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 الفصل األول
 الفلسفة والتصوف بعلم الكالمصلة 

 :تبني لنا من دراستنا ملوضوعي علم الكالم والتصوف يف األبواب السابقة نتائج أمهها
هي أنه كان علما يبحث يف العقائد  أن علم الكالم اإلسالمي كان له وظيفة وغاية يف القرون الثالثة األوىل، .أ

حبثا مستقال، وكانت غايته معرفة النفس ما جيب هلا من االعتقادات باألدلة العقلية، مث تغريت نظرة الناس إىل 
هذا العلم بعد القرن الرابع اهلجري، فأصبح له، تبعا هلذا الوضع اجلديد، تعريف جديد وغاية جديدة، فأصبح 

 .حلجاج عن العقيدة باألدلة العقلية، وليس علما يبحث فيما جيب االعتقاد بهيعرف بأنه علم وظيفته ا
 
إن التصوف بدأ يف اإلسالم بصورة حركة تقشفية كان الطابع املميز هلا الزهد والتعبد، مث صار له أبعاد . ب

لى رأسهم أخالقية وعقيدية واضحة بعد القرن الثالث، وذلك بفعل اهلجوم الذي شنه عليه بعض الفقهاء وع
ظهور اإلمام الغزايل  مث إن، 1أمحد بن حنبل، وابو زرعة وأمثاهلما حبجة أنه يصرف أصحابه عن ظاهر العبادة

واهتمامه ابراز البعدين العقيدي واألخالقي للتصوف اإلسالمي عن طريق منهج فلسفي مدعم باألدلة العقلية 
، فظهرت بعد ذلك من جهة، مؤلفات السهراوردي مهد للتصوف اإلسالمي للولوج يف عامل الفلسفة ومناهجها

واجللدي والدواين وصدر الدين الشريازي وكلهم من أنصار املنهج اإلشراقي، ومن جهة أخرى، مؤلفات ابن 
، )هـ٨٣٢ت(، واجليلي )هـ٥٦٠ت(، وابن عريب )هـ٣٣٩ت(مسرة، واخوان الصفا وابن قسي، والفارايب 

تصوف اإلسالمي قد خاض يف حبار الفلسفة، ولكنه مع ذلك استطاع أن من أنصار االحتادية، وهكذا أصبح ال
حيافظ أهدافه وإن غري مناهجه، فكان البعدان األخالقي والعقدي واضحني كل الوضوح يف كل املراحل اليت مر 

ىل أن هبا التصوف اإلسالمي حىت انتهى إىل الكوراين، والنابلسي، يف هناية القرن السابع عشر امليالدي فذهبا إ
 . أي أن االحتاد قمة التوحيد2"مذهب وحدة الوجود هو أصح ما تؤول به شهادة أن ال إله إال اهللا"

وجبانب هذه اخلالصة اليت انتهينا إليها، فإننا رفضنا رفضا تاما الدراسات اليت تذهب إىل القول بوجود مذاهب 
مي، وكذلك القول بوجود مدراس خمتلفة أو تيارات خمتلفة مستقلة بعضها عن بعض يف تاريخ التصوف اإلسال

يف التصوف اإلسالمي، وال يعين ذلك أننا ننكر أن التصوف اإلسالمي نشأ يف مناطق خمتلفة كالبصرة والكوفة 
وبغداد والشام وغري ذلك من البلدان اإلسالمية، كما أننا ال ننكر وجود التيارات الفكرية يف التصوف اإلسالمي 

تيار التقشفي، ولكننا نعترب هذه التيارات موجات فكرية نشأت يف التصوف اإلسالمي يف كالتيار الفلسفي وال
مراحله املختلفة اليت مر هبا، فهي تيارات يكمل بعضها بعضا وليست مذاهب أو تيارات متعارضة متناقضة أو 

ية للمجتمع منفصلة بعضها عن بعض، بل كل ما هنالك أهنا ظهرت يف فترات خمتلفة لتليب احلاجة الروح
اإلسالمي بشرط أن تكون مالئمة للبيئة الفكرية احمليطة به، ففي الفترة اليت كان التفكري العملي هو السائد يف 
األوساط الفقهية والتجسيم والتشبيه يف البيئة العقدية، وذلك يف القرنني األول والثاين اهلجريني، جند التصوف 
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وعندما تغلغل منهج التأويل املتطرف يف اجملال الفقهي وتفسري القرآن مييل إىل احللول كما جنده عند احلالج، 
على ما كان احلال عند أهل العراق، وكذلك يف األحباث الكالمية، كما تشهد له دراسات املعتزلة جند التصوف 
يف قد دخل عصرا جديدا وهو عصر التمويهات وظهور الرموز والشطحات، ويف الفترة اليت سيطر التفكري احلر

يف ساحات الفقه والعقيدة وهي الفترة اليت ميثلها ابن حنبل واألشعري واملاتريدي جند التصوف أيضا يدخل يف 
مرحلة مالئمة هلذا النوع من التفكري السائد، فنجد مجيع املتصوفة يؤكدون أن مصادر علومهم إمنا هي القرآن 

 األقوال على ألسنة املتصوفة القدامي للتأكيد على والسنة، على ما جنده مدونا عند القشريي، بل وضع كثري من
هذا اجلانب، كذلك نرى يف الفترة اليت دخل التفكري الفلسفي يف الفكر اإلسالمي بدءا بعلم أصول الفقه وإنتهاء 
بعلم الكالم جند التصوف أيضا خيوض يف حبار الفلسفة ابتداء من الفارايب ومرورا بالشيخ الرئيس وإنتهاء حبجة 

سالم الغزايل، وعندما دخل الفقه يف مراحله األخرية وكثرت فيه املناقشات االفتراضية العقيمة ودخل علم اإل
الكالم األشعري مرحلة التدهور والتقليد مبناهج الفلسفة على ما نراه عند اإلجيي والبيضاوي، نرى التصوف 

