
 الخيال الخالق في تصّوف ابن عربي

 )قراءة في كتاب(

 هنري كوربان

 ترمجة خليفة علي اخلليفة

 التصّوف؛ اخليال؛ ابن عريب؛ الفلسفة؛ اخلالق؛ املخلوق؛ القلب؛ التجّلي اإلهلّي. الكلمات المفتاحّية:

خليفة علي ة عن اللغة الفرنسيّ  ههنري كوربان، ترمج ر الفرنسيّ للمفكّ صادر اب ة، كتعن دار املعارف احلكميّ 
 اخلليفة.

ة ه اجلارحة، احلاسّ م لنا اخليال اخلالق على أنّ يقدّ كوربان "  عريف عن هذا الكتاب، أنّ ، ورد يف التبداية  
مكنة اليت نراها مجيع األ وأنّ  .ال، وهو عامل مستقلّ ىل عامل املثعن طريقها الولوج إ اإلنسانستطيع ة، اليت يالداخليّ 

 يّ ا، وإن كان غري مادّ ا وموضوعي  ا حقيقي  ذين نلتقي هبم فيه، ميتلكون وجود  هناك واألشخاص الّ 
 
ا ، فهو ليس عامل

األزمنة، فهو عامل  احلضارات وكلّ  زين عرفتهم كلّ عند أفراد متميّ  . وهذا تثبته وحدة التجربةمن صنع عقل الفرد
ني، ني والسرّانيّ ني املسيحيّ ني، والثيوصوفيّ اليّ ني، والقبني احملدثفلطونيّ أفلطون، واأل عند مثل  معروف ومسّلم به 

يف األشياء  اليت بواسطتها ميكن رؤية صورة احلقّ  ي اإلهليّ واخليال اخلالق هو كذلك جارحة التجلّ  .اإلسلمي وصوفيّ 
 املوجودة يف عامل الشهادة".

 لست مستشرق  : "هنري كوربان وفيها يقولفه خيتار مرتجم الكتاب عبارة ملؤلّ 
 
 ات، ولكّن ا باجلرمانيّ ا وال عامل

مة، أعرب ومن هذه املقولة، حيكي املرتجم عن الكاتب والكتاب والرتمجة يف مقدّ  يروح". فيلسوف أتبع الروح أنّ 
فات ة ودراسة مؤلّ كتشاف وحتقيق وترمجا ر الذي قضى جّل عمره يف هبذا املفكّ فيها عن أمله أن تسهم بالتعريف "

 ن مل يكن هلم شغل أصل  انني وعلماء نفس مّ روا به من فنّ تأثّ ىل كثر "ا إة"، الفت  تبت بالعربيّ ة عديدة ك  فلسفيّ 
يف نسيج  ة وكانت قبله  جمهولة ومل تدخلا بفضل كوربان يف حتقيق املخطوطات بالعربيّ "، معرتف  يّ اإلسلمبالفكر 

 ف والعرفان".، وكتب التصوّ ة  ة عامّ فات الفلسفيّ ة واملؤلّ الفرقة اإلمساعيليّ كتب ة ومنهم  الثقافة العربيّ 



يف العصور  والوثنّ  املسيحيّ  والغنوَصني ،وتشمل: اللهوت املسيحيّ نات ثقافة كوربان ىل مكوّ ويشري املرتجم إ
، ة يف العصور الوسطىيّ األوروب ّ  ئية(السكوال) ةة املدرسيّ ة احملدثة، والفلسفة املسيحيّ ة واألفلطونيّ واهلرمسيّ  القدمية،

ا علوم احلكمة ة يف العصر احلديث، وأيض  ة الربوتستانتيّ ا واحلكمة اإلهليّ وروبّ ة يف عصر النهضة يف أعلوم الباطنيّ وال
 ةوالظواهريّ ة يف امليتافيزيقيا ة وامتداداهتا الفلسفيّ ة اجلرمانيّ ، وكذلك الرومنطيقيّ يّ اإلسلموالعرفان  ةاإلسلميّ والفلسفة 

