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الفصل الثاين
حنن والرتاث
كيف مر هذا األسبوع على ’’راجي‘‘؟ هل ميكن أن يتغري اإلنسان كل هذا التغيري يف
بضعة أايم؟ فها هو يضع فعال كل حياته موضع التمحيص ،وكلما طبق الرؤية اجلديدة اليت
ينظر هبا إىل نفسه والعامل اكتشف أهنا تصف جتربتنا الفعلية وصفا صادقا ،على األقل
عندما تتحدث عن أتكيد األان.
عندما سأله ’’حمب‘‘ إن كان يعرف من هو ،كان يستشعر كما لو أن هنارا جديدا يشرق.
إنه بدأ يعرف ،على األقل ،من ليس هو .فهو ليس ابلتأكيد هذه األان .بل هو شيء -
أاي ما كان هذا الشيء  -يتجلى كوجود وكوعي ،كوجود و ٍاع ،أو حضور .وعندما يستغرق
االنتباه يف هذا احلضور الواعي يسري أريج خاص له مذاق السالم العميق.
والذي أكد له هذا هو أنه أخذ خيترب ما بدا له ،من حديث ’’حمب‘‘ ،أهنا وصفة جمربة،
وصفة قال عنها صديقه إهنا ال تفشل أبداً .فما أن يشعر أنه يتصرف من منطلق أتكيد
األان ،على حد تعبري ’’حمب‘‘ ،حىت يتخذ موقف املراقب النهائي ويتوقف عن التدخل
ولو لتغيري رد فعله الشعوري.
وابلفعل ،يف كل مرة كان يفعل هذا ،كان يندهش من سرعة مرور غضبه أو خوفه أو
حنقه .فكان يكتفي مبراقبة كل ذلك دون تدخل ،دون أن يتورط يف رد الفعل التلقائي
القدمي ،وينصرف لتدبري شؤونه املعتادة .مث يلتفت بعد حني ليتفقد ذلك الشعور فيتبني
لدهشته أنه ليس هناك ،أنه تالشى ال يعرف كيف .ويتبني أن موقف املراقب أو الشاهد
النهائي هذا قد أشاع يف نفسه سالما غريبا.
وأخذ يتساءل ،من مث ،إذا كانت هذه املواقف أو املشاعر اليت يندهش من تالشيها على
هذا النحو تنتمي إىل ذلك املفهوم املركب ،مفهوم األان ،وإذا كانت هذه املشاعر  -اليت
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طاملا اعتربها جزء أصيال من تكوينه  -ختتفي حىت على غري دراية منه ،أفال يكون هذا
دليال على أن ذلك املفهوم ذاته ال يعرب عن شيء جوهري؟ أال نكون قد اختلقناه
اختالقا؟ أفال يكون هذا االعتقاد قد أخذ يتداعى؟ أفال يكون هذا دليال على إمكان
احلياة بدونه؟ فأنت ال تعتمد إذن على ما كنت تعتقد أنك هو .وما الذي يتبقى منك
عندئذ؟ أال تبدأ هويتك احلقيقية تلوح للعيان؟ أال تكون هي هذا الشاهد النهائي؟ وأال
يكون هذا الشاهد النهائي ،كما تثبت جتربته الفعلية ،حىت وإن كانت وليدة ،تعبريا عن
طبيعته احلقيقية اليت يسرى منها ذلك السالم الذي أخذ يستقر فيه أكثر فأكثر؟ وأال
يكون ذلك السالم الذي يتزايد استقراره تعبريا عن حالة طبيعية ’’أصلية‘‘ ،مبعىن ما،
أو عن ’’حالة املصنع‘‘ كما يطلق عليها ’’حمب‘‘ ،أي حالتنا قبل التَ َشكل؟ وهل يكون
ما مير به اآلن انسالخا عن حالة التشكل ’’األانوي‘‘  -حسب تعبري صديقه أيضا -
وعودة تدرجيية إىل حالته األصلية؟ وهل يبزغ تعرفه على هويته احلقيقية بقدر انسالخه عن
تصوره القدمي هلويته؟
ال يعين ذلك أن كل شيء كان يسري على ما يرام .فكثريا ما كان جيد نفسه متورطا يف رد
فعل ’’أانوي‘‘ يستغرق فيه بكليته حىت ينسى أساسا أن ينظر لألمر من موقف الشاهد
النهائي.
ولكن يف كل مرة كان ’’يرتد‘‘ فيها إىل التوحد هبذه األان ،وهو ارتداد اقرتن دوما بفقدان
السالم وكان من مث ارتدادا مؤملا ،كان يكتشف أن ذلك االرتداد يدعوه ،مع ذلك ،إىل
النزول إىل طبقات أعمق فأعمق من نفسه ليسلط عليها  -من موقف الشاهد النهائي -
نور الوعي كي يبدد ما هبا من ظلمة تراكمت من آاثر التشكل املاضي.
بعد ذلك ،كان يُ ِّ
عزى نفسه بقول صاحبه إن التحول حيتاج إىل تصفية كثري من املفاهيم
اخلاطئة اليت تكدست يف رؤوسنا وحنن ندور يف منط أتكيد األان هذا ،وحيتاج كذلك إىل
تصفية ما يرتبط هبذه املفاهيم من بىن شعورية نُقشت ،هي وما يقرتن هبا دوما من
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أحاسيس بدنية ،نقشا عميقا يف هذا الكيان البدين الذهين الذي أسقطنا عليه مفهوم
األان.
عليه إذن أن يعمد اآلن إىل تصفية هذه البىن الشعورية من جسده وذهنه وإىل تفكيك
تلك املفاهيم اليت طاملا نظر هبا إىل نفسه وإىل عالقته ابلعامل.
استدعت تلك اخلاطرة إىل ذهنه مسألة السلوك يف احلياة.
وأول ما خيطر بباله اآلن هو كيف ميكن النظر إىل ما يقوله الدين يف ضوء هذه الرؤية
اجلديدة؟ وما موقفنا ابلتايل من كل ذلك الرتاث الذي يشكل هويتنا اجلماعية؟ وكيف
نتعامل مع اترخينا املمزوج مزجا لصيقا مبا يقوله الدين والرتاث ،والذي يستحضره كثريون
اآلن آملني أن ينسجوا على منواله ،أو على منوال ما يرونه أفضل ما فيه ،صورة املستقبل؟
كان كل ذلك يدور يف رأس ’’راجي‘‘ وهو ينتظر قدوم صديقه .مسع طرقات على الباب
فقطعت عليه خواطره .فتح الباب فوجد ’’حمب‘‘ مبتسما ابتسامته املستبشرة املعهودة.
دعاه إىل الغرفة ألن الشمس كانت ال تزال تسكب حرارهتا على شرفة السطح .أعد لنفسه
فنجاان من القهوة أما صديقه فقد طالب حبقه املعتاد يف مشروب اليامسني.
وضع كل منهما كوبه على مائدة صغرية من املوائد النحاسية اليت نصبت متفرقة أمام
األرائك احملاذية جلدران الغرفة .كانت اصص النعناع والرحيان ،املرصوصة بعناية على حافة
املشربية ،تعبق جو الغرفة بنفحات متجددة من عطرها كلما داعبت أوراقها نسمات متر
من الزخارف اخلشبية.
رشف ’’راجي‘‘ رشفة من قهوته مث قال:
 إن هذه الرؤية اجلديدة اليت بدأت أتعرف على مالحمها جتعلين أتساءل ،كماميكنك أن تتوقع اي ’’حمب‘‘ ،عن أتثريها على كيفية السلوك يف احلياة على كل
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املستوايت من فردية ومجاعية .فأنت تعرف كم أنفقت من الوقت واجلهد يف تقصي
هذا النوع من القضااي ...
 لعل هذه السنني كانت هتيئة حلواران هذا! لكن دعين ،يف البداية ،أذكرك أبنين يف نقاشنا هذا سأعرض أحياان ال وجهة نظريفحسب ،بل سأحاول أن أ َُمثِّل كذلك – قدر استطاعيت  -وجهة النظر الشائعة
يف فهم األمور ،ألهنا وجهة نظر أصدقاء عديدين ...
وضع ’’حمب‘‘ كوبه على املائدة مث قال:
أشرت إىل وجهة النظر الشائعة يف فهم األمور ،دعنا نستذكر بضعة
 ما دمت قد َتعاريف ستصاحبنا يف حواران هذا .لقد قادان أتملنا لطبيعة جتربتنا إىل معرفة هويتنا
احلقيقية عن طريق املعاينة املباشرة اليت أمسيناها ’’العرفان‘‘ .ولذا سنسمي فهمنا
للعامل ،من هذا املنظور ،الفهم العرفاين .أما يف غياب هذه الرؤية ،فإن العامل يُفهم
من منظور األان ،أو من منظور منط األداء الذي أمسيناه ’’منط أتكيد األان
لنفسها‘‘ .وعليه ،سنسمي هذه الرؤية الفهم الشائع أو الفهم الدارج أو ،إن شئت
الدقة ،الفهم األانوي.
 نعم ،أتصور أن هذين املصطلحني ’’الفهم العرفاين‘‘ و ’’الفهم الدارج‘‘ أواألانوي سيصاحباان طوال النقاش ...
 لكننا ال ينبغي ،من انحية أخرى ،أن نتناول ’’الفهم األانوي‘‘ تناوال ضيقا .فنمطأتكيد األان لئن كان يصوغ فهم معظم الناس للعامل فإنه ال يستغرق اإلنسان بكليته
استغراقا اتما .فاألان ال توجد ،كما سبق أن رأينا ،إال بقوة التخيل والتصديق اليت
حتجب طبيعتنا احلقيقية .لكن حىت إن جنحت األان يف أن حتجب طبيعتنا احلقيقية
هذه فإهنا ال تلغي أتثريها متاما .فمهما تكاثفت السحب فإهنا ال تنجح يف إخفاء
ضوء الشمس متاما وحتويل النهار إىل ليل دامس .قد ال يسطع ضوء الشمس،
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ولكنه سيظل منريا برغم كل شيء .وابملثل ،ال يربح املطلق ينادي اإلنسان  -من
خالل ما يلقيه يف قلبه من إشارات احلكمة وانبثاقات احلب وجتارب اجلمال -
كيال ينسي حالته الطبيعية متاما ،وكي حياول أن يتعقب مصدرها وراء احلـُ ُجب اليت
يسدهلا منط أتكيد األان ...
 دعين إذن أدخل يف صلب املوضوع وأسألك اي ’’حمب‘‘ إذا كانت طبيعتنا هياملطلق ،فهل يعين ذلك أن طبيعتنا هي هللا؟
 وهل امسك ’’راجي‘‘ هو أنت؟مل ينتظر ’’حمب‘‘ إجابة صاحبه وأكمل من فوره:
 إن امسك ليس أنت ،ليس حقيقتك ،بل هو يشري إليك فقط .فاألمساء رموز تشريإىل األشياء ،األشياء اليت تعد موضوعات لإلدراك .لكن أمساء متعددة قد تشري
أيضا إىل احلقيقة الواحدة الوحيدة اليت ندركها ال إدراك املوضوع العيين بل إدراك
املعاينة الذاتية احلميمة املباشرة ،أي قد تشري أيضا إىل الوجود الواعي ...
 تقصد أن الوجود الواعي وهللا امسان ملطلق واحد ،حلقيقة واحدة؟ لقد قرران أن الوجود الواعي يتصف بصفات املطلق الذي َعَّرفناه أبنه املكتفي بذاتهعما سواه .وهللا ،حبكم تعريفه ،مطلق .فهل ميكن أن يكون هناك مطلقان ،الوجود
الواعي وهللا؟
 مطلقان؟ هذا أمر مستحيل منطقا .ألن املطلق هو مصدر ذاته ومصدر كل شيءآخر .املطلق مكتف بذاته لكن كل شيء آخر يعتمد عليه يف وجوده .فال بد أن
يكون هناك إذن مطلق واحد ...
 مستحيل منطقا ،نعم .وهو ال يتفق أيضا مع ما تدل عليه جتربتنا اليت تقول ،هياألخرى ،إن الوعي هو مصدر كل شيء ...
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 الوجود الواعي وهللا مها إذن امسان ملطلق واحد ،حلقيقة واحدة ... لكن من املهم هنا التفرقة بني الفهم العرفاين هلل والفهم الدارج له .فاهلل يف الفهمالعرفاين يشري إىل حقيقة ميكن معاينتها معاينة مباشرة ،أما هللا يف الفهم الدارج فهو
جمرد مفهوم ال حييل إال إىل مفاهيم أخرى ...
 ماذا تقصد أبنه حييل إىل مفاهيم أخرى؟ كي تقيم عالقة مع املطلق كحقيقة تعاينها معاينة مباشرة عليك أن تعرف أوال أينجتده ،أليس كذلك؟
أطرق ’’راجي‘‘ مفكرا ،مث أجاب:
 ابلطبع ... فإن مل تفعل ،و ’’مفهوم‘‘ هللا  -يف الفهم الدارج  -ال يتيح لك أن تفعل ذلك،فهو ال يقول لك إن املطلق هو ذلك الوجود الواعي احلميم ،طبيعتك احلقيقية،
فكيف سيتأتى لك عندئذ أن تقيم عالقة مع هللا؟ سيكون هذا أمرا متعذرا متاما.
وغاية ما سيتيسر لك يف هذه احلالة هو أن تقيم عالقة مع هللا كمجرد مفهوم
جتريدي ال أثر ملموسا وواقعيا له يف جتربتنا املباشرة .فاملفهوم الدارج هلل ال حييلك
إىل حقيقة عيانية بل إىل مفاهيم أخرى ال أثر هلا بدورها يف جتربتنا املباشرة .وعندما
أحتدث عن جتربتنا املباشرة ال أقصد جتربتنا احلسية بل جتربتنا الوجودية .فمن
البديهي أن املطلق ال ميكن أن يكون له أثر يف جتربتنا احلسية ،أي كشيء ندركه
حبواسنا ...
قلت اي ’’حمب‘‘ إن مفهوم هللا ال حييل إال إىل مفاهيم أخرى ال أثر هلا يف جتربتنا
 َالفعلية ،فأي مفاهيم تقصد؟

7

 عندما تسأل الفهم الدارج من هو هللا ،سيقال لك ،مثال ،إنه خالق الكون الذيأيمر الناس بعبادته وسيحاسبهم يوم القيامة على طاعتهم أو عصياهنم فمن أطاعه
دخل اجلنة ومن عصاه دخل النار .أي أنك عندما تسأل عن هللا ال تُ َدل على
سبل عملية تسمح لك مبعرفته معرفة عيانية والوقوف على عالقتك به ،بل تُقدَّم
إليك مفاهيم حتيل بدورها إىل مفاهيم أخرى ،وهكذا دواليك ،فتظل تدور يف
فضاء من املفاهيم اليت ليس هلا أثر كما قلنا يف جتربتنا الوجودية املباشرة .وملا مل
يكن هلا أثر يف جتربتنا املباشرة فإن املوقف الذي ميكن أن تتخذه إزاءها هو
التصديق أو عدم التصديق ...
قاطع ’’راجي‘‘ صديقه متسائال:
 وهي مسألة جديرة ابلتأمل ،أقصد ملاذا خيتار الناس التصديق أبمر ال أثر له يفجتربتهم املباشرة؟
 إهنا جديرة أبن نتأملها بكل أتكيد ،لكن قبل أن نفعل ذلك دعنا نتساءل أوال هليتيح لك هذا التصديق ،ابفرتاض أنك قبلته ،أن تقيم عالقة عيانية مع ما تصدق
به؟ أم هو حييلك إىل جمرد مفهوم ،إىل جمرد فكرة تقف إمكانية اختبارك هلا عند
هذه احلدود ،حدود جتربة ذهنية ال تقود إىل شيء وراءها؟
سكت ’’حمب‘‘ للحظة كأمنا راودته فجأة فكرة جديدة ،إذ سرعان ما قال بنربة اختلطت
فيها احلماسة ابلتوكيد:
 هل تعرف اي ’’راجي‘‘ املسألة أشبه  ...افرتض أنك قابلت مثال شخصا مل يذققط طعم فاكهة معينة ،ولنقل األانانس مثال الذي ال يزرع يف بالدان ،وأردت أن
تشرح له مذاق األانانس ،فما الذي ستفعله؟
 -احلل الوحيد ابلطبع هو أن تعطيه مثرة منه ليذوقها!
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 نعم! هذا هو احلل الوحيد .ألنك مهما اجتهدت يف تعديد صفات األانانسومهما قدمت له من صور أو شرحت ما له من صفات ،فإن مذاقه سيظل ممتنعا
على من مل يذقه وستظل عالقته الوحيدة به هي عالقة ذهنية مبفهوم جمرد
ال غري ...
 لكن أليس الوعي مفهوما آخر بدوره؟ ابلتأكيد ،لكنه مفهوم حييل إىل اجلهة اليت ميكنك أن تعاين فيها احلقيقة بشكلوجودي .إن قيمته ليست يف ذاته ،بل يف وظيفته اليت ال تفعل إال شيئا واحدا:
أهنا ختربك بشكل عملي وملموس أين جتد املطلق .ال كواقعة عينية ابلطبع ،بل
ابعتباره الواقعة الذاتية األسطع وضوحا .كما تدلك على أن هذا الوعي هو الوجود
ذاته ،هو الوجود الواعي ،أو احلضور الذي يدرك هذه الكلمات يف هذه اللحظة.
وبذلك فإنه ميَُ ِّكنَك ،مبعىن ما ،من تذوقه تذوق املعاينة املباشرة .وهكذا نتبني أننا
إزاء نوعني من املفاهيم :مفهوم حييلك إىل حقيقة ميكن معاينتها ،سواء على
املستوى املوضوعي العيين أو الذايت الوجودي ،ومفهوم ال حييلك إىل أي حقيقة
ميكن معاينتها ال موضوعيا وال ذاتيا ...
صمت الصديقان برهة يتأمالن ما انتهيا إليه توا ،مث قطع ’’حمب‘‘ صمتهما قائال بعبارات
بدا أنه يتعمد أن ينطقها بنربات واضحة املعامل:
 مفهوم املطلق ،أو هللا ،يف الفهم العرفاين يدلك أين جتد هللا ،إذا جاز التعبري .ألنكإن مل تعرف أين جتده ،كيف سيتسىن لك أن تقيم عالقة معه؟ إن عالقتك معه لن
تكون عندئذ عالقة حبقيقة واقعة ،هي أسطح احلقائق وأكثرها بداهة ،بل ستكون
جمرد عالقة مبفهوم ال أثر له يف جتربتنا الوجودية املباشرة .وهذا هو كل ما يستطيع
الفهم الدارج هلل أن يعطيه لك ...
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 هللا ،املطلق ،الوجود الواعي ،كلها إذن أمساء حلقيقة واحدة ،على غرار ،مثال،األمساء احلسىن اليت تشري كلها إىل هللا.
 ويظل من املهم أن نقول إن هذه األمساء كلها جيب أن تُفهم ابعتبارها حتيل إىلحقيقة ميكن معاينتها بشكل وجودي مباشر ،ال إىل جمرد مفهوم هللا .وتذكرين هذه
املسألة ابلنقاش الدائر من قدمي حول اسم هللا األعظم( .)وأان أتصور أن اسم هللا
األعظم  -الذي أُخفي إخفاءً بني أمساء هللا  -ليس جمرد اسم يُلفظ .ليس جمرد

اهتزاز ألحبال صوتية ال أثر له يف اإلدراك .بل هو الوعي الذي يُنطَق به كل اسم
من أمسائه .وهذا هو املعىن املعقول ،أو أحد املعاين املعقولة على األقل ،إلخفائه يف
ثنااي األمساء .فاملهم ليس االسم بل احلقيقة اليت يشري إليها .أو قل إن له من
األمهية بقدر فهم احلقيقة اليت يشري إليها .عندما تنطق امسه وأنت تعي حقا من
هو ،أي وأنت تعاينه معاينة مباشرة ،فكل اسم تناديه به يكون عندئذ هو امسه
األعظم .ورمبا يؤكد هذه الرؤية قول الصويف ’’ذي النون املصري‘‘’’ :من طلب
اسم هللا األعظم فلريان األصغر‘‘!

 وأتصور اي ’’حمب‘‘ أن هذه التفرقة بني الفهم العرفاين والفهم الدارج ستنسحبال على مفهوم هللا فحسب ،بل أيضا على كل بنيان الدين ...
 نعم ،فنجد لدينا الفهم العرفاين للدين مث الفهم الدارج للدين ...سكت ’’حمب‘‘ فجأة مث ما لبث أن قال كأمنا انتبه ألمر أاثر دهشته ومحاسته يف آن
واحد:
 أال تالحظ اي ’’راجي‘‘ إن كل شيء يبدأ وينتهي بفكرتنا عن ذاتنا ،عن هويتنا!يبدو أن ذلك هو األساس الذي ينهض عليه كل بنياننا املعريف .فإن أنت نظرت
(*)

يف الدين اإلسالمي ،يقال إن اسم هللا األعظم ،الذي أخفاه هللا بني أمسائه احلسىن ،هو االسم الذي إذا ُدعي به

استجاب .ويف الفهم الصويف يعد االسم األعظم من سبل التقرب الكربى إىل هللا .وقد سيقت أراء كثرية حتدس أو ترجح أو تؤكد ما هو
اسم هللا األعظم.
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إىل نفسك على أنك ’’شيء‘‘ ،فإن نظرتك هذه للعامل ستُ َح ِّول ،يف نفس
اللحظة ،هللا بدوره إىل ’’شيء‘‘ آخر ،هو هنا جمرد مفهوم ذهين!
 نعم .وإين ألشاركك دهشتك هذه! لقد بدأان من أتمل طبيعة جتربتنا ومضيناخطوة خبطوة غري مستندين يف ذلك إال إىل هذا التأمل وحده ...
 فأخذان من انحية نفكك كثريا من املفاهيم السائدة عن أنفسنا وعن العامل ،وأخذانمن انحية أخرى نرسم شيئا فشيئا تصورا لفهم عرفاين ،غري منطلقني يف ذلك إال
من أتمل جتربتنا وحدها!
 -احلقيقة إن كل ذلك يدفعين إىل إميان أَرقَـبُه يتخلق بصحة هذا النهج ...

قاطعه ’’حمب‘‘ قائال:

 هل الحظت ما قلتَه تواً اي ’’راجي‘‘؟قلت شيئا غريبا؟
 ماذا ،هل ُأشرت إىل إميان
قلت إن كل ذلك يدفعك إىل إميان يتخلق .أي
َ
 ابلعكس .لقد َمستمد من يقني زودتك به التجربة!
 صحيح ... وهذا هو ابلتحديد الفرق بني اإلميان املبين على الفهم العرفاين  -الذي يشري إىلاليقني املستمد من التجربة  -وبني ’’اإلميان‘‘ الناتج عن الفهم الدارج والذي
يكون من األدق وصفه ابالعتقاد ال ابإلميان.
 وهل هناك فرق بني اإلميان واالعتقاد؟ اإلميان يقني مستمد من معاينة احلقيقة بشكل مباشر .أما االعتقاد فيعين التصديقأبمر ال أثر له يف جتربتنا املباشرة .أنت ال تلجأ إىل االعتقاد إال إزاء أمر ال ميكن
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إثباته .أما ما ميكن إثباته فال حاجة هناك إىل اإلميان به .فهل رأيت مثال شخصا
يدعو الناس إىل ’’اإلميان‘‘ بكروية األرض؟
أجاب ’’راجي‘‘ ضاحكا:
 كال ابلتأكيد ... ألن هناك يقينا حبقيقة هذا األمر استنادا إىل التجربة املباشرة .لكنك قد ترىشخصا يدعوك إىل اإلميان ،واألصح أن يقال إىل االعتقاد ،أبن هناك كائنات
عاقلة تعيش على كواكب أو جمرات بعيدة مثال!
 هذا النوع من التصورات ليس غريبا كما نتصور ،ويكفيك أن تطالع األساطري اليتآمنت هبا الشعوب مجيعا .وقد نتعجب اآلن من تصورها عن اخللق أو عن تغري
الفصول أو عن تقلبات الطبيعة وقد نندهش من قدرهتا على تصديق أمور هبذا
القدر من الغرابة ،ولكن تلك األساطري كانت آنذاك وسيلتها لتعقل العامل ...
 االعتقاد هو إذن التصديق يف أمر يتعذر إثباته حبكم طبيعته ذاهتا ،أي حبكم أنال أثر له يف جتربتنا .ولذا كان الشك قرينا مالزما لالعتقاد ...
 وما أكثر اجلدال الفلسفي والفكري الذي دار ،وما برح يدور ،بشأن صحة’’مفهوم‘‘ هللا ،وما أكثر ما استعان كل طرف من أطرافه مبا يقوله العلم لتأييد
مزاعمه ،دون أن حيسم ذلك املسألة!
 نعم ،هذا اجلدال  -الذي امتد بطول اتريخ الفلسفة  -ال يفتأ يتجدد ،وكل طرفكل ذلك املسألةَ حسما قاطعا .وحىت
يتصور أنه أييت بشيء جديد دون أن حيسم ُ
عندما يُستعان ابلعلم ليديل بدلوه يف أمر ال يدخل يف صميم جمال اهتمامه ،ألن
العلم يدرس أساسا العامل املادي احلسي ،يقتصر استدعاؤه هذا على تفسري بعض
ما يقوله العلم .ومثل هذا التفسري ُوجد دوما من يدحضه بتفسري مضاد ...
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 ويدعوان هذا إىل التساؤل حبق ،ملا كان هذا اجلدال املتطاول مل حيسم املسألة،ما الذي يدعو البعض إىل التصديق ويدعو البعض اآلخر إىل اإلنكار؟
 سؤال يف منتهى األمهية اي ’’راجي‘‘ .وهو صياغة أخرى لتساؤلك السابق عنسبب متسك الناس بتصديق أمر ال سبيل إىل إثباته حبكم طبيعته ذاهتا .ومن املؤكد
أننا ال بد أن نعكف على أتمل هذه املسألة مليا .لكن أال جيدر بنا أن نتساءل
أوال :ما الذي أوجد هذه احلالة؟ ما الذي جعل اجلدال الفلسفي والفكري عاجزا
عن حسم املسألة حسما قاطعا؟ أليست هذه املسألة غريبة بشكل ما؟ أن تُطرح
مسألة ما ويستمر اجلدال حوهلا قروان وراء قرون مستثرية كل تلك احلماسة
واحلماسة املضادة ...
 دعك من الصراعات واحلروب  ...نعم اي ’’حمب‘‘ ،هذا سؤال يف منتهى األمهيةبدوره ...
 أتصور أن الذي جعلها عاجزة عن حسم املسألة هو أننا ابلتحديد بصدد’’مفهوم‘‘ ال بصدد حقيقة عيانية ،وكل مفهوم ميكن أن يدحضه مفهوم مضاد ما
دام ال أثر له يف التجربة املباشرة .وهذا مأخذان األساسي على الفهم الدارج هلل.
فلو كان بوسعه أن يدلنا على هللا بشكل يقيين قاطع جازم ملا استمر هذا اجلدال
منذ آالف السنني ،ابملعىن احلريف ،حبجج وحجج مضادة ال أول هلا وال آخر ...
 وهذا ما جيعلين أندهش حقا من بساطة ومباشرة الفهم العرفاين الذي نتناوله ،علىالرغم من حداثة تعريف عليه ...
 ابلفعل! هو بسيط وسهل ومباشر .ويذكرين ذلك أبن العلماء ما برحوا يطلبون يفأي نظرية أن تكون ’’أنيقة‘‘ ،أي أن تَصوغ قانون الظاهرة أو الوقائع اليت تدرسها
صياغة واضحة بديهية ال لغو فيها وال حشو وخالية قدر اإلمكان من االستثناءات
والتحفظات ...

13

 نعم ،أتمل مثالً بساطة اكتشاف أينشتاين األشهر :الطاقة = الكتلة × مربع سرعةالضوء ،أو ط = ك × س!2
 لكن هل تدري حقا اي ’’راجي‘‘ سبب هذا اجلدل املتطاول حول مفهوم هللا؟قلت ألنه مفهوم ال حييلك إىل واقعة ميكن معاينتها يف جتربتنا ...
 َ صحيح .ولكن هل تدري السبب يف ذلك؟ لقد تطاول اجلدال حول وجود هللا،ألهنم ظنوه مفهوماً أو فكرة ،ميكن أن تدرك بعني الذهن ،أو بعني العقل .وأنت
مهما نظرت إىل هللا بعني العقل لن تفعل إال تكرار املسار الذي خطه ذلك اجلدال
الذي تطاول يف فكر البشر على امتداد آالف السنني ،ألن العقل ال ميكنه أن
يثبت هذه الواقعة أو ينفيها كما يدل على ذلك اتريخ الفلسفة واتريخ تفسري
العلم ...
 تقصد أن هللا ،أو املطلق ،ال ميكن رؤيته بعني العقل؟ ولكنين مل أالحظ يف النهجالذي استخدمناه أي ٍ
ختل عن العقل .على العكس متاما ،ميكنين أن أنعت وأان
مطمئن هذا النهج أبنه عقالين ،بل وعلمي متاما .ولعل هذا هو ما يشجعين على
التعرف عليه ،خاصةً وقد بدأت أتعرف بنفسي على آاثره يف نفسي .وقد فعلت
ذلك دون أن أالحظ أنين ختليت عن العقل حلظة واحدة ...
 لقد طران على أجنحة العقل إىل حدوده القصوى .إىل سدرة املنتهى ،إن أذنت يليف التعبري .وما أشبه العقل هنا ابلرباق .لكننا  -وقد أصبحنا يف الوادي املقدس -
كان علينا ،إن جاز التعبري أيضا ،أن خنلع نعلينا ،أي احلواس والذهن .وعندما
درك،
رأينا هللا ،فقد رأيناه ،ال بعني احلواس وال بعني الذهن كموضوع عيين ُم َ
ال كفكرة أو مفهوم ،بل رأيناه بعني احلضور الواعي .ما كذب الفؤاد ما رأى.
وكيف يكذب الفؤاد ما رأى وقد رأى ذاته أبعمق صور اليقني ...
انتبه ’’راجي‘‘ كأنه اكتشف أمرا أاثر دهشته:
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 أي أن املفارقة تصل هنا إىل صورها القصوى .فالفهم الدارج هلل ،الذي يتصورأنصاره أنه يقودهم إىل هللا ،هو ابلتحديد ما يبعدهم عنه وجيعلهم اتئهني يف فضاء
املفاهيم واجلدال .أليس هذا التيه هو ’’الضالل‘‘ ابملعىن احلقيقي ،أقصد من زاوية
األصل اللغوي للكلمة؟ الفهم الدارج هلل هو سبب الضالل عنه! اي هلا من
مفارقة!!
 نعم ،اي هلا من مفارقة!استغرق الصديقان يف ضحكة صافية ،مث قال ’’حمب‘‘:
 وهذا هو الفرق بني الفهم الدارج هلل والفهم العرفاين هلل .فالعرفان يقود العقل إىلغاية منتهاه القصوى اليت ال يستطيع أن يتقدم بعدها ،وجيعله يقر  -بكامل حريته
 بغاية حدوده هذه .أي أنه جيعله يقود الفهم حىت أعتاب املطلق ،الذي ال ميكنحبكم طبيعته أن يصبح موضوعا لإلدراك وإال لكانت وراءه حقيقة أخرى تدركه،
فتكون هي عندئذ احلقيقة النهائية .فاإلنسان ال يستطيع أن يدرك إال موضوعات
املعرفة العينية .ولكنه يستطيع أن يشري بكل اليقني املمكن إىل معرفة ’’احلقيقة‘‘
اليت تُ ِّ
درك كل تلك املوضوعات العينية .نعم ،هو ال يعرف هذه احلقيقة مثل معرفته
ملوضوع عيين ما ،لكنه يعرفها كحقيقته هو ،كذاته النهائية .هو منط آخر من
املعرفة ،معرفة ذاتية غري موضوعية ال تعتمد  -بعد الوصول إىل هذه النقطة  -على
املعرفة الذهنية بل على معرفة الوعي لذاته يف آنية التجربة املباشرة ومتاميتها .وهي
درك ،ألن معرفة املوضوع العيين تتغري بتغري
معرفة أرقى من معرفة املوضوع العيين املـُ َ
املوضوع وبتطور الفهم .بل قد يكون هذا املوضوع نفسه جمرد وهم مبعىن ما ،كما
حيدث يف األحالم .أما معرفة ما يعرف املواضيع العينية ،حىت املوهومة منها ،فال
ميكن أن تكون ومهاً .فهي معرفة املعاينة الوجودية للذات النهائية ،معرفة الذات
للذات .وهي معرفة جوهر ال يتغري لنفسه بنفسه .وهذا ما نسميه هنا العرفان.
ولذلك قد ’’يبدو‘‘  -فقط ’’يبدو‘‘  -للعقالين أن هذا املنهج غري عقالين يف

