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الغائية امليتافيزيقية يف اإلسالم
من الغرض الكوني إلـى اإلنسان الكامل
عبد احلكيم بن يوسف اخلليفي

Abstract
Metaphysical Teleology in Islam
From the Cosmic Purpose to the Perfect Human
Abdul Hakeem bin Yousuf al-Khalifi
This article aims to present the Metaphysical teleology in Islam;
Metaphysical teleology is one of the Greek philosophical ideas that were
adopted by some schools of Islamic thought to delineate the relationship
between divinity and man, or between it and the world. What I mean by
metaphysical teleology is to say that there is an ultimate purpose that
governs the relationship of divinity to man or to the world, and that this
ultimate purpose has a metaphysical existence independent of the divine
will, and that; in addition, a kind of necessity or necessity is exercised upon
it.
The maxim of metaphysical teleology goes back to Greek philosophy,
especially Plato in his theory known as the miṯhal and specifically the
example of good and right and its role in being a model for the Platonic
universe maker to follow in shaping the world.
From Plato to Aristotle and his theory of the four causes, especially the final
cause, to the Stoics and their belief in divine providence, these ideas were
transmitted to Muslims through their early contact with Hellenistic thought,
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so that this kind of thinking appears in some schools of Islamic thought,
from theologians, philosophers and Sufi philosophers.
Keywords: metaphysical teleology, Philosophy, Islam, Mu'tazilites, Sufi
Summary of the Article
This research will deal with metaphysical teleology in Islam among a
sample of these three schools, in whom metaphysical teleology appeared in
the form of a clear intellectual principle, as it reflected a kind of intellectual
development of this principle. Among the theologians, the research will
deal with the Mu'tazilites in their view of the righteousness and the fittest.
From the philosophers, the research will deal with Avicenna and his theory
of divine providence; finally, from the Sufi philosopher, the research will be
presented to Ibn Arabi and his theory of the perfect human being.
Despite the large number of studies that dealt with these three issues in
detail, they were dealt with as separate issues from each other. For example,
the issue of righteousness and the most fittest in relation to the obligation of
duties upon God Almighty, the theory of divine providence according to Ibn
Sina and its relationship to the problem of evil, and the perfect human being
and his being the ultimate end of existence are dealt with, each of these
issues separately.
Not enough attention has been paid to what these schools of thought have in
common in that they base all three of these issues on one philosophical
principle, which is metaphysical teleology, on the one hand. On the other
hand, there was no eagerness to show how this metaphysical principle
manifested itself from one school of thought to another, according to the use
of it by each school of thought.
What this research tries to emphasize is that paying attention to the
historical development that followed the adoption of the principle of
metaphysical teleology from its first appearance with the Mu'tazilah, until
its conclusion with Ibn Arabi, is a matter that should be paid attention too.
As this development will reveal to us that, the employment of each school
for this philosophical principle was not carried out in isolation from how the
previous school dealt with it. Rather, it can be said that the employment of
the later school of thought was, in one aspect, a development of what the
previous school of thought had done, and that by launching it towards
aspects you did not pay enough attention to.

01

2 : العدد،56 :اجمللد

الدراسات اإلسالمية

Accordingly, it can be asserted that there is an intellectual thread that
combines these three schools in their adoption of this philosophical
principle, so that it can be seen that what this philosophical principle
concluded from saying the complete human being was a logical result of the
historical development that this principle went through in Islam.
He began to say metaphysical teleology in Islam, as a principle for an
explanation of the divine act with a purpose on the cosmic level, and this
was first in the Mu'tazilites in their theory of righteousness and the fittest,
and second in Ibn Sina in his theory of divine providence. However, with
Ibn Arabi, he developed until the justification of the divine action with a
purpose on the human level, as is his theory of the perfect man. This shift of
this philosophical principle from being an explanation of the divine act with
a purpose on the cosmic level to justifying it with a purpose on the human
level, is something that Greek thought did not know, which is the origin
from which the Islamists derived this idea.
What this research will attempt to show in this regard is that this
transformation of this principle from the cosmic level to the human level
came as a result of the change that occurred in metaphysical teleology from
a principle based on the primacy of good over existence according to both
Mu'tazila and Ibn Sina, to a principle based on the primacy of Knowledge
of existence and the consequent amplification of the existential role of man.
Metaphysical teleology in Islam began based on the principle of the
primacy of good over existence, as this will appear in both the righteous and
the fittest, the Mu'tazilites, and the theory of divine providence according to
Ibn Sina. Existence has materialised because it is good, just as it took this
particular form without all other forms because this form is the best possible
form. However, the primacy of good over existence in all of that was hidden
under it another primacy, which is the primacy of man over the good itself.
Because good is good for man himself. Hence, it was the role of Ibn Arabi
to highlight this primacy of man over good by making him the ultimate
cause of existence, and he did so when he built the primacy of knowledge
over existence instead of the primacy of good over existence.
This research will be divided into three sections and a conclusion. In the
first section, the research will deal with the theory of the good and the best
of the Mu'tazilites, showing how metaphysical teleology in Islam began
with them, in its justification of the divine act in its relationship with man.
The second section will revolve around Ibn Sina and his theory of divine
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providence, explaining how he moved metaphysical teleology from a
principle to justify the actions of God Almighty in their relationship with
man, to a principle to justify their relationship with the world as a whole,
through his saying of the system of good, by which Avicenna explains God
Almighty's creation of the world And that this world has existed in the best
possible form. In the third section, the research will deal with Ibn Arabi’s
adoption of this philosophical principle in his interpretation of the
relationship between the levels of the Divine Essence, in its manifestation
from the level of invisibility to the level of appearance and publicity in the
image of the material world, and how this was done for him when he said of
the perfect human being as a final cause for this appearance and
manifestation. In the conclusion, the most important findings of the research
will be mentioned. Accordingly, the historical origins of metaphysical
teleology in ancient philosophical thought will not be addressed.

املقدمة:
احلمد هلل تعاىل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده .وبعد :تشكل الغائية
امليتافيزيقية إحدى األفكار الفلسفية اليونانية التي تم تبنيها من قبل بعض مدارس الفكر اإلسالمي
لرتسيم العالقة بني األلوهية واإلنسان ،أو بينها وبني العامل .وما أقصده بالغائية امليتافيزيقية هو
القول بأن هناك غرضا أقىص حيكم عالقة األلوهية باإلنسان أو بالعامل ،وأن هذا الغرض األقىص له
وجود ميتافيزيقي مستقل عن اإلرادة اإلهلية ،وأنه ،باإلضافة إىل ذلك ،يامرس عليها نوعا من
الرضورة أو الوجوب .والقول بالغائية امليتافيزيقية يعود إىل الفلسفة اليونانية ،وبخاصة أفالطون يف
نظريته املعروفة با ُمل ُث ْل ،وبالتحديد مثال اخلري ودوره يف كونه نموذجا حيتذيه صانع الكون
األفالطوين يف تشكيل العامل .من أفالطون إىل أرسطو ونظريته يف العلل األربع وبخاصة العلة
الغائية ،إىل الرواقية وقوهلم بالعناية اإلهلية ،انتقلت هذه األفكار إىل املسلمني وذلك عرب احتكاكهم
املبكر بالفكر اهللنستي ،لكي يظهر لنا بعد ذلك هذا النوع من التفكري لدى بعض مدارس الفكر
اإلسالمية ،من متكلمني وفالسفة ومتفلسفة الصوفية.
سيتناول هذا البحث الغائية امليتافيزيقية يف اإلسالم لدى عينة من هذه املدارس الثالثة
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ظهرت لدهيم الغائية امليتافيزيقية يف صورة مبدأ فكري واضح ،كام أنه عكس نوعا من التطور
الفكري هلذا املبدأ .من املتكلمني ،سيتناول البحث املعتزلة يف قوهلم بالصالح واألصلح؛ ومن
الفالسفة ،سيعالج البحث ابن سينا ونظريته يف العناية اإلهلية؛ وأخريا من متفلسفة الصوفية،
سيعرض البحث البن عريب ونظريته عن اإلنسان الكامل .فعىل الرغم من كثرة الدراسات التي
تناولت هذه املسائل الثالث وبصورة مفصلة ،إال أهنا كانت تتناوهلا عىل أهنا مسائل منفصلة عن
بعضها البعض( . )1فيتم ،عىل سبيل املثال ،تناول مسألة الصالح واألصلح يف عالقتها بإجياب
الواجبات عىل اهلل تعاىل ،ونظرية العناية اإلهلية عند ابن سينا وعالقتها بمشكلة الرش ،واإلنسان
الكامل وكونه الغاية القصوى من الوجود ،كل مسألة من هذه املسائل عىل حدة .ومل يتم االلتفات
بام فيه الكفاية إىل ما تشرتك فيه هذه املدارس الفكرية من استنادها مجيعا يف مجيع هذه املسائل الثالث
عىل مبدأ فلسفي واحد هو الغائية امليتافيزيقية ،هذا من ناحية .ومن ناحية أخرى ،مل يكن هناك
حرص عىل بيان كيفية متظهرات هذا املبدأ امليتافيزيقي من مدرسة فكرية إىل أخرى ،وذلك بحسب
توظيف كل مدرسة فكرية له.

