
ترجمان الأ�صواق

معارف اإلهية رفيعة يف �صور خمتلفة

خال�صة الإنتاج ال�صعري لل�صيخ الأكرب حمي الدين ابن العربي

د. حممد حاج يو�صف

العربي،  ابن  الدين  الأكــرب حمي  لل�صيخ  الذخائر والأعــالق  اإنَّ من يقراأ، بقلب منفتح، كتاب 

عا�س يف  الــذي  ت�صو،  ت�صوانغ  ال�صيني  الفيل�صوف  ت�صبه حلم  �صيعي�س يف حالة  عنه،  اهلل  ر�صي 

ف متاماً كالفرا�صة التي  القرن الثالث قبل امليالد، والذي حلم ذات يوم اأنه فرا�صة؛ فكان يت�صرَّ

اآبهة مبا يجري حولها من الأمور،  ترفرف بن الزهور، متلوؤها ال�صعادة وال�صرور، وهي غري 

اإىل نف�صه، ف�صار يت�صّرف  ت�صو  ت�صوانغ  انتهى هذا احللم ورجع  �صرعان ما  النهار  اآخر  ثم يف 

كاإن�صان، لكنَّه �صار يفكِّر: هل هو اإن�صان كان يحلم اأنه فرا�صة، اأم فرا�صة حتلم الآن اأنها اإن�صان!

لقد عّودنا ال�ضيخ االأكرب اأن ننظر اإىل بواطن االأمور وغاياتها، 

بعد اأن نفهم املبادئ ونك�ضف الظواهر، والتي كثريًا ما تعطي 

�ضورًا جميلة وبديعة يتوقف عندها لوهلة كلُّ ناظر عابر، ولكنها 

تغطي حتت اأ�ضتارها دررًا ثمينة وحقائق يتيمة، ال ينالها غرُي 

الطالب احلاذق واالأديب العا�ضق؛ كما ُتلفُّ اجلواهر بال�ضند�س 

ه حذرًا من العابث  واحلرير وتو�ضع يف ال�ضناديق، ثم تخفى ومتوَّ

وخوفًا من ال�ضارق. فالوجود كلُّه، عند ال�ضيخ حمي الدين، بيُت 

ق�ضيد واحد له �ضطران، لكل منهما �ضببان ووتدان، والكالم 

العربية  اللغة  �ضاأن  لي�س  نرٌث قط، وهذا  فيه  لي�س  يف احلقيقة 

اأ�ضدره  �ضواء  �ضوت  كلُّ  بل  فقط،  االإن�ضان  كالم  وال  وحدها، 

حيوان حيٌّ اأو نبات اأو جماد، بل كلُّ ج�ضم وكلُّ �ضورة كانت ما 

تكون، فمفردات الوجود عند املحقق كلُّها ق�ضائٌد واأبيات �ضعر 

كالمها كلُّه موزون! واإذا كان االأمر هكذا، علينا اأن نبحث عن 

الأن  والعبارت،  ال�ضور  هذه  كلِّ  وراء  الكامنة  املعاين  تفا�ضيل 

ال�ضعر مبني على االإ�ضارة واالخت�ضار والرمز، وغايته و�ضف ما 

ال ميكن معرفته اإال بامل�ضاهدة والذوق والك�ضف.

ال�صعر عند ال�صيخ حمي الدين

اإنَّ ال�ضعر يعربِّ على ما انطوى عليه الوجدان عن طريق التلميح 

والتلويح، ولواله لكان الكالم �ضطحيًا مبا�ضرًا يوؤدي اإىل �ضرعة 

امللل. ومبا اأنَّ ال�ضعر بطبيعته مبنيٌّ على االإجمال واالخت�ضار 

اأداة مهمة ا�ضتخدمها ال�ضوفية  والرمز واالإ�ضارة، لذلك كان 

ال�ضويف  ال�ضعر  اأثَّر  واأحوالهم. ولقد  التعبري عن جتاربهم  يف 

على االأدب العربي وفنِّ الكتابة، فاألب�ضه ثوبًا متالألئًا فيه الكثري 

�ضورًا  يولِّد  الذي  االإيحاء  من  الكثري  فيه  كما  الغمو�س،  من 

جمالية ال تتناهى.

