
ّمنّمنظورّفلسفةّالدينّفّوالفنّ التصوّ 

 ممدوح الشيخ

 فلسفة الدين، التأويل، الغنوصّية.ّالتصّوف، الفّن، الفلسفة، الدين،الكلماتّالمفتاحي ة:ّ

ّتمهيد

"التصوف" و"الفن" كالمها من مفردات عامل الوجدان بشكل أساسي، والبحث يف العالقة بينهما من املباحث 
كان "احلكم على شيء فرعا عن تصوره" كما تعلمنا القاعدة الذهبية يف علم أصول الفقه اليت ختوم العلم، وملا  

ا ا جامع  فإننا قد ال نبدو قادرين على إصدار "حكم"، إذ حنن بإزاء ما قد يستحيل "تصوره" ومن مث تعريفه تعريف  
طاحما إىل ضبط أي منهما يعرف ذلك كل من خاض جتربة دراسة أي من الظاهرتني: "التصوف" و"الفن"  ،امانع  

بضوابط املنهج العلمي فكالمها جتربة شخصية فردانية تقوم يف املقام األول على الذوق. غري أن استحالة "احلكم" 
 يف أن تسفر ااحماولة عن االقرتاب من الدور الذي يقوم ال تعين اإلحجام عن السعي لالستكشاف واالقرتاب أمال  

ا حديث امليالد من النظر إليه من منظور "فلسفة الدين" الذي يعد هو اآلخر فرع  به الفن يف "النسق الصويف" ب
ا ا على حركة الباحث بقدر ما تفتح له آفاق  فروع البحث الفلسفي. ويقدر ما تشكل االعتبارات السالفة قيود  

اسخة يف عامل الرتياد أرض بكر وهو العالقة بني ظاهرتني مركبتني أشد الرتكيب كالمها له جذور ر  واسعة  
 الوجدان.

ّحولّمفهومّالتصوف

، 1" ومن أين يشتق وهي مشكلة قدمية قدم الظاهرة نفسهاسمثار بالنسبة للتصوف مشكلة "اإلت  اليت شكلة إّن امل
المعجمّومشكلة تعريف التصوف اليت ال يكاد خيلو مرجع متخصص من آثارها انعكاس ملشكلة "املسمى"، ويف 

ف بالتصوف، وأشهر اآلراء يف تسميته أنه مسي بذلك ألنه يفضل لبس الصوف : "الصويف: العار الوسيط
تقشفا"، وإذا جتاوزنا املعين اللغوي إىل إشكالية التعريف وجدنا على سبيل املثال مؤرخ الفلسفة املعروف الدكتور 

مخسة  الثانيتاريخّالتصوفّاإلسالمي:ّمنّالبدايةّحتىّنهايةّالقرنّيورد يف كتابه:  "عبد الرمحن بدوي"
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ونكتفي هنا بإيراد ما يتصل  حدّالتصوفوعشرين تعريفا للتصوف من أقوال الصوفية أنفسهم حتت عنوان 
. وإثبات املعية مع نفي العالقة تعبري صارخ 2بالتصوف كتجربة دينية كقول اجلنيد: "أن تكون مع اهلل بال عالقة"

رية يف االتصال باإلله وتلك مسات وثيقة باألديان عن رفض مفاهيم: الوساطة واالختالف واملسافة والشعائ
 السماوية. 

وينقل بدوي أيضا قول اجلنيد: "التصوف ذكر مع اجتماع ووجد مع استماع وعمل مع اتباع"، وقول 
ا أهنا تغلب الشبلي:"الصويف منقطع عن اخللق متصل باحلق" ويعلق عبد الرمحن بدوي على هذه التعريفات مقرر  

سب املستشرق لويس ماسينيون "ال شأن اها بتاريخ معاي حبغي وال تشري للجانب املعريف، وهي التعبري البال
 .3اللفظ"

وقد أوردت هذه اللمحة من اجلدل حول االسم واملسمى ألمهيتها لسياق البحث حيث تشري إىل مسة بنيوية 
يط هبا غاللة من الغموض وتساق اها نراها وثيقة الصلة بطبيعة التصوف كـ "جتربة دينية" يف االتصال باإلله حت

تعريفات عديدة وهي مسة يف األنساق العرفانية القائمة على الذوق واإلشراق وانفكاك اجلهة بني األسباب 
 واملقدمات كما يعرفها "عامل الشهادة" يف اإلسالم.

