
 املنظومة العرفانيةالعقيدة الوحدوية يف 
 وحدة الدينوحدة اإلنسان، وحدة الوجود، 

1/ جامعة اجلزائر رشا روابح د.  
 مقدمة
ني اليت يرى هبا العهي املنظومة العرفانية الصوفية، و هليكل  العمود الفقريفكرة الوحدوية  تشّكل

دة املتافيزيقي )وحدة الوجود( أو املستوى اإلنساين )وحعلى املستوى  سواء ،العارف إىل الوجود وجتلياته
د، اإلنسان، الدين( هي نظرايت هذه الوحدات )الوجو ى املستوى الديين )وحدة الدين(. اإلنسان( أو عل

 "التوحيد ــب حدة الوجود أو كما يسمىو ويقوم بعضها على بعض، أساسها  البعضر بعضها معتقدات يفسّ و 
 فهمها عقيدة التجليات.ومفتاح ، "العرفاين

 اجلْنن  ﴿ َوَما َخَلْقت  ومن اخللق وهو الغاية من النبوة ؛مشتقة من التوحيد عند العارفنيالوحدة و 
﴾ )الذارايت:  ْنَس إنَّل  لنيَـْعب د ونن عرفة وكمال امل -كما فسرها ابن عّباس رضي هللا عنه– أي ليعرفون( 65َواإْلن

خر آالذي يلحظه العارف ويعتربه  والتوحيد .(11فَاْعَلْم أَن ه  ََّل إنَلَه إنَّل  اَّلل  ﴾ )حممد:﴿اإلهلية هو متام توحيده 
د العارف توحي ويتحققهو الشهادة أن "َّل شيء إَّل هللا"، قّمة اإلنسانية العليا مقاصد السري والسلوك، و 

شاهدا احلق اه، مث يرجع إىل اخللق م، فيفين عما سو ىل مرحلة َّل يرى فيها إَّل هللاإ الطريق والوصول بطيّ 
 ، فيعامل اخللق وفق هذه الرؤية، أي يعامل احلق يف صور اخللق. متجليا يف اخللق

ث ربط الكل أبصل واحد وعدم من حيوالدين  قاربة العرفانية للوجود واإلنسانوألمهية هذه امل
صور املتفرقة، على الوحدة املتعالية اجلامعة لل -يف املقابل-والرتكيز  ،طويال أمام اَّلختالفات الظاهرية املكوث

الكثري من اصر إلنسان املعيعّدل لميكنه أن  تسعى هذه الورقة إىل تقدمي األطروحة العرفانية كبديل إجرائي
على الفرار من سجون الدوغمائية واحلصرية الدينية والتخندق اَّلديولوجي، الرؤى الوجودية، كما يساعده 

نحن، العابرة وفق مبدأ اخلالفة الكونية اجلامعة للكلي/ ال الكوين واإلنساينرحبة يف التعامل  ويفتح أمامه آفاقا
  للجزئي/األان. 

وبناء عليه تتمحور إشكالية الورقة حول سؤال أساسي هو: هل للرؤية العرفانية الوحدوية دور يف 
ها إىل ترجعو مجيع اَّلختالفات والتنوعات الواقعية  رؤية تستوعب؟ للعامل واإلنسان شاملية كونيةرؤية   صياغة

 وحدة متعالية تتالشى أمامها كل التباينات.



حدة و  مسألةوتتم اإلجابة على هذا السؤال من خالل ثالثة حماور أساسية؛ يتناول احملور األول 
وحدة األصل اين نظرية لثمن حيث أهنا األساس امليتافيزيقي لبقية النظرايت العرفانية، ويعاجل احملور ا الوجود

 اإلنساين، ويتطرق احملور الثالث إىل قضية الوحدة الدين.
 وحدة الوجوديف مفهوم  -أوال
دسة الوجود العرفانية، ومرتكزا مبنائيا يف هن املنظومةامتيازا مفصليا يف مسألة وحدة الوجود  تعترب

ود مسألة بنيوية هلا أتثريها وامتدادها الواسع على نظام معرفة الوج فهي، املنظومةوالبناء األنطولوجي هلذه 
ألقطاب البحث  لذا كانت العقيدة الرمسية ب عدا خاّصا. امليتافيزيقيةباحث امل، وتضفي على كافة العرفاين
 على مّر التاريخ. العرفاين

ارخيية، إذ مسريهتا الت، وحلقتها ظالل وتبعات خطرية خالل موضوعا قلقاسألة هذه امل شكلتوقد 
وجود املطلق تصوَر الأمام الصرامة العقلية، ألن  ، وإشكالية معّقدةت عّد منزلقا صعبا من الناحية اَّلعتقادية

 يالعقلالصراط  عه وحدة الوجود ولوازمها بنحو َّل يتناىف منْ ن  تصور ك  كما أ،  ليس ابألمر اهلنّي واهلوية السارية 
 .يف غاية البعد -يف ظاهره– يبدو يوالشرع

 ،صيلهتف يستوجبالذي أضيق بكثري من مقاس موضوع وحدة الوجود  ورقةواحلقيقة أن هذه ال
كل   يف وعالقة الوحدة ابلكثرة الوجودية البحث يف مفهوم مصطلح الوجودك ؛مباحث أخرىيف  تفصيلال

ني اَّلشرتاك الوجود ب، السينوي، واإلشراقي، والصدرائي( )خصوصا من احلقل الكالمي والعرفاين والفلسفي
ية مساعدة سا معرفست عّد أ   وغريها من املباحث اليت وي، أصالة الوجود وأصالة املاهيةاللفظي واَّلشرتاك املعن

للرؤية  صر  على عرض خمت الدراسةلذا ستقتصر  ،ذلككل تيح الفرصة لَّل ي جمالناعلى فهم املسألة. لكن 
دة الدين الّلتني ة اإلنسان ووحمسأليت وحد عنهالشرعية اليت توّلدت العرفانية هلذه املسألة اليت ت عّد األم ا

 عاجلهما تباعا.نس
 ،سبحانهو هال موجود على احلقيقة إَّل ، فهو هللاخمتصر أن الوجود واحد ري بتعب تعين وحدة الوجود

فاهلل تعاىل وصف الشيئية احلادثة يف حال  (88)القصص:ك لُّ َشْيء  َهالنٌك إنَّل  َوْجَهه ﴾ ﴿ قوله تعاىل: بدليل
اتصافها ابلوجود املمكن أبهنا هالكة أي معدومة حسب اَّلصطالح األكربي، ومل يقل أن كل شيء سيهلك 

فوجودها احلادث كعدمها، ألن وجودها احلادث والعدم الذي هي أصل عنه متساواين متساوقان  .يف املستقبل
َّل  فرتاضيحكمي او فالوجود الذي تتصف به احلوادث هو وجود مستعار على قدر واحد يف املمكن. وعليه 

 وَ ه  وَ »أدرج الراوي: و 1«وَّل شيء غريه»ويف رواية:  «ه  عَ مَ  ءَ يْ  شَ ََّل وَ  ن هللا  اَ كَ » :ملسو هيلع هللا ىلص . ويقولوجود ذايت



، ولعّل الراوي أدرج هذه الزايدة حىت َّل يتصور القارئ للحديث أن "كان" فعل «انكَ   هن يْ لَ ا عَ ى مَ لَ عَ  اآلنَ 
ماض  دال على انتهاء وانقطاع حدثه، أي كان هللا وَّل شيء معه واآلن حنن موجودون إذن حنن معه، فكانت 

 له تعاىل:، كقو فعل وجودي -حسب سيبويه–فعل "كان" ، فَّلحتماليةهلذه اهذه الزايدة جوااب مسبقا 
يًما﴾﴿  ( فهو تعاىل غفور رحيم يف املاضي واحلاضر واملستقبل.6)األحزاب: وََكاَن اَّلل   َغف ورًا َرحن

ؤون شمتام الكثرات املشهودة ليست سوى من الوجود احلقيقي منحصر ابهلل، وكّل ما عدا هللا ف
يقول . ز وابلعَرضإَّل عن طريق اجملا صفة الوجود َّل ت طلق على هذه الكثرات الشأنّيةو ه تعاىل مظاهر وجتلّيات

، "فالوجود املنسوب إىل كل خملوق (4/516، صفحة 1111)ابن العريب م.، " بن العريب: "َّل موجود إَّل هللاا
، 1111)ابن العريب م.،  "هو وجود احلق إذ َّل وجود للممكن، لكن أعيان املمكنات قوابل لظهور هذا الوجود

اعلم أنه َّل وجود إَّل الوجود الواحد احلق تعاىل، واملسّمى "ويضيف األمري عبد القادر:  ،(3/104صفحة 
عاَلمًا وخملوقات: مظاهره، من أول خملوق إىل آخر خملوق، فحق بال خلق َّل يظهر، وخلق بال حق َّل 

والوجود احلق واحد َّل يتعدد وَّل يتغري وَّل ينحصر وَّل حيد وَّل تقّيده األكوان واملظاهر. يوصف ابلوجود. 
أي حقيقية املاهية واعتبارية  (1/111، صفحة 5014)اجلزائري،  ومظاهره متعددة متغرية منحصرة مقّيدة."

 الكثرة.
 الكثرة ابلوحدة يف الوجود عالقة

؟ ية يف األكوناملتبدهذه الكثرات وت فّسر كيف توّجه هو:   وحدة الوجوديقف أمام مقولة أول تساؤل 
عارفون هندسة يفسر ال ن الوقوع يف فخ احللول واَّلحتاد؟وكيف نفهم صلة احلق ابخللق يف ظل الوحدة دو 

فق مبدأ التجلي احلق ابخللق ون ، وعالقة اخللق وكيفية صدور الكثرة عن الوحدة دون أن تتكثر الوحدة الوجودية
ا َوَخر  م وَسى َصعنًقا﴾ )األعراف:قال تعاىل: ﴿والظهور،  ا جَتَل ى َربُّه  لنْلَجَبلن َجَعَله  دَكًّ لعامل أبسره فا. (143فـََلم 

ي يظهر الظاهر، واحلق يتجلى يف األشياء أ ه تعاىلمسالتجلي اإلهلي من حيث لهو صور )كل ما سوى هللا( 
الف استعداد املتجلى ختبتكثر اجملايل واب واحد يتكثر يف مظاهرهفهو  .فيها فيمنحها الوجود هبذا التجلي

الثابتة اليت  أعياهنم"وإن العامل ليس إَّل جتليه يف صور عريب: اليقول ابن  (568م، صفحة 5014)پناه،  .فيه
ابن العريب م.، دت، ) يستحيل وجودها بدونه، وإنه]تعاىل[ يتنوع ويتصور حبسب حقائق هذه األعيان وأحواهلا"

م ليس إحداث له من العدم بل "جتلي احلق الدائ ومن هنا كان خلق العامل يف الرؤية العرفانية، (1/81صفحة 
فاملتجلى واحد واجملايل متكثرة متنوعة، "والشيء الواحد  ،(1/43)ابن العريب م.، دت، صفحة  يف صور الوجود"

والتنوع يف اجملايل َّل ، (1/110)ابن العريب م.، دت، صفحة  يتنوع يف عيون الناظرين، هكذا هو التجلي اإلهلي"



