
 عند هنري كوربان اإلمام والمسيح

 ياخلور الدكتور بولس 

 الوالية.تاريخ الفكر البشرّي،  النبّوة، اإلمامة، النيب حمّمد،النيب عيسى،  هنري كوربان،الكلمات المفتاحّية: 

 مقّدمة

ما شاهدوا الفكر البشرّي، أّن الناس األوائل، عند لتاريخ ست كونت، صاحب النظريّة الوضعّيةيف تصّور أوغو 
الظواهر الطبيعّية، تبادر إىل أذهاهنم أهّنا من فعل اآلهلة، وبناًء على هذا االعتقاد، ابتدعوا شعائر عباديّة هي من 

. ميكن أن خنلص من هذا التصّور ومن غريه من (3)نوع السحر، كما كانت معتقداهتم من نوع األسطورة
ات يف طبيعة الناس إىل االّتصال بكائن أو كائن حاجةبأن هناك  التصّورات والنظريّات يف نشأة الدين، إىل القول

. فكانت أشخاص بشريّة تقوم هبذا الدور، وكانت ون وسائط تلّبيها، جعلتهم يبتدععلى الوضعّية البشريّة تتعاىل
 .(4)أماكن العبادة والصلوات والذبائح وغريها من الشعائر

دة اإلله الواحد، بات السؤال هو إيّاه عن الوسيط بني الناس وهذا من عبادة اآلهلة إىل عبا وملّا انتقل الناس
اهية وأنّه هو الكائن اإلله. ذلك أّن الناس عرفوا ما يباعد بينهم وبينه، حيث عرفوا أهّنم هم كائنات متن

تاب. وهذا ما جعل على األنبياء ومدوَّنًا يف ك . ويف األديان التوحيديّة، كان الوسيط هو كالم اهلل منَزاًل الالمتناهي
أهل ومبا تثريه هذه الظاهرة، عند " - le phénomène du Livre - هنري كوربان يقول بـ "ظاهرة الكتاب"

أي عن كيفّية  لسؤال عن الوسيط بني اهلل والناس؛ا ،"، من تساؤالت وتنظريات. وخمتصر هذه التساؤالتالكتاب

                                                 
 10 فحتانصالكما بيّنها لوبييه يف نصوص خمتارة ألوغوست كونت يف علم االجتماع،   قانون الحاالت الثالث راجع عرض (3)
 Auguste Comte, Sociologie, textes choisis par Jean Laubier, PUF, Paris, 1957 :من املقّدمة 11و

الذي اقتبسه من األملانّية  علم األصول الالهوتّيةّول من راجع يف هذا املوضوع الفصل األّول من الكتاب األّول من اجلزء األ (4)
 :راجع أيًضا .51إىل  37 فحاتصال، 2000عادل تيودور خوري ومشري باسيل عون، منشورات املكتبة البولسّية، 

Adel Théodore Khoury - Georges Girschek, til sssaea ls  allsi  ss isile  saD, I-II, Herder, 
Freiburg-Basel-Wien, 1999, 2000: I, 17-21, 25-29, 201-305 ; II, 11-195. 



 .(5)لاملعىن احلقيقّي للكتاب املنزَ  التنزيل وكيفّية التأويل، وخباّصة عن كيفّية فهم

موقع اإلمام،  عنيف سياق هذه التساؤالت واجلواب الشيعّي عنها، يقوم هذا البحث بعرض ما قاله كوربان 
ويف تكوينه األنطولوجّي، ويف وظيفته وكيفّية قيامه هبا. يلي ذلك عرض للمقارنة اليت أنشأها كوربان بني اإلمام 

 .سألة منه  كوربان التأويلّي وموقفه املاورائيّ مل نتعّرض بحثواملسيح. ويف ختام ال

 موقع اإلمام

يف سياق عرض اجلواب عن هذا السؤال املزدوج، أي التنزيل والتأويل، يقوم كوربان بتحديد وظيفة كلٍّ من الذين 
، وخصوًصا الشيعّية وذلك باالستناد إىل التصّورات اإلسالمّية .اصطفاهم اهلل ليكونوا وسطاء بينه وبني الناس

و"الفلسفة  prophétologie  "ةاإلثين عشريّة أو اإلمامية منها. وأساس هذه التصّورات عنده "الفلسفة النبويّ 
ممّا يدّل على أّن الوساطة بني اهلل والناس تكون، يف رأي اإلسالم الشيعّي  ،imâmologie (6) اإلمامية"

ة. ذلك أّن الشريعة اليت أتى هبا النبـّي هلا من املعاين الظاهر والباطن، خصوًصا، من طريق النبّوة ومن طريق اإلمام
كان تالزم وظيفة النبـّي ووظيفة   ،وأّن اإلمام هو املؤمتَن على املعىن الباطن، أي املعىن احلقيقّي للشريعة. من هنا

 .اإلمام

                                                 
 :22و 21 فحتانصال، تاريخ الفلسفة اإلسالمّية  ،كتاب كوربان  ،راجع (5)

Henry Corbin, Histoire de la philosophie islamique, collection Folio Essais, Gallimard, Paris, 
1986. 

حولّية "، يف "رمينويطيقا الصوفّية اإليرانّيةمن حبثه "استبطان املعىن يف اهل 58و 57 فحتانصالر يف يعّّب كوربان عن هذه األفكا
 :"إيرانوس

Henry Corbin, L’intériorisation du sens en herméneutique soufie iranienne, Eranos Jahrbuch 
XXVI, 1957. 

المجّلة ، يف 6 فحةصال"، م الفلسفة اإليرانّية اإلسالمّيةيف مقاله "يف مفهو "، حكمة نبويّة وَولويّةأو ما يسّميه كوربان " (6)
 :الفلسفّية لفرنسا والعالم

Henry Corbin, “Pour le concept de philosophie irano-islamique”, Revue philosophique de la 
France et de l’étranger, PUF, 1974. 



وتصّور العالقة بني الويّل والنبـّي  ،الرسالةإىل تصّور الَوالية والنبّوة و  ،(7)يف حتديد موقع اإلمام، يلجأ كوربان
ّص النبّوة، ّمّة يف التصّور الشيعّي اإلثين عشرّي، نبّوة التعري،، التعليمّية والعرفانية، وّمّة نبّوة خيوالرسول. ففي ما 

"، وّمّة نبّوة الكتاب السماوّي الذي أُنزل يف قلبه  هي رسالة الرسول القائمة بإبالغ الناس الشريعة أي "و التشريع،
، وهم آدم ونوح "ء الذين أُرسلوا بالشريعة، فهم "أولو العزماألنبياء املرَسلني، وهم كثُر ومل يأتوا بشريعة. أّما األنبيا

 .وعيسى وحمّمد دو وداو  وإبراهيم وموسى

ل بثالث دوائر متداخلة. أّما العالقة بني الَوالية والنبّوة والرسالة، وبالتايل بني الويّل والنبـّي والرسول، فتتمثّ 
فالوالية تتمّثل بالدائرة املركزيّة، لكوهنا باطن رسالة الرسول. وهذه الرسالة تتمّثل بالدائرة اخلارجّية. وبينهما دائرة 
النبّوة. من هذا التصّور ينت  أّن كّل رسول هو رسول ونبـّي وويّل، وأّن كّل نبـّي هو نبـّي وويّل، وأّن الويّل ويّل 

ويذكر كوربان أيًضا تصّور العالقة بني الوالية والنبّوة والرسالة، فيقول:" إّن الرسالة هي مبثابة القشرة،  وحسب.
ويفّسر ذلك بقوله إّن رسالة الرسول، إذا كانت  .(8)والنبّوة هي مبثابة اللوزة، والوالية هي مبثابة زيت هذه اللوزة"

لدين الوضعّي، مىت افتقرت إىل الطريقة، أي الطريقة الصوفّية، أو  من دون حالة النبـّي، كانت مثل الشريعة، أي ا
كانت مثل الظاهر من دون الباطن، أو مثل القشرة من دون زيت اللوزة. وكذلك كان حال النبـّي من دون الوالية 

 .(9)زيتمثل الطريقة مىت افتقرت إىل احلقيقة، أو مثل الباطن من دون باطن الباطن، أو مثل اللوزة من دون ال

                                                 
. يفّصل كوربان أصناف األنبياء يف حبثه املذكور "يف 77و 75 فحتانصال"، سفة اإلسالمّيةتاريخ الفلراجع كتاب كوربان " (7)
. ويف نبّوة التعري، ونبّوة التشريع، راجع البحث 71و 70 فحتانصال"، حولّية إيرانوس"، يف "سفة النبويّة يف اإلسالم الشيعيّ الفل

 :81 فحةصالنفسه، 

Henry Corbin, De la philosophie prophétique en Islam shî‘ite, Eranos Jahrbuch XXXI, 1962. 

"، يف الشيعيّ  . وحبثه املذكور "يف الفلسفة النبويّة يف اإلسالم76 فحةصال، تاريخ الفلسفة اإلسالمّيةراجع كتاب كوربان  (8)
 :130 فحةصال"، فرت لرند"، يف "عشريّة. ومقالته "الفلسفة النبويّة الشيعّية اإلثنا 87 فحةصال"، حولّية إيرانوس"

Henri Corbin, La prophétologie shî‘ite duodécimaine; in: Henry Corbin (dir. Christian 
Jambet), Cahiers de L’Herne, Paris, 1981. 

 .76 فحةصال، تاريخ الفلسفة اإلسالمّيةكتاب كوربان   ،راجع (9)



 الذي يتلّقى رسالة من اهلل . ّمّة النيبّ (10)تعليم األئّمة يف األنبياء وأصنافهم األربعة ويذكر كوربان تفصياًل 
 الذي يرا املالك ويسمعه يف احللم، وال يراه يف حال نفسه وليس إىل الناس. وّمّة النيبّ خاّصًة به، فكأنّه أُرسل إىل 

 أحد من الناس، ومثاله النبـّي لو.. وّمّة النبـّي الذي يرا املالك ويدرك صوته يف اليقظة، وهو أيًضا مل يُرَسل إىل
يف ، (. والنيبّ ومثال ذلك يونس )يونانإىل قوم وليس إىل الناس كافًّة،  احللم ويف حال اليقظة، وقد يكون مرَساًل 

رَسل، ونبّوته هي نبّوة التعري،. أمّ هذه األحوال الثالثة، هو النيبّ 
ُ
ا يف فئة األنبياء املرَسلني، فثّمة األنبياء السّتة  امل

وعيسى وحمّمد. فهم مرَسلون، ورسالتهم تقوم  دم ونوح وإبراهيم وموسى وداودوهم آ ،الكبار - أو السبعة -
 إاّل بإعالن شريعة جديدة تنسخ ما سبقها. وهذه هي نبّوة التشريع. ويوضح هذا التعليم أّن الرسالة ال تكون لنبـّي 

ن اكتملت واليته إاّل ىت نضجت نبّوته، كما أّن النبّوة ال تكون م
َ
 .(11)مل

: "ّمّة نبّوة مطلقة عاّمة، ونبّوة مقّيدة خاّصة. النبّوة املطلقة هي نبّوة (12)ويف النبّوة والوالية، يقول كوربان
وحيث كان نبـّي  .ملطلقة يف مجيع األنبياءاحلقيقة احملّمديّة األزلّية واألبديّة. والنبّوة املقّيدة هي جتّليات النبّوة ا

وكذلك شأن الوالية مبا هي باطن النبّوة األزلّية. فثّمة  اإلسالم خامتها وخامتهم، كان هو جتّلي احلقيقة احملّمديّة.
هذه والية مطلقة وعاّمة، وّمّة والية حمدودة وخاّصة. ووالية كّل ويّل هي من مجلة جتّليات الوالية املطلقة. وخامت 

التجّليات هو اإلمام األّول، يف حني أّن خامت الوالية احملّمديّة هو املهدي، أي اإلمام الثاين عشر، اإلمام الغائب. 
فاإلمامة احملّمديّة، أي جمموع األئّمة اإلثين عشر، هي خامت الوالية. إّذاك تبنّي أّن حقيقة خامت األنبياء وحقيقة 

 ت وجهني، وجه ظاهر هو النبّوة، ووجه باطن هو الوالية.خامت األولياء هي حقيقة واحدة ذا

حاجة لإلمام، وَلكان الكتاب  هناك ا كانتاحد حقيقّي، هو املعىن الظاهر، ملّ لو كان للكتاب املنزل معىن و و 
مضى مع املاضي، طاملا أّن حمّمًدا كان خامت األنبياء. لكّن الكتاب يبقى حيًّا على مدا الدهر، لكون معناه 

                                                 
 .87و 86 نفحتاصال، املصدر نفسه (10)

 :من حبثه "نظريّة املعرفة الرؤيويّة يف الفلسفة اإلسالمّية" 184و 183 فحتانصالبان باختصار أصناف األنبياء يف عرض كور  (11)

Henry Corbin, “Théorie de la connaissance visionnaire en philosophie islamique”, Nouvelles 
de l’Institut catholique de Paris, février 1977. 

 .74 فحةصال، تاريخ الفلسفة اإلسالمّيةكتاب كوربان راجع   (12)



قيقّي هو املعىن الباطن. فكانت احلاجة، بعد أن انتهى التنزيل، إىل من يقوم بالتأويل. وهذه هي وظيفة احل
 .(13)اإلمام"

 وظيفة اإلمام

عناها الظاهر ومعناها الباطن. وهو إذ مبكانت وظيفة خامت األنبياء واملرسلني أن يعلن الشريعة، وكان له معرفة 
. القرآن، جعل َمن يكون بعده مؤمَتًنا وقّيًما على وعلًما منه أنّه بشر غري باق   ة،حرص على دميومة الشريعة اإلهليّ 

 . (14)فكان اإلمام، اهلادي إىل املعىن الباطن، ألنّه املهدي الذي هداه اهلل

وقرأها عَلّي  إاّل "مل تنزل آية من القرآن على رسول اهلل  :يف ذلك لدينا شهادة اإلمام علّي، حيث يقولو 
(، والناسخ واملنسوخ، والتأويل )الروحيّ  احلريّف()  أتلوها. فكنت أكتبها بيدي، وكان يعّلمين التفسريوجعلين

واحملَكم واملتشابه، واخلاّص والعاّم. وكان يسأل اهلل أن يوّسع فهمي وذاكريت. مثّ كان يضع يده على صدري 

"اقليب معرفة وفهًما، وحكًما ونورً  ويسأل اهلل أن ميأل
(15)
. 

