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الرفاق واالصدقاء األعزاء في الوطن العربي

إلييي تل يصا صيييا تكتيييا لتييييا " ييييار ل التص يييتب العرب يييب – اإل ييية ب" فيييي عصيييرها الييي هبي

(القرون 9ل – 31ل) وهو تيا هال جدا  ،ن يأل ف تل ن ال يرر الرو يي ثركيور يعد ف
و د.يوف ق صول  ،قا ت بطباعيه دار التارابي  /لبنان عال .0222
في ه ا التيا ،

يعرض ال رلتان  ،يار ل التص تب العرب ب اإل ة ب  ،بأ يصو

ب يط ،

ح ث يل اليرت ز عصى ال دارس األ ا ب في يار ل ه ه التص تب  ،وهي  :در ب عصل التةل ،
ال در ب ال شائ ب الشرق ب  ،در ب اليصوف النظري ،عبر ابراز وشرح األفتيار الرئ ي ب لهي ه

ال دارس .

وقد بادرت الى إعداد يصا ص التيا ال تور لي س فقيط أله يب األفتيار والق يا ا اليار ا يب

اليي يناولت يار ل التص تب العرب ب بصورة عص ب وكقب ،بل ث

ا أله ب إطةعتل عصى ج ل

األفتار العقةن ب  ،وال ياف ز ق ب الغ ب يب  ،ال ياصتيب  ،و قارنيهيا ي ثفتيار وطروحيات حرتيات
اإل ةل ال ا ي في ه ه ال رحصب الاط رة ين الحيراا ال ا يي واالجي ياعي  ،ويتياقل انيشيار

الص يراا الطييائتي واالكنييي الييد وي فييي جي عاينييا العرب ييب  ،ح ييث بييدو وا ييحا حجييل الي يرابط

والعةقات –ال باشرة وغ ر ال باشرة -ب ن حرتات اال ةل ال ا ي والقوى الرجع ب العرب ب فيي

ال عود ب والاص ج ي النظيال اال بر يالي ال عيولل  ،فيي ظيل ي از يد ظياهر اعيادة انيياف الياصيف
االجي اعي والكقافي وال ا ي ن جهب  ،وفي ظل عجز وقصيور القيوى الد قراط يب ال يار ب

في اصق البد ل الد قراطي ال نشود عصى الصع د ن الوطني والقو ي .
وباليييالي فييإلن اإلطييةا عصييى ثفتييار ال ييدارس التص ييت ب ،

ييهل فييي يعز ييز وعييي الرفيياق

واالصدقاء ال عن ن بطب عب اليوجهات التتر ب لص دارس اإل ة ب ع و ا  ،وال دارس الغ ب ب ،

الرجع ب اصوصا ،لتي ن يع ن بها في تشف اال رار واآلكار ال صب ب الناج ب عن ه ه األفتار
 ،في إطار الصراا ال ا ي – الد قراطي

طروحايها ال ياصتب اصوص ا ،

الحرتات الد ن ب ع و ا  ،وال صت ب ال غرقيب فيي

إدراتنا لصطب عب الطبق ب له ه الحرتات  ،اليي ال يايصيف فيي

جوهرها عن الطب عيب الطبق يب لصقيوى ال ن يب التو برادور يب وال ثر ي ال ب اليابعيب فيي بةدنيا ين
ناح ب وليعز ز ويع يق اليوعي بأه يب البيد ل اليوطني /القيو ي اليد قراطي العص ياني والين يوي

بآفاقييه االشيييرات ب  ،تبييد ل وح ييد يين ثجييل بصوريييه فييي جي عاينييا يين اييةل ا ييينهاض القييوى

واألح از والتصائل ال ار ب ال ارت ب في الوطن العربي.

غازي الصوراني
0232/9/02
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الفلسفة العربية اإلسالمية
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الكالم واملشائية والتصوف

ارتبط ظهور الفلسفة العربية اإلسالمية وتطورها بتاريخ دولة الخالفةة التةأ امامهةا العةر بعةد

الفةةتا اإلسةةالمأ .فقةةد ّةةيدوا امبراطوريةةة واسةةعةر متراميةةة ا طة ار ر امتةةدم مةةه الهرةةد ّةرما و تة

البيريريه غربار وو دم – و ول مرة بعد االسكردر المقدورأ – الّرق والغر ر العالم المتوسةطأ
الهيليرستأ والعالم الهردي االيرارأ.

ومةةد ءةةالم الفلسةةفة العربيةةة اإلسةةالمية و يقةةة الدةةلة بالتقاليةةد الفلسةةفية اليوراريةةة القديمةةةر التةةأ

كارم مد ارتّرم فأ آسيا .

وم ةةد غ ةةدم اللغ ةةة العربي ةةةر الت ةةأ ل ةةم م ةةل اللغ ةةام ا دبي ةةة ا خ ةةر (السة ةريارية – اآلرامي ةةة

والفارسية فأ سورية وايراهر واليورارية فةأ سةورية ومدةر ر والالتيريةة فةأ اسةباريا)ر اداة فعالةة فةأ

التفاعل والتكامل ال قافأ بيه العر والفرس وا تراك والبربر وغيرهم مه ّعو دولة الخالفة .

رّةةطم " ركةةة الترءمةةة"ر التةةأ كةةاه للرسةةاطرة الس ةرياه دور مرمةةوق فيهةةا .واتي يييبت حرتيييب

اليرج ييب طابعي ا نظ ي ا يين طصي القييرن اليا ي ال ي ةدي ،و لييا بعييد بييادرة الاص تييب العبا ييي

ال أ ون ( )311-331بانشياء "ب يت الحت يب" فيي بغيداد  ،عصيى غيرار األتاد يب القد يب الييي
تانت قائ ب في جند ابور .وفي ب ت الحت ب ه ا ل عيت طائتيب ين ال ييرج ن  ،ب ينهل يهل
ب ن هارون ،وحن ن بن ا حق ،وابنه ا حق بن حن ن ،وحبي

وع ى بن ح ى.

بين الح ين ،وكابيت بين قيرة ،

وقد ث هل عص اء العالل اإل ة ي  ،في إغناء العصول الطب ع ب والدق قيب .فيأحرزوا نجاحيات

تب رة في الط  ،ح ث اصد اليار ل ث ي اء ثبيي بتير ح يد بين زتر يا اليرزاي (ت )909:صياح

"الحيياوي" ،وثبييي عصييي بيين ي نا ( )3212-932صيياح "القييانون" ،وثبييي القا ييل الزهيراوي (ت:
 )3231ال ي برز في الجراحب  ،وعصي بن ع ى التحال (القرن الحادي عشر) ال ي لعصه ثول
ن ثدال الياد ر فيي جراحيب العي ن ،وابين النتي س (القيرن الكاليث عشير) الي ي اتيشيف اليدورة

الد و ب (الصغرى) .وقال عص اء الر ا ب والتصا ال

ال ونان ن والهنود .وفي بغداد القرن الحادي عشر ل

ص ون بيع ق ويدق ق ثفتيار ث يةفهل ين

ال نجل والتصتي ثبي عشر البصاي (ت:

 )338و ح د بن و ى الايوارز ي (ييوفي فيي ثوا يط القيرن اليا ي ) .وقيد و ي الايوارز ي

ج صيب يين األع ييال فييي الجبير والح ييا والجغراف ييا الر ا ي ب .وبت يل تيابييه "الجبيير وال قابصييب"
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شاا صطصح "الجبر" ال عاصر ،و ن ا
والتصتييي ثبييي عبييدا

ه بالةي ن ب اشيق لتظ "الصوغار يل" .وبا ل الر ا يي

ح ييد اليب يايي (ت )909:ييربط و ي نظر ييب اليواب ي (الييدوال) ال كصك ييب.

وا يييحق جييابر بيين ح ييان (ثواايير القييرن الكييا ن ) لق ي "ثبييي الت يياء" .واشيييهر ابيين اله ييكل

( )3219-989بتشيوفه البصير ب .و ين الن يا ف التي ة لصعص ياء ال و يوع ن ،الي ن ليل تونيوا
نييادر ن فييي ال شييرق اإل يية ي ،تييان ثبييو الر حييان الب رونييي ( ، )3223-921ال ي ي بييرز فييي
ات والت ز اء وال عادن واليار ل والجغراف ا واالكنوغراف ا.

عصول التصا والر ا

ي ز ابداا العص اء ال

ص ن بالبحث عن اليطب قات الع ص ب لهي ه وغ رهيا ين االنشياءات

النظر ب ،وباالليتاف نحو اليجربب وال ةحظيب و يا يصيل بي لا ين اال ييادال الوا ي ل ايصيف

ال عييدات واألجهييزة (واايراعهييا  ،بطب عييب الحييال) ،وباالهي ييال بييالطرق الت ييب فييي اال يقصيياء،
اد ن الت ز اء والت اء والتصا والجغراف ا.

وااصب في

ت ا يعيرف ال

يص ون عصيى ال يدارس األ ا ي ب فيي التص يتب ال ونان يب القد يب  ،وان تيان

ثر طو حط اهي يا هل األول .واليى ثوااير القيرن اليا ي تانيت قيد نقصيت إليى العرب يب األع يال
األر ط ب الرئ
وبهد

ب ،إ ا باشرة ن ال ونان ب ثو بيو ط ال ر ان ب .

التفهم ا عمق لفلسفة ارسطو كارم تستخدم اعمةال ّة ار ه المتةيخريه  :فورميريةوسر

و امسطيوسر ويو را فيليبوروسر وسمبليقيوس ر واوليمبيودورس.

ورقلم إل العربية بعض ةوا ارم افالطةوهر بيرهةا "الرةواميس" و "السوفسةطايأ" و "طيمةاوس"

ر ولكه معلم ارسطو هذا كاه امل رفوذا ورواءا مه تلميذه عرد العر .
ولع

دو ار كبي ار فأ ميام الفكةر العربةأ اإلسةالمأ ترءمةة ا عمةال التةأ تعةود إلة المدرسةتيه

االسكردرارية واال يرية فأ االفألطورية الم د ة .فقد تعر العالم اإلسالمأ عل آرال افلوطيه مةه

خالل ما يسم بة"آ ولوءيا ارسةطوطاليس" ر التةأ هةأ ر فةأ ال قيقةةر تلخةيل لةبعض "تسةاعيام"

افلوطيه.

وب ةةدلا م ةةه الق ةةره التاس ةةم د ةةار باالمك ةةاه تتب ةةم ت ةةي ير الفلس ةةفة اليوراري ةةة تة ة ف ةةأ الم لف ةةام

الخادة بالر و والّعر و"ا د ".

وفأ المءتمم اإلسالمأر القايم رظريا عل المساواةر برز إل مومم الددارة ما سبق اه اخذ

ب ةةه ا فالطوري ةةوه والروامي ةةوه م ةةه تقس ةةيم الر ةةاس إلة ة د ةةفوة م قف ةةة ر "خاد ةةة" ر والة ة "عام ةةة" او

"ءمهةةور" .ومةةد تةةرك هةةذا التقسةةيم بدةةماته الءليةةة عل ة م ةةموه الفلسةةفة العربيةةة اإلسةةالميةر مةةه
ءهةةةر وسةةاعدر مةةه ءهةةة اخةةر ر علة تطةةوير "ايديولوءيةةة المةةودة"ر التةةأ تةةذكر باالرتبةةاط الرو ةةأ

الذي كاه يءمةم المةدارس الفلسةفية فةأ اليورةاه القديمةة وايطاليةا عدةر الره ةة .فةاليعقوبأ ي ية

بةةه عةةدي الةةذي كةةاه عل ة راس المدرسةةة ا رسةةطية (المّةةايية) ببغةةداد ر تتلمةةذ عل ة المسةةلم ابةةأ
الردةةر الفةةارابأر الةةذي تتلمةةذر بةةدورهر عل ة الرسةةطوري يو رةةا بةةه ةةيالهر وكةةاه ه ة الل المفكةةروهر
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ومعهم الفيلسوفاه اليهودياه وه

به يعيش وابو الخير داود به مزاجر يرتبطوه فيمةا بيةرهم بعةر

مه القرابة الرو يةر او ق بك ير مرها بيرهم وبيه عامة الراس مه ابرال طوايفهم .
وتبةةيه لو ةةام ال يةةاة العقليةةة فةةأ بغةةداد القةةره العاّةةرر التةةأ رسةةمها ا دي ة

يةةاه التو يةةدي كي ة

والفيلسةةو

ابةةو

كةةاه المسةةلموه والرادةةري واليهةةودي وابرةةال الملةةل ا خةةر مةةه كافةةة ارءةةال

العالم اإلسةالمأ يلتقةوه فةأ مءالسةهم ("مءةالس العلمةال")ر التةأ كةاه يسةود فيهةا مةا تمليةه الفلسةفة
مه ميم واهدا ر تعلو عل الفوارق القومية والديرية.

ومه العوامل ر التةأ ذللةم العوايةق التةأ تعتةرض طريةق التطةور ال ةر للفكةر الفلسةفأر كارةم

خدود ةةية ال ية ةةاة الديريةةةة ف ةةأ العة ةةالم اإلسة ةةالمأ (بالمقارر ةةة م ةةم اوروبةةةا المس ةةي ية فةةةأ العدة ةةر

الوسيط) .فلم يعتر اإلسالم بيي وسطال بيه اإللةه والمة مريهر وال ي ةق

ةد فةأ ا تكةار تيويةل

الق ةرآه والسةةرة .ولةةم تقةةم فةةأ اإلسةةالم م سسةةةر ّةةبيهة بة ة"الكريسةةة"ر وال مراتبيةةة اكليركيةةة ومءةةامم
كرسيةر تتول

المةةذاه

سم الخالفام فأ العقايد الديرية ر وتةر لرفسةها ال ةق فةأ ت ةريم هةذا او ذاك مةه

ر و رمةةاه اد ة ابه مةةه ع ةةوية ءماع ةة الم ة مريه ر إلةةخ .بعبةةارة مةةوءزة :لةةم تكةةه فةةأ

اإلسالم ار وذكسية (واه كاه هذا لم يكه ليمرمر بالطبمر اه تدعأ كل مدرسة او فرمة – كما هو

ال ال فأ المسي ية – بيه مذهبها هو المذه
وكاه غيا

"الد يا" الو يد).

"ا ر وذكسية" ورال ما تميزم به ال ياة الديرية اإلسالمية مه تعددية ر سوال فةأ

ميداه التّريم او العقايد .

ففةةأ مءةةال التّ ةريم تبلةةورم ر ومرةةذ دةةدر اإلسةةالمر مدرسةةتاه متعار ةةتاهر اولهمةةا مدرسةةة

"اهل ال ةدي "ر التةأ اظهةر مةا كارةم فةأ ال ءةازر والتةأ كةاه اردةارها ال يتءةاوزوه الةرل (مةه

م ةرآه وسةةرة) ف ة ه سةةيلوا عةةه ّةةأل وعرف ةوا فيةةه آيةةة او ةةدي ا افت ةوار واال تومف ةوار ال يقولةةوه ّةةييا .
وكاه ه الل يعرفوه باالعتداد المفرط بال دي ر ت ال عي

مره.

وفةةأ مقابةةل هة الل مامةةم مدرسةةة "اهةةل الةراي"ر التةةأ ارتّةةرم فةةأ العةراق خادةةةر والتةةأ تميةةز

اد ابها بقلة روايتهم لل دي

واهمةالهم لةه ر وبتةدميقهم فةأ ا دلةةر وبت كةيمهم العقةل فةأ اآلرال ر

وبتغليبهم القياس عل الرقل .ومد تتوءم مدرسة "اهل الراي" بيبأ ريفة (رعماه به ابمر 966ر

 .)797إم ةةام الم ةةذه
ال ةةدي

ال رف ةةأر ال ةةذي ع ةةر بتوس ةةعه وس ةةما ته عموم ةةا .وام ةةا رزع ةةة مدرس ةةة اه ةةل

فتءسةةدم عل ة اّةةدها فةةأ المةةذه

المدرستيه.
وفي

دان العقائد يوزا ال

ال ربلةةأر وتوسةةط المةةذهباه المةةالكأ والّةةافعأ بةةيه

ص ون إلى فرق ج ب  .فقد نش الجدل ب نهل حول "اال ا ب"

("الاةفب")  ،ن األحق ف ها بعيد الر يول ،وهيل يتيون بااليتياق واالاي يار (بالب عيب واال ييتياء
والشورى) ثل بالنص واليع ن  ،وهل ج
لا ،كةا ب ي ا ز ال نب والش عب.
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اإل ال ب ن ال صطي ن الز ن ب والروح ب  ،إلل .وتيان

ت ا اايصف ال

ص ون حول

ألب "صاح التب رة" ،و ا يصل بها ن ق ا ا العةقب ب ن

النظر والع ل  ،واإل ةل واإل ان  .فغالى الايوارف فيي يشيددهل ،إ حت يوا بيأن صياح التب يرة

تيييافر ،اصيييد فيييي النيييار ،واعيبيييروا الع يييل شيييرطا لإل يييان .وبال قابيييل ،ي يييادى " ال رجئيييب" فيييي
ي ييا حهل ،فيوقتييوا عيين يتت يير صيياح التب ييرة ،ويرتييوا الحتييل ف ييه

اإل ان ،واعيبروا ثن ا

وحده هو الي ي عصيل اائنيب األعي ن و يا ياتيي الصيدور ،فصي س ألحيد

ثن تون رق ب ا ثو ح ب ا عصى

تصها

 ،وفصييصوا الع ييل عيين

ائر الناس.

ويناق ت اآلراء فيي الي ي ر واليا ير ،الق ياء والقيدر ،في هبت "الجبر يب" إليى ثن األفعيال
 .وقالت "القدر ب" بان اإلن ان االق "قدره"  ،ا ره وشره.

