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األسس التً قامت علٌها مسؤلة التوحٌد عند أحمد الجامى ومحٌى الدٌن بن عربى :
أ -الذات اإللهٌة :

نحـن ذات ذي الجــــــــالل هللا األكــــــــــبر
المنزهة الطاهرة ،ونحن القدوس
نارا وال ترا ًبا وال هـواء
رٌحا وال ً
لسنا ماء وال ً
جــوهرا
عرضا وال
لسنا جس ًما وال مرك ًبا وال
ً
ً
نحن الحق المطلق؛ فانظر إلى هذا الصـفاء
()18
نحـــــــــــن ذات هللا ،ولكننا مستـــــورون

األسماء والصفات
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منال الينين عبد العزيز

التوحيد عند أمحد اجلامي وحميي الدين بن عربي

ٌا مــن ذاتــك اللطٌفة هً الوجـــود الكامل وقد شملت ذاتــك الموجــودات كلـها
صـــــــــارت موجــودة فً كــــــل وجــود وبلغت الكمــال فً الصفــات كلــها
إال أن تجلٌه الخاص ظاهر فً كل شًء

مع أنه ال ٌتعٌن بالذات فً أٌة ذرة
ٌا من أنت مقصود كل الكائنـات
لٌس فً العالم سوى ذات صفاتك

ذاتك موجــودة فً جملة الصفات
ولٌست هناك أٌة ذات بدون صفاتك
()11

ذاته لٌست محجوبة عن أعٌننا

وهً ظاهرة بالمعنى دائ ًما

شاهد ذاته الطاهرة بعٌنٌك

فحقٌقة ذات الحق ظاهرة هنا

أٌها الخالق الذي مظهر ذاتك الكائنات
ذاتك الطـــــــــــاهرة فً كل ذرة
لباس "لن ترانً" له
أظهرتٌ ذاتً فً كل صورة
ذاتً ظاهرة فً األشٌاء جمٌعها

أنت ظاهر بذاتك فً جملة الصفات

ألن هذه الصفات تتجلى فً كل ذرة دائ ًما
وذاته ظاهرة فً األسماء كلها

()29

فً شكل آدم تارة وعلى هٌئة حواء تارة أخرى
وأنا الذي ال ٌظهر أي شًء سواي
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ج -التنزٌه والتشبٌه:

مادام حبٌبنا لٌس له شرٌك
لما ظهرت صورة األحد
وهللا لٌس هناك آخر ،فتدبروا

فإن صورته بال مثٌل أو نظٌر

()811

انمحت اإلثنٌنٌة عن صورة الغٌر

()818

واجنحوا للتوحٌد على سبٌل الٌقٌن

إثبات ذات ذي الجالل بنفً وجود األغٌـــــــار
من ثم ٌنبغً إثبات وجوده فً هذا وذاك كـله

تلك التً ظهرت فً كسوة البشر
لم تر عٌن العالم أحدًا آخر مثلك
فتظهر تارة على هٌئة الجنـٌد

هً صورة حبٌبنا الذي ال نظٌر له
وإنــــــك تتجلى فً كل لحظة بشكل مختلف
وتبدو على شاكلة أبً ٌزٌد تارة أخرى

د -الظاهر والباطن:
ظهر عٌا ًنا فً كل صورة

وهو نفسه الظاهر والباطن كله
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()889

التوحيد عند أمحد اجلامي وحميي الدين بن عربي
ٌـا من الظاهر والباطن كله منك

منال الينين عبد العزيز

وأنت الظاهر والباطن من كل شًء فً كل مكان

ظـاهر فً عٌـن الظاهر وباطن فً ذاته
هو ظاهر ،ولكنه مستور عن العٌن
ذاتً ظاهرة فً األشٌاء كلها

انظر عٌا ًنا فذلك الواحد هو الباطن كله
هو باطن ،ولكنه ظاهر بالصفات

فؤنا الذي ال ٌظهر أي شًء سواي

ظهـرت فً صــــــــــورة آدم تــــــــارة
وعلى شـــــــاكلة حواء تـــــــــارة أخرى
ظهرت فً صورة لٌلى والمجنون تارة
وفً صـــــورة وامق وعذرا تارة أخـرى
بحرا تـارة ،وبدٌــت أزرق اللون
أصبحت ً
صرت مثل الجبل تارة ،وأصبحت صحراء تارة أخرى
جلً فـــــــً كــــــل شــــــــــكل تــراه
أنا ّ
سواء فـــــــــً األشٌاء ،أو فـــً جـملة األسماء

ه -الوحدة والكثرة:

أظهرت وحدته الكثرة

لما تجلى بها على الخاص وعلى العام
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( عدد يناير – مارس )2018