 وهي املرحلة اليت ظهر فيها ابن عريب أيضا يدخل يف مرحلة مشاهبة لتلك اليت مير هبا علم الكالم والفقه
والسهراوردي املقتول، وكل ذلك إن دل على شيء فإمنا يدل على أن حركة التصوف كانت حركة متصلة 
بالبيئة الفكرية اإلسالمية بشىت تياراهتا الفكرية سواء كانت فقهية أو عقدية أو فلسفية وبكلمة أخرى فنحن نؤمن 

مي عامة وللتصوف اإلسالمي خاصة، وإذا رفضنا وجود تيارات خمتلفة أو بالوحدة العضوية للفكر اإلسال
مذاهب متناقضة يف التصوف اإلسالمي فإن من األوىل أن نرفض األقوال اليت تذهب إىل وجود تصوف هندي أو 

 .فارسي أو يوناين يف الفكر اإلسالمي
 

 مكانة علم الكالم والتصوف من وإذا رجعنا إىل الغرض الذي من أجله وضع هذا الفصل وهو البحث عن
الفلسفة، فإننا ال شك حباجة إىل النظر يف مفهوم الفلسفة، ولكن من البني أيضا أن مفهوم الفلسفة مل يكن واحدا 
لدى مجيع املدارس الفلسفية، بل من املعلوم لدى دارسي الفلسفة أنه تغري من فيلسوف إىل فيلسوف، ومن عصر 

أن علم الكالم والتصوف كان هلما جوانب اقتربت كثريا أو قليال من الفلسفة يف إىل عصر آخر، أضف إىل ذلك 
بعض احلاالت، وقد استخدم املتكلمون واملتصوفة يف احباثهم مناهج فلسفية أحيانا، ويالحظ أن استعمال املناهج 

دية أو غريهم ممن الفلسفية كانت ظاهرة عامة لدي املتكلمني خاصة سواء أكانوا أشاعرة أو معتزلة أو ماتري
اشتغلوا يف الكالم، وأما املتصوفة فهم أقل تأثرا بالفلسفة إذا قورن باملتكلمني، ولذلك اختلفت نظرة الباحثني إليه 

، يف حني يرى آخرون أن 3كمبحث من مباحث الفلسفة، فريى بعضهم أن التصوف موضوع بعيد عن الفلسفة
، ولقد دأب أغلبية الباحثني التفريق بني 5سما من املباحث الفلسفية، واعتربه آخرون ق4التصوف هو الفلسفة احلقة

هذه العلوم عن طريق مقارنة مناهجها، فالفلسفة تتبع منهجا عقالنيا صرفا للوصول إىل غاياهتا، كما أن علم 
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الذوق الكالم يتبع منهجا عقالنيا ممزوجا بأدلة نقلية للوصول إىل غاياته، وأما التصوف فهو علم يعتمد على 
 .والكشف، وعلى هذا األساس تراءا لكثري من الدارسني أن هناك بونا شاسعا بني هذه العلوم الثالثة

 
 
 هل اعتبار علم الكالم والتصوف من املباحث الفلسفية أمر جديد؟. ١

 منهج ويدعون إجياد" املدرسة اإلسالمية احلديثة"هناك عدد من الباحثني املعاصرين يطلقون على أنفسهم أتباع 
جديد لدراسة الفلسفة اإلسالمية مفاده أن مصطلح الفلسفة اإلسالمية يشمل الفلسفة أو احلكمة وعلم الكالم 

، ولكن هل هذا الرأي جديد كما يدعيه أنصاره؟ إن اعتبار هذه العلوم من العلوم 6والتصوف وعلم أصول الفقه
ن املتكلمني وضعوا علمهم ليقوم مقام املنطق الفلسفية ليس أمرا جديدا بل هو قدمي، وقد ذكر املؤرخون أ

، وإمنا اجلديد هو ختصيص مصطلح 8، كما اعتربوا الكالم والتصوف والفقه من أعلى مراتب احلكمة7اليوناين
الفلسفة اإلسالمية هبذه العلوم أعين بعلم الكالم والتصوف وعلم أصول الفقه، لدى من يسمون أنفسهم أتباع 

 .ديثةاملدرسة اإلسالمية احل
 

واحلقيقة أن املؤرخني القدماء كابن خلدون والتهاوين وحاجي خليفة وأيب حيان التوحيدي وغريهم اعتربوا علم 
الكالم والتصوف وأصول الفقه من العلوم اليت تبحث عن احلكمة، ألن هذه العلوم تبحث عن احلقيقة الدينية، 

حث عن احلكمة واحلقيقة فهي أوىل أن تسمى بالفلسفة، والشريعة هي احلكمة، وإذا كانت وظيفة هذه العلوم الب
 .أو تعترب قسما من العلوم الفلسفية اليت تبحث عن احلكمة اإلهلية

 
، وإن اختلفت مناهجها، فهي كلها تبحث عن احلقيقة واحلكمة، 9إذن هناك وحدة يف الغاية بني هذه العلوم

 .ك صلة محيمة بني هذه العلوموهذا الذي جعل كثريا من علماء املسلمني يرون أن هنا
وسبب ذلك على ما يبدو أن كال من الفالسفة اإلهليني واملتصوفة واملتكلمني استخدموا العقل والنقل واحلدس أو 
الكشف كمنهج للوصول إىل الغاية اليت يرمي إليها كل فريق ولكن كان امليل إىل منهج معني أكثر من غريه من 

 من هذه الفرق، فالفيلسوف يعتمد على منهج عقالين ولكن هذا ال يعين أنه املناهج األخرى واضحا لدى كل
، وكذلك املتكلم يعتمد على منهج 10يتنكر للمنهج الكشفي أو احلدس واحلقائق اليت تصل إليه عن طريق الوحي

أنه لقي قياسي أو نقلي، كما أن املتصوف يعتمد على الكشف ويأخذ أيضا املنهج العقالين، وقد ذكر ابن عريب 
مرة بالفيلسوف الشهري أيب الوليد ابن رشد، فسأله ما إذا كان هناك تطابق بني ما لديه من املعارف مما عنده من 

