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أن  السياق،  هذا  ضمن  ونرغب، 
اللبناني  األديب  أن  إلى  االنتباه  نلفت 
من  عددا  خصص  قد  الكك«  »فيكتور 
أعداد »مجلة الدراسات األدبية« اللبنانية 
ل«نظامي كنجوي« )وهي مجلة تصدر 
عن الجامعة اللبنانية، قسم اللغة الفارسية 
سنة   44/43 مزدوج  ]عدد  وآدابها( 
التي  العالمية  للمكانة  وذلك   ،]2004
البيان  ذو  األذري  الشاعر  هذا  يتبوأها 
الفارسي في قصص المطوالت الشعرية. 
مع  الفارسي  األدب  ازدهار  فبعد 
والقصص  والفردوسي،  شاهنامتي 
لقصص  قيض  العطار  مع  العرفاني 
شاعر  اإلنسانية  تجلياتها  في  الحب 
عبقري أبدع في صياغة جديدة. ويعنينا 
في هذا السياق ان نلمح إلى أن صاحبنا 
ذو ثقافة واسعة جدا، ضاربة في متاهات 
والفنون   - والنقلية  العقلية   - العلوم 
الذي  العصر  الشائعة في عصره، وفي 
العشق،  قصص  أن  خاصة  سبقه، 
قد  كانت  واإللهي  اإلنساني  بجناحيها 
عرفت انتشارا كبيرا، وغزارة مواضيع 
ال تضاهي، من النوع الغني بالتفريعات 

والتدقيقات.
وكنا قد افتتحنا هذه الورقة باإلشارة 
إلى أن الكنجوي قد مثل »ظاهرة كبري« 
في األدب المشرقي، واستقطب مريدين 
البلدان،  من  لألثر  ومقتفين  ومحبين، 

والحضارات التالية:
1- العربية  
2- الفارسية 

3- الهندية 
4- األذرية
5- التركية 
6- األفغانية
7- البلقانية 

من  الخاص  العدد  حفل  لذلك 
الدكتور  التي أشرف عليها  »المجلة«20 
بالكثير  صفحة،   500 وبحوالي  الكك، 

من البحوث الجادة التي تناولت النواحي 
»نظامي«،  عبقرية  عليها  قامت  التي 
والفارسية  العربية  اللغات  معتمدا 

والفرنسية واالنكليزية.
عبقرية  إزاء  إننا  نقول  أن  يسهل  ولهذا 
جامعة، تستقطب من الحضارات أكثرها 

ثراء وسعة.
السياق  هذا  ضمن  نستحضر  فهل 
حالج القرن الرابع للهجرة الذي جّد في 
الجمع بين السماوي واألرض حتى عّد 
إلى  أمره  وانتهى  حقا...  المجانين  من 

أهل  من  المتشددون  رأى  إذ  القتل، 
األرضي  تجاوز مستواه  قد  أنه  عصره 
أم  اإلنساني.  حيزه  إلى  اإلله  فاستدعى 
وابن  السهرودي  على  مجددا  نحيل 

الفارض والخيام.
الرومنسية  نسبة  حفظ  وجوب  رغم 
إلى زمن بعينه - حتى ال نخلط بجعل كل 
 - رومنسيا  والطبيعة  بالمرأة  تغنى  من 
دي  »لغي  قولة  استحضر  فإنني 
موباسان« يلمح فيها إلى المرأة المتخيلة 

والمجانين،  الشعراء  بها  يحلم  التي  تلك 
فيرفعونها إلى عليين.

»إّن المرأة الوحيدة التي أحب حقا... 
تسكن  التي  المجهولة  السيدة  تلك  هي 
إليها كل وجوه  التي ننسب  تلك  خيالي، 
في  نرها  لم  التي  المتناقضة،  الكمال 

الواقع قط!
سوف تكون بال شك حسية التوهج، 
رغم حفاظها على قدرتها في التحكم في 
عواطفها: إنها المتبرجة في زينتها دون 
اكتشاف سيدة من  أن تضحى بروحها! 
هذا القبيل يمكن أن يكون مغامرة حياتي، 

فال شيء غير ذلك!21«
إن منتهى ما نقول هو إننا مع شاعرنا 
األذري إزاء نموذج يرتفع فوق األوطان 
لها...  أبعادا ال حدود  ليعانق  المحدودة، 
هي أبعاد الحضارة اإلسالمية على وجه 

العموم واإلطالق.
أن  مجددا  نسجل  بدء  على  عودا 
واألطفال  والشعراء«  »المجانين 
والعشاق يمثلون جنسيا واحدا!!، وكان 
القرون  شعراء  من  الكبار،  أسالفنا 
ذلك  في  هذا  كل  اختزلوا  قد  األولى، 
عنه  عبر  الذي  الجامع  الثري  المفهوم 
الشعر الصوفي بالعشق اإللهي، معبرين 
وعمق  اإلسالمية  اآلداب  سعة  عن 

مناهلها.
دون  نسقط  أننا  جيدا  وتدركون 
لكننا  األذري،  األدب  في  التخصص 
رغبنا في استحضار صفحة مشرقة من 
صفحات الحضارة العربية، ساعة كانت 
العربية الجامع المشترك بين حضارات 
قامت عليها دعوة اإلسالم اإلنسانية التي 
كانت تؤمن بتجاوز األعراق واالتنيات، 
إلحساس  مؤسسة  الخاصة  والذائقات 

مشترك باالنسجام والتكامل. 
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معنى السعة واإلطالق منذ القرن السابع 
الهجري إلى يومنا هذا.

