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ننوه (. ستانفورد للفلسفةموسوعة )والمنشور على   william chittick تشيتيك وليام. نص مترجم للـد ،ابن عربي حول

للمقالة،  النسخة الدارجة، والتي قد تختلف قليًلا عن هذا الرابطبأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة على 

وختاماا، نخّص بالشكر . حيث أنه قد يطرأ على األخيرة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الترجمة

 .عاونهم، واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمةإدوارد زالتا، على ت. محرري موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Chittick, William, "Ibn Arabi", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/ibn-arabi/>. 
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رمبا يُ َعدُّ ابن عريب أعظم فيلسوف مسلم على اإلطالق، ولكْن، شرط أْن نفهَم الفلسفة مبعناها الواسع 
واحلديث، وليس على أهنا جمّرد التزام فلسفّي معّّي، كما جندها ممث ََّلة عند فالسفة ُمبَ رَّزين من أمثال ابن سينا، 

يف كثري من الدراسات الغربية والتقاليد اإلسالمية، ومال صدرا كما عند كثريين. ابن عريب رجل صويف يف تصن
رغم أّن ابن عريب نفسه مل يفعل ذلك، وإذا نظرنا إىل أعماله فإننا جندها تغطِّي سلسلة طويلة من العلوم 
اإلسالمية، ال ِسيَّما تفسري القرآن الكرمي، واحلديث النبوي، والفقه وأصوله، والعقيدة، والفلسفة، والتصوُّف. 

تشابه الغزايل مع ابن عريب يف كثرة التصنيف إال أنَّ ابن عريب عادة ما يكتب يف فروع بعينها ال يتعّداها  ورغم
إىل غريها، أّما الغزايل فإنه كان مييل يف كُتبه إىل التأليف بّي العلوم واجلمع بينها يف نسق موضوعّي واحد، 

به الوسط الصويّف بالشيخ والذي يرتاوح طولُه بّي ورقة واحدة أو ورقتّي إىل عدَّ  ة آالِف صفحة. الحقا، لقَّ
أن ُُيلِّل حقائَق املصادِر الرتاثّية  -حاضرا أو مستقبال-األكرب، وكان يُ ْفَهم هذا اللقُب على أنَّه ال ميكن ألحد 

 لإلسالم مبثل هذا العمق والتَّفصيل.

ا جابْت العامل اإلسالمي وأخذْت بقيْت كتاباُت ابِن عريب غرَي معروفة عند الغرب حىت العصر احلد يث، رغم أهنَّ
يف االنتشار خالَل قرن واحد من وفاته. بدايًة، مل يُِعره املستشرقون األوائُل اهتماًما، عدا واحد أو اثنّي؛ ذلك 

هل جدا أنْ   ألنه مل يكن له تأثري ملموس يف أوروبا. أِضْف إىل ذلك أنَّ أعماَله شديدَة التعقيد جعلْت من السَّ
دة الوجود وكفى، دون أدىن حماولة لقراءته وفهمه. حْ يُ َتَجاَوز عن طريق القول أنّه كان صوفيا أو ممن يقول بوَ 

 ( وتوشيهيكو إيزوتسو1958) Henry Corbin بقي األمُر هكذا حىت جاءْت كتُب هنري كوربان
Toshihiko Izutsu (1966وبسببها جتاوزْت ُشْهَرتُه اآلفاق، واعرُتِف به ،) ر من طراز أصيل، وله ؛ أنّه ُمفكِّ

مسامهة عظيمة يف الفلسفة العامليَّة. وقد احنصر اهتماُم هذين العاِلمّي احنصارا شبه كامل يف نص واحد فقط 
ى بعَض التعليقات التقليديَّة عليه، ممّا ال  من أعماله الصغرية؛ أعين )فصوص احِلَكم(. وكان اهتماُمهم ال يتعدَّ

النَّظَر يف  -مؤّخرا-را صغريا جدا ممَّا كان يُعاجِلُه يف كتابه الضخم )الفتوحات املّكّية(. بدأ العلماُء ميثِّل إال َقدْ 
صفحة يف طبعته احلديثة، ومل يرتَجم منه إال ما يقلُّ عن عشرة  15000هذا العمل الذي ميأل ما يقرب من 

رتَجم
ُ

ر بشكل ُمْرٍض. يف املائة إىل اللغات الغربيَّة، وحىت هذا اجلزء امل  مل ُيشرَح ومل يُفسَّ

بِه بّي ابن عريب وبعِض الشخصيَّات األخرى مثل إكهرت  Eckhart أشاَر عديٌد من الُعَلَماِء إىل أَْوُجِه الشَّ
، Shah-Kazemi 2006 ، شاه كاظميSells 1994 )سيلس  Cusanusونقوالس الكوزاين

(، واقرتح آخرون أنَّ ابن عريب ميلُك نزعًة توقُِّعيًَّة Dobie 2009 ، دويبSmirnov 1993 مسرينوف
هاٍت فيزيائيَّة )يوس   Almond(، والفلسفة احلديثة كذلك )أملوندYousef   2007فتقاُرب اجتِّ
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يَّة حملاولة وضعه Dobie  2007، دويبCoates  2002، كواتيس2004 (. وكانْت أكثُر احملاوالِت ِجدِّ
يِّ للتاريِخ الغريبِّ تطرُح أنَّ فكرَة الربزخ اليت قال هبا، متثِّل حالا حيويَّا ملشكلة تعريف ما ال يف النََّسِق الفلسف

ْعِضلة اليت َوقَ َفْت َحَجر َعْثرة يف طريِق نظريَّة املعرفة منُذ أرسطو، وأدَّْت إىل حالة من اليأس بّي 
ُ

يُ َعرَّف؛ تلك امل
رين Bashier 2004 )بشري  Rortyفالسفة معاصرين أمثال رويت (. وقام آخرون مبقارنته ببعض املفكِّ

 )شاه كاظمي Dôgen ودوغّي Zhuangzi وجوانغ زي Shankara املشرقيِّّي من أمثاِل شانكارا
Shah-Kazemi 2006إيزوتسو ، Izutsu 1966إيزوتسو ،Izutsu  1977 ومل تكن أوجُه .)

ّي  س ُمْسِلُمو الصِّ خالل القرن -التشابِه مع الفكر املشرقيِّ ُمْهَمَلًة عند علماء ما قبل العصر احلديث؛ فقد أسَّ
( وكانْت تستمدُّ أفكاَرها من the Han Kitab مدرسة صينيَّة )كتاب هان -الثامن عشر والتاسع عشر

َمتْ  ا قدَّ  Murata رؤية إسالميَّة للعامَل من وجهة نظر الفكر الكونفوشيوسي )ُمْرتا تراث ابن عريب، كما أهنَّ
جمتمع حميي  جملَّة(. وقد قام عدٌد من العلماء واملريدين بدراسة تأثريِه الفكريِّ على القضايا املعاصرة يف 2008

. واآلن، 1983، واليت ُنِشَرْت عام of the Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society Journal الدين ابن عريب
 هذه خطوط عريضة لبعض املوضوعات اليت عاجلها ابُن عريب.
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 حياته وأعماله -1
بن علّي بن العريب الطائي، )ُتشري األمساء الثالثة  كان ابُن عريب يوقِّع أعماَله بامسه الكاِمل؛ أيب عبد اهلل حممد

ْولة، وتلّقى تعليًما  1165األخرية إىل شرِف َنَسِبه العريّب(. ُوِلد عام  يف مدينة مرسية ألسرة تعمُل يف ِخْدمة الدَّ
 مدرسيَّا عاديا ليس فيه مثَّ اهتمام كبري بالعلوم الدينيَّة.
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كَشفيٍّ على يد يسوع؛ يسوع القرآيّن ال شك، وقد قاَده هذا إىل فَ ْتٍح روحيٍّ ويف سنِّ املراهقة وقع حتَت حتوُّل  
ْمَلكة الربانّية. اصطحبه والده 

َ
رشد. وقد حكى ابن عريب  ملقابلة صديِقه ابنِ  -1180حوايل عام -جُتاه امل

. َفهِ  ح للفيلسوف ُحُدوَد اإلدارِك العقليِّ ص هذا احلوار الذي حاول فيه أن يوضِّ هذا  Corbin َم كوربانملخَّ
 Latin احَلَدَث على أنَّه اختالٌف َرْمزِيٍّ بّي طريَقي اإلسالم والغرب؛ فقد قامْت الرُّشديُّة الالتينيَّة

Averroism  رو الغرب باتِّباِع َمْسَلك عقالينٍّ خاَلص، قادهم إىل ِصراع بّي الالهوت والفلسفة، بّي ومفكِّ
فو املسلمّي على الطَّرِف Corbin  1969 ،13اريخ )كوربانالعلم واإلميان، بّي الرمز والت (. وكان مثقَّ

ق،  كاَن املْيل إىل جَتَاُهل ابن رشد، رغم أنَّ فالسفة غريه ظَلُّوا يُ ْقَرؤون، وبقيْت أعماُُلم حُتَقَّ النَِّقيِض، حيث ُ
هروردي وغريمها. وال ميكن ألحد أْن يفوتَه أنَّ التحدِّ  َي العقليَّ البن ويُعَمل على تطويرها، مثل ابن سينا والسُّ

 عريب وكثري من فالسفة املسلمّي مل يكن إال التوفيق بّي العقل، واحلدس الصويّف، والوحي.

َدَرَس ابُن عريب العلوَم اإلسالميَّة على يد عدد كبري جدا من أشياخ األندلس ومشال إفريقيا. وسافر ألداء احلج 
ة طويلة إىل العراق تارِكا املغرَب اإلسالميَّ الذي  1201يف مّكة عام  مل يَ ُعْد إليه مرة أخرى. سافَر ُمدَّ

، حيُث كان يريبِّ مريديه، ويكتُب بغزارة حىت تويفِّ 1223واألناضول، واستقّر به املقام أخريا يف دمشق عام 
 .1240يف نوفمرب عام 

عتَمد  تعّد الفتوحاُت املكيَُّة وفصوُص احِلَكِم أكثَر كتِبه وأعماِله ُشهرة. وقد أصبحتْ 
ُ

فصوُص احلكم النصَّ امل
ين  لنَ ْقِل أفكارِه، وُوِضع عليها ما يزيد على مائِة شرح وتعليق على مداِر ستَِّة قرون تَ َلْت. وقد كاَن صدُر الدِّ

( أكثَر تالمذتِه املوهوبّي تأثريا وحضورا. بدأ القونويُّ عمليَّة ترتيب وتبويب ألفكاِر 74-1210القونوي )
اَم بشرح آرائِه للَوَسِط الفلسفيِّ املعاصر آنذاك، درجةَ أْن قام مبراسلة نصري الدين الطوسي؛ واحد أستاِذه، كما ق

 املراسالت(.-من أهم جمددي الفلسفة السينويَّة )القونوي

 

 المنهج -2
َق اسَم يرى القونوي أّن املنهَج الفكريَّ البن عريب خيتلُف عن الفلسفة والالهوِت املدرسيِّ )علم الكالم(، وأطل

 )َمْشَرب التَّْحِقيق( على االجتَِّاه املنهجيِّ الَّذي تَ بَ نَّاه ابُن عريب. ميثِّل التحقيُق َحَجَر الزَّاوية يف الِبناء الفكريِّ 
الضَّخم البِن عريب؛ لذا فمن املهم جدا مقاربة معناه. تشرتُك مادَُّة التَّْحِقيق مع َكِلَميَت حّق وحقيقة يف اجلذر 
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اتِه، وتعدُّ هذه االشتقاقاُت ذاَت استعمال يف العلوم. وكلمة احلقِّ من معانيها: احلقيقة، ما هو ثابت، اللغوي ذ
ا ُتستعمل يف سياِق احَلِديِث عن ُحقوِق  أو ما هو خليق وجدير، واستخدامها املعاصر يُغاير هذه املعاين؛ ألهنَّ

مفهوَم الَباطل )اخلطأ، العبث، غرُي الثَّابت، ما ليس  اإلنسان. إنَّ القرآن قد استخدم كلمَة حق مبعىن يقابلُ 
َدْت معانيها. وتستخَدُم كذلك عند  جبدير(؛ لذا مل تكن كلمُة حّق منحصرًة يف اسم اهلل )احلّق(، ولكن تعدَّ

ة اأُلوىل. واحلقيقُة ليسْت مصطلحا قرآ نيا وإن التعبري عن َمَضاِمّي الَوحي اإلُليِّ كالُقرآن والنُّصوِص املقدسَّ
اث احَلديثي، وُلا حضور َخاصٌّ يف االستعمال الفلسفّي. والتحقيق معناه قوُل الصدق،  اسُتخِدَمْت يف الرتُّ

، وممارسة احلقيقة؛ الصواب، اليقّي، االستقامة، ما هو جدير.  وإحقاُق احلقِّ

احلديِث القائِل أنَّ لكل شيء حقا؛  يف وَدوُر التَّحقيق كما وجده ابُن عريب يكمُن يف أْن ينغمَس اإلنساُن بكلِّه
، ودوُر  ه. وبتعبري آخر نقول: ما ِمْن موجود يف هذا الكون، اجملتمع، الروح إال وله حقٌّ فأعِط كلَّ ذي حقٍّ حقَّ
ا: أنَّ مسؤوليَّة إحقاق احلقوق  ثلى لتلك احلقوق. ومعىن أنَّ لكلِّ شيء حقا

ُ
اإلنسان ينحِصُر يف االستجابة امل

 َواِتق النَّاس؛ لذا عليهم مراقبة حضورها فيهم.تقع على عَ 

ح احلقَّ الرئيَس الذي تَ ْنَبيِن عليه سائُر احلقوق، كلمة )ال إله إال الّله( تعين أْن ال  ولَنْأِت إىل حديث آخر يُ َوضِّ
إلقرار بوحدانيَّة اهلِل حقَّ إال احلقَّ وحده، وأْن ال صادَق إال هو بانفراد، والتوحيُد فَ ْهُم ال إله إال اهلل، أو هو ا

َل من أصوِل اإلميان الثَّالثة، بل إنَّنا جنُد مقاالِت الفالسفة تتَدثَّر  كما جند يف علم الكالم، ويُ َعدُّ األصَل األوَّ
هو  -كما خيربنا هذا احلديث-بفكرة التَّوحيد، وإن كان حضورُها ضعيفا عند بعضهم. وحقُّ اهلل على الناس 