ظهور احلق تعاىل يف املخلوقات على قدر قوابلهم، بل ظهوره يف أمسائه ومنه كان " ،يضّر وحدة املتجلي
وصفاته على حسب ما تقتضيه قوابلها، إذ ليس ظهوره يف امسه املنعم كظهوره يف امسه املنتقم...فالظاهر 

  .(33، صفحة 5010)اجليلي،  ."والظهور خمتلف َّلختالف املظاهر احد،و 
 اإلمداد اإلهلي طرفة عني َّلهنّد الكون هذا يف الوجود دائم ومستمر، ولو انقطع والتجلي اإلهلي

تعاىل مستبد الوجود، والعامل مستمد،  احلق": يقول أبو مدين الغوث (51)الرمحان: ك ل  يـَْوم  ه َو يفن َشْأن ﴾﴿
فالتجلي دائم مع  (45)النقشبندي، دت، صفحة  ."واملادة من عني الوجود فلو انقطعت املادة َّلهندم الوجود
واستمرار  ، ابلفعل والتأثري2دوما يف خلق جديد هلالج لجاألنفاس، واحلق مل يزل أبدا متجليا يف صور العامل، وهو 

ا التجلي اشاين" ابلتجلي املعطي للوجود، لكون احلقائق هبذكاخللق والرعاية، وهذا النوع من التجلي يسميه "ال
 .(5/541م، صفحة 5006)الكاشاين،  تصري موجودة

عينني بعّدة التجلي، مستهذا وللعارفني صوَّلت وجوَّلت يف وصف عالقة الوحدة ابلكثرة عن طريق 
 أمثلة تقريبية، نذكر منها:

 إنفالشخص الذي يقف أمام أكثر من مرآة ختتلف يف كوهنا مقّعرة أو حمّدبة؛ مثال املرآة؛ ف -أ
قة َّل يؤدي إىل التعدد يف أصل ذاته، بل هو حقي ه هذامظاهر وتعدد  ،صورته ستختلف من مرآة إىل أخرى

 .  (116م، صفحة 5014)پناه،  واحدة هلا مظاهر متعددة
ابن عطاء هللا السكندري: "وأشبه شيء بوجود الكائنات ، يقول صلة الظّل ابلشاخصمثال  -ب 

إذا نظرت إليها بعني البصرية وجود الظّل، والظّل َّل موجود ابعتبار مجيع مراتب الوجود، وَّل معدوم جبميع 
مراتب العدم، وإذا أ ثبتت ظلّية اآلاثر مل تنسخ أحديّة املؤثر... من شهد ظّلية اآلاثر مل تعقه عن هللا تعاىل،  

 .(185م، صفحة 5010)زروق،  "هنار َّل تعوق السفن عن الّتسيارما أّن ظالل األشجار يف األك

املوج والبحر، فالبحر حقيقة واحدة فيه أمواج َّل حد هلا، ذات مظاهر خمتلفة هي جتليات  مثال -ج
كل ما هو موجود هو هذا البحر الذي يظهر على و هلا، هذه األمواج ليست سوى املاء املكّون هلذا البحر، 

 .(116م، صفحة 5014)پناه،  .شكل أمواج، فاألمواج يف عني كثرهتا املشهودة هي حقيقة هذا البحر الواحدة

كالواحد ي نشئ األعداد إىل غري هناية بذاته دون مثال ك مون الواحد يف األعداد؛ ظهور احلق   -د
، إىل ما َّل أبمساء املراتب كاَّلثنني والثالثة امسه، إذ ليس العدد إَّل الواحد املنتقل يف مراتب األعداد متسميا

 .(1/501، صفحة 5014)اجلزائري،  يتناهى، ولو ظهر ابمسه وقيل: واحد، لبطل العدد."



يتمثل يف مصداق  واحد ابلذات هو وجود احلق تعاىل، أن الوجود ومجاع القول يف هذا املوضوع،   
وبوصفه حقيقة بسيطة ومطلقة وغري متناهية َّل ترتك جماًَّل لغريها، فيتعنّي أن يكون ما سوى احلق شأانً من 

الكثرة يف ذاهتا و  يكون الوجود واملوجود عنٌي من حيث التجلي، وغرٌي من حيث احلقيقة.شؤونه تعاىل. وعليه 
ومهية، ويف الوقت نفسه ليست موجودة ابلذات؛ ألن  األمر الذي يف اخلارج حقيقة َّلمتناهية  ليست أمورا

مأل دار الوجود ومل يرتك لغريه مرتبة من مراتب الوجود وَّل يقع يف مقابله شيٌء من األشياء، وي عرَب  عن هذه 
 3الصدرائي. د الشخصية حسب التعبريالوحدة يف اجملال التداويل العرفاين ابلوحدة اإلطالقية، أو وحدة الوجو 

  وحدة الوجود بني ذروة التوحيد وهّوة الشرك
ني الوحدة بوذلك لعدم التفريق ذروة التوحيد وهّوة الشرك والكفر، تراوحت مقولة وحدة الوجود بني   

. واحلقيقة أهنما نظريتني متباينتني منطلقا ومنهجا وغاية Pantheismالصوفية العرفانية، والوحدة الفلسفية 
 واستدَّلَّلته،لعقل ا عنالثانية وتنشأ النظرية القلب واملعرفة الذوقية،  دليل عناألوىل تنشأ ومضموان، حيث 

جلميع عن هللا؛ هللا يعرّب اف"الوجود اإلهلي، تتحد معالوحدة الفلسفية وجود موجودات غري متناهية وتفرتض 
حمموداين , سال ) و العامل والعامل هو هللا، هللا هو الكل والكل هو هللا، وقد دافع عن هذه النظرية اسبينوزا"ه

 الوحدة العرفانية أن الوجود واحد هو احلق تعاىل وتنفي اَّلثنينيةتقتضي و  ،(٤قمرى, ص.  ٨٨پنجم، اتبستان 
وأمساؤه  فال حقيقة يف الوجود إَّل احلق تعاىل. منه َّل جمال لالحتاد أصال. و وابلتايل َّل جمال لالحتاد مطلقا،

.  وصفاته وكماَّلته وخصوصياته، وَّل تكون املظاهر واخللق إَّل أمراً اعتباراي ووجودا جمازايًّ
لوجود مقسم بني عابد ا: "كقول بن العريبابلفصل الذايت بني احلق واخللق،   العارفنيتكرر تصريح ي

ومعبود، فالعابد كل ما سوى هللا تعاىل، وهو العالـَم املعرب عنه واملسمى عبداً، واملعبود هو املسمى هللا، وما 
يف الوجود إَّل ما ذكرانه، فكل ما سوى هللا عبد هلل، مما خـ لنق ويـ خـْلـَق، وفيما ذكرانه أسرار عظيمة تتعلق 

"فالرّب  .(114، 113/ 6، صفحة 1111)ابن العريب م.،  ."ده، ومبعرفة العامل ورتبتهبباب املعرفة ابهلل وتوحي
، صفحة 5014)اجلزائري،  َّل يصري الرب عبدًا وَّل العبد راّبً، فإن قلب احلقائق حمال"رب، والعبد عبد 

و"الرّب رب وإن تنزل، والعبد عبد وإن تسّمى أبمساء ربّه وحتّقق هبا، وكان احلق تعاىل مسعه وبصره  .(1/505
ويف هذا السياق  (3/130، صفحة 5014)اجلزائري،  ومجيع قواه. ومع هذا َّل ي عقل بون بني العبد والرب."

ىن والشارحة لكتاب مشاهد األسرار القدسية َّلبن العريب، املع ،" معاصرة ابن تيميةعجمتفّسر العارفة "ست 
البغدادية، ) "أان العامل وليس العامل أان" تقول: "هو كل شيء، وليس كل شيء هو."فاملتعايل لفكرة الوحدة، 

 إشارات عرفانية لطيفة يغين فهمها يف سياقها عن الكثري من األخذ والرد. وهي،  (333، 31م، صفحة 5004



فاملنزلق الذي وقع فيه بعض الناقدين الذين حكموا على القائلني بوحدة الوجود ابلكفر واملروق يف  
أبنه العرفاء   يؤكديف حنيتضم هللا والعامل يف كائن واحد. ويف صورة الدين، هو فهمهم لوحدة الوجود مبتذلة، 

ابحللول واَّلحتاد، ألن اَّلحتاد يستدعي وجود ذاتني وحدة الوجود وأحكامها ولوازمها  عقيدةل َّل عالقة
تحل إحدى الذاتني يف األخرى ويتحقق اَّلحّتاد بينهما. وهذا يستحيل أن يصدر منفصلني وجودا حقيقيا، ل

ود على وحدة الوج الذين يبنون عقيدةعلم والعرفان، على كل عن له حظ من العقل، فضال عن أقطاب ال
القول بوجود حقيقي واحد فقط هو وجود هللا، وكّل ما عداه مصداق ابلذات للعدم وَّل يّتصف ابلوجود إَّل 

 َعَرضاً وجمازا. يقول العارف الفارسي حممود شبسرتي يف ديوانه "گ ْلَشنن رَاْز":
 .(٦٩قمری, ص.  ٧٨٨١)شبسرتى,  موجود يف مرتبة الظهور احللول واَّلحتاد هنا حمال * * * اخللق

ومنه كانت عقيدة وحدة الوجود يف املنظومة العرفانية هي عني التوحيد وكماله، لذلك مسيت ابلتوحيد   
رب، والشرك "هو الصنم األكواّدعاء الوجود والقول بتعدد املوجودات على احلقيقة هو عني الشرك،  العرفاين،

ق وجود أصال، غري احل فليس لشيء مما ي قال أنه ...األعظم الذي َّل ي قبل معه عمل إَّل بفضل هللا ورمحته
 .(1/131، صفحة 5014)اجلزائري،  وإذا انتفى الوجود انتفى كل شيء من الصفات واألحوال واألفعال."

إذا كان املعىن املشهور لكلمة التوحيد: "َّل إله إَّل هللا" هو: َّل معبود حبق إَّل هللا، فإن املعىن العرفاين  
ه فليس املوجود احلقيقي هو املوجود بذاته من ذاته لذاته، أما املوجود بغري ألن هلا هو: َّل موجود حبق إَّل هللا. 

وجوده على وجود آخر توقف السبب على املسبب. فاهلل تعاىل هو األول  توقفله وجود على احلقيقة، ل
 وليس قبله ابتداء، واآلخر وليس بعده انتهاء، والظاهر وما أظهر منه شيء، والباطن وليس دونه شيء،

موجود  "ما حجبك عن هللا وجود، يقول احلكيم ابن عطاء هللا:موجود سواه فال واحمليط وَّل حياط به شيء،
 .(185م، صفحة 5010)زروق،  ذ َّل شيء معه، وإمنا حجبك عنه توّهم موجود معه."معه إ

بديع الزمان النورسي حني سئل عن وحدة الوجود: "إنه استغراق يف التوحيد،  وبناء على ما سبق قال
إىل وحدة القدرة،  ي فضي اَّلستغراق يف التوحيدإذ إن شّدة وتوحيٌد ذوقي َّل ينحصر يف نظر العقل والفكر، 

أي َّل مؤثر يف الكون إَّل هللا. مث يؤدي هذا إىل وحدة اإلرادة، وهذا يسوق إىل وحدة الشهود مث إىل وحدة 
الوجود... أي رؤية الصانع اجلليل ضمن موجودات العامل شيء ذوقي وَّل ميكن بلوغها إَّل ابستغراق ذوقي... 

