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ر�سد  ابن  االإ�سالمي:  الفكر  اأ�ساطني  اثنني من  التاريخي بني  اللقاء  كان 

للوجود،  روؤيتيهما  الكبري يف  لالختالف  نظراً  فريداً  حدثًا  العربي،  وابن 

والختالفهما اجلذري يف طريقة درا�سته، فاالأّول فيل�سوف يعتمد على 

ابن  �ساء  ولقد  وامل�ساهدة.  بالذوق  يثق  �سويف  والثاين  واملنطق  النظر 

العربي اأن ينقل لنا احلديث الرمزيَّ املقت�سب الذي دار بينهما ملا فيه من 

اإ�سارات بديعة ميكن اأن تكون اأ�سا�سًا للجمع بني العقل وال�سهود، اأو بني 

العلم العقلي النظري والعلم الفي�سي االإلهي، من اأجل الو�سول اإىل نظريٍة 

وتف�سرَي   ، والروحاينِّ الطبيعيِّ  بطرفيه  الوجود،  فهَم  ت�ستطيع  متكاملٍة 

الظواهر الكونيَّة االأ�سا�سيَّة كاحلركة، وفهم ماهيَّة الزمان واملكان.

ما بين نعم وال

ابن رشد وابن العربي..
الفرق واجلمع بني العقل والقلب

اللقاء بني ابن العربي وابن ر�سد:

دخل ابن العربي طريق الت�شّوف مبكرًا، ومل تلبث 

العقد  يكمل  مل  �شبيٌّ  وه��و  الآف���اق  بلغت  اأن  �شهرته 

الثاين من عمره، وبداأت اأقواله ومعارفه تنت�شر ويرتدد 

يف  الق�شاة  قا�شي  دعا  مما  الفال�شفة،  بني  �شداها 

�شديقه  مع  يرّتب  اأن  ر�شد،  ابن  الفيل�شوف  قرطبة، 

علّي ابن العربي، والد ال�شيخ حمي الدين، ملقابلة ذلك 

حول  يقوله  اأن  ميكن  ما  ي�شمع  لكي  ال�شاب  ال�شويف 

هذه  العربي  اب��ن  ي��روي  الأر�شطوطالي�شية.  فل�شفته 

الق�شة يف الفتوحات املكية فيقول:

الوليد  اأبي  قا�شيها  بقرطبة على  يومًا  ولقد دخلت 

بن ر�شد وكان يرغب يف لقائي ملا �شمع وبلغه ما فتح 

اهلل به علّي يف خلوتي، فكان ُيظهر التعّجب مما �شمع 

اإليه يف حاجٍة ق�شدًا منه حتى يجتمع  فبعثني والدي 

د. حممد علي حاج يو�سف

�شوريا

ملف العدد
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وجهي  بقل  ما  �شبّي  واأن��ا  اأ�شدقائه  من  كان  فاإنه  بي 

مكانه  من  قام  عليه  دخلت  فعندما  �شاربي.  طّر  ول 

اإيّل حمبًة واإعظامًا؛ فعانقني وقال يل: نعم! قلت له: 

ا�شت�شعرت  اإين  ثم  لفهمي عنه،  بي  فزاد فرحه  نعم. 

مبا اأفرحه من ذلك فقلت له: ل! فانقب�ش وتغرّي لونه 

و�شّك فيما عنده، وقال: كيف وجدمت الأمر يف الك�شف 

والفي�ش الإلهي، هل هو ما اأعطاه لنا النظر؟ قلت له: 

نعم ... ل، وبني "نعم" و"ل" تطري الأرواح من مواّدها 

الأفكل  واأخ��ذه  لونه  فا�شفّر  اأج�شادها.  من  والأعناق 

وقعد يحوقل، وعرف ما اأ�شرت به اإليه.

حتليله  خالل  من  امل�شباحي  حممد  الدكتور  اأث��ار 

طريقة  ب��ني  واجل��م��ع  ال��ف��رق  ق�شية  ال��ل��ق��اء،  ل��ه��ذا 

للوجود  روؤي��ت��ه��م  يف  ال�شوفية  وط��ري��ق��ة  الفال�شفة 

هتني  جوانب  بع�ش  تف�شيل  يف  واأفا�ش  له،  وفهمهم 

الروؤيتني املختلفتني اأو املتناق�شتني، بيد اأنه تركنا يف 

النهاية دون اإجابة وا�شحة عن اإمكانية اجلمع بينهما 

وتوحيدهما يف روؤية متكاملة ترتقي بنا اإىل فهم اأعمق 

للوجود وعالقته باخلالق �شبحانه وتعاىل.