ْرَمِديَّة، وقد اإلقراُر بوحدانيِّ  عادة السَّ َقهم بالسَّ هم على اهلل أْن ُُيَقِّ َق العباُد هبذه الوحدانيَّة؛ فإنَّ حقَّ ته، وإْن حَتَقَّ
 -اخلري( -Eu، واليت تعين حرفيَّا: )Eudaimoniaآثَ َر الفالسفُة استخداَم هذه اللفظة يف ترمجة كلمة 

(daimonia-.)الروح 

رة أنَّ إدراكَّ احَلقِّ أدرَك الفالسفُة املسلمون من شيٌء أساسيٌّ  -احلقيقة، الصواب، الثابت-ذ العصور املبكِّ
هري )يف الفلسفة األوىل( أنَّ غاية الفيلسوف  ِق باحِلكمِة وسعادِة الرُّوح. كتب الكنديُّ يف بدايِة كتابِه الشَّ للتََّحقُّ

يف ترمجة "احلق" يف هذا السياق ويف سياقاِِتا  "truthهي امتالُك احلقِّ وإحقاقُه. ويستخدُم العلماُء كلمَة "
َشاهِبَة. وقد كانوا يَرْوَن أنَّ القضيَة هنا قضيٌَّة منطقية وإبستمولوجّية، يف حّي أهنا 

ُ
 -يف احلقيقة-اأُلخرى امل

ِق باحلكمة مل تكْن تعين عند الفالسفة غري التحوُّ  ، وال أونطولوجيَّةٌ ووجوديٌَّة؛ فالغاية من مسألِة التحقُّ َل الرُّوحيَّ
را للتَّحقيق،  َق ببساطٍة عن طريق املنطق واحِلَجاج. يف احلقيقة، تُ َعدُّ مجلةُ الكندّي تعريًفا مبكِّ ميكن ُلذا أن يتحقَّ
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وقد أصبح املصطلُح ُمْشَتِهرًا يف النُّصوص الفلسفيَّة وإن مل تكْن له األمهّّيُة ذاُِتا كما جند يف أعمال ابن عريب. 
ْفس اإلنسانيَّة أن فالتَّحْ  ٍه، وهو اُلََدُف األمْسَى الذي ميكن للن َّ ِقيق عنده هو األصل اُلادي لكلِّ معرفٍة وتَ َوجُّ

تَ ُتوَق إليه. وهو أن تعرَف الصِّدَق واحلقَّ يف الكون والرُّوح وكلِّ َشْأٍن إنساينٍّ على أساٍس ُمْسَتَمدٍّ من احلقِّ 
َف عيُنه لَك يف أعياِن حقائِق كلِّ شيء، وأْن َتَسُلك جُتاهه األعلى، واحلقُّ أْن تعرف أعاله د رجَة أن تَ َتَكشَّ

ُقوا ُكلِّيَّا مبواهب الرُّوح  َمْسلكا الئقا يف كلِّ وقت وُمناسبة. باختصار نقول: إنَّ أهَل التحقيق هم الذين حتقَّ
 ، الفصل اخلامس(. Chittick  2005الروحانيَّة والكونيَّة واإلُليَّة )تشيتيك

وقد تُ ْفَهُم دالالُت التحقيق إذا ما ُقورَِن باملقابِل املْفهوميِّ له؛ أعين التَّقليد، والتقليُد هو أن تُ َتابََع سلطٌة ما وأن 
، أو العلم احلصويلُّ والعلم احلضو  . يُقَتَدى هبا. ميكن تقسيم الِعْلِم إىل قسمّي: العلم النقليُّ والعلم العقليُّ ريُّ

سة، والتاريخ، والقانون،  والنقليُّ هو كلُّ ما ميكن تعلُّمه إذا تابعنا الغرَي فيه، مثل اللغة، والثقافة، والنُّصوص املقدَّ
ا العقليُّ فهو ما مُيكن إدراُكه عن طريق العلِم باحلقِّ داخَل كلٍّ منَّا، مثل الرياضيات،  والعلم الطبيعّي. أمَّ

ى العلُم العقليُّ عند ُمال صدرا بالعلم وامليتافيزيقا، وحىت تل ليًَّة. وُيَسمَّ ك املعارف اليت ُعرِفت بالتقليد معرفًة أوَّ
يِّ مثال، أو اخليال، أو  غري اآليلِّ؛ ألنَّ الرُّوَح ال َتْكَتِسُب هذا العلَم بشكٍل أدايتٍّ، من خالل اإلدراك احلسِّ

ا يَِتمُّ الَكْسُب ح ، وإَّنَّ الَة انسجام الرُّوح مع الَعْقل، واليت ال تكون شيئا غري بريٍق من نوِر احلقِّ احِلَجاج العقليِّ
وقَت امتالئها باحلقيقة. باختصار نقول: يتَّفق ابُن عريب مع كثري من الفالسفة اإلسالميّي على أنَّ تقليد 

دراك، واإلدراُك يعين حتقيَق اآلخرين ال يؤدِّي إىل امتالك احلقيقة، بل ال بدَّ لإلنسان أن يكتشفها عن طريق اإل
املواهِب الروحيَِّة. خيتلف ابُن عريب عن كثرٍي من الفالسفة غريه يف قوله أنَّ حتقيَق اإلدراك ال يْكَتِمُل إال عن 

ِس خطى النَّبيِّّي.  طريِق حتسُّ

 

 الكالم اإللهي    2.1

  Chodkiewicz)تشودكوفيتش يصعب علينا تقدير أمهِّيَّة النصِّ القرآينِّ كمصدر إُلام البن عريب
، ويف حماولة 1993 (.كان ابن عريب أكثر الفالسفة والالهوتيّي بذال لإلحلاح واجلهد يف مقاربة الكالم اإلُليِّ

أْن يَ ْفىَن فيه وأْن ُُيتلَّ به، بل إننا جند أنَّ نصوَصه متتِلئ باملفرداِت واملصطلحات القرآنيَّة. يعرِتي التشابُه 
، رغم وضوحه وجالئه من جهِة التدويِن والتِّالوة. إنَّ الكالم اإلُليَّ ال يتجلَّى والغموُض القرآ َن ألنَّه كالم إُليٌّ
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يف النصِّ فحسب، ولكن يف العامل والرُّوح أيضا. ولنا أْن ُنالحظ التَّجاُنَس بّي الكون والرُّوح والنَّصِّ بسهولة 
حدث يف أكثر من آية عن تصرُّف اهلل اإلبداعيِّ يف صورة فعِل األمِر من خالل الرَّْمِز الُقرآينِّ. إنَّ القرآَن يت

ا كلماتُه. إنَّ ُهويََّة الكالم واإلبداع اإلُليِّ مُيكن مالحظتها يف  )ُكْن(، ويشري إىل خملوقاته الفرديّة على أهنَّ
صطلح )آية(؛ إشارًة إىل الظَّاِهرة الكونيَّة،

ُ
َتَتاِبع مل

ُ
واألحداث الداخليَّة للرُّوح، وإىل اجُلَمِل  االستخدام القرآين امل

ْطَلَق ال بُدَّ أن يُْظِهَر خصائَصه ونُ ُعوته-القرآنيَِّة نفِسها. إّن اهلل عندما يتكلَّم 
ُ

فإنّه  -وهو يتكلَّم؛ ألنَّ احلقَّ امل
ه: "فالوجود كلُّه يف احلقيقِة يُ ْعِلُن عن ُكُتب ثالثة؛ كل كتاٍب يتألَّف من آيات، وكما يقول ابُن عريب نفسُ 

، 1911حروف وكلمات وسور وآيات؛ فهو القرآن الكبري" )ابن عريب، الفتوحات املكيَّة، طبعة 
4:167.22.) 

أنَّ اإلبداَع اإلُليَّ مياثل الكالم اإلنساينَّ؛ فكما  -يف واحدة من أفضل تفسرياته لطبائع األشياء-يرى ابُن عريب 
ِظ بالكلماِت يف نَ َفِس الرَّمحن، خنلق الكلماِت واجلمَل من ِقواِم  َلفُّ َفس، كذلك خيلق اهللُ العامَلَ عن طريق الت َّ الن َّ

ممَّا يعين انبساَط الُوجود؛ والوجود يف حقيقِته مراِدُف الرَّمْحة. ومن بّي العديد من تصوُّرات ابن عريب الكونيَّة 
د الذي يرسم فيه املراتَب الرئي َعقَّ

ُ
سَة ُلذا االنبساط الوجوديِّ يف شكٍل يوافُق فيه كلُّ حرٍف يأيت هذا التصوُّر امل

  Burckhardtمن األحرِف العربيَِّة الثمانية والعشرين شكال من أشكال الُوجود املنطوق. )بوركهارت
(. وتأيت أمهّية القرآن املقروء احملوريَّة يف حقيقة أنَّه يكِشُف عن األمساء Chittick  1998، تشيتيك1977

ت اإلُليَّة بُلغة اإلنسان، وبالتَّايل ميكننا حيازة املفتاح الذي به تُ ْفَتُح مغاليُق الكتابّي اآلخرين. إنَّنا حّي واآليا
ُر الكون وأنفسنا معه أيضا. يبدأ ابن عريب  ُر القرآن؛ فإن ََّنا نُفسِّ ُل  -عادة-نُفسِّ أيَّ نقاش بآية أو آيتّي، مثَّ يتوسَّ

باآلية مهما يكن السياق. ويِصرُّ ابُن عريب على أنَّ التأويل ال بّد أن يتماشى مع اللغة استنباط كل معىن يتَِّصل 
م لنا تفسريات  ث هبا القوُم الذين نزل فيهم الكتاُب، ورغم ذلك، فإنَّه يف أحايَّي كثريٍة يُ َقدِّ العربية كما يتحدَّ

أهنا ال ختالف قوانّي اللغة، حىت وإْن كانْت ُمفاِجَئة وغاية يف االبتكار. ولكن، عند إمعان النظر فيها جند 
ك باملصادِر النقليَّة واإلتيان مبعاٍن جديدٍة  ْوَق العام. إنَّ قدرَته على التمسُّ عند الوهلة األوىل قد -تُعارُض الذَّ

ا تعتمد على دليٍل ذايتٍّ  رَة برباعِته االستثنائيَّة. خيربنا -تعتِقُد أهنَّ ابن عريب أنَّ ُمَؤلِّف القرآن  أقنعْت التقاليَد املتأخِّ
يَّة أو اإلرادة، بل لو أنَّ أحدا  رُنا أيضا أنَّ مؤلِّفي البشر ال ميلكون تلك الن ِّ يريد كلَّ معىن ينجلي للقارئ، ويذكِّ

، ويكون قد أعاَد ِقرَاَءَة آيٍة من القرآن مثَّ فهم املعىن نفَسه الذي فهمه يف املرَِّة اأُلوىل، فإنَّ قراءتَه تكوُن زائفةً 
ف يف الكتب الثالثة يستحيل عليها التَّْكرار.  أضاع حقَّ الكلم اإلُلي؛ ألنَّ املعاين اليت تتكشَّ
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وام. ومعىن هذا أنَّ كلَّ  ُده على الدَّ د، مثل كالمنا حنن البشر؛ لذا فاألنفاُس اإلُليَُّة جُتَدِّ وكالم اهلل سريع التبدُّ
د خْلُقه يف كلِّ آن، وكلَّ شيء خاضٌع للصَّريورة. تُ َعدُّ ِفكَرة  شيء خال اهلل )الكون كّله بتعريِفه املعهود( يتجدَّ

أْن ال َتكرار يف التََّجلِّي مبدأ أساسا يف فكر ابن عريب ما دام يراها حتقيقا صرُيا للتوحيد. وعن طريق اإلقرار 
ا يعين أنَّ كلَّ خملوق، بل كلَّ حلظة من كلِّ بَوحدة احلقِّ نستطيع أن نقارب الواحديَّة والتفرُّد يف كلِّ ِفعل؛ ممَّ 

 شيء متفرَِّدة ذاُت أصالة؛ فال شيء يتكرَّر أبدا مثلما كان من قبل بسبب متايُز األشياء وطالَقِة األلوهة.

 

 التَّأَل ه 2.2

التَّمييز بّي احلقِّ إنَّ الفكرة الرئيسة اليت تسيطر على فكر ابن عريب كّله هو حتديد إمكانات اإلنسان؛ وضرورة 
دق والكذب، الصَّواب واخلطأ-والباطل  ق باحَلقِّ على قدر  -الصِّ وتوجيه قُ رَّائه حنَو الكمال عن طريق التََّحقُّ

َق بأمساء اهلل، وقد ناقش الغزايلُّ  له الفالسفة. و يتطَلَّب هذا بدوره التََّحقُّ الطَّاقة البشريَّة، بالتعبري الَّذي يُ َفضِّ
مر من بّي كثريين، وأمساه ابُن سينا باسم التَّأَلُّه؛ أْن تكون على صورة اهلل. خلَق اهللُ اإلنساَن على صورة هذا األ

اسِم اهلل ذاته، املعروف باالسم اجلاِمع؛ ألنَّ كلَّ األمساء اإلُليَّة األخرى تعوُد إليه. واإلدراُك يعين العمل على 
ق مبعرفة الكتب الثالثة، وتزكي ، التحقُّ . ويظهر هذا الِوئام يف التَغريُّ اخلُُلِقيِّ َناُغم مع احلقِّ ِة النفس من خالل الت َّ

لوك اإلنساينِّ فحسب، ولكنَّه يهدف إىل فهم أصول  وجَتَلِّي الفضيلة. ال يُعاجل علُم األخالق مسألَة ِتذيب السُّ
رى القرآُن حممًدا أَُّْنوذجا كامال ُلذا األمر؛ فيقول: الرُّوح يف األمساء اإلُليَّة، وبيان الطريق حنو التََّخلُّق هبا. ي

؛ وُلذا 68:4"َوِإنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيٍم" ) ِق التَّامِّ بالكالم اإلُليِّ (. وهذا التََّخلُُّق ال يصُدق إال عن طريق التََّحقُّ
 قالْت عنه زوُجه عائشة: "كان ُخُلُقه القرآَن" كما يرى ابن عريب.

