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هنري كوربان، خليفة اخلليفة، صالة اهلل وصالة اإلنسان، التجلي، ابن عريب، الالهوت الكلمات المفتاحية: 
 السليب.

 ي اإللهي  نهج صالة التجل  
ويدعو  ،، هو أمر يشبه املفارقةة  أساسي   ما، بل وظيفة   مثل مذهب ابن عريب وظيفة   أن يكون للصالة يف مذهب  

ضمن  وحدة الوجودعنا يف تصنيف مذهبه يف ه بتسر  ته تارًة أخرى. واحلقيقة إن  للدهشة تارًة، وحيمل على إنكار صح  
خذه هذه الكلمات يف تاريخ فلسفتنا احلديثة، أصبح من العسري فهم ، باملعىن الذي تت  ةً أو بانتيئي   ،ةً يه واحدي  ما نسم  

، يف الصالة اخلالقةم عن وي استنتاجه حني نتكل  هذا املعىن هو ما نن املعىن الذي يبقى للصالة كما نعرفها. إن  
 . إهلي   ، أي كخيال جتل  إهلي   ما عرضنا من حديث عن اخللق كتجل   سياق

ه ألن  تقتضي، بالتأكيد، وحدة وجودمها،  ده من عالقة بني اخلالق واملخلوق،، مبا حتد  إهلي   بنية الوجود كتجل   إن  
الواحد هي التمي ز،  زة هذا الوجود ذي اجلوهرمي . ولكن  عن الوجود املطلق ر وجود خارجمن غري املمكن تصو  

هو عني ظهور  يف شكلني من أشكال الوجود يناظران وجوده الباطن ووجوده الظاهر. بالتأكيد، الظاهر صالتشخ  
، ليس املكشوف هو املستور، وجوديًّاه . ألن  ةتهما الوجودي  وهذا ال يعين هوي   ،الباطن، فهما يكونان وحدًة ال تنفك  

(، ة )الالهوت( ليست هي الطبيعة اإلهلي  ة )الناسوت، والطبيعة البشري  ، والعبد ليس هو الرب  والظاهر ليس هو الباطن
لة نفسها تشرتط اختالفهما مثلما تشرتط تعاضدمها املتبادل، أي وحدهتما ة املتأص  وإن كانت احلقيقة األساسي  

 ة.الثنائي  

                                                 
 ؛ عن الطبعة الثانية حتديًدا. وقد صدر يف طبعته األوىل حتت عنوان: الخيال الخالق في تصو ف ابن عربيهذا النص  مأخوذ من كتاب هنري كوربان،  1

H. Corbin, Creative Imagination in the Sufism of Ibn ‘Arabi, tr. R. Mannheim, Bollingen Series XCI 
(Princeton: Princeton University  Press, 1969). 

 Alone with the Alone (Princeton: Princeton University Press, 1998.) مث  صدر بعد ذلك حتت عنوان:
سي  من تالمذة إتيني جيلسون ولوي ماسينيو. كان من أو ل من ترجم أعمال مارِتن هايدغر إىل الفرنسي ة مع اهتمامه بالفكر األملاين  (، مستشرق فرن1903-1978) 2

، فحق ق الكثري من املخطوطات، وكان عضًوا يف األ ي  بعام ة، واألملاين  الربوتستانيت  خباص ة. كان من املهتم ني كذلك بالفكر اإلسالمي  ة اإليراني ة للفلسفة. انظر، كادّي 
(، 2005)بريوت: معهد املعارف احلكمي ة،  حواري ات الروح والدين، وقائع ندوة هنري كوربان الدولي ةهنري كوربان، مؤل فاته وتأثريه"، يف: "للمزيد، بيار لوري، 
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  يف الظاهر:نة البن عريب ال حتتوي على مفارقة إال  وهذا هو الوضع الذي تُعب ُِّر عنه عبارات معي  

 وأع طان ابه ف  ينا  فأعط ي ن اه ما ي ب دو

 بإي  اه وإي ان    ا فصار األمر مقسوًما

و قد سبق وأن بَ ي َّنَّا . "فيه قد أحيا احلق   : "كما أحيا اهلل الناس ووهبهم الوجود، كذلك القلب البشري  أو أيًضا
: "ال حييا اهلل من دوين، Angelus Silesiusأجنيلوس سيليسيوس  أحاديثتناغم مثل هذه األحاديث مع 

تقوم على  عبادةً  هذا هو أساس الفكرة اليت تفرض على الصويف   ."اهلل ال ّيكنه أن حييا بدوين غمضة عني ن  عرف أأ
 ،للمالئكة اخللق، وهبذا املفهوم كان ابن عريب يرى يف ضيافة إبراهيم ومن كل   ه حمبوبه، من وجوده اخلاص  تغذية رب  

 هلذه العبادة. ل  وطات ََمْرا، النموذج األو  ة هلم حتت بل  وتقدمي املائدة السرَّاني  

نة ألساس مفهوم ، هي الفكرة املكو  السرمدي   ي اإلهلي  فكرة تقاسم األدوار يف ظهور الوجود، يف التجل   إن  
نج يف الصالة، وتصنع من هذه الصالة يه نجه ا الفكرة اليت تُلهُم ما ّيكن أن نسم  إن   ،عند ابن عريب الصالة

 ن بينهما حوار، وجتربة العيش يف هذا الوضع احلواري  . فكرة التقاسم هذه تفرتض موجوديْ ي اإلهلي  صالة التجل  
؛ بل الصحيح monisme existentiel  ةة وجودي  ة الختزال وحدة احلوار يف واحدي  حماولة نظري   دحض كل  ت

مبا هي ُمْوِجدة  ،ق  رمحة احل ن  . لقد بتنا نعرف أهي اليت تشرتط الوضع احلواري   حتديًدا وحدة الوجود هو أن نقول إن  
اه اه هو من اخلالق وحو املخلوق، ومن العابد وحو املعبود، بل ويف االجت  ، ال تسري فقط يف اجت  للحق   خللق هو جتل  

ة تستجيب لرغبة اإلله يات اإلهلي  التجل   ن  ه طاملا أ، ألن  من املعبود وحو العابد، من احملبوب وحو احملب   ، أيًضا،العكسي  
 .ةتلك املظهري   هُ اليت ّينحها نورُ  حتقيق هذه الرغبة يتوقف على املظاهر يُ ْعَرف، فإن   املعبود وحنينه ألن

يف  ،. أيًضابطبيعة احلال، هذا التبادل ُيصبح غري مفهوم مىت ما ُفِصَل املوجود املخلوق خارج املوجود الالخملوق
ف على وجه العموم. ال عند ابن عريب فحسب، بل يف التصو   ،منف ًرا تنفريًا شديًدا خذ الصالة معىًن هذه احلالة قد تت  

، بل هي تعبري عن شكل من أشكال الوجود، وسيلة للوجود ولإلجياد الصالة ليست هي طلب لشيء ما، حيث إن  
بظهوره  ه يف الصورة اليت يُظهرها حتديًداي لنفسه، ليست بالطبع رؤيته يف ذاته، بل رؤيتاهلل املتجل   أي إلظهار ورؤية

  ي اإلهلي  بطبيعة خيال التجل   على االعرتاض الذي، جلهله التام   استباقي   كرد  فيها وهلا. وهذا هو ما اسُتنجد به  
 لعبادة مثل ة معىًن ؛ ليس ث  ا من خلق خيالنا، ال ّيكن أن يكون حقيقيًّاإهلً  ن  أ يكخلق، أخذ يُعلن بأسلوب املتحد  

فهو موجود. الصالة  ،وبه ،ه هو هذا اخللق فهو يُعَبد، وهلذا السببفألن   ،يهنا يظهر التحد  هذا اإلله. ولكن ها
 . هي الصورة األمسى، ذروة عمل اخليال اخلالق
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 لعامل املوجودات، هي، عينها، صالة اهلل هو إجياد   إهلي   ، كتجل  ةالرمحة اإلهلي   مبوجب تقاسم األدوار، فإن  
، ي اإلهلي  ق هذا التجل  صالة اإلنسان، هي ما حُيق   ألن يُ ْعَرف؛ يف حني أن   واحملب   ،ع للخروج من الالمعرفة بهاملتطل  
، ال، حيث ُتسقط الصالُة أمامه، يف قبلتهللقلب، للخيال الفع   ةً مرئي   ُتصبح صورة احلق   ،وهبا ،يف هذه الصالة ألن  

ه هذا يعين إن   ي علينا؛(، حبسب استعداده. اهلل ُيصل  ، املظهريالصورَة اليت ُيشكُِّل وجود العابد وعاًء هلا )صورة التجل  
ة ي للذات اإلهلي  ى لنا وبنا(. فنحن ال ُنصل  ي )أي اإلله الذي يتجل  ى يف احلال، لكونه اهلل الذي له وعليه ُنصل  يتجل  

 ، الذي يف صورة معتقده.هي لرب  عبد ُيصل   بل كل   يف استتارها؛

 . وجارحة الصالةطة، يف حضرة اخليال، يف املرتبة املتوس  هذا اللقاء، هذا اجلمع بني النقيضني كما نعرف، يتم  
 اهلل واإلنسان، ألن اخللق  مقسوم بني ته للطاقة، هبمَّته. ودور الصالةة، جبمعي  الروحي  -ةهي القلب، اجلارحة النفسي  

تجل   إهلي   كتجل  
ُ
األمثل. مىت ما  ى له؛ الصالة نفسها هي حلظة خلق، هي جتديد اخللقي واملتجل  هو مقسوم بني امل
هلا.  نصًّا ل سور القرآن )الفاحتة(أو   خًذاة اليت يشرحها ابن عريب مت  تلك العبادة الذهني   وعينا هذا، سينكشف لنا سر  

؛ وهو والصوت اإلهلي   فيه الصوت البشري   ل كاملة، ترتيل ذي صوتني، يتناوبوحن ُنساهم ونشرتك يف شعرية تأم  
(؛ ففي هذا الرتتيل  اخلالق واملخلوق )فهو خلق جديدبناء التضامن واالعتماد املتبادل بني ،على الدوام ،ترتيل يعيد

أن نفهم املشاكالت اليت ّيكن  ،إًذا ،. ّيكننااألصلي   ي اإلهلي  حلظة فعل التجل   د يف كل  بني اخلالق واملخلوق، يتجد  
 ا لكونا خالقةً للرؤية، وأن نفهم كيف أن   هي خالقة الصالة ن نفهم أن  ، وأة للصالةدي  أن تتناوهلا احلركات التعب  

 ،وما هي ،َمْن هي ّيكننا كذلك أن نستشف   وصالة لإلنسان. حينئذ   ،صالة هلل ،يف نفس الوقت ،ة فهيللرؤي  
قيم هلذا الطقس اجلوَّاين. ى للصويف  ، عندما تتجل  صورة احلق  

ُ
 امل

ة. ة يف أعمال الطاعة اإلسالمي  أساسي   كتاب اهلل، مكانةً   الفاحتة، السورة اليت تفتح كما هو معروف، حتتل  
أي  ،مبثابة مناجاة يستخدمه الصويف   النظر إليها فقط وفق نظرة ابن عريب هلا، أي كطقس شخصي   ،هنا ،وعلينا