حوليات آداب عني مشس  -اجمللد 46

بكل صفة ٌتجلى بها ٌبدو ح ًقا
فالكثرة مجلى ذات الحق المنزهة

شمـــلت وحــــــــــدته جمٌع الـــذرات
انظر إلى هذه األوصاف كلها فً التعدد
تجلت الوحدة فً الكــــــــــثرة

فافتح عٌن البصٌرة على األسرار
حتى تحل لك المشكالت كلها

شاهد الوحدة فً هذه الكثرة كلها

(=)89

لو أنك تعرف الواحد ،ترى الجمٌع واحدا
ألنه ال ٌكـون فً الواحد سوى واحد
ما دام المسمى واحدً ا ،فكن أحادي النظرة

مهما تعددت األسماء فً الظاهر

()8:8

األحول الذي لم ٌر الـــــواحد أبدً ا

ال خٌر فً عٌنه العمٌـــــــاء

كٌف تصبح العٌن الحوالء صحٌحة اإلبصار

فاألحول ال ٌرى الصواب أبدًا

كنــت حط ًبا فً األول ،فانظر كٌف صرت فً اآلخر
نارا
نظـرت فً النهاٌة ،فوجدت الحطب كله صار ً
نورا ،كنت ذرة ،صرت شمسا
نارا ،صرت ً
كنـت ً
موجا؛ فانظر إلى أصل األمر
صرت
ا،
بحر
كنت
ً
ً
العالم بؤسره ظل لنا

أنا تلك الشمس الساطعة والٌوم
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التوحيد عند أمحد اجلامي وحميي الدين بن عربي

و -آدم مجلى الذات اإللهٌة:
أنا ظاهر فً كسوة آدم

جلً فً الموجودات كلها
أنا ّ
صورة آدم لطٌفة فً المعنى (الصفة)
سجد المالئكة أمام آدم المعنى

وهو ذات هللا فً لباس إنسانً
ألنهم شاهدوا ذلك التجلً فً صورة آدم
لذلك سجد له المالئكة

ظهر آدم على شاكلتك

()8;8

ز -هللا واإلنسان:
بعزم أن ٌظهر الحق ذاته

صار هو نفسه عٌا ًنا ،وسموه إنسان

بما إن ذات هللا تجلت فً صورة اإلنسان
ٌا من صورتك آٌة هللا األكبر

(=;)8

فاإلنسان هو مجلى هللا األكبر

()8;1

شاهد ذات هللا مصورة فً الصورة
()8;2

كل من رأى صورتك

فقد رأى هللا بال أي شك

رأى صورتك اإللهٌة

ظاهرة فً لباس إنسانً

ٌا من وجهك صورة الجمال اإللهً

وهو مرآة مشاهدة الحق
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اعلم ٌقٌ ًنا أن الحق المطلق
لٌس هناك شك فً ذاته بال شك

ظهر فً صورتك
وأنت ذات الحق ،ما دمت ترى الصواب

ذاتً
اعلم أن القطــرة والبحـر بٌنهما اتحـاد
ً
بحرا مرة أخرى
فقد جاءت القطرة من البحر ،وأصبحت ً

ح -التجلً الجمالً:
أظهر هللا ذو الجالل جماله فً كل ناحٌة

وحسنه منور فً العالم

تجلـى جمــال معـــنى ذاتــه فــً الصـورة
ألنه ال ٌمكن مشاهدة جمال حسن المعنى بدون الصورة

- 412 -

()8=8

()8=9

منال الينين عبد العزيز

التوحيد عند أمحد اجلامي وحميي الدين بن عربي
كل ما ٌبدو للنظرٌ ،تجلى فٌه جمال الحبٌـب

وكل شٌئ أنظر إلٌهٌ ،تجلى فٌه كمـال الحبٌب
كل جمال أراه ،هــــو كمـــــــــال الحبٌـــب
وكل كمال أراه ،جمــــــال الحبٌب كامن فٌه

(;=)8

أرى جمـال هللا فــــً كــل وجه وفً كل ناحٌة
ٌؤتً سالم هللا من كل ناحٌة ومن كل طرف
وجمال هللا لٌس بعٌدا عن أنظارنا (

العٌن المبصرة هلل لم تشاهد إال جمال هللا

==)8

التجلً الجمالً فً وجوه الحسان:
أظهر جماله عٌا ًنا فً وجوه الحسان
وهب الجمــال لوجوه الحســـــان

وهو الوجوه كلها

()818

والحسن والجمٌل كله هو ،لو تعلم
َ

لقد رأٌت ذات هللا جلٌة

()819

فً جمال الحسان فً كل وقت

صورته فً وجوه الحسان

()81:

ولدٌنا أدلة كثٌرة على هذا

لعل فً كل صورة ونقش لجمال الحسان

فً عٌن المعنى ،خٌال الحبٌب

انظـر جمـال المــولى الطـاهر فً صور الحسان
فإنه ٌمكن رإٌة كمال حسن المعنى فً الصورة
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جمــال الحبٌــب ٌتجـلى فـً كل مكان وهو نقش صورة لٌلى فً عٌن المجنون
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عالقة التوحٌد بالمفاهٌم الصوفٌة األخرى عند أحمد الجامً ومحًٌ الدٌن بن عربً:

( )8التوحٌد والعشق:
لقد رأٌت صورة الحق واضحة بالعٌن

فً جمالك أٌتها الحسناء

لماذا ال ٌصٌر روح القدس عاشقا

()819

وزٌنتنا فً وجوه الحسان

اطمؤن العشاق جمٌعهم إلى النور اإللهً

()81:

فــــــــً وجــــوه الحسان
رأى صورة المحبوب اآلسرة للقلب

كل من عشق هذا العشق

(;)81

(<)81

علٌك أن تسمع صوت الوحدة من أنفاس العشاق فً كل وقت
من الرباب والصنج واألوتـــــار

كل من ٌتوب عــــــن العشـــــق ،هـــــــــو آثم
ألن الطرٌق هوغم العشق ،ومكابـدة البالء
إن سلكت طرٌق التوحٌد ،لزمـــك العـــــشق
فإن توحٌدك مع العشق مثل الشـمس والقمر
لو ال ٌتٌسر لك العشــق ،فؤنـــت أســــــــٌر
عاجز عن إدراك المقصود ،وفراشك النحس
هكذا هً عادة العشاق

انهض واعتزل الغٌر

( )9التوحٌد والفناء:
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منال الينين عبد العزيز

التوحيد عند أمحد اجلامي وحميي الدين بن عربي

بقــــــــــى بالبقــــــاء اإللهً
()821
ووجد البقاء فً الفناء

كل من فنــــــــــى عــن نفــــــــــسه
كل من فنى ،تخلــــى عن العجــــــب

تبلغ فً الفناء عٌن البقاء

حٌــــن تفنــــى عن نفســــــك

افن وشاهد ملك البقاء

اسلك سبٌل الفناء ،وافن عن نفسك
تفنى عن نفسك فً كل حٌن

()828

()829

وتغرد فً روضة الوحدة كالبلبل

()82:

العشاق على المشانق هنا وهناك بسبب شراب الفناء
ٌالها من سكــــــرات زادتها خمرك الحمـــــــــــراء
صار ً
ثمال بالعشق مثل الحالج

كل من ذاق جرعة من تلك الخمر

سمع "أنا الحق "السر السبحانً

(;)82

(<)82

على لسان ذلك الموحد

(=)82

شجاعا مثل منصور
ٌجب أن ٌكون (الموحد)
ً
حتى ٌعتلً مشنقة الحق فان ًٌا عن نفـــــسه

()821

اعتلى المشنقة مثل الحسٌن كل من قال :أنا الحق
فً عالـم الوحـدة ،فً هذا الطرٌق
ٌجـب أن ٌكون مثل منصور فً هذا الطرٌق
وٌقـول أنا الحق على المشنقة وفوق المنبــر
وٌـــتوضــؤ بدمــــائه فـً كل لـــــــــحظة
وٌضحً بالقلب وبالروح وبالجسد وبالرأس
كل من تحــدث عــن الحقٌقـة مثـــــل منصـور
شنقه على المشنقة  -أفضل  -فً الشرٌعة كالرجال
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العاشقٌن من بوص الحصٌر

ٌجب أن تسمع حقٌقة سبحانى فً أقوال

()918

المبحث الثالث
مراتب التوحٌد
( )8توحٌد الذات والصفات:
وهو ٌتجلى بالصفات كلها ح ًقا

شملت وحدته جمٌع الذرات

ولٌست هناك أٌة ذات بدون صفاتك

لٌس فً العالم سوى ذات صفاتك

()91:

(;)91
(<)91

إدرك جٌدً ا لو أنك عارف بالطرٌق

إنه ٌتجلى بذاته فً كل األشٌاء

ال ترى سوى ذات هللا شٌ ًئا آخر

فهو الظاهر بالذات فً العالم ٌّن

لٌس هناك شك فً ذاته بال شك

وأنت ذات الحق مادمت ترى الصواب

ابحـــــــــث فــــــــً نفســـــــــك عـــــــــن الصفــــات اإللهٌة
فؤنت الطلب والطالب والمطلوب فً طرٌق الطلب
جلً فً ذاتك
مادمت ال تعلم أن وجوده ّ
"

فقد جهــــــــــلت

(=)91

()911

()911

()912

( )9التوحٌد الشهودي:

توحٌدك بدون مشاهدة شرك مبٌن

والدعاء بدون قول كلمة التوحٌد شإم

()98:

ً
جمٌال كذلك
وقد جعلك الحق

كل شٌئ تراه ،شاهد جمال الحق فٌه
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منال الينين عبد العزيز