كما أّي إمام من بعده، يعلم الظاهر والباطن علًما إرثيًّا، ال دخل فيه لكالم   كان اإلمام األّول  ا،ذً إ
املتكّلمني. وبذلك صار اإلمام حّجة اهلل وقّيم الكتاب. وكانت هذه العالقة بني حمّمد وعلّي أساس العالقة بني 

بدائرة النبّوة، اليت  ، شارًحا التصّور الشيعّي يف ذلكان يقولالتنزيل والتأويل، أي بني النبـّي واإلمام. ممّا جعل كورب
ختمها حمّمد، وبدائرة الوالية اليت خيتمها اإلمام مىت ظهر بعد غيبته. وحيث يشرح كوربان معىن التأويل بأنّه 

                                                 
األّول للنبـّي  يلّ ، إّن آدم، وهو التج144 فحةصال"، دفرت لرن"، يف "الفلسفة النبويّة اإلمساعيلّيةيقول كوربان، يف مقالته " (13)

ة اخلمس األخرا بأنبيائها نوح وإبراهيم احلقيقّي، مسّيت بامسه احلقبة األوىل من الدورة الراهنة، ويلي هذه احلقبة حقبات النبوّ 
نّه أتى بشريعة جديدة وكتاب جديد. أّما السابع الذي إ، أي "ناطًقاوموسى وعيسى وحمّمد. وكلُّ من هؤالء األنبياء السّتة كان "

"، "إمام قيامة امةائم القييأيت من بعدهم، فلن يأيت بشريعة جديدة، بل يُعلن املعىن الباطن لكّل ما أوحي به سابًقا، وهو "ق
 القيامة".

ويف البحث  ."حولّية إيرانوس"، يف "سفة النبويّة يف اإلسالم الشيعيّ من حبث كوربان املذكور "يف الفل 51راجع الصفحة  (14)
 ، عرض لضرورة أن يكون األنبياء وأن يكون اإلمام.66إىل  57 فحاتصالنفسه، 

نقله كوربان يف حبثه املذكور "يف الفلسفة النبويّة  :440 فحةصال"، طهران، شرح أصول الكايفراجع يف ذلك ماّل صدرا، " (15)
 (.34)احلاشية  108و 107 فحتانصالو  64 فحةصال"، حولّية إيرانوسيف اإلسالم الشيعّي "، يف "



ل تذّكر باحلركة كانت العالقة بني التنزيل والتأوي  ،(16)"إعادة الشيء من ظاهره إىل أوائله أي إىل حقيقته الباطنة"
 pqodo| proodosاملزدوجة واملتتالية اليت أطلقت عليها األفالطونّية احلديثة، على لسان بروقلوس، تسمية 

عودة إليه. ويف ذلك للتدليل على الفيض من الواحد وال ،، أي خروج أو ظهور وعودة uaslrip–epistrophèو
 .(17)عادعلى خّطني، خّط املبدأ وخّط امل عد العموديّ ّن الفكر اإلسالمّي يتحّرك، ضمن البُ أيقول كوربان 

جعفر  ،التأويل هبدف الكش، عن املعىن احلقيقّي، ذكر كوربان قول اإلمام السادس ،وملّا كانت وظيفة اإلمام
ة ّمّة العبارة، وّمّة اإلشارة، وّمّ  :حيتوي كتاب اهلل على أربعة أشياء" ، يف معاين كتاب اهلل:عليه السالم الصادق

روحّية الفائقة. فالعبارة اللطائ،" أي املعاين الباطنة املتعّلقة بعامل ما يفوق احلّس، وّمّة احلقائق أي التعاليم ال
يف تفسري آخر، العبارة للسماع، واإلشارة  ، واإلشارة للخواّص، واللطائ، لألولياء، واحلقائق لألنبياء، أوللعوامّ 

تأملية، واحلقائق ختّص حتقيق اإلسالم التاّم. ويرا كوربان يف كالم اإلمام للفهم الروحّي، واللطائ، للرؤية ال
وهلا من املعاين أربعة، وهي  إاّل السادس صًدا لقول علّي بن أيب طالب، اإلمام األّول:" ليس من آية قرآنّية 

                                                 
إّن  :، حيث يقول177 فحةصال"، دفرت لرن، يف "Mystique et humourمقالة كوربان "التصّوف والظرف"  ،راجع (16)

ظاهر احلرف اخلارجّي أو وراء التأويل يعين إعادة الشيء إىل أوائله، ويعين الكش، عن احلقيقة الداخلّية أي املعىن احملجوب وراء 
 :، حيث حيّدد كوربان التأويل بالفارسّية23 فحةصال، الفلسفة اإليرانّية والفلسفة المقارنةراجع أيًضا كتابه أّي ظاهرة. 

Henry Corbin, Philosophie iranienne et philosophie comparée, Académie Impériale Iranienne 
de Philosophie, Buchet/Chastel, Paris, 1977: le ta’wîl, c’est ramener une chose à sa source, à 
son archétype (tchîzî-râ be-asl-e khwôd rasânîdân). 

 :27 فحةصالأليب يعقوب السجستاين،  كشف المحجوباعيلّي يف مقّدمته لكتاب وحيّدد كوربان التأويل يف مفهومه اإلمس

Abû Ya‘qûb Sejestânî, Le dévoilement des choses cachées (Kashf al-Mahjûb), Recherches de 
philosophie ismaélienne, traduit du persan et introduit par Henry Corbin, collection Islam 
spirituel, Verdier, 1988: 

ن من صعيد وحياته، من حيث هي تؤّمن ارتفاع الكائ نفسه الفكر اإلمساعيليّ  رمينويطيقا املتعالية اليت هيمبدأ التأويل أي اهل
لمة ي من الرمز أو املَثل إىل ما يرمز إليه أو املمثول، ويف النهاية حتّدد املعاين الكثرية اليت تشملها كأالكيان إىل صعيد آخر، 

 القيامة.

 .26و 25 فحتانصال، تاريخ الفلسفة اإلسالمّيةراجع كتابه يف  (17)



طََّلع. فالظاهر للتالوة، والباطن للفهم الداخلّي، واحل
ُ
طََّلع الظاهر، والباطن، واحلّد، وامل

ُ
ّد حيّد احلالل واحلرام، وامل

. ويذكر كوربان يف هذا السياق حديث النبـّي القائل بوجود (18)يةآن حيّققه يف اإلنسان بكّل هو ما يريد اهلل أ
، وبأّن وظيفة اإلمام األساسّية إّّنا هي التعليم، من دون أن يفرتض ذلك ما (19)للقرآنسبعة من املعاين الباطنة 

، هو شخص ملَهم، ويتعّلق تعليمه "رجل اهلل"التعليم الكنسّي يف املسيحّية الرمسّية. فاإلمام، كما يشبه سلطة 
باحلقائق، أي بالباطن، علًما أّن اإلمام الثاين عشر املنتَظر، مىت عاد يف آخر هذا الزمان، سيعلن باطن مجيع ما 

 .(20)سبقه من الوحي اإلهليّ 

( ملهّمة التأويل الروحّي، مميّـزًا بني )أوائل القرن التاسع عشر امليالدي يذكر كوربان حتديد جعفر الكشفيو 
التفسري والتأويل والتفهيم. فالتفسري يتناول املعىن احلريّف، وهو خيّص العلوم الفقهّية. والتأويل، أي إعادة الشيء إىل 

من الفالسفة. والتفهيم علٌم حموره فعل  أصله، هو علم يفرتض توّجًها روحيًّا وإهلاًما إهليًّا، وهو خيّص درجة وسطى
الفهم بفضل اهلل وإهلاٌم أصُله وأداته وغايته اهلل، وهو الدرجة األمسى للفلسفة. وعلم التفسري ليس فيه من الفلسفة 

، ألنّه علم من وراء "حكمة الَرواق"شيء، وهو بالنسبة إىل احلقيقة يوافق فلسفة املّشائني. وعلم التأويل هو
احلكمة "أو  ،"مة اإلشراقحك"(. وعلم التفهيم، أو اهلرمينويطيقا املتعالية، فهو rso stoaواق رَ حجاب )
 .(21)"املشرقّية

                                                 
 .28و 27 فختانصالنفسه،  صدرامل (18)

ًنا، ولبطنه بطًنا إىل سبعة إّن للقرآن ظاهرًا وبط :استناًدا إىل احلديث القائل) للقرآن" اليت األبطن السبعةيعرض كوربان " (19)
، 98إىل  94 فحاتصال"، حولّية إيرانوس"، يف "رمينويطيقا الصوفّية اإليرانّيةاستبطان املعىن يف اهل(، يف حبثه املذكور "أبطن
 .163إىل  160 فحاتصال، و 143إىل  137 فحاتصالو 

يعّّب كوربان عن الفكرة نفسها يف مقاله املذكور يف  .29و 28 فحتانصال"، تاريخ الفلسفة اإلسالمّيةراجع كتابه يف " (20)
 .11 فحةصال"، م الفلسفة اإلسالمّيةمفهو "

يذكر كوربان قول جعفر الكشفي يف حبثه املذكور  .32و 31 فحتانصال، تاريخ الفلسفة اإلسالمّيةراجع كتابه يف  (21)
 124 فحةصاليقول كوربان، يف  .83و 82 فحتانصال"، حولّية إيرانوس"، يف "رمينويطيقا الصوفّية اإليرانّية"استبطان املعىن يف اهل

 :هذه املعرفة هي مشرقّية لكوهنا هي مشرق املعرفة :"حولّية إيرانوس"، يف "التعليمّية واهلرمسّية يف إيران من حبثه "الرسالة

Henry Corbin, “Le récit d’initiation et l’hermétisme en Iran”, Eranos Jahrbuch XVII, 1949. 



التنزيل هو الوحي الذي أماله املالك على فبعالقته بالتنزيل.  ويتابع كوربان شرحه ملفهوم التأويل، وذلك أّواًل 
يل، فهو إعادة إىل األصل، أي إىل املعىن احلقيقّي واألصلّي للكتاب، النبـّي، وهو تنزيل من العامل األعلى. أّما التأو 

أو إيصال الشيء إىل أصله. فالذي ميارس التأويل حيّول النّص من ظاهره ويعيده إىل حقيقته. ذلك هو التأويل 
، أّن هذه exegesisهي ويزيد كوربان، مستنًدا إىل الكلمة الالتينّية اليت تعين الشرح، و  الروحّي أو الرمزّي الباطيّن.
، كما خرج بنو إسرائيل من عبوديّة مصر، exode "اخلروج"أي اإلمام، وحتيل إىل  الفكرة حتيل إىل الشارح،

 "مشرق"الظاهر، إىل  Occident "غرب"، ومن exilواخلروج خروج من اجملاز ومن عبوديّة احلرف ومن النفي 
Orient  (22)املعىن األصلّي احملجوب. 

ح معىن التأويل يف العرفان اإلمساعيلّي، مبيّـًنا تالزم التأويل والوالدة الروحانّية. فشرح النصوص يالزم مثّ يشر 
والشرح يرادف علم امليزان. يف هذا السياق، يبدو منه  جابر بن حّيان اخليميائّي  .exegesisالنفس  "شرح"

ملنحى، يتقابل اجملاز واحلقيقة. وعلى عكس ما تطبيًقا للتأويل، مبعىن حجب الظاهر وإظهار احملجوب. يف هذا ا
هو الشريعة أو النّص املاّدّي   exô s1 “nxtaيتبادر إىل الذهن، فاحلرف هو جماز املعىن. فالظاهر احلريّف 

 .ta esô “rx s1 (23) احملجوب. والباطن هو للقرآن

املَثل "أو  "الرمز بـاملرموز" ويل، فهي عالقةأّما العالقة بني الشريعة واحلقيقة، والظاهر والباطن، والتنزيل والتأ
ّي . ويفرتض الشرح الرمز "يتماثل معه"كن عن املمثول، أي باملعىن الذي . واملَثل هو التعبري الوحيد املم"باملمثول

نسان اإل" بعضها مع بعض، كاألكوان الروحّية غري احلّسّية، والعامل الكبري أي "يتماثل"حكمة إهلّية ترا أّن العوامل 
                                                                                                                                                        

 :ه "الزرادشتّيات يف فلسفة السهروردي شيخ اإلشراق"من حبث 28 فحةصالويقول كوربان األمر نفسه يف 

Henry Corbin, Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohrawardî, Shaykh-ol-Ishrâq 
(ob.587/ 1191). 1325/1946, éditions du courre, Téhéran. 

 .35 فحةصال، تاريخ الفلسفة اإلسالمّيةراجع كتابه  (22)

سفة النبويّة يف الفل"من حبث كوربان املذكور  53 فحةصاليف الوالدة الروحانّية، راجع  .36و 35 فحتانصالنفسه،  صدرامل (23)
حولّية "، يف "إلمساعيلّي أو الباطنّية والكلمةالتعليم امن حبثه " 51 فحةصال"، وراجع أيًضا اإلسالم الشيعّي"، يف "حولّية إيرانوس

 :"إيرانوس

Henry Corbin "L’initiation ismaélienne ou l’ésotérisme et le Verbe", Eranos Jahrbuch XXXIX, 
1970. 



