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 الغزايل بني الفلسفة والتصوف

 

كان من الواجب أن نتعرض ألحداث ووقائع وذكر رجال جاءوا قبل أيب حامد الغزايل ذلك ألّن هذا االخري            
هو يف كل ما أعطاه احلصيلة الطبيعية واحلتمية لسلسلة من املضاعفات الفكرية والدينية اليت بدأت قبله بعدد من 

 القرون. 

ت يف فرتات من الزمن حمّددة فرض علينا القفز من فوق كل هؤالء الرجال ولكّن التزامنا بعدد معني من احللقا     
والوقائع واألفكار لنقف معكم أيها املستمعون الكرام وقفة قصرية أمام الرجل الذي تبلورت جهود من سبقه يف مجلة 

 ما وضعه من الكتب وقّدمه من الرأي وحّققه من األفكار واملذاهب. 

 إىل جماهبة أيب حامد الغزايل ال تعفينا من تلخيص سريع يبلغ حد الغموض ملا حتّقق قبله.  على أّن هذه احلاجة     

الغزايل ربيب األشاعرة . واألشاعرة ينتسبون إىل أيب احلسن األشعري الذي كان يف البداية ربيب املعتزلة مث خرج      
 عليهم بعد أن أخذ علم الكالم منهم. 

ات الشافعية أّن أاب احلسن األشعري قد أقام على اإلعتزال أربعني سنة حىت صار وقد روى السبكي يف طبق     
للمعتزلة إماما . واملعروف أنه كان يف البداية تلميذًا للجبائي. فهو إذن صاحب مذهب يف اإلعتزال دخلت عليه 

ن رأي املعتزلة إىل رأيه وبذلك تعديالت كثرية. واملهم ابلنسبة هلذا اإلمام أنّه استطاع أن حيّول الكثري من الناس ع
يكون الرجل الذي تفتقت عبقريته عن اخلطة اليت وجدت فيها مجاهري أهل السنة واجلماعة ذاهتا فاطمأنت إليه 
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وأخذت مبذهبه وشعرت ابلتايل أ�ا تتمتع ابلسالح الذي تدفع به عن نفسها أخطار االفكار املناوئة اليت مل تستطع 
 اإلسالمية املتالحقة.  أن حتتفظ بوالء األجيال

  -ومييل البعض اىل االعتقاد أبن انتصار مذهب األشعري قد حتقق لألسباب التالية :      

) أّن الناس قد ملوا كثرة املناظرات واملماحكات والفنت اليت نشبت حتت أتثريها فكرهوا الذين احرتفوها من  ١  
 العلماء وهم أهل االعتزال. 

 األشعري كان يف الوقت نفسه معروفاً بصالح دينه وبقوة حّجته وسعة علمه. ) أن أاب احلسن  ٢  

 ) أّن السلطات الرمسية قد ختّلت عن مساعدة املعتزلة منذ خالفة املتوكل العباسي.  ٣  

سفراييين ) أن أاب احلسن األشعري قد رزق أبتباع أقو�ء ذهبوا مذهبه يف الرأي من أمثال إمام احلرمني واإل ٤  
 . الباقالين وغريهمو 

) أن الدولة البويهية قد سقطت وجاءت عقبها الدولة السلجوقية الرتكية السنية اليت ساندت املذهب اجلديد وال  ٥  
سيما يف شخص " نظام امللك" أحد وزرائها الذين عمروا طويال يف احلكم . وقد كان هذا الرجل شبيهًا إببن عباد 

 ة املنتصرة للشيعة. وابن العميد يف الدولة البويهي

وتقول الرواية التارخيية أن إعالن األشعري عند مذهبه اجلديد قد ّمت بطريقة مسرحية. فقد قيل أنه اعتكف يف بيته      
يوماً يفكر يف كل ما تعلمه من املعتزلة مث خرج إىل الناس يف اجلامع وصعد املنرب وقال " معاشر الناس إمنا تغيبت  ١٥

ألين نظرت فتكافأت عند األدلة ومل يرتجح عندي شيء على شيء فاستهديت هللا فهداين إىل عنكم هذه املدة 
اعتقاد ما أودعت يف كتيب هذه واخنلعت من مجيع ما كنت أعتقده كما اخنلعت من ثويب هذا . واخنلع من ثوب كان 

 عليه ورمى به ".