هذين  ب��ني  القليلة  والكلمات  الإ���ش��ارات  ه��ذه  اإنَّ 

حماولة  هي  الإ�شالمي؛  الفكر  اأعمدة  من  القطبني 

باللغة  تو�شيحه  ي�شتحيل  قد  عّما  رمزية  بلغٍة  للتعبري 

يفوق  �شيء  اإىل  هنا  يلّمح  العربي  فابن  املبا�شرة. 

لتجربتنا  يبدو خمالفًا  �شيء  العادي،  الإن�شان  اإدراك 

ال�شعب جّدًا ت�شديقه. رغم ذلك، من  اليومّية ومن 

الناحية الأخرى، فهو �شيء ميكن تلخي�شه يف النهاية 

فقط يف كلمتني: "نعم" و"ل"، بل بكلمة واحدة فقط 

يف  نعم.  عك�ش  النهاية  يف  "ل" هي  لأّن  "نعم"،  هي 

نعم/ل  هذا:  الرقمي  العربي  ابن  اإّن جواب  احلقيقة 

)اأو 1/0، �شح/خطاأ، والذي يعني يف النهاية: وجود/

يلّخ�ش عملّية اخللق  تعبري  واأق�شر  اأف�شل  عدم( هو 

الغيبّية الغام�شة.

كلمات  يف  العامَلية  احلقيقة  هذه  اإظهار  �شعوبة  ظةاإّن 
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وج�����ود األش���ي���اء ف���ي ال���ع���اَل���م ه���و وج�����ود آن����ي ول���ي���س م��س��ت��م��ّرًا، 
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ب�شيطة تتاأّتى من كوننا نعي�ش يف عامَل متنّوع من الكرثة 

والتعّدد الالنهائي، بينما يف نف�ش الوقت فاإّن احلقيقة 

وراء هذا العامَل كّله واحدة وب�شيطة لي�ش فيها تركيب، 

فاحلقيقة النهائية وراء هذا العامَل هي احلّق �شبحانه 

وتعاىل، وهو اإله واحد واأحد، بينما العامَل كما يبدو لنا 

متكرّث ومتعّدد، وامل�شكلة الكبرية هي كيفّية الربط بني 

الواحد الغيبّي وهذه الكرثة امل�شهودة، رمّبا من خالل 

بع�ش امل�شتويات الأخرى من الوحدة والعدد.

الفرق بني الفال�سفة وال�سوفية:

من  العامَل  فهم  عمومًا  والعلماء  الفال�شفة  يحاول 

خالل املالحظات والتجارب، بينما طرق ابن العربي 

اأمناط  على  يعتمد  اآخ��ر  طريقًا  عمومًا  وال�شوفّيون 

لُتقارب  الغيبّي  العامَل  اإىل  مبا�شرة  تقفز  املعرفة  من 

والعقل  العقل.  حدود  وراء  عادة  تكون  التي  احلقيقة 

الذي يعتمد عليه الفال�شفة والعلماء ي�شيب يف اأغلب 

الأحيان ولّكنه كثريًا ما يخطئ اإّما ب�شبب �شوء احلكم 

اأو ب�شبب خطاأ يف املقّدمات التي اعتمد عليها، يف حني 

الذي  الك�شفي  الذوقي  العلم  اأّن  يوؤّكد  العربي  ابن  اإّن 

ب�شرط  �شحيحًا  دائمًا  يكون  ال�شوفّيون  منه  ي�شتمّد 

ح�شل  واإن  القلب،  وهو  له،  امل�شتقبل  املحّل  �شالمة 

خطاأ فاإّنه يح�شل يف التاأويل ولي�ش يف اأ�شل الك�شف.

من ناحية اأخرى، ي�شتعمل الفال�شفة والعلماء املنطق 

مالحظاتهم،  وتف�شري  نظرّياتهم  ل�شتنتاج  والتجارب 

بينما ي�شف ال�شوفّيون روؤيتهم يف اأغلب الأحيان من غري 

�شرح م�شتفي�ش ول براهني تقنع العقل الناقد، ل �شيما 

واأّن بع�ش العلوم التي يّدعونها تقع خارج حدود العقل 

اإىل  ال�شوفّيون قد ي�شلون  فاإّن  النتيجة  واملنطق. ويف 

معرفة احلقيقة ب�شرعة اأكرب وبدّقة اأكرث من الفال�شفة 

)كما يوؤّكد ابن العربي من خالل روايته لجتماعه بابن 

ر�شد(، لكّنهم، اأي ال�شوفّيون، يجدون �شعوبًة كبريًة يف 

تو�شيح وجهات نظرهم اإىل الآخرين الذين مل يذوقوها 

وفق طريقتهم. لذلك فُهم كثريًا ما ي�شتعملون لغة رمزية 

لأّنهم لو نقلوا لنا كلَّ ما ي�شاهدونه بب�شاطة لعمَي ذلك 

اأو  بالهرطقة  اّتهموهم  ورمّب��ا  يفهموه  ومل  النا�ش  على 

الكفر، كما ح�شل يف كثري من الأحيان.