فكر والعقل هذه احلقاق الذوقية يف مقاييس فكرية وعقلية جعلوها مصدر كثري من وحينما حصر أهل ال
 .(555، 556م، صفحة 5001)النورسي،  األوهام واألفكار الباطلة."

  وحدة الوجود ووحدة الشهود 



أن "مجيع احلقائق املختلفة ومجيع اآلاثر فائضة عن فاعل حقيقي واحد،  تشري وحدة الشهود إىل
وهو غري هذه املوجودات من مجيع الوجوه، وهي مرتبة توحيد األولياء، الذين يشاهدون الفاعل يف آاثره، لقوة 
احلب واستيالء العشق عليهم، مثل الذي حيدق النظر يف قرص الشمس حىت تنطبع صورة ذلك القرص 

 يئاش يف ذهنه، فإنه بعد ذلك أي شيء يراه فإنه يشاهد فيه القرص األصفر أوَّل، فيقول: "ما رأيت وترسخ
والبعض ينظر يف ذاته فيقول: "سبحاين ما أعظم شأين"،  ، "ما رأيت إَّل الشمس"،إَّل ورأيت الشمس قبله"

ت عني هة وعقال ليسو"ليس يف اجلبة إَّل الشمس"، والبعض يقول: "أان الشمس"، يف حني أن الشمس بدا
  (٤٠٩)ميالپوری, ص.  األشياء."

وحدة الشهود هي شهود حق بال خلق، وأما وحدة الوجود فهي مقام شهود خلق قائم حبّق، وهي ف
 بينهما فرق مقامات؛ عال   وكأن ،(1/351، صفحة 5014)اجلزائري،  حضرة الصفات والكثرة اَّلعتبارية

َّل يرون  -حسب األمري–مقام وحدة الوجود. واحملجوبون  عنمقام وحدة الشهود  يعلو وأعلى، حبيث يكون
فالفرق بني املصطلحني يف  .(1/401، صفحة 5014)اجلزائري،  .، وأرابب الشهود َّل يرون إَّل حقاإَّل خلقا

شهود الوحدة على ف .العرفانية حقيقة األمر، هو فرق يف درجة التعبري عن نظرية التوحيد يف أرقى أشكاهلا
مبعىن احتاد ذات  Pantheism ةالفلسفي ابحللوليةدرجات، ويف كل من هذه الدرجات َّل وجود للقول 

املرتتبة  أو غريها من األحكام املتعجلة ،Existential monistالتوحد الوجودي  أوالوجود واملوجود، 
 .اقرته وَّل اتباعهمع العارفونمل يدّع فلسفيا نظاما ابعتباره  العرفايناملذهب امليتافيزيقي عن معاجلة 

 نظرية وحدة الوجود يف ميزان العقل
مات كثريا ما يصطدم مع بعض املسلّ   هوحدة الوجود، غري أنّ  الذي انله مّدعىرغم اجلاذبية الواسعة 

الفلسفية والعقلية، ما دفع ابلفيلسوف "والرت ستيس" إىل اعتبار ساحة العرفان، وخالفا لساحة العقل، تفسح 
 ، وأّن نظريّة وحدة الوجود حتوي تناقضا واضحا يف ساحة الوجود. والتضارب اجملال أمام التناقض

ى أمرين أساسيني، األول: حمدودية ساحة العقل يف قبال مثل هذه األحكام، غالبا ما ترتّتب عل
والثاين  .ابلوحدة وجودة وحتققها وعالقتهاتصوير الكثرة امل ى العقلساحة املعارف الذوقية اإلهلية، فيتعّذر عل

أي –اختالف املفاهيم وتباينها بني احلقلني الفلسفي والعرفاين. لذلك حني يتعاطى القارئ بعقل فلسفي 
يها مع نصوص عرفانية ورد ف -حسب التقسيم األكربي ن حيث هو مفكر َّل من حيث هو قابلالعقل م

خيال يف  بن العريب يف الفّص اليوسفي: "الوجود كّلهات ليست إَّل ومهًا وخياَّل، كقول التصريح أبّن الكثر 
فإنه َّل ميكنه اجلمع بني  ،(554، صفحة 5004مي، ) اجلا "ا الكون خيال *** وهو حق احلقيقةخيال... إمن



اخليال الذي تقرر يف ذهنه أنه مرادف للوهم وبني رؤيته للكثرات الواقعية. لكن حني يتعّرف على القاموس 
 تتبّدد تلك التناقضات ويتبنّي له أن هذه املفردة )اخليال( هلا معىن وجودي دقيق سطّره العارفون َّل العرفاين

تساوق إطالقا العدم وفقدان نفس األمر، وإمنا "ملا كانت مفردة اخليال تدّل على نوع من اَّلنتقال من أمر 
قة الكثرة لعارف هبذا اَّلصطالح لبيان عالإىل أمر آخر، ولو كان هذا املعىن ابطنا وخفّيا فيها؛ فقد استعان ا

ابلوحدة. فالعارف يعترب الكثرات خياَّل، أي أهّنا أموٌر َّل شأن هلا سوى أهنا تدّل على شيء آخر وتنظر إليه 
لتنقلك إليه وهذا األمر اآلخر هو الوجود املطلق. فاخليال وجود لذلك الشيء الذي ي ظهر الوجود ويتجّلى 

 (513م، صفحة 5014)پناه،  ة هلذا الوجود املطلق الذي َّل ميكن إدراكه وَّل ي عقل."به الوجود، فهو عالم
جلاهزة، ألن املفاهيم او القارئ للنصوص العرفانية أن يتحرر من األحكام املسبقة على  توّجبي ذال

ملعريف. الفّنية طيلة قرون متمادية مبا يتناسب وفضاءها ا مصطلحاهتمفهم مراد العارفني مرهون بفهم قاموس 
ا حيمل معىن مميف غري سياقها، وقد زّلت الكثري من األقدام نتيجة القراءات املتسّرعة ملصطلحات العارفني 

نقضها أسهل من طرحها، ، لذلك كان مسألة وحدة الوجودوهذا ما حصل مع  غري مراد العارف إطالقا.
ول يق ا إَّل أعجمها، ألهنا مسألة ذوقية َّل عقلية.اهبعر إن غري أهل الذوق والوجدان على وما أقدم أحد م

: "إن من يتكلم عن وحدة الوجود عليه أن يعرج فكراً من الثرى إىل الثراي اتركا الكائنات بديع الزمان النورسي
أن يرى  لة اَّلستغراق، فيمكنهوراءه ظهراي، حمدقا بنظره إىل العرش األعلى، عاّدًا الكائنات معدومة يف حا

بقوة اإلميان أن كل شيء من الواحد األحد سبحانه مباشرة، وإَّل فإن من يقف وراء الكائنات وينظر إليها 
تمل أن يغرق يف أتثري األسباب ويقع يف مستنقع الطبيعة."  ويرى األسباب أمامه وينظر من األرض، فإنه حي 

 .(403م، صفحة 5001ورسي، كليات رسائل النور )اللمعات(، )الن
احلجر األساس الذي تنبين عليه قضااي علم وارتكازا على ما سبق، فإن قضية وحدة الوجود هي 

 الكالم الصويف، وعلى رأسها قضييت الوحدة اإلنسانية والوحدة الدينية. 
 وحدة اإلنسانيف مفهوم  -اثنيا

إنن  هللاَ َخَلَق آَدَم »يتأسس مفهوم اإلنسان يف اجملال التداويل العرفاين على ما ي عرف حبديث الصورة؛ 
ري ضم فأاثر، وهو من األحاديث اليت غّذت اجلدل الكالمي يف ابب األمساء والصفات، 4«َعَلى ص وَرتنهن 

اإلحالة "اهلاء سجاَّل واسعا بني العلماء، ألن اهلاء وقعت كناية بني امسني ظاهرين؛ "هللا" و "آدم". فقيل أن 
منذ خلقه كانت صورته على الصورة ذاهتا اليت استمر عليها وع رف هبا، الضمري يعود إىل آدم، أي أن هللا "
دفعا لتوهم أنه ملا كان يف اجلنة، كان  ،(561م، صفحة 1185)البوطي، " واليت عليها أبناؤه إىل قيام الساعة

 على صورة غري الصورة اليت شوهد عليها ابتداء. 



ألن سياق  يف احلديث إىل هللا؛ ومتّسك أهل العرفان ومجهور أهل احلديث إبعادة الضمري املستشكل
 يقول، ى ورد فيها التصريح بصاحب الصورةالكالم َّل يعطي إَّل هذه اإلفادة، ويتقوى هذا الفهم برواية أخر 

 كون هلل صورة؟!  تكيف وهنا يعرتضنا سؤال ملّح هو:   .5«الّرمْحَانن إنن  هللَا َخَلَق آَدَم َعَلى ص ورَةن »: ملسو هيلع هللا ىلص فيها 
أبعادا  ن الصورة مبعناها الفزايئي؛ أي الشكل الذي يستلزماين على هذا التساؤل أبجييب الدرس العرف

عىن ، ولكن إرجاع الصورة إىل معناها األصلي، وجتريدها من لوازم املضا، يستحيل نسبته إىل هللا تعاىلوأعرا
ي أن كل أمر يء؛ أمعىن الصورة هو: ما يظهر به الش فيكونمكاين، يوّضح املعىن العميق هلذا احلديث، اإل

ة . "فكل ظاهر يف العامل صورة ممثلة كيانية مضاهية لصور يكون م ظهرًا ألمر آخر وحاكيًا عنه فهو صورة له
 .(5/564، صفحة 1111)ابن العريب م.،  إهلية، ألنه َّل يتجلى للعامل إَّل مبا يناسب العامل يف عني جوهر اثبت."

، مرّده إىل ظهور الذات أبمساء وصفات وأفعال، ألنه ليس يف جتدد التشّؤنلتجلي و اوتنوع صور 
الوجود إَّل هللا واجب الوجود وأمساءه املتجلية يف مظاهر الصور، و"نسبة كل ما سوى هللا إىل هللا كنسبة أشعة 

ولذلك أعاد ابن العريب . (١٦, ص. ٧٨٨٦)مظاهرى, سال چهارم، اپييز و زميستان  الشمس إىل الشمس."
الضمري املستشكل يف حديث الصورة إىل الربزخ بني احلق واخللق، "طلبا حلقيقة أمر الصورة على ما هي عليه، 

 جتليات الذات أبمسائها يفَّل طلبا لتخليصها ألحد الطرفني، فهي ابطنة يف الذات اجملهولة اليت َّل ت علم، ظاهرة 
 .(300م، صفحة 5011)أمعارش،  املفرقة يف العامل، واجملتمعة يف اإلنسان."