فلننصت هنا إلى نماذج من هذا اإلبداع 
على لسان »شيرين« المعشوقة العاشقة، 

في ضرب من الدعاء والمناجاة:
ومضْت تدعو بدعاء القانتاْت

يا إلهي اجعل الليل نهاراً في حياتي
لي  وهْب  الدهر  على  وانصرني  رّب 

أمنياتي
مثلما ينتصر النوُر ويجلو الظلماِت

فحياتي ليلةٌ أَْيأسها الليل البليْد
رّب فاكشْف ظلمتي بسنا فجر جديْد

واجعل اللهم وجهي
ساطعاً كالنور دوما16

وصفاء  طهرها  التي  شيرين  وتقسم 
الخالق عز وجل،  وإقبالها على  نفسها، 
قلقها  من  ينتشلها  أن  في  القسم،  بألوان 
األعادي  من  وينقذها  غّمتها،  ويكشف 

المتربصين بها.
بين جنبّي أسى يفتك بالفرسان فتكاً

يرتّد  أن  حزني  عسى  فانصرني  رّب 
ضحكا

بدموع البائسين
من صغار جائعيْن

ومعاناة الثكالى
والُعفاة الطاعنين

َمْن برى أجسادهم كرُّ الليالي والسنيْن
يا إلهي وبحق األتقياء الطاهرين

وبحق الناظرين
باشتياق وحنيْن

نظرة يرجون من وجهك ربَّ العالمين

يا إلهي، وبحق الشهداء الخالديْن17
إننا إزاء مضامين عرفانية توحيدية 
قائمة على منظومة كاملة من مصطلحات 
العشق اإللهي. يقول على لسان شيرين 

ايضا:
واحٌد أنت إلهي
يا إلهي وَصَمْد

دونما أدنى شبيٍه
أو شريٍك أو َولَْد

أنت يا ربّاه مستوٌر بأستار التفّرْد
ولك األفالك تعنو وجميع الخلق يسجد
مادرى الخلق جميعاً لك يا ربّي بدايْه

والذي تملكهُ ما أدركوا منه النهايْه
وإلى عرشك اليُرجى وصوٌل لسواْك

في  وعاشوا  طوعاً  سلّموا  قد  من  غير 
هُداك

رّب إني قد تضّرعُت أيا ربّي بحبٍّ
جاءك اللهم ياربّاه من أعماق قلبي

حسُب قلبي إنما نقّاه ياربّاه ُحبُّْك
غايةُ الغايات في قلبي أيا ربّاه قُْربُْك18

ولعل السادة القراء ينتبهون - إضافة 
إلى مفعول الترجمة - أننا إزاء تغن بمعاني 
الوجد  معاني  في  التيه  من  أكثر  التوحيد 
الخالق/تفرده  وحدة  ذلك  من  والعشق: 
عرش  ذو  وكمال/فهو  بالكامل/سطوة 
الكائنات/ هداية  على  القيم  مكين/وهو 
المحبوب الذي ال حدود لسعة عالمه!/وهو 

القادر على نشر نوره في كل مكان.
المعاني  هذه  الكنجوي جملة  يختزل 

في قوله :
»جاءك اللهم يا رباه من أعماق قلبي

حسب قلبي إنما نقاه يا رباه حبك
رباه  أيا  قلبي  في  الغايات  غاية 

قربك«19
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أبيه، ... إذ يقال قال المجنون كذا، وفعل 
المجنون كذا«.

وجوده  انكر  فلقد  األصمعي14  أما 
ويراه »اسما بال مسمى« يقول »لم يكن 
مجنونا، ولكن كانت فيه لوثة، وهو من 
أشعر الناس، على أنهم قد نحلوه شعرا 

رقيقا يشبه شعره«.
وجوده  ألغى  قد  حسين  طه  وكان 
الشعر  في  )وشكه  وتفصيال.  جملة 
شعر  من  كثيرة  نماذج  وفي  الجاهلي 

صدر اإلسالم معلوم مشهور!(
»ولياله«  اعتبره  من  النقاد  من  وكان 
وخصب  حب  »إله  على  عربيا  تنويعا 