القوانني  يف  امل�شكلة  ف���اإّن  الآخ���ر،  ال��ط��رف  وعلى 

احلالية ونظرّيات الفيزياء وعلم الكون املعروفة حتى 

الآن، بالرغم من اأّنها اأثبتت جدارتها وكفاءتها العالية 

اأخفقت  اأّن��ه��ا  اإل  والتطبيقي،  العملي  امل�شتوى  على 

فكّل  ال��ع��امَل.  ه��ذا  وراء  النهائية  احلقيقة  ك�شف  يف 

بع�ش  ت�شف  و�شفية  نظرّيات  هي  العلمية  النظرّيات 

اأن  ت�شتطيع  ل  ولكّنها  تف�ّشرها،  اأن  وحتاول  الظواهر 

عدم  وراء  وال�شبب  وراءها.  الكامنة  باحلقيقة  جتزم 

كّل  اأّن  واأ�شله  العامَل  حقيقة  تقرير  على  العلم  قدرة 

احلّدي  ال�شرط  معرفة  اإىل  حتتاج  الكونية  النماذج 

الأّويل الذي منه بداأ هذا العامَل، وهذا يبدو م�شتحياًل 

ل ميكن للعقل وحده اأن يبلغه، وذلك لكونه هو نف�شه 

ميكن  ول  فهمه؛  يحاول  ال��ذي  الوجود  هذا  من  جزء 

العمل  العلماء  يحاول  لذلك  الكل!  ي��درك  اأن  للجزء 

ب�شكل رجعي بحيث يتعّرفون على احلالت ال�شابقة من 

فاإّن  النتيجة  ويف  احلالية.  بالأو�شاع  معرفتهم  خالل 

كّل نظرّيات الفيزياء والنماذج الكونية املعروفة، رغم 

اأتت  لكّنها  الفهم،  من  اأعلى  م�شتويات  اإىل  اأّدت  اأّنها 

بتناق�شات جديدة ل تزال ت�شتع�شي على احلّل. فقد 

جنحت هذه النظرّيات باإعطاء �شيناريوهات حمتملة 

عن بنية الكون واآلية اخللق وكيف بداأ، لكّنها اأخفقت 

يف و�شف احلقيقة كاملة وبدّقة كافية.

اأهل  ح��دود  اأّن  ي��وؤّك��د  العربي  اب��ن  اأّن  جند  لذلك 

الأر�شاد تنتهي اإىل الفلك الأطل�ش، لأنَّه الفلك الأّول 

ية يف كلمات ب�سيطة تتاأّتى من كوننا نعي�س يف  �سعوبة اإظهار هذه احلقيقة العاملمَ

عاملمَ متنّوع من الكرثة والتعّدد الالنهائي



9       ينايرـ  كانون الثاني / 2013     35    العدد 

املادي، ولي�ش هناك فلك بعده ميكن م�شاهدته بالعني 

على  ال�شوفّيون  يعتمد  بينما  الر�شد،  باأجهزة  اأو 

كاأداة  واإمّنا  العقل،  ي�شتخدم  بالنهاية  اأّنه  ولو  القلب، 

م�شتقبلة ولي�ش كاأداة فّعالة ومفّكرة، والعقل كما يقول 

ولي�ش  مفّكرًا  كونه  من  فقط  حم��دود  الأك��رب  ال�شيخ 

حمدودًا من كونه عاقاًل اأي م�شتقباًل.

اإىل  و�شلوا  اأّنهم  يّدعون  الذين  ال�شوفّيني  ولكّن 

حالة عالية من الإدراك وت�شّور البنية الغيبّية للعامل 

واأ�شله )اأي اإىل ال�شرط احلّدي الأّويل( ل يعريون اأّي 

مبا  وربطها  للكون  هذه  روؤيتهم  تو�شيح  اإىل  اهتمام 

اأو حتى النا�ش العادّيون.  ي�شاهده الفال�شفة والعلماء 

حتى ابن العربي نف�شه مل َيُخ�ش كثريًا يف هذا امل�شمار 

بل �شّرح اأّن هدفه لي�ش �شرح بنية العامَل وفهمه بحّد 

اأكرث  معرفة  لكت�شاب  و�شيلة  جمّرد  ذلك  لكّن  ذات��ه، 

باخلالق تعاىل الذي خلق العامَل والإن�شان على �شورته. 