، والعامل الصغري. ويفرتض التأويل تفعيل وجدان التخّيل أو التصّور، ذلك الوجدان Homo maximus "الكبري
 .(24)الذي أّكد الفالسفة اإلشراقّيون وظيفته املعرفّية

م على سبيل جناة ومه  اين ومتعلّ : "الناس ثالثة: فعامل ربّ عليه السالم عليّ  لإلمام ويذكر كوربان قواًل 
 .(25)"عرعا 

 وعلّي، أمكن اعتبار الوالية أو اإلمامة نبّوة باطنّية، تالزم النبّوة التشريعّية مثّ على أساس العالقة بني النيبّ 
ويذكر كوربان،  .(27)ا، بل اثنا عشر إمامً (26)وتكملها. أّما التالزم، فيكون بأّن كّل نبـّي الزمه إمام خاّص به

شيث إمام آدم، وسام إمام نوح، وإمساعيل إمام " :وهم من األنبياء الكبار، حبسب تعليم اإلمساعيلّية، إمام كلٍّ 
مّيز . ومن بني هذه األئّمة يت(28)إبراهيم، وهارون إمام موسى، ومشعون )مسعان( إمام عيسى، وعلّي إمام حمّمد"

 .(29)ا معي فقد أُرسل عالنيًة "" أُرسل علّي سرًّا مع كلٍّ من األنبياء، أمّ   قال فيه:علّي، كما ورد يف حديث للنيبّ 

                                                 
 .37و 36 فحتانصال، تاريخ الفلسفة اإلسالمّيةراجع كتابه  (24)

 .2 -147 ،قصار احلكم ،نهج البالغة (25)

 . 81و 80 فحتانصال ،تاريخ الفلسفة اإلسالميةراجع كتابه  (26)

تاريخ الفلسفة من كتابه  106عشريّة"، والصفحة من حماضرة كوربان "الفلسفة النبويّة الشيعّية اإلثنا  133 راجع الصفحة (27)
 .اإلسالمّية

 :يذكر كوربان أمساء األئّمة الذين الزموا األنبياء، وهم .تاريخ الفلسفة اإلسالمّيةمن كتابه  136و 135راجع الصفحتني  (28)
ق ويعقوب ادم، وسام ويافث يف حقبة نوح مع األئّمة الذين كانوا لصاحل وهود، وإمساعيل وإسحشيث وقابيل وأخنوخ يف حقبة آ

ود، و ويوس، وأيّوب وزينون ودانيال الكبري يف حقبة إبراهيم، ويشوع وُعزَير وهارون يف حقبة موسى، وسليمان وآَص، يف حقبة دا
د اإلمام اخلفّي وجتديمن حبثه " 65لنبويّة، يف الصفحة د رسالته ا( الذي أّكد حملمّ الصفا وَمن تبعه حىّت حبري )حبرياومشعون 

 :"اإلنسان يف اإلهليّات الشيعّية"، يف "حولّية إيرانوس

Henry Corbin, “L’Imâm caché et la rénovation de l’homme en théologie shî‘ite”, Eranos 
Jahrbuch XXVIII, 1959. 

 .73ة "، ص " تاريخ الفلسفة اإلسالميّ  - (29)



 واإلمام، كما يتالزم الظاهر ممّا يعين تالزم النيبّ  .(30)نور واحد"  من "أنا وعليّ  :اويف علّي قال النبـّي أيضً 
والباطن، والتنزيل والتأويل. أّما انتقال نور اإلمامة من شخص إىل شخص، فال يتّم يف األساس من طريق النسبة 

ن طريق النسبة الروحّية. وهذه النسبة الروحّية هي اليت جعلت األئّمة تنتسب جسديًّا إىل النبـّي عّب املاّديّة، بل م
 .(31)فاطمة وعليّ 

بني الوحي  (32)أّما كي، يقوم اإلمام مبهّمته، أي كي، تكون له معرفة معىن الشريعة الباطن، فيمّيز كوربان
 يرا املالك، كان لإلمام أن يسمعه مسًعا روحيًّا. وتوضيًحا النيبّ  إلهلام والكش،. ففي حني أنّ  وااخلاّص بالنيبّ 

وبنوع خاّص يف التمثيل  ،(33)لذلك، يستند كوربان إىل تنظريات )مالّ صدرا( يف بصرية الباطن ويف املعرفة القلبّية 
ي املعارف من مرآة باملرآة. ّمّة حجاب بني مرآة القلب واللوح احملفوظ حيث األشياء كّلها مطبوعة. ويبدو جتلّ 

اللوح احملفوظ يف مرآة القلب كأنّه انعكاس الصورة من املرآة األوىل يف املرآة الثانية. وقد حياول الفالسفة رفع 
احلجاب، فيتّم هلم االكتساب، وقد يهّب ريح اإلنعام اإلهلّي ويرفع احلجاب أمام عني القلب، فيتّم لإلمام والويّل 

يتبنّي الفرق بني العلوم الكسبّية الرمسّية اليت مصدرها التعليم البشرّي، والعلوم اإلرثّية  اإلهلام والكش،. ويف ذلك
. والقول اصوريًّ  اأو كشفً  امعنويًّ  اأو كشفً  ايرثها اإلهلّيون وحًيا أو إهلامً احلقيقّية اليت مصدرها التعليم اإلهلّي واليت 

وسطًا بني اإلدراك احلّسّي واإلدراك العقلّي.  ،(34)املثال به يُدَرك عامل الذي بالصورّي يفرتض وجود التخّيل
فكانت العوامل ثالثة، عامل اجلسد وعامل املثال وعامل العقل. فللويّل اإلدراك بالروح، وللنبـّي اإلدراك بالنفس، 

                                                 
 من حماضرة كوربان "الفلسفة النبويّة الشيعّية اإلثنا عشريّة"، يف" دفرت لرن" املذكور. 134راجع الصفحة  - (30)

 من احملاضرة املذكورة. 134راجع الصفحة  - (31)

 .تاريخ الفلسفة اإلسالمّيةمن كتابه  98-85راجع الصفحات  - (32)

-60حبث كوربان املذكور " يف الفلسفة النبويّة يف اإلسالم الشيعّي "، يف "حولّية إيرانوس"، ص يف املعرفة القلبّية راجع  - (33)
61. 

 راجع حبث كوربان يف موضوع " عامل املثال، أو اخليايّل واملثال ": - (34)

Henry Corbin, “ Mundus imaginalis, ou l’imaginaire et l’imaginal ”, Cahiers 
internationaux du symbolisme, 6, Bruxelles, 1964, p. 3-26. 



لعقلّي الروحّي، وللرسول اإلدراك باجلسد. وللقلب حواّس مخس ماورائّية، منها الرؤية العقلّية الروحّية، والسماع ا
 .والسماع احلّسّي الباطيّن. هبذه احلواّس املاورائّية يُدَرك تكليم املالك أو الروح القدس وحتديثه، ويتّم التعليم الباطينّ 

هذا من حيث تلّقي اإلمام معرفة الباطن، أي معىن الوحي أو الشريعة احلقيقّي. يبقى عليه إبالغ ما تعّلم. 
فهم والتفهيم. يف هذا الباب، استفاد كوربان من )فينومينولوجيا هوّسرل( ومن وذلك هو التأويل، أي ال
فأخذ فكرة الظاهرة ومجعها إىل فكرة تأويلها أي إرجاعها إىل حقيقتها اخلفّية، ممّا جعله  .)هرمينويطيقا هايدغر(

 . (35)"كش، احملجوب"يرتفع بالظاهرة والتأويل إىل مقولة 

بأهّنا حماولة فهم املعىن احلقيقّي للكتاب، وحيّلل عملّية الفهم هذه  "ديان الكتابأ" يبدأ كوربان بتحديد مهّمة
. ويقول إنّه وجد يف تصّور (36)إىل أوجه ثالثة، هي فعل الفهم، وظاهرة املعىن، والكش، عن حقيقة هذا املعىن

يكش، عن املعىن الباطن احملجوب الذي  "املفتاح"هايدغر للفينومينولوجيا أساس اهلرمينويطيقا الفلسفّية مبا هي
ما كان يُعَرف  Duns Scotوراء الكلمات الظاهرة. مثّ يقول أنّه وجد يف كتاب هايدغر يف )دونس سكوت( 

، وفيها مفهوم grammatica speculativa "الغراماطيقا النظريّة"سفة الوسيطّيني الغربّيني باسم عند الفال
 .significatio passiva "املعىن املفعويلّ "

بعدلك " :تقول (1:31المزمور )وردت يف  لتأويل آية (37)ويشرح كوربان كي، استعمل لوتر هذا املفهوم
اجعلين "بعدلك  :فخلص إىل أّن اآلية تعين تساءل لوتر كي، تأيت النجاة من العدل وليس من الرمحة؟ .جّنين"
عند اإلهلّيني املسلمني.  "احلكمة اإلهلّية" ع من التأويل يفنّه وجد هذا النو أويقول كوربان  ."امّبَّرً  اأي صاحلً  عاداًل 

                                                 
 :"، ونّص "التعقيب"على هذه املقابلة، يف "دفرت لرن"ها كوربان مع فيليب نيمواملقابلة اليت أجراراجع يف هذا املوضوع نّص " (35)

Henry Corbin (dir. Christian Jambet), Cahiers de L’Herne, Paris, 1986: — p. 23-37: “De 
Heidegger à Sohrawardî - Entretien avec Philippe Nemo”; — p. 38-56: Henry Corbin, “Post-
Scriptum biographique à un Entretien philosophique”. 

 .25و 24 فحتانصالدفرت لرن"، يف "املقابلة "، يف " (36)

، ويف حبثه 64و 63 فحتانصالنّية"، يف "حولّية إيرانوس"، يف حبثه الذكور "استبطان املعىن يف اهلرمينويطيقا الصوفّية اإليرا (37)
 .124 فحةصالاملذكور "التعليم اإلمساعيلّي أو الباطنّية والكلمة"، يف "حولّية إيرانوس"، 



 esto (38) "كن"لكينونة، بل بأّولّية فعل األمر على ذلك أّن هذه احلكمة ال تقول بأّولّية الكائن وال ا ويورد مثااًل 

لّي، ومن جهة ، من جهة اهلل، األمر الفع"كن"كما يف الالتينّية. وبالتايل، عنت الكلمة   ،fiat "ليكن"وليس 
 .(39)الكائنات، األمر املفعويلّ 

بكيفّية  modus intelligendiوخيلص كوربان إىل القول بأّن الفينومينولوجيا ربطت بني كيفّية الفهم 
ويؤّكد كوربان أّن كيفّية الكيان ال تُناَقش، بل تُقَبل أو تُرَفض. وليس بعيًدا من  .modus essendi (40) الكيان

وقول الفلسفة الوسيطّية الالتينّية بأّن املتلّقي يتلّقى األشياء وفاقًا  ،perspectivismeه باملنظوريّة ذلك قول نيتش
وقوهلا بأّن العامل  واملعلوم بالفعل  ،quiquid recipitur ad modum recipientis recipiturملا هو عليه 
ّن اإلنسان هو أقال بروتاغوراس  ومن قبل .cognoscens et cognitum in actu sunt unumمها واحد 

 .(41)قياس كّل شيءم

                                                 
" أنت يف احلاضر ليكن" يف املستقبل، يف حني أّن "كن" أو "، عنت "لتكنestoهذه الصيغة، إذا كانت من الالتينّية  (38)

" أنت يف احلاضر ، عنت "ليكن" يف احلاضر، يف حني أّن "كنrsx“. وإذا كانت من اليونانّية esيف الالتينّية الصيغة  تقابلها
 .rhi°تقابلها يف اليونانّية الصيغة 

ة من حبثه املذكور "التعليم اإلمساعيلّي أو الباطنيّ  64 فحةصاليشرح كوربان بالتفصيل معاين العبارة "كن فيكون"، يف  (39)
 والكلمة"، يف "حولّية إيرانوس".

تتحّدد  :81 فحةصاليقول كوربان يف حبثه املذكور "استبطان املعىن يف اهلرمينويطيقا الصوفّية اإليرانّية"، يف "حولّية إيرانوس"،  (40)
يف عالقة حتّددها كيفّية   ر له إاّل حياول فهمه والذي ال يظهالوضعّية اهلرمينويطيقّية بكيفّية كيان املتأوِّل بالنسبة إىل املوضوع الذي 

 ويقول بتداخل املتأّول وموضوعه. كيانه.

 :أ، قول بروتاغوراس 152"، أو "يف العلم |Hea¬sgso" يذكر أفالطون، يف "تيئايتيتوس (41)

Ugr c0q pot “ p0msxm vqgl0sxm lŒsqom ” 4mhqxpom eµmai, “ sèm sچm  slas“م|  mlsmأ 
l m   چs— أmlsm  |مiجm “slam ”: 

ئنات ألنّه يقول ما مفاده أّن اإلنسان هو قياس مجيع األشياء، بالنسبة إىل الكائنات منها على أهّنا كائنة، وبالنسبة إىل غري الكا
،  Untersteiner، وفاقًا لتفسري أونرتستاينر Clémence Ramnouxوقد فّسر بعضهم، مثيل رامنو  منها على أهّنا غري كائنة.

من كتاب  445 فحةصالراجع يف ذلك  :"التحّكم"تعين باحلرّي  lŒsqom "قياس"استناًدا إىل أّن مفردة  غوراسكلمة بروتا
 :، اجملّلد األّول، اجلزء األّولتاريخ الفلسفة



خيّوله أن  ّن اهلرمينويطيقا هي الشكل اخلاّص ملهّمة عامل  الظاهرات. ممّاأا إىل هذا املبدأ، يقول كوربان استنادً 
، كمننده-كردان، هاست-هاستإظهار، ُمظه ر، َمظَهر، مظهريّة( وفارسّية ) ظهور،يسرد مفردات عربّية )

(، تدّل على تشابه الفكر اإلسالمّي القائل بالظاهر والباطن والفكر الفينومينولوجّي كرده، هاست غرديده  هاست
العلم "هرات، معتّبًا ذلك موافًقا لقول وراء الظا "كش، احملجوب"وأن جيعل هدف الفينومينولوجيا  التأويلّي،
ولتأويل هايدغر للكلمة  ،sôzein ta phainomena rëfeim s1 uaim¾lema بإنقاذ الظاهرات" اإلغريقيّ 
-daالداّلة على احلقيقة، أي على الكش،. ويتّم هذا الكش، بفعل حضور  2k–heia alètheiaاليونانّية 

sein- ويف مواضع أخرا، يقول كوربان إّن موضوع اهلرمينويطيقا هو  .(42)القائم بالعملّية الفينومينولوجّية التأويلّية
. وعلى هذا األساس، انتقل (44)وهو األفراد. وإّن للهرمينويطيقا درجات حتّددها كيفّية الكيان ،43)(الرموز أو املُثل

كوربان من تأويالت هايدغر إىل تأويالت السهروردي. ويقول كوربان هبرمينويطيقا مستمرّة حتافظ على كلمات 

                                                                                                                                                        

Histoire de la philosophie, I-1 (dir. Brice Parain), Folio Essais 337, Gallimard, Paris, 1969. — 
M. Untersteiner, Sofisti, testimonianze e frammenti, Florence, 1949-1962. 