التوحيد عند أمحد اجلامي وحميي الدين بن عربي

شاهــد الواحـد ،واعلـم أن الجمٌـع الواحد
كل من صار أحادي النظرة ،أدرك هذا المعنى

(<)98

ال وجود لغٌره فً الحقٌقة
فشاهد الجمٌع واحدًا ،وعده واحدًا فً العدد
ال ترى شٌ ًئا آخر سوى ذات هللا

فهو الظاهر بالذات فً العالم ٌّن

(=)98

()981

لقـد رأٌـت هللا عٌـــــــــــــــا ًنا
لما كانت هٌئته بدون كم أو كٌف

رأٌتـــــــــــــه جل ًٌا فــــــً األشٌـــــــاء كلــها
فقد رأٌته فً كل مكان بدون كم أو كٌف
وأنه المشهود لكل شاهد

إدرك الحقٌقة فً األشٌاء كلها

()981

()982

مادمت ال ترى صورة الحق عٌا ًنا
فما ذنب اآلخرٌن ؟ إنك أنت المقصر

( ):التوحٌد العقائدي:

الكفـر واإلســالم ســواء عنــدي وعقٌدة المإمن ومذهب المجوسً سواء عندي
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جمٌعا واحدة ،ثم تحدث
األدٌان واحد ،فشاهدها
ً
تجــلٌــــــــــــــت بجمــــــــــــــــــالـــــــــــك

جمٌعا
أٌن الغٌرة؟ وقد أظهرت ذاتـك فٌهـا
ً
وكشفـت رموزك للمجوسً والموبذ

(<)99

لـٌس مقصـودنا الكعبة أو بٌت األوثان أبدً ا
ومادام المقصود ذاتك ،فالدٌر والخانقاه سواء
أنــت المــطلوب من السعً فً هذا العالم
وذاتك هً المقصودة من سلوك هذا الطرٌق
ما معنـى الكـفر أو اإلٌمان فً توحٌـده؟
وما داللة الكعبة أو الدٌر فً طرٌق الٌقٌن؟

(;) التوحٌد الوجودي:
أتعلم من هو الموجود فً العالمٌن

نحن ،ونحن موجودون بذاتنا

()9:1
()9:8

لٌس فً العالم ٌّن سوى ذاتً

أنا من ظهرت فً كسوة آدم

صرتَ جل ًٌا فً صورة البشر

أنت الجمٌع ،ولٌس هناك أحد

أنا الموجود ،وال موجود سواي
لٌس هناك فً العالم شٌئ آخر غٌرك
لٌس فً العالمٌن أحد سواه وكفى

وقد ظهرت فً األشٌاء كلها
الحق تعالى محٌط بالذوات كلها
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انظر جٌدً ا ،فهو جلى فً الصور كلها

توحٌــده ظــاهر فـً الذرات جمٌعها

()9:9

(<)9:

()991
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فً البحر وفً الموج ،وفً األرض وفً السماء
ال وجود لغٌره فً الحقٌقة

فشاهد الجمٌع الواحد ،وعد الجمٌع الواحد

()9:1

فكن عاش ًقا لنا وشاهدنا

لٌس فً الوجود أحد آخر سوانا

(=)9:

()9:1

لــٌس هنــاك أحد سوى ذات هللا تعالى
جمٌعا؟
ٌـا زمــرة الطالب! أٌـن أنتم
ً

سلك الجمٌع هذا الطرٌق على سبٌل الٌقٌن

جمٌعا هللا
انظروا إلى أنفسكم ،فؤنــــــــــتم
ً
نذهب بها إلى الرب األعلى

ال موجود إال ذات هللا

()9;1

(<) النور األنور:
أظهـرنا صــــــورتنا ألعٌننـــــا
نحن الذات التً أحاطت بالجمٌع
أنوار ذاتنا ظــــــاهرة فً كل ذرة

نحـــــن النور األنور ،ونجونا من العشاق
نحـــــن نــــــــور هللا ،نتجلى فً كل ذات
(<;)9
فال تظن أن آثار ذاتنا شٌئ آخر غٌرنا
وأنا أنٌر وجودك كله

الذرة والشمس آٌاتى

فٌها نور وأنوار منا

كل ذره تظهر مثل الشمس
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()9;1

ضوء القمر ساطع من وجهه

والشمس منٌرة من نوره

لو ٌسطع نور الحقٌقة

ترى جملة األشٌاء كما هً

()9;2

أنـا مجـلى النـور اإللهً
لست أنا فحسب بل الكائنات كلها من األرض إلى السماء
وجهــــــك أنـــــــــــــوار إلهـــــــــٌة ،ولكن أٌن العٌن؟
والنور اإللهً فً كل مكان سواء فً هبوط أو صعود
ٌا من نور وجهك مخزن أسرار المدقق
مظهر األنوار اإللهٌة فً حسن وجهك

األنوار اإللهٌة جلٌة فً وجهك
الظهور اإللهً مصدق فً ذاتك

()9<8

()9<9

انظـر نـور هللا فً ضٌاء وجه البشر
وافتح عٌن الٌقٌن تلك لعلك تعرف السر
لقد رأٌت نور الحق تعالى الطاهر

فً وجهك الجمٌل أٌتها الحسناء

ابن عربً

أحمد الجامً
الذات اإللهٌة

األسماء والصفات

التنزٌه والتشبٌه
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الحمـد هلل أن أنـوار هللا فً عٌنٌك وما أطٌب األنوار اإللهٌة التً فاضت علٌك!

