
اأبعاد العامل الغيبي

حممد علي حاج يو�صف

�إّن �أحد �أكرث �لختالفات �لو��صحة بني �لعلم �لطبيعي و�لعلم �لإلهي، تكمن يف �أّن �لأّول يناق�س 

�لظو�هر �لطبيعّية �لتي ميكن قيا�صها، �أو روؤيتها �أو مالحظتها باحلو��س، بينما يفرت�س �لأخري 

ة  و�لأمــور �خلا�صّ و�ملالئكة  �جلــّن  ماّدّية، مثل  �أو غري  روحانيٍة غيبّيٍة  كائناٍت وظو�هَر  وجــود 

بالد�ر �لآخــرة. لذلك فــاإّن م�صاألة ردم �لفجوة بني هذه �لعلوم - عن طريق ��صتنباط قو�نني 

جديدة للفيزياء و�لكون ت�صتطيع �أن تف�ّصر مثل هذه �لظو�هر �لغيبّية - تعترب على غاية كبرية 

من �لأهمّية، ولقد حدثت بع�س �ملحاولت �لعلمّية �لأخرية يف هذ� �خل�صو�س و�أكرثها تفرت�س 

بالأجهزة  �أو  باحلو��س  ��صت�صعارها  �أو  �إدر�كها  ن�صتطيع  ل  �أبعاد(   10 �أو   9( �أخــرى  �أبعاد  وجــود 

�أبعاد  �إّن �لعو�ملمِ �لغيبّية كاجلّن و�ملالئكة لها  �لتقنية �ملختلفة؛ فتقول معظم هذه �لنظرّيات 

�أعلى من �أبعادنا �لثالثة �لتي نعي�س فيها، فلذلك هم يدركوننا ونحن ل ندركهم.

اأب�سط  املو�سوع  اأّن  املقال  هذا  ح من خال  نو�سِّ اأن  نريد 

اإىل  وت��ع��اىل  �سبحانه  اهلل  اأ���س��ار  ولقد  بكثري،  ذل��ك  م��ن 

د اأنَّ اجلنَّ  ذلك يف اآيات خمتلفة يف القراآن الكرمي، حتدِّ

باملقارنة  واحد،  بعد  واملائكة يف  فقط،  بعدين  يعي�ض يف 

هذه  وكلُّ  ثاثة.  اأبعاد  يف  نعي�ض  الذين  الب�سر  نحن  معنا 

الفرد  اجلوهر  من  تتولَّد  ة  والروحانيَّ ��ة  يَّ امل��ادِّ الكائنات 

الذي لي�ض له اأبعاد، فهو مثل النقطة التي تولِّد الأبعاد من 

مثلما  متاما  خمتلفة،  اجتاهات  يف  جتلياتها  تكرار  خال 

ابتداًء من  كلها  واجلمل،  والكلمات  القلم احلروف  يكتب 

نقطة واحدة.
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�لأبعاد �لطبيعية و�لأبعاد �ملجّردة

تلعب الأبعاد دورًا مهّمًا جّدًا يف علم الكون 

والفيزياء والريا�سيات احلديثة، وهناك 

اأبعاٌد حقيقية واأبعاٌد جمّردة. من حيث 

�ض بعدًا ريا�سّيًا  املبداأ ميكننا اأن نخ�سّ

؛  جمّردًا لكّل متغرّيٍ فيزيائيٍّ اأو معنويٍّ

عن  التعبري  ميكن  املثال  �سبيل  فعلى 

الطق�ض يف اأّي نقطة على الأر�ض من 

الّزمن  مثل  عديدٍة  متغرّياٍت  خال 

وكمّية  ال�سم�ض  على  النووّية  والتفاعات  واملكان 

واحٍد من هذه  فكّل  اإلخ.  الرياح...  واجّتاه  املنطقة  الغيوم يف 

اأجل  من  جم��ّرٍد  ريا�سيٍّ  كبعٍد  عنه  التعبري  ميكن  املتغرّيات 

اأو  املتغرّيات  لهذه  الطق�ض  لتبعية  الريا�سّية  الدرا�سة  تب�سيط 

الأبعاد.