ودار الجدل حول ق

ب الصتات وال ات اإلله ب  .واايصتت ال واقيف .فيطيرف بع يهل فيي

إكبات الصتات واألا بحرف يها ت ا جاءت في القرآن ( ن " د" و "ع ن"  ، )..حيى وصيصوا إليى

اليشييب ه واليج ي ل  .وغييالى آاييرون فييي يأو صهييا (ال ييد – ب عنييى القييوة واال ييي ةء ،والع ي ن –
ب عنى الغا ب واالرشاد ، )...فاصصوا إلى "النتي" و "اليعط ل".

ولييل ييأت القييرن العاشيير حيييى صييار رراييو التييرق واالابييار ون ييرون صييعوبب بالغييب فييي

حصر الترق اإل ة ب.

وقد نيوه ال تتيرون اإل ية ون ثنت يهل إليى الييأك ر ال عرفيي اإل جيابي ليبيا ن اآلراء هي ا،

ا يج د في القول ال أكور" :ال عرف الرجل اطأ عص ه حيى

االايةف".

وثدى الحوار ب ن الترق اإل ة ب إلى يتهل يع ر االعي اد عصى النص ،حيى القرآني نه،

حجب حا

تيا ا

ب لنصرة ه ا ال عيقد ثو اا " ،فالقرآن ح ال ثوجيه"  " ،و يا ين فرقيب إال ولهيا فيي

حجب" .ه ا في الجدل ب ن ال

ص ن ،فت ف ب نهل وب ن ثبناء ال صل األارى ،ب ا ف ها

الييد انات اليوح د ييب اليييي اعيييرف اإل ييةل بهييا ،تال هود ييب وال
ع شون بأ ان في دار اإل ةل.

ي ح ب  ،واليييي تييان عينقوهييا

وعصييى ه ي ا النحييو ارح بييرز دور العقييل حت ي ا ثعصييى فييي ال ناقشييات الةهوي ييب ،وفييي فهييل

العقائد الد ن ب نت ها.

وفي ا ل ه ه ال شادات ظهرت ويطورت النزعب العقةن ب في "عصل التيةل" ،ثول الي يارات

التص ت ب في التتر العربي اإل ة ي.

واذا كةةاه علةةم الكةةالم وليةةد المرامّةةام بةةيه المسةةلميه ارفسةةهمر وبيةةرهم وبةةيه مم لةةأ الةةديارام
ا خةةر ر فة ه "الفلسةةفة" بةةالمعر الخةةال للكلمةةة ر ءةةالم وليةةدة " ركةةة الترءمةةة" وامةةا الفةةارق بةةيه
ه ةةذيه االتء ةةاهيه فك ةةاه بع ةةض المتكلم ةةيه (ادة ة ا

عل ةةم الك ةةالم) يرور ةةه ف ةةأ اره ةةم يرطلق ةةوه م ةةه

المسةايل التةأ يمليهةا الةةديه ر ويسةيروه علة "مةةاروه اإلسةالم"ر امةا الفالسةةفة فيءةروه علة "مةةاروه
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العق ةةل"ر واف ةةق اإلس ةةالم ام ال  .وك ةةاه الفالس ةةفة ي ةةردوه ذل ةةك الف ةةارق إلة ة ك ةةوه عل ةةم الك ةةالم يعتم ةةد
ا سة ةةالي

"الءدلية ةةة" ("الديالكتيكي ة ةةة"ر بة ةةالمعر ا رس ة ةةطأ)ر امة ةةا الفلسة ةةفة فتق ة ةةوم عل ة ة ا س ة ةةالي

"البرهارية".

ولكةةه السةةمة ر التةةأ تءمةةم بةةيه الكةةالم والفلسةةفةر كارةةم التعويةةل ا ول عل ة الرظةةر العقلةةأ

واالسةةتدالل المرطقةةأر وذلةةك خالفةةا لاليمةةارييه الردةةييه مةةه الفقهةةال ورءةةال الةةديه ر ومةةه ءهةةةر

و هل "الذوق" و "الكّ " مه المتدوفة ر مه ءهةة اخةر  .ومرةذ القةره ال ةارأ عّةر بةدا التقةار
بيه الكالم والفلسفةر والذي ارته باردهارهما معا فأ "كالم المتيخريه".

وفأ ذلك العدر تقريبا بدا التالمأ بيه التياريه المذكوريه (الكالم والفلسفة) وبيه التدو .
والتدةةو

اتءةةاه بةةالو الترةةوك فةةأ الفكةةر اإلسةةالمأ .ومةةد

ّاعم مرذ فءر اإلسالمر وتطور إل مذاه

ةةر ءةةذوره فةةأ ركةةة الزهةةد التةةأ

الم بة اإللهية واالت اد باهلل والفرال به.

وفةةأ الومةةم ذاتةةه مةةال مسةةم مةةه المتدةةوفة ر ةةو ال ربليةةةر وومفةوا مومفةةا معاديةةا ازال متدةةوفة

و دة الوءود .وّه مسم آخر مرهم رقدا عريفا عل الفالسفة.

يتراول كتابرا هذا المر لة "الكالسيكية" فأ الفلسفة العربية اإلسالميةر مه اوايل القره التاسةم

و ت ة اوايةةل القةةره ال ال ة

عّةةر .وهةةو يعةةرض لعلةةم الكةةالم والفلسةةفة والتدةةو

فكرية مو دة ومتكاملة.
وفأ البا

كافة ا بوا
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الرظةةري كتيةةارام

المكرس للفلسفة تومفرا اساسا عرد المّايية الّرميةر واوليرا االهتمام الرييسأر فأ

ر للق ايا االرطولوءية (الوءودية) واالبيستيمولوءية (المعرفية).

علم الكالم
ال

رئ

ات العا ب وال دارس األ ا ب

تان عصل التةل ثول االيجاهات األ ا ب في التص تب العرب ب اإل ة ب .وقد طوره بصورة
ب  ،تترو ال عيزلب ،و ن كل األشاعرة .

اآلرال ر القديمةةة مرهةةا والمعاد ةرة ر ةةول مةةدلول "علةةم الكةةالم" لفظةةا

ورظ ة ار لتّةةع

واخةةتال

 -3في ي

ب "عصل التةل" ويعر تايه :

ومدطل ار سرستهل عر را لمذاه

المتكلميه بالرظر فأ هذه المسيلة.

" )3ألن عنوان باحكه تان قولهل :التةل في ت ا وت ا"؛
" )0وألن

يييألب التيييةل (تيييةل ا  ،ثي القيييرآن ييين ح يييث تونيييه قيييد ا ثو حيييدك ا-

ال رلتان) تانت ثشهر باحكه وثتكرها نزاع ا وجداالا "؛

" )1وألنييه ييورث القييدرة عصييى التييةل فييي يحق ييق الشييرع ات واليزال الاصييول ،تييال نطق
لصتص تب"؛

" )2وألنه ثول ا ج ن العصيول الييي يلعصيل ويييعصل بيالتةل ،فيأطصق عص يه هي ا اال يل
ص به ولل لطصق عصى غ ره ي زا له"؛
ل لا ،كل لا َّ

تسمية "علم الكالم" عرد الّهرستارأ فيردها إل مقابلة المعتزلة للفالسفة فأ تسميتهم فرا مه
فروه علمهم بالمرطقر "والمرطق والكالم مترادفاه".

ويطةةرب بعةةض دارسةةأ علةةم الكةةالم اعتبةةارام مريبةةة مةةه هةةذا االعتبةةارر فيرءعةةوه لفةةظ "الكةةالم"

إلة " "dialex techneعرةةد افالطةةوه او " "dialexisعرةةد آبةةال الكريسةةة مةةه المسةةي ييه  .ومةةه
وءهة الرظر هذه يكوه علم الكالم دةراعة ءدليةةر تقةوم ميزتهةا ا ساسةية فةأ المرةاظرة مةم خدةم
قيقأ او مفترض.
هذا الب

كاه ر فأ بداية عهده ر ّفهأ الطابم عل ا غل ر واره تطورر بدورة اساسةية

ر فأ المراظرام والمءادالم ر التأ دارم بيه المتكلميه ارفسهم خادة .وفيما بعد دار "الكالم"
يستخدم اساسا للداللة عل المب

الرظرير الذي اّتغل به المعتزلةر ومه م ا ّاعرة .

امةةا فةةأ ال قيقةةة فة ه علةةم الكةةالم ال يةةرد إلة الءةةدل وال إلة الالهةةوم .فالمّةةكلة الالهوتيةةة ال

تّةغل إال بعةض ميةداه اهتمامةام المتكلمةةيه  .وهةأ تم ةل مةا يسةم ب ة"ءليةل الكةالم"ر الةذي يقابةةل
"دميةةق الكةةالم"ر اي م ةةايا االرطولوءيةةا (علةةم الوءةةود) والفلسةةفة الطبيعيةةة (الفيزيةةال) اساسةةار وهةةأ
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الق ةةايا التةةأ كارةةم لهةةا الغلبةةة ا يارةةا فةةأ إبةةداك عةةدد كبيةةر مةةه المتكلمةةيه .ةةم إه مةةا يميةةز علةةم
الكةةالم عةةه علةةم الالهةةوم هةةو توءهةةام المتكلمةةيه االبيسةةتيمولوءية (المعرفيةةة)ر المرافيةةة للردةةية

واإليماريةةة

 Fideismوالدةةوفية  . mysticismفةةالمتكلموه ر كمةةا سةةرر ادرةةاهر مةةالوا بالعقةةل

مرءعا اعل فأ ال كم عل المسايل الرظرية والفكرية ر بما فيها الالهوتية.

إه علةةم الكةةالم مةةد ظهةةر وتطةةور اول ا مةةر فةةأ إطةةار المرظ ةرام التةةأ دارم بةةيه المسةةلميه

ارفسهم ر وذلك بظهور مختل

الفةرق الديريةة – السياسةية (الخةوارجر المرءيةةر القدريةةر الءبريةة)..

ر وكذلك بيه المسلميه وبيه ابرةال الةديارام ا خةر (وال سةيما المزدكيةة والمسةي ية) .ومةد تبلةورم

فأ مءةر هةذه المرةاظرام ءملةة مةه السةمامر التةأ دةارم مميةزة لطريقةة المتكلمةيه فةأ الب ة ر

واهمها:

اللءول إلة تيويةل الردةول القرآريةة ت اعتبةار ءة العقةل هةأ و ةدها ال اسةمة فةأ الرقةاش

والبرهاهت االستخدام الواسم لطريقة "االلزام" (وهأ لوه مه "ال ءة الّخدية").

كما وتبلورم اي ا الق ايا ا ساسية فأ "ءليةل الكةالم :التو يةدر و ةمرا العالمةة بةيه الةذام

والدفام اإللهيةت مدم القرآه او خلقه ( دو ه فأ زماه)ت القدر اإللهةأ و ريةة اإلرادة البّةريةر او
التسةةيير والتخييةةرر معر ة اإليمةةاهر وخادةةة العالمةةة بةةيه الرظةةر والعمةةل فيةةه ر إلةةخ .وال ة ءار ة

"ءليةةل الكةةالم"ر الو يةةق الدةةلة بعقايةةد اإلسةةالمر اّةةتغل المتكلمةةوه ب ة"دميةةق الكةةالم" -م ةةايا ال ركةةة
والسكوهر والءواهر وا عراض ر والءزل الذي ال يتء از"..

ولعل ن ثوائل ال تتر ن ،ال ن اشيغصوا بالتةل ،تتن له ث صوبه ال ي ز  ،تيان الجعيد بين

درهيل (قيييل عيال 221/220ل) و ن ي إل يه إنتييار وصيف اإللييه بشييء يين صيتات ال اصوقييات،
والقول باصق القرآن ،وبحر ب االرادة البشير ب .وبيرز بعيده يص ي ه الجهيل بين صيتوان (قييل عيال

229ل) ،ال ي با

ه يريبط در ب "الجه ب" .وقد عرف الجه ب بنيزعيهل الجبر يب الاالصيب،

اليييي يعتييس يييوجههل نحييو ي ه وحييدة الوجييود (الباني ئ ييب  .)Pantheismوتييان يين ثبييرز

ثعة هل

رار بن ع رو (ت )339:وبشر ال ر ي (ت )311 :ويص

ه الح ن النجار.

و ييرعان ييا ثاصييى الجه ييب تييانهل لص عيزلييب  ،ال ي ن شييارتوهل رر يييهل لإللييه وصييتايه،

واعيقييدوا ييكصهل باصييق الق يرآن ،األ يير ال ي ي جعييل العد ييد يين االابييار ن واصييول ال يتص ي ن ال
ترقون ب ن ال در ي ن ،و لا عصى الرغل ن ي اد واقته ا ن الجبر واالاي ار.

 -0ال عيزلب :

كييل ال عيزلييب ثولييى ثتبيير ييدارس عصييل التييةل  ،والتتيير التص ييتي اإل يية ي عا ييب  .وقييد

ظهر لق "ال عيزلب" ثول األ ر لصداللب عصى الج اعب ال ن وقتوا وقيف الح ياد فيي النيزاا بي ن
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ثنصييار عصييي واصييو ه ،وااصييب فييي عرتييب الج ييل (عييال  )898وصييت ن (عييال  .)892ث ييا
يهل ب ا رونه ن "اعيزال" واصل بن عطياء (ت )223:وع يرو

ال عيزلب ثنت هل ف ربطون ي

بن عب د (ت )283:حصقب الح ن البصري (ت ،)202:تب ر عص اء الد ن بالبصرة في ز انه .

وقد تان ال عيزلب ريبطون فتر ا بالدوائر ال كقتب وال ينورة ن التئات ال د ن ب ال يو يطب

والعص ا .وتانوا ن األح از الد ن ب – ال ا ب ال عار ب لأل و ن .ث ا
وراء وقتهل ال صبي ن العبا

الاص تب العبا ي ال نصور.

ولهل الش ع ب فتانيت

ن .فأ دوا النتس ال ت ب ،وشارتوا في انيتا ب عال 280

يد

وفي عهد هيارون الرشي د ( ،)320-238وااصيب ث يال اريتياا نجيل الب ار تيب ،و ين كيل فيي

عهييد ال ييأ ون وال عيصييل والواكييق ( .)322-331صييار لص عيزلييب نتييو

صحييوظ ،ويقصييد الييبعض

نهل ناص ها ب في الدولب .ولتن في ث يال ال يوتيل ( )383-322ياءت ثحيوال ال عيزليب،

ويعر وا لص ةحقب واال طهاد ،وفقدوا التك ر ن يواقعهل التتر يب فيي اليبةد .ب يد ان ال عيزليب

ظهييروا يين جد ييد عصييى ال

ييرح ال ا ييي فييي عهييد البييو ه ن ( ،)3299-929ح ييث ازدهييرت

در ب القا ي عبد الجبيار اله يداني (ت ، )3209/3202:الي ي ييولى (بيع ي ن ين الصياح

بن عباد) نص "قا ي الق اة" في د نيب اليري (بيالقر

ين ظهيران الحال يب) .والقيت ثفتيار

ال عيزلب ،وااصب ا يعصق نها بجص ل التةل ،القبول واالنيشار في ثو اط الز د ب.
وفي القرن ن  31-30راف

ه االعيزال في اوارزل  .و ي الغيزو ال نغيولي فيي النصيف

األول ن القرن الكالث عشر ال ةدي انح ر يأك ر ال عيزلب في الدوائر ال ين ب بيا ران وغ رهيا
ن ناطق ال شرق اإل ة ي ،وشارف عصى النها ب.
و تر ال عيزلب في تيبهل ثصوالا ا

ب ،اج عوا عص ها ،وايتقوا عصى نتيي صيتب االعييزال

عن ال االف ،ولو في واحد نها .وه ه األصول هي :

 -3العدل ..وال قصود به العدل اإللهي ،ال ي قي ي حر ب اإلن ان فيي ثفعاليه ،واصقيه
لها ،وا يحقاقه ،ب لا ،الجزاء عنها ،كواب ا ثو عقاب ا  .ت ا و عني ه ا األصيل عنيدهل

إن ا

ال تعل ل اصوقايه إال ا هو "األصصح" لها.

 -0اليوح د ..وهو ال عني فقط يوح د ا

في األلوه ب (القول بإلليه واحيد) ،بيل ويوح يده

فييي صييتايه بينز هييه عيين تافييب صييتات ال اصوقييات ،واليوح ييد بيي ن ايييه وصييتايه.
والصتات اإلله ب نوعان" :صتات ال ات"  ،تالعصل والقدرة والح اة  ،وهي  ،عنيد

ال عيزل يب ،طابقييب لص ي ات اإلله ييب ،وقد ييب قييد ها باليييالي؛ و "صييتات التعييل" و نهييا
اإلرادة وال
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والتةل ،وقد اعيبروها حادكب ،يظهر فيي ز يان وييغ ير وييبيدل  ،ولي ا

فإلنهييا غ يير ال ي ات اإلله ييب  .و يين هنييا صييزل ثن الق يرآن  ،بوصييته تييةل ا  ،حييدث،
اصوق في ز ان  ،ول س قد ا .

 -1الوعد والوع د ..و رداه ان ا

وعد ال ط ع ن بالكوا ويوعيد العصياة بالعقيا  ،ولي ا

فصي س لصعصيياة ،وااصيب ريتبييي التبييائر ،ثن عوليوا عصييى "رح يب" اليير ثو "شييتاعب"

الر ل وال ر ن ن.

 -2ال نزلب ب ن ال نزلي ن  ..و عنى ه ا األصل ثن ريتي التب يرة ين ال

يص ن ،الي ي

ن به ال رجئب ال ي ا حون إلى اإل ان ،وعده الاوارف ال يشددون في عداد التتيرة،
هو ،عند ال عيزلب ،في نزلب و ط ب ن نزليي اإل ان والتتر .وقد

عطيياء كييل ه ي ه ال
بي"ال نافق".