 ويف سياق سعيه لتعريف التصوف حيدد بدوي "حقيقة التصوف" بوجود أساسني جلوهره مها:

 : التجربة الباطنة املباشرة لالتصال بني العبد والرب.وال  أ

 .4ا: إمكان االحتاد بني الصويف وبني اهللثاني  

والتجربة الصوفية تقتضي القول مبلكة خاصة غري "العقل املنطقي" هي اليت يتم هبا االتصال وفيها تتحد 
ات مقام التصورات واألحكام والقضايا يف "الذات" بـ "املوضوع" وفيها أيضا تقوم اللمحات واللمع واإلشراق

ا" ويغمر صاحبها شعور عارم بقوى تضطرم فيه وتغمره كفيض من املنطق العقلي، واملعرفة فيها معاشة "وجداني  
ا ظواهر نفسية غري عادية مثل الشعور بوجود "هاتف" أو رؤى خارقة النور، ويصحب هذه األحوال أحيان  

د يستعان على استدعاء هذه األحوال بوسائل صناعية مثل املوسيقى )السماع واإلحساس خبربات ومواجيد. وق
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سب التعبري الصويف( أو الرقص أو حتريك البدن بطريقة منتظمة وبإيقاعات متفاوتة الشدة، ولذا كان لحأحوال حب
 .5ا يف كل تصوفدور أساسي جد   –باملعىن االصطالحي  –واملقامات 

ا يف مفهوم التصوف كتجربة دينية وإال كان جمرد أخالق دينية، ويقوم يف أما األساس الثاي فضروري جد  
توكيد املطلق أو الوجود احلق أو املوجود الواحد األحد الذي يضم يف حضنه كل املوجودات، ويف إمكان االتصال 

ما ن هنا كان التصوف سل   إىل مرتبة االحتاد التام حبيث ال يكون إال "هو"، ومتا يف املراتب وصوال   متفاو  به اتصاال  
 "أمحد النقشبندي اخلالدي"، ويعد التعريف الذي أورده 6ا هنايته الذات العلية وقمة معراجه وذروته "االحتاد"صاعد  

األقرب إىل رسم صورة حقيقية للتصوف كتجربة دينية ظاهرها  معجمّالكلماتّالصوفيةللتصوف يف كتابه 
 .7 التأله، فهو يعرف التصوف بأنه: "التخلق باألخالق اإلاهية"التواضع واالفتقار وباطنها النزوع إىل

والطريق إىل استكناه البنية احلقيقية للتصوف ال متر عرب تفسري ما ورد يف تراث التصوف اإلسالمي بغرض 
اخلالق استجالء املفهوم، ذلك أنه جتربة دينية سابقة على اإلسالم نفسه. وأول ما يتبلور املفهوم الصويف لالتصال ب

ا من البناء السياسي، فلكل مدينة آاهتها وآاهة كل مدينة هم جنده يف اليونان قدميا إذ كانت الديانات اليونانية جزء  
 بناهتا ومحاته وتكرميهم واجب وطين، وبني "العابد" و"املعبود" عواطف ثالث:

 عرفان اجلميل. -1

 واملصلحة اخلاصة. -2

 وخوف العقاب. -3
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نة للوطن. ويف هذا املناخ ظهرت تيارات دينية كان هدفها جتاوز حدود املدينة إىل وكان اإلحلاد يف حقهم خيا
ا وجتاوز البناء السياسي للمدينة عرب دعوة األرقاء الذين كانوا خارج هذا البناء بشقيه العامل عرب دعوة الناس مجيع  

أفرز يف النهاية تصور أن باإلمكان  السياسي والديين، والسعي لبناء ما اعتربوه حياة روحية أمسى وأقوى، وهو ما
 . 8إجياد عالقة باآلاهة غري عالقة العبد بالسيد

ويف هذه البداية تتبلور السمات كافة اليت اتسم هبا التصوف يف مدارسه كافة الدينية واإلحلادية، فهو يف 
االحتاد   إىلواالختالف وصوال  حقيقته مترد على "الواسطة" بني العابد واملعبود تسعى لتحطيم قيود املكان والزمان 

 التام بينهما.

