
�لفرق و�جلمع بني �لت�سوف و�لفل�سفة

 عداوة؟
ّ

هل بني ابن العربي وابن ر�ضد اأي

حممد حاج يو�سف

يف  ن�سر  الــذي  يعقوب  حافظ  حممد  الدكتور  مقال  على  تو�سيحياً  رّداً  املقال  هــذا  ياأتي 

ر�سد، ولكنه فعل  ابن  للفيل�سوف  ينت�سر  اأن  املجلة، والذي حاول فيه  74 من هذه  العدد 

ذلك بطريقة اأوحت للقارئ وجود عداوة باطنة و�سراع اأ�سيل بني ال�سوفية والفال�سفة، 

من  العلمني  هذين  بــني  الــرمــزي  للقاء  ال�سهرية  الق�سة  خــالل  مــن  ذلــك  على  م�ستدًل 

اأعالم احل�سارة الإ�سالمية اخلالدة.
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اأع��داٌء على الإط��لق، واإن كان اأحٌد قد  مل يكن لل�شيخ الأكرب 

اأن�شف من يخالفه يف الراأي اأو يف املذهب اأو حتى يف الدين، 

العربي  ابن  الدين  حمي  الأكرب  ال�شيخ  العارفني  �شلطان  فهو 

احلامتي الطائي اليمني الأندل�شي الدم�شقي. واإن كان هناك 

من عاداه، يف ع�شره اأو بعد وفاته، فهي عداوة من جانب واحد 

الأكرب  ال�شيخ  مقام  على  توؤثر  ومل  �شاحبها،  على  اإل  تعود  ل 

ومنزلته اإل رفعة و�شهرة وتاألُّقًا. كذلك كان الفيل�شوف العظيم 

وكتبه،  واأبحاثه  بعلومه  وم�شتغًل  بنف�شه  من�شغًل  ر�شد  ابن 

غري اأنه كان اأقل حظًا لأنه تاألَّق يف وقت ع�شفت فيه تغريات 

ونفيه  ماأ�شاته  اإىل  اأدى  مما  والثقافة،  وال�شيا�شية  ال�شلطة 

وموته بطريقة لي�س لها اأدنى علقة بال�شيخ الأكرب حمي الدين 

يخالف  ال��ذي  العرفاين  مبذهبه  ارتباط  اأي  ول  العربي  ابن 

مذهب الفل�شفة والفقهاء وطريقة تفكريهم، دون تكفريهم 

اآرائهم  من  النتقا�س  اأو  ازدرائهم  اأو  اأ�شخا�شهم  معاداة  اأو 

واأقوالهم.

املكية  الفتوحات  الأكرب يف  ال�شيخ  نقول، جند  ما  على  كمثال 

مثًل كثريًا ما ي�شرد اآراء الفقهاء والفل�شفة ويحللها ويرجح 

راأيه  ي�شرح  ثم  الآخ��ر،  بع�شها  ويخالف  بع�س،  على  بع�شها 

ب�شوء،  املخالفة  الآراء  اأ�شحاب  يذكر  اأن  غري  من  ويو�شحه 

بل كثريًا ما يربر وجهة نظرهم ويو�شح �شبب اتخاذهم هذه 

الآراء املخالفة، حتى واإن مل يوافقها اأ�شًل.

العربي  ابن  الدين  حمي  الأك��رب  ال�شيخ  كتب  يف  يقراأ  من  اإن 

اأولئك  حتى  غريه،  يكتبه  ما  بقراءة  ال�شتمتاع  عليه  ي�شعب 

يف  يغو�شون  ال��ذي��ن  العظماء  والفل�شفة  الكبار  امل��وؤل��ف��ون 

يكررون  الأحيان  اأغلب  يف  لكنهم  واملعارف،  العلوم  غوام�س 

اأقوال من �شبقهم، ورمبا يحللونها ويحاولون ا�شتنباط معارف 

تقريب  يحاولون  عندما  �شعوبة  ي��زداد  والأم��ر  منها.  جديدة 

مقالت  واخت�شارها يف  العميقة،  الأغ��وار  ذات  الأفكار،  هذه 

ق�شرية تن�شر عادة يف و�شائط �شريعة يقروؤها يف الغالب اأنا�س 

ل ميلكون املعرفة اللزمة لفهم هذه العلوم الدقيقة.
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ي�شتخدمها  التي  الكلمات واجلمل  فاإن  الأح��وال،  يف مثل هذه 

والتلميحات،  والتلويحات  بالإيحاءات  ممتلئة  تكون  الكاتب 

بالإ�شافة اإىل بع�س الت�شريحات، منها ما ميكن فهمه ومنها 

ما ل ميكن فهمه، ومنها ما هو �شحيح ودقيق، ومنها ما هو 

ممطوط ومغلوط، وقد يكون ذلك كله مق�شودًا، اأو رمبا يكون 

الكتابة روحًا وحيوية  ُي�شفي على  ت�شكيلي  اأ�شلوب فني  جمرد 

ويظهرها ب�شورة جميلة راقية.