ى واصيل بين

ييصل بييي"التا ييق" ،فييي ح ي ن هي الح يين البصييري إلييى ي ي يه

 -9األ ر بال عروف والنهي عن ال نتر  ...وقد ه ال عيزلب ،وت لا الاوارف والز د يب
 ،إلى ثنه لصق ال بهي ا الواجي
ال

جيوز (حييى و جي ) ا ييادال القيوة والكيورة والايروف

صح ،فيي حي ن يال عا يب ثصيحا الحيد ث وثهيل ال ينب إليى قصيره عصيى القصي

والص ان فقط ،دون ال د  ،ناه ا عن ال ف.

وتان ه ا األصل يصيل  ،عنيد ال عيزليب  ،باالعيبيارات ال ا ي ب ،بيالاروف عصيى

ثئ ب الجور وظص ب الحتال .فيحت لواء ه ا الشعار شارتوا ،كةا  ،في انيتا ب عيال
.280

ولقييي ال عيزليييب ثنت يييهل بيييي"العدل يييب" ("العيييدل ن"" ،ثهيييل العيييدل") ألاييي هل باألصيييل األول،

وبييي"ال وحييدة" ألا ي هل بالكيياني ،وبييي"ثهييل العييدل واليوح ييد" – وهييو الصق ي ال ي ن اشيييهروا بييه –
ألا هل باألصص ن .ولقول ال عيزلب بأن اإلن ان "االق" ثفعاله ،ا رها وشرها ،لقبهل اصو هل

بي"القدر ب".

ث ييا ال عيزلييب فقييد يب ي ثروا يين لق ي "القدر ييب"  ،رتييد ن ثن عار ي هل بال ي ات ،بقييولهل ثن

ثفعيييال اإلن يييان قيييدرة عص يييه ،هيييل االحيييق بهييي ا الصقييي  ،و ييي وا اصيييو هل فيييي اصيييق األفعيييال

بي"الجبر ب" و "ال جبيرة"  .وف يا بعيد ا ييقر لتظيا "القدر يب" و "الجبر يب" لصدالليب عصيى ال يوقت ن
ال يعار ن ن شتصب ثفعال اإلن يان ،هيل هيو االقهيا ثل هيو جبير عص هيا ،يوقتي اليا ير

والي

ر.

وتانت فيرة نهوض ال عيزلب في النصف األول ن القيرن اليا ي ب كابيب "العصير الي هبي"

في يار ل عصل التةل.
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وفي ظروف ا بدث فيي ث يال ال يوتيل نت يه ين ح صيب عصيى االعييزال ااصيب ،وعصيل التيةل

عا ييب ،لجييأ ال يتص ييون إلييى بعييض الي ييير واليق ييب ،
األشعري (ت ، )919:يص

التةل .

ييا انعتييس جص يا فييي ابييداا ثبييي الح يين

ثل عيزلي ثبي هاشل الجبائي ،ر س ال در يب األشيعر ب فيي عصيل

 -1األشاعرة :

وكاه ا ّاعرة ر ّيمة المعتزلة مةبلهمر مةد اختلفةوا فيمةا بيةرهم لةيس فةأ مسةايل "دميةق الكةالم"

فقةةط ر بةةل وفةةأ "ءليلةةه " اي ةةا  .ولةةم تكةةه لهةةم مةةة "ادةةول" تو ةةد بيةةرهم كالمعتزلةةةر واه كارةةم
تءمعهم بعض التوءهام العامة فأ ل عدد مه المّكالم الالهوتية.

ففةةأ مسةةيلة الدةةفام اإللهيةةة مةةال ا ّةةاعرة بءملةةة مةةه "دةةفام الةةذام"ر مرهةةا العلةةم والقةةدرة

وال ياة واإلرادة والكالم والسمم والبدر .وهذه الدفامر عردهمر مديمةر ليسم هأ الذام اإللهيةة

وال هةةأ غيرهةةا .امةةا "دةةفام الفعةةل"ر كةةالخلق والةةرزق والعةةدل واالرعةةام وال ّةةر والرّةةر وغيرهةةار
فاعتبروهار كالمعتزلة مبلهمر م د ة ر تظهر فأ زماه معيه .

ومه القول بقدم الكالم اإللهأ لزم ا ّاعرة القول بقدم القرآه وهرا ميزوا بةيه "الكةالم ال سةأ

(او اللفظأ) " وبيه "الكالم الرفسأ"ر الباطرأ ر ليةذهبوا إلة اه القةرآه مةديم مةه ءهةة "المعرة " ر
(باعتباره "كالما رفسيا" ) ر ولكرةه م ةد

مةه ءهةة اللفةظ (باعتبةاره "كالمةا سةيا")  .ومةد يسةترت

مةةه مةةول بع ةةهم بةةيه ترزيةةل كةةالم اهلل هةةو إفهامةةه معرةةاه لءبراييةةل ر الةةذي رةةزل إلة ا رض فة فهم

الربأ ما فهمه ر إه القرآه ليس مه ال روري اه يكوه إلهيا مه ي
وعباراته مه عرد الربأ.

وطةةرب ا ّةةاعرة مةةذه

لفظةه ر فقةد تكةوه الفاظةه

"الكس ة " فةةأ مقابةةل مةةول المعتزلةةة فةةأ اإلرسةةاه خالقةةا فعالةةه  .فهةةم

يذهبوه إل اه لفظ "الخالق" إرما يليق باإلله ف س ر وعرةدهم اه اإللةه هةو "خةالق" ا فعةالر امةا

اإلرساه فهو "الكاس " لهار ب رادته واختيارهر فيست ق عليها ال وا

او العقا .

وكةةاه ا ّةةاعرة ر فةةأ لهةةم لهةةذه وغيرهةةا مةةه المسةةايل الالهوتيةةة ر يطر ةةوه رايهةةم عل ة ارةةه

"مذه

وسط" بيه مذه

المعتزلة ومذه

معار يهم مه اد ا

ال دي

واهل السرة .اما فأ

ال قيق ةةة فقةةةد سةةةاروا عل ة ة در العقالريةةةة المعتزلية ةةة .ول ةةم تك ةةه م ةةة ه ةةوة ّاس ةةعةر تفدة ةةل بةةةيه

المدرسةةتيه  .فممةةا لةةه داللتةةه اه ا ّةةعري رفسةةه كةةاه تلميةةذا للمعتزلةةةر واه المعتزلةةأ البةةارز عبةةد
الءبار مد كاه فأ اوايل ياته الفكرية مه ا ّاعرة .
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ومةةد ارتّةةر مةةذه

ا ّةةاعرة فةةأ العةراق وبةةالد الّةةام ومدةةر خادةةة ر امةةا فةةأ بةةالد مةةا ورال

الرهة ةةر فقة ةةد ارءة ةةم ر مرة ةةذ القة ةةره العاّة ةةرر مدرسة ةةة الماتريدية ةةةر اتبة ةةاك ابة ةةأ مردة ةةور الماترية ةةدي
(م)644:ر الذي ال يختل

في ظروف

مذهبه عه ا ّعرية إال فأ بعض الرقاط الءزيية الفرعية.

اإل ان والعقل

ادة اإل د ولوج ب الد ن ب يغدو

ألب العةقب ب ن اإل ان والعقيل ،اليد ن (او

الةهوت) والتص تب ،إحدى النقاط ال حور ب في الصراعات التتر ب .وقد اتي بت هي ه ال

يألب

في األو اط التة ب ص غب العةقب بي ن العقيل والنقيل (ثو ال ي  ،وتيان عنيي ث ا يا التييا

وال نب)  .وانحاز ال يتص ون  ،في حصهيل لص

يألب  ،إليى طيرف العقةن يب  ،فقيالوا بيقيدل العقيل

عصى النقل ،وثنتروا اليقص د وال قصد ن  ،وثتدوا عصى الشا رحصب ي ه د ب ي بق األا بأي ين

اآلراء وال اه .

وقد قوبصت نزعب ال يتص ن العقةن ب والنقد ب بالعداء ال

ييحتل ين قبيل رجيال اليد ن ين

ثنصييار اإل ان ييب  .Fideismوبي ن هيرالء تييان "ثصييحا الحييد ث" ،الي ن عولييون عصييى نييص

التيييا  ،وال يينب ااصييب (فييي قابييل "ثصييحا اليرثي" ،ال ييال ن إلييى الق يياس واالجيهيياد والنظيير
العقصي) ،و ن كل الحنابصب (ن بب إلى ثح يد بين حنبيل ،ت  )399 :والظاهر يب ( ث
األصبهاني ،ت )331 :ن ال اه التقه ب.
وتانت ال عار ب لعصل التةل قو ب ث

يها دارود

ا ب ن ثنصار ال اه األارى  ،ال الت ب (ن بب إليى

اليييا بييين ثنيييس  ،ت )299:والشيييافع ب (ن يييبب إليييى ح يييد بييين إدر يييس الشيييافعي ،ت)302:

والحنت ب (ن بب إلى ثبي حن تب  ،نع يان بين كابيت  ،ت ، )282:و ين ثبيرز اصيول ال يتص ي ن

تييييان البربهيييياري (ت )923:وابيييين الجييييوزي (ت )3022:وال قد ييييي (ت )3001:وابيييين ي ييييب

(ت )3103:ن الحنابصب ،وابين حيزل (ت )3281:ين الظاهر يب  ،وابين عبيد البير (ت)3223:
ن ال الت ب ،والب يي (ت )3393:وال هبي (ت )3123:ن الشافع ب.

وقد يج د العداء لصتيةل وثهصيه فيي ج صيب ين األقيوال وال يأكورات  ،الييي ن يبت إليى تبيار

رجييال الييد ن فييي اإل ييةل ،وب يينهل ر

ييو ايصييف ال ي اه التقه ييب .و يين لييا" :ال تصييح

صيياح التييةل ثبييدا"" .عص يياء التييةل زنادقييب" (ابيين حنبييل)" .ألن بيصييي العبييد بتييل ييا نهييى ا

عنه ،ا عدا الشيرا ،ا ير ليه ين ثن نظير فيي التيةل" (الشيافعي) " .ين طصي العصيل بيالتةل

يزندق"؛ "العصل بيالتةل جهيل ،والجهيل بيالتةل عصيل" " ،التيةل فيي اليد ن ثترهيه ،وليل يزل ثهيل

بصدنا (ال د نب ال نورة) ترهونه و نهون عنه" ( الا بن ثنس)؛ "وقيال ( اليا) :إ ياتل والبيدا .
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ق ل :ا ثبا عبيد ا

 ،و يا البيداا قيال :ثهيل التيةل"؛ " ثهيل األهيواء والبيدا عنيد ثصيحابنا هيل

ثهل التةل  ،فتل يتصل هو ن ثهل األهواء والبدا ،ثشعر ا تان ثو غ ير ثشيعري ،وال يقبيل ليه
شهادة ،ولهجر و رد عصى بدعيه" (ثح د بن ا حق ال التي).
ويري عصى ال يتص ن الرد عصى كل ه ه اإليها ات ،والدفاا عن حق العقل في النظر في
تافب ال

ائل ،التص ت ب نها والةهوي ب .

وكارم رسالة ا ّعري "است ساه الخوض فةأ علةم الكةالم" مةه اولة الم ةاوالم الراميةة إلة

إ ةةفال المّةةروعية عل ة الرظةةر العقلةةأر وال ة تفريةةد ء ة خدةةومه مةةه ال رابلةةة وغيةةرهم .وتبةةدا
الرسةةةالة بعة ةةرض آرال معار ة ةةأ علة ةةم الكة ةةالمر الة ةةذيه ّة ةةهروا فةةةأ وءة ةةه اد ة ة ابه سة ةةالب التبة ةةديم
والت ليل والتكفير ر فتقول:

"إه طايفة مه الراس ءعلوا الءهل راس مالهمر و قل عليهم الرظر والب ة

إل التخفي

فةأ الةديهر ومةالوا

والتقليدر وطعروا عل مه فتش عه ادول الديه ر ورسبوه إل ال اللر وزعموا اه

الكالم فأ ال ركة والسكوهر والءسم والعرضر وا لواه واالكواهر والءزل والطفرةر ودفام الباري
– عز وءل -بدعة و اللة".

وفةةأ إطةةار السةةعأ إل ةةفال المّةةروعية عل ة الرظةةر العقلةةأ عمةةل المتكلمةةوه لتوسةةيم ميدارةةه

اي ةةا  .فلةةم يكور ةوا يهتمةةوه باإللهيةةام مةةه "ءليةةل الكةةالم" فقةةطر بةةل وبالطبيعي ةام مةةه "دمايقةةه" .
فالمعتزل ةةةر كم ةةا ي ك ةةأ ع ةةرهم الء ةةا ظر ك ةةاروا يرّ ةةدوه معرف ةةة ك ةةل ّ ةةأل .وت ةةرعكس ه ةةذه الرزع ةةة
الموسوعية عل اّدها فأ كتا

المعاده"ر "كتا

"ال يواه" للءةا ظ رفسةهر ف ةال عةه م لفاتةه ا خةر – "كتةا

الريا يام" وغيرهما .

فأ المر لة المعتزلة مه تطور علم الكالمر فتةرة "رورةق" هةذا العلةم كمةا يسةميها الّهرسةتارأر

كاه للمتكلميه ر ام ةال الرظةام وادة ابه ر اه يردةرفوا إلة الطبيعيةام ر ب ية
(اي القةةول بتةةداخل ا ءسةةام بع ةةها بةةبعض) اعءة
الءسم) ابلو عردهم مه علم ا

كام".

"كارةم المداخلةة

إلةةيهم مةةه علةةم القةرآه ر والطفةرة (فةةأ ركةةة

وفةةأ ذلةةك العهةةد كةةاه علمةةال الكةةالم يءةةاهروه بةةالتطلم للت ةةلم فةةأ علةةوم الفالسةةفة .فيت ةةد

الءةةا ظ عةةه المةةتكلم ال قيقةةأ بقولةةه" :ولةةيس يكةةوه المةةتكلم ءامعةةا مطةةار الكةةالمر متمكرةةا مةةه

الدراعةر يدلا للرياسةر ت يكوه الذي ُي سه مه كالم الديه فأ وزه الذي ي سه مه كالم
الفلسفة .والعالم عردرا هو الذي يءمعهما".
وفأ العدور المتيخرة ر عردما سار المتكلموه فأ در اللقةال مةم المّةايية الّةرميةر و ار ةوا

يعملةةوه لتم ةةل العلةةوم الفلسةةفية التقليديةةةر لةةم يتورع ةوا عةةه تبريةةر اّةةتغالهم بهةةذه العلةةوم ب ةةرورة

التعر عليهار تمهيدا لد ض ما يتراف مرها مم اإلسالم.
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وراب المتكلموهر الذيه بدعهم وكفرهم خدومهم مه الم افظيه ودعوا إل تةيديبهم والتّةهير

بهةةمر يسةةتخدموه كةةل مخةةزورهم مةةه ا دوام الءداليةةة دفاعةةا عةةه علمهةةم .ومةةد كةةاه علمةةال الكةةالم
عل مدر رفيم مه المهارة فأ الءدل والمراظرة.

كاه المتكلموه يبالغوه عادة فأ إرءةازاتهم فةأ الةدفاك عةه اإلسةالم وردةرته .فكةاروا ي كةدوه

ارهم فةأ مءالسةهم إرمةا يعرةوه ر وفةأ المقةام ا ولر ب بةام العقايةد اإلسةالمية ودفةم الّةبه عرهةار

وباءتذا

اآلخريه ر و اإلسالم.

ثولو ب العقل :

لل صجأ ال يتص ون  ،وهل ع صون ل جابهب اإل ان ب وار اء العقةن ب ،إلى الي صح باآل ات

القرآن ييب ،الداع ييب إلييى اليأ ييل والنظيير  ،فقييط ،بييل وا يييندوا ث

ي ا إلييى ج صييب يين األحاد ييث ،

ال رو ب عن النبي ،في ا يداح العقل والكناء عص ه  .وقد عرفت ج وعات كيل هي ه األحاد يث

بييي"تي ي العقييل" .و يين ثوائييل يصييا التي ي تييان ييا و ييعه دارد بيين ال حبيير ،ال ي ي تييان عروف ي ا
بالحد ث ،كل يرته "وصح قو ا ن ال عيزلب فأف دوه" ،عصى ا قوله ال هبي.

و يين ثشييهر األحاد ييث اليواردة فييي تيييا "العقييل" البيين ال حبيير تييان الحييد ث  ،الي ي عييرف

الحق ا بي "حد ث العقل"" :ثول ا اصق ا

العقل  .فقال له  :ثقبل ،فأقبل  .كيل قيال ليه  :ثدبير ،

عصيي نيا .فبيا آ لاي  ،وبيا ثعطيي  ،وبيا
فأدبر .فقال :وعزيي وجةلي ،ا اصقيت اصقي ا ثتيرل َّ
الكيوا والعقييا " .و يين األحاد ييث الرائجييب فييي لييا العصيير ،واليييي يشي د بالعقييل وف يصه " :إن
الرجل ل تون ن ثهل الص ال وثهل الصةة وثهل الحج وثهل الجهاد ،ف ا جزي ول الق ا يب إال

بقدر عقصه"؛ "يتتر اعب ا ر ن عبادة ي ن نب"..

والعقل  ،عند ال عيزلب ،هو "وت ل ا " عصى األرض .واةفا ألصحا الحد ث وثهل ال نب،

ال ن ريبون األدلب عصى النحو اليالي -التيا  ،فال نب ،فاإلج اا ،ث ياف ال عيزليب إليى هي ه

الكالكب داللب العقل ،وقيد وه عص هيا ج عي ا .وهيل عصصيون ليا بانيه قبيل اال ييناد إليى ال ينب ثو
التيا

ج ثن نعصل بان ك ب إلها  ،ثنزل التييا وبعيث الر يول ،والعصيل بي لا ال يأيي إال ين

طر ق العقل" .فالداللب ثربعب :حجب العقل ،والتيا  ،وال نب ،واإلج اا؛ و عرفيب ا
بحجب العقل".