قديم«.
أما الجاحظ15 فيرى أن كل حب في ليلى 
األكبر،  العاشق  »...هو  إليه  ينسب 
والمجنون األكبر وشاعر الحب الكبير، 

مجنون ليلى« الذي تواترت أخباره.
والمحدثون  القدامى  والمؤرخون 
حتى  معها،  نشأ  »أنه  على  يجمعون 
كبرت، وحجبها أبوها، فهام على وجهه، 
فيرى  الوحوش،  ويأنس  األشعار،  ينشد 
حينا في الشام وحينا في نجد، وحينا في 
كثير  واد  في  وجد  أن  إلى  الحجاز، 

الحجارة، ملقى، فحمل إلى أهله«.
النوع  هذا  تولى  بأكملها  ثقافة  إزاء  إننا 

من التيه عشقا!
التي  الشعرية  للمدونة  التعرض  قبل 
مستوى  في  كنجوي«  »نظامي  خلفها 
تركيزه في موضوع »ليلى والمجنون«. 
من  مهما  محورا  الفكرة  هذه  نعتبر 
ثالثة  في  ونجملها  ابداعه.  محاور 

مجاالت كبرى:
1- الجنون والحب    

2 - اإلذعان لسلطة الشعر جنون
3- التصوف والحب اإللهي 

ويعنينا - في جميع هذه الحاالت - ان 

نعتبر »نظامي كنجوي« عاشقا كبيرا أو 
مجنونا كبيرا، أو شاعر كبيرا. من رحم 
السامع  نحيل  أن  يمكن  المفاهيم،  هذه 
الكريم على فكرة الجمع بين المتباعدات، 
ليلى«  »مجنون  الكبار  نقادنا  يعتبر  ألم 

من الصالحين؟
بين  الجمع  في  ههنا  رغبنا  وإنما 
والمجنون  القديم،  العربي  المجنون 
ألذري الوسيط خدمة للتراشح الحضاري 
الفتنة  بمعاني  شعورا  لدينا  ولد  الذي 
الحب  مفاهيم  في  المكتنزة  والخروج، 

اإللهي.

بأنه  يصفه  أن  شعره  دارس  إمكان  في 
إلى  نسبته  وإمكانه  قصصي«،  »شعر 
إمكانه  في  أنه  كما  الغزلي،  الشعر 
اعتباره شعرا صوفيا، لكنه من العسير 
دارسيه  بعض  أقره  ما  خلف  االنسياق 
من أننا إزاء شعر ”رومنسي«. ذلك أن 
أوروبي،  إبداعي  تيار  »الرومنسية« 

والكون  للحياة  شاملة  رؤية  إلى  يستند 
يدور  محورا  والطبيعة  المرأة  باعتبار 

حوله الوجود بأسره!
وقد ازدهر هذا الضرب من االبداع 
عشر  الثامن  القرن  خالل  الشعري 
نوحي  أن  ولنا  خاصة.  عشر  والتاسع 
منذ  واالزدهار  التوالد  في  اخذ  قد  بأنه 
في  العربي  الحضور  مراحل  آخر 
االندلس، حتى غدا مع األدبين األلماني 
في  األكبر  المذهب  بمثابة  والفرنسي 
والشعر  الرسم  مثل  عموما  اإلبداع 

خاصة.
لهذا يعسر جدا اعتبار شعر الكنجوي 
األدب  أنواع  من  فهو  رومنسيا،  شعرا 
الوصفي القائم على التغني بأنثى مطلقة 
الجمال والطهر، معتمدا استعارات شتى 
تناول  في  البراعة  فيها  تتجلى  رائقة 

الجزئيات، والتغني بالصور الجذابة.
من  النوع  هذا  جذور  أن  ومعلوم 
اإلبداع كانت ممتدة قبل الكنجوي، لكن 
في  أغرق  قد  أنه  على  يلحون  دارسيه 
تناولها بأسلوبه الشخصي... حتى تمكن 
من  الهجري  السادس  القرن  نهاية  مع 
الوصول بهذا الشعر إلى أعلى درجات 
اإلبداع  هذا  كثرة  إلى  إضافة  اإلتقان، 
وسعته، مما جعله يورد اآلالف المؤلفة 

من األبيات الجيدة.
وقد غلبت على شعره، مثله في ذلك 
بعض  أضرابه،  من  كثيرين  مثل 
والمفردات  الفقهية،  المصطلحات 
بأصول  اشعاره  زخرت  كما  العربية، 
العقلية  والعلوم  والعرفان  الحكمة 

والفقهية.
من  شيء  على  أشعاره  بدت  لهذا 
قد  قصيرة  فترة  في  أنها  رغم  التعقيد، 
شرق  في  يحتذى  نموذجا  أضحت 
أذربيجان وغربها، بل شرقا وغربا على 
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أمرها منتهى  مداهُ   ففي 
تقاربْت يا ربُّ ما بيننا ..... مسافةُ البُعِد 

على قَـْدِرها

يا من يحاُر الفهُم في قُدرتِْك ..... وتطلُب 
طاعتِْك حمى   النفُس 

صحوُت   ..... ولكنني  اإلثُم  أسكَرني 
باآلماِل في رحمتِْك

من  قطع  ذكر  في  نسترسل  أن  ويمكن 
بأننا  لإليحاء  العالمي  الصوفي  التراث 
تماثل ظاهرة   كونية،  إزاء ظاهرة  فعال 

شاعرنا »نظامي كنجوي«10.

