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 الفلسفة اإلسالمية يف أبعادها التقليدية

 

يكاد يكون يف حكم املتعذر علينا أن نعني فاصًال واضحًا ودقيقًا بني فريق الفالسفة التقليديني وبني غريهم ممن      
 شاركوا يف التفلسف اللهم إال اذا اعترب� الفيلسوف التقليدي دائرة معارف علمية. 

الرجال ممّن انتشروا على فنون من املعرفة  املعتزلة كانوا ممّن يلتزمون مبنطق الفالسفة. وكان من حوهلم العديد من      
 قد التزموا هبذا املنطق ايضاً حىت كان من بينهم املفسرون الذين أشركوا الفلسفة يف تفسري اآل�ت القرآنية الكرمية.

 وال ننسى رجاًال كأيب العالء املعري . فهو شاعر فيما قدمه من منظوم ومنثور او هكذا أراد أن يبدو للناس .     
ولكنه يف احلقيقة كان من زمرة املتفلسفني وإن مل تكن له مذاهب واضحة املقّدمات والنتائج على الصورة اليت نعرفها 

 يف نتاج رجل كإبن سينا الطبيب الفيلسوف . 

و�يت مجاعة إخوان الصفاء وهم زمرة من املتفلسفة املنضوين يف منظمة ذات أغراض سياسية واجتماعية . وقد      
زت هذه اجلماعة ابلسرّية والطبقية الشديدة وكان آلرائها اليت سجلت يف الرسائل املنسوبة إليها أتثري كبري يف متي

أحداث تيارات اجتماعية وسياسية ثورية فّجرت اجملتمعات اإلسالمية بتغلغلها البطيء واخلفي حتت الطبقات 
 الكادحة. 

مع الذين عرّفهم التاريخ وعّني الفرتة اليت وجدوا فيها بل كانت مثبوتة يف إّن آراء هذه اجلماعة ابلطبع مل تبد كلها      
صفوف اجلماهري الناقمة على صورة متباينة يف الوضوح والغموض عنيفة اترة وهادئة اترة أخرى. بل نكاد نقول أن  
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كانت حصيلة هذه اآلراء كل اإلنفجارات االجتماعية السياسية اخلطرية اليت ظهرت يف طول اخلالفة العباسية وعرضها  
 اليت اّختذت صفتها النهائية يف رسائل مجاعة إخوان الصفا. 

والثابت أن اآلراء الفلسفية اليت وردت يف الرسائل املذكورة ذات طابع هو مزيج للمعجب املغرب من املتناقضات      
حتّدثنا عنها يف حلقات سابقة ابإلضافة إىل ألوان بني العقلية اليو�نية اآلرسطية والفيتاغورية واهلندية واألفالطونية اليت 

إسالمية قصرت فيها اآلراء قصرًا وكان التأويل البعيد املخرف يف كثري من األوقات الوسيلة اليت توّسلها أفراد هذه 
اجلماعة للخروج بشخصية فلسفية ال هي سلفية إسالمية قومية وال هي جموسية وال هي يو�نية أو غنوسطية بل هي  

 كل ذلك جمتمعاً على حنو خاص فيه طابع اإلاثرة اجلماهريية والدكتاتورية اليت يفرضها التنظيم الطبقي الدقيق. 

هؤالء فالسفة أيضا نقصد مجاعة إخوان الصفاء وخّالن الوفاء  فرسائلهم تتضّمن أطرافاً من كل علم كما تتضّمن      
 مهّيجة.  أطرافاً من كل عقيدة ممزوجة كلها بشعارات مثرية

لكننا نرتك هؤالء لنضع خطوطاً سريعة لرجال كانوا يقولون آراءهم الفلسفية بصوت مرتفع ويرّددو�ا يف جمالسهم      
 العلمية وندوات املنافسة واملناظرة اليت تنعقد هلم. 

نتف قليلة ال أّول هؤالء هو الفيلسوف الكندي ذو الشخصية الغامضة والذي مل حيفظ لنا من مؤلفاته إال      
 تساعد على توضيح الرؤية وتبيني شخصيته األصيلة. 

و�يت بعده الفارايب الذي ضرب بسهم وافر يف كل علم وكان مرجعاً يلجأ إليه الطالب من كل حدب وصوب .      
ري من اخليال ومهارته يف علم املوسيقى والتوقيع على القيثارة ذهبت مثًال يف التاريخ. وتروى عنه حكا�ت فيها حظ كب

ولكنها يف مجلتها داللة على ظهور تيار فلسفي ال جيعل من نفسه حامياً حيمي الدين ويرّد على الز�دقة آراءهم ويدفع 
عن العقيدة بل يعترب نفسه فريقاً قائماً بذاته يتوّسل كل وسيلة إلثبات أّن التأمل العقلي يوصل إىل هللا او العلة السببية 

 خلوقات كلها متاماً كما تقرر الشريعة مثل هذا األمر عن طريق الوحي. اليت تفسر نشوء امل

 و�يت بعد الفارايب الشيخ الرئيس ابن سينا الطبيب والر�ضي واملهندس وأخريا وبصورة خاصة الفيلسوف.      