فنصفها  ،بني اهلل وبني عبده بنصفني . هذه السورة: "هي عبادة مقسومةمزمور سر ي  مبثابة حماورة، حديث محيم، و 
 ،مت الصالة بيين وبني عبدي نصفنيقس  ’ه قال: عن اهلل تعاىل أن   ،كما ورد يف اخلرب الصحيح  ،نصفها للعبدهلل و 

 .1"‘فنصفها ل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل

بني  ا محيًماحديثً ل، كما نفهمها هنا، ، يف املقام األو  هذه القسمة هي ما جيعل من الصالةو  .عبادة مقسومة
، هو الذِكر، وهو يف هذا احلديث احلميم العنصر األهم   ؛ ويف املقام الثاين، هي هكذا ألن  وعبده الشخصي   الرب  

                                                 
]دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة  222، الصفحة 1الفصوص م(، 1946-ه1365، حتقيق وتعليق أيب العال عفيفي )القاهرة، فصوص الحكمابن عريب،  1

الفصوص "( هو منت ابن عريب، واجلزء الثاين )ونشري إليه ب "1الفصوص م. الكتاب من جزأين يف جمل د واحد، اجلزء األو ل )ونشري إليه ب "1980-ه 1400الثانية، 
 "( هو تعليقات عفيفي. املرتجم.2
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ر؛ والكلمة تعين وهو التذك   ،إىل َمارسات أخرى معروفة، ولكن ينبغي أن نأخذه مبعناه الدقيق هنا ،أيًضا ،لفظ يشري
د ترديد ، جمر  litaniesالطَْلَبة ]االبتهال[ ق بل. فاملوضوع ال يتعل  يف القلب، االستحضار يف الفكر، التأم   اإلبقاء

ة (، دع عنك أن يكون على عالقة جبلسات الذكر اجلماعي  أيًضا ،فس )وهذا ُّيارسه التصو  غامض السم مقد  
 بصالة يف املسجد. إن   وال يدور الكالم كذلك حول احتفال عام   .1اليوغا نة تعود إىل فن  احملتوية على َمارسات معي  
 ،الذِكر اخلفي  ِذكر القلب، و  ى اصطالًحااستدعاء ما ُيسم   . ولعل  دي  نفراد يف الطقس التعب  االستبطان يتالزم مع اال

الذكر قد ال يكون كافًيا للقيام مثل هذا  ن  ه ال ينبغي أن يغيب عن نظرنا أ، ولكن  ال يقع خارج موضوعنا احلال  
 .بالعبادة اليت يصفها ابن عريب باملناجاة

ال ينبغي أن  ر، استدعاء إىل احلاضر. فالذِكر، كتذك  بات للقيام هبذه املناجاةبل هناك، يف واقع احلال، متطل  
ني ا هو طقس حيتاج  بالضرورة  إىل صوفيَّ ه، إن  املستحضر لرب   على الصويف   اومقصورً  ،اجلانب أحادي   يكون فعاًل 

الذي يستحضر عبده  ة تذك ر، ذِكر، من جانب الرب  . حقيقة احلديث، املناجاة، تستلزم أن يكون ث  اثنني يقيمانه
 .2{فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكمْ } ملعىن الذي يعطيه ابن عريب لآليةلنفسه من خالل السرِّ الذي حيادثه به كإجابة. هذا هو ا

 على جتل   ،يف ذروهتا ،ا حتتوي، فإن  امحيمً  اوحديثً  فحني تُفهم الصالة وتُعاش على هذا النحو، أي بكونا مناجاةً 
 .3أو تينُع كشهود ،ا أن ُيصيبها نقصم  ها، إ، قابل ملختلف الدرجات؛ ولكن  ذهين   إهلي  

 خذ تالوة الفاحتة مزمورًاواليت تت   ،وحديث محيم ،يف شرح مراحل العبادة اليت هي مناجاة يشرع ابن عريب بعدئذ  
دنا خبري ، والذي يزو  يه نج الصالةكن أن نسم  يناظر تعاقبها نفس مراحل ما ّي ،ودعامًة هلا. فهو ُّييِّز حلظات ثالث

يف مرحلة تالية، . و حيادثهو قام األول أن يصحب العبد إهله  يف املته. فيتعني  ة لروحاني  مرشد إىل َمارسة ابن عريب العملي  
ه إليها له، يف اجلهة اليت يتوج   ، أي مواجًهايف قبلته م للصالة، أن يتخيَّل إهله حاضرًاي، العبد املقيينبغي على املصل  
معبوده يف املركز اللطيف وهو  اًل بد إىل الشهود أو الرؤية، متأم  ، يف حلظة ثالثة، جيب أن يصل العيف صالته. أخريًا

معه.  اآخرً  شيء ظاهر، حبيث ال يسمع شيًئا يُدوِّي يف كل   ن من مساع صوت احلق  القلب، ويف نفس الوقت يتمك  
 ة: له هذا البيت ألحد الصوفي  وهذا ما ّيث  

                                                 
1 (Paris, 1954), pp. 220 ff. Le Yoga, immortalité et libertéM. Eliade,  

(، وال على الظواهر اليت حتصل يف جلسات الذكر، اجلماعي ة، أو 221)انظر املصدر نفسه، الصفحة  ال حيتوي العمل الروحي املذكور هنا، إًذا، على أوضاع اليوغا
سة اليت والتأم ل، وإقامة شعرية الصالة على انفراد، وهذه حتديًدا هي الطريقة واملمار  (. بل املقصود هو الصالة الشخصي ة،392و 378غريها )املصدر نفسه، الصفحتان 

 .جتعل منها مناجاة
 .152، اآلية البقرةسورة  2
 .223و 222الصفحتان  مصدر سابق، ،1الفصوص  3
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 1ي مسامع"ي نواظر              وإن هو ناجاين فكل  ى ل فكل  "إذا ما جتل                   

ال يعرف حبقيقة مراده  ،القرآن رمز  بني احلبيب واحملبوب إن  : "يأخذ احلديث التال معناه العملي   ،أيًضا ،وباملثل
الذي  ، التفسري الصويف  للقيام بالتأويل واهلمَّة ،علم القلبمن  ،ما هنالك األمر يستلزم كل   ن  أ فبديهي   .2سوامها"

 .أخرى من نشيد األنشاد يسمح بقراءة القرآن والعمل به كما لو كان نسخةً 

ديتها كطقس تنقسم إىل ثالث لها شيخنا، فإن تأن من سبع آيات. وكما يتأم  للقرآن تتكو   السورة الفاحتة
؛ الثانية )أي اآلية الرابعة( هي فعل هفعل العبد وحو أو إىل رب   اآليات الثالث األوىل(، ختص   األوىل )أي مراحل؛

 إىل عبده. ولكل  وحو و  وعبده؛ أما الثالثة )أي اآليات الثالث األخرية( فهي فعل  من الرب   مشرتك ومتبادل بني الرب  
هلا وجيعلها  ة اليت جيعل العبد نفسه حاضرًالتشهد باحلضرة اإلهلي   ةً ي خفي  ، تُدوِّ ةآية من اآليات، هناك واردة إهلي  

ا هي واردة ؛ وإن  ة اعتباطًااأللوهي   الذي يستنطق، أو البياين   له. ما تقوله هذه الواردة ليس بالتأليف الشعري   حاضرةً 
د ما ة وقد بلغت مقصدها، مبجر  ه إليه؛ فهي تُعربِّ عن الني  َعب ُِّر عن حادثة الصالة كما يراها املوجود الذي تتوج  ة ت ُ إهلي  

 .3ةة هي نظرة يف غاية الدق  هلا كواردة إهلي   ةنظرة الظواهري   صيغت وافرتضت. لذا فإن  

الذي يعبده. وهي مسبوقة بدعاء إقامة الفرض:  ه اخلاص  وإىل رب  الثالث األوىل عن فعل العبد وحو اآليات  تُعرب  
ينِ  ،الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ  ،احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  ،ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ } ة على اآلية {. الواردة اإلهلي  َماِلِك يَ ْوِم الدِّ

ة والواردة اإلهلي   ."قصدها: "ذكرين عبدي، محدين عبدي ة اليت تبلغدثة، الني  األوىل، املسبوقة بالدعاء، تُعربِّ عن احلا
{. ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ } ."دين عبدي وفوَّض إلَّ عبديعلى اآلية الثانية والثالثة هي: "أثىن عليَّ عبدي، جم  

د لِّ ظة الصالة هذه تُ وَ لها ابن عريب، حلكما يتأم    ."سألذه بيين وبني عبدي ولعبدي ما ة هنا تكون "هوالواردة اإلهلي  
واليت تظهر تطبيقاهتا  ،للشيخ ة. ولشرح معىن هذه الواردات، يكفي تذك ر مبادئ احلكمة اإلهلي  اشرتاًكا، فعاًل متباداًل 

، ُتشكِّل اآليات الثالث مسؤول عن اآلخر. وأخريًامنهما  كالًّ   وعبده أحدمها اآلخر، ألن   اخلاص   جياوب الرب   ،هنا
                                                 

 .342، مصدر سابق، الصفحة 2الفصوص مذكور يف  1
[. 463(، الصفحة 1]ترمجة املوسوي )هنري كوربان، عن اإلسالم يف إيران، اجلزء  2ه(، الصفحة 127)تربيز،  شرح آية الكرسي، انظر كتاب السيد كاظم الرشيت 2

، م[. لسرية حياته وأعماله ومكانته يف املدرسة الشيخي ة19يف إيران يف القرن املاضي ]القرن  يف املدرسة الشيخي ة والسيد كاظم الرشيت هو خليفة الشيخ أمحد اإلحسائي
 انظر مؤل فنا:  

H. Corbin, En Islam iranien: aspects spirituels et philosophiques (Paris : Gallimard, 1971-1973), IV, pp. 
232 ff. 

 
إىل شخص آخر ال علم له صالة، بذات فعلها، هدفها موضوعيًّا، هو اعتبار من املمكن النظر إليه ظواهريًّا ]ِفُنِمنولوجيًّا[ بنظرة أخرى خمتلفة )كأثر إلحسان أن تبلغ ال 3

 :، انظر كتاب جريدا فالرتtélépathie مبصدره، أو كحالة ختاطر
G. Walther, Phänomenologie der Mystik (Olten, 1955), p. 125. 
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{. ِصرَاَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالِّنيَ  ِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم،اهْ األخرية املرحلة الثالثة: }
وحو وإىل  جه الفعل من الرب  يت   ،ا تنتهي املرحلة الثالثة. هن"ولعبدي ما سأل ،: "فهؤالء لعبديةوتأيت الواردة اإلهلي  

 خالقةً بصفتها  . أن ّيلك العبد، أن يكون له ما سأل، هذا ما سوف نراه ُيشكِّل املعىن العميق لفعل الصالة1عبده
créatrice  أو ذهين   ، خيال  شهودي   ، أي كتجل            . 

