نظرية االتحاد في الفلسفة الصوفية
قبل الشروع يف هذه النظرية ال بد من معرفة حقيقة االحتاد وكنهه ،وذلك حىت ال خيتلط
االحتاد باحللول ،فاالحتاد والوحدة سيان ،ومها من املصطلحات اليت تغص هبا كتب الصوفية
املتفلسفة ،وعليه ،فإن احللول خيتلف عن االحتاد ،ألن األول ال يقتضي تصيري الذاتني ذاتا
واحدة ،بل هة جمرد حلول احلال يف احملل ،كحلول املاء يف اإلناء ،بينما االحتاد يقتضي تصيري
الذاتني ذاتا واحدة ،فهو من أحد الوجوه حلول ،وذلك ألن أحدمها حيل يف اآلخر ،ومن وجه
آخر ليس حلوال ،ألن كل واحد من الذاتني يفقد طبيعته ،سواء كان فقدانا كليا أو جزئيا،
فيحدث من خالل هذه العملية الرتكيبية ذات أخرى متثل تينك الذاتني ،وملا كان االحتاد يقتضي
ثبوت وجودين ،نفي بعض الصوفية كابن عريب األندلسي(ت هـ) هذه الفكرة عن مذهبه ،حيث
قال ":إذا كان االحتاد يصري الذاتني ذاتا واحدة فهو حمال ،ألنه إن كان عني كل واحد منهما
موجودا يف حال االحتاد فهما ذاتان".1
وإمنا قال ابن عريب باستحالة ذلك ،ألنه يرى أنه ليس مثة وجودان ،واالحتاد يقتضيهما
قبل حدوث االقرتان واالمتزاج واالختالط ،أما بعد ذلك فليس مثة إال وجود واحد ،ويرى ابن
عريب أن االحتاد يصح إذا كان  ":مبنزلة ظهور الواحد يف مراتب العدد ،فيظهر العدد ،فقد يصح
االحتاد من هذا الوجه" .2وهذا يبدو حتقيقا ملذهبه األصيل وحدة الوجود.
وعندما نعرف االحتاد من حيث اللغة واالصطالح نلفي أنه  ":امتزاج
الشيئني،واختالطهما حىت يصريا واحدا ،التصال هنايات االحتاد" .3ومعلوم أن ابن عريب ال يثبت
وجودين،وعندما أثبت الوجود والثبوت ،مل يعدمها شيئا واحدا ،بل الوجود يف نظره غري الثبوت،
فصحح االحتاد بني الوجود والثبوت ،ومل يصحح بني الوجودين – أي وجود احلق ووجود
 1ابن عريب ،حمي الدين األندلسي :كتاب املسائل ضمن رسائل ابن عريب :حتقيق :عبد الرمحن حسن حممود( القاهرة ،مكتبة
عامل الفكر ،ط1111 ،1هـ1991،م) .29/2
 2املصدر السابق والصفحة نفسها.
 3اجلرجاين ،السيد الشريف :التعريفات (مصر ،مطبعة مصطفى احلليب وأوالده ،د.ط1531 ،هـ1951 ،م) ص.1
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املمكنات -وهذا تناقض واضح ،ألن التفريق بني الثبوت والوجود ال يصح ،فإن إثبات الشيء
وجوده،ووجوده دليل ثبوته .وملا سئل اجلنيد(ت هـ) عن التوحيد قال ":التوحيد إفراد احملدث عن
القدم" .4أنكر ذلك ابن عريب ،وادعى أن اجلنيد وأمثاله ماتوا وما عرفوا التوحيد ،وذلك ألهنم
أثبتوا وجودين ،وجود العبد ووجود الرب ،وفرقوا بني العبد والرب ،والتوحيد يقتضي خالف ذلك
يف نظره ،قال ابن عريب ":من عرف نفسه علم أن وجوده ليس بوجوده ،وال غري وجوده ،بل
وجوده وجود اهلل بال صريورة وجوده وجود اهلل ،بال دخول وجوده يف اهلل ،وال خروج وجوده
منه".5
وكالم ابن عريب يدل على ما ذكرنا أن ال يرى وجودين بل وجودا واحدا ،وإمنا هناك
وجود وثبوت أي وجود احلق الذي فاض على ثبوت املمكنات ،فوجودها وجوده ،ووجوده
وجودها ،ولكن ذواهتا ليست ذاته ،وال ذاته ذواهتا.
