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 حملات صوفية يف مسريتنا الفلسفية

 

مل تكن الفرق الدينية اليت برزت من بينها فرقة املعتزلة هي املوّجه الوحيد ملسريتنا الفلسفية يف التاريخ. لقد كانت      
هناك وجوه كثرية لفنون من النشاط املرتاوح بني العقل املطلق من كل قيد روحي وبني الر�ضيات الروحية املتحّررة من  

 كل قيد عقلي. 

 ون التصّوف هو اآلية على ظهور املذاهب الروحية بني اجلماهري اإلسالمية. وطبيعي أن يك     

وخالصة الرأي يف املتصوفني أ�م فريق من الناس يعتقد أبن املعرفة ليست حصيلة ر�ضة عقلية بل هي حصيلة      
ا حدود الشريعة الر�ضات الروحية وااللتزام أبخالق خاصة. وقد كانت هلؤالء املتصوفني شطحات جتاهلوا فيه

اإلسالمية او قفزوا من فوقها إميا� منهم أبّن الشريعة هي للعامة من الناس الذين شاعت املادية يف نفوسهم وأعمتهم 
 شهواهتم. 

والر�ضات الروحية تعبري عن حاجة إنسانية مشرتكة بني كل الشعوب تظهر عادة عندما تتضاءل روح الفتوة      
 عند افراد هذه الشعوب ابلذات. وختتفي معامل املغامرة 

وكما كانت لألوائل الذين سبقوا العرب املسلمني مبا أنشأوه من احلضارات واملدارس الفكرية فلسفاهتم وآراؤهم      
 الدينية اخلاصة، فإّن هلؤالء األوائل أيضا متصّوفيهم ور�ضاهتم الروحية اخلاصة. 
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ون يشعرون ابحلاجة إىل االنطواء الروحي والبحث عن اجملهول يف عامل وعندما جاء الوقت الذي بدأ فيه املسلم     
النفس بعد أن سقطت مغامراهتم العسكرية وتنظيماهتم االقتصادية االجتماعية السياسية دون أغراضهم البعيدة، 

نيا ومعضالهتا وارتفعت بني صفوفهم أصوات توصي ابلنسك وتنادي ابلرهبانية وتدفع الناس دفعًا إىل اعتزال مهوم الد
اليومية، جاءت األد�ن القدمية وبكل مدارسها ورجاهلا وأساليبها التكتيكية لتضع نفسها حتت تصرف أصحاب هذه 

 األصوات او لتغزوهم لتستقّل يف قيادهتم وتوجيههم.

يقة . ولعلنا واجدون املثل األعلى يف هذا الفن اجلديد من فنون احلضارة هو " معرفة هللا " وبتعبري آخر معرفة احلق     
يف الفنوسطية اليت شاعت يف القرون امليالدية االوىل عرب منطقة الشرق األوسط الشبح التارخيي الذي عاد إىل الظهور 
يف وطنه األول فاسرتد املبادرة بصورة إسالمية تعتمد اآل�ت القرآنية وجوهر اإلسالم ووحدانية هللا والرتاث النبوي 

 قاعدة هلا ومنطلقا .

ومما ال ريب فيه أن الفنوسطية قد سيطرت بثوهبا اإلسالمي على احلياة الروحية يف طول القرنني الثالث والرابع      
اهلجريني. كما ظهرت ايضًا عند  أحرار املفكرين يف صورة مذهب عقلي او مذهب اعتقادي أساسه العقل مقابل 

 معسكر املتصوفني. 

انت منفصلة انفصاًال اتمًا عن املذهب العقلي لكن الواقع هو غري ذلك. الواقع وقد يظن البعض أّن الصوفية ك     
أّن التصوف علم له أصوله وليس الذي يقابله هو املعرفة العلمية النظرية ابلطبع بل هو املذهب الذي �يت به نيب جيب 

 لى احلياة الواقعية. اإلميان بدينه على أنه معرفة غري نظرية بل تقوم على العاطفة امللتهبة وتؤسس ع

والصوفية اإلسالمية يف معناها العام هي الفنوسطية يف أبعادها الكاملة. فكما أّن الفنوسطيه كانت موصولة      
ابلعلوم واجلمعيات السرية وخاضعة لفكرة تصنيف الرجال يف مقامات متباينة تباين حظوظهم من ُسلم املعرفة الروحية  