المبحث الرابع
التوحٌد عند أحمد الجامً ومحًٌ الدٌن ابن عربً
دراسة مقارنة

()9<1

(<<)9

التوحيد عند أمحد اجلامي وحميي الدين بن عربي

الظاهر والباطن

الوحدة والكثرة

آدم مجلى الذات اإللهٌة

هللا واإلنسان

التجلً الجمالً

التجلً الجمالً فً وجوه الحسان
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التوحٌد والعشق

التوحٌد والفناء

توحٌد الذات والصفات

التوحٌد الشهودي

التوحٌد العقائدي

التوحٌد الوجودي

النور
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وهللا ولً التوفٌق
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46  اجمللد- حوليات آداب عني مشس

Abstract
Monotheism by “Ahmed Aljamy” and “Mohie Aldeen Ben Araby”
By Manal El- Yamani
Monotheism is considered one of the most important matters that
filled the minds of Sufis , In fact the most important matter in Sufism .
especially in the 5th and the 6th H centuries ( H = Hajiri )
“Ahmed Aljamy” 536H and “Mohie Aldeen Ben Araby” 638H are
two clerks devoted their efforts for such matter ;“Ahmed Aljamy” magnified
it in his poems and “Mohie Aldeen” explained it.
The two clerks opinions in monotheism were correlated , that is to
say “Ben Araby`s” sayings in monotheism are considered a translation for
Ahmed Aljamy poems . moreover “Ahmed Aljamy” poems are considered
an expression for “Ben Araby`s”sayings .
The both benefited from previous sufis and echoed their sayings and
symbols , however each one of them has his own way and reflected on his
own character.
الحواشً والتعلٌقات

)1(
)2(
)3(
3allameh. tabrizu. sc. ir

)4(
)5(
)6(
)4(
)8(
)9(
)10(
)11(
)12(
)13(
)14(

- 426 -

التوحيد عند أمحد اجلامي وحميي الدين بن عربي
()15
()16
()14
()18
()19
()20
()21
()22
()23
()24
()25
()26
()24
()28
()29
()30
()31
()32
()33
()34
()35
()36
()34
()38
()39
()40
()41
()42
()43
()44
()45
()46
()44
()48
()49
()50
()51
()52
()53
()54

- 424 -

منال الينين عبد العزيز

)2018 ( عدد يناير – مارس

46  اجمللد- حوليات آداب عني مشس
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()48

()49
()80
()81
مــا ذات ذو الجالل خداوند اكبــرٌـــم
نى آب وباد وآتش ونى خاكـ ونى هوا
ما حـق مطلقٌم بٌن اندر اٌن صفــــا

قـدوس وپــاكـ از همه ابواب برترٌم
نه جسم ونه مركب ونه عرض وجوهرٌم
مــا ذات اٌـــــــزدٌم ولى زٌر چادرٌـــــم

()82

()83
()84
()85
اى ذات لطٌف وجـــود كامل
موجود به هر وجود او شد

ذات تو به هر وجود شامل
با جملــــه صفات او مكمل

()86
گرچه معٌن بذات نٌست بهر ذره اى

()84

خاص تجلى او هست بهر شٌى نما
ذات تو موجود در جملهء صفات
نٌست هرگز بى صفاتت هٌچ ذات

اى تـــوٌى مقصــــــود كل كاٌنات
نٌست جز ذات صفاتت در جهان

()88

- 429 -

حوليات آداب عني مشس  -اجمللد 46
نٌست پنهان ذات وى از چشم ما

( عدد يناير – مارس )2018
ذات ذات اتو دائم بمعنى خود نما ست

()89
حقٌقت ذات حق اٌنجا هوٌد است

به چشم خوٌش بنگر ذات پاكش

()90
در جمله صفات نمودار تو به ذات

اى خالقى كه مظهر ذات تو كاٌنات

()91
ذات پاكت هست در هر ذره اى

زان به هر ذره همٌشه اٌن صفات

لباس لن ترانى هست او را

به ظاهر ذات او در جمله اسما ست

بهر صورت نمودم ذات خود را

گهــــــــــى بر شكل آدم گاه حوا

()92
()93
()94
به ظاهر ذات من در جمله اشٌا ست

()95
()96
()94
()98
()99
()100

منم جز من نبا شد هٌچ پٌدا

ٌار ما را چون نٌست انبازى

صورتش بى مثال وبى همتاست

چون نقش احد پدٌد گشته

شد محو دوئى ز صورت غٌر

وهللا دگرى نٌست ببٌند بخاطر

از راه ٌقٌن جانب توحٌد گرائٌد

()101
()102
()103
نفى اغٌار ست از اثبات ذات ذو الجالل

بس همه اثبات او در اٌن وآن باٌد نوشت

()104
()105

()106
()104
()108
آنكه در كسوت بشر پٌدا ست

صورت بى مثال دلبرما ست
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()109
چشم عالــم مثل تو دٌـــگر ندٌد