الثاثة  املكانّية  الأبعاد  تلك  فقط  فهي  احلقيقية  الأبعاد  اأّما 

الّزمن  اأن  الّرغم من  والعمق، وعلى  والعر�ض  الطول  ل غري: 

ُيعّد بعدًا حقيقّيًا يف النظرّية الن�سبّية اإّل اأّنه لي�ض بعدًا مكانيًا 

ولذلك نحن لن نعتربه هنا بعدًا يف هذا اخل�سو�ض.

لذلك �سنتكّلم هنا فقط على الأبعاد احلقيقّية الثاثة للمكان، 

وهي يف احلقيقة �سّتة اأبعاد اإذا اأخذنا اجلهات يف احل�سبان: 

فوق، وحتت، وميني، و�سمال، واأمام، وخلف.

ج �لأبعاد �لكونية تدرُّ

اإّن املائكة واجلّن خملوقات طبيعّية اأب�سط من الب�سر، وت�سري 

اآيات وا�سحة يف القراآن الكرمي اإىل اأّن املائكة خملوقات يف 

الب�سر يف ثاثة  بعدين، يف حني نحن  واجل��ّن يف  واح��د،  بعد 

اأربعة  من  الآخ��رة  عامل  يكون  اأن  املمكن  من  وكذلك  اأبعاد، 

اأبعاد، ثم يتطّور اأي�سًا اإىل اأكر من ذلك.

الثاثة،  الأبعاد  ذي  العاملمَ  هذا  يف  الآن  نعي�ض  نحن  بالطبع 

املائكة،  ول  اجلّن  روؤية  ن�ستطيع  ل  العادّية  احلالة  ونحن يف 

الظواهر  اإدراك  فقط  ت�ستطيع  العادّية  احل�ّسّية  اأدواتنا  لأّن 

فاإّن اجلّن  املقابل  امل��اّدة. ويف  على  توؤّثر  التي  تلك  اأو  املاّدّية، 

يرونا،  اأن  ميكنهم  واملائكة 

لكن لي�ض لأّن اأدواتهم احل�سيَّة 

العاملمَ  ه��ذا  اإدراك  على  ق��ادرة 

املاّدي الذي نعي�ض فيه، واإمنا لأّن 

تركيبنا الباطني نحن الب�سر، مثل 

نف�ض  له  والعقل،  والنف�ض  ال��روح 

ف��اجل��نُّ  وامل��ائ��ك��ة؛  اجّل���ن  طبيعة 

النفو�ض  مع  يتفاعلون  احلقيقة  يف 

تتفاعل  واملائكة  الباطنة،  الب�سرية 

اأي�����س��ًا م��ع ال��ع��ق��ول ال��ب��اط��ن��ة. كذلك 

ميكن لبع�ض الب�سر اأن يعرُبوا اإىل عاملمَ 

عن  التحّلل  طريق  عن  واملائكة،  اجلّن 

هذا اجل�سم الظاهر، كما يحدث يف حالة النوم واملوت مثًا، 

الأرواح  مع  والتفاعل  الكام  على  القدرة  لهم  النا�ض  وبع�ض 

حتى يف حالة اليقظة.

�صمن  بالأبعاد  يتعّلق  فيما  �ملوجود�ت  ترتيب  ميكن 

خم�صة �أ�صناف:

احلّق اأو اجلوهر الفرد

الأعظم؛  العن�سر  الفرد، وهو  فاحلّق املخلوق به هو اجلوهر 

فهو موجود مثل النقطة الهند�سية لي�ض له اأبعاد، اأي اإّنه م�ستقلٌّ 

اإىل  يرمز  العربي  ابن  اأّن  جند  ولذلك  واملكان.  الّزمان  عن 

احلّق كنقطة، مثل مركز الدائرة، ولكن ل بّد من التنبيه اإىل 

اأّن احلديث هنا عن احلّق املخلوق به، ولي�ض عن احلّق اخلالق 

�سبحانه وتعاىل، فهو فوق كّل و�سف فيما يخ�ّض الأبعاد، ول 

ميكن اأن نقول اإّنه نقطة، رغم اأّن النقطة هنا للتن�زيه ولي�ست 

للتحديد اأو الت�سبيه. فاجلوهر الفرد هو احلق الذي خلق اهلل 

َخَلْقَنا  ﴿َوَما  تعاىل:  قوله  من  وذلك  والأر���ض،  ال�سموات  به 

 ، ﴾ ]احلجر: 85 َمَواِت َواْلَرَْض َوَما َبْيَنُهَم إِلاَّ ِباْلَحقِّ الساَّ
فالعامل جميعه، من جن ومائكة واإن�ض، هو تكرار جتلي هذه 

النقطة، كما يحدث عند الكتابة حيث يبدوؤ القلم بو�سع نقطة 

ثم ير�سم احلروف وي�سكل الكلمات واجلمل.
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اأبعاد املالئكة والعامل النوراين

نور،  من  خملوقون  لأّنهم  واح��د  بعد  يف  كائنات  املائكة  اإّن 

اأّن اجلوهر الفرد هو مثل  اأّول املخلوقات؛ وكما  واملائكة هي 

النقطة لي�ض له اأبعاد، فاإّن املائكة التي هي اأّول بداية اخللق 

مثل حرف الألف الذي يحدث من �سيان النقطة عن طريقة 

جريان القلم وتكرار النقطة الأوىل ب�سور خمتلفة ومتجاورة 

مثل  منحنيًا  اأو  الأل��ف  مثل  م�ستقيمًا  كان  �سواء  خطًا،  ت�سّكل 

بع�ض احلروف الأخرى كحرف الام، فكذلك املائكة حتدث 

اخلط  اأق��لَّ  لأّن  الأق��ل،  على  مّرتني  احلق  جتلّيات  تكرار  من 

﴿ املائكة:  ل�سان  على  يقول  وتعاىل  �سبحانه  واهلل  نقطتان. 

64 ]مرمي:  لَِك﴾  َذٰ َبْيَ  َوَما  َخْلَفَنا  َوَما  أَْيِديَنا  َبْيَ  َما  لَُه 
بالن�سبة  معّرف  غري  ذلك  لأّن  وال�سمال  اليمني  يذكر  فلم   ،

لهم، وكذلك الفوق والتحت. لذلك جند اأّن ابن العربي يقول 

 العتدال، وامليل 
ُ
اإّن حقيقة امللك ل ي�سّح فيها امليل فاإّنه من�ساأ

انحراف ول انحراف عنده، ولكّنه يرتّدد بني احلركة املنكو�سة 

. وامل�ستقيمة ]الفتوحات املكية: ج1�ض54�ض21

اإّن املائكة يف احلقيقة هي القوى الطبيعّية التي تعمل دائمًا يف 

بعد واحد، وهي متّثل عادة كالأ�سعة يف الفيزياء، وهي دائمًا 

اأّن تاأثرياتها قد تظهر يف النهاية يف  تعمل بني ج�سمني، رغم 

بعدين وثاثة اأبعاد اأي�سًا، وذلك لأّن قولنا اإنها يف بعد واحد 

اخلط  حال  هو  كما  فراغًا  اأو  م�ستويًا  ت�سغل  ل  اأنها  يعني  ل 

املنحني، ولكّن البعد الواحد يعني اأن لها درجة حرّية واحدة، 

ل تتحرك اإل اإىل الأمام اأو اخللف.