اأّن ابن العربي يف الفتوحات املكية وكتبه  ولكّن احلّق 

التف�شريات  من  الكثري  عر�شي  ب�شكل  اأعطى  الأخرى 

الأمور  من  ي�شاهده  ملا  املنطقّية  والتحليالت  الكونية 

الغيبّية. ولهذا ال�شبب بالتحديد من املهم جّدًا درا�شة 

والعلم  الفل�شفة  بني  الهّوة  راأب  ن�شتطيع  كتاباته حتى 

من ناحية، وبني العلوم الروحانية والإلهية من ناحية 

اأخرى.

العالقة بني الوحدة والكرثة:

ر�شد  بابن  اجتماعه  ة  ق�شّ العربي  اب��ن  ذك��ر  لقد 

الأرواح  قطب  لكلمات  و�شرحه  اقتبا�شه  �شياق  �شمن 

الذي يدعوه "مداوي الكلوم" وهو اإدري�ش عليه ال�شالم 

وهي  ال�شم�ش،  فلك  )اإىل  علّيًا  مكانًا  اهلل  رفعه  الذي 

هذا  اإّن  الدين  حمي  ال�شيخ  فيقول  ال��وج��ود(؛  قطب 

القطب هو من اأعلم اخللق بالعامَل الطبيعي وتاأثريات 

العامَل الأعلى عليه، ثم يقول اإّن هذا القطب يقول: "اإّن 

العامَل موجود ما بني املحيط والنقطة، على مراتبهم 

املحيط  اإىل  الأق��رب  واإّن  وِعظمها،  اأفالكهم  و�شغر 

اأف�شح  ومكاُنه  اأكرب  فيوُمه  جوفه؛  يف  الذي  من  اأو�شع 

وال�شفاء  بالقّوة  التحقق  اإىل  وه��و  اأف�شح،  ول�شاُنه 

اأقرب، وما انحّط اإىل العنا�شر نزل عن هذه الدرجة 

حتى اإىل كرة الأر�ش".

فالنقطة هنا ت�شري اإىل احلقيقة وهي �شورة احلق 

ال��واج��ب ال��وج��ود وظ��اه��ره يف ال��ع��امَل )وه��و اجلوهر 

املخلوقات  جمموع  هو  الدائرة  حميط  بينما  الفرد(، 

الأع��را���ش  اأي  ال��وج��ود،  املمكنة  امل��وج��ودات  )وه���ي 

وال�شور التي نراها(. واأّما ما هو بعد هذا املحيط فهو 

وال�شكل  الوجود(.  )امل�شتحيل  الباطل  اأو  العدم  بحر 

ابن  عليه  يعتمد  ال��ذي  التق�شيم  ه��ذا  ح  يو�شّ التايل 

العربي كثريًا، وهو ماأخوذ ببع�ش الت�شّرف من الباب 

360 من الفتوحات املكية.

العالقة بني احلق واخللق والباطل، اأو واجب 

الوجود وممكن الوجود وم�ستحيل الوجود

ُن�شر يف العدد الأّول من  ولقد بيَّنا يف مقال �شابق، 

العالقة  ه��ذه  العربي  اب��ن  ي�شرح  كيف  املجلة،  ه��ذه 

الفريدة بني وحدة احلّق وكرثة اخللق من خالل فهمه 

الذي  اخللق  جتديد  مبدء  وتاأكيده  للزمان  العميق 

ين�شُّ على اأّن الأعرا�ش تنعدم يف الّزمان الثاين من 

زمان وجودها؛ فال يزال احلّق مراقبًا لعامَل الأج�شام 

َعَر�ٌش  منها  انعدم  كّلما  وال�شفلية،  العلوية  واجلواهر 

�شده  اأو  مثله  الّزمان عر�شًا  ذلك  وجوده خلق يف  به 

على  خ��اّلٌق  فهو  زم��ان،  كل  العدم يف  من  به  يحفظه 

الدوام، والعامَل مفتقٌر اإليه على الدوام افتقارًا ذاتيًا 

من عامَل الأعرا�ش واجلواهر.