15

حني أنه أيخذ العقل حىت هنايته القصوى اليت يستطيع أن يسري إليها .إنه ال يطرح
العقل وسط الطريق مث ميضي وحده ُم َس َّرياً بقوة الدوافع النفسية اليت جترفه حنو
التعلق ابعتقاد ما ...
توقف ’’حمب‘‘ عن االسرتسال ليمهد لنقطة جديدة مث قال:
 ولذلك فإننا إن َعَّرفنا العقالنية أبهنا عدم القبول إال مبا يدل عليه العقل ،كانالحظت أنت .أما إن َعَّرفنا العقالنية على أهنا تعين
العرفان هنجا عقالنيا ،كما
َ
عدم القبول إال مبعرفة املواضيع العينية ،مما ُخيرج الوعي إذن من نطاق املعرفة
العقلية ،فإن العرفان قد يبدو عندئذ هنجا غري عقالين .واحلقيقة إن هذا التعريف
األخري للعقالنية هو الذي يصبح  -عندئذ  -غري العقالين .أوال ،ألنه يرفض بال
مربر أسطع ما تدل عليه التجربة وهو الوعي ،شرط قيام التجربة أساساً .واثنيا،
درك ال بد أن يكون
ألنه خيالف قواعد االستدالل العقلية األولية اليت تقول إن ما يُ َ
دركه .واستحالة إدراك املـُ ِّ
وراءه شيء يُ ِّ
درك النهائي هي استحالة عقلية .ورفض
هذه النتيجة يكون عندئذ هو املوقف غري العقالين .كأن العقالين ينكر وجود
العني جملرد أنه ال يستطيع أن يرى عينه .العرفان  -ابملعىن الذي نستخدمه هنا -
هو إذن ’’غاية‘‘ العقالنية ،أي منتهاها األقصى ابملعىن احلريف للكلمة .هنا فقط
تقوم بطرح العقل ألنك أصبحت على أعتاب املطلق ،أو قل إن العقل يطرح نفسه
بنفسه .عندئذ ختلع نعليك  -الفكر واحلواس  -ألنك أصبحت ابلوادي املقدس.
بل قل إن النعلني سينسالن من تلقاء نفسيهما ال لشيء إال لغياب أي جمال هلما
بعد ذلك .فقد أصبحت قاب قوسني أو أدىن ...
 غري أنك ال تطرح هنا العقل واحلواس وتصدق أي شيء ،أنت تستعيض عنهماأبداة أخرى أكثر صالحية لقطع ما تبقى من مهمة .تستعيض عن عني الذهن
بعني احلضور الواعي ...
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 ابلضبط اي ’’راجي‘‘ .فالرؤية هنا حتدث ال بعني اجلسم اليت نرى هبا املوضوعاتالعينية ،وال بعني الذهن اليت نرى هبا موضوعات املعرفة العقلية ،بل ابلقلب ،مبعاينة
القلب .ما كذب الفؤاد ما رأى .فاملعرفة هنا معرفة ذاتية ال موضوعية .وهذا هو
العرفان.
ظل الصديقان صامتني برهة ،مث قال ’’حمب‘‘:
 لكننا إذا تناولنا املسألة من زاوية أخرى لالحظنا أن كالً من املوقفني االعتقاديوالعرفاين غري عقالنيني مبعىن ما .فاملوقف االعتقادي هو موقف ’’ما قبل عقالين‘‘
ال دليل عليه إال التصديق املستجيب لدوافع نفسية يف هناية املطاف .أما املوقف
العرفاين فهو موقف ’’ما بعد عقالين‘‘ يُقر فيه العقل حبدود معرفته ويقف على
أعتاب املطلق مشريا إليه ابعتباره الذات النهائية اليت ال ميكن أن تصبح موضوعا
عينيا للمعرفة وإال لكانت هناك ذات أخرى ُم ِّ
دركة هلا ،ويسلم مهمة استكمال
املعرفة ،إن جاز التعبري ،إىل أداة أصلح منه ألدائها ،وهي أداة الوجود الواعي ،أو
عني احلضور .قد يكون كل من االعتقاد والعرفان غري عقالنيني ولكن أوهلما ما
قبل عقالين واثنيهما ما بعد عقالين ...
قال ’’راجي‘‘ كأمنا يرقب حقيقة تتكشف:
 وهذه السمة األوىل املشرتكة ،وهي أن كالمها غري عقالين أي ال ميثالن معرفةعقلية مبواضيع عينية ،قد تطمس السمة الثانية املتمايزة ،وهي أن أحدمها ما قبل
عقالين واآلخر ما بعد عقالين .وقد يدفع هذا األمر غري املـ ِّ
عتقد ،أو غري املؤمن
ُ
أو العقالين ،إىل املساواة بني املوقفني ،وإىل طرح العرفان أسوة بطرح االعتقاد!
أ ََّمن ’’حمب‘‘ على استنتاج صديقه قائال حبماسة:
 ابلفعل! ابلفعل!مث قال:
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 لكن أال تالحظ اي ’’راجي‘‘ تلك املفارقة الغريبة؟ أي مفارقة؟ أن كليهما ،ما قبل العقالين والعقالين ،أي من صدق مفهوم املطلق ومن أنكره،قد بقيا بعيدين عن معرفة اهلوية احلقيقية ،كأن كال املوقفني أشبه بوجهني لعملة
واحدة .أفال يشري ذلك إىل الفرق بني وزن املفاهيم ووزن احلقيقة! هناك مفاهيم
ال تدلك أين تعاين ما ُحتيل أو تشري إليه .وهناك مفاهيم حتملك على أجنحتها
إىل لب احلقيقة مباشرة.
 أي أن تطاول اجلدال الفلسفي والديين ،الدائر منذ آالف السنني ،مرده هواستخدام أداة غري مناسبة لتحديد املوقف من هللا ،ما دام الذهن ال يستطيع أن
يُ ِّ
درك إال موضوعات املعرفة العينية ،حسية كانت أو عقلية .لكن أمل تكن تلك اي
’’حمب‘‘ هي أيضا حجة املوقف الديين الدارج التقليدي؟ أمل يكن يقول  -عندما
يعجز عن إثبات املقوالت الدينية  -إن هذه املقوالت ال ميكن إثباهتا ابلعقل وكل
ما عليك هو أن تؤمن هبا وكفى!
 هذا ،ألنه يتعامل معها كمفاهيم .وليس هذا ما يفعله الفهم العرفاين .الفهم الدارجاكتشف أنه يعجز عن إثبات مقوالته ابلعقل ،وهي األداة اليت أختارها هو أصال،
وعندما اكتشف عجز األداة مل جيد خمرجا من هذا املأزق سوى التصديق وكفى.
أما الفهم العرفاين فقد استخدم أداة فوق عقلية ،أداة تتضمن العقل يف تركيبة
أرقى ،وهذه األداة هي احلضور الواعي اليت أاتحت له الوصول إىل يقني وجودي
يُعد ’’اإلميان‘‘ امسا آخر له ال غري ،ألنه ال يطالبك أبي تصديق أو اعتقاد يف أمر
ال أثر له يف جتربتك ...
صمت ’’حمب‘‘ برهة مث أضاف بنربة هلا وقع اجلملة االعرتاضية:
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 ولعل هذا املوقف العرفاين هو القادر على املصاحلة بني الدين والعلم .ولكن علنانعود إىل تناول تلك املسألة اهلامة جدا لدى معاجلة مسألة عالقتنا ابلعامل ،يف اجلزء
التايل من حواران ...
قال ’’راجي‘‘ كأنه ينتبه ألمر هام:
 وهناك يف الفهم الدارج هلل جانب آخر له أمهية قصوى. وما هو اي ’’راجي‘‘؟ نستطيع أن نقول إن الفهم الدارج هلل ،ابملعىن الذي حتدثنا عنه فيما تقدم ،فهممشرتك بني معظم األداين ،أليس كذلك؟
 ابلفعل .فهي تلجأ ،على املستوى امليتافيزيقي أو الفلسفي ،لذات احلجج ... لكن بعد ذلك يقفز أغلبها قفزة جبارة من تلك احلجج ’’الذهنية‘‘ املتعلقة بوجودهللا  -اليت رأينا أهنا غري حامسة أو قاطعة ألن هناك دوما حججا ذهنية مضادة هلا
 إىل تصورات دينية غاية يف االختالف والتعارض .ومن األمثلة املدهشة علىذلك ،أنك جتد املفكرين الدينيني ،يف أداين كثرية ،يستندون مثال إىل النظام
الطبيعي العجيب الذي نالحظه يف الكون فيقررون أن هذا دليل على وجود اإلله
اخلاص بدينهم هم دون أداين اآلخرين .بل ويسوقون هذه احلجة كأهنا مسألة
بديهية ال حتتاج حىت إىل التوقف عندها ...
 مث أهنم ال يكتفون بذلك ،بل يتوعدون ،دون أن يرمش هلم جفن ،نظراءهم يفاألداين األخرى ،الذين ال يفعلون أكثر مما يفعلونه هم ،جبهنم وسوء املصري!
 يبدو أن اإلنسان ما دام قد َسلَّم ابعتقاد أول ،مل يعد يضريه أن يسلم ابعتقاداتأخرى!
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 لكن األمر اهلام هو ،كما أشرت اي ’’راجي‘‘ ،أن ’’ظاهر‘‘ األداين كلهاذكرت .وهي ال ميكن أن تكون ،على هذا املستوى على
متعارض ومتناقض كما
َ
األقل ،صحيحة كلها ...
 وكل مؤمن بدين سيسوق لك أسبااب ال هناية هلا تربر إميانه بدينه هو دون سواه.كل واحد من هؤالء املؤمنني ...
 على الرغم من التعارض بينهم مجيعا .فذهن كل منهم يتكفل بسد الثغرات املنطقيةمبا يتيسر له من مفاهيم ودالالت ...
 مث ال يفتأون يتمنون إميان  -أو اعتقاد  -العوام! يف حني أن اإلميان الوحيد املمكن هو إميان العارفني ... فما الذي يدل عليه ذلك؟ حنن ننتقل هنا اي ’’راجي‘‘ من الفهم العرفاين والفهم الدارج هلل إىل الفهم العرفاينوالفهم الدارج للدين.
 خييل يل أننا نقرتب من نقطة يف منتهى األمهية ،وحيدثين قليب أبن هلا ما وراءها ...
اقرتح ’’حمب‘‘ أن يتمشيا قليال يف حيهما احملبوب .يشعران أبلفة ساحرة يف تلك
الشوارع الغاصة ابلناس .احلياة ماضية يف سبيلها املعتاد .املتاجر مفتوحة مبعروضاهتا
امللونة تضفي على املكان حيوية خاصة ،واملقاهي مل تزدحم بعد بزابئنها.
 ’’حمب‘‘ إنين ال أكف عن االندهاش من أننا توصلنا إىل هذه النتيجة دون أنننطلق إال من جتربتنا .إننا مل ننطلق من أي مفاهيم!
ويبدو أن هذا األمر كان يثري بشكل ما حيوية كال الصديقني ،إذ قال ’’حمب‘‘
حبماسة ال ختلو من براءة التعجب:
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 نعم ،حنن ال نستند ،وحنن نتحدث عن الفهم العرفاين ،إال إىل التجربة الوجوديةاملباشرة اليت ميكن معاينتها واختبارها من جانب كل منا .أي أننا ال ننطلق من فهم
معني نريد إثباته .بل نسعى إىل قراءة ما تدل عليه جتربتنا .ونعطي ملا تقود إليه
هذه التجربة األولوية على أي فهم مسبق .والتجربة اليت نتحدث عنها تنتهي بنا
إىل يقني وجودي مباشر ال إىل جمرد استنتاج نظري .وهذا اليقني البديهي املباشر
ال يعتمد يف وجوده على أي فكرة كانت .فأي فكرة قد تكون قابلة للدحض ...
 وعلى الرغم من أننا انتهينا ابلفعل إىل استنتاج نظري ،فإنه كان وليد جتربةوال يعتمد على أي مفهوم آخر ...
أجاب ’’حمب‘‘ ُم َؤِّمنا:

 قد يصوغ الذهن الفهم الناتج عن التجربة يف مفاهيم ،نعم .لكن تلك املفاهيمال حتيل إىل مفاهيم أخرى بل تقودان إىل جتربة احلقيقة .وهذا النوع احملدد من
املفاهيم اسم آخر للحكمة ...

شعر الصديقان أهنما لن يستطيعا إن يواصال حوارمها يف هذه الشوارع املزدمحة ،فقررا أن
يسريا مبحاذاة احلدود اخلارجية للحي وصوال إىل حديقة حديثة النشأة جيلسان فيها أحياان
يتأمالن من مطلها املرتفع مدينتهما الصاخبة.
وما أن خرجا من زحام الشوارع األليفة حىت قال ’’حمب‘‘ حبيوية من ال يكف عن
االنبهار بنتيجة اكتشاف مدهش:
 ما نتحدث عنه هنا ليس فكرة ،ليس من مستوى الفكر أصال! بل هو يقنيوجودي مباشر ،أشبه بردك على سؤال من يسألك :هل أنت موجود؟ هل
ستجيب عن هذا السؤال انطالقا من فكرة أو مفهوم ما؟ هل ستبحث فيما
اختزنته الذاكرة؟ هل ستنتظر أن يفتيك ٍ
مفت يف األمر؟ هل ستفتش عن إجابة يف
كتاب فلسفة؟ كال ،أنت هنا إزاء حقيقة مباشرة .وهذا أمر ال يـُلَقَّن .إن
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ما نتحدث عنه هو يقني من هذا النوع .وهذا اليقني يتعلق عالوة على ذلك أبهم
مسألة على اإلطالق ،مسألة من ،أو ما ،حنن وما طبيعتنا احلقيقية .قد يتنوع
تعبريان عن طبيعتنا احلقيقية ،لكن ما حتيل إليه أشكال التعبري هذه ال ميكن أن
يكون حمل خالف .وابلتايل فهو غري قابل للدحض ،ألنه ببساطة ليس فكرة.
سار الصديقان صامتني برهة ،ليتأمال ما توصال إليه توا ،مث ما لبث أن قال ’’راجي‘‘ كأنه
يستخلص نتيجة متهد لالنتقال إىل نقطة جديدة:
 إننا بذلك نضع املسألة على أرضية جديدة متاما .فنحن نعطي األسبقية هنا لفهمطبيعة جتربتنا الوجودية ...
 ابلضبط ،هذا هو األساس الذي ننطلق منه .إذ ال ميكن ،يف احلقيقة ،مناقشةمسألة اإلميان أو االعتقاد قبل أن نناقش كيف يفهم اإلنسان  -أي ذلك الكيان
الذي يؤمن أو يعتقد  -ذاته وماهيته وجوهره؟
 أي أن مسألة اإلميان أو االعتقاد أتيت حتما يف املقام الثاين بعد رؤية اإلنسانلطبيعة جتربته الوجودية ...
 وهذه الرؤية إما أن تقوده إىل معرفة طبيعته احلقيقية ،أي إىل إدراك أنه احلضورالواعي ،ذلك املطلق الذي ال انفصال فيه ،وإما أن تقوم على تصور أنه ’’أان‘‘
قائمة بذاهتا ،فتبدأ يف إقامة صلتها ابلعامل من هذا املنطلق ...
 يبدو حقا إن كل بنياننا املعريف يبدأ وينتهي ،كما قلنا ،بفكرتنا عن ذاتنا .ومناملؤكد أن اإلنسان الذي يرى أن هويته هي األان سيخوض جتربته الدينية على هذا
األساس.
 نعم ،واعتقد اي ’’راجي‘‘ أن هذا ،أي طبيعة التجربة الدينية لألان ،مدخل مناسبلبحث مسألة الفهم الدارج والفهم العرفاين لألداين.
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قال ’’راجي‘‘ كأمنا يتأمل حقيقة تتكشف له:
إيل أنه ملا كان مفهوم األان ميثل ،مبعىن ما ،فكرة أوىل خاطئة من الناحية
 وخييل َّاملعرفية ،أي ال تنسجم مع طبيعة جتربتنا الوجودية ،فإن كل فكرة ترتتب عليها
يفرتض أن تصبح خاطئة بدورها ابلضرورة.
 نعم ،فما تؤمن به األان ،ما دمنا نتكلم هنا عن طبيعة جتربتها الدينية ،ال يستمدقيمته عندئذ من ’’حقيقة‘‘ ذاتية كامنة يف املقوالت االعتقادية نفسها بقدر ما
يستمد قيمته من كونه جمرد مفاهيم تسهم يف أتكيد هذه األان لنفسها .ألنك حىت
لو افرتضت أن هذه املقوالت االعتقادية تعرب عن احلقيقة ،أو عن قدر من
احلقيقة ،فإن اإلنسان الذي يؤمن هبا دون أن يعرف طبيعته احلقيقية ،ال يستطيع
أن يقيم أي عالقة مع هذه احلقيقة أو مع هذا القدر من احلقيقة ،إال من خالل
االعتقاد ال غري .ذلك أن ’’اإلميان‘‘ يصدر يف هذه احلالة ،شأنه شأن كل شيء
آخر ،عن تعويض عدم اكتمال وجودي يهدف إىل أتكيد هذه األان لنفسها.
ويتضاءل اإلميان هنا إىل جمرد اعتقاد ،ألنه ليس ،ببساطة ،وليد جتربة مباشرة .أي
أن عالقة األان ابالعتقاد عالقة نفعية ،كعالقتها بكل شيء آخر.
فأضاف ’’راجي‘‘ كأمنا يعلق على أمر َخطََر له:

 مث يتوهم اإلنسان ،أو ’’األان‘‘ مبعىن أدق يف هذه احلالة ،أن الرفعة اليت يتصورهاللمقوالت االعتقادية تنسحب تلقائيا عليه مبجرد تصديقه هبا ...
 وينبغي أن ندرك هنا أننا إذ نشري إىل منط أتكيد األان فإننا نتحدث ،قبل أيأفكار قد تعتنقها األان ،عن مبدأ أداء ،أو مبدأ عمل ،أو مبدأ تشغيل .عن قالب
أساسي يصوغ شكل ومعامل ما يُصب فيه .عن بنية قاعدية ،كل شيء آخر أييت
فوقها وبعدها .عن خلية جذعية قبل أن تتخصص وتتمايز ...
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 فال يصح إذن ،عندما ننظر يف طبيعة التجربة الدينية لألان ،أن نتصور أننا أماماختيار بكر .أو أن نتصور أن التجربة متارس يف ’’وسط‘‘ بكر.
 ابلضبط ،ألن أي منوذج اعتقادي تنتقيه األان سينصب يف القالب األساسي،وسينضاف إىل البنية القاعدية ،وسيمثل ختصص اخللية اجلذعية ومتايزها .أي أنه
سيحمل دوما مسات هذا القالب وتلك البنية وهاتيك اخللية .أي سيحمل دوما
مسات مبدأ التشغيل  -أي منط أتكيد األان  -قبل أن يتم االختيار.
متهل ’’حمب‘‘ حلظة يف حديثه ،مث أضاف:
 وكما قلنا توا اي ’’راجي‘‘ ،عندما ينظر اإلنسان إىل نفسه على أنه شيء ،يتحولهللا يف تصوره يف ذات اللحظة إىل شيء هو اآلخر .هذا ما يفعله منط أتكيد األان
ابلتجربة الدينية ...
 كما أن االعتقاد ليس اختيارا بكرا بريئا ،من زاوية أخرى اي ’’حمب‘‘ .إذ تتحكمفيه الصدفة عاد ًة :صدفة امليالد يف بيئة دينية معينة .ولعل هذا هو ما يفسر ما نراه
من تنازع وتناحر فكري ومذهيب وعقائدي داخل كل األداين وفيما بينها ...
 نعم ،بسبب افتقادها إىل التجربة العيانية واستناد أتباعها إىل ما يتيسر هلم منأخذت ظاهر األداين،
مقوالت اعتقادية رائجة يف بيئات كل منهم .فإن أنت
َ
وجدت كل دين منها يقول شيئا مغايرا ملا تقوله األداين األخرى ،أو يقدم بناء
َ
نظراي ذا أسس مناقضة هلا .وكل دين منها يدعي أنه احلقيقة املطلقة وأنه سبيل
اخلالص الوحيد .وإزاء االستنتاج املنطقي الذي يفرض نفسه وهو أنه ال ميكن أن
تكون مجيعها  -على هذا املستوى على األقل  -صحيحة ،يبقى احلل الوحيد إن
أردت التمسك أبي منها ،هو االعتقاد وكفى .أي التصديق غري القائم على
برهان ...
قال ’’راجي‘‘ كأنه يستذكر نقاشا قدميا:
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 وال يفرتض أن يصدم هذا القول أحداً .فيكفي أن ينظر كل مؤم ٍن بدي ٍن ما إىلرأيه يف سائر األداين .وليعرف أن دينه هو نفسه ينظر إليه أصحاب األداين
األخرى هذه النظرة ذاهتا .وميكننا أن نعود هنا إىل تساؤلنا عن هذا األمر الغريب،
مسألة تصديق أمر ال برهان عليه .ومن البديهي أن املسوغات اليت تساق هنا
لتمرير هذه األشكال من التصديق تتناقض وتتعارض بسبب تعارض وتناقض ما
تقوله األداين املختلفة .وكل منها يعترب أنه هو وحده الصحيح .وحيق عندئذ للمرء
أن يتساءل عن سبب الرغبة يف التمسك هبذا النوع من التصديق ،وما سبب
اختيار اإلميان هبذا الدين أو ذاك؟ وما طبيعة التجربة الدينية املرتتبة على هذا
االختيار؟
 إننا ننتقل اآلن إىل تناول طبيعة االعتقاد ذاته .ولكن لنفتح قوسا هنا وننوه أوالًأبمر ابلغ األمهية .فاالعرتاض هنا ليس على إميان ما ،بل تنبيه إىل أن مرور
َّعى بقالب األان حيوله إىل جمرد اعتقاد يف مفهوم ما .أنت هنا
التصديق املـُد َ
ال تقيم ،مثال ،عالقة مع هللا كحقيقة بل مع هللا كمفهوم ،كمفهوم ال أثر له يف
جتربتنا املباشرة كما قلنا.
 وأسطع دليل على ذلك ،إن كان هناك حاجة إىل دليل ،هو اتريخ اجلدال الدائرمن آالف السنني يف كنف األداين والفلسفة وتفسري العلم ...
 واألدهى من ذلك اي ’’راجي‘‘ أن هذه األان تريد أن تفرض على اجلميع عجزهاهذا عن الوصول إىل املعرفة اليقينية ،اليت تشكل هي  -أي األان  -العقبة
األساسية أمامها ،مما يصادر فرص معرفة هللا حقا وحيصرها يف قصارى ما تستطيع
األان أن تعرفه :أي إقامة العالقة ابهلل يف حدود املفاهيم .وهي مفاهيم تتسم  -إن
أنت قارنت بني األداين املختلفة  -ابلتناقض والتعارض والتنازع فال يوجد سبيل
إىل التسوية بينها إال ابلتصديق وكفى .االعرتاض هنا ليس إذن اعرتاضا على
اإلميان الذي هو اسم آخر لليقني املستمد من التجربة املباشرة ،بل هو اعرتاض
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على اختيار األان االعتقادي هذا ،على اختيارها العقيم الذي يفرضه ويعني حدوده
وجودها ذاته ،وجودها الذي جيعل العالقة ابهلل أو املطلق حمصورة حتما ضمن
حدود العالقة مبفهوم ،أو العالقة ابفرتاض اعتقادي ال أساس وال أثر له يف جتربتنا
الوجودية املباشرة.
•••
وصل الصديقان إىل احلديقة .يدلف الداخل من بوابة حجرية هتيئك إيواانهتا ذات العقود
واألعمدة للطراز الذي يسم ممرات احلديقة ونوافريها واملباين القليلة املتناثرة فيها .وما أن متر
ابإليوان حىت ينفتح أمامك فضاء رحيب ال حيده إال األفق .ويتقدم السائر بني صفني من
النخيل امللكي يسلمانه إىل ممر مستعرض حمفوف أيضا بذات النخيل الرشيق .عن ميينك،
يف آخر املمر ،يقوم مبىن له شرفة فسيحة مزدانة أبعمدة وعقود .وعن يسارك تطالع ،من
زاوية فريدة ال حواجز فيها ،جامع حممد علي بقبابه الفضية فيلوح كأنه بُين بكامل هبائه
فوق هذه التلة العالية ليضيف طوال إىل مئذنتيه السامقتني املمدودتني كيدين انبثقتا من
األرض تريدان أن تطوال السماء.
ما أغرب أن ترى القاهرة من هذا العلو ،فتستغرب كيف حتيط هبا اآلن ببصرك وهي اليت
كانت حتيط بك قبل قليل من كل جانب وأنت تسعى يف جوفها.
وسط آتلف اخلضرة واألشكال ،تبدو مدينتهما بعيدة بشكل ما .بعيدة مبا هو أكثر من
تلك املسافة القصرية اليت قطعاها صاعدين.
على الرغم من أن الشمس كانت ابهرة السطوع فإن حرارهتا بدت حانية يف هذه الساعة.
اجتهت خطواهتما من تلقائها إىل سور احلديقة املطل على املدينة كأمنا يريدان أن يتفقدا
حالتها ،عسى أن تومئ هلما من هذا العلو أبمر ال يراينه من كثب.
جلسا يف مكان ظليل ،مث استأنفا نقاشهما:
 -وما هي إذن اي ’’حمب‘‘ طبيعة االعتقاد؟
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صب فيه االعتقاد صبا ،كما رأينا ،فيتشكل به
 منط أتكيد األان هو القالب الذي يُ َويشكله يف آن واحد.
 نستطيع أن نقول إذن إن االعتقاد هو وليد منط أتكيد األان ،مثلما أن العرفان هووليد معرفة طبيعتنا احلقيقية.
 متاما .ودعين اقرتح عليك اآلن أن نُطل على أهم جوانب هذه املسألة ،أقصدمسألة االعتقاد ،من خمتلف زواايها ...
 عظيم ،دعنا نبدأ إذن! ’’األداة‘‘ اليت يستخدمها الناس عادة إلقامة عالقة ابهلل هي حماولة تعقله بعنيالذهن ،كما سبق أن ذكران .وقد رأينا ابلتفصيل أن هذه األداة ال تتيح لك أن
تقيم عالقة ابهلل إال كمفهوم أو فكرة ال يقوم عليها برهان قاطع بدليل اتريخ
األداين والفلسفة وتفسري العلم .هي ببساطة أداة ال تصلح ملعاينة هللا كحقيقة.
فأنت لن ترى هللا حقا إال بعني احلضور الواعي.
 اعتقد ،نعم ،أننا استفضنا يف احلديث عن هذه النقطة ...سكت الصديقان مرة أخرى وأخذا يتطلعان إىل مدينتهما اليت يصطخب فيها كل ما
يتناقشان حوله اآلن من مسائل ،مث قال ’’حمب‘‘ منتقال إىل نقطة جديدة:
 وعندما حياول املرء تعقل هللا وتعقل ما يقوله الدين بعني الذهن ال غري ،سرعان مايصادف ،يف نقطة ما على هذا املسار  -نقطة حيددها مدى حتليه ابحلس النقدي
 أمورا ال برهان عليها وال دليل .وال يكون أمامه مفر من قبوهلا إال ابلتصديقوكفى ،إن هو أراد احلفاظ على هذا االعتقاد .أي أنه سيصل إىل نقطة عليه أن
يقنع نفسه عندها ،بشكل ما ،أبن عليه أن يعطل ملكة التعقل .وعند هذه النقطة
حتديدا تظهر ’’وسيلة‘‘ تيسر له التسليم أبمور ال يكون من السهل على املرء،
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مهما بذل من ُحسن االستعداد ،أن يستسيغها عقال .عند هذه النقطة تظهر
’’الوسيلة‘‘ اليت تربر له ،أمام نفسه ،تعطيل ملكة التعقل.
 وما هي هذه الوسيلة السحرية؟قلت عن حق .هذه الوسيلة السحرية هي
 هي ابلفعل وسيلة سحرية ،كما َ’’املعجزة‘‘.
اقرتح ’’حمب‘‘ أن يذهبا إىل أحد مقاهي احلديقة .فقام الصديقان يسريان على مهل ...
 وجيب أال يغيب عن ابلنا هنا الفرق بني الفهم الدارج والفهم العرفاين فيما خيصاملوقف من العقل .فالفهم العرفاين يقر بعجز العقل أيضا عن إدراك الالحمدود،
لكنه ال ميأل الفراغ الناشئ عن ذلك مبقوالت اعتقادية ال سبيل إىل إثباهتا ،بل
جيعلك تعمد إىل اكتشاف أداة أخرى هي الكفيلة إبيصالك إىل معرفة هللا حقا
وصدقا .أداة تتضمن العقل يف تركيبة أرقى ،وتلك األداة هي الوجود الواعي أو
احلضور ...
 لقد أكدان على ذلك مبا يكفي! لكن إذا جئنا ملسألة املعجزة ،أال تالحظ اي’’حمب‘‘ أن من يقبلون املعجزات ’’اليوم‘‘ هم انس مل يروها أصال!
 نعم ،مل ير أحد قط أي معجزة على يوتيوب فيما نعرف!ضحك الصديقان معا ،ومحلت هذه املالحظة ’’راجي‘‘ على أن يقول حبماسة:
 أي أهنم يسلمون حبدوث أشياء يقال إن آخرين مل يعرفوهم من قريب أو بعيد،آخرين اندثروا من قرون متطاولة ،قد رأوها .أشياء ينقلها راو عن راو عن راو
وأيخذوهنا مأخذ احلقائق املسلم هبا .أال يبني ذلك وزن التصديق املسبق يف األمر؟
أال يبني ذلك أن العقل االعتقادي يصدق يف هناية املطاف ألنه يريد أن يصدق،
ألنه كان قد قرر التصديق ابتداء؟ وأال يبني ذلك أن املعجزة ليست هي اليت
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-

-

-

-

-

تروض العقل ،بل لعل األصدق أن نقول إن العقل هو الذي اخرتع ابألحرى
املعجزة كذريعة اعتذارية يربر هبا أمام نفسه تسليمه ابلغيبيات االعتقادية؟
مث الحظ املآزق اليت يتعامل هبا هذا العقل االعتقادي مع األمر! فهو يالحظ أن
املعجزات ليست وقفا على االعتقاد الديين الذي ينتمي إليه ،فهي حتدث أيضا،
فيما يفرتض ،يف سياقات اعتقادية خمالفة .فماذا يفعل عندئذ؟
نعم هو ابلفعل مأزق حقيقي! ألنه إذا حاول أن يفسرها تفسريا عقليا ما ،طرح
عليه سؤال مشروع يقول :وملاذا ال ينسحب هذا التفسري العقلي على معجزات
اعتقادك أنت؟ فما املخرج من هذا املأزق الذي وجد نفسه فيه؟
مثلما اكتفى ابلتصديق يف احلالة األوىل ،فإنه يكتفي ابإلنكار يف احلالة الثانية!
أي أنك إذن إزاء تصديق مسبق ،وإنكار انتقائي!
وهكذا ينهمك العقل االعتقادي يف ممارسة مهامه التربيرية املألوفة ،مالئا الفراغ
املعريف مبا يتيسر من دالالت تصون له اعتقاده! فيقول :ملا كانت املعجزة أمرا
يعجز العقل عن إدراكه ،فلم ال يكون العقل عاجزا أيضا عن إدراك ما سوى ذلك
من أمور أخرى!
أي أن املطلوب هو أن يقر العقل بعجزه عن تفسري واقعة ما ،مث يُسحب عجزه
هذا عن تفسري تلك الواقعة ويـَُر َّحل إىل جمال آخر متاما يُطلب من العقل فيه أن
يتقبل أمورا أخرى ال ميكن أن يقوم عليها دليل!
املهم إذن ليس ما يقال بشأن املعجزة ،ألننا رأينا اآلن وزن عنصر التصديق والتربير
يف كل ذلك .بل املهم هو ما يقال يف جمال الرؤية الدينية املعنية ،وهذا حنكم عليه
يف ضوء جتربة الوجود ...

صعدا إىل الشرفة الظليلة ذات العقود واألعمدة .املـَطل هنا أعلى واهلواء أصفى.
تغافلت عن بعض مظاهر احلداثة يف املكان خليل إليك أنك قد عدت بضعة قرون إىل
لو
َ
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الوراء وأنك جالس يف شرفة منزل مملوكي .مصطبة عريضة وأرائك مصفوفة على األرض،
وحاجز خشيب خفيض بديع التشكيل.
 لكن ما القول اي ’’حمب‘‘ يف معجزة القرآن وهي ليست واقعة تروى ،بل هيموجهة إىل الناس يف كل عصر ...
 الفهم ’’الدارج‘‘ ملعجزة القرآن حيصر املسألة يف اجلانب اللغوي أساسا ،ويقول إنالقرآن قد حتدى عرب قريش أن أيتوا مبثله وإهنم عجزوا عن ذلك .وذلك اجلانب
اللغوي ال ينبغي حتميله أبكثر مما حيتمل ،يف تصوري .فالقرآن جاء برؤية جديدة
طوع ،بطبيعة
هي اليت جيب العناية هبا أصال .أما اللغة ،فكان ال بد من أن تُ َّ
احلال ،لنقل تلك الرؤية اجلديدة ...
 ابلفعل ألنك لو وقفت ابملسألة عند اجلانب اللغوي لكان املستهدفون هبذا اجلانبالذي يوصف ابملعجز هم فقط عرب اجلزيرة وقت الدعوة القادرون  -وحدهم -
على تذوق هذه اللغة والبارعون يف النظم هبا.
 وحيق لك عندئذ أن تتساءل :أال حيول ذلك القرآن ملعجزة موجهة لعدة آالفكانوا يعيشون يف حقبة معينة؟ إذ أين منهم اآلن سائر العرب الذين فقدوا تلك
املقدرة اللغوية القدمية أو الذين تقاس مقدرهتم اللغوية اليوم مبعايري خمتلفة متاما؟
بل أين منهم غري الناطقني ابلعربية أصال ،إذا كان املقصود بتلك املعجزة أن تكون
موجهة للعاملني؟ وهل َع ْجز عرب قريش آنذاك عن أن أيتوا مبثله مسألة ستنسحب
هكذا تلقائيا على طول التاريخ الالحق ،بعد انداثر هؤالء ،فتلزم سائر البشر
الذين أيتون بعدهم؟ أال يفرتض أن يتضمن النص ،إذن ،إذا ما أريد له أن يظل
خياطب البشر الالحقني عناصر أخرى ،غري البالغة اللغوية ،حيكم عليه استنادا
إليها؟
 -املسألة أكرب ابلتأكيد ،إذن ،من رص الكلمات ونظمها ...
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 نعم ،املهم هو الرؤية اليت تشري إليها الكلمات ...ظل ’’حمب‘‘ يتمهل يف رده مث قال بنربة وئيدة:
 كلمات احلكمة تشري يف الواقع إىل الصمت الذي يتخللها ،إىل احلقيقة اليتتتجاوز حروفها .وما هذا الصمت وهذه احلقيقة إال صدى لطبيعتنا احلقيقة نتلقاه
بدرجات تتفاوت غموضا ووضوحا .ولنتذكر دوما أن املعجزة احلقيقة هي ما تدلك
على طبيعتك احلقيقة وهي ما يعرفك ابهلل ال كمفهوم بل كحقيقة تعاينها يف
جتربتك الوجودية املباشرة وتعطيك السعادة املقيمة بوصفها حقك الفطري ...
 وما الذي تقصده أبن الكلمات تشري إىل الصمت الذي يتخللها؟ ليس هذا تصويرا أدبيا اي ’’راجي‘‘ .فكلمات احلكمة األصيلة ختاطب جانبا عميقايف وجداننا يستشعر طبيعتنا احلقيقة كحضور واع ،حىت وإن مل نكن ندرك ذلك متاما
بعد ...
سكت ’’حمب‘‘ حلظة قصرية كأمنا ميهد لفكرة جديدة مث قال:
 سر أتثري الكلمات املستخدمة لنقل احلكمة هو أهنا ستحملك إىل مكان تتالشى فيهأصداؤها لترتكك تتأمل ما تشري إليه ،إىل احلضور الواعي .فغاية الكلمات هي أن
تشري إىل جهة احلقيقة .وهي حقيقة ،إن مل نكن قد حتققنا منها أبنفسنا بعد بشكل
كامل فإننا نستشعرها بشكل غامض خفي .وهذا التأثري ليس ابلغريب علينا .فلطاملا
أحسسنا به عندما استمعنا إىل النصوص الدينية املتلوة بصوت رخيم ،أو إىل
املوسيقى الدينية أو إىل املوسيقى الرفيعة أو إىل إبداعات الفن الصادرة عن رؤية
احلقيقة ،ألهنا تشركنا ،بشكل ما يف رؤيتها ،ألهنا جتعلنا كلها نعايش جتربة اجلمال
الذي هو اسم آخر لطبيعتنا احلقيقية ...
متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه ليمهد لفكرة يود التأكيد عليها مث قال:
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 ولكن كي ترى ما يف أي نص من إشارات إىل احلقيقة ينبغي أن تقرأه برؤيةعرفانية ...
 ’’حمب‘‘ أنت تقول’’ :ما يف النص من إشارات إىل احلقيقة‘‘ ،هل يعين ذلك أنالنص قد يتضمن ما قد ال يشري ابلضرورة إليها؟
 أراد املطلق أن يتبدى يف النسيب .وعلى كل شيء يتبدى يف النسيب أن خيضعلقوانني النسيب بشكل ما ،دون أن يفقد بطبيعة احلال يف أي حلظة صلته مبصدره،
صلته ابملطلق .تلك هي إرادة املطلق ولكنها أيضا مفارقة الوجود األساسية!
 وما شكل خضوع كل شيء هذا لقوانني النسيب؟ شاء املطلق أن يكون هناك الزمن السرمدي ،احلاضر اخلالد أبداً ،الذي ال يفتأيشري إىل املطلق ،ألنه ينتمي إليه .وشاء أن يكون هناك أيضا الزمن املتتايل ،الذي
يظهر على سطح الزمن السرمدي .وما يظهر يف الزمن املتتايل زائل ومتغري
ابلضرورة ،وقصارى وظيفته هو أن يشري إىل املطلق ...
متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه ،مث أضاف:
 أي أن املهم يف النسيب ليس شكله أو صورته حتديدا ،بل دقة وشفافية إشارته إىلاملطلق .تلك هي غاية وظيفته .خارج نطاق هذه الوظيفة ،يُطوى النسيب يف ثنااي
الزمن املتتايل ...
 هل هذه دعوة إىل تفسري النص الديين تفسريا اترخييا ،مثال؟ لسنا هنا إزاء منهج اترخيي يف التفسري مقابل منهج حريف .هي ببساطة قوانني جتربةالوجود املعربة عن إرادة املطلق نفسه ...
 أي أننا نقرأ النص الديين يف ضوء جتربة الوجود ،وال نقرأ جتربة الوجود يف ضوءالنص الديين ...
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 وما الذي له األولوية يف رأيك من الناحية الواقعية يف جتربتك الفعلية؟أطرق ’’راجي‘‘ مفكرا برهة ،مث أجاب كأمنا حيدث نفسه:
 -قبل أن يُعرض على ذهنك أي نص ديين ،جيب أن تكون موجودا أوال...