-1

كنت قد تناولت سابقا القول بالصالح واألصلح ولكن يف سياق خمتلف عن سياق هذا البحث .يف هذا البحث يتم
تناوله من حيث ارتباطه بالغائية امليتافيزيقية .انظر :عبد احلكيم بن يوسف اخلليفي ،العالقة بني األلوهية والعامل يف
اإلسالم ،مذهب قرص اإلرادة اإلهلية عىل األفعال اإلرادية ،جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر،
العدد 1٢٣١ ،٣٢هـ  ٣٠٠٢ -م .ص ٣٣٢ ،٣٣1- ٣1٢؛ وعبد احلكيم بن يوسف اخلليفي ،فالسفة اإلسالم
والتنوير املفقود ،جملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الكويت،املجلد  ،11العدد٣٠٠٣ ،٢1 ،م ،ص ،٢٢٣
.٢٢٢
كام أن جزء ًا من هذا البحث تم تقديمه كورقة يف مؤمتر:
British Association for Islamic Studies Conference, BRAIS 2019, the University
of Nottingham 15-16 April 2019. The paper’s title is: “Metaphysical Teleology:
”From Ibn Sina to Ibn ‘Arabi
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إن ما حياول أن يؤكد عليه هذا البحث هو أن االلتفات إىل التطور التارخيي الذي حلق
بتبني مبدأ الغائية امليتافيزيقية من ظهوره ألول مرة مع املعتزلة ،حتى انتهائه عند ابن عريب هو أمر
ينبغي االلتفات إليه ،إذ أن هذا التطور سيكشف لنا عن أن توظيف كل مدرسة هلذا املبدأ الفلسفي مل
يتم بمعزل عن كيفية تناول املدرسة السابقة هلا ،بل يمكن أن يقال بأن توظيف املدرسة الفكرية
الالحقة كان ،يف جانب من جوانبه ،يعترب تطويرا ملا قامت به املدرسة الفكرية السابقة عليها وذلك
باالنطالق به نحو جوانب مل تلتفت إليها بام فيه الكفاية .وعليه يمكن التأكيد عىل أن هناك خيط
فكري جيمع بني هذه املدارس الثالث يف تبنيها هلذا املبدأ الفلسفي ،بحيث يمكن النظر إىل أن ما
انتهى إليه هذا املبدأ الفلسفي من القول باإلنسان الكامل كان نتيجة منطقية للتطور التارخيي الذي
مر به هذا املبدأ يف اإلسالم.
ّ
لقد بدأ القول بالغائية امليتافيزيقية يف اإلسالم ،كمبدأ لتعليل للفعل اإلهلي بغرض عىل
املستوى الكوين ،وقد كان ذلك عند املعتزلة أوالً يف نظريتهم يف الصالح واألصلح ،وابن سينا ثاني ًا
يف نظريته يف العناية اإلهلية .إال أنه ومع ابن عريب تطور إىل أن يتم تعليل الفعل اإلهلي بغرض عىل
املستوى اإلنساين ،كام هي نظريته يف اإلنسان الكامل .وهذا التحول هلذا املبدأ الفلسفي من كونه
تعليل للفعل اإلهلي بغرض عىل املستوى الكوين إىل تعليله بغرض عىل املستوى اإلنساين ،هو أمر مل
يعرفه الفكر اليوناين ،والذي هو األصل الذي استمد اإلسالميون منه هذه الفكرة .وما سيحاول
هذا البحث أن يبينه يف هذا الصدد ،هو أن هذا التحول هلذا املبدأ من املستوى الكوين إىل املستوى
اإلنساين جاء نتيجة للتغري الذي طرأ عىل الغائية امليتافيزيقية من مبدأ يقوم عىل أسبقية اخلري عىل
الوجود عند كل من املعتزلة وابن سينا ،إىل مبدأ يقوم عىل أسبقية املعرفة عىل الوجود وما ترتب عليه
من تضخم لدور اإلنسان الوجودي.
فلقد بدأت الغائية امليتافيزيقية يف اإلسالم باالستناد عىل مبدأ أسبقية اخلري عىل الوجود ،كام
س يظهر ذلك يف كل من الصالح واألصلح االعتزاليني ،ونظرية العناية اإلهلية عند ابن سينا.
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فالوجود قد ُو ِجدَ ألنه خري ،كام أنه اختذ هذا الشكل بعينه دون سائر األشكال األخرى ألن هذا
الشكل هو أفضل األشكال املمكنة .بيد أن أسبقية اخلري عىل الوجود يف ذلك كله كانت ختفي حتتها
أسبقية أخرى هي أسبقية اإلنسان عىل اخلري نفسه .إذ أن اخلري إنام هو خري لكونه خريا لإلنسان
نفسه .من هنا كان الدور عىل ابن عريب ليقوم بإبراز هذه األسبقية لإلنسان عىل اخلري بأن جعل منه
هو العلة الغائية للوجود ،وهو قد فعل ذلك عندما تبنى أسبقية املعرفة عىل الوجود بدال من أسبقية
اخلري عىل الوجود.
سينقسم هذا البحث إىل ثالثة أقسام وخامتة .يف القسم األول سيتناول البحث نظرية
الصالح واألصلح عند املعتزلة ،مبينا كيف أن الغائية امليتافيزيقية يف اإلسالم بدأت معهم ،وذلك يف
تعليلها للفعل اإلهلي يف عالقته باإلنسان .القسم الثاين سيدور حول ابن سينا ونظريته يف العناية
اإلهلية موضحا كيف أنه انتقل بالغائية امليتافيزيقية من مبدأ لتعليل أفعال اهلل تعاىل يف عالقتها
باإلنسان ،إىل مبدأ لتعليل عالقتها بالعامل ككل ،وذلك من خالل قوله بنظام اخلري ،والذي به يعلل
ابن سينا إجياد اهلل تعاىل للعامل وكون هذا العامل قد ُوجد عىل أفضل األشكال املمكنة .يف القسم
الثالث سيقوم البحث بمعاجلة تبني ابن عريب هلذا املبدأ الفلسفي يف تفسريه للعالقة بني مراتب
الذات اإلهلية ،وذلك يف جتليها من مرتبة اخلفاء إىل مرتبة الظهور والعلن يف صورة العامل املادي،
وكيف أ ن ذلك تم بالنسبة له عندما قال باإلنسان الكامل كعلة غائية هلذا الظهور والتجيل .يف اخلامتة
سيتم ذكر أهم ما توصل إل يه البحث من نتائج .وعليه فلن يتم تناول األصول التارخيية للغائية
امليتافيزيقية يف الفكر الفلسفي القديم.
القسم األول :املعتزلة والقول بالصالح واألصلح
يمكن القول بأن الغائية امليتافيزيقية يف اإلسالم ظهرت أول ما ظهرت وبصورة منهجية
مع املعتزلة .ولقد متثل ذلك يف قوهلم بالصالح واألصلح ،وهي النظرية التي ذهب من خالهلا
املعتزلة إىل تعليل أفعال اهلل تعاىل باألغراض .واملسألة وإن بدأت بمعتزلة البرصة ،إال أن معتزلة
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بغداد أخذوا هبا أيضا وانطلقوا هبا إىل نتائج فلسفية بعيدة املدى رفضها فيام بعد معتزلة البرصة.
واملسألة كام يتناوهلا الفكر االعتزايل ذات شقني :فتعليل أفعال اهلل تعاىل فيام يتعلق بعباده يكون يف
كل من أمور الدين ،وأمور الدنيا .فبالنسبة لتعليل أفعال اهلل تعاىل فيام يتعلق بأمور الدين فإن املعتزلة
جممعون عىل أن أفعال اهلل تعاىل تعلل بام هو أصلح للعباد .أما بالنسبة ملا يفعله تعاىل بعباده يف أمور
الدنيا ،فلقد ذهب معتزلة البرصة إىل أهنا معللة فقط بام هو صالح هلم ،وليس بالرضورة بام هو
أصلح هلم .أما معتزلة بغداد ف قد ذهبوا إىل أنه وفيام يتعلق بأمور الدنيا فإن أفعاله تعاىل تكون معللة
أيضا بام هو أصلح هلم .سأبدأ أوال بعرض الصالح واألصلح وخالف كل من معتزلة البرصة
وبغداد حوهلام ،فأبدأ بوجوب األصلح عىل اهلل تعاىل يف الدين عندهم مجيعا ،وأخريا وجوبه عىل اهلل
تعاىل أيضا يف أمور الدنيا عند معتزلة بغداد .بعد ذلك سأتناول األساس النظري الذي بنى عليه
املعتزلة موقفهم من الصالح واألصلح ،وهي مسألة تعليل أفعال اهلل تعاىل باألغراض ،لكي أعقبه
ببيان كيفية ابتناء مبدأ الصالح واألصلح عىل مبدأ أسبقية اخلري عىل الوجود ،والذي كان يف واقع
األمر مبني عىل كون اإلنسان هو اهلدف املقصود من إجياد العامل.
تعترب مسألة وجوب الصالح واألصلح عىل اهلل تعاىل إحدى املسائل املرتتبة عىل قول
املعتزلة بتعليل أفعال اهلل تعاىل باألغراض .فإن املعتزلة ،وكام أرشت أعاله ،متفقون عىل أنه تعاىل
وفيام يتعلق بأمور الدين فإن فعل األصلح واجب عىل اهلل تعاىل ،أي أن أفعاله تعاىل معللة بام هو
أصلح هلم .فإذا كلف اهلل تعاىل العبد ،وجب عليه تعاىل أن يفعل به ما هو أصلح له ،وذلك بأن يفعل
اهلل تعاىل بالعبد كل ما بوسعه لكي يعود فعل التكليف عليه باخلري والصالح .وعليه فقد أوجب
املعتزلة عىل اهلل تعاىل اللطف ،ومن األلطاف إرسال الرسل عليهم الصالة والسالم إىل الناس .كام
أهنم أوجبوا عليه تعاىل العوض عن اآلالم والوعد والوعيد.
فإرسال الرسل ،بالنسبة للمعتزلة ،واجب عىل اهلل تعاىل لكونه لطف ًا منه بعباده .ذلك أن اهلل
تعاىل خلق الناس لغاية ،وهذه الغاي ة هي تعريضهم للثواب الدائم يف اآلخرة .فلو مل يعرضهم اهلل
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تعاىل للثواب الدائم لكان خلقه هلم عبثا ،وهو حمال عليه تعاىل .فبإرسال الرسل يتم تعريض الناس
إىل الثواب العظيم يف اآلخرة مما ال ينال إال باتباعهم .كام أنه تعاىل جيب عليه أن يعوضهم عام
يصيبهم من اآلالم غري املستحقة ،أما اآلالم التي يستحقها العباد جراء ما اقرتفوه من ذنوب فال
عوض هلم عنها .وأخري ًا أوجب املعتزلة عىل اهلل تعاىل إنفاذ كل من وعده ووعيده.
كان ذلك مذهبهم يف األصلح يف أمور الدين .أما يف أمور الدينا من خلق العباد ،فلقد
ذهب معتزلة البرصة إىل عدم وجوب فعل األصلح عليه تعاىل للعباد ،بل جيب عليه تعاىل أن يفعل
هبم ما هو صالح هلم فقط .أما معتزلة بغداد فلقد ذهبوا إىل وجوب فعل األصلح عىل اهلل تعاىل أيضا
فيام يتعلق بأمور الدينا ،فأوجبوا عليه تعاىل أنه إذا خلق العباد ،أن يفعل هبم كل ما هو أصلح هلم،
فيجب عليه تعاىل ،يف رأهيم ،أنه إذا خلقهم أن ُيكمل عقلهم ،وأن ُيقدرهم عىل النظر ،وأن يزيح
عنهم العلل ،وليس هذا وحسب ،بل لقد ذهبوا إىل أن الفقر للفقري هو أصلح له من الغنى ،وأن
املرض للمريض هو أصلح له من العافية ،وأن ختليد الكفار يف النار هو أصلح هلم من إدخاهلم
اجلنة ،وهو ما أنكره عليهم خصومهم من معتزلة البرصة(.)٣
ينطلق املعتزلة يف تعليلهم ألفعال اهلل تعاىل من كون اهلل تعاىل متصفا بصفتي اإلرادة
والعلم .فبالنسبة للمعتزلة فإن اهلل تعاىل فاعل باالختيار ،عامل بام يفعله .ومن كان هذا حاله ،كان
البد وأن يفعل لغرض ،إذ الفعل ال لغرض عبث ،وهو تعاىل منزه عن فعل العبث( .)٢ثم إن هذا
الغرض الذي يعلل به الفعل اإلهلي ال بد أن يكون مبنيا عىل اخلري والصالح ،وال يمكن أن يكون
قبيحا ،لكون القبيح ال يصح صدوره عنه تعاىل .وأخريا ،فإن الغرض من هذا الفعل ال جيوز أن
يعود إليه تعاىل ،لغناه عن أن يستفيد بيشء من فعله .بل الغرض يعود عىل اخللق أنفسهم(.)٢
-٣