هــر دمى نوعى دگر آئى پدٌد

گه شوى ظاهر تو بر شكل جنٌد

گه شوى ظاهر به شكل باٌزٌد

()110
()111
()112
آشكارا شد به هر نقشى عٌان

خود پنهان و آشكارا جمله او ست

اى زتو پٌدا ونهان جملگى

از همه پٌدا وپنهان هر كجا

()113
()114

پٌدا به چشم ظاهر وباطن به ذات خوٌش

بنگر عٌان كه جمله نهانست آن ٌكى

()115
پٌدا ست ولى ز چشم پنهان

مخفى ست ولى به معنى اظهر

به ظاهر ذات من در جمله اشٌا ست

منم جز من نبا شد هٌچ پٌدا

()116
()114
گـــــهــى بر صورت آدم پدٌدم
گــهى برصورت لٌلى ومجنون
گــهــــــى درٌا شدم آبى نمودم
نمودارم به هر شكلى كه بٌنى

گـــهــــى ظـــاهر شدم برشكل حوا
گـــــهــى بــر صورت وامق وعذرا
گــــهـى چــون كوه گشتم گاه صحرا
چه در اشٌا چه اندر جملهء اسما

()118
()119
()120
()121
()122
چو كثرت آورٌده وحدت او

تجلى ز آن به خاص وعام كردند

()123
شمول وحدت او هست در همه ذرات

به هر صفت كه نمودار مى كند حقا

در تعدد اٌن همه اوصاف بٌن

هست كثرت ذات پاكـ حق نما

()124

()125
وحدت اندر كثرت آمد آشكار

برگشا از راز بٌنش چشمكى
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()126
اندرٌن كثرت همه وحدت نگر

تا شود آسان بتو هر مشكالت

گر تو ٌكـ دانى ٌكى بٌنى همه

ز آنكه اندر ٌكـ نبا شد جز ٌكى

چون مسمى ٌكى ست ٌكـ بٌن باش

گرچه ظاهر تعدد اسما ست

()124
()128
()129
()130
()131

در دٌدهء كور او ست ال خٌر

احول كه ٌكى ندٌد هرگز

()132
چشم كج دٌده راست كى بٌند

()133

زانكه هرگز ندٌده احول راست

هٌزمى بودم در اول بٌن كه آخر چون شدم
نار بـودم نور گشتم ذره بودم خور شـــدم
من آن خورشٌد تا با نم كه امروز

باز آخر بنـگرٌدم جمله هٌزم گشت نار
بحر بودم موج گشتم بنگر اندر اصل كار
جهان جمله سراسر ساٌهء ما ست

()134
()135
()136
()134
()138
منم در كل موجودات پٌدا

منم در كسوت آدم هوٌدا

صورت آدم به معنى نازنٌن

در لباس آدمى ذات خدا ست

()139
()140

مالٌكـ سجده آورده پٌش آدم معنى

كه اندر صورت آدم بدٌده آن تجلى را

()141
كرده به شكل تو ظهور آدمى

زان ملكـ افگنده بوى سجده سر

()142

www Ahlalhdeeth com
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()143
()144
()145
()146
بعزم آنكه خود را ظاهر آرد
.

عٌان خود گشت وانسان نام كردند

ذات خداى چونكه بصورت شد آشكار

انسان تماثلى ز خداوند اكبر ست

()144
()148

اى صورتت نشان خداوند اكبر ست

ذات خداى بٌن كه بصورت مصور است

()149
هر كه او صورت شما را دٌد

هٌچ شكـ نٌست كو خدا را دٌد

ظاهرا فى لباس انسانى

صورت اٌزدى شما را دٌد

()150
()151
اى رخت عكس جمال اٌزدى

()152

روى تو آئٌنه دٌدار حــــــق

مى دان ٌقٌن كه حق مطلق

بر صورت تو شده است اظهار

نٌست در ذات او شكى بٌشكـ

كه توئى ذات حق بٌنى راست

()153
()154
مٌان قطره وبحر اتحاد ذاتى دان

ز بحر بٌامد وباز درٌا شد

()155
()156
()154
()158
()159
()160
()161
در هر طرف جمال خداوند ذو الجالل

اظهار كرده حسن به عالم منور است

جمال معنى ذاتش تجلى كرد در صورت

كه نتوان دٌد بى صورت جمال حسن معنى

()162
()163
()164
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هر آنچه در نظر آٌد جمال ٌار دروست
به هر جمال كه بٌنم كمال ٌار اســت او