 ة(.الفينومنولوجيّ )

منهم  رين واألدباءا وتناوله معظم الفلسفة واملفكّ وروبّ اخليال اخلالق مفهوم نشأ يف أ إنّ  :قولهكوربان   وينقل عن
ث كوربان يف كتابه دّ ومن هذا الباب، يتح ة.باراسيلس من عصر النهضة، وفيخته ونوفالس من أعلم الرومنطيقيّ 

 اخليال اخلالق". "عن تفسريه ل

م تعلّ . يف باريسووالدته كانت  1978حّّت  1903 ه عاش منربان، يقول املرتجم أنّ وعن الكاتب كو 
، ةهتمامه باملزدكيّ ة حني ا ساعدته يف قراءة الفهلويّ ة اليتا السنسكريتيّ ة، والحق  ة والفارسيّ ة والرتكيّ اللغات العربيّ 

ه مل ردي ألنّ ق" للسهرو مؤنس العّشا" رسالة 1933ه ترجم العام .. وأنّ وفلسفتها.ة وأدهبا ملانيّ ا اللغة األوأيض  
فاته، وبسبب نبول للبحث عن مؤلّ ىل اسطإتتانه بالسهروردي إىل السفر فة، وقاده اينقطع عن الفلسفة اإلسلميّ 

والذي أنشأته فرنسا ة "راسات اإليرانيّ  إدارة معهد الدىل طهران ليتوىّل ا إة الثانية، مل يعد إىل باريس وإنّ احلرب العامليّ 
 ة".يرانيّ ل على ترمجة الكتب من الفلسفة اإلحينها، فعم

يف  اإلسلمعن بكتاب " ا، تّوجهاف  مؤلّ  22 ةاإلسلميّ يف الفلسفة قها وترمجها وبلغت عناوين الكتب اليت حقّ 
 " أساس يف بناء فلسفته.عريبّ بن ف ا"اخليال اخلالق يف تصوّ  إيران" بأجزاء أربعة، ولكن يبقى كتابه

للعصر  ةة والفلسفيّ ل رسم كوربان خريطة لألفكار الروحيّ ويف الفصل األوّ " الكتابيعرض املرتجم لفصول  ثّ 
سة الدين، ويذكر كمنهج لدرااها  ة( واليت تبنّ )الفينومنولوجيّ  ةث عن الظواهريّ كما يتحدّ   بن عريب".الذي عاش فيه ا

اخليال اخلالق، جارحة إدراك عامل املثال، وهو الفكرة األساس اليت وجدها كوربان عند السهروردي، ومطّورة  نّ أ
 لتقي فيه الصويفّ ويلتقي امللك جربائيل، وهو العامل الذي ي . عامل املثال الذي يزوره النبّ  صدرا الشريازيعند املّل 

ا موجود   هذا العامل غاب يف الغرب وظلّ  .اهلل الشيعة باإلمام الغائب..، ويلتقي فيه أولياء باخلضر، مرشده اللمرئيّ 
 رسطو هذا التغييب".إىل أبن رشد املنتمي بفكره ا ل  يف الشرق، ويف إيران على وجه اخلصوص، حممّ 



أمهية  ئي األمريكي عن"يمن توم تشيتام الفيلسوف والبيولوجي والعامل الب ا مقالتان لكلّ يف الكتاب أيض  
 ف: أخطار التوظيف السياسي وضرورة اإلنصاف".ىل التصوّ العودة إ حممد عادل شريح عن"كوربان"، وللدكتور 

ه نافح عن سيادة الفرد نّ وأ ني.ريه الدينيّ فلسفة القرن العشرين ومفكّ  ه أحد أهمّ بأنّ "كوربان   تشيتام ويصف
د سة رانمؤسّ ىل دراسة نشرهتا يف مقالته إا شريح فقد أشار أمّ  ة".يّ اإلنسانة للخيال يف التجربة ة املركزيّ واملكان