وهذه الديانات اليونانية "املتمردة" على سلطان "الدين الوطين" واقتصاره على حدود املدينة مسيت "ديانات 
ا أللف األسرار" وكان أشهرها "إلوسيس" و"األورفية". أما إلوسيس فقامت على أسطورة غامضة وتعاليم ظلت سر  

دون ميثلون يف احتفااها السنوي الديين قصة ميثولوجية لكي يبعثوا يف نفوسهم العواطف اليت انفعل عام، وكان املري
هبا اإلله أو اآلاهة ويتلون عبارات مبهمة ويرقصون على موسيقى صاخبة ليحققوا حالة اجلذب واالحتاد باآلاهة. أما 

ا" لالستمرار التارخيي بني ديانات املصريني ج  األورفية فتأيت أمهيتها األساسية يف البحث من أهنا متثل "منوذ
 .9كتابّالموتىّالفرعونيوالتصوف اليوناي، فقد كان من بني صلواهتم تالوة نصوص من 

ا دور يف الطقوس الدينية كعامل مساعد للوصول للنشوة الدينية، ا جد  وقد كان للموسيقى والرقص مبكر  
عقائد وثنية متعددة  كانت تسود وقتئذل امليالد بألف عام حيث  عرب املاضي قب افعندما نرنو بأبصارنا بعيد  

ومتزامنة يف وادي النيل وبالد الرافدين، يبدو من نقوش قدماء املصريني، ونقوش اآلشوريني على جدران 
من الرقص كان ميارس ضمن الشعائر الدينية املعهودة وقتها يشبه إىل حٍد بعيد الرقص  امعابدهم، أن نوع  

 عصرنا هذا. ورمبا مر على كثري ممن أطلع على تاريخ تلك احلقب، وصف مؤرخي اإلغريق للرقص الشرقي يف
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من الرقص يف  عن ممارسة نوع يف منطقة وادي النيل، بأنه حركات اهتزازية تشبه حركات راقصات اليوم. فضال  
 .10املناسبات واألعياد والشعائر اخلاصة كطقس من طقوس العبادة والتقرب

ّومّالفنحولّمفه

ا من قرون فإن إخضاع هذه العالقة االرتباطية احماوالت التفسري يعد وإذا كان "الفن" والتصوف قد ارتبطا عملي  
ا، وتعرتي تعريف الفن املشكلة نفسها اليت تعرتي تعريف التصوف فكالمها قد استعصيا على التعريف ا نسبي  حديث  

للفن فهو: عدة تعريفات  : جندالمعجمّالوسيطعين املعجمي، ففي مبعناه التقليدي "اجلامع املانع". ولنبدأ بامل
"التطبيق العملي للنظريات العلمية بالوسائل اليت حتققها، ويكتسب باملران والدراسة"، و"مجلة الوسائل اليت 

رة يستخدمها اإلنسان إلثارة املشاعر والعواطف وخباصة عاطفة اجلمال، كالتصوير واملوسيقى والشعر"، و"ومها
 . 11حيكمها الذوق واملواهب"

وقد تتسع دائرة الفن لتشمل كل ما ليس علما، أي كل ما استبعده العلم من دائرته، فإذا عرفنا أن باحثا 
أمريكيا معاصرا أحصى حوايل مائة فن من الفنون البصرية والسمعية أمكننا أن ندرك إىل أي حد اتسعت دائرة 

النشاطّالصناعيّالنافعّيف أصليها اليوناي والالتيين مل تكن تعين سوى: " املفهوم حىت العصر احلديث. والكلمة
 . 12"، غري أن أرسطو ميز بني "الفن" و"املعارف العملية"بصفةّعامة