)قصائد  ديوانه  من  أدونيس  شعر  من 
أولى(

لم تكن األرض جسدا... كانت جرحا
كيف يمكن السفر بين الجسد والجرح 

كيف تمكن اإلقامة؟
أبوين  إلى  يتحول  الجرح  أخذ 

والسؤال يصير فضاء
دفتر  البهلول،  شمس  يستصحب 

أخبار، تاريخا سريا للموت11.

يمكن  التحليل  من  المستوى  هذا  في 
لسقراط،  أوالهما  قولتين  بين  نجمع  أن 

وهي »أن الحب ألوان، كما أن الجنون 
كنجوي«،  ل«نظامي  وثانيتهما  ألوان« 
وهي »إن المحب عندنا يسمى مجنونا«.

الشاهدين  بين  التجاذب  أّن  ومعلوم 
يمكن أن يحدث في مستويات عديدة، منها 
أن »الحب كثير« فهو أنواع وألوان، هو 
المألوف والعادة،  من قبيل الخروج عن 

لذلك فهو من قبيل الجنون!
التنوع/ ثنائية  في  نختزلها  أن  ولنا 
الجنون. وهي من قبيل التعامل مع جذر 
»الفتنة«، غير البعيدة عن الحب، فضال 
من  الصوفي  الحب  يتيحه  ما  على 
واالغتراب  باالغتراب،  إحساس 
مصطلح حديث - هو االستالب أيضا - 

يخرج الشاعر من ذاته!
الحرب  منطق  في  دخول  فالفتنة12 
الصواب!  عن  خروج  هي  بل  والفتنة، 
و«الفتان«  الصواب،  من  وخروج 
عند  سواء  المسألة،  لعل  بل  إبليس، 
من  أو  كنجوي«،  »نظامي  أو  سقراط، 
منظور إسالمي، ال تخرج عن »خروج 

المرء من ذاته«.
وكل الحب واإلبداع - شعرا كان أم 
نثرا - من قبيل خروج الشاعر من ذاته، 
وال  لها  مبتدأ  ال  سبيل  في  وضياعه 
آخر... خروج المرء من ذاته، وضياعه 

في سبيل ال مبتدأ لها وال غاية.
ما  بعض  النطاق  هذا  في  نستحضر 
يدور في كتب األدب عن »مجنون ليلى« 

في جانب، وعن »المتصوفة« في آخر.
من  وليا  ليلى  مجنون  الجنيد13  عّد 
وجعله  بجنونه،  شأنه  ستر  هللا،  أولياء 
في  المحبين«،  على  »حجة  الغزالي 
»رؤيا المنام«... و«كان جنونه قد غلب 
على اسمه حتى أنه سمي أو عزي إلى 
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ديوان ابن الفارض، كرم البستاني، دار صادر، بيروت 1962.  9
أغنية معروفة جدا في العالم العربي لكوكب الشرق أم كلثوم، ترجمها عن الفارسية الشاعر أحمد رامي.  10

ديوان »مفرد بصيغة الجمع« دار اآلداب، طبعة 1988 بيروت.  11
أنظر لسان العرب جذر »فتن« )سبقت اإلشارة إليه(.  12

الجنيد، أبو القاسم بن محمد )توفي 297ه 910م(، صوفي مسلم، من أهل بغداد، حج ثالثين حجة ماشيا، صاحب الطريقة »الجنيدية«، ذهب إلى   13
أن التصوف »ذكر مع اجتماع، ووجد مع استماع، وعمل مع اتباع«، معجم أعالم المورد، سبق ذكره.

الشخصية



www.irs-az.com

النمط من اإلبداع، فنيا وغرضيا؟
في الشعر الصوفي خروج من الذات 
هذا  مفهوم  بالتدرج  ندرك  ]ولسوف 
عن  باالغتراب  شعور  المصطلح[، 
الذات اإللهية )ذات المحبوب( وخروج 
لهذا  أيضا!  الشاعر  واغتراب عن ذات 
والحرمان،  الظمأ،  من  معاناة  فهو 
عن  والبحث  بالصدى  وإحساس 
سبيلين،  في  يتجه  أن  يمكن  الوصال، 
اإللهية  بالذات  الموصولة  تلك  أوالهما 
ذات  من  القديمة  األدبية  وثانيتهما 

