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الفلسفة في عباءة التصوف :ابن عربي ومذهبه
نموذجا
اإلنساني
ً

أم كلثوم الفارسية

�إنَّ اهتمام الفال�سفة باجلانب الروحي قدمي؛ فقد اهتم به �سقراط و�أفالطون ،كما ظهر اجتاه الفل�سفة الغنو�صية عند �أفلوطني �أو ما ي�سمى بالأفالطونية املحدثة،
والقت هذه الأفكار �صداها يف الفل�سفة الإ�سالمية التي عا�صرها ابن عربي فتجلّت هذه املعارف اجلامعة بني العقل والروح يف �شيخ امل�شائني يف ع�صره ال�شيخ الرئي�س
ابن �سينا الذي اهتم بالت�صوف كعلم وتنظري عقلي يف معارفه الفل�سفية� ،إىل جانب ا�شتغاله بالفل�سفة العقلية امل�شائية الأر�سطية.

ّ
وال�شك �أنّ بني التّ�ص ّوف والفل�سفة و�شائج ُتف ِرغ على وعي
تفح�ص بع�ض �إ���ش��ك��االت ال��وج��ود
امل�شتغل بهما �إم��ك��ان��ات ّ
والعدم ،احلقّ واحلقيقة ،داخل حدود العبارة واملنطق ،و�أن
البحث يف ه��ذه ال�� ّت��خ��وم ،واحل��ف��ر يف ال��ع�لائ��ق املمكنة بني
والعقلي الك ّلي امليتافيزيقي ،وم��ا يرت ّتب
الدّيني امل��ج�� ّزء
ّ
ع��ل��ى اج��ت��م��اع��ه��م��ا م��ن ق��ي��م اخل�ي�ر واجل���م���ال؛ واال���ش��ت��غ��ال
مب�س�ألة امل��اه�� ّي��ة الإل��ه�� ّي��ة ،وفي�ض �أن���واره���ا على التّجربة
ال�صوف ّية� ،إ�ضافة �إىل م�س�ألة اجلمال مبفاهيم جمدولة
ّ
ّ
ّ
�ضمن �إكراهات الزمان واملكان ،الك ّم ،والعلة ،والكيف ،هي
جداالت مفتوحة بني العقل والإميان.
ويف مقالنا ه��ذا ،نناق�ش مقال الدكتور حممد بن يون�س
واملن�شور يف جملة «التفاهم» -حتت عنوان «العلم الإلهيبني الت�صوف والفل�سفة عند ابن عربي»؛ حيث ذكر فيها
تف�صيليا واق���ع ال��ت�����ص��وف امل��م��ث��ل يف �شخ�صية اب���ن عربي
وع�لاق��ت��ه بالفل�ســفة ،وال��ط��اب��ع املميز لها فــي ح�ضورها
ك��ن��م��ط ل��ل��م��ع��رف��ة يختلف مت���ام االخ���ت�ل�اف ع��ن الت�صوف
وط���رق حت�صيله ،وك��ي��ف تعاملهما م��ع الإن�����س��ـ��ـ��ان وال��ع��امل
واهلل.
حيث ط��رح الكاتب ع��دة �أ�سئلة حم��اوال الإج��اب��ة عنها من
خالل حماور مقاله؛ فت�ساءل :كيــف تعامل واقع الت�صوف
مع الفل�سـفة؟ هل قابلها بالرف�ض والنكران �أو عمل على
احت�ضانها وت��ط��وي��ره��ا؟ ه��ل ه��ن��اك ح�ضور مل��ا ه��و فل�سفي
يف ت�����ص��وف ب��ن��ى ه���ذا احل�����ض��ور؟ وه���ل ا���س��ت��ط��اع اب���ن عربي
�أن يكون منوذجا للت�صوف؟ وكيف ا�ستطاع ابن عربي �أن
يرتجم اللقاء مع ابن ر�شد �إىل لقاء مع الفل�سفة؟
وللإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت ،ن�سلط ال�ضوء على ال�سرية
العلمية البن عربي؛ حيث عا�ش ال�شيخ حميي الدين بن
ع��رب��ي الأن��دل�����س��ي يف الن�صف ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن ال�ساد�س
الهجري وبدايات القرن ال�سابع الهجري ،ويف هذا الع�صر
ريا يف خمتلف
�شهدت احل�ضارة الإ�سالمية تن ّو ًعا فكر ًّيا كب ً
العلوم ال�شرعية والفل�سفية والعلمية ،فقد ظهرت عدة