 :المدارس الفلسفّية قبل سقراطمن كتاب دومون  678ذلك الصفحة  راجع يف

Jean-Paul Dumont, Les écoles présocratiques, Folio Essais 152, Gallimard, Paris, 1991. 

نقض من الفقرة السابعة من كتابه  60 فحةصالوس أمبرييكوس، حيث يذكر املرتجم قول بروتاغوراس كما نقله سكست
اإلنسان قياس كّل األشياء، قياس وجود الكائنات منها،   Sextus Empiricus, Contre les mathématiciensالرياضّيين

 .وعدم وجود غري الكائنات منها

"، يف الة التعليم واهلرمسّية يف إيرانرسيف حبثه املذكور "حيّدد كوربان،  .27و 26 فحتانصال"، راجع املقابلة، يف "دفرت لرن (42)
، مهّمة الفينومينولوجيا بأهّنا حبث يف شرو. جتّلي الظاهرة، أي يف ما يُظهر اإلنسان لنفسه وكي، 146 فحةصالحولّية إيرانوس، 

 .2pouaime´rhai" ذلك مبا يعنيه الفعل اليونايّن "أبوفاينيستاي ليظهره لنفسه، مستدالًّ 

ويف املقالة نفسها،  .176 فحةصال، يف "دفرت لرن "، Mystique et humour "التصّوف والظرف"راجع مقالته  (43)
يف ّن األشياء، إذ تظهر يف أشكاهلا الظاهرة، تظهر على حقيقتها يف عامل املثال. ويقول، أ، يقول كوربان 183و 182 فحتانصال

الذي يبحث عنه  Soi" تكّون أمجل املُثل، وهو مَثل "الذات expérience visionnaire، إّن خّبة الرؤية 184 الصفحة
 مع األنا األرضّي. symbolise avecالسماوّي املتعايل الذي يتماثل  Moiالفيلسوف، وهو الذات أي األنا 

 .26 فحةصال"، راجع "املقابلة"، يف "دفرت لرن (44) 



 .(45)فكرة أو املعىنمنها تسهم يف لقاء يتّم بني الصورة أو املثال وال التقليد، ألّن كالًّ 

باألملانّية  ،das Seinبالالتينّية،  esse ولوجّي عند هايدغر بني الكينونةويقارب كوربان بني الفرق األنط
والفرق يف العربّية بني الوجود واملوجود. وينطلق من هذا الفرق  .باألملانّية das Seiende ،بالالتينّية ens والكائن

الظاهرّي، يؤّكد توحيد  ق بني التوحيد األلوهّي والتوحيد الوجودّي. فالتوحيد األلوهيّ ليعرض قول ابن عريب يف الفر 
اهلل، املوجود األمسى، يف حني أّن التوحيد األنطولوجّي، الباطيّن، يؤّكد توحيد الوجود. فالوجود واحد أوحد، يف 

هو األلوهة املمتنع إدراكها يف ذاهتا، حني أّن املوجودات اليت يوجدها الوجود هي كثرية. الوجود الواحد األوحد 
لكّنه يُدَرك يف جتّلياته، ممّا يعين أّن األلوهة واحدة، يف حني أّن اآلهلة، أي األمساء اإلهلّية وأشكال التجّليات 

اإلهلّية، كثرية هي. أّما العالقة بني الوجود الواحد واملوجودات، فقد ماثله بروقلوس بالعالقة بني وحدة الوحدات 
من الكائنات، علًما أّن شر. وجود  كثرة املوجودات اليت توجدها وتوّحدها. فالتوحيد يعين أن يوّحد الواحد كالًّ و 

 .(46)املوجود هو أن يكون موحَّد

                                                 
 .36 فحةصالنفسه،  صدرامل (45)

من كتاباته، منها، على سبيل املثال، الرسالة اليت  د. يكّرر كوربان هذه الفكرة يف عد35و 34 فحتانصاله، املرجع نفس (46) 
". يف هذه الرسالة ميّثل كوربان وحدة الواحد بعملّية ضرب ولّر متحّدثًا فيها عن حبثه يف "مفارقة التوحيدوّجهها إىل دافيد ل. م

  - he¾sg| theotès ، فيقول بوحدة األلوهة...1+  1+  1بعملّية مجع حسابّية  ، وكثرة الكائنات...x 1 x 1 1 حسابّية
 إىل الصيغة "ال إله إاّل  non Deus nisi Deus حيث تتحّول صيغة التوحيد "ال إله إالّ اهلل" heo¬ theoi كشر. لكثرة اآلهلة

 :(. راجع)إله اآلهلة  non Deus nisi Dii" اآلهلة

David L. Müller, “Sur le Paradoxe du Monothéisme” ; in: Henry Corbin (dir. Christian 
Jambet), Cahiers de L’Herne, Paris, 1986, p. 122-123. 

 :87إىل  72 فحاتصال"، راجع حبث كوربان "مفارقة التوحيد" يف "حولّية إيرانوس

Henry Corbin, “Le paradoxe du monothéisme”, Eranos Jahrbuch 45, 1976 (Brill, Leiden, 
1980. 

 :""ضرورة الفلسفة املالئكّية من حبثه 54 فحةصالو  20و 19 فحتانصاليعّّب كوربان عن هذه األمور يف 

Heny Corbin, “Nécessité de l’angélologie”, L’Ange et l’Homme, 1977. 



 :الدرجات األربع اليت يرا السهروردي أهّنا تقود إىل كمال التوحيد، وهي (47)ويف هذا السياق، يذكر كوربان
ال  :( درجة الذين يقولون3هو. ) ال هو إاّل  :( درجة الذين يقولون2اهلل. ) ال إله إاّل  :ن( درجة الذين يقولو 1)

 أنا. أّما ال أنا إاّل  :( كّل َمن خاطب أشرك لكونه افرتض الثنائّية. لذا كان كمال التوحيد بقول4أنت. ) أنت إاّل 
 وز اهلل يف اإلنسان، على ما قال ماسينيون، فليس هو املتصّوف، ألّن املتصّوف هو جماز أو جتا"أنا"الذي يقول 

Massignon (48). (  حجاب، فالضمائر )هو، أنت، أنااألقوال األربعة إن هي إاّل  ويقول السهروردي إّن هذه
 تغرق يف حبر الفناء.

فالسؤال  ينقلنا تركيز كوربان على فكرة التجّلي من وظيفة اإلمام التأويلية إىل حتليله لكيان اإلمام األنطولوجّي.
هو ماذا جيب أن يكون اإلمام يف كيانه كي يقوم بدور الوسيط بني اهلل والناس، متلّقًيا من اهلل املعىن الباطن 

 هذا املعىن إىل الناس. للكتاب والوحي، وناقاًل 

                                                                                                                                                        

هل التأثري العاملّي للفكر "ق ضّد العدمّية"، يف من حبثه "يف التنزيه كرتيا 41و 40 فحتانصالويذكر كوربان الفكرة نفسها يف 
 :"احلقيقّي بني احلضارات ممكًنا ؟الغريّب جيعل احلوار 

Henry Corbin, “De la théologie apophatique comme antidote du nihilisme”, L’Impact 
planétaire de la pensée occidentale rend-il possible un dialogue réel entre les civilisations ?, 
Téhéran, 1977, Berg Inernational, Paris, 1979. 

ويشرح   " املذكور.من "دفرت لرن 54وربان عن هذا التصّور يف مقاله "تعقيب بيوغرايّف على حديث فلسفّي"، يف الصفحة ويعّّب ك
س " من الصيغة أن لييؤّكد الشطر األّول "ال إله :" اهللاّل ون اإلمساعيلّيون صيغة التوحيد "ال إله إكوربان كي، حيّلل احلكماء اإلهليّ 
رغم من أنّه ليس من إله، فثّمة "هذا اإلله" الذي يقع عليه " االستثناء الذي يفيد أنّه على ال اهللمن إله، ويؤّكد الشطر الثاين "إاّل 

ّول من حيّلل كوربان الفصل األ .141 فحةصالذكور، " املاسم "اهلل". راجع مقالته "الفلسفة النبويّة اإلمساعيلّية"، يف "دفرت لرن
السهروردي الحلبـّي من كتابه  82و 81 فحتانصال( للسهروردي، يف اجلزء الثاين من رسالة "صفري سيمورغ" )صفري العنقاء

 :مؤّسس المذهب اإلشراقيّ 

Henry Corbin, Suhrawardî d’Alep (ob. 1191), fondateur de la doctrine illuminative (ishrâqî), 
Maisonneuve, Paris, 1939. 

 .32و 31 فحتانصال، نفسهاملرجع  (47) 

 .522و 521 فحتانصالج، يف كتابه على احلاّل  (48) 



 تكوين اإلمام األنطولوجيّ 

من شيء من البشريّة، أو على كي يكون اإلمام وسيطًا بني اهلل والبشر، عليه أن يتكّون من شيء من األلوهة و 
يف صدد ذلك يشرح كوربان  .(49)األقل أن يكون له وجه يؤّهله لتلّقي اإلهلام، ووجه يؤّهله إلبالغ الناس ما تلّقاه

، ألّن له من املعاين اخلفّية واألغوار الباطنة القرآنالتصّور الشيعّي لضرورة أن يكون إمام: ال يكفي نّص 
ووجب أن يوجد إنسان يكون يف آن وريثًا  .وجب تأويل النّص حيث يكون معناه حقيقيًّاف ،واملفارقات الظاهرة

روحيًّا وملَهًما، وميتلك الباطن والظاهر، فيكون هو حّجة اهلل، وقّيم الكتاب، أي اإلمام. لذا كان على الفكر 
: بوساطة اإلمام يصري اإلله ويقول كوربان. (50)الشيعّي أن حيّدد ماهّية اإلمام املاثلة يف كلٍّ من األئّمة اإلثين عشر

ّن حقيقة أوخيلص إىل القول  .Deus revelatusاإلله املتجّلي أو املوحى به  Deus absconditusاحملجوب 
 . (51)"قّيم القرآن"لظاهر والباطن، تقتضي َمن يكون الوحي القرآيّن، مبا هي تشمل ا

احلقيقة “ و” النور احملّمدّي  “ر الواحد، من أشكال جتّلي النو  من النبـّي واإلمام شكل يقول كوربان إّن كاًل 
. وميّثل اإلماَم بالقلب، يف قوله إّن مَثل اإلمام بالنسبة إىل أّمته كمَثل (52)أي احلقيقة النبويّة األزلّية ”احملّمديّة 

، حيث "اجلسد اللطي، النوراينّ "قلب ليس العضو املاّدّي، بل هو القلب بالنسبة إىل العامل الصغري اإلنسايّن. وال
 .(53)وهو، يف العامل الصغري، رأس قوا اإلدراك الروحّي وإمامها .تسكن النفس

                                                 

"، إلنسان"، يف "حولّية إيرانوسيعرض كوربان كي، يكون اإلمام وجه اهلل ووجه اإلنسان يف حبثه "وجه اهلل ووجه ا (49) 
 :183إىل  165 فحاتصال

Henry Corbin, “ Face de Dieu, Face de l’homme ”, Eranos Jahrbuch XXXVI, 1967. 

 ".، كي، يكون "اإلمام قطب النفس211إىل  197 فحاتصيف الويبنّي كوربان يف البحث نفسه، 

 .78 فحةصال"، راجع "تاريخ الفلسفة اإلسالمّية (50)

 .131 فحةصال"، إلثنا عشريّةالنبويّة الشيعّية االفلسفة ه "راجع مقالت(51) 

رمينويطيقا الصوفّية اإليرانّية"، يف "حولّية استبطان املعىن يف اهل. يقول كوربان، يف حبثه املذكور "128 فحةصالاملرجع نفسه،  (52) 
ظَهر األزيّل، اإلنسان  :74 فحةصال"، إيرانوس

َ
" ، شكل "األنسنةالسماويّ  Anthroposاإلمام يف ذاته هو امل

anthropomorphose .اإلهلّية 

 .132 فحةصالراجع مقالته " الفلسفة النبويّة الشيعّية اإلثنا عشريّة "، (53) 



املتكّلم، أي الكلمة الباطنة  القرآنهو اإلمام الصامت، يف حني أّن اإلمام هو  القرآنإّن  (54)ويقول كوربان
عة، وخباّصة أقوال ة. ويذكر كوربان أقوال مفّكرين من الشيبعه، عن معاين الكتاب اخلفيّ اليت تعّّب، يف قلب َمن يتّ 

إلمامّية. وهذا األساس هو فكرة ، يف األساس املاورائّي للفلسفة النبويّة واي()القاضي سعيد القمّ و)مالّ صدرا( 
هي تعين فكرة  ، و "احلقيقة النبويّة األزلّية"فكرة  املخلوق منذ البدء، وقد توّسعت الفكرة فصارت "النور احملّمديّ "

كلمة إهلّية، وخباّصة فكرة املإل اإلهلّي املؤلَّ، أزليًّا من كيانات نورانّية أربعة عشر جتّلت يف أشخاص األربعة عشر 
املعصومني. أّما هؤالء األربعة عشر، وهم النبـّي وفاطمة ابنته واألئّمة اإلثنا عشر، فهم املأل النورايّن للنبّوة األزلّية. 