اأبعاد اجلّن والعامل الناري

بعدين  م��ن  خملوقات  وه��م  ال��ن��ار،  م��ن  خملوقون  اجل��ّن  اإّن 

﴿ عنهم:  تعاىل  اهلل  يقول  حيث  اجّت��اه��ات؛  اأربعة  اأو  اثنني، 

أَْيَاِنِهْم  َوَعْن  َخْلِفِهْم  َوِمْن  أَْيِديِهْم  َبْيِ  ِمْن  آلِتَيناَُّهْم  ُثماَّ 
اإبلي�ض،  و�سف  يف  وذلك   ، 17 ]الأعراف:  َشَمِئِلِهْم﴾  َوَعْن 
اإّن احلروف الأربعة  وهو واحد من اجلّن. فيقول ابن العربي 

)العني والغني وال�سني وال�سني( ح�سلت للجّن الناري حلقائقمَ 

تعاىل  احلق  اأخ��رب  فيما  لقولهم  اأّدتهم  التي  وهي  عليها  هم 

)باجلهات  حقائقهم  فرغت  وقد  الأع��راف،  �سورة  يف  عنهم 

الأربعة( ومل تبق لهم حقيقة خام�سة يطلبون بها مرتبة زائدة؛ 

العلو  اأن يكون لهم  اأن ذلك جائٌز لهم، وهو  تعتقد  اأن  واإّي��اك 

احلقيقة  ف��اإّن  ال�ستة،  اجلهات  بهما  تتم  اللذان  يقابله،  وما 

وبّينا  والغايات،  املبادئ  كتاب  يف  قرّرناه  ما  على  ذلك،  تاأبى 

وا بالعني والغني وال�سني وال�سني دون غريها من  فيه ملمِ اخُت�سّ

احلروف واملنا�سبة التي بني هذه احلروف وبينهم ]الفتوحات 

. املكية: ج1�ض53�ض8

اأو  بعدين،  اجلّن يف  اإّن  القول  الطبيعي  فمن  اأخرى  من جهة 

اأربع جهات، وذلك لكونهم خملوقون من نار وهي عبارة عن 

واإن  �سطحًا،  ولكنها حتتل  الفراغ،  تنت�سر يف  موجات حرارية 

اإّنهم خملوقات لطيفة  اأي  له �سماكة،  لي�ض  واإمّنا  كان مكّورًا، 

ميكنها اخرتاق احلواجز لأّنهم ل ي�سعرون بها، فهم ل يعرفون 

ف�سائنا  من  جزئي  ف�ساء  يف  يعي�سون  لأّنهم  والتحت،  الفوق 

يرون  ل  كذلك  وهم  نراهم،  ل  نحن  ولذلك  الأبعاد،  الثاثي 

واإمّنا  معها،  يتفاعلوا  اأو  عليها  يوؤثروا  اأن  ميكن  ول  اأج�سامنا 

ميكن اأن يروا ويوؤّثروا على النفو�ض الباطنة، ورمّبا على العقول 

اأي�سًا.

يف احلقيقة، كما اأّن تركيب املائكة من نور مثل العقل بالن�سبة 

لنا، فكذلك تركيب اجلّن م�سابه لرتكيب النفو�ض؛ لأّن النف�ض 

ابن  فيقول  الثالثة،  املرتبة  واجل�سم يف  الثانية،  باملرتبة  تاأتي 

]الفتوحات  احلقيقة  على  ج��اّن  الإن�سان  باطن  اإّن  العربي 

وباطن  مائكة،  اجلّن  باطن  فكذلك   ، ج1�ض85�ض6 املكية: 

الأج�سام  ويف  فينا،  باطٌن  اأي�سًا  هو  فاحلّق  احل��ّق،  املائكة 

عمومًا، كما يف اجلّن واملائكة وكّل �سيء.

اأبعاد الإن�س والعامل املادي

اأبعاد، وهم خملوقون من  بع خملوقات يف ثاثة  بالطَّ والب�سر 

الرتاب اأو الطني؛ وكما قلنا اأعاه اإّن الب�سر ميكنهم من حيث 

املبداأ اأن يتحّللوا اإىل بعدين وبعد واحد، فيتفاعلون مع اجلّن 

واملائكة، وكذلك ميكن اأن يتحّللوا اإىل النقطة العدمية الأبعاد 

حّتى ي�سهدوا �سورة احلّق يف اأنف�سهم، وهذا هو املعنى الدقيق 

واملجاهدة  بالريا�سة  يقومون  حني  ال�سوفّيون  يق�سده  الذي 

للتخّل�ض من التعّلقات الدنيوية، اأي من الأج�سام ذات الأبعاد 

وكذلك  البعدين  ذات  النف�سانية  ال�سور  من  وكذلك  الثاثة 

اخلواطر العقلية ذات البعد الواحد، عندئذ ميكنهم التحقق 

باحلق.