ال ينيال إال

وذلك هو مقام العقل عرد ا ّاعرة اي ا .د يا ارهم كاروا امل تطرفا فأ إّهار عقالريتهم

ر واك ر بعدا عه است ارة فيظة اإليمارييهر فكاه البعض مرهمر ا يارا ر يرت

ا دلةةر ب ية

ييتأ العقةل مبةل القةرآه .ولكةرهم .فةأ قيقةة ا مةرر سةاروا علة در المعتزلةةر فةذهبوا معهةم إلة
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ال

والسرة) .وارعكس هذا المبدا الكالمأ الّهير" :تقةديم

اه العقل اكم عل السمم (بما فيه الكتا

العقلأ عل الرقلأ".

ومةةه مظةةاهر العقالريةةة الكالميةةة كارةةم الرزعةةة الرقديةةة ر المميةزة للمعتزلةةة وا ّةةاعرة علة

سوال  .فقد مالوا بالّك اسلوبا معرفيا ر

روريا عل طريق ت ديل اليقيه  .إره مر لةة يتوءة

ةةد

عل كل مسلم ومسلمة المرور بهار فيرفض عردها كل معتقداته السةابقةر ويطهةر رفسةه مةه كافةة

ا فكةةار المورو ةةةر ت ة تسةةتعد لقبةةول ال ةةق بةةالرظر واالسةةتدالل  .فعرةةد ا ّةةاعرة ارةةه "ال يدةةا

إسةةالم ا ةةد ت ة يكةةوهر بعةةد بلوغةةهر ّةةاكا غيةةر مدةةدق"  .وكةةاه المعتزلةةة اّةةد تطرفةةا فةةأ ذلةةكر
فقالوا بوءو الّك ت مبل سه البلوغر بمءرد وعأ المرل لذاته.

فقييد رفييض ال عيزلييب واألشيياعرة صييحب إ ييان ال قصييد ،حيييى وقييالوا بيتت ييره ،إ اشيييرطوا فييي

صحب اإل ان ثن تون قائ ا عصى اال يدالل العقصي.

ولتن الراد تال ب العقةن ب ،اليي انعت ت في إنتيار صيحب اإل يان غ ير القيائل عصيى النظير

واال ييييدالل ("يتت ييير العيييوال") ،يرافقيييت ليييدى يتص يييي الجه يييب واألشيييعر ب وال اير د يييب بنزعيييب
ي ا حب في ث ور العبادات و ا إل ها .فتيان هيرالء يرون ثن االني ياء الشيتصي إليى الج اعيب

اإل ة ب تاف إلدراف ال رء في عيداد "ال ير ن ن" .ولي س ألي ين االع يال ،ب يا ف هيا اريتيا

التب رة ،ثن تون ث ا ا ليتت ر ثحد ن ال

ص ن" .ف ن صدق بقصبه ،ولل قر بص يانه  ،فهيو

يير ن عنييد ا "  " .فاإل ييان عقييد بالقصي " بي ن ال اصييوق والايالق ،لي س ألحييد اليشييت ا ف ييه،

فا

 ،وا

وحده ،هو ال ي عصل اائنه األع ن و ا ياتي الصدور.

وكة ةةاه تعد ة ة

المتكلمة ةةيه للعقة ةةلر وسة ةةعيهم للسة ةةير بالعامة ةةة والءمهة ةةور عل ة ة درو الرظة ةةر

واالستدالل ر تعبي ار عةه رةزعتهم الترويريةة .ولةم تكةه مطةالبهم بتعويةد الرةاسر ومرةذ الدةغرر علة

التفكي ةر الرقةةدير مءةةرد رةةدالام طوباويةةة مءةةردةر معزولةةة عةةه الوامةةم وال يةةاة .وتةةدل عل ة ذلةةك ر
م ة الر ال لقةةام العديةةدة التةةأ امامهةةا المعتزلةةة لت قي ة

الراّةةية يرسةةلوه إليهةةا ابرةةالهم وبرةةاتهم .ولةةم

تكه "مءالس المتكلميه"ر الواسعة الرواجر مءرد لبام للتباري فأ الءدل والمراظرة ر بل وكارم

اي ار بالرسبة للفيام الواسعة مه الءمهورر بم ابة مدارس للتفكير الرظرير والرقدي مره خادة.
فيةةرو عةةه اب ةأ عمةةر ا مةةد بةةه م مةةد بةةه سةةعدير مةةه عةةر ا رةةدلسر ارةةه زار بغةةداد فةةأ

اواخر القره العاّرر واره لما رءم سيله ا دهم عما إذا كاه مد

فيءا

بيره زارها مرتيه.

ر مءالس المتكلميه ببغدادر

مة ةةال :مدة ةةدم ا ة ةةد المءة ةةالسر فوءة ةةدم فية ةةهر عة ةةدا المسة ةةلميه مة ةةه ّة ةةت الفة ةةرقر المءوسة ةةأ

والدهرييه والطبيعييهر واليهود والمسي ييه  .وكاه لكل ءماعة مرهم مقدمر يتول ردرة مذهبها.

وكلمةةا دخةةل وا ةةد مةةرهم إل ة القاعةةةر كةةاه الءميةةم يقفةةوه ا ت ارمةةا لةةهر وال يءلسةةوه ت ة يءل ةس.
وعردما اءتمم الكلر مام ا ةدهم مةه غيةر المسةلميه ومةال  " :إررةا اءتمعرةا لرةتكلم  .وارةتم تعرفةوه
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اال ت ةةيتوا ب ءة ة م ةةيخوذة م ةةه كت ةةابكمر او م ةةه س ةةرة

الّ ةةروط .ف ةةيرتمر معّ ةةر المس ةةلميه ر يءة ة

رسةةولكمر ررةةا ال ر ة مه بهةةذا وال بةةذاك .فكةةل مرةةا يربغةةأ اه يقتدةةر عل ة ال ء ة المسةةتقاة مةةه

العقل"  .ولما ارته مه كالمه هذا دفق الءميم له.
وال يبق لرا إال اه رتخيل كي

كارم عليه مءالس المتكلميه فأ عدرهم الذهبأ.

ولعل مه اك ر مظةاهر العقالريةة الكالميةة اسةت ارة ل فيظةة اإليمةارييه مةه السةلفييه كةاه مةول

المعتزلة والءهمية وك ير مه متكلمأ الكرامية والخوارج بالطبيعة العقالرية للخير (ال سه) والّةر

(القبةةيا)ر وهةةو القةةول الةةذي عةةر بة ة"ال سةةه والقةةبا العقليةةيه"ر او "الت سةةيه والتقبةةيا العقليةةيه".
فالكفر ا خالمأ الديرأ فأ اإلسالمر ومبله فأ المسي ية واليهوديةر يرةزك إلة اإلرادويةة اإللهيةة .

فهةةو يةةذه

إل ة اه معرفةةة الخيةةر والّةةر مدةةر عل ة اإللةةه و ةةده  .ال سةةه هةةو مةةا امةةر اهلل بةةهر

والقبةةيا هةةو مةةا ره ة عرةةه .ويرطةةوي هةةذا المةةذه
يتدةةر عل ة ر ةةو آخةةر ر فيد ة

ةةمرا عل ة القةةول بيرةةه كةةاه بوسةةم اإللةةه اه

تلةةك ا ّةةيال بيودةةا

مغةةايرة .وفةةأ اإلسةةالم اسةةتردم هةةذه

الرظرة إل ءملة مه اآليةام القرآريةةر تيولهةا اإليمةاريوه بمعرة اه معرفةة الخيةر والّةرر وبالتةالأ
ال وا

والعقا ر امور متعذرة بدوه الو أ اإللهأر المرزل عل الرسل وا ربيال .فمرهةا( :و ا تنا

ع ب ن حيى نبعث ر والا) "اإلسةرال "15:ت (ر ةا بشر ن و ن ر ن لئة تون لصنياس عصيى ا

حجب بعد الر ل) "الرسال195 :ت (ثولل يأي تل ر صتل بالب نات) "غافر "52:ر وغيرها .
وء ة ةةالم التعامدي ة ةةة  Conventionalismا خالمي ة ةةة لتخفة ة ة

اإلرادويةةة .وهةةأ ترتكةةز عل ة ال ةةدي

بع ة ةةض الّ ة ةةأل م ة ةةه الرزع ة ةةة

المةةروي عةةه الربةةأ" :مةةا رآه المسةةلموه سةةرا فهةةو عرةةد اهلل

سه" .وبذلك يكوه إءماك ا مة مدد ار للقيم ا خالمية.

وم ة المعتزلةةة ر ومتكلمةةوه آخةةروه غيةةرهمر إل ة ابعةةد مةةه ذلةةك عل ة طريةةق تيكيةةد الطةةابم

المو ةةوعأ لألبعةةاد ا خالميةةة .فعرةةدهم اه ال سةةه والقةةبا امةةور مو ةةوعيةر رابعةةة مةةه طبيعةةة
ا ّيال ذاتهار وال تيتأ مه مءةرد التسةمية اإللهيةة الّةرعية لهةار بةل هةأ ر علة العكةسر متقدمةة

عليها .فليس الّأل سرا ره مه امر اهللر وارما امر به اهلل ره سه.

وكارةم المو ةةوعية  Objectivismا خالميةةة عرةةد متكلمةةأ المعتزلةةة و يقةةة الدةةلة برةةزعتهم

العقالرية .فهم يروه اه العقل مةادر لو ةدهر مبةل "ورود السةمم" اي مبةل سةماك مةا يةيتأ بةه الرسةل
مه الّرك المرزلر عل معرفة الخير والّر.

"فاتفقوا عل اه ادول المعرفة وّكر الرعمةة واءبةة مبةل ورود السةممر وال سةه والقةبا يءة

معرفتهما بالعقلر واعتراق ال سه واءترا

القبيا واء

كذلك (بالعقل)".

ام ةةا ا ّ ةةاعرةر ال ةةذيه ك ةةاروا مي ةةاليه إلة ة الفد ةةل ب ةةيه مي ةةدارأ الرظ ةةر والعم ةةلر "العقلي ةةام" و

"الّرعيام" ر وال توكيل الّرك مهمةة ترظةيم يةاة الرةاس ا خالميةة – العمليةةر فقةد غلة
إركةةار سةةلطة العقةةل التّ ةريعية ("إيءةةا
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العقةةل")ر واه ظل ةوا عل ة اسةةتعداد لالعت ة ار

علةيهم

بةةبعض مةةه

مدرتةةه المعرفي ةةة فةةأ المي ةةداه ا خالمةةأ .ف ةةذهبوا إل ة اه بع ةةض المعةةايير ا خالمي ةةةر ومعهةةا ء ةةل
الفرايض والعبادام خادةةر ومةا يتدةل بهةا مةه مقةادير ال ةوا

والعقةا

ر امةور تخةرج عةه دايةرة

العقل واختدادهر ال دخل له فيها وال كم له عليها .

لقةد كارةةم العقالريةة الكالميةةة تبةدو لقةةوم مةه خدةةوم االسةتدالل والرظةةر مةه اإليمةةارييه تهديةةدا

لة"الديه ال ري " و "اإليماه الد يا" .

وفيي هي ا ال ي اق فيإلن ثشييهر " ةحييدة" ال يتص ي ن تييان ثبييو الح ي ن ثح ييد بيين ح ييى بيين

ح د بن ا حق الر وندي.2

قول ال تتر ال عيزلي ثبو الح ن الا ياط عين ابين الر ونيدي انيه تيان ين جصيب ال عيزليب

وح اق يتص هل ،كل انتصل عنهل" ،وثلف عدة تي في يكب ت اإللحياد وابطيال اليوح يد وجحيد

الر الب وشيل النب ن .لل تعل  ،في حق قب األ ر ،إال ال
نها يها ال نطق ب.

ي بالنزعب العقةن ب ال عيزلب حييى

وقد ثلف تيا "الز رد" في دحض النبوات عا ب ،ا ييناد ا عصيى القيول بالعقيل ع يارا ثعصيى

لص ق ن و رجعا ث

ى في الي ز ب ن الا ر والشر .و ين هي ه الحجيج" :فقيد كبيت عنيدنا وعنيد
يبحانه عصيى اصقيه ،وثنيه هيو الي ي عيرف بيه الير ونع يه،

اصو نا ثن العقل ثعظل نعل ا

فإل ا تان الر يول يأيي رتيد ا ل يا ف يه ين اليح ي ن واليقبي ح  ،ف ياقط عنيا النظير فيي حجييه

واجابييب دعويييه ،وان تييان باييةف ييا فييي العقييل يين اليح ي ن واليقب ي ح  ،واإلطييةق والحظيير،
فح نئ

قط عنا اإلقرار بنبويه".

م إه الربأ م مدا ر وبرغم ارةه مةد ّةهد للعقةل برفعتةه وءاللتةهر مةد اتة –علة

ةد زعةم ابةه

الريوردي -بما ال يقت يه العقلر بل ويرةافره .ويةذكر مةه ذلةك " :الدةالةر وغسةل الءرابةةر ورمةأ
ال ءةةارةر والطةوا

ةةول بيةةم ال يسةةمم وال يبدةةرر والعةةدو بةةيه ءةريه ال يرفعةةاه وال ي ةراه...

فمةةا الفةةرق بةةيه الدةةفا والمةةروة إال كةةالفرق بةةيه ابةةأ مبةةيس و ةةرير ومةةا الط ةوا
كالطوا

عل غيره مه البيوم".

عل ة البيةةم إال

وزعةةم ابةةه الريورةةدي اه المعءةزام ر التةةأ ءةةال بهةةا الرسةةل ت بيتةةا لربةةوتهمر ليسةةم إال لورةةا مةةه

"مخاريق" الس رةر التأ يدع
تكوه

ا يارا الومو

عليها لدمتها .وامةا ّةهادة بعةض الرةاس عليهةا فقةد

ربا مه "المواطية" واالتفاق عل الكذ .

وبصغت الجرثة بابن الر وندي حد الطعن بال عجزة ،اليي اد االعيقياد بأنهيا ثتبير ال عجيزات

الدالب عصى صدق نبيوة النبيي ح يد ،ثال وهيي القيرآن .فقيد ثنتير ،بااليتياق ي ثتكير ال عيزليب،

الرثي القائل بي"إعجاز القيرآن" ،ثي بيعي ر اإلي يان ب كصيه ين ح يث الينظل والبةغيب والتصياحب ،

2

أو الرواندي ،الروندي ،وقد عاش في بغداد في النصف األول من القرن الثالث الهجري .
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فزعل ثن في تيةل ثتيكل بين صي تي يا هيو اح ين ين "إنيا ثعط نياا التيوكر" .كيل إنيه حييى ليو
ص نا بيتوق القرآن في فصاحيه ،فت ف جوز اياا

ال ن ال عرفون الص ان العربي .وثا ار ،فإل ا تان ال

ليا حجيب فيي يكب يت النبيوة عصيى العجيل

ص ون حيجون لنبوة نب هل بالقرآن ال ي

يحدى التصحاء به ،فصل قدروا عصيى االي يان ب كصيه ،ث تين – عصيى نحيو

لبطص وس واقص دس ،ح ث عجز الناس عن اإلي ان ب كل تيبه ا.

اكيل -إكبيات النبيوة

فةةزعم اه مولةةه تعةةالأ( :هييو الي ي اصييق لتييل ييا فييي األرض ج عي ا كييل ا يييوى إلييى ال ي اء
وات) "البقرة "26:يرامض موله ( :ثثنيل ثشد اصق ا ثل ال

ف واهن ب

ف ييواها وثغطييس ل صهييا وثاييرف

ييحاها واألرض بعييد لييا دحاهييا) "الرازعةةام"32-27:ر فةةا ول

يقت ةأ اه يكةةوه خلةق ا رض مبةةل خلةق السةةموامر وال ةارأ يوءة

تعالأ ( :لقد اصقنا ال

اء بناها رفي

ي تها

عكسةه .وزعةةم اي ةا اه مولةةه

وات واألرض و يا ب نه يا فيي ييب ث يال) "ق "38:ال يتوافةق مةم مولةه :

(اصييق األرض فييي ييو ن  ..وقييدر ف هييا ثوقايهييا فييي ثربعييب ث ييال ..وق يياهن ييب
ييو ن ) "فدةةلم "12-6 :ر ية

ي وات فييي

يسةةتغرق الخلةةق هرةةا ماريةةة ايةةام .واآليةةة  ( :ييا عبييادي ال ي ن

ث رفوا عصى ثنت هل ال يقنطوا ن رح ب ا ) "الزمةر "53:تترةامضر كمةا يةزعم ر مةم اآليةة ( :ال
ييرف) "غةةافر ."28:ومةةال فةةأ مولةةه تعةةال ( :إن ت ييد الش ي طان تييان

هييدي يين هييو

ييع تا)

"الرسةةال "79:ارةةه يةةرقض مولةةه ( :ا ييييحو عصيي هل الشييي طان فأن يياهل تيير ا ) "المءادلةةة"16:
ومولةةه( :وز يين لهييل الش ي طان اع ييالهل فهييو ولي هل ال ييول) "الر ةةل "93:ر وا ةةا

 :فهةةل يكةةوه

عيفا مه اخرج آدم مه الءرةر ودد خلقا مه الراس عه ديه ربهم ؟!