ف مقابل ىل دعم التصوّ إعت فيها ودَ  "الدميوقراطيّ  املدنّ  اإلسلم" ومحلت عنوان 2007صدرهتا العام أة مريكيّ األ
ات وبعض الشخصيّ ة، ن يعكفون اليوم على دراسة التجربة الرتكيّ هناك الكثري مّ  ة، وأنّ ة اجلهاديّ احلركات السلفيّ 

 ة الشديدة، أمثال جنم الدين أربكانف، وهي متتاز بالواقعيّ ة واليت هلا علقة بالتصوّ ة احلاليّ ة يف السياسة الرتكيّ املهمّ 
زون على الباحثني يركّ  ف ألنّ ىل ضرورة قراءة واقع التصوّ ويلفت شريح إ ( وتلميذه رجب طيب أردوغان.متوفّ )

ة سة الدينيّ الذي تقوم به هذه املؤسّ  والرتبويّ  واجلهد السلوكيّ  خزون األخلقيّ الشعوذات فيها، ويغفلون امل
 (.2007آذار العام  31ن يف )املقالة املذكورة منشورة يف صحيفة احلياة الصادرة يف لندة. ة الفكريّ االجتماعيّ 

الرسالة اليت حيملها هذا الكتاب ال  نّ : "إمة كوربان للطبعة الثانية للكتاب فيقولا، مقدّ يض  ن الكتاب أويتضمّ 
فات ابن عريب وضع تاريخ وتصنيف مؤلّ ) ه بالتعاون مع عثمان حيىيا أنّ ح  هتا"، موضّ تزال حتتفظ بداللتها وقوّ 

ل (، األوّ 14)القرن  دين من أعمال حيدر اآلملينشر جملّ  تّ  بدمشق( عن املعهد الفرنسيّ  1964وصدرت العام 
، أي للكتاب كمفصوص الح  لوهو شرح  النصوص نصّ : ، والثان بعنوانةالشيعيّ  خالصة الفلسفة: بعنوان

 ة.ة النبويّ بن عريب احلكمة اإلهليّ ااخللصة الذي خّلص فيه 

بني  ه ال ريب كان مبدأ الصلة اليت متتّ ، وأنّ ةيرانيّ ة اإليعيّ ة الشا الروحانيّ  بارز  ل متثيل  حيدر اآلملي ميثّ  ويذكر أنّ 
الصلة بني الرسالة  ه يفكّ ا ألنّ أساسي   اا شيعي  ه نقده "نقد  ، لكنّ ةة الشيعيّ بن عريب واحلكمة اإلهليّ ة الاحلكمة اإلهليّ 

 ة لإلمامة".ة والرسالة الباطنيّ ة للنبوّ الظاهريّ 

 نو كما يراه  الروحانيّ   عاملال أنّ كوربان   ، يذكرةروحيّ ط لطوبوغرافيا بين األندلس وإيران: مخطّ : حتت عنوان
ط، عامل ، يوجد عامل متوسّ اخلالص، والعامل املدرك باحلواسّ  دراك العقليّ : فبني عامل قابل للفهم باإلثلثيّ هو عامل 

ه ح األجساد. إنّ د األرواح وتروّ ة املفارقة، عامل فيه جتسّ ة، واألجسام اللطيفة، عامل املادّ األشباح، عامل الصورة املثاليّ 
 مسه عامل املثال. اة. هذا العامليات الشهوديّ التجلّ مكان 



ة ات الروحانيّ ه إحدى الشخصيّ ، وإنّ ف يف مجيع األزمنةة التصوّ ه أحد أكرب أئمّ بن عريب بأنّ ويصف كوربان ا
 بن عريبب اىل ظاهرة االندماج بني مذه، يشري إا من الروحة أكثر عمق  الروحانيّ  يعترب أنّ يف حني . و ة النادرةالقويّ 