اأما كتابات ال�شيخ الأكرب حمي الدين ابن العربي، ر�شي اهلل 

وذاخرة  بالدقائق  عامرة  فاإنها  املحققني،  من  واأمثاله  عنه، 

بالرقائق، وكثريًا ما يكت�شف القارئ وراء كل كلمة جي�شًا من 

التي  واحلقائق،  املعاين  من  بحرًا  جملة  كل  ويف  الإ���ش��ارات، 

َعّبارات،  اأو  ِعبارات،  لت�شكل  بع�شها،  مع  تتكامل  اأن  تلبث  ل 

حتمل القارئ يف بحر الفيو�شات الإلهية اإىل عامل اآخر حقيقي 

ك�شفًا  ما ذاقوه  اإل  لنا  نقلوا  ما  الذين  املحققون  عا�شه هوؤلء 

وم�شاهدة، ل ما تخيلوه بالوهم اأو ا�شتنبطوه بالقيا�س والفكر.

فاإذا كان الق�شد هو متتيع القارئ وت�شليته، ل باأ�س يف ذلك، 

فهذا اأمر جميل ومق�شود، ومن اأجل ذلك ُوجد الأدب مبا فيه 

الهدف  كان  اإذا  اأما  والروايات.  والق�ش�س  ال�شعر  فنون  من 

تقدمي املعلومات ال�شحيحة التي ميكن اأن نبني عليها نظريات 

وحتى  وال��ع��ل��م،  والثقافة  ال��وع��ي  ت��ط��ور  اإىل  ت���وؤدي  وم��ع��ارف 

الكتب  من  واأعمق  اأ�شدق  هناك  فلي�س  والتجارة،  ال�شناعة 

العرفانية التي األَّفها املحققون من العلماء والأولياء، من اأمثال 

ال�شيخ الأكرب حمي الدين ابن العربي. ونحن بذلك ل نقلل من 

بل  والفقه،  الفل�شفة،  فيها  مبا  واملعارف،  العلوم  باقي  اأهمية 

اإن الدرا�شة املتاأنية جلميع اأنواع املعارف التي قاومت الرتهل 

والندثار ول زالت ترتدد بني اأوراق الفل�شفة ودفاترهم، يعود 

اأ�شلها بالدرجة الأوىل اإىل ال�شوفية، �شواء قبل الإ�شلم، من 

ل  كثرية  اأمثلة  وبعده  وبارمنيد�س،  وزراد�شت  هرم�س  اأمثال 

حت�شى، ومنها كتب ال�شيخ الأكرب حمي الدين ابن العربي.

اأ�شاطني  م��ن  الكثري  ف��اإن  حت��دي��دًا،  الإ���ش��لم��ي  الع�شر  ويف 

اأئمة  بع�س  م��ن  علومهم  اأخ����ذوا  وال�شريعة  الفقه  علماء 

ال�شوفية، فقد كان الإمام اأبو حنيفة النعمان �شيخ طريقة يف 

الت�شوف، والإمام حممد بن اإدري�س ال�شافعي �شحب ال�شوفية 

وا�شتفاد منهم، والإمام اأحمد بن حنبل اأو�شى ولده عبد اهلل 

ومل  تفقه  »م��ن  اأن�س:  بن  مالك  الإم��ام  ويقول  مبجال�شتهم، 

ق، ومن ت�شوَّف ومل يتفقه فقد تزندق، ومن  يت�شوف فقد تف�شَّ

ق.« جمع بينهما فقد حتقَّ

يف  اأ�شل  لها  ولي�س  مفتعلة،  والفل�شفة  الفقهاء  بني  فامل�شكلة 

ال�شرع الإ�شلمي، بل هي بالأ�شل ناجتة عن توجهات �شيا�شية 

ملن كانوا ميلكون ال�شلطة يف مراحل احلكم املختلفة، خا�شة يف 

الأندل�س، ويف كل الأحوال فاإن الفقهاء الذين يحاربون الفل�شفة 

اإذا لي�س  يحاربون ال�شوفية على الأغلب، ويعدونهم فل�شفة. 

هناك اأي م�شكلة اأ�شًل بني ال�شوفية والفل�شفة، بل احلقيقة 

الفل�شفة  فعل  وكذلك  قط،  اأع���داًء  يتخذوا  مل  ال�شوفية  اأن 

اإذ مل يكن لديهم وقت  اأمثال ابن ر�شد نف�شه،  ون، من  اجل��ادُّ

ملعاداة اأحد ومل يكن لديهم اأطماع يف �شلطة ول نفوذ.
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وح��اول  ر�شد،  اب��ن  الفيل�شوف  اأزم��ة  يف  الباحثني  من  الكثري  حت��دث  لقد 