 وهذا ليس رأاي يساق .تلك هي طبيعة األمور .ولو أنصف العقل االعتقادي لتبنيأن تلك الرؤية تنجيه من مآزق اعتقادية ال هناية هلا .دع ما ينتمي للنسيب ،الذي
طواه الزمن املتتايل ،يرقد يف مثواه يف سالم .أما اإلشارات إىل املطلق ،فهي أريج
املعجزة احلقيقية الذي ينبهك إىل املطلق يف نفسك ،إىل هذا احلضور الواعي ...
رشف ’’راجي‘‘ رشفة من مشروبه مث وضع كوبه وقال:
 أال يدل جلوء العقل االعتقادي إىل فكرة املعجزة على أنه ال يبصر ،ابتداء ،أوضحاحلقائق مجيعا ،هللا؟
قلت ،بل
 نعم ،أتمل املفارقة! فهل هللا أو املطلق ،وهو أوضح احلقائق مجيعا كما َاحلقيقة الوحيدة ،حباجة إىل معجزة تثبت وجوده!
كأن هذه الكلمات جعلتهما يرتدان إىل ذاهتما فسكتا معا برهة وتطلعا إىل األفق الذي
ال حيده حد .مث قال ’’حمب‘‘:
 كل ما يدور على صفحة الوعي زائل متغري ،ولكنه يشري إىل احلضور الواعي الذييدركه .وهذا احلضور هو املطلق الذي ال يطاله شيء .هو اليقني العياين الذي
ال حيتاج ألي معجزة إلثباته .املطلوب فقط االلتفات إليه وإدراكه .تلك هي
املعجزة احلقيقية .فاملعجزة احلقيقية ال تعتمد على الرؤية وال على السماع وال على
التصديق وال على املعاصرة وال على تذوق لغة بعينها .بل هي شيء مباشر متاح
لكل إنسان يف كل مكان وزمان .وهي أتيت عالوة على ذلك جمانية حقا ال كسائر
املعجزات ،فال تطلب منك التصديق بشيء نظري إهبارها لك .بل هي تعطيك،
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إىل جانب السعادة ،احلرية الكاملة .هي هدية غري مشروطة .املعجزة احلقيقة قادرة
على إثبات صحتها يف كل حلظة! والفهم العرفاين العياين هو ما يعطي صاحبه
هذه املعجزة يف يده .ليس هذا فقط بل وجيعل منه ،ال متفرجا مبهورا يعطل عقله،
بل صانع معجزة هو نفسه ،إن شئت ،ألن اكتشافه لذاته هو املعجزة احلقيقية.
ليس املشي على املاء هو املعجزة .بل املعجزة ،ابملعىن الذي سقناه ،هي املشي
على األرض وأنت تعرف من تكون حقا!
قاطع ’’راجي‘‘ صديقه ضاحكا:
 بل وال حاجة ،عندئذ ،حىت للمشي!
بدأ املكان يزدحم مع توافد الزابئن ،فقرر الصديقان أن يعاودا السري يف احلديقة قليال قبل
أن يرجعا إىل منزل ’’راجي‘‘ مرة أخرى.
 ال حاجة للمشي اي ’’راجي‘‘ ،إذ يكفي أن تعرف! لكن ما دمنا قد عرفنا هيا بنامنشي قليال! ...
قاما الصديقان يضحكان ،والتقط ’’راجي‘‘ حبل احلديث قائال:
 كنا قد حتدثنا اي ’’حمب‘‘ عن الزوااي اليت سنطل منها على مفهوم االعتقاد .وقدتناولنا حىت اآلن زاويتني مها ’’األداة‘‘ ،أي استخدام عني الذهن يف تعقل هللا ،مث
’’الوسيلة‘‘ وهي املعجزة اليت حتاول أن جتعل ما ال يستسيغه العقل مستساغا
مقبوال ،بل ومعقوال مربرا ...
 ودعنا اآلن ننتقل إىل زاوية أخرى نتناول منها االعتقاد وهي ’’الركيزة‘‘ اليت ينهضعليها االعتقاد ...
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 أتصور أن ركيزة االعتقاد هو أنه يوفر لك إطارا مرجعيا لتفسري العامل وتعقله،ويزودك بنهج لكيفية السلوك يف العامل .فإزاء سر الوجود الغامض حيتاج كثري من
الناس إىل سند من يقني له طابع املطلق .حيتاجون إىل مرجع أكيد يكون ركيزة
حياهتم كلها ،ال هنا فحسب ،بل يف العامل اآلخر الذي تتحدث عنه هذه األداين،
التماس األمان
االعتقاد
على اختالف تصورها هلذا العامل اآلخر وتباينه .كما يتيح
ُ
َ
والتكيف مع الضمري اجلمعي .قلما يكون االعتقاد وليد حبث .هو يف معظم
األحيان وليدة تشكل .وما سبب هذا التمسك كله بشيء هو وليد التصديق إال
الرغبة يف التماس األمان الذي يوفره تفسري ما للعامل ،ويوفره أيضا االنضواء يف
كنف ضمري مجعي ...
 كما أن االعتقاد يفسح لك جماال ألن تعايش  -معايشة ذهنية على األقل -ما تزخر به األداين كافة من إشارات غامضة دالة على وجود حقيقة أعمق غري
مفصح عنها دوما بوضوح .فأنت جتد هذه اإلشارات متناثرة إما يف ثنااي أقوال
تعكس حكمة عميقة حمرية ،وإما يف أصداء وجدانية حتيل إىل طبيعتنا احلقيقية حىت
وإن مل نكن ندرك ذلك جبالء ،أصداء ترتدد مثال من خالل وقع بعض األقوال
املفعمة ابحلكمة ،أو رجع الرتتيل اجلميل للنصوص املقدسة ،أو أتثري املوسيقى
الدينية الرفيعة أو العمارة الدينية .وملا كانت هذه اإلشارات واألصداء ختاطب
طبيعتنا احلقيقية ،حىت وإن بشكل متوار وغري صريح  -وهذا أمر سنعود إليه
تفصيال يف موضع الحق  -فإن أتثريها اإلمجايل يشكل رصيدا وجدانيا مشراب
حبقيقة غامضة ما ،يفسرها العقل الديين ،أاي كان الدين الذي يتمسك به ،تفسريا
يتالءم مع هذا الدين ويتكيف معه .أما الفجوة بني صدى احلقيقة الوجودية وبني
األمور غري املستساغة عقال ،فإن الذهن يتكفل مبلئها مبا يقتضيه املقام من
بعض ما يف الدين ،كل دين،
دالالت .فمذاق احلقيقة الغامض الذي حييل إليه ُ
يُ َس ِّوغ قبول ما تبقى ويتكفل الذهن بنسج الدالالت اليت متأل تلك الفجوة ...
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وجد الصديقان يف طريقهما كشكا خشبيا ظليال خاليا فقررا أن جيلسا فيه برهة ...
 هذا عن ’’ركيزة‘‘ االعتقاد اي ’’راجي‘‘ .أما ’’احلجة‘‘ اليت تساق لتربير االعتقادفتقول إنك إن مل تتمسك ابالعتقاد فلن يكون هناك إال انفالت أخالقي ،ألن كل
واحد من الناس سيفعل ما حيلو له .أي أن احلجة املربرة لالعتقاد تتعلق مبسألة
األخالق.
سكت ’’حمب‘‘ برهة مث قال:
 ودعنا نتأمل أوال هذه املسألة اليت قد ال نلتفت إليها أحياان ،وهي ما سبب وجوداملبادئ األخالقية؟ ملاذا حنتاج إىل مبادئ أخالقية أصال؟
 اإلجابة البديهية هي أننا حنتاج إىل مبادئ توجه سلوكنا ... نعم ،ولكن السؤال يظل قائما اي ’’راجي‘‘ ،وهو ملاذا حيتاج معظم الناس إىلمبادئ توجه سلوكهم؟ لو أهنم يدركون ،من وحي فهمهم ،أهنم ينبغي أال يسرقوا
أو يقتلوا ،لو مل يكن هناك أي جمال إطالقا  -يف ضوء إدراكهم  -ألن يقتلوا
أو يسرقوا ،فما معىن أن يوجد مبدأ أخالقي يوصيهم بعدم السرقة والقتل ،بل
ويكافئهم على ذلك؟
أطرق ’’راجي‘‘ متفكرا مث قال:
 يبدو أن حالة إدراكهم هذا تفرتض أن سلوكهم سيكون ،إن هو ترك لشأنه ،سلوكاغري أخالقي!
 وأال يستحق هذا السلوك ’’اخلام‘‘ ،إذا جاز التعبري ،أن نتوقف عنده أوال؟ ابلفعل ال بد أن نتأمل أوال سبب هذا السلوك ’’اخلام‘‘ غري القومي الذي ال بد أنيـُ َه َّذب ابملبادئ األخالقية!
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 أال يعرب هذا السلوك ’’اخلام‘‘ عن سلوك األان ،ما دام منط أتكيد األان هو منطاألداء السائد عند معظم الناس؟ ولو تركت األان لنوازعها لعاثت فسادا .فتصبح
القيم األخالقية عندئذ هي وسيلة اجلماعة األانوية لضبط سلوك أفرادها األانويني!
 أي أن القيم األخالقية ال توجد أصال إال ألن سلوك األان جمرد منها .وكي يتسىنكبح مجاح سلوكها هذا ال بد من ترقيته ...
 وكيف تتم ترقية هذا السلوك الذي يرتبط بنمط أداء يعرب عن أعمق صور تَ َشكلِّنا؟ املطلوب هو إقناع األان ،أو إغراء األان إن شئت الدقة ،أبن تستعيض عن’’املنفعة‘‘ املستمدة من اخلضوع لنوازعها مبنفعة أخرى ،ابملكافأة املستمدة من
اخلضوع ملبدأ أخالقي ...
 وهذه مهمة عسرية! ابلعكس احلل بسيط .يكفي أن تُ ِّقرن السلوك املنشود بنظام يقوم على املكسب
واخلسارة.
 املكسب واخلسارة؟ نعم ،ألن هذه هي اللغة الوحيدة اليت تفهمها األان! هذا ابلفعل حل عبقري! هو كذلك ابلفعل! خذ مثال املبدأ القائل ال تسرق .فإن املكسب الذي ميكن أنيتحقق من السرقة تقابله العقوبة اليت يقررها اجملتمع ،إن اُكتشفت السرقة،
أو العقوبة اليت يقررها الدين ،إن اكتشفت هذه السرقة أو مل تكتشف.
 وما العيب يف أن تفرض عقوبة ما على السارق؟ هل تعتقد مثال أن هذا أمر جيباملكافأة عليه؟
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 كال ابلتأكيد ،ولكننا ال نتحدث اآلن إال عن املكسب واخلسارة .فالدافع إىلالسرقة تكبحه اخلسارة اليت متثلها العقوبة .وتتحول املسألة إىل املفاضلة بني
املكسب الذي حتققه السرقة واخلسارة اليت متثلها العقوبة .واالستنتاج الذي
ستخلص إليه األان املعنية من هذه املفاضلة هو ما سيقرر سلوكها.
 يبدو أن استمرار السرقة يعين أن املفاضلة هي لصاحل املكسب القريب! ال تنس أن هناك أيضا الكثري من السرقات اليت مل حتدث! وهذا يعين أن املبدأحيقق قدرا من الفعالية .لكن االستنتاج املهم هنا هو أن عدم السرقة ال يكون ،يف
هذه احلالة ،سلوكا أخالقيا ابملعىن احلقيقي!
 وما هو إذن السلوك األخالقي ابملعين احلقيقي؟ هناك تصور شائع ،وخاصة يف صفوف أصحاب الفهم الدارج للدين ،مفاده أنكما أن ’’تتبع‘‘ مبدأ أخالقيا ما حىت تصبح ،هكذا تلقائيا ،شخصا كرمي اخللق!
 يف حني أننا رأينا ’’اتباع‘‘ املبدأ األخالقي يكون دافعه هو احلصول علىمنفعة ما!
 نعم ،حىت لو كانت هذه املنفعة معنوية .كأن تتصور األان مثال أهنا ابتباعها مبدأأخالقيا ستكون أرقى ممن ال يفعلون ذلك ،فهذه هي طريقة تفكريها .ألن األان
تبحث يف كل األحوال عما يعطيها قيمة وأمهية ويضفي على رغبتها يف احلصول
على تعويض ما داللة إجيابية ...
 غري أن هذا ينزع عن سلوكها الصفة األخالقية ،ألنه يُؤتَى عندئذ ابتغاء ملكسبأو اتقاء خلسارة ...
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 نعم ،فهذه القشرة اخلارجية ،قشرة ’’اعتناق‘‘ مبادئ أخالقية ما ،ال تستطيعإخفاء البنية التحتية ،إن جاز التعبري ،اليت ينهض فوقها هذا النوع من السلوك
واليت تعطيه معناه احلقيقي.
 وهذه البنية التحتية هي منط أتكيد األان ،أليس كذلك؟ نعم ففي صميم إدراك معظم الناس يكمن نقصان وجودي أيخذونه كأمر مسلمبه ،كحقيقة ال مفر منها من حقائق الوجود ،ال يستغربوهنا على اإلطالق .فينطلق
منها تفكريهم وتصرفهم ،ويعتربون كل ذلك أمرا عاداي ال يستحق حىت أن يتوقفوا
عنده .ويصبح كل سلوك هو حماولة لسد هذا النقصان .وأتخذ هذه احملاولة معظم
صور احلياة اليت نراها حولنا على تنوعها واختالفها .ويصبح هذا السعي كدحا
تعويضيا لسد فجوة ال سبيل إىل ردمها .ويظل هذا السعي الدائب غري اجملدي
قدرا حمتوما ،فيما وصفناه بنمط أتكيد األان .وهنا حيق لنا أن نتساءل ملاذا ختتار
هذه األان اتباع املبادئ األخالقية أصال؟ وكيف ستكون عالقة هذه األان ابملبادئ
األخالقية اليت ختتار أن تعتنقها؟
 ستختار أن تتبعها ألهنا ستتصور أن املنفعة املتحققة هلا من اتباعها أكرب من املنفعةاليت ستجنيها لو مل تتبعها .أي أن عالقتها هبا ستكون عالقة نفعية كما رأينا ...
 ابلضبط .فاملسألة ليست جمرد إعالء الفتات أخالقية وحسب ... كنا نقول اي ’’حمب‘‘ إن سلوك األان لن يكون ،إن ترك لشأنه ،أخالقيا .فتتدخلاجلماعة لتنظيم سلوك أفرادها ضماان الستمرارها .واجلماعة تفعل ذلك كما ذكران
استنادا إىل نظام قائم على اللغة الوحيدة اليت تفهمها األان ،لغة املكسب
واخلسارة ...
قاطع ’’حمب‘‘ صديقه قائال بشيء من احلماسة:
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 وهذا هو مصدر قوة املبادئ األخالقية ،ألهنا تعتمد على ’’منط أداء‘‘ األاناحلقيقي ،لكنه أيضا سبب ضعفها .ألن األان قد تتمرد ،عن حق أو عن ابطل،
على رؤية اجلماعة ملا تقرره من خطأ وصواب .عن حق إذا جتاوزت مرحلة التقاليد
إىل مرحلة أعلى ،وعن ابطل إذا كان متردها انفالات نكوصيا وتضخما يف اإلعالء
من شأن رغباهتا اخلاصة ...
 وكيف تلجأ اجلماعة إىل إشاعة هذه املبادئ والقيم األخالقية؟ تلجأ إىل تنويعة أخرى من نظام املكسب واخلسارة ،هي الرتغيب والرتهيب ،أيالرتغيب يف املكسب والرتهيب من اخلسارة .والفهم الدارج للدين من أقوى صور
الرتغيب والرتهيب .وهنا يتخذ املكسب واخلسارة شكل الثواب والعقاب ...
 لكن كل ذلك ينطوي على قدر من العنت والصراع الداخلي واإلكراه الذايتأو اخلارجي ...
 ولعل هذا اجلانب من اإلكراه هو الذي جيعل من ’’يتبنون‘‘ قيما أخالقية معينة يفالسلوك يتعصبون هلا .كأهنم يريدون من العامل كله أن يشاركهم اخلضوع هلذا
اإلكراه ،كي ال ينفردوا ابخلضوع له وحدهم دون سواهم .كأن خضوع العامل كله
سيسوغ هلم خضوعهم هم أيضا ...
 وهذا اإلكراه يسعى لفرض نفسه على اآلخرين بدعوى التفوق األخالقي ... فتوهم األان أهنا متفوقة أخالقيا يسوغ هلا حقا مزعوما ما يف إجبار اآلخرين علىاخلضوع للسلوك نفسه ،أاي كان هذا السلوك ...
 واتريخ العامل حافل ابألمثلة على املآسي اليت يقود إليها هذا النمط من التفكري.فاإلكراه الذايت يتحول ،عن طريق اإلسقاط ،إىل غطرسة مجاعية .كأن اخلضوع
اجلماعي هو أتكيد لكون ما تفعله األان الفردية ينتمي لطبائع األمور .كأنه إزاحة
لشكها ،كأن يف إخضاع اآلخرين تعويضا عن خضوعها هي وتربير له ...
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 ولكن لنالحظ اي ’’راجي‘‘ أن هذا الفهم ذاته لئن بدا كما لو كان فهما خارجيامفروضا على األان فهو ليس غريبا على طبيعة األان ككيان ،بل هو جمرد نتاج
لتصوراهتا على املستوى اجلمعي .أفال يعرب هذا الفهم عن تصورها حلل مأزقها
الوجودي؟ هو قد يبدو خارجيا إزاء هذه األان أو تلك ،ولكنه يعرب عن الفهم
’’األانوي‘‘ العام يف هناية املطاف .وهذا الفهم ال يستطيع أن ينقذ األان .بل هو
يزكي خضوعها ويصوره هلا على أنه رقي أخالقي ،مضفياً بذلك أمهية كربى على
تلك األان الضائعة يف مواجهة الكون كله .فهذه هي حدوده ،وذلك هو أقصى
ما يستطيع أن يقدمه.
استغرق ’’راجي‘‘ يف التفكري برهة مث قال:
 لكن ما الضري يف أن يكون السلوك مدفوعا ابملكسب أو اخلسارة ما دام هذا هوواقع احلال ،وما دام هذا الدافع يؤدي يف النهاية إىل نتيجة طيبة .فأن تسود القيم
األخالقية أفضل من أن تتفشى النوازع األانوية املنفلتة ...
 إن كنت تقصد نتيجة طيبة ابلنسبة إىل مجاعة أانوية فمعك حق ابلتأكيد ،بل لعلهأمر مطلوب يف انتظار ما هو أفضل .لكن إن كنت تقصد نتيجة طيبة ابملعىن
الوجودي فهي قد ال تكون كذلك على اإلطالق .ملاذا؟ ألن معيار ما هو طيب
هو ما حيل لك املأزق الوجودي وحيررك ويعطيك سعادة مقيمة ،وهذا أمر مفتقر
متاما يف سلوك األان ويف الفهم الدارج للدين .واملهم هو أن نعرف أن األان ،يف كل
ما تفكر فيه وكل ما تفعله وكل ما تقوله ،ال تتوخى إال شيئا واحدا هو أتكيد
نفسها ،أي أتكيد مضمون وعيها القائم على حتقيق ما هو إجيايب من وجهة نظرها
واالبتعاد عما هو سليب من وجهة نظرها .أي أن األان ال تفكر إال يف نفسها
وتُ َس ِّخر كل شيء لتحقيق مصلحتها اليت تتصورها .وما الدين واألخالق إال أمور
توظف توظيفا يف هذا املسعى .واألان هنا ال تفعل ذلك ألهنا شريرة مثال ،بل ألن
هذا هو أقصى ما تعرفه ،هو منط أدائها .وملا كانت هذه هي الداللة األخرية
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لسلوكها ،فكيف ميكن أن يعترب سلوكها هذا أخالقيا؟ فكل شيء يوظف خدمة
لتأكيدها لنفسها .وما االدعاء األخالقي إال قشرة زائفة تتزين هبا .ومن املؤكد أن
الفضيلة القائمة على املنفعة واإلكراه ليست ابلفضيلة احلقيقية ...
سكت ’’حمب‘‘ مبا يوحي أنه أهنى حديثه ،فأراد ’’راجي‘‘ املضي بنقاشهما قدما:
 إذا كان هذا هو السلوك األخالقي لنمط أتكيد األان ،فما هو السلوك األخالقيملن عرف طبيعته احلقيقة؟
 عندما تعرف طبيعتك احلقيقية ال تصدر أفعالك عن حالة نقصان بل عن حالةاكتمال وجودي وفيض .ومن حالة احلرية هذه تنبع أفعالك .أنت ال ختضع يف
فعلك ملبدأ أعلى تنطلق منه .فاملبدأ األعلى ،إن جاز استخدام ذلك التعبري يف
هذا املقام ،هو تلك احلالة ذاهتا .على صخرة هذا الوجود الواعي ينهض السلوك
احلر الذي ال ميكن ،حبكم طبيعته ذاهتا ،إال أن يكون أخالقيا ،وإال ملا كان سلوكا
حرا .فمن يعرف طبيعته احلقيقة يدرك أنه كل العامل وأن كل العامل هو .فكيف
يستطيع إن يؤذي أحدا؟ هل رأيت شخصا يقطع رقبته بيده؟ هل رأيت شخصا
يسرق من جيبه؟ فما حاجة مثل هذا الشخص ملبدأ يقول له ال تقتل أو ال تسرق،
أو حب ألخيك ما حتب لنفسك ،وأخوه وكل اآلخرين هم نفسه ذاهتا .وما
حاجته ملبدأ يوصيه أبال يفعل إزاء اآلخرين شيئا ال يريد أن يفعله اآلخرون إزاءه،
وهو واآلخرون شيء واحد .فهو يف كل ما يفعل ال يصدر إال عن احلكمة
واحملبة ...
تدخل ’’راجي‘‘ يف احلديث متسائال:
 أليس يف هذا اي ’’حمب‘‘ قدر من املثالية أو املبالغة؟ إن مل يتسق من يعرف طبيعته احلقيقية مع فهمه هذا ،كان الثمن هو ضياعه يفغياهب األان ومعاودة وانغماسه يف الوهم وغيابه عن صميم وجوده ذاته ...
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صمت ’’حمب‘‘ حلظة مث أضاف كأمنا يتذكر:
 ويف البداية ،أي قبل أن يستقر فهمه ،تكون هذه املعاانة هي الوسيلة اليت تعيدهإىل معرفة احلق .فهو ال يستطيع أن يَ َّدعي .هو مقضي عليه ابالتساق الداخلي.
فمن مسات هذه الرؤية أنك ال تستطيع أن تسخرها خلدمة أغراضك اخلاصة .فإما
أنك جتسدها فعال ،وإما أن هترب منك .فهي تستعصي على االستمالك الفكري.
هي ليست فهما تكتسبه يف حلظة مث توظفه بعد ذلك كفكرة يرددها اللسان يف
انفصال عن السلوك .بل هو حتقق يتجدد يف كل حلظة وال ميكن جتميده يف
مقوالت تطن يف الذهن بال حتقق آين يف كل حني .ومن هذا املنظور ال جمال
لالدعاء ،وذلك ببساطة ألن مقياس النجاح هو السعادة الداخلية ال أي مكسب
خارجي .إن مل تفعل هذا لن تكون سعيدا ببساطة .فاألمر لك :إن كنت تفضل
َّعى ،فليس هناك ما مينعك .ولكن إن كانت احلرية
مواصلة النوم بشكل جديد ُمد َ
هي ما تبتغيه فال جمال هنا للمساومة .الضمري الداخلي يكتسب هنا بعدا هائال.
ال ابلشكل التسلطي اإلخضاعي القدمي ،القائم على التحكم واإلشعار ابلذنب،
بل ابلشكل الواعي الذي ال يرتضي إال الصدق عن معرفة وجتربة ...
 وما يكون شكل السلوك األخالقي يف هذه احلالة؟ؤدى لذاته ال رجاء ملكسب أو اتقاء خلسارة ،أكان املكسب
 هو الفعل الذي يُ َّأو اخلسارة دينيني أخرويني أم دنيويني دهريني .والفعل الذي يؤدى لذاته هو وليد
رؤية يكون هو مبقتضاها السلوك الوحيد املمكن ،أي يكون مبقتضاها السلوك
الالأخالقي مستحيال .والسلوك األخالقي احلقيقي يفرض نفسه بوصفه سبيل
السلوك الوحيد الذي ميليه الوعي يف وضع ما .وهو ال يصدر إال عن حرية انبعة
من الرؤية املباشرة ال عن خضوع إلكراه مبدأ أخالقي خيريك بني منفعتني تنتقي
أنسبهما لك .والسلوك األخالقي أييت الفعل لذاته ال ابتغاء نتيجة معينة .وينبع
من ضمري حر ال من نفس خاضعة ملقتضيات سلوك معينة تتصارع معها وتروض
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ذاهتا لتتكيف معها أو لتضفي على الواقع دالالت معينة تربيرا الختيارها .والسلوك
األخالقي حمرر متاما من التعلق ابلنتيجة .وهو حمرر أيضا من حكم اآلخرين عليه،
حمرر من احلرص على أن يبدو أخالقيا .لكن هذا التحرر ليس وليد عدم مباالة
متوَمهة،
بل وليد حكمة وحمبة .إن السلوك األخالقي ببساطة ليس سلوك ’’أان‘‘ َ
بل سلوك الوجود الواعي.

ترك الصديقان احلديقة وقفال عائدين إىل احلي العريقَ .وَّدعا هدوء احلديقة واستقبال
ضجيج السيارات املسرعة ،لكن الطريق ينحدر احندارا هينا فكان هبوطه أيسر ...
 يتبقى لنا إذن من الزوااي اليت نطل منها على االعتقاد زاوية أخرية هي ’’النتيجة‘‘. نعم ،ما النتيجة اليت يفضي إليها االعتقاد؟ العالقة مع هللا ،أو املطلق ،إن مل تقم على صلة وجودية مباشرة ،ال مفر من أنتقوم حتما على مفهوم أو فكرة ما .وهناك فرق هام بني أن تقوم العالقة على
أساس صلة وجودية وتستخدم يف التعبري عن ذلك مفاهيم أو أفكار أو رموز
معينة ،يتم التأكيد دوما على أهنا تشري إىل احلقيقة ال جتسدها ،من جهة ،وبني
البقاء  -يف غياب الصلة الوجودية املباشرة  -يف فضاء املفاهيم واألفكار اليت حتيل
إىل بعضها بعضا ال إىل جتربة وجودية مباشرة ،من جهة أخرى .وهذا هو كما
ذكران ،سبب كل هذا التعصب واخلوف على املعتقد والرغبة يف نشره ابجلهاد
والتبشري .فاحلقيقة ال مكان فيها للتعصب وال اخلوف .ال مكان فيها إال لدعوة
العقل واالختبار املباشر ،وهي دعوة ليست إال وليدة احلب .ولنالحظ هنا عابرين،
وهذا أمر رمبا عدان إليه أيضا ،أن ذلك هو أساس التعصب األول ،وأساس أتثر
املؤمنني بدين ما هبجوم اآلخرين ،إن حدث ،على دينهم ،ألن الشك واالعتقاد
قرينان متالزمان .وهجوم املخالفني حيي الشك ،وهذا أمر مؤمل .ويف املثل الذي
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سقناه سلفاَ ،مثَل كروية األرض ،ال جمال ابلطبع للجهاد أو للتبشري من أجل
نشره ،ألنك لست بصدد الدعوة جملموعة مفاهيم معينة ،اجملال الوحيد له هو
اإلقناع يف جو من احلرية الكاملة بال أي رغبة يف الوصول إىل أي نتيجة معينة.
ولذا ال نرى من يتعصب لكروية األرض .ولو أن شخصا ما أنكر تلك احلقيقة،
لن يواجهه أحد بتعصب مقابل ،ولن يرد عليه معظم الناس بغري االبتسام .لكنك
إن صادفت شخصا يؤمن مثال بوجود كائنات عاقلة تعيش يف كواكب أو جمرات
بعيدة ،وأنكر عليه اآلخرون ذلك ،لشعر أبهنم قد أساءوا إىل اعتقاده!
 ولذا ال يقبل املرء مساساً ابالعتقاد ألن هذا املساس قد يقوض حقا بناءه النفسيكله ...
 ومعظم الناس ال يستطيعون ،حىت لو أرادوا ،أن يهجروا هذا البناء ،ألهنم اختربواأبنفسهم ،بفضل هذا الدين ،أي دين ،أصداء غامضة للحقيقة ،يف انتظار أن
يقيموا مع هذه احلقيقة صلة مباشرة عن طريق العرفان ...
شارف الصديقان على احلي القدمي ،فأخذت الشوارع تزداد ازدحاما ،لكنهما جنحا رغم
ذلك يف استئناف حوارمها:
 إن األان يف عالقتها يف عالقتها ابلوجود ال جتين غري االغرتاب ،ويف عالقتها ابهللال تتذوق غري طعم املفاهيم ،ويف عالقتها ابآلخرين ال تعرف غري لغة املنفعة.
وعندما تتصرف يف العامل فهي ال تنطلق إال من تصورات تقوم حاجزا بينها وبينه
وتريد أن تفرضها عليه فرضا ...
 هذه األان هي كيان مأزوم ومسكني حبق ... ولو شئنا أن نلخص ما قلناه عن االعتقاد النتهينا إىل ..وتوقف ’’حمب‘‘ فجأة عن الكالم مث قال مبتسما:
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 لو شئنا أن نلخص ما قلناه عن االعتقاد النتهينا إىل  -واستمع اآلن إىل هذهاخلامتة  -النتهينا إىل :أن أداته  -عني الذهن وعني العقل  -قاصرة؛ وأن وسيلته
 املعجزة  -عاجزة؛ وأن ركيزته  -التصور االعتقادي للحياة  -متداعية؛ وأنحجته  -التعلق أبخالق نفعية  -متهافتة؛ وأن نتيجته  -االغرتاب عن هللا
كحقيقة عيانية  -مأساوية!
 االعتقاد ليس احلل إذن!•••
وصل الصديقان إىل منزل ’’راجي‘‘ فارتقيا السلم إىل غرفته القائمة على السطح .أخذا
مكاهنما املعتادين مث قال ’’حمب‘‘:
 ذلك هو اي ’’راجي‘‘ قصارى التجربة الدينية اليت يتيحها منط أتكيد األان ... من حسن احلظ أن هناك بديال آخر! وهو ما ينقلنا إىل التجربة الدينية ملن عرفطبيعته احلقيقية ...
 نعم! ويبدو أن هذا املوضوع سيتطلب مننا يوما آخر .فما قولك أن نلتقي عنديغدا ؟
 اتفقنا ... وما رأيك أن نقوم اآلن بتجربة جديدة من جتاربنا اليت نتخذها حجة لنمكث هبايف حضرة الوعي؟
 كنت أخشى أن مير لقاء اليوم دون هذه التجربة البديعة!اعتدل الصديقان يف جلستيهما واغمضا أعينهما وأخذا يتنفسان هبدوء فسرى سالم يزداد
عمقا ،مث ُمسع صوت ’’حمب‘‘ كأنه مناجاة:
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دع انتباهك يعود إىل مصدره .إىل الوعي الذي يعود إليه كل شيء والذي
ينبع منه كل شيء.
’’هنا‘‘ هو الفضاء الذي تزول فيه كل احلواجز’’ .هنا‘‘ هو الفضاء الذي
تتجلى فيه كليتك ومتاميتك.
’’هنا‘‘ ليس موقعا حمددا .هنا هو املكان الالمتناهي الذي يصدر عنه كل
مكان .و ’’اآلن‘‘ هو الزمان السرمدي الذي يصدر عنه كل زمان .فهل
خيتفي ’’هنا واآلن‘‘ أبداً؟ أنت دائما أبداً يف املكان الالمتناهي والزمان
السرمدي.
وتتساءل هل خيلو مكان من املكان الالمتناهي؟ ’’فأينما تولوا فثم وجه
هللا‘‘ .ووجه هللا هو املكان الالمتناهي .وها أنت ترى أنك لست سوى
املكان الالمتناهي .وتتساءل هل هناك حلظة ختلو من الزمان السرمدي؟
’’هو األول واآلخر‘‘ .و ’’األول واآلخر‘‘ هو الزمان السرمدي .وها أنت
ترى أنك لست سوى الزمان السرمدي .وهل املكان الالمتناهي والزمان
السرمدي إال هذا الوجود الواعي ،هذا احلضور الدائم؟ وها أنت ترى أنك
لست سوى هذا احلضور الدائم.
هذا احلضور ال انفصال فيه وال جتزؤ .وأنت هذا احلضور .يف هذا احلضور
ال ينقصين شيء فال أريد أي شيء .يف هذا احلضور ال يتحرك الفكر،
ألن أي حركة تبدو ابتعادا ،ومن الذي يريد االبتعاد عن ’’هنا واآلن‘‘؟
لكن هل ميكنك حقا أن تبتعد فعال مع احلركة أو أن تقرتب مع السكون؟
فأين تذهب إن حدثت حركة وأين أتيت إن حل سكون؟ أنت ’’هنا
اآلن‘‘ ال تتغري .يتغري كل شيء وال تتغري أنت .هذا احلضور هو املعجزة.
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ال حركة هناك ،ألن ال سعي هناك .وال سعي هناك ،ألن ال نقصان هناك
يف هذا االكتمال .وهذا االكتمال هو السعادة .وهذه السعادة هي املعجزة
اليت حتياها يف كل حلظة ،يف انبثاقة الوعي التامة الكاملة اليت ال نقصان
فيها وال عوز .وكل ما يتبقى لك هو أن تتصدع خاشعا من روعة هذا
اجلالل احلاين.
وتفتح عينيك فتنظر وتبصر .ال راء هنا ومرئي هناك .يف جتربة الوعي
ال يوجد هنا وهناك .ال يوجد إال الرؤية ،ال يوجد إال الوعي .والوعي هو
مادة كل ما تراه .وأنت جوهر كل ما تراه .أنت جوهر كل شيء .وأنت
أيضا كل ما يتجلى يف جتربتك .أنت جوهر كل شيء ألن كل شيء
مصنوع من ذات مادتك .فهل هناك شيء خمتلف عنك؟ أليس كل شيء
مصنوع من مادة الوعي؟ وهلذا فأنت كل شيء .كل شيء ابملعىن احلريف،
جوهرا ومظهرا .ولذا فإنك احلب ذاته.
ويف هذه احلب الفائض أطالع صور الشقاء فينفطر القلب .ينفطر مرتني.
مرة لغياب أي حاجز بينك وبني األمل ،ومرة ملعرفتك أن سبب األمل هو
التغافل عن مصدر االكتمال ،وأن هذه السعادة املتوارية هي ،رغم كل
شيء ،نسيج جتربتنا كبشر.
وتتذكر خطواتك األوىل على درب عودتك لذاتك .أمل يكن ذلك النقصان
الوجودي الطاغي هو منبهك إىل مصدر االكتمال؟ وكنت تعود إليه
فيتالشى الشقاء مث ال يلبث أن يطل من جديد حتت وطأة التشكل
واالعتياد .لكنك اآلن شربت من نبع االرتواء الوحيد ولن تتوه عنه بعد
اآلن .أمل يكن هذا االنفصال عن احلضور هو مؤدبك؟ أمل يكن هذا
الشعور بعدم االكتمال هو منبهك خللل حيتاج إىل عنايتك؟ أمل تتعلم أن
تلك الرؤية ال حتتمل أنصاف احللول ،وأهنا تستعصي على التوظيف يف
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أغراض أانوية .فعلى َمن ستحتال يف هناية املطاف؟ وأمل تتبني من خالل أمل
االنفصال ونعيم االكتمال أن تلك الرؤية ليست نظرية ُجترت .فإما أن تعيش
االكتمال حقا ،وإما أن يُقذف بك يف حبر الشقاء .لقد قُضي عليك
ابالتساق .هو ليس حىت اختيار .نعم أيها احلضور لقد كنت مؤديب .ونعم
صنعت على عينك.
لقد ُ
واآلن أرى الشقاء حويل وأتذكر رحليت .وأعرف أن هذه رغبتك اليت أردت
هبا أن تغيب عن نفسك لتبحث عن نفسك .وأعرف أنين من يشقى
وأنين من يبحث وأنين من جيد وأنين من ميد يدي إىل نفسي ألقتسم مع
نفسي معجزة هذا االكتمال الوجودي.
ويف هذا احلب الفائض أطالع وجه من جيهل حقيقته فأراه يبحث عين رغم
أنين هو ،رغم أنه هو املبحوث عنه دون أن يدري .أال يوجد هذا الكنز
خمبؤا يف قلبه حتت غاللة االنفصال املوهوم؟ فال يزداد احلب إال تدفقا كي
علي وحدي .فكيف يكون أي موقف
أقتسم معه هذه املعجزة الكثرية َّ
تتخذه أخالقيا أو الأخالقيا واحلب اجلوهري هو مصدر نظرتك لكل
إنسان ،وكل كائن حاس ،وكل شيء .فال يزداد احلب إال تدفقا كي أقتسم
ب االغرتاب وتسخو بفيض يغمرك
مع الوجود كله هذه السعادة اليت تَ ُ
ـج َ
فال يعود هناك مطلب ألي شيء مع هذا االكتمال ويف هذا احلضور .يف
هذه املعجزة الدائمة ...
سكت صوت ’’حمب‘‘ وغاب الصديقان يف صمت جيلله سالم عميق .بعد قليل بدآ
يعتدالن يف مقعديهما ،ميدان أطرافهما ويتثاءابن من شدة االسرتخاء فيما يبدو.
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استأذن ’’حمب‘‘ مودعا فاقرتح صديقه أن يسريا قليال بعد هذا احلوار املمتد .سارا دون أن
يغادرا فيما يبدو ذلك السالم الذي أضفى على خطواهتما خفة ما .وما أن دلفا إىل شارع
األزهر حىت أوقف ’’حمب‘‘ سيارة أجرة وسلم حبرارة على صاحبه.