ابه الريوردي علة راس "زرادمةة اإلسةالم ال ال ةة" (وبعةده يةيتأ ابةو العةالل المعةري

ومد رد

وابو ياه التو يدي).
كاه المتكلموه ال يسةلموه بالتسلسةل إلة غيةر رهايةة فيمةا م ة  .وكةاروا يتدةوروه ارتّةال

العالم فأ الزمةاه علة غةرار سلسةلة ا عةداد الطبيعيةةر التةأ لهةا ابتةدال (الوا ةد)ر ولكةه لةيس لهةا

ارتهال  .بيد اه بداية العالم هذه ليسم مه طبيعةة فيزياييةةر بمعرة تقةدم الزمةاه عليةهر وارمةا هةأ
ميتافيزيقيةةة بةةا

ر ر ذلةةك اه الزمةةاه رفسةةه عرةةد المتكلمةةيه (كمةةا عرةةد افالطةةوه) ذو بدايةةةر مترةةاه

مه الما أر اد

ب دو العالم .ومه هرا يمكه رعم العالم بيره م د

ازلأ.

واذا كاه العالم – ّيه الزمةاه – ذا بدايةةر ف رةه غيةر ذي رهايةة .فةالمتكلموهر كمةا يقةول ابةه

رّ ةةدر "متفق ةةوه م ةةم (الفالس ةةفة) الق ةةدمال علة ة اه الزم ةةاه المسة ةتقبل غي ةةر متر ةةاه ر وك ةةذلك الوء ةةود
المستقبل".
وم

المعتزلة إل ابعد مه ذلك فأ هذا االتءاه  .فهم ر بقولهم ب ة"المعةدوم"ر الةذي يرتقةل ر

بف ةةل الفعةةل اإللهةةأ ر مةةه الالوءةةود إل ة الوءةةود ر يبةةدو وكةةيرهم يسةةلموه بخلةةق ا ّةةيال "مةةه
16

العدم" .ومد ارتبه خدومهم مه اردةار التيليةه الةديرأ إلة ذلةكر فةاتهموهم بةارهم ءةا وا بمدةطلا
"المعدوم"ر المزدوج المعر ر ليتستروا عل ما ي مروره مه القول بيزلية الكوه.
وباالتفاق مم هذه الرزعة ذه

ال ّةةأل"ر ت ة وابطةةل فةةأ كتةةا

ابه الريوردي إل " اه الءسم ال يءوز اه يكةوه مخترعةا مةه

"التةةاج" ةةدو ا ّةةيال فةةأ زمةةاهر لي كةةد "اه العةةالم بمةةا فيةةهر

ار ه وّمسه وممره وءميم رءومهر مديم لم يزلر ال دارم له وال مدبرر وال م د

.

لةه وال خةالق

كاه الءهمية ر وبعدهم المعتزلةر مه اردار "الالهوم السال " إذ رزهوا اهلل عه كل تّبيه ر

عه كل ود

له بيودا

الم د ام" :اءمعم المعتزلة عل اه اهلل وا در ليس كم له ّةأل..

وليس بءسم وال ّبا وال ُء ة وال دةورة وال ل ةم وال دم وال ّةخل وال ءةوهر وال عةرض وال بةذي
ل ةةوه وال طع ةةم وال راي ةةة وال مءس ةةة وال ب ةةذي ة ة اررة وال ب ةةرودة وال رطوب ةةة وال يبوس ةةة وال ط ةةول وال
عرض وال عمق وال اءتمةاك وال افتةراق وال يت ةرك وال يسةكه ..وال تءةوز عليةه المماسةة وال العةزل
وال ال لةةول فةةأ ا مةةاكهر وال يود ة

باره متراه وال يود

بّةةأل مةةه دةةفام الخلةةق الدالةةة عل ة

ةةد همر وال يود ة

بمسا ة ..وال تدركه ال واسر وال يقاس بالراسر وال يّةبه الخلةق بوءةه مةه

الوءوه ..ال تراه العيوه وال تدركه ا بدار وال ت يط به ا وهام .

إه الترزية ر اي إركار اي ّبه بيه اإلله والمخلومام ر هو ا د الءوار

المعتزل .

ا ساسية لة"التو يةد"

وارطالما مه اعتبارام الكمال ي كد المعتزلة عل تطابق الفعل اإللهةأ مةم السةيرورة الكوريةة.

فلةةو ءةةاز اه يخلةةق اإللةةه عالمةةا آخةةرر لءةةال هةةذا العةةالم سة

امهر الدراك ر فيدرم ما يدرعه عل ا سه وءه واكمله.

اعتقةةادهمر مطابقةةا لعالمرةةا  .فاإللةةه

ال شائ ب الشرق ب
رواد "التص ييتب" األول تتيير ن فيرادى ،ثبييرزهل التنييدي واليرازي .وفييي القييرن العاشيير ظهييرت

ج اعب التص تب ال عروف ن بي"إاوان الصتا" ،واليي اريبطت بالحرتب اإل ي اع ص ب عصيى نحيو ثو

آايير .ث ييا تبييار فة ييتب اإل ييةل ،التييارابي وابيين ي نا وابيين رشييد ،ف كصييون در ييب "ال شييائ ب

الشرق ب" ،اليي ن جت ث ا ا عصى نوال ثر طو وثيباعه ن ال شائ ن ال ونان ن.

 -3ثوائل التة تب
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لق

الكردي بة"فيلسو

العر " رةه كةاه اول العةر الةذيه اّةتغلوا ب ة"علةوم ا وايةل" اليوراريةة

ورّةةرها .وكةةاه مةةيالده فةةأ اواخةةر القةةره ال ةةامهر فةةأ مديرةةة الكوفةةة ر التةةأ كةةاه ابةةوه امية ار عليهةةا.
تلقة د ارسةةته العلميةةة والفلسةةفية فةةأ بغةةدادر و ظةةأ ال قةةا برعايةةة المةةيموه والمعتدةةم ر وفةةأ عهةةد
الخليفة المتوكل تعرضر ّيمة المعتزلةةر للمال قةة واال ةطهاد  .ومةد وافتةه المريةة فةأ بغةدادر مةا

بيه عامأ  892و . 876
و م "فيلسو

العر " اك ةر مةه  322م لة ر تّةمل الفلسةفة وعلةم الةرفس والطة

والفلك والموسيق والكيميال ومختل

الدراعام .

ومه اّهر م لفاته الفلسةفية كارةم "رسةالة فةأ كميةة كتة

ت ديل الفلسفة".

لةةم يةةبه الكرةةدي دةةرب مةةذه

الم ةةذاه

والهردسةة

ارسةطوطاليس ومةا ي تةاج إليةه فةأ

فلسةةفأ متكامةةل .ومةةد ءةةالم اعمالةةه لةةتعكس خليطةةا واسةةعا مةةه

الت ةةأ تر ةةدر إلة ة ارس ةةطو وافالط ةةوه وافل ةةوطيه وبة ةرمليس والفي ةةاغورييهر والت ةةأ اركة ة

مترءمو " بيم ال كمة" عل تعري

العر بها .وبيه اّهر افكاره ييتأ موله بالءواهر الخمسة-

المادة والدورة وال ركة والمكاه والزماه ت وموله بيرواك اربعة مه العقةل)1 :العقةل الفعةال (العقةل

بالفعةلر وهةةو الةةذي يكةةوه دومةةا فةةأ فعةل)ر و  )2العقةةل بةةالقوة (اي ك مكةاه) ر وهةةو للةةرفسر و )3
العقل بالملكةر وهو الذي خرج فأ الرفس مه القوة إل الفعل (كالطبية

الةذي تعلةم الطة

ال يمارسةةه بالفعةةل)ر و )4العقةةل البيةةارأ (او البةةايهر اي الظةةاهرر وذلةةك كالطبي ة

مهرة الط

بالفعل).

ومم ذلك ر ير "فيلسو

ر لكرةه

الةةذي يمةةارس

العر " اه مه واءبه الترويه بةيه المعرفةة البّةرية ادرة مرتبةة مةه

المعرفةةة اإللهاميةةةر ولةةذا ف ة ه الربةةوة اعل ة مةةه الفلسةةفةر التةةأ ت دةةل بعةةد ءهةةد كبيةةرر وال ترةةال
بالو أ.

ويةةذه

الكرةةدي إل ة اه خدةةوم الفلسةةفة واعةةدالها إرمةةا يعار ةةورها لكةةورهم "تتوء ةوا بتيءةةاه

ال ةةق مةةه غيةةر اسةةت قاق"ت فيرمةةوه المّةةتغليه بهةةا بةةالكفر والزردمةةةر طمعةةا فةةأ ا تكةةار االتءةةار
بالديه.

ولك ةةه مم ةةا ال ّ ةةك في ةةه اه آرال الكر ةةدي ال قيقي ةةة كار ةةم اءة ة ار بك ي ةةر م ةةه الت ةةأ د ةةرب به ةةا

لمعادريه فأ رسايله المرّورة .ويدل عل ذلةكر فيمةا يةدلر اه تلميةذه ا مةر ر ا مةد بةه الطية

السرخسأ ( 833او  )866 - 837لم يكتم تّكيكه بالربوام ر واتهامه ا ربيال بالتدءيل .ويرو
اه السرخسأ تء ار عل دعوة الخليفة المعت د إل اإلل اد.

إه اعمال السرخسأ المكرسة لما يزعمه مه تدءيل ا ربيالر ّيرها فأ ذلةك ّةيه م يلهةا مةه

م لفام ابه الريوردير لم تدلرار وارما فظ لرا االخباريوه والخدوم ّذرام متفرمة مرها.
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ولةم تدةلرا اي ةا إال ّةذرام مةه اعمةال مفكةر مت ةرر آخةرر معادةر للسرخسةأر يعتبةر مةةه

اكبر الخارءيه عه العقيدة ال قة فأ تاريخ اإلسالم كلهر هو ابو بكر م مد به زكريا الرازي.
كاه الرازي رءال موسوعيا ر اّتغل بالفلسفة وكاه اّهر مرءم فةأ الطة

فةأ القةره العاّةر

 .وم ةةد ول ةةد ف ةةأ مدير ةةة ال ةةري (ب ةةالقر م ةةه طهة ةراه الي ةةوم) ع ةةام 895ر وت ةةول رياس ةةة المستّ ةةف

(البيمارسةتاه) فةةأ الةةري ومةةه ةم ببغةةدادر وكارةةم وفاتةةه فةأ الةةرير سةةرة  625او  .634ويةةذكر لةةه
اك ةةر مةةه ميتةةأ م ل ة ر

ةةمرها اعمةةال فلسةةفيةر م ةةل "الط ة

الرو ةةارأ" و "السةةيرة الفلسةةفية" و

"مقالة فيما بعد الطبيعة" و "العلم اإللهأ" و "القول فأ الهيول " و "القول فأ الزماه والمكاه".

واّتهر الرازي خادة برقده للربوام وابطالةه لهةا .وهةو يرةوهر بةادي ذي بةدلر بةيه العقةل كةا

لو ةةده فةةأ معرفةةة الّةةر و الخيةةرر ال ةةار والرةةافمر الباطةةل وال ةةقر ولةةيس لةةه اءةةة فةةأ ذلةةك إلة
مرءم اعل مرهر يملأ عليه ّييا مه ذلك .والراس ءميعةا متسةاووه فةأ العقةول والفطةه ر فلةيس

التفاوم بيرهم بالفطر واالستعدادام ر وارما هو فأ ترمية هذه االستعدادام وتوءيهها.
وال يكتفةةأ ال ةرازي ب ة براز مرام ةةة الةةديارام بع ةها لآلخةةرر وارمةةا يتوم ة

الترامض الداخلأ لكل مرها عل

لبسةةط مةةا رآه مةةه

ةدة .ففةأ القةرآه مة ال ر يّةير إلة مةا فيةه مةه تعةارض اآليةام

بيه الترزيه والتّبيه ر او التسيير والتخيير.
وزعةةم الةرازي اه الكتة

المرزلةةة افلةةة با سةةاطير القديمةةة ر ومةةأل بالترام ةةام والسةةخافامر

فلةةيس لهةةا اه تعةةول علة التدةةديق إال مةةه مبةةل
وهو يذكر عدة اسبا

ةةعفال العقةةول مةةه الرءةةال والرسةةال والدةةبياه .

ل يوية الّرايمر مرها التقليد وطةول ا لفةة والتعةود واالسةتمرار التةأ تدةير

بم ابة الطبم والغريزة ر واستعارة رءال الديه بالسلطاه واولةأ ا مةر فةأ فةرض معتقةداتهم مسة ار .

وزعةةم الةرازي اي ةةا اه كتة

ايمةةة الّةرايم لةةيس لهةةار ب ةةد ذاتهةةا ر ءلة

رفةةم او درل خيةةر ر وذلةةك

خالفا لم لفام العلمال التأ تسهل عل الراس ياتهم وت فظ لهم د تهم .

 .0إاوان الصتا :

شيهد القييرن العاشير رحصييب جد يدة فييي يطيور "التص ييتب" العرب يب ،اريبطييت إليى حييد تب يير ،

بالحرتب اإل

اع ص ب.

تانييت اإل ي اع ص ب ال ار يب التتر ييب لعييدد يين الحرتييات ال ناه ييب لص ييصطب العبا ي ب .وهييي

يريتييز  ،ت ي ه د نييي ،إلييى اليتر ييق ب ي ن "بيياطن" اليينص القرآنييي و "ظيياهره" :الظيياهر وجييه

لييي"العا ييب"  ،لييي"الج هييور"  ،ث ييا البيياطن ،وف ييه حق قييب التيييا ال نييزل ،فيية درتييه إال "ثئ ييب"
اإل
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اع ص ب.

وكةةاه دعةةاة اإلسةةماعيلية يعتبةةروه ارفسةةهم عورةةا علة رءةةاة الرةةاس مةةه الغةةرقر وّةةفال ارفسةةهم

مةه المةةرضر مةةه اإليمةةاه ا عمة بظةةاهر الّةريعة .وهةةذا الّةةفال كةةاروا يتدةةوروره – علة غةرار
تطبي

البده – ارتقال مه مرتبة ادر إل اعل فأ إدراك المعر الباطرأ للردول المرزلة.

ومةةد اد هةةذا التعامةةل مةةم الردةةول المرزلةةة إلة اسةةتبدال الرظةرة الدوغماييةةر بر يةةة فلسةةفيةر

ترّد المعرفة اإليءابيةر العلمية .
ويرسة

ابةةه تيميةةة إلة الردةةيرية ر القةريبيه مةةه اإلسةةماعيلية ر ارهةةم لةةم يكورةوا ي مرةةوه بي ةةد

مه اربيال اهلل ورسلهر وال بيي مه الكت

المرزلةر وارهم اماموا مذهبهم عل آرال "الطبيعييه".

ءالم اإلسماعيلية مزيءا مه ال كمة الهيلرستية ومه التدورام الديرية – الفلسفيةر الّايعة

لد بعض ّعو الّرق .فمه الّرق اخذ اإلسماعيلية عقيدة تراسخ ا روابر التةأ تعكةس بقايةا
التدةورام الطبيعيةةة لةةد الّةةعو القديمةةر والتةةأ تةةر اه مبةةدا الةرفس ال ير دةةر بعةةالم ال يةواه

والربامر بل يتعداه إل العالم ر الذي رسميه اليوم بالعالم غير الع وي.

ويتءل القر مه ا فالطورية الم د ة فةأ الكسةمولوءيا (رظريةة بريةاه الكةوه) اإلسةماعيلية:

المبدا اإللهأ يخلقر بغير زماهر "عقل الكةل" (او "العقةل ا ول")ر الةذي عرةه تدةدر "رفةس الكةل"

(او "العقل ال ارأ")ر خالقة المادةر وباع ة ال ياة فأ الطبيعة كلها.

وعل غرار المعتزلة يستخدم اإلسماعيلية المفاهيم السالبة فأ ال دي

عةه المبةدا اإللهةأ :ال

يمك ةةه اه يق ةةوم ر عر ةةدهمر اي ّ ةةبه ب ةةيه الخ ةةالق ومخلومات ةةهت تة ة وي ةةعوه اهلل ف ةةوق الوء ةةود

والالوءود.

ومةةد بةةرز فةةأ ال ركةةة اإلسةةماعيلية ر سةةول مةةه الرا يةةة ا يديولوءيةةة او السياسةةيةر اتءاهةةاهر

اديكالأ ومعتدل.

وتان الق ار طب

كصون االيجاه الراد تالي .وتانيت شيعارايهل ال ناد يب بالعداليب ييرجج له ي

االنيتا يييات والكيييورات ،الييييي شيييارا ف هيييا (ثوااييير القيييرن اليا ييي والنصيييف األول ييين القيييرن

العاشر) التةحون والبدو الراحل وفقراء ال د نب ،واليي ع ت تيل نياطق الشيرق األو يط ،ين
ال ن وحيى ا ار ان.