 

 األسماء والنَِّسب 2.3

؛ التسعة والتسعّي.  ث القرآُن كثريا عن أمساء اهلل، وذكر َقْدرا ال بأس به منها ال يوافق العَدَد التقليديَّ يتحدَّ
ل األمساُء اليت  ويرتاوح عدُد هذه األمساء بّي السبعّي وضعِفها إذا ما تابعنا الشروط املوضوعة حلَِْصرِها. وتَشكِّ

فات نقاطًا مرجعيَّة لعلم الكالم. يُ َفرِّق ابُن عريب بّي أمساِء األمساء اليت تظهر يف لغة بالص -عادة-تُعَرف 
اإلنسان، وبّي األمساء يف ذاِتا، واليت هي حقائق األلوهة. كتب الالهوتيُّون عددا كبريا من الكتب يف تعداد 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
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كرََّس ابُن عريب بابا طويال من الفتوحات ُلذه األمساء   هذه األمساء وبيان أمهِّيَِّتها اإلُلّية والكونية والرُّوحيَّة. وقد
ُرورة اإلنسانيَّة )ابن عريب، كتاب كشف  ُص فيه أدواَرها يف الصَّي ْ يصا، وقام بتصنيف كتاب ُمْسَتِقلٍّ يُ َلخِّ خصِّ

 املعىن(. 

نٌَة يف كتبه الثَّالثة، وهم يعرفون واألمساء ضرورة يف طََلِب التَّأَلُّه؛ فاحلقُّ يف ذاته معروف لذاته؛ وآياُت الَغرْيِ  ُمَدوَّ
ا هي وجُه اهلل، "فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا  اَت بقدر ما يكشف عن نفسه ُلم. وبتعبري آخر: إنَّ صفحَة الوجود رغم أهنَّ الذَّ

جود فعلينا أن نعرَف (، فإنَّه حىت نتَ َعرَّف على الوجوه اليت يظهر عليها ُكلِّيُّ الو 2:115فَ َثمَّ َوْجهُ اللَِّه" )القرآن 
ق حبقائِقها.   أمساَءها وأْن نتحقَّ

، وتعين )صاحب(، وهي يف أصلها اختصار لتعبري )ذات األمساء(؛  واسُتخِدَمْت كلمةُ )ذات( للداللة على احلقِّ
اِت عن طريق الضمري )هو(، والَّذي ال  ى(. يشري القرآُن إىل الذَّ َسمَّ

ُ
يَ ْلِفت لذا كان املصطلح املرادُف هو  )امل

ات ميكن ترمجُتها إىل اللغة اإلجنليزية بكلمة ) (؛ ألنَّ itانتباهنا إال إىل حقيقة أنَّ ََثَّة شيئا هناك. وكلمة الذَّ
م كلَّ األمساء والضمائر إىل قسمّي اثنّي؛ مذكرة ومؤنَّثة.  ات تعلو فوق التَّذكري والتَّأنيث، وقواعد العربية تُ َقسِّ الذَّ

د أنَّ  ات- ابَن عريب وآخرين )ومن املؤكَّ استخدموا الضمري )هي(؛ ألنَّ الذات مؤنَّثة،  -أثناء احلديث عن الذَّ
-Murata  1992 ،196بل أحيانا يناقشون السبب وراَء كوِن التأنيث أكثر رجحانا من التذكري. ُمْرتا

ا رحيم، عامل، حّي، وغري ذلك، وتب99 قى الذاُت غرَي معروفة يف ذاِتا (. إنَّ كلَّ ما نعرفه من أمسائه أنَّه/أهنَّ
ث فيها احلقُّ واخلَْلق.  دة تتجلَّى يف الظهور يف تلك اللحظة اليت يتحدَّ بعد ذلك. يَُدلُّ كلُّ اسم على صفة حُمَدَّ

ى بالنَِّسب.   ومن أجل ذلك يقول ابن عريب أنَّ األمساء اإلُليَّة ميكن أن ُتَسمَّ

قدرته على تسمية األشياء، اليت نتجْت عن حقيقِة أنَّه َوْحَدهُ املخلوق تأيت هذه اخلصائص الفريدة لإلنسان من 
(. وال ينطبق هذا األمُر 2:30على صورة االسم اجلامع. ودليل ذلك قوله: "َوَعلََّم آَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها" )القرآن 

ا تدخل في -آيات اهلل يف الكتب الثالث-على أمساء اجلُْزئِيَّات فحسب  ه األمساء الكلِّيَّة أيضا، واليت يدعوها وإَّنَّ
القرآن باسم )األمساء احلسىن(. ميلك اإلنساُن موهبَة معرفِة األمساء كلِّها على أيِّ حال، لكنَّه ال يستطيُع معرفَة 

يءَ يف ذاته فقط؛ أعين حقيقَة وُ  ُنه هذه األمساء. نعم، ميكن للواحد منا أْن يعرَف الشَّ جوِده، اجلوهر الذي تَ َتَضمَّ
ات، بقدر ما  لكنَّنا ال نستطيع أْن نعرَف أيَّ شيء هو، أو أن ندرك ماهيََّته. وبقدر ما تتطابق األمساُء مع الذَّ
َعايل والتَّزيه. وكلَّما كانْت تشرُي إىل صفة مثل الرمحة،  ب معانيها، وِعْنَدئِذ ُتصِبُح َمْعَلما من َمعامل الت َّ تَ َتَحجَّ

لغفران، واالنتقام، كلَّما أشارْت إىل احملايثة والتشبيه. باختصار نقول: إنَّ رؤيَة ابِن عريب والعلم، واحلياة، وا
فات وإثباِتا. الالهوتيَّة جتمُع بّي ُمَقاَربَ يَت   نفي الصِّ
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 . األنطولوجيا3

 َمَكانَة فلسفيَّة يف الوجود، يُ َعدُّ الوجود من أهم املصطلحات اليت يُ َوظُِّفها ابُن عريب، تلك الكلمة اليت َأَخَذتْ 
يعين الِوْجدان، العثور على الشيء،  -قُ ْرآنيَّا ويف استخدام العرب-اخلطاب الفلسفيِّ مع ابن سينا. والوجود 

الوعي باملتعة واجَلْذب. وُتْستخدم مبعىن الِعلم باملوجود؛ ألنَّ ما يُوَجُد هو الشيء الواقع هناك، وما ميكن 
عند ابن عريب مل يِغْب أبدا عن حقيقة كونه موجودا. وإْن  -اإلدراك، املعرفة، الوعي-اختباره. إنَّ فعل الوجود 

كان ابن عريب قد استخدم اللغة السينويَّة أثناء حديثه عن الوجود من جهة اإلمكان والوجوب؛ فإنَّه يف الوقِت 
ويف مثل حتقيق الِعل سْت يف الَوْعِي الصُّ ، ومعرفة الوعي ذاتِه عاجل الوجوَد مبفاهيَم تأسَّ م بامتالء اهلل احلضوريِّ

 (.Dobie  2007اإلنساينِّ )دويب

َماَواِت َواأْلَْرِض" ) من بّي األمساء اإلُليَّة القرآنيَّة اسم )النُّور(؛ فاهلل واتِّصاف اهلل بالنورانيَّة  (.24:35"نُوُر السَّ
: "اعلم أنَّ النُّ  ُف يعين اتِّصاَفه بالوجود، وكما يشرح القونويُّ ور احلقيقيَّ يُْدَرُك به وال يُْدَرك"، متاما مثلما تَ َتَكشَّ

ى. يتابُع القونويُّ قائال أنَّ النوَر احلقَّ "عُّي ذات احلقِّ من  األشياء باملوجود احلقِّ ولكن ال يظهُر هو وال يَ َتَبدَّ
آخر: النوُر احلقُّ هو الوجوُد وبتعبري   (.225حيث جَتَرُِّدها عن النَِّسب واإِلضافات" )القونوي، الفكوك، 

َقيَّد. هذا النُّور بالتَّحديد هو الَّذي يَ َتأَتَّى به اإلجياُد والوعُي واإلدراُك. 
ُ

املطلق الذي يُ ْعِلن نفَسه يف الوجود امل
ح ابُن عريب هذه ال فكرة قائال: فال موجوَد حبقٍّ إال اهلل، وال ُموِجَد حبقٍّ إال هو، وال ُموَجَد حبقٍّ إال هو، ويوضِّ

أنَّ األمَر يُعِطي أنَّه لوال النور ما أُْدرِك شيٌئ، ال معلوم وال حمسوس وال ُمَتَخيَّل أصال.  -أيَّدَك اهلل-"واعلْم 
ْدَرك 

ُ
ة أمساء للقوى، وعند العارفّي أمساء للنور امل وختتلف على النُّور األمساُء املوضوعُة للقوى؛ فهي عند العامَّ

ْبَصرَاِت مسيَت ذلك النوَر بصرا، وإذا أدركَت به، فإذا أدركَت ا
ُ

ملسموعاِت مَسَّْيَت ذلك النوَر مسعا، وإذا أدركَت امل
ائَِقة  ة والذَّ َتَخيَّالت؛ فهو القوَّة الالِمَسة ليس غريه، والشامَّ

ُ
ْدَرك ملْسا، وهكذا امل

ُ
لموسات مسَّيَت ذلك امل

َ
امل

َلة واحلاِفظَة والَعاِقَلة وا َتَخي ِّ
ُ

ْدرََكات، فلوال أهنا وامل
ُ

َصوِّرَة، وكلُّ ما يقع به إدراك فليس إال النُّور. وأما امل
ُ

رَة وامل َفكِّ
ُ

مل
درِك، وحينئٍذ يتعلَّق هبا  -يف نفسها على استعداد به-

ُ
تَ ْقَبل إدراَك املدرِك ُلا ما أُْدرَِكْت، فلها ظهور إىل امل

ك نسبة إىل النور هبا يستعدُّ إىل أن يُْدرِك؛ فكلُّ معلوم له اإلدراك. والظهور نور؛ فال بد أن يكون لكلِّ ُمدرِ 
، واحلقُّ هو النُّور؛ فال معلوم إال اهلل على احلقيقة". )ابن عريب، الفتوحات املكيَّة، طبعة  ِنْسَبة إىل احلقِّ

1911،3:276-77 .) 
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 وحدة الوجود 3.1

َس عقيدة  َوْحَدة الُوجود، أو واحديَّة الوجود، ولكن، هذا قَ ْوٌل ُمَضلِّل؛ فابن عادة ما يَ ُعدُّ كثريون ابَن عريب ُمؤسِّ
عريب مل يستخدم هذا التعبري ُمْطَلقا، بل إنَّ املقاطع اليت مُتتُّ إىل هذه العقيدة بِصلة ليسْت ذاَت أمهيَّة خاصَّة، 

َعاِصَرين. وليس ُلا تلك املكانة عند من يَ ْنزِع إىل القول بَوْحَدِة الُوُجود الضروريِّ 
ُ

 يف الفلسفة والالهوت امل
والسبب وراء اختيار وحدة الوجود بالذات يف حماولة تأطري ابن عريب فلسفيَّا ليس واضحا. قد يكون السبُب 

هاٍد له، وإعطاَءه الوجوَد مكانة خاصَّة يف لغته. ومن متام الوضوح عنده أْن ال موجود  أتركيزَه على التَّوحيد كمبد
حبق إال اهلل، وما من شيء غريه إال وهو زيف. ولكن، ال يُ َعدُّ هذا القوُل إال طريقة أخرى للتعبري عن ما قاله 

. باختصار ابُن سينا قبل ذلك؛ أنَّ كلَّ األشياِء ممكنٌة أو حُمََتَملُة الوجود؛  من أجِل ِحفظ املوجود الضروريِّ
؛ الواحد املتفرِّد الذي يستمدُّ منه  -كالقونوي-نقول: إنَّ ابن عريب وحىت أتباعه  ُزوا على الوجود احلقِّ قد ركَّ

نادرة تعبرَي َوْحدة الُوُجود مل يُ ْعطوه معىًن  -يف مناسبات-كلُّ وجوٍد وجوَده. وعندما استخدَم بعُض أتباِعه 
َتَكلُِّم ابُن تَ َيِميَّة )تويف ف َ 

ُ
ل من َنَسَب القول بَوحدة الوجود إىل ابن عريب هو احلنبليُّ امل يَّا. وأوَّ (، والذي 1328ن ِّ

ة تَ َغايُر أو ُمَفاَرَقة بّي اهلل والعامَل.  َعدَّ هذا القوَل أشنَع من الكفر. وَوفقا له، تعين هذه العقيدة أْن ال وجود لثمَّ
ْصطََلح، ومل ُياول أحٌد تعريفه إال قليال. وقد أثار هجومُ 

ُ
 ه جدال طويال حول هذا امل

ُنِسبْت إىل هذه العقيدة سبعُة معاٍن خمتلفة يف األدبيَّات الالِحقة، وَحذا املستشرقون َحْذَوها ُمْعِلنّي اخرتاع ابن 
روهنا تفسريا سلبيا على مثال ابن تي َر عريب ُلذه العقيدة، وبالتايل كانوا يفسِّ مّية، وكاَن األقلُّ شيوعا أن تُ َفسَّ

، )مثلما فعل عبد الرمحن اجلامي )تويفِّ  ُل ُمْعَتِنِقي هذا 1492بشكل إجيايبٍّ ل املدافعّي عن ابن عريب، وأوَّ (؛ أوَّ
 (.Chittick 1994 التعبري( )تشيتيك

 

 طالقة الوجود 3.2

ات. وبلغة أخرى ميكن القول أنَّ املوجود وتسمية املوجود احلقِّ بالواحد يعين احلديث عن َوْحَدة ا النُّور يف -لذَّ
ُمطََلق؛ ال يُ َقيُِّده زمان أو مكان، ال يُ َعرَّف وال يَ تَ َعرَّف، واضح يف خفائه، خفيٌّ يف وضوحه. وكلُّ موجود  -ذاته

، إال أنَّه يَ َتَجلَّى يف سواه على نقيِض ذلك، ُمْدَرك وُمَعرَّف وُمَقيَّد. ورغم أْن ليس للحقِّ كفًوا أحٌد وأنَّه  الَعِليُّ
كل شيء؛ ومن أجل ذلك ُيَشابِه وُُيَاِيث. بل إنَّه َُيُوز متام الطَّالقة اليت ال يُ َقيِّدها َثَّة إطالق. يقول ابن 

اُت كلُّها؛ عريب: "واعلم أنَّ اهلل تعاىل َلَما كان له ُمْطَلُق الوجود، ومل يكن له تقييٌد ماِنٌع من تقييد، بل له التَّقييد