ليته جملى لظهور احلق تعاىل، فإن اجمللى اإلنساين يتمّيز عن سائر اجملايل بقاب أبسره إذا كان العاملهذا و 
إلظهار األمساء اإلهلية كلها، والفرق بني املظهر اإلنساين وغريه من املظاهر كالفرق بني مرآة جملوة  وجامعيته

صقيلة، وأخرى غري جملوة وَّل صقيلة. وجبمعية الصورة اإلنسانية على صورة احلق ابطنا وصورة العامل ظاهرا، 
رف تعليم بيده، كما أنه خ ص بش خلقه احلق ملباشرة لذلك مسي البشر بشران، حازت شرف اخللق ابليدي

فكانت األمساء احلسىن كلها مركوزة يف احلقيقة (، 31)البقرة:﴾ ك ل َها  َوَعل َم َآَدَم اأْلَمْسَاءَ ﴿األمساء كلها 
، َّل خللق كلهااإلنسانية، لذلك رفض ابن العريب تعريف اإلنسان على أنه حيوان انطق؛ ألن النطق سار  يف 

. يقول الشيخ األكرب: "فالكشف َّل يقول خبصوص هذا احلّد يف اإلنسان، وإمنا حّد وحده اإلنسان ميّيز
اإلنسان ابلصورة اإلهلية خاصة، ومن ليس له هذا احلد، فليس إبنسان، وإمنا هو حيوان يشبه يف الصورة 

   .(6/551، صفحة 1111)ابن العريب م.،  ظاهر اإلنسان."
إن الصوة اإلهلية كامنة يف مجيع بين آدم دون استثناء، لكنها َّل تكتمل إَّل عند اإلنسان الكامل، 
فالصورة فيه كالصورة يف مرآة نظيفة َّل حيجبها حجاب، ويف غريه من بين آدم كالصورة يف مرآة حيجبها 



علو حدة يف كل البشر إَّل أنه يالصدأ، وهذه منازل ومقامات يف اإلنسانية، وإن كانت احلقيقة اإلنسانية وا
بعضها على بعض ويتفاضل الناس يف مراتبها، "أدانهم منزلة من هو إنسان حيواين، وأعالهم من هو ظل 

فيشارك اإلنسان احليوان  (6/311، صفحة 1111)ابن العريب م.،  هللا، وهو اإلنسان الكامل انئب احلق."
ان الكامل يف الصورة اإلنسانية، ويزيد عليه اإلنسان الكامل يف الدنيا ابجلمع بني األمساء كلها، وبتصريفه اإلنس

. أي أن "رتبة اإلنسان احليوان ومزامحته اإلنسان الكامل ابلقوة، فيما َّل )حتققا( هذه األمساء وعيا وسلوكا
فالصورة يف اإلنسان احليوان   (5/14، صفحة 1111)ابن العريب م.،   يكون من اإلنسان الكامل إَّل ابلفعل."

 مركوزة كّل إنسان قابل جلمع كافة احلقائق األمسائية، ألهناف كامنة ابلقوة، ويف اإلنسان الكامل ظاهرة ابلفعل.
  .فيه ابلقوة، ولكن َّل يصل هبذه القابلية إىل الفعلية إَّل القليل الذين يصدق عليهم لقب خليفة هللا

على الرغم نساين إلوحدة األصل او الوحدة املتعالية اليت تستوعب العاملني،  إىل تلك حييلنا ما سبق
النفس اإلنسانية؛  بوحدةالعارفون اَّلعتقاد بوحدة الصورة اإلنسانية، يعتقد إىل جانب التفريعات. و  من تنوع

 النفس يفوغريهم، أن األصل  وموَّلان،  على غرار الشيخ األكرب واألمريحيث يرّجح أقطاب الدرس العرفاين
، وإمنا احلق تعاىل جعلها يف كل هيكل )جسم( على حسب ما يليق به، وهلا وجهان: أهنا طاهرة َّل خبث فيها

ْلك وهي النازلة إىل أسفل سافلنيوجه إىل امللكوت، وهي هبذا اَّلعتب
 
. ار أمر هللا وروحه املقدسة. ووجه إىل امل

 .(5/548، صفحة 5014)اجلزائري،  فتدّنست بدنس أوانيها، كاملاء الطاهر ينزل يف األواين النجسة.
ه: إنه جلنازة يهودي، فقيل ل ملسو هيلع هللا ىلصوالشاهد على شرف النفس اإلنسانية وتوّحدها؛ قيام رسول هللا 

فيقول األمري: "فاعلم أن سيدان إمام أهل الكشف والوجود حميي الدين  6«أَلَْيَسْت نـَْفًسا؟»يهودي، فقال: 
ه يف هذا: أليست نفسا؟، يف حق يهودي فإنه أرجى ما يتمسك ب ملسو هيلع هللا ىلصاحلامتي رضي هللا عنه قال: "وأما قوله 

أهل هللا، إذا مل يكونوا من أهل الكشف، وكانت بصائرهم منورة ابإلميان يف شرف النفس الناطقة... فاألصل 
ساوي لكوهنا نفسا، فقيامه لعْينها، وهذا إعالم بت ملسو هيلع هللا ىلصشريف، وملا كانت من العامل األشرف قام هلا رسول هللا 

 .(551، 5/550، صفحة 5014)اجلزائري،  نفوس يف أصلها."ال

 -ليه السالمع–ويف موسى  ،ويف أيب جهل ملسو هيلع هللا ىلصيف حممد كامنة  -حسب األمري– احلقيقة اإلنسانيةف
اإلنسان ما حصل و" .التحاقًا معنوايً  قويف فرعون، فإذا كمل اإلنسان وحتقق ابحلقيقة اإلنسانية اْلتحق ابحل

له الشرف على مجيع املخلوقات، حبسن شكله وصورته... فما كان له الشرف إَّل إبنسانيته، وهي قلبه... 
ألهنا هي اإلنسان احلقيقي، وهي حمل جتّلي احلق تعاىل، وهي اليت وسعته: ابلعلم، واملعرفة، والظهور ابألمساء 

 .(1/168، صفحة 5014)اجلزائري،  والصفات."



وكما أن األمساء اإلهلية مركوزة يف اإلنسان من حيث ابطنه، فكذلك املعارف مركوزة فيه، تتحقق آان 
بعد آن، وبقدر ما يتحقق ابملعرفة يتحقق ابخلالفة. يقول األمري: "فالعلوم كلها مركوزة يف حقيقته، تظهر آانً 

إبرادته تعاىل، ألن احلقيقة اَّلنسانية موجودة يف اجلميع، وكل إنسان، مبا هو إنسان، قابل لرتبة بعد آن  
  .(1/501، صفحة 5014)اجلزائري،  اإلنسان الكامل، ولكنهم متفاوتون يف ظهور آاثر اإلنسانية."

ايل وأصل أول اجملجودي على عقيدة احلقيقة احملمدية؛ تنبين عقيدة وحدة النفس يف بعدها الو 
ْن نـَْفس  َوا﴿املخلوقات، والنور األول الذي خ لقت منه العوامل واملكوانت. قال تعاىل:  َدة ﴾َخَلَقك ْم من  حن

(، أي "حقيقة واحدة هي احلقيقة احملمدية املسماة ابلعقل األول وابلقلم األعلى، فاملخلوقات كلها 1)النساء:
نها، إىل غري هناية... فهي األصل واملنبع، وهي دواة العامل، والعامل مجيعه احلروف املستخرجة منها، سواء م

لشيخ األكرب اويرى  .(1/305، صفحة 5014)اجلزائري،  "ة واجلسمانية الطبيعية والعنصريةاملخلوقات الروحاني
النفوس خلقت من معدن واحد كما قال فيقول: "أن  -عليه السالم–املراد ابلنفس الواحدة نفس آدم  أن

ي﴾ فمن روح  :تعاىل َدة ﴾ وقال بعد استعداد خلق اجلسد ﴿َونـََفْخت  فنيهن من ر وحن ﴿َخَلَقك ْم من نـَْفس  واحن
 .(3/410، صفحة 1111)ابن العريب م.،  "السر املنفوخ يف املنفوخ فيه وهو النفس واحد صحّ 

  إذن حني يتحدث العرفان عن اإلنسان / الناس، فإنه يتحدث عن وحدة متوحدة يف أصلها َّل تتجزأ
معة للناس، تذكرهم التوحيدية لإلنسان اجلا ولكنها تتنوع فروعها؛ وحدة األصل وتنوع الفروع، فالرؤية العرفانية

وحدة  ،أبصلهم الواحد؛ وحدة النفس البشرية، وحدة الروح املنفوخ، وحدة احلقيقة اإلنسانية )الصورة اإلهلية(
 تهم،كينون  جوهر، و  وحدة العقل اإلنساين من حيث هو قسمة عادلة بني البشر املعرفة اإلهلية، وكذا حيازة

؛ شأ اَّلختالفتفتيق تلك اهلبة الرابنية من خالل عملية التفكري، ومن مَثّ ين والتنافس بينهم إَّل يفوما التفاوت 
عالمة الدالة ه األمري يف كتابه ذكرى العاقل، أن العقل هو اللذا نبّ  اختالف يف التوظيف َّل يف جوهر الكينونة.

  ، بل بوحدة العقل.واألمابلوحدة الطينية؛ وحدة األب أخوة ليس  م، وأهنناسعلى وحدة ال
إن حقيقة اإلنسانية هي حقيقة الصورة اإلهلية، واحلقائق اإلهلية غري قابلة للتقسيم، واإلنسانية يف 

دة متوحدة يف أصلها متكثرة يف ألوان بريقها، "ومن كان أسري لون املا ين جوهرة واحدة،اجملال التداويل العرفا
يقول . (81, ص. ٧٨٨٦)مظاهرى, سال چهارم، اپييز و زميستان  "ح جب عن إدراك حقيقة الوحدة الذاتية.

هدون تقابالت، يوجد يف كل منها ما يف األخرى، والذين يشامل رااياملك بين آدم اإلمام عبد الكرمي اجليلي: "إنّ 
ا شهود ولذلك ضّل النصارى حني حصرو هبذا، يشهدون هللا تعاىل يف أنفسهم، فيوحدونه على اإلطالق، 

 .(455م، صفحة 5011)مفتاح،  ."احلق يف ثالثة فقط )عيسى ومرمي وروح القدس(



اج منا إىل الوحدة الباطنية لإلنسان، حيت املرّسخ لفكرةاإلنساين الفطري اجلامع  العرفاينهذا الطرح 
وقفة أتمل يف ظل ما ينتجه الراهن من صور التنافر والتعدد املتقابل واملتوازي َّل التعدد مبعىن التنوع لصور 

لذي  ا إعادة صياغة مفهوم اإلنسان الواحد يف قبال اإلنسان الطبيعي املادي األصل الواحد، إنه حيتاج منا
من أحسن تقومي  ، فأنزلتهمعلومة مثسلعة،  اليت صرّيته آلة  مثداثية يف جانبها السل،ي، و كّرسته الفلسفة احل
 فإنه لذات،يؤكد على حقيقة هللا الواحد يف مقام ا ابعتباره الدّنين اإلسالمي أنّ يف حني إىل أسفل سافلني، 

اإلنساَن تلك  -حسني نصرب حس–خياطب اإلنسان أيضاً انطالقاً من حقيقته الذاتية، فال يعترب اإلسالم  
يف اليواننية، إذ َّل يعتربه موجوداً عاصياً ومذنباً  (HOMO)يف اإلنكليزية و (MAN) الكلمة اليت تعادل

يه بوصفه موجوداً ا عن سيّنئاته ومعاصيه، بل ينظر إلهبحىت تكون الرسالة اليت وصلت من السماء َوْصفةً ي كفّنر 
﴾ احتجبت وتلوثت تلك الفطرة فيه نتيجة الهّماً ﴿َلَقْد فطرايً م   غفلة والنسيان َخَلْقَنا اإلْنَساَن يفن َأْحَسنن تـَْقونمي 

  (13م، صفحة 5001)نصر، قلب اإلسالم قيم خالدة من أجل اإلنسانية،  .﴿مث   َرَدْداَنه  َأْسَفَل َسافنلننَي﴾ والذنوب
 ،قيداته ومالبساتهنسان بكل تعغور يف أعماق حمتوى اإلتنطلق من القرآن لالعرفانية اليت تهذه الرؤية 

أفىن اليت  الوحدة وتتقوىأمامه كل اَّلختالفات اإلنسانية الظاهرة،  تنصهر، مل مفهوما إنسانيًا خالداً حت
 7هو الوثنا تراه غري الواحد فوكّلم***  مثنويّنا حانـوت الوحـدة يقول موَّلان: العارفون حياهتم ألجل نشرها.