ىل إنسبة ) ة( وبني هذه األخرية والسينويّ 1191سها السهروردي مؤسّ ) ةوحكمة اإلشراق السهرورديّ  الباطنّ 
تها أصفهان إبّان النهضة ة اليت دّرسة الشيعيّ ة اإلشراقيّ نويّ للسي واجملموع يعطي لونه اخلاصّ " الفيلسوف ابن سينا(

 ة".الصفويّ 

ويف  ؟اإلسلميف  له العرفان اإلمساعيليّ ظاهرة ميكن مقارنتها مبا ميثّ ة ويطرح كوربان سؤاله: هل يف املسيحيّ 
ة فكرة تستدعي ة الشيعيّ الباطنيّ  نّ : "إن يقولىل أإ ؟ف اإليرانّ التصوّ  ة  ف خاصّ متداد والعمق لظاهرة التصوّ اال

عريب  ]ابن[ بنأيف مذهب  السرّانّ لة فيها هي الغيبة أو غياب اإلمام. والرتاتب ، الفكرة املتأصّ المرئيّ  نّ تراتب سرّا
  ة يف إيران".يف فرقة الشيخيّ  ع وهو حيّ ف هو مسة التشيّ والتصوّ 

ة عدم تسامح ( ضحيّ ميلديّة 1191) ه قضى حنبه يف حلببان الضوء على السهروردي، ويذكر أنّ ر و يلقي ك
لكن مع ذلك استطاع أن يبعث من جديد يف إيران حكمة  ا.عام   36ويب وهو ابن يّ وصلح الدين األ الفقهاء

وما تزال سائدة يف  ة اإلشراق(.حكم) وقد نتج فلسفة ثيوصوفيا النور الفرس القدماء: مبدأهم يف النور والظلمات.
ة ال ربة صوفيّ ا جتر ال طائل من ورائه، وأميّ د هي تفكّ و ىل ميتافيزيقيا للوجي إا فلسفة ال تؤدّ ة: أميّ يران ومستها اجلوهريّ إ

 ت واالحنلل.دة بالتشتّ ة هي مهدّ ة قويّ تستند على ثقافة فلسفيّ 

أي إقران  نفسها، ةالعائلة الروحيّ  جلمع السهروردي وابن عريب يف ويوجز كوربان بالقول: هذه السمة تكفي
 .اللمرئيّ  ة الرتاتب السرّانّ ه قمّ إنّ  ة.الفلسفة بالروحانيّ 

بعض : "ويقول ة،مساعيليّ ة اإللإلهلامات الشيعيّ  عّدة زةمسات ميّ  حيث تظهر" عريبكما يستعرض ألفكار ابن 
ر احلفاوة اليت استقبلت هبا وهذا ما يفسّ  خالص". كاتبها شيعيّ   نّ الكبري تظهر كما لو أ الفتوحاتبه فصول كتا

 ة.الصفويّ دوا السبيل للنهضة ذين مهّ ولئك املفطرين الشيعة الّ فات ابن عريب من قبل أمؤلّ 

 .اإلسلمة تغن ة فكرة شيعيّ يف صورة بشريّ  ي اإلهليّ فكرة التجلّ  نّ ف إىل أويلفت املؤلّ 



ة صغرية يّ لّ  أقل إاّل ال ميثّ  ع نفسهابن عريب ومريديه، بل التشي   نّ ا يقال إلفصل بالسؤال التايل: رمبّ وينهي هذا ا
ىل تلك اللحظة اليت ال ميكن فيها بنا الزمن إالكربى. ال ريب يف ذلك، ولكن هل انتهى  ةاإلسلميّ ضمن الكتلة 

 ة؟اإلحصائيّ   باألساليبة إاّل تقدير الطاقة الروحيّ 

ف التصوّ  ة، ويربطواملسيحيّ  اإلسلمة يف للباطنيّ  حتليل الوضع اخلاصّ  ىلق كوربان إة، يتطرّ عن وضع الباطنيّ 
ولكن يران، بسبب صداقاته يف إ ا أن يكون ربطه هذاع، نافي  ف والتشيّ اب، وبني التصوّ وأهل الكت بالوحي النبويّ 