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
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فهو مطلق التَّقييد، ال ُيكم عليه تقييد دون تقييد، فافهم معىن نسبِة اإلطالِق إليه" )ابن عريب، الفتوحات 
 (.3:162.23، 1911املكيَّة، طبعة 

 الخيال: 3.3

ح كوربان-يلعب اخلياُل  ابن  دورًا كبريًا يف كتاباِت ابِن عريب. على سبيل املثال، يقول - Corbinكما يُ َوضِّ
ثا عنه: "وليس بعد الِعلِم باألمساِء اإلُليَّة وال التََّجلِّي وُعُموِمه أمتُّ من هذا الرُّْكن" )ابن  عريب يف فتوحاتِه ُمَتَحدِّ

ه ابُن عريب ِسهام نقده ِضدَّ الفالسفة 2:309.17، 1911عريب، الفتوحات املكيَّة، طبعة  (. وكثريا ما وجَّ
ِهم عن إدراِك احلَاَجِة املعرفيَِّة إليه. يرى ابُن عريب أنَّ العقَل كلمٌة مأخوَذٌة من الِعَقال؛ والالهوتيِّّي بسبِب  َعْجزِ 

َد أو ُُيَلَِّل فقط. ولِلعقل أْن يُْدرِك الَفْرَق والتَّبايُن، وله أْن يستوِعَب تَ َعايلَ   اهلِل لذا ليس له غري أْن يُ َقيَِّد أو ُُيَدِّ
ايتِّ هلل وخمالَفَته للحوادث. يف م ْنَضِبط ميلُك قدرًة على معرفِة التََّجلِّي الذَّ

ُ
قابل العقل، جند أنَّ اخلياَل الصَّحيَح امل

س  َقدَّ
ُ

ايتِّ -يف كتبه الثالثة مجيِعها. وال مُيِكن حباٍل تأويل اللغة الرمزيَّة واألسطوريَّة للكتاب امل مثل التََّجلِّي الذَّ
َتَكرِّر أبداللرُّوح والكون، الدائم االستمرار

ُ
َقيَّد. إنَّ ما أمساه كوربان -، غري امل

ُ
  Corbinمبَْعزِل عن الَعْقِل امل

 . باخليال اإلبداعيِّ )مصطلح ال جند له ُمَكاِفًئا يساويه يف لغة ابن عريب( ال بُدَّ له أْن يَ َتَكاَمَل مع اإلدراِك العقليِّ
إنَّ ُمْستَ َقرَّ الوعِي واملعرفة هو القلب يف اللغة القرآنيَّة، والقلب كلمة ُلا نفُس احِلسِّ اللَُّغوي للتَقلُّب وعدم 

له عينان؛ العقل واخليال، وتَ َغلُُّب أحِدمها على اآلخر يُؤدِّي إىل احِنراف  -عند ابن عريب- الثََّبات. والقلب
ْسَلَك العقليَّ للفالسفة والالهوتيِّّي يف حاجٍة إىل أْن خيُطَو جُتاَه الكماِل عن طريق َحْدِس 

َ
الوعي واإلدراك. إنَّ امل

، أو الَكشِف الذي َيْسَمحُ   بُرْؤيٍَة َخَيالِيَّة غرِي خَتِْييليَّة. وعلى القلب، الواِحديِّ الوعي أْن يتناغَم الصُّوفيَِّة الرُّوحيِّ
؛ فيدرك اهلل  ُمَفارِقا ملخلوقاتِه بعِّي الَعْقِل، مث يراه بعد ذلك ُمَشاهِبا بعِّي  -يف إحدى نَ َبَضاتِه-مع تَ َقلُِّبه اخلاصِّ

؛ القرآن )اجَلْمع(، والفرقان )الَفْصل(. اخلََيال. ولنا أْن نُقاِرَب هاتّي الرؤيتّي عن طر  يق امسي القرآِن الرئيَسّْيِ
ح إىل توحيد الوجود الواحديِّ  ُل يُلمِّ دان املالِمح األنطولوجية واإلبستمولوجيَّة؛ فاالسُم األوَّ هذان املعنَيان ُيدِّ

تَ َعدِّ 
ُ

َتَصوَّر باخليال(، ويفِصل الثاين بّي املعاِرف واإلدراكاِت امل
ُ

ْدرََكة بالعقل(. واحلقُّ يف حقيقته )امل
ُ

كما -دِة )امل
ح ابُن عريب كثريا ِد والتَّقييِد  -يوضِّ هو الواِحُد الكثري؛ الواحُد يف ذاتِه، الكثرُي يف أمسائِه، وأمساؤه هي أْصُل التعدُّ

. يرى القلُب بعّي اخليال واجَب الوجوِد حاضرًا يف كلِّ شيء، ويَ ْلَحُظ بعّي العق َد الُوُجوه واحَلدِّ ل ُعُلوَّه وتَ َعدُّ
 اليت َيْظَهر عليها.

"فمن وقَف مع الُقرآِن من حيُث هو قرآن، كان ذا عٍّي واحدٍة َأَحِديَِّة اجَلْمع، ومن وقَف معه من حيث هو 
ْطَلع، فقال لكل آية ظهر وبطن، وحدٌّ 

َ
ه فرقانا؛ فشاَهَد الظَّهَر والَبطَن، واحَلدَّ وامل وَمْطَلٌع،  جمموع كان يف حقِّ

نَ زُّل فرقانيا، فقلنا هذا حالل  وذلك اآلخر ال يقول هبذا، والذوق خمتلف. وملَّا ُذقْ َنا هذا األمر اآلخر، كان الت َّ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
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َزْت املِراِتُب، وظهرْت األمساءُ اإلُليَّةُ واآلثاُر  وهذا حرام وهذا مباح، وتَ نَ وَّعْت املشارُب، واختلفْت املذاهُب، ومتي َّ
 (. 3:49.16، 1911وكثرِت األمساُء واآلُلُة يف العامَل" )ابن عريب، الفتوحات املكيَّة، طبعة الكونيَُّة، 

ُث ابُن عريب عن اخليال على أنَّه إحدى عيين القلب، فإنَّه يستعمُل اللغة اليت وضعها الفالسفة  عندما يتحدَّ
ة باحلاَلة الوجوديَّة للخيال، واليت مل يُ ْلِق ُلا أثناء حديثهم عن قوى الرُّوح. ورغم ذلك، جنُد أنَّه كاَن أكثر عناي

الفالسفُة األوائُل باال، إالَّ قليال. وقد كان استخداُمه للخيال ينسجُم مع معناه احليايتِّ الذي يُداين الصُّورَة 
ْفزِعة، وكلِّ ما قد

ُ
ى يف  أكثر من اخليال. وقد ُوظِّف لإلشارة إىل انعكاس الصور، واخلياالت، واألمور امل يتبدَّ

رين. يُِلحُّ ا َتَأخِّ
ُ

بُن عريب األحالم والرُّؤى، و يُ َعدُّ هبذا املعىن ُمرَاِدفا ملصطلح املِثَال الَّذي َفضَّله كثرٌي من الُكتَّاب امل
 على أنَّ الصُّورَة جَتَمُع بّي جانبّي اثنّي، وتعمل على توحيدمها يف واحٍد َأَحٍد؛ لذا يتشاهبان وخيتلفان يف اآلن

َعِكس معا، أو أنَّه ال يَ ْعيِن املرآة وال املوضوع. واحلُلم هو الرُّوح  ُن ْ
نفِسه. وانعكاس الصُّورة يعين املِْرآَة واملوضوَع امل

. والصَُّوُر بطبيعتها هي/ال هي. وبعِّي العقل، ال تكوُن الفكرُة إال  ْرِئيُّ معا وإال ما هو الرُّوح وما هو املرئيُّ
َ

وامل
ا ترى املفاهيَم صورا، وتقول خبطئها وصواهبا يف آن واحد، أو بانعدام صحيحًة أو خا ا عّي اخليال، فإهنَّ ِطئًة، أمَّ

 اخلطأ والصواب معا. وال تظهر تطبيقاُت هذه األنطولوجيا إال عندما ننظر إىل عوامل اخلياِل الثَّالثة.

كون كلَّه، باعتبار عرضيَِّته وفنائه. وهذا ما َأمْسَاه ابُن َيِصُف ُكلَّ ما عدا اهلل؛ ال -مبعناه الواسع-والصُّورَة/اخليال 
ْطَلق. وإنَّ كلَّ كلمة ُمطلقة منطوَقة يف أنفاس الرمحن ال تنَكِشف إال يف شكِل موجوٍد ُمَقيَّد. 

ُ
عريب باخلياِل امل

كون حجاَب اهلل يف وما من شيء إال وهو َوْجه من وجوه اهلل؛ إعالن ألمساء إُليَّة بعينها، ويف الوقت ذاتِه ي
ب أمسائه األخرى. وال يعين وجوُد شيء إال وجوَد احلِق حقيقًة، وعدم ِوجدانه يعين أْن يكوَن أيَّ  حالة حَتَجُّ

. وكلُّ شيء  وَجز-شيء غري احلقِّ
ُ

هو /ال هو، حق/ال حق، موجود/معدوم،  -بتعبري ابن عريب امل
ُر على احلقيقِة ثابت ال  ، 1911ثابت، هو ال هو" )ابن عريب، الفتوحات املكيَّة، طبعة متجلٍّ/حمتجب. "فالَغي ْ

مثل -بعامَل اخليال. واإلسالم   Corbinيدلُّ على ما أمساه كوربان -مبعناه الضَّيِّق-(. واخليال 2:501.4
قاِبُل بّي عاَلمي يَ َتَصوَّر الكون على َتَسْلُسل هْيَكِليٌّ للعوامِل؛ عاملّي أو ثالثة عادة، والقرآُن يُ  -معظم التقاليد

ْحُسوَس بُلغِة 
َ

ُل عامَل األرواح، والثاين عامَل األجسام، أو العامَل املعقوَل وامل ى األوَّ هادة، وُيَسمَّ الغْيب والشَّ
ث عن "السماء واألرض وما بينهما"، وقد أبرَز ابُن عريب اآلثاَر الكاملة لعاملَِ ما بينهما  الفالسفة. والقرآُن يتحدَّ

َسامَهَاتِه؛ فالعامَل يُ َعدُّ من جانٍب َغْيِبيَّا وُروِحيَّا وَمْعُقوال، ومن جانٍب آخَر هو مشهود وعْيينٌّ يف إحدى مُ 
ُد املوجوداُت الرُّوحيَّة، مثلما جَتَلَّى جربيُل ملرمَي العذراء يف  وحَمُْسوس. هذا هو عامَل اخليال بالضَّْبط؛ حيُث تَ َتَجسَّ

ْينيَّاِت أن تصري أرواحا، مثلما خنتربُ اللذائَذ واآلالَم اجِلْسِميَّة يف عاملَِ ما بعد صورة إنسان، وحيُث ميكن للعَ 
. والعامَل الربَّاينُّ لكتاب الكوِن أكثر واقعيَّة من عامل املشهوداِت واحملسوساِت واألجسام،  املوت. وعاملُ اخلَيال حقٌّ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
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ْعُقول 
َ

َر التََّجلَِّي ولكنه أقلُّ واقعيَّة من العامَل الغييب وامل والرُّوحاينِّ. وحتقيق وجوِده هو ما ميكنه وْحَده أْن يُ َفسِّ
يَّة، فالفالسفة  ْيطَاينَّ، والبعَث اجِلسماينَّ، واختبار الرُّؤى، وكلَّ الظَّواهر األخرى غري احلسِّ  -عادة-املالئكيَّ والشَّ

يَّة منها فحسب. وقد كان تقدمي  ابُن عريب لعامَل ما بينهما مبثابَة عامل من بّي ال يعملون إال على تفسري احِلسِّ
 عوامَل كثرية أنقذْت الفلسفة اإلسالميَّة من الوقوع يف فخِّ ثنائيَّة العقل/اجلسد أو التصوُِّر الثَّنويِّ للعامَل. 

َصغَّر الذي يتآَلُف مع النفس، وهو حَملُّ ا
ُ

لتقاء الرُّوح واجِلسم. ينتمي العامَلُ الثالُث للخيال إىل كتاب اإلنساِن امل
ا روحيَّة وجسديَّة يف الوقت نفِسه.  إنَّ اخِلربَة اإلنسانيَّة دائما ما تكون خياليَّة أو نفسانيَّة، وبذلك ميكن القول أهنَّ

حْ 
َ

مْهَة، والصَّْحو وامل ُرورَةُ اإلنسانيَّةُ ال تنفكُّ عن التََّذْبُذِب بّي الروح واجلسم، والنُّور والدُّ و، واملعرفة واجَلهل، والصَّي ْ
جاَهَدِة من أجل التََّحوُّل واملعرفة. واحل

ُ
قُّ والفضيَلة والرَّذيَلة. وألنَّ الرُّوح تقطن عامَل ما بينهما؛ فإهّنا متلك ُقدرََة امل

َل حنو ظَُلَمِة املادَّة.  اخليايلُّ وحده هو الذي يطيق أن يتعاىَل جُتاه نورانيَّة الرُّوح أو أْن يَ َتَسفَّ

 

 البرزخ 3.4

وَر الُوجوديَّ للصُّورة/اخليال،  -غالبا-يستخدم ابُن عريب مصطلح الربزخ )احلاجز، احلد(  يف ِخَضمِّ ُمناَقَشِته الدَّ
، 25:53والربزخ يف القرآن يعين املاِنَع الذي مينع البحرين؛ الَعْذب واملاِلح أْن يبغَي أحُدمها على اآلخر )

جز األرواَح املتوفَّاة عن الرُّجوع إىل العامَل. بشكل عام جند أنَّ الالهوتيِّّي (، وهو احلاِجُز الذي ُي55:20
اللة على أيِّ  فهموا الربزَخ على أنَّه ُمْستقرُّ الرُّوح ما بّي املوت إىل البعث. يُ َوظُِّف ابُن عريب هذا املفهوم للدَّ

وجهّي يف ذاتِه، كاخلطِّ احلاِجز بّي الِظلِّ ونوِر  شيء جيمع ويُ َفرِّق بّي شيئن يف الوقِت نفِسه دون أْن يكون ذا
مس. ويراِدف الربزُخ األعلى  ْطَلَق. بتعبري آخر، هو الكون؛ عامَل  -يف استخدام ابن عريب-الشَّ