ائي ولكّن الذي يهّمنا هو أّن انتصار االشعري هو حنن ال نناقض هذه الرواية اليت يبدو فيها االصطناع الرو      
انتصار لرغبة دفينة عند الناس يف التخلص من اجملادالت واملماحكات العنيفة اليت كان حيرتفها املعتزلة كما راح حيرتفها 

 املتفلسفة من الناس. 
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نتصرا على املعتزلة فإّن أاب حامد وإذا كان األشعري ومعاصره أبو منصور املاتريدي وهو على طريقته وسنته قد ا     
الغزايل بعدمها مبئيت عام تقريبًا قد وجد نفسه أمام مثل هذا اجلو من املماحكات العنيفة واجملادالت اليت حتطم 
األعصاب يف فئة املتفلسفني من الرجال ابإلضافة إىل املتاعب اليت سّببها رجال التصّوف ابلشطحات اليت كانت هلم 

 . يف تلك العصور

إذن فاألشعري وأنصاره قد أسكتوا طبقة املعتزلة الذين كانوا يستعينون آبلة املنطق اليو�ين دفاعًا عن العقيدة      
اإلسالمية مث جاء الغزايل ليسكت طبقة الفالسفة ويعطي التصّوف شخصيته السنية النهائية ال سيما وأن الفالسفة  

يف نظر�ت األولني يف اإلهليات والطبيعيات والنفس واألخالق على طريقة كانوا يستعينون ابملنطق اليو�ين وخيوضون 
 ال حتلو للمحافظني من الناس. 

وإذا كان الغزايل قد احتفظ بشخصيته يف التاريخ فألنّه  وّجه طلق الرمحة إىل مجهور من يسّمون أبحرار الفكر مث      
ين الذي نعيش يف صميمه �ضة فكرية دينية جديدة مل تتحّدد ذهب الناس مذهبه بصورة رمسية حىت بداية القرن العشري

 أبعادها بصورة �ائية حىت اليوم. 

 -أما الكتب الرئيسية اليت حققت هذا الغرض فهي التالية:      

أوًال : كتاب املنقذ من الضالل واملوصل إىل ذى العزة واجلالل. وهو كتاب سّجل فيه نظريته يف املعرفة ومنهجه يف   
 ناقشة املدارس الفكرية األربع املعروفة يف عصره، وهي مدارس علماء الكالم والفالسفة والباطنية واملتصوفة. م

اثنيًا : كتاب هتافت الفالسفة الذي كشف عن تناقضات هؤالء املفكرين وأعلن خروجهم الصريح على الشريعة 
 السمحاء. 

 ه وسلك فيه مسلك احملافظني السلفيني. اثلثاً : كتاب إحياء علوم الدين الذي وضع فيه مذهب

وال ننسى يف هذا الصدد جمموعة من املؤلفات �قش فيها أصحاب املذاهب األخرى ويف مقّدمتها مذهب      
 الباطنيني يف كتابه املستظهري. 
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املهم أّن أاب حامد الغزايل قد استطاع أن يستقطب انتباه اجلماهري وأن يفرض مذهبه يف النظر والرأي على التاريخ      
اإلسالمي بعد ذلك رغم الردود العنيفة اليت أحدثها يف طبقة املفكرين الفالسفة وال سيما األندلسيني منهم . لكّن 

من كتب الفيلسوف أبو الوليد بن رشد األندلسي حتت عنوان "  هذه الردود اليت ظهرت بصورة خاصة يف كتاب
هتافت التهافت " كانت أشبه حبشرجة احملتضر فلم تستطع أن تستعيد املبادرة وأن تكتسب أتييد الرأي العام الذي بدأ 

ن من ميادين الفكر مييل إىل االستقرار واالنطواء مث التقليد حىت كان اليوم  الذي أصبح فيه االجتهاد احلر يف أي ميدا
 حمظوراً وعنوا�ً على املروق من الدين. 

لكّن أثر الغزايل مل يبد يف هذا اجلانب وحسب . لقد أتثر هو شخصيًا بتيار التصّوف فكتب وتصّرف و�قش      
ايل حتت ضغطه وتسللت من كتب املتصوفني ومذاهبهم يف الرأي أفكار كثرية اختذت صفة الشرعية ومثلت يف نظر الغز 

 نفسه وأجيال القرون من بعده ما يسمى بعامود الدين القومي. 

أول ما ظهر هذا التأثري يف كتابه الذي حتدث فيه عن أزمته النفسية اليت أخرجته من مهنة التعليم يف املدرسة      
على صورة املذاهب النظامية ببغداد واليت انتهت به إىل رفض كل األفكار السابقة لتقرير نظرية يف املعرفة تشكلت 

 الصوفية القائمة. 

ومل خيل عرض هذه األزمة وما عقبها من التصرّفات والتأمالت من خصائص اإلخراج املسرحي أيضا. فقد روى      
يف كتابه " املنقذ من الضالل " قصة بداية األزمة اليت عطلت تفكريه بل أعجزته عن النطق بعد الشكوك اليت ساورته  

 ل ما كان يعتقده قبل من الرأي وما كان يتميز به من السلوك وحيس به من األطماح. كما يقول بشأن ك

واستعرض يف كتابه العلوم األربعة اليت كانت تشغل عقول الناس وراح يشجب واحداً وراء اآلخر حىت استقّرت به      
عصا التيار عند مذهب املتصوفة. لقد شجب منطق علماء الكالم وخطة الفالسفة وأساليب الباطنية مث قّرر أن املعرفة 

وف عمل ونظر ولكّن العمل فيه أي الر�ضة الروحية وما تفرضه من احلقيقية ال تنال إال ابلتصّوف. وأعلن أن التص
 أنواع السلوك والتصرف أغلب وأعم. 
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مث مل يقف الغزايل عند تقرير نظرية املعرفة على طريقة املتصوفني بل جاوزها إىل تبين وجهات نظرهم يف القضا�      
ن الناس أي أقر الطبيعة الدينية اليت تعطي املتصوفة من احلقوق األخالقية وأقّر االمتيازات اليت يتمتع هبا هذا الفريق م

 ما ال تعطيه للعامة. 