ستبطَنة كل   لكي
ُ
ل شيخنا، علينا أن نكون يف املركز، يف قه تأم  ها، كما حيق  نفهم يف الواقع مضمون العبادة امل

ا اللحظة واللحظة الثالثة تنتج عنها. أم   ،وعبده؛ اللحظة األوىل ُُتَهِّد هلا حلظة العمل املشرتك واملتبادل بني الرب  
يف ذهننا  ة. ليكن حاضرًاحكمة ابن عريب اإلهلي   املركز الذي مقصده هو حجر الزاوية يف كل   ،فعاًل  ،الثانية، فهي

ألمسائه، و الكامن، غري الظاهر،  دة املطلقة، يف الكل  كما هو يف ذاته، يف ذاته اجملر    ه الصالة إىل احلق  اآليت: ال تتوج  
 ،وهلذا .يهجتل   من أمسائه، يف هذا املظهر أو ذاك من مظاهر ،أو ذاك ،الظاهر يف هذا االسم ه إىل الرب  بل هي تتوج  

ة فريدة، غري منقسمة، مع العبد الذي انغرس هذا االسم يف نفسه، النفس اليت عالقة شخصي   ،ةمر   يف كل   ،فهناك
ابد ونعاين منه وبه، هو ما (، أي ما نك)شعورنا اإلهلي   تنامألوهي   ن  أ آنًفايه احملسوس. لقد علمنا حتمل بداخلها جتل  

يَا أَي َّتُ َها الن َّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإىَل َربِِّك رَاِضَيًة } ةإىل ذلك، تقول اآلية القرآني   . إضافةً ل قوام وجوده كرب  ُيشك  
الذي دعاك منذ البداية،  باملعىن العام؛ وهذا يعين الرب   له-أل ينبِّهنا ابن عريب، وليس إىلك، . إىل ربِّ 2{َمْرِضيَّةً 

، والذي ال ّيكن أن يظهر املتخيَّل هو احلق   ،إًذا ،ة. املقصوداألمساء واألرباب اإلهلي   فت عليه من بني كل  والذي تعر  
ق ذلك املوجود. هبذا املعىن يتحق   ناظر استعدادَ تُ  مع املوجود الذي يظهر له، يف صورة   يف عالقة مباشرة وُمفرَّدة إال  

خ: ه(. ويُوضُِّح الشيرب   ةربوبي   لبعضهما البعض )فالعبد هو سر    ودرًعاوعبده، ويكونان وقايةً  الرضا املتبادل بني الرب  
، إىل نفسك كما ، أي رجوع العبد إىل نفسه، إىل االسم اإلهلي  تهالدخول يف جن  ، هو للعبد "الرجوع إىل الرب  

فأنت ال  ،وأنا ال أُْعَرف ، يب. فمن عرفك عرفينك ال تكون إال   بك، كما إن  : "فال أُعرف إال  . أو أيًضا"كيعرفك رب  
 منهما األخرى باقرتانا هبا. ر كالًّ حُتر   ،ةوعزلة بشري   ،ةعزلة إهلي  . 3تُ ْعَرف"

س له. يؤس   ه حاضرًاه وجيعل رب  لرب    بتحقيق العودة، فالعبد جيعل نفسه حاضرًاإال   ،إًذا ،مة العبادةال تقوم مقد  
ن من هذا االسم نفسه، أو الكامل يتكو   االسم اإلهلي   ة اليت يذكرها، ألن  هذا االستهالل اشرتاكهما يف األمساء اإلهلي  

ى، فهما املنتمي لعامل الغيب، ومن العبد الذي ُتشكِّل نفسه الوعاء هلذا االسم، الصورة اليت هبا وفيها يتجل   من الرب  

                                                 
 .342و 341، مصدر سابق، الصفحتان 2 الفصوص؛ 223و 222، مصدر سابق، الصفحتان 1الفصوص  1
 .28و 27، اآليتان الفجرسورة  2
، هذا كل ه يوضح توضيًحا خاصًّا حضور الكل  92، مصدر سابق، الصفحة 1الفصوص  3 يف الفرد، تفر د وُتي ز العالقة املشرتكة بني الرب  وعبده،  . يف الفص اإلمساعيلي 

 " للداللة عليها.Kathénothéisme mystique  وهي من ثوابت التجربة الروحي ة اليت تقد منا مبصطلح "العبادة التداولي ة الصوفي ة
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 ،ةبني الرمحة اإلهلي   اد شعور إهلي  احت  ه ن  ه االشرتاك الناتج عن جمموع وجهيهما، إ. إن  1يتبادالن الفعل واالنفعال بينهما
{ )أي أنت، الذي تصري بشوقنا إليك وشعورنا ِإيَّاَك نَ ْعُبدُ عليه اآلية الرئيسة: } الذي تنص   ،والشوق اإلنساين  

نا { )أي أنت الذي تستجيب لنا، ألن  َوِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ } (،، فهذا الشعور هو يصي ُِّرك ذلك الرب  تك ربًّا رحيًمابإلوهي  
ة ي احلكمة اإلهلي  ، ولكن ا نشهد جتل  القوّيي   عن الفكر اإلسالمي   بعيدون جدًّا وحن بال شك   ،نستجيب لك(. هنا

 عظمتها.    البن عريب بكل  

نه وة الفاحتة، هو ما تتضم  عن طريق تال ى يف شكل حديث محيمّيكن تقدّيه للعبادة اليت تؤد   أفضل شرح
  :أبيات شعر أدرجها ابن عريب

 2فيحمدين وأمحده                   ويع بدين وأع بده""                          

بإظهاره للصور اليت انغرست فيها  ي احلق  ، وصالة اهلل هذه هي جتل  صالة اإلنسان هي صالة اهلل ن  )وهذا يعين أ
حدِ  ، فظهر وانكشف لنفسه فيها، داعًياهؤ أمسا

ُ
 لكل   ،يف احلقيقة ،ثنفسه لعبادة نفسه، فهو بالتال الفاعل امل

 األفعال الناجتة عن هذه الصور(.

 ففي حال أُقر  به                     ..........""                          

 يب(، اخلاص   يف صورة الرب   اى، ُمفرَّدً )أي حني يتجل  

 ".........                    ويف األعيان أجحده"                           

 ةداتنا السرمدي  ه على مستوى الذات املطلقة، اليت احتوت على األعيان غري الظاهرة ألمسائه، أي تفر  )ألن  
 عروف وغري موجود بالنسبة لنا(.       الكامنة، هو غري م

 فيعرفين وأن ك ره                     ...........""                          

 ه غري ظاهر(.من جانيب، إذ إن   وف من جانبه، دون أن يكون معروفًا معر )أي يف عامل الغيب، حيث إين  

 "..........                    وأعرف ه فأش ه ده"                           

 (.يف عيين الثابتة مسبًقا بقدر استعدادي، االستعداد املهي أ ي الذي ُوِهب ليف التجل   )أي ظاهرًا، مرئيًّا

                                                 
ه الصفة إال  حني يكون ث ة شيء معروف من جانبه؛ وبالعكس، فألن ه معروف من جانب من يتجل ى فيه مبعرفته إي اه، الرب  الذي هو العارف )الفاعل( ال يوجد هبذ 1

ان رف. هذان مها الوجهان اللذفهو بدوره أيًضا، وبنفس املعىن، يكون مفعواًل )هو املعروف(، بينما من كان، باملعىن األول، موضوع معرفته، ُيصبح حينئذ الفاعل، العا
 يت خذمها هنا الشكالن الوجودي ان املكو نان لقطيب احلقيقة الواحدة؛ بتقل ب أحدمها يف اآلخر.

 ؛ الشرح بني األهل ة هو ِمن وضِعنا.83، مصدر سابق، الصفحة 1الفصوص  2
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 ال غين وأن ا                   أساعده فأسعده؟" ب " ف أن                            

الظاهر، والذي يتعنيَّ   عينها، فهذه منزَّهة عن الوصف، بل هو يشري إىل احلق   )ال يشري السؤال إىل ذات احلق  
  .  1ختتفي بدونه(ا ُّيثِّل العبد ِسرَّها، إذ إن   ة، ربوبي  شخصي   ة يف صورة رب  مر   كل  

 أوجدين                ........." لذاك احلق  "                          

 ة(.)بإظهاره لوجودي، وإخراجه عيين الكامنة فيه إىل صورهتا املرئي  

 وجده" ".........                          فأعلمه فأُ                           

، ال الكنز املخفي  ، اإلله غري املعروف ، ألن  شخصي   يُ ْوَجُد اهلل له وبه كإله ظاهر، ورب  ين أنا هو من )أي إن  
 يوجد ألحد، فهو ال وجود حمض(.

 ق يفَّ مقصده".بذا جاء احلديث لنا                   وحق  "                         

، كما ينظر إليها ابن عريب. فهي تُعربِّ مبهارة فائقة عن لعبادةة هي أفضل شرح لهذه األبيات القصري  قلنا إن  
كما جيب أن نفهمه، أي   ى وسائلهم يف التعبري. فاألبيات تُوضِّح معىن الصالةة الذي طاملا حتد  سبب عذاب الصوفي  

 صال بني العابد واملعبود، وبني احملب  عن العبد من طرف واحد؛ بل هي ات   اناجتً  ا ليست فعاًل ن  ا صالة خالقة، ألإن  
ه، وهذا هو فعل بني العبد ورب   communicatio nominum ةصال هو تبادل لألمساء اإلهلي  ، ات  واحملبوب

له، حبيث يكون العبد  صيتشخ  الذي  ي والرب  ة بني املصل  ق الوحدة اجلوهري  ة للفاحتة حتق  فالتالوة اخلفي  اخللق عينه. 
نا بعيدون ن  هو احملبوب. ال ريب أ ه. يف هذا التبادل، ُيصبح العابد هو املعبود؛ واحملب  لرب   ل والضروري  املكم   احلد  
ا  اهبنا نشهد كيف تُفهم روح القرآن حني جُير  ، ولكن  َمارسة الدين الرمسي  ة القرآن، كما تفرتضها عن حرفي   ،هنا ،جدًّ

 . يف طقسه اخلاص   كنسخة من نشيد األنشاد  الصويف  

يف نفس  ،يشرتك فيهما، اللذين ل واآلخراألو   يتبادل امسَ  ،على وجه اخلصوص ،ة يقتضيتبادل األمساء اإلهلي  
ا . وسوف نرى عم  ه، صالة اخلالق املخلوقصالة رب   ،يف نفس الوقت ،صالة العبد هي ه، ألن  العبد ورب   ،الوقت

، إذ هو خلق أو زيًفا ،اإلله املخلوق بالصالة هو ليس ِخداًعا يكمن هنا، وهلذا فإن   ةالواردات اإلهلي   سر   قريب أن  
، كما رآها ابن عريب يف جتربته أو رؤية صورة اهلل احلاصلة يف الصالة ،ةاخليالي   املشاهدة ا فإن  وهلذا أيضً  .نفسه بنفسه

، كما هي ة به، صورة وجوده الصميمي  . هي يف احلقيقة ُتظهر له صورته اخلاص  هي ليست شيًئا عبثيًّاة، الشهودي  