كالعادة ،أراد ’’راجي‘‘ أن يغوص يف تلك الشوارع اليت أيلفها وأتلفه .ترك خلطواته أن
متضي حيث تشاء .لكنه وجد نفسه جيلس على مقهاه املعهود .كان مل يفارق بعد جتربة
التأمل وهو يريد أن يرتك نفسه تسبح على سجيتها يف هذا الفضاء ...
كان يشعر أبن مثة خاطرا يناديه من مكان قصي ،ولعل هذا هو ما أجلأه اليوم إىل املقهى
ال إىل السري يف أرجاء احلي .كأن حدسه يدعوه لتعقب خاطر ما حيتاج اإلمساك به إىل
سكون وترقب.
طلب ’’راجي‘‘ قهوته وظل يقلب بصره يف رواد املقهى وفجأة طفا على السطح هذا
اخلاطر الشارد .نعم هذا هو .إهنا جتربته اليت عاينها من قدمي على شاطئ البحر واستثارت
ذكراها اآلن جلسة التأمل.
أمل يشعر يف جتربته تلك بوحدته مع الوجود كله؟ أمل جتلب له آنذاك ،يف مرورها اخلاطف،
إحساسا ما ابالكتمال وابحملبة الشاملة؟
كم حاول فيما تال ذلك من سنوات أن حيييها مرة أخرى جبهد اإلرادة دون جدوى .كل
ما تيسر له آنذاك هو ،يف أفضل األحوال ،أسلوب رومانسي .فكيف كان له ،وهو الكيان
املنفصل بذاته ،أن يشعر بصميم شعور كياانت أخرى منفصلة بذاهتا هي أيضا .كان
حياول ،بقوة التخيلَ ،متـَثـل أنه حيل داخل كل ’’أان‘‘ أخرى ،حيس مبا حتس به ويستبطن
دواخلها .ولكنه كان يشعر طول الوقت أبن كل ذلك مصطنع بشكل ما .كانت أسوار
األان حتول فعليا ،ماداي إن شئت ،برغم كل قوة التخيل ،دونه ودون اإلحساس بوحدته
الفعلية مع اآلخرين .من املؤكد أنه كان يتفاعل مع بؤس الناس ويتوجع له .لكن كيف كان
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يستطيع أن يتغلب على إحساسه ابالنفصال وهو منفصل وجوداي ابلفعل .فلم تكن قوة
اخليال وشدة الرغبة بقادرتني على هدم أسوار العزلة.
ولذلك فإنه يستقبل اآلن ما يتكشف له ،بفضل هذه الرؤية اجلديدة اليت يطلع عليها،
بشوق بعيد .شوق رمبا يكون قد طُمر حتت وطأة االستحالة واليأس ،لكنه ظل كامنا يف
أعماقه كما يبدو.
فهل آن هلذا الشوق القدمي أن يهدأ؟
إن حال حقيقيا ،حال وجوداي ،يلوح أمامه اآلن.
فلما كان جوهره هو الوعي .وملا كان الوعي هو جوهر كل شيء ،فهو من مث كامن يف كل
شيء كمادته وكمظهره .إن حدسه بوحدته الوجودية مع كل شيء مل تكن إذن إال إشارة
ألقتها على طريقه طبيعته احلقيقية ليتلمس الطريق إليها ...
وما استحالة حتقيقها عن طريق األان ،بكل حتايله الرومانسي ،إال دليل على السبيل الوحيد
لتحقيقها :إدراك وحدته الفعلية بكل شيء .إنه يفيض اآلن بذلك احلب املتدفق .وهو
يرى اآلن أنه يطل من عيون كل الناس.
وكل ما يرجوه اآلن هو أال تضيع تلك التجربة وتتبدد .ولكنه يعرف اآلن أن التجربة قد
تطغى عليها رمبا آاثر تشكله ،واعتقاده أبنه كائن منفصل عن الوعي ،قائم إزاء كياانت
أخرى وإزاء العامل ،غري أن جوهره سيظل قائما ينتظره خلف تلك احلجب ...
•••
كانت الشمس رفيقة وادعة .اليوم يوم عطلة ،هتدأ حركة املرور والناس فكأنك يف مدينة
أخرى .شجع ذلك ’’راجي‘‘ على التوجه إىل بيت صديقه سريا .فاملسافة ليست بعيدة
ِّ
بت املشقة اليت يضيفها الزحام وارتفاع األرصفة واحتشادها ابلباعة.
كل هذا البعد لو ُجن َ
والسري يتيح له أن يتأمل وجوه الناس ،مادة كتاابته.
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أخذ يتساءل أين هؤالء الناس ،الذين ربط كتاابته مبصائرهم ،من هذه الرؤية اليت تنبسط
أمامه شيئا فشيئا؟ هل هي مما ميكن أن حيدثهم فيه؟ هل ميكن أن تكون يوما موضوعا
ملقاالته أو رواايته؟ وهل سيظل إنتاجه يُستقبل عندئذ ابحلماسة املعهودة؟ أم سيكون يف
حترره الوجودي موته األديب ،بل رمبا موته الفعلي؟
لكن أليس وضع بالده أشبه بوضع مريض أهنكته العلل وأرهقته األدواء فلم يعد جيدي
معها التجاهل أو التحايل ،وابت عليه أن يواجه منشأ أمراضه إن أراد أن يبصر طريق
العافية؟
مث من قال إن أي تغيري حقيقي أمر سهل؟ أال خيترب هو نفسه ،على الرغم من مرونته
الذهنية النسبية اليت أجنته من اجلمود وعقليته النقدية اليت عصمته من االنقياد ،صعوبة
اخلروج من ربقة التشكل؟ خاصة وأنت تتحدث هنا عن أعمق صور التشكل وابلتايل عن
أعمق صور التحرر؟
لكن هل يصح إال الصحيح يف هناية املطاف؟ فهل تستطيع أي قوة أن تسجن احلقيقة؟
هل ميكن َسجن احلقيقة؟ مل حيدث هذا قط .فاحلقيقة تسري كالنور بقوة سطوعها الذايت.


استقبل ’’حمب‘‘ صديقه مرحبا فرحا .كان يعد كواب من الشاي فاقرتح على ’’راجي‘‘ أن
ينضم إليه يف املطبخ إلعداد قهوته املعتادة .محل الصديقان مشروبيهما وجلسا على
مقعدين صغريين حول مائدة خفيضة يتبادالن آخر أخبارمها .وملا فرغا اجتها إىل املكتبة
واختذ كل منهما مقعده املعهود ،واستأنف ’’راجي‘‘ احلديث:
 إىل أين كنا انتهينا يف نقاشنا املاضي؟ كنا قد قرران أن رؤية اإلنسان ملاهيته حتدد طبيعة جتربته الدينية .والذي اهتدى إىلماهيته عن طريق العرفان ستقوم جتربته الدينية على الفهم العرفاين للدين ...
ويبدو أن ’’راجي‘‘ مل يكن قد خرج متاما من خواطره فقاطع صديقه متسائال:
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 وأين جتد اي ’’حمب‘‘ هذا الفهم العرفاين؟ يكفي أن ننظر حولنا ...أجاب ’’حمب‘‘ وقد خفت محاسته قليال وتغريت نربته بعض الشيء وبدا كما لو أنه
حيدث نفسه:
 إن طالعت الرتاث الديين والفكري بعني العرفان ،لوجدت أن الفهم العرفاين ما برحيتجلى يف كنف األداين كافة على مر العصور ،وما برح يظهر يف إطار مجيع
الثقافات على مر احلقب .ال يكاد يوجد مكان أو زمان غاب فيه الفهم
العرفاين ...
مث التفت إىل صديقه وقال بصوت وشى بتأثره:
 وهو ،ما دمنا نتحدث هنا عن كيفية قراءتنا للدين والرتاث والتاريخ ،ميثل جانبا منأرقى ما فيها ،إن مل يكن هو أرقى ما فيها .ليس أرقى ما فيها على سبيل التفاخر
األجوف ،بل ألن مناذجه الرفيعة ما زالت ختاطب ،بفضل قوة حتققها ونصاعته،
أعمق أعماق وجودان ...
صمت الصديقان برهة ،مث قال ’’راجي‘‘:
 كنا انتهينا إىل أن ظاهر األداين مجيعا متناقض متعارض على حنو ال سبيل إىلالتوفيق بينه ...
 وكيف ميكنك التوفيق بني أمور قائمة على االعتقاد وال ختضع إال للتصديق .فأنتإما أن تقرر التصديق أو ال ،هذه هي كل احلرية املتاحة لك .لكن ذلك جيب أال
حيجب مدى التماثل بني ابطنها ،بني اجلوهر العرفاين ،أو التصويف ،فيها مجيعا
بسبب استناد هذا اجلوهر إىل وحدة التجربة الوجودية ذاهتا ،أي إىل وحدة ما يدل
عليه العرفان .فإذا كان ’’ظاهر‘‘ األداين يشري إىل التفرق والتباين ،فإن ’’ابطنها‘‘
مجيعا  -أو جوهرها التصويف  -يشري إىل التالقي والتوافق .فخلف التنوع والتعدد
تلوح وحدة الفتة للنظر تستحق االهتمام والتفسري .وهي وحدة غري ُم َّدعاة وغري
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وليدة سعي مقصود وال ميكن ،من مث ،إال أن تعرب عن وحدة يف التجربة ،تتنوع
فقط أشكال التعبري عنها ...
 ويذكرين هذا اي ’’حمب‘‘ بتجربة احلب الرومانسي ،اليت تشكل موضوعا أثرياجلانب كبري من اإلنتاج األديب والفين يف كل الثقافات ،قد تتنوع وتتعدد أشكال
التعبري عن هذه التجربة بدورها ،ولكنها حتيل كلها إىل وحدة ميكن الوقوف على
مالحمها املشرتكة ابلرغم من هذا التنوع الواسع .وحدة مييزها كل من مر ابلتجربة
فور االطالع على أشكال التعبري املختلفة هذه ،ألنه يعرف عما تتحدث.
فاألديب والقارئ ،أو الفنان واملتذوق ،يعرفان كالمها عما يتحداثن من واقع
جتربتهما املباشرة ...
 نعم ،حنن هنا إزاء هذا النوع من وحدة التجربة .وحدة تعزى إىل عالقة عيانيةمباشرة ابحلقيقة النهائية .هناك اي ’’راجي‘‘ مذاق واحد يستشف من كل
النصوص املنتمية إىل هذا النوع من الكتاابت الروحية اليت أُبدعت يف كنف األداين
كافة ،وهناك أريج واحد يَسري منها مجيعا ،نفس العطر .وعندما يَطَّلع عليها كل
من مر هبذه التجربة ،أاي ما كان انتماؤه الروحي ،فإنه يتعرف عليها فورا مهما كان
الشكل الذي تتبدى فيه ،ابلضبط كما حيدث يف جتربة احلب الرومانسي اليت
أشرت إليها ،وذلك ألن النور يعرف النور ...
 أي أن هذا التماثل مل يكن ليوجد لوال وجود وحدة يف التجربة ... وهذا ما ينتقل بنا نقلة هائلة من فضاء املفاهيم املتعارضة إىل عيانية احلقيقةاملباشرة .هذا ما يسلط الضوء على الفرق بني وزن املفاهيم ووزن احلقيقة!
سرى شيء من احلماس يف حديث الصديقني ومها يالحظان أن هناك برغم وطأة املشهد
االعتقادي املتناقض وحدة رحيبة كاان قد عايناها بشكل ما وشعرا أبهنا ميكن أن توفر
خمرجا أصيال من مأزق بدا للحظة بال حل.
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أليس يف ذلك اي ’’حمب‘‘ دليل إذن على أن األداين ،إن مل تُقرأ قراءة
أانوية ،تنطوي على إمكانية إيصال أتباعها إىل معرفة طبيعتنا احلقيقية؟
نعم ،وهذا هو من أهم ما تستطيع أن تقدمه إن مل يكن أمهه على
اإلطالق .فالدالئل تقول إن التجربة الدينية ،وهذا أمر يصدق على األداين مجيعا
بدرجات متفاوتة ،قد تقود من يقرأون نصوصها على هدي من جتربة فعلية يف فهم
صلتنا ابملطلق ألن يستشفوا أن يف هذه النصوص ما ينطوي على معىن آخر أوثق
ارتباطا بتجربتهم املباشرة وأصدق تعبريا عن حقيقة الوجود .وذلك ألن الفهم
الديين قد يتغري أما هللا ذاته فال يتغري ،ولذا فالعالقة به ،أاي كانت املنطلقات ،تقوم
على جتربة واحدة يتعرف على دالئلها كل من عاينها ...
وهل نستطيع أن نقرأ اآلن كال من اإلسالم واملسيحية من منظور من
يعرف طبيعته احلقيقة ،ونرى كيف يعرب هذا املنظور عن معنامها الباطين؟
بكل أتكيد! وتلك واحدة من أمتع الرحالت الفكرية والروحية اليت ميكن
أن يقوم هبا اإلنسان .وال يقتصر األمر بطبيعة احلال على اإلسالم واملسيحية ،بل
ينطبق على األداين كافة .ولكننا نقتصر يف حديثنا هنا اآلن على املسيحية
واإلسالم ،ولنأخذمها برتتيبهما التارخيي هذا.
-

لنبدأ ابملسيحية إذن ...

عظيم ،ولكننا لن نتناول املسيحية كما ينظر إليها اإلسالم مثال ،أو أي
دين آخر .بل كما يقدمها املؤمنون هبا .وستكون هذه أيضا هي الطريقة اليت
سنتعامل هبا مع أي دين ...
-

نعم ،فال معىن أن تُسقط اعتقادا ما على اعتقاد آخر!

ابلضبط .والفكرة اجلوهرية يف املسيحية هي أن يسوع قد جاء ليخلص
الناس من اخلطيئة وليبشر مبلكوت السموات .وقد ولد يسوع ميالدا خارقا ،بال
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أب ،فقد حل الروح القدس على أمه مرمي ،فهو ابن هللا .وكانت اخلطيئة قد
تسللت إىل اإلنسان من آدم وحواء بعصياهنما أوامر هللا ،واملوت هو جزاء اخلطيئة.
والتكفري عن اخلطيئة يتطلب تضحية وقرابان .فقد كانت التوراة تقضي أبال يكون
غفران إال بدم .ولذا كانت تذبح الذابئح تكفريا للذنوب .وقد ضحى يسوع ابن
وسفك دمه على الصليب ،ليخلص البشر من اخلطيئة ولريفع عنهم
هللا بنفسهُ ،
املوت ألن من يؤمن به كتبت له احلياة األبدية ...
نعم ،هذا هو الفهم الشائع للمسيحية يف صفوف املؤمنني هبا ...

-

مدار الفكرة املسيحية هو إذن اخلطيئة والتخلص من اخلطيئة ابلفداء
والنجاة من املوت ابحلياة األبدية يف ملكوت السموات ،وما يرتبط بذلك من فهم
لطبيعة يسوع وعالقته ابهلل ...
احلريف.

وغين عن القول إن الفهم الكنسي الشائع أيخذ هذه األمور مبعناها

ولكن الرأي التصويف( (يقرأ الفكرة املسيحية قراءة أخرى .فاخلطيئة
الوحيدة ،أو اخلطيئة األصلية ،اليت تسللت إىل بين آدم هي عدم معرفة طبيعتنا
احلقيقية .والتضحية الوحيدة املمكنة ،إن جاز التعبري ،هي التضحية ابألان
املوهومة .وملكوت السموات ليس إال اكتشاف حقيقتنا الداخلية ،ألن هذا هو
سبيل التخلص من املعاانة واكتشاف السعادة املقيمة .ملكوت السموات هو
احلضور الواعي .وما رسالة يسوع احلقيقية إال أنه أشار إىل السبيل املفضي إىل
ِّ
صاً.
ذلك حبكمه وأمثاله وأقواله وأفعاله ،وهبذا املعىن يكون ُخمَل َ
-

ولكن أين جند هذه القراءة للمسيحية؟
على سبيل االصطالح ،يستعمل يف هذا النص لفظ ’’التصوف‘‘ ليقصد به النهج الباطين
(*)
أو العرفاين يف كل األداين ،وهو يقابل اللفظ اإلجنليزي  ،Mysticismأما لفظ ’’الصوفية‘‘ فيقصد به النهج الباطين
أو العرفاين يف اإلسالم حتديدا ،وهو يقابل اللفظ اإلجنليزي .Sufism
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من يطالع أجنيل توما ،الذي اُكتشف يف جنع محادي عام  ،1945يتبني
ذلك من نصوصه على حنو انصع التعبري والوضوح.
وملاذا هذا اإلجنيل ابلذات وهو إجنيل أتخر اكتشافه كما تقول ،أليس
ابلوسع التعرف على الرؤية العرفانية يف األانجيل األربعة املعروفة؟
ميكنك أن تقف ابلتأكيد على كثري من عيون احلكمة يف األانجيل األربعة
املعروفة ،وعلنا نشري إىل بعضها .لكن إجنيل توما يورد من أقوال املسيح ما جيسد
جوهر رؤيته ،دون أن يُعىن  -على عكس األانجيل األخرى  -بتسجيل ما يروى
عن حياة يسوع .وهو من أبدع كنوز احلكمة الرفيعة اليت ميكنك أن تقرأها .وكلما
متعنت فيه تكشفت لك رؤية تقودك إىل ذاتك احلقيقية بلغة شاعرية ساحرة
أخاذة .وإن مل تقرأ هذا النص اجلميل وأنت تدرك الفهم العرفاين قد ال ترى فيه إال
بضعة أقوال رمبا تكون مجيلة ،لكن جلها سيبدو غامضا ال سبيل إىل سرب أغواره.
ورمبا يكون هذا ما دفع املسيح إىل أن يكرر عبارة ’’احلق احلق أقول لكم‘‘ ليشري
إىل أنه ينطق ال مبجرد أقوال مجيلة تعجب هبا ،بل بوصف دقيق لطبيعة جتربتنا
املباشرة .ولذا كان يكرر أيضا عبارة ’’من له أُذُانن للسمع فليسمع‘‘.

قام ’’حمب‘‘ إىل ركن كان يبدو أنه يعرفه يف مكتبته وسحب كتااب صغريا مليئا أبوراق تُـ َعلِّم
صفحات خمتلفة ،وقال:

 وأتمل كيف يبدأ’’ :هذه هي األقوال اخلفية اليت قاهلا يسوع احلي‘‘ وميضي منفوره فيقول ’’من يكتشف معىن هذه الكلمات لن يذوق املوت‘‘ .فتذوق اخللود
يتوقف إذن على اكتشاف معىن الكلمات .ولذلك ُوصف يسوع هنا بيسوع احلي
ألن الرؤية املعروضة يف هذه الكلمات هتب حياة ال موت فيها .وتلك احلياة اليت
ال موت فيها ليست مقتصرة على يسوع بل هي متاحة لكل ’’من يكتشف معىن
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هذه الكلمات‘‘ ،أي ملن يكتشف طبيعته احلقيقية ،الوعي الذي ال ميوت ألنه
مل يولد ومل يدخل تيار الزمن أصال ...
 نعم ،بغري الفهم العرفاين تظل هذه األقوال مستغلقة ابلفعل! ولذا وصفت ابألقوال ’’اخلفية‘‘ ...فتح ’’حمب‘‘ الكتاب الصغري جمددا مث قال حبماسة:
 وأتمل كيف ساوى يسوع بينه وبني سائر الناس مبجرد إدراكهم للحقيقة .فها هويقرر يف القول الثامن بعد املائة’’ :من يشرب من فمي يصري مثلي  ...ويبصر ما
كان مستورا ،‘‘.أي من يتذوق احلقيقة اليت أتكلم عنها ويبصر ما كان مستورا
’’يصري مثلي‘‘ .و ’’ما كان خفيا [وهو أن طبيعته احلقيقة هي من طبيعة املطلق]
سيُكشف له‘‘.
واشتدت محاسة ’’حمب‘‘ كأنه عاشق يقرأ رسالة حبيبته:

 وإليك هذا احلوار البديع يف القول الثالث عشر:’’قال يسوع لتالميذه :وازنوا بيين وبني شيء آخر وقولوا يل ماذا أُشبه؟
قال له مسعان بطرس :أنت تشبه مالكا ابرا.
وقال له مىت :أنت تشبه فيلسوفا حكيما.
أما توما فقال له :اي معلم ،إن لساين ليعجز عن أن يقول ماذا تشبه.
فقال يسوع :لست معلمك ،ألنك شربت من النبع الفوار الذي أ ََرقتُه‘‘.

أغلق ’’حمب‘‘ الكتاب مث قال:

 فمن يدرك أنه ليس الصور الزائلة  -املالك البار والفيلسوف احلكيم  -بل ما وراءالكلمات ،ألن الكلمات ال تصفه إمنا تشري فقط يف اجتاهه ،يشرب من نفس
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النبع ،نبع املعرفة ،ويدرك أنه هذا النور املتعايل على الصور ،ولكنه املتجلي أيضا
على هيئة هذه الصور .ولذا قال أيضا يف ...
قلب ’’حمب‘‘ عددا من الصفحات:
  ...يف القول الثالث ’’إن ملكوت السماوات يف داخلكم وهو أيضا يفخارجكم‘‘ .فالبشارة  -وهذا هو معىن كلمة إجنيل  -هي أن ملكوت السماوات
 الوعي/املطلق  -هو هنا ابلفعل ،وأنه حقيقة كل شيء ،وكل املطلوب هو إدراكذلك .عندئذ يدرك املرء أنه ابن ذلك الوعي .أي أن ذلك الوعي هو أصله
ومصدره ...
 وأال يوحي هذا ٍحبل ما لكل ذلك اجلدل الالهويت حول فكرة أن يسوع ابن هللا؟
مل يتخل ’’حمب‘‘ عن محاسته وقال:
 ابلتأكيد! لقد قال يسوع يف إجنيل يوحنا  -وها أنت ترى أن هذه الرؤية غريمقتصرة على إجنيل توما املكتشف حديثا يف جنع محادي ’’ -أان واآلب واحد‘‘.
وعندما يتلقى اإلنسان العادي هذا الكالم ال يفهمه إال بذهنه الذي ال يعرف إال
الكياانت املعزولة عن بعضها بعضا ،ال يعرف الوحدة اجلوهرية بني كل شيء.
وال يعرف أن النسيب ما هو إال ٍ
جتل للمطلق .ومعىن عبارة يسوع هذه اليت تلخص
كل ما نتحدث عنه منذ بداية حواران ،هو أن أصلك ومصدرك هو الوعي ...
قاطعه ’’راجي‘‘ ،رمبا ليوقف تدفق محاسة صديقه ،قائال:
 ليس هذا ابلطبع الفهم املسيحي الشائع لطبيعة املسيح ورسالته .فالكنائس أتخذقول املسيح أبنه ابن هللا مبعناه احلريف ،أي إبشارته إىل وجود صلة فعلية بني أب
وابن ...
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 ما قول يسوع هذا إال إشارة لطبيعة الصلة بني هللا ،أو املطلق ،وبني اإلنسان،أو النسيب .ما هو إال تبيان لكوهنما من طبيعة واحدة .وهذا هو احلل البسيط،
الذي ينهي كل اجلدل الفقهي أو الالهويت بشأن طبيعة املسيح وعالقته ابهلل.
فيسوع إمنا قال ما يقوله الفهم العرفاين لطبيعتنا احلقيقية .ويكفي أن تطالع بساطة
هذا التفسري وسالسته واتساقه وأن تقارنه ابلتعقيد الشديد للتفسريات الالهوتية.
ولسنا يف حاجة هنا إىل إثبات أي شيء ابلدخول يف مثل هذا اجلدل ،فالنور -
كما قلنا  -يعرف النور.
 ويف حدود علمي فإن املسيح مل يقل قط إنه هو وحده ابن هللا ،كما تقول الكنائساملختلفة ...
فتح ’’حمب‘‘ الكتاب اثنية وقرأ:
 انظر ماذا يقول يسوع يف القول الثالث من إجنيل توما’’ :عندما تعرفون أنفسكم،إذ ذاك ستعرفون ،وتفهمون أنكم أنتم أبناء اآلب احلي .لكنكم إذا مل تعرفوا
أنفسكم أقمتم يف الفقر وكنتم الفقر‘‘ .هو ببساطة يقرر ،كما يقول الفهم العرفاين
أن من يعرف نفسه يدرك أنه ابن املطلق’’ ،عندما تعرفون أنفسكم  ...ستعرفون
 ...أنكم أبناء اآلب احلي‘‘ .هذه يف كلمات قليلة هي كل احلقيقة ...
 ومن الواضح أن الفقر هنا يعين بؤس احلياة الناشئ عن عدم معرفة هذهاحلقيقة ...
أخذ ’’حمب‘‘ يقلب يف الكتاب مث قال حبماسته املتدفقة:
 وأتمل اي ’’راجي‘‘ هذه اإلشارة الواردة يف القول اخلامس’’ :اِّعرف ما يواجهك،وما خيفى عليك ينكشف لك‘‘ .أي أتمل طبيعة جتربتك املباشرة .أمل يكن هذا
اي ’’راجي‘‘ هو ما فعلناه؟ مث هو يشرح لك كيف تستطيع أن تتأمل طبيعة
جتربتك املباشرة ...
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قام ’’حمب‘‘ إىل مكتبته وأخرج كتااب آخر مث قال:
 ’’إن مل ترجعوا وتصريوا مثل األوالد فلن تدخلوا ملكوت السماوات‘‘ .أي إن ملتنظروا إىل احلياة برباءة الرؤية ،غري املثقلة ابملفاهيم اليت شكلت نظرتكم للواقع
وجعلتكم ترون هويتكم ككيان منفصل ،لن تتعرفوا على طبيعتكم احلقيقية.
مث أتمل كيف أن أقواال غامضة ينجلي معناها بوضوح ابهر عندما تقرأها على
ضوء الفهم العرفاين ،فها هو يقول يف القول السادس والستني’’ :أروين احلجر
الذي نبذه البناؤون :ذلك هو حجر الزاوية‘‘ .وما هذا احلجر الذي نبذه البناؤون
إال أتمل هذه التجربة الوجودية املباشرة .أليس هو ابلفعل حجر الزاوية الذي يقوم
عليه الفهم العرفاين؟
توقف ’’حمب‘‘ عن تدفق اسرتساله فوجد صديقه جماال ليطرح فكرته:
 كما أن يسوعا ،يف حدود علمي ،مل يزعم قط أنه املسيح ،ابملعىن املفهوم هلذهالكلمة يف عصره ،أي امللك الذي سيعيد بناء مملكة داوود .ومل يقل إنه سيخلص
أحدا ...
 لقد بَـ َّني ،إبشارته إىل طبيعة الوحدة بني طبيعتنا احلقيقية وطبيعة املطلق ،طريقاخلالص .هبذا املعىن يكون هو املخلص ،إن شئت .وهذا هو البعث احلقيقي من
بني األموات ،أي من ال يعرفون هويتهم احلقيقية ...
 ومل يقل أيضا ،يف حدود علمي أيضا ،إن اخلطااي ستغفر بفضل اإلميان به ... نعم ،فاخلطيئة الوحيدة هي اجلهل بطبيعتنا احلقيقية ،وتلك ’’اخلطيئة األصلية‘‘،أي أصل أو أم كل اخلطااي أو الشرور أو املعاانة ،تزول ال ابإلميان بل ابملعرفة.
فيسوع عندما قال مثال ’’أان هو نور العامل‘‘ أو ’’أان هو الطريق واحلق واحلياة‘‘،
مل يكن يعىن بعبارة ’’أان هو‘‘ شخص يسوع بل كان يعين طبيعتنا احلقيقة ،معرفة
هذه الطبيعة هي الطريق واحلق واحلياة .مث أتمل كيف جتمع عبارة ’’أان هو‘‘ يف
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ذاهتا كل احلقيقة :فأان ،أي النسيب ،هو ،أي املطلق ،يف إشارة إىل واحدانية اهلوية.
لقد فُهمت أقوال مثل ’’ليس أحد أييت إىل اآلب إال يب‘‘ على أهنا تعين التصديق
ابلقصة الشائعة عن يسوع ورسالته ،يف حني أن معناها املباشر يف غاية الوضوح:
فكيف ميكن الوصول إىل اآلب  -أي احلقيقة النهائية  -إال عن طريق هذه الرؤية
القائمة على وحدة املطلق ،اآلب ،ابلنسيب ،االبن .وبنفس هذه الطريقة فهمت
أقوال مثل ...
وفتح ’’حمب‘‘ الكتاب مرة أخرى ليقرأ:
 ’’ ...كل من يشرب من هذا املاء يعطش أيضا .ولكن من يشرب من املاء الذيأعطيه أان فلن يعطش إىل األبد .بل املاء الذي أعطيه يصري فيه ينبوع ماء ينبع إىل
حياة أبدية‘‘ ،فهمت هذه األقوال إذن على أهنا إشارة إىل اعتقاد ما ،يف حني أن
املقصود ابملاء ،على األقل من وجهة النظر اليت نتحدث عنها ،هو هذه املعرفة
العيانية املستمدة من التجربة املباشرة ...
 كما أن املسيح ،يف حدود علمي كذلك ،مل يؤسس كنيسة ما ،ومل يعني شخصاليوجهها .واملسيح مل يكتب إجنيال ،ومل يطلب من أي شخص أي يفعل ذلك ...
 نعم ،ما اإلجنيل ،أي البشارة ،إال بشارة ابخلالص من املعاانة ،إال بشارة أبناملعاانة والشقاء ليسا قدرا مقدورا .بل أن التحرر منهما أمر متاح للجميع .هذا هو
اي ’’راجي‘‘ الفرق بني الرؤية االعتقادية والرؤية العرفانية ...
سكت الصديقان ،إذ يبدو أهنما فرغا من حبثهما للمسألة ،لكن ’’راجي‘‘ ما لبث أن
قال:
 ’’حمب‘‘ هل يل أن أسألك عن سبب محاستك اليت الحظتها وأنت تقرأ أقوالاملسيح ،وال أخفي عليك أهنا ذكرتين حبماسة العاشقني؟
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 أال تثري هذه األقوال البديعة احلماسة اليت تتحدث عنها؟ أال تشعر أبلفة الرفقةاحلميمة وأنت ترى فيها تعبريا عما يرتدد يف جنبات نفسك؟ أال يتملكك العجب
وأن ترى كيف أتيح ملعلم عظيم مثل املسيح أن يـُ َعِّرب ،ألانس بسطاء ،عن هذه
الرؤية التحريرية بتلك األقوال البسيطة والعميقة يف آن ،األخاذة بنقائها اخلالص
تتحدث عن جتربة احلب وأتثريها يف
املصفى .وهو نعم إعجاب العاشقني .أمل
َ
األدب والفن؟ أال يهوى العاشقون قراءة عيون األدب اليت تتحدث عن جتربتهم
هذه؟ وأنت أيضا عندما حتب احلقيقة ،تغدو مولعا بقراءة ما قاله عنها العارفون.
وذات هذا املذاق ستجده وأنت تقرأ أشعار رابعة واحلالج والبسطامي وجالل
الدين .ونفس هذا األريج سيسري أيضا يف وجدانك وأنت تقرأ عيون احلكمة
الشرقية ...
 وهل ُوجد اي ’’حمب‘‘ يف اتريخ املسيحية من فسر أقوال املسيح هبذه الرؤية اليتنعرضها هنا ؟
 ابلتأكيد .وما دمت تتحدث عن العشق ،دعين أعرض عليك كيف فسر متصوفمسيحي هو املعلم إيكارت قوال من أقوال املسيح يف نص مجيل ترتك قراءته يف
النفس صدى عميقا ...
 ومن هو املعلم إيكارت هذا؟ هو قس أملاين عاش يف أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر(*).وأخذ ’’حمب‘‘ من املكتبة كتااب آخر وبدأ يقرأ:
 ’’حتدثَت الغبطةُ النهائية [أي املسيح] حبكمتها فقالت’ :طوىب للمساكني ابلروحألن هلم ملكوت السماوات‘ ‘‘ .وميضي املعلم إيكارت يف شرح املقصود
ابملساكني ابلروح ،أو الفقراء ،فيقول’’ :هناك الفقر اخلارجي  ...وهناك فقر آخر،
(*)

املعلم إيكارت (حنو  - 1260حنو .)1327
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فقر داخلي هو الذي تنهض عليه كل كلمة من قول ربنا ’طوىب للمساكني
ابلروح‘ .فاإلنسان الفقري هو من ال يريد شيئا وال يعرف شيئا وال ميلك شيئا‘‘ .مث
يشرح أن وجود أي أثر للتعلق ابإلرادة الشخصية أو ابملعرفة الشخصية أو التمسك
ابألشياء ال يتيح الوصول إىل ’’ملكوت السماوات‘‘ ،ألن كل ذلك ،إذا
استخدمنا مصطلحاتنا حنن ،مظاهر لنمط أتكيد األان .فأنت لن تعرف ملكوت
السماوات ،ذاتك احلقيقية املرادفة للسعادة النهائية ،إال عندما تتجاوز األان
وتكتشف ذاتك احلقيقية.
وقام ’’حمب‘‘ مرة أخرى إىل املكتبة وأخذ كتااب آخر ،مث مضى يقول:
 ويذكرين هذا مبقطع كتبه متصوف مسيحي آخر معاصر للمعلم إيكارت هو هنريسوزو(*) يقول فيه ’’الذي جيعل اإلنسان يضل السبيل ويَسلب منه اخلالص ...
هو فقط ذاته [أي األان]  ...اليت يبتعد هبا  ...عن هللا [ويتجه هبا] حنو نفسه
وجيعل [منها] ذاات ختصه .أي أنه يستملك عن َعمى ما ميلكه هللا ،وجيعل ذلك
هدفه  ...أما الرجل الذي هجر ذاته فهو ميت لنفسه ،وضاع لألبد يف هللا،
صبت يف
وانتقل إليه وأصبح روحا واحدة معه من كل األوجه ،مثل قطرة ماء ُ
[إانء] نبيذ .فهذه النقطة تضيع ابلنسبة إىل نفسها وتَسحب إىل نفسها وحنو
نفسها النبيذ ولونه‘‘.
صمت ’’حمب‘‘ برهة مث أضاف:
 وللمعلم إيكارت مقطع مجيل يصف فيه جتربته اليت حتقق فيها من وحدته هذه معهللا يقول فيه ...
وأخذ من املكتبة كتااب جديدا ومضى يقرأ:

(*)

هنري سوزو (حنو .)1366 – 1300
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 ’’بعض البسطاء يعتقدون أهنم سريون هللا كما لو كان واقفا أمامهم هناك ،بينماهم واقفون هنا .ليس األمر على هذا النحو .هللا وأان ،حنن واحد  ...لقد حتولت
إليه بطريقة جتعله يصنعين وجودا واحدا مع ذاته  -ال موجودا مماثال له  ...إن
العني اليت أُبصر هبا هللا ،هي نفس العني اليت يبصرين هبا هللا .إن عيين وعني هللا مها
نفس العني  -واحدة يف اإلبصار ،واحدة يف املعرفة ،وواحدة يف احملبة‘‘(**).
تطلع ’’حمب‘‘ إىل صديقه وسأله:
 أال ترى اي ’’راجي‘‘ نفس ما كنا نتحدث عنه ،نفس التفسري ونفس الرؤية ...•••
اقرتح ’’حمب‘‘ على صديقه أن يعد له قهوة اثنية ،إذ يبدو أن لقاءمها سيطول .اجتها معا
إىل املطبخ وأعدا مشروبيهما مث عادا إىل جملسيهما .ظال صامتني حلظة يتدبران من أين
يستكمالن احلديث وما لبث أن قال ’’راجي‘‘:
 أال تذكرك كلمة املعلم إيكارت اليت يقول فيها ’’إن العني اليت أبصر هبا هللا هينفس العني اليت يبصرين هبا هللا‘‘ بقول احلالج(*) ’’أان من أهوى ومن أهوى أان‘‘؟
 أو قول الشبلي(**) الشهري ’’ما يف اجلبة إال هللا‘‘  ...وأنت ال جتد مثل هذهاألقوال يف نصوص تردد ترديدا ،بل هي وليدة معاينة مباشرة انبعة من يقني عياين.
شعرا الصديقان أهنما انتهيا من هذه النقطة ،فقال ’’راجي‘‘ ممهدا لالنتقال إىل نقطة
جديدة:

(**)

Colledge, E. & McGinn, B. (trans), Meister Eckart: The Essential

sermons, Commentaries, Treasties and Defense, Ramsey, N.J., Paulist Press, 1982.

Evans, C. De B., Eckart, London, 1924.