وشييي د الق ار طيييب فيييي شيييرق الجز يييرة العرب يييب دولييييهل ،الييييي قا يييت عصيييى بييياد  ،يييي ترنا

بالش وع ب البدائ يب .وقيد ثعصنيوا عصيى ال يأل ثن األنب ياء الكةكيب و يى وع يى و ح يد ا تيانوا

دجيييال ن ،هيييدفون إليييى يتب يييل النييياس باايةقيييات ويصت قيييات عييين الكيييوا والعقيييا فيييي "العيييالل

األاروي" .وفي عال  912هاجل الق ار طيب تيب ،وا ييولوا عصيى الحجير األ يود ،ونهبيوا كيروات

التعبب .وجد ر بال تر ثن ال ت ن ،ثنت هل شارتوا في ع ص ات النه .
وتان التاط ون  ،ال ن ايا وا ن القاهرة عاص ب لدوليهل ،

الحرتب اإل
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اع ص ب .وتانوا

كصون الجناح ال عيدل في

ياد ون ال ه اإل ي اع صي ثداة لصيغصغيل ال ا يي إليى بياقي

نيياطق العييالل اإل يية ي .وفييي ث ييال الدولييب التاط ييب ( )3323-989ييال اإل ي اع ص ب إلييى

ال هادنب

التترة  ،القائصب إن الج اعب  ،اليي صاروا ي ثر ونها ،ج ثن ي ي ر في الع

يبع يا لصشييرا اإل يية ي  ،ورفع يوا ،إلييى ثجييل غ يير
قدول "القيائل" " ،ال

تيرض حصوله

ي ى،

ييألب إلغيياء الش يرائ  ،ال ي ي تييان

ييور"  ،الي ي ي أيي لي أل األرض عيدالا بعيد ثن صئيت

ظص ا وجورا  ،و ب ن لصناس الحق قب الصاف ب ،اليي لل يعترها العقائد الد ن ب ،و ن لهل نظا ي ا

 ،قائ ا عصى العقل والعدالب .و ن اآلن فصاعد ا صار "القائل" عني زع ل اإل

اع ص ب الروحيي،

ثي "إ ا هل"  ،لتن لا يرافق باليتر ط وال بالغب في يقد س شاص اإل يال حييى درجيب اليأل يه

(تالحاتل بأ ر ا ).

لق ةةد اءت ةةذبم ال ةةدعوة اإلس ةةماعيلية في ةةام اءتماعي ةةة متروع ةةة ومتباير ةةة  .ف ةةالفقرال علقة ةوا علة ة

الترظيمةةام اإلسةةماعيلية السةةرية آمةةالهم فةةأ إمامةةة رظةةام اءتمةةاعأ عةةادل .وكةةاه ا مةرال الم ليةةوه
يروه فأ هذا المذه

اداة ايديولوءية لتدعيم استقاللهم عه الخليفة السرأ ببغداد .

امةةا الةةدواير الم قفةةة والمترةةورة فقةةد اسةةتهوتها فةةأ اإلسةةماعيلية رزعتهةةا المتسةةام ة تءةةاه التةةديه

وا دياهر وارفتا ها عل المعار "الدخلية" الدريوية.

وليس مه المستبعد اه تكوه الرظرة اإلسماعيلية إلة المعرفةة كوسةيلة اساسةية لّةفال الرفةوس

ورءاتها هأ التأ او م البه سيرا بيسمال م لفاته الموسوعية" :الّفال" و "الرءاة" و "العلم".

وباالرتبةةاط بال ركةةة اإلسةةماعيلية ظهةةرمر فةةأ القةةره العاّةةر علة ا غلة ر ءماعةةة الفلسةةفةر

الذيه و عوا الموسوعة الّهيرة "رسايل اخواه الدفال وخاله الوفال".

وتان "إاوان الصتا" ج اعب ر ب ،لل يصصنا عصو ات ق ن ب عن قوا ها ثو عن زع ائها.

وتانوا ،تاإل

اع ص ب  ،ن ال عار ن لصحتل العبا ي ،لي"دولب الشر" بق ايها وفقهائها الي ن

بيياعوا ثنت ييهل لصشي طان وتييانوا ،ف ييا رو ييه عيينهل اليوح ييدي ،يرون ثن "الشيير عب قييد دن ييت

بالجهاالت ،واايصطيت بال يةالت ،وال يب ل إليى غ يصها ويطه رهيا إال بالتص يتب ،ألنهيا حاو يب

لصحت ب االعيقاد ب وال صصحب االجيهاد ب".

وله ا الهيدف حيرروا و يوعيهل  ،الييي ي يل  90ر يالب ،وجهيب لصحصقيب ال يو يطب ين

ثيبيياعهل  ،الي ن اريتعيوا فييوق

العص ا ،الباطن ب.

يييوى اليقص ييد الييد ني األع ييي  ،و يطصعييون ليحصي ل ال عرفييب

وقييد ي ييز "االا يوان" بالنزعييب الش ي ول ب ،باالنتييياح عصييى تافييب العصييول وال ي اه واألد ييان

واأل ل .فهل دعون ثصحابهل "ثن ال عادوا عص ا ين العصيول ،ثو هجيروا تيابي ا ين التيي  ،وال
يعصبوا عصى ي ه

تصها"  .وبااليتاق

عدة.
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ين ال ي اه  ،ألن ثر نيا و ي هبنا

ه ه النزعب جاء

ييغرق ال ي اه تصهيا و ج ي العصيول

هبهل ،ت ا عر يوه فيي "الر يائل" ز جيا ين ي اه

ويرظةر االخةواه إلة الطبيعةةة وممالكهةا الة ال

مةةه زاويةة التطةور واالرتقةال .فالرباتةةام سةةبقم

ال يوارةام فةأ الظهةةورر وهةأ لهةا كةةالهيولأ للدةورة" .وال يوارةام الرامدةةة الخلقةة متقدمةة الوءةةود
علة التامةة الخلقةة بالزمةاه فةأ بةدل الخلةقر وذلةك ارهةا تتكةوه فةأ زمةاه مدةيرر والتةأ هةأ تامةة

الخلقةةة تتكةةوه فةةأ زمةةاه طويةةل .و ي ةواه المةةال وءةةوده مبةةل ي ةواه البةةر بزمةةاهر ه المةةال مبةةل
الت ار ر والب ر مبل البر فأ بدل الخلق .وف ل اإلرساه عل ا

يال كلها هو عقله .ومد ردة

"االخ ةواه" العقةةل رييسةةا عل ة ءمةةاعتهمر وءعلةةوه ال كةةم الفدةةل بيةةرهم .وعقالريةةتهم رقديةةة مرفت ةةة

معةةا .و "العبةةادة" روعةةاه عرةةدهم  :وا ةةدة للعامةةة والءمهةةورر هةةأ "العبةةادة الّةةرعية الراموسةةية"ر
واخر للخادةر هأ "العبةادة الفلسةفية اإللهيةة"  .والعامةة ييخةذوه بي كةام الّةريعة علة مةا يفيةده

الظةةاهر مرهةةار ويتبعةةوه مواريرهةةا وطقوسةةهار امةةا الخادةةةر "ال ارسةةخوه فةةأ العلةةم" فيطلبةةوه مةةدلولها
البةةاطه ر ال قيقةةأ .ومةةه هرةةا ي ة ول "االخ ةواه" الءرةةة والرةةار تةةيويال عقالريةةا ر بعيةةدا عةةه المةةدلول
ال سأر وذلك بمعرة العلةم والءهةلر ويفسةروه الءهةل بيرةه م ةال لتطةوا

وهكذا .

اإلرسةاه فةأ ا رض ر

 -1ال شائ ون :

عود الت ل في يأ س ال شائ ب الشرق ب (اإل ة ب) والعيرض ال ينظل ألفتارهيا إليى ثبيي

نصيير ح ييد بيين ح ييد بيين طراييان التييارابي  ،ال ي ي لق ي بييال عصل الكيياني (بعييد ال عصييل األول-

ثر طو.
الج

وتانييت والدة التييارابي فييي د نييب فييا ار بييبةد ييا وراء النهيير ،و لييا فييي ث ييرة قائييد فييي
 ،رجح ثنه ين ثصيل يرتيي .ويصقيى عصو يه فيي حيران ،و ين كيل فيي بغيداد  .وفيي عيال

 920وصييل إلييى حصي  ،وايصييل بأ رهييا ي ف الدولييب الح ييداني ،وحظييي برعا يييه  .وقييد ق ييى
ن ه األا رة في حص ود شق  ،ووافيه ال ن ب عال .992
ومد و ةم الفةارابأ عةددا كبية ار مةه الكتة

والرسةايل والّةروب .وكةاه ّةار ا مبةر از للمرطقيةام

اليوراريةر واول "فالسفة" اإلسالم الذيه الفوا كتابا فأ تدري

العلومر هو "إ دال العلوم".

ولكةةه الةةذي اّةةتهر بةةه فةةأ تةةاريخ الفلسةةفة هةةو رسةةايله فةةأ ا خةةالق والسياسةةةر وخادةةة مرهةةا

"آرال اهةةل المديرةةة الفا ةةلة" ر و "التربيةةه عل ة سةةبيل السةةعادة" و "السياسةةام المدريةةة" و "فدةةول
الم ةةدرأ" و "وت د ةةيل الس ةةعادة"  .وف ةةأ ه ةةذا ال ةةر م ةةه ا عم ةةال يهت ةةدي اب ةةو الرد ةةر بم ةةال

"ءمهوري ةةة" افالط ةةوهر ليط ةةرب مذهب ةةه ف ةةأ "المدير ةةة الفا ةةلة" ر الت ةةأ تقاب ةةل الم ةةده "ال ةةالة" و "

الءاهلة".

رس ة عل ة مروالةةه ابةةه سةةيرا فةةأ " كتةةا

ال سةةيه بةةه عبةةد اهلل بةةه سةةيرا ر الملق ة
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الّةةفال" .فهةةو الفيلسةةو

والطبي ة

البةةارز ابةةو علةةأ

بة ة"الّةةيخ ال ةرييس"  .ولةةد عةةام  682فةةأ مريةةة افّةةرة مةةه

ياك بخارير عادمة السامارييه فأ ذلك ال ةيهر ية

وفةةاة والةةده ارت ةةل فيلسةةوفرا إل ة كركةةار
فيدةةفهاهر ي ة

كةةاه يّةةغل مردة ة

تلقة ت دةيله العلمةأ والفلسةفأ .وبعةد

ة عادةةمة املةةيم خ ةوارزمر ومةةه ةةم إل ة الةةري فهمةةداه

الةةوزير وطبي ة

الةةبالط ل ةةد امرايهةةا ر وكارةةم وفاتةةه فة ةأ

همةةداهر عةةام  . 1237ومةةد تةةرك لرةةا الّةةيخ ال ةرييسر ف ةةال عةةه "الّةةفال"ر م لفةةام ءامعةةةر واه
كارم امل ءما ر مرها "الرءاة" و "العلم" (او "ال كمة العاليية"ر "دارش رامةه عاليةأ"ر ومةد ةرره
بالفارسية).

وبيه اهم م لفاته العلميةر غير الفلسفيةر كتا

عدره الطبية وهذبها وعممها وا ا

"القةاروه فةأ الطة "ر الةذي ءمةم فيةه معةار

إليها مال ظاته ومّاهداته ا دلية والمبتكرة.

لقةةد تم ةةل ابةةه سةةيرا فةةأ مذهبةةه رظريةةة الفةةارابأ فةةأ "المديرةةة الفا ةةلة" ومةةد عر ة ر فةةأ الءةةزل

العملةةأ مةةه فلسةةفتهر بمّةةكلة الربةةوةر التةةأ يرظةةر إليهةةا مةةه زاويةةة عقالريةةة م

ا تياءةةام المءتمةةم .ف يةةاة الرةةاس تتطل ة
يتطل

ةةةر فيردهةةا إل ة

اءتمةةاعهم ة القةةايم عل ة تقسةةيم العمةةل بيةةرهم  .وهةةذا

"سرة" و "عدال " ر "فال يءوز اه يترك الراس وآرالهم فأ ذلك فيختلفوه .

ومةةه التدةةورام الّةةايعة ةةول تةةاريخ ال قافةةة اإلسةةالمية يةةيتأ القةةول بةةيه م ل ة

الغزالأ "تهافم الفالسفة" مد ارزل بالفلسفة (بالمّايية)

ابةةأ امةةد

ربة مادمةر ولكه هذا القول خاطئ.

ف ةةالغزالأ ل ةةم يك ةةه يرم ةةأ إلة ة تد ةةفية الفلس ةةفة ر تة ة ول ةةم يك ةةه يت ةةوخ د

ةةها ف ةةأ م لف ةةة

الءدالأ المةذكورر فهةو لةم يمةس بءةوهر الفلسةفةر وارمةا اربةر لتبيةاه عةدم االتسةاق المرطقةأ لةد

ابه سيرا وغيره مه المّةايييه ر الةذيه ةاولوا الءمةم بةيه متطلبةام "العقةل الرظةري " (الفلسةفة) و

"العقل العملأ" (الديه) .م إره بعد وفاة ابه سيرا ظلم مدرسته مايمةر و ءيال عديدة.

امةةا فةةأ مغةةر العةةالم اإلسةةالمأر وخادةةة فةةأ ا رةةدلس ر فدةةادفم المّةةايية الّةرمية ازدهةةا ار

مل وظار واه كاه مدير ا مد .وكاه ابةو بكةر م مةد بةه ي ية الدةايور المعةرو

بةابه باءةهر

اريةةد المدرسةةة المّةةايية ا ردلسةةية .وهةةو ييخةةذر ّةةيه الفةةارابأ وغي ةره مةةه مّةةاييأ المّةةرقر بفك ةرة

"المديرةةة الفا ةةلة" .ولكةةه مديرتةةه الفا ةةلة (او الكاملةةة) تتميةةز عرهةةا لةةد اسةةالفه بةةيمورر اهمهةةا
ا رةةيه :ا ولر ارةةه "مةةه خةوال المديرةةة الكاملةةة اه ال يكةةوه فيهةةا طبي ة

وال مةةاض"ر وال ةةارأر اه

الكمةةال ر الةةذي هةةو غايةةة المديرةةة ر مةةد يكةةوه للمفةةرد (لة ة"المتو ةةد") ر س ةوال كةةاه وا ةةدا او اك ةةر ر
ت ة فةةأ المةةده غيةةر الكاملةةة .وه ة الل "المتو ةةدوه" هةةم "السةةعدال"ر الةةذيه م ةرتبتهم اعل ة م ارت ة

الراس فأ المعرفةة (الءمهةورر فةالرظريوهر فالسةعدال)ت فيتةدرءوه فةأ إدراك "الدةور الرو اريةة" ر

ليتدلوا بة"العقل الفعال" .ومد لقيم فكرة سيرة المتو د تطورها فأ ال كاية الرمزيةة "مدةة ةأ بةه
يقظاه" البه طفيلر ابأ بكر م مد به عبد الملك.
تان ابن طت ل ف ص وف ا وشاعرا ،وصاح

رلتيات فيي الطي والتصيا .ولتنيه ليل صيصنا ين

إبداعييه العص ييي والتص ييتي إال ر يياليه التص ييت ب الر ز ييب ال ي تورة – "قصييب حييي بيين قظييان".
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ويصور لنا القصب الوالدة ال اي ب ،ن الط ن ،لبطل القصب -حي بن قظيان ،فيي جز يرة نائ يب

اال ب ،وت ف يرقى لوحده في دارف ال عرفب ،الطب عب ثوالا و ين كيل ال ياف ز ق يب ،وصيوالا إليى

العصييب األولييى والتنيياء ف هييا فنيياء الصييوف ب القييائص ن بوحييدة الوجييود .ت ييا و حتييي فييي ااي يهييا

ايصال حي بأهالي جز رة جاورة  ،ثاي وا بإلحيدى ال صيل الصيح حب ال ييوايرة عين ثحيد األنب ياء
القد اء ،

ا ثقن ح ا بايتياق الحت يب والشير عب فيي حيال اليأو يل الصيح ح لصعقائيد الد ن يب ،

ا ب ن لحي ثن العا يب ل يوا بحاجيب إليى النظير التص يتي ،وان يا تتي هل الييزال حيدود الشيرا

الظاهرة ،وثن عصى الااصيب ثن

عقائد ثولئا.

ينوا بعص هيل عصيى الج هيور ،حرصي ا عص يه واوفي ا ين إف ياد

ث ا كالث ثعةل التة تب في االندلس  ،وآار تبار شائ ي اإل ةل عا ب ،فتان ابين رشيد

 ،ح د بن ثح د بن ح د بن ثح د ،ال تنى بأبي الول د.
وعا

ولد ف ص يوفنا فيي د نيب قرطبيب عيال  ،3308فيي ث يرة عر قيب االشييغال بالتقيه والق ياء.
في األندلس و رات  ،وشغل ناص القا ي وطب

اليي تانت في رات

عال .3393

وتييان انييياف ابيين رشييد

ييا ا و ينوع يا ،غطييى

البةط ،ونقل عص ه قب يل وفاييه ،

يياد ن التص ييتب والعصييول الطب ع ييب والط ي

والتقه .وينق ل ثع اله ،ن ح ث الشتل ،إلى شروحات و رلتات ثص صب .وقد عيرف ابين رشيد
في ثوروبا الةي ن ب بالشارح األتبر .وتان ابن طت ل هو الي ي قد يه إليى الاص تيب ثبيي عقيو
و ييف ،ال ي ي طص ي

نييه اليييوفر عصييى يت ي ر تي ي ثر ييطو .وقييد و ي الشييروح عصييى تافييب

ال رلتات األر ط ب يقر ب ا ( ا عدا "ال ا ب" ال ي لل صصه).

وب ن ثع اله األص صب برز "يهافت اليهافت" ال ي رد ف ه عصى "يهافت التة تب" لصغزاليي،

و "فصل ال قال ف ها ب ن الشر عب والحت ب ن االيصال" (و عه "

" ناهج األدليب فيي عقائيد ال صيب" الصي ان
واإل ان.