                                                 
 ظهر ]أي اختفى[ لبطلت الربوبي ة".سرًّا وهو أنت، لو  : "إن للربوبيةانظر، حديث سهل التسرتي 1
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ه الذي يتعرَّف على نفسه فيها من وراء األزمنة، ومن قبل اخللق الذي هو عند رب   ،ومنذ األزل ،معروفة يف السر  
 أو رؤية. ،مشاهدة ورة اليت ليست سوى جتديد، أو تكرار حيدث عند كل  ، الصاألصلي   ي اإلهلي  خيال التجل  

. ال حيمل التعبري هنا معىًن هذا هو الطلب يف اللحظة الثالثة من احلديث اخلاص   ؛{اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ }
ه اه رب  اليت وهبها إي   ةموجود استعداده لالضطالع باملظهري   ق عليه كل  ه يشري إىل الدرب الذي حُيق  ، إن  1أخالقيًّا
، أي ما جيب أن ق املوجود نفسه عينه الثابتةيظهر فيه وله وبه، وهكذا  حيق   الرب   ؛ وهي وظيفة تقوم على أن  اخلاص  

دام  الذي يسلكه وجوده. وينسحب ذلك على مجيع املوجودات، مجيع املخلوقات، مايكون. هذا هو الدرب 
حيتاج إىل عبده لُيظهر نفسه؛  . فاحلق  ة جتل  ة، إمكاني  ة إهلي  د إمكاني  هو جمر   ،وجودها هو وجود إمكان، وبالتال

للوجود، هو يف  نفسه، واستعدادهليمنحه الوجود. هبذا املعىن، يكون وجود العبد  وبالعكس، حيتاج العبد إىل احلق  
ن استجابته، هذا الطلب يتضم   والكامل؛ ولكن   ق التام  التحق   صالته )دعاء باالستعداد(، حيث يطلب وجوده العيين  

فأحببت أن  اخمفيًّ  يف اخلروج من العزلة: "كنت كنزًا  عن رغبة املعبود، الذي مل يزل غري معروف،إذ هو ال يُعربِّ إال  
 أعرف".

 المشاكالت
ع إىل خلق عامل املتطل   ينا ملعىن اخلَلق يف الصالة، نقف على دور الصالة يف التحقيق الدائم ملشيئة احلق  بتقص  

أو  Deus absconditus الكائنات، إىل إظهار نفسه فيها ليعرف نفسه فيها، باختصار، مشيئة اإلله املسترت
 ،صالة حلظة يف كل   صالة، كل   كل  إًذا،  . ي اإلهلي  ع إىل التجل  املتطل   Theos agnostos اإلله غري املعروف

الة، ذلك للص ة الصالة املعىن الكوين  ويرتبط خبالقي  . جديد، باملعىن الذي ذكرناه سابًقا، خلق جتديد للخلق ،هي
شاكالت يرمسها  . ويظهر هذا املعىن الكوين  يف صالة رقيب الشمس برقليس املعىن الذي أدركه جي ًدا

ُ
يف نوعني من امل

ف وهو يُنِتج من جديد، يف اإلسالم بأن يظهروا لنا التصو   اا شديدً ون اهتمامً ابن عريب وُشرَّاحه، والذين كانوا يهتم  
شاكالت  املعروف يف أماكن أخرى وباألخص   ة للوعي الصويف  نفسه، الطرق واألناط الذهني  

ُ
يف اهلند. إحدى هذه امل

شاكلة األخرى فهي عبارة عن . أم  microcosme لعامله األصغر ي نفسه كإمامل املصل  هي عبارة عن ُتث  
ُ
ا امل

 خلق العامل، أي العامل األكرب ة للصالة )املقامة على انفراد( تتشاكل مع حركاتجعل احلركات التعبدي  
macrocosme شاكالت حتصر معىن الصالة

ُ
ة، فهي ر لغايتها الشهودي  س وترب  اخلالقة؛ وهي تُِعد  وتؤس  . هذه امل

 يف خدمة الصالة اخليال اخلالق اه الغاية،خلق جديد. وهكذا وحن نسري باجت   ا حتديًداجديد، ألن   على جتل   تدل  
 .اخلالقة، برتكيز مجيع قوى القلب، باهلمَّة

                                                 
؛ الصراط، هو درب الوجود الذي يسلكه كل  موجود، 342، مصدر سابق، الصفحة 2الفصوص وما يليها، و 106، مصدر سابق، الصفحة 1الفصوص قارن  1

 الدرب الذي يسري عليه ألن ه هو من هو، ألن ه ّيثل وجوده.
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شاكالت تُْدِخُل فكرة اإلمام
ُ
املؤمنني، الذين  ويف االستعمال الدارج، َمْن يقف أمام ، َمْن يقود،أوىل هذه امل

 ة ُتاًما، هو يف النهاية كاهن املسجد، وهي وظيفة مستقل  صالة. اإلمام، يف املذهب السين   يتابعون حركاته يف إقامة ال
. إذ ُتشري كلمة إمام إىل ة للشخص. بينما خيتلف األمر ُتام االختالف يف التشي عة والروحي  عن الصفات األخالقي  

ة وحو املعىن للبشري   ، القادة الروحي ني1ةيات لأللوهي  ة جتل  وترائياهتا الدنيوي   ات اليت كانت يف مظاهرهاتلك الشخصي  
ة خذ يف وجودها العال دور كيانات نشكوني  للوحي، بينما هي تت   salvifique واخلالصي   الباطين  

cosmogoniques  يف حتديد تسمية  ة األطهارهني وحو شخوص األئم  ة االعتقاد واإلخالص املوج  . وتظهر أمهي
، ة، إمام هذا الزمان، اإلمام الثاين عشر، هو يف الغيبةعشري   ة بالشيعة. وعند الشيعة اإلثينكتسمية خاص    ةإمامي  

إمامة الصالة. يف  ]إلياس[. وهو وحده من ّيلك حق   ا[ وإيلي  ]إدريس ْخُتِطف أخنوخاْخُتِطف من هذا العامل كما ا
ة العالية؛ وهم ال ات جُمرَّبة، وُمعرَتف بقيمتها الروحي  غيابه، ال يقوم هبذا الدور كهان املساجد البسطاء، بل شخصي  

ة. ووفق عاداته اخلاص   ،وسط اجملتمع اء مقامهم حيدث تدرجييًّ هبم وإعال االعرتاف يُعيَّنون على غرار املوظفني، بل إن  
 اب  لإلمام احلقيقي  حال سوى نو   ، وهم ليسوا على أي  نادرةً  لة جد  ات املؤه  ا كانت مثل هذه الشخصي  ولكن مل  
أو  ،، ألدب األدعيةةر العظيم، يف اإلمامي  التطو  . ومن هنا يُفضِّل التعب د منفرًدا اإلمامي   ، فاملؤمن الشيعي  الغائب

 .2ةالعبادات االنفرادي  

يصفه  الذي رأينا ابن عريب للتو   د هو بالتأكيد، وألسباب عميقة، ّييل للطقس االنفرادي  هذا النوع من التعب  
، عامله األصغر. فهو إمام املالئكة جتاه عامله اخلاص   يف مقام اإلمام ، احلديث احلميم. وفيه يقوم الصويف  باملناجاة

ة. نفراد، العبادة الشخصي  نا هو االالشرط ه ني يف املسجد دون أن يُ َروا. ولكن  ني كاملصل  ، املصطف  املصل ني خلفه
فقد حصل له رتبة الرسل يف  ى وحده،ي خلف العبد إذا صل  املالئكة ُتصل   ، فإن  هو إمام بال شك   مصل   ل  ك  "فإن  

شاكلة  ،اإذً  ،ي كإمام لعامله األصغر، هو. املصل  3"وهي النيابة عن اهلل ،الصالة
ُ
ُد لنا هذه امل نائب اخلالق. وهكذا ُُتَهِّ

 الطريق لفهم معىن الصالة اخلالقة.
                                                 

1 Jahrbuch XXIII -, Eranosnaissance spirituelle dans la Gnose ismaélienneEpiphanie divine et H. Corbin, 
(Zurich, 1953), pp. 193—226. 

تواريخ مناسبات  ، الزيارات الذهني ة، مبراعاة جدول توقيت وروزنامة للعبادات مفصولني، يستخدمهما املؤمن لفروضه اخلاص ة، وهي حتد د أساًساتؤد ى احلجج الروحي ة 2
واألئمة االثين عشر(. فثم ة إمام لكل  يوم من أي ام األسبوع، ولكل  ساعة من ساعات النهار، ولكل  ساعة من ساعات الليل.  ، فاطمة)حمم د املعصومني األربعة عشر

أن الديين . وقد سبق  ، وهو كنز لعلم النفس، للشيخ عب اس القم يمفاتيح الجناناًسا، إىل كتاب صلوات دارج االستعمال اليوم يف إيران، أال وهو وسوف نشري هنا، أس
، واحلكمة اإلهلي ة البن عريب )ظهور شخوص األئم ة يف التجل يات اإلهلي ة، هو موضوع تأم ل مازال شائًعا حىت  اليوم  بي َّن ا االندماج الذي حدث بني مبحث اإلمامة الشيعي 

 ة اإلهلي ة فيها.بني الدراويش الذهبي ة يف إيران(. وهذا يطرح، كذلك، مسألة أصول معجم ابن عريب، ومدرسته، وترسيمات احلكم
 : "كل  مالك هو كل  الكنيسة" يف كتابه:سويدنبورغ . نستدعي هنا مقولة223، مصدر سابق، الصفحة 1الفصوص  3

E. Swedenborg, De Coelo et Inferno ex auditis et visis, §§ 52 et 72. 
 .Epiphanie divine… ibid, p. 207 انظر دراستنا: 
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دة عن علم الكون ، املتول  الفسيولوجيا اللطيفةإىل  ؟ هنا جند من جديد إشارةً مالئكة العامل األصغرما هي 
جزء يف الكون  لكل   ن  . ووحن نعرف أة اللذين حيوِّالن جسم اإلنسان إىل عامل أصغروالفسيولوجيا الكوني   ،النفسي  

صدرت عن قوى اإلنسان  مالئكة العامل األكرب الكون موجود يف اإلنسان. ومثلما أن   نظريه يف اإلنسان، ولذا فكل  
سم  l'Homme Primordial األصلي  

ُ
هي كذلك القوى  ، فمالئكة العامل األصغرى روح، عن املالك امل

. هذه القوى، بتمثيلها باملالئكة، أُحيلت إىل مراكز وجوارح لطيفة؛ 1ة لإلنسان الفردة والروحي  ة والنفسي  الطبيعي  
؛ وهناك إشارات ق بالعامل األصغراألصغر، املتعل   خذ شكل علم املالئكةيت   يفةفرتكيب اجلسم يف الفسيولوجيا اللط

بوظيفة  للمالئكة، يقوم الصويف  فناء يل إىل . فبالنسبة هلذا العامل األصغر الذي أُح2رة إىل ذلك عند مجيع كت ابنامتكر  
سارر يف ترتيل هرمس . ووضعه مشابه ُتاًمااإلمام