هر آنچه مى نگرم من كمال ٌار دروست
بـــه هر كمـال كه بٌنم جمال ٌار دروست

()165
جمال هللا مى بٌنم بهر روئى بهر سوئى

سالم هللا مى آٌد زهر سوى وزهر كوئى

چشم خدا بٌن ندٌد غٌر جمال خدا

نٌست جمال خدا از نظر ما جدا

()166
()164
()168

Ahlalhdeeth.com

()169
()140
()141
بر رخ خوبان جمال خود عٌان

()142

كرده پٌدا وبسٌما جمله او ست
گربدانى خوب وزٌبا جمله او ست

داده زٌبائى به روى دلبران

()143
در جمال خوبروٌان هر دمى

آشكارا دٌده ام ذات خدا

در روى بتان بصورت او

دارٌم بر اٌن بسى دالئل

به هر نمونه ونقش جمال مه روٌان

مگر به دٌده معنى خٌال ٌار دوست

()144
()145
()146
ببٌن در صورت خوبان جمال پاكـ مولى را
كه در صورت توان دٌدن كمال حسن معنى

()144
جمال دوست بهر جاى گشته جلوه نما
كه نقش صورت لٌلى ست چشم مجنون را

()148
()149
()180
()181
()182
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بر جمالت اى نگارا دٌده ام

()183
كه اندر روى خوبان زٌنت ما ست

چرا عاشق نگردد روح قدسى

()184
به روى خوبروٌان جملهء عشاق

به نور اٌزدى آرام كردند

عشق عاشق وهر كه در اٌن شد

صورت ٌار دلربا را دٌد

صوت وحدت از دم عشاق بآٌد هر زمان

از رباب وچنگ واز اوتار مٌباٌد شٌند

()185
()186
()184

از عشق هر آنكس كه كند توبه گناه است
زٌرا كه غم عشق وبال دٌدن راه است
گر بر ره توحٌد روى عشق بٌاٌد
توحٌد تو با عشق چو خورشٌد چو ماه است
گر عشق مٌسر نشود سخت اسٌرى
وامانده ز مقصود وگلٌم تو سٌاه است

()188
رسم است به عاشقان چنٌن سٌر

برخٌز وكناره گٌر از غٌر

()189
()190
هركه او از خوٌشتن گشته جدا
او بقا ٌافته اندر فنا

در بقــــاى اٌزدى باقى شـــــــده
هركه فانى شد ز خود بٌنى گذشت

()191
در فنائى رسى كه عٌن بقا ست

چون فنا را به خوٌش راه دهى

()192
راه فنا گٌر وز خود محو باش

محو شو وملكـ بقا را ببٌن

همچو بلبل هر زمان بٌخود شده

مى زنى در روضهء وحدت نوا

()193
()194

عاشقان بر دار هر سو از شراب بٌخودى
وه چه مستٌها فزوده بادهء حمراى تو

()195

گشت سرمست عشق همچو حسٌن

هركه زان باده جرعه اى بچشٌد
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()196
هم انا الحق سر سبحانى

از زبان موحد آن بشنٌد

همچو منصورى بباٌد شٌر مرد

تا بر آٌد بٌخود او بر دار حق

()194
()198

در عالم وحدت ز انا الحق همه دم زد

بردار برآمد چو حسٌن هركه درٌن راه

()199
چـــو منصورى بباٌد اندر ٌن راه
وضو سازد ز خون خوٌش هر دم

انا الحق گوٌد اندر دار ومنبر
فدا سازد دل وجان وتن وسـر

()200
هركه او دم از حقٌقت مٌزند منصور وار
در شرٌعت مردوار آوٌخته با دار به

()201
نكتهء سبحانى از الفاظ قول عاشقان

اندرون بورٌا اوتار مٌباٌد شنٌد

()202
()203
به هر صفت كه نمودار مى كند حقا

شمول وحدت او هست در همهء ذرات

()204
نٌست جز ذات صفاتت در جهان

نٌست هرگز بى صفاتت هٌچ ذات

()205
نكو درٌاب اگر اگه ز راهى

بذات خوٌش وى در جملهء اشٌا ست

()206
جز ذات خدا دگر نبٌنى

()204

نٌست در ذات او شكى بٌشكـ

پٌدا ست بذات در دو عالم
كه توئى ذات حق چو بٌنى راست

()208
در خوٌش بجوئٌد هم اوصاف خدائى

در راه طلب طالب ومطلوب شمائٌد

()209
تا ندانى كه سرسر آمده اى

هستى او به ذات تو پٌدا ست

()210
()211
()212
()213

- 436 -

التوحيد عند أمحد اجلامي وحميي الدين بن عربي
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بى گفتهء توحٌد ثنا گوى سٌاه است