المعشوق.
برمزية  مع  اللقيا  وجوه  تنبثق  ههنا 

الغربيين، أو رومنطيقية شعرائهم.
فهو  وأنواع،  درجات  والتصوف 
وهو  أوال،  العرفان  طريق  في  سلوك 
سفر ال يعرف حدا، وهو اجتياز لمراحل 
متعاقبة ومقامات متفاوتة، حيث تعرض 
والغبطة  السرور  من  أحوال  للمسافر 

والحزن والصدى والفتور والنشاط.
تحديد  في  يختلفون  والصوفية عامة 
هذه المقامات واألحوال، فضال على أن 
شعراءهم يوغلون في الجمع بين الذوات 
المتغنى بها حتى إدراك االتحاد والحلول 

المشار إليهما!
»التصوف«  مصطلح  أطلق  وقد 
والعباد،  والفقراء،  الزهاد،  على 
والسياحيين،  والمحدثين،  والملهمين، 
وأهل  الصمت،  وأهل  العزلة،  وأهل 

الخلوة، وأهل الذكر، وأهل اإلرشاد.
اإلحسان  مقام  فهو  أما التصوف 
الذي قال عنه رسول هللا صلى هللا عليه 
لم  فإن  تراه  كأنك  تعبد هللا  : »أن  وسلم 

تكن تراه فإنه يراك«.
كل  عن  التخلي  هو  »والتصوف 
إلى  سلوكاً  سني  بكل  والتحلي  َدنِي، 
إعادة  فهو  والوصول،  القرب  مراتب 

كل  في  بمواله  وربطه  اإلنسان،  بناء 
كل  وفي  ونية،  وعمل،  وقول،  فكر، 
الحياة  في  اإلنسانية  مواقع  من  موقع 

العامة.« 
واأللفاظ،  بالتعابير  نهتم  ال  ونحن 
واألسس.  الحقائق  إلى  نستند  ما  بقَْدِر 
فإنما  التصوف  فهم  إلى  ندعو  إذ  ونحن 
نقصد به تزكية النفوس وصفاء القلوب، 
في  الروحي  الجانب  فسمه  شئت  وإن 
أو  اإلحساني،  الجانب  أو  اإلسالم، 
الجانب األخالقي، أو سمه ما شئت مما 
يتفق مع حقيقته وجوهره؛ إالَّ أن الباحثين 
وحقيقته  »التصوف«  اسم  توارثوا  قد 
حتى  اإلسالم  صدر  منذ  أسالفهم  عن 

يومنا هذا، فصار ُعرفاً بينهم.
سيرة  ساروا  الذين  الشعراء  من 

»نظامي كنجوي« يمكن أن نذكر منهم 
نماذج من ابن الفارض8:

 ..... األَرواُح  إِلَيُكُم  تَحنُّ  أَبداً 
وِوصالُُكم َريحانُها والراُح

من شعر ابن الفارض
ْم  تِـْه دالالً فأنَت أهٌل لذاكا ..... وتحكَّ
أعطاكا قد   فالحسُن 
 ..... قاٍض  أنَت  ما  فاقِض  األمُر  ولَك 
والّكا قد  الجماُل   فعليَّ 
وكفاني ِعّزاً بحبِّك ذلّي ..... وخضوعي 

ولسُت من أكفاكا9

أحمد  )بترجمة  الخيّام  عمر  شعر  من 
رامي(

 ..... بحِرها  من  القطرةُ  تُفَصِل  إن 
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أنظر أيضا ديوان »السهروردي«، نختار منه هذه األبيات. وقُلوُب أَهِل ِودادكم تَشتاقُُكم ..... َوإِلى لَذيذ لقائكم تَرتاُح َوا َرحمةً للعاِشقيَن تَكلّفوا   8
..... سّر الَمحبِّة َوالهَوى فَّضاُح عودوا لنوِر الَوصِل من َغَسق الدُّجى ..... فالهَجُر لَيٌل والوصاُل َصباُح يا صاِح ليس َعلى الُمحبِّ َمالَمةٌ ..... 
إِن الَح في أُفق الِوصاِل َصباُح ال يَطربوَن بَِغيِر ِذكر َحبيبِهم ..... أبداً فُكلُّ َزمانِهم أَفراُح قُم يا نَديم إِلى المداِم فهاتها ..... في كأِسها قد داَرِت 
األَقداُح هَي خمرةُ الُحبِّ القَديِم وُمنتَهى ..... َغرض النَديم فنعم ذاَك الراُح َمن باَح بينَهُم بِذكِر َحبيبِِه ..... َدمهُ حالٌل للسيوِف ُمباُح )وإنما رغبت 

في عرضها كاملة استعذابا لها، وانسياقا مع ألقها. وسوف أكتفي بنماذج قصيرة للشعراء اآلخرين.(
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قصصية.  شعرية  مدونة  صاحب 
تميز  نماذج  لدى  التريث  وسنتولى 
وفاته  بعد  تركها  التي  المدونة  جوانب 
شق  وفيها  اآلخر،  البعض  من  بعضها 
موصول بالحب البشري، وشق موصول 
بالحب اإللهي، فهي تمثل ذلك المستوى 
العرفاني في الشعر، الذي يعسر تناوله 