ُ
(، حيث يقوم املصطفى 13، ةالمجموعة الهرمسي  ) لوضع امل

ة يفَّ بدعوة تلك القوى للصالة معه: "يا قواي الكائنة الساكنة فيه، املبعوث كابن اهلل، بسبب القوى اإلهلي  
ه ة لإلنسان، فيمكن القول إن  ، أصبح العني الروحي  Noûsاهلل، العقل  ومبا أن   ."أنشدي...أنشدي حسب إراديت

                                                                                                                                                           

 
، الطبعة الثالثة )مصطفى البايب احلليب، شرح فصوص الحكمم( ]القاشاين، عبد الرزاق، 1903ه؛ 1321)القاهرة،  شرح فصوص الحكمعبد الرزاق الكاشاين،  1

[؛ حول هذا التشاكل، 341]البايب احلليب، ص 278صفحة الم(. اختصارًا نشري إىل الكتاب ب "شرح الكاشاين" وإىل هذه الطبعة ب "البايب احلليب"[. 1987-ه1407
م(. ]بريوت: دار الكتب 1887-1886ه؛ 1304، الطبعة الثانية )القاهرة، كتاب اإلنسان الكامل في معرفة األواخر واألوائلانظر، أيًضا، عبد الكرمي اجليلي، 

 [.195( ]العلمي ة، الصفحة 51باب )ال 10، الصفحة 2م(. اختصارًا نشري إىل هذه الطبعة ب "العلمي ة"[، اجلزء 2005ه؛ 1426العلمي ة، 
ه(، 1292)تربيز،  الدر ة النجفي ة للمريزا إبراهيم اخلوئي، هناك الكثري من املراجع اليت ّيكن ذكرها؛ ولكن ا سنقتصر هنا على اثنني منهما: شرح نج البالغة 2

، أحد أعالم التصو ف اإليراين  يف القرن اخلامس عشر امليالدي  )تويف  ؛ وواحدة من الرسائل العديدة )غري املنشورة( لشاه نعمت اهلل ول الكرماين31إىل  29الصفحات 
أربع مراتب تشري إليها حروف اهلل األربعة، وهي القلب والعقل والروح والنفس. وحيمل هذه املراتب األربع  م(، واليت نقتطف منها هذه الفقرة: "هناك1431ه؛ 834

، ألن  العقل يقابل ميكائيل، ألن القلب وعاء العلم، وجربائيل هو واسطة العلم. فاملعىن املراد من لفَظي جربائيل والقلب هو واحد. و أربعة مالئكة: فالقلب يقابل جربائيل
، وهو العلم واملعرفة. والروح تقابل إسرافيل ، ألن  بيده الصور اإلهلي ة، وهي الصفات اإلهلي ة املكنونة يف ميكائيل واسطة الرزق، والعقل هو، أيًضا، واسطة الرزق احلقيقي 

(. وصفة إسرافيل هي النفخ يف الصور. والنفس تقابل 72، اآلية ص؛ سورة 29، اآلية الحجر)سورة  َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحيوح تلك الروح، والنفخ يتعلق بالر 
األرواح، وحقيقة كل  شيء هي روحه. وكما أن  هذه املراتب ([. وعزرائيل هو قابض 10، اآلية الفتح)سورة  َيُد اللَِّه فَ ْوَق أَْيِديِهمْ ، وهي صورة فوقي ة احلق  ]عزرائيل

: فاملاء هو صورة جربائيل، والرتاب صورة ميكائيل، واهلواء صورة إسرافيل، والنار صورة األربع يقابلها املالئكة األربعة، فهذه، أيًضا، تقابلها عناصر الطبيعة األربعة
"( ]ورد هذا النص  يف الرسائل املطبوعة: نعمت اهلل وىل )شاه(،  اية اخلوارزمي: "أنا وعلي  عزرائيل" )رسالة يف رو  رساله من شجرة واحدة، وسائر الناس من شجر شىت 

، )خبش هشتم 3شاهنشاهى( جلد  2536قاه نعمت اللهى، ، به سعى: دكرت جواد نورخبش )هتران: انتشارات خانهاى حضرت سيد نور الدين شاه نعمت اهلل ولى
ستبطانًا له، جند يف كتاب حديث من ا العامل األصغر ، الذي ّيث ل علم مالئكة[(. على مستوى العامل األكرب313و 312رساله حرف( الصفحتان  -20در حروف: 

ه، اللوحات امللحقة(، شكاًل مرسوًما حيتوي اآليت: إسرافيل، الروح الكل ي  )احلضرة الواحدي ة(، الركن األّين األعلى 1374كتب السلسلة الذهبي ة )شرياز: آثار امحديه، 
، الركن األيسر األعلى من العرش، اجلربوت األصغر، نور أبيض. ميكائيل، النفس الكلي ة، الرك ، اجلربوتمن العرش ن األّين األعظم، نور أصفر. جربائيل، العقل الكلي 

امللكوت األصغر، نور أخضر. جمرد أمثلة عن التعقيد  ، الركن األيسر األسفل من العرش،األسفل من العرش، امللكوت األعظم، نور أمحر. عزرائيل، الطبيعة الكلي ة
 ، انظر دراستنا: الشديد هلذه الرتسيمات وتنو عاهتا. حول محلة العرش

H. Corbin, Réalisme et symbolisme des couleurs en cosmologie shî'ite, Eranos-Jahrbuch, 41/1972, pp. 
109-176. 

 .Trône، وعرش couleur، مفرديت لون  En Islam iranienيف كش اف كتابنا  ،وانظر
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يف  ،اإلمام. ووحن نقرأ الشيء نفسه عند ابن عريب. حني ينطق 1عندما ُّيجِّد املبعوث اهلل، فإن اهلل نفسه ُّيجِّد نفسه
نا ولك : "رب  هبذه الكلمات: "مسع اهلل ملن محده"، فيجيبه املعاونون، أي مالئكة العامل األصغر ،التحميدة األخرية

     .2"د ابن عريب: "فإن اهلل قال على لسان عبده مسع اهلل ملن محدهاحلمد"، ويؤك  

شاكلة الثانية هي ُمشاكلة ال
ُ
د من آن والفعل البادئ للكون، املتجد   ،cosmologie صالة مع علم الكونامل

شاكلة األوىل. فهي مبني   إىل آن، وهي إمجااًل 
ُ
 دة يف الصالة املفروضة،ة  على أوضاع اجلسد كما هي حمد  تُعزِّز امل

الوضوح املطلوب، ما هي صالة اإلنسان وما هي صالة  م بكل  القيام، الركوع، السجود. ويف هذه املناسبة، سنتعل  
ا حدامها باألخرى. إن  وإ ،، إحدامها لألخرىوحضور مشرتك ،وتواطؤ ،، وما هنالك بني الصالتني من تعاضداهلل

حركة معقولة خالصة تنقل عامل املوجودات من حالة االختفاء والكمون، إىل حالة الظهور يف الوجود احملسوس، وهو 
ة إىل احملسوس، ّيكن إرجاع حركات الكائنات الطبيعي   يف عامل الشهادة. يف هذا العامل املرئي   ي اإلهلي  ما يكوِّن التجل  

 طقس الصالة جيمع هذه احلركات الثالث: ن  أالثة أبعاد(. واحلال ثالثة أصناف )أي ث

جه رأسه ي. وهي حالة نو اإلنسان، الذي يت  ة احلركة الصاعدة املستقيمة، واليت تُناظر حالة قيام املصل  ث   .أ 
 وحو السماء.

 احليوان.اه نو ي وقت الركوع. وهو اجت  ة، املناظرة حلال املصل  ة احلركة األفقي  ث   .ب
 ة احلركة اهلابطة املنكوسة، املناظرة للسجود. وهي حركة النبات، الذي يغرس جذوره. ث   .ج

 وخلق جديد. وهكذا تعيد الصالة إنتاج حركات الكون املخلوق؛ وبذلك فهي نفسها جتديد للخلق

ب لنشوء ، املسب  ي اإلهلي  إىل التجل   Deus absconditus ملسترتا حركة الفكر احملض وهي َتطل ع اإلله اأم  
 مل، فالتشاكالت عينها تظهر فيها:العا

                                                 
  IV (Paris, 1954), pp.248 ff.La Révélation d'Hermès TrismégisteJ. Festugière, -A , :جان فستوجيري-انظر كتاب آندريه 1

 [.140، ترمجة عبد اهلادي عباس، الصفحة المثل ث العظمة هرمسالعريب  للسطر املقتبس من النشيد السر ي  هو من كتاب لويس مينار،  ]النص  
 
م إذا مسعوا )أتباع ابن سامل البصري . قارن بالقول الوارد يف مقالة الساملي ة223، مصدر سابق، الصفحة 1فصوص  2 (: "إن  اهلل تعاىل يقرأ على لسان كل  قارئ، وإن 

ا يسمعونه من اهلل" ، الصفحة 1م(، اجلزء 1997)بريوت: دار الكتب العلمي ة،  الغنية لطالبي طريق الحق  عز  وجل  عبد القادر اجليالين، ؛ القرآن من قارئ، فإن 
 ( يف كتابه:14)القول  ، الذي أورده ماسينيون192

L. Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, 2e éd. (Paris, 1954), 
p. 299 [(Paris: Editions du Cerf, 1999), p. 299]. 

اه التحليل الذي ات بعناه هنا ّينعنا من َماهاة هذ ه املقولة مع "اوحالل واحدي )ولكن  اجت  moniste ل"، دون أن يدعونا ذلك إىل إرجاعها إىل القوّيي ة لقاعدة التأم   
 اإلسالمي ة(.
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ألجل إجياده، أي إظهاره، إخراجه إىل  وحو العامل السفلي   ἐπιστροφή ُههُ ، تَ َوجة للحق  ة احلركة اإلرادي  ث   .أ
 ظرة للسجود، حلركة جذور النبات(.النور، وهذه حركة هابطة إىل العمق )منا

وكذلك النسب بينها. وهذا هو  ة واألعيان الثابتة، عامل األمساء اإلهلي  وحو العامل العلوي   اإلهلي   هالتوج  ة ث   .ب
 اظرة للقيام، حركة نو اإلنسان(.ية لألرواح واألنفس )مناإلبداع حبركة صاعدة جمل  

طة بني العاملني، من أفق إىل أفق )مناظر للركوع، احلركة ة املتوس  وحو األجرام السماوي   ه اإلهلي  التوج   ة أخريًاث   .ج
 له.   إجيادي   مبا هي جتل   ف صالة احلق  ل  ه يؤ ة لنمو احليوان(. وهذا كل  األفقي  

مبرحلة، عبادة املؤمن،  ناظره، مرحلةً ، تُ األصلي   ي اإلهلي  من اإلبداع، وهو اهلبة األوىل، التجل   اهذا، بدءً  كل  
 ،ركر  اجلسم أثناء الصالة تُ ر حدوث اخللق. فحركات وأوضاع باحلركات الثالث اليت يفرضها على جسده واليت تكر  

