌات والمجالت 

إنتاج )السفراء المنسٌٌن( من أمثال ورتبت بعضها بغٌة نشرها فً كتاب، إالّ أننً اندهشت بالفعل من كّم 

الكثٌر من فً د عبد السالم كفافً، فمد شاركوا ومحمّ  ،د غنٌمً هاللومحمّ  ،الشٌخ الصاوي شعالن

سف أن أغلب لألالمحاضرات والمماالت وراحوا ٌعّرفون بأعالم التصوف الفارسً واألوردي والتركً، و

 هذه األعمال لم تعد معروفة الٌوم.

على ذلن بما لدّم حول التعرٌف بشخصٌة عّطار نٌسابور وأعماله؛ نظم الشاعر  لنضرب مثاالً 

الفارسً فرٌد الدٌن العّطار الذي لٌل إن المغول لتلوه عندما نهبوا نٌسابور فً مستهل المرن السابع 

دًا ضخًما من نظم هذا الشاعر عد -الهجري/ الثالث عشر المٌالدي بعد أن كان فرٌد الدٌن بلغ من الِكبِر عتًٌّا

المالحم فً مواضٌع صوفٌة، كان الكثٌر منها حتى بداٌات المرن الفائت غٌر منشور رغم ما تتضّمنه من 

 أشعار رلٌمة وجمٌلة.

نبّه أرثر أربري الدارسٌن إلى أهمٌة هذه األعمال وهو بصدد تمدٌمه لمراجعة الترجمة اإلنجلٌزٌة  

لائال: )هنالن عدد من المؤلفٌن الفرس الذٌن ٌتطلبون   The Coference Of Birdsلكتاب منطك الطٌر

الدراسة المستعجلة( وراح ٌتحدث عن أصول كتاب منطك الطٌر رادًّا إٌاه إلى مؤلف الشٌخ أحمد الغزالً 

)رسالة الطٌر( التً نُسبت إلى أخٌه اإلمام أبً حامد الغزالً، وعدّد أربري الترجمات األعجمٌة التً لدّمت 

 لى الجمهور الغربً فً شكل تام أو جزئً. هذا العمل إ

 على واطلعت الفارسً األدب درستُ  وٌذكر عّزام سبب اختٌاره للعطار موضوًعا للدرس لائال: )لّما

 العطار، الدٌن فرٌد فاخترت الشعراء، هؤالء من واحد   عن أكتب أن لً بدا الصوفٌة الفرس شعراء ألوال

 منظومة أربعٌن زهاء نظم الذي فالعطار المشاق، على وهجوًما بالنفس واعتدادًا طموًحا االختٌار هذا وكان

 ويستخرج وتصحح كلها كتبه تجمع حتى آخر بعد باحث يتداولها طويلة دراسة من له بد ال التصوف فً

 .تصوفه منها

 ألعمال موّسعة دراسة العرالٌٌن الباحثٌن أحد وخصص عّزام، أراد كما بالعّطار االهتمام تتابع

 عبد دمحم النجٌب عّزام تلمٌذ واعتنى نامة عّطار: بعنوان ذلن بعد نُشرت المصرٌة، الجامعة فً ّطارالع

 أٌدٌنا بٌن التً الطبعة] نامه نصيحة كتابه العربٌة إلى فنمل العّطار، الدٌن فرٌد مؤلفات ببعض كفافً السالم
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 ،[9002 كفافً أعمال لنشر لوجٌاوالتكنو للعلوم مصر جامعة مشروع ضمن الصادرة األخٌرة الطبعة هً

 إلهي العّطار لكتاب ترجمة الدراسة مع ولدّمت الفارسً، الصوفً األدب عن دراسة التركً ملكة كتبت ثم

 العربٌة إلى ونمل ،[8221 العربٌة الثمافة دار عن صادرة الثانٌة الطبعة هً أٌدٌنا بٌن التً الطبعة] نامه

 الذي للترجمة المومً المركز مشروع ضمن (نامه مصيبت) األلم تابك 9002 عام مؤخًرا ٌونس دمحم دمحم

 الفارسً. التصوف روائع من كثًٌرا وفّر

لكنه لبل ذلن ُكتبت دراسات ولدّمت فصلٌات من أشعار العّطار ال ٌمكن إغفالها، مثل ما لدّمه دمحم 

، ومما لدّم به ترجمته اإلسالمي: العّطار وفلسفة التصوفمن روائع األدب غنٌمً هالل تحت عنوان: 

لمنتخبات من كلمات العّطار أنن لن تجد فً تارٌخ اآلداب اإلسالمٌة هجاء للملون والمستبدٌن أشد مما صدر 

عن الصوفٌة، وللّما تصادف فً تلن اآلداب ضٌمًا بالمال وعباده والمستعبدٌن للناس عن طرٌمه كما تجد فً 

صوفٌة وأدبهم كله، هذا إلى ما لضوا به على األثرة وحب الذات فٌما صّوروا ودعوا. فعندهم أن أشعار ال

 الحّب ٌجب أن ٌتسع مجاله لحب اإلنسان.