القايض عبد اجلبار ،املغني ،حتقيق مصطفى السقا (القاهرة :املؤسسة املرصية العامة1٢١٢ ،م) ج  ،1٢ص .11٠ -٢١

-٢

القايض عبد اجلبار ،املحيط ،حتقيق عمر السيد عزمي (القاهرة :املؤسسة املرصية العامة) ص .٣١٠

-٢

القايض عبد اجلبار ،املغني ،حتقيق األب قنوايت وإبراهيم مدكور (القاهرة :املؤسسة املرصية العامة) ج  ،١ص
 ،1٠٢-1٠1ج  ،11ص .1٢١-١1
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كان ذلك ،إذا ،هو األساس الفلسفي الذي بنى عليه املعتزلة قوهلم بتعليل أفعال اهلل تعاىل
باألغراض .ومنه يتضح لنا وبجالء كيف أن املعتزلة تربط الفعل اإلهلي بتحقيق ما فيه منفعة
وصالح ،ثم ربط هذه املنفعة والص الح بوجود اإلنسان .ومنه يظهر أيضا كيف أن الصالح
واألصلح عند املعتزلة يستندان عىل مبدأ أسبقية اخلري عىل الوجود فيام يتعلق بعالقة الفعل اإلهلي
باإلنسان .فالفعل اإلهلي ال بد وأن يكون خري ًا وصالحا لإلنسان .وهو ما تم بلورته يف نظريتهم
املعروفة بالصالح واألصلح ،والتي ترتب عليها أمران :األول :إجياب الواجبات عىل اهلل تعاىل،
الثاين :أن يتم تأويل كل فعل إهلي باإلنسان عىل أنه هو األفضل.
عىل الرغم من استناد نظرة املعتزلة يف عالقة اهلل تعاىل باإلنسان إىل مبدأ أسبقية اخلري عىل
الوجود ،إال أن هذا املبدأ بدوره حييل إىل أمر آخر يتضمنه ،وهو مركزية اإلنسان يف الفعل اإلهلي.
فاخلري هنا ،وكام سنرى ،يكمن يف مدى مواءمة عملية اخللق لإلنسان ،وكوهنا خريا له .فاملقصود
الرئييس من عملية اخللق هو اإلنسان .واحلق أن املعتزلة ال يكتفون بذلك ،بل ذهبوا إىل استحالة أن
خيلق اهلل تعاىل عاملا ال ي وجد فيه إنسان عاقل ،إذ أن مثل هذا الفعل يعد بالنسبة إليهم عبثا جيب تنزيه
اهلل تعاىل عنه .فهذا ما تشري إليه كتب املقاالت اإلسالمية ،وهذا ما تشري إليه أيضا عبارات املعتزلة
أنفسهم .وإذا ما بدأنا بكتب املقاالت فسنرى أن األشعري ينقل لنا خالفهم حول خلق اليشء ال
ليعترب به ،فيقول " :واختلفوا يف خلق اليشء ال ليعترب به عىل قولني :فقال أكثرهم :لن جيوز أن خيلق
اهلل سبحانه األشياء إال ليعترب هبا العباد وينتفعوا هبا .وال جيوز أن خيلق شيئا ال يراه أحد ،وال حيس به
أحد من املكلفني .وقال بعضهم ،ممن يذهب إىل أن اهلل عز وجل مل يأمر باملعرفة :إن مجيع ما خلقه اهلل
فلم خيلقه ليعترب به أحد ،ويستدل به أحد .وهذا قول ثاممة بن أرشس فيام أظن"( .)٢ويقرر البغدادي
هذه املسألة عىل النحو اآليت" :املسألة الرابعة عرش :يف جواز االقتصار عىل خلق اجلامدات :أجاز

-٢

عيل بن إسامعيل األشعري ،مقاالت اإلسالميني ،حتقيق حمي الدين عبد احلميد (القاهرة :مكتبة النهضة املرصية،
 )1٢٢٠-1٢١٢ج ،1ص .٣٢1
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ذلك أصحابنا ،وأباه مجهور القدرية غري الصاحلي منهم ،وقالوا :ال جيوز أن خيلق اهلل جسام ال يعترب
به راء"( .)١وما تنقله كتب املقاالت عنهم تشري إليه أيض ًا عبارات القايض عبد اجلبار نفسه .ففي
حديثه عام يصح من اهلل تعاىل أن خيلقه أوالً ،فالقايض يقسم ما يمكن أن خيلقه اهلل تعاىل من
املخلوقات إىل قسمني رئيسيني :فهو تعاىل إما خيلق ما هو عبث وظلم ،أو أنه خيلق ما فيه نفع
وإحسان .ويمثل القايض عىل القسم األول بام ييل :فبالنسبة للمثال عىل العبث هو بأن خيلق اهلل تعاىل
اجلامد أوالً ،وبالنسبة للمثال عىل الظلم ،هو بأن خيلق اهلل تعاىل احلي لكي يرضه .ويقرر القايض أن
هذين الفعلني يتعاىل اهلل تعاىل عن فعلهام .أما بالنسبة للقسم الثاين ،فيمثل القايض عىل النوع األول
منه بخلقه تعاىل األحياء لكي ينفعهم ،وعىل النوع الثاين منه بخلقه تعاىل اجلامد لينتفع به األحياء(.)1
فخلق اخللق إنام هو لغرض أن ينتفع به اإلنسان .فاإلنسان هو املقصود األول من عملية اخللق.
ومن هنا فإن إجياد اخللق من دون إجياد اإلنسان هو أمر غري متصور لدهيم .فاخللق عند املعتزلة إنام
موجه بالقصد األول لإلنسان ،إما لينتفع به ،أو ليعترب به .وأن خيلق اهلل تعاىل خلقا ال يراه املكلف،
فهذا أمر يعترب من العبث الذي ينبغي أن ينزه اهلل تعاىل عنه ،إذ ما احلكمة يف خلقه حينئذ؟ إن هذا
يدل عىل أن تعليل الفعل اإلهلي عند املعتزلة يفرتض وجود كائن عاقل يمكنه من تعقل هذا التعليل،
وإال لن يكون له أي معنى.
إن هذا يكشف لنا عن املكانة امليتافيزيقية لإلنسان يف الفكر املعتزيل .فاملعتزلة وإن استندوا
يف تصورهم للعالقة بني األلوهية واإلنسان عىل مبدأ أسبقية اخلري عىل الوجود كام ظهر من قوهلم
بالصالح واألصلح ،إال أن هذا املبدأ بدوره كشف عن مركزية اإلنسان يف فعل اخللق اإلهلي .فاخلري
هنا هو يف مدى خريية اخللق لإلنسان ،مما جيعل من اهلدف احلقيقي من عملية اخللق هو اإلنسان.
-١

أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ،أصول الدين (بريوت :دار الكتب العلمية1٢٠1 ،هـ1٢١1-م)
ص.1٢٣