ب فيي العصيل القيد ل") و

ياعدان فيي ا ييجةء نظرييه إليى العةقيب بي ن العقيل

ولتهل جان ث ا ي ن جوان اايةف فص تب ابن رشيد عين ي اه التيارابي وابين ي نا

ي ي بأه ب ااصب شرحه عصى " ا يب" ثفةطيون ،ح يث ب يط آراءه الااصيب عين ال د نيب

ال كصى .فتي "ال د نب التا يصب" التاراب يب ،ت يا ني تر ،ييولى اليرئ س – الت ص يوف هيال اإل يال
الروحييي لأل ييب .إنييه ،تت ص ييوف ،حصييل ال عييارف ،عبيير االيصييال بالعقييل التعييال ال ي ي

ير

العالل الطب عي والبشري ،وهو  ،تإل ال ،نقل ال عارف ال حصصب عصى ه ا النحو إلى "الج هور"
ن اةل ر وز وي ك ةت الد انب ال كصى" -ال صب التا صب" اليي هي " حاتاة" لصتص تب .ث ا في

ال د نب ال كصى الرشد ب فة قول اليرئ س – الت ص يوف بيصيا ال هيال .و ينعتس هي ا ،يكةا ،فيي
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ثنه ب ن الصتات ال رور ب اليي نبغي ثن يتون له ال نجد ،عند ابين رشيد  ،إشيارة إليى القيوة

ال يا صب ،اليي ن شأنها و

الر وز والي ك ةت الةز ب لصيأك ر عصى عواطف الج هور .ث ا

ال يير فييي لييا يتييق عص ييه فييي رلييف ف ص ييوفنا "يهافييت اليهافييت" .فت ييه عييارض ابيين رشييد
الشر عب القائ ب عصى العقيل وحيده ،و ت يل عص هيا الشير عب اليقص د يب  ،ألن الشير عب ال نزليب،

ال وجهب ليصب ب االحي اجات الاصق ب والع ص ب تون "العقل االطها" ،ث ا الشر عب القائ يب عصيى
العقييل وحييده ثي اليييي هييي حاتيياة لصتص ييتب  ،فصيي س بو ييعها ثن ي يركر فييي الج هييور يييأك ر

الشر عب ال نزلب" .ول ا ث صل الحت اء ،الي ن تيانوا عص يون باإل يتندر ب ،ل يا وصيصيهل شير عب
اإل ةل ،وينصر الحت اء  ،ال ن تانوا ببةد الرول ،ل ا وصصيهل شر عب ع ى عص ه ال يةل".
فتل نبي حت ل ،ول س تل حت ل نب ا.

كاه اتباك ارسطو مةه مّةاييأ اإلسةالم يةروه اه العةالم غيةر مخلةوقر وكةاروا يعتبةروه ذلةك

مه ال قايق ا ولية البديهية ب د ذاتها.

وفةةأ المّةةرق اإلسةةالمأ كةةاه ابةةه سةةيرا مةةه المّةةايييه الةةذيه تةةرد عرةةدهم ء ة لدةةالا مةةدم

العالم .فمه موله إه الّألر مبل كوره (ظهوره) ر يء

اه يوءةد بةالقوة ر والوءةود بةالقوة يفتةرض

وءةةود مو ةةوك (م ةةل) لهةةا ر يلةةزم مةةدم المةةادةر ومعهةةا العةةالم بالتةةالأ  .والة هةةذه الرتيءةةة تخلةةل
م اكماتهر التةأ يةذكر فيهةا اه ةدو الّةأل فةأ الزمةاه يفتةرض وءةود زمةاه كةاه فيةه معةدومار
فأ يه اه الزماه رفسه ال يعقل بدوه ركةر وال ركة إرما تكوه لّأل مت رك.

اما فأ المغر اإلسالمأ فقد كرس ابه رّد ءةزلا كبية ار مةه م لفةه "تهافةم التهافةم" إل بةام

مدم العالم .ومبله كاه ابه طفيل مد تطرق إل هذه المسيلة فأ كايته الرمزية " ةأ بةه يقظةاه".

ف ه يار بطل القدةر بعد اه تبيه له اه العالم م دود فأ المكاهر وهو كله كّخل وا ةد فةأ
ال قيقةر "تفكر فأ العالم بءملته ر هل هو ّأل د

بعةد اه لةم يمكةهر وخةرج إلة الوءةود بعةد

العدم؟ او هو امر كاه موءودا فيما سل ر ولم يسةبقه العةدم بوءةه مةه الوءةوه؟ فتّةكك فةأ ذلةكر
ولم يترءا عرده ا د ال كميه عل اآلخر .

واما ال ء ر القايمة عل التيويلر ف رها واه كارم غريبة عةه العقليةة الرّةديةر برزعتهةا ر ةو

ا م ةوال البرهاريةةة ال الءدليةةة ر لتسةةتلفم الرظةةر مةةه ي ة

كورهةةا رموذءةةا عل ة التطبيةةق العملةةأ

لمره التيويل فأ ل م ل هذه المسةيلة الفكريةة الخطيةرة .ويةرد هةذا الرةوك مةه ال ءة فةأ م لة

ابه رّد "فدل المقال فيما بيه ال كمة والّريعة مه االتدال" .ففيه يسترد فيلسوفرا إلة اآليةام
القرآريةةر التةأ تترةاول خلةق العةالم ر لي كةد اه المقدةود مرهةا إرمةا هةو تغيةر دةورة العةالم و ةدهار

اما وءوده فال اول له وال آخر مه ي

الزماه .فقوله تعالأ (وهو ال ي اصق ال

وات واألرض

في يب ث ال وتان عرشه عل المال)"هود)7:ر إرما "يقت أ بظاهرة اه وءودا مبل هذا الوءودر
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وهو العرش والمال"ر وموله تعال (يةوم تبةدل ا رض غيةر ا رض والسةموام)"ابةراهيم "48:ر إرمةا

"يقت أ اي ا بظاهره اه وءودا اريا بعد هذا الوءود".

الحت ب الصوف ب
شتل اليصوف ثحد الي ارات الرئ

ب في الح ياة الروح يب اإل ية ب .وقيد ظهير ني فجير

اإل ةل ،وال زال قائ ا حيى ث ا نا .وهو ي ز بج صب ين ال ي ات ،ثه هيا الياصيي عين العيالل
والزهد ف ه ،واليعو ل عصى "التشف" و "ال وق" وال عرفب "الباطن ب" ،واعي اد "اليتر س" لصيداول

في

الا "الحق قب"؛ واليطص لةيصال ال باشر باإلله .

وقد يطور اليصوف ن صوا الزهد والين ا إلى القول بال حبب والتناء والحصيول ،فاليأ يل

التص تي .وي كصت ال رحصب التص ت ب في حرتيه ب در يي ن ث ا ي ي ن  ،ه يا  ،اإلشيراق ب ،الييي
ها ال هروردي (ت )3393:والوجود ب  ،اليي ثر ى ث

ث

ها ابن عربي (ت.)3022:

 -3الحرتب الزهد ب :

يعييود البييدا ات الجن ن ييب لحرتييب اليصييوف إلييى حرتييب الزهييد اليييي راجييت فييي القييرن ال يياب

ال ةدي .وقد جاءت األ زجب الزهد ب ليعتس احيجياف التئيات االجي اع يب اليدن ا عصيى الي يا ز
الطبقييي الحيياد ال ي ي بييدث ن ي عهييد الاص تييب عك ييان ( ،)898-822واشيييد فييي ث ييال األ ييو ن

( ، )292-883ح ث شاا الب
واليا

يبصورت عدة راتز رئ

واليرف ،وااصب في األو اط الحات ب .وفيي القيرن ن الكيا ن

ب له ه الحرتيب ،ثه هيا العيراق (وااصيب يدن البصيرة التوفيب

وبغداد) وا ار ان (وااصب د نب بصيل) و صير .وقيد بيرز ين ثوائيل الزهياد فيي يصيا التييرة ثبيو

الدرداء (ت ،)890 :وثبو ر الغتاري (ت ، )890 :وح تيب بين ال يان (ت ، )892 :وهيل ين
الصحابب ،وت لا ع د بن ال

(ت ،)230 :والح ن البصري (ت.)203:

ولل تن لتظ " الصوفي" ،ب دلوله االصطةحي  ،عروفي ا فيي يصيا التييرة فصيل ظهير إال فيي

طص القرن اليالي .فتان رواد الحرتب الصوف ب
وعر رمط ياة الزهاد فأ تلك الفترة بالتقّ

العباد.
ون عادة بالزهاد ثو ل

وربذ الدريار بما فأ ذلك مهر الءسد وتعذيبه.

ومد برزم فأ اوساطهم رزعتاه فيما يخل ت ديل اسبا

المعاش .فكاه ءماعة مرهم يدعوه

إلة اه يقتةام المةةرل مةه مةةار عملةهر واه ردوا هةةذا العمةل إلة ال ةةد ا درة ر الكةةافأ لل يةاةر ومةةا
زاد عرةةه يعطةةأ عايةةده للم تةةاءيه غي ةةر القةةادريه عل ة الكس ة  .ام ةةا الرزعةةة ال اريةةة فتم لةةم ف ةةأ
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"التوكةةل"ر فةةأ التعويةةل المطلةةق عل ة اإللةةهر فيعةةيش يومةةهر "ومتةةه" ال ا ةةرر ويوكةةل إل ة اهلل اه
يرزمه غدار كما رزمه اليوم.

ومد ّهدم القروه 12-8ر ظهور ءماعام مه "الفقةرال" (او "الةدراويش") الم تةرفيه ر وكةاه

علة راس كةةل ءماعةةة كهةةذه "ّةةيخ"ر يةةدبر امورهةةا  .وكةةاه عل ة ال ارغة

("المريةةد") فةةأ االلت ةةاق

بءماعةةام المتدةةوفة اه يءةةد "ّةةيخا" (او "مرّةةدا"ر "اسةةتاذا") يدربةةه ويعلمةةه .ورمة از لهةةذا التكةريس
يخلم الّيخ عل المريد "خرمة"ر يظل يرتديها طوال ياتةه .وعرةدما كةاه المرّةد يةر ارةه لةم يعةد

لديةةه ّةةأل ءديةةد يعلمةةه للمريةةدر كةةاه يخلةةأ سةةبيلهر ويعطيةةه "إءةةازة"ر تخولةةه بةةيه يءمةةم ولةةه
التالميذ يلقرهم ادول طريقة ّيخه.

وكةةاه رفةةوذ المرّةةد عظيمةةا للغايةةة .فقةةد كةةاه المريةةد ملزمةةا ب طاعةةة ّةةيخه طاعةةة عميةةالر يرفةةذ

اوامره ايا كارمر دوه ادر ّك فأ مغزاها وءدواها.

وّةةييا فّةةييا ار ةةم الءماعةةام الدةةوفية تت ةةد فةةأ اخويةةام اكبةةرر عرفةةم بة ة"الطةةرق" .وكارةةم

ه ةةذه الط ةةرق تس ةةم ر علة ة ا غلة ة
ا

ر باس ةةم م سس ةةها (ال قيق ةةأ او المر ةةول) وم ةةه اّة ةةهرها :

مدي ةةةر والبكتاّ ةةيةر والءريدي ةةةر وال الءي ةةةر واإلدريس ةةية ر والقادري ةةةر والمولوي ةةةر والرقّ ةةبرديةر

والرفاعيةر وال يدريةر والّاذلية ر والتيءارية ...ولم تكه الطةرق الدةوفية ت ةم فقةط "الةدراويش" ر
"الفقةرال" الةةذيه يقيمةةوه فةةأ الزوايةةا ر بةةل والمتدةةوفة مةةه كافةةة الطبقةةام االءتماعيةةةر الةةذيه كةةاروا
يسكروه فأ بيوتهم ا دلية ر ويمارسوه ياتهم واّغالهم العادية .

وسرعاه ما تبلور رظام المرات  .فيعالها مرتبة "الولأ"ر الذي هةو "القطة " اي ةار يم لةه فةأ

مختل

المراطق "الرقبال" و "الّيوخ" الم ليوهر و "خلفا هم"  .وكارم للك ير مه الطةرق مةذاهبها

المسةةتورةر التةةأ ال يطلةةم عليهةةا إال اع ةةا ها  .واذا كارةةم بعةةض الطةةرق مةةد افظةةم عل ة رزعةةة
الزهةةدر الممية ةزة للمتدةةوفيه ا ولر فة ة ه الةةبعض مره ةةا مةةال ال ق ةةا إل ة ط ةةر ا غريةةال وت ةةول
ّةةيوخها ارفسةةهم إل ة إمطةةاعييه ا ريةةال .ولةةم يرةةدر اه تخط ة الطةةرق الدةةوفية ومّةةايخها بةةدعم
وتيييد ال كام وذوي السلطاه.

 -0في

الا الح والتناء

كارم ال ركة الزهديةة خلةوا مةه العردةر الرييسةأ فةأ التدةو

الال ةقر مةه الوءةد الدةوفأ

 mysticalالذي يدفم دا به لالمت ار ال ميمأ مه اإللهر ت واالت اد به.

وكةةاه الدةةوفية يستّةةهدوه عةةادةر فةةأ مةةولهم بقةةر اإللةةه مةةه العةةالم وامكاريةةة االتدةةال بةةه

باآليام القرآريةة( :وهو عتل ث ن ا تنييل)"ال ديةد"4 :ت (ث ن يا يوليوا فيكل وجيه ا )"البقةرة 115 :ت
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( يييا تيييون ييين نجيييوى كةكيييب إال وهيييو رابعهيييل)"المءادلةةة "7 :ت (ونحييين ثقييير إل يييه ييين حبيييل

الور د)"م"19 :ر وغيرها.

اما االمت ار مه اإلله فيتم عبر ال

فأ موله القرآه ( :ف وف أيي ا
ويرسة

بقول حبهل و حبونه)"المايدة."54 :

إل ة رابعةةة العدويةةة (م)821 :ر اّةةهر الرسةةال المتدةةوفام فةةأ اإلسةةالمر ارهةةا كارةةم

اول مةةه روءةةم لفك ةرة ال ة
التدو

المتبادلر الذي يةذه

الدةوفية إلة ارةه هةو المقدةود

بعد فكرة "ال

اإللهةةأ فةةأ تةةاريخ التدةةو

اإللهأ" – كاه مفهوم "ا

اإلسةةالمأ  .ومةةه ا فكةةار الءديةةدة فةةأ

وال"  .ويرس

إل ذي الرةوه المدةري ارةه

كة ةةاه اول مة ةةه ادخلة ةةه  .فالسة ةةفر الدة ةةوفأر الة ةةذي يرتهة ةةأ بمّة ةةاهدة اإللة ةةهر ذو م ار ة ةةلر يسة ةةميها

"مقامةةام" .وتغمةةر السةةالكر ا رةةال هةةذا السةةفرر فيةةوض ّةةعوريةر تةةدعأ بة ة"ا
"المق ةةاالم" و "ا

ةوال" .والفةةرق بةةيه

ة ةوال" اه ا ولة ة ت ةةتم بالءه ةةد البّ ةةري ر ام ةةا ال اري ةةة فتع ةةرض ب ةةدوه إرادة م ةةه

الدوفأر فتكوه بم ابة هبة مه اهلل.

وتورد ا دبيام الدوفية الال قةة مةوايم مختلفةةر سةوال مةه ية

العةدد او التسةميةر للمقامةام

ولأل ةوال .فمةةه المقةةاالم :التوبةةة ر فةةالوركر فالزهةةدر فةةالفقرر فالدةةبرر فالتوكةةلر فالر ةةا  .ومةةه

ا

وال :القر ر فالم بةر فالخو ر فالرءالر فالّوقر فالمّاهدةر فاليقيه.

وبدلا مه القره التاسم دارم الغاية مه سلوك طريق ال

اإللهأ تود

بيرهةا االتدةال

باإلله واالت اد به .ويعبر عه هذا االت اد بلفظ "الفرةال" .ففةأ الةة الفرةالر الةذي يقاررةه البةا وه

عادة بة"الررفارا" فأ البوذيةر يقمم الدوفأ إراداتهر ويتءرد عةه رغباتةه الدريويةة ودةفاته البّةريةر
فيغدو بوسعه االتدال باإلله والتالّأ فيه .
وكاه مةه ا لةواه المتطرفةة مةه مةذه

)847ر الةةذي ترس ة

الفرةال مةا ءةال بةه ابةو يزيةد ر طيفةور البسةطامأ (م:

إليةةه طريقةةة "الطيفوريةةة" .فمرهةةا مولةةه " :رفعرةةأ (اي اهلل) م ةرةر فيمةةامرأ بةةيه

يدي ةةهر وم ةةال ل ةةأ :ي ةةا اب ةةا يزي ةةد! إه خلق ةةأ ي ب ةةوه اه ي ةةروك .فقل ةةم  :زير ةةأ بو ةةداريتكر والبس ةةرأ
اراييتكر وارفعرأ إلة ا ةديتك -تة إذا رآرةأ خلقةك مةالوا :رايرةاك (اي اهلل)ر فتكةوه اه ذاكر وال

اكةةوه (اي ابةةو يزيةةد ) هرةةاك" .ولعةةل اّةةهر ّةةط اتهر واركرهةةا فةةأ اعةةيه خدةةومهر كةةاه مولةةه:
"سب ارأ! سب ارأ" ما اعظم ّارأ".3

وكاه مه الطبيعأ اه تقابل هذه الّط ام وغيرها باالستهءاه واالستركار .ولكه ابا يزيد لم

يد

بكبير اذ بسببها  .ويفسر م ل

متيخر هذه ال قيقة بيه البسطامأ كةاه يتةذرك بالوسةيلة

التأ اعتاد غيره مه المتدوفة اللءول إليهار إال وهأ ادعال الءروه .ولكه لعل الف ل ا ول فأ
ذلك إرما هو كوه ابأ يزيد لم يّارك فأ ال ياة السياسيةر بدراعاتها وتقلباتها.

 3أنظر هذه النصوص في  :عبد الرحمن بدوي .شطحات الصوفية .الكويت ، 1678 ،ص.84 ،28
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فاالعتبةةارام السياسةةية هةةأ التةةأ كارةةمر عةةادةر السةةب

ال قيقةةأ فةةأ مال قةةة المخةةالفيه فةةأ

المعتقدام الديريةر اما المخالفة رفسها فلةم تكةه إال مءةرد ءةة .وال يخةرج عةه هةذه القاعةدة تة

المقتل الميساوير الذي الماه ببغداد فأ  22آذار مه عام ّ" 622هيد الدوفية ا كبةر" ابةو عبةد

اهلل (او ابو المغي ) ال سيه به مردور ال الج ر الذي كاه االّتباه بارتمايه إل القرامطةة اهةم
إعدامه الّريم.