 وحدة الدينيف مفهوم  -اثلثا
كر القضااي حساسية يف ساحة الف أكثراألداين من الدين أو ما ي عرف بوحدة وحدة  عقيدةتعترب 

ن الفارض واب مع الشخصيات الصوفية األكثر جدَّل على غرار احلالج الصريحبروزها اإلسالمي، وقد كان 
قوله: ببن العريب كما يؤكد حسني نصر ا، لكنها ظهرت يف أجلى صورها مع وغريهم وجالل الدين الرومي

"وما جيذب اَّلهتمام مبذهب ابن عريب إميانه بوحدة احملتوى الديين الباطين يف كل األداين، وهو اعتقاد مقبول 
 .(111م، صفحة 5011)نصر،  عند الصوفيني، ولكن ندر أن يستقصيه أحد على منوال احلكيم األندلسي."

حاول حىت  ،، َّلسيما مع استقواء املعارضة الفقهية للعرفان الصويفالعقيدةهذه  مرتتلبث أن ضمل و 
نو/ عبد يرواد املدرسة الفلسفية التقليدية بلورهتا وإعادة بعثها، وعلى رأسهم مؤسس املدرسة العارف "رونيه ج

"فريتجوف شيون / عيسى نور الدين أمحد" الذي  Frithjof  Schuon الفيلسوفالواحد حيي" مث 
لذي شرح املفكر اإليراين سيد حسن نصر ا وحنى حنوهأعاد صياغتها حتت مسمى "الوحدة املتعالية لألداين"، 
 .أكادمييوحواراته على مستوى عاملي هذه النظرية ونظّر هلا يف العديد من مؤلفاته ومقاَّلته 



ن أهذه النظرية )الوحدة املتعالية لألداين( أو نظرية وحدة املضمون والكثرة اخلارجية لألداين، مفاد 
األداين وجهات نظر  إىل حقيقة  واحدة ؛ ألن أهل كل دين  قد نظروا إىل هللا نظرًة ختالف نظر اآلخرين، 

تها بروح ميع األداين ميكن تسمي، وأن هناك حقيقة واحدة متعالية ماورائية جلواجلميع ينشدون شيًئا واحًدا
الدين املشرتك، ويوجد فرق بني احلقيقة املتعالية اليت هي واحدة فقط وليس بوسع أحد إدراكها، واحلقيقة 

التوحيد د حيي "الشيخ عبد الواحالدينية اليت ليست إَّل صورا خارجية لتلك احلقيقة الباطنية الواحدة. يقول 
لكل وجود هو يف األساس واحد، هي عقيدة أساسية تشرتك فيها كل امللل األصلية اإلقرار أبن املبدأ احلق هو 

السويّة، بل ميكن القول إّن التطابق بني مجيع هذه امللل يظهر أبوضح كيفية يف عني هذه العقيدة، إىل حّد 
َّل تظهر و اإلفصاح عنها بنفس التعبري، وابلفعل، عندما يكون املقصود هو التوحيد، فإن كل تعدد يزول، 

 .(413م، صفحة 5011)مفتاح،  اَّلختالفات الشكلية إَّل حني ننزل إىل الكثرة."
نواع  نوع من أفاهلل اخلالق فوق كلّ "حسني نصر بــوحدة احلقيقة وكثرة الوحي؛  املعىن يعرّب عنه هذا

وم نزّه عن الصفات اليت متيز املوجودات عن بعضها البعض، مع ذلك فهو جّل ...التثنية واَّلرتباط واحلاجة
وعال مبدأ الوجود وأّوله، وآخر كلّ شيء ومنتهاه. والشهادة ابلتوحيد تقع يف قلب املنظومة العقيدية اإلسالمية 

إلسالم قيم خالدة )نصر، قلب ا "يتّم هبا إسالم املرء اليتوعبارة )َّل إله إَّّل هللا(، هي عنوان التجّلي التوحيدي 
 (1،10م، صفحة 5001من أجل اإلنسانية، 

ذ كر سالفا أن املعادلة األساسية اليت حتكم الوجود هي أنه َّل يوجد إَّل احلق تعاىل ومظاهره املتجلية، 
فكل ما سوى هللا هو جتلّ  هلل وفق الثالوث اإلهلي: اجلمال، اجلالل، والكمال. وَّل ميكن فّض مغاليق هذه 

، وعلى أساس ذلك تلفة ومتجددة وغري متناهيةجتليات هللا وشؤوانته خم. و التجلياملعادلة الوجودية إَّل مبفتاح 
هو  األمساء اإلهليةتنوع فاَّلعتقادات وتتكثر كثرة َّل حيصيها إَّل هللا تعاىل.  تعددختتلف املخلوقات وتتنوع، وت

صى، فكل صاحب ، تكثر اَّلعتقاداتمنشأ " صى كذلك اَّلعتقادات َّل حت  فكما أن األمساء اإلهلية َّل حت 
وكما أن األمساء  ..تصور يف نفسه أمراً ما يقول فيه: هو هللا فيعبده، وهو هللا َّل غريه.عقد يف احلق تعاىل ي

اإلهلية َّل تنحصر، كذلك اَّلعتقادات َّل تنحصر، ألن كل اعتقاد من كل خملوق أثر اسم من األمساء اإلهلية 
 .(181، 3/168، صفحة 5014)اجلزائري،  جتلى به احلق على ذلك املخلوق.
ألداين مجيع اوتكافؤ هل هذا يعين اإلقرار بصحة أمهها:  ،استفهامات خّلفت هذه القراءة عّدة

 طرح سؤال الفرق بني الدين والتدين.ذه اإلشكالية انسخها ومنسوخها؟ وألجل أن يفّك العرفان ه
 ما الفرق بني الدين والتدين؟   



ومن  أن "الدين دينان: دين عند هللا وعند من عرّفه احلق تعاىل علىالشيخ األكرب يف فصوصه،  نّبه
عّرف من عرفه احلق. ودين عند اخللق، وقد اعتربه هللا. فالدين الذي عند هللا هو الذي اصطفاه هللا وأعطاه 

ْساَلم ﴾ وهو اَّل الرتبة العليا على دين اخللق... وهو قوله تعاىل: ﴿إنن  الدّنيَن عنْندَ  نقياد. فالدين عبارة اَّلل ن اإْلن
عن انقيادك، والذي من عند هللا تعاىل هو الشرع الذي شرعه هللا تعاىل... ]والدين الثاين[ هي النواميس 
احلكمية اليت مل جيئ الرسول املعلوم هبا يف العامة من عند هللا ابلطريقة اخلاصة املعلومة يف العرف ]كقوله 

ع ﴿َوَرْهَبانني ًة ابـَْتَدع وَها﴾[ فلما وافقت احلكمة واملصلحة الظاهرة فيها احلكم اإلهلي يف املقصود ابلوضتعاىل: 
 .(16، دت، صفحة )ابن العريب م. املشروع اإلهلي، اعتربها هللا اعتبار ما شرعه من عنده وما كتبها هللا عليهم."

 أصله، وهو واحد يف مجيعاهو الشرع اإلهلي الذي أنزله على رسله، و دينان؛ دين عند هللا  فالدين
ان جالل الدين: ، يقول موَّلمتعدد يف صور الشرائع اليت يظهر هبا يف كل زمن بصورة شريعة ن،ي ذلك الزمن

الذي والدين الثاين . 8من بذرة واحدة نبتت هذه الطرق ملجؤها بيت واحد *** هذه اآلَّلف من السنابل
م اإلهلي اليت مل ي رَسل هبا ن،ي، وإمنا وضعها اخللق كالرهبانية، وملوافقتها للحك عند اخللق يتمثل يف الطقوس

 الذي عند اخللق.و الفرق بني الدين الذي عند هللا هو ه فإن الفرق بني الدين والتديّن اعتربها هللا شرعا. وعلي
اسب على قدر تديّنه، اْلم َنافنقننَي يفن  ﴿إنن   إدانة النفاق يف وضوحاجند القرآن إذا رجعنا إىل حيث  واملرء حي 

(، فإذا أردان مقارنة أشكال خمتلفة من الكفر 146الد ْركن اأْلَْسَفلن منَن الن ارن َوَلْن جتَنَد هَل ْم َنصنريًا﴾ )النساء: 
  .يلة، خاصة إذا مل تصله الدعوة األصاملخلص أو الراهبفإن املنافق سيكون ابلتأكيد أسوأ من الزرداشيت 

َّل توجد إَّل يف الظاهر، أما يف الباطن فال وجود إَّل حلقيقة  وفق عقيدة وحدة الدين الكثرة إن
ية واملنظور ؤ واحدة؛ الواقع ذو أبعاد واحلقيقة ذات بطون. لذا يتكرر يف مثنوي موَّلان مفردة "منظر" وي راد به الر 

 9خيتلف املؤمن واجملوس واليهود: من خالل املنظر اي عقل املوجود *** موَّلان. يقول والنظرية
فهنا يذكر موَّلان ثالثة أداين عاملية: اإلسالم واجملوسية واليهودية، ومراده ابملؤمن هو املسلم. واختالف  

ل رؤية األنبياء، مهذه الثالثة هو اختالف يف املنظر والرؤية، وَّل تقتصر هذه الرؤية على األتباع فقط بل تش
فاحلقيقة واحدة ولكن األنبياء بتعددهم وتنوعهم ينظرون إليها من زوااي متنوعة ومتعددة، أي أن احلقيقة 
تتجلى هلؤَّلء األنبياء من عدة مناحي ونوافذ، وعليه يكون السر يف اختالف األداين يكمن يف تنوع التجليات 

 (٧٤, ص. ٧٨٨١)سروش,  يف عامل الوجود واختالفها.
 وعلى هذا األساس ت فس ر أبيات ابن العريب املشهورة:

 لقد كنت قبل اليوم أنكر صاح،ي * * * إذا مل يكن ديين إىل دينه داين



 لقد صاَر قلـ،ي قابالً كَل ص ـورة  * * * فـمرعًى لغـــــزَّلن  وَديٌر لر هبـَــــانن 
 ألوثــان  وكعـــبة  طـائـــف  * * * وألـواح  تـوراة  ومصـحف  قــــــرآنوبيٌت 