والواقع أن الغزايل قد أقّر األمر الواقع ومنحه الشرعية وأعطاه القوامة اليت كانت له يف احلقيقة وأعلنها على الناس      
 ابعتبارها املذهب السليم الذي جيب أن يتبعه اجلميع. 

ال يعترب ابلتايل صاحب ثورة فكرية وال هو جمّدد يف البحث والنظر بل كان صاحب العقل الذي استطاع أن  فهو     
يتعرف إىل واقع عصره وأن يعّدد احلجج والرباهني اليت تساند روح العصر وتدعمها وتقرها يف مسرية التاريخ الدينية 

 والفكرية. 

بت عصر الغزايل مل تكن غري استمرار له وتوكيد لوجهة نظره وليس أدل على ذلك من أن القرون اليت عق     
فخضعت كلها لوصاية املتصوفني وتغلبت عليها مذاهب تراوحت يف املناداة خبطة احملافظة بني االقتصار على الرتجيح 

 بني رأي ورأي يف املذهب السين الواحد والتقليد احلريف لألئمة األقدمني. 

مل تظهر فقط يف امليدان الديين بل لعبت دورها الكبري يف ميادين احلياة األخرى يف الفن هذه اخلطة يف التقليد      
 واألدب املنظوم أو املنثور واألخالق والسياسة والنظم االجتماعية واحلياة االقتصادية أيضا. 

العنوان الكبري على استنفاد  الراتبة والتقليد كا� اآليتني والعالقتني على كل العصور اليت تعاقبت وابلتايل كا�     
 العبقرية العربية اإلسالمية حيويتها وطاقتها الفكرية وإبداعها الفين. 

أما يف األدب فقد أصبح الشعر والنثر جمموعة من القوالب اخلالية من اإلبداع واملتميزة ابحملّسنات البديعية      
 والتفاهة. 

ت كتبهم على الرفوف أو ضاعت بسبب الكوارث العسكرية أو وأما يف الفلسفة فقد اختفى رجاهلا ووضع     
 الطبيعية. 

 وأما يف االقتصاد فقد خّيم جو من الكساد الشامل يف كل مرفق من مرافق اإلنتاج.      
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وأما يف السياسة فقد ضّيع العرب أوًال مث املسلمون يف مشارق األرض ومغارهبم سيادهتم على بالدهم يف خطوات      
 . متدرجة

وأما يف األخالق والدين فقد سيطرت روح احملافظة الشديدة وأنكر الناس كل جديد ورفضوا كل اجتهاد ال يتفق      
 مع ما يقرره مذهب الفقهاء املقلدين واملتصوفة من الرجال. 

ركية يف ميدان وال بدع يف ذلك فإّن الغزايل قد طرح فيما كتبه وأقره و�قشه من وجهات النظر مشكلة إ�اء احل     
 احلياة العربية اإلسالمية وأعلن إفالس احلرية الفكرية. 

وطبيعي أّن دنيا العرب اليوم اليت تواجه التحد�ت يف كل ميدان وعلى كل مستوى بعد اصطدامها ابلعامل الغريب      
حدهتا الفكرية ولتتكيف واّتصاهلا مبنجزات العصر احلديث جيب أن تستجيب بنوع من أنواع االستجابة لتحافظ على و 

 ابلتايل مع اجلديد من أشياء احلياة ومقاييس األخالق ونظم احلكم وطرائق التفكري واملثل العليا. 

إّن هذه الدنيا تعيش يف صميم املخاض وليس يف وسع أحد أن يتنبأ مبا سيحدث يف املستقبل ابلتفصيل ولكّن      
لتحد�ت احلضارات السابقة فانتزعت املبادرة لتلعب دورها القيادى جديرة الثابت أّن األمة اليت استجابت يف املاضي 

 إبعادة احملاولة وهي اليت مل تفقد تراثها ومل تضيعها عالقتها جبذورها التارخيية. 

القضية كما تبدو لنا هي قضية الزمن .. والزمن ملصلحة الوجود العريب يف كل أبعاده ال سيما وأنه مل يسقط      
أمام أشّد صدمة عرفها خالل أكثر من مخسة قرون بعد ظهور املؤامرة الصهيونية وليس يف متزقه احلايل وحريته  صريعاً 

غري آ�ت وعالمات على خطته يف البحث عن نفسه .. وقد سار يف الدرب ولكن الوصول إىل اهلدف مرهون مبرور 
 فرتة االخصاب. 

اليت قدمناها من سلسلة تراثنا الفلسفي يف التعجيل املتواضع بفرتة  وإذا كان لنا رجاء ففي أن تسهم احللقات     
 اإلخصاب هذه. 

 