يحاول الفال�سفة والعلماء عمومًا فهم العاملمَ من خالل املالحظات والتجارب، 

بينما طرق ابن العربي وال�سوفّيون عمومًا طريقًا اآخر يعتمد على اأمناط من 

املعرفة تقفز مبا�سرة اإىل العاملمَ الغيبّي لُتقارب احلقيقة
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جتديد اخللق بني نعم ول:

الآية  من  اجلديد  اخللق  فكرة  الأكرب  ال�شيخ  ي�شتنتج 

َجِديٍد﴾ ]ق:  َخْلٍق  ْن  مِّ لَْبٍس  ِف  ُهْم  ﴿َبْل  الكرمية: 

15[، كما ي�شتنتج مفهومه البديع للزمان من الآية: ﴿
ُكلَّ َيْوٍم ُهَو ِف َشأٍْن﴾ ]الرحمن: 29[. فنحن يف َلْب�ٍش، 
اأي حمجوبون يف غطاء، عن روؤية هذا اخللق اجلديد 

يف كلِّ يوم �شاأن، اأي يف كلِّ اآن، ولذلك يقول اهلل تعاىل 

َمَواِت  السَّ َخْلَق  ُهْم  أَْشَهدتُّ ﴿َما  الكهف:  �شورة  يف 

َواْلَرِْض َوَل َخْلَق أَنُفِسِهْم﴾ ]الكهف: 51[.
فلو اأ�شَهَدنا اهلل اخللق كما يجري من ِقبل اجلوهر 

الفرد، لراأينا كيف اأّن هذا اجلوهر الفرد يقوم بخلق 

ثّم  جهات  �شّت  يف  اأي  ���ام،  اأيَّ �شّتة  يف  للعامَل  �شورة 

ي�شتوي الرحمن على العر�ش يف اليوم ال�شابع، فتكون 

لنا،  بالن�شبة  واحدة  حلظة  مثل  للعامَل  ال�شورة  هذه 

اأخرى  �شورة  بخلق  مبا�شرة  الفرد  اجلوهر  يقوم  ثّم 

؛ ونحن  مماثلة من جديد، وهكذا ب�شكٍل دائٍم وم�شتمرٍّ

يف َلْب�ٍش من هذا، فرنى الوجود م�شتمّرًا، ول ينبغي له 

ذلك لأّنه لو كان كذلك لبطل افتقاره اإىل اهلل تعاىل 

لكي يحفظ عليه وجوده.

اإذًا فاإّن وجود الأ�شياء يف العامَل هو وجود اآين ولي�ش 

�شيء  كّل  يخلق  اهلل  لأن  ونتخّيل،  نرى  كما  م�شتمّرًا، 

من جديد ب�شكل دائٍم يف كّل حلظة )يوم �شاأن(. هذا 

يعني كذلك اأّنه لي�ش فقط الّزمان هو الذي يوجد فقط 

ذّرة واحدة يف كلِّ وقت، بل املكان اأي�شًا. وهذه نتيجة 

على غاية كبرية جّدًا من الأهمية بحيث من �شاأنها اأن 

النظرّيات  الكثري يف  وتغرّي  العامَل  تقلب مفهومنا عن 

كيف  �شابق  مقال  راأينا يف  ولقد  الفيزيائّية احلديثة. 

يعطي ابن العربي بهذه الطريقة روؤية خمتلفة للحركة 

من �شاأنها اأن حتّل مع�شالت زينون التاريخية.

جميع  على  حت��دث  ه��ذه  اخللق  اإع���ادة  اإّن  بالطبع 

اإدراكها،  ميكننا  ل  كبرية  وب�شرعة  الوجود  م�شتويات 

الأ�شباب  اإيجاد  يف  �شعوبة  يجد  ل  العربي  ابن  ولكّن 

فيقول  النظرية،  هذه  تدعم  التي  والدينّية  املنطقية 

اإّن  الإلهية"  الأحكام  يف  الليلية  "التن�زلت  كتاب  يف 

الثاين من زمان وجودها  الّزمن  تنعدم يف  الأعرا�ش 

وذلك حتى يكون احلّق خاّلقًا على الدوام وحتى يبقى 

اجلوهر دائمًا مفتقرًا اإىل اخلالق يف وجوده. فاإذا بقي 

العَر�ش زمانني اأو اأكرث اأ�شبح م�شتقاًل يف وجوده وهذا 

ل يكون.

لأّن��ه  وج���وُده،  ي�شتمّر  اأن  ميكن  ل  اجلوهر  وكذلك 

بحاجة دائمة للحّق اأن يحفظ عليه هذا الوجود، وهذا 

يتّم فقط من خالل خلِق الأعرا�ش فيه، فهو اإذًا يلب�ش 

اأو  الأّول  العَر�ش  مثل  جديدًا،  عَر�شًا  حلظة  كّل  يف 

�شّده، ولكن لي�ش نف�شه.

من  النتيجة  هذه  نف�ش  اإىل  ن�شل  اأن  ميكن  كذلك 

النهاية  يف  يعني  وال��ذي  "الوا�شع"  اهلل  ا�شم  حقيقة 

التكرار مل ي�شّح  فلو ح�شل  الوجود،  تكرار يف  ل  اأّنه 

اإطالق معنى ال�شعة من ا�شمه تعاىل الوا�شع.