يقول ابن تيمية احلراين(ت121هـ) ":وكل من الوجود والثبوت ال ينفك عن اآلخر ،وال
يستغىن عنه ،وهو شبيه بقول من يقول الوجود غري املاهية ،وهو مالمزم اها".6
وهذه النظرية دفعت ابن عريب إىل الوقوع يف التأويل اجملحف لصفات اهلل وأمسائه ،جتاومز
مبالغات املعتزلة ،وتعسفات بعض أساطني األشاعرة ،حيث ييفسر امسا من أمسائه العال ،وهو
العلي قائال ":ومن أمسائه احلسىن ،العلي ،على من؟ وما مث إال هو ،أو عن ماذا؟ وما هو إال هو،
فعلوه لنفسه ،وهو من حيث الوجود عني املوجودات ،فاملسمى حمدثات هي العلية لذاهتا،
وليست إال هو" .7ورمبا يكون هذا النص البن عريب غري صريح يف إيضاح مذهبه ،واإلفصاح عن
منهجه العقدي ،لكنه أفصح عن ذلك يف قوله ":ناديت يا أنا ،فلم أمسع إجابة ،فخفت من
 4القشريي ،أبو القاسم :الرسالة القشريية ،حتقيق :عبد احلليم حممود وحممود بن الشريف (القاهرة ،دار الكتب احلديثة،
د.ط.ت) .29/1
 5ابن عريب الرسالة الوجودية (مكتبة القاهرة ،مصر ،د.ط.ت) ص.11-11
 6ابن تيمية احلراين :بغية املرتاد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل اإلحلاد القائلني باحللول واالحتاد ،حتقيق:
موسى بن سليمان الدويش (د.م .مكتبة العلوم واحلكم ،ط1111 ،1هـ1911،م) ص.111
 7نقال عن ابن تيمية احلراين :جامع الرسائل ،حتقيق :حممد رشاد سامل (د.م .مكتبة ابن تيمية ،ط1519 ،1هـ1919،م)
.111/1
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الطرد ،فقلت :يا أنا مل ال جتيبين؟ فقال يل :يا متناقض اجلكم ،لو دعوتين أجبتك ،وإمنا دعوت
أنانيتك ،فأجب نفسك عنك ،فقلت يا أنا ،إمنا قلت :أنا من حيث إن أنا يف أنا أنا ،كما أن
الواحد هو الواحد ،قال :صدقت ،فأجب نفسك عين ،وال تطلب مين اإلجابة ،فقل :ألنانيتك
جتيبك".8
من دأب الصوفية املتفلسفة اللجوء إىل اللغة الرمزية اإلشارية خوفا من الفقهاء الذين
كانوا يرتبصون هبم كل حلظة ،فأبغض الناس إليهم هم الفقهاء ألهنم علماء الظواهر ،ال يفهمون
حقيقة رسالة الصوفية ومقاصدها وفلسفتها ،وال يصلون إىل مرتبتهم السامقة ،ألهنم علماء
البواطن واخلفايا ،وصلوا إىل مرتبة عالية من اليقني ،حبيث تتكشف اهم ما ال يتكشف لغريهم،
وهذه املرتبة والدرجة هي العروج إىل اهلل ،حبيث يتحد مع اهلل ،فال يفرق وقتئذ بني العابد
واملعبود ،واخلالق واملخلوق ،يقول ابن عريب ":واهذا أجامز للواصل إىل احلقيقة أن يقول :أنا احلق،
وأن يقول :سبحاين ،وما وصل واصل إليه إال ورأى صفاته صفات اهلل ،وذاته ذات اهلل".9