 (55م، صفحة 5006)ابن العريب م.،  أديـن  بدينن احلــــبن أّّن توّجـهـْت * * * ركـائـبه  فالدين ديـين وإيـَماين
 

 :عبد القادر األمري وعلى منوال شيخه، يقول
 ففــي أنــا كل مــا يؤّملــه الورى  *  *  *  فمن شاء قرآان ومن شاء فرقانــا
 ومن شاء توراة ومن شاء إجنيال  *  *  *  ومن شاء مزمارا زبورا وتبيانـا
 ومن شاء مسجدا يناجيه ربُّه   *  *  *  ومن شاء بيعًة انقوسا وصلباان

 أصناما ومن شاء أواثانً ومن شاء كعبة يقّبل ركنها  *  *  *  ومن شاء 
 (1/56، صفحة 5014)اجلزائري،  ومن شاء خلوة يكن هبا خاليا  *  *  *  ومن شاء حانة يغـازل غزَّلنـــا

تراها  اثنيةو قمة التسامح اإلنساين، ل ومظهرا ذوقاً إميانياً تراها  واحدة: قراءتني أنتجتهذه األبيات 
خارج اجملال  غري متاح صمثل هذه النصو  مناقشةواحلقيقة أن  .وهدماً للدين وتضليال للمعايري للشريعةمتّييعاً 

مبحث اإلنسان ك،  عضايفسر بعضها ب مرتابطة باحثم جمموعة يف سياق يتمفّك شفراهتا ف التداويل العرفاين،
شيخ يقول الشيخ حممود الغراب معّقباً على أبيات ال. التجلي ووحدة الوجود، ومشول الرمحة مبحثيالكامل، و 

صور  وسبب اخللط عندهم بني التجلي اإلهلي يف...خالف قصد قائلهااألكرب: "َفهنم من قرأ هذه األبيات 
العبد من  وبني العقيدة املأمور هبا -وهو املقصود هبذه األبيات-اَّلعتقادات ومشاهدة احلق يف كل اعتقاد 

سله، فإن التجلي يف صور اَّلعتقادات راجع إىل املتجلي، وهو احلق تعاىل، وأما العقيدة احلق على ألسنة ر 
 م(1110، )الغراب فراجعة إىل العبد الذي جيب عليه أن يعتقد يف هللا ما أ مر به على لسان الرسول."

 البيت التاّمة عن وجود اآلخر. مث ينتقل إىليدلّنل على الغفلة إذا عدان إىل أبيات ابن العريب جنده 
يريد منها وإمنا ه، شخصهبا  قصدَّل ي، فهو كلمة )قل،ي(  ، متمثلة يفاإلنسان الكامل مشريا إىل حقيقة الثاين

سب اليت وسعت ما مل تسعه السماوات واألرض ح اإلنسان مسجود املالئكة، ويريد ابلقلب احلقيقة اإلنسانية
 ".ييف قوله: "فف املتكلم األمري من ايءالذي يرمي إليه قصود امل ذاتوهو  .النص القرآين

مبحث اإلنسان  سياق ففهمه يتم يف، وأما البيت الثاين َّلبن العريب: "لقد صاَر قلـ،ي قابالً كَل ص ـورة "
لوق على اإلنسان الكامل خم كون،  اإلنسان متنوعة ومتضادة الصّور اليت تعّينت هبا حقيقة أن حيثالكامل، 

نفرتض  ؛انيةوإذا ما أردان التطبيق املصداقي هلذه الصّور يف احلقيقة اإلنساليت َّل هناية لتجلياهتا.  الصورة اإلهلية
َّل ميكن تصّور العبودية والتسليم و هي  لساجدلصنم، فالصّورة اإلهلية اليت تعنّي هبا هذا ا صًا ساجدشخ أنّ 



الساجد  هنا تعّينت الربوبية اليت تقتضي العبودية اليت تصّور هبا قلب هذا اإلنسانف ة،عبودية من دون ربوبي
سقط أ ساجدغري أن  هذا ال صريح الشرك وفق معايري الدين األصيل،هو صداق املهذا صحيح أن  للصنم.

لصحيحة فقط، احقيقة قلبه تسعى حنو الربوبية إّن ف ومنه الربوبية األصيلة الصحيحة على مصداق ومهي.
هي الصورة اليت حيققها اسم  ساجدالصورة اليت ينحو إليها هذا الهذه  .يف صنم ابئس الكن ومهه شاهده
  لفظ الرب من حيث دَّللته الوضعية وما يعطيه معناه يف أصل وضعه أن يسعاألمري: " فيهالرب، الذي يقول 

اد يف ق عن اعتقاد ما، ويظهر بصورة كل اعتقكل اعتقاد ي عتَقد فيه، كان ما كان ذلك اَّلعتقاد، فال يضي
نفس معتقده وهو تعاىل رب واحد من حيث الذات، كثري من حيث جتليه بصور املعتقدات اليت هي صور 

 .(5/386، صفحة 5014)اجلزائري،  وهللا الواسع العليم."..اليت َّل هناية لظهوراهتا ابلصور.أمسائه، 
 .ملكة سبأ اليت كانت تعبد النور الذي يعطي احلياة هلذه النشأة األرضية "بلقيس" ؛ذلك أيضا مثال

رمز احلياة.  ، وميثلما عبدت املادة الشمسية، وإمنا عبدت النور الذي ميثل مجاهلا وهباءها يف احلقيقةهي 
فالظاهر شرعا أن عبادة النور شرك، لكن النور الذي يعطي احلياة وينعش األرض هو يف حقيقته خاصية 

فالنور تعنّي من تعّينات هللا  الشمس. ة ظهر يف صورة هللا تعاىل ابلنوري، وتعنيُّ "النور"إهلية، وجتلّ  َّلمسه تعاىل 
صى عددا، بدَّلً ، و (النورية)حصرت األلوهية يف صورة واحدة من صورها  حنييس، خطأ بلقو  تعاىل اليت َّل حت 

نور املطلق، غري صد بلقيس كان القفمن أن تعبد النور املطلق )هللا تعاىل(، عبدت النور املقّيد يف الشمس. 
ومهها   أن  فهي يف األصل عاشقة للنور املطلق غري (،النور الشمسي)أهّنا أخطأت وقّيدته يف نور ضيق وحمدود 

 .وهذا اخلطأ سار  يف مجيع مراتب املمارسات الشركية للمشاركة واملشاهبة، جزئي وجّهها إىل نور ضيق
َنا َوأ ْنزنَل إن  َوق ول وايفسر األمري قوله تعاىل: ﴿يف هذا السياق  ل ذني أ ْنزنَل إنلَيـْ لَْيك ْم َوإنهَل َنا َوإنهَل ك ْم َآَمن ا ابن

ٌد َوحَنْن  َله  م ْسلنم ونَ  : ف أهل الكتابا لكل طائفة من طوائأنه تعاىل أمر احملمديني أن يقولو فيقول: "، ﴾َواحن
ل ذني أ ْنزنلَ  ﴿َآَمن ا ى إليكم يف صور التقييد : أي جتلَوأ ْنزنلَ . ق عن كل تقييدنا وهو اإلله املطل﴾، أي جتّلى إليابن

والتشبيه والتحديد، وهو هو املتجّلي إلينا وإليكم، فليس النزول واإلنزال والتنزيل واإليتاء إَّّل ظهورات 
وإن  رية،حدة حقيقة، كما قال يف آي كثوجتليات... فإهلنا وإله كّل طائفة من الطوائف املخالفة لنا واحد و 

 ((411، 1/410، صفحة 5014)اجلزائري،  "ه.، وتنّوعت ظهوراتباينت جتلياتهت
فإن  ،وهنا نفتح قوسا، استكماَّل لتحليل أبيات ابن العريب، ونعود إىل موضوع اإلنسان الكامل

القلب اإلنساين )احلقيقة اإلنسانية( يسعى دوما حنو الكمال املطلق املتمثل يف احلقيقة اإلهلية املطلقة، غري 
ها متقرابً هلا بكل إخالص، يف حيثية من حيثياته فيعبد -علوا كبرياتعاىل –أن  الوهم يصنع فيه صّوراً تشبه هللا 



هذا الكمال  (3)الزمر:﴾﴿َما نـَْعب د ه ْم إنَّل  لنيـ َقرّنب واَن إنىَل اَّلل ن ز ْلَفى متخذا إايها وسيلة للوصول إىل الكمال املطلق
املطلق هو احملبوب ابلذات، وهو الذي يسعى إليه كل إنسان، إَّل  أن  الوامهة هي اليت تزّيف له املصداق 

يكون احملّب فإلهلي، فيه اجلمال انه جتلى نسان إنساان مجيال ألاإل ياً. فقد حيباحلقيقي وتصنع له مصداقاً ومه
هي  حة حباً وعشقاً املخلوقات املسبّ  فكل حمّباً للجمال اإلهلي املطلق، ولكنه قّيده يف صورة حمبوبه اإلنسان.

وهو سبحانه  ،الذي خلقها حّباً ألن يعرّفها بهاجلمال املطلق.  صاحبحنو هللا تعاىل  يف حركة حّبية مستمرة
 غري أّن هذه املخلوقات لتومهاهتا ختطئ يف املسري وتضّل السبيل. 10به ورمحتهَّل ينفك يرشح عليها حب

 ؛ راقالناي، فهو يشكو تباريح الف ىل حديثإأن نصغي يف مثنويه  موَّلان دعاانهذا املعىن ألجل 
 قالناي إذ يشكو وحيكي عن آَّلم الفرا ىلإاصغ 
 الغاب وأان أحن  إىل أصلي عن انفصلت مذ

 يئنون مع أنيين والنساءحىت غدا الرجال 
 11)الرومي( كل من أصبح بعيداً عن أصله، يعود ليبحث عن يوم وصاله

رمحة حمراب العشق، وتبحث عن الاحلقيقة يف يف هي يف الصحراء  اليت كانت الغزَّلن  ومن هنا
َعينن قـَْلب   َعينن َما َوسن »هو قلب اإلنسان:  رمحة الواسعةالظرف و  ،الواسعة ي َوََّل مَسَائني َوَوسن ْؤمنن   أَْرضن

 
َعْبدني امل

. لدين وَّل يعين أنّه على حق وفق معايري ا ،يف حمراب العشق هو يف احلقيقةيف ديره،  والراهب 12«اهلنيّن
 والطائف .يف حمراب العشق يطلب معشوقه، وإن كان يف ضالل مبني هويف بيت أواثن  واملاكث .الصحيح

يقّيد املعشوق ف، ويطلب معشوقه. وقد يطلب معشوقه الذي هو اجلنة، أيضا هو يف حمراب العشق كعبة،لاب
هللا تعاىل،  رييد جنة الذات هللا تعاىل مبا هوفهو اجلنة، وقد يعشق هللا تعاىل، املطلق بظرف خلقي ضيق 

ك يف قل،ي رك ولكن عَقَد حبُّ : "وعزّتك اي رّب ما بكائي شوقا إىل جّنتك وَّل خوفا من ان رابعة العدوية قالت
 .(55م، صفحة 1141)احلريفيش،  عقدًة َّل حيلها إَّل النظر يف وجهك الكرمي."