يف  الدين  حمي  ال�شيخ  اأورده��ا  التي  الق�شة  خلل  من  مقاربتها  بع�شهم 

فتوحاته عن اللقاء الذي ح�شل بينهما اأثناء مرحلة �شباه، عندما كان ابن 

ر�شد قا�شي الق�شاة يف قرطبة، اأي قبل نفيه بفرتة كبرية. وال�شيخ الأكرب 

حمي الدين ابن العربي لي�س له اأي علقة ل من قريب ول من بعيد بهذه 

الأزمة، وهو اإمنا يذكر اختلفه مع ابن ر�شد كمثال على الختلف اجلذري 

بني فهم الفل�شفة وفهم ال�شوفية للوجود وطريقة درا�شته، فالأّول فيل�شوف 

يعتمد على النظر واملنطق والثاين �شويف يثق بالذوق وامل�شاهدة. ولقد �شاء 

ملا  بينهما  دار  ال��ذي  املقت�شب  الرمزيَّ  احلديث  لنا  ينقل  اأن  العربي  ابن 

وال�شهود،  العقل  بني  للجمع  اأ�شا�شًا  تكون  اأن  بديعة ميكن  اإ�شارات  فيه من 

اأو بني العلم العقلي النظري والعلم الفي�شي الإلهي، من اأجل الو�شول اإىل 

، وتف�شرَي  نظريٍة متكاملٍة ت�شتطيع فهَم الوجود، بطرفيه الطبيعيِّ والروحاينِّ

ة الزمان واملكان. ة الأ�شا�شيَّة كاحلركة، وفهم ماهيَّ الظواهر الكونيَّ

وهذا الأمر يف غاية كبرية من الأهمية، لذلك خ�ش�شنا له مقاًل مف�شًل 

ن�شرناه يف العدد التا�شع من هذه املجلة بعنوان "ما بني نعم ول )ابن ر�شد 

– الفرق واجلمع بني العقل والقلب(" والذي ورد فيه حتليل  وابن العربي 

عميق للكلم بينهما، ول نريد اأن نكرر ذلك هنا.

لكن يف جميع الأحوال، رغم الختلف الكبري بني ال�شيخ حمي الدين وبني 

الفل�شفة، وكذلك الفقهاء، بل وحتى الكثري من ال�شوفية، اإل اأنه مل يذكر 

اأحدًا من هوؤلء اأو غريهم ب�شوء اأبدًا، ول ميكن اأن جتد يف كتبه اأي اإ�شارة 

ينتق�س فيها اأي �شخ�س مهما خالفه يف الراأي.

ال�شيخ حمي  ي�شرب  ولكن  ال�شيخ،  كتب  كثرية يف  ذكرناه  ما  على  والأمثلة 

الدين اأف�شل مثل يف التعامل مع اأعداء اهلل، الذين يقول اهلل تعاىل فيهم: 

اإليهم  ُتلقون  اأولياء  وعدّوكم  ع��دّوي  تتخذوا  ل  اآمنوا  اللذين  اأيها  "يا 
املكية  الفتوحات  يف  عنه،  اهلل  ر�شي  الأك���رب،  ال�شيخ  فيقول  باملوّدة"، 

للرحمن،  واأن يكون خليل  اخِللَّة  اأراد حت�شيل مقام  "فمن  )ج2�س363(: 

ويجمع بني هذه الآية وبني اإح�شان اهلل لأعدائه، مع جهلهم اأن هذا الإح�شان 

اأن يح�شن  الطالب مقام اخللة  للإن�شان  فينبغي  وتعاىل،  �شبحانه  من اهلل 

واإن�شهم، وجنهم،  وموؤمنهم، وعا�شيهم،  عامة جلميع خلق اهلل، كافرهم، 

مع  العامل  يف  يقوم  واأن  واجلماد،  والنباتات،  احليوانات،  وجميع  وملكهم، 

ل  حيث  من  لطائفه،  وعموم  الرحمة  �شمول  من  فيهم  احل��ق  مقام  قوته 

ُي�شعرهم اأن ذلك الإح�شان منه، ويو�شل اإليهم الإح�شان من حيث ل يعلمون. 

دينه  يكون  ملن  فكيف  اخللة".  له  الطريقة �شحت  بهذه  اخللق  عامل  فمن 

هكذا اأن يكون له اأعداء؟ هذا هو روح الإ�شلم الذي نحن بحاجة اإىل اإنعا�شه 

يف هذا الوقت اأكرث من اأي وقت م�شى 

2 0 1 9 �ــســبــاط ـ  33فـــــر�يـــــر  75 �لـعــــــــــــــــــــــــــــــدد

امل�صكلة بني الفقهاء 

والفل�صفة مفتعلة، 

ولي�س لها اأ�صل يف 

ال�صرع الإ�صلمي، بل 

هي بالأ�صل ناجتة عن 

�صيا�صية  ت�جهات 

ملن كان�ا ميلك�ن 

ال�صلطة يف مراحل 

احلكم املختلفة، 

خا�صة يف الأندل�س

ويف كل الأح�ال فاإن 

الفقهاء الذين يحارب�ن 

الفل�صفة يحارب�ن 

ال�ص�فية على الأغلب، 

ويعدونهم فل�صفة. 

اإذا لي�س هناك اأي 

م�صكلة اأ�صًل بني 

والفل�صفة،  ال�ص�فية 

بل احلقيقة اأن 

ال�ص�فية مل يتخذوا 

 قط، وكذلك 
ً
اأعداء

ون فعل الفل�صفة اجلادُّ