، وتفسري ذلك على ما يبدو أن ابن عريب يريد أن يقول البن رشد 11) نعم ال(احلقائق، فأجاب ابن عريب بـ
وهذا يفهم من سياق القصة ألنه رّد عليه )  املنهج خمتلفهناك تطابق بني ما عندك من احلقائق وما عندنا ولكن(
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عندما سأله ابن رشد للمرة الثانية، فاملتصوفة ال ينكرون قيمة املنهج الفلسفي العقالين " نعم ال" بنعم أوال، مث قال
 ، وهو ليس فقط الكشف عن اإلله بل الكشف12وإمنا يرونه قاصرا عن بلوغ الغرض الذي يرمي إليه املتصوفة

 .13عنه واالتصال به
 
 هل املتكلم فيلسوف؟. ٢

ومن جهة أخرى مييز البعض الفيلسوف من املتكلم بقوهلم إن املتكلم يعتقد مث حياول أن يؤيد اعتقاده بأدلة 
عقلية، يف حني ال يسلم الفيلسوف شيئا قبل البحث والتقصي، فهو يبحث مث يعتقد على عكس ما هو عليه 

رق بني املتكلم والفيلسوف هبذه الطريقة املفكر اإلسالمي الشهري ابن خلدون إذ يقول املتكلم، ومن حاول أن يف
واعلم أن املتكلمني ملا كانوا يستدلون يف أكثر أحواهلم بالكائنات وأحواهلا على وجود الباري "يف مقدمته 

 وهو بعض من هذه وصفاته، وهو نوع استدالهلم غالبا، واجلسم الطبيعي ينظر فيه الفيلسوف يف الطبيعيات
الكائنات، إال أن نظره فيها خمالف لنظر املتكلم وهو ينظر يف اجلسم من حيث يتحرك ويسكن واملتكلم ينظر فيه 
من حيث يدل على الفاعل، وكذا نظر الفيلسوف يف اإلهليات إمنا هو نظر يف الوجود املطلق وما يقتضيه لذاته، 

لى املوجد وباجلملة فموضوع علم الكالم عند أهله إمنا هو العقائد ونظر املتكلم يف الوجود من حيث أنه يدل ع
 وتابعه الباحثون يف 14.."اإلميانية بعد فرضها صحيحة من الشرع من حيث ميكن أن يستدل عليها باألدلة العقلية

ذلك، ولكن هل هذا التفريق جوهري أم إنه شكلي فقط ال يتطرق إىل حقيقة كل من املنهج الفلسفي 
مي؟ إن القول بأن الفيلسوف يبدأ حبثه من غري أن يسلم أو يعتقد شيئا ليس بصحيح، وذلك أنه يؤمن والكال

على األقل أن هناك شيئا ميكن أن يفكر فيه وهذا الشيء رمبا يكون الكون أو اهللا أو الوجود بأكملها أو هو 
أنا أفكر إذن أنا " املشهورة ذاته أعين الفيلسوف نفسه، ولذلك يقول ديكارت أب الفلسفة احلديثة كلمته

ومعلوم أن هذه الفكرة مل تأت بالبحث واالستدالل املنطقي وإمنا جاءت عن طريق احلدس، فهذا يعين " موجود
أن الفيلسوف يؤمن بشيء أو يسلم بوجود شيء سواء أكان هذا الشيء ماديا أو معنويا، وهذا يف احلقيقة واضح 

نظر الفيلسوف يف اإلهليات إمنا هو نظر يف الوجود املطلق وما يقتضيه وكذا "من كالم ابن خلدون وهو قوله 
، وخالصة القول أن الفيلسوف ال يسلم شيئا معينا حمددا مسبقا كما أنه ال يعتقد، أما أنه يسلم بوجود "لذاته

ء أكان هذا املطلق غري املتعني أو الالحمدود فهذه حقيقة ال مراء فيها، فالفيلسوف يؤمن أن هناك وجودا، سوا
الوجود متمثال يف ذاته أم يف ذات غريه، وسواء أكان هذا الوجود ماديا أو معنويا، مث يبحث يف هذا الوجود 

 .املطلق فيعتقد أو يسلم يف املتعني الذي توصل إليه يف حبثه
 يؤيدها وإذا كان هذا حال الفيلسوف ومنهجه يف البحث يف الوجود فما هو منهج املتكلم؟ هل يسلم عقيدة مث

 بأدلة عقلية كما يرى ابن خلدون أم أن هناك شيئا آخر يف ذهن املتكلم يبحث عنه؟ 
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الشك أن هناك إشكاال يف الفكرة اليت يعرضها علينا ابن خلدون يف هذه القضية وذلك أنه يقول إن املتكلم 
ذا الكالم يكمن يف أن ابن يفترض بصحة العقيدة اإلميانية مث يستدل عليها باألدلة العقلية، واألشكال يف ه

خلدون يقول لنا أن املتكلم يؤمن بشيء مث يربهن عليه، وهذا غري منطقي ألنه حتصيل حاصل، فاإلنسان إذا آمن 
بشيء ثبت عنده، ال حيتاج إىل التدليل عليه، ألن األمور اليت تثبت عن طريق اإلميان أوضح وأرسخ يف النفس من 

تدالل، فهذا اإلشكال نتيجة لتصور ابن خلدون لوظيفة علم الكالم وغايته، فهو األمور اليت تثبت عن طريق االس
يرى كما هو بني من تعريفه لعلم الكالم أن هذا العلم علم دفاعي، وأن املتكلم يشتغل يف هذا العلم ال ليستزيد 

جعله يفرق بني املتكلم منه إميانا ويقينا يف اعتقاده بل لريد على أعداء الدين وعلى املبتدعة، وهذا هو الذي 
 .والفيلسوف بالطريقة اليت مرت بنا

 
وإذا نظرنا هذه القضية نظرة فاحصة جند أن املتكلم يبحث ليعتقد وال خيتلف يف احلقيقة عن الفيلسوف من هذه 
الناحية شيئا، وهو أيضا يسلم بوجود كائن أمسى أو بوجود الكون أو الوجود بشكلها املطلق، وهذا ال خيتلف 