م���دار����س ف��ل�����س��ف��ي��ة وف��ك��ري��ة ت��ن�� ّوع��ت �أف���ك���اره���ا وم��ن��اه��ج��ه��ا
واجت���اه���ات���ه���اَّ � ،إل �أن���ن���ا مي��ك��ن��ن��ا ت�����ص��ن��ي��ف ه����ذه امل���دار����س
الإ�سالمية خا�صة يف درا�ستها للمباحث الوجودية والإلهية
�إىل ثالث مدار�س كربى هي :املدر�سة الفل�سفية واملدر�سة
الكالمية واملدر�سة ال�صوفية.
�يرا م��ع كبار
ف��امل��در���س��ة الفل�سفية ال��ت��ي ع��رف��ت ت��ط��و ًرا ك��ب ً
الفال�سفة الإ�سالميني حتى ع�صر ال�شيخ حميي الدين
بن عربي بظهور الفقيه الفيل�سوف �أب��ي الوليد بن ر�شد
ال��ذي يعترب م��ن كبار ���ش��راح الفل�سفة اليونانية� .إن هذه
امل��در���س��ة اع��ت��م��دت يف درا���س��ة مباحثها وق�ضياها الفكرية
والعقائدية على العقل ،فكان بذلك م�صد ًرا وحيدًا يف �إنتاج
املعرفة الفل�سفية ،وقد ظهر �إنتاج فل�سفي كبري مع الكندي
وال��ف��اراب��ي واب��ن �سينا و� ً
��ص��ول �إىل اب��ن ر�شد ال��ذي عا�صر
ال�شيخ حميي الدين بن عربي.
ويف ِّرق حميي الدين بن عربي ب�صفة مطردة ،بني املنهج
العقلي اال�ستداليل الذي ي�ستخدمه الفال�سفة واملتكلمون
�أحيا ًنا كثرية ،وبني منهج ال�صوفية يف املعرفة ويطلق عليه
ا�سم (ال��ذوق) ولذا نراه ي�صف الفال�سفة ب�أنهم (�أ�صحاب
فكر ال ذوق) يف حني ي�صف ال�صوفية �أنهم �أ�صحاب �أذواق
و�أحوال ،ال �أهل فكر وا�ستدالل.
وبالرغم من �أن اب��ن عربي �أك��د من خ�لال كتاباته و�آرائ��ه
�أن��ه ال ي�أخذ �شي ًئا من الفال�سفة واحل��ط من ق��دره��م� ،إال
�أن��ه وم��ن خ�لال ت��راث��ه و�أق��وال��ه ميكن �أن ن�ست�شف نزعته
ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة ال��وا���ض��ح��ة ،و�أن�����ه ذو ث��ق��اف��ة ف��ل�����س��ف��ي��ة وا���س��ع��ة
و���ش��ام��ل��ة ،وذل���ك لأن���ه اط��ل��ع على �شتى ���ض��روب الفل�سفات
والآراء والأه�����واء وامل��ل��ل وال��ن��ح��ل ،ول��ك��ن��ه ه�ضم ذل��ك كله
و�أخرجه يف �صورة عقد ل�ؤل�ؤي فريد وذات فل�سفة خا�صة،
�إنها �أقرب �إىل فل�سفة �إلهية وعرفانية ،ومما يدعم �صحة
هذا القول �أن ابن عربي كان يلقب بالأفالطوين؛ لأنه يعد
رم�� ًزا لبعث فل�سفة �أفالطون وفل�سفة الإ���ش��راق يف امل�شرق
بعد رحلته �إىل ال�شرق وا�ستقراره فيها قاد ًما من الأندل�س

ً
حامل معه الثقافة الأندل�سية التي تتميز
(وطنه ا�ﻷ م)
بانفتاحها وتنوعها وت�شعب م�سالكها وطرقها.
ف��ال��ن��ظ��ري��ة امل��ع��رف��ي��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة وال��ذوق��ي��ة ع��ن��د اب���ن عربي
وال��ت��ي يطلق عليها امل��ح��دث��ون ا���س��م احل��د���س العقلي �أواحل�سي ،وال��ذي ي�سميه � ً
أي�ضا يف كتابه «الفتوحات املكية»
علم النظرة �أو ال�ضربة �أو الرمية -تقوم على خ�صائ�ص
و�آل��ي��ات حم���ددة ،و�أه���م م��ا مييزها ه��و كونها تعتمد على
الإدراك املبا�شر للحقيقة يف جوهرها ،و�إذا كانت احلقيقة
ه����ي م��و���ض��وع��ه��ا ا�ﻷ ول وا�ﻷ خ����ي���ر ف���ه���ي م��ت��م��اه��ي��ة م��ع��ه
ومتطابقة تطابقًا ذات ًيا مع مو�ضوعها ،فالعارف يتحقق
ع�بر ه��ذه املعرفة م��ن طبيعة احلقيقة يف ذات��ه��ا ،ف��ال��ذوق
مو�ضوعه احلقيقة ذاتها ،ولذلك يعرف ابن عربي الذوق
ب�أنه (ال�شهود املبا�شر للحقائق) .وت�ستند �آليات نظريته
املعرفية �إىل جملة من الوظائف :وظيفة القلب ووظيفة
اخل��ي��ال وال��ت��ي تت�ضمن ب���دوره���ا ع�ين ال��ب�����ص�يرة وال��ع��ق��ل
اجلزئي وعني اليقني ونور اليقني وي�ضاف �إليها املعاريج
ال��ث�لاث��ة يف�ضي بع�ضها �إىل بع�ض وال��ت��ي ال نحتاج فيها
�إىل �أية ممار�سة عقلية �أو فكرية ،و�إمنا �إىل ت�صفية قلبية
وجماهدات �سلوكية و�أخالقية ،يتم بها تهيئة الذات للتلقي
والر�ؤية الكونية ،بحيث ال يكون «للمعرفة �إال الر�ؤية؛ ف�إنه
ال �شيء �أو�ضح؛ منها �إال �أنها حجاب على قدر املرئي».
وختاما نقول� ..إ َّن موقف ابن عربي الإيجابي يدل على �أنه
كان ي�شتغل بالفل�سفة؛ لذلك ال يروم اتخاذ موقف �إق�صائي
من الفل�سفة واحلكم بال�سلب والإق�صاء؛ لأن يف ذلك حكما
بال�سلب والرف�ض لفكره ،وال ميكن �أن يرف�ض ابن عربي
ما يقول به� .إننا �أم��ام وحدة معرفية؛ لكنها لي�ست وحدة
�إق�صائية �أو عدمية ،و�إمنا وحدة �إيجابية تقبل باملواقف وال
تعدم املخالف ،وحدة وجودية تعطي الوجود للنفي ،ولي�س
العدم ،حتى النفي له دور وقيمة معرفية؛ لأنه ال يق�صي
املخالف و�إمنا يحتويه ،وال يعدمه و�إمنا يك�شف عنه.
Wali7-alabro@hotmail.com
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