وإمنا أجامز ابن عريب ذلك ألنه ال يؤمن إال بوجود واحد ،فوجود العبد هو عني وجود
املعبود ،وكذا العكس ،فإذا قال العبد :أنا احلق وسبحاين ،فذلك قول وجود واحد سواء قلنا هو
وجود احلق أو وجود اخللق ،فإن ذلك أمر اعتباري ،ولذها مل يرض ابن عريب بطريقة اجلنيد
عندما بني بني الوجودين ،قال ابن عريب ":رأيت اجلنيد يف هذا التجلي – اي جتلي توحيد
الربوبية -فقلت :يا أبا القاسم ،كيف تقول :يف التوحيد يتميز العبد من الرب ،وأين تكون أنت
عند هذا التمييز".10
وما ذهب إليه ابن عريب وغريه يقتضي أن كل معبود يف الوجود هو معبود واحد ،ومهما
تنوعت العبادات فإهنا مجيعا تتجه حنو وجود واحد ،أي معبود واحد ،وهذا يلزم منه تصحيح
عقائد غري املسلمني مجيعها ،بغض الطرف عن ماهيتها وكنهها ،يقول أسني بالثيوس ":وأما أهل
التثليث فريجى اهم التخلص ملا يف التثليث من الفردية ،ألن الفرد من نعوت الواحد ،فهم
 8ابن عريب :كتاب الياء ضمن رسائل ابن عريب .15/1
 9ابن عريب :الرسالة الوجودية ص.3
 10ابن عريب :كتاب التجليات ضمن رسائل ابن عريب .51/2
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موحدون توحيد تركيب ،فريجى أن تعمهم الرمحة املركبة ،واهذا مسوا كفارا ألهنم سرتوا الثاين
بالثالث ،فصار الثاين بالثالث بني الوحدا والثالث كالربمزخ ،فرمبا حلق أهل التثليث باملوحدين يف
حضرة الفردانية ،ال يف حضرة الوحدانية".11
والذي دفع ابن عريب إىل تصحيح عقائد أهل الكتاب والكفار واملشركني وغريهم ،هو
أن القوم يف نظره جيدون سر األلوهية يف عبادهتم ،وإال ما عبدوا تلك املعبودات ،حيث يقول":
إن سر األلوهية لوال ما وجدها كل عابد يف معبوده ،أي عند عبادته ملعبوده ما عبده".12
وينضاف إليه أن ابن عريب ال يفرق بني العابد واملعبود ،وملا كان ذلك كذلك ،أصبح كل معبود
يف الوجود معبودا واحدا ،وإن اختلفت املسالك إليه ،يقول ابن عريب":
ياليت شعري من املكلف
الرب حق والعبد حق
13
أو قلت رب أىن يكلف
إن قلت عبد فذاك ميت
له وأنا ال فعل يل أراه
ويقول ":تعجبت من تكليف ما هو خالق
14
وما مث إال اهلل ليس سواه
فياليت شعري من يكون مكلفا
ويعبدين وأعبده.15
ويقول ":فيحمدين وأمحده
هذه النصوص واألبيات تكشف حقيقة مذهب ابن عريب يف وحدة الوجود ،تلك النظرية
اليت اها عمق تارخيي يف األديان والفلسفات القدمية ،وال تفتأ ثاوية يف بعض كتب الفلسفة
املعاصرة ،وخاصة الغربية منها.