على  يعتمد  زًا  متميِّ اأ�ضلوبًا  �ضعره  يف  الدين  حمي  ال�ضيخ  يتَّبع 

كثرية  اأبوابًا  تفتح  رمزية  اإ�ضارات  وجود  مع  التعبري،  ب�ضاطة 

من  وا�ضعًا  جم��ااًل  له  يتيح  ف�ضيح  ف�ضاء  اإىل  بالقارئ  ترقى 

املرتامية  االإ�ضارات  بني  الدفينة  املعاين  ا�ضتنباط  يف  احلرية 

االأ�ضلوب  ه��ذا  ال�ضعرية.  االأب��ي��ات  م��ن  بيت  ك��ل  �ضطري  ب��ني 

التعبري عنها  التي ال ميكن  املعاين  الكثري من  يج�ضد  البياين 
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اأطياف فكرية



القارئ  لدى  خمتلفة  اآفاقًا  برموزه  ويفتح  التقليدية،  باللغة 

لي�ضتنبط تلك املعاين اجلديدة بنف�ضه مبا يتوافق مع عقيدته 

وم�ضتواه املعريف.

باالإ�ضافة اإىل ديوان ترجمان االأ�ضواق، ذي الطبيعة اخلا�ضة، 

فقد كتب ال�ضيخ حمي الدين العديد من الدواوين االأخرى مثل 

"الديوان الكبري" الذي جمع ق�ضائد متنوعة يف عدة اأجزاء، 
وديوان الزينبيات، وديوان املع�ضرات، وديوان املعارف االإلهية. 

واأغناهم  في�ضًا  واأكرثهم  قريحة  ال�ضعراء  اأخ�ضب  من  فهو 

تعبريًا عما يجول يف اخليال. وقد بلغ جمموع ما نظمه اأكرث من 

خم�ضني األف بيت من ال�ضعر، منها اأكرث من �ضبعة اآالف بيت 

يف الفتوحات املكية، �ضمتها حوايل األف وخم�ضمائة ق�ضيدة، 

اأو  ف�ضل  اأو  جديد  مو�ضوع  الأيِّ  �ضرحه  يبداأ  اأن  اعتاد  حيث 

من  الكثري  تخت�ضر  �ضعرية  بق�ضيدة  الكتاب  اأب��واب  من  باب 

االإ�ضارات التي يريد اأن يو�ضحها اأو ي�ضرحها داخل الباب.

ال�ضعر  اأنَّ  يجد  الدين  حمي  ال�ضيخ  اأ�ضعار  يتاأّمل  من  اإنَّ 

بال�ضعر  يعرّب  ل�ضانه من غري فكر وال روية، فهو  ين�ضاب على 

ي�ضاعد  ال  التي  واالإ�ضارات  واالأذواق  وامل�ضاعر  احلقائق  عن 

البحور  اأن��واع  كلَّ  ذلك  يف  م�ضتعماًل  عنها،  التعبري  يف  النرث 

اليقظة  يف  ال�ضعر  يكتب  وهو  اأ�ضكالها.  مبختلف  واملو�ضحات 

كما يكتبه اأي�ضًا يف املنام.

ديوان املعارف الإلهية

ال�ضيخ حمي الدين بع�س  اأربع �ضنوات، جمع  قبل وفاته بنحو 

اأ�ضعاره يف "ديوان املعارف االإلهية واللطائف الروحانية"، وقد 

َر اأنَّه ال يوجد على  ه يف مقدمته الوجود كلَّه ببيت �ضعر، وقرَّ �ضبَّ

احلقيقة نرث اأبدًا! فيقول:

احلمد هلل الذي خلق االإن�ضان، وعلمه البيان، واأنزل املقادير 

واالأوزان، واأبدع االأرواح وخلق االأبدان، ورتَّب االأمور يف جميع 

على  باآخره  اإتقان، عطف  واأب��دِع  نظام  اأح�ضن  على  االأك��وان، 

اأوله، واأحلق اأبده يف نفي النهاية باأزله، وجعله متجان�س ال�ضور 

متماثل ال�ضور، فكاأنه قري�س على ُروّي التوحيد، ينطق بل�ضان 

2 0 1 9 حــــزيــــران ـ  ـــو  ـــي ـــون 25ي 79 الـعــــــــــــــــــــــــــــــدد



التحميد، فهو كلماته التي ال تنفد، و�ضلطانه الذي ال ُيبعد، 

والنظم،  الرتكيب  يف  ال�ضعر  كبيت  �ضبحانه  الوجود  جعل 

قائما على  ال�ضعر من احلكم، فجعله  به  وخ�ضه مبا خ�س 

االأرواح،  عامل  وهو  �ضبب خفيف  بوتدين:  �ضببني، حمفوظا 

وه��و حال  ووت��د جمموع  االأ���ض��ب��اح،  ع��امل  وه��و  ثقيل  و�ضبب 

االأج��زاء،  حتلل  حال  وهو  مفروق  ووتد  واالإن�ضاء،  الرتكيب 

هو  النظم  احل��ق��ائ��ق...  ه��ذه  على  اخل��الئ��ق  ف��م��دار جميع 

اجلوهر الثابت، والنرث هو الفرع النابت، ال يظهر نرث اإال يف 

عامل الكون، ال يف ح�ضرة العني، واإذا ُحقق هذا االأمر، فما 

َثمَّ نرث؛ األي�س ال�ضعر عني املقادير واالأوزان؟ فانظر فيه جتده 

يف وجود االأعيان... وما ُمنع النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم من 

كان  مَلَّا  لكن  ومكانه،  مكانته  النحطاط  وال  لهوانه،  ال�ضعر 

ال�ضعور،  فاإنه من  والرموز،  االإ�ضارات  مبنيا على  )ال�ضعر( 

واملطلوب من الر�ضول البيان للكافة باأو�ضح العبارات.

ثم يبني ال�ضيخ منا�ضبة جذالته يف ال�ضعر من غري روية وال 

فكر، فيقول:

وكان �ضبب تلفظي بال�ضعر اأين راأيت يف الواقعة مِلكًا جاءين 

بقطعة نور بي�ضاء كاأنها قطعة نور ال�ضم�س، فقلت: ما هذا؟ 

ب�َضعرة  فاأح�ض�ضت  فابتلعتها،  ال�ضعراء.  �ضورة  يل:  فقيل 

راأ���س  لها  حيواًنا  فمي  اإىل  حلقي  اإىل  �ضدري  من  انبعثت 

�ضربت  اأن  اإىل  فمي  من  ت  فامتدَّ و�ضفتان،  وعينان  ول�ضان 

براأ�ضها االأفقني، اأفَق امل�ضرق واملغرب، ثم انقب�ضت ورجعت 

اإىل �ضدري. فعلمت اأن كالمي يبلغ امل�ضرق واملغرب، ورجعت 

وما  وال فكرة،  روية  بال�ضعر من غري  ظ  اأتلفَّ واأنا  اإىل ح�ضي 

زال االإمداد علي هلم جّرا.

ديوان ترجمان الأ�صواق

عندما قدم ال�ضيخ حمي الدين من االأندل�س اإىل مكة املكرمة 

�ضجاع  اأب��ي  الدين  مكني  ال�ضيخ  على  ف  تعرَّ ه،   598 �ضنة 

االأ�ضفهاين الذي اأجازه هو واأخُته بالرواية عنهما، ثم يذكر 

للديوان  االأ�ضواق منا�ضبة كتابته  ال�ضيخ يف مقدمة ترجمان 

عندما اْلتقى بنظام بنت ال�ضيخ اأبي �ضجاع اأثناء طوافه يف 

هذه ال�ضنة، ولكنَّ الكثري من ق�ضائد الرتجمان ُكتبت على 

فرتات متباينة، ثم جمعت يف كتاب واحد �ضنة 611 ه�.
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يقول ال�صيخ 

حمي الدين 

يف مقدمته 

للرتجمان  

اأن جميع 

ما يذكره 

يف اأ�صعاره، 

فيما يخ�س 

ترجمان 

الأ�صواق 

وغريه، هو 

معارف 

اإلهية يف 

�صور خمتلفة 

من ت�صبيب 

ومديح 

واأ�صماء ن�صاء 

و�صفاتهن 

واأنهار 

واأماكن 

وجنوم.