تناوال مباشرا.
»نظامي كنجوي« ولد عام 570 هـ 
أذربيجان.  في  تقع  وهي  في«الكنجه«، 
وقد  السالجقة.  حكم  فترة  خالل  عاش 
توفی والد »نظامي« عنه وهو صغير، 
وکان  األخرى...  هي  أمه  ماتت  ثم 
كنجوي«،  »قوامی  اسمه  أخ  للشاعر 

تولى أمره في صباه. 
وتزوج »نظامي« ثالث مرات. وقد 
تدعی  کانت  زوجاته  أولی  بأن  صرح 
»آفاق« ومنها أنجب ابنه الوحيد محمد. 
وقد توفيت هذه الزوجة في عام 581 هـ 
لشدة  بوفاتها  الشاعر  ففجع  شابة  وهي 
التي  بالثانية  تزوج  أنه  غير  بها.  تعلقه 
هـ.   584 عام  في  األخری  هي  ماتت 

فتزوج بالثالثة التي توفيت في عام 599 
إلی  تألم  في  الشاعر  أشار  وقد  هـ. 
زوجاته وفراقهن له واحدة بعد األخری 
في أشعاره، وقد يكون الموت أبرز قادح 

لعبقريته الشعرية!
جميع  الكنجوي  بمكانة  ويعترف 
النقاد على السواء وقد اعترف له بذلك 
كتاب التراجم ومنهم حمد هللا المستوفي 
بيك  علي  ولطف  سمرقندي  ودولتشاه 
سعدي  بينهم  ومن  الشعراء  وكذلك 

وحافظ وجامي وعصمت البخاري.
الخمسة«  »الكنوز  مؤلفاته  أشهر  من 
منظومات  خمس  من  تتألف  والتي 

قصصية.
منظومة . 1 هي  األسرار:  مخزن 

من  كثير  على  تشتمل  صوفية 
النكات والحكايات على أسلوب 
حديقة الحقيقة التي ألفها سنائي 
المثنوي  أسلوب  على  أو 
بعد  فيما  كتبه  الذي  المعنوي 
وهي  الرومي.  الدين  جالل 
تشتمل على كثير من المقدمات 
يعقبها  والحمد،  المناجاة  في 
عشرون مقالة كل واحدة منها 
أو  فقهي  بموضوع  تتعلق 
أوالً  الشاعر  يتناوله  أخالقي 
من الناحية  النظرية والمعنوية، 
ثم يصوره بعد ذلك بحكاية من 
نماذج  إزاء  ]فكأننا  الحكايات 

من »األدب التعليمي«[.
هذه . 2 في  وشيرين:  خسرو 

على  »نظامي«  يجري  القصة 
ناحية  من  الفردوسي  نسق 
والصياغة.  الموضوع 
على  يشتمل  قصته  وموضوع 
الساساني  الملك  مخاطرات 
مع  وغرامه  الثاني  كسرى 
»شيرين«،  الجميلة  معشوقته 
وقد  »فرهاد«،  منافسه  ونهاية  

هذه  في  »نظامي«  اعتمد 
التي  المصادر  على  القصة 
اعتمد عليها الفردوسي من قبل 
أو على مصادر أخرى شبيهة 

بها، وتقع في 7000 بيت.
ليلى ومجنون: وهذه القصة ال . 3

تحدث وقائعها في إيران بل في 
تمثل  ال  وهي  العرب.  بالد 
تمثل  بل  ملكية،  شخصية 
عرب  من  عاديين  شخصين 
البطل  هو  أحدهما  الصحراء 
المعشوقة.  الفتاة  هو  واآلخر 
أن  استطاع  »نظامي«  ولكن 
الفارسية  بالصبغة  يصبغها 
بيت  من 4000  أكثر  وتشتمل 
]ولسوف نعود إلى نموذج ليلى 

والمجنون أسفل هذا[.
هفت پيكر )العروش السبعة(: . 4

أنشدها  التي  المثنويات  آخر 
أكثر  على  وتشتمل  »نظامي« 
الشعر.  من  بيت   50000 من 
وموضوع هذه المثنوية مشابه 
في  وشيرين  لموضوع خسرو 
كونه متعلقا بقصة خاصة بأحد 
الساسانيين وهو بهرام  الملوك 

جور.
اإلسكندر . 5 )كتاب  إسكندرنامه 

المدونة  هي  هذه  المقدوني(: 
الخامسة من مدونات »نظامي« 
وهي مكتوبة في وزن المتقارب 
وهو الوزن الذي كتب فيه أكثر 