 .(55)وُمظه رًا لتالميذه معناه الكامل التامّ  "قّيم الكتاب"رضّية كان كل  من اإلثين عشر م األويف جتّلياهت

دَرك  Deus absconditusويف التصّور الشيعّي أّن الذات اإلهلّية ال ُتدَرك. لكّن هذا اإلله احملجوب 
ُ
غري امل

بعة عشر املعصومني. فيقول اإلمام اخلامس، حمّمد يوحي بنفسه متجّلًيا منذ البدء يف النور احملّمدّي أي مأل األر 
حنن اإلثين عشر يد اهلل ولسانه وأمره وقضاؤه ومعرفته وحقيقته. حنن، يف ما بينكم، وجه اهلل :"عليه السالم باقرال

منجم الوحي. فينا معىن حنن وجه اهلل، حنن سدانو هيكل الغيب اإلهلّي، حنن  :املّتجه حنو العامل األرضّي. أو
 ."(56)(لتأويل )أي معىن الوحي الباطنا

ويف التصّور الشيعّي أّن للكلمة احملّمديّة أو للنور احملّمدّي أو لألربعة عشر وجوًدا أزليًّا. وملّا خلق اهلل آدم، 
ل جوهر هذا النور أو ماّدته يف جوهر آدم مبا هو أّول  جبل اخلالق جزًءا من هذا النور بطينة الع ّلّيني، وأُدخ 

نبياء. ولذا كان هذا النور الُبعد اإلهلّي، أو الالهوت، الذي يالزم، يف كّل نبـّي، الُبعد البشرّي املخلوق، أي األ
الناسوت، من دون متازج بينهما. وليس انتقال هذا النور عملّية فيزيولوجّية، بل هو يثري فكرة اجلسد اللطي، 

أحد من األئّمة اإلثين عشر شخًصا مقّدًسا جملّرد انتسابه ولذا ال يكون  .caro spiritualisالنورايّن الصايف 

                                                 

 .132 فحةصالاملرجع نفسه،  (54) 

 .133 فحةصالاملرجع نفسه،  (55) 

 .134و 133 فحتانصالاملرجع نفسه،  (56) 



اجلسدّي إىل النبـّي، بل تشري هذه النسبة األرضّية إىل نسبته إىل املأل. فليس اإلمام إماًما لكونه من بيت النبـّي، 
 .(57)بل هو يف هذا العامل من نسل النبـّي ووريثه لكونه إماًما منذ البدء يف املأل 

بذكر تعليم اإلمام جعفر حيث قال: إّن الصورة اإلنسانّية هي  (58)اإلمام يف أساسه، يبدأ كوربان ولفهم كيان
الشهادة األمسى اليت يشهد هبا اهلل خللقه. وهي الكتاب الذي خطّه بيده. وهي اهليكل الذي شّيده حبكمته. وهي 

احملفوظ. وهي الشاهد املرئّي الذي جمموع صور مجيع األكوان. وهي خمتصر املعارف اليت تفّتحت من اللوح 
نَشأ بني اجلّنة 

ُ
يتحّمل مسؤولّية كّل الغيب. وهي الضامنة واحلّجة يف مقابل كّل منك ر. وهي الصرا. املستقيم امل

آدم "األزيّل القدمي ُتدعى هذه الصورة اإلنسانّية، يف جمدها  :واجلحيم. مثّ يشرح التصّور الشيعّي على النحو اآليت
، أو اإلنسان الكبري، أو الروح األمسى، أو العقل األّول، أو القلم األمسى، أو اخلليفة األمسى، أو قطب "احلقيقيّ 

ميتلك النبّوة الباقية، النبّوة األصلّية احلقيقّية، اليت  السماويّ  |Anthropos 4mhqxpoاألقطاب. هذا اإلنسان 
يقة احملّمديّة األزلّية، نور اجملد احملّمدّي، الكلمة احملّمديّة. تتفّتح، قبل الزمان، يف املإل السماوّي. لذا فهي احلق

على صورته". ويقول النبـّي يف  (|Anthropos 4mhqxpo)"خلق اهلل آدم  :وإليها يشري النبـّي حيث قال
"أّول ما خلق اهلل هو نوري" )أي  :(|Anthropos 4mhqxpo)نفسه، مبا هو املظهر األرضّي هلذا اإلنسان 

أي ( بعُد بني املاء والطني )"كنت نبيًّا، يف حني كان آدم )األرضيّ  :وهذا ما أراد بقوله .(ل أو القلم أو الروحالعق
 .("غري متكّون

ذات بُعدين، بُعد ظاهر  ،(bi-unit)هي وحدة مزدوجة  ،هذه احلقيقة النبويّة :ويتابع كوربان شرحه قائاًل 
شخص النبـّي حمّمد جتّليه األرضّي النهائّي، كذلك وجب أن يكون لُبعد .. وكما كان لُبعد الظاهر يف .وبُعد باطن

                                                 

"، ، يف "دفرت لرنMystique et humour" لظرفّوف واالتص. يشري كوربان، يف مقالته "134 فحةصالاملرجع نفسه،  (57) 
عند أتباع هرمس، وهو  4mhqxpo| sŒkeio| anthropos teleios"، وهو ، إىل تصّور "اإلنسان الكامل178 فحةصال

ّيات هلاإلمام اخلفّي وجتديد اإلنسان يف اإل"القطب" أو "قطب األقطاب"، أي اإلمام الغائب. يقول كوربان، يف حبثه املذكور "
هو َمظَهر االسم اإلهلّي األمسى وصورته املرئّية، وهو االسم  (Anthropos teleios)اإلنسان الكامل  :104 فحةصال"، الشيعّية

 الذي يشمل األمساء كّلها، واإلنسان الكامل خيتصر يف شخصه مجيع جتّليات األمساء اإلهلّية.

"، . يقول كوربان، يف مقالته الفلسفة النبويّة اإلمساعيلّية، يف "دفرت لرن72 فحةصال، تاريخ الفلسفة اإلسالمّيةراجع كتابه  (58)
 Anthropos "ل ثالث، هو آدم املاورائّي، أو "اإلنسان السماويّ من العقل األّول والعقل الثاين يفيض عق :141 فحةصال

célesteـّي احلقيقيّ لنبالذي يتجّلى على األرض بتجّليات "" ا، معه يبدأ "الدراما يف السماء "Verus Propheta. 



الباطن جتّليه األرضّي، فكان ذلك يف شخص أقرب الناس إىل النبـّي، علّي بن أيب طالب، اإلمام األّول. لذا كان 
ون بني شخص ن يك( كان بعُد بني املاء والطني". فقبل أم )األرضيّ " كنت وليًّا يف حني أّن آد:لعلّي أن يقول

أنا " :"، عّّب عنها النبـّي يف حديث له يقول"نسبة معنويّة جسمانّية"، كانت بينهما نسبة" النبـّي وشخص اإلمام
"لوال  :". مثّ خيتم النبـّي حديثه خماطًبا اإلمامف سنة من خلق اهلل آدَم األرضيّ وعلّي نور واحد قبل أربعة آال

جيعل َمن مررَت بقرهبم  ، كما غالت النصارا يف عيسى، َلقلُت فيك قواًل خشييت أن يغايل فيك قوم من أّميت
جيمع تراب خطاك حبثًا عن دواء. لكن يكفي أّنك بعضي وأيّن بعضك. ويرثين من يرثك، ألّنك يل كهارون 

 .(59)ملوسى، مع فرق أنّه لن يكون نبـّي من بعدي"

جمّرد جتّليات  - يف التصّور الشيعيّ  -خاص األئّمة، ويف ما خّص العالقة بني الالهوت والناسوت، كانت أش
إهلّية، أي ظهورًا أو َمظَهرًا، كما يكون األمر يف املرآة. فالصورة يف املرآة ال تّتحد جبوهر املرآة. وكذلك الصورة 

لك زال كانت األئّمة أمساء اهلل، وبذ،اإلهلّية تنعكس يف شخص اإلمام وال تّتحد به جوهريًّا. وعلى هذا النحو
خطر التشبيه وخطر التعطيل. أّما وجودهم السابق مبا هم مأل )الكائنات النورانّية(، فيؤّكده اإلمام السادس جعفر 

( أرواح مشايعينا. لذلك ُخّطت هلل من نور مسّوه، وخلق من طني )نورنا"خلقنا ا :بقوله عليه السالم الصادق
". واإلمام ليس َمن يعلم املعىن الباطن (60) كانت لدا فاطمةأمساؤهم بأحرف مشّعة يف اللوحة الزمّرديّة اليت

ب املؤمنني، صار القول املأثور "من عرف نفسه وحسب، بل هو بالذات هذا املعىن. ولكونه النور الذي ينري قلو 
أّن كّل هذه األوصاف  ،" أي وجه اهلل املّتجه حنوه. ويرا كوربانعرف ربّه" يفيد "من عرف نفسه عرف إمامه

، أنا عبد أنا عالمة القدير" :متكّلًما باسم اإلمام األزيلّ  ،" املنسوبة إىل اإلمام األّولتضّمنتها "خطبة البيان
الغيوب، أنا مدَخل املداخل، أنا األّول واآلخر، الظاهر والباطن، أنا وجه اهلل، أنا مرآة اهلل والقلم األمسى واللوح 

 .(61).." إىل آخر التعابري السبعني.يل، أنا حافظ سّر رسول اهللاحملفوظ، أنا الذي مّسي إيلّيا يف اإلجن

                                                 

علّي، راجع حبث  يف النسبة بني النبـّي وعلّي، ويف قول النبـّي يف  .73و 72 فحتانصالالفلسفة اإلسالمّية"، تاريخ يف " (59) 
 .85 فحةصال"، سفة النبويّة يف اإلسالم الشيعّي"، يف "حولّية إيرانوسيف الفلكوربان املذكور "

رة يف يذكر كوربان متثيل التجّلي أو الظهور اإلهلّي بانعكاس الصو  .82و 81 فحتانصال"، سفة اإلسالمّيةيف "تاريخ الفل (60) 
 .97 فحةصال"، د اإلنسان يف اإلهلّيات الشيعّية"، يف "حولّية إيرانوساإلمام اخلفّي وجتدياملرآة، يف حبثه املذكور "

سفة النبويّة يف اإلسالم يف الفلرآة، راجع حبث كوربان املذكور "التجّلي وامل يف .83 فحةصال"، ةتاريخ الفلسفة اإلسالميّ يف " (61) 
 .82و 81 فحتانصال"، الشيعّي"، يف "حولّية إيرانوس



ومل يفت كوربان ما  .من حيث وظيفة الوسيط بني اهلل والبشر ،يف هذه العبارات ما يقارب بني اإلمام واملسيح
 .يقارب وال ما يباعد بينهما

 اإلمام والمسيح

ىن أن ليس يف اإلسالم ن ليس يف اإلسالم ظاهرة الكنيسة، مبعبأ ،حيّدد كوربان الفرق بني اإلسالم واملسيحّية ،بدًءا
حتّدد  ،وال سلطة جممعّية ،" "وسلطة التعليم"، وأن ليس فيه من سلطة حّبيّةمن " كهنوت" ميتلك "وسائل النعمة

ّي. نت  من العقائد. مثّ مبعىن أّن الفكر املسيحّي متحور حول الوعي التارخيّي، فجعل اهلل يتجّسد يف التاريخ البشر 
 .(62)ذلك أّن معىن الكتب املنزلة احلقيقّي هو يف املسيحّية املعىن التارخيّي، أي املعىن احلريفّ 

أي مجاعة أورشليم أو الكنيسة اليت كان  إىل أّن نواة معتقد املسيحّية األوىل، املسيحّية اليهوديّة ،ويشري كوربان
ذلك البحث  ،Verus Propheta (63)"النبـّي احلقيقيّ  ويف كان البحث يف النبّوة،  على رأسها الرسول يعقوب

". ويشري إىل أّن تعليم (64)املنسوبة إىل إقليمنضوس، ويف ما مّسي " إجنيل برنابا ،الذي ُدّون يف الكتابات املنحولة
يف  ،الم وطّورهورثه اإلس ،لكّن التعليم يف النبـّي احلقيقيّ  .تغّلب على املعتقد املسيحّي اليهوديّ  ،بولس الرسول

إّن السؤال األّول واألخري يف املسيحّية اليهوديّة كان: هل يسوع هو النبـّي الذي  ،. مثّ يقول(64)شكل فلسفة نبويّة
                                                 

 .23 فحةصال"، يف "تاريخ الفلسفة اإلسالمّية (62)

، إىل أّن 71"، الصفحة يف "حولّية إيرانوس يرانّية"،استبطان املعىن يف اهلرمينويطيقا الصوفّية اإليشري كوربان يف حبثه املذكور " (63)
يذكر كوربان باختصار أّن اإلسالم دين  مسيحّية األبيونّيني، وطّورهتا.اإلمامّية الشيعّية أخذت احلكمة النبويّة من املسيحّية األوىل، 

الرؤيويّة يف الفلسفة نظريّة املعرفة ذكور "ة، يف حبثه املنبوّي وأنّه ورث إهلّيات " النبـّي احلقيقّي " اليت كانت للمسيحّية اليهوديّ 
 .183و 182"، الصفحتان اإلسالمّية

، أحباث يف إنجيل برنابا"، لكتاب لوجيي تشرييّلو "التآل، اإلبراهيميّ عنوهنا " 17إىل  5 فحاتصالكتب كوربان مقّدمة   (64)
 ":تأليفه وأصله

Henry Corbin, “Harmonia abrahamica” = préface à iiieass  s sisiicrs cse sse sl lps si 
eimuilaDaii sD stisaeais, texte et traduction par Luigi Cirillo et Michel Frémaux, Beauchesne, 
Paris, 1977. 