 ـ على األقل ـ األفكار املوجودة مسبقا يف ذهن الفيلسوف واليت أشرنا إليها، فالفيلسوف كما قلنا يسلم عن
بوجود شيء ميكن البحث عنه، وإال فليس هناك أي مربر للتفكري، وكذلك املتكلم يفترض بوجود شيء، سواء 

مهما، ألن تسليم وجود شيء غري متعني أكان هذا الشيء موجودا مطلقا أو عاملا، أو إهلا، وهذا حبد ذاته ليس 
ال معىن له يف احلقيقة، وإمنا املهم أن كال من املتكلم والفيلسوف ال يثبتان وال يعتقدان بأمور معينة حمددة قبل 
البحث والتحري، ولذلك جند املتكلمني جيعلون النظر أول الواجبات، ألن إثبات املعتقدات حتدد عن طريقه، 

ود إله أو خالق ال معىن له إال إذا حتدد يف أذهاننا تصورا كامال لتلك الفكرة اليت نفرض أعين أن افتراض وج
وجودها، ولذلك كان تصور املتكلمني للدين وللعقيدة وهللا خمتلفا متما عن تصور غريهم من أهل الظاهر والباطن 

 .من املسلمني وغري املسلمني
 

 غاية دفاعية فقط ضلل الكثريين من الباحثني عن سواء السبيل، وقد وهكذا تبني لنا أن النظر إىل غاية علم الكالم
تبني أن الوظيفة الدفاعية لعلم الكالم مل تكن هي الغاية القصوى من هذا العلم، كما تصورها األشاعرة، بل 
 جاءت هذه الوظيفة عرضا، وكانت الغاية احلقيقية تكوين أفكار ومعتقدات مستندة إىل العقل ومؤيدة بأدلة
منهجية لتجديد األوضاع العقدية الراهنة، وإال فما معىن هجوم الفقهاء وأهل الظاهر على عقيدة املتكلمني بل 

 .ووصمها بالزندقة والكفر
إن الوظيفة الدفاعية لعلم الكالم جاءت عرضا، وذلك أن على املتكلم، كما هو حال كل داعية، أن يدافع عن 

فهمها ويؤمن هبا، ومن هنا كان املتكلمون يدافعون عن آراءهم فكره ومذهبه وعقيدته بالشكل الذي ي



 
 

 

 

7

واعتقاداهتم ال يف وجه الزنادقة وأعداء اإلسالم فحسب بل يف وجه الفقهاء والصوفية والفالسفة وغريهم من 
 .املسلمني من أتباع التيارات األخرى

 
هو العقائد اإلميانية بعد فرضها موضوع علم الكالم عند أهله إمنا "وإذا صح هذا فإن قول ابن خلدون أن 

 ال يصدق إال على الكالم األشعري، ألن املعتزلة ال يقولون بأن العقائد تثبت بالشرع، 15"صحيحة من الشرع
وإمنا تثبت بالنظر كما هو معلوم، باإلضافة إىل ذلك فإن عبارة ابن خلدون السابقة تدل داللة واضحة أن هناك 

ية بني علم الكالم املعتزيل وعلم الكالم األشعري، كما تدل أصالة علم الكالم فروقا واضحة يف املنهج والغا
 .املعتزيل، ال من حيث التدين بل من جهة متسكه بالعقل كمصدر أويل لعلم الكالم

 
إذا هناك تقارب شديد بني علم الكالم والفلسفة حبيث ميكن أن نقول أن علم الكالم اإلسالمي وخاصة يف 

 يف القرون األربعة األوىل للهجرة والشكل اليت اختذها بعد اإلمام الغزيل كان فلسفة حقيقية، صورته اليت ظهر
وذلك أن علم الكالم يف القرون األربعة األوىل للهجرة كان يتفق مع الفلسفة يف مصادرها وغاياهتا، وإن كان 

الفقه، ويف الفترة الثانية وهي تبدأ هناك يف املنهج بعض االضطراب، وسبب ذلك أنه اعتمد يف تلك الفترة مناهج 
من بداية القرن السادس اهلجري فإن علم الكالم اعتمد اعتمادا كليا على مناهج الفلسفة وكان هناك اضطراب 
أيضا يف املصادر والغايات، إذ أن األشاعرة أخروا العقل من مرتبة الصدارة وقالوا إنه ال يوجب شيئا، ولكن هذا 

تبته وذلك أهنم اعترفوا بكون النظر واجبا، أما غاية علم الكالم فقد أصبحت غاية دفاعية ال مل يغري كثريا من مر
 .حتصيلية، وذلك أيضا يرجع إىل اآلثار اليت تركتها الرتعات الفقهية على علم الكالم

 
 .وفيما يلى ميكن أن نسجل بعض النقاط اليت يظهر جليا التقارب بني الفلسفة وعلم الكالم

 من الفلسفة وعلم الكالم ليس إال أحكاما عقلية خالصة، فالفلسفة تصدر أحكامها على املوضوع إن كال. أ
الذي تبحث عنه استنادا إىل العقل احملض، وكذلك املتكلم يستند إىل العقل يف مجيع أحكامه، وال يستند إىل 

 . يريد توضيحهاالنقل إال بقدر ما يستند به الفيلسوف إىل التجربة ليضرب مثال للفكرة اليت
إن موضوع الفلسفة هو النظر يف الوجود املطلق، وكذلك موضوع علم الكالم هو النظر يف املوجود مطلقا . ب

 .سواء أكان واجبا أو ممكنا
إن كال من الفالسفة واملتكلمني اعتمدوا على حجج املنطق التقليدي لعرض أفكارهم وآرائهم وللتدليل . ج

 .عليها
السفة واملتكلمني بالسياسة واألخالق، فبحثوا يف جوهر اإلنسان، وما إذا كان خمتارا أو اهتم كل من الف. د

 .16مسريا يف أفعاله، وقضايا املسؤولية واجلزاء وغريها
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 واملتكلمني أن ال تعارض بني حكمة العقل ـ وخاصة فالسفة اإلسالم ـكما يعتقد كل من الفالسفة . هـ
ي إىل نفس النتيجة، وأن ما يبدو تعارضا من بينهما يف بعض القضايا أحيانا وحكمة النقل، وأن كال منهما يؤد