وإذا حاولنا تتبع رحلة العقل الفلسفي اليوناي مع املوسيقى بوصفها أحد أكثر الفنون ارتباطا بالتصوف  
رث منشئ "العلم املوسيقي" عند اليونان كان هو نفسه مؤلف فرقة دينية/ فلسفية كتجربة دينية وجدنا أن فيثاغو 

ذات تعاليم سرية وكان تالميذه أشد غلوا منه يف التصوف. وهناك أدلة قوية تبعث على االعتقاد بأنه سافر إىل 
ملوسيقى البشرية الفانية مصر وعاد منها إىل اليونان ناقال إليها بعض النظريات البسيطة يف علم الصوت ومنها أن ا
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إن هي إال أمنوذج أرضي لالنسجام العلوي بني األفالك، أما الفيثاغوريون املتأخرون فاعتقدوا أن السماوات تنبعث 
منها موسيقى بالفعل. ومل ينفرد الفيثاغوريون مبقولة األصل السماوي للموسيقى، فقد روى أرسطو يف الساعات 

فالطون يف حماورة فيدون رأى فيه أرسطو أن الوحي أتاه ليأمره بتأليف املوسيقى األخرية من حياته حلما سجله أ
ويعين هذا احللم ضمنا أن للموسيقى قدرة تفوق العلم على تقريبنا من احلقيقة النهائية، وقد نقل عنه قوله: "بعض 

 النفوس حالة من الوجد الناس يغيبون يف حالة تشنج ديين فإذا استخدم هؤالء من األحلان املقدسة ما يثري يف
الصويف فإهنم يربأون". ويف األدب اليوناي إشارات إىل حاالت كان الكهنة جيمعون فيها النساء ذوات العقول 

املضطربة يف املعبد للعالج باملوسيقى حيث يرقصن على موسيقى صاخبة حىت يسقطن يف غيبوبة وعندما يفقن 
 فإن املصريني كانوا يعتقدون أن ألحلاهنم الدينية أصال   "هريودوت" يكن قد شفني شفاء هنائيا أو مؤقتا. وحسب

ا ولذا كانوا شديدي احلرص على محايتها من أي تغيري أو مؤثر أجنيب، كما أنه امتدح قدرهتم على خلق مقدس  
 .13أحلان ميكنها قهر االنفعاالت الغريزية يف اإلنسان وتنقية الروح

الكلمة تشري إىل احلرفة أو الصناعة وأصبحت تنطبق على طيف واسع  ويف العصور الوسطى املسيحية بقيت
جند أن البعد  معجمّالالندّالفلسفيويف ... و واملنطق والسحر والتنجيممن النشاطات اإلنسانية ضمنها: النح

كل إنتاج للجمال يتحقق يف أعمال يقوم هبا موجود واع أو متصف ا حيث الفن "اجلمايل يصبح أكثر وضوح  
" وقد سار الكثري من الكتاب ااحمدثني على هذا النهج مؤكدين البعد اجلمايل يف الفن على حساب أي شعوربال

وغريمها. ويرى أصحاب هذه  معجمّأوكسفوردو دائرةّالمعارفّالبريطانيةاعتبارات عملية، وعليه أيضا سارت 
، 14ا من الوقت لظهور "احللم"املعيشة متسع   النزعة أنه ال ميكن أن يتولد الفن إال حينما تدع مهوم احلياة ومطالب

جتربة "شبه دينية" شخصية ( وهذا البعد الوجداي للفن أحد أهم مالمح التشابه البنيوي مع التصوف إذ هو )الفن
 وجدانية تتم خارج نطاق احلواس فال تقيدها قيود الواقع وال املنطق. 
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حية" خالقة توجد من العدم خملوقات ال مادية كاملوسيقى يعترب الفن "قوة رو  "زكريا إبراهيم" بل إن الدكتور
والشعر وموجودات مرئية كالنقوش والرسوم، أما تلك املخلوقات اليت يبدعوهنا فهي كائنات عجيبة جيمع بينها  