ظاهر، يناظره و  ،خارجيّ و  ،حريفّ و  ما هو واضح، كلّ   ة تقول بأنّ ع كظاهرة دينيّ التشيّ  نّ ويقول إ ال ينكر تأثري ذلك.
ة، ا بالقوّ موجود   ا يظلّ يقّدم شيئ   والظاهر هلذا الوحي النهائيّ  احلريفّ  النصّ  .وباطنّ  داخليّ و  ،روحيّ و  ،خفيّ  شيئ ما

ا وظيفة حتمل مام وأتباعه. إنّ ة لإللفعل وهذه هي الوظيفة الروحيّ ك من يضعه موضع اوهذا اإلمكان يستدعي حترّ 
 .ةالوالدة الروحانيّ  ل، وهذا علمةاإلسرار بالتأوي

، ال إهليّ  ة جتل  ن ثّ ه كي يكو ، وأنّ فوالتصوّ  يوجد صلة بني الدين النبويّ  دراك الروحيّ من يؤمن باإل ويرى أنّ 
ة الباطنيّ  نّ وخيلص إىل القول: إ يف عامل املثال. يتمّ  هليّ ي اإلإدراك التجلّ  ، وأنّ دراك تتجاوز احلسّ من جارحة إ بدّ 
 ة.حلكمة نبويّ  وراء ظاهر الوحي احلريفّ  تبدو كإسرار باملعىن اخلفيّ  اإلسلميف 

يشري ، عوادّ ا إلفساد الدين، كما امنع   ة من قبل سلطة الكنيسةويل يف املسيحيّ قفال باب التأيلفت إىل إإذ و 
 ة، والغزايل.بن تيميّ ة ومنهم اخصوم الباطنيّ ىل ا إيض  يشري أو ويل، ة هي مصدر إلهلام التأعيّ الشي اإلمامة نّ أ ىلإ

 ع وكلّ ى له التشيّ ا وهذا النقص تصدّ ا فعلي  س  ا مقدّ إهلي   ال يتيحان لقاء   احلريفّ  د والدينالتوحيد اجملرّ  ويذكر أنّ 
 ع.ة تنتسب للتشيّ روحانيّ 

ال ينفصل عن  فالدين النبويّ " والدين الصويفّ  ىل حتديد اللقاء بني الدين النبويّ كوربان يف كتابه إ، سعى  إذ ا
 ".ن يعيشها يف رؤيا أو معراج ذهنّ أ على الصويفّ  ةا لتجربة روحيّ لي  ا أوّ ميسي نوذج   ة، واملعراج النبويّ التجربة الصوفيّ 

 التشاعر والشعور اإللهيّ 

الشوق والرحمة ة، ومنها عنوان عدد من العناوين الفرعيّ  ،لباعتباره جزء أوّ  يندرج حتت هذا العنوان الرئيسيّ 
س عند اإلغريق" يربط بني العلم املقدّ : "بعنوان ،برقليسدعى ي   وفيه ينطلق من مقالة لفيلسوف يونانّ  ،اناإللهيّ 



 ، وهو ال يدرك عن طريق استدالل يعيد النتيجةعّدة كائنات  شرتاك ذات اجلوهر يفاس، و والعلم املقدّ  حوار احلبّ 
الوله ينتج ف .بني الكائن الظاهر وأمريه السماويّ  تشاعر"، جتاذب متبادل وآنّ " دراك ناتج عنىل السبب، بل هو إإ

، وهو هل  ىل مصطلح اإلله الوَ إليصل . ي القدسيّ للرائي ب عد التجلّ  ، وهو يفتح، والتشاعر هو إدراكعن التشاعر
ظهور اهلل لإلنسان سيكون مبثابة  مقولة النحو، أي أنّ  ابإهله يف التشاعر، واليت ينتج عنها تلقائي   اإلنسانعلقة 