ُ
اخلياَل امل

ْمِكنات اليت ليسْت ضروريَّة يف ذاِتا أو ُمْسَتِحيلة، وليسْت ُمْطَلَقة أو غري ُمطَلَقة. ولعلَّه يكونُ 
ُ

 نَ َفَس الرَّمحن امل
حَضة؛ فالظُّْلَمة 

َ
حال هو الظُّْلَمة امل

ُ
ْحُض، وامل

َ
الذي ليس مبوجود مطلق وال  كلمات منطوَقة. "فاحلقُّ هو النُّوُر امل

بالنُّور  ال تنقِلُب نورا، والنُّور ال ينقِلب ظُْلَمة أبَدا. واخلَْلق بّي النُّور والظُّلَمة برزخ ال يَ تَِّصف بالظُّْلَمة لذاته وال
لذاتِه، وهو الربزخ والوسط الذي له من َطَرفَ ْيه حكم. وُلذا جعل لإلنسان عينّي وهداه النجدين )القرآن، 

(؛ لكونه بّي طريقّي، فبالعّي الواِحَدة من الطَّرِيق الواِحَدة يقبل النُّور وينظر إليه بَقْدر استعداده، 90:8-10
إىل الظُّْلمة ويُقبل عليها، وهو يف نفسه ال نور وال ظُلَمة" )ابن عريب،  وبالعّي األخرى من الطريق اأُلخرى ينظر

 (.3:274.28، 1911الفتوحات، طبعة 
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 . األشياء والحقائق4

فاِت الُكلِّيََّة اليت حتوي الوجود، مثل احلياة والعلم واإلرادة والقدرة والكالم  الَلِة على الصِّ تأيت األمساُء اإلُليَُّة للدَّ
والِقْسط )وغالبا ما يسميها باسم "األئمة السبعة" متييزا ُلا عن األمساء اأُلخرى(. وتوجد هذه الصفات  واجُلود

َبة  ايتَّ يف نفسها. ورغم ذلك تبقى متحجِّ ، وحتمل جتلَِّيها الذَّ يف كلِّ شيء؛ ألهنا ُمتَ َعلَِّقٌة باجلوهر احلقيقي للحقِّ
ورغَم أنَّ كلَّ  ،شيء يرى احلقَّ يف َحدِّ ذاته ال استعداده أو قابليَّته، وألنهبشكل كبري؛ ألنَّه ما ِمْن شيء إالَّ وله 

 شيء وجه، وكلَّ شيء حجاب هو/ال هو أيضا.

َحالُّ تقبل على َقْدِر 
َ

وام، وامل "وقوله: َوَما َكاَن َعطَاُء َربَِّك حَمْظُورًا؛ أي ممنوعا، يقول أنَّ اهلل يُ ْعِطي على الدَّ
ِِتا، كما تقول أنَّ الشمَس تنبِسُط أنوارُها على املوجودات وما تَ ْبَخل بنورِها على أحد، وتقبل حقائِق استعدادا

َحالُّ ذلك النُّور على َقْدِر استعدادها" )ابن عريب، الفتوحات، طبعة 
َ

 (.1:287.10، 1911امل

ؤال يعوُد بنا إىل حَبِْث حقيقةِ  يء وماهيَِّته الَّيت ال ميكن حتديدها  ما الذي ُيدد َقْدَر االستعداد إذن؟ هذا السُّ الشَّ
ي ابُن  يء دائما وأبدا، سواء كان موجودا يف الكون أم ال. ُيَسمِّ بتعاريفنا، ولكن بعلم اهلل وحده الذي يعلم الشَّ

باسم األشياء؛ مجع شيء، أو األعيان؛ مجع َعّْي. وهذه األشياء/األعيان ال وجود ُلا  -غالبا-عريب احلقائَق 
ْعُدوَمات. وبُِلَغة الفلسفة، يف ذ

َ
؛ لذا فهذه األشياء هي امل اِِتا على احلقيقة؛ ألنَّ الوجوَد احلقَّ ال يكون إال للحقِّ

ا احلق فهو على ِخالفه؛ ألنه واجب الوجود، وال ميكن  ْمِكن، الذي ميكن أن يوجد أو ال، أمَّ
ُ

الشيء هو امل
 َعَدُمه.

طَلق، ما هي األشياء على احلقيقة؟ إهنا لوا
ُ

زمُ واجِب الُوجود، أو هي إمكانات جَتلِّي الكاِمن يف االحتمال امل
ف  أو هي القيوُد دائمةُ االستمرار للُمطلق. ومعىن أنَّ شيئا أصبح موجودا يف الكون؛ أنَّ املوجود احلقَّ قد تكشَّ

، وأنَّه َوْجه من وجوه اهلل، وأنَّه كلمة منطوقة يف أنفاِس  الرَّمحن، لوٌن خرج إىل الوجود بتألُّق فيه على َوْجه خاصٍّ
 النُّور.

ق إال اهلل، وأما ما سواه فهو الوجوُد  َحقَّ
ُ

"فال وجود حقيقي ال يقبل التبديَل إال اهلل؛ فما يف الوجود امل
ريعة والبطيئة، فكلُّ ما سوى ذات احلق  اخليايلُّ.... فكلُّ ما سوى ذات احلق فهو يف مقام االستحالة السَّ

نيا واآلخرِة وما بينهما، وال روح وال نفس، وال شيء ممَّا سوى  َخَيال َحاِئل وِظلٌّ زَاِئل؛ فال يبقى كوٌن يف الدُّ
ل من صورة إىل صورة دائما أبدا، وليس اخلياُل إال هذا؛  -أعين ذات احلق-اهلل  على حالة واحدة، بل تَ َتَبدَّ

، 1911هو". )ابن عريب، الفتوحات، طبعة  فهذا هو عُّي معقوليَِّة اخليال.... فهو هو، وما هو
2:313.12) 
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جادل الفالسفة كثريا يف موضوع ِعلم اهلل باجلزئيات، وقد كرَّر القرآن مرارا أنَّ اهلل يعلم كلَّ شيء، "َوَما 
ِت والكليَّات يتعلَُّق (. يعتقد ابُن عريب أنَّ ِعْلَم اهلل باجلزئيَّا6:59َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة"، يقول: "ِإالَّ يَ ْعَلُمَها" )

ات وال يتَ َغرّي أبدا؛ فاهلل يعلُم الورقةَ اليت تسقط دائما وأبدا، وعندما ُيّي وقُت سقوطها يقول ُلا: اسقطي!  بالذَّ
َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيًئا َأْن يَ ُقوَل َلُه ُكْن فَ َيُكوُن" )القرآن  ملعروفة (. واألشياء ا36:82وهكذا كلُّ األشياء: "ِإَّنَّ

معدومة يف حدِّ ذاِتا )مثل األفكار اليت ال وجود ُلا خارج العقل(، وتبقي كذلك حىت ُيْصِدر اهلُل األمَر 
ي ابُن عريب َشْيئيََّة األشياِء يف ِعْلِم اهلل باسم شيئيَّاِت  التكويينَّ )كن(، عندها ال بُدَّ للشيء أن يكون. ُيَسمِّ

 يف ذاِتا. وعلى الرغم من ظهورها إال أنَّ األمر التكويينَّ ال يُزيل عنها ُحْكَم الثُُّبوت؛ ألنَّ األشياء ال تتغريَّ 
، وعلى الرغم من كوهنا ُمقيَّدة ومعرَّفة بشيئيَّة األشياء. والضَّْوء هو  الثُّبوت؛ ألنَّ احلقَّ وحده هو الظَّاهُر احلقُّ

شتهر هنا، فعندما يلقي الضوءُ شعاَعه على قطعة 
ُ

ا املثال امل َلوَّن، يبدو ملوَّنا، وال يظلُّ ظاهرا حقَّ
ُ

من الزجاج امل
 إال الضَّْوء.

 

 األعيان الثابتة 4.1

من أكثر األفكار اليت يناقشها ابن عريب شهرة هي أنَّ األشياء اليت يعلمها اهلل تسميَّ باألعيان الثابتة. وقد 
"املثال اخلاِلص" أو "اجلوهر"، دون أن يالحظوا  آثر املرتمجون األوائل استخدام تعبريات مثل الراسخة، الدائمة

عدم وجود فرق ماهوّي بّي األعيان الثابتة واألعيان املوجودة. إنَّ األعيان الثابتة هي األشياء اليت يعلمها اهلل 
ه طبقا رغم كوهنا معدومة يف حد ذاِتا؛ فاألعياُن املوجودُة هي األشياُء ذاِتا يف وجود خيايلٍّ أو  ُمَقيَّد بعينِ 

َنا  لألمر التكويين. وليسْت األعياُن الثابتةُ أمثلَة األعياِن املوجودِة ولكنَّها عيُنها، وليسْت هي اجلواهر إذا ما َعنَ ي ْ
َدٍة لألعيان. استطاع ابُن عريب  من خالل القول بثبات األعيان يف الِعْلِم -هبذا أيَّ شيء آخر غري ماهيٍَّة حُمَدَّ

أنَّ اخلالَف القاِئَم بّي علماِء الكالِم والفالسفة تعود أصولُه إىل كيفية فهِمهم لألعيان. أْن يقوَل  -اإلُليِّ 
مث رآه"، أما من  -يعين العامل-مثال، الذي يقول بِِقَدِم الَعاملَِ قد فهم أنَّ احلق ال يتَِّصف "بأنه مل يكن يراه 

د العامل يف عينه لنفسه"؛ والذي ال يكون إال معدوما، يقول أنَّ العامل ُمتَِّصٌف باحُلُدوث فإنَّه "نظر إىل وجو 
 (2:666.35، 1911وعندئذ يدرك ضرورة أن خيرج العامل حيُث الوجود. )ابن عريب، الفتوحات، طبعة 

يَّة بّي األمساء اإلُلية واألعياِن عن طريق َتْسِمَيِة األمْسَاِء اأُلوىَل باألمساء الكلِّ  -أحيانا-يفرِّق أتباُع ابِن عريب 
 والالحقِة باأَلمساِء اجلُزئيَّة. َيَضُع ابُن عريب يف احلسباِن القاعدَة الكالميَّة اليت تقوُل أنَّ األمساَء اإلُليَة توقيفيٌة؛
َي اهللَ إال مبا مَسَّى به نفَسه يف النُّصوص اإلُليَّة. ومع ذلك يُ َقرُِّر ابن عريب أنَّ كلَّ   مما يعين أنَّه ال ينبغي أْن ُنَسمِّ
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. وهبذا املعىن يكون كلُّ شيء وَعّْي  شيء ُمْفَرد هو اسم إُلي؛ فكلُّ اسم ُيشري إىل الطالقة وراَء كل مقيَّد ُمعّيَّ
َ أنَّ  ا هلل مييِّزه عن أغياره. وبعد أن اقتبس ابُن عريب احلديَث القائل أنَّ هلل تسعة وتسعّي امسا، بّيَّ وجها خاصا

هاتِ   األمساِء، اليت يتولَّد عنها كلُّ اسم آخر، مثَّ يتابع قائال:  هذه األمساء تُ َعدُّ أمَّ

"مث إنه لكل عّي من أعيان املمكنات اسم إُلي خاص ينظر إليه هو يعطيه وجهه اخلاص الذي ميتاز به 
عن غريه واملمكنات غري متناهية فاألمساء غري متناهية ألهنا حتدث النسب حبدوث املمكن" )ابن عريب، 

 (.4:288.1، 1911طبعة الفتوحات، 

 

 حقيقة الحقائق 4.2

يُء  ْنَكرَاِت؛ فكلمة شيء تَ ْعيِن أيَّ شيء سواء كان موجوًدا أو معدوًما،  -عند ابن عريب-الشَّ
ُ

من أَْنَكِر امل
. أِضْف إىل هذا، أنَّه يقول بتجنُِّب استخداِمها أثناء احلديِث عن اهلل؛ ألنَّ اهللَ مل يستعمْلها  ا أو ليس حِبَقٍّ حقا

ًيا هبا نفَسه. وابُن عريب  رنا مبا أمسْته  -عادة-يُطِلق على اهلل اسَم الَعّْي، رغم أنَّه ُمَسمِّ يف بعض سياقاته يذكِّ
رةُ باسِم عقيدِة َوْحَدِة الُوُجود، ال سّيما عند استخداِمه تعبرَي "العّي الواحدة". على سبيل املثال:  َتَأخِّ

ُ
 التقاليُد امل

ا به له ولنا، فنحن به من وجه وما هو بنا؛ ألنه الظاهر "فأظهَر الكلَّ بالُكلِّ وضرَب الكلَّ يف الكل؛ فظهْرن
ّي مبا يظنه احملجوب أمساء لنا من عرش  وحنن على أصلنا، وإن كنا أُْعِطينا باستعدادنا يف أعياننا أمورا ُلا مسَِ
وكرسي وعقل ونفس وطبيعة وفلك وجسم وأرض ومساء وماء وهواء ونار ومجاد ونبات وحيوان وإنسان وجاّن، 

 (.1911ذلك لعّي واحدة ليس إال" )ابن عريب، الفتوحات، طبعة كل 

رة،  َبكِّ
ُ

يف احلقيقة، أشار ابن عريب إىل اهلل مستخدما كلمَة شيء يف ِفقرة واحدة، ويف َعَمٍل من أعماِله امل
يءَ الثَّاِلث"، ويبدو أنَّ  قّي؛ فهو يذكر هناك "الشَّ حقِّ

ُ
 تلك الفكرَة تُ ْلِقي وَقْد جذَب هذا األمُر انتباَه كثري من امل

(. يظهُر يف البداية Bashier  2004، بشريTakeshita 1982 الضَّْوَء على مقاَربَِته كلِّها. )تاكيشيتا
ينويَّة التقليديَّة فيما يتعلَّق بالضَّرورة واالحتمال، ولكنه بعد ذلك يستحضر مفهوَم الربزخ  أنَّه يَ َتكلَّم باللغة السِّ

جيتمعا معا. يرى ابُن عريب أنَّ األشياء على ثالِث مراتب. يتَِّصف النوع األول بالوجود  لشرِح كيف مُيكن أنْ 
بذاته، وهذا هو املوجود الضرورّي؛ اهلل، وال يكون إال مطَلق الوجود، وعنه يفيُض إىل الوجود كلُّ شيء. أما 

َعربَّ 
ُ

َقيَّد امل
ُ

عنه بالعامَل؛ كلُّ ما سوى اهلل. يكتُب ابُن عريب عن  النَّوع الثَّاين فهو املوجوُد باهلل؛ وهو الوجود امل
يء الثَّالث قائال أنَّه:   الشَّ
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يء الثَّالث ظهَر العامَل؛ فهذا  "ال يتَِّصف بالوجود وال بالعدم، وال باحلدوث وال بالقدم.... وعن هذا الشَّ
هن.... فإ يء هو العامَل صدقَت، وإْن الشيُء هو حقيقُة حقائِق العاملَِ الكلِّيَّة املعقولة يف الذِّ ْن قلَت هذا الشَّ

قلَت إنه احلقُّ القدمي سبحانه صدقَت، وإْن قلَت إنه ليس العامَلَ وال احلقَّ تعاىل وإنَّه معىن زائد صدقَت" )ابن 
 (.17-16عريب، إنشاء الدوائر، 

فَ 
ُ

يء الثَّالث، جند أنَّ ابَن عريب وإذا قرأنا املقطع الذي أوردناه كامال وأَنْ َعْمَنا النظَر يف الَوصِف امل ل للشَّ صَّ
ْس كمصطلح فيّن،  يء الثَّاِلث مل يتأسَّ يناقُش اخلياَل املطلَق على أنَّه الربزخ األعلى. ورغم ذلك، نرى أنَّ الشَّ

ى أيضا احلقيقةَ الُكلِّ  يَّة واحلقيقة على ِغراِر املرتادفة اليت يذكرها يف نفِس املقطع؛ أعين حقيقة احلقائق، واليت ُتَسمَّ
ِديَّة. واحلقيقُة  َحمَّ

ُ
ْمِكِن، رغم شيوع  -كما ذكرنا قبل ذلك-امل

ُ
يِء وامل تستخدُم مبعىن العِّي واجلوهِر والشَّ

ى باحلقائق، ال  -من أجل ذلك-استخدامها على نطاق أوسع من ذلك. و األمساء اإلُلية القرآنية  ُتَسمَّ
 األعيان أو األشياء. 