-1

القايض عبد اجلبار ،املغني ،ج  ،11ص  . ١٢وانظر أيضا ما بعدها .وملحورية اإلنسان يف فلسفة املعتزلة انظر ،دغيم،
سامح ،فلسفة القدر يف فكر املعتزلة (بريوت :دار الفكر1٢٢٣ ،م) ص .11٣-١1
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واهلل تعاىل وإن كان خالقا لألشياء من عدم ،ومنه هو تستمد وجودها ،إال أهنا وفيام يتعلق بقيمتها
فإهنا تستمدها من كوهنا خريا لإلنسان .واحلق أن هذا يكشف عن أصل إجياب الواجبات عىل اهلل
تعاىل .وبعبارة أخرى ،فإن األشياء وإن استمدت وجودها من اهلل تعاىل باعتباره موجدها من العدم،
إال أن قيمتها تستمد من مبدأ ميتافيزيقي آخر هو مدى كوهنا خريا بالنسبة لإلنسان .مع ابن سينا
ستستمر هذه املركزية لإلنسان يف الفعل اإلهلي ،ولكن سيتم ربطها بمرتبة معينة لإلنسان .هي رتبة
النبي ،أو رتبة العقل املستفاد للقوة الناطقة اإلنسانية ،وهو ما ننتقل إليه اآلن.
القسم الثاين :ابن سينا ونظام اخلري
إذا كانت الغائية امليتافيزيقية ظهرت مع املعتزلة يف عالقة األلوهية باإلنسان ،فإهنا ومع ابن
سينا ستعمل عىل ترسيم العالق ة بني األلوهية والعامل ككل .وإذا كانت الغائية امليتافيزيقية قد انتهت
بمعتزلة بغداد إىل اعتبار أن كل ما يقع لإلنسان يف أمور دينه ودنياه هو األصلح من بني سائر األمور
املمكنة ،فإهنا ومع ابن سينا ،ستتطور إىل القول بأن هذا العامل ككل ،وليس فقط ما يقع لإلنسان ،هو
األفضل من بني سائر العوامل املمكنة .من هنا فإنه ملا كانت الغائية امليتافيزيقية عند ابن سينا تتعلق
برتسيم عالقة اهلل تعاىل بالعامل ككل ،فإن البداية املنطقية بالنسبة البن سينا ينبغي أن تتعلق بتفسري
ملاذا وجد هذا العامل أصال .وبعبارة أخرى ،فإن مهمة ابن سينا ستكون يف تقديم تفسري إلجياد اهلل
تعاىل للعامل ،وهذا أوال ،ثم أن يبني بعدها ،وهذا ثانيا ،كيف أن هذا العامل هو األفضل من بني سائر
العوامل املمكنة.
يف هذا السياق تأيت نظرية العناية اإلهلية السينوية لتقدم لنا السبب يف إجياد اهلل تعاىل للعامل.
وهي تفعل ذلك عندما تقرر أمرين :األول ،أن سبب إجياد اهلل تعاىل للعامل هو خريية الوجود ،وهو
ما يعني أسبقية اخلري عىل الوجود .واألمر الثاين ،هو أن هذا اإلجياد هو رضوري الزم لكامل الذات
اإلهلية .ويستحسن أن أقتبس نصني البن سينا يف العناية اإلهلية ودورها يف إجياد اهلل تعاىل للعامل من
كتابيه اإلشارات والتنبيهات والشفا ،فهام يوضحان ذلك بصورة جيدة .ففي اإلشارات والتنبيهات
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نقرأ ما ييل:
" إشارة :فالعناية هي إحاطة علم األول بالكل ،وبالواجب أن يكون عليه الكل حتى
يكون عىل أحسن النظام .وبأن ذلك واجب عنه ،وعن إحاطته به .فيكون املوجود وفق املعلوم عىل
أحسن النظام ،من غري انبعاث قصد وطلب من األول احلق .فعلم األول بكيفية الصواب يف ترتيب
وجود الكل منبع لفيضان اخلري يف الكل").(8
ويف كتابه الشفا يقرر ابن سينا نظريته يف العناية اإلهلية بام ال خيتلف عام قرره يف اإلشارات
فيقول:

" فيجب أن يعلم أن العناية هي كون األول عاملا لذاته بام عليه الوجود يف نظام اخلري،
وعلة لذاته للخري والكامل بحسب اإلمكان ،وراضيا به عىل النحو املذكور ،فيعقل نظام اخلري
عىل الوجه األبلغ يف اإلمكان ،فيفيض عنه ما يعقله نظاما وخريا عىل الوجه األبلغ الذي يعقله
فيضانا عىل أتم تأدية إىل النظام بحسب اإلمكان .فهذا هو معنى العناية"(. )٢
يوضح لنا ابن سينا من خالل هذين النصني موقفه من إجياد اهلل تعاىل للعامل .فإجياد اهلل
تعاىل للعامل ،بحسب ابن سينا ،هو "واجب عنه" .وسبب اإلجياد هو علمه تعاىل بأن هذا العامل يمثل
"أحسن النظام" ،أو "نظام اخلري"  .فعلمه تعاىل بتحقق نظام اخلري يف هذا العامل عىل الوجه األكمل
هو السبب إلجياده للعامل .وهذا اإلجياد منه تعاىل ،هو واجب لكونه نتيجة رضورية لعلمه تعاىل
بنظام اخلري عىل الوجه األكمل .فرضورة وجود العامل ،وفيضانه منه تعاىل منذ األزل مرتبط ،بحسب
ابن سينا ،بالعلم اإلهلي.
-١

احلسني بن عيل املعروف بابن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،حتقيق جمتبى الزراعي (طهران :مؤسسة بوستان كتاب،
1٢٣٢هـ) ص .٢٢٢