إال أن ابن عريب الصريح غري من أسلوبه وانتهج مسلك الغموض والتعقيد يف التعبري عن
عقيدته وآرائه ومذهبه ،وسبب ذلك كا ذكرنا اخلوف من سطوة فقهاء الظاهر حسب تعبريه،
 11أسني بالثيوس :ابن عريب حياته ومذهبه ،ترمجه عن اإلسبانية :عبد الرمحن بدوي (الكويت ،وكالة املطبوعات،
د.ط1919.م) ص.211
 12ابن عريب :كتاب اجلالل واجلمال ضمن رسائل ابن عريب .11/1
 13ابن عريب :الفتوحات املكية (د.م .ط .دار الفكر) ½ .وله :كتاب اجلاللة ضمن رسائل ابن عريب .12/1
 14ابن عريب :كتاب اجلاللة .12/1
 15الكاشاين :شرح فصوص احلكم (مصر ،مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،ط1111 ،5هـ1911،م) ص.93
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ولعل مصري احلالج الرهيب كان له األثر الكبري يف جلوءه إىل تلك الطريقة الغمضة والعويصة،
يقول ابن عريب ":وهذا الفن من الكشف والعلم جيب سرته عن أكثر اخللق ملا فيه من العلو،
فغوره بعيد ،والتلف فيه قريب" .16ولقد أشار إىل احلالج(ت519هـ) بصريح العبارة ،قائال":
وإال سوف يقتل بالسنان
فمن فهم اإلشارة فليصنها
له مشس احلقيقة بالتداين".17
كحالج احملبة إذ تبدت
قال أسني بالثيوس وهو يتحدث عن كتايب ابن عريب(الفتوحات املكية) و(فصوص
احلكم) بأهنما ":من الغموض حبيث إن املسلمني أنفسهم من علماء العربية ،ومتضلعني يف
العلوم الفلسفية ،يصرحون بأهنم ال يستطيعون النفوذ دائما إىل املعىن احلقيقي" .18ولقد حاول
املستشرق نيكلسون أن يرتجم هذا الكتاب (فصوص احلكم) ولكنه مل يستطع ،حيث ذكر أن
هذا الكتاب صعب الفهم ،واصعب منه شروحها وتفسريها" .19ولعل يشري إىل ترمجة
الكاشاين(ت151هـ) حيث قام بشرح الكتاب ،ولكنه يف احلقيقة ليس شرحا بل هو دفاع
وتأويل لنصوصه اليت يقتضي ظاهرها معاين خمالفة لعقيدة الفقهاء ،20والغريب أن املتخصصني
يف ابن عريب عانوا من هذه املشكلة ،حيث يقول أبو العال عفيفي ":فإن غموض أسلوبه،
واستغالق معانيه ،قد صار مضرب املثل ،وأصبحا من احلقائق اليت يعرتف هبا دارسو التصوف يف
كل مزمان".21
 16ابن عريب :الفناء يف املشاهدة من رسائل حمي الدين بان عريب :ص.1
 17ابن عريب :كتاب اإلسرا إىل مقام األسرى ضمن رسائل ابن عريب (بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط1511 ،1هـ)
ص .1ولقد أشار صالح الدين ااهواري يف حتقيقه لديوان احلالج أن هذه األبيات للحالج ،ولكن ذلك غري صحيح،
ألمرين أوال ،لقد ذكر تلك األبيات ابن عريب يف رسالته ،وهو يشري إىل احلالج وما آل إليه مصريه ،ثانيا ،ال يعقل أن يشري
اإلنسان إىل موته هبذه الطريقة ،وإن كان احلالج يتوقع ذلك من الفقهاء .انظر :ديوان احلالج بتحقيق صالح الدين ااهواري
(بريوت ،دار ااهالل ،ط2112 ،1م) ص.13
 18أسني بالثيوس :ابن عريب حياته ومذهبه ص.212
 19عفيفي ،ابو العال :مقدمة كتاب فصوص احلكم (بريوت ،دار الكتاب العريب ،د.ط.ت) ص.12
 20الكاشاين :شرح فصوص احلكم( ،مصر :مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،ط1111 ،5هـ1911 ،م).