صدور املوجودات عن هللا على صورة الفيض وابلرأي القائل ابلتوازن والتقابل بني العاملني كما يقولون ومتأثرة بفكرة 
الروحي واملادي بنشوء مذاهب ترتاوح بني الزهد الشديد واإلابحة البالغة وتصّور الكمال الروحي على أنه الطريق إىل 

 هذه اخلصائص والصفات.  هللا، فإن الصوفية اإلسالمية كانت تضم هذه املعاين كلها وتتميز بكل
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وال شك يف أّن النصرانية برهبانيتها قد لعبت دورًا غري قليل يف تشكيل املذاهب الصوفية وتزويدها مبا حتتاج إليه      
 من الصور واألفكار والر�ضات واملثل األخالقية وأنواع السلوك. 

صوفية وأفكارها األساسية لكنها ابلطبع مل تبلغ على وقد لعبت شخصية املسيح عليه السالم دوراً هاماً يف أدب ال     
 اجلملة ما بلغته شخصية النيب العريب حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم من القوة والتأثري يف هذا العامل اجلديد. 

بفضل هذه الصوفية امتألت اآلفاق ابألرواح وشاعت شخصيات اإلهليني من الرجال والنساء حىت كادت      
لفوارق بني العبد وربه تنمحي بصورة �ائية. وراح بعض املتصوفة يّدعون الوصول إىل مقام االّحتاد ابهلل عز وجل احتاداً ا

تنتفي فيه كل جسمية اإلنسان وظالله املادية وهم املتصوفون الذين �دوا بنظرية احللول اإلهلي يف كل أجزاء العامل 
 وأشيائه. 

فني عند مجاعة الصوفية وحسب بل جتاوزها إىل ما وراءها فظهر يف شعر الشعراء ونثر ومل يقف أتثري املتصو      
الكتاب وأصبح من طراز العصر الفاطمي مثًال أن يّتصف اخلليفة بصفات ليست إنسانية بل هي من خصائص هللا 

 وحده. 

من رسالة الغفران قال رواية عن بعض تصوروا معي مثال شعرًا رواه أبو العالء املعّري يف اجلزء اخلاص ابلزندقة      
 احللوليني يف حكاية حمكية عن هللا عز وجل: 

 يف سوق حيي فكدت انفطر   رأيت ريب ميشي بال كلـه      

 فقال هيهات مينع احلذر   فقلت هل يف اتصالنا طمع      

ل اقواًال تثري اليوم دهشتنا وهذا هو ابن هاين األندلسي رفيق اخللفاء الفاطميني وصناجتهم ومداحهم يقو      
واستغرابنا ولكنها كانت طبيعية وعادية جداً ابلنسبة ملعاصريه من الرجال املتأثرين بتعاليم الصوفية يف جانبها السياسي 

 الديين االجتماعي. قال يوما ميدح اخلليفة املعز الفاطمي: 

 فاحكم فأنت الواحـد القهار   ما شئت ال ما شاءت األقدار      

 وقال يف مناسبة أخرى خماطباً حامل لواء اخلليفة أي حامل العلم :      
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 ولطاملا زامحت حتت ركابه جربيال     

وهل هناك وراء هذه املكانة مكانة أعلى يرفع اخلليفة اليها؟ وتّتضح الرؤية أكثر فأكثر حني تتذكر أن امللك      
. فاذا زاحم حامل لواء اخلليفه الفاطمي ركب جربيل فهو إذن يف جربيل يف خيال املتصوفة هو حامل الراية اإلهلية

 ركب املمدوح الذي اّختذ لنفسه عرش هللا تعاىل هللا عن ذلك علواً كبريا. 

ويعود ابن هاين يف غري هذا املكان ليسّلط ضوءًا أكثر وضوحًا على انتفاء الفوارق بني هللا واإلنسان يف شخص      
 هذا األخري عندما نزل يف مدينة رقادة وهي بلد قريبة من القريوان يف تونس اليوم:  اخلليفة فيقول مادحاً 

 حل هبا آدم ونـوح   هل برقـادة املسيـح      

 وكل شيء سواه ريح   حل هبا هللا ذو املعايل     

ولعلنا يف غري حاجة إىل االستطراد يف تسجيل الشواهد على وجود هذا التيار اجلديد وطغيانه فنكتفي هبذا      
القدر. لكّننا جيب أن نتذكر أبن فكرة انتفاء الفوارق بني هللا واإلنسان يف شخص معني هي فكرة املسيحيني يف 

 شخص املسيح عيسى بن مرمي نفسه. 