-٢

احلسني بن عيل املعروف بابن سينا ،الشفا ،اإلهليات ،حتقيق األب قنوايت ،وسعيد زايد (القاهرة :املطابع األمريية،
1٢١٠م) ج ،٣ص  ،٢1٢وانظر :ابن سينا ،النجاة ،تنقيح وتقديم :ماجد فخري (بريوت :دار اآلفاق اجلديدة،
1٢١٢م) ص ٢٣٠
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إن ما يمكن استخالصه من نظرية العناية اإلهلية عند ابن سينا هو أن رضورة وجود العامل
أوال ،ثم أزليته ثانيا تم ربطهام بالعلم اإلهلي .فالعلم اإلهلي بالنسبة البن سينا هو صفة تأثري كام
سيظهر مع نا يف عرضنا لدليل العلة التامة ،وليس صفة انكشاف .والسبب الذي من أجله ربط ابن
سينا إجياد اهلل تعاىل للعامل بصفة العلم اإلهلي هو أنه من خالل هذا الربط يمكن البن سينا أن يربر
كال من رضورة وجود العامل ،ورضورة كونه أزليا .ذلك أن العلم اإلهلي هو يف آن واحد صفة أزلية
هلل تعاىل ،وهو أيضا صفة ذاتية له تعاىل .لبيان ذلك كله سأبدأ أوال ببيان سبب ربط ابن سينا إجياد اهلل
تعاىل للعامل بالعلم اإلهلي .وذلك من خال تناول دليل العلة التامة عند ابن سينا والذي يبني رضورة
وجود العامل منه تعاىل أزال .بعد ذلك سأتناول نظرية الفيض عند ابن سينا والتي يوضح فيها ابن
سينا كيفية الصدور األزيل للعامل عن اهلل تعاىل.
يرى ابن سينا أن اهلل تعاىل هو علة تامة ،مستجمعة جلميع رشوط الكامل من علم وإرادة
وقدرة منذ األزل .وما كان كذلك فال يتأخر عنها معلوهلا ،إذ لو تأخر عنها معلوهلا لدل ذلك عىل
فقداهنا لكامل مستحق ،وكل ذلك مستحيل عىل اهلل تعاىل ألنه تعاىل تام الرشوط منذ األزل .وعليه
فهو تعاىل إن شاء أن يفعل فهو يفعل دائام ،وإن شاء أن ال يفعل ،فهو ال يفعل أبدا .غري أنه ملا كانت
مشيئته تابعة لعلمه األزيل ،فهو تعاىل إن علم نظام اخلري فعله ،وإن مل يعلمه مل يفعله .لكنه تعاىل علم
نظام اخلري منذ األزل ،ففعله منذ األزل .فهو تعاىل فاعل باإلجياب ،والسبب يف ذلك أنه تعاىل ال
يمكنه أن يعلم نظام اخلري عىل الوجه األكمل وال يفعله ،وإال لزم عدم استجامعه لرشوط الكامل منذ
األزل(.)1٠
كان ذلك إذا دليل ابن سينا يف أن اهلل تعاىل علة تامة .وفيه كان واضحا ربط إجياد العامل
بعلمه تعاىل .فعلمه تعاىل بام يمثله هذا العامل من نظام اخلري سبب كاف يف إجياده له ..أما بالنسبة
لكيفية صدور هذا العامل أزال من اهلل تعاىل ،فإن أزلية العامل تستوجب تصورا جديدا لكيفية إجياد اهلل
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تعاىل للعامل ختتلف عن فكرة اخللق من عدم الدينية .فهذه الفكرة بافرتاضها ألسبقية العدم عىل
وجود العامل ،ال تتوافق مع رضورة وجود العامل منذ األزل والتي ينادي هبا ابن سينا .من هنا كان
البد البن سينا وأن يبحث عن تصور جديد لكيفية إجياد اهلل تعاىل للعامل بام يتفق مع تصوره ألزلية
العامل ،وهو قد وجد هذا التصور اجلديد يف نظرية الفيض الفارابية.
تعود نظرية الفيض الفارابية إىل أفلوطني والذي يقرر أنه من األول فاض العقل ،ومن
العقل فاضت النفس الكلية ،ومنها العامل املادي .وهذه الفيوضات مجيعها أزلية .وكان أن أخذ
الفارايب هذه الفكرة وأبرزها يف تصور جديد حماوال املالءمة بينها وبني فكرة إجياد اهلل تعاىل للعامل.
ومن الفارايب تلقف ابن سينا هذه النظرية ليفرس هبا كيفية إجياد اهلل تعاىل للعامل .فبحسب ابن سينا،
فإن اهلل تعاىل عقل حمض ،وهو يعقل ذاته ،ويعقل بالتايل رضورة صدور العامل عنه .وألنه تعاىل واحد
من مجيع اجلهات ،ال كثرة فيه ،وألن الواحد ال يصدر عنه إال واحد ،فإنه يصدر عنه تعاىل أوال
وأزال عقل أول مفارق .وهذا العقل تلحقه كثرة من ثالث جهات :فهو يعقل األول ،ويعقل ذاته،
وأخريا هو يعقل إمكانه .فمن جهة تعقله لألول يصدر عنه عقل مفارق ثان ،ومن جهة تعقله لنفسه
تصدر عنه النفس الفلكية ،ومن جهة إمكانه يصدر عنه الفلك األقىص .تستمر هذه الفيوضات
لينتج عنها عرشة عقول مفارقة :تسعة منها لألفالك الساموية .والعارش األخري لعامل ما حتت فلك
القمر ،وهو العقل الفعال( .)11وعند العقل الفعال ينتهي تكون العامل العقيل والذي بدأ من األعىل
وانتهى إىل األدنى .بعد عامل العقول الساموية يبدأ عامل املادة السفيل ،أو عامل ما حتت فلك القمر ،يف
التشكل وذلك بدءا من األدنى إىل األعىل ويف اجتاه معاكس لتكون العامل العقيل .وما حيكم تشكل
الكائنات الطبيعية يف عامل ما حتت فلك القمر هو الغائية الكونية .ذلك أنه من العقل الفعال تفيض
الصور املناسبة عىل املواد يف العامل السفيل كل بحسبه .وما حيكم فيضان الصور من العامل العقيل عىل
املواد املوجودة يف العامل الطبيعي هو العلة الغائية املوجودة يف كل مادة .فكل ما يف العامل الطبيعي
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يسعى إىل حتقيق كامله اخلاص ،وذلك طبقا مليل غريزي كامن فيه ،وملا كان هذا الكامل ال يتحقق بأي
شكل أو صورة ،بل ال بد من صورة معينة .هنا تأيت العلة الغائية ،وذلك طبقا لنظرية أرسطو يف
العلل األربع والتي يتبناها ابن سينا ،لكي حتدد هذه العلة الغائية الصورة املناسبة لفيضاهنا عىل املادة
لكي حتقق املادة من خالل هذه الصورة كامهلا النوعي الالئق بتلك املادة .وعليه ،فام نشاهده يف العامل
الطبيعي من تناسب يف الصور يف الكائنات الطبيعية ،وتوافق يف الغايات يف أفعاهلا ،إنام مرده هو كون
تلك احلالة هي أفضل األشكال املمكنة التي يمكن أن يأخذها العامل الطبيعي طبقا لنظام اخلري
السينوي.
فيبدأ العامل الطبيعي يف تكونه من االسطقسات وينتهي مع تكون اإلنسان .وذلك بأن ينشأ
عن دورات األفالك الساموية االسطقسات ،وهي أدنى مراتب الوجود املادي ،والتي منها يبدأ العامل
الطبيعي لكي تفيض عليها من العقل الفعال الصور املناسبة لكل اسطقس ،فتتكون منها املعادن ،ثم
حيصل امتزاجات بني املعادن لتتكون منها مادة جديدة حتتاج إىل صور مناسبة أخرى هلا فيتكون
النبات ،ويتلوه احليوان وذلك بأن تفيض الصورة احليوانية عند استعداد املادة املناسبة هلا ،ثم أخريا
اإلنسان والذي عنده تنتهي عملية تشكل كائنات عامل ما حتت فلك القمر .وعىل الرغم من كون
اإلنسان يعترب أحد املوجودات الطبيعية ،والذي كامله يتكون من مادة وصورة شأنه شأن بقية
املوجودات الطبيعية ،ومادته البدن وصورته النفس ،إال أن ذلك هو كامله األول ،أما كامله النهائي
واألخري فهو يف تكميله لنفسه الناطقة ،لتنال رتبة العقل املستفاد وتصبح بالتايل جوهرا عقليا حماذيا
للجواهر العقلية الساموية .وهذه الرتبة للعقل اإلنساين ،بحسب ابن سينا ،هي غاية كامل العامل
السفيل .فهذا العامل يف جدله الصاعد يتحقق كامله بأن حيدث منه إنسان ،وأما سائر اجلامدات
واحليوانات فهي ،وكام يقرر ابن سينا ،وجدت ألجل هذا اإلنسان(.)1٣
يمكننا أن نالحظ مدى تغلغل التفسري الغائي يف فكر ابن سينا ،سواء يف فهمه للعالقة بني
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األلوهية والعامل ،أو يف تفسريه ملكونات ا لعامل الطبيعي .فعالقة اهلل تعاىل بالعامل مبنية عند ابن سينا،
عىل مبدأ أسبقية اخلري عىل الوجود .إذ أن هذا العامل قد وجد ألنه يمثل نظام اخلري عىل الوجه
األكمل .كام أن مكونات العامل الطبيعي ليست موجودات متناثرة ال رابط بينها ،كال بل هي
موجودات طبيعية منتظمة يف سلم وجودي مرتابط ،يبدأ من األدنى كامال ،صاعدا إىل أعىل مراتب
الكامل الطبيعي ،ويف مجيع مراتب هذا السلم الوجودي ما حيفظ هذا الرتاتب الكاميل هو وجود
الصورة يف كل مرتبة من مراتب هذا السلم ،والتي عالمة عىل كامل هذا النظام وحسن ترتيبه.
كام تبني لنا كيف أن مفهوم ابن سينا لوجود العامل عىل النظام األكمل متثل يف كون ابتداءه
كان بالعقل الساموي األول كأول صادر ،وانتهاءه كان بالعقل اإلنساين يف رتبة العقل املستفاد كآخر
مراتب الكائنات .والسبب يف ذلك أن الفيض عملية دورية ،فكام افتتح الوجود بالعقل األول،
كأول موجود فاض عن اهلل تعاىل ،ينبغي أن ختتتم دورة الوجود بوجود عقل مقابل له أيضا.
فبحسب ابن سينا ،فإن الوجود ابتدأ يف النزول من األكمل إىل األدنى بأن ابتدأ بالعقول الساموية،
يليها يف الرتبة النفوس الساموية ،تليها األجرام الساموية ،لكي يصل إىل اهليوىل أو املادة األرضية،
ومنها تبدأ حركة العودة أو الصعود لتتكون العنارص ،ثم املركبات اجلامدية ،ثم النباتات،
فاحليوانات ،فاإلنسان .وأفضل أفراد اإلنسان هو من استكملت نفسه وأصبحت عقال بالفعل،
وأفضل هؤالء هم املستعدون ملرتبة النبوة ممن نال رتبة العقل املستفاد( .)1٢ويوضح لنا ابن سينا ذلك
بقوله " :تنبيه ،تأمل كيف ابتدأ الوجود من األرشف فاألرشف حتى انتهى إىل اهليوىل ،ثم عاد من
األخس فاألخس إىل األرشف فاألرشف حتى بلغ النفس الناطقة والعقل املستفاد"(.)1٢
مرة أخرى نالحظ مركزية اإلنسان يف فعل اخللق اإلهلي .فلقد مر بنا مع املعتزلة كيف أن
اهلل تعاىل أوجد العامل لينتفع به اإلنسان .واآلن مع ابن سينا نالحظ أن فيلسوفنا يقرر وبكل وضوح
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أن مركزية اإلنس ان هذه تم تأكيدها عندما تم ربط اكتامل دائرة الوجود به ،بأن جعله ابن سينا الغاية
األخرية التي تنتهي إليها عملية الفيض .فالفيض ،وإن بدأ باألرشف ،والتي هي العقول الساموية،
إال أنه ال يكتفي بالوقوف عنده ،إذ أن هناك رتبة وجودية ينبغي أن تتحقق .وهكذا يميض الفيض يف
سعيه لتحقيق هذه الرتبة الوجودية بالنزول من األرشف إىل األخس ،لكي يعود منه إىل األرشف
فاألرشف وصوال إىل اإلنسان يف رتبة العقل املستفاد ،والذي هو النبي ،وبه تكتمل عملية الفيض.
إن هذا يشري إىل أن اهلدف احلقيقي من وراء عملية الفيض هو حصول رتبة العقل املستفاد بالنسبة
للنفس اإلنسانية والتي هي رتبة النبي عند ابن سينا .فعند هذه املرحلة تتوقف عملية الفيض،
وتكتمل دائرة الوجود .وهبذا يمكن القول بأن الطريق أصبح ممهدا البن عريب بأن يميض هبذه
العملية إىل هنايتها القصوى ،وذلك بأن جيعل من النبي ،والذي بالنسبة إليه هو اإلنسان الكامل،
الغاية املعلنة من عملية الوجود .إال أن هذا ولكي يتم ال بد من أن يوجد األساس الفلسفي ملثل هذه
اخلطوة ،وهو ما فعله عندما نادى بأسبقية املعرفة عىل الوجود.
القسم الثالث :ابن عريب واإلنسان الكامل
بداية ينبغي أن نقرر أن لكيفية تصور ابن عريب لوحدة الوجود مدخل رئييس يف تبنيه
للغائية امليتافيزيقية .فوحدة الوجود التي يقول هبا ابن عريب ال تكتفي بالقول بوحدة الذات اإلهلية