ى أمساء  "ذلك أنَّه ما ِمن ْمِكنات إال وهو ُمْرتَِبط بِنْسَبة إُليَّة وحقيقة ربَّانيَّة ُتَسمَّ
ُ

موجود سوى اهلل ِمن امل
 (.2:115.27، 1911ُحْسىَن؛ فكلُّ ممُِْكن يف قَ ْبَضِة حقيقة إُليَّة" )ابن عريب، الفتوحات، طبعة ،

يء الثَّ  فاِت وإذا ما ذُِكرِت احلقائُق الكليَُّة عند احلديِث عن الشَّ الث؛ فإنَّ ابَن عريب يعين هبا األمساَء والصِّ
اإلُليَة، واليت جتلَّْت يف احلقائق اجلُزئيَّة أو األعيان. وإنَّنا جند يف َنَسِقِه ُنْسَخة من َشَجرة فرفوريوس، رغم عدم 

س )فَ رْع(، وهكذا، استخدامه هذا التعبري أبدا. كلُّ فَ ْرد )ورقة( عْضو يف نَ ْوع )ُغصن( ينتمي بدْورِه إىل ِجنْ 
حىت تنتهي مجيُعها يف هنايِة األمر مندرجًة حتت ِجْنِس األجناس؛ حقيقِة احلقائق. هذه احلقيقة ليسْت واجَب 
الوجود وليسِت العامَلَ أيضا. وهي العلُم اإلُليُّ لألشياء بالنِّْسبة إىل اهلل، وعندئذ تكون قدمية، أما بالنِّْسبة إىل 

 دائُم التغريُِّ للخْلِق الذي يزول. واستنادا إىل مصطلح يستخدمه يف مكاٍن آخر، أطلَق أتباُعه العامَل؛ فهي الُكلُّ 
على هذه احلقيقة بالنسبة إىل اهلل اسَم "الَفْيض األْقَدس"، ويُ َعرُِّفونَه على أنّه التََّجلِّي الذايّت هلل، لذاتِه يف ذاتِه، 

ايتُّ الذي يَ ْعِرُف من  ق أو هو العلم الذَّ س"؛ الِفْعل اخلالَّ َقدَّ
ُ

خالله لوازَم أزليَِّته. ويقابلونه مبُْصطََلِح"الَفْيض امل
 الذي به تتجلَّى كلُّ احلقائق.

 

 الت ََّعي ن 4.3
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"، والذي يَلعب دوًرا رئيًسا يف اجَلَدِل الدائِر  َعّيُّ ؛ "الت َّ يوع الكبري للُمْصطََلح الفينِِّّ كاَن القونويُّ سبًبا يف الذُّ
ِت الكلمُة من "َعّْي" اليت تعين أْن تصري عينا. وألنَّ العَّي  حوَل حقيقِة احلقائق بّي أتباع ابن عريب. اشتُ قَّ

،  reificationىل شيٌء؛ فلنا ترمجة الكلمة إ هن البشريِّ د، ليس باملعىن الذي ميكن أن يتبادَر إىل الذِّ التجسُّ
ء، يف  ْطَلُق يف أن يصرَي قَ ْيَد احلدِّ والتقدير والتَّعريف والتََّشيُّ

ُ
اللة على الطريقِة اليت يسلكها امل لكْن مبعىن الدَّ

طَلق، الذي عمليِة إعالِن ذاته ككلِّ شيء سوى اهلل. وهكذا، فإنَّ كلَّ شيء تعّيُّ وحت
ُ

ديد وتقدير للحقِّ امل
َ األول، وكلُّ تعّيُّ آخر خَيُْطو ُخطَاه. . وحقيقُة احلقائق هي التعّيُّ ى بالالتَ َعّيُّ  ُيسمَّ

ويف، احلكمة يف حدود الكلمة (، ورغم كونه بعيدا عن أن يكوَن  ولسعاد احلكيم عمل ُمسَهب )املعجم الصُّ
يَّة ا قاَمْت بتَ ْعَداد أربعّي مرتاِدَفة حلقيقة احلقائق حتَت  دراسًة كاملة للُمصطلحات الفن ِّ عند ابن عريب، إال أهنَّ

ياق الغريبِّ على حنو أمتٍّ إذا ما استخدمنا كلمة  عنوان اإلنسان الكامل. ميكن فهُم حقيقة احلقائق يف السِّ
ا يف رؤية ابن عريب للعامَل، وهي "اللوجوس" الذي به جاء كلُّ شيء إىل الُوجود. حتتلُّ هذه الفكرُة مكانا مركزيا 

يَء الثَّاِلَث ِضمن هذه املرتادفات، ولكنَّ  َتبايَِنة. مل تذكر سعاد احلكيم الشَّ
ُ

املفهوم اجلامع ألبعاِد رؤيَِته تلك امل
يءِ  ُح لنا أنَّ حقيقَة احلقاِئق االستمرار يف قراءة املْقَطع الذي أوردناه قبل ذلك عن الشَّ -هي  الثَّالِث يُوضِّ

 حقيقُة اإلنسان الكامل، أو عيُنه الثَّابتة. -بالتَّأكيد

"واإلنسان ذو ِنسبَتِّي كامَلتّي؛ نسبة يدخل هبا إىل احلضرة اإلُليَّة، ونسبة يدخل هبا إىل احلضرة الكيانيَّة.... 
، وهو اخلطُّ الفاِصل بّي احلضرة اإلُل ، وجامع خللق وحقٍّ يَّة والكونيَّة، كاخلطِّ فكأنَّه برزخ بّي العامل واحلقِّ

طَلق يف 
ُ

الفاصل بّي الظِّلِّ والشمس وهذه حقيقته، فله الكمال املطلق يف احلدوث والِقَدم، واحلقُّ له الكمال امل
القدم وليس له يف احلدوث َمْدَخل يتعاىَل عن ذلك، والعامَل له الكمال املطلق يف احُلُدوث وليس له يف الِقَدم 

 (.22؛ فصار اإلنساُن جاِمًعا، وهلل احلمد على ذلك" )ابن عريب، إنشاء الدوائر، مدخل خْيَسأ عن ذلك

 

 . المعاد5

ركنان أساسيَّان من أركان اإلميان اإلسالمي؛ مها النبوَّة واملعاد، ويُ تَ ْرِجُم العبُض كلمَة  -بعد التوحيد-يبقى 
ز الفال eschatologyاملعاد بشكل غري دقيق إىل  أثناء تناُوُلم -سفُة والصوفيَُّة كالمها علم اآلخرة. ركَّ

على التَّأَلُّه اإلنساينِّ، وقد قادِت القضايا اليت عاجُلوها علماَء الكالم والِفقه إىل أْن يتَّهموهم  -َمْبَحث النُّبوَّة
صوص، بل بادِّعاء أهنم يَ ْفُضُلوَن األنبياء، وقد كان البن عريب النصيُب األكرُب من هذا االِتام على وجه اخل
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تَ َعلِّق بالنُّعوت اليت خيتصُّ هبا كلٌّ من النيب والويلِّ )شودكيفيتش
ُ

 كان حَمَلَّ َجِدل طويل بسبِب كالمه امل
Chodkiewicz 1993) 

ولكال املدرستّي الكثري لتقوله حول مبحث املعاد الذي ُعوِلَج عن طريق وجهيت نظر؛ األوىل تقول بالرُّجوع 
. يرى القائلون بالرُّجوع االضطراري أنَّ الكون يتجلَّى عن طريق قانونه  االضطرارّي واألخرى بالرُّجوع االختياريِّ

، وفيه يعود اإلنسان إىل اهلل يف  سلسلة من املراحِل اليت تعكُس مراحل التَّطوُّر الكوينِّ. أما احلْتميِّ اخلاصِّ
، فريوَن أنَّ حريَّة اإلرادة جتعُل اإلنساَن قادرا على أْن يلعَب َدْوًرا يف حتديد َمَسار  القائلون بالرُّجوع االختياريِّ

اتيَّة  -إىل حدٍّ ما-صريورتِه اخلاصَّة؛ فاإلنسان يشارك  وَعَوامِل ما بعد املوت، بل ميكن له يف َخْلق ُروِحه الذَّ
ُس على أفهاِمهم الفردية اخلاصَّة وأخالِقهم  اختبار ذلك، بلغة الكارما، عن طريق سلسلة من األسباب اليت تتَأسَّ

 الشخصيَّة وسلوكيَّاِِتم. وميثِّل ابُن عريب نقطة حتوُّل يف معاجلََة كال النوعّي من الَعْوَدة، وليس أقلُّها تفسرياتِه
َنه من طرْح ُحَجج عقالنيَّة لقضايا مثل البعث اجلسماين الذي ال ميكُن فهُمه عن طريق  لعامَل اخليال الذي مكَّ

 48-347العقل، بل ال بد من قبولِه عن طريق اإلمياِن ليس غري، فيما يرى ابُن سينا. )ابن سينا، الشفاء، 
َعْت أطروحاُت ا3:291ابن سينا، النجاة،  – رين فيما بعد، ال سّيما معاجلََة (. وقد توسَّ بِن عريب على يد املفكِّ

ْسَهَبة يف كتابه الرابع من رائَعِته: األسفار األربعة، عندما تعرََّض ملوضوع النَّفس وانبساطها. 
ُ

 مال صدرا امل

 

 دائرة الوجود 5.1

م البَ ْعث، اجلنة والنَّار فقط، عن طريق عندما عاجَل املتكلمون املعاَد، حاولوا إثباَت ِدقَّة التَّصوير القرآينِّ ليو 
ل بُسْلطَِة الكالم اإلُلي. ومل يكن يف حوزِِتم الكثرُي لقولِه حول الطَّبيعِة احلقيقيِة للنَّفس، أو ِقَوام هذا  التوسُّ

ء الذين العامَل، أو احلالة األنطولوجيَّة لعوامِل ما بعد املوت. ويف مقابل هؤالء، كان الفالسفُة والصوفيَّة؛ هؤال
ْبدأُ 

َ
ل امل ْبَدأ. شكَّ

َ
تَ َعلِّق بامل

ُ
مثلْت ُلم مثُل هذه القضايا حموَر اهتماماِِتم جنبا إىل جنب مع السؤال التَّكميليِّ امل

د، خالفا  َحمَّ
ُ

واملعاُد املوضوَع األساسيَّ يف كال املدرستّي، إال أنَّ الصوفيَّة سلَّطُوا الضَّوء على الدور املثايلِّ مل
فة. لذلك، على سبيل املثال، قاُموا برسم تلك الصُّورة األَِثريَة، اعتمادا على آية قرآنيَّة تتعلَّق برِحلة النيب للفالس

اة برحلة اإلسراء واملعراج، عندما ُعرَِج به إىل السماوات الُعاَل لرؤية اهلل؛ "َفَكانَ  قَاَب قَ ْوَسّْيِ َأْو  الليليَّة؛ املسمَّ
، والكلمة اإلجنليزيَّة arcusْوس يف العربية يعين ِنصف دائرَة؛ متاما مثل الكلمة الالتينيَّة ( والقَ 53:9أَْدىَن" )
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bow ُل بالَقْوِس النُّزويّل، ويعين الطريق ؛ لذا مُيكن فهُم القوسّي يف اآلية على ظاهرمها. وقد مسَِّي الَقْوُس األوَّ
ا الَقوس الصُّعودّي؛ فيعين التجرَُّد اخلاِلَص وإشراقَة الذي فيه يزداد الَقْيُد والظُّْلَمة، وبه يتمُّ االب ْبَدأ، أمَّ

َ
تعاد عن امل

عاد. 
َ

 الرُّوح يف طريقها إىل امل

 

 

 

 مراتب الصعود 5.2

ن الكلماِت املنطوقة يف نفس  ذكرنا من قبل أنَّ ابَن عريب يِصف العاملََ عن طريق َثانية وعشرين حرفا ُتَكوِّ
الرَّمحن، وأنَّ هذه الرؤية تُ َعدُّ طريقا واحدا من الطُُّرق اليت يفهم هبا ابُن عريب العاملَ. يَ َتطَابق واحد وعشرون 

يِصُل إىل أدىن َمرَاتِِبه مع العناصر األربعة. وتدلُّ احلروف املتبقية على حرفا مع َمرَاِتِب القوس النزويل، والذي 
، بَْدًءا باملعاِدن ُمرورا بالنَّباتات واحليوانات واملالئكة واجلنِّ مُثَّ اإلنسان أخريا، وهو  عوديِّ َمرَاِتِب القوس الصُّ