 . 15كلمة "الفن"

من إىل ملكة خاصة عند املتصوف متكنه  –كما أسلفنا   –قد أشار  "عبد الرمحن بدوي"وإذا كان الدكتور 
ممارسة التجربة الصوفية يف السعي لالحتاد باإلله، فإن بعض مدارس علم النفس احلديث ترى ذلك يف الفنان، 

فإن الفنان ليس خملوقا عاديا يبدع أعماله عن قصد وتفكري وروية بل هو جمرد أداة يف يد  "كارل يونج"فحسب 
ا من مالمح بروح قدرية تعد هي األخرى ملمح   ، ويتسم مفهوم يونج على مستوى البنية16"قوة عليا" ال شعورية

التشابه بني الفن والتصوف، فالعمل الفين يصنع الفنان وليس العكس ومن العبث مطالبة الفنان بتفسري عمله 
 .17اا ملتبس  وهو أقرب إىل احللم ال بد أن يظل غامض  

ه "عني ميتافيزيقية" والفنان وصل مفهوم الفن إىل قمة الصوفية فالفن يف فلسفت "هنري برجسون"وعلى يد 
قادر عرب اإلدراك املباشر على النفاذ إىل "باطن احلياة" وعني الفنان متلك مقدرة صوفية هائلة على االحتاد مع 

حدس يستويل على الذات العارفة فيجعلها تتطابق مع  "برجسون"، ويف النهاية فإن الفن عند 18موضوعها
يصل األمر إىل نوع من املطابقة بني املتصوف  "شوبنهور"يف فلسفة موضوع معرفتها على حنو شبه صويف. و 

والفنان، فالفنان هو الذات العارفة اخلالصة املتحررة من اإلرادة وأسر اجلسد وعبودية األهواء، فهو ال يعود يعيش 
، هناية معمار فكرتها عارفة خالصة عارية من اإلرادة. ويف إال بوصفه مرآة ملوضوعه، بعد أن فقد ذاته واستحال ذات  
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، وحتتل املوسيقى مكانا خاصا يف مفهوم شوبنهور للفن حد 19أن الفن "أداة للمعرفة والعرفان" "شوبنهور"اعترب 
 .20"السيمفونية السديدة قد تكون نسخة ميتافيزيقة كاملة للوجودأنه يعترب أن "

 الطبيعةّالتأويليةّللفنّوالتصوف

وقد يكون البعد التأويلي يف الفن والتصوف هو الرابطة أعمق بينهما، فمع حتول الفن بشكل واضح خالل 
ا العصور احلديثة إىل الغموض والذاتية واالنفالت املتسارع من األطر كافة: دينية واجتماعية وحضارية ليصبح تعبري  

 ية" كنموذج تفسريي اهذه العالقة. ا عن مكنون مبدعه تأيت أمهية استحضار مفهوم "الغنوصفرداني  

و"الغنوصية" من الكلمة اليونانية "غنوصيص" ومعناها "علم" أو "معرفة" أو "حكمة" أو "عرفان"، ويف 
الرتاث العريب اإلسالمي تستخدم كلمة "عرفان" عند املتصوفني لتدل على نوع من أمسى من املعرفة يلقى يف 

، وهو من هو العلم بأسرار احلقائق الدينية واخلصائص اإلاهيةالعرفان القلب يف صورة "كشف " أو "إاهام"، و 
وجهة نظر صاحب العرفان أرقى من العلم الذي حيصله عامة املؤمنني البسطاء أو ألهل الظاهر من العلم الديين 

ملعرفة أسرارها.  الذين يعتمدون النظر العقلي، والعرفاي هو من ال يقنع بظاهر احلقيقة الدينية بل يغوص يف باطنها
وهي معرفة تقوم على تعميق احلياة الروحية وإحالل "اإلرادة" حمل "العقل"، فاملعرفة هنا ال تعين اكتساب معارف 