والعامل وحسب ،بل هي تفرتض أن هذا العامل املادي هو مرحلة أخرية بلغتها الذات اإلهلية بعد
سلسلة من الفيوضات يف ظهورها من اخلفاء إىل العلن .فكام سنرى ،فإن ابن عريب يذهب إىل أن
هناك مراتب للذات اإلهلية تسبق ظهورها يف صورة العامل املادي ،ذلك أن هذه املرتبة هي املرتبة
األخرية من مراتب الظهور والتجيل هلذه الذات اإلهلية .من هنا كان ال بد البن عريب من أن يقدم
تفسريا هلذا التحول أو الظهور هلذه الذات اإلهلية من اخلفاء إىل العلن ،وهو ما وجده يف الغائية
امليتافيزيقية وذلك عندما ذهب إىل أن سبب هذا الظهور والتجيل هو إجياد اإلنسان الكامل.
ومصطلح اإلنسان الكامل ،ظهر أول ما ظهر يف الفكر اإلسالمي مع ابن عريب ،والذي
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وضعه وصفا للحقيقة املحمدية ،والتي تتجىل بداية يف صور األنبياء عليهم الصالة والسالم ،لكي
تظهر بعد ذلك يف صورهتا املكتملة يف شخص الرسول عليه الصالة والسالم .ومل يكن ابن عريب
أول من قال يف اإلسالم باحلقيقة املحمدية وأسبقيتها عىل وجود العامل ،إذ قد سبقه إىل ذلك العديد
من الصوفية اإلسالميني ،أمثال سهل التسرتي واحلكيم الرتمذي وغريهم ،والذين استندوا يف ذلك
عىل نصوص دينية ،وإشارات عرفانية( .)1٢غري أن ما يميز ابن عريب هو أن معاجلته هلا تضمنت أبعادا
ميتافيزيقية تتجاوز ،ربام ،ما تضمنته نظرياهتم يف احلقيقة املحمدية وذلك بعد أن قدم هلذه النظرية
الصوفية األساس الفلسفي الذي كانت تفتقده ،وذلك عندما تبنى القول بالغائية امليتافيزيقية.
وكام تبنى ابن عريب الغائية امليتافيزيقية ،نراه يتبنى أيضا نظرية الفيض ،وذلك يف تفسريه
لكيفية ظهور وجتيل الذات اإلهلية .فتصور ابن عريب لظهور الذات اإلهلية وبروزها من اخلفاء إىل
العلن يتم ،وكام سنرى أيضا ،من خالل فيوضات ذاتية حتدث هلذه الذات اإلهلية .وتبدأ هذه
الفيوضات بالفيض األقدس ،لكي تنتهي مع الفيض املقدس الذي هو آخر مراتب ظهور الذات
اإلهلية يف صورة العامل املادي .وكام يتبنى ابن عريب نظرية الفيض ،سوف نرى أنه يتبناها بجميع ما
يرتتب عليها من لوازم فلسفية :من كون الفيض رضوري ًا ،وأزلي ًا ،ودوري ًا أيضا.
إن ما سبق حيتم علينا أن نراعي أمرين عند تناول نظرية اإلنسان الكامل عند ابن عريب:
األول ،هو أن تصور ابن عريب لإلنسان الكامل ينبغي أن يفهم من خالل هاتني النظريتني
األساسيتني يف فلسفته الصوفية ،وأعني هبام :نظرية الغائية امليتافيزيقية ،ونظرية الفيض .األمر
اآلخر ،هو أن هناك ارتباط فكري واضح للعيان قائم بني ابن عريب وبني ابن سينا .ذلك أن ابن عريب
عندما وضع تصوره لإلنسان الكامل ،فإنه قد وضعه من خالل توظيفه لكل من نظريتي الفيض
والغائية امليتافيزيقية والل تان مها أيضا ،وكام رأينا أعاله ،شكلتا حجر الزاوية يف تصور ابن سينا
لعالقة األلوهية والعامل .من هنا ،فإن أي تناول لتبني ابن عريب هلاتني النظريتني ينبغي أن يأخذ يف
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اعتباره هذا االرتباط الفكري القائم بني ابن عريب وابن سينا .يف عريض لنظرية ابن عريب يف اإلنسان
الكامل سأقترص عىل كتابيه فصوص احلكم ،والفتوحات املكية .سأبدأ أوال بتناول نظرية الفيض
عند ابن عريب والتي من خالهلا يصف كيفية بروز الذات اإلهلية من اخلفاء إىل العلن ،لكي أنتقل
بعدها إىل توضيح كيفية توظيف ابن عريب للغائية امليتافيزيقية يف تطويره لنظريته يف اإلنسان الكامل.
كانت الغائية امليتافيزيقية مع كل من املعتزلة وابن سينا ،وكام رأينا سابقا ،تنطلق من فرضية
أسبقية اخلري عىل الوجود .ولقد ظهر ذلك جليا يف كل من مبدأ الصالح واألصلح ،ونظرية العناية
اإلهلية ،حيث يتم تفسري الفعل اإلهلي يف كل منهام بأنه األفضل .ولقد كان ذلك أمرا مفهوما يف ظل
رؤية تقول بثنائية األلوهية والعامل حيث يصبح من الرضوري تقديم تفسري للعالقة بني األلوهية
والعامل يأخذ يف اعتباره كامل الفعل اإلهلي .أما يف مذهب يقوم عىل القول بوحدة الوجود ،وأن ليس
هناك سوى ذات واحدة تتجىل من اخلفاء إىل العلن ،فإن العالقة ستكون حينئذ بني مراتب هذه
الذات الواحدة ،إذ ال ثنائية بني األلوهية والعامل .من هنا فإن هناك حاجة العتامد فرضية جديدة
يمكن من خالهلا تفسري العالقة بني مراتب هذه الذات ،وذلك ببيان السبب يف ظهورها من اخلفاء
إىل العلن .وكان أن وجد ابن عريب هذا التفسري يف حمبة هذه الذات اإلهلية ألن تُعرف .وملا كانت
املعرفة تشرتط وجود عارف ،كان ال بد من وجود مثل هذا العارف ،والذي هو اإلنسان الكامل.
ولكي يوجد اإلنسان الكامل تبدأ الفيوضات اإلهلية.
بالنسبة البن عريب ،فإن إجياد اهلل تعاىل للعامل جاء نتيجة لفيوضات ذاتية حتدث للذات
اإلهلية تربز بواسطتها هذه الذات اإلهلية من اخلفاء إىل العلن .والسبب يف حصول هذه الفيوضات
هو احلب .فالذات اإلهلية حتب أن تُعرف ،وهلذا أوجدت اخللق .وهو حيتج يف هذا الصدد بحديث
هو يف رأيه صحيح كشفا غري ثابت نقال ،والقائل" :كنت كنزا خمفيا مل أعرف ،فأحببت أن أعرف
فخلقت اخللق وتعرفت إليهم فعرفوين" .فالعلة من إجياد اخللق مرجعه ،بحسب ابن عريب ،حمبة
الذات اإلهلية ألن تُعرف .وملا كانت هذه املعرفة ال تتحقق إال بوجود عارف ،كان ال بد من إجياد
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هذا العارف الذي بواسطته ستتحقق الغاية من إجياد العامل .والذي هو ليس سوى اإلنسان
الكامل( . )1١وملا كانت الغاية وإن تأخرت يف الوجود ،إال أهنا دائام متقدمة يف الفكر ،كانت عملية
الفيض والتجيل والذي نتج عنها ظهور العامل ال بد وأن جتد نقطة بدايتها مع اإلنسان الكامل .من
هنا كان عىل ابن عريب أن جيعل من اإلنسان الكامل هو الباعث احلقيقي يف إجياد الذات اإلهلية للعامل،
لكي تبدأ عملية الفيض أو إجياد العامل ،والتي تبدأ بالعامل أوال ،لكي تكتمل ،ثانيا وبعد ذلك،
باإلنسان الكامل .من هنا كان وجود اإلنسان الكامل هو السبب يف أن تبدأ الذات اإلهلية يف عملية
الفيض والتجيل.
ويمكن توضيح عم لية التجليات التي حتدث للذات اإلهلية والتي بسببها تم إجياد العامل
عىل النحو التايل :ففي األزل هناك الذات اإلهلية ،وال يمكن معرفتها أو وصفها لكوهنا ،يف رأيه،
متعالية عن كل وصف ونعت .وهو يطلق عىل هذه املرتبة اسم الوجود املطلق ،والكنز املخفي .ثم
إن هذه الذات اإلهلية حتب أن ترى كامالهتا وآثار أسامئها يف اخلارج ،وذلك لكي تُعرف .وهذه
املعرفة ال بد هلا من عارف ،فاقتضت الذات اإلهلية وجود هذا العارف والذي به ستتحقق املعرفة أو
رؤية الذات اإلهلية فيه لكامالهتا وآثار أسامئها .ولكي يوجد هذا العارف والذي من خالله ستتحقق
معرفة الذات اإلهلية بدأت هذه الذات اإلهلية يف التجيل والظهور .وعملية الظهور للذات اإلهلية
تكون بالربوز من اخلفاء إىل العلن وذلك من خالل جتليني :التجيل األول ،وهو يطلق عليه الفيض
األقدس ،وبه حتصل األعيان الثابتة واستعداداهتا يف احلرضة العلمية ،أو العلم اإلهلي .والتجيل
الثاين ،ويسميه بالفيض املقدس ،وبه تربز هذه الذات اإلهلية من احلرضة العلمية إىل صورة العامل
املادي يف اخلارج .وإذا أردنا أن نقوم بعملية ترتيب هلذه الفيوضات اإلهلية وما ينشأ عنها ،فيمكننا أن
نقول :إن هناك أوالً الذات اإلهلية يف مرتبة اخلفاء ،يليها مرتبة اإلنسان الكامل ،الذي اقتىض منها
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التجيل والظهور .يليه مرتبة األعيان الثابتة والتي حصلت نتيجة الفيض األقدس ،وأخريا هناك
ظهور الذات اإلهلية يف مرتبة العامل اخلارجي والذي كان نتيجة الفيض املقدس .وهذه الفيوضات
التي حتدث للذات اإلهلية هي يف رأيه رضورية وأزلية .فابن عريب يصف هذا الفيض بأنه" :الدائم
الذي مل يزل وال يزال"( .)11كام أن التقدم والتأخر يف هذه الفيوضات هو تقدم وتأخر منطقي.
كانت تلك إذا عملية إجياد العامل عند ابن عريب ،أو بروز هذه الذات اإلهلية من اخلفاء إىل
العلن .بيد أن عملية إجياد العامل لوحدها غري كافية ،إذ ملا كان املقصود من عملية اإلجياد برمتها هو
أن تُعرف هذه الذات ،وهذه املعرفة ال تتحقق إال ملن تتجىل فيه األسامء اإلهلية مجيعها ،وهو اإلنسان
الكامل ،كان ال بد من وجود هذا اإلنسان الكامل .والسبب يف ذلك أن الفيض ،وكام مر بنا سابقا،
هو أمر دوري .ف األسامء اإلهلية كانت يف البداية جمتمعة يف عني واحدة هي الذات اإلهلية ،وذلك قبل
الظهور والتجيل .وملا كان اهلدف من التجيل هو ظهور هذه األسامء اإلهلية بكامالهتا وآثارها يف
اخلارج جمتمعة يف عني واحدة ،كام كانت جمتمعة قبل ذلك يف الذات اإلهلية ،اقتىض هذا الظهور
والتجيل أن ينتهي ويقف عند وجود عني واحدة أيضا جيتمع فيها ظهور مجيع هذه األسامء اإلهلية
بكامالهتا .وملا كانت األسامء تظهر وتتجىل يف العامل متكثرة ،مل حيصل الغرض النهائي من التجيل ،إذ
ال بد من أن تتساوى نقطة النهاية يف عملية الفيض مع نقطة البداية ،وهو ما ال يتحقق إال بأن جتتمع
هذه األسامء والكامالت اإلهلية يف عني واحدة تكون مظهرا هلا ،وليس سوى اإلنسان الكامل ،إذ هو
الذي تظهر أو تتجىل فيه مجيع األسامء والكامالت اإلهلية .وبتجيل األسامء اإلهلية كاملة يف عني
واحدة هي اإلنسان الكامل تكتمل دائرة الوجود ،بأن ختتتم بعني واحدة تتجىل فيها األسامء اإلهلية
وذلك يف مقابل البداية وهي الذات اإلهلية والتي كانت فيها هذه األسامء اإلهلية جمتمعة .وإذا فاملرتبة
األخرية من عملية الفيوضات ،وهي مرتبة العامل اخلارجي ،غري مقصودة لذاهتا ،بل ملا يرتتب عليها
من وجود اإلنسان الكامل.
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يقرر ابن عريب أن املرتبة األخرية من الفيوضات ،وهي العامل اخلارجي ،عندما ُو ِجدَ  ،فإنه
مسوى ،ال روح فيه .فكان كمرآة غري جملوة"(،)1١
قد ُو ِجد عىل حد تعبري ابن عريب" :وجود شبح
ً
أي غري صقيلة فهناك إذا نقص يعرتيه .وملا كان اإلجياد اإلهلي ،بحسب ابن عريب ،من شأنه أنه ما
َس ّوى حمال إال وأكمل تسويته ،وذلك بأن ينفخ فيه روحا ليكتمل وجوده .فاقتىض األمر اإلهلي إذ ًا
" جالء مرآة العامل .فكان آدم عني جالء تلك املرآة ،وروح تلك الصورة"( .)1٢فآدم عليه السالم،
بحسب ابن عريب ،هو اإلنسان الكامل والذي بوجوده تم وجود العامل ،وبه حصل الغرض من