لتوراة أو إذا أتمل اإلنسان يف ألواح افب اعتقاد الشخص ونيته، ، تتعنّي دائرة املعشوق حسعليهو 
مصحف القرآن، فهو يف حمراب العشق، ويطلب املعشوق، غري أن  التورايت يطلب معشوقًا مبقدار ما تتسع 

 .له تعاليم التوراة، والذي يقلب مصحف القرآن يطلب معشوقاً بسعة القرآن ورحابته اليت وسعت مجيع الكتب
 َّليوصلهم إىل املعشوق احلقيقي، غري أن كل جتربة دينية  الذي، 13بدين احلب إذن، الكل يدين

صر، ثالثة )ن . والعارف الكامل "إذا عاش دينه بكماله فقد عاش كل األداين"ختلو من صبغة عقدية تلوهنا

ى َربَُّك َوَقضَ : ﴿قوله تعاىلعابد إمّنا عبد احلق من وجه، بربهان  كلو   (113، صفحة 5011حكماء مسلمني، 



ه ﴾ )اإلسراء: وإمنا . ..عبد غريهحكم تعاىل أنه َّل يعبد عابد إَّل إايه، فمحال أن ي  " (.53َأَّل  تـَْعب د وا إنَّل  إناي 
 .(5/511، صفحة 5014)اجلزائري،  "به رسل هللا من أوامره ونواهيه هلك من هلك، من جهة خمالفته ملا جاءت

ن حيث م لعباداته، فهم جمبولون على ذلك "اعلم أن هللا خلق مجيع املوجودات يقول اجليلي:
األصالة، فما يف الوجود شيء إَّل وهو يعبد هللا تعاىل حباله ومقاله وفعاله، بل بذاته وصفاته، لقوله تعاىل 

َنا طَائنعننَي﴾  وليس املراد من السموات إَّل أهلها، وَّل واألرض: ﴿للسموات  انْئتنَيا َطْوًعا أَْو َكْرًها قَالََتا أَتـَيـْ
ْنَس إنَّل  لنيَـْعب د ونن  باد هللا ابلضرورة، ولكن فهم ع...﴾ابألرض إَّل سكاهنا، وقال تعاىل: ﴿َوَما َخَلْقت  اجلْنن  َواإْلن

و تضيات األمساء والصفات والعبادات ألن هللا تعاىل متجّل ابمسه املضّل كما هختتلف العبادات َّلختالف مق
متجّل ابمسه اهلادي، فكما جيب ظهور أثر امسه املنعم، كذلك جيب ظهور أثر امسه املنتقم، واختلف الناس 

َدةً   عباد هللا جمبولني يعين ﴾يف أحواهلم َّلختالف أرابب األمساء والصفات، قال تعاىل: ﴿َكاَن الن اس  أ م ًة َواحن
رنيَن َوم ْنذنرنيَن﴾ ليعبده من اتبع الرس ل من على طاعته من حيث الفطرة األصلية ﴿فـَبَـَعَث اَّلل   الن بنيّننَي م َبشّن

حيث امسه اهلادي، وليعبده من خيالف الرسل من حيث امسه املضّل، فاختلف الناس وذهبت كل طائفة إىل 
َْمدنهن لقوله تعاىل: ﴿َوإنْن منْن َشْيء  إنَّل  ي   ،من يف الوجود عابد هلل تعاىل فكل ...ما علمته أنه صواب َسبّنح  حبن

َوَلكنْن ََّل تـَْفَقه وَن َتْسبنيَحه ْم﴾ ألن من تسبيحهم ما يسمى خمالفة ومعصية وجحودا وغري ذلك، فال يفقهه  
ييد بشيء دوه من حيث اإلطالق بغري تق"إَّل احملمديون فإهنم عب كل عابد قيده يف صورة معينةفكّل أحد." 

  (568 -565م، الصفحات 1111)اجليلي، اإلنسان الكامل يف معرفة األوائل واألواخر،  من أجزاء احملداثت."
فإن العارفني ن، صحة التعّبد جبميع األداييقرر  على العرفان أبنهيف احلكم وحىت َّل يستعجل القارئ 

قوله تفسريه ل  يفكقول األمري ابلبطالنالعقائد املخالفة للعقيدة الصحيحة  يف املقابل َّل يرتددون يف نعت
َفاٌء َوَرمْحٌَة لنْلم ْؤمننننَي﴾ )اإلسراء:تعاىل: ﴿ َن اْلق ْرَآنن َما ه َو شن  هي(، أن العلل اليت القرآن شفاؤها 85َونـ نَـزّنل  من

أن املسلمني   ،اجليلياإلمام  كذلك يؤكد .(1/503، صفحة 5014)اجلزائري،  .والنحل الزائفةالعقائد الباطلة، 
ت مْ كما أخرب هللا تعاىل:﴿ ﴾ ألن نبيهم حممدا  ك نـْ ياء، ودينه خري األداين، خري األنبملسو هيلع هللا ىلص َخرْيَ أ م ة  أ ْخرنَجْت لنلن اسن

ب وبعثه ابلرسالة كائنا من كان فإنه ضال شقي معذملسو هيلع هللا ىلص وكل من هو خبالفهم من سائر األمم بعد نبوة حممد 
دا هؤَّلء فكلهم وتوحيد، وما ع فاملسلمون أهل التوحيد، والعارفون أهل حقيقةابلنار، كما أخرب هللا تعاىل... 

 (551م، صفحة 1111)اجليلي، اإلنسان الكامل يف معرفة األوائل واألواخر،  مشركون."
خمتلف األداين، َّل تعين أبن  يف القائلة أبن احلقيقة اإلهلية جتد متظهراهتاالعرفانية فاحلقيقة  وعليه فإن

ب على أن الواج ونالعارف ولكن يؤكد .وأهواءهمالناس هلم كامل احلرية أبن خيتاروا أي دين يالئم أوهامهم 



ا َّل ، ألن مجيع األداين السابقة ت لغى مبوجب الوحي القرآين، وهذملسو هيلع هللا ىلصالناس اتباع الشريعة اليت جاء هبا حممد 
 منا ابت كل ما ميكن اَّلستفادة منه مندجمًا يف تعاليم الوحي القرآينإَّلتباع، و أهنا أداين َّل تستحق ا يعين

الناسخ لكل سابق، وتصبح األداين السالفة منتهية الصالحية حبضور الدين اخلامت. يقول ابن العريب: "والشرائع  
فيت ت الشمس خبني هذه األنوار َكنور الشمس بني أنوار الكواكب، فإذا ظهر ملسو هيلع هللا ىلص كلها أنوار، وشرع حممد 

مع  ملسو هيلع هللا ىلصأنوار الكواكب، واندرجت أنوارها يف نور الشمس فكان خفاؤها نظري ما نسخ من الشرائع بشرعه 
وجود أعياهنا كما يتحقق وجود أنوار الكواكب، وهلذا ألزمنا يف شرعنا العام أن نؤمن جبميع الرسل ومجيع 

ق الن،ي ا فرجعت الطرق كلها انظرة إىل طريشرائعهم أهنا حق فلم ترجع ابلنسخ ابطال، ذلك ظن الذين جهلو 
 .(6/551، صفحة 1111)ابن العريب م.،  فلو كانت الرسل يف زمانه لتبعوه كما تبعت شرائعهم شرعه."ملسو هيلع هللا ىلص 

ه كمة من اجلزاء والعقاب، َّل تتحملحلاإسقاط  وابلتايل، أي حبقانيتهاإن القول بوحدة األداين، 
صارى واملشركني لنجد وصف اليهود والن كربى النصوص العرفانية، ويكفي أن نلقي نظرة على  العارفني مقوَّلت

حمد مب الكفرمأمورون ابلتوبة من  أبهنم غري احملمديني األمري ويدعو، بل 14هوغريهم ابلكفر والضالل وغري 
اَّلسم "املّضل" إىل اَّلسم "اهلادي"، وكالمها داخل حتت اَّلسم اجلامع "هللا"  إىل اإلميان به، فريجعون من ملسو هيلع هللا ىلص

فتابوا من هللا بوجه، إىل هللا بوجه، فما كانوا خارجني عن هللا، مث اتبوا ورجعوا إىل هللا، فإّن اخلروج عن هللا 
ْن َورَائنهنْم حم نيطٌ حمال، إذ هو القائل: ﴿  .(5/118، صفحة 5014)اجلزائري،  ﴾."َواَّلل   من

، تبقى هذه املسألة من أعمق املسائل العرفانية  اعتربوها  حيث ،بشهادة العارفني أنفسهموعلى كلّ 
ظر للع صاة بنظر من ن: "لالتساع اإلهليكملمح   األمريقول وخنتم ب. َّل ي فشى لغري أهلهوسرّا حرية احلريات 

 .(1/551، صفحة 5014)اجلزائري،  َمَقَتهم، ومن نظر إليهم بعني احلقيقة عذرهم."الشريعة 
 خامتة

 :هي مجلة من النتائج ذكره إىل استخالص يؤّدينا ما تقّدم
مسائل  ةعد يستلزم اخلوض يف -سيما الوجودية–إن اإلقبال على مناقشة أي مسألة عرفانية  -أ

توقف يلعبة ترتيب األلوان أو ما يسمى بــــ"مكعب الروبيك"،  -إن جاز لنا التشبيه– وكأنه، هباأخرى متعلقة 
كل شيء يف كل " مرتبط ابلكل، كشأن تركيبة الوجود،ترتيب كل جهة على ترتيب بقية اجلهات. فالكّل 

 -حسب تعبري األمري عبد القادر-" شيء
كانت نظرية وحدة الوجود تعرب عن تلك الوحدة املطلقة املتعالية يف بعدها امليتافيزيقي،   إذا -ب

فنظرية وحدة اإلنسان اليت يلخصها حديث الصورة تعرب عن تلك الوحدة املطلقة املتعالية يف بعدها الفيزيقي، 



حلقيقة اإلهلية املتعالية، وحدة اب اتوت تّوج هذه الوحدونظرية وحدة الدين تعرّب عنها يف بعدها الديين الشعائري. 
 تتضايف مع الفطرة اإلنسانية تضايفا دَّلليا، فاحلقيقة عالمة من عالمات الفطرة واليتاجلامعة لكل البشر، 

 النوع اإلنساين.السليمة اليت فطر هللا عليها 
 ينسخ الالحق َّلوأنه  القائلة ابلتسوية بني مجيع الدايانت وحقانيتها، وحدة األداينإن نظرية  -ج

 منها السابق، قد أ لصقت أبقطاب العرفان سيما الشيخ األكرب، بيد أن جمّرد قراءة سريعة لكنها منصفة
  م.همل ترد يف متوهنم، رغم حماولة الكثري من الدارسني استنطاقها من نصوصلنصوصهم تكشف أن هذه النظرية 

ومن حنى  عرفان ابن العريبصحيح أن  أنه هيهناك نكتة حيسن اإلشارة إليها يف هذه اخلامتة، و  -د
حنوه ميكن وصفه أبنه عرفان وجودي، فيه نظرية وجودية متكاملة، وأن جّل القضااي اليت اشتغل عليها هذا 

رح العرفاين أّن هذا الص يبدو من خالل الدراسةالنوع من العرفان تنبين أساسا على نظرية وحدة الوجود، لكن 
هو "اإلنسان الكامل"، وهذا ما استقطب جّل اهتمام لوجود" فقط، وإمنا جوهره  "وحدة ايتلّخص يفَّل 

 أقطاب العرفان عموما والعرفان يف بعده الوجودي خصوصا.
، ب الديين واملذه،يالتقري يف قد حاز األسبقية بنظرايته الوجودية واإلنسانية إّن اَّلجتاه العرفاين -ه

صهر لرمبا جنح يف  ،، ولوَّل احنصاره النخبويلعرفان على التجربة العرفانيةولوَّل سيطرة املفاهيم املكّونة للغة ا
 . تعاىلما بني فرقاء السفر الديين حنو هللا  ةفوَّلذي حواجزوتذويب 

احلقيقة  جتذب اجلميع إىل اجلاذبية الواسعة اليت فكرة ترّسخ لدى العارفالوحدوية  ةرؤيإن ال -و
قيقة اإلهلية فإن وحدة احل اتمهما اتسعت هوة اَّلختالفاألرضية مبن عليها، فاملطلقة كما تفعل اجلاذبية 

مادامت احلقيقة  ،التبايناتكل   أمامهاوالقيم اإلنسانية هي اجلامعة للناس أمجعني، وهي البؤرة اليت تتالشى 
: "انش د اإلنسانية، هذا انلذا يقول موَّل تتجه حنو إثبات هللا وقيمه السامية أّوًَّل، وتكرم اإلنسان وحترتمه اثنيا.