اأبعاد عامل الآخرة

نحن ل ن�ستطيع الكام بدّقة عن عاملمَ الآخرة، ولكن ميكننا 

للخلق  الطبيعي  الت�سل�سل  اإّن  فنقول  ال�ستقراء  بع�ض  اإج��راء 

ة، وذلك  يعني اأّن الآخرة �ستكون من اأربعة اأبعاٍد مكانّية خا�سّ

اأن تنتظم  اأحا�سي�سنا الرئي�سية التي تتعّلق بالأبعاد ميكن  لأّن 
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لأّن  واحٍد،  بعٍد  يف  يكون  فال�سمع  التايل:  الت�سل�سل  وفق 

بحيث  مت�سل�سلة  تكون  بال�سمع  ندركها  التي  املعلومات 

نح�سل على معلومة واحدة فقط يف كّل وقت. والب�سر 

يكون يف بعدين لأّننا نرى �سورة واحدة م�سّطحة يف كّل 

حولنا  الثاثة  بالأبعاد  ن�سعر  اأّننا  �سحيح  واح��د.  وقت 

التي  امل�سّطحة  ال�سور  تركيب  ع��ن  ن��اجت  ذل��ك  ول��ك��ّن 

ندركها مع الوقت ومع اإجراء نوع من التكامل بني هذه 

ال�سور. فنحن ل ندرك الأبعاد الثاثة مبا�سرة بال�سمع 

اأو بالب�سر واإمّنا نتخّيلها باخليال.

فيبدو، وفقًا لأحاديث نبوّية كثرية، اأّننا يف الآخرة �سوف 

اأبعاد،  اأربعة  نكت�سب قدرات جديدة لإدراك الأ�سياء يف 

اأبعاد؛ ففي  وحينئٍذ �ست�سبح خيالتنا حقيقّية يف ثاثة 

اأّننا  كما  اأمامنا  حا�سرًا  نتخّيله  ما  كّل  �سيكون  الآخ��رة 

يوؤّكدها  احلقيقة  وهذه  �سيء،  اأي  نتخّيل  اأن  الآن ميكن 

التي  النبوية  الأحاديث  من  العديد  وكذلك  العربي  ابن 

اإّن  العربي  ابن  يقول  املثال  �سبيل  فعلى  اجلّنة.  ت�سف 

الأمر  اخللق من خال  قّوة  �سيكون عندهم  اجلّنة  النا�ض يف 
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الذي هو  الفرد،  بوا�سطة اجلوهر  اآلية اخللق  اإّن  يف احلقيقة 

فتبداأ  العادي؛  بالقلم  الكتابة  مثل  متامًا  هي  الأعلى،  القلم 

اأو  املحفوظ  اللوح  )وهي  ال�سفحة  على  نقطة  بو�سع  الكتابة 

النف�ض الكّلّية( ثم تبداأ هذه النقطة فت�سيل لت�سّكل حرف الألف 

بعدين،  ثّم يف  واحٍد  بعٍد  عادة يف  تكون  التي  وبقّية احلروف 

ولكن ميكن اأن تكون اأي�سًا يف ثاثة اأبعاد كعلم النحت ولو اأّنه 

ل يح�سل بالقلم العادي، ولكّنه يبقى نوعًا من الكتابة.

انتقل  وهكذا فاخللق بداأ باحلّق الذي هو اجلوهر الفرد، ثم 

اأو الفتح  اأو النوم  اإىل املائكة، ثم اجلّن، ثم الإن�ض، وباملوت 

املعروف يف الت�سوف، تنفتح عني الب�سرية ويكون الإدراك يف 

ثاثة اأبعاد، كما يح�سل عمومًا لأهل الآخرة؛ �سواء اأهل اجلّنة 

اأو اأهل النار.