(*)
(**)

أبو عبد هللا حسني بن منصور احلالج (.)922 – 858
أبو بكر الشبلي (.)945 – 861
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 وهذا ينقلنا اي ’’حمب‘‘ إىل اإلسالم .ودعين أسألك هل هذه الرؤية اليت نتحدثعنها هنا وجدت ،هبذا القدر من الوضوح ،يف اإلسالم أيضا؟
ف طبيعته
 دعنا نستذكر اي ’’راجي‘‘ أننا كنا نتناول كيف يَقرأ الدين َمن َع ِّر َاحلقيقية .ودعنا إذن نعمد أوال إىل الرد على هذا السؤال مث نتفقد اثنيا ما إذا كان
قد وجد يف اإلسالم من يعربون عن هذه الرؤية اليت حنن بصددها.
 عظيم .كيف ينظر إذن من عرف أن ماهيته هي الوعي أو املطلق إىل اإلسالم؟ سينظر إليه على أنه توحيد مطلق! وما اجلديد يف ذلك؟ هل من ينظرون إليه ابلفهم الدارج يكون توحيدهم منقوصامثال؟
 التوحيد إما أن يكون كامال وإما ال يكون توحيدا حقيقيا .لكن دعنا ،قبل أنخنوض يف هذه املسألة ،نؤكد أننا لسنا ،مثال ،بصدد مناقشة فكرية ملسألة من
مسائل اإلهليات .فهذا النوع من املناقشات ال يعنينا يف حواران هنا .حنن ال نبحث
إال فيما خيضع للبحث والتجريب والتذوق والتعرف والتأكد واملعاينة .ما يعنينا هنا
هو االستكشاف التجرييب .ومادة هذا االستكشاف هي التجربة املباشرة العيانية
لكل منا .أما اجلدل الفكري لذاته فال يعنينا هنا من قريب أو بعيد ...
 نعم ،حنن نتحدث عمن ’’اكتشف وعاين‘‘ طبيعته احلقيقة ،ال عمن ’’يتصورأو يعتقد‘‘ أهنا على هذه الصورة أو تلك ...
 ابلضبط ،ومن وجهة نظر الفهم العرفاين إذن ،الوجود صفة للمطلق وحده ،هللوحده .وكل شيء سواه ليس له وجود مستقل يف ذاته ،فهو ليس إال جتليا
للمطلق .وهذا هو معىن التوحيد التام .وعليه ،إن أنت تصورت أنك موجود إزاء
املطلق ،أنك وجود إزاء وجود آخر هو وجود هللا ،أي أنك  -بعبارة أخرى -
’’أان‘‘ منفصلة ،مل يكن توحيدك كامال!
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 وهل هذا هو املعىن الذي يفهم به املسلمون دينهم؟ من عرفوا طبيعتهم احلقيقية ،نعم .أما أصحاب الفهم الدارج ،فال .خذ مثال الفهمالدارج إلعالن التوحيد األول الذي يقول’’ :ال إله إال هللا‘‘ .هناك من يفهمون،
أو كانوا يفهمون ،هذه الشهادة على أهنا ال تعين ،مثال ،إال نفي صفة اإللوهية عن
اآلهلة اليت كان يعبدها العرب قبل اإلسالم أو اليت يعبدها آخرون ،وإثباهتا  -أي
صفة اإللوهية  -هلل وحده ...
 ولعل هذا ابلفعل هو الفهم األكثر شيوعا ... واملناخ الذي طرح فيه إعالن التوحيد هذا إابن نشأة اإلسالم كانت تتعدد فيهاآلهلة ،ولذا كان ميكن أن يشيع فيه هذا النوع من الفهم .فقد قيل مثال يف أسباب
نزول سورة ’’الكافرون‘‘ أن قريشا قالت حملمد’’ :نعبد إهلك سنة وتعبد إهلنا سنة،
ونعبد إهلك سنة وتعبد إهلنا سنة‘‘ ،مبا يشري إىل أن التصور السائد ،لدى قريش
على األقل ،هو أن هللا جمرد إله آخر .وقيل إن هذا التكرار يف قول قريش هو الذي
استتبع التكرار الوارد يف السورة كأنه جاء ردا عليه’’ :ال أعبد ما تعبدون .وال أنتم
عابدون ما أعبد .وال أان عابد ما عبدمت .وال أنتم عابدون ما أعبد... ‘‘.
 لكن مع نفي صفة اإللوهية عما سوى هللا تفرد هو وحده ابإللوهية .فما املأخذعلى هذا الفهم الذي أعتقد أنه ميثل ابلفعل فهم عموم املسلمني؟ فشهادة ’’ال إله
إال هللا‘‘ تعىن أن هناك إهلا واحدا وال إله سواه .فأين التوحيد املنقوص يف هذا
الفهم؟
 توحيد الفهم الدارج توحيد منقوص ألنه ما زال يرى أن هللا معه ،ال آهلة أخرى،بل موجودات أخرى .أما التوحيد املطلق فال يرى مع هللا أي موجود سواه .وحنن
نقصد ،ابلطبع ،ابملوجود شيء له صفة الوجود املستقل بذاته .والفهم العرفاين يرى
أن األشياء اليت ندركها حولنا ويف أنفسنا ليس هلا وجود مستقل بذاهتا .بل هي
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جمرد ٍ
جتل للواحد يف ذاته كذاته عينها .هذا ما تدلنا عليه جتربتنا املباشرة .وعليه،
يَفهم التوحيد املطلق ’’ال إله إال هللا‘‘ على أهنا تعين ’’ال موجود إال هللا‘‘،
أو ’’ال يتصف بصفة الوجود إال هللا‘‘ ،أو ’’ال وجود إال هلل‘‘ .فهذا الفهم ينزهه
ال عن شريك يشاركه اإللوهية فحسب  -وهذا ابلطبع أمر بديهي  -بل عن
شريك يشاركه الوجود .فأينما تولوا فثم وجه هللا ...
 يف حني أن معظم املسلمني ،بل معظم الناس ،يعتربون أهنم كيان منفصل إزاءالوجود ،وإزاء بعضهم بعضا ،وإزاء هللا ...
 ابلفعل .ألن الفهم الدارج ’’يتصور‘‘ أن هناك مبدأ آخر للتصرف والفعل غري هللا.وما هذا املبدأ اآلخر إال ’’األان‘‘ .وعندما يقول الفهم العرفاين إن هللا هو املوجود
الوحيد ،فإنه ال يقصد اخلوض يف مناقشة فكرية ملسألة من مسائل اإلهليات ،بل
يريد أن يشري إىل مسألة عملية متاما وهي أن فكرة ’’األان‘‘ ،اليت ما أن تظهر يف
الفهم حىت يظهر يف ركاهبا املكان والزمان والعامل كوجود منفصل قائم بذاته ،هي
احلجاب الذي حيجب هويتنا احلقيقية ،وهي من مث سبب الشقاء .هذا هو مقصد
الفهم العرفاين .ذلك أن ما يفعله اإلنسان ،وفقا للتصور الدارج ،ينطلق  -من
الناحية الواقعية الفعلية  -ال من هللا ،أو الوعي ،أو املطلق ،وشرط هذا االنطالق
هو معرفة طبيعتنا احلقيقية ،بل ينطلق الفعل من مبدأ تشغيل أو أداء األان ،من
مبدأ أتكيد األان .واملقصود بتنزيه هللا عن أن يكون شريك له يف الوجود هو نفي
أن تكون ’’األان‘‘ مبدأ فعل ،أو مشيئة ،مستقل ختضع له تصرفات املرء من دون
هللا أو املطلق ،نفي أن تُتخذ ’’األان‘‘ إهلاً .هذا هو معىن التوحيد املطلق.
 -وهل وجد هذا الفهم العرفاين هبذه الصورة يف اإلسالم؟
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 كنت تتحدث عن العشق اي ’’راجي‘‘ .ومن أبدع ما كتب يف كل اللغات نصينسبه البعض إىل حميي الدين ابن عريب(*) فيسمى ’’الرسالة الوجودية‘‘ وينسبه
آخرون إىل أوحد الدين البلياين(**) فيسمى حينا ’’رسالة يف الوحدة املطلقة‘‘ وحينا
’’الرسالة البليانية‘‘(***) .وهو يعرض الرؤية اليت نتحدث عنها يف وضوح مبهر.
قام ’’حمب‘‘ إىل رف آخر من املكتبة واستل منه كتااب صغريا مث أخذ يقرأ وقد متلكته
احلماسة من جديد:
’’قال صلى هللا عليه وسلم ’من عرف نفسه فقد عرف ربه‘(****)[ .و] أشار
لست أنت ،بل أنت هو بال
صلى هللا عليه وسلم بذلك [إىل] أنك َ
أنت  ...فإن قال قائل’ :كيف السبيل إىل معرفة النفس وإىل معرفة هللا‘
فاجلواب :سبيل معرفتها أن تعلم وتتحقق أن هللا عز وجل كان ومل يكن معه
شيء ،وهو اآلن كما كان ...
’’ولكنك ال تعرف [ذلك] وأنت تراه [= رغم أنك تراه] ،وال تعلم أنك
علمت أنك لست سوى هللا  ...وأنك مل
تراه .ومىت يُكشف لك هذا السر،
َ
تزل وال تزال ،بال حني وال أوان  ...مجيع صفاته صفاتك ،وترى ظاهرك
ظاهره ،وابطنك ابطنه ،وأولك أوله ،وآخرك آخره ،بال شك وال ريب؛ وترى

(*)
(**)

حميي الدين بن عريب األندلسي (.)1240 – 1164
أوحد الدين البلياين (؟ .)1288 -

(***) املخطوط رقم  ، 9-11111ابملكتبة الرقمية جلامعة أم القرى يف اململكة العربية السعودية ،بعنوان
الرسالة البليانية/مقاالت شيخ العارفني بلياين.
(****) يشكك البعض يف صحة هذا احلديث ،وإن ذكره الشعراين يف الطبقات ،وابن عريب يف املسائل
والفتوحات ،واجليلي يف اإلنسان الكامل ،والتلمساين يف شرح املواقف ،وضياء الدين النقشبندي يف جامع
األصول .وقيل إنه ُروي عن حيى بن معاذ الرازي ،أي أنه من قوله .وذكر البعض أن الشيخ حميي الدين ابن عريب
قال :هذا احلديث وإن مل يصح من طريق الرواية ،فقد صح عندان من طريق الكشف .ويف قول آخر :قد صح
لدينا حتققا.
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صفاتك صفاته ،وذاتك ذاته ،بال صريورتك إايه وصريورته إايك ،وال بقليل
وال بكثري ...
’’وهلذا أَجاز للواصل إىل احلقيقة أن يقول’ :أان احلق‘ وأن يقول:
’سبحاين‘ .وما وصل واصل إليه إال ورأى صفاته صفات هللا ،وذاته ذات
هللا ...
عرفت نفسك ارتفعت أاننيتك( =[ )أانويتك] وعرفت أنك مل تكن
’’فمىت َ
غري هللا ...

عرفت
أيت األشياء بال رؤية شيء آخر مع هللا تعاىل  ...فقد
َ
’’فإن ر َ
نفسك .فإن معرفة النفس هبذه الصفة هي معرفة هللا ،بال شك وال ريب.
َثبت [أنت] أن
’’فإن سألك سائل’ :كيف السبيل إىل وصاله؟ فقد أ َ
ال [شيء] غري سواه ،والشيء الواحد ال يصل إىل نفسه‘ ،فاجلواب:
ال شك أنه يف احلقيقة ال وصل وال فصل ،وال بُعد وال قرب ،ألنه ال ميكن
الوصال إال بني اثنني ،فإن مل يكن إال واحد ،فال وصل وال فصل  ...فيكون
[واقع احلال هو من مث] وصل بال وصل ،وقرب بال قرب ،وبعد بال بعد.

’’فإن قيل’ :فَ ِّهمنا الوصل بال وصل ،فما معىن القرب بال قرب والبعد بال
بعد؟‘ ،فاجلواب :أعين أنك ،يف أوان القرب والبعد ،مل تكن شيئا سواه،
ولكنك مل تكن عارفا بنفسك ومل تعلم أنك هو بال أنت .فمىت وصلت إىل
هللا تعاىل ،أي عرفت نفسك ،علمت أنك كنت إايه ،وما كنت تعرف
عرفت هللا
[من] قبل أنك هو أو غريه .فإذا حصل العرفان،
علمت أنك َ
َ
ابهلل ال بنفسك‘‘.
أي قولك ’’أان‘‘ ،وال يقصد بكلمة ’’أاننية‘‘ ،يف أقوال الصوفية ،األثرة أي تفضيل األان،
(*)
بل يقصد هبا اإلقرار بوجود األان ككيان منفصل يتمتع مبقومات وجوده يف ذاته.
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توقف ’’حمب‘‘ عن القراءة وقال:
 وميضي املؤلف  -ابن عريب أو البلياين  -يؤكد نفس املعىن فيقول:’’فإذن العارف واملعروف واحد ،والواصل واملوصول واحد ،والرائي واملرئي
واحد .فالعارف صفته واملعروف ذاته ،والواصل صفته واملوصول ذاته،
والصفة واملوصوف واحد‘‘.
وعاد املؤلف ليستأنف حديثه:
’’هذا بيان [= شرح حديث] ’من عرف نفسه فقد عرف ربه‘ .فمن فهم
هذا َ ...علِّم أنه ال وصل وال فصل ،وعلم أن العارف هو واملعروف هو،
والرائي هو واملرئي هو ،والواصل هو واملوصول هو .فما وصل إليه غريه
ص من َشَرك
[قط] ،وما انفصل عنه غريه [قط] .فمن فهم ذلك َخلُ َ
ِّ
الش ْرك ،وإال فلم يشم رائحة اخلالص من الشرك ‘‘...

مث خياطب اإلنسان ذا الفهم الدارج هبذه األبيات املعربة:
ظننت ظنوان أبنك أن ــت
’’ َ

ـت
وما أن تكو َن وال قط كن ـ ـ َ

فإن أنت أنت فإنك رب

ـت
وثـاين اثن ــني ،دع ما ظن ـنـ ـ َ

فال فرق بني وجوديكمـا

بنت‘‘
فما ابن عنك وال عنه َ

()

مث ميضي قائال:
’’وعلى اجلملة إن الرائي واملرئي ،والواجد واملوجود ،والعارف واملعروف،
و ِّ
املوحد ،و ِّ
املدرك ،واحد :هو يرى وجوده بوجوده ،ويعرف
املوحد و َّ
املدرك و َ
ظننت أن لك وج ودا مستقال ،ولكن ليس من الصحيح أنك موجود هبذه الصفة فلم يكن لك
(*)
أيَ :
قط هذا الوجود املستقل .فلو كان لك مثل هذا الوجود املستقل لكنت رابً بدورك ،أي كنت واحدا آخر
ابإلضافة إىل هللا ،أي اثين اثنني ،فدع ما تظن .فال فرق بني وجودك ووجود هللا الذي مل ينفصل عنك ومل تنفصل
عنه.
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وجوده بوجوده ،ويدرك وجوده بوجوده ،بال كيفية إدراك ورؤية ومعرفة ...
فكما أن وجوده بال كيفية فرؤية نفسه بال كيفية ،وإدراكه نفسه بال كيفية،
ومعرفة نفسه بال كيفية‘‘.
ويعود للشعر فيقول:
ـت ال ـ ــرب ابلـ ــرب
’’عـ ـ ـرف ـ ـ ُ

بال نـقــص وال عي ـ ــب

فـ ـ ـ ــذاتـ ـ ـ ــي ذاتـ ـ ـ ـ ـ ــه حـ ـ ـق ـ ـ ــا

بال شـ ـ ــك وال ري ـ ـ ــب

وال ص ـ ـي ـ ـران( )ب ـي ـن ــهمــا
وم ـن ــذ َعـ ِّـرفَــتُـ ــه ن ـ ـف ـس ـ ــي

ظهر الغيـب
فنفسي َم ُ
ب ــال م ــزج وال شـ ــوب

وصلـت وصــل حم ـبــوبــي

بـ ــال بعـ ـ ــد وال قـ ـ ــرب

ونلت عطاء ذي فيض

بال َمـ ـ ـ ٍن وال سلـ ـ ـ ـب

وال فـن ـي ــت لــه نـ ـف ـس ــي

()

وال يبقى له ذوب(‘‘)

ويعود حلديثه فيقول:
َثبت هللا وتنفي كل شيء ،فما هذه األشياء
أنت أ َّ
’’فإن سأل سائل وقالَ ’ :
اليت تراها؟‘ ،فاجلواب :هذه املقاالت [نتبادهلا] مع من ال يرى سوى هللا
شيئا .و[أما] من يرى شيئا سوى هللا فليس لنا معه جواب وسؤال ،فإنه
ال يرى غري ما يرى .ومن عرف نفسه ال يرى غري هللا ،و[أما] من مل يعرف
نفسه [فـ]ال يرى هللا تعاىل ،وكل أانء يرشح مبا فيه .وقد شرحنا كثريا من قبل
وإن نشرح أكثر من ذلك فمن ال يرى ال يرى وال يفهم وال يدرك ،ومن َير
َير ويفهم ويدرك .فالواصل تكفيه اإلشارة ،وغري الواصل ال يصل ...
(*)
(**)
(***)

حتول من حال إىل حال.
اختالط ومنه الصفة َم ُشوب.
ذوابن.
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إال خبدمة شيخ فاضل وأستاذ حاذق وسالك ليهتدي بنوره ويسلك هبمته
ويصل إىل مقصوده ،إن شاء هللا تعاىل‘‘.
سكت ’’حمب‘‘ وأغلق الكتاب ،وسادت حلظة صمت مث قال ’’راجي‘‘:
 هو نص عجيب حقا! كأنه كتب اليوم ... أمل يكن ذلك هو ما نتحدث عنه ابلضبط؟ كأننا كنا جلساءه أو تالميذه!أال رأيت إىل عبارته اليت تلخص كل ما قلناه يف إجياز عجيب’’ :فمىت عرفت
نفسك ،ارتفعت أاننيتك  -أي أانويتك بتعبريان حنن  -وعرفت أنك مل تكن غري
هللا‘‘!
 مث حرصه على رواية الشعر الذي يلخص الرؤية ويسهل حفظه ليعود إليه الدارسأو السامع متأمال املرة بعد املرة ...
 وهل الحظت ،يف توحيده املطلق هذا ،كيف نفى الفناء واحللول اللذين يفرتضاننوعا من الثنائية :ويذكرين هذا بقول ابن عريب’’ :من قال ابحللول فدينه معلول،
ومن قال ابالحتاد إال أهل اإلحلاد‘‘ .فكي حيدث حلول أو احتاد جيب أن يكون
هناك عنصران حيل أحدمها يف اآلخر أو يتحد به ...
 هو ابلفعل توحيد مطلق ال تنازل فيه! لكن هل وجد يف الصوفية من يؤكدون علىهذا الفهم التوحيدي املطلق مثل ابن عريب أو البلياين؟
 حبار الصوفية ال أول هلا وال آخر! فدعنا خنتار أكثرهم تعبريا عن هذه الرؤية. لنبدأ ابحلالج مثال! دعين أروى لك من الذاكرة بعضا من أبياته فإين مولع أيضا أبشعاره:وأي األرض ختلو منك حىت

تعالوا يطلبونك يف السـمـاء

تراهــم ينظ ــرون إليــك ج ـهـ ـرا

وهم ال يبصرون من العماء
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رأي ــت رب ــي بع ـي ــن قل ـبــي

فقلت من أنت قال أنت

أحطت علما بكل شيء

ف ـ ـكـ ـ ـ ـ ــل شيء أراه أن ــت

يل حبيب حبه وسط احلشا

لو يشا ميشي على خدى مشى

روحــه روحــي وروحـي روحـه

إن يش ــأ شئت وإن شئت يش ــا

قام ’’حمب‘‘ إىل املكتبة مرة أخرى قائال:
 يبدو أن الذاكرة حتتاج إىل شيء من اإلنعاش!وفتح كتااب أخذ يقلب يف صفحاته ،مث بدأ يقرأ:
ذكره ذكري وذكري ذكره
ُجبلت( )روحك يف روحي كما

ف ــإذا م ـ ـ ـس ـ ـ ــك شيء مـ ـ ـس ـ ـ ـن ـ ــي
روحك بروحي كما
ُمزجت ُ

ف ــإذا م ـســك شيء مـس ـ ـن ــي

(*)

هل يكون الذكران إال معا
جيبل العنرب ابملسك العب ـق
ف ــإذا أن ــت أن ــا ال ن ـف ـتـرق
ُمتــزج اخلمــرة ابمل ــاء الـ ـزالل
فإذا أنت أان يف كل حـال

ُخلقت روحك بروحي أو طبُعت روحك بروحي.
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أأن ــت أم أن ــا ه ــذا فــي إل ـه ـ ـيــن

حاش ــاك حاش ـ ــاي من إث ـبـ ــات اث ـنـ ـيـ ــن

هــوية لـك يف الئ ـي ــيت( )أبـدا

كلي على الكل تلبيــس( )بوجهـ ـني

ونور وجهك مقصودا بناظريت

ف ــي بــاطــن الق ـلــب أم يف نــاظ ــر العــني

أن ـ ــا أن ـ ـ ــت ب ــال ش ـ ـ ــك

فسبحانك سبحاين

وتــوح ـيـ ــدك تــوح ـي ــدي

وعصيانك عصي ـاين

وإسخاطك إسخاطي

وغـفـ ـرانــك غ ـفـ ـ ـراين

أان من أهوى ومن أهوى أان
ف ـ ــإذا أب ـص ـ ـرت ـ ـنـ ــي أب ـصـ ـ ـ ـرتـ ــه

نـ ـح ـ ــن روح ـ ــان َحللـنـا ب ــدن ـ ـ ــا

وإذا أب ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـرت ـ ـ ــه أب ـ ـصـ ـرتـ ـن ـ ـ ـ ــا

أيه ــا السائ ــل عن قص ـ ـت ـ ـنـ ــا

لـ ــو تـ ـ ـران ـ ـ ــا لــم تـ ـفــرق ب ـي ـنـ ـن ـ ــا

روحـه روحي وروحي روحـه

من رأى روحني حلت بـدن ـ ـ ـ ــا

اي ســر ســري تـَدق حـ ـتـ ـ ــى
وظـ ــاه ـ ـرا بـ ـ ــاط ـن ـ ــا ت ـجـ ـلـ ـ ــى

إن اعـتــذاري إلي ــك ج ـهـ ــل
لست غريي
اي مجلة الكل َ
(**)
(***)

إنكار وجودي املنفصل.
اختالط.

خيفى على فـهم كـل حـ ــي
لـ ـكـ ـ ــل شيء ب ـك ــل شيء
وعــِّظَــم شـ ٍ
ط ِّع ــي
ـك وفـَـر ُ
ُ

ف ـم ــا اعـ ـت ــذاري إذن إلـ ــي
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ويف سياق ما كنا نتحدث فيه عن التوحيد املطلق ،قال احلالج أيضا’’ :من زعم
أثبت نفسه،
أنه يوحد هللا فقد أشرك [...ذلك] أن العبد إذا وحد ربه تعاىل فقد َ
ومن أثبت نفسه فقد أتى ابلشرك اخلفي ،وإمنا هللا تعاىل هو الذي وحد نفسه على
لسان من شاء من خلقه ،فلو وحد نفسه على لساين فهو شأنه ،وإال فما يل
اي أخي والتوحيد‘‘.
’’وما دمت تشري فلست مبوحد حىت يستوىل احلق على إشارتك ،إبفنائك
عنك ،فال يبقى مشري وال إشارة‘‘.
’’التوحيد حجاب املوحد عن األحدية‘‘.
سكت ’’حمب‘‘ ،مبا يوحي أنه أهنى كالمه عن احلالج ،فقال ’’راجي‘‘:
 كل ذلك يفسر املصري الذي القاه! سنعود اي ’’راجي‘‘ لتأمل هذه املسألة ،أقصد كيف يتلقى الفهم الدارج الرؤيةالعرفانية ،لكن لعلنا بدأان نرى اآلن أن األمر يتعلق برؤية عميقة ال بشطحات
جمذوبني ...
 مبناسبة ’’الشطحات‘‘ ،هناك صويف شهري آخر عُرف ،على ما أتذكر ،مبصنفامسه ’’الشطحات‘‘ ،أليس هو أبو يزيد البسطامي(*)؟
 ابلفعل ،وقد َح َدت شطحاته وشطحات غريه من العارفني بصويف آخر هوعبد الوهاب الشعراين(**) إىل أتليف كتاب عنوانه ’’الفتح يف أتويل ما صدر عن
الشطْح‘‘
ال ُك َّمل من َ
وقام ’’حمب‘‘ جمددا إىل املكتبة وأخذ يبحث عن الكتاب وملا وجده بدأ يقرأ:
(*)
(**)

أبو يزيد البسطامي (حنو  – 804حنو  875ميالدية).
عبد الوهاب بن أمحد األنصاري املشهور ابلشعراين ( 1565 – 1493ميالدية).
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 قال الشعراين إنه وضعه ’’يف أتويل بعض كلمات صدرت من بعض  ...العارفني ...وأشكل معناها على بعض الفقراء القاصرين ،فأ ََّولتُها هلم حىت تقبلها عقوهلم،
وال تنفر من طريق العارفني ،فيخسروا مع اخلاسرين .ومل أذكر فيها كل ما بلغين
عنهم من الشطح ،لدقة أتويله على األفهام السليمة فضال عن غريها ،ال سيما
والكتاب يقع يف يد أهله وغري أهله‘‘ .فهي شطحات من منظور الفهم الدارج،
أما عندما تقرأها يف ضوء الفهم العرفاين فإنك تتبني أهنا ليست سوى وصف
بسيط ومباشر لطبيعة جتربتنا الوجودية.
 ال أشك أن يف مكتبتك العامرة هذه بعضا من مصنفاته! دعنا نطالع بعضا من أقوال أيب يزيد ...وفتح كتااب آخر وقال:
 وأتمل أوال قوله هذا الذي يذكر مبا قاله ابن عريب أو البلياين:ونظرت فإذا العاشق
’’خرجت من ابيزيديت كما خترج احلية من جلدها،
ُ
واملعشوق والعشق واحد :ألن الكل واحد يف عامل التوحيد‘‘
وقوله يف نفس املعىن:
’’انسلخت من نفسي ،كما تنسلخ احلية من جلدها ،مث نظرت إىل نفسي،
فإذا أان هو‘‘.
’’رأيت رب العزة يف املنام ،فقلت :كيف الطريق إليك؟ قال :اترك نفسك
وتعال‘‘.
’’عجبت ملن عرف هللا كيف يعبده؟‘‘

(*)

اترك تصورك أنك وجود منفصل.

()
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وأتمل اي ’’راجي‘‘ قول أيب يزيد هذا الذي يكاد يكون نسخة من تعريف املعلم
إيكارت للرجل الفقري:
’’ليس للعبد خري من أن يكون أبداً فقريا ليس معه شيء :ال التزهد،
وال التعبد ،وال العلم ،وال شيء من األشياء‘‘.
وخذ عندك أقواال أخرى له:
’’مساكني( )أخذوا [علمهم] ميتا عن ميت ،وأخذت علما من احلي الذي
ال ميوت‘‘.
ذكر ابرئ النفس‘‘.
’’نسيا ُن النفس ُ
’’أشار سري إلي ــك ح ـتــى

ودمت أنت
فـن ـيـ ــت عين
َ

حموت امسي ورسم جسمي

فقلت :أنت
سألت عين ُ

فأنت تسلــو خ ـيــال عيـنـي

فحيثما درت كنت أنت

بـُعــدك م ـ ـن ــي هـ ـ ــو ق ـ ـربـ ــاك

أخـ ــذتـ ـن ـ ــي ع ـ ـن ــك بــمعناك

ال تُفرق األوصاف ما بيننا

كنت إيـاك
إن قيـل يل :ايُ ،

’’أانئي أانئيتك‘‘ ،أي هوييت هويتك.
أغلق ’’حمب‘‘ الكتاب مث قال:
(*)

يقصد عموم الناس.
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 حنن مل نورد اي ’’راجي‘‘ إال بعضا من األمثلة اليت تؤكد ما حنن بصدده.واستمر ’’حمب‘‘ يقول يف محاسته وكأنه تذكر شيئا:
 وقد جاء ذكر أيب يزيد البسطامي يف واقعة شهرية تتعلق بصويف كبري آخر هوجالل الدين الرومي(*) ،هي واقعة لقائه العجيب أبستاذه مشس الدين التربيزي.
وقد عاش جالل الدين يف القرن الثالث عشر ،شأنه شأن ابن عريب واملعلم
إيكارت ،وولد يف مدينة بلخ ،اليت تقع اآلن يف أفغانستان ،وتلقى العلم عن والده
الذي كان يلقب بسلطان العلماء .ويف الثالثينات من عمره وقع له ذلك احلدث
الذي غري جمرى حياته ،وهو لقاؤه بصويف جواب آفاق يدعى مشس الدين التربيزي.
وعن هذا اللقاء قيل:
وأخذ ’’حمب‘‘ جملدا مسيكا من مصنف مؤلف فيما يبدو من عدة أجزاء ومضى يقرأ:
 ’’[كان] موالان جالل الدين  ...خارجا من مدرسته...فتقدم [مشس الدين] مناملوكب وأمسك بعنان مطية جالل الدين وقال’ :اي أمام املسلمني ،هل أبو اليزيد
(البسطامي) أعظم أو حممد؟‘  ...فأجاب’ :أي موضع أليب اليزيد إىل جوار
أعظم العاملني؟‘ فقال مشس الدين’ :إذن ملاذا قال [حممد] مع كل عظمته" :ما
عرفناك حق معرفتك" بينما قال أبو اليزيد" :سبحاين ما أعظم شاين"؟‘ قال
[جالل الدين] ’ :...إن أاب اليزيد سكر من جرعة واحدة وحتدث حديث شبع،
وامتأل وعاء إدراكه هبذا القدر ،وكان ذلك النور قَ ْد َر ُكوةِّ داره ،لكن حضرة
املصطفى صلى هللا عليه وسلم كان لديه استسقاء عظيم وظمأ شديد وكان صدره
املبارك قد صار ’أرض هللا الواسعة‘ مصداقا لـ[قوله تعاىل] " ...أمل نشرح لك
صدرك" فال جرم أن حتدث عن الظمأ[...و] كان يرى كل يوم أكثر وميضي قدما
يف الطريق ،وكان يرى عظمة احلق وقدرته وحكمته [يوما] بعد يوم وساعة بعد
(*)

جالل الدين البلخي الرومي ( 1273 – 1207ميالدية).
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ساعة أكثر ،ومن هنا قال" :ما عرفناك حق معرفتك"‘ .وصرخ موالان مشس الدين
يف التو صرخة عظيمة وسقط مغشيا عليه ،فنزل موالان من فوق مطيته وأمر
تالميذه حبمله إىل مدرسته ...ومكثا يف خلوة مستمرة ذات صوم متصل تبلغ
تسعني يوما مل خيرجا منها ،ومل جيرؤ أحد على الدخول عليهما‘‘(*).
 وهل ورد يف سرية جالل الدين أي شيء عما دار يف هذه اخللوة؟أكمل ’’حمب‘‘ قراءته:
 يقول األفالكي’’ :عشرات اآلالف من األسئلة واألجوبة واالختبارات العجيبة كانيطرحها موالان مشس الدين ومل يكن موالان قد مسع [مثلها] من أي شيخ
أو خطيب قط‘‘(**) .ويُ َشبِّه سلطان ولد ،ابن جالل الدين ،هذا اللقاء بلقاء
موسى واخلضر عليهما السالم ،وال يزيد(**) .وبعد هذه اخللوة ُخلق جالل الدين
خلقا جديدا وبدأ يكتب شعر العشق الصويف الذي يعرب عن فناء العاشق يف
املعشوق.
 هال قرأان اي ’’حمب‘‘ شيئا من شعره هذا! كتب جالل الدين معظم أعماله ابلفارسية ،وترك ترااث غزيرا ،ومما قاله يفالعشق ...
وأخذ يقلب صفحات الكتاب حىت وصل إىل صفحة كان قد علمها بورقة صغرية:
مدى يف خافقيه
’’قال [العاشق]...لقد
ُ
سافرت ً

وسحت السنني والشهور من عشق احلبيب ،غافال عن الطريق...
ُ

وكم ُسئل [العاشق] :أمتشي حافيا على الشوك واحلصى؟
مثنوي موالان جالل الدين الرومي ،ترمجه وقدم له د .إبراهيم الدسوقي شتا ،الكتاب األول ،صفحة
(*)
 ،19نقال عن األفالكي.
(***) املرجع نفسه ،صفحة .19
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فكان جييب :إين غافل حائر عن نفسي مذهول.
فال تنظر إىل هذه األقدام على األرض ،ذلك أن العاشق ميشي على قلبه
يقينا.
وماذا يدري القلب ،وهو مثل ابحملبوب عن الطريق إىل املنزل ،قريبا كان
[املنزل] أو بعيدا؟
إن ذلك ’’القريب‘‘ و ’’البعيد‘‘ أوصاف للجسد ،و [أما] سري األرواح
[فــ]سري آخر...
[ ..فــ]سري الروح يكون بال كيفية يف زمان أو مكان ،فيا أجسادان تعلمي
السري من الروح...
لقد تَرك [العاشق]  ...السري ابجلسد اآلن ،إنه ميضي ’’كالروح‘‘...
كنت أسري ذات يوم كاملشتاق ،حىت أرى يف البشر أنوار احلبيب
قالُ :
حىت أرى حبرا قد جتلى يف قطرة ،وحىت أرى مشسا قد اختفت يف ذرة‘‘(*).
 هي ابلفعل نفس الرؤية العرفانية ... لكن ما دمنا قد حتدثنا عن موالان جالل الدين الرومي وجب علينا أن نشري إىلأنه قد ابتكر ،بدافع من العشق هذا ،شيئا فريدا يف مسار الصوفية ،هو الرقص
الصويف الذي يؤديه املولوية ،أي أتباع موالان.
وتناول ’’حمب‘‘ من على منضدة قريبة متثاال مجيال لدرويش راقص ،وقال:
 الصويف هنا يعجز ،مبعىن ما ،عن كتمان شوقه فيسعى إىل التعبري عنه جبماع نفسهوجسده .وما أبدع ما يرمز إليه رقص املولوية :فهو يرفع يده اليمىن إىل السماء
مستمداً منها النعمة واملعرفة ويشري بيده اليسرى إىل األرض انقالً إليها ما تلقاه من
(*)

املرجع نفسه.
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السماء .وهو يرتدي ثواب أبيض رمزاً للنقاء ،ويضع فوق رأسه لبادة طويلة أشبه
بشاهد القرب ترمز ملوت األان .ومييل برأسه إىل اليسار جهة القلب ،دليال على
تعلقه الدائم ابحملبوب .ويدور يف دائرة حول مركز هو هللا ،مذكرا إايك بطواف
احلجيج حول الكعبة .فهو يهب بكل جوارحه نفسه هلل .ويذكران هذا الطواف
حول مركز الدائرة بقول احلالج:
’’للناس حج ويل حج إىل سكين ُهتدى األضاحي وأهدي مهجت ـي ودمـي
تط ــوف ابلبيــت قــوم بال جارح ــة بــاللـه طـ ــاف ـ ـوا ف ــأغ ـنـ ــاهـ ــم ع ـ ــن احلـ ـ ــرم‘‘
 هذا فناء كامل يف احملبوب .الطواف الدائم حول هللا ،مركز دائرة الوجود! ويذكرك هذا بقول ابن عريب إن الُمصلِّي يرسم حبركات صالته اسم اجلاللة :هللا.ففي كل احلركات والسكنات يهب الصويف نفسه كليا هلل .وقد تركت أعمال
جالل الدين وسريته أثرا عميقا يف صفوف أتباع خمتلف األداين حىت قيل عن
جنازته:
وأكمل ’’حمب‘‘ قراءته:
 ’’كان زحام اضطر معه العسس إىل استخدام السيوف واهلراوات ،كان القوم منكل صنف ومن كل جنس وملة و  ...دين ،كان احلاخامات يقرأون التوراة
واملسيحيون يقرأون اإلجنيل.)*(‘‘...
وضع ’’حمب‘‘ الكتاب جانبا ،مث قال:
 فهذا اإلدراك حيمل الصويف على حمبة الناس مجيعا ،وهناك قول مجيل أليب يزيدالبسطامي يف هذا املعىن جاء فيه:

(*)

املرجع نفسه ،صفحة .30
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’’رأيت نفسي متأخرا ورأيت اخللق سبقوين [ ...و] رضيت أن أُحرق
بدل َخ ِّلقه شفقةً عليهم [ ...و] أردت رمحة هللا ابلناس أكثر مما
ابلنار َ
أردهتا بنفسي‘‘.
قام الصديقان إلعداد مشروبيهما فقال ’’راجي‘‘
 أَتعرف اي ’’حمب‘‘ أن هذا االتساق بني القول والفعل ،بني املبدأ والسلوك هوما يزيدين محاسا هلذه الرؤية ...
 نعم هي رؤية ال تتحمل غري االتساق .ألنك لو مل تعشها بشكل مباشر كنتُحتَلِّق فورا يف منط أتكيد األان مبا حيمله من نقصان وجودي وأمل ممض.
 هي تعدك إذن ابلسعادة لكن بشرط اإلخالص! اي هلا من عاشقة غيورة! نعم لن تستطيع أن تتحايل عليها ،أو تنتحلها ،أو أن تتحدث ابمسها كنظريةمجيلة أو جديدة ...
 -لذلك ال أنسى قولك إهنا ُم َؤِّدب حقيقي!