بل بذل جمهود متواصل بقصد التطهر والوصول للصيغة الغنوصية الالزمة لالندماج يف العامل اإلاهي الذي جاء منه 
هرا واحدا جيمع كل الديانات، ولذا ال تقدم نفسها كديانة جديدة بل كباطن اإلنسان. وترى الغنوصية أن مثة جو 

للشريعة القائمة، ومهمتها الكشف عن املغزى العميق للعقيدة اليت ينتمي إليها الغنوصي بواسطة معرفة باطنية 
 . 21وكاملة ألمور الدين

املعاي اجملردة واالستدالل إمنا هو العرفان ومن مث فهي شيعة دينية مبدؤها أن العرفان احلق ليس املعرفة بواسطة 
احلدسي احلاصل من احتاد العارف باملعروف وغايتها الوصول إىل عرفان اهلل. وكانت الغنوصية تعدو على األديان 
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، ومن املصادر املهمة لفكرة 22واملذاهب بالتأويل والتحوير مدعية حتويلها عرب التأويل والتحوير إىل معان أعمق
يف تاريخ التصوف على حنو خاص الرافد التأويلي لفالسفة اإلسكندرية اليهود الذين كانوا يشرحون التوراة التأويل 

 .23ا على غرار شرح الفيثاغوريني لقصص امليثولوجيا وعبادات األسرارا رمزي  شرح  

عىن وخباصة بالنسبة وأيا كان القول الفصل يف من أثر ومن تأثر بني اليونان واليهود فإن التأويلية وازدواج امل
ملعىن نصوص التوراة قد استقر على حنو راسخ يف الرتاث اليهودي حبيث صار هناك تفسريان متمايزان كل التمايز 

أحدمها ظاهري واآلخر باطين، وهي مسة انتقلت من اليهودية إىل الفكر الصويف اإلسالمي منذ زمن بعيد، فال 
وفية احللوليني يف التاريخ اإلسالمي خيتلف ع املفوه املقابل يف يكاد مفهوم احللول واالحتاد عند بعض الص

الذي يؤدي إىل احلب العميق لإلله " يعين: "التوحد باإلله وااللتصاق بهالتصوف اليهودي "القبااله"، فمفهوم "
إىل معرفة  وااللتصاق باإلله ال يعين اخلضوع له أو الفناء فيه بل التوحد به وهو توحد يؤدي]...[،  التوحد معه

 .24"اإلنسان سر اإلله وطبيعته وكنهه

ة بالغة فيما خيص النتاج الفين الراهن. فهذه املرتبة تدعو إىل أن السؤال عن املفهوم حدا يكتسب وحديث  
ا، وإذا مل نرد أن جنعل من الفهم مسألة داخلية للجهة الفاعلة يكون يف العمل الفين شيء قابل للفهم موضوعي  

 عن املغلق علي الفهم، فهو يشتت يف إذا كان علي العمل الفين أن يعرب ها بالنسبية. ولكنفنحن حنكم علي
داخله ما هو مفهوم، حينها تتعرض لالنكسار كامل تراتبية الفهم التقليدية ومن مث يأخذ مكاهنا التأمل املكرس 

 . 25لطبيعة الفن الغامضة

ّالعالقةّمنّمنظورّفلسفةّالدين
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بني التصوف والفن كظاهرتني يغلب عليهما الطابع الوجداي ينبغي االنتباه إىل ما يكتنف وعند تناول العالقة 
مفهوم "الدين" يف أدبياهتا اليت تتنازعها تعريفات متباينة للدين تأثرت يف نشأهتا باملذاهب الفلسفية الغربية، ذلك 

"، وهناك غي أن تعاجل من وجهة نظر دينيةليست جزءا من التعاليم الدينية وال ينبأن الراحج عند باحثيها أهنا "
العديد من املفاهيم املتباينة للدين منها ما هو ظاهرايت حياول عرض ما هو مشرتك بني كل األشكال املعروفة 

الدين اعرتاف بشري بوجود سلطة فوق بشرية مسيطرة هي اإلله أو اآلاهة لحأديان مثل تعريف قاموس أوكسفورد: "
الدين هو األحاسيس : ""وليام جيمس""، وهناك تعريفات سيكولوجية مثل تعريف ا ويعبدوااملؤهلون ألن يطاعو 