إما أنه يرجع إىل تفاوت البشر يف التحصيل أو هو تعارض ظاهري ال يصل إىل جوهر املسائل، وبالتايل ميكن 
 .التخلص منه عن طريق التأويل

 
هناك فرقا بني الفيلسوف واملتكلم، ولكن وليس من شك يف أن هناك فروقا بني الفلسفة وعلم الكالم، كما أن 

هذه الفروق ليست ذا أمهية كبرية وهي فروق يف الفروع ال يف األصول، ومن هذه الفروق أن املتكلم بعد أن 
يبين مذهبه العقيدي فال بأس بالنسبة له أن يستدل ببعض األدلة النقلية اليت وردت يف الكتاب أو السنة، وذلك 

ع من ال يعول إال على األدلة النقلية كأهل الظاهر، وكذلك ليس لديه أي اعتراض من يؤمن لتأييد مذهبه وإلقنا
بصحة بعض الغيبيات اليت وردت يف النصوص وإن مل تثبت لديه عن طريق العقل، كمسائل املعاد واملالئكة 

رب لإلميان أو والنبوات وغري ذلك، ألن جمرد إثبات وجود إله يتصف بكل صفات الكمال يتيح هلم فرصة أك
 .التصديق مبا جاء يف بعض النصوص من الغيبيات

 
والفالسفة والسيما اإلهليون منهم ال ينكرون صحة ما ورد يف بعض النصوص من الغيبيات كاملعاد وما فيه من 
 جنة ونار، والبعث، وكذلك النبوة واملالئكة وغريهم، ولكن هلم تأويالهتم اخلاصة، فاملالئكة تظهر عند بعضهم
بصور عقول مفارقة، أو ُمثٍُل، والنبوة مرتبة ميكن الوصول إليها عن طريق التفلسف عند آخرين، كما أن البعث 
يكون باجلسد أو بالروح عند بعضهم وقد اضطرب ابن سينا فيه، فقال مرة بالروح وقال أخرى باجلسد، وعلى 

حيان ملوقف املتكلمني، ولكن املهم أهنم ال كل فإن موقف الفالسفة من هذه األمور ليس موافقا يف كثري من األ
 .ينكرون صحة وقوع هذه القضايا بوجه ما من هذه الوجوه
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 الفصل الثاين
 هل التصوف فلسفة؟

 
لقد مرت اإلشارة فيما سبق إىل اختالف آراء بعض الباحثني يف العالقة القائمة بني التصوف والفلسفة، فكان 

ع بعيد عن الفلسفة، يف حني كان يرى آخرون أن التصوف هو الفلسفة بعض الباحثني يرون أن التصوف موضو
احلقة، وكان هناك من توسط بني هذين الرأيني وذهب إىل أن التصوف قسم من الفلسفة أو هو نوع من أنواع 
الدراسات الفلسفية، وسبقت اإلشارة أيضا إىل أن أصحاب هذا الرأي األخري يرون وجود تيارات يف احلركة 

، فمن اعتقد أن هناك نوعني من التصوف كما هو 17ية أشهرها التيار السين والتيار الفلسفي والتيار السلفيالصوف
، والدكتور حممد البهي والدكتور أبو الوفاء الغنيمي التفتازاين، 18احلال عند كثري من الباحثني منهم ابن خلدون

 والتصوف الفلسفي، أما من يرى أن هناك تصوفا وغريهم جعلوا اإلمام الغزايل احلد الفاصل بني التصوف السين
ثالثا باإلضافة إىل هذين النوعني من التصوف وهو التصوف السلفي كما هو احلال عند الدكتور على سامي 
النشار فليس لنا مع هؤالء كالم، ألن القول بوجود التصوف السلفي قول يف غاية السقوط، لعلمنا أن روح 

وح التيار السلفي، وقد أشرنا يف ما سبق إىل أن مؤسسي التيار السلفي وعلى التصوف تتناقض أصال مع ر
رأسهم أمحد بن حنبل وابو زرعة وغريهم كانوا ينهون عن التصوف ومينعونه من االنتساب إليه، وقصة أمحد مع 

كان يقف منه احلارث احملاسيب معروفة لدينا، كما أن السلفيني املعاصرين يقفون من التصوف نفس املوقف الذي 
أمحد بن حنبل عن التصوف، وبناءا على هذا فإنه ال ينبغي أن نغتر بتطفل بعض السلفيني على التصوف على ما 
نراه لدى ابن تيمية وابن قيم اجلوزية وهو ما أوقع الدكتور النشار يف هذا اخلطأ الفاحش وهو اعتقاده بوجود 

 .تيار صويف سلفي
 

إىل ما كنا بصدده وهو حتليل رأي القائلني بوجود تصوف سين وآخر فلسفي، وإذا تركنا هذا جانبا ورجعنا 
فإننا نستطيع أن نفهم مدلول هذا النوع األخري لديهم وهو ذلك التصوف الذي شاع بعد اإلمام الغزايل وهو 

 :تصوف له مسات كثرية تشبه تلك اليت جندها فكر الفالسفة اإلهليني، ومن أهم هذه السمات
 بوحدة احلقيقة الظاهرة والباطنة اليت حيملها النص الديين، كما يؤكده ابن عريب باستمرار، على ما التأكيد. أ

 .جنده يف كتبه
 .االستدالل بالنصوص الدينية باستمرار للتأكيد على صحة التأويل. ب
 .للنصالقول إن للشرع ظاهرا وباطنا، وتأويل النصوص تأويال مطردا للوصول إىل املعاين الباطنة . ج
القول بأن ظاهر الشرع وباطنه يؤديان إىل شيء واحد هو احلكمة اإلهلية األمسى والكشف أو اإلشراقة، . د