 نعم هي لن تتكشف لك إال يف اللحظة اليت ال تكون موجودا فيها! هي أيضا عاشقة يكللها احلياء!مث سكب له ’’حمب‘‘ قهوته وهو يقول ابمساً:
 كي متأل الكوب جيب أن يكون خاليا!عادا جمددا إىل املكتبة ووقفا أمام النافذة يتطلعان إىل احلديقة الباسقة األشجار ،مث قال
’’راجي‘‘:
 -وهل تنطوي الرؤية الصوفية على أوجه شبه أخرى حبديثنا عن التجربة املباشرة؟
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 هناك جانب مبهر آخر .فالصوفية بعد أن قرروا حقيقة التوحيد املطلق يلجأون،كما فعلنا ابلضبط ،انطالقا من جتربتنا املباشرة ،إىل نفس الشرح لوجود هذه الكثرة
املتعددة املوجودة يف العامل .هل تذكر كيف شبهنا املسألة ابحللم الذي يظهر يف
إدراك احلامل؟
 أو يف املسرحية أو الفيلم ... وقد جلأوا لذات التفسري ،ليس املسرحية أو السينما ابلتأكيد .فلقد أثبتوا أن هللاهو املوجود الوحيد ،هو حقيقة كل ما يظهر على سطح الوعي .وال يظهر ما نراه
من أشياء إال بقوة ’’اخليال‘‘ كما يشرح ابن عريب أو عبد الكرمي اجليلي(*) مثال.
وأتمل قول اجليلي:
أال إن الوجـود بـال حمــال

خ ـيــال يف خ ـي ــال يف خ ـيـ ــال

وال يقظان إال أهل حق

مع الرمحن هم يف ك ــل ح ـ ـال

أو قوله:
وما اخللق يف التمثال إال كثلجة

وأنت هبا املاء الذي هو انبع

جلس الصديقان صامتني برهة مث قال ’’حمب‘‘:
 ومصنفات الصوفية تزخر كما تعرف اي ’’راجي‘‘ بنماذج رفيعة عن احلب اإلهلي. دعنا نسمع إذن بعضا من هذا الشعر الفريد! من حسن احلظ أن املكتبة حتت أيدينا!وهنض ’’حمب‘‘ لتناول كتااب مل حيتج ألن يبحث عنه .الكتاب خترج من حافته العليا أوراق
تركها فيما يبدو قارؤه ليعلم هبا صفحات معينة .فتح ’’حمب‘‘ الكتاب على إحدى هذه
الصفحات وقال:
(*)

عبد الكرمي اجليلي (.)1423 – 1365
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 هناك تلك األبيات البديعة أليب مدين الغوث(*) اليت جتمع بني التوحيد املطلقواحملبة اخلالصة:
هللا ربـ ـ ـ ــي ال أريـ ــد س ـ ـواه

هل يف الوج ـود احلي إال هللا

ذات اإلله هبا قوام ذواتنا
ُ

هل كـان يــوجــد غيــره لــواله

أغلق ’’حمب‘‘ كتابه فجأة كأمنا تذكر أمرا هاما مث قال:
 بدال من أن نتلو شعر احلب عند الصوفية ،دعنا نسمع شيئا من اإلنشاد الصويف!وهنض مرة أخرى وأخرج من مكتبته اسطوانة صغرية وضعها يف جهاز موصول بسماعات
موزعة يف أحناء الغرفة ،فسرت من كل اجلهات أنغام اني يبتهل مث انطلق صوت املنشد
يغين:
متلكتم عقلي وطريف ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بـأجـمـعـي
وتيهتمــوين يف بديــع مجـالـكـ ُـم
وأوصيتمــوين أال أبيح بســركـم

ومل أدر يف حبر اهلوى أين موضعي
ض أدمعــي
فبـ ـ ـ ــاح مبا أُخفـ ــي تَـ ـ َف ــي ُ

عاد الناي ميهد ملقطع آخر فقال ’’حمب‘‘:
 هذه أيضا أبيات أليب مدين الغوث.مث عال صوت منشد اثن أببيات شهاب الدين السهروردي(*):
أبـ ـ ــداً ت ـ ـح ـ ــن إل ـي ـكـ ـ ــم األرواح ووص ــالـكـم ريـحــانـهـا والـ ـراح
وارحـمت ــا لـلـعــاشـق ـيــن تك ـلـفـ ـوا سـ ـت ــر املـحبـة واهلـوى فضـاح
ابلسر إن ابحوا تباح دماؤهم وك ــذا دم ــاء البــائح ــني تب ــاح
(*)
(*)

أبو مدين الغوث (حنو .)1197 – 1121
شهاب الدين السهروردي (1150؟ .)1191 -
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وإذا هـم كتمـوا حتدث عنهم

عند الوشاة املدمع السحاح

فرد عليه املنشد األول أببيات البسطامي اليت تقول:
عجبت ملن يقول :ذكرت ريب وهل أنسى فأذكر ما نسي ـت
شربت احلب كأسا بعد كأس فما نفد الشـ ـراب وما ُرويــت

بدل ’’حمب‘‘ االسطوانة مث قال:

 هذا من أمجل ما ميكن أن تسمعه وهي أبيات بديعة للحالج!سرت موسيقى ٍ
قانون يرجتل ،فأغلق ’’راجي‘‘ عينيه ساحبا يف ذلك الفضاء الساحر ،مث
أتى صوت جريح ابلشوق يقول:
لبيك لبيك اي سري ونـجـوائي لبيـ ـ ــك لبي ـ ــك اي قـصـ ــدي ومعـ ـن ــائي
انجيت إيـائ ـ ــي
انجيت إايك أم
أدعوك بل أنت تدعوين إليك فهل
َ
ُ
اي عني وجودي اي مدى هـمـمي

اي منـطـقـي وعبـاراتـي وإميائـي

اي كل كلي واي مسعي واي بصري

اي ُمجليت وتباعيضي وأجزائـي

اي كل كلي وكـل الكــل ملتــبس

وكل كـلـك ملـبـوس بـمعـنـائي

اي من به كلفت نفسي فقد تلفت
فصرت رهينا تـحـت أه ـوائـ ـي
وجداً
ُ
أدنـو فيبـعــدنــي خــوفــي فيقـلقـنــي شوق متكـن يف مكـنـون أحـشـ ــائـ ــي
فكيف أصنع يف حب كلفت به موالي قد مل من ُسقمي أطب ـائ ـ ـي

قالوا تـداو بـه منـه فـقـلــت هلــم اي قـ ـوم ه ــل يـتــداوى الــداء ابلـ ـداء
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حيب ملوالي أضناين وأسقمين فـكيــف أشكـو إىل موالي موالئـ ـ ـي
كأنـنــي َغ ِّرق تبدو أانمله

تـ ـغـ ـ ــوث ــا وه ـ ــو فــي بـح ــر من املـ ــاء

ت من أحد إال الذي ح ــل م ـنـي فـي سويدائـي
وليس يعلم ما القي ُ
تعالت أصوات حضور جلسة اإلنشاد يهللون مستزيدين وعاد القانون يرجتل نغمات
ساحرة التأثري وعاد املنشد يصدح أببيات احلالج:
وهللا لو حلف العشاق أنـهـ ــم موتـ ـ ــى من احلـ ـ ــب أو ق ـتـ ـلــى ما حنـ ـث ـ ـ ـوا
قوم إذا ُه ِّجروا من بَعد ما ُو ِّصلوا

ماتوا وإن عاد وصل بعده بُعثـ ـ ـ ـوا

ترى احملبني صرعى يف دايرهم ك ـفـ ـت ـي ــة الـ ـك ـهــف ال يــدرون ك ــم لـ ـب ـث ـوا

تعالت أصوات اجلمهور جمددا وانطلق الناي ممهدا ألبيات رابعة العدوية(*) الشهرية:
أحبك حبني حب اهلوى

وحـب ـ ـ ـ ــا ألن ـ ـ ـ ـ ــك أه ـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ــذاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

فأما الذي هو حب اهلوى

ف ـشـغـ ـل ـ ـي بــذك ـــ ــرك عـم ــن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو َاك

وأما الـذي أنــت أه ــل له

فكش ـفـ ـ ـك يل احل ـج ـ ــب حتـ ـى أر َاك

فال احلمد يف ذا وال ذاك يل

ولـك ــن ل ـ ـك احلـمـ ـــ ـ ــد يف ذا وذاك ـ ـ ــا

بلغ الوجد منتهاه ابجلمهور فتعالت آهاهتم وانطلق منشد آخر كأمنا يرد على األول أببيات
إمام العاشقني ابن الفارض(*) اليت يقول فيها:
تِّه دالالً فأنت أهل لذاكا

وت ـح ـكـ ــم فاحل ـسـ ُـن قد أعطاكـ ـ ـ ــا

ولك األمر فاقض ما أنت

ٍ
قاض فعلى اجلمــال قد والك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وتاليف إن كان فيه ائتاليف

ِّ
ـت فـ ــداكـا
بــكَ ،عـج ــل بهُ ،جعل ُ

(*)
(*)

رابعة العدوية (.)796 – 718
أبو حفص شرف الدين املعروف اببن الفارض (.)1235 – 1181
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ومبا شئت يف هواك اختربين

فـاخـتـيـاري مـا كـان فيـه رضـاكـ ــا

خفت األصوات مث عاد قانون يرجتل.
 ’’حمب‘‘ ما سر هذا التأثري الطاغي هلذه املوسيقى؟ كأن األواتر ليست يف آلة بلتدق يف أعماقك كي تقودك إىل الالحمدود!
 ابلفعل! أال ترى كيف تـُغَيـِّر حالة املستمعني؟ أال ترى ما الذي فعلته هبم؟ لقد ذابوا من الوجد! وهو أتثري يظهر مفعوله من أول حلظة! مبجرد أن تستمعللنغمة األوىل فكأمنا قُذف بك يف مدار يف الفضاء! أتعرف مبا تذكرين هذه
التجربة؟
 مباذا؟ بلحظات سحرية كنت أعيشها يوميا كل رمضان يف صغري .قبيل املغرب ،يكونمقرئ اإلذاعة قد أهنى ترتيله وبقيت دقائق قليلة على رفع األذان ،فتذاع  -مللء
هذا الفراغ على ما يبدو قبل اكتشاف اإلعالانت  -تلك املوسيقى اجملردة من
نغمات اإليقاع أو الطرب .كانت مثل ما مسعناه توا من عزف مرجتل للناي
أو القانون أو العود .وكانت كما قلت لك تقذف بك من أول حلظة يف فضاء
آخر من نوع ما ...
 ورمبا هيأك لذلك أيضا طول الصيام وما خيلقه من شفافية ... كانت أروع حلظات النهار .كانت لألسف قصرية خاطفة ،لكن ذكراها ال متحى! يبدو أن هذا هو دور الفن احلقيقي .أن جيعلك مبعىن ما تتذوق ،مبا ينسجه منتناغم وانسجام ،جتربة اجلمال ،الذي هو اسم آخر لطبيعتنا احلقيقية .ولذلك عُين
كثري من الصوفية بتنظيم جلسات ’’السماع‘‘ هذه ...
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كانت نغمات القانون ما زالت تسري بتأثريها اخلفي ،وفجأة ملح ’’راجي‘‘ متثاال آخر
لدرويش راقص فقام يتأمله مث محله يف يده وسأل ’’حمب‘‘:
فلم يضم يديه على صدره هبذا
 يبدو من زي هذا الدرويش أنه من املولوية أيضاَ ،الشكل؟
 أفضل وصف هلذه احلركة هي كلمات ابن عريب:ذبت اشتياقا ووجدا يف حمبتكم فــآه مـن ط ــول شــوق ــي وآه مــن ك ـم ـ ــدي
ُ
ضعت على قليب خمافةَ أن
يدي َو ُ
ما زال يرفعها طورا وخيفضها

ينشق صدري ملا خاننـي َجلَــدي

ـت يدى األخرى تش ـد يـدي
حتـى َوضـع ُ

وضع ’’راجي‘‘ التمثال جبوار التمثال اآلخر ،فبدا كما لو كاان ينتظمان يف طواف حول
مركز دائرة هو مركز كل شيء .ظلت األنظار معلقة ابلتمثالني ،مث قال ’’راجي‘‘ منتقال
إىل نقطة جديدة:
 دعين أطرح عليك هنا اي ’’حمب‘‘ هذا التساؤل :نتبني يف الفهم املألوف للدين،وهو أمر تالحظه أيضا عندما تطالع كتاابت الصوفية ،وجود إله عيين ذي صفات
معلومة ،عددهتا أمساؤه احلسىن ،يتوجه إليه الصويف جبماع قلبه يف عالقة بني اثنني،
عاشق ومعشوق .وهذا النوع من الرؤى الصوفية جيد صداه لدى املؤمن العادي.
لكن ذلك املؤمن العادي قد ال جيد نفسه يف هذا التصور اجملرد عن هللا الذي
تطرحه هذه الرؤية اليت ميكن وصفها ابلالثنائية أو الالاثنينية؟
 الثنائية مظهر لالثنائية .ومن املؤكد أن فهم العامل خيتلف متاما يف احلالتني .فأنتجوهر متسام ،إال أن هذا اجلوهر املتسامي هو أيضا َحال يف كل ما يظهر على
صفحة الوعي .بل ما يظهر ،يف الواقع ،هو الوحدة اجلوهرية ،فليس هنا ذات
وموضوع بل وحدة كينونة ،يف واقع األمر .ال عارف وال معروف ،بل معرفة
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حتدث .ال ذاكر وال مذكور ،بل ذكر حيدث ،ال سامع وال مسموع ،بل مسع
حيدث.
فما مث من شيء سوى هللا يف الورى وما مث مسموع وما مث سامع

(*)

لكن هذا ال مينعنا ،وقد اكتشفنا هذه الوحدة اجلوهرية  -أي وقد اكتشفنا أن
ذات اإلله هبا قوام ذواتنا

هل كان يوجد غريُه لوالهُ(**) -

أن خنطو خطوة أخرى ونقول إن األمر ’’يبدو‘‘ كما لو أن هناك ثنائية .إن هذه
الثنائية ليست موجودة كحقيقة هنائية ،بل كظاهر ال قوام له من منظور املطلق
الواحد .املشكلة ال تبدأ إال عندما أتخذ ما هو ظاهري على أنه هنائي يف ذاته،
على أنه جوهر ذاته .فنعتقد أن ’’األان‘‘ كيان يتمتع مبقومات وجوده يف ذاته
منفصال عن الوعي بينما هي ليست إال جمرد صورة على سطحه ،متالشية من
حلظة ألخرى ،ونعتقد أن هلا حقيقة هنائية يف ذاهتا تواجه الوجود كله .هذا
االعتقاد يف جوهرية الثنائية ،ال يف ظاهريتها ،هو املشكلة ...
 أي أن املشكلة تظهر عندما تقيم عالقة مع آخر فتتصور أنك جوهر إزاء جوهرآخر ال أنكما جوهر واحد مع اختالف املظهر .املشكلة ليست يف العالقة  -أي
يف الثنائية الظاهرية  -بل يف رؤية نفسك ،ومن مث رؤية اآلخر  -والعامل إذن -
كوجودين منفصلني قائمني بذاهتما .أي أن املشكلة هي يف الثنائية اجلوهرية ،إن
جاز التعبري ...
 نعم ،وما هذا احلب املستعر إال شوق املختلف الظاهري للوحدة الوجوديةاجلوهرية .وما هذا اخلشوع املتصدع أمام جالل الوجود إال رغبة احملدود يف الذوابن
يف هذا الكل الذي هو جوهره .وعندما نطالع لدى التصوفيني والصوفيني كتاابت
(*)
(**)

عبد الكرمي اجليلي.
أبو مدين الغوث.
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وأقواال تتحدث عن هذه التجربة الثنائية بني حمب وحمبوب ،بني خملوق وخالق،
علينا أن ندرك أن فهمهم ألنفسهم وحملبوهبم وخالقهم هو إدراك هلذه الوحدة
اجلوهرية املتعينة يف مظهر يبدو  -فقط يبدو  -منفصال عن هويته ويتحرق شوقا
للوحدة’’ .ما زال عبدي يتقرب إىل  ...حىت أحبه‘‘ ،الصويف يفهم هذا احلديث
القدسي على أن التقرب هو خلع طبقات األوهام اليت يتشح هبا الوجود املنفصل
’’حىت أحبه‘‘ ،حىت يقع احلب ،أي حىت إدراك أنه مل يبق منك إال هو .ال كتعبري
أديب بل كحقيقة وحيدة .كمعاينة مباشرة’’ .فإذا أحببته كنت عينه اليت يبصر
هبا‘‘ ،أي أنه يبصر العامل بعني الوحدة ،ال رائي هنا وال مرئي بل رؤية ...
 وحنن هنا طبعا بعيدون كل البعد عن الفهم الدارج الذي يفهم أحياان ’’أصبحتعينه اليت يبصر هبا‘‘ على أهنا اكتساب القدرة على رؤية الغيب مثال ...
 نعم يف منط أتكيد األان ،ال مفر من الفهم النفعي كالعادة .على الرغم من أنالقدرة على رؤية الغيب قد حتدث ابلفعل .لكن املتحقق سيكون أول من يدرك
أنه ال فرق جوهراي بني رؤية الغيب ورؤية الشهود ،فما كالمها إال صور ترتأى على
صفحة الوعي يف الزمن املتتايل الظاهري الذي ال وجود حقيقيا له .أمر واحد هو
اهلام ،وهو ’’رؤية‘‘ هذه الوحدة اجلوهرية .وما دمنا قد حتدثنا عن الرؤية ،دعنا
نطالع هذا املقطع املعرب البن عريب الذي جاء يف مؤلفه ’’عني األعيان‘‘(*) .يقول
ابن عريب:
’’إن قيل [يل] :ما تقول يف قول (سهل بن عبد هللا) ...رمحه هللا’ :إن
العارفني شاهدوا هللا يف الدنيا ابلعلم والربهان من غري إدراك [حسي]،
فـ[تكون]مشاهدهتم إايه يف اآلخرة عياانً كمشاهدهتم [أي املقابل
ملشاهدهتم] إايه يف الدنيا علما وبرهاان ،وكما صح أن يكون [هللا هو]
رسائل ابن عريب ،عني األعيان ،حتقيق قاسم حممد عباس ،دار املدى للثقافة والنشر ،دمشق ،الطبعة
(*)
األوىل ،2008 ،صفحة  34وصفحة .35
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قلت
معلومهم يف الدنيا ،صح أن يكون [هللا هو] مرآهم يف العقيب‘ ُ ،...
وابهلل التوفيق :الذي يراه يف الدنيا ابلعمل والربهان [فقط] ما خرج من
ضيقته [أي من وعيه احملدود] إىل سعة هللا تعاىل ،ومن خرج إىل سعته
[أي إىل إدراك الطبيعة الواحدة الالحمدودة] صارت الدنيا [مثل الـ] آخرة
يف سعته [وعيه الذي أدرك الحمدوديته] واآلخرة دنيا يف شهادته ،فرياه يف
الدنيا كما يف اآلخرة‘‘.
فاهلل ليس عينا ’’من األعيان‘‘ تُرى ،أي ليس شيئا يرى كاألشياء .وكي يراه املرء
جيب أن خيرج من ضيقته ،أي من وعيه املنفصل لألان املوهومة ،إىل سعته ،أي إىل
احلضور الواعي ،فرياه يف الدنيا كما يراه يف اآلخرة .فالرؤية واحدة هي رؤية حتقق
ومعاينة.
اعف مرات أدائها ،كما يتصور الفهم الدارج؟
 أي أن التقرب ليس عبادات تُ َضَ
 التقرب احلقيقي يعين تزايد القرب شيئا فشيئا .وما العبادات إال حجة للتالقي،للمكوث الدائم يف حضرة احملبوب .وهذا معىن قول أيب يزيد ’’عجبت ملن عرف
هللا كيف يعبده‘‘ ...
 وما معىن العبادة والعبودية لدى الصويف؟ ما العبودية إال خضوع النسيب للمطلق .هي اإلقرار أبن مبدأ الفعل ليس األاناملوهومة ،بل الواحد األحد ،يقول اجليلي:
األصابع
أراين كاآلالت وهو حمركي أان قلم واالقتدار
ُ
وهذا هو يف الواقع معىن العبارة اليت يرفع هبا النداء إىل هللا ،عبارة ’’هللا أكرب‘‘،
اليت تشري إىل احلقيقة األساسية للوجود .فاملطلق أكرب من أي حقيقة أخرى.
العبودية هي اإلقرار بذلك .ليس إقرار األان النفعي ،بل إقرار التحقق املباشر.
والشرك الفعلي ،أو الشرك اخلفي كما يسميه احلالج ،هو تصور أن هناك مبدأ
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آخر للفعل غري هللا .وهو تصور رائج شائع أبكثر مما تتخيل ،أينما نظرت وجدته:
فمعظم الناس يعتقدون أن ’’األان‘‘ هلا وجود حقيقي وأهنا مصدر الفعل .هل
أدركت ما املقصود إذن ابلتوحيد املطلق؟
 هو فهم غري مألوف للعالقة ابهلل! إزاء هذه الرغبة يف التجلي واخللق اليت أبدعت كل هذا اجلالل ال متلك  -منمنظور احلب  -إال اخلشوع املتصدع والتحرق للفناء والذوابن ،وال متلك  -من
منظور احلكمة  -إال إدراك الوحدة اجلوهرية ،وال متلك  -من منظور اجلمال  -إال
اإلبداع .هذه هي العالقة اليت تقوم بني اخلالق والعارف .بني الرغبة يف التجلي
والرغبة يف تلقف هذا التجلي .هذا هو جوهر احلب الصويف .أو احلب ابختصار.
 أي أن الالثنائية تتسع بشكل ما للثنائية اليت تتجلى يف الرؤى التصوفية املختلفة. إن املسألة تتوقف على إدراك عن أي مستوى نتحدث أعن املطلق أم النسيب.فعندما نتحدث عن النسيب قد نستخدم تعبريات ذات داللة ثنائية العتبارات
وظيفية عملية ال غري ،ألن واحدية الوجود ،أو واحدية الكينونة ،هي احلقيقة
الواحدة .وملا كان املستواين قائمان يف نفس اللحظة ،فإن هاتني الرؤيتني ،أي
الالثنائية والثنائية ،تتجاوران  -من هذا املنظور  -دومنا تناقض أو تعارض.
 قال البعض إن ابن عريب حاول أن يقيم عالقة بني املستويني ابحلديث عن عاملوسيط هو عامل اخليال أو الربزخ ،وقيل إن ابن عريب ابتكره للتوفيق بني ثنائية هللا
والعامل ،أو أنه استعاره من الفكر املسيحي أو اليهودي الغنوصي .وقيل أيضا إنه
مياثل مفهوم ’’املااي‘‘ ،املعروف يف الفكر اهلندي ،الذي يشري إىل جتلي العامل
الظاهري على سطح الوعي ،على غرار الفيلم الذي يظهر على سطح الشاشة ...
 كثريا ما قال الشراح والباحثون ،أي الذين ينظرون إىل كتاابت الصوفية بعنيالذهن ال بعني التحقق ،إن الصوفية استعاروا مذاهبهم الروحية من تراث اهلند
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أو من الفكر الغنوصي املسيحي أو اليهودي ،يف حني أن األمر ال يعدو أن يكون
وحدة التجربة .األمر مل يكن أمر استعارة واقتباس ،بل هو التعبري عما تدل عليه
التجربة .كل ما يف األمر أن كل متصوف يعرب عن رؤيته ابملفاهيم السائدة يف
حميطه الديين والثقايف .غري أن كل ذلك احلديث عن االستعارة واالقتباس هو أيضا
مظهر لرؤية حقائق الروح بعني الذهن ال بعني الوجود الواعي أو عني احلضور.
ويذكرين هذا اجلدال مبن يقول إن الوليد يعرف طريقه إىل ثدي أمه ألنه رأى رضيعا
آخر يفعل ذلك! إن وحدة التجربة هي اليت تتجلى يف طبيعة ما يعرب عنها .تلك
التجربة ،السابقة على أي فكرة ،واحدة يف كل صور الرتاث الروحي ،وهي إمنا
تصوغ سردها لتلك التجربة أبلفاظ ومفاهيم ومقوالت الوسط الديين والثقايف احمليط
الذي تظهر فيه ...
 وأال ينقلنا هذا إىل كل سوء الفهم الذي أحاط ابلرؤية العرفانية عرب التاريخ ... نعم ،وذلك ألن هذه الرؤية ال يفهمها إال من عاينها .ويذكرين هذا بقول أحداحلكماء’’ :قبل التحقق ،كنت ال أفهم كتب احلكمة .وبعد التحقق ،مل أعد
أحتاج إليها‘‘ .فالقضية أن عني الذهن ال تستطيع أن تفهم كتب احلكمة،
ال تستطيع أن ترى ما ال يُرى إال بعني الوجود الواعي ،أو بعني احلضور ...
 يكفي أن ننظر إىل املصري الذي القاه كثري من الصوفية .وما أكثر من خيرجوهنممن دائرة اإلسالم متاما ،أو حيصرون إسهاماهتم ضمن احلدود الضيقة للفهم
الذهين ،مما جيعل منهم ،يف أفضل األحوال ،جمرد مسلمني أتقياء ال أصحاب رؤية
ثورية ابملعىن العميق للكلمة .حىت اشتهرت هذه األبيات املنسوبة لعلي زين
العابدين:
اي رب جـوهــر علــم لو أب ــوح به لقيل يل أنت ممـن يعب ـد الوثن ـا
والستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما أيتونــه حـ ـسـ ـنـ ـ ــا
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سكت ’’راجي‘‘ برهة ،مث قال كمن حياول أن يستوضح فكرته أمام نفسه وهو يعرضها،
كأمنا يتعرف عليها يف اللحظة نفسها:
علي منذ بدأان نتحدث عن الفهم التصويف
 هناك اي ’’حمب‘‘ تساؤل ما برح يلح َّلألداين .وهو أنه ،خالفا للفهم العرفاين اخلالص الذي نستكشفه معا ،ينطوي
الفهم التصويف على عناصر اعتقادية متنوعة .وهذه العناصر االعتقادية تعد ،إذا
نظران إىل األداين املختلفة ،متعارضة متنافية .أفال حتمل هذه العناصر االعتقادية
املتعارضة بذور التناقض أيضا بني األشكال املختلفة للفهم التصويف؟ أو دعين
أصوغ السؤال أيضا بطريقة اثنية :أمل نكن قد انتقدان املوقف االعتقادي ألنه
موقف ما قبل عقالين حتديدا بسبب عدم اجتياز مقوالته الختبار املعرفة العقلية،
وأال يعد الفهم التصويف هذا ،حبكم ما يتضمنه من عناصر اعتقادية ،أي عناصر
ال جتتاز أيضا اختبار التثبت العقلي وال ما بعد العقلي ،فهما غري عقالين بدوره؟
 وهو تساؤل منطقي متاما اي ’’راجي‘‘ .ودعين ،قبل أن نتأمله معا ،أوضح أوال أنناال نتحدث هنا ابسم ’’فهم صويف‘‘ معني ،رمسي أو مذهيب .وال ندعي أن هذا
هو كل ما قاله التصوفيون .إننا نشري فقط إىل ما يف أقواهلم من فهم جوهري يتفق
مع الرؤية الالثنائية اليت نعرضها هنا .أما عن تساؤلك اي ’’راجي‘‘ فأعتقد أن
الصويف عندما يدرك أن طبيعته احلقيقة هي ذات طبيعة املطلق ،ينظر إىل مجيع ما
يظهر يف سطح الوعي على أنه جتليات للواحد .ولذلك مع ’’انسالخ‘‘ أانه ،حىت
نستخدم عبارات البسطامي ،عن تصوره هلويته ،تنسلخ الغريية أيضا عن العامل فرياه
كتجل للوعي يف الوعي .وعندئذ يرى أن ما يظهر على سطح الوعي زائل ال قوام
له يف ذاته ،وال صالحية له يف ذاته ،إال بقدر دقة إشارته إىل الذات الواحدة ،قوام
كل شيء .وهنا أيخذ ،يف تصوري ،صاحب الفهم العرفاين ،سواء كان تصوفيا
أو غري تصويف ،أحد موقفني :فإما أن يطرح كل العناصر االعتقادية  -إن شاء -
وأيخذها مبعناها الرمزي التصويري وحده ،وإما أن يقبلها  -إن شاء  -ولكن

95

يفسرها على حنو يتفق مع رؤيته اليت توحد بني اجلوهر واملظهر .وسيكتشف
التصويف ،أاي كانت خلفيته الدينية أو الثقافية ،عندما يطالع رؤية نظرائه من ذوي
اخللفيات الدينية أو الثقافية املختلفة ،أهنم يعربون عن نفس الرؤية إبشارات ورموز
وأشكال خمتلفة ال غري .فالنور يعرف النور .وهو لن يعرفه فحسب بل ميتزج به
امتزاج الذات ابلذات .فنحن إزاء وحدة يف التجربة اإلنسانية .ويذكرين هذا أببيات
شهرية للشيخ األكرب حميي الدين بن عريب يقول فيها:
’’وقد كنت قبل اليوم( )أنكر صاحيب

إن مل يكن دينه من دينـي دانـي

ف ـأص ـ ـب ـ ــح( )قـ ـل ـ ـ ــبـ ـي ق ـ ـاب ـ ـ ـ ــال كـ ـ ـل ح ـ ـالة فم ـرع ـى لغـ ـزالن وديـ ـ ـر لـرهـبـ ـان
وبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــت ألوثـ ـ ـ ـ ـ ـان وك ـ ـعبـ ـ ـ ـ ــة طـ ـ ـائ ـ ـ ـ ــف وأل ـواح تـ ـوراة وم ـص ـحـ ـف ق ـرآن
أدين بدين احلب أن ـى توجهـ ـت ركائبـ ـه

ف ـ ـاحل ـ ــب دي ـ ـنـ ـ ـ ــي وإيـمـ ـان ـ ــي‘‘

وكل ذلك يدل على وحدة التجربة الروحية لدى كل البشر .وهناك نص مجيل
أورده ابن عريب يف فصوص احلكم يعلق فيه على ٍ
قول للجنيد يدور حول هذا
املعىن.
وفتح ’’حمب‘‘ كتااب آخر وأخذ يقرأ:
 ’’قال اجلنيد حني سئل عن املعرفة ابهلل و [اختالف صور] املعارف :لون املاء لونإانئه([ ... )وبذلك يَسلم] لكل ذي اعتقاد ما اعتقده ،وعرف هللا يف كل
صورة وكل معتقد[...فاهلل] قال’ :أان عند ظن عبدي يب‘ أي ال أظهر له إال يف
صورة معتقده‘‘.
وهناك بيت البن عريب يعرب عن هذا املعىن يقول فيه:
(*)
(**)
(***)

أي قبل أن أحتقق من أن طبيعيت وطبيعة هللا واحدة.
أي بعد أن حتققت من واحدية الكينونة.
أي أن اجلوهر (املاء) واحد ولكنه يظهر فقط أبلوان خمتلفة.
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عقائد
عقد اخلالئق يف اإلله َ