"، وثالث اجتماعي  اواألعمال وجتارب البشر يف العزلة حينما يعلمون أهنم مرتبطون بالشيء الذي يعتربونه إاه  
جتماعية اليت طورها الدين هم جمموعة االعتقادات واملمارسات واملؤسسات اال: ""تالكوت بارسونز"كتعريف 

ّ.26البشر يف جمتمعات خمتلفة"

من أن البذرة التارخيية  "يوسف كرم"وتأيت أمهية التعريف الدقيق يف سياق هذه الدراسة مما أشار إليه الدكتور 
ا إىل مفهوم للدين مغاير ملا هو سائد وحبثا لحأديان السرية بطبيعتها الغنوصية )الصوفية( نشأت يف اليونان طموح  

 عن عالقة بني العابد واملعبود ال تقوم على عالقة السيد بالعبد. ولحأديان بشكل عام خصائص عامة هي:

 : التسليم األويل أو "االعتقاد" الذي ال يشرت  الربهان.أوال  

 ا: وجود جمموعة من املبادئ العليا اليت ال ميكن االستغناء عنها، ومع ذلك فهي غري قابلة للربهنة.ثاني  

 : اإلميان مبوجود ال ميكن إدراكه باحلواس سواء كان هذا اإلدراك مباشرا أو غري مباشر.ثالثا  

 .27ا: اخلضوع أو التعبد لقانون أو )و( إرادة ذلك املوجودرابع  

ويف األديان التوحيدية فإن العالقة بني اإلله واإلنسان تقوم على االتصال واالنفصال بينهما حيث ال حيل 
 لالمتزاج ما يعين نفي حتاد وصوال   االيفالدينية احللولية تعرب عن رغبة  وال يف الطبيعة بينما النظم اإلله يف اإلنسان
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. وميثل مفهوم "اجملاز" احلل الوسط املركب بني "احلرفية" و"الباطنية"، وهو وسيلتنا إلدراك اإلله 28الثنائية واملسافة
َر َوه َو الَّ ت ْدرِك ه  اأَلْبَصار  َوه َو ي ْدرِك  األَْبَصا}اإلنساي: إذ يربط بني صفات اإلله اليت تتجاوز حدود اإلدراك 

، وبني بعض الشواهد املادية اليت تدركها األبصار واألمساع، فاجملاز هبذا املعىن رابط بني اإلنساي 29{اللَِّطيف  اخْلَِبري  
يعرف  –يف اإلطار التوحيدي  –ل اجملاز فإنه ااحمدود واإلاهي الالحمدود. ورغم حماولة اإلنسان إدراك اإلله من خال

 .3031{لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  }أنه لن يدركه يف كل جوانبه فهو 

ومهما بلغ اجملاز من العمق والرتكيب واجلمال فإن املسافة تظل واسعة إذ ال يستطيع املؤمن أن يشبه اهلل 
احللول أو اختزال املسافات، وهو رغم ذلك  بشيء وهو ال يتواصل مع البشر من خالل التجسد أو الكمون أو

با من قدرة اإلنسان على يرسل لإلنسان رسالة مكتوبة. وألن الرسالة صادرة عن اهلل فإن مضموهنا أكثر تركي  
. غري 32{ِلَسان  َعَريبٌّ مُِّبني  }اإلحاطة. وألن اإلله يريد التواصل مع اإلنسان فقد أرسل رسالته بلغة بشرية مفهومة 

َنا }سبحانه وتعاىل يقول: أنه  ق ل لَّْو َكاَن اْلَبْحر  ِمَداد ا لَِّكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحر  قـَْبَل َأن تَنَفَد َكِلَمات  َريبِّ َوَلْو ِجئـْ
واآلية تؤكد عجز "املادي" عن احتواء "اإلاهي"، وقد استخدمت التعبري اجملازي كحل ملعضلة  33{مبِْثِلِه َمَدد ا