عن  التكوين  دائ��م��ة  ت��زال  ل  الآخ���رة  اإن  العربي  اب��ن  وي��ق��ول 

لل�سيء يريدونه كن فيكون،  فاإنهم يقولون يف اجلنان   ، العاملمَ

اأمر  تكوين  يف  خاطر  لهم  يخطر  ول  ما  اأم��رًا  يتوّهمون  فا 

لهم  يخطر  ل  النار  اأهل  وكذلك  اأيديهم.  بني  ويتكّون  اإلَّ  ّما 

اأو  فيهم  تكّون  اإّل  فيه  اأكرب مما هم  من عذاب  خاطر خوف 

لهم ذلك العذاب وهو عني ح�سول اخلاطر؛ فاإن الدار الآخرة 

ح�سول  ومبجّرد  ح�ّسًا  لكن  العاملمَ  عن  العاملمَ  تكوين  تقت�سي 

اخلاطر والهّم والإرادة والتمّني وال�سهوة، كل ذلك حم�سو�ض 
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واأخريًا نقول اإّن من املحتمل اأي�سًا يف الآخرة اأن ي�ستمّر تطّور 

اخللق يف الأبعاد ب�سكل ل نهائّي اإىل الأبعاد الأعلى فوق الأربعة 

اأبعاد؛ حيث يقول ابن العربي كما ذكرنا للتّو اإّن الآخرة ل تزال 

اإّن  امل�سائل  يقول يف كتاب  ، وكذلك  العاملمَ التكوين عن  دائمةمَ 

الآخرة،  ب�سكٍل دائٍم هنا ويف  اإىل اهلل تعاىل مطلوٌب  ال�سلوك 

لأّنه لي�ض هناك غاية ينتهي اإليها ال�سلوك.

التي  الريا�سيات  لعلم  احلقيقي  الأ�سل  هنا  من  ينبثق  ورمّبا 

ت�ستطيع التعامل يف الفراغات الطوبولوجية مثًا مع عدد كبري 

من الأبعاد من غري اأن يكون لذلك معنًى فيزيائيًا حّتى الآن، 

فالعاملمَ كلمات اهلل التي ل تنفد، كما قال �سبحانه وتعاىل: ﴿

ُقل لاَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَمِت َربِّ لََنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل أَن 
َتنَفَد َكِلَمُت َربِّ َولَْو ِجْئَنا ِبِْثِلِه َمَدًدا﴾، وهذه الآية جاءت 
َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الاَِّذيَن  ﴿إِناَّ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  بعد  مبا�سرة 

الَِحاِت َكاَنْت لَُهْم َجناَّاُت اْلِفرَْدْوِس ُنُزًل، َخالِِديَن ِفيَها  الصاَّ
وبذلك   ، 109  -  107 ]الكهف:  ِح��َوًل﴾  َعْنَها  َيْبُغوَن  َل 
اأهل  اإّن  اأي  املختلفة؛  الآي��ات  هذه  بني  املنا�سبة  فهم  ن�ستطيع 

جّنة الفردو�ض، وهي من اأعايل اجلنان، لي�ض فوقها �سوى جّنة 

وًل، لأّن كلمات اهلل تعاىل  عدن، خالدين فيها ل يبغون عنها حمِ

النقطة  من  الكلمات  ه��ذه  كتابة  ب��داأ  ال��ذي  فالعقل  تنفد،  ل 

وانطلق اإىل اخلّط ثم امل�ستوى ثم الفراغ، ل يزال م�ستمّرًا يف 

ات الإلهّية الذي ميّده  الكتابة وهو ي�ستمّد من بحر جتّليات الذَّ

فات الأّمهات التي ن�ساأت عنها  من بعده �سبعة اأبحٍر، وهي ال�سِّ

والقدرة  والإرادة  والعلم  احلياة  وهي  ال�سبعة،  الأ�سبوع  اأّي��ام 

وال�سمع والب�سر والكام 
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