()214
هرچه بٌنى جمال حق مى بٌن

خود جمال تو حق چنٌن آراست

خود ٌكى بٌن وٌكى دان جمله را

هركه ٌكـ بٌن شد باٌن معنى رسد

در حقٌقت نٌست غٌرش را وجود

جمله را ٌكـ وٌكـ دان در شمار

جز ذات خدا دگر نبٌنى

پٌدا ست بذات در دو عالم

مــــن خـــــدا را آشكارا دٌـده ام
بى كم وكٌف ست چون دٌدار او

در هــمهء اشٌا هوٌدا دٌده ام
بى كم وبى كٌف هر جا دٌده ام

در همهء اشٌا حقٌقت را بدان

ز انكه مشهود ست در هر شاهد است

چون صورت حق عٌان نبٌنى

كس را چه گنه تو در قصورى

()215
()216
()214
()218

()219
()220
()221
()222
()223
()224
به نزد من چه كفر است وچه اسالم

چه مإمن وچه راه ترسا

()225
دٌنها ٌكى ست جمله ٌكى بٌن ودم زن
غٌرت كجا ست در همه خود راه نموده اى
اندر جمال خوٌش نهادى تو چشم خوٌش
از رمز خــــوٌش برمـــغ وترسا نموده اى

()226
مقصود ما ز كعبه وبتخانه هٌچ نٌست
مطلوب جستجوى توئى اندرٌن جهان

مقصد چو ذات تست چه دٌر وچه خانقاه
مقصـــــود ذات تست ازٌن جستجوى راه

()224
در وحدت او چه كفر واٌمان

در راه ٌقٌن چه كعبه ودٌر

()228
()229
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()230
درٌاب كه كٌست در دو عالم

()231

مائٌم به ذات خوٌش مائٌم

در دو جهان نٌست بجز ذات من

آمده در كسوت انسان منم

()232
بر صورت بشر كه نمودار گشته اى

جمله توئى ونٌست كسى در مٌانه

منم جز من دگر كس نٌست موجود

كه ظاهر گشته ام در كل اشٌا

()233
()234
بجز تو در جهان چٌز دگر نٌست

محٌط جملهء ذات حق تعالى است

()235
در دو جهان نٌست كس جز كه هما نست وبس
نٌكـ بٌن در همهء صورت آن خود نما

()236
()234

هست توحٌدش به هر ذره عٌان

در بحار وموج ودر ارض وسما

در حقٌقت نٌست غٌرش را وجود

جمله را ٌكـ بٌن وٌكـ دان در شمار

()238
عاشق ما باش تو ما را ببٌن

نٌست بجز ما دگرى در وجود

()239
اى زمرهء طالب شما جمله كجائٌد
در خوٌش ببٌنٌد شما جمله خدائٌد

كس نٌست بجز ذات خداوند تعالى
از راه ٌقٌن جمله در آٌٌد در اٌن راه

()240
زٌن بسوى رب اعال مى روٌم

نٌست موجودى بجز ذات خدا

()241
()242
()243
()244
()245
ما صورت خودٌم نموده به چشم خود
مائٌم ذات ما ست كه شد در همه محٌط
انوار ذات ما ست به هر ذره اى عٌان

ما نور انورٌم ز عشاق جان برٌم
ما نور اٌزدٌم به هر ذات مظهرٌم
آثار ذات ما ست نپندار دٌگرٌم

()246

بر همه هستى تو تابان منم

ذره وخورشٌد شهود منند
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()244

در او نورى وانوارى است از ما

هر ذره كه چون خورشٌد آٌد

()248

مهتاب ز روى اوست تابان

خورشٌد ز نور او ست انور

اگر طالع شود نور حقٌقت

بٌنى جمله اشٌا را كما هى

()249
()250
نه من تنها كه از مه تا به ماهى

نمودارم من از نور الهى

()251
همه جا نور الهى است چه مهبط چه صعود

روٌت انوار خدائٌست ولى چشم كجا

()252
اى نور رخت مخزن اسرار مدقق
بر حسن رخت مظهر انوار الهى است

بر روى تو انوار خدائٌست محقق
بر ذات تو اظهار خدائٌست مصدق

()253
نور خدائى كن نظر در پرتو روى بشر

تا سر حق دانى مگر بگشا تو آن عٌن الٌقٌن

()254
بر رخ زٌباى تو اى نازنٌن

نور پاكـ حقتعالى دٌده ام

حمد هلل كه به چشمان تو انوار خدا ست

زهى انوار الهى كه شده برتو درود

()255
()256
()254
()258
()259
()260
()261
()262
()263
()264
()265
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