بقاء  ول  ويف�شد،  يتكّون  ف��رٍد  زم��اٍن  كّل  يف  فالعامَل 

لعني جوهر العامَل لول قبول التكوين فيه. وكما قال ابن 

عبارات  م�شتخدمًا  املكية  الفتوحات  بداية  العربي يف 

مع  اجتمع  الذي  املغربي  الإم��ام  ل�شان  على  م�شجوعة 

منهم  واح��د  كّل  فخطب  الأقطاب  من  اآخرين  ثالثة 

فخطب  ب��ه،  اخُت�ّش  ال��ذي  علمه  فيها  خّل�ش  خطبًة 

الوجود  َمن كان  الإمام وقال من �شمن ما قال:  هذا 

يلَزُمه )مثل اجلوهر الفرد والعن�شر الأعظم(، فاإنَّه 

تعاىل(،  ب��اهلل  واج���ٌب  وج���وده  )لأّن  ع��َدُم��ه  ي�شتحيُل 

والكائن ومَل يكن )وهو الَعَر�ش(، ي�شتحيل ِقَدُمه، ولو 

ال�شّد(  )اأي  املقاِبل  حبه  ل�شَ الَعَدم،  ي�شتحْل عليه  مَل 

إّن فكرة إعادة الخلق أو الخلق الجديد موجودة عند علماء الكالم األشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرّية الذين يزعمون أّن العاَلم جواهر وأعراض ولكّنهم يعّرفونها بشكل مختلف 
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يف الِقدم، فاإن كان املقاِبل مَل يكن، فالعجُز يف املقاَبل 

يف  كائنًا  )اأي  ك��اْن  املقاِبل(  )اأي  ك��اَن  واإن  م�شتِكن، 

اأو  الكون  الآَخر كاْن )اأي  ي�شتحيل على هذا  الِقدم(، 

يزول  اأن  يكون عندئٍذ قدميًا(، وحماٌل  لأّنه  احلدوث 

 
ِ
رِط )اأي لِقدِمه املفرت�ش( واإحكام ِة ال�شَّ بذاته ل�شحَّ

بط )اأي �شلته بخالقه الَّذي اأوجب له الوجود(. الرَّ

ق�شيتني  على  تعتمد  املقت�شبة  الت�شريحات  فهذه 

كما  زمانني  تبقى  ل  الأعرا�ش  اأّن  الأوىل  اأ�شا�شّيتني 

بفعل  ولي�ش  تلقائي  اأم��ٌر  فناءها  اأّن  والثانية  اأ�شلفنا، 

خارجي، وهذه نتيجة منطقّية لأنها ل ميكن اأن تفنى 

�شيء،  ل  والفناء  �شيئًا  يفعل  الفاعل  لأّن  فاعٍل،  بفعل 

فلي�ش هناك فعل نتيجته ل �شيء.

يف احلقيقة اإّن فكرة اإعادة اخللق اأو اخللق اجلديد 

موجودة عند علماء الكالم الأ�شعرّية الذين يزعمون، 

ولكّنهم  واأعرا�ش  العامَل جواهر  اأّن  العربي،  ابن  مثل 

هي  عندهم  الأعرا�ش  لأّن  خمتلف  ب�شكل  يعّرفونها 

اأّن اجلوهر هو  اللون، يف حني  املتغرّية مثل  ال�شفات 

الذي ل تتغرّي �شفته، ولكّن ابن العربي يعّد كّل ال�شور 

يف العامَل اأعرا�شًا زائلًة ل تدوم �شوى حلظة وجودها 

ذاته  كنه  نعرف  اأن  �شيء ل ميكن  فهو  واأّم��ا اجلوهر 

لأّنه ل يظهر بذاته واإمّنا فقط يظهر بهذه ال�شور التي 

خ�شائ�ش  بع�ش  عن  تكّلمنا  ولقد  ل��ه،  اأع��را���ش  هي 

اجلوهر الفرد والعن�شر الأعظم يف العدد الثالث من 

هذه املجّلة.

اإذًا، فكّل الأعرا�ش واجلواهر يف العامَل يتم خلقها 

من  دائم  ب�شكل  الوجود  عليها  ويتجّدد  م�شتمر  ب�شكل 

اأن  يجب  العامَل  نفهم  لكي  ولكن  الفرد.  قبل اجلوهر 

هذه  باإظهار  الفرد  اجلوهر  ه��ذا  يقوم  كيف  نعرف 

الّزمان، وهذا  اأنحاء املكان وعرب  ال�شور املختلفة يف 

ملفهوم  احلقيقي  املعنى  يف  للبحث  جديد  من  يدعونا 

الأمر  وهو  وترتيبه،  اخللق  واآلّية  )واملكان(  الّزمان 

الذي يحتاج بحثًا اآخر.