الشعر القصصي الفارسي. 
ل«نظامي« . 6 كان  شعر:  ديوان 

الغزليات  من  ديوان 
يبلغ  والقصائد  والموشحات 
كتب  وقد  بيت  ألف  العشرين 
»نظامي« ديوانه في سنة 584 

هـ7.
يلقيها هذا  التي  الكبرى  فما هي األسئلة 
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اعتمدنا، في التعرف على أدب كنجوي، على نماذج واسعة استقيناها من »مدونة كنجوي«، على األنترنيت، فضال على العدد الخاص من   7
»مجلة الدراسات األدبية« لفيكتور الكك )فتن الفضة والذهب(، إذا بهما لتمييز هذا من ذاك/الفتنة الحرق/الصائغ يسمي الفتان، وكذا الشيطان، 

والحجارة المحروقة بالنار تسمى فتينا/الفتنة المحثة/والفتنة الكفر/واالختالف/فتنة المرأة ولهته بحبها/افتتن بالشيئ أعجب به.
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وهو  عاما،  انتسابا  اإلسالم  حضارة 
العرب«،  »لسان  كتاب  صاحب 

المعروف على أوسع نطاق3.
المولود  خلدون،  بن  الدين  ولي  أما 
في تونس، خالل القرن 8 للهجرة، وبيت 
عليها  كتب  يحمل رخامة  اليوم  إلى  آله 
أن ههنا قد ولد العالمة بن خلدون، وكان 
قد أنهى حياته قاضيا في القاهرة قبل أن 
ويبتكر  الكبرى  التاريخية  ينشئ مدونته 
علم االجتماع البشري في قلعة بني حماد 
األندلس4  مدن  على  ويتردد  بالجزائر، 
للسياسة حينا، ومجادال في شتى  سفيرا 

المعارف الكبرى، حينا آخر.
فما هي هذه الظاهرة التي ننحو إلى 
موضوعية،  من  أمكن  ما  بكل  تناولها 
والتي نصفها بلفظة »إسالمية«؟ فما هو 
األدب اإلسالمي، أو قل هل يوجد أدب 

إسالمي، بالمعنى العام؟
يوجد  المحايد  الوصف  معنى  في 
أدب إسالمي، من قبيل ذلك األدب الذي 
منتهى  حتى  اإلسالم  صدر  منذ  ظهر، 
القرن الرابع، على اثر مرور ردح من 
زمان هو الردح الموسوم »بأدب صدر 
اإلسالم«، وبالطورين األموي والعباسي 
األدب  غير  وفي  العربي،  األدب  في 

العربي5.
أما »األدب اإلسالمي«، الذي يضع 
محتواه تحت مظلة هذا النعت اليوم أدب 
االمساك  نروم  ما  أّن  إيديولوجي، رغم 
به بقولنا »األدب اإلسالمي« يمثل نعتا 
نبحث به على استرفاد ألوان من األدب 
واألدب  األذري  األدب  منها  القديم، 
الفارسي واألدب التركي واألدب الهندي 

الباكستاني... وغير هذه اآلداب...!
نستهل تناولنا هذه الظاهرة بالتعريف 
كنجوي«  »نظامي  فهو  بصاحبها. 

الشاعر الرومنتيكي.
نعت  رومنتيكي6  نعت  أن  والحق 
األروبي،  الشعر  إلى  بنا  يعود  حديث 
األلمانية،  الثقافة  إلى  بعضه  يعود  الذي 

والكثير منه إلى الثقافة الفرنسية خاصة.
»نظامي  فتضع  القديمة  مدونتنا  أما 
»الحب  ظاهرة  ضمن  هذا  كنجوي« 
وصاحبنا  »التصوف«!   أو  اإللهي«، 
الكنجوي هذا من أفضل شعراء زمانه، 
بهم  المعترف  الكبار  المبدعين  من  فهو 
وهو  القديمة،  الحضارة  نطاق  في 
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3   قال في شأنه  شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن حجر العسقالني: هو محمد بن مكرم بن علي ابن أحمد األنصاري اإلفريقي، ثم المصري، جمال 
الدين أبو الفضل، وكان مغرى باختصار كتب األدب المطولة، اختصر األغاني والعقد والذخيرة، ونشوار المحاضرة ومفردات ابن البيطار، 
والتواريخ الكبار، وكان ال يمل من ذلك، قال الصفدي: ال أعرف في األدب وغيره كتابا مطوال إال وقد اختصره، قال وأخبرني ولد قطب الدين 
التهذيب والمحكم والصحاح، والجمهرة والنهاية  اللغة كتابا أسماه »لسان العرب« جمع فيه بين  أنه ترك بخطخ خمسمائة مجلدة. وجمع في 

وحاشية الصحاح، جوده ما شاء ورتبه ترتيب الصحاح. توفي سنة 711 ه ) اللسان، الج 1 ص 7(.
ابن خلدون )عبد الرحمان(، المقدمة، دار الفكر، بيروت 1988.  4

أنظر للتوسع طالبي محمد، فصل »العقيدة واالنتماء«، في كتابه بالفرنسية حول »تأمالت مسلم معاصر« فاناكFannec ، ص 9، الدار البيضاء   5
.2005

رومنتيكي أو رومنطيقي تعني إجماال »مولعا بالمرأة وبالطبيعة« قد دأب على التغني بهما، والمذهب معروف في مختلف حقول الفن من شعر   6
وفن تشكيلي ونحت وغناء، أنظر موسوعة القرن، الروس Larousse، ص 1078 اآلثار.