۳ 
 

ج سلفه. ولكنه متّيز ابلوضوح والواقع ان ابن سينا مل يناقض الفارايب يف أصوله ومل ميّثل منهجاً فلسفياً غريباً عن �     
ووصل إىل القمة يف تقرير القضا� الفلسفية وتعيني نظرية يف املعرفة يف سلسلة من الكتب ما تزال حمفوظة حىت اليوم 

 يف مقّدمتها كتب الشفاء والنجاة والقانون. 

الفالسفة اإلسالميني ويف  واملالحظ أّن جو الفنوسطية واألفلوطينية احلديثة هو اجلو الذي ساد يف فلسفة     
مقدمتهم ابن سينا نفسه. فالفنوسطية اليت لعبت دورها يف ميدان التصوف كما ذكر� ذلك يف حلقة سابقة هي 

 نفسها اليت لعبت مثل هذا الدور يف الفلسفة العقلية. 

ة فقد قادهم منطقهم العقلي إىل لكّن ابن سينا والبقية من الفالسفة مل يستطيعوا الوقوف موقفًا متواز�ً مع الشريع     
 تقرير حقائق متعارضة مع احلقائق الدينية األساسية. 

لقد قالوا أبّن العامل قدمي. وأّن عملية اخللق قد حدثت يف األزل على صورة الفيض الضروري من الذات اإلهلية.      
الفالسفة على تسميتها ابلعقول .  وأّن هذا الفيض الذي ّمت به ظهور املخلوقات كان على درجات متعددة تعارف

 وهي عشرة يف تقديرهم. 

ونظرية ِقدم العامل هي اليت أاثرت عليهم اخلصومات وخلقت املعسكرات اليت شّنت محالت منكرة شجبت هبا      
 وجهة نظرهم هذه.

فة اللدنية املباشرة اليت أما نظرية املعرفة عندهم فتبدأ ابلعقل اخلاضع للحواس مث تنتهي بعد ذلك بنوع من املعر      
هتبط على صاحبها هبوطًا ال تعليل له.. لكّن هذه الصورة تذّكر� برأي املتصوفني واألفلوطينيني والفنوسطيني الذين 

 قّرروا مثل هذا الرأي يف تعيني العالقة بني عقل االنسان والذات اإلهلية. 

سفة أن يضع املؤلفات اليت تدافع عن آرائهم. وكان وقد حاول ابن سينا كما حاول من جاء بعده من الفال     
الكتاب الذي وضعه أبو الوليد ابن رشد الفيلسوف األندلسي قمة من قمم الدفاع الفلسفي حتت عنوان : " فصل 

 املقال بني احلكمة والشريعة من االتصال ". 

ار هؤالء الفالسفة خطرًا كبريًا على سالمة ولكّن هذه احملاولة مل ُجتِد نفعاً, لقد بقي السلفيون جيدون يف أفك     
 العقيدة وبقي الصراع بني الطرفني مستمراً حىت كانت الغلبة للسلفيني يف النهاية. 



٤ 
 

وال ننسى يف هذا العرض أن نتحدث قليًال عن فيلسوف آخر أندلسي هو إبن طفيل الذي قام مبحاولة جديدة       
توفيق بني حكمة الفيلسوف وشريعة الفقيه. فكانت قصته الطريفة حي كان فيها للخيال األديب حظ كبري بقصد ال

بن يقظان هي حصيلة احملاولة. وخالصتها أن ابن طفيل قد اصطنع حكاية اسطورية بطلها شاب نشأ وحيدًا يف 
 جزيرة غري مأهولة واعتمد حواسه وعقله يف البحث عن احلقيقة. وقد تالحقت املالحظات والتأمالت يف فصول هذه
القصة حبيث خيرج منها القارىء ابلرأي القائل أبّن يف وسع اإلنسان أن يصل إىل اكتشاف أصل الوجود وعّلته وغايته 
والذات اإلهلية اليت خلقته بفضل العقل وحسب واالستدالالت املنطقية اليت تستند إىل استقراء احلوادث واملظاهر 

 وربط بعضها ابلبعض اآلخر. 