 .ولذلك جند الصوفية يتحدثون عن احلقيقة والشريعة
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 :كما أن من أهم مسات فكر الفالسفة اإلهليني
 .التأكيد بوحدة احلقيقة الفلسفية واحلقيقة الدينية. أ
 .دلة الدينية أثناء البحث الفلسفي لدى الفالسفة وتأكيدها باألدلة العقليةاألخذ باأل .ب
 .تأويل النصوص إذا تعارضت مع النتائج الفلسفية، على ما قرره ابن رشد. ج
 .االعتقاد بأن غايات الفلسفة وغايات الدين واحدة كما يراه الكندي. د

ذلك التصوف "ا يف املنهج والغاية، وقد عرفوه بأنه والشك يف أن بني هذين النوعني من التفكري تشاهبا كبري
الذي متتزج فيه األذواق الصوفية باألنظار العقلية، يعمد أصحابه إىل مزج أذواقهم الصوفية بأنظارهم العقلية 

، وهذا التصوف بدأ زهدا فتصوفا 19"مستخدمني يف التعبري عنه مصطلحا فلسفيا استمدوه من مصادر متعددة
، وابن سبعني )هـ٦٣٨ ـهـ ٥٦٠(، وابن عريب )هـ٥٨٧ ـهـ ٥٥٠(ثله السهراوردي املقتول ، ومي20ففلسفة

إن هؤالء املتأخرين من املتصوفة املتكلمني عن الكشف وفيما وراء "ويقول ابن خلدون ). هـ٦٦٩ ـهـ ٦١٤(
 منه مثل اهلروي احلس توغلوا يف ذلك فذهب الكثري منهم إىل احللول والوحدة كما أشرنا إليه ومالءوا الصحف

، وابن سبعني وتلميذمها ابن العفيف وابن الفارض والنجم 21يف كتاب املقامات له وغريه وتبعهم ابن العريب
 .22"اإلسرائيلي يف قصائدهم

 
أما النوع الثاين الذي يسمونه بالتصوف السين فليس بواضح املقصود منه، فهل عين به ذلك التصوف الذي ظل 

ي يف الكالم ابتداء من القرن الرابع اهلجري وإنتهاء بنهاية القرن اخلامس، فهذا النوع مصاحبا للمذهب األشعر
من التصوف املصاحب للمذهب الكالمي لدى األشاعرة هو التصوف الذي يتحدث عنه القشريى 

، ومعروف أن القشريي عاش يف فترة كانت قد قويت شوكة املشبهة من احلنابلة وعاثوا يف العراق )هـ٤٧٥ت(
فسادا، حىت تعرض القشريى العتداءات كثرية من قبلهم، وكان الصراع بني املذهب األشعري وبني احلنابلة يف 
أوجه، فلم يكن هناك تيار سوى التيار األشعري يستطيع أن يقاوم اعتداءات املشبهة فكان على أنصار التيار 

نا بدأ التيار الصويف والتيار الكالمي األشعري الصويف أن يتصاحلوا مع املذهب األشعري إن أرادوا البقاء، ومن ه
يقتربان إىل أن انتهى هذا التقارب إىل صلح كامل بني التيارين الصويف والكالمي يف أوائل القرن السادس، وقد 
بدا قوة هذا التصاحل يف كتابات الغزايل، فإذا عين التصوف السين هبذا النوع من التصوف، أي ذلك التصوف 

 االحتماء حبمى املذهب األشعري الذي نصره الغزايل، فهذا يعين أن التصوف السين هو ذلك الذي اضطر إىل
 الذي عاش يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني، حتت محاية األشاعرة، ـ إن صح التعبري ـالتصوف الظاهري 

، )هـ٤٧٠ت(، واهلجريي )هـ٣٨٦ت(، ومكى ابن أيب طالب )هـ٣٧٨ت(ومن رموزه السراج الطوسي 
، وقد قام )هـ٤٢٨ت(، وابن سينا )هـ٣٣٩ت(، والفارايب )هـ٤٨١ت(، واهلروي )هـ٤٧٥ت(والقشريي 

 :هؤالء بوظيفتني أساسيتني للتصوف ومها
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تدوين املذهب الصويف واخراج الكتب املطولة على ما جنده عند مكى ابن أيب طالب والقشريي واهلروي . أ
 .والسراج الطوسي وغريهم

 
عن التصوف يف وجه اهلجمات العنيفة اليت كان يشنها املشبهة من احلنابلة وغريهم من أصحاب الدفاع . ب

 .املذاهب الظاهرية
 

ومن أهم ميزات هذا التصوف أنه ابتعد عن التمويهات والشطحات اليت عرف بالصوفية سواء املتقدمون منهم 
، وذو النون املصري )هـ١٨٥ت( العدوية أو املتأخرون، فال جند يف هذه الفترة متصوفة كاحلالج، ورابعة

، الذين عرفوا باستقالل آرائهم الصوفية عن التيارات الفقهية والكالمية، )هـ٢٩٨ت(، واجلنيد )هـ٢٤٥ت(
، وابن )هـ٥٤٩ت(كما أنه خيتلف متاما عن ذلك التصوف الذي جنده لدى الشهاب السهراوردي املقتول 

، ولدى مجيع املتصوفة الذي )هـ٦٧٢ت(ل الدين الرومي ، وجال)هـ٧٦٧ت(، واجليلى )هـ٥٦٠ت(عريب 
جاءوا بعد اإلمام الغزايل من أهل االشراق واالحتاد، فهذا النوع من التصوف الذي يسمونه بالتصوف السين هو 
عبارة عن حماولة من املتصوفة، الذين عاشوا يف الفترة احلرجة اليت تبدأ تقريبا، من أواخر القرن الثالث اهلجري 

ي بعد انتهاء حمنة امحد بن حنبل وانتصار احلنابلة من خصومهم من املتكلمة والصوفية وغريهم، إىل أن نصر أ
اإلمام الغزايل التصوف يف أواخر القرن الرابع، للمحافظة على املذهب الصويف ضمن األصول اإلسالمية، فهو 

اختفى هذا النوع من التصوف بعد أن ، وقد )هـ٢٤٣ت(يبدو احياء لذلك التصوف الذي جنده عند احملاسيب 
طغت عليه موجات التجسيم والتشبيه من قبل احلشوية ومذهب الصفاتية من أتباع ابن كالب، ومل جيد من 