واإلمامّية ويالحظ كوربان أّن الفلسفة النبويّة  .128و 127 الصفحتان ،"عشريّةراجع مقالته "الفلسفة النبويّة الشيعّية اإلثنا  (64) 
"، الفلسفة النبويّة اإلمساعيلّيةراجع مقالته " :Verus Propheta" النبـّي احلقيقيّ اإلمساعيلّية هي أيًضا متمحورة على فكرة "



أّن ما حيمل املعىن اخلالصّي  ،ويف اعتقاد هذه املسيحّية .(وما يتبع 15: 19 تثنية االشتراع يف) أنبأ به موسى؟
بوصفه منريًا ومثريًا للضمائر، وكان  ،الثاين املنتصر واملنتَظر. فيسوع كان املخّلصليس هو موت يسوع، بل جميئه 
عاديّ  ،ويالحظ كوربان ،موضوع انتظار ورجاء َمعادي

َ
تتمّيز هبما اإلمامّية الشيعّية.  ،أّن إنارة الضمري واالنتظار امل

ان الفكر والتقوا يف انتظار ظهوره اآليت،  ، بل كما كبـّي احلقيقّي مل ينته مبوت يسوعكما أّن ظهور الن  :ويقول
رأوا يف اإلمام  ،كذلك كان األمر يف الشيعة اإلثين عشريّة بالنسبة إىل اإلمام الثاين عشر، علًما أّن مفّكري الشيعة

ّية . ويعاود كوربان القول بتالقي إمام اإلمامّية ومسيح املسيح(65)إنجيل يوحّناالثاين عشر الفارقليط الذي أنبأ به 
ويرا  .، ويف وظيفة إنارة القلب باملعرفة التاّمة(احلقيقة النبويّة األزلّيةأي )" النور احملّمديّ اليهوديّة يف فكرة "

 |anamartètos 2mal0qsgso"الذي ال خُيطئ" عند اإلمامّية ومعىن النبـيّ  "املعصومالرتادف بني معىن اإلمام "
 .(66)عند املسيحّية اليهوديّة

 ،مثّ نوح ،( الكبار، وهم آدم النبـّي األولأو السبعةيعة، يف تصّورها للنبـّي احلقيقّي، باألنبياء السّتة )وتقول الش
" سبعّية الغيبوحمّمد خامت األنبياء. يف مقابل هذا التصّور، ّمّة تصّور " ،وعيسى ،(ودو )ودا ،وموسى ،وإبراهيم

 ،ونوح ،وهم أخنوخ ،Christus aeternus" األزيلّ  املسيحعند األبيونّيني، أي السبعة الذين ظهر فيهم "
املسيح الذي  ،وهم أركان العامل السبعة، أو الثمانية مىت ذُكر آدم .ويسوع ،وموسى ،ويعقوب ،وإسحق ،وإبراهيم

حبسب ترمجة سيّماكوس  usmف2m r ص| mlj orasliہ جتّلى فيهم. فلدينا "مسحاء الناس الثمانية"
كما قال هريونيموس يف تفسريه لنبـّوة ميخا  octo Christos hominum ، أوSymmaqueاألبيويّن 

                                                                                                                                                        

، كواستن في آباء الكنيسة، راجع كتاب إنجيل برنابايف كتابات إقليمنضوس املنحولة و املذكور. دفرت لرن"من " 138 فحةصال
 :146و 73و 70 الصفحاتّية، اجملّلد األّول، الرتمجة الفرنس

Johannes Quasten, liaDaiDaii ips n ssl  s stةesals , I, Cerf, Paris, 1955 

فة اإلمام اخلالصّية يف مقالته يشرح كوربان وظي. 128 فحةصال"، النبويّة الشيعّية اإلثناعشريّة الفلسفةراجع مقالته " (65) 
 .146و 145 فحتانصال"، يلّية"، يف "دفرت لرنية اإلمساعالفلسفة النبو "

 .132 فحةصال"، النبويّة الشيعّية اإلثنا عشريّةالفلسفة راجع مقالته " (66) 



ويقارن كوربان هذا التصّور مع تصّور املانويّة لألنبياء، وهم آدم وشيث ونوح ويسوع وبوذا وزرادشت  .(5:4)
 .(67)وماين

أّن الكائنات النورانّية األربعة أو احلقيقة النبويّة األزلّية، يشري كوربان إىل  ،ويف معرض الكالم يف النور احملّمدي
. فهذا (68)عشر املعصومة، أي النبـّي وابنته فاطمة واألئّمة اإلثين عشر، هم جتّليات إهلّية وليسوا جتسيًدا لأللوهة

. ويقول كوربان، شارًحا التصّور (69)هو الفرق األساسّي بني التصّور الشيعّي لإلمام والتصّور املسيحّي للمسيح اإذً 
بل يف مأل  ،Deus absconditusاألمساء والصفات ال تُقال يف الذات اإلهلّية  :ّي لكيان اإلمام واألئّمةالشيع

إّن نزول النور  ،ويقول كوربان .(70)املتمّثل باألشخاص الذين جتّلت فيهم الكلمة اإلهلّية الواحدة ،النور األصلي
وال شيًئا من تعليم بولس الرسول. فإذا كانت  ، البّتة جتّسًداال يعين ،احملّمدّي يف األنبياء بالتتايل يف هذا العامل

كما قالت  Engelchristologieوظيفة اإلمام تشبه وظيفة املسيح، فذلك يصّح يف سياق مسيحانّية مالئكّية 
 .(71)هبا املسيحّية األصلّية

                                                 
ذكور "ضرورة الفلسفة من حبث كوربان امل 42 فحةصال"، راجع املسحاء الثمانيةيف " .131 فحةصالنفسه،  صدرامل (67)

 ".املالئكّية

 .132 فحةصال"، النبويّة الشيعّية اإلثنا عشريّةفة راجع مقالته "الفلس (68)

ور الفرق بني التجّلي يبنّي مفهوم شكل الظه :170 فحةصال"، دفرت لرن"، يف "املانويّة ودين اجلمالراجع مقالة كوربان " (69)
، 61 فحةصال"، حولّية إيرانوس"، يف "انّيةاستبطان املعىن يف اهلرمينويطيقا الصوفّية اإلير والتجّسد. يؤّكد كوربان يف حبثه املذكور "

 .docétisteاملسيحانّية القرآنّية ظهوريّة الطابع  :أّن الفرق كّل الفرق هو بني فكرة الظهور اإلهلّي وفكرة التجّسد. ويقول

 .133 فحةصال"، النبويّة الشيعّية اإلثنا عشريّةالفلسفة راجع مقالته " (70) 

من حبث كوربان  53إىل  38 فحاتصال، راجع Christos Angelos"  "املسيح املالك. يف134 فحةصالاملرجع نفسه،  (71)
الفلسفة  ، يف "مصريChristos Angelosويذكر كوربان املسيحانّية القائلة باملسيح املالك  ".ذكور "ضرورة الفلسفة املالئكّيةامل

تصّور اإلمساعيلّية، يظهر كائن، هو اإلنسان التاّم  يف .129 فحةصال(، 1976ديسمّب  15" )حماضرة، اإليرانّية بعد ابن رشد
Pananthropos يتجّلى فيه آدم الروحايّن السماوّي أي املالك آدم، من دون أن يكون معىن التجّلي أو "آدم األرضّي األّول ،"
الصفحة نفسها، يقول كوربان إّن يف  .144 فحةصال"، "، يف "دفرت لرنة النبويّة اإلمساعيلّيةالفلسفراجع " :مرادفًا ملعىن التجّسد

من املقالة نفسها، يكّرر كوربان  145. ويف الصفحة anamartètosالتصّور الشيعّي آلدم يوافق التصّور األبيويّن آلدم املعصوم 
ملسيح كما من املقالة نفسها، يؤّكد كوربان أّن وظيفة اإلمام تشبه وظيفة ا 148ويف الصفحة  ه بالفرق بني التجّلي والتجّسد.قول



األنبياء، كان له اثنا عشر  إّن املسيح، كغريه من ،ويف سياق الكالم يف األئّمة اإلثين عشر، يقول كوربان
 [(72)55: 13مّتى [" م الذين خلفوا يعقوب "أخا الربّ ، بل أساقفة أورشليإماًما، وهم ليسوا اإلثين عشر رسواًل 

ممّا يدّل على أّن التصّور الشيعّي للمسيح أقرب إىل التصّور املسيحّي اليهودّي منه إىل التصّور املسيحّي الرمسّي  
ع الكنسّية. والدليل على ذلك يف شرح كوربان للتصّور الشيعّي الجتماع بُعد الالهوت وبُعد كما حّددته اجملام
أّما ما يقارب بني تصّور  ليس ّمّة ما يوحي بشيء يشبه االحّتاد األقنومّي يف املسيحّية الرمسّية :الناسوت يف اإلمام

 Christus املوافقة لفكرة املسيح األزيلّ  ،اإلمام عند الشيعة وتصّور املسيح، فيظهر يف فكرة اإلمام األزيل

aeternus،  ضمن فكرة النبـّي احلقيقّيVerus Propheta وذلك تعقيًبا على قول النبـّي  ،يف املسيحّية اليهوديّة
ويف معرض  .(73)( سرًّا مع كّل من األنبياء من قبلي، أّما معي، فقد أُرسل جهرًا: "أُرسل علّي )أي اإلمامعليّ يف 

  ،إّن معىن عودته يف آخر الزمان ،م يف اإلمام الثاين عشر، يقول كوربانالكال
َ
عاديّة يف يقرب قول املسيحّية امل

ال يؤخذ مبعىن نظريّة الظاهريّة  ،. والقول جبسد روحيّ Caro Christi spiritualis" "جسد املسيح الروحيّ 
docétisme.  (74)املسيح كان شبًحا أو استيهاًماففي هذه النظريّة ال يعين اجلسد الروحّي أّن جسد. 

استناًدا إىل فكرة النبـّي احلقيقّي  ،(75)ويف حني حاول الفكر اإلسالمّي التدليل على أّن حمّمًدا هو الفارقليط
إّن هذه املقولة حتّولت إىل اإلمام. وذلك بدليل القول املنسوب إىل اإلمام  ،يقول كوربان ،يف املسيحّية اليهوديّة

ويذكر كوربان نظريّة الشيخ الشيعّي اإليرايّن  .أنا املسيح الثاين"":"، أواإلنجيلأنا هو الذي مّسي إلياس يف ":األّول
ميّيز الشيخ ظهورًا للفارقليط يف شخص النبـّي مبا هو  .يف الفارقليط الذي أنبأ به اإلجنيل ،علي أكّب هناوندي

ا يف هذا ويذكر كوربان أيضً  .رسول التأويل ،اإلمام الثاين عشررسول تنزيل الشريعة األزلّية، وظهورًا له يف شخص 

                                                                                                                                                        

أّن التصّور اإلمساعيلّي الفاطمّي لإلمامة يقرب منضوس املنحولة وإجنيل برنابا، و يف تصّور املسيحّية اليهوديّة أو مسيحّية رسائل إقلي
 تصّور أصحاب الطبيعة الواحدة يف املسيح.

 .133 فحةصال"، النبويّة الشيعّية اإلثنا عشريّةالفلسفة راجع مقالته " (72) 

اإلمام اخلفّي وجتديد اإلنسان من حبث كوربان املذكور " 63صفحة راجع القول نفسه يف ال .134 فحةصالملرجع نفسه، ا (73) 
 ".الشيعّية" يف "حولّية إيرانوس يف اإلهليّات

 .136 فحةصال"، النبويّة الشيعّية اإلثنا عشريّةالفلسفة راجع مقالته " (74) 

 .71 فحةصال"، يرانّية"، يف "حولّية إيرانوسبطان املعىن يف اهلرمينويطيقا الصوفّية اإلاستراجع حبث كوربان املذكور " (75) 



ام املنتَظر )اإلمام هو ما نسّميه، حنن الشيعة، اإلم ،: إّن ما تسّميه النصارا الفارقليطاملوضوع قول حيدر آُملي
 .(76)(الثاين عشر

ريخ، قد يقود العرفان الشيعّي يف حال ُدّمرت املسيحّية بفعل خماطر التا إنّه ،يقول كوربان ،ويف نظرة شاملة
 .(77)إىل اكتشاف مسيحّية خمتلفة عن األشكال التارخيّية للمسيحّية، لكوهنا تندرج يف دائرة الدين النبويّ 

يف رأي   منهما وسيط بني اهلل والناس، هو قد يكون ما يقارب بني اإلمام واملسيح، من حيث إّن كاًل  اإذً 
. وملّا كان كوربان قد أّسس هذا (78)ّن ما يباعد بينهما هو مفهوم التجّسدكوربان، مفهوم التجّلي، يف حني أ

 .أن نسائل تأويلّيته وماورائّياته ،وعلينا التقارب وهذا التباعد على منهجه التأويلّي، صار لنا

 تأويلّية كوربان وماورائّياته

قع أّن كوربان متّكن من أن يكون يف آن يصرّح كوربان، يف ما خّص املنه ، أنّه فيلسوف أكثر منه مستشرق. والوا
دفينة، هي كنوز الفكر الفلسفّي والدييّن  ايدّل على استشراقه إخراجه إىل العلن كنوزً  .اومستشرقً  افيلسوفً 

". وتدّل (80)غربيًّا يقوم هبذا العمل لكونه " ، واعرتافه أنّه استطاع أن(79)اإلسالمّي، وخصوًصا الشيعّي اإليرايّن منه

                                                 

"الفلسفة النبويّة اإلمساعيلّية"،  يشري كوربان، يف مقالته. 137 فحةصال"، النبويّة الشيعّية اإلثنا عشريّةالفلسفة راجع مقالته " (76) 
من  148ويف الصفحة  أّن إمام القيامة هو الفارقليط.ّيني يعتقدون هم أيًضا ، إىل أّن اإلمساعيل147 فحةصال"، يف "دفرت لرن

يرا أّن رمز الصليب املسيحّي يرمز إىل املعىن  كتاب األصولان إّن أبا يعقوب السجستاين، يف املرجع الثاين نفسه، يقول كورب
 ".هللا ال إله إالّ ليت تتأّل، منها شهادة التوحيد "الباطن الذي للكلمات األربع ا

 .46 فحةصال"، راجع "التعقيب"، يف "دفرت لرن (77) 

الفلسفة النبويّة الشيعّية تقودنا إىل تصّور نبوّي  :37 فحةصال" املذكور، فة اإليرانّية والفلسفة املقارنةالفلساجع يف كتابه "ر  (78) 
 وّي يقول بالتجّليات اإلهلّية عن دين يقول بالتجّسم.لفلسفة أفالطونّية خمتلفة عن األفالطونّية املسيحّية بقدر ما خيتل، دين نب

تداخل  :91 فحةصال"، رمينويطيقا الصوفّية اإليرانّية"، يف "حولّية إيرانوساستبطان املعىن يف اهليقول كوربان يف حبثه املذكور "
أن يعين ذلك التجّسد يف التصّور " إىل تصّور جسديّة روحّية أو روحانّية جسديّة من دون الروحّي واجلسدّي يقود "الروحّيني

 املسيحّي.