، ويتباين ، والقانون اإلهليّ ةالسيادة اإلهليّ  حيفظ ويقرّ  نتحاء صوب اإلنسانا ة،اهلل لإلنسان، أي مبادرة إهليّ هتداء ا
 ىل اهلل.إ اإلنسانهتداء فكرة عن ا مع كلّ 

 ة، والشاعر الغنائيّ ة الصوفيّ يّ م احلكمة اإلهلبن عريب معلّ يشري كوربان إىل ا ،فةأهل اهلوى" من املتصوّ " وعن
يف  ي اإلهليّ شعلته وقودها من اإلحساس بالتجلّ  الذي تستمدّ  احلبّ  شاعر دين" جلل الدين الرومي يرانّ اإل

 ة السهروردي.الشاعر دانيت، وإشراقيّ  "، وتشاركهما معيّ اجلمال احلسّ 

باهلل مها يف تبادل  اإلنسانوشعور  اإلنسانه لكون شعور اهلل بنّ هذا السياق إىل القول كيف أوخيلص يف 
 اد التشاعر، بل هو ي  ّفسر به.ال يتعارض واحتّ  اد الصويفّ االحتّ  ، فإنّ مستمرّ 

 اإلله الوله

ا الشجن واحلنني، ليعود ويسأل: ما معىن نّ ة ويصفها بأباأللوهيّ  سم اخلاصّ ث حتت هذا العنوان عن االيتحدّ 
فت وتعرّ ا فأحببت أن أعرف فخلقت اخللق ا خمفي  كنت كنز  ا إىل مقولة ابن عريب "شجن اإلله الوله؟ وجييب مستند  

ة البعيدة األغوار إنه نفس عماق األلوهيّ هذا الشجن الذي ينادي من أ نّ : إبانث يقول كور  .ليهم فعرفون"إ
(، اللمرئيّ ي ي ومفّعل هذه الصلة أالشوق داخل املصلّ ) ر فهم الصويف للصلةسلوب مؤثّ يشرح بأ ثّ  .رمحانّ 

ة من ببيت من قصيدة احلكميّ نوان ينهي وحتت هذا الع اد للمشاعر.حتّ كا  اد الصويفّ حتّ لينتقل إىل معاجلة مسألة اال
 ابن عريب وفيه: ديوان

 بهركائ هتأّن توجّ  أدين بدين احلبّ 

 مياندين وإ فاحلبّ 



خليال اخلالق اة يف باب اجلزء الثان عن ز بني اخليال والوهم ملصلحة اخليال، تندرج عناوين عدّ بعد متهيد مييّ 
 اخلالقة.والصلة 

ه د يف ذاته، إنّ ، نور متولّ ال  تعاىل لنفسه أوّ  ، واخللق هو ظهور احلقّ إهليّ  فاخليال اخلالق عند ابن عريب هو جتل  
، وهي اخلالق واملخلوق، العماء شيء املخلوق به كلّ  ة يف تفسري ابن عريب هي احلقّ فاحلقيقة املبدئيّ  .إهليّ  جتل  

، الباطن، وهو املخلوق مبا هو ه خمتبئ فيه، وهبذا فهو اللمرئيّ الذي يطلقه اخلالق وألنّ ه النَ َفس الذي هو اخلالق ألنّ 
 .ل واألخريظاهر: اخلالق املخلوق هو الباطن والظاهر أو األوّ 

، احلدس هو اجلارحة اليت يصدر عنها العلم احلقّ  ا،ف عموم  القلب عند ابن عريب، كما يف التصوّ  نّ كما أ
ما ميكن أن يشمله تعريف  ة بكلّ ة، باختصار هو اجلارحة املختصّ لغنوص( باهلل وباإلسرار اإلهليّ )ا املعرفة الشامل،