 .خيرجه أو ينصره إىل أن جاء مكي بن أيب طالب
ذه وهكذا فمن املمكن القبول مبصطلح التصوف السين إن أريد به هذا النوع من التصوف الذي عاش يف ه

الفترة اليت حددنا له، ولكن ابن خلدون وغريه ممن يقول بوجود تصوف سين يدعون أن هذا التصوف يغطي 
القرون األربعة اليت سبقت ظهور اإلمام الغزايل، وهذا أمر يف احلقيقة غريب، ألننا قد رأينا أن هناك فروقا 

 الذي جنده يف القرنني الرابع واخلامس، كما واضحة بني التصوف الذي جنده يف القرون الثالثة األوىل وبني ذلك
أننا ال جند مثيال للتصوف احملاسيب بعد وفاته إىل أن جاء مكى بن أيب طالب، ومعلوم أن الفترة الواقعة بني هذين 
العاملني تقرب من مائة ومخسني عاما، أضف إىل ذلك أن تصوف احملاسيب مل يكن املذهب املعتمد عليه لدى 

قرون الثالثة األوىل من اهلجرة، ألنه تويف يف منتصف القرن الثالث تقريبا، بل كانت األولوية آلراء الصوفية يف ال
، وجابر بن حيان )هـ١٠٥ت(، وابو هااشم الكويف املتصوف )هـ٢١٠ت(متصوفة آخرين كعبدك الصويف 

املؤرخني للفرق الذين ، ورابعة العدوية واحلالج وغريهم، وقد ذكر امللطي وهو أقدم )تقريبا١٢٠ولد سنة (
وهي نسبة إىل عبدك الصويف، وقد عدها من فرق الزنادقة، " العبدكية"وصلت إلينا كتبهم، ذكر فرقة مساها 
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وال حتل الدنيا إال بإمام عادل، وإال .. زعموا أن الدنيا كلها حرام ال حيل األخذ منها إال القوت،"ويقول عنهم 
لك أن تأخذ القوت من احلرام من حيث كان وإمنا مسوا العبدكية ألن فهي حرام، ومعاملة أهلها حرام، فحل 

، ويذكر امللطي أيضا فرقة أخرى يسميها 23"عبدك وضع هلم هذا ودعاهم إليه اليوم وأمرهم بتصديقه
أن حب اهللا يغلب على قلوهبم، "ويقول إهنم أصناف، وذكر من ضمنهم فرقة يقول أهنا تزعم " بالروحانية"

ادهتم حىت يكون حبه أغلب األشياء عليهم، فإذا كان كذلك عندهم كانوا عنده هبذه املرتلة، وأهوائهم وإر
ووقعت عليهم اخللة من اهللا، فجعل هلم السرقة، والزنا وشرب اخلمر والفواحش كلها على وجه اخللة اليت بينهم 

، وال 24"ن مال خليله بغري إذنهوبني اهللا، ال على وجه احلالل ولكن على وجه اخللة، كما حيل للخليل األخذ م
شك يف أن هذا املذهب الصويف أو الروحاين على حد تعبري امللطي يذكرنا فكر رابعة العدوية املؤسسة للحب 
اإلهلي وإن كان يبدو نوعا متطرفا، وقد شاعت هذه الفرق الروحانية يف عصر امللطي حبيث يذكر أكثر من أربعة 

وقد إنتشرت هذه األفكار الصوفية يف احلب اإلهلي وزعم بعض املتصوفة فرق من أتباع املذهب الروحاين، 
وجود قوة روحانية لديهم حبيث متكنهم من النظر إىل ملكوت السموات ومعاينة اجلان وجمامعة احلور العني وغري 
ذلك، كان إنتشار هذا النوع من التصوف هو الذي جعل ابن حنبل ينكر كل أنواع التصوف حىت ذلك الذي 
جنده لدى احملاسيب، حبجة أنه يبعد العبد من ظاهر العبادة املأمور هبا يف ظاهر الشرع، ويف هذا الصدد يقول 

احلشوية، فابن حنبل يأخذ على التصوف أنه : وأمجعوا على إنكار التصوف، ودحضه فريقان منهم"ماسينيون 
لة مع اهللا فيستبيحون اغفال الفرائض، يغذي التفكر ويصرف أصحابه عن ظاهر العبادة، وحيملهم على طلب اخل

 وهذه النظرة 25" الروحانيةـوخشيش وابو زرعة، ومها ممن تتلمذ البن حنبل، جيعالن املتصوفة طائفة من الزنادقة 
إىل التصوف هي نفسها اليت جندها لدى امللطي، وقد عدهم هو أيضا من الزنادقة، وهذا يدل داللة قاطعة أمورا 

 :أمهها
اء الصوفية اليت كانت شائعة يف أواخر القرن الثاين وأوائل القرن الثالث كانت آراء طغت عليها روح أن اآلر. أ

 .الزندقة، وهي ختتلف متاما تلك اليت جندها يف مؤلفات مكي ابن أيب طالب والقشريي
لم واضطر إن اهلجوم الذي شنه اإلمام أمحد وتالمذته على التصوف الشائع يف عصرهم غري وجهة هذا الع. ب

املتصوفة الذين عاشوا أواخر القرن الثالث إىل هناية القرن اخلامس تقدمي منط جديد من التصوف يكون مقبوال 
 .لدى أنصار مذهب أمحد بن حنبل، إذا أريد للتصوف أن يعيش يف البيئة اإلسالمية

ة االوىل من اهلجرة أمر ال إن القول بوجود تصوف سين كان شائعا يف اجملتمع اإلسالمي يف القرون األربع. ج
 . أساس له من الصحة

 وإذا كان هذا كذلك، فما الذي دعا متصوفة القرن الرابع واخلامس االعتماد على مذهب احملاسيب بل وتأويل 
مجيع آراء املتصوفة مبا فيهم املتطرفون كاحلالج على ضوئه؟ ليس لدينا أدىن شك يف أن السبب الرئيس الكامن 