عملية اإلجياد .وابن عريب وإن أشار إىل آدم عليه السالم عىل أنه هو اإلنسان الكامل ،إال أن اإلنسان
الكامل عىل وجه احلقيقة هو حممد صىل اهلل عليه وسلم ،والذي هو خاتم النبيني .أما األنبياء عليهم
جمىل هلذه احلقيقة وتعينا من تعيناهتا.
الصالة والسالم الذين جاؤوا قبله فهم ً
إذا ،مل يكن ظهور فكرة اإلنسان الكامل مع ابن عريب سوى نتيجة طبيعية للتحول الذي
طرأ عىل الفكرة الرئيسية للغائية امليتافيزيقية يف اإلسالم .فمن تعليل الفعل اإلهلي باخلري سواء كان
ذلك اخلري هو الصالح واألصلح عند املعتزلة أو نظام اخلري عند ابن سينا ،وما يعنيه ذلك من أسبقية
اخلري عىل الوجود ،إىل تعليله باملعرفة وذلك عند ابن عريب ،وما يرتتب عليه من أسبقية املعرفة عىل
الوجود .وكان من نتائج هذا التحول أن تضخمت الذات اإلنسانية والتي ستتحقق من خالهلا هذه
املعرفة لكي تربز لنا يف صورة اإلنسان الكامل .فاإلنسان الكامل ليس نبيا وحسب ينحرص دوره يف
اإلرشاد الديني وإصالح املجتمع ،بل لقد أنيط به دور وجودي ،إذ أصبح هو الباعث احلقيقي
جمىل
للذات اإلهلية عىل الظهور والتجيل ،كام أنه الغاية النهائية من وجود العامل ،وليس العامل سوى ً
من جماليه ،واعتبارا من اعتباراته .بعد ذلك سوف يقوم تالمذة ابن عريب باستثامر نظريته يف اإلنسان
الكامل وامليض هبا إىل أبعاد ميتافيزيقية أرحب ،وخصوصا مع عبد الكريم اجلييل وغريه من متفلسفة
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الصوفية.
مما سبق يمكن القول بأن ابن عريب استطاع ،ومن خالل نظريته يف اإلنسان الكامل ،أن
يقدم تصورا دوريا لعملية ال فيض أكثر إحكاما من الناحية الفلسفية من ذلك الذي قدمه ابن سينا.
فلقد رأينا مع ابن سينا كيف أن نظرية الفيض عند ابن سينا انتهت إىل أن النبي يف مرتبة العقل
املستفاد هو احللقة األخرية التي تنتهي عندها عملية التكوين يف العامل الطبيعي ،وكيف أن وجوده
كان غاية يف حد ذاته عىل مستوى العامل الطبيعي .ذلك أن بوجود العقل املستفاد تكتمل دائرة
الوجود ،والتي ابتدأت بالعقل الكوين وانتهت بالعقل اإلنساين .فكام افتتح الوجود بالعقل األول،
كأول ما فاض عن اهلل تعاىل ،ينبغي أن ختتتم دورة الوجود ،أو الفيض ،بوجود عقل مقابل له .بيد أن
ما انتهت إليه دورة الفيض الوجودية عند ابن سينا كان عقال إنسانيا وليس عقال كونيا .وعليه فإن
النهاية ،يف دورة الفيض الوجودي ،مل تتوافق مع البداية .من هنا جاءت حماولة ابن عريب ،يف تبنيه
لنظرية الفيض ،أن يقدم نظاما وجوديا يقوم عىل فكرة الفيض أيضا ،ولكن بحيث تكون البداية فيه
متوافقة مع النهاية التي انتهت إليها دورة الوجود.
يمكننا إذا أن نرى إىل أي مدى بلغ الرتابط الفكري بني ابن عريب وابن سينا ،بل ومدى
استعانة ابن عريب بأفكار ابن سينا يف تطويره لنظريته يف اإلنسان الكامل ،بحيث يمكن القول بأن
تصور ابن عريب للعالقة بني األلوهية والعامل ال خيرج ،يف جممله ،عن تصور ابن سينا .فابن عريب
يقبل الفيض كعملية من خالهلا تم إجياد العامل ،كام أن هذا الفيض عنده هو يف نفس الوقت أزيل
ورضوري ،كام ويتابع ابن عريب ابن سينا يف كون عملية إجياد العامل ختضع لغائية ميتافيزيقية ،واهلدف
منها  ،عند ابن عريب ،هو إجياد اإلنسان الكامل .كام أن هذا اإلنسان الكامل هو كامل أو صورة هلذا
العامل .وأخريا فإن عملية الفيض مع كل منهام حتدث نتيجة للعلم اإلهلي .مجيع هذه األمور تشري
وبوضوح مدى استعانة ابن عريب بأفكار ابن سينا يف تطويره لنظريته يف اإلنسان الكامل.
بيد أن ابن عريب وإن اتفق مع ابن سينا يف مجيع هذه األمور ،والتي تشكل اإلطار العام
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لفهمه للعالقة بني األلوهية والعامل ،إال أن امليتافيزيقا عند ابن عريب وكام متثلت يف فهمه لكل من
نظريتي الفيض والغائية امليتافيزيقية تبدو أكثر إحكاما من الناحية امليتافيزيقية من ذلك الذي نجده
عند ابن سينا .فكام رأينا ،فإن ابن عريب ويف تبنيه لنظرية الفيض حاول أن جيعل من نقطة النهاية يف
الفيض تتساوى مع نقطة البداية ،حتقيقا لدورية الفيض .كام أن ابن عريب وإن اتفق مع ابن سينا عىل
حمورية صفة العلم اإلهلي كصفة مؤثرة يف عملية الفيض وبالتايل إجياد العامل ،إال أنه خيتلف معه يف
نقطة البداية يف تأثري هذا العلم اإلهلي .فابن سينا جيعله العلم اإلهلي بالعامل ،يف حني ابن عريب يرى
أن هناك مرتبة تسبق علم اهلل تعاىل بالعامل ،وهي علمه تعاىل بذاته .ذلك أن اهلل تعاىل وقبل أن يعلم
العامل كان يعلم ذاته سبحانه وتعاىل .وعليه ،فال بد من أن يتم انتقال العلم اإلهلي من العلم بالذات
اإلهلية ،إىل العلم بالعامل انتقاال منطقيا.
كان إجياد اهلل تعاىل للعامل عند ابن سينا نتيجة لعلمه تعاىل بام يمثله هذا العامل من نظام
للخري .فعلمه تعاىل بالنظام األحسن كان هو السبب يف إجياده للعامل .غري أن الذي فات ابن سينا هنا
هو أن علمه تعاىل بالعامل ال بد وأن يسبقه علمه تعاىل بذاته .والسؤال هو كيف تم االنتقال ،فيام
يتعلق بالعلم اإلهلي ،من العلم بالذات ،إىل العلم بالعامل؟ وابن سينا ال يقدم لنا إجابة عىل هذا
السؤال .بل هو جيمع العلمني يف مرتبة واحدة .فكام رأينا من قبل ،فبالنسبة إىل ابن سينا فإن اهلل تعاىل
يعلم ذاته ويعلم العامل .وعلمه بذاته وأهنا مبدأ لنظام اخلري يف العامل سبب يف إجياده هلذا العامل ملا يعلم
من حتقق نظام اخلري فيه عىل أكمل وجه .وإذ ًا ،فال توجد من قبل ابن سينا أي حماولة لتفسري انتقال
العلم اإلهلي من العلم بالذات إىل العلم بالعامل .غري أنه يف نظام ميتافيزيقي يقوم عىل الرتابط
الرضوري بني مجيع مراحله ،بحيث أن كل خطوة تالية فيه تنتج منطقيا عن التي قبلها عىل وجه
الرضورة واللزوم ،واللذان مها رشط التفكري امليتافيزيقي ،نحن بحاجة إىل أن نعرف كيف أمكن
للعلم اإلهلي أن ينتقل من العلم بالذات إىل العلم بالعامل.
إن هذه املرتبة والتي أغفلها ابن سينا ،أقصد مرتبة العلم بالذات ،هي ،يف احلقيقة ،التي
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يبدأ منها ابن عريب سلسلة الفيوضات أو التجليات التي تطرأ عىل الذات اإلهلية .فابن عريب يقرر أن
ال ذات اإلهلية تعلم ذاهتا ،وعلمها بذاهتا يؤدي هبا إىل أهنا حتب أن تعرف ،وملا كانت املعرفة تتوقف
عىل عارف ،شاءت هذه الذات أن يوجد هذا العارف ،والذي هو اإلنسان الكامل .وملا كان وجود
هذا العارف مرتبط ًا بوجود العامل ،كان ال بد وأن يوجد هذا العامل أيضا ،وبالتايل أصبح العامل ممكن ًا
أن ُيعلم .وإذا فانتقال العلم اإلهلي من العلم بالذات إىل العلم بالعامل كان حمكوما بخطوات منطقية،
يلزم بعضها عن البعض اآلخر لزوما رضوريا.
فإذا أردنا أن نضع هذا كله يف لغة ابن عريب فحينئذ سنقول :إن الذات اإلهلية تعلم ذاهتا،
فتحب أن تعرف ،فتشاء وجود العارف والذي بوجوده تتحقق معرفة الذات .ويف هذه املرتبة
العلمية حيث ال تعلم الذات إال ذاهتا ،يتموضع اإلنسان الكامل .فالعلم به ،إذا ،يسبق العلم بالعامل.
ثم إن هذا احلب من قبل الذات اإلهلية ألن تعرف ينتج عنه الفيض األقدس ،والذي بسببه وكنتيجة
له تربز ا ألعيان الثابتة يف احلرضة العلمية أو العلم اإلهلي .وهذه األعيان الثابتة هي صور لألشياء
التي ستوجد بعد ذلك يف اخلارج .وإذا ،فالعلم باألعيان الثابتة والتي هي حقائق أو صور األشياء
التي ستوجد يف اخلارج كان نتيجة للفيض األقدس ،ومرتتب عليه .وقبل هذا الفيض وقبل تلك
املرتبة مل يكن هناك حتقق لألعيان الثابتة يف العلم اإلهلي .وبعبارة أخرى مل يكن هناك علم بالعامل .ثم
إن األعيان الثابتة ترغب هي بدورها أن ترى آثارها متحققة يف اخلارج ،فتسأل األسامء اإلهلية أن
تسمح آلثارها بأن توجد يف اخلارج ،فيحدث الفيض املقدس والذي نتيجته هو وجود العامل
اخلارجي .وإذا ،فلكي يوجد اإلنسان الكامل ،والذي هو اهلدف األقىص من عملية اإلجياد ،كان ال
بد وأن يوجد العامل قبل ذلك .ولعله هلذا السبب كان الفيض عند ابن عريب ذا مرتبتني :أقدس ،وبه
توجد األعيان الثابتة يف العلم اإلهلي ،ومقدس وبه تظهر آثار هذه األعيان يف صورة العامل اخلارجي،
يف حني أنه كان عند ابن سينا فيض ذو مرتبة واحدة يتعلق بوجود العامل مبارشة يف اخلارج.
كان ال بد من وضع ابن عريب ونظريته يف اإلنسان الكامل يف سياق بيئته الفكرية املبارشة.
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إذ أن مثل هذا الوضع سيوضح لنا األسئلة التي كان ابن عريب يشتغل عليها يف تطويره لنظريته يف
اإلنسان الكامل ،وكيفية معاجلته هلا .إن الربط بني ابن عريب وابن سينا ،ال يمكن استنتاجه فقط من
كيفية استثامر ابن عريب لنظريات ابن سينا يف تطويره لنظريته يف اإلنسان الكامل ،بل إهنا لتظهر أيضا
يف حماولة ابن عريب لتجاوز ابن سينا يف بعض املواضع إىل ما هو أكثر إحكاما من الناحية الفلسفية.
وإن هذا الفهم ليس بعيدا عام يقرره ابن عريب نفسه يف مقدمته لكتابه الفتوحات املكية،
وذلك عندما يصنف اعتقادات أهل اإلسالم إىل مراتب أربع ،والتي يقوم بوضعها يف صورة
تصاعدية :فيبدأها بعقيدة العوام من أ هل التقليد والنظر ،ثم تأيت يف رتبة أعىل منها عقيدة املتكلمني،
أو ما يطلق عليه هو بعقائد أهل الرسوم ،يليها يف املرتبة ما يطلق عليه "عقيدة خواص أهل اهلل من
أهل طريق اهلل من املحققني أهل الكشف والوجود"  .ثم ما ييل هذه العقيدة يف الرتبة هي عقيدة
خالصة اخلاصة .و هو يقوم برشح العقائد الثالث األوىل ،والذي يتبني من رشحه هذا هو أن
املقصود بالرتبة الثانية عقائد املتكلمني من األشاعرة ،وباملرتبة الثالثة ،والتي فيها ينتقد آراء
األشاعرة ،مزيج من آراء كل من املعتزلة والفالسفة .أما عقيدة خاصة اخلاصة فلم يقم برشحها،
بل ،وكام يذكر هو ،وضعها مبثوثة يف كتابه الفتوحات املكية ،ملن كانت لديه القدرة عىل فهمها(.)٣٠
وما هيمنا هنا هو هذا الرتتيب التصاعدي هلذه املعتقدات ودالالته الفكرية .إذ أن هذا يشري إىل أن
ابن عريب ينظر إىل عقائد كل مرتبة عىل أهنا متضمنة بشكل أو بآخر يف املرتبة التي تعلوها ،بمعنى أن
املرتبة األعىل ينبغي أن ينظر هلا عىل أهنا أكمل من عقائد املرتبة التي أدنى منها ،وذلك من حيث
اإلحكام والنظر .ومن هنا يمكن أن نستنتج أن عقائد خالصة اخلاصة تأيت أكثر إحكاما من الناحية
الفكرية لعقائد الفالسفة.
اخلامتة:
ظهر لنا مما سبق أن توظيف م بدأ الغائية امليتافيزيقية يف اإلسالم يف مراحلها الثالث التي