 -الذي ارتبط اسمه بمصٌدة الروح لدمحم إلبال نظًرا إلنشاد أم كلثوم لها-اعتبر الشٌخ الصاوي شعالن 

لحكمة وطرائف العبرة والموعظة الحسنة، ٌتناولها الشعراء أن األدب الفارسً اإلسالمً ملًء بكنوز ا

منظومة ومنثورة، فً إطار المّصة المصٌرة، لصدًا إلى اإلٌجاز غالبًا، ولد التمى الصاوي بالكثٌر منها فً 

شعر سعدي الشٌرازي، وفرٌد الدٌن العّطار، وسنائً الغزنوي، وموالنا جالل الدٌن الرومً، ودمحم إلبال، 

 حسٌن حالً، وغٌرهم.وألطاف 

 نصوص بعض أن ومن هنا راح ٌمدّم للمارئ العربً مختارات من هذا األدب الرفٌع، رغم معرفته

 هذا تستحك هذه اآلداب أن ورأى بذلن سعد ولد العربً، للمارئ وتمدّم وتُترجم تُنتخب التصوف الفارسً

 فً محاولة ونالل مترجم فلكل واحد، لنص المترجم تعدد من ٌمنع مانع هنان ولٌس به، العربً االهتمام

 بعض مع الصاوي التمى وإن شعًرا، باعتباره المثنوي كاتب ألخٌلة التصوٌر فً ومذهب   المعانً، تمّصً

 فً شكله أو النصّ  بحرفٌة ملتزًما كغٌره ٌكن لم أنه إال وكفافً، عزام الوهاب كـعبد ولته، فً المترجمٌن

 ٌجعلنا ما هذا ولعل! العربً األسلوب مع تلتمً ال التً المصطلحات ببعض اكثٌرً  ٌنشغل ولم والعدّ، الترلٌم

  جدٌد. إبداعً نّص   أمام

وكان مما لدّمه الصاوي شعالن مختارات من أشعار فرٌد الدٌن العّطار، بدأ نشرها فً مجلة 

منطك الطٌر لصة فً أربعٌنٌات المرن الفائت، فمدّم من  األزهر، ومجلة أبولو، ومجلة الموسيقى والمسرح

الشٌخ صنعان والفتاة المسٌحٌة، وعتاب ٌوسف الّصدٌك، والغزنوي وأصنام سنومات، وصفة وادي العشك، 

ولصة ملن وابنته الحسناء، ووفاة اإلسكندر وخطبة أرسطو، وغٌرها من المختارات بلغة شعرٌة جمٌلة، 

 .الموسيقى والمسرحمجلة  كان من نصٌب بعض هذه المختارات التً نظمها شعًرا أن لُّحنت فً

ًّ فمد انصب على تمدٌم أفكار ودروس موالنا جالل الدٌن الرومً، فمما  أما عن عطائه األبرز المنس

 بعنوان الخمسٌنٌات، فً الماهرة، بجامعة للدكتوراه أطروحته ٌعرفه المرٌب من عالم هذا الراحل أنه سجل

 العلمٌة اللجنة واجتمعت أنجزها، أن وبعد ،(والدراسة التحلٌل مع الرومً، جالل مثنوي من بٌت ألف نظم)

! المنالشة اللجنة مع خالف بعد هدوء فً االنسحاب وآثر الماعة، شعالن الصاوي الشٌخ ترن لمنالشتها،

 مختارات وكذلن الحال فً ما خّص كتابه العمل، هذا من نسخة على الحصول من أتمكن لم أننً ولألسف

 !حٌاته فً فال أظنه رأى النور ومً، الذي ذكره أحد المترجمٌن لحٌاتهالر الدٌن جالل مثنوي من
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 المجالت فً متفرلة وموزعة الصاوي ترجمات الشٌخ طالعت ما وعلٌه فمد صح عزمً بعد

 الصوفً التراث فً خدمة وإخالصه محبته من رأٌت لّما الٌوم المشهورة غٌر أعماله لمتابعة والدورٌات

جالل الدٌن  لموالنا المحبّ  المارئ أشرن أن فأردت الرصٌن، من ثمار للمه تهلرأ بما سعٌدًا كنت ولد

 من نُشر وما اإلسالم منبرو األزهر مجلة فً نشره ما فجمعت الرائمة، العذبة المواد هذه الرومً بتوفٌر

انت وك بعضهم، نسبته انتحل الذي اإلبداع هذا من جزًءا نحفظ حتى المتفرلة، كتبه فً للمثنوي ترجمات

ثمرة هذا العمل صدور الكتاب األول من سلسلة "سفراء التصوف اإلسالمً"، مخصًصا للصاوي شعالن 

 .وترجماته للمثنوي، فً أكثر من مئتً صفحة، حاوًٌا لجملة  من المصص المثنوّي المعنويّ 