اليت أّسسها. وأّول ما أصدر كوربان فيها  Bibliothèque iranienne ت يف سلسلة املكتبة اإليرانّيةغالبّية النصوص صدر  (79) 
 .1949كتاب " كش، احملجوب " أليب يعقوب السجستاين يف نّصه الفارسّي، مع مقّدمة بالفرنسّية، سنة 



فلسفته قدرته على النفاذ إىل املعاين اليت استبطنها هذا الفكر، معتمًدا يف ذلك املنه  التأويلّي الذي انتهجه على 
 .(81)" السهرورديّةواهلرمينويطيقّي"، ومن بعده من "حكمة اإلشراقالفينومينولوجّي " ،مستفيًدا من فكر هايدغر

رة إىل أّن كوربان يّبّر انتقاله من تأويل هايدغر إىل أكتفي باإلشا .لن أستفيض يف مسألة تأويلّية كوربان
باعتقاده أّن ّمّة درجات أو ُصعًدا من التأويل، يعود تباينها إىل تباين كيان املتأوِّل، وذلك  ،التأويل اإلشراقيّ 

إهّنا أمر  ،كوربان  يقول ويف كيفّية الكيان هذه ،بأّن كيفّية الفهم حتكمها كيفّية الكيان ،استناداً  إىل املبدأ القائل
كما اللون أو الصوت، حبيث ال ميكن إنكاره، كما ال ميكن إثباته منطقيًّا. وهذا ما يذّكر   ،واقع يّبّر نفسه بنفسه

من القَيم، مطبّـًقا املبدأ الفينومينولوجّي القائل مبشاهدة األشياء يف ذاهتا  Max Schelerمبوق، شيلر 
Wesenschau بناًء على  .والشجاعة يف فعل شجاع ،را العدل يف فعل عادلمن خالل الظاهرة، حيث ن

اإلنسان "كائن "، إىل القول بأّن قل من قول هايدغر بأّن اإلنسان "كائن إىل املوتذلك، يبنّي كوربان كي، انت
 ."إىل ما بعد املوت

ه ممّا مسّاه ومّيز  imaginalتركيزه على ما مسّاه بالفرنسّية  ،ومن مجلة ما يتكّون منه منه  كوربان
imaginaire. ولنا أن نسأل كوربان  س من احلقيقة يف شيء، وقد يدرك "عامل املثالفالتخّيل قد خيرتع ما لي ."

أّن مرّد الفرق إىل  ،وقد جييب .imaginalواحلقيقّي أو املثال  imaginaireكي، يُعَرف الفرق بني غري احلقيقّي 
اك يقول باملعرفة القلبّية، أو بفعل اإلهلام والكش،، حمّصًنا هذه املعرفة إذّ  ،الفرق بني كيان عادّي وكيان روحاينّ 
 .بكوهنا أمرًا واقًعا يّبّر نفسه بنفسه

. املالحظة األوىل ا حماولة الوقوف على مستوا كيانهبات علين ،فلّما كانت تأويلّية كوربان على هذا املستوا
 .الناس عليها. ذلك أّن اإلنسانّية هي هي يف أّي فرد من البشرتتناول فكرة الطبقات اليت يتوزّع  ،يف هذا الشأن

موق،  .لكّن التباين ال يستتبع التفاضل .صحيح أّن األفراد خيتل، بعضهم عن بعض، وأّن الفرادة أمر واقع
ا من اإلفرازات االجتماعّية، حيث يسعى كّل فرد إىل التفّوق على غريه من أترابه. فم إاّل التفاضل هذا إن هو 

 فكرة الطبقات الكيانّية والطبقات املعرفّية؟ ،الذي حيول دون أن تُبىن على تصّرف اجتماعيّ 

                                                                                                                                                        

نّه "مستشرق أورويّب"، يف حبثه املذكور أ. يقول كوربان عن نفسه 51 فحةصال"، "التعقيب"، يف "دفرت لرن اجعر  (80) 
 .7 فحةصال"، شيخ اإلشراق -يف فلسفة السهروردي  الزرادشتّيات"

 .56إىل  38و  37إىل  23 فحاتصال"، يف هذا املوضوع، راجع "املقابلة" و "التعقيب"، يف "دفرت لرن (81) 



مثّ، يف السياق نفسه، نالحظ أّن كوربان يتبىّن املقولة الدينّية، مقولة اصطفاء اهلل لبعض البشر دون غريه، 
طفاء بأنّه من فعل اهلل، منكرًا بالتايل على البشر وجعله وليًّا أو نبيًّا أو إماًما. ففي حني قد يّبّر كوربان هذا االص

أن يسائلوا اهلل على ما يشاء ويفعل، قد يتبادر إىل الذهن أّن اجملتمعات البشريّة فيها الشعب والقائد، وفيها الرعّية 
ائل بأّن اهلل والراعي، وفيها املسكني والثرّي، وفيها العواّم والصفوة. وذلك من دون األخذ باالعتقاد الشعبـّي الق

 .سّلط امللوك وأنعم على األثرياء

إّن اهلل نّزل على األنبياء كتًبا فيها كالمه وشريعته، وإّن هلذه الكتب من املعاين الظاهر  ،مثّ يقول كوربان
وأنّه كائن متكّلم، مع االعتقاد بأّن اهلل ليس كمثله شيء، فكي،  ،وذلك يفرتض االعتقاد بأّن اهلل كائن .والباطن

للبشر أن يعلموا أّن وجوده مياثل وجود البشر. ّمّة من العرفاء َمن أحجم عن قول أّي شيء يف اهلل، بناًء على 
لكّنهم اعتقدوا أّن ّمّة إهلًا هو اهلل، وأّن اهلل تكّلم وأنزل كتبه على أنبيائه.  .اعتقادهم أّن اهلل ال يُدَرك يف ذاته

هذا الكالم إىل الناس يف شكل كالم الناس، وملاذا وساطة مالك  والسؤال كي، يكون كالم اهلل، وكي، يصري
ونبـّي وإمام بني اهلل والناس؟ مثّ كي، يكون الباطن الروحّي باطن الظاهر املاّدّي، فما الصلة بينهما ؟ صحيح أّن 

النفسّية الواحدة،  لكّن املعنَيني ماثالن يف ،علم التحليل النفسّي يبحث عن املعىن الباطن من خالل املعىن الظاهر
له من الروحانّية ما ليس  ،من دون افرتاض تفّوق املعىن الباطن على املعىن الظاهر، يف حني أّن معىن الوحي الباطن

 .للمعىن الظاهر

الفلسفة عنده هي، كما عند هايدغر،  هذا كّله يندرج يف خانة املاورائيّات. وكوربان نفسه، إذ يؤّكد أنّ 
فينيومينولوجيا وهرمينويطيقا، يقول إنّه ُولد أفالطونيًّا، وإنّه آخذ باملاورائّيات. وهذا ما جعله يقول بتاريخ مقّدس 

وبشرق وغرب غري ما تعرفه اجلغرافيا، ومبالئكة، وبالذات  ،(81)""المكان غري التاريخ الزميّن، وبزمن أنفسّي، وبـ
 ثالّية لكّل فرد من الناس، إىل ما هنالك من الغيبّيات واألمور غري املرئّية. لكّنه يقول أيًضا بأّن العامل املرئيّ امل

"يتماثل مع " العامل غري املرئّي. أّما التوفيق بني املَثل واملاورائّيات، فقد يكون على حنو ما قال به أفالطون، من أّن 
يف آخر املطاف، ذكر اجلمال املثايّل الذي شاهدته النفس من قبُل، قبل رؤية جسم مجيل يثري يف النفس، 

                                                 

اخرتع السهروردي العبارة  :119و 118 فحتانصالراجع حبث كوربان املذكور "مفارقة التوحيد "، يف " حولّية إيرانوس "،  (81) 
 En في اإلسالم اإليراني هذا املوضوع، إىل فهرس كتابه . وحييل كوربان، يفle pays du non-où" آباد-ُكجا-ناالفارسّية "

Islam iranienويشرح  35و 34 فحتانصالويذكر كوربان تعبري السهروردي يف حبثه املذكور عن السهروردي، . الرابع ، اجملّلد .
 .12إىل  4 فحاتصال"، امل املثال، أو اخليايّل واملثالعكوربان معىن "الالمكان" أو "اليوتوبيا" يف حبثه املذكور "



 .سقوطها وحلوهلا يف اجلسد

أّن ذلك يعود إىل  ،ملاذا حيتاج الناس إىل أن يكون وسيط بينهم وبني إهلهم؟ قد جييب كوربان ،يبقى السؤال
وسيطًا يكون السؤال كي، يكون بشري   شعور الناس مبا يباعد بني كياهنم املتناهي والكائن الالمتناهي. عندئذ  

؟ ذلك أّن على الوسيط أن يشارك على حنو  ما الطرفني يف خصوصّيات كلٍّ منهما، أي بني املتناهي والالمتناهي
وشيء من الناسوت. يف ذلك اختل، وتقارب اجلواب املسيحّي واجلواب  ،عليه أن يكون له شيء من الالهوت

  .وًصااإلسالمّي، الشيعّي منه خص

ميّيز كوربان بني التصّور املسيحّي  .مرّد االختالف والتقارب إىل اختالف املسيحّيني يف تصّورهم كياَن املسيح
والتصّور املسيحّي اليهودّي والعرفايّن أو الغنوصّي للمسيح. يف التصّور املسيحّي الرمسّي الذي حّددته  ،الرمسي

لكونه يف آن إهلًا وإنسانًا. ومعلوم أّن اجملامع  ،أّن املسيح هو الوسيط ،الكنيسة الكاثوليكّية واجملامع الكنسّية
وطبيعة بشريّة يف أقنوم واحد. ويف  ،انعقدت لتحديد تعليم الكنيسة الرمسّية يف املسيح. فقالت إّن له طبيعة إهلّية

لنساطرة أصحاب الطبيعتني املقابل، معروف موق، أصحاب الطبيعة الواحدة الناجتة من احّتاد الطبيعتني، وموق، ا
أساس تأويلها ألقوال األناجيل  واألقنومني واملشيئة الواحدة. أّما قبل أن حتّدد اجملامع التعليم الكنسّي الرمسّي على

"، فقد صدرت تنظريات وكتابات منحولة عن أوسا. مسيحّية يهوديّة أو أبيونّية أو غنوصّية، منها ما "القانونّية
اإلهلّية، ومنها ما أنكر أن يكون له جسد بشرّي حقيقّي، ومنها ما جعله نبيًّا، ومنها ما جعله  أنكر طبيعة املسيح

 .(82)مالًكا

                                                 

 :أو مستفيضة، كتابات غريلماير ولييبار وغران وباننّبغيف هذه التّيارات الفكريّة راجع، من بني أحباث كثرية مقتضبة  (82) 

Aloys Grillmeier, Le Christ dans la tradition chrétienne, de l’âge apostolique à Chalcédoine 
(451), traduit de l’anglais, Cerf, Paris, 1973. — J. Liébaert, L’Incarnation: I, Des origines au 
concile de Chalcédoine, in: Histoire des dogmes, III, I/a, Cerf, Paris, 1966. — R. M. Grant, La 
gnose et les origines chrétiennes, Paris, 1964. — Wolfhart Pannenberg, Esquisse d’une 
christologie, Cerf, Paris, 1971, traduit de l’allemand. 

ويف  -. 124-112ّية القدمية من البدع، راجع كتاب غريلماير املذكور، خصوًصا ص يف موضوع ما اعتّبته الكنيسة الرمس
من كتاب سسبويه  233-229و  182-178و  37-21التصّورات املسيحّية اليهوديّة والغنوصّية ويف البدع، راجع ص 

 ,Bernard Sesboüë et Joseph Wolinski, Histoire des dogmes: I, Le Dieu du salut :وفولينسكي
Desclée, 1994. 



، باننّبغ احلضور بالروح واحلضور مثاًل  ،فيمّيز .السؤال األساسّي يف املسيح عن كيفّية حضور اهلل يف املسيح
. وميكن الوقوف على التصّور املسيحّي (83)اجلوهرّي واملسيح الوسيط واحلضور الظهورّي وحضور الوحي

اخللقيدويّن واليعقويّب والنسطورّي عند الكّتاب املسيحّيني العرب، وعلى النقض اإلسالمّي هلذا التصّور، من القرن 
لثامن رن االثامن حىّت القرن الثاين عشر، يف حبثي " مواّد لدراسة اجملادلة الالهوتّية بني املسلمني واملسيحّيني من الق

 :. من التعابري الواردة يف الكتابات املسيحّية عن حضور اإلله يف اإلنسان يسوع(84)"حىّت القرن الثاين عشر
االحّتاد، التجّسد، التأّنس يقابله تألّه اإلنسان، مثّ االمتزاج، االختال.، االّتصال، االقرتان، مثّ سكن، احللول، 

 :. ومن التعابري اليت وردت يف رّد املسلمني على النصارا(85)رّع، لبساحملّل، اهليكل، التجّلي، الظهور، مثّ تد
ّكب، احملّل، دبّر، االحّتاد، التجّسد، التأّنس، احللول، التدرّع، الظهور، االختال.، االمتزاج، احلجاب، اهليكل، تر 

 .(86)(، التدبريّدثرادثّر )

                                                                                                                                                        

 :أّما الكتابات املنحولة، فقد نشرهتا بالفرنسّية دار غاليمار

esaDl iuiespu sl e rétiens, I, édition publiée sous la direction de François Bovon et Pierre 
Geoltrain, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1997. 