هي جتديد  ،إًذا ،امل وإظهار نفسه فيه. الصالةاهلل يف خلقه للعامل، أي إظهاره للع حدوث حركات ،وبشكل دقيق
. فصالة ي اإلهلي  ع والرغبة يف التجل  قابالن للتشاكل؛ كالمها يصدر عن نفس التطل   للخلق اخلالق. فاإلبداع والعبادة

تراه )أي العبد الذي هو ]أي  ، ولكن يف مرآة هي أيًضا، هي توقه إىل إظهار نفسه، إىل رؤية نفسه يف مرآةاحلق  
ي، ق هذا التوق؛ فاملصل  الة العبد حتق  من أمسائه(. ص ،أو ذاك ،[ هذا االسمله، العبد الذي منحه ]احلق   [ رب  احلق  

 ه قد ال يرى صورة احلق  هذه يف أعمق أعماق نفسه. ولكن   لتلك الصورة، فهو يرى صورة احلق   عندما ُيصبح مرآةً 
 .1عند اإلله املسترت ي اإلهلي  وهي التوق إىل التجل   ،، ما مل تكن رؤيته هي صالة احلق  ًداأب

 ر، األنثميسسل، احلضور املتكر  ، الذِكر، التأم  ي  املزمور السر  ، ج املناجاةالعقدة اليت تتو   ها وحن نقرتب من حل  
enthymesis صحيح يقول: "أنا جليس من ذكرين  ة خرب إهلي  . وث  فقد جالس احلق   حاضًرا احلق  . وَمْن ذكر

دام ذا بصر. فهذه  ه يرى من جيالسه، ماأن   ه، فال بد  ه هو جمالسة لرب  ا كان ذكره لرب  )أي من استحضرين(". ومل  
م يعلم رتبته يف التقد   مصل   كل    عريب برصانة، إن  مل يكن ذا بصر مل يره. فمن هنا، يقول ابن ورؤية. فإن  مشاهدة
ه ال يراه على هذا النحو، فإن مل يره، وهي قلبه، أو إن   ،ى له يف اجلارحة اللطيفةه يتجل  ه يرى رب  ا أن  . فإم  الروحاين  

ي )كون اإلمام صورة التجل   ة اليت تفوح منها رائحة مبحث اإلمامة الشيعي  ه يراه. هذه الوصي  فليعبده باإلّيان كأن  
"يلقي  نوليكن َم   ،3"ه عند مناجاتهله يف قبلت. "فيخي  ال دعوة لتفعيل قدرة اخليال الفع  ، ما هي إال   2املثلى( اإلهلي  

 .ةً عملي   َمارسةً  ي اإلهلي  التجل   ؛ باختصار، ليمارس نج صالةلواردات احلق   (37اآلية ، ق)راجع سورة  السمع"
 ةالواردات اإللهي   سر  

                                                 
 [.342]البايب احلليب، الصفحة  279، مصدر سابق، الصفحة شرح الكاشاني؛  224، مصدر سابق، الصفحة 1الفصوص انظر، خبصوص هذه املشاكلة،  1
 ibid, pp. 223.Epiphanie divine , "؛ا مل أره"، و"من مل يعرف إمامه مل يعرف ربهاملذكورين يف دراستنا، "ما كنت أعبد ربًّ قارن باحلديثني،  2
 223فحة الص،  1فصوص 3
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ة، فكما تقول اآلية الروحي  ر حالته ويتبص   ،نفسه بنفسه ب كل  الرهان بالنسبة ملريد ابن عريب خطري. فليجر   ،إًذا
ْنَساُن َعَلى نَ ْفِسِه َبِصريَة ، َوَلْو أَْلَقى َمَعاِذيرَهُ ة: }القرآني   ه مل ة أثناء الصالة، فألن  اإلهلي   تالواردا. فإن مل يدرك 1{َبِل اإْلِ

ن وليس َم   ،ليس ُمصلًِّياعلى السمع والرؤية، فهو يف احلقيقة  مل يكن قادرًا ،؛ ولذا2هحقيقًة مع رب   يكن حاضرًا
على ثالث مراتب:  ،. فما أمسيناه نج صالة ابن عريب حيتوي3{َكاَن َلُه قَ ْلب  أَْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيد  }

. املرتبطة حبال الفناء، تلك 4احلضور، السمع، والرؤية. فمن يفتقد إحدى هذه املراتب، يبقى خارج الصالة وآثارها
الشخص، بل على غيبته عن نفسه، وهذا  يف مصطلحات ابن عريب على تالشي هذه الكلمة ال تدل   ن  وقد رأينا أ

 ة.ته اخلاص  يف حضر  جلعل عبده حاضًرا ، وهي هنا الفعل الذي يقوم به الرب  ةهو شرط إدراك الذِكر، الواردة اإلهلي  

ما.  كحديث محيم بدونا، يستلزم بنيةً   الصالة ال تتم   ،ةوجود واردة إهلي   هنا. إن   ةً أساسي   ّيكننا أن ُنيِّز قضيةً 
 كالم عن مبادرة. بتعبري آخر، َمنيقوم باملبادرة، وما هو معىن ال عمَّن ية هي بنية حوار، وهي تطرح سؤااًل هذه البن

وفق ما ُّيليه   يبذل جهده يف حتليل هذه البنيةّيلك الدور الثاين؟ سوف نشاهد ابن عريب ، وَمنلّيلك الدور األو  
 ة.يف حكمته اإلهلي   وأصالةً  احلدس األكثر عمًقا

لقلب   اآلن. ما ُّينح من جتل  ، كما شاهدنا حىت  الهذه البنية من عمل اخليال الفع  ُتستخَلص ل، يف املقام األو  
م بصيغة تكل   لنيب  ا . هلذا فإن  صالة احلق  ي نفسه هو هذا التجل   ي، ألن  ، ال إىل املصل  ي، هو أمر راجع إىل احلق  املصل  
 آخر لنفس جذر الفعل: "من ، يوضح ابن عريب معىًن أيًضا ،أو. ة عيين يف الصالة""وُجعلت قر   للمفعول املبين  

وهذا ما  .واحملبوب بني احملب   ي  ، املزمور السر  ا املناجاة]أي يف الصالة[، إذ إن   5العني عند رؤيته" االستقرار: فتستقر  
حرمة وقت الصالة، والنهي عن قطعها، أو االلتفات إىل شيء أثناءها )االلتفات شيء خيتلسه  ،أيًضا ،عليه يدل  

                                                 
 .225، مصدر سابق، الصفحة 1الفصوص ؛ 15و 14، اآليتان القيامةسورة  1
)يكون(،  sum)أمام( و praeمقطعني ، وهو مكو ن من praesens. فأصلها الالتيين هو présentيلفت كوربان نظر القارئ هنا إىل معىن كلمة حاضر  2

واملالحظة األخرية . ا"(، فيصبح املعىن: "يكونون معً )يكون sum)مًعا( و conاملكونة من مقطعني:  consensفيصبح املعىن: "يكون أمام" ومثلها كلمة توافق 
 F. Schelling, Introduction à laإىل الفرنسي ة:  S. Jankelevitch، يف كتابه الذي ترمجه جانكليفتش Schelling أوردها شيلنغ

philosophie de la mythologie, tr. S. Jankelevitch, II, p. 48. 
 .37، اآلية قسورة  3
)سورة  ِإنَّ الصَّاَلَة تَ ن َْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ . من بني آثار أخرى، هناك إيناع اآلية القرآني ة: 323العلمي ة، الصفحة  ؛436صفحة الانظر شرح بال أفندي،  4

(؛ ويلفت 224مصدر سابق، الصفحة  ،1الفصوص (، "ألن ه ُشرِّع للمصل ي أال  يتصر ف يف غري هذه العبادة ما دام فيها ويقال له ُمصل " )45، اآلية العنكبوت
الذي ال تصدر فيه عن العبد فاحشة، ألن  العبد يف مقام ال  ( انتباهنا إىل تأويل اآلية املذكورة. فالصلة ُتث ل املقام343، مصدر سابق، الصفحة 2الفصوص الشرح )

 خُياطب فيه بالتكاليف اليت تُفرِّق بني الطاعة واملعصية
" )تربد، قر ة العني225، مصدر سابق، الصفحة 1لفصوص ا 5 ( بتأم ل احملبوب، . ث ة ازدواج يف املعىن بني اجلذر قَ رَّ "بَ َرَد، سلى" واستقر  "ثبت، سكن". فالعني "تقر 

)جتل ي صفات احلق  يف العامل اخلارجي (، أو مشاهدًة عقلي ًة. وهكذا يفس ر ابن  فال تتحو ل عني احملب  عنه إىل شيء غريه، سواء كان ذلك شيًئا ماديًّا، أو ظاهرًة حمسوسةً 
 [.344و 343، مصدر سابق، الصفحتان 2الفصوص عريب املعىن الدارج لكلمة "قرَّة" باملعىن الثاين، أي االستقرار ]
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ي التجل   ن  أن يبنيِّ أ ، أراد النيب  للمفعول (. بتعبريه بصيغة املبين  1الشيطان من صالة العبد فيحرمه مشاهدة حمبوبه
ي ويُظهر نفسه " )فاهلل هو الذي يصل  "صالة احلق   ،اًل أو   ،الصالة هي مرتبط مبمارسة الصالة، ألن   الذهين   اإلهلي  

، وهذا ما تنطوي عليه فكرة التجل   بد   يف ذاته، ال . فمن املستحيل مشاهدة احلق  2لنفسه( . ي اإلهلي  من سند وتعني 
هذه  ن  ألنا أن نقول  . ومثلما يصح  3ل هذا السند، ُتسقط الصورة واليت ُتث  قلب، اهلمَّةعة يف الة اجملم  فالطاقة الروحي  

هذه الصورة تسبقه، أي  أن نقول كذلك إن   وتُعربِّ عنه، يصح   ،، أي تتبع استعدادهالصورة هي نتيجة لوجود الصويف  
، ي إلغواء إله ختي لي  هو الذي يتيح لنا التصد   القانون البنيوي  . وهذا سة يف بنية عينه الثابتةومؤس   ،دة مسبًقاا حمد  إن  
 ولكن  ا. ومهً نتِقص من قدره فاعُترب ا ، مث  وبني ما ُدرَِج على تسميته خيال ي اإلهلي  ه حيظر اخللط بني خيال التجل  ألن  

وهذا القانون، باملقابل،  ب البدء بتخليص اخليال من قانون بنيته.، يتطل  حقيقي  -اله ن   على ألي  ختي  قبول ما هو 
 ة حديثًاث   من التأثري. وكما سنرى، فإن   َمْن يتخيَّل؛ فهي ليست خلًوا صورة هي شاهد مع أو ضد   كل    ن  يقتضي أ

 .ي اإلهلي  الذي ينطوي عليه نج صالة التجل   الذهين   األيقوين   لفن  يضع اخلطوط األوىل لقانون ا

تستلزمان أن ة يات اإلهلي  ، وال بنية التجل  الة اليت يعمل هبا اخليال الفع  ال الكيفي   أنيف املقام الثاين، ّيكن القول 
ره مع منهما بتناوب دو  ا هو وضع يقوم فيه كل  وعبده، وإن   ما يشبه تقاسم األدوار بني الرب   يكون يف الصالة