اجلمع بني العقل والقلب:

ابن  ك��ان  اإذا  فيما  يعرف  اأن  ر�شد  اب��ن  اأراد  لقد 

وروؤي���ة  الفل�شفية  ال��ن��ظ��ري��ات  ع��ل��ى  ي��واف��ق  ال��ع��رب��ي 

�شها ودافع عنها يف كتاب  الفال�شفة للوجود، كما خلَّ

ل يف النهاية خال�شة  تهافت التهافت مثاًل، والتي ت�شكِّ

الإغ��ري��ق  الفال�شفة  م��ن  الإن�����ش��اين  الفكر  ع�����ش��ارة 

كاأر�شطو ومن �شبقه، واأفالطون ومن تبعه، والفال�شفة 

امل�شلمني كالكندي وابن �شينا وغريهم، مبا يف جميع 

العربي  ابن  ج��واب  فكان  واتفاق؛  اختالف  من  ذلك 

"تهافت  يف  مثاًل  الغزايل  فعل  كما  يفعل  ومل  "نعم"، 
ولكنَّ  النظريات.  هذه  ناق�ش جميع  الفال�شفة" حني 

د اأنَّ هذه الروؤية  ابن العربي ا�شتدرك وقال "ل" ليوؤكِّ

الفل�شفية �شحيحة فقط فيما يخ�شُّ الوجود من كونه 

موجودًا، اأي يف حال وجوده، ولكن مبا اأّنه يف احلقيقة 

يتاأرجح بني العدم والوجود، اأي بني الغيب وال�شهادة، 

ل،   ... نعم  هو:  فاإنَّ اجلواب  واجل�شم،  الروح  بني  اأو 

ويفنى  مواّدها،  من  الأرواح  "نعم" و"ل" تطري  وبني 

العامل، ثم يعيد اهلل �شبحانه وتعاىل خلقه من جديد، 

من  ه  مي�شُّ ول  العر�ش،  على  ي�شتوي  ثم  اأي��ام  �شتة  يف 

من  لب�ش  يف  نحن  ولكننا  اأه��ون،  عليه  هو  بل  لغوب، 

يزال  ل  العامل  وجود  اأنَّ  فنظنُّ  اجلديد،  اخللق  هذا 

م�شتمرًا، لأنَّ اهلل ما اأ�شهدنا هذا العامل اأثناء خلقه ول 

اأ�شهدنا خلق اأنف�شنا، بل اأ�شهدنا اإّياه خملوقًا يف �شتة 

اأيام، اأي يف �شتة جهات.

الأج�شام  من  فيه  مبا  الظاهر  اإىل  ينظر  فالعقل 

وال�شور فرياها حقائق قائمة بذاتها فيدر�شها ويحاول 

تهفهم قوانينها، والقلب )حني ي�شفو وتنفتح عيونه على 
صف
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ال�شور  هذه  يف  وقيامها  الروح  ي�شاهد  الغيب(  عامل 

د اأعرا�ش وخيال ل يلبث اأن يزول يف  التي يراها جمرَّ

الثاين بعد وجوده، ليظهر من جديد يف �شور  الزمن 

اأخرى م�شابهة توهمنا با�شتمرار الوجود.

دة ذات اأبعاد  فالعامَل من حيث ظاهره اأج�شام متعدِّ

و�شفات كثرية كاللون واحلجم والرائحة والكتلة، وهي 

ر وتتاأّثر، ونحن ُندرك  تتفاعل مع بع�شها البع�ش وتوؤثِّ

ذلك  وغري  واللم�ش  والب�شر  ال�شمع  خالل  من  ذلك 

من احلوا�ش، ثم نحلِّل هذه الإدراكات يف العقل ونبني 

عليها النظريات العلمية والفل�شفية. وهذا هو الف�شاء 

حماولتهم  يف  والعلماء  الفال�شفة  فيه  ي�شبح  ال��ذي 

احلثيثة لفهم هذا الوجود واكت�شاف قوانينه ونظرياته.

وراء  الكامنة  احلقيقة  وهو  الباطن،  حيث  من  اأّما 

هذا الوجود، فاإنَّ هذه الظواهر التي نراها يف الوجود 

اأعرا�ش حتدث يف  واإمّنا هي  ذاتية،  لها حقيقة  لي�ش 

اجلوهر كما قلنا، واجلوهر الفرد هو الوحيد الذي له 

د ابن العربي  حقيقة يف هذا الوجود. من اأجل ذلك يوؤكِّ

اأّن معظم اخلوا�ش املعروفة للماّدة مثل الوزن والكثافة 

وال�شفافّية والنعومة ل تتعّلق حقيقة بالأج�شام نف�شها 

اأّنه من ال�شعب  بل بالعقل الذي يدركها. ول �شّك يف 

جّدًا قبول مثل هذه الفر�شّية، خ�شو�شًا واأّنها تناق�ش 

جتربتنا اليومية ب�شكٍل وا�شح، ول ميكن اأن نفهم ذلك 

اإل على اأ�شا�ش مبدء جتديد اخللق.