الذي يدلُّ على املراتب واملراحل  احلرف السابع والعشرون. واحلرف الثامن والعشرون هو احلرُف األخريُ 
َر انبساط النفس اإلنسانية يف طريق املعاد.  ق َعب ْ َتَحقَّ

ُ
 واملقامات؛ درجاِت الكمال غري املرئيِّ امل

إنَّ الفرق احلقيقيَّ بّي اإلنسان واحليوان ال يكمن يف النُّطق أو العقل، بل يف حقيقِة أنَّ اإلنساَن خملوٌق على 
صورة اهلل؛ اهلل كما َيُدلُّ عليه االسُم اجلامع. وكلُّ ما سوى اإلنسان قد ُخِلق حتَت عناية أمساء يف مرتبة أْدىن 

يََّة هي الَوْجُه الُكلِّيُّ هلل؛ حقيقُة احلقائِق اليت يَ ْنَدرُِج حتتها النِّطاُق الكامُل من االسم اجلامع. إنَّ صورَة آدَم اإلُل
مِكَنة ملطَلق الوجود. واإلنسان 

ُ
َعيُّنات امل ق حبقيقِة أنَّ كلَّ  -كعامَل صغري-للت َّ ميلُك القدرة على اإلدراك، والتَّحقُّ

يِّ  يُّ إىل الظهور من خالل مراحل شيء حاضٌر يف كتاِب العامَل والكتاب النَّصِّ . ومثلما خرج العامَلُ املرئيُّ املادِّ
، بَدًءا من حقيقة احلقائق، نزوال إىل طريق العوامِل اخلَِفيَّة، ُوصوال إىل املعادن، تأيت املراحل  ّعّيُّ ة من الت َّ ِعدَّ

ذايتِّ للموجود احلق، يف عوامل القوس واملراتب واملقاماُت إىل حيِّز الوجود عن طريق االستمرار يف التََّجلِّي ال
ْقَطة اليت تكتمل عندها  الصُّعودي اخلفيَّة، ومن مثَّ ميكن َجيْنُ َثارِه من خالل الَعْوَدة إىل املبدأ. تلك هي الن ُّ

م بّي احلقِّ واخللق. إنَّ األمر كما ي تَ َوهَّ
ُ

، وحيُث ينمحي الفصُل امل ائِرة، حيُث خيتفي اخلطُّ اإلُليُّ قول ابُن الدَّ
 عريب: 
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م  تَ َوهَّ
ُ

م، وامل تَ َوهَّ
ُ

م. وكفى بأنَّك قلَت فيه امل تَ َوهَّ
ُ

"فكان قاب قوسّي، وما أظهر القوسّي من الدائرة إال اخلطُّ امل
ُم الوجود، ال موجود؛ فاملوجود والوجود ليس إال عّي  ما ال وجود له يف عينه.... فالعامَل يف َجْنِب احلقِّ ُمتَ َوهَّ

م، وإذا رُِفَع من الوهم مل يبق سوى دائرة، فلم تتعّي القوسان" احلق. وهو  تَ َوهَّ
ُ

قوله: أو أدىن؛ فاألدىن رفع هذا امل
 (.4:40.9، 1911)ابن عريب، الفتوحات املكية، طبعة 

ْرئِيَّة مرحلًة َجْوَهرِيًَّة يف ظهور حقيقة احلقائق، ولكنَّ فهمَ 
َ

ُد اإلنساينُّ يف مرحلِته امل  هذه احلقيقة ويشكل التجسُّ
َتَمث ََّلُة عن طريق النباتات واحليوانات 

ُ
. وتعدُّ اإلمكاناُت امل ُيدث داخل النَّفس على املستوى اخليايلِّ والرُّوحيِّ

ْكل اخلارجي يكشف أسرارَه للُمالِحظ، وال جنُد من ُيتاُر مثال يف متييز امللفوف من اجلزر،  ُمَقيََّدًة ِنْسِبياا؛ فالشَّ
ْظَهر اخلارجيَّ الواِحد لإلنساِن خُيفي أو احلصان 

َ
من احلمار. أما الوجوُد اإلنساينُّ، فال جند مثل هذا؛ ألنَّ امل

ذاتيَّة تنوًُّعا داخلياا ال َحدَّ له. وال ميكننا أْن حُنَاِكَم املعامِلَ الرُّوحيَّة واخلياليَّة للنَ ْفس اإلنساِن، ووعيه ومِساتِه ال
ْظَهر

َ
ْرئِيَّة. وليست الثقافُة  كذلك عن طريق امل

َ
اجلسماينِّ؛ ألنَّ الفضيلة والرَّذيلة اإلنسانيَّة يتعلَّقان بالعوامِل غري امل

رغم -والفنُّ واألدب والسياسيُة والعلوم والتكنولوجيا وكلُّ إجناٍز إنساينٍّ آخر إال جتليات للرُّوح. وابن عريب 
ورة اإلُليَّة ال يُلقي باال لكلِّ إمكان إنساينٍّ؛ ألنَّ  -ذلك  الطُُّرق اليت تُبِعد عن اإلدراك الكامل واملتوازِن للصُّ

َح املعامِلَ الُكلِّيَّة لكماالِت التَّألُّه، واليت من خالُلا   -بدال من ذلك-ُمَتكاثِرٌَة جدا. يريد ابُن عريب  أْن  يُ َوضِّ
، يستحيل بأيِّ حال حصُر هذه  ميكن التناغُم مع احلقِّ يف عوامِل ما بعد املوت. ويف هذا املستوى حىتَّ

عطاِة يف َّناذج يبلُغ عددها 
ُ

كما خيربنا ابن عريب نفسه؛ متاشيا مع عدد األنبياء ُمْذ   124000الكماالِت، امل
 آدم. 

 

 األمران 5.3

ا له حضورُه إىل التفرُّد الكوينِّ لإلنسان عن طريق مفهوم األمر، والذي يُ َعدُّ مفهوما قرآنيَّ  -غالبا-يشري ابن عريب 
القوّي عند املتكلِّمّي والفالسفة إذا ما عاجلوا قضايا مثل اجلرب واحلرية، أو الطَّْبع والتَّطَبُّع. قلنا سابقا أنَّ األمر 
ه اهللُ هذا األمَر إىل كلِّ املوجوداِت  ا حُتيل ما هو معدوم إىل موجود. يوجِّ قة "ُكن"، وأهنَّ التكويينَّ هو الكلمة اخلالَّ

نا هذا األمُر بأيِّ وسيلة ميكن الفصُل هبا بّي احلقِّ والباطل،  دونَ  استثناء، وما مْن شيء إال وله طائٌع. وال ميُِدُّ
واخلري والشر، واألصلح واألسوأ؛ ألنَّ كلَّ شيء موضوع بالتَّماِم على الوْجه الذي ال بُدَّ أن يكوَن عليه. وكلَّ 

، وليَس ُكلٌّ إال  ه. وعلى هذا، ليس يف الوجود باطل أو شيء ُمْظِهٌر احلقَّ ًنا من وجوه اهلل، له حقُّ َوْجها ُمَعي َّ
 خطأ أو َشرٌّ أو َزْيف.
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وعلى الرغم من حقيقِة أنَّ اإلنسان خملوق على صورة اسم اهلل اجلامع إال أنَّه ُمواَجه باخليارات دائما. يعجز  
ر، و ا لصواب على اخلطأ، واجلمال على القبح، واحلقِّ على الباطل؛ التَّحقيُق العقالينُّ عن اختيار اخلري على الشَّ

ل  مظهرَه. ويستحيل  ألنَّ العقل دون َمَدٍد خارجيٍّ يستحيل عليه أْن يتعاىل على ُصَوِر العامَل الزَّائلة اليت ُتَشكِّ
روط الكاملة اليت من خالُلا ميلُك قدرَة التعرُِّف على حقِّ األشيا ء وصواهبا وصدقها عليه الوصوُل إىل الشُّ

. وبتعبري آخر: يستحيُل فهُم الُكُتِب اإلنسانيَِّة  وحقيقِتها، وتناُسبها يف الوقت نفسه، وْجًها لَوْجٍه مع احلقِّ
؛ صاحِب األمِر التكويينِّ. هداية اخللق بواسطة أوامر اهلل ونواهيه الصَّادرة  والكونيَِّة باحلقِّ دوَن هدايٍة من احلقِّ

ى هذا الصُّدور اإلُلي باسم "األمر التَّكليفي"؛ ألنَّه يضع وظيفة  عنه هي األنبياء على وجه التَّحديد. وُيَسمَّ
املبادىَء واإلرشاداِت اليت ال بُدَّ من اتِّباعها من أجل معرفِة حقائِق األشياء، ومن أجل أن نسلك مسلكا 

 سديدا. 

مساَء اإلُليَة َتْطُلُب ما يعلو على جمرَِّد احلياة والَوعي والرَّغبة باألمر التكويينِّ يأيت العامُل إىل الُوجود، ولكنَّ األ
والقوَّة، وكلِّ صفة أخرى ميكن افرتاضها إذا ما تعلَّق األمر بوجود املعادن واحليوانات والنباتات. ومن بّي 

الرمحُة واحلبُّ والعطف  -املَ اليت ُلا وجوٌد حقيقيٌّ يف اجَلْوَهِر، وظهوٌر حقيقيٌّ يف الع-اإلمكاناِت األنطولوجية 
واملغفرة والعدل واإِلنصاُف واحِلكمة ومِسَاٌت أخالقيٌَّة وُخُلِقيٌَّة أخرى، ال تظهر أمهِّيَُّتها َجِليًَّة إال يف النَّشاِط 

يٍّ الذي  اإلنساينِّ وتفاعالتِه. وال يَ َتأَتَّى ظهور كامل لكلِّ هذه الصفات األنطولوجيَّة إال عن طريق األمر التكليف
ق باألمساِء  مات. وال يكوُن التََّحقُّ يُرِشُد الناس إىل حقِّ احُلبِّ والرَّمحة واإِلحسان والَعْطف، وغرِي ذلك من السِّ
ل اإلرادة اإلنسانية. وعن طريق اختيار احلقِّ على  اإلُليَّة مبَُجرَِّد االستسالم جملرى األمور، ولكنَّه يَ َتطلَُّب تدخُّ

. الباطل، الصوا ِِه اخلاصِّ  ب على اخلطأ، اخلري على الشر، ميكن لإلنساِن أن يدرك اإلمكاناِت الكاملة لَتأُلُّ

الل. وبعبارة أخرى: تلك هي احلالُة املناسبة من  ُن األمُر التَّكليفيُّ جواَز اخلطأ والضَّ وألنَّ اُلداية جائِزَة، يتضمَّ
ة والغضب والفخر أجل حتقيق إمكاناٍت عديدٍة للوجود والصَّرْيورة ا دَّ فاُت اإلُليَُّة مثل الشِّ ليت تَ َتطَلَُّبها الصِّ

واالنتقام؛ فاحلديث هنا ال يتعلَّق بالَعْفِو واملغفرة مثال. على أيِّ حال، يلعُب اإلنساُن دورًا يف حتقيق اإلمكاناِت 
طلقة عن طريق حرِّيَِّته اخلَاصَّة، ولوال ذلك ما كانت هناك عِ 

ُ
لٌَّة ُلذا الوجود، واجلنَّة والنَّار مها أوضح اإلُليَِّة امل

يء  مثال على هذا األمر. والتمييز بّي األمرين اإلُليَّّي يسمح لنا أْن ندرك الفرَق بّي احلقيقة والقيمة، بّي الشَّ
ُم احلقُّ عوامَل سببيًَّة  . يُ َقدِّ على ما هو عليه، وما ينبغي أن يكون عليه. هذا وجهان لَتَجلٍّ ذايتٍّ واحٍد للحقِّ

اإلنساَن على أن ُيِمَل على عاتقه مسؤوليََّة ما سيكون لإلنسان عن طريق إصدار األوامر والنَّواهي اليت جُترُب 
على املستويّي؛ األخالقي والرُّوحي. ولذلك قال ابن عريب أنَّ اإلنسان "جمبور يف اختياره". والدرجة اليت تتالءم 

د املراتَب، املقاماِت، املراحَل اليت سيصلون إليها  يف القوس  مع احلرف وروح األمر التكليفي هي اليت حُتدِّ
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الصُّعودي للَمعاد، وبذلك تتمايز درجاُِتم ومراتبهم فيما بعد املوت يف مراتِب القوس النُّزويلِّ للجحيم. وبدون 
َقها، أو كما يقول  بيه، اجلامع، حرُّ اإلرادة، ما َوَجَدِت اإلمكاناُت األنطولوجيةُ لغري املتناهي حَتَقُّ اإلنسان أو الشَّ

 (3:253.21، 1911ا متيَّزْت آخرة عن دنيا" )ابن عريب، الفتوحات املكية، طبعة ابُن عريب: "ولوال حنن، م

 

 . الكمال اإلنساني6

وابُن عريب مثله مثل الفالسفة؛ يرى أنَّ الرُّوح اإلنسانيَّة إمكاٌن ُمْطَلٌق، وَفِهَم أنَّ غايَة احلياة تكُمن يف حتقيق 
ة، يقول: ذلك اإلمكان. خلََّص ابُن سينا هذه الرُّؤيََة   الفلسفيَّة يف فقرة ُوِجَدْت يف عملّي من أعماله اُلامَّ

"إنَّ النَّفَس النَّاِطَقة، كماُُلا اخلاصُّ هبا أْن تصري عاَلما عقليَّا، ُمْرَتِسًما فيها صورة الكلِّ، والنظام املعقول يف 
طلق، الكلِّ، واخلري الفاِئض يف الُكلِّ.... فَتنقِلب عاَلما معقوال، ُموازيا 

ُ
للوجود كلِّه؛ مشاِهدا ملا هو احُلْسن امل

واخلري املطلق، واجلمال احلق، ومتَِّحدا به، وُمْنَتِقًشا مبثاله وهيئته، وُمْنَخرِطا يف ِسلكه، وصائِرا من جوهره" )ابن 
فاء،   (. 3:293، النجاة، 350سينا، الشِّ

ة، ولكنَّه يعدُّ  ا ال تضع يف اعتبارها أبعاَد يوافق ابُن عريب على هذه الصُّورِة العامَّ ها قاحلة يف نفس الوقت؛ ألهنَّ
ل؛  َعقُّ تلك احلقيقة؛ أعين هذا الكمَّ اُلائَل من األَبْ َعاِد، كما هي يف ناِظَرْيه، واليت ال تنتمي كثريا إىل عامل الت َّ