 ةلشاهد على هذا يف اآلية القرآني  للعبد. وجيد ابن عريب ا وصالةً  للحق   ة صالةً ث   إىل أن   اآلخر. وقد نُ بِّهنا سابًقا
 ،إًذا ،وصالة املالئكة ؛ تنتهي صالة اهلل4{ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَماَلِئَكُتُه لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظ ُلَماِت ِإىَل الن ورِ }

وجييب على  بنية احلوار ة. وهذا يوضح توضيًحا عميًقايات اإلهلي  ية اإلنسان إىل النور، أي إىل التجل  باإلشارة إىل هدا
، وينكشف معه ضمان ةالواردات اإلهلي   ينكشف سر   ،؟ أخريًاأو اآلِخر ،وَمْن هو الثاين ،لسؤال: َمْن هو األو  

 ل ودور اآلخر.، بالتناوب، دور األو  منهما، العبد والرب   الصالة؛ تلك الصالة اليت ُتنح كالًّ  حقيقتها، يف بنية

ا هو أحد بالكلمات، وإن   به، يستخدم ابن عريب جناًسا لفظيًّا، هو ليس تالعًبا ومن وحي فقه اللغة اخلاص  
واليت تُنبِّه الفكر لتشاهبات تتيح له نقالت  ،ةبي  د املعاين لبعض اجلذور يف العر ة الناشئة عن تعد  تلك اجلناسات اللفظي  

ي"، بل على "من ُيصل   ال تعود كلمة "مصلِّي" تدل   ،مثاًل  ،ا. وهكذا، مبفرده، اكتشافها أبدً ال يستطيع اجلدل العقلي  
الثاين، ر" )وهي ُتستعمل للداللة على اجلواد الذي يكون ترتيبه يف حلبة السباق على "من يأيت بعد"، "من يتأخ  

وصالة  على ترتيب العالقة بني صالة احلق   ضوًءا جديًدا ،وبشكل مفاجئ ،ا اجلناس يُلقيل(. هذ"خلف" األو  

                                                 
 .225، مصدر سابق، الصفحة 1الفصوص  1
 .323العلمي ة، الصفحة  ؛436، مصدر سابق، الصفحة شرح بالي أفندي 2
 .243و 323العلمي ة، الصفحتان  ؛438و 437، مصدر سابق، الصفحتان شرح بالي أفندي 3
 .43، اآلية األحزابسورة  4
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ل" و"اآلخر"، "األو   ةوعبده دور املصلِّي، بتناوهبما استقبال األمساء اإلهلي   اه تناوب الرب  د اجت  ه حيد  العبد، أي إن  
 "."الظاهر" و"الباطن ين على الرتتيب لاملناظرَ 

يه لنا بامسه "اآلخر"، أي ، فذلك باعتبار جتل  1ر"ي" و"من يتأخ  ي، "من ُيصل  حني يكون اهلل هو املصل   ،إًذا
، هو بالتحديد ي عليناُيصل  ى له وألجله. فاهلل الذي يعتمد على وجود العبد الذي يتجل   يهجتل   "الظاهر"، حيث إن  

ر ه اإلله الذي خيلقه العبد يف قلبه، سواء بالتفك  يف أن يُعرف(، إن   الكنز املخفي  يه رغبة ق جتل  اإلله الظاهر )والذي حيق  
 "احلق   ما مسِّي اصطالًحا ،اإذً  ،د به. ويدخل يف هذا اجلانبويتقي   ،ينتسب إليه ل، أو باالعتقاد املعنيَّ الذيوالتأم  

"، أي اإلله الذي يتعنيَّ ويتفرد حسب سعة الوعاء الذي يستقبله، والذي نفسه هي املظهر املخلوق يف االعتقادات
والعارف(:  )فيما يتعلق مبعرفة اهلل الكبري اجلنيد اليت ينطبق عليها قول الصويف  هلذا أو ذاك من أمسائه. هذه هي احلالة 

ه ف عليه؛ إن  عن" وجودنا؛ فهو تال  له، ومتوق   رًا، "متأخ  ي علينااملصل  . هبذا املعىن يكون اهلل ""لون املاء لون إنائه
 املعبود يفرتض وجود عابد  له يُظهر نفسه )لذاك احلق   ، ألن  Theosاهلل  يف مقام تنااإلله الذي تضعه مألوهي  

ة "األول" و"الباطن" فاألمساء اإلهلي   ،"الظاهر". وبالتال، هو "اآلخر" واإذً  ،(. هبذا املعىنفأعلمه فأوجدهأوجدين، 
 هي ُمناِسبة للعبد.

بنا؛ فنحن الذين نكون بالنسبة إىل اهلل التالني، وحن  اسم "اآلخر" خيتص   ولكن حني نكون وحن املصلِّني، فإن  
ف على نفسه يف أراد أن يُعرف، أن يتعرَّ  الكنز املخفي   ر عنه. فنحن بالنسبة له أولئك الذين يُظهرهم )ألن  من يتأخ  

هذه املوجودات اليت يُظهرها الكنز يت: ل. ولكن يبقى الرائع هو اآلهو الذي يسبقنا، هو األو   ،املوجودات(. إًذا
دة للمعتقدات، يف من عامل الغيب إىل الوجود احملسوس، هي بالتحديد اليت ُتظهره، هو، يف الصور املتعد   املخفي  

خيالنا اخلالق ال  يف أن  ل هو اآلخر. وهذا هو السبب . فالباطن هو الظاهر، واألو  ةد الالمتناهي ألمسائه اإلهلي  التعد  
الذي  اليت يُظهرها وجود العبد نفسه، وجوده اخلاص   اليت خيلقها العبد، هي صورة احلق   . فصورة احلق  خيلق إهلًا زائًفا

. فهي و صورته أ ،وأظهره للوجود كهيئته ،صورة َمْن ختيَّل يف البدء وجوده، أي َخَلَقهُ  ،إًذا ،يُظهره الكنز املخفي 
ي بدوره ة، ذات الوجود املسبق، اليت يعكسها املصل  مة، األصلي  ا تلك الصورة املتقد  . إن  ة أكرب كمرآةة، وبدق  اخلاص  

 ن  أ ،من وجهة نظر علم النفس ،القول ُّيسي صحيًحا ،اء الصالة(. بالتالة أثن)يف معتقداته، يف مشاهداته الذهني  
 اهلل الذي يُظهر ي له إال  . فال ّيكن أن يكون اهلل الذي نصل   Soile 2هو رمز النفس املخلوق يف االعتقادات احلق  

، أي ةبالرمحة اإلهلي   املخلوق يف االعتقادات مشمواًل  احلق  جنعل  ،لهبصالتنا  ،نفسه لنا، بنا ومن أجلنا، ولكن ا وحن
                                                 

العلمي ة، الصفحة  ؛439، مصدر سابق، الصفحة شرح بالي أفندي؛ 344، الصفحة 2الفصوص ؛ مصدر سابق، 225، مصدر سابق، الصفحة 1الفصوص  1
324. 

ا تعكس وُتظهر احلق  الذي يتأم له العبد يف مرآة نفسه، ألن ه  هي الظهور، جتل ي اإلنسان كمرآة مبعىن أن  صالة احلق   2 للحق . وبالعكس، صالة العبد هي "خلق"، أي إن 
 هو، نفسه، تلك املرآة.
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 ة للحق  يات إهلي  أو للمعتقدات، هي جتل   ،الظاهرة للقلب ة لآلهلةات اإلهلي  هبا. التجلي   أن يكون ُمْوَجًدا وظاهرًا
عقدة  هو العارف الذي حل  ني، فعلينا أن نعي ذلك؛ فمن يعرف هذا يكون . وحني نكون وحن املصل  احلقيقي  

 ة.إهلي   ياترموز جتل   ،بالنسبة له ،ا أصبحتاملعتقدات املقفلة واحملدودة، ألن  

َوِإْن }و{ َقْد َعِلَم َصاَلتَُه َوَتْسِبيَحهُ كل  تني }أن نفهم مع ابن عريب معىن هاتني اآليتني القرآني   ،أيًضا ،وهذا يعين
 من املعاين، يعود ضمري اهلاء على ذاك الشيء؛ مبعىًن  ،هن  إذ يالحظ شيخنا أ .1{ِمْن َشْيء  ِإالَّ ُيَسبُِّح حبَْمِدهِ 

ة علماء النفس الذين شيء إىل نفسه. هنا، وفيما يبدو كاستباق لنظري   مه كل  احلمد الذي يقد   ،إًذا ،فاملقصود
كرمز للنفس، يضعنا ابن عريب على مفرتق طريقني. إن سلكنا إحدامها،   قاداتاملخلوق يف االعت احلق  ينظرون إىل 

مساوي ؛ فوجوده قد ُسطِّح   قطبآخر، لهذا ال يعي امتالكه لبُ ْعد   مع الشخص احملسوس، ألن   وجدنا النفس خمتلطةً 
 أة كأسو ة اجلماعي  د به االمتثالي  ة. بينما الثناء على النفس ستند  أو الشواهد العقلي   ،إىل مستوى العامل احملسوس كليًّا

. وإن لبلوغ اإلهلي   ص من الفردي  ة سواء بسواء، إذ ال يكفي التخل  يف هذه الوثني   ة، وإن كانت منغمسةً أنواع الوثني  
وسنتعرَّف على  ،سواء ة على حد  احملسوسة ومن املعتقدات اجلماعي   ص من األناسلكنا الطريق األخرى، سنتخل  

،  Parèdreة للعارف كتابع ل يف الرؤية الذهني  ة اليت تتمث  على الشخصي   باألحرى، سنتعرَّف عمليًّا ،لنفس أوا
ة دليل متني يف عامل الغيب. ملن يسلك هذه الطريق، ث   املمنوحة امسًا إهليًّا ، أي عينه الثابتةللرفيق نموذج أصلي  ك

ة ة العام  ة، هي ليست الصالة اجلماعي  الصالة اليت يوصي هبا ابن عريب، وإن كان هلا طقس الصالة الرمسي   على أن  
 احلق  املسافة اليت تفصل بني ختي ل  ، حديث محيم. وهذا يُبنيِّ يف الواقع كل  ة، مناجاةخاص   بتاتًا، بل هي عبادة

 .  واحملبوب بني احملب   ي الشهودي  املوهوب للقلب، خالل املزمور السري  التجل  و  ،وق يف االعتقاداتاملخل

اليت ُتطلق  لي ة التفر دعمالصورة األصيلة ل ،إًذا ،عريب وحسب تعليماته، ُُتثِّلمبقتضى عرف ابن  ،احلياة يف الصالة
ا ألجل الواحد الفرد ومعه. إن   الب الواقع، لتقوده للحياة واحًدا فرًداومن قو  ،من ضوابط اجلماعة الشخص الروحاين  

ن أ ،إًذا ،ة البن عريب. ّيكنناا يف آخر األمر حتقيق احلكمة اإلهلي  ، أي إن  لبعلم القل تعين التحقيق الفعلي  
مىت ما بلغ  ،يب فنراهع سلوك العارف يف مذهب ابن عر ، وذلك حني نتتب  القلب ةظواهري  نستخلص منها شيًئا َماثاًل ل