ُبنية الكون عمومًا، مبا فيه من كواكب  فاإّن  وكذلك 

يذكره  ع��ّم��ا  احلقيقة  يف  تختلف  وجم����ّرات،  وجن���وم 

ما  كان  واإن  الفلك(،  علماء  )اأي  الهيئة  علم  اأ�شحاب 

د ابن العربي اأنَّ  قالوه يعطيه الدليل العقلي، ولكن يوؤكِّ

العلم الك�شفي يعطي غري ذلك. وبالتايل فاإنَّ النظرّيات 

الفلكّية والفيزيائية ال�شائدة كنموذج النفجار العظيم 

والنظرية الن�شبية وميكانيك الكم، قد ل تكون �شحيحة 

على الإطالق، يف راأي علماء الت�شوُّف، رغم اأّنها ميكن 

اأن تكون حالًّ منطقيًا للمالحظات والتجارب والقيا�شات 

التي يقوم بها العلماء.

ويف ذلك يقول ابن العربي �شعرًا يف الديوان الكبري:

ــــــوجــــــوُد الــــــــذي بـــــالـــــُعـــــْرف نــعــرفــه هــــــذا ال

لـــيـــ�ـــس الـــــــوجـــــــوُد الـــــــــذي بـــالـــكـــ�ـــشـــِف نـــعـــلـــُمـــه

ـــــنـــــكـــــُره الــــــعــــــقــــــُل يـــــجـــــهـــــُلـــــه والـــــــِفـــــــكـــــــُر ُي

والــــــــــذكــــــــــر يـــــــظـــــــهـــــــُره والــــــــ�ــــــــشــــــــرُّ يــــكــــتــــُمــــه

مــــــظــــــاهــــــُره تــــــــــــــدري  وال  االإلـــــــــــــــــــُه  هـــــــــو 

بـــــــــــــاأّنـــــــــــــه عـــــــيـــــــُنـــــــهـــــــا واحلـــــــــــــــــــــقُّ ُيــــــبــــــهــــــُمــــــه

عـــلـــى الــــعــــقــــوِل الــــتــــي الــــــعــــــاداُت حتــجــبــهــا

ــــــنــــــكــــــُر مــــــــا االأ�ــــــــــــشــــــــــــراُر تـــفـــهـــُمـــه لــــــــــــذاك ُت

طــــائــــفــــٍة كــــــــــّل  مـــــــن  واحــــــــــــــٍد  عـــــلـــــى  اإاّل 

ــــــــــــــــك بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــريـــــــِف يــــــكــــــرُمــــــه فـــــــــــــــــــاإّن ربَّ

ولكنَّ هذا الكالم مهما يكن غريبًا يذّكرنا بنموذج 

اأر�شطو/بتولومي الذي يعّد الأر�ش مركز العامَل وكيف 

مقبوًل  عديدًة  قرونًا  بقي  اخلاطئ  النموذج  هذا  اأّن 

بني العلماء والفال�شفة لأّنه قّدم حالًّ ريا�شيًا �شحيحًا 

هذا  ولكّن  الكواكب،  لبع�ش  الرجعّية  احلركة  ي�شف 

الواقع، مما  يوافق  يكن  ال�شحيح مل  الريا�شي  احلّل 

خدع العلماء لفرتة طويلة من الّزمن واأّدى بهم لقبوله 

وعدم التفكري يف البدائل حتى اأتى كوبرنيكو�ش، وقال 

اإّن ال�شم�ش هي مركز العامَل.

فلي�ش كل حّل ريا�شّي �شحيح ي�شف الواقع بالفعل، 

واإذا كان منوذج اجلوهر الفرد يخدع الب�شر ويجعلنا 

مثلما  تتحّرك  اأج�شاٌم  كاأّنها  املتكّررة  ال�شور  ن��رى 

نثق  اأن  ميكن  فكيف  التلفزيون  �شا�شة  على  يحدث 

باحللول الريا�شّية ونركن اإليها دون مناق�شة البدائل 

املحتملة مهما تكن بعيدة 

الظواهر التي نراها يف الوجود لي�س لها حقيقة 

ذاتية، واإمّنا هي اأعرا�س حتدث يف اجلوهر، واجلوهر 

الفرد هو الوحيد الذي له حقيقة يف هذا الوجود
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