ومع ذلك،



لي�س هناك اأي �ضكٍّ يف ن�ضبة هذا الكتاب لل�ضيخ حمي الدين، 

للملك  اإجازته  يف  وكذلك  م�ضنفاته،  فهر�س  يف  يذكره  فهو 

املظفر االأيوبي، والتي تعدُّ من اأهم الوثائق التي حت�ضي الكثري 

من كتبه و�ضيوخه الذين اْلتقاهم واأخذ عنهم. كذلك فقد ذكر 

ال�ضيخ هذا الديوان يف بع�س كتبه االأخرى املثبتة ن�ضبُتها اإليه، 

كالفتوحات املكية وغريها.

كتاب ذخائر الأعالق

يقول ال�ضيخ حمي الدين يف مقدمته للرتجمان اإنَّ كلَّ ما يذكره 

اإىل  اإ�ضارة  هو  اإمنا  الكتاب  هذا  يف  وغزل  ومديح  اأ�ضماء  من 

معاٍن اإلهية رفيعة، وي�ضيف كذلك يف الباب الثامن والت�ضعني 

من الفتوحات املكية، ويف مقدمته لديوان املعارف االإلهية التي 

يخ�س  فيما  اأ�ضعاره،  يذكره يف  ما  اأن جميع  اأعاله،  ذكرناها 

ترجمان االأ�ضواق وغريه، هو معارف اإلهية يف �ضور خمتلفة من 

ت�ضبيب ومديح واأ�ضماء ن�ضاء و�ضفاتهن واأنهار واأماكن وجنوم.

االنتقادات  بع�س  اأثار  الديوان  انت�ضر هذا  ومع ذلك، فعندما 

من الفقهاء يف مدينة حلب، الذين ا�ضتنكروا �ضدور مثل هذا 

حمي  ال�ضيخ  مثل  معروف  �ضيخ  من  الغزيل  ال�ضعر  من  النوع 

الق�ضائد  هذه  وراء  من  يريد  اأنه  كالمه  وا�ضتهجنوا  الدين، 

كتاب  بتاأليف  ال�ضيخ  فقام  خفية،  وم��ع��ارف  روحانية  معاٍن 

"الذخائر واالأعالق يف �ضرح ترجمان االأ�ضواق" للرد على هذه 
االعرتا�ضات.