 .(131)الرومي ج.، دت، صفحة  هو املقصود والباقي إسهاب، عندما ي زخرف الكالم كثريا ي نسى املقصود."

 اهلوامش

 .(3111﴾، )َوه َو ال ذني يـَْبَدأ  اخْلَْلَق مث   ي عنيد ه  َوه َو أَْهَون  َعَلْيهن  البخاري، كتاب بدء اخللق، ابب: ما جاء يف قول هللا تعاىل:﴿أخرجه  1
 األشاعرة ابستحالة بقاء عرض وقتني. ما يعرّب عنههذا  2
يف حد ذاهتا؛ ألن  هذه النظرية تؤكد من جهة  "Paradoxalثل مفارقة "قد يثار هنا إشكال مفاده: أن  نظرية وحدة الوجود املطلقة مت 3 

ثرة كعلى الوحدة احلقيقية، ومن جهة أخرى تؤكد على الكثرة احلقيقية أيضاً. فإذا كانت الوحدة حقيقية فال معىن لتحقق الكثرة، وإذا كانت ال
ة ودقيقة جداً يف النسق لعرفاين متتاز أبمهية فائق حقيقية فال معىن لتحقق الوحدة؟! واجلواب عن هذا اإلشكال جيران إىل حتليل مسألة يثريها

ناه من ص پهذا املوضوع: كتاب العرفان النظري مبادئه وأصوله ليد هللا يزدان مصّنف عاجل الوقت نفسه، هي مسألة احليثيات. ولعّل أحسن 

                                                           



                                                                                                                                                                          

جلة يف ضوء تعدد احليثيات، املنشور مب. ومقال الدكتور سجاد صاحل شنيار حتت عنوان: تبيني وحدة الوجود العرفانية 511إىل  111
 . 318إىل ص  585م، من ص5014، 5، العدددراسات اترخيية اليت تصدرها جامعة البصرة

كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، ابب: يدخل اجلنة وأخرجه مسلم،   (5551أخرجه البخاري، كتاب اَّلستئذان، ابب: بدء السالم، ) 4
 (5841ري، )ل أفئدة الطأقوام أفئدهتم مث

كتاب: اجلنة وصفة نعيمها و أهلها، ابب: يدخل .و (116-5618، كتاب: الرب و الصلة، ابب: النهي عن ضرب الوجه، )رقم: رواه مسلم 5
 . (58اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري، )

 (151ب: القيام للجنازة، )(، ورواه مسلم، كتاب: اجلنائز، اب1315أخرجه البخاري، كتاب: اجلنائز، ابب: من قام جلنازة يهودي، ) 6
 (.٧٥١موَّلان، دفرت ششم، بيت )مثنوّي ما دكان وحدت است ***غري واحد هرچه بيين آن بت است.   7

 (٨٩١٧ – ٨٩١٠، دفرت ششم، ابيات موَّلان، مثنوی) .سنبل از يک دانه استاين طرق را خملصش يک خانه است *** اين هزاران  8 
 .(٧١٥٨موَّلان، مثنوی، دفرت سوم، بيت )از نظر گاه است ای مغز وجود *** اختالف مؤمن و گرب و جهود.  9 

ْم َف،ين َعَرف وينن » 10  (.5015، )كشف اخلفاءعجلوين، ورده الأ« ك ْنت  َكنـْزًا خَمْفنًيا فََأْحبَـْبت  أَْن أ ْعَرَف َفَخَلْقت  اخلَْلَق َوتـََعر ْفت  إنلَْيهن
 از جداييها حکايت می کند***بشنو از نی چون شکايت می کند  11 

 مرد و زن انليده اند در نفريم***کز نيستان ات مرا بربيده اند
 (٤ – ٧مثنوی، دفرت اول، ابيات ) ابز جويد روزگار وصل خويش***هر کسی کو دور ماند از اصل خويش

 (451أخرجه اإلمام أمحد يف الزهد، موقوفا على وهب بن منبه، )رقم  12
 زهودا نسوكا خاضعا طالبا مّدافطوراً تراين مسلما أي مسلم*** 13

 ويف وسطي الزاّنر  أحكمت ه  شّدامسرعا***وطورا تراين للكنائس 
 أقرر  توراًة وأبدي هلم رشداوطورا مبدارس اليهود مدّرسا***

األمري على لسان اإلنسان  كلميت. (1/53، 5014)اجلزائري،  وَّل شيَء عيين فاحذروا العكس والطردايء  يف احلّس واملعىن***أان عني كل ش
 .ليس كل شيء هوو هو كل شيء فالعوامل احلقية واخللقية، كل ل اجلامعةالكامل من حيث حقيقته، 

 (.510/ 1، الفتوحات املكية، )وابن العريب(، 155/ 3، )ي نظر: اجلزائري، املواقف 14
 املراجعالئحة 

 اآلفاق العربية. أمحد بن إبراهيم. )دت(. شرح احلكم الغوثية. )تح: أمحد فريد املزيدي( القاهرة: دار ،النقشبندي

 : العاكوب، عيسى علي( دمشق: دار الفكر.)تر جالل الدين. )دت(. فيه ما فيه. ،الرومي

 : سعاد احلكيم وبكري عالء الدين( دمشق: املعهد الفرنسي.)تح (. شرح املشاهد القدسية.5004ست عجم. ) ،البغدادية

 : إحسان قاسم الصاحلي( القاهرة: دار النيل للطباعة.. )تح1ط .النوري( (. كليات رسائل النور )املثنوي العريب5001) النورسي سعيد.

بريوت: مركز احلضارة لتنمية الفكر  (: داخل احلمداينر)ت. 1ط .(. قلب اإلسالم قيم خالدة من أجل اإلنسانية5001).سيد حسني ،نصر
 اإلسالمي.

 الدين، القاهرة: دار آفاق للنشر.: عمر نور . )تر1ط .(. ثالثة حكماء مسلمني5011سيد حسني. ) ،نصر

 (. الروض الفائق يف املواعظ والرقائق . القاهرة: مطبعة مصطفى البايب احلل،ي.1141شعيب. ) ،احلريفيش

 . اجلزائر: املكتبة الفلسفية الصوفية.1ط .(. امللة األصلية5011عبد الباقي. ) ،مفتاح

 )ضبط وتصحيح: الكيايل، عاصم إبراهيم( بريوت: دار الكتب العلمية. .1ط .شرح فصوص احلكم(. 5004عبد الرمحان. ) ،اجلامي

 ( القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية.. )تح: أمحد السايح1ط. (. لطائف اَّلعالم يف إشارات أهل اإلهلام5006عبد الرزاق. ) ،الكاشاين

 : بكري عالء الدين، احملرر( دمشق.. )تح1ط. واملعارفلقرآن إىل األسرار (. املواقف يف بعض إشارات ا5014عبد القادر. ) ،اجلزائري



                                                                                                                                                                          

 : صالح بن عويضة( بريوت: دار الكتب العلمية.. )حتق1ط.(. اإلنسان الكامل يف معرفة األوائل واألواخر1111عبد الكرمي. ) ،اجليلي

 (. قاب قوسني و ملتقى الناموسني. بريوت: دار الكتب العلمية.5010عبد الكرمي. ) ،اجليلي

 بريوت: مؤسسة مؤمنون بال حدود. -. الرابط 1ط.(. النص واَّلختالف هرمنيوطيقا الصورة اإلهلية عند ابن عريب5011حممد. ) ،أمعارش

 . )حتقيق: عبد احلليم حممود( اجلزائر: بيت احلكمة.1ط.(. شرح احلكم العطائية5010حممد. ) ،زروق

 (. دمشق: دار الفكر.8ت الكوين ) طم(. كربى اليقينيا1185حممد سعيد رمضان. ) ،البوطي

 5050 .15 .51م(. الشيخ األكرب ابن العريب بني األداين. مجعية حميي الدين ابن العريب. اتريخ اَّلسرتداد 1110حممود. ) ،الغراب

 ة.. )ضبط وتصحيح: أمحد مشس الدين( بريوت: دار الكتب العلمي1ط.(. الفتوحات املكية1111حميي الدين. ) ،ابن العريب

 . )اعتىن به: عبد الرمحان املصطاوي( بريوت: دار املعرفة.1ط. م(. ترمجان األشواق5006حميي الدين. )، ابن العريب

 : أبو العال العفيفي( بريوت: دار الكتاب العريب. )تع حميي الدين. )دت(. فصوص احلكم. ،ابن العريب

 : علي عباس املوسوي( بريوت: مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي.. )تر1ط.(. العرفان النظري مبادئه وأصوله5014يد هللا يزدان. ) ،پناه

 مراجع ابللغة الفارسية

  .انتشارات زوار :هتران (به کوشش حممد استعالمی) مثنوی معنوی.قمرى(.  ٧٨٩١الرومى، جالل الدين. )

 (. صراطهای مستقيم. هتران: مؤسسه فرهنگی صراط.قمرى٧٨٨١ ). بد الكرميع ،سروش

 قمری(. گلشن راز. قم, ايران: موسسه فرهنگی و اطالع رسانی بيان. ٧٨٨١. )، حممودشبسرتى

قمرى(. وحدت وجود و وحدت شهود در عرفان اسالمی مفهوم شناسی و پيشينه آن. فصلنامه  ٨٨حمموداين، محيد. )سال پنجم، اتبستان 
 (.١٠صي عرفان)مشاره ختص

(. وحدت اداين از ديدگاه موَّلان. نيمسال انمه ختصصی اپژوهشنامه قمرى٧٨٨٦. )سال چهارم، اپييز و زميستان بد الرضاع، مظاهرى
 (.هشتم ۀاداين)مشار

 . مدارس يونيورسيتی.مطابقه الکشف ابملعقول واملنقول . )بدون اتريخ(. اصل اَّلصول فی بيانخرىف ،ميالپوری

 