 21عفيفي :مقدمة كتاب فصوص احلكم البن عريب ص.11
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وما ذهب إليه املستشرق اإلسباين أسني بالثيـوس لـيس سـديدا ،يف كـون الكتـابني كليهمـا
صــعبا الفهــم ،ولقــد اطلعــت عليهمــا ،فألفيــت األول (الفتوحــات املكيــة) لــيس كالثــاين (فصــوص
احلكــم) مــن حيــث الصــعوبة والتعقيــد والغمــوض ،واملستشــرق نيكلســون كــان يعــاين مــن (فصــوص
احلكـم) ولـيس غـريه ،والـدكتور عفيفـي ذكـر كالمـه اآلنـف الـذكر يف مقدمـة (الفصـوص) ولــيس يف
مكمان آخر ،وهو رمبا يشري إليه دون غريه ،وأمـر آخـر ينضـاف إليـه ،أن ابـن تيميـة احلـراين عنـدما
كان ينتقد ابن عريب ،يركز على الفصوص ال الفتوحـات املكية،ولقـد كـان ابـن تيميـة مـن املعجبـني
بابن عريب وتراثه ،حيث يقول ":وإمنا كنت قدميا ممن حيسنون الظن بابن عـريب ويعظمـه ،ملـا رايـت
مــن الفوائــد ،مثــل كالمــه يف كثــري مــن (الفتوحــات املكيــة) و (الكنــه) و (احملكــم املربــوط) و (الــدرة
الفــاخرة) و (مطــالع النجــوم) وحنــو ذلــك ،ومل نكــن بعــد اطلعنــا علــى حقيقــة مقصــوده ،ومل نطــالع
الفصــوص وحنــوه ،وكنــا جنتمــع مــع إخواننــا يف اهلل ،نطلــب احلــق ونتبعــه ،ونكشــف حقيقــة الطريــق،
فلما تبني األمر عرفنا حنن ما جيـب علينـا" .22ويف هـذا دليـل واضـح أن ابـن عـريب صـاحب اخليـال
الفسيح كما يقول عن نفسـه ،23بـث يف كتبـه أمـورا متنوعـة ،حبيـث تنـاول كـل مـا حيتـاج إليـه املريـد
يف مسلكه ،ولكنه يف الوقت نفسه يبث أفكاره بصورة وجيزة جـدا ،حبيـث ال يشـعر املريـد بـذلك،
نتيجــة انشــغال املريــد بلــب املســألة ،وهــو الفنــاء والكشــف والتخلــق بــأخالق اهلل تعــاىل كمــا يقــول
الغزايل ،وحىت كتاب الفصوص مير املريد على نصوصه وهو ال يدرك مـا يدركـه الفقيـه النبيـه ،يقـول
ابــن عــريب" :وأمــا عقي ـدة خالصــة اخلاصــة يف اهلل تعــاىل فــأمر فــوق هــذا ،جعلنــاه مبــددا يف هــذا
الكتاب ،لكون أكثر العقول احملجوبة بأفكارها تقصر عن إدراكه ،لعدم جتريدها" .24ومثـال ذلـك
قوله":
كم ذا أراه وال يراين"
يا من يراين وال أراه
فقال يل بعض إخواين كيف تقول :إنه ال يراك فقلت له يف احلال مرجتال:
 22ابن تيمية :جمموعة الرسائل واملسائل .119/1
 23يقول ابن عريب وهو يتحدث عن نفسه وخياله ":ولقد بلغ يب قوة اخليال ،أن كان صلى اهلل عليه وسلم حيب جيسد يل
حمبويب من خارج لعيين كما كان يتجسد جربيل لرسول اهلل" .انظر :أسني بالثيوس :ابن عريب حياته ومذهبه ص.115
 24ابن عريب :الفتوحات املكية.11/1 ،
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وال أراه آخذا
"يا من يراين جمرما
وال يراين الئذا".25
كم إذ أراه منعما
حيث جنده يف حلظة واحدة يغري رأيه وموقفه ومذهبه ،مبجرد أن الحظ أن غريه فهم
مذهبه على حقيقته اليت تقتضي مصادمة عقيدة فقهاء السنة.
ولقد ذكر ابن تيمية مثاال على ما حنن بصدده ،حيث يقول ":ولقد قال يل أفضل
شيوخ هؤالء يف الديار املصرية ،ملا أوقفته على بعض ما يف هذا الكتاب – فصوص احلكم -مثل
هذا املوضع وغريه ،قال :هذا الكتاب عندنا من أربعني سنة نعظمه ،ونعظم صاحبه ،ما أظهر لنا
هذه املصائب إال أنت" .26وال ريب أن ابن تيمية وابن دقيق العيد وغريمها سيكشفون هذه
األمور ،ألهنم من الفقهاء.