جه الفكري لدى متصوفة قرن الرابع واخلامس هو حماولتهم الستجابة ضقوط كانت تأتيهم من وراء هذا التو
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البيئة الفكرية السائدة يف تلك الفترة يف اجملتمع اإلسالمي، ولو حاولوا عرض التصوف على خالف ما فعلوه لرمبا 
 التصوف مل يكن مقبوال أصال يف أدى ذلك إىل موته واختفائه من البيئة الفكرية اإلسالمية، ألن هذا النوع من

 .البيئة اإلسالمية بعد منتصف القرن الثالث اهلجري إىل أن جاء اإلمام الغزايل ورد التصوف إىل اعتباره
 

وهكذا يتضح لنا أن التصوف السين املزعوم اسم من غري مسمى إال إذا عين هبذا النمط الذي أشرنا إليه وهو 
 به األشاعرة واملاتريدية، وقد بني ذلك اإلمام الغزايل يف االحياء وبرهن على األغلب ألن مصطلح أهل السنة يعين

أن هذا املصطلح إذا أطلق ال يدل إال على هاتني الفرقتني، وبناءا على ذلك، فإن التصوف السين إن وجد ال 
واخلامس، ميكن أن يكون إال ذلك النوع الذي منى وترعرع يف حضن املذهب األشعري يف القرنني الرابع 

ومعلوم أن نسبته إىل السنة تعين أكثر من نسبته إىل األشعرية، إذ من املستحيل أن ينسب مذهب صويف إىل سنة 
النيب حممد، ألن رجال السنة يعتقدون أن التصوف مذهب دخيل يف الدين اإلسالمي مستورد من مذاهب اهلند 

 .26وفوالفلسفات الباطنية على ما هو معروف من موقفهم من التص
 

 
 ."التصوف"ماسينيون، لويس، دائرة املعارف اإلسالمية، مادة  ١
 .ماسينيون، لويس، املصدر السابق ٢
 .٩فروخ، الدكتور عمر، التصوف يف اإلسالم، ص ٣
 .٢٣٦حممود، عبد احلليم، التفكري الفلسفي يف اإلسالم، ص ٤
 .٢٧تاريخ الفلسفة اإلسالمية، صعبد الرازق، الشيخ مصطفي، متهيد ل ٥
 .٢٠عبد احلميد، عرفان، الفلسفة اإلسالمية، دراسة ونقد، ص ٦
 .٨اإلجيي، عبد الرمحن، املواقف يف علم الكالم، ص ٧
 .٣٧، التهاوين، كشاف اصطالحات الفنون، املقدمة، ص٤٤٣، ص١حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج ٨
وظيفة علم الكالم وغايته، واعتمدنا تعريف األحناف هلذا العلم، وقلنا إنه علم حتصيلي وليس دفاعيا كما ذهب                 ) يف الفصل األول من هذا الباب     (ما سبق   لفد ناقشنا في   ٩

 .إليه املؤرخون املتأخرون من األشاعرة وغريهم، ولذلك نقول إن غايته البحث يف احلقائق الدينية اليت ينبغي للمرئ أن يعتقد هبا
من املعلوم أن فالسفة اإلسالم مل ينكروا احلقائق الدينية ومل يسلموا أن هناك خالفا بني احلقيقة الدينية واحلقيقة الفلسفية، بل أفنوا عمرهم إلثبات عكس ذلك، وذلك                           ١٠

ي كمصدر من مصادر املعرفة من أهـم مميـزات الفالسـفة     أن الفلسفة والدين يرميان إىل غاية واحدة، وحنن نتكلم هنا عن الفالسفة املسلمني، وال شك أن قبول الوح                 
 .اإلسالميني

 .١٥٤ ـ ١٥٣، ص١ابن عريب، حمي الدين، الفتوحات املكية، ج ١١
 ينظـر إىل    أنظر مثال الغزاىل، املنقذ من الضالل، حبيث يذكر أن علم الكالم علم وضع أصال للدفاع عن العقيدة وليس للبحث عن احلقائق، وهذا خطأ منه طبعا، ألنه                          ١٢

هذا العلم من وجهة نظر أشعرية، وكذلك املنطق وهو املنهج الذي يعتمده الفالسفة مل يستطع أن يويف بشروطه يف اإلهليات، وهلذا أصبح يف نطره هذان العلمان قاصران                           
 .يف هذا اجملال

 .٢٣٩حممود، عبد احلليم، التفكري الفلسفي يف اإلسالم، ص ١٣
 .٤٦٦صل العاشر، صابن خلدون، املقدمة، الف ١٤
 .ابن خلدون، املرجع السابق، نفس الصفحة ١٥
 .٢٢٥ ـ ٢٢٢الشافعي، حسن حممود، املدخل إىل دراسة علم الكالم، ص ١٦
 .٣، التفتازاين، أبو الوفا الغنيمي، مدخل إىل التصوف اإلسالمي، ص١٩، ص٣النشار، على سامي، نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم، ج ١٧
، وابو الوفا التفتازاين، مدخل إىل التصـوف        ١٠قدمة، الفصل احلادي عشر، يف علم التصوف، والدكتور حممد البهي، الفكر اإلسالمي يف تطوره، ص              ابن خلدون، امل   ١٨

 .٤اإلسالمي، ص
 .١٨٧التفتازاين، أبو الوفا، املدخل إىل التصوف اإلسالمي، ص ١٩
 .٢٠، ص٣النشار، على سامي، نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم، ج ٢٠



 
 

 

 

14

 
 .كما هو مشهور) أل للتعريف(كذا يف األصل ولعلها بدون  ٢١
 .٤٧٣ابن خلدون، املقدمة، ص ٢٢
 .٧١امللطي، ابن عبد الرمحن، التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع، ص ٢٣
 .٧٢امللطي، ابن عبد الرمحن، السابق، ص ٢٤
 .٢٦٩جمللد اخلامس، صيف دائرة املعارف اإلسالمية، ا" تصوف"ماسينيون، لويس، مادة  ٢٥
 .١٥٦ملزيد من االطالع راجع، هيلوله، حرسي، السلفية الوهابية بني مؤيديها ومنتقديها، ص ٢٦