د ذلك لتجمع بطلها مبتصّوف يف جزيرة جماورة جلزيرته فإذا هبذا البطل يكتشف أّن ما عنده من ومتضي القصة بع     
احلقائق الفلسفية اليت وصل اليها هو ما عند الناسك املتصوف يف اجلزيرة اجملاورة والذي اجتمعت له جمموعة احلقائق 

 عن طريق الوحي اإلهلي وبفضل الشريعة اإلسالمية. 

هذا االجتاه الذي يكاد يكون قامسًا مشرتكًا بني كل الفالسفة التقليديني املسلمني مل يستطع أن يزيل التناقض      
القائم بينه وبني الفقهاء. وهو كما يبدو تسوية فاشلة أراد هبا أصحاهبا اخلروج من املآزق اليت وضعهم فيها التأّمل 

 العقلي الصرف. 

هذه الثنائية اليت تلتقي عند الفالسفة والسلفيني من العلماء املسلمني احملافظني تبقى اآلية  ومهما يكن األمر فإنّ      
والعالمة على الشخصية األصيلة اليت تتمتع هبا منطقة الشرق األوسط أوًال ّمث املنطقة العربية وأخريًا العامل اإلسالمي  

ظهور الدعوة اإلسالمية بل كانت الدعوة استمرارًا هلا كله. وهي الدليل الواضح على أّن مسرية الفكر مل تنقطع ب
 وتدعيماً ملعاملها اإلسالمية وأصالتها. 

وهي ظاهرة يهّمنا أن نؤكدها لتقرير حقيقة أخرى قد تغرب عن ابل البعض من الناس. وهذه احلقيقة هي أّن      
كانت وما تزال الينبوع البشري الذي يزّود الشخصية العربية شخصية راسخة يف جذور التاريخ القدمي. وأّن الصحراء  

املناطق املتامخة هلا ابملوجات البشرية املتمتعة ابلفتوة والطموح. فما من �ضة حضارية اهتزت هبا ربوع اهلالل اخلصيب 
ومصر حىت أغوار التاريخ القدمية إال كانت احلصيلة احلتمية للموجات البشرية اليت كانت متد هبا الصحراء هذه 

 راضي اخلصبة اليت حتيط هبا أو تتصل هبا على حنو من أحناء االتصال اجلغرايف. األ
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وقد يكون من املفيد جدا أن نستعرض تشابه الدوائر اجلغرافية يف طول البالد العربية وعرضها من أقصى املغرب      
ل الواحات اهلائلة اليت حتيط هبا حىت أقصى اخلليج العريب. إّن الشكل العام الذي تتميز به البلدان العربية هي شك

الصحراء من جانب والبحر من جانب آخر. حىت لكأّن الطبيعة قد رغبت يف أن تعطي منطقة الشرق العريب يف 
 أفريقيا وآسيا شخصية أصيلة ذات طابع خاص يتأثر كل جزء منها ابلعوامل الطبيعية اليت تتأثر هبا األجزاء األخرى. 

اخلاص كانت وحدة املسرية التارخيية وحتت ضغط الظروف الواحدة تشاهبت االطارات يف ضوء هذا الوضع      
 الفلسفية والروحية وتقاربت شيئا فشيئا حىت وجدت نفسها يف صميم وحدة حضارية واسعة هي حضارة اإلسالم. 

ظروف التارخيية ظلمة وهذا هو السر يف أّن الشخصية العربية قد احتفظت أبصالتها واستقالهلا حىت يف أكثر ال     
 وعرب عصور اإل�يار اليت فقد فيها العرب روح السيادة واالستقالل. 

وال ننسى أّن املّد العريب بعد الفتوح اإلسالمية مل يقف عند حدود العامل العريب املعروفة اليوم بل جتاوزها إىل بعيد      
 هذه اال�م رغم كل املوجات الغازية اليت أتته من الشرق ولكّنه حني فقد املبادرة بقي متشبثًا ابملنطقة املعروفة يف

 والغرب حتاول اقتالعه والقضاء على معامله احلضارية. 

كل هذه املالحظات أثرهتا إلعالن أّن الفكر اإلسالمي الفلسفي الذي ساد عرب العصور العباسية ويف األندلس       
كحضارة ودين وأدب وفن كان آية على متام وحدة العامل العريب   هو استمرار ملوجات التاريخ القدمية وأّن اإلسالم

وتدعيمًا لشخصيته املشرتكة الواحدة وسأحاول يف حلقة قادمة إن شاء هللا وضع خطوط أوسع لشخصية فلسفية 
 معينة كانت مبثابة النموذج التارخيي لطغيان تيار التصّوف من �حية والتفلسف العقلي من �حية أخرى. 

 