 .34صلالتوا

واجملاز يف اآليات القرآنية اليت تتحدث عن اهلل تعرب عن هذه العالقة املركبة: االتصال/ االنفصال، التواصل/ 
َكب  أَنَـَّها َكْو اللَّه  ن ور  السََّماَواِت َواأْلَْرِض َمَثل  ن ورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباح  اْلِمْصَباح  يف ز َجاَجٍة الزَُّجاَجة  كَ }التجاوز: 

                                                 
 (2002، دار الشروق)القاهرة:  الطبعة األوىل، اللغةّوالمجاز:ّبينّالتوحيدّووحدةّالوجودالدكتور عبد الوهاب املسريي،  28
 بتصرف. 165 فحةصال

 .103 اآلية ،األنعامسورة   29

 .11 اآلية،ّالشورىسورة   30

 بتصرف يسري. 158 فحةصال، اللغةّوالمجاز:ّبينّالتوحيدّووحدةّالوجودمصدر سابق،  31

 .103 ، اآليةالنحلسورة   32

 .109 ، اآليةالكهفسورة  33

 بتصرف يسري. 159 فحةصال مصدر سابق، ،اللغةّوالمجاز:ّبينّالتوحيدّووحدةّالوجود 34



 مَتَْسْسه  نَار  نُّور  َعَلى ن وٍر يـَْهِدي د رِّيٌّ ي وَقد  ِمن َشَجرٍَة مَُّبارََكٍة َزيـْت ونٍِة الَّ َشْرِقيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة َيَكاد  َزيـْتـ َها ي ِضيء  َوَلْو ملَْ 
. والبنية العامة للمجاز هنا هي تقريب 35{ه  ِبك لِّ َشْيٍء َعِليم  اللَّه  لِن ورِِه َمن َيَشاء َوَيْضِرب  اللَّه  اأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َواللَّ 

اهلل من العبد من خالل استخدام عناصر من عامل اإلنسان ااحمسوس يتم الربط بينها وبني اهلل )اهلل مثل النور( 
يف ا. ويظهر ذلك يف تكثوتتم عملية الفصل وتأكيد التجاوز وغياب احللول والكمون على نطاق مركب جد  

" نورّعلىّنوروال عالقة حمددة بني اهلل والنور، إىل أن نصل إىل الصورة اجملازية " ا واضحا  اجملاز حىت ال نرى مركز  
وهي صورة بال مركز خالية من احللول والكمون والتجسد وتعرب عن املركز املتجاوز. وحني نفقد اإلحساس باملركز 

ضية على سبيل التقريب لحأذهان، إذ يظل إحساسنا به عميقا، فهو فإننا ندرك اإلله من خالل تشبيهه بعناصر أر 
 .36ليس كمثله شئ""

 "حممد إقبالـ"ا يف مفهوم من حيث كونه ممارسة عملية، ولا مركزي  من ناحية أخرى فإن لفكرة "ختام النبوة" دور  
لعقلي كقانون للعامل احلديث ا لالستدالل ايف ذلك رؤية تعرب عن بصرية ثاقبة، فهو يرى يف "ختام النبوة" ميالد  

واهذا أبطل إقبال كل قول بامتداد الوحي عرب نظريات االتصال  صلى اهلل عليه وآلهالذي افتتحته نبوة حممد 
املشائية اإلسالمية والدوائر الصوفية التابعة اها وهو ال ينفي بقوله هذا "الرياضات الصوفية" بل يقطع الصلة بينها 

 .37يةوبني املقوالت اإلشراق

وهكذا فإن الفن قد تبادل مع التصوف التأثري والتأثر ليس فقط على مستوى العالقة التارخيية واالشرتاك يف 
البعد الوجداي الواضح فيهما، بل جتاوزت العالقة ذلك لتصل إىل تشابه بنيوي ملفت من حيث السمات العامة 

وف )والفنان( أنه ميلكها وأنه قادر باستخدامها على والطموح إىل اإلعادة تعريف األشياء عرب قدرة يتصور املتص
 على "اإلرادة". لق من عدم( بناء  اإلحاطة )أو اخل

ّ
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