"األناجيل املنحولة"، "األعمال والرسائل املنحولة"، "الرؤا  :ة أ. جوزف قّزي وأ. الياس خليفة، يف ثالثة جمّلداتونقلها إىل العربيّ 
 .1999غوسطا،  -"، دير سّيدة النصر، نسبيه املنحولة

 .160إىل  137 فحاتصالاملذكور،  باننبرغراجع كتاب  (83)

 :صدر البحث بالعنوان الفرنسيّ  (84)

Paul Khoury, Matériaux pour servir à l’étude de la controverse théologique islamo-chrétienne 
de langue arabe du VIIIe au XIIe siècle: Chapitre V-A, Le Verbe incarné: A- Doctrine 
chrétienne ; Chapitre V-B, Le Verbe incarné: B- Correspondances musulmanes ; Chapitre VII, 
Notions philosophiques et théologiques: A- Conception chrétienne, p. 279-362: 3, Le Verbe 
incarné ; Chapitre VII, Notions philosophiques et théologiques: B- Réaction musulmane, p. 
247-412 ; collection Religionswissenschaftliche Studien, 11/3 et 4, 6.2 et 6.3, Oros Verlag, 
Altenberge, 1997, 1999, 2001, 2002. 

 .312إىل  296 فحاتصال(، 6.2) 11/6.2راجع اجملّلد  (85)

 .306إىل  252 فحاتصال(، 6.3) 11/6.3راجع اجملّلد  (86) 



نّه ينتمي إىل إ، وهو أسق، خلقيدويّن أي على ذلك، يكتب بولص الراهب أسق، صيدا األنطاكيّ  ومثااًل 
نظرنا يف االحّتاد، فوجدناه يقال على ثالثة أحناء، منها احّتاد ظهورّي،  :الكنيسة الرمسّية، يف قوله يف فرق النصارا

ل. فنظرنا وهو احّتاد النار باحلديد، ومنها احّتاد جماورة، كالزيت واملاء يف القنديل، ومنها احّتاد ممازجة، كاخلّل والعس
ألّن النار، إذا ما هي احّتدت  .يف هذه االحّتادات، فوجدنا االحّتاد الظهورّي أقرب إىل ما حنن عنه فاحصون

باحلديد، كانت القطعة واحدة جامعة لطبيعتني، وكّل طبيعة منها قائمة بذاهتا من غري فساد يدخل على الطبيعة 
، وهي من حيث النار حترق وتضيء، ومن حيث احلديد تقبل الواحدة من األخرا. والقطعة واحدة وليس اثنتني

 .الشّ  والقطع والطّي، من غري وصب يدخل على طبيعة النار اللطيفة ممّا يدخل على طبيعة احلديد الكثيفة
 يف أقنومه الواحد مشاكل الحّتاد طبيعة النار اللطيفة واحلديد الكثيفة يف ،فعلمنا أّن احّتاد طبيعيت السّيد املسيح

.. فتمّسكنا باالحّتاد الظهورّي، الذي هو كالنار .أقنوم القطعة الواحدة اجلامعة لطبيعتني وفعلني خمتلفني
 .(87)واحلديد

)أّما جتّسم كلمة اهلل إنسانًا تامًّا، فألنّه مل  :، يف رسالته إىل بعض أصدقائه بصيداويكتب املؤّل، نفسه
وما كان لبشر أن " :سب ما جاء يف الكتابحبمن وراء حجاب،  تعاىل أحًدا من األنبياء إاّل  خياطب الباري
يف الكثائ،، أفكلمة اهلل تعاىل )اليت  إاّل وإذا كانت اللطائ، ال تظهر  .وحًيا أو من وراء حجاب" يكّلمه اهلل إاّل 

، ولذلك ظهر يف عيسى بن مرمي، إذ اإلنسان أجّل ما خلقه اهلل .خلقت اللطائ،( تظهر يف غري كثي، ؟ ال
.. وقد نرا احلّداد يأخذ قطعة .وهلذا خاطب اخللق الذي شاهده منه، كما خاطب موسى النبـّي من العوسجة

من حديد فيحميها بالنار حىّت تصري نارًا، ويطرقها ويقطعها، والنار مّتحدة هبا. والشّ  والقطع داخالن على 
هو اإلحراق والضياء، والقطعة واحدة جامعة والنار بريئة من ذلك، بل تفعل ما يف طبيعتها و  ،طبيعة احلديد

  .(88)لطبيعتني. وعلى هذا املعىن كانت طبيعتا السّيد املسيح املّتحدتان يف شخصه الواحد(
                                                 

 :17-15راجع كتايب يف بولص الراهب األنطاكّي، قوله يف فرق النصارا، رقم  (87) 

Paul d’Antioche, Traités théologiques, édition critique, traduction, introduction par Paul 
Khoury, deuxième édition, Corpus Islamo-Christianum, Series Arabica-Christiana, 1, Echter 
Verlag, Würzburg / Oros Verlag, Altenberge, 1994 (première édition: Paul Khoury, Paul 
d’Antioche, évêque melkite de Sidon (XIIe siècle), collection Recherches de l’Institut de lettres 
orientales, XXIV, Imprimerie Catholique, Beyrouth, 1964). 

 .40و 39، 36صيدا، رقم يف  بعض أصدقائه املرجع املذكور، رسالة إىل (88) 



"وأمجعوا مجيًعا أّن االحتاد  :ومثال على ذلك ما كتبه أبو عيسى حمّمد بن هارون الورّاق، يف رّده على النصارا
لى أّي وجه كان؟، وكي، صار من مثّ اختلفوا يف ذلك الفعل ما هو؟ وع .احً به صار املسيح مسي ،فعل حادث

وقال  ،ثنني واحد؟. فزعم بعضهم أّن الكلمة احتدت بذلك اإلنسان عن طريق االمتزاج واالختال. منها بهاال
يه ولكّنها دبّرت وقال بعضهم مل حتُلْل ف ،ااّدراعً  وقال بعضهم بل اّدرعت اجلسد ،وحماًل  بعضهم بل اخّتذته هيكاًل 

ال على احللول وال على املخالطة. وزعم بعضهم أهّنا ظهرت فيه كما يظهر  ،على يديه وظهرت منه هلذا اخللق
نقش اخلامت يف الطينة املطبوعة، ال على أّن نقش اخلامت انتقل فحّل يف الطينة وال خالطها وال زال عن موضعه. 

كن على معىن أّن الكلمة ظهرت يف ذلك اجلسد كما تظهر صورة وقال بعضهم ليس على شيء من ذلك كّله، ول
 .(89)" اإلنسان ويُرا وجهه يف املرآة اجمللّوة النقّية، فعلى هذا الوجه زعموا كان االحتاد ال على غريه

ن إّن هذه األقاويل اليت حكى أّن النصارا تقوهلا يف االحتاد إّّنا يقوهلا م" :(90)يرّد ابن عدّي قول الورّاق
فإّن علماء النصارا وأهل التقى منهم يعتقدون كيفّية احّتاد االبن األزيّل  .يقوهلا ال على أهّنا كْنه معىن االحتاد

باإلنسان ليس يعرفها البشر على كنهها، وإّّنا يشّبهها َمن يشّبهها مبا ذكره على التقريب ال على التحقيق 
"ليس يقول علماء النصارا إّن الكلمة ظهرت فيه كما  :ورّاقلكّنه، يف موضع آخر، يرّد قول ال .واالستقصاء"

.. مفرَّعة من أصلني .مجيع هذه التفريعات وهذه اإللزامات" :ويرّد أيًضا .ظهر نقش اخلامت يف الطينة املطبوعة"
إهّنا  منشأها منها ومبناها عليها، ومها القول إّن الكلمة ظهرت يف اجلسد كظهور نقش اخلامت يف الطينة، والقول
ن وال ،ظهرت يف اجلسد كما تظهر صورة اإلنسان يف املرآة اجمللّوة النقّية. وعلماء النصارا ال يقولون هذين القويل

عارفًا بلغة العرب وخماطباهتا يتصّور  ما أظّن عاقاًل " :. ويقول أيًضا(91)"وال بواحد منهما ،يرضون هبذين املثالني
بل  .وكي، جيوز للملكّية أن تقول إّن الظهور هو االحّتاد .ر من لفظة االحتادمن لفظة الظهور املعىن الذي يـَُتصوّ 

. لكّنه يف ذلك خيال، أغلبّية الكّتاب (92)لست أشّك يف أنّه لن يقول ذلك منهم َمن يعقل ما يقوله"

                                                 

حيىي  (، اليت يُقرأ فيها رّد الورّاق وردّ 1228)سنة  167طة باريس العربّية رقم وظ من النّص يف خمطو  9راجع الصفحتني  (89) 
 و. 180وظ،  178وو،  130 فحاتصالويف التشبيه بنقش اخلامت وباملرآة، راجع قول الورّاق،  بن عدّي على رّد الورّاق.

 و. 10 -ظ  9املرجع املذكور، ص  (90) 

 ظ. 180وو،  178 فحةصالاملرجع املذكور،  (91) 

 و. 212 فحةصالاملرجع املذكور،  (92) 



ذي لبسه ن الذين يستعملون لفظة الظهور ولفظة التجّلي للتعبري عن اعتالن الكلمة يف اجلسد ال،املسيحّيي
 .(93)وتدّرعه وجتّلله واخّتذه حجابًا

قد يقارب بني اإلمام واملسيح. وذلك  ،أخلص من ذلك إىل أّن تشبيه االحّتاد أو التجّسد بالظهور والتجّلي
  ،4: 4كورنثوس   2، 7: 11كورنثوس   1خصوًصا مىت ذكرنا قول بولس الرسول يف املسيح إنّه صورة اهلل )

(، 29: 8ون صورة ابنه )رومانّيني (، وإّن الذين سبق أن عرفهم اهلل هم مشاهب3: 1ني عّبانيّ  ،15: 1كولوّسي 
: 10يح إنّه حجاب )عّبانّيني (، ومىت قال يف جسد املس20: 2ال أنا بل املسيح حييا يّف )غالطية  :ومىت قال

ع جسد حيوايّن ويقوم جسد يُزرَ ... هكذا قيامة األموات، يُزرَع اجلسد بفساد ويقوم بال فساد، :(، ومىت قال20
 1 ،23: 15كورنثوس   1(، ومىت قال مبجيء املسيح عند القيامة )44 ،42: 15كورنثوس   1روحايّن )

 .(94)(...13: 3و  19: 2تّسالونيكي 

لكن، أكان فرق بني جتّسد الكلمة يف يسوع فصار مسيًحا وظهور الصورة اإلهلّية يف مرآة اإلمام، أم كان 
يبقى أن نسأل كي، ميكن أن يكون ّمّة وسيط بني الالمتناهي واملتناهي، أي كي، يكون ملرآة بينهما تشابه، 

  :بشريّة أن تعكس صورة إهلّية، وكي، يكون للوسيط وجه إهلّي ووجه بشرّي يف كيانه الواحد. وّمّة سؤال أساسيّ 
، يكون الالمتناهي الوجود  كي، ميكن أن يكون، إىل جانب وجود الالمتناهي، وجود كائنات متناهية، أي كي

                                                 

 .312إىل  306 فحاتصال(، 11/6.2) 11/6.2راجع كتايب املذكور رقم  (93) 

وما  222وما يتبع،  128راجع يف هذا املوضوع كتاب سرفو يف املسيح يف إهلّيات القّديس بولس، خصوًصا الصفحات  (94)  
 :387و 386وما يتبع،  324يتبع، 

L. Cerfaux, Le Christ dans la théologie de saint Paul, Cerf, Paris, 1954. 

 ، من بني أحباث كثرية، مقال التور والفصل األّول من كتاب سخيّليبيكس:انظر ،ويف موضوع املسيح صورة اهلل

Jean-Jacques Latour, Imago Dei invisibilis, esquisses sur les relations de l’anthropologie 
chrétienne et de la psychologie du Christ, in: H. Bouëssé et J.-J. Latour (dir.), Problèmes 
actuels de christologie, Desclée de Brouwer, Paris, 1965. E. Schillebeecks, Le Christ sacrement 
de la rencontre de Dieu, Cerf, Paris, 1960 (traduit du néerlandais). 

 :، من بني أحباث كثرية، الفصل األخري من كتاب كاسّب يف يسوع املسيحانظر ،ويف موضوع املسيح وسيطًا بني اهلل واإلنسان
Walter Kasper, Jesus der Christus, Matthias-GrünewaldVerlag, Mainz, 1992. 



فإّما أن يكون الالمتناهي وحده يف الوجود، وإّما أن يكون  :كّله ويكون مع ذلك يف الوجود كائنات مغايرة له
. أّما إذا قيل إّن وجود الالمتناهي واملتناهي ووجود الوسيط (95)فال يكون فصل بني متناه  والمتناه   ،وجوٌد واحدٌ 

ويُعَرفا من طريق اإلهلام، فليس يف هذا القول جواب عن  ،وترامها عني القلب ،دمها االعتقادبينه وبني املتناهي يؤكّ 
 السؤالني، حيث مل يثبت من قبُل وجود معرفة تفوق املعرفة العقلّية، وال وجود درجات يف الكيان.

 

                                                 

حولّية إيرانوس"، رمينويطيقا الصوفّية اإليرانّية"، يف "اهلاستبطان املعىن يف عن هذا السؤال يف حبثه املذكور "جييب كوربان  (95) 
 يكن معه شيء، وملّا يزل  ، بقوله: العامل ليس له وجود غري إهلّي، فاخلليقة هي ظهور إهلّي. ويذكر القول: كان اهلل ومل87 فحةصال

 ماّدّي وعامل روحّي؟إّذاك ملاذا االستمرار بالقول باإلله واإلنسان، وبالتعايل واملثول، وبعامل  كذلك.