ا ، وإن  ال يبخسه معناه فيعتربه زيًفا ه، فإن  ، تكرار للخلقهو خلق جديد املخلوق يف االعتقادات حلق  الوعي بأن  ا
 م شرائطها. ة بتحريره من قيوده، بعد أن يتفه  ه حبقيقته اإلهلي  ر ينو  

ه به إىل َمْن يؤمن به، هو محد  احلمد الذي يتوج   ن  م، جيهل أصاحب االعتقاد اجلاز  ،ؤمنغري العارف، امل إن  
فهو جيهل سري ومنحى  ،ري عارفه به إىل نفسه، وإذا ما مسع ذلك من أحد فهو يقابله باالستنكار. ولكونه غيتوج  

هذا   حني أن  غري واع  حبقيقته. هلذا فهو يقيم إّيانه على عقيدة مطلقة، يف العامل يف اعتقاده، وهو يظل   هذا اخللق
                                                 

 .44، اآلية اإلسراء؛ سورة 41، اآلية نورالسورة  1
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وتُفنِّد  ،وترفض ،اإلّيان هو بالضرورة ُمقيَّد ومشروط. من هنا كانت هذه املعارك القاسية بني املعتقدات اليت تتنافس
، إذ هم ال طبيعة الظن   ،يف حقيقة األمر ،اعتقاد هؤالء املعتقدين حيمل إن   ،بعضها البعض. ويف حكم ابن عريب

 .1"عبدي يب : "أنا عند ظن  القدسي  يدركون ما يقتضيه احلديث 

صفة يعتربها غري أهل له، بل  ، الذي يُنزِّه اهلل عن كل  ال ينبغي التسليم للخداع الورع يف الالهوت السليب   ،أيًضا
 هو احلق   ،مع ذلك ،، يظل  أو التنزيه ،remotioموضوع هذا اإلبعاد  احلق   صفة على اإلطالق، ألن   عن كل  

من جانب العقل حياوهلا علماء  ، وأي  تنقيةة التنزيه نفسها على هذا الظن  ف عملي  وتتوق   ،املخلوق يف االعتقادات
 التنزيه ويرفض التشبيه من يتبىن   باإلضافة إىل هذا، فإن   ة.ة مع املقوالت العقلي   خبلط األلوهي  الكالم، ال تقوم إال  

فاق عميق بني ابن عريب ، وهنا يُوجد ات  األحادي   التوحيد بتسليم األمر إلغواءات (، هو ال يقوم إال  ة)الرمزي  
ق باهلل يف ، يتعل  (( وال التشبيه )الالهوت الرمزي  . فال التنزيه )الالهوت السليب  2ةة اإلمساعيلي  مات احلكمة اإلهلي  ومقد  
. والروحي   رها العقلي  لنفس ووفق تطو  نفس من أنفسنا، يف تناسب مع استعداد هذه ا يف كل   بل حبقيقة تتحق ق ،ذاته
م سواء، فعندما يتكل    على حد  نيومثيلتها عند اإلمساعيلي   ،ة عند ابن عريبينتج عن احلكمة اإلهلي   وضًعا مفارقًا إن  

ما ازداد ه كل  إال االستنكار، ولكن   ، ال يسع رجل الدين العقيدي  وق يف االعتقاداتاملخل احلق  عن  احلكيم اإلهلي  
ه، بسبب تنزيه التوحيد، قد سقط أكثر خيانة لنفسه، فهو يبدو كما لو أن   ما بدا لعيون احلكيم اإلهلي  ، كل  استنكارًا

 .     يف الشرك اخلفي  

، قد يبدو، من أو اإلّيان املذهيب   ،تبديل للمعىن، يف العقيدة ل، أوة البن عريب من حتو  ثه احلكمة اإلهلي  دِ ما حتُ 
ا من ِمْن خلِق ذلك االعتقاد. أم   ، كونه جيعل اهلل خلًقاfictionهما إىل منزلة الزيف ه حيط  ن  ، أمنظور ظاهري  

 إىل رمز و عقيدةما ه بتحويله كل   ،ابن عريب ، فلو راجعنا بعناية مجيع مراحل نسق تفكريه، لقلنا إن  باطين  منظور 
. فالرموز ال ة على خلق إهلي  س حقيقتها البشري  ه يؤس  ، وذلك ألن  ة لذلك اخللق البشري  )مظهر(، يشيِّد احلقيقة اإلهلي  

يها ابن عريب  صالة، اليت يؤد  تُ َفنَّد، بل تُفك  ِشفرهتا. هذه املصادقة املتبادلة سوف تكون ثرة التجربة املعاشة يف ال
 املتبادلة بني الرب   ليست سوى تعبري عن فكرة الوقاية ةحقيقة الواردات اإلهلي   كحوار يتناوب طرفاه الدور. إن  

مبظهر التجديف الفظيع، بعد اآلن،  ،ه، لن يظهروعبده، اليت ذكرناها يف موضعها. فتسبيح العبد لنفسه بتسبيحه لرب  
منهما،  ، حيث يكون العابد واملعبود، كل  للمزمور السر ي   الصويف   ا سيكون مبثابة السر  ة اليائسة، إن  أو الشكوكي  

                                                 
 .226، مصدر سابق، الصفحة 1الفصوص  1
وما يليها؛  68، مصدر سابق، الصفحة 1الفصوص ؛ قارن ب  346و 345، مصدر سابق، الصفحتان 2الفصوص ، 226، مصدر سابق، الصفحة 1الفصوص  2

 .De la Gnose antique à la Gnose ismaélienne" (Roma: Atti del XII° Congreso Volta, 1956)وانظر دراستنا: "
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ُسبِّحبالتناوب، "األول
ُسبَّح وامل

املخلوق يف  احلق  وجوده. فال يعود  ة. فهاهنا يُدرك العبد مظهري  1" و"اآلخر"، امل
من بني  شرط الذي جيعل واحًداهذه القيود هي ال يظهر للعبد ليفرض عليه قيوده، بل ليبيِّنها له. ألن   االعتقاد

، بل هو جاهزةً  املخلوق يف االعتقاد احلق  ى صورة . ولن يعود العارف يتلق  العديدة َمكًناسة ة املقد  يات اإلهلي  التجل  
 ، حديثه احلميم.جاتهقلبه، مبا هو جارحة لطيفة، أثناء منا يستوعبها يف ضوء الصورة اليت تظهر يف مرآة

ة. وهي إن كانت شخصي   ى كعبادةاليت تُؤد   ما، قد استنتجنا هنا معىن الصالة اخلالقة هبذا نكون، إىل حد  
حالة تكيِّفها عينه  ي، وهية للمصل  ، فهذا الطلب تصيغ شكله احلالة الروحي  خلق جديدع  إىل ، فبما هي تطل  طلًبا

ة، أي ما يُعيِّنه فيه اهلل، هذه ه، هو بالتحديد حالته الروحي  . وما يدعوه إىل تسبيح رب  ، جوهره ونوذجه األصلي  الثابتة
 ما هذا اإلله ال يُعطيه وال ّيكنه أن يُعطيه إال   ن  رفة أمع ،إًذا ،اأو ذاك. إن   الصورة أو تلك، هذا االسم اإلهلي  

 ذلك سيكون بالنسبة للصويف   ة هي شهود تلك العني، إذ إن  . من هنا ستصبح أعظم أعطية صوفي  نهانطوت عليه عي
 ال يكون إال   ي اإلهلي  ة، اليت ترسم منحىن تعاقب أحواله إىل ما ال يتناهى. والتجل  معرفة استعداده، وفطرته األزلي  

واليت  ،ه يف هذه الصورة فقط صورته هو، مع علمه أن  ى له ال يرى إال  ى له. فاملتجل  بالصورة املناظرة الستعداد املتجل  
على صورته هو. فهو ال  ي اإلهلي  ل  ف يف هذا التج، وأن يتعر  ي اإلهلي  ة، ّيكنه أن يرى صورة التجل  إهلي   هي مبثابة مرآة

 ية؛وهكذا بالنسبة حلالة املرآة املاد   .2{َلْن تَ رَاين }: ال يزال قائًما يرى اهلل يف ذاته؛ فاجلواب الذي أُْعِطَي موسى
 ، يف هذه املرآةإال   ،وصورتك أنت ،الصورك ال ترى ك ال ترى املرآة، ورغم علمك أن  ل فيها صورتك، فإن  فحني تتأم  

ترب ابن ك ال تستطيع النظر إىل جرم املرآة نفسه يف الوقت نفسه الذي تنظر فيه إىل الصورة الظاهرة يف املرآة . ويعفإن  
، وأنت مرآته، أي املرآة اليت Animaهو مرآتك، أي املرآة اليت ترى فيها نفسك  احلق   عريب هذه املقارنة وافيًة؛

ي قد جيعل مثل هذا التجل   املطلق بصورته املطلقة، إذ إن   ى اإلهلي  . لذا فمن غري املمكن أن يتجل  3يرى فيها أمساءه
تجل  

ُ
ة عدم نة . بني االصطالحني ث  ُتكيِّفها عني  معي   أو فطرةً  ى له دكًّا، فال يُبقي له ال وجوًدا متعي  ًنا، وال استعداًداامل

 توافق، بل تناقض.

اليت  بكشفه إمكانات وجوده لنفسه، ُتكوِّن مع صورة احلق   ،برتقيتها إىل منزلة علم اهلل بنفسه ،عني الفرد ،فإًذا
بدوره هو  . كل  يتني صالة العبد وصالة الرب  ، اللحظتني املسم   القطع الناقصف رؤيتها على هذه العني، بؤريتَ تتوق  

. صالة الرب    املقابل للمزمور السر ي  املقطع ، ُمتعيِّنة بصورة العبد، وصالة العبد ُمتعيِّنة بصورة الرب   ُمعنيِّ وُمتعنيِّ
بتهال لك الروح أيًضا املذكورة يف اوهي ت، أبيها أم  تُنعُت ب ذاته. وهذا هو الوضع الذي جيعل روح الصويف  

                                                 
ه(، الصفحة 1375)هتران: انتشارات علمى وفرهنگى،  492م(؛ الصفحة 1882ه؛ 1299)طهران: طبعة حجري ة،  شرح فصوص الحكمداود القيصري،  1

 .إىل هذه الطبعة ب "علمى وفرهنگى"من شرح القيصري؛ اختصارًا نشري  1194
 .143اآلية ، األعرافسورة  2
 .65و 61، 60، مصدر سابق، الصفحات 1الفصوص  3
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)ذاك الذي تلده،  رها(، والولد املعنوي  )أيب بالنسبة للروح اليت تصو   الروحاين   : "أنت األب  ةلطباعه التام   السهروردي
 ".الذي ختلقه فكريت عنك(

 ا العالقة اليت حتكم خصائص الفن  تبادل يف العالقة هو أشبه مبرآتني متقابلتني تعكسان نفس الصورة. إن  
 ة. يات اإلهلي  يف التجل   الذهين   األيقوين  

 

 