ا عن العامِل احملُسوِس نفِسه. ُيِصرُّ خياليَّةٌ ال َمْعُقوَلة، وليس حديثُنا هن -هي يف أساسها-فالعواملُ الوسيطُة كلُّها 
على أنَّ "اخليال أوسع املعلومات"؛ ألنَّه " ُيكم حبقيقِته على كلِّ شيء وعلى ما ليس  -يف احلقيقة-ابُن عريب 

َحاَل والواِجب واإِلمكان، وجيعل الوجوَد عَدًما، والعدَم وجوًدا" )ابن عريب
ُ

ْحَض وامل
َ

، بشيء، ويَتَصوَّر الَعَدَم امل
 (.306.6، 1:306.17، 1911الفتوحات املكية، طبعة 

صعوَد الروح إىل اهلل َعرْب املِْعراج. ومن ذلك، الباب السابع والستون  -يف أكثر من فقرة-يصف ابُن عريب 
عادة". يقارُن ابُن عريب يف هذا الباِب بّي معراجّيِ   ومائة من فتوحاته، والذي عنونه باسم "يف معرفِة كيمياء السَّ

قلُِّد 
ُ

ا  -يف كلِّ مساء -متوازيَ ّْيِ لصاحِب َنَظٍر وتَاِبِع َنيبٍّ. يقابُل امل ٌد يف رحلة اإلسراء واملعراج، أمَّ ما قابلُه حُمَمَّ
اِلكون  . نقول باختصار: عندما يْسَعى السَّ صاحب النَّظر؛ فإنَّه ال جيد إال ما يسمُح له به علُمه بالعاملَِ الطَّبيعيِّ

ى خالَل عواملِ  . على سبيل املثال، تَ َلقَّ لون ما يتوافق وتَ َهيَُّئهم املْعريفَّ اخلاصَّ  صُّعوِد عاملَِ اخليال، فإهنم ُُيَصِّ
ماء األوىل، الذي علمه اهللُ األمساَء كلَّها؛ فتَ َعلَّم منه ِعلَم ما دونه وِعلَم ما فوَقه من اأَلْمكِ  َقلُِّد آدَم يف السَّ

ُ
َنة، امل

ا صاِحُب ا ا صاِحُب أمَّ ى التابُع نبيَّا، وُيوز ِعلَمه، أمَّ لنََّظر، فإنَّه مل يتلقَّ غرَي روحانيَّة القمر. ويف كلِّ مساء يتلقَّ
ى إال ِجرما مساويَّا )ابن عريب، الفتوحات املكيَّة  (. جتُدر اإلشارة إىل أنَّ ابَن سينا 1997النََّظر؛ فإنه ال يتلقَّ
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اإلسراء واملعراج بُلغة فلسفيَّة تَ َتَشابَه كثريا مع ما ينسبه ابُن عريب إىل صاحِب النَّظر نفَسه قد دوََّن تفسريا لرحلة 
َن بالفارسيَّة )هيث  Heath هنا، لكْن، يستحيُل أْن يكون ابُن عريب قد طاَلَعُه؛ ألنَّ هذا النصَّ قد ُدوِّ

1992.) 

 

 مقام الالمقام 6.1

ِة أمساء إُلية. مُيَثُِّل كل مقام ومرتبة ومنزلة حتقيقا  إلمكاِن التَّأَلُّه، أو شاهدا على التََّخلُِّق باسٍم واحٍد أو ِعدَّ
ُل كل صفة إُلية، وكل ِمثَال نبويٍّ مقاًما يستطيع اإلنسان من خالل التوقُّف فيه أن يراقَب طبائَع األشياء.  وُتَشكِّ

َقام يَ َهُب مساٍت شخصيَّة معيَّنة، ومينُح وجهات نظر وال تَ ْنَحِصُر مقاماُت الِعلِم والكمال الروحي، بل إنَّ كلُّ مَ 
أنَّ هذا الباب أو ذاك من الفتوحات يتعلَّق مبوقف موسى أو عيسى أو  -أحيانا-أيضا. خيربنا ابُن عريب 

ُم ابُن عريب فصوَص احِلكم إىل سبعة وعشرين فصال؛ كلُّ َفْصٍل ُمَكرٌَّس لنيبٍّ أو ويلٍّ  ، إبراهيم. وهكذا، يُ َقسِّ
. والغايةُ الرئيَسةُ من وصف هذه املواِقِف  َنْت ِحْكَمةَ اسٍم إُليٍّ ُمَعّيَّ ويقوم بتقدمِيه على أنَّه َكِلَمة )لوجوس( تضمَّ
ٌق  ِدّي". يف هذا املقام ُيُدُث حتقُّ َحمَّ

ُ
َدة َتْسليُط الضَّْوِء على "مقام الالمقام" والذي أمساه أيضا "املقام امل تَعدِّ

ُ
امل

ُقوا كاِمٌل حل قيقِة احلقائِق اليت ينضوي حتتها كلُّ َمَقام وموقف ُدون أن حُتَدَّ أو تُ َعرَّف. "أهل الكمال الذين حتقَّ
باملقامات واألحوال، وجاوزوها إىل املقام الذي فوق اجلمال واجلالل؛ فال صفة ُلم وال نعت" )ابن عريب، 

 (.2:133.19، 1911الفتوحات املكية، طبعة 

َبه اإلنساينِّ للموجود املٌطَلق؛ الذي به يتقيَّد كلُّ شيء يقُف اإلنسانُ   الكامل يف َمَقاِم الالمقام، وهو أثُر الشَّ
ي الُقونوي هذا املقاَم أحيانا باسم "نقطةُ مركِز دائرِة الُوجوِد"؛ ألنَّه ال بُعد له يف نفِسه،  دوَن أْن يتقيََّد هو. ُيَسمِّ

َقابَ َلِة بّي احلقِّ واجلوهر  -أحيانًا-لرَّجوع إليه. يْشرُح القونويُّ هذا املفهوَم وكلُّ ظهوٍر حقٍّ يَ تَ َرتَُّب با
ُ

عن طريق امل
زُه عن غريه؛ لذا ميكن القوُل أنَّ الواحَد م َدة، مُتَي ِّ نَّا )العّي الثَّابَِتة(. وكلُّ ما سوى اإلنساِن الكاِمِل له ماهيَّة حُمَدَّ

زلة. أما اإلنسان الكامل، فرغم أنَّه يُظِهر احلقَّ يف َحدِّ ذاتِه؛ إال أنَّ ماهيََّته ُتطابُِقه، ُمْنَحِصٌر يف مرتبة، ومقام، ومن
 :  وال ُتطابق هذا أو ذاك، يقوُل القونويُّ

"وال يذوق هذا السفر، ويصل إىل حمتده إال من انطلقْت ذاتُه؛ فاحنلَّْت قيوُد األحكام اإلمكانيَّة واألحوال 
ت والنشآت واألفعال واالعتقادات، ومل ينحصر يف شيء منها؛ فسرى بذاته يف كلِّ شيء والصفات واملقاما

اة حبقائق املمكنات، سراية أبديَّة بأحكام  ئون الذاتيَّة املسمَّ سريان الوجود يف حقائق األشياء اليت قلنا أهنا الشُّ
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ْشَهِد عّي ثابتة وال أزليَّة.... ورأيُت يف هذا املشهد العظيم ملَّا أشهدنيه احلقُّ سبحان
َ

ه أْن ليس لصاحِب هذا امل
 (265حقيقة" )القونوي، النفحات، 

 

 اإلنسان الكامل 6.2

وميثِّلُ اإلنساُن الكاملُ النَّموذََج األْمَثل لإلمكاِن اإلنساينِّ؛ فاإلنساُن الكاِملُ هو الفرد الذي اجتاَز دائرةَ الُوجود، 
ق مبقام الالمقام يعين أن يكون هو/  وَوَصَل إىل ُمْنتَ َهى مقاِم القوسّي، وعاَد إىل َمْبَدئِه؛ حقيقِة احلقائق. والتََّحقُّ

حُمَْدثا، أبديَّا/ال أبدياا. اإلنساُن الكاِمُل وحده هو القادر على َشْغِل وظيفِة خليفِة اهلِل أو مُمَثِِّله؛ ال هو، قدميا/
(. يقول 2:30أْن يكون الوسيط بّي احلقِّ واخلَْلق، وهذا هو الدور نفُسه الذي من أجله ُخِلق آدُم )القرآن 

 :  القونويُّ

و الربزُخ بّي الوجوب واإلمكان، واملرآُة اجلامعُة بّي صفات الِقَدِم وأحكامه " إّن اإلنساَن الكامَل احلقيقيَّ ه
وبّي صفات احلدثان، وهو الواسطة بّي احلقِّ واخللق.... ولواله من حيُث برزخيَّته اليت ال تغاير الطََّرفّي مل 

َدَد اإلُليَّ الوحداينَّ لعدم املناسبة واالرتباط
َ

 (248" )القونوي، الفكوك، يَ ْقَبل شيء من العامَل امل

وبتعبري آخر: اإلنساُن الكامل هو الرُّوح اليت َتْسرِي العامَل كلَّه. وهذا هو موضوُع الَفصِّ األول من فصوص 
احلكم البن عريب؛ يشرح فيه الطريقَة اليت َتْظَهُر هبا ِحكمُة االسِم اجلامِع عن طريِق آَدم؛ اإلنسان. وبشكل 

 ته:مواٍز يكُتُب يف فتوحا

"العامل كلُّه تَ ْفصيُل آدَم، وآدُم هو الكتاُب اجلامع؛ فهو للعامَل كالرُّوح من اجَلَسد، فاإلنساُن روح العامَل والعامَل 
اجَلَسد؛ فباجملموع يكوُن العامَلُ كلُّه هو اإلنساُن الكبري، واإلنسان فيه، وإذا نظرَت يف العامَل وحده دوَن اإلنسان 

 
ُ

 (2:67.28، 1911َسوَّى بغري روح" )ابن عريب، الفتوحات املكية، طبعة وجدتَه كاجِلْسِم امل

 

 الحضرات اإللهيَّة 6.3

ص أتباع ابن عريب  فكرَة اإلنسان الكامل عن طريِق اللجوء إىل منظومٍة ُعرَِفْت باِسِم "احَلَضرَات  -غالبا-يلخِّ
اإلُليَّة اخلمس". يوظِّف ابُن عريب كلمة احلضرة للداللة على أيِّ عامَل َيْظَهُر احلقُّ فيه )إجيادا ووجودا( حتَت 

ة، وهبذا املع ا تَ تَ رَاَدف إىل حدٍّ كبري مع كلمة عامَل أو َمرتَ َبة. على سبيل املثال، جند عنايِة الطَّبيعِة العامَّ ىن، فإهنَّ
هادة، يقول: "واحلضرُة  ابَن عريب يف فقرة واحدة يشرح أنَّ الكوَن يتكوَُّن من عاَلَمّْي أو ُحُضوَرْين؛ الغيب والشَّ
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عهما؛ فاحلضرةُ الواحدةُ حضرةُ الَغْيب، وُلا عاملٌ يُ َقاُل حضرتان، وإْن كان قد تولَّد بينهما حضرةٌ ثالِثَةٌ ِمْن جَممو 
 (. 3:42.5، 1911له عاملُ الغيب" )ابن عريب، الفتوحات املكية، طبعة 

الَلِة على  -كما جند يف الباب الذي يتناول فيه األمساء اإلُلية يف فتوحاته-واملشهور  أنَّه يستخدُم احلضوَر للدَّ
 يتناوُل بالَوْصِف الطُُّرَق اليت تظهُر هبا خصائُص االسِم وآثارُه يف الَكْون واإلنسان، ولك تَأثرِي عاملَِ االسم، مثَّ 

أْن تقول أنَّه يصف كيفيََّة تشاُرِك األشياء مبفاهيَم أفالطونيَّة. واحلضرة اإلُليَّة هي أكثر هذه احلضرات مشوال، 
يكتب ابُن عريب: "ما يف الوجود إال احلضرة اإلُلية، وهي ذاته وهي العامَل القاِبع حتَت قَ ْهِر االسِم اجلامع، وعنه 

 (.2:114.14، 1911وصفاته وأفعاله" )ابن عريب، الفتوحات املكية، طبعة 

ث عن احلضرات اإلُلية اخلمس، وسرعان ما أصبح هذا التعبرُي َمْأُلوفًا رغم  يبدو أنَّ القونوي هو أول َمَن حتدَّ
ُة أنسا ُن هبا أنَّه طُرِحْت عدَّ ق أُخرى خُتالفة. والقونويُّ يستخدم هذا املفهوم لإلبانة عن الكيفيَّة اليت تتضمَّ

حقيقُة احلقائق؛ التعّيُّ األول، كلَّ تعّيُّ آخَر، وُلذا يظهر يف عواملَ أساسيَّة مخسة. واحلضور األول هو حقيقة 
ن العلَم اإلُليَّ للكون. أما احلضو  ر الثاين والثالث والرابع، فهو هو نفُس العوامِل احلقائق يف األلوهة، وتتضمَّ

ا احُلضور اخلامس فهو  (. أمَّ ادِّيُّ
َ

ْرئيُّ )امل
َ

الثَّالثة اليت تناوُلا ابن عريب من قبل وهي: الغْيب )الرُّوحي(، اخليايلُّ، امل
ن احلضراِت األربَع األخرى معه يف كُ  ب؛ فعيُنه الثَّابتة اإلنسان الكامل يف انبساِط اسم اهلل اجلامع، ويتضمَّ لٍّ ُمرَكَّ

 Chittick تطابُق حقيقَة احلقائق، وروُحه عامَل الَغْيب، ونفُسه عاملََ اخليال، ومادَّتُه العاملََ املرئيَّ )تشيتيك
ص 1984 ور الذي تلعبه الكلمُة يف والدة الكون. يلخِّ ح لنا الدَّ (. وفهُم اإلنسان على هذه الصُّورة يوضِّ

ا يف قوله أنَّ اإلنسان الكامل هو "احلقيقة اإلنسانيَّة الكماليَّة الذاتيَّة هي األلوهة من بعض القونوي كل هذ
 (.67-66مراتبها، واملوجودات مظاهر كيفيَّاِتا وأحكامها التفصيليَّة" )القونوي، النفحات، 
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