كونوا كلهم من طراز هؤالء الناس . لقد كانوا يف البداية جمرد ُنّساك غاظهم فساد الناس لكن الصوفية مل ي     
 ٢٠٠فاعتزلوهم وصدقوا يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. وكانت بداية ظهورهم على صورة طوائف حوايل عام 

ة اليت احتفظت ابلكثري من الشخصية هجرية او مثامنائة ميالدية. وكانت الطائفة األوىل من أبناء مدينة اإلسكندري
الفنوسطية القدمية. لكّن هذه الشخصية مل تظهر إال يف ترّدد وحياء خوفًا من ردود الفعل اليت قد حتدثها يف أوساط 
السلفيني احملافظني. وكان على رأس هذه الطائفة األوىل رجل يدعى أاب عبد الرمحن الصويف. ومهمة هذه الطائفة فيما  

ا ُويل ابن املنكور وظيفة  كانت تزعم
ّ
هي األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ومعارضة السلطان يف كثري من تصرفاته. ومل

القضاء يف مصر وقع حتت ضغط هذه الفئة من الناس حىت أنّه كتب إىل اخلليفة العباسي عبد هللا املأمون كتاابً يعرتض 
 فيه على تولية أيب إسحاق املعتصم والية مصر. 

هؤالء املتصّوفون كانوا رجال عمل ومن صنف األتقياء الزهاد اجلاّدين يف التعّلق بطقوس العبادة ومراقبة أولياء      
األمور. لكّن هذه الطائفة مل تلبث أن توارت شيئًا فشيئًا وراء موجات من الناس أتت جيًال بعد جيل ومع كّل منها 



٥ 
 

د هبم عن املواطن األوىل وظهر أقوى ما يكون يف املنطقة الشرقية وال لون جديد من الطقوس واألفكار والسلوك ابتع
 سيما يف بغداد حيث كانت حاضرة العامل اإلسالمي كله تقريبا. 

وتتابعت أحاديث املتصوفني يف التوحيد والصفات اإلهلية وعالقات املخلوقات ابخلالق وظهرت املقامات      
 هبا اخلفاء وبرزت االمتيازات وشاعت مزاعم عجيبة غريبة بني الصفوف.  واألحوال اليت رافقتها السرّية واتصل

وشَعر املعتدلون من املفكرين أنّه مل يعد يف وسعهم التغلب على هذا التيار اجلارف مث مل يلبثوا هم أنفسهم حىت      
من هذه األفكار يشيع يف  تغلغلت فيهم تعاليم املتصوفة وأفكارهم ومفاهيمهم األخالقية. ومبضي الزمن كان املزيد

أوساط احملافظني من رجال الدين والفالسفة حىت غدا املتصوف  بسحره وسرية حياته واألوهام اليت مأل هبا دنيا الناس 
واالمتيازات اليت ينعم هبا والسلطة اليت يتمتع هبا يف قيادة اجلماهري مثًال أعلى لألّمهات اللوايت كن يتمّنني ان يُنشئن 

هذه التنشئة ليِجْدن فيهم بعد ذلك صورة ألجماد املتصوف. فإذا كان الفقيه يف العصر اإلسالمي األول أوالدهن 
منوذجاً حيتذى من قبل األجيال الطالعة مث جاء بعده الكالمّي الذي يتحدث حديث الفالسفة دفاعاً عن  الدين فقد 

 لعامل الكالم وللفقيه من قبله. جاء املتصوف بعد ذلك ليكون له مثل األمهية اليت كانت من قبل 

على أّن الرِّدة اليت ظهرت بعد ذلك واليت أخرجت نظامًا فكرً� هو مزيج من التصوف والفلسفة ال ميكن أن      
نستعرضها يف حلقاتنا ما مل نتحدث عن الوجه اآلخر من وجوه النشاط الفكري يف تراثنا الفلسفي. هذا الوجه هو 

 ني من مثل الكندى والفارايب وابن سينا وغريهم. وجه الفالسفة التقليدي

حىت إذا خرجنا من هذه املهمة جاز لنا بعد احلديث عن الرجل الذي خرج ابلتسوية النهائية بني كل هذه      
 النقائض هو أبو حامد الغزايل . فإىل حلقة قادمة ان شاء هللا. 

 