ف هو الروح يف التصوّ  باحلبّ  املركز اخلاصّ ) دراك، هو يف حقيقته جتربة وذوقه جارحة لنوع من اإللم الباطن. إنّ ع
ة إليها بكلمة مهّ ة القلب يشار وقوّ  ة.احلقائق اإلهليّ ة تدرك ة خفيّ و قوّ ختصار طاقة أة القلب هي باقوّ  نّ وأ ا(.عموم  

 ة.ا يف النيّ حاضر   أي أن يكون الشيء ،الرغبة الشديدةو اإلسقاط، و ل، التخيّ و ر، التصوّ و ل، مّ واليت تعن التأ

مام ىل أفسريه النتقال عرش بلقيس من سبأ إا تمربز  اجلديد عند ابن عريب  قويشرح كوربان ملفهوم اخلل
وإظهاره  نتقال يف املسافة، ما حدث هو إلغاء لظاهرة العرش يف سبأة وال الة مكانيّ واليت مل تكن كرح" سليمان.

 فها.ل حتت تصرّ ن تضع ملكة التخي  ة أوظيفة اهلمّ  : إنّ يقول بني يدي سليمان".

 هليّ إ جتلّ  ث محيم حتتوي يف ذروهتا علىه يراها مناجاة وحديوعن مفهوم الصلة عند ابن عريب ينقل عنه أنّ 
ونج  .ا ودعامة هلاخذ تلوة الفاحتة مزمور  ا ملراحل العبادة اليت هي مناجاة وحديث محيم واليت تتّ ، شارح  ذهنّ 

ا له،  قبلته، أي مواجه  ا يفن يصحب العبد إهله وحيادثه كمرحلة أوىل، ث أن يتخّيل إهله حاضر  الصلة عنده هي: أ
من مساع صوت  نيتمكّ  نفسه الوقت  معبوده يف القلب، ويفل  أو الرؤية، متأمّ  ىل الشهودن يصل العبد إا، أوثالث  
 ا آخر معه.ظاهر، حبيث ال يسمع شيئ   شيء ي يف كلّ يدوّ  احلقّ 



، اإلماميّ  عند املؤمن الشيعيّ ا د منفرد  وبني التعبّ  ويربط كوربان بني املناجاة عند ابن عريب كنهج يف الصلة
 ةثن عشريّ ة عند الشيعة اال مفهوم األئمّ نيز بة ألدب األدعية"، ومييّ ميّ العظيم يف اإلما رالتطوّ  ،من هنا: "ويقول

 ني خلفه"."، وبني مفهوم ابن عريب "كإمام للملئكة املصلّ واخللصيّ  ة حنو املعىن الباطنّ ني للبشريّ القادة الروحيّ "

م يكونون فة املتظاهرين بأنّ عاء بعض املتصوّ دّ ىل نكران ابن عريب الإيشري الكاتب  ،وحتت عنوان صورة احلقّ 
ة يف ة هو ليس حقيقة الذات اإلهليّ موجود يف ذروة جتربته الصوفيّ  يّ ما يبلغه أ "ألنّ  اد وتطابق مع احلقّ حتّ يف ا

 ."زةوحدهتا اللمتميّ 

 ي اإلهليّ الكعبة، يف ليلة من ليايل الروح"، وبتبيان "التجلّ  باللقاء املشهود لشيخنا ابن عريب يف ظلّ وإذ خيتم "
قال عن حضور الذي  ،سعديمن إيران واملشهور،  عر الصويفّ ه خيتتم بأبيات للشا، فإنّ "ملئكيّ  الذي هو جتلّ 

 الصورة:

 ة روحي بسيف قهرك ففيه قوّ ّن إن تطع

 ة نفسيففيها قوّ  وإن تسقن كأس السمّ 

 ن تراب اللحد يوم القيامةمرأسي أخرج فإىل أن 

 لن يزال عبري هواك يعطّر ثوب روحي

  يك لك خاطر يف رؤييتفإملّ 

 يبوح له مبا خفي من سرّ رسل خيالك أفأ