-٣٠

ابن عريب ،الفتوحات املكية ،ج ،1ص ٢1-٢1
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مرت بنا كان هبدف إضفاء معنى عىل الفعل اإلهلي ،سواء يف عالقته باإلنسان ،أو عالقته بالعامل ،أو
يف عالقته بمراتب جتليات الذات اإلهلية .كام تبني لنا أن هناك تطورا تارخييا خضع له هذا املبدأ
امليتافيزيق ي بعد ظهوره ألول مرة عىل يد املعتزلة ،بحيث يمكن النظر إىل تناول الالحق عىل أنه جاء
تطويرا يف بعض جوانبه ملعاجلة السابق له .ولعل هذا هو ما برر تناول كل من املعتزلة وابن سينا
وابن عريب يف تبنيهم للغائية امليتافيزيقية يف سياق فكري واحد .وأخريا ،فإن التحول الذي طرأ عىل
هذا املبدأ الفلسفي من األخذ به عىل املستوى الكوين إىل القول به عىل املستوى اإلنساين جاء نتيجة
للتحول الذي طرأ عىل هذا املبدأ من القول بأسبقية اخلري عىل الوجود ،يف القول بالصالح واألصلح
أو بعد ذلك بنظام اخلري يف العامل ،إىل القول بأسبقية املعرفة عىل الوجود ،كام رأيناه مع ابن عريب يف
نظريته عن اإلنسان الكامل.
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