يقول املسشرتق الشهري جولد مزيهر ":لقد كان هؤالء الصوفيون يتحدثون بلغة ال بد أهنا
بدت شديدة الغرابة والشذوذ يف نظر فقهاء السنة".27
ولعلنا حباجة إىل ذكر أمثلة على تناقضات ابن عريب أو باألحرى اضطرابه أو رمبا أساليبه
يف التعبري عن مذهبه احلقيقي ،ولقد ذكر أبو العفيفي أن كتاب (فصوص احلكم) ميثل خالصة
مذهب ظل يضطرب يف صدره نيفا وأربعني عاما" .28ومما يؤيد كال عفيفي أن ابن عريب نفسه
أشار إىل ذلك يف كون كتابه ميثل اخلالصة ملذهبه ،معوال على رؤيا ،يقول ":فإين رأيت رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم يف مبشرة أديتها يف العشر اآلخر من احملرم سنة سبع وعشرين وستمائة
مبحروسة دمشق ،وبيده صلى اهلل عليه وسلم كتاب ،فقال يل :هذا كتاب (فصوص احلكم)
خذه وأخرج به إىل الناس ينتفعون به ،فقلت :السمع والطاعة هلل ولرسوله وأويل األمر منا".29
 25المصدر السابق.191/2 ،
 26ابن تيمية :بغية املرتاد ص.111
 27جولد مزيهر أجناس :العقيدة والشريعة يف اإلسالم ترمجة :لفيف من األساتذة (بريوت ،دار الرائد العريب،
د.ط1911.م) ص.133
 28أبو العال عفيفي :مقدمة كتاب فصوص احلكم ص.1
 29ابن عريب :فصوص احلكم بشرح الكاشاين ص.9
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ومن األمثلة اليت تبني التناقض بني كتابه األول (الفتوحات املكية) والثاين (فصوص
احلكم) حديثه عن إميان فرعون ،حيث ذكر يف كتابه األول ،بأن فرعون من اجملرمني الذين ادعوا
الربوبية ألنفسهم ،ونفوها عن غريهم ،وهو من الفرق اليت تدخل النار" .30بينما يف فصوص
احلكم يثبت لفرعون إميانا ،وأن الذين دخلوا النار هم آله فقط ،وليس يف القرآن ما يدل على
عذابه" .31ولقد حاول شرح كتابه الكاشاين تأويل كالم ابن عريب املذكور ،حيث رجح يف كون
فرعون مات فاسقا ،وأنه سيعذب بسبب ظلمه وجرائمه ،ولكنه آمن قبل أن يدركه الغرق ،فهو
مؤمن" .32بينما أحدهم يقطع يف كون ذلك مدسوسا على ابن عريب.33
إال أن الشعراين حيسم املسألة عندما يتحدث عن قواعد الصوفية وعقائدهم ،يف كون
فرعون مات على الكفر ،وأنه ال ينفعه إميانه البتة".34
ولو دخل أهل النار النار كفرعون وغريه ،فإن تلك النار تتحول إىل لذة ونعيم وعيش
رغيد ،فال أمل وال عذاب وال وجع يف نظر ابن عريب ،قال ابن عريب":
على لذة فيها نعيم مباين
وإن دخلوا دار الشقاء فإهنم
وبينهما عند التجلي تباين
نعيم جنان اخللد واألمر واحد
وذاك له كالقشر والقشر صائن".35
يسمى عذابا من عذوبة لفظه

 30ابن عربيك الفتوحات املكية .511/1
 31ابن عريب :فصوص احلكم بشرح الكاشاين ص.511-519
 32ابن عريب :فصوص احلكم بشرح الكاشاين ص.511
 33الرفاعي ،أمحد عبد اهلل :العقيدة احلقة يف الرد على أهل احللول والوحدة املطلقة ،وعلى من رمى الطائفة الصوفية بالكفر
والزندقة (بريوت ،عامل الكتب ،ط1111 ،1هـ1915 ،م) ص.119
 34الشعراين ،عبد الوهاب :األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية (القاهرة ،دار جوامع الكلم ،ط ،2د.ت) ص.11
 35أبو العال عفيفي :مقدمة كتاب فصوص احلكم البن عريب ص.122
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