وأان اعتقدت مجيع ما عقدوه

هذا ابإلضافة إىل أهنم لن يروا الطقوس بنفس الطريقة اجلامدة الشكلية اليت يراها هبا
الفهم الدارج .بل هي وسائل للتقرب من احملبوب وحجج للمكوث يف حضرته.
بدأ أن ’’حمب‘‘ قد أهنى حديثه فقال صاحبه:
 لكن الفهم العرفاين ميكن أن يظل أيضا خالصا غري مرتبط أبي نظام اعتقاديمعني ...
 ابلتأكيد .ومع ذلك سيظل النور يعرف النور يف كل جتلياته املتنوعة .بل سريى يفكل هذا التنوع ثراء للوجود .فهذه التجربة العميقة توظف أنقى أشكال التعبري يف
كل الثقافات كي تصور هذه املعجزة احلقيقة ،املعجزة الوحيدة حقا ،االنبهار أمام
معجزة الوعي املطلق الذي يظهر فيه مظهره النسيب الزائل .إدراك هذه الوحدة هي
املعجزة احلقيقة وهنا تُؤسر الروح فتجري الدموع من فيض كل ذلك اجلمال
واجلالل.
•••
اقرتح ’’راجي‘‘ على صديقه أن يتمشيا قليال جبوار النيل غري البعيد .وافق ’’حمب‘‘
مرحبا .كثريا ما كاان يستذكران أنه لوال النيل لكان وطنهما صحراء ال آخر هلا .كان النيل،
رغم أنه واقعة جغرافية ،جيسد صلة حية بتاريخ ممتد .وكان يوحي هلما أبن ما يعرتى
مدينتهما وواقعهما من عشوأة أمر عارض إن نظرت إليه من منظور هذا النيل املتهادي يف
مساره من آالف السنني.
علي أيضا .هل تعتقد أن
 دعين أطرح عليك اي ’’حمب‘‘ سؤاال آخر ما برح يلح َّكل من يتبع الصوفية يدرك هذا اجلوهر الالثنائي الذي نتحدث عنه ،أو ينبين
فهمه انطالقا من هذه الرؤية؟
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 ليس كل من ’’يتبعها‘‘ ابلتأكيد .وحنن هنا ندخل ،مبعىن ما ،يف صميم التساؤلعن عالقة التصوف ابلفهم الدارج لألداين.
 نعم ،فكيف يستقبل الفهم الدارج لألداين الرؤية التصوفية؟ دعنا نقوم هبذه احملاولة األولية :لنقل إن مجهور الفهم الديين الدارج تتنازعه ثالثةميول أو اجتاهات :األول ،هو امليل إىل الفهم احلريف للنصوص ،ولو اصطدم النص
ابلواقع وجب تطبيق النص مهما استعصى ذلك يف الواقع؛ والثاين ،هو امليل إىل
الفهم التطويعي للنصوص ،ولو اصطدم النص ابلواقع َو َجب تفسري النص مبا
يتواءم ،حسبما يتيسر ،مع الواقع؛ والثالث ،هو امليل إىل الفهم التأويلي أو الرمزي
للنصوص ،ولو اصطدم النص مع الواقع ،وجب أتويل النص واستنطاق حكمته مبا
يكفل التكيف أبفضل شكل مع الواقع .ومن املفهوم ابلطبع أن كل ميل منها
ال يوجد مبفرده لدى أي شخص .فهي توجد مجيعا لدى كل واحد من هذا
اجلمهور عامة ،ولكن بنسب تتفاوت ،زايدة ونقصا ،تبعا للميل املهيمن.
 وكل فئة ستنظر إذن إىل الرؤية التصوفية حبسب امليل الغالب عليها ،أليس كذلك؟ نعم ،ودعنا نركز أوال على أفراد الفئتني األوىل والثانية ،أصحاب الفهم احلريفوالفهم التطويعي .وهؤالء يندرج معظمهم ،إن مل يكن كلهم ،ضمن منط أتكيد
األان .ويعين ذلك أهنم سينظرون إىل الرؤية العرفانية بعني الذهن وحده على أهنا
نظرية ما أو وجهة نظر ،بينما هي رؤية ال تدرك إال بعني الوجود الواعي،
أو احلضور .فمن كان أعمق ’’ ٍ
إميان‘‘ له هو إميانه بوجوده كأان منفصلة قائمة
بذاهتا ،لن يرى يف الرؤية اليت تنظر إىل األان هذه على أهنا كائن موهوم إال عبثا
وخباال قبل أن تكون كفرا وجتديفا .ولعلنا نعود إىل تناول هذه املسألة ...
 -هذا مفهوم ابلطبع ،لكن أفراد الفئة الثالثة ،الذين يغلب عليهم الفهم التأويلي؟
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 لعلك تذكر اي ’’راجي‘‘ أننا عندما تناولنا االعتقاد قلنا إنه يفسح جماال ملعايشة ماتزخر به األداين كافة من إشارات غامضة دالة على وجود حقيقة أعمق غري
مفصح عنها دوما بوضوح .وهي إشارات تتناثر يف ثنااي أقوال تعكس حكمة
عميقة حمرية ،وجتدها ترتدد يف أصداء وجدانية حتيل إىل طبيعتنا احلقيقية ،مما
يشكل رصيدا وجدانيا مشراب حبقيقة غامضة ما.
 تقصد أن االعتقاد يتيح ألصحاب امليل إىل الفهم التأويلي ملعايشة نداء طبيعتنااحلقيقية الذي ال يزال  -يف هذه املرحلة  -غامضا خفيا ...
 ابلضبط .وهؤالء هم الذين ميثلون مجهور التيار التصويف بوجه عام .والحظ أنناأشران إىل أننا ال جند أي ميل من امليول الثالثة خالصا وحده يف أي فرد ولكنها
توجد معا بنسب متفاوتة ...
 أي أن هذا امليل األخري يكون له الغلبة عموما يف مجهور التيار التصويف ...  ...ولو افرتضنا  -على سبيل التبسيط والتوسع  -أن اإلنسان يتألف من جسدوذهن وروح ،جلاز لنا أن نقول إن من يغلب عليهم الفهم احلريف واملكون
االعتقادي يُعلون عموما من شأن اجلسد ،فريكزون على كل ما يتعلق به من مظهر
وزي وعلى كيفية أدائه للشعائر والطقوس بصرامة شكلية؛ وإن من يغلب عليهم
الفهم التطويعي واملكون االعتقادي املتصل بتعقل العامل يعلون من شأن الذهن
فريكزون على التكيف العام مع الواقع والعصر؛ وإن من يغلب عليهم الفهم
التأويلي يعلون من شأن الروح فريكزون على تقصي النداء اخلفي لطبيعتنا احلقيقية،
قلت
مستجيبني ملا يف مصنفات التصوفيني من إشارات إليها .وهؤالء هم كما َ
اي ’’راجي‘‘ هم اجلمهور العريض للتيار الصويف ...
 وكيف يستقبل هؤالء حتديدا الرؤية التصوفية؟ إذ ينبغي أال ننسى أن هؤالء ما زالوايعتنقون الفهم الدارج لألداين ،وما زالوا يف ربقة منط أتكيد األان ...
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  ...يستقبلوهنا أيضا بعني الذهن فيستشعرون اختالف هذه الرؤية عن الرؤيةالدينية التقليدية ،فيؤكدون ،كما فعل كثري من الصوفية ،أن احلقيقة اليت تدل عليها
الرؤية الصوفية ال تتناقض مع الشريعة(*) .لكن عني الذهن ،يف هذه احلالة احملددة،
ولدى هذا القطاع احملدد ،حتدس أن هناك معرفة أخرى ال تستطيع أن تصل إليها
أو أن تنفذ إليها بعد .أنت هنا أساسا إزاء قطاع ينجذب إىل نداء املطلق اخلفي
ويريد أن يتقصاه .وابلتايل فهو منفتح على إمكانية أن تلوح معرفة من نوع جديد.
هم يقرأون كتب الصوفية ،فيجدون فيها كثريا مما ميكن أن يدخل يف ابب اإلهليات
اجملردة .فمعظم هذه الكتب تتضمن عروضا عن طبيعة هللا ،مؤيدة مبا توصل إليه
العارفون عن طريق جماهداهتم الروحية .لكن على الرغم من أن نظرات هؤالء
العارفني ،خصوصا يف مناذجها الرفيعة ،جتسد حكمة عميقة ،فإهنا ال تنطلق إال
من فهم حتقق بفضل التجربة ،وال يُدرك إال بعني الوجود الواعي .وهذا منطلق
يتجاوز القالب القاعدي للفهم البشري القائم على أتكيد األان .ومن هنا تكون
هذه الكتب منقطعة الصلة متاما بفهم الناس حلقيقة جتربتهم الوجودية ...
 إىل أن يفكك هذا القالب ويتالشى ... فيتحول الغموض إىل وضوح بديهي يف ضوء التحقق الذايت للسالك. دعك من أن هذا الغموض قد أضيف إليه غموض آخر مقصود لتجنباالهتامات اليت ما برحت تنهال عليهم من أصحاب الفهم التقليدي الدارج!
 نعم ،لكن هذا القطاع من اجلمهور جيد أيضا يف كتب الصوفية وعداً ال يقاومبتحقق غريب ُحيَ ِّول من مير به حتويال اتما .وهو وعد ال يقاوم لو تذكران أن األان
فمثال يقول القشريي يف الرسالة القشريية’’ :الشريعة أمر ابلتزام العبودية ،واحلقيقة مشاهدة الربوبية،
(*)
فكل شريعة غري مؤيدة ابحلقيقة فهي أمر غري مقبول ،وكل حقيقة غري مؤيدة ابلشريعة فهي أمر غري مقبول.
فالشريعة جاءت بتكليف اخللق ،واحلقيقة إنباء عن تصريف احلق .الشريعة أن تعبد هللا ،واحلقيقة أن تشهد هللا.
الشريعة قيام مبا أمر .واحلقيقة شهود ملا قضى وقدر وأخفى وأظهر....فالشريعة (حقيقة) من حيث إهنا وجبت
أبمره ،واحلقيقة (شريعة) من حيث إن املعارف ابهلل وجبت أيضا أبمره‘‘.
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كيان منفصل وأن هذا التحقق يتعلق حتديدا بتجاوز النقصان الوجودي وحتقيق
االكتمال .هو وعد ال يقاوم ألنه يتعلق أبعمق دوافعنا لتجاوز االغرتاب الوجودي.
فاالنفصال يتحرق شوقا إىل االكتمال .وهذا القطاع من اجلمهور موزع إذن بني
فهمه التقليدي من جهة وبني تطلعه احلدسي إىل تقصي حقيقة جذابة ولكن
جمهولة من جهة أخرى .ويَطَّلع هذا القطاع على ما يقوله مثال ابن عطاء هللا(*) عن
العائق الذي حيول دون إدراك معىن هللا:
’’ما حجبك عن هللا وجود موجود معه ،ولكن حجبك عنه توهم
موجود معه [هو أنت]‘‘ .إذ ’’كان هللا وال شيء معه ،وهو -
اآلن  -على ما كان عليه‘‘
أو على البيت الذي نسبه البعض للبلياين:
وما أنت غري الكون بل أنت عينه

ويفهم هذا السر من هو ذائق ــه

أو على قوله:
وما البحر إال املوج ال شيء غريه

وإن فـ ـرقـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــه ك ـ ـث ـ ـ ــرة املـ ـتـعـ ـ ــدد

أقول ويطلع املنتمي هلذا القطاع على حديث الصوفية هذا عن طبيعة العالقة بني
هللا واإلنسان ،رغم أنه قد يبدو  -يف غياب التحقق املباشر  -أشبه بوجهة النظر
أو الرأي ،فيصبح موزعا بني ما ينطوي عليه الكالم من وعد ساحر غامض ،وبني
إدراكه لنفسه القائم على االنفصال عن انبثاق الوعي الواحد املتجلي يف كل
شيء .وال يكون مثة من مفر سوى أن ينصب هذا الكالم يف قالب األان حىت
حني .حىت يتحقق اإلجناز للبعض السعيد .ولعل هذا الوعد هو ما جيعله
’’يتسامح‘‘ مع ما يُعرف ابسم ’’الشطحات‘‘ ،اليت يغفرها هلم حبكم ما يكابدونه
ٍ
وو ْجد .يف حني أن هذه الشطحات ليست صورا أدبية أو تعبريية بل هي
من َولَه َ
(*)

ابن عطاء هللا السكندري ( 1309 – 1260ميالدية).
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وصف مباشر لطبيعة جتربتنا الوجودية .كما قد يتلقى غري املتحققني هذا الكالم،
فال يبصرون حىت ما ينطوي عليه من وعد ينبئ ابخلالص .بل جيدون فيه ما
يتعارض مع فهمهم الثنائي لعقائدهم ،فيبدأ جدال فقهي أتويلي تطبيقي ما برح
حيتدم منذ قرون طويلة ،يف حني أنك إزاء مسألة عرفانية متاحة عند أتمل جتربتنا
الوجودية املباشرة ...
 لكن كيف ميكن للفهم الذهين  -يف هذه احلالة  -أن يقود إىل الفهم العرفاين؟ ميكنه أن يفعل ذلك بسلوك أحد مسارين أو كليهما :فإما أن يكون الفهم العرفاينجزءا من ’’الطريقة‘‘ اليت يُطْلَع عليها السالك لتحقيق االتصال ابحلقيقة النهائية،
وإما أن يتقرب اإلنسان إىل ربه حىت ترتفع أاننيته ،كما يقول ابن عريب ،أو أانئيته،
كما يقول البسطامي ،أو أانويته ،كما نقول حنن ،أي حىت تزول متاما هويته
ككيان منفصل فال يبقى يف وعيه غري هللا’’ .حىت أحبه فأكون عينه اليت يبصر
هبا‘‘ .أي أن احلل يتمثل يف هناية املطاف يف تفكيك منط أتكيد األان .وذلك
درك من خالله تصوران ملاهيتنا ولعالقتنا ابلوجود.
بتفكيك القالب القاعدي الذي يُ َ
أي أن األمر ينبغي أن ينتهي إىل معرفة طبيعتنا احلقيقية .فكما قال ابن عريب:
’’مىت عرفت نفسك ،ارتفعت أاننيتك ،وعرفت أنك مل تكن غري هللا‘‘ .هذا هو،
يف عبارة واحدة ،فصل اخلطاب .فذلك هو حجر الزاوية يف الرؤية العرفانية.
 وهذا ما يفسر متاثل اجلوهر التصويف يف كل األداين ... نعم ،بل وتطابق هذا اجلوهر يف كثري من األحيان .وقد حتدثنا اليوم عن املسيحيةواإلسالم ،لكن لو أتيح لنا أن نتناول اجلوهر التصويف يف األداين األخرى
كاليهودية واهلندوسية والبوذية لرأينا أنه يعرب عن هذه الرؤية العرفانية ذاهتا .وسبب
ذلك هو أن هناك وحدة يف التجربة .قد تتباين أشكال التعبري عن التجربة ،لكن
وحدة التجربة نفسها ال ختطئها العني .متاما مثل جتربة احلب الرومانسي اليت يزخر
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األدب والفن أبشكال متنوعة تعرب عنها دون أن ختفي طبيعتها الواحدة .فنحن
لسنا إزاء أفكار ومفاهيم تتباين وتتناقض ،بل إزاء حقيقة وجودية .وكما قلنا من
قبل األفكار واملفاهيم ليست ضرورية للحياة أو الوجود .ميكننا أن حنيا بال هذه
األفكار أو تلك املفاهيم .لكننا ال نستطيع أن نعيش بال حقيقة .واحلقيقة اليت
نعنيها هنا هي قوام هويتنا ،أو قوام ذواتنا كما يقول البسطامي  -حىت وإن كنا
ال ندركها مؤقتا .هذه الوحدة هي إذن تعبري عن شيء حقيقي وأصيل يف التجربة
اإلنسانية ...
 املهم أن نلتفت إذن إىل الوحدة الباطنة اليت تكمن وراء هذا اخلالف الظاهري ... وعلى هذه الوحدة القائمة على التجربة واملرتكزة على احلقيقة ،ينبغي أن تقومالعالقة بني البشر .فاجلوهر واحد ،وما تنوع األشكال إال مظهر للثراء لكل فرد.
وليس هذا بكالم إنشائي .بل هو صحيح ابملعىن احلريف ...
 وما تقصد بذلك؟ أقصد أن كل األداين واملذاهب والطرق الروحانية واملعرفية ستستفيد أقصىاالستفادة إن هي انتفعت خبري منجزات بعضها بعضا .فاإلسالم برشاقته التوحيدية
املطلقة وتقربه من هللا القائم على الذكر الدائم  -أي مكوث االنتباه يف حضرة
الوجود الواعي  -ألن هذا هو جوهر العرفان ،يستطيع أن يفيد كل املذاهب
األخرى ،والتأمل الباطين هو إسهام البوذية ،واخلدمة واحملبة والتفكر والزهد هم
إسهام املسيحية .واليوجا والرايضات الروحانية املتقدمة هي إسهام دايانت اهلند
وطرقها .فكل ذلك يعزز بعضه بعضا.
 ورمبا يكون هذا يف احلقيقة هو املعىن الوحيد املنطقي ملا يسمى حوار األداين ... ابلفعل! فكيف تتحاور تيارات تنكر كل منها األخرى وتتوعد أتباعها بسوءاملصري؟ لكن عندما تدرك وحدهتا القائمة على التجربة املباشرة واملرتكزة على
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احلقيقة الوجودية الكربى تنفتح أمامها جماالت احلوار والتفاعل واإلثراء املتبادل.
وابلطبع ،ليس هذا جراي وراء بدعة جديدة امسها حوار األداين أو احلضارات أو ما
إىل ذلك .بل هذا أمر يستلزمه تعايشنا مجيعا معا يف هذا الكون الذي تتقلص
أبعاده حبكم ثورة االتصاالت ...
 وهو ما يتطلب التحلي ابلتسامح على األقل! من املؤكد أن التسامح أفضل اي ’’راجي‘‘ من التعصب .لكن أال تتفق معي يف أنالتسامح فكرة تنضح ابلغطرسة؟ كأنين أمسح لك أبن توجد خمتلفا عين! كأنين
أتنزل من عليائي وأتكرم عليك ابلوجود!
 ابلفعل! ومن شدة ما نراه من تعصب حولنا تغافلنا حىت عما يف التسامح ِّمنٍ
تعال!
 عالوة على أنه ليس هناك ،ابلطبع ،آخر تتسامح معه ألنك بقدر ما ختلع’’أانويتك‘‘ خيلع اآلخرون ’’غرييتهم‘‘ .ليس هناك آخر إذن .هناك وحدة ،كما
رأينا .ولكن إذا كان هناك تنوع فالعالقة تقوم على االحرتام وعلى الرغبة يف
اإلسهام أبفضل ما لديك واالستفادة خبري ما لدى اآلخرين ...
 لكن أال يشكل هذا هتديدا بضياع اهلوية؟ عندما تعرف هويتك احلقيقية معرفة قائمة على التجربة املباشرة اليت ال هتتز ،ألهناليست فكرة قابلة للزوال أو الدحض ،ال يكون هناك جمال للحديث عن ضياع
اهلوية ...
•••
طال هبما املسري ووجدا مقعدا خشبيا يف مكان ظليل فجلسا عليه يتأمالن النيل املنساب
يف اطمئنان مث قال ’’راجي‘‘:
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 كنا قد بدأان حديثنا اي ’’حمب‘‘ ابلتساؤل عن طبيعة التجربة الدينية لإلنسان،وقلنا إهنا تتوقف على رؤية هذا اإلنسان هلويته .فإن رأى أنه شيء ،أو ’’أان‘‘ ،فال
مفر من أن يصبح هللا ،ابلنسبة إليه ،عندئذ جمرد شيء آخر ،جمرد مفهوم ال أثر
له يف جتربته املباشرة .وعليه ،فإن أمام هذا اإلنسان أحد موقفني :فإما التصديق -
أو االعتقاد  -وإما عدم التصديق .ورأينا ،من جهة ،أن عدم التصديق هو اختيار
العقالنيني الذين يرفضون كل ما ال خيضع للمعرفة العقلية .ورأينا ،من جهة أخرى،
أن التصديق هو اختيار املـ ِّ
عتقدين الذين يقبلون ما ال خيضع للمعرفة العقلية ،ليس
ُ
ابلوصول ابلعقل إىل غايته القصوى مث االستعانة بعد هذا احلد أبداة أصلح وأدق
كما يفعل النهج العرفاين ،بل حبصر العقل ضمن حدود مرسومة سلفا هي تربير
املقوالت الدينية ...
تدخل ’’حمب‘‘ مقاطعا:
 لكن االختيار االعتقادي ليس خيارا معرفيا بسيطا اي ’’راجي‘‘ .ألن اإلنسانيواجه عندئذ مأزقا عصيا :فلئن كان التسليم أبمور يعجز العقل عن معاينتها أمرا
مستعصيا من انحية ،فهناك من انحية أخرى ما تقذفه يف قلب اإلنسان إشارات
احلكمة املبثوثة يف كل األداين واليت ختاطب طبيعته احلقيقية ،واليت يعجز  -يف
غيابه عن الوجود الواعي ،أو احلضور  -عن معاينتها معاينة مباشرة .مث هناك
حاجة هذا اإلنسان إىل تلبية متطلبات معرفية تتعلق بتعقل العامل ،وكذلك
متطلبات سلوكية تتعلق ابالنضواء يف كنف ضمري مجعي ،حىت وإن كان قائما على
التشكل االعتقادي ،وبوضع نظام لألخالقيات ،حىت وإن كان قائما على
املكسب واخلسارة ،ألن تلك هي أقصى حدود منط أتكيد األان .أي أن التصديق
اي ’’راجي‘‘ ليس اختيارا بسيطا ،ليس  -رغم عدم خضوعه للمعرفة العقلية -
اختيارا ساذجا .بل هو اختيار مركب يراعي عدة جوانب يف التجربة البشرية ،يف
انتظار ما هو أفضل ...
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 لكن ذلك املأزق ال ينفي التناقضات الداخلية احلتمية للموقف التصديقيأو االعتقادي ،حبكم حصره العقل ضمن سياق اعتقادي ال يُسنِّد إليه سوى دور
تربيري وتطبيقي ...
 ويظل اإلنسان إذن  -يف احملصلة النهائية للموقف االعتقادي  -أسري تفسريللوجود قائم على االنتقاء ،وأسري انضواء يف كنف ضمري مجعي قائم على الصدفة،
صدفة امليالد ،وأسري سلوك أخالقيايت قائم على املكسب واخلسارة ،وأسري عالقة
ابهلل قائمة ،يف غياب املعاينة املباشرة ،على اخلواء واالصطناع ...
 ويظل اإلنسان كذلك  -يف احملصلة النهائية للموقف غري التصديقي  -أسريحدود املعرفة العقلية ،والعقل كما رأينا أداة قاصرة عن إدراك املطلق ،وأسري رؤية
أخالقياتية قائمة بدورها على منط أتكيد األان ،أي على املكسب واخلسارة أيضا،
حىت وإن وفق دالالت خمتلفة ...
 وجيسد كال املوقفني املأزق الوجودي لإلنسان :إما خيانة العقل وإما خيانة الروح.ولذلك فكالمها غري ُم ٍ
رض يف هناية املطاف.
•••

استغرق ’’راجي‘‘ يف التفكري جمددا .مل يبد أن ما مسعه حىت اآلن قد استنفد كل تساؤالته.
فقال:
 لقد قلنا اليوم اي ’’حمب‘‘ إن التصوفيني قد يفسرون ما يف أدايهنم من عناصراعتقادية تفسريا رمزاي يتفق مع رؤيتهم الالثنائية .هل نستطيع أن نتناول هذه
املسألة بشيء من التفصيل؟
غاب ’’حمب‘‘ يف حلظة أتمل طالت مث قال بنربة متحفظة:
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 هذه مسألة ميكن أن تثري قدرا كبريا من اجلدال ،بطبيعة احلال ،ألن هذا التأويلالذي سيُعطى للعناصر االعتقادية لن ينسجم مع املعىن الذي يعطيه هلا الفهم
الدارج ...
وصمت مرة أخرى ،فيما بدا أنه يوازن بني احلديث يف األمر أو السكوت عنه ،مث قال
بنربة متمهلة:
 لكن مع ذلك فإن التأويل الذي سيعطونه لتلك العناصر هو الوحيد القادر علىإزالة ما فيها من تناقضات وغموض وعلى جعلها أكثر إقناعا ...
تدخل ’’راجي‘‘ متسائال:
 ’’حمب‘‘ ،هل تغالب ترددا ما؟ من ال ينظر إىل األمر من منظور العرفان قد ال يستوعب هذا احلديث ،برغم أنهخيدم معرفة احلق ...
 واحلق هو مربر ذاته ... صحيح ...صمت ’’حمب‘‘ جمددا ،فقال صاحبه:
 دعنا اي ’’حمب‘‘ ندخل يف صميم املوضوع .ما هو التأويل الذي يعطيه الفهمالعرفاين للمقوالت االعتقادية وتقول إنه خيلصها مما يشوهبا من غموض ولبس؟
ظل ’’حمب‘‘ ساكتا برهة مث قال:
 املقولة االعتقادية األساسية يف معظم األداين مقولة ثنائية تقوم على انفصال اخلالقعن املخلوق ...
 -أعتقد أننا غطينا هذا اجلانب مبا يكفي اي ’’حمب‘‘!
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 نعم ،لكن التعقيدات املرتتبة على هذه الفكرة األوىل ال ميكن حلها بعني الذهن،لذلك فإن احلل الوحيد الذي يقدمه الفهم الدارج هو أن تصدقها وكفى ...
 وما هي تلك التعقيدات؟ دعنا نستمع ملنطوق الفكرة االعتقادية األساسية ،إن جاز لنا استخدام هذاالتعبري .خلق اخلالق الكون يف ستة أايم وأسكن اإلنسان األول اجلنة وخلق
له زوجة من جسده .وأمر املالئكة أن تسجد له فسجدوا إال مالكا يدعى إبليس
رفض فحلت عليه اللعنة .وأمر هللا آدم وحواء زوجته أال أيكال من شجرة معينة
من شجر اجلنة فعصيا أمره فطردمها إىل األرض .ورأى الشيطان يف ذلك فرصة
لالنتقام ممن كان سببا لغضب الرب فأقسم أن يغوي اإلنسان وذريته ليبعدهم عن
طريق هللا .وأصبحت حياة اإلنسان صراعا بني واجب طاعة هللا ومقاومة أتثري
الشيطان .فمن أطاع هللا دخل اجلنة خالدا فيها ومن عصاه دخل النار خالدا فيها
كذلك.
 وأين التعقيدات املرتتبة على هذه الفكرة؟ التعقيدات أتيت من جهات ال حصر هلا .ولكن لنالحظ أوال أننا نناقش هنا روايةالفهم ’’الدارج‘‘ للدين ،وأداة هذا الفهم  -يف غياب أي دليل موضوعي على
روايته ،بل يف استحالة وجود هذا الدليل  -هي العقل وحده .واملشكلة تبدأ عندما
حياول العقل أن يتعقل هذه الرواية فيجد نفسه أسري تعقيدات وتناقضات ال حتل،
يف هناية املطاف ،إال ابلتصديق وحده .والتصديق أمر ال قيمة له يف ميزان
املعرفة ...
 هناك ابلطبع جلوء الفهم الدارج إىل ’’املعجزة‘‘ اليت انقشناها من قبل وانتهينا إىلأهنا تساق كدليل غري مباشر ال يركن إليه هو ذاته ...
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 وتبدأ الصعوبة يف هذه الرواية مع قصة اخللق ذاهتا ،كما تَعرف .فالعلم يقص روايةخمتلفة متاما .وهذا مثل على مسألة اعتقادية منوذجية ...
تدخل ’’راجي‘‘ يف احلديث مقاطعا:
 ابلفعل ،فليست هناك أي وسيلة ،أي وسيلة على اإلطالق ،إلثبات هذه الرواية.أنت ال تستطيع أن تصدقها إال ابالعتقاد وحده ...
 لكنك ميكن أن تفهم مغزاها إذا جلأت إىل التأويل العرفاين هلا ... التأويل العرفاين لقصة اخللق؟ أتويل ظاهر القصة يكشف عن حكمة دفينة تشري إىل حقيقة كلية من حقائقالوجود ...
 وكيف يدلنا املنظور العرفاين على احلكمة اخلفية هلذه القصة؟ القصة تقول إن آدم وحواء كاان يعيشان يف اجلنة أيكالن ’’منها رغدا‘‘ حيثشاءا ،على أال يقراب من شجرة معينة ...
 طاملا تساءلت ملاذا هذه الشجرة ابلذات؟ يقول القرآن إن الشيطان أغوى آدم فقال’’ :هل أدلك على شجرة اخللد وملكال يبلى‘‘.
 شجرة اخللد؟ أمل يكوان يعيشان يف اجلنة ابلفعل! ولعل هذا هو مفتاح فهم مغزى القصة! لكن قبل أن نتقصى هذا املغزى دعنانشري إىل اختالف الشجرة يف الرواية القرآنية عنها يف رواية العهد القدمي .فالعهد
القدمي يتحدث عن شجرتني ،شجرة احلياة مث شجرة معرفة اخلري والشر .لكن آدم
وحواء العهد القدمي مل أيكال من شجرة احلياة ،أو اخللد ،كما تقول الرواية القرآنية،
بل أكال من شجرة معرفة اخلري والشر.
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 وما داللة هذا الفرق؟ هل كان آدم الكتاب املقدس يفضل املعرفة على اخللود،وآدم القرآن يفضل اخللود على املعرفة؟
 صحيح أن الرواية القرآنية ختلو من اإلشارة إىل شجرة معرفة اخلري والشر ،أيالثنائيات املتعارضة اليت تشكل طبيعة احلياة يف عامل الظاهر ...
 الثنائيات املتعارضة؟ نعم ،اليت ترمز هلا شجرة اخلري والشر ،ولكن اليت تشمل أيضا املوجب والسالب،والليل والنهار ،والظالم والنور ،وما إىل ذلك .لكن الرواية القرآنية تقول إن هللا كان
قبل ذلك قد ’’علم آدم األمساء كلها‘‘ .ويبدو من ظاهر النص أن املقصود هو
ذات هذه املعرفة الثنائية .إذ يقول القرآن ’’علم آدم األمساء كلها مث عرضهم [أي
األشياء املسماة] على املالئكة فقال أنبئوين أبمساء هؤالء  ...قالوا سبحانك
ال علم لنا إال ما علمتنا‘‘ فاملقصود هنا هو أيضا معرفة أشياء عامل الظاهر ،أي
معرفة الثنائيات املتعارضة .لكن األمر اهلام هنا هو أن هذه املعرفة الثنائية مل تدله
على أنه خالد ابلفعل! وإال كيف كان للشيطان أن يغريه أبن أيكل من شجرة
اخللود؟
 القصة بدأت تصبح مثرية ابلفعل!أكمل ’’حمب‘‘ وقد زادت محاسته:
 وهذه نقطة بديعة الداللة حقا! ألنك هنا إزاء رغبة يف شيء ما .والرغبة ال تنشأإال من عدم اكتمال وجودي .ال تنشأ إال عندما تتخيل أن موضوع الرغبة فيه حل
لنقصك املوهوم .كان آدم يعيش يف اجلنة ،لكنه مل يكن يعرف أن هذا هو اخللد
ذاته! ولذلك فإن الشيطان ،أو وعيه األانوي إن شئت ،أقنعه بشكل ما ،أبنه
كائن ٍ
فان .فآدم مل أيكل من الشجرة احملرمة من ابب اجلشع أو التنكر للنعمة
أو النزوع إىل العصيان ،بل ألنه كان خيشى املوت رغم أنه كان يعيش ابلفعل يف
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اخللد! وكل املعرفة الثنائية اليت اكتسبها مل تساعده يف التغلب على خوف املوت
والفناء!
وسكت ’’حمب‘‘ برهة ليفسح جماال إلبراز فكرته مث قال:
 واملعرفة اليت تساعد يف التغلب على خوف املوت ليست معرفة األشياء ،بل معرفةمن يعي األشياء .أي معرفة طبيعته احلقيقية ،احلضور الواعي املوجود خارج الزمن
ابلفعل والذي ال يطاله املوت ...
 أي أن يدرك أنه يف اجلنة ابلفعل!فرد ’’حمب‘‘ حبماسة متجددة:
 واإلاثرة ال تتوقف هنا اي ’’راجي‘‘! فعندما أكال من الشجرة ’’  ...بدت هلماسوءاهتما وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة‘‘ .فما معىن ’’بدت هلما
سوءاهتما‘‘؟
 املعىن الشائع هو أنه قد بدت هلما عوراتمها ،وهذا ما يفسر خصفهما ورقاجلنة ...
 نعم هذا هو التفسري الشائع .لكنه ال يبدو منطقيا لسببني :أوال ،أن حواء توصفيف القرآن بزوج آدم .وكان ميكن ،مثال ،أن تكون يف اجلنة أختا آلدم وال تصبح
زوجته إال عندما يهبطا على األرض ...
تدخل ’’راجي‘‘ مقاطعا:
 خاصة عندما نتذكر أن قابيل وهابيل قد اقتتال على الزواج أبخت هلما ... لكن مبا أن حواء كانت زوجته ،ال اخته مثال ،فال يستقيم أن يكون اكتشافالعورة شيئا جديدا .دعك من استخدام كلمة السوءة ،من السوء .ليس هناك
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ما يربر ،يف هذا السياق على األقل ،وصف هذا اجلزء من جسم اإلنسان بوصف
سليب ،ال سيما وأنه مل يكن سببا يف أي خطأ اقرتف.
 والسبب الثاين؟ انظر فيما تقوله هذه اآلية وهي تتحدث عما فعله الشيطان’’ :ينزع عنهمالباسهما لرييهما سوءاهتما‘‘ ،إذن مها مل يكوان عاريني أصال!
 فما كان لباسهما هذا؟ وما هي سوءاهتما؟ هل ميكن أن يكون لباسهما إال اإلدراك املفتقر إىل حتقق ذايت؟ وهل ميكن أنيكون الشيطان إال الوعي األانوي الذي صور هلما أهنما كياانن فانيان؟ وهل ميكن
أن تكون سوءاهتما إال إحساسهما أبهنما كيان منفصل ،أبهنما هذه األان؟ وهل
ميكن أن يكون خصف ورق اجلنة إال ختفي األان حتت ركام الدالالت اليت تسقطها
على نفسها؟
 هذا تفسري غري مألوف حقا اي ’’حمب‘‘!فأجاب بنفس محاسته:
 وهناك نقطة أخرية معربة يف هذه القصة ،وهي هنايتها! نعم الطرد من اجلنة! أال ترى هنا أن املسألة ليست عقااب بل هي جمرد نتيجة ترتبت على فهم معني؟فعندما ال تدرك طبيعتك احلقيقة تكون ابلفعل خارج اجلنة حىت وأنت فيها .أمل
يكن هذا هو مستوى إدراك آدم؟ وملاذا تدىن إدراكه إىل هذا املستوى؟ هناك آية
تشرح ذلك فتقول’’ :ولقد عهدان إىل آدم من قبل فنسى‘‘ .فآدم نسى ،تغافل
عن طبيعته .وما اخلروج من اجلنة إال ’’تفعيل‘‘ ،إذا جاز استخدام هذا التعبري،
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حلالة إدراكية قائمة ابلفعل .وما هذا االختبار إال دعوة ملعرفة سر اخللود .ملعرفة
أنك مل تغادر اجلنة قط ...
توقف ’’حمب‘‘ عن حديثه ليمهد لنقطة جديدة مث قال:
 وهناك زاوية أخرى يف القصة ،أال وهي وجهة نظر املالئكة .واملالئكة  -الذينرأينا أهنم ال ميلكون املعرفة الثنائية ،القائمة على التناقض والتضاد ،اليت ال جتعلهم
يتخيلون أهنم شيء آخر غري أنفسهم  -هم هنا رمز للوعي الربيء غري املتمايز.
الوعي الذي يعرف من هو هللا لكن دون اكتشاف وحتقق ذايت ’’ال علم لنا إال ما
علمتنا‘‘ .أما آدم ،أو اإلنسان ،فهو ’’اخلليفة‘‘ أي املمثل ،أو الصورة أو الرمز،
الذي نفخ فيه هللا من روحه ،من جوهره ،لكنه ال يعرف بعد وحدة جوهره مع هللا.
ولذا فإن الشيطان ،الذي يرمز لوعيه األانوي ،يقنعه أبن املوت قرين احلياة ،وأن
احلل يكمن ال يف معرفة طبيعته احلقيقية ابلطبع ،بل يف شيء خارجي ما يعوض
هذا النقصان الوجودي ،شيء قادر على تزويده ابخللود .لكنه ما أن أيكل من
شجرة اخللد حىت تظهر خدعة األان الكربى .فقد أعطى ذلك قواما لتصوره أنه
كيان منفصل ’’فبدت هلما سوءاهتما‘‘ .وهنا تبدأ رحلة املعرفة القائمة على
االكتشاف ال على التلقني .اكتشاف أن احلل ليس يف األشياء ،وأن األشياء
ال تعطي اخللود ،وأنك يف اجلنة ابلفعل ،ألن اخللود هو جوهرك .فأنت مل تغادر
اجلنة حلظة واحدة .وأنت تفعل هذا ابلتغلب على الشيطان أو الوعي األانوي
الذي يصور لك أنك شيء ال أنك الذات النهائية ...
 لكن أال يلعب هنا الشيطان ،أو الوعي األانوي ،دورا إجيابيا مبعىن ما يف هنايةاملطاف؟
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 نعم ،بشكل غري مباشر .فهو حقا سبب االغرتاب ،أي اخلروج من اجلنة ،لكن أمليكن هذا االغرتاب هو سبب اكتشاف أن احلل ليس يف األشياء بل يف إدراك من
يعي األشياء؟
 كأهنا قصة اإلنسان! هي ابلفعل قصة املأزق الوجودي لإلنسان! معظم الناس يتصرفون كما يفعل آدم متاما! ولعل هذا ما يفسر شدة أتثرهمبقصته!
واصل ’’حمب‘‘ حديثه حبماسة ال تفتأ تتجدد:
 وكلما أتملنا هذه القصة  -القصة ’’األوىل‘‘ ،إن شئت ،ابملعىن الزمين وابملعىناملعريف  -تبدت لنا منها عرب تشري على حنو مدهش إىل طبيعة جتربتنا!
 مثال؟ هل تتذكر بداية القصة؟ نعم ،هي تبدأ آبية’’ :وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالواأجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال
إين أعلم ما ال تعلمون‘‘.
 ومباذا ختربان ’’إين أعلم ما ال تعلمون‘‘؟ ختربان أبن هناك معرفة مسبقة ببقية القصة .بعصيان الشيطان وبعصيان آدم وبطردهمن اجلنة ...
 أي معرفة مسبقة مبأساة كاملة .فهل ميكن أن يكون ذلك هو معىن ’’إين أعلم ماال تعلمون‘‘؟
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 إن أنت أخذت ظاهر النص ونظرت إليه بعني الذهن ،وإن اكتفيت كالعادة بتقبلالرواية ابلتصديق وحده أو بتربيرات غري مقنعة ،فال مفر من أن ختلص إىل هذه
النتيجة ...
 وهل يعقل أن تكون املعرفة املسبقة تدبريا ملؤامرة خيرج منها واحد من أهم املالئكةشيطاان رجيما إىل يوم الدين ،وخيرج منها خليفة هللا طريدا شقيا؟
 هذه هي حدود الفهم الذهين .إما هذا وإما التسليم حبكمة خفية وحسب! نعم هذه هي حدود االعتقاد .يف حني أن الفهم العرفاين يدرك ’’إين أعلم ما التعلمون‘‘ ،ال على أهنا إطالق لصراع مأساوي ،بل على أهنا تعبري عن قصة حب
بني هللا واإلنسان!
 قصة حب بني هللا واإلنسان؟ اشرح اي ’’حمب‘‘! حنن هنا يف صميم قصة اخللق ،فلماذا ُخلق الكون؟ يقول احلديث القدسي ’’كنت كنزا خمفيا فأحببت أن أُعرف‘‘ ...رد ’’حمب‘‘ حبماسة:
 نعم ،هذا هو السبب .أن يُعرف معرفة االكتشاف ال االعتقاد .وقصة اخللقال تشري إىل غري ذلك .فآدم موجود يف اجلنة ولكنه ال يدرك خلوده .الواقعة قائمة،
مادية متاما ،ولكنها غري مدركة .فكيف يتصرف آدم؟ لو مل يكن خيشى املوت ،فلم
َرغب يف اخللود؟ ألن االمتداد يف الزمن يبدو كما لو كان إنكارا للموت .فاألان
ترغب يف أن تعيش إىل األبد ،ألن آدم ال يدرك أنه خارج الزمن ابلفعل .يف حني
أن هذا اإلدراك هو االحتياج الوحيد لإلنسان .هذا هو مغزى قصة اخللق.
اكتشاف أنك لست شيئا ،أنك ذات .واكتشاف أن احلل ليس يف األشياء ،ليس
يف تعويض عدم اكتمال وجودي أبشياء خارجية .وما هذا التصوير الرمزي
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إال تفسري لرغبة هللا ،أو الوعي ،يف أن يتخارج من ذاته ’’نفخت فيه من روحي‘‘.
وأن ينسى ذاته يف اخللق ’’ولقد عهدان إىل آدم من قبل فنسى‘‘ .كي يعود ليسري
يف االجتاه العكسي ويتذكر ،فيدرك .هذا هو االحتياج الوحيد لإلنسان ...
 وأال يدعوان هذا إىل إعادة النظر يف التصور الشائع عن اجلنة .نعيم مقيم ميأل وصفهكتبا ال حصر هلا ...
 لكنه ال يتجاوز ما كان يعد به الشيطان ،أو الوعي األانويُ ’’ ،ملك ال يبلى‘‘.السعادة يف احلصول على األشياء .يف حني أن اجلنة مهما امتألت مبظاهر النعيم
لن تستطيع أن تعطي أحدا السعادة .ملاذا؟ لسبب بسيط جدا ،وهو أن جوهرك
ال ميكن أن يضاف إليه شيء وال ميكن أيضا أن يؤخذ منه شيء .األشياء تؤخذ
أو تضاف من ’’األان‘‘ ألن األان مفهوم .واملفهوم ميكن أن تسحب منه داللة
أو أن تضيف إليه داللة .أما الوعي ذاته فكل شيء آخر يظهر على سطحه.
ال يؤخذ منه شيء وال يضاف إليه شيء.
 فهل هذه هي اجلنة حقا؟ أال تدلنا قصة آدم على اجلنة احلقيقية .أمل يكن هو وحواء أيكالن ’’رغدا حيثشئتما‘‘ ولكن ذلك مل يقض على نقصهما الوجودي ،على تصور أهنما كياانن
منفصالن عن احلضور الواعي .أال يكون ذلك هو الدرس احلقيقي لقصة اخللق؟
أن اجلنة الوحيدة هي جتاوز عدم االكتمال الوجودي ،ابكتشاف أنك مل تغادر
اخللود يف أي حلظة ألنك احلضور الواعي!
ظل الصديقان صامتني لفرتة يستقر فيها ما انقشاه .مث تساءل ’’راجي‘‘:
 لكن أال يغري هذا اي ’’حمب‘‘ من نظرتنا إىل النار أيضا؟ -وما النار اي ’’راجي‘‘؟
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 عذاب مقيم أيضا ،انر مستعرة ’’كلما نضجت جلودهم بدلنا هلم جلودا غريهاليذوقوا العذاب‘‘ .هذا هو التصور الشائع عن النار ...
 وهذا أيضا من تعقيدات الفهم الدارج أو االعتقادي للدين .إذ كيف يفهم الذهنهذه الصورة املخيفة ألقسى صور العذاب؟
 هناك دوما نفس املوقف :إما االستبشاع واإلنكار ،وإما القبول ابلتصديق وكفى،تسليماً بوجود حكمة ختفى على أفهام الناس!
 هل تتذكر ما قلناه اي ’’راجي‘‘ وحنن نتحدث عن املعجزة ،عندما أشران أنامل ـ ِّ
عتقد يصل إىل نقطة يكون من الصعب عندها مهما أبدى من حسن االستعداد
ُ
أن يستسيغها عقال فتأيت ’’املعجزة‘‘ لتربير تعطيل ملكة العقل؟
 ابلفعل .هل تقصد أن فكرة عذاب النار هي من هذه املسائل اليت ليس منالسهل استساغتها؟
 ال أتذكر اآلن أين قرأت هذه الرواية عن اجلنة والنار .حتكي القصة أن الناس يفالنار يصطفون حول موائد ممدودة حافلة أبطيب الطعام ...
 أطيب الطعام يف النار؟ متهل! لكن األداة اليت يستخدموهنا لتناول هذا الطعام ملعقة ابلغة الطول ،فاليستطيعون مهما حاولوا أن يضعوها يف أفواههم.
 وأهل اجلنة؟ أصحاب اجلنة يصطفون أيضا حول موائد ممدودة حافلة بذات الطعام ...قاطع ’’راجي‘‘ صديقه متهكما:
 لكن من املؤكد أن لديهم مالعق عادية! -كال ،إن لديهم املالعق الطويلة نفسها ...
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 كأهنم إذن يف النار أيضا! -الفرق الوحيد هو أهنم يُطعمون بعضهم بعضا ...