ال�صعر والوجود

ي�ضعر  ما  فال�ضاعر ي�ضف  ال�ضعور،  "�ِضعر" هو  كلمة  اأ�ضل  اإنَّ 

به يف نف�ضه وما يجده يف ُوجدانه من االأمور الغيبية االإجمالية 

ها، كما يرى ويح�س االأ�ضياء  التي ال ي�ضتطيع اأن يراها اأو يح�ضَّ

د  يحدِّ و�ضريح  وا�ضٍح   
ٍ
بكالم ي�ضفها  لكان  واإال  حوله،  ية  املادِّ

الرمزية  اللغة  ال�ضعر  على  تغِلب  ولذلك  واأبعادها،  �ضفاتها 

واالإ�ضتعارة.  والت�ضبيه  كالكناية  املختلفة  البيانية  واالأ�ضاليب 

وال�ضعر العربي يف اأ�ضله هو �ضعر وجداين الأنه يعربِّ عن وجدان 

عواطفه  وي�ضف  اإن�ضانية،  مواقف  من  به  يحيط  وما  ال�ضاعر 

اتها. وانفعاالته وخفايا نف�ضه واآالمها وم�ضرَّ

ووجٌه  ظاهر،  كثيف  ي  م��ادِّ وجٌه  وجهان،  له  بطبيعته  والعامَل 

بال�ضور  النا�س  اأغلب  احتجاب  ولكنَّ  باطن،  لطيف  روحاين 

واالأل��وان واالأك��وان الظاهرة جعلهم ين�ضغلون عن ذلك العامل 

اأنه هو االأ�ضل، الأن ما  الروحاين اللطيف وين�ضونه متامًا، مع 

يحدث يف عامل االأج�ضام الكثيفة ما هو اإال اإنعاك�س مِلا يحدث 

ونف�ضه  االإن�ضان  بروح  املّت�ضل  النوراين  العلوي  العامَل  يف هذا 

بقلبه  ي�ضاهد  اأن  ي�ضتطيع  الذي  هو  الرقيق  فال�ضاعر  وقلبه. 

هذا العامل النوراين وي�ضوره - بلغته ال�ضعرية - لهوؤالء النا�س 

املحجوبني حتت تاأثري الطبيعة الظلمانية لالأج�ضام املادية.

اإنَّ من يقراأ �ضرح ال�ضيخ حمي الدين لرتجمان االأ�ضواق تنفتح 

الوديعة  احِلكم  نفائ�س  من  باالأعالق  املليئة  الذخائر  هذه  له 

من  اأمواجًا  تبعث  التي  الرفيعة،  واملعارف  البديعة  واملعاين 

لتحثَّها  االأكباد  و�ِضجاف  القلوب  �ِضغاف  يف  املحرقة  االأ�ضواق 

على �ضلوك هذا الطريق الذي يعُرج بها اإىل هذا العامل العلوي، 

�ضماوات  بها  لتخرتق  االأج�ضام  اأر���س  جاذبية  من  وحتررها 

الكرام  الرحمن مع املالئكة  بها حول عر�س  العقول، وتطوف 

واأرواح االأنبياء واالأولياء.

اإنَّ من يقراأ ذخائر االأعالق يف �ضرح ترجمان االأ�ضواق، بعقٍل 

منفتح، وقلٍب �ضليم، وروٍح طليقة، يعي�س مع ال�ضيخ حمي الدين 

الوجود  ذلك  خالله  من  يرى  ال  حتى  الغيبي  العامَل  هذا  يف 

زاوي��ة  يف  �ضئيلة  نقطة  �ضوى  فيه،  يعي�س  ك��ان  ال��ذي  امل��ادي، 

ق�ضيدة  كلَّ  كاأنَّ  الكبري، حتى  الف�ضاء  زوايا هذا  مظلمة من 

حتمله  اخليالية،  الف�ضاء  �ضفن  من  �ضفينة  هي  ق�ضائده  من 

تلك  م��ن  كوكب  اإىل  ب��ه  وت��ذه��ب  الطبقات  ه��ذه  ب��ه  وت��خ��رتق 

الكواكب البعيدة، وكلما اأعاد القراءة اأخذته لكوكب اآخر يرى 

فيه األوانًا جديدة ومعاٍن بديعة مَل يراها من قبل.

الف�ضائية  ال��رح��الت  ه��ذه  م��ن  بعدد  ال��ق��ارئ  يقوم  اأن  وبعد 

الطبيعي  العامَل  اإىل احلقيقة؛  اأقرب  اأيُّهما  يت�ضاءل  اخليالية، 

الذي كان يعي�س فيه، اأم هذا العامَل الروحاين الذي يعي�س فيه 

ث عن ال�ضور الغزلية  االآن، ويت�ضاءل: هل هذه الق�ضائد تتحدَّ

عن  ال�ضاعر  هذا  بها  ى  كنَّ وقد  النا�س،  لكلِّ  املاألوفة  الواقعية 

هذه املعاين املجازية من االأحوال واملقامات واحِلكم واملعارف 

املزعومة، اأم اأنَّ هذا الواقع الذي نعي�س فيه هو املعاين املجازية 

العلوي  العامَل  اإىل ذلك  بها  اإال لنجوز  لنا  التي ما خلقها اهلل 

احلقيقي الذي خلقه اهلل من اأجلنا 
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