نظامي في بلده األم- غـنجه، أيوب ممدوف
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واجتماعية  أدبية  أبعاد  ذات  وكانت 
فإن  تقديرنا  وفي  شتى.  وحضارية 
االنتماء إلى دار اإلسالم قد كان عموما 
- في ذلك الزمن البعيد - بمثابة الظاهرة 
الشاملة، التي تجمع بين االنتماء اإلثني 

الضيق واالنتساب العقائدي العام.
فإن االنبثاق من أذربيجان واالنتماء 
إلى اإلسالم، وممارسة اللغة الفارسية قد 
هوية  مع  يتعامل  كان  لمن  قدرا  كان 
واحدة قوية هي هوية اإلسالم. فكيف لنا 
اليوم - وقد تبدلت األحوال - أن نتناول 
دون  الموضوعية؟  من  بشيء  الظاهرة 
أن نضحي بالحياد حتى يمكن أن نعالج 
فكرة »االنتماء« لإللحاح على أّن الفخر 
كان  قد  اإلسالم«  »دار  إلى  باالنتساب 

فوق كل فخر.
فالكتابة بالفارسية لم يكن بالضرورة 

انتماء إلى بالد فارس. فالدائرة الكبرى 
دائرة  تليها  اإلسالم،  بالد  كانت 
داخل  االنضواء  قبل  »الفارسية«، 
أن  دون  الصغرى...  األذرية  الدائرة 
من  وهل  تذكر!!  هوية  أزمات  تحدث 
باألخوة  القوى  الشعور  ذلك  مع  أزمة 
إلى  األذري  المسلم  تشد  التي  الجامعة 
بالمسلم  بالك  فما  المغربي،  المسلم 

المشرقي أو الفارسي2، القريب؟
كي نتمكن من أن نقيس ماال نعرف 
اإلحالة  إمكاننا  في  نعرف...  ما  على 
على نماذج قريبة من إدراكنا المغربي، 
منظور  ابن  اللغة  عالم  نموذجي  مثل 
العرب«،  »لسان  اللسان،  صاحب 
باللغات  العارف  اإلفريقي  القفصي 
التونسي  خلدون  وابن  وباللهجات، 
ممارس  المصري  األندلسي  الجزائري 

النموذجان  كان  وقد  البربرية.  اللهجات 
بالد  عبر  مرتحلين  بالعربية  عارفين 
المغرب... ممارسين هويتهما اإلسالمية 
ينتميان  جعلهما  على  القادرة  الواحدة، 

إلى حضارة واحدة.
خالل القرن السادس للهجرة، الثاني 
عشر للميالد... كانت هذه البلدان المسماة 
وفارس  وأذربيجان  وتونس  ليبيا 
تنتمي  نجد  وبالد  العربية  والصحراء 

كلها إلى دائرة حضارية واحدة.
بن  مكرم  بن  محمد  تمكن  لذلك 
صاحب  المصري  ثم  اإلفريقي  منظور 
المولود  الصيت  ذائع  العرب«  »لسان 
في 630 للهجرة، ومن كتبه »اختصار 
الفريد«  و«العقد  األغاني« 
تونس  إلى  االنتماء  من  و«الذخيرة«... 
ومصر والبالد المصرية واالنتساب إلى 

د. صالح الدين بوجاه
طرابلس
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وملحمة  والمجنون«  »ليلى  آثاره  من  بالطبيعة،  مولعا  كان  )1141م/1217م(  )536ه/614ه(   Nezami )الكنجوي( أو  )كنجوي(  نظامي   1
»خسرو وشيرين« ]معجم أعالم المورد/منير بعلبكي[ دار العلم الماليين بيروت 1992. أنظر أيضا منير بعلبكي، »موسوعة المورد«، المجلد 
السابع، موسوعة المورد، وهو يضيف »صاحب قصائد تعليمة وموسوعات شعرية شتى«. والمالحظ أننا استندنا أيضا إلى عدد خاص من 

»مجلة الدراسات األدبية« ركزه الدكتور »فيكتور الكك« حول »نظامي كنجوي«، وهو صادر عن الجامعة اللبنانية 43/44، سنة 2004.
2  عبد الدايم الشوا، في األدب المقارن المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1983.

انبثقت خالل القرن السادس للهجرة ظاهرة عامة اسمها »نظامي كنجوي«1…
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