سكت ’’حمب‘‘ برهة مث قال:

 هذه فكرة عن النار ميكن مثال تقبلها عقال ،ال سيما أهنا تنطوي على مغزى.املغزى أن النجاة ليست يف امتالك األشياء ،بل يف إدراك أنك واحد مع كل هذا
الكون .كما أهنا تنطوي على أمل .األمل يف أن يكتشف أهل النار هذا املغزى
فيبدأون يف التخلي عن تصوراهتم األانوية ويكتشفون ،مع املمارسة ،وحدهتم مع
اآلخرين ،فيتغريون ويصبحون مثلهم .أنت هنا إزاء عقاب عالجي وتطويري إن
شئت .لكن فكرة العذاب األبدي ،دعك عن قسوته املرعبة ،كانت من تعقيدات
الفهم الدارج للدين ...
 ابلفعل! ألن اجملتمع البشري ينحو عموما حنو التخلي عن أشكال التعامل املفرطةالقسوة ،واستهجان وجترمي التعذيب ،والسعي إىل القضاء على األمل البدين والنفسي
أو ختفيفه ،ورعاية األطفال واملسنني ،واحلدب على ذوي االحتياجات اخلاصة،
وإاتحة الفرص لتفتح الفرد وازدهاره .دعك من الرفق ابحليوان ...
 يف تعبري عن تطلع عام إىل تزايد مقدار الرمحة .وحىت لو ووجه هذا التطلع بسلوكمضاد كان هذا السلوك حمل استهجان عام .فهل رأيت أحدا يعذب أحدا إىل
األبد جملرد أنه ال يصدقه؟ دعك من أن وسائل إثبات األمر املطلوب تصديقه
مستحيلة .فمهما خالفك ابنك مثال هل ميكن أن تُصليه هذا العذاب القاسي إىل
األبد؟ أال يستهجن معظم الناس عموما إيذاءهم اآلخرين ابلقول أو الفعل ،فال
يسرتحيون إال بعد أن يساحموهم ...
 ولذلك هنا أيضا ال يلجأ الفهم الدراج للدين إال للتصديق وكفى .لكن ما تصورالفهم العرفاين للنار؟
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 النار؟ النار هي أن تكون يف اجلنة وال تعرف .أمل تكن هذه هي مأساة آدم؟البحث عن اخللود وهو يف اجلنة! هل هناك عذاب أكرب من هذا؟ أن تكون يف
اجلنة وال تعرف!
 متاما كما يف املثل الذي سقته عن اجلنة والنار واملالعق الطويلة .يف احلالتني اجلنةصر ...
هنا أمام العني لكنها تـُْب َ
 نعم! كل الفرق هو يف اختالف الرؤية! وتصحيح هذه الرؤية يظل متاحا يف كلحلظة ،ألن هذا هو املطلوب .ليس املطلوب االنتقام من عصيان ما!
 أي أن معظمنا يعيش يف النار ابلفعل! نعم ،املأساة أننا يف اجلنة وال نعرف .ال أقصد ابجلنة ،ابلطبع ،الظروف احمليطة بنااليت مهما حتسنت خارجيا لن تقضي على عدم اكتمالنا الوجودي .بل اجلنة
هي أننا الوعي الذي تتجلى على سطحه هذه الظروف .هذا التغيري يف املنظور
هو الفرق بني اجلنة والنار.
 ولكن كيف ميكن أن نفهم ،يف هذا الضوء ،مسألة تبديل اجللود بغريها ليستمرالعذاب بال هناية؟
تطلع ’’حمب‘‘ إىل صديقه مبتسما وقال:
 نعم .وانظر اي ’’راجي‘‘ كيف أييت العرفان دوما لينتشل االعتقاد من مآزقه! كيف؟ ما تبديل اجللود إال رمز لتبدل املظهر .وإن اقتصر األمر على تبدل املظهر الذيتظهر فيه األان ،ال مفر من أن يستمر العذاب بال هناية .احلل دوما هو إدراك
اجلوهر ال تغيري املظهر .أمل يكن هذا ما نتحدث عنه منذ بدأان حواران؟
سكت الصديقان معا يتأمالن هذه اخلاطرة ،مث استأنف ’’حمب‘‘ احلديث قائال:
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 ومسألة اجلنة والنار هذه ليست ،يف املنظور االعتقادي ،سوى القمة املرئية منجبل اجلليد املغمور ،كما يقولون .فهي ترتبط ،كما هو بديهي ،مبسألة الثواب
والعقاب .ومسألة الثواب والعقاب ترتبط مبسألة اجلرب واالختيار .ومسألة اجلرب
واالختيار ترتبط مبسألة العدل اإلهلي .ومسألة العدل اإلهلي ترتبط مبسألة التوحيد،
أي بصلب العقيدة .هذه هي ذات العبارات اليت طرحت هبا تلك القضااي يف
اتريخ الفكر اإلسالمي .وقد طرحت بنفس الداللة عموما يف اتريخ الالهوت
املسيحي أيضا ...
 أي أننا هنبط هنا يف صميم الفهم الدارج للدين ... متاما! إىل درجة أننا قد ال نبالغ إن قلنا إنك ميكن أن تتعرف على جانب هام ،إنمل يكن اجلانب األهم ،يف الفكر اإلسالمي  -التقليدي على األقل  -بتقصي
كيف مت تناول تلك القضااي املتداخلة .وقد ترك هذا اجلانب ،مبا انتهى إليه من
نتائج ،بصمة واضحة على حضارة أبكملها ...
 وكيف تتداخل كل هذه القضااي اليت حتمل عناوين كربى توحي مبحتوى فلسفيصعب؟
 نعم هي توحي بذلك ابلفعل ،خاصة وأهنا ارتبطت مبدارس فكرية هامة مثل املعتزلةواجلربية واألشاعرة ومبسائل سببت انشقاقات فكرية خطرية كمسألة هل القرآن
قدمي أو حمدث ،على سبيل املثال ...
صمت ’’حمب‘‘ برهة مث قال:
 ولكن ميكنك دوما ،كما هي احلال مع معظم املسائل اجلوهرية اليت تصاحب البشرعلى مدى قرون ممتدة ،عرض القضااي األساسية يف صيغ مبسطة .فمسألة الثواب
العقاب تطرح على النحو التايل :كيف يُ َلزم اإلنسان بشروط للثواب والعقاب
حتددها مقوالت اعتقادية يستحيل إثبات صحتها حبكم أهنا ابلتحديد اعتقادية أي
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ال ميكن قبوهلا إال ابلتصديق؟ وكيف يعاقب جملرد أنه ال يستطيع أن يصدق أمرا
يستحيل ،حبكم طبيعته ،إثباته؟ أما مسألة اجلرب واالختيار فتطرح على النحو
التايل :كيف يكون اإلنسان ُخمََّريا وهو مل خيرت ظروف حياته ،دعك من عدم
اختياره الوجود أصال بل واستحالة أن خيتار الوجود أصال ألن ذلك يفرتض أن
فلم ُحياسب؟ وتطرح مسألة العدل اإلهلي
يكون موجودا أوال ،وإن كان جمربا ُم َس َّريا َ
ِّ
فلم خلق الشر؟ وإن مل يكن قد خلق
والتوحيد على النحو التايل :لو كان هللا َخريا َ
الشر فكيف وجد شيء مل خيلقه هو؟ وإن وجد شيء مل خيلقه هو فكيف يكون
إهلا قديرا؟ إن وجد شيء مل خيلقه هو أفال يعين ذلك أنه هناك مصدر آخر
للمشيئة ،فكيف يكون واحدا؟
أشرت إليها من أجل اإلجابة ،إذن ،عن هذه
 ونشأت املدارس الفكرية اليتَ
األسئلة ...
 ابلضبط .وهناك ،إىل جانب هذه األسئلة ،أسباب سياسية واجتماعية واترخييةمتعددة ،وراء نشوء هذه الفرق ومصريها .لكننا لن هنتم اآلن إال بتناوهلا لألسئلة
السابقة .فاملعتزلة قالوا إن عدل هللا يفرتض أن يكون اإلنسان حر اإلرادة وإال فال
معىن للثواب والعقاب .لكن معىن أنه حر اإلرادة أنه خيلق أفعاله .فرد عليهم اجلربية
أبن خلق اإلنسان ألفعاله معناها أن هناك خالقا غري هللا وهذا شرك ينايف
الوحدانية .وحاول األشاعرة اختاذ موقف وسط ،فقالوا إن اإلنسان ليس جمربا متاما
ألنه لو سقطت حرية اإلرادة لسقط التكليف .فما مدى حرية إرادته عندئذ؟ قالوا
إن حرية اإلنسان تقتصر على إرادة الفعل إما الفعل ذاته فيخلقه هللا!
 وهل تصوروا أهنم بذلك حيلون املشكلة؟ لقد رحلوا املشكلة من الفعل ذاته إىل اإلرادة .لكن السؤال سيظل قائما بكلقوته :من الذي خلق اإلرادة؟ ونعود إىل نفس جمموعة األسئلة األوىل :لو كان هللا
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خريا فكيف خلق إرادة الشر؟ ولو مل خيلق إرادة الشر فكيف يكون كلي القدرة؟
ولو وجد شيء مل خيلقه هو فكيف يكون مصدر املشيئة الوحيد أي كيف يكون
إهلا وحيدا؟
 أي أن املشكلة ظلت بال حل يف هناية املطاف! هناك حماولة أخرى بذهلا ابن رشد .فنقد اجلربية قائال لو كان اإلنسان جمبوراألسقط ذلك عنه التكليف .ونقد املعتزلة فقال :لو كان اإلنسان هو خالق أفعاله
لوجدت أفعال على غري مشيئة هللا وإرادته .ونقد األشعرية فقال :الوسط ال وجود
حقيقي له حيث ال فصل بني اإلرادة والفعل.
 وماذا كان حله هلذا اإلشكال املستعصي؟ قال إن اإلنسان ليس خمريا متاما وال جمربا متاما .فعامل إرادته الداخلية هو حر فيه أماعامل األسباب اخلارجية فقد قدره هللا مبشيئته ...
 لكن ذلك يرتك األسئلة كما هي دون إجابة! ابلضبط .وكل من حاولوا التصدي هلذه األسئلة مل يقدموا يف هناية املطاف أي حلخيرج عن املواقف السابقة بوجه عام .ولنالحظ هنا أن كل هذه احملاوالت مل حتاول
أن تبحث هذه األسئلة فلسفيا أو جتريبيا بصرف النظر عن النتيجة اليت ميكن أن
يصل إليها البحث احلر ،بل حاولت أن تقدم هلا حال دينيا ،أي حل حيافظ على
منظومة االعتقاد .فاملعتزلة مثال انطلقوا من مقولة إن هللا عادل إذن ’’ال بد‘‘ أن
يكون اإلنسان حرا .فهم انطلقوا أصال من مقولة اعتقادية كأمنا ال حتتاج إىل
إثبات .وعلى هذا النسق فعل كل من تناول املسألة ...
 -أي أن الفكر اإلسالمي مل يقدم حال حيسم هذه القضااي ...
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 عندما يكون االعتقاد هو نقطة االنطالق ال يكون دور العقل إال تربيراي .وهذه،على أي حال ،هي قصارى الفهم الدارج وحدود تصديه بعني الذهن حلل مسائل
ال حتل إال بعني الوجود الواعي ...
علي أن أسألك السؤال املنتظر :ما تصور الفهم العرفاين حلل هذه األسئلة؟
 واآلن َّضحك ’’حمب‘‘ ضحكة عالية ،كأنه كان يتوقع السؤال .وَه َّم ’’حمب‘‘ ابلكالم لكنه
سكت فجأة كأمنا لفت نظره أمر ما ،إذ تطلع أمامه مث إىل التفت إىل صاحبه وقال:
 هل تالحظ خيالك على األرض اي ’’راجي‘‘؟أجاب ’’راجي‘‘ بدهشة:
 خيايل؟ نعم ،ابلتأكيد ... هل خيالك هذا حر؟ خيايل حر؟ كال ابلطبع ... ألنه صورة ملا تفعله ،أليس كذلك؟ لكن هل أنت حر فيما أتيت به من حركاتيتبينها من ينظر إىل ظلك؟
 نعم ،هذا ما يبدو يل ... ونفس األمر ينطبق على الظل الذي يلقيه جسمي بدوره على األرض ،أليسكذلك؟
 ابلطبع! وهذا تشبيه يوضح لنا املسألة ،يف حدود ما لكل تشبيه من صالحية .مع فارق أنالوعي الواحد هو الذي يلقي ابلظالل مجيعا على سطح الشاشة ،إذا جاز التعبري.
ومع فارق أنه يظل مفارقا ومتعاليا متاما كحقيقة ما يظهر ،ويظل َحاالً متاما كمادة
ما يظهر .واآلن إن نظرت إىل الظالل ،هل ميكنك أن تنعتها ابحلرية؟
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 كال ابلطبع ،إهنا انعكاس حلركات  ...وإن كانت حركات ليست هي الكلمةاملناسبة ...
 لنقل إهنا انعكاس إلرادة الوعي ،هل هذه الصفة مناسبة؟ نعم  ...حركة الظل انعكاس إلرادة مفارقة للظل ... الظل إذن جمرب متاما ،لكن مصدر احلركة ،أو صاحب اإلرادة ،أهو جمرب أم حر؟ بل هو حر ... نعم ،بقدر ما أن الظل جمرب متاما فإن مصدر الفعل حر متاما! لكن أليس هذا حبديث قريب من كالم اجلربية ،فاإلنسان يكون هبذه الصورة جمربعلى كل شيء حرفيا .فما هو إال انعكاس ملصدر إرادة مفارق؟
 هناك فارق جوهري اي ’’راجي‘‘ .أنت انعكاس الظل بوصفك صورة تظهر علىسطح الوعي ،لكن أنت أيضا مصدر اإلرادة بوصفك هذا الوعي ذاته ...
سكت الصديقان برهة كأن هناك طبقة من الفهم ترسب إىل قاع الوعي لتستقر فيه،
مث قال راجي متسائال:
 لكن هذا ال حيل إشكال الشر اي ’’حمب‘‘ .سيظل الشر قائما أيضا يف هذهاحلالة!
ابتسم ’’حمب‘‘ ورد قائال:
 ختيل أنك تؤدى لعبة ما بظل األشكال اليت تصنعها يداك ...ابتسم ’’راجي‘‘ بدوره وقال:
 -دعنا جنرب!
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وصنع أبصابعه شكال انعكس على هيئة منر وأبصابع يده األخرى شكال على هيئة أرنب
مث قال:
 والنمر يبحث اآلن عن غدائه ...وانقض النمر على األرنب .ضحك الصديقان مث قال ’’حمب‘‘:
 هل تستطيع أن تشري إىل الشر هنا؟ من املؤكد أن النمر لن يرى يف كل هذا إال خريا ،لكن األرنب املسكني؟ أي منر وأي أرنب؟صنع ’’راجي‘‘ األشكال بيديه مرة أخرى وقال ضاحكا:
 ها مها ... جمرد انعكاسات ملصدر اإلرادة!سكت ’’حمب‘‘ حلظة ،مث ما لبث أن قال حبماس متجدد:
 واآلن ،دعنا نقوم هبذا التمرين الذهين :هل ميكننا ختيل النمر أو األرنب وقد فهماحقيقة األمر؟ فكيف سيفكران اآلن؟
 إن جنحا حقا يف ذلك ،قد ال أيخذان ما حيدث على أنه احلقيقة النهائية .فمامها ،من هذا املنظور ،إال جتليات زائلة ال تتضمن مقومات وجودها يف ذاهتا ...
 نعم ،قد يتالشى الشر فورا .سيظل كل منهما يؤدي دوره يف القصة دون أن متسهدرامتها مسا حقيقيا .فاخلري والشر مها وجهتا نظر كياانت تتخيل أهنا قائمة بذاهتا.
فاخلري والشر ال معىن هلما خارج القصة ،ال معىن هلما إال داخل حكاية ما،
إال منسوبني لسياق زمين معني ،ودالالهتما تتغري بتغري سياق احلكاية والزمن.
األحداث تكتسب دالالهتا من سياق القصة ،لكن يف غياب القصة ال داللة
هناك ،ال شر هناك ...
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متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه كأنه يود الرتكيز على كلماته مث قال:
 يف احلقيقة ،إننا لن نستطيع أن نفهم هذه املسألة دون معاينة العالقة بني النسيب الظاهريواملطلق املتعايل .وكي يتضح األمر دعنا نبدأ بتعريف ’’الوجود‘‘ أبنه ما ال يكف للحظة عن
الوجود .هو املوجود دوما .ولذا نقول أن الظاهري ليس له وجود مستقل يف ذاته.
 هل نستطيع أن نضرب مثال هنا؟ لنأخذ مثال قريبا :الزمن على سبيل املثال .فهناك من انحية الزمن املتتايل أبقسامه من ماضوحاضر ومستقبل ،وهذا هو الزمن الظاهري .وهناك من انحية أخرى ،الزمن احلقيقي ،أو الزمن
السرمدي وهو احلاضر اخلالد أبدا الذي ال يدخل تيار الزمن املتتايل أصال .الزمن املتتايل ما هو
إال أفكار عن املاضي أو عن املستقبل ،أو عن احلاضر املتسرب واملتالشي ،ممتنعة على التجسد
اآلين ،الذي هو احلاضر اخلالد أبدا الذي تظهر على صفحته كل تلك األفكار .الزمن السرمدي
يناظر إذن ،يف هذا املثل ،الوجود احلقيقي .والزمن املتتايل يناظر الوجود الظاهري .الزمن املتتايل
ليس له ،من حيث هو زمن ،وجود مستقل يف ذاته ،هو جمرد انعكاس يظهر على صفحة الزمن
السرمدي .ولذا يعترب الزمن املتتايل زمنا ظاهراي ،له وجود ظاهري فقط وليس وجودا حقيقيا.
سكت ’’حمب‘‘ حلظة أخرى مث قال:
 ولنأخذ مثال قريبا آخر ،هو احللم .ما نراه يف احللم ’’يبدو‘‘ حقيقيا متاما وحنن نعيش فيه .لكنما أن نستيقظ حىت يبدو كل ذلك لنا جمرد صور .أيضا هنا تشبه العالقة بني صور احللم ووعي
احلامل ،العالقة بني الوجود الظاهري والوجود احلقيقي .الوجود احلقيقي هو ما ال يدخل قط يف
حيز النسيب الظاهري ،لكنه يظل قائما دوما كأساس الوجود .هو يتجلى فقط على هيئة
الظاهري ،معريا إايه صفة الوجود .لكن هذا وجود ُمعار ال وجود مستقل قائم بذاته .ولذا يعد
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وجودا ظاهراي فحسب .عامل الوجود الظاهري ،هو عامل الثنائية الظاهري على خلفية الوحدة
الوجودية األساسية .ثنائية اخلري والشر ،والنور والظالم ،واملوجب والسالب ،وما إىل ذلك من
لوازم الدراما .ومثلما يستوعب وعي احلامل كل ما يدور على صفحته من صور ويظل مفارقا له
وحاال فيه يف آن واحد ،ومثلما يستوعب احلاضر اخلالد أبداً كل ما يدور على صفحته من أزمان
متتالية ويظل مفارقا هلا وحاال فيها يف آن واحد ،فإن الوجود احلقيقي  -احلضور الواعي -
يستوعب كل ما يدور على صفحته من وقائع  -وهي تتمثل يف ثالثة أشياء :األفكار ،واملشاعر
وما يقرتن هبا من أحاسيس بدنية ،وإدراكات احلواس  -ويظل مفارقا هلا وحاالً فيها يف آن
واحد ...
توقف ’’حمب‘‘ حلظة مث قال ملخصا حديثه:
 مسألة الشر ال تطرح إال من زاوية الزمن املتتايل وحده .أما يف الزمن السرمدي املطلق الذي خيلقالزمن املتتايل فال شر هنا .فليس هنا راو ينظر ويصنف ويقيم ،بل هناك خلق يتجدد حلظة
بلحظة .إن مل تكن أنت الراوي ،أنت املقيم ،إذا كنت أنت املراقب حلظة بلحظة ،قد يكون
هناك أمل مادي نعم ،كواقعة الشخصية ،لكن أين الشر؟ الشر الظاهري يقودك إذن إىل هذه
الدرجة من العمق يف التمايز عن الراوي .كي يتمايز املراقب أو الشاهد عن الراوي املـَُقيِّم.

 ابلفعل! يف قصة األرنب والنمر :الشر قد يكون موجودا من وجهة نظر األرنب أو النمر ،منوجهة نظر الشخصية بقدر تورطها وتوحدها يف الرواية ...
 لكن من وجهة نظران حنن ،من وجهة نظر الشاهد :أين هو الشر ،بل أين مفهوم الشر أساسا؟ولذا فإن من انعكاسات جتربة الوجود متايز الشخصية املـَُقيِّمة عن الرائي النهائي .الشر ينتمي
للشخصية املقيمة بقدر ما أتخذ نفسها على أهنا حقيقية ،أي على أهنا موجودة بذاهتا ،ال أهنا
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جمرد جتل حلقيقة متعالية أكرب .وأنت لن تكون لك مشكلة مع الشر عندما تعرف أنه ال ميس
جوهرك ،مثلما ال متس احلريق يف احللم جسد احلامل ...
توقف ’’حمب‘‘ برهة عن االسرتسال يف حديثه مث وجه سؤاال لراجي:
 ما دمنا نتحدث عن احلريق ،هل تذكر تلك اآلية اليت تتحدث عن وجود النيب إبراهيم داخلالنار دون أبن يشعر أبثرها؟
 نعم’’ ،اي انر كوين بردا وسالما على إبراهيم‘‘ ... ميكن أن تتمثل قراءة عرفانية ممكنة هلذه اآلية يف أنك عندما تتحقق من هويتك احلقيقية ال ترىأنك موجود يف الظاهر إال كتجل .ولذلك فإن ما حيدث فيه ال ميس جوهرك القائم دوما يف
حالة سالم ...
ساد الصمت جمددا مث أضاف ’’حمب‘‘:
 من حيث إنك نسيب أ َْد َرَك هويته احلقيقية ،فإنك تعرب عن وعي املطلق ابلعودة إىلذاته اليت هي خري مطلق ،فيكون كل ما تفعله صادرا عن هذا الدافع .هنا يكون
التصرف انشئا ال عن أان تؤكد نفسها ،بل عن ذات اكتشفت طبيعتها احلقيقية
املطلقة ووحدهتا اجلوهرية مع الكون .وهذا هو الفرق بني األخالق العادية األانوية
وبني األخالق العرفانية الكالنية .إن ’’احلضور الواعي‘‘  -الذي يستوعب
ويتجاوز كل ما يدور داخله  -هو ما جيعلنا نفهم املطلق العياين ونقيم فيه أبدا
كماهيتنا احلقيقية .عندئذ ستعيش احللم وأنت مدرك أنه حلم ،وستعرف أن كل
ذلك ال يطول حقيقتك كوجود واع قائم دوما خارج كل ما يدور على سطحه.
وعندئذ تتحول جتربة الوجود من جتربة معاانة ونقصان واغرتاب وصراع إىل جتربة
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صفاء وفيض وتوطن يف املطلق وسالم .هذا هو معىن الدراما البشرية ،القيام هبذا
التحول يف الوعي ،مث السلوك على هدي من الرؤية اجلديدة ...
أطرق ’’حمب‘‘ مفكرا ،مث أضاف:
 ولذلك فإن الفهم الدارج ،أو األانوي ،للدين ال يستطيع حل إشكال الشر.وعندما حياول أن حيله ابللجوء إىل حرية اإلرادة ،أي بنسبة الشر إىل اإلنسان،
يكون قد أثبت يف اللحظة ذاهتا أن هناك مصدرا للفعل غري هللا .وحىت اجلربية قد
رأوا يف ذلك نوعا من الشرك .ولذلك فإن عني العقل مهما فعلت  -وهي ال تربح
تفعل ما يف وسعها منذ ألفية ونصف يف حالة اإلسالم ،ومنذ أكثر من ذلك يف
حالة األداين األخرى  -فلن تستطيع أن حتل هذا اإلشكال!
 وملاذا هذا احلسم القاطع؟ ألن ذلك سيتطلب خطوة إما جيهلوهنا وإما ال يستطيعون قبوهلا ... وما هي هذه اخلطوة؟ أن املطلق هو النسيب!سكت ’’حمب‘‘ من جديد ،لكن ’’راجي‘‘ ظل يتساءل:
 لكن ملاذا كل هذه احلرية؟ وملاذا ...قاطع ’’حمب‘‘ صديقه قائال:
 كي جيلس الوعي يف شخصك مع الوعي يف شخصي يبحثان عن ذاهتما احلقيقيةحىت جيداها!
 ’’حمب‘‘ إين ال أهزل! أان ال أهزل على اإلطالق ،هذا ما قاله هللا بنفسه’’ :كنت كنزا خمفيا فأردت أنأُعرف‘‘.
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 مث ... مث أراد أن ينسى نفسه يف اإلنسان حىت يكتشفه .أمل تكن تلك هي قصة اخللقاليت كنا نناقشها؟ وإال فمن أين أييت اليقني الذي نتعرف به على طبيعتنا احلقيقية
إن مل نكن عايناها ابلفعل بشكل ما .ومن أين أييت شعورك الوجودي العميق أبنك
عدت اآلن إىل ذاتك ،لو مل تكن تعرفها ابلفعل؟ وهل تتصور أن يكون حبث كل
الناس هذا عن السعادة ،على اختالف تصوراهتم عنها وسبل طلبهم هلا ،شيئا آخر
غري حبث الوعي عن ذاته؟ يبدأ اإلنسان يف تصور أن سعادته يف األشياء ،أن جنته
يف األشياء .وهذه هي جنة آدم .لكنها اجلنة اليت مل تعطه اخللد .ويف اللحظة اليت
تصور فيها أن اخللد سيعطي له شيئا إضافيا أخريا هو ابلتحديد الذي ينقصه ،يف
هذه اللحظة ذاهتا جتلت أانه ككيان منفصل كسبب إلحساسه بعدم اكتماله
الوجودي ،لتدله حىت بوجودها ذاته على سبيل اخلالص .ولذا فإن خروج آدم من
جنة األشياء هو رحلة حبث .هو رحلتنا مجيعا .حىت نعرف أن األشياء مهما زادت
عددا أو مجاال أو روعة ستظل حتدث على سطح الوعي بعيدا عن جوهرك .حىت
نعرف أننا ال حنتاج إىل األشياء بل إىل من يعي األشياء .هذا هو احتياجنا
الوحيد .أن نعرف ذاتنا احلقيقية .وعندئذ تتحرر من االحتياج إىل جنة األشياء،
ألن األشياء مهما تعددت تبقى جمرد ظالل تظهر على سطح وعيك .وعندئذ
تتحرر من اخلوف من النار أيضا ،ألهنا بدورها جمرد ظالل تظهر على سطح
وعيك .وعندئذ فقط تسري على األرض كإنسان حر ...
استغرق الصديقان يف أتمل صامت ال تقطعه إال أصوات الطريق .النيل ينساب
أمامهما يف هدوء مطمئن .تلمع الشمس على موجياته الرقراقة فينعكس ضوؤها على
سطح كل واحدة منها كأهنا الوعي الواحد املتجلي يف كل شيء.
تتهادى بضعة مراكب شراعية يف هدوء بقالعها البيضاء اليت متلؤها ريح هينة .ومتر
مراكب االوتوبيس النهري اليت ما زالت تنقل الناس من ضفة ألخرى يف حركة دؤوبة.
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ومتضي احلياة يف مساراهتا املعتادة مستغرقة ابلكامل يف مشاهد الفيلم فال تكاد تلتفت
إىل من يشاهده.
قام الصديقان يواصالن سريمها حىت بلغا جسرا يقود ’’راجي‘‘ إىل طريقه ،فاستأذن
’’حمب‘‘ مودعا صاحبه بعد أن اتفقا على أن يلتقيا يف األسبوع املقبل.

عرب ’’راجي‘‘ اجلسر متطلعا إىل االمتداد الفسيح وإىل قلب مدينته الذي خيفق يف
أعماقه .وقف قليال على سور اجلسر يتطلع إىل النيل وحركة املراكب على سطحه مث
استكمل طريقه يتطلع إىل وجوه الناس.
سار وهو يشعر أنه أفضل حاال اآلن عنه يف الصباح .هذا احلوار مع ’’حمب‘‘ أزاح
بشكل ما عن كاهله أثقاال قدمية كانت حتملها روحه .يسري اآلن متخففا كأنه يطري.
هذه الطريقة اخلاصة لقراءة نصوص الدين ،اليت يسميها الرؤية العرفانية .فهي حقا حتيل
ذلك الغموض الذي تَراخى ظله بال حركة على مدى عصور طالت إىل وضوح
بديهي .مث هي ليست نظرية .ليست وجهة نظر .ليست شيئا يُعتقد .وهي ال تطالبك
مبقابل نظري إانرهتا لبصريتك .فهل يكون الغرض من تلك النصوص هو أن تُفهم
دالالهتا هبذه الرؤية العرفانية؟

ولطاملا صارع هذه األسئلة دون أن ينتهي إىل يقني ،فكان يزحيها جانبا أيساً مث يكمل
طريقه .لكن كيف كان يكمله؟ أعرج الروح حمبط العقل يتغافل عن انعدام املعىن
ليتمكن من العيش.
مث هذا الفهم للجنة والنار .نعم .مهما زادت األشياء فلن تضيف إىل وعيك شيئا.
وهذا هو ما كنت حتتاج إليه .هل كان يتخيل أن يقول ،أن يدرك ،أنه ال حيتاج إىل
اجلنة؟ ليس عدم احتياج املستغين عن شيء بشيء ،كال .إنه استغناء الواعي ابألشياء

131

عن األشياء .نعم النار احلقيقة هي أن تكون يف اجلنة وال تعرف! يف اجلنة احلقيقية
ال جنة األشياء ...
أما عذاب النار ،فكم قاسى من حماولة تعقله .أهي رقة مستعصية فيه؟ كال .هي رمحة
ال تعدم أن تراها حولك برغم كل شيء ،حىت من احليوان على ولده .لطاملا أنكر أن
يكون هذا هو املعىن احلقيقي للنار .فهل يعقل أن يكون الدين دعوة إىل اخلوف؟
فاإلقناع ال ميكن أن حيدث إال ابإلفهام ال ابلرتهيب .وأي اعتقاد ذاك الذي ينصاع له
املرء جملرد اخلوف؟ دعك من أن االعتقاد ليست له أي جدارة معرفية!
هو يعلم اآلن أن النار ذاهتا ،مهما زادت آالمها ،لن أتخذ من وعيه شيئا ،ألن كل
ذلك سيظل يدور فقط على سطح الوعي دون أن أيخذ منه شيئا.
أحس اآلن أنه ميشي ابلفعل ،رمبا ألول مرة ،كإنسان حر .ال جملرد أن فكرته قد تغريت
عن اجلنة والنار أو الثواب والعقاب أو التسيري أو التخيري .فكل ذلك ليس جمرد فكرة
جديدة يلهو هبا .فكم بقى يف العمر .إنه وجوده ذاته الذي يكتشف معناه .نعم هو
ليس تلك الشخصية ،تلك األان اليت تظهر على سطح الوعي .بل هو الوعي ذاته.
ذلك اجلوهر .ذلك احلضور الدائم.
َخلَّف ’’راجي‘‘ اجلسر وراءه ودلف إىل شوارع وسط املدينة اليت عربها هذا الصباح.
لكنه خيطو فيها اآلن بروح جديدة .هو إحساسه حبريته ال شك .أخذ يتطلع إىل وجوه
الناس ويتساءل نعم ال بد أن ينقل إليهم رؤيته .هذا اإلحساس ابحلرية .يف الصباح
تساءل هل سيكون يف ذلك موته األديب؟ واآلن يعرف أن فيه حياته األدبية .وتساءل
هل سيكون فيه موته الفعلي؟ واآلن يعرف أن جوهره ال ميوت.
وأدبه هو وسيلته لتقاسم هذه الرؤية مع هذه الوجوه اليت يراها .فهم جديرون أيضا أبن
يعيشوا ككائنات حرة ،كائنات من نور.
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وهذا الصباح تساءل هل ميكن سجن احلقيقة؟ وتبني أن كال ،هذا مل حيدث قط.
فاحلقيقة تسري كالنور بقوة سطوعها الذايت.
نعم .احلقيقة تسري كالنور بقوة سطوعها الذايت ...
احلقيقة تسري كالنور ...
احلقيقة تسري كالنور ...
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