اسبا

-1الحةف وطةئ اليأ ل النظري

و ي الحييةف نطيياق "الحي اإللهييي" ،بح ييث لييل عييد قيصيير عصييى نابييب يين النيياس ،عصييى

ال يصييوفب  ،وان ييا صييار بييدث تون يا ،ياصييل تافييب التائنييات فييي العييالل ،و صييصها بييال طصق ،
بي"الحق" .وفي الح

ند ج ال ات وال و وا  ،اإلن ان واإلله ،في تل واحد  ،ال ي ا ز ف ه .

عل اه اك ر "ّط اته" إيذارا بال لولر فأ راي خدومه ر كاه موله الّهير" :ارا ال ةق!" .
بيد اه ال الج لم يكه يعرأ لول اإلله فأ هذا او ذاك مه البّرر وهو ما دعأ ال قا بة"ال لول

المقيةةد" ر وارمةةا كةةاه يقدةةد بةةهر فةةأ المقةةام ا ولر تءليةةه فةةأ دةةور كافةةة الكايرةةام ر اي "ال لةةول

المطلق" .فالكايرام المفردة هأ بم ابة ا ءزال لإلله ر ولذا ي

ر فيها ءميعهار وليس فأ وا ةد

معيه مرهار دوه غيره".

وك ةةاه ال ةةالج اول م ةةه ط ةةرب فكة ةرة "الر ةةور الم م ةةدي" ر الت ةةأ س ةةتغدو ذام ّ ةةيه كبي ةةر ف ةةأ

التدو

الرظري  .فعرده اه الرور الم مدي مديمر واره مددر الخلةق ءميعةا والموءةودام كافةةر

وفيه كارم دورة اإلرساه كاملة .ولةذا فة ه م مةدار الةذي هةو خةاتم ا ربيةالر كةاهر فةأ ال قيقةةر

اول الخلةةق اءمعةةيه .ومةةه الرةةور الم مةةدي ظهةةرم ارةوار الربةوام ا خةةر ر فمةةا سةةاير ا ربيةةال إال
دور مه ذلك الرور ا زلأ.

ولةةذا فا ديةةاه ر علة اختالفهةةا -عرةةد ال ةةالج -ر وا ةةدة فةةأ ا دةةلر متطابقةةة فةةأ الءةةوهر:

"اعلم اه اليهودية والردرارية واإلسالم وغيةر ذلةك مةه ا ديةاه هةأ القةا
والمقدةةود مرهةةا ال يتغيةةر وال يختلة " .والة ءارة

مختلفةة واسةام متغةايرةر

هةةذه الرزعةةة عةةر التدةةو

اإلسةةالمأ وءهةةة

اخةةر ر "راموسةةية"ر ملتزمةةة بالّ ةريعة .فكةةاه اردةةارها يطةةالبوه بةةيال تخةةرج التءربةةة الدةةوفية عةةه
ال ةةدود الديريةةة وبةةيه يكي ة

المتدةةوفة مةةذاهبهم مةةم الق ةرآه والسةةرةر وي كةةدوه عل ة اه "االت ةةاد"

باإلله إرما هو مءرد الة رفسيةر وليس عملية ارطولوءية (وءودية) .وال هذا الءرةاب "المعتةدل"

مه الدوفية ارتم ر ابو امد الغزالأ او الغزالأ.
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 -2الغزالي ب ن التةل والتص تب واليصوف

ولييد الغزالييي عييال  3293فييي قر ييب غزالييب ب يواحي طييوس يين ثع ييال ا ار ييان ،وقييد واله

الوز ر ال صجوقي نظال ال صا عال  3293اليدر س في در يب النظا يب الييي ث
وبعد اغي ال اال

يها ببغيداد.

اع ص ب لنظال ال صا (عال  )3290قرر الغزالي يرا بغداد ،فارف نها حيوالي

عال  ،3299ب ر عيب الحيج إليى الب يت الحيرال .وقيد ث

يى فيي اليطيواف  33ينب ،زار اةلهيا

د شق والقدس و تب وغ رها ن ال دن .وفي عال  3328عاد لصيدر س في ال در ب النظا يب

بن ابور ،و لا بناء عصى دعوة فار ال صا ،ابن نظال ال صا .كل حط الرحيال فيي

يقط ثر يه

بطوس ،ح ث رعان ا ثدرتيه الوفاة ،و لا في الكا ن عشير ين تيانون األول/د ي بر عيال

.3333

إن ن بالغ الصعوبب يقد ل عرض ن ق ألفتار الغزالي التص ت ب .و عود هي ا ،فيي ال قيال

األول ،إلى ثن ثبا حا د نوه ،وفي ثتكر ن تيان ،بيأن ليه ين اآلراء ال نشيورة يا صيرح بيه
لعا ب الناس ،وله ن اآلراء ال
وفةةأ الكت ة

يورة ،ا

ن به حيى عصى ااصب الااصب.

التةةأ ودةةلترا كةةاه الغ ازلةةأر كمةةا ال ةةظ ابةةه طفيةةلر "ب س ة

مخاطبتةةه للءمهةةور

ي ةربط فةةأ مو ةةم وي ةةل فةةأ آخةةر ر ويكفةةر بيّةةيال ةةم يت للهةةا"  .و ت ة فةةأ الم لفةةام ر التةةأ ال

خةةال

فةةأ د ة ة رس ةةبتها إل ة ابةةأ ام ةةد ر رءةةده ر كمةةا يق ةةول ابةةه رّةةدر "ل ةةم يلةةزم مةةذهبا م ةةه

المذاه ..ر بل هو مم ا ّاعرة اّعرير ومم الدوفية دوفأر ومم الفالسفة فيلسو ".

وكاه الغزالأ فأ م لفة ا ساسأ الذايم الديم – "إ يال علوم الديه" اك ر دة فأ هءومةه

عل المتكلميه ودراعتهم  .فهةو يةتهم علةم الكةالم بيرةه "اد إلة التعدةبام الفا ّةةر المف ةية
إل إهراق الدمال وتخري

البالد".

ومم ذلك تءد الغزالأ فأ كتابه "تهافم الفالسةفة"ر المكةرس لرقةد بعةض مو ةوعام المّةايية

الّة ةرميةر يرطل ةةق م ةةه م ةةذاه

المتكلم ةةيه (ال ا ّة ةاعرة ف سة ة ر ب ةةل والمعتزل ةةة وغي ةةرهم اي ةةا)ر

ويستخدم الطرق الكالمية عل رطاق واسم .ولكره يت فظر هرا ر فيةذكر ارةه ةيه يسةترد إلة هةذا

او ذاك مه المذاه

الكالمية ف ره ليس مه ال روري اه يكوه هو رفسه معتقدا به.

وهو يذكر اه الفالسفة امسام وادرا ر ولكرهمر عل ك ةرة ادةرافهم ر "يلةزمهم ودةمة الكفةر

واإلل اد".

ويرقسةةم الفالسةةفةر عرةةدهر إلة

ال ةةة امسةةام -1 :الةةدهريوهر وهةةم طايفةةة مةةه مةةدامأ الفالسةةفةر

مةةةالوا بقةةةدم العةةةالمر واركة ةةروا الدة ةةارم المة ةةدبرت  -2الطبيعيةةةوهر وهةةةم ال ةةذيه اك ة ةةروا الخ ةةوض فة ةةأ
الطبيعيةةامر فةةردوا كافةةة الظ ةواهر الطبيعيةةةر بمةةا فةةأ ذلةةك الفكةةر البّةةرير إل ة عوامةةل طبيعيةةةر
وء دوا ال ّر والرّةرر والقيامةة وال سةا ر وغيرهةا مةه ا خرويةام ر واه اعترفةوا بفةاطر كةيمت
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-3اإلليه ةةوهر ال ةةذيه ي ةةدرج الغ ازل ةةأ بي ةةرهم س ةةقراط وافالط ةةوه وارس ةةطور "وه ةةم بءمل ةةتهم ردوا علة ة

عةه ف ةاي هم مةا اغرةوا بةه غيةرهم".

الدرفيه ا وليه مه الدهرية والطبيعيةر واوردوا فأ الكّ

وفأ عةداد اإللهيةيه يةيتأ اي ةا "ّةيعتهم مةه المتفلسةفة اإلسةالمييه"ر كةابه سةيرا والفةارابأ .و ةد
ه الل بالذام و م الغزالأ م لفة الرقدي "تهافم الفالسفة".

واذا كاه الغزالأ ادا فأ م لفاتةه التةأ يرتقةد فيهةا بعةض مسةايل اإللهيةام المّةايية الّةرميةر
ا يارا القول بهذه المسيلة او تلك إل الكفر ر ف ره فأ رسالة "فيدل التفرمةة بةيه اإلسةالم

فيرس

والزردمةةة" يتبةةيه لرةةا داعيةةة وردةةي ار مت مسةةا فكةةار التسةةاهل الةةديرأ .فهةةو ي ةةذر مةةه التسةةرك فةةأ

إطالق دفة "الكفر" عل المخال
يغل

فةأ الةراير "فالمبةادرة إلة التكفيةر إرمةا تغلة

عليه الءهل" .وعرده اه اإليمةاه الدة يا هةو االعتة ار

علة طبةاك مةه

بيركةاه الةديهر وامةا االر ة ار

فةأ

الفروك والتفاديل والطقوس فال يءوز اتخاذه اساسا للتكفير .ويسوق تيييدا لذلك مول الربةأر فمةه
ّهد اه ال إله إله اهلل واه م مدا عبده ورسوله فله الءرة .

وي ةرفض الغ ازلةةأ اعتبةةار مخالفةةة ا خبةةار واركةةار اإلءمةةاك كف ة ار" :لةةو اركةةر مةةا بةةم بيخبةةار

اآل ةةاد فةةال يلزمةةه بةةه الكفةةر .ولةةو اركةةر مةةا بةةم بةةه اإلءمةةاك ر فهةةذا فيةةه رظةةر .ه معرفةةة كةةوه
اإلءمةةاك ءةةة ماطعةةة فيةةه غمةةوضر يعرفةةه الم دةةلوه لعلةةم ادةةول الفقةةه .واركةةر الرظةةام (مةةه

المعتزلة) كوه اإلءماك ءة ادال .فدار كوه اإلءماك ءة مختلفا فيه".4

وكارم هذه اآلرال تتوافق كل االتفاق مم توءهام الءراب الليبرالأ مه اءةل التدةو ر الةذيه

ط دا

"المرقذ مه ال الل" ر اله عردهم بعد مسيرته الرو ية الطويلة ب ا عه "اليقيه".

إه الكةةالم والفلسةةفة والتدةةو

مةةد بقيةةم ر فةةأ إبةةداك الغ ازلةةأر امةةر إل ة الميةةاديه المسةةتقلةر

المعزولةةة ا ةةدها عةةه اآلخةةر  .وءةةال التركية
التدو

بيرهةةا إيةةذارا ب لةةول مر لةةة روعيةةة ءديةةدة فةةأ مسةةيرة

اإلسالمأر المر لة الفلسفيةر التأ تم لم فأ اإلّراميةر وفأ الوءودية خادة.

اإلشراق ب

ترطل ةةق اإلّة ةرامية (او كم ةةة اإلّة ةراق) م ةةه الق ةةول بة ةالرور مب ةةدا اوال ر ه ةةو – علة ة الد ةةعيد
ا رطولة ةةوءأ (الوءة ةةودي) – ءة ةةوهر الموءة ةةودام كافة ةةةر وهة ةةو – عل ة ة الدة ةةعيد الغرودة ةةيولوءأ

(المعرف ةةأ) – اس ةةاس المعرف ةةة .وم ةةد ارسة ة اسس ةةها ّ ةةها
اإلّراق.

 4القصور العوالي من رسائل اإلمام الغزالي  ،ج ،1ص.145
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ال ةةديه الس ةةهروردي ر المع ةةرو

بّ ةةيخ

بد اال ن الااي ب

يوقتنا ثعةه عند الي ارات األ ا ب في التتر العربي اإل ة ي .ولتن تان بي ن

تة ت ي ه ا التتر عصل بارز ،لل نيطرق إل ه  ،هو ابن اصيدون ()3228-3110
 ،ال ي و

هب ا ثص ةا في "الع ران البشيري" ،و يعى ليحو يل الييار ل إليى عصيل

صييارل دق ييق ،شييتل ثحييد ثهييل ال باحييث التص ييت ب.ولتيين إبييداا ه ي ا ال تتيير نييدرف
ث ا ا في التص تب االجي اع ب.

ولل قدر آلراء ابن اصدون ثن يجد ن ت صهيا و ي ر بهيا إليى األ يال  ،فبق يت

فر ييدة إلييى حييد ييا .وعصييى النقي ض يين لييا ،لق ييت التك يير يين ال ي ه  ،يطو رهييا
الةحييق عصييى ييدي ال تتيير ن ال

ييص ن ال يييأار ن .فأفتييار ابيين ي نا وابيين عربييي

وال ييهروردي والغزالييي وآايير ن غ ييرهل

يين ج ع يوا ب ي ن بيياد التييةل والتص ييتب،

ظصت يركر في ح اة العالل اإل ة ي العقص ب والروح ب حيى و نا ه ا.
وتييان لصتص ييتب العرب ييب اإل يية ب التة ي ت ب يييأك ر صحييوظ عصييى يطييور التتيير

التص تي في ثوروبا .وتان اليصوف ثقل ي يارات التص يتب العرب يب اإل ية ب الكةكيب
ييأك ار فييي يطييور التتير التص ييتي األوروبييي .فن ييبيه إليى اليصييوف ال

ي حي ثقيير

إلى اليشابه البن وي ،نه إلى اليأك ر اليتو ني.
ال

وب ي ن ي اه ال يتص يي ن تانييت األفتييار ال ر ييب ثتكرهييا اجييي ابا ألنظييار ثوروبييا
ييي ح ب  .وقيييد ييياه ت هييي ه األفتيييار ،وبيييرغل رف يييها ييين قبيييل اليييبعض (يو يييا

االتييو ني  ،ييكة) فييي إح يياء اهي ييال األوروب ي ن بال ي ه ال ي ري ،ال ي ي تانييت ييد
الن ان قد طويه في الغر .
وقيد ثاي ال تتييرون األوروب ييون بعييدد يين آراء ال يتص ي ن ال ر ييب ،اليييي طييوروا
ف ها جوان

ع نب ن ال ر ب ال ونان ب ،والييي اتتيت ين حيدة ال طياعن ال وجهيب

إل هييا (اليترقييب ب ي ن الق ي ب الت ز ائ ييب والق ي ب الر ا ي ب ،واال يييداد والج ي ب،
والح ييز وال تييان) ،ونظر ييب الطتييرة ،و ايصييف الحجييج ال ر ييدة وال عار ييب لص ي ه
ال ري.
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ولل قيصر يأك ر ال يتص ن في ال ر ن األوروب ن عصى ال راحل األولى  ،الييي
رافقيييت "عصييير الييييراجل" ثو ثعقبييييه  ،بيييل وا ييييد إليييى العصيييور الةحقيييب (ن تيييوالي

التوزاني ،جوردانو برونو).

و ن الجد ر بال تر ثن ل بن ييز ،صياح "ال ونادولوج يا" ،تيان قيد لايص  ،قبيل
و عه له ا التيا  ،آراء ال يتص ن ال ر ب ،و لا ثكنياء قراءييه ل رليف ابين

"داللب الحائر ن".

ب د ثن اليأك ر األتبر عصى التتر التص تي األوروبي تان ين نصي

يون

"التص يتب"،

ال كصب بال شائ ن الشرق ن  .فقد بق لروج ر ب تيون (ت )3092 :اإلشيارة إليى

ثنيه بت يل الشيروح اإل ية ب بالي ات صيارت التص يتب األر يط ب ،ال ن ي ب ييابقا،
عروفييب لييدى الةيي ن .كييل إن ثع ييال فة ييتب اإل ييةل اإلصي صب قييد يرتييت بصي ايها

الع قب عصى فص تب ثوروبا العصر الو ط وعصر النه ب.

وقيييد تيييان األوروب يييون القرو يييط ون عصيييى عرفيييب ب رلتيييات التنيييدي والتيييارابي

والغزالييي  ،وصيييادفت "حتا ييب حيييي بيين قظيييان" البيين طت يييل ،وااصييب نييي ظهيييور
يرج يهييا الةي نييب عييال  ،3823رواجي ا وا ييع ا بي ن القيراء األوروب ي ن  .ولتيين األكيير
األع ق عصى التتر التص تي بأوروبا ال
إن فص تب ابن

ح ب إن ا يرته ابن

نا وابن رشد.

نا قد اجي بت االهي ال ،وفي ال قال األول ،بت ل ا ف ها ين

عناصيير ثفةطون ييب حدكييب .وعصييى ه ي ه األر ي ب ظهيير الي ييار ،ال ي ي عييرف ثح ان ي ا

بي"األوغ ط ن ب ات الطاب ال نوي".
فتييي القييرن الكالييث عشيير

تيين ييب ي يييأك ر ابيين ي نا لييدى و صهصييل األوفرنييي،

وث اي ة جا عيب بيار س ين الترن
وبونييافنيورا ،ت ييا ولييدى الترن

ب تال.

يتان ،وا يتندر الهيالي ،وجيان دي الروشي ل،
ييتان اإلنتص ييز  ،ث كييال روبييرت غور ي ييت وجييون

وبصغ ه ا اليأك ر ثوجه في فص يتب روج ير ب تيون .ت يا وييبيدى اآلكيار ال ي نو ب
في

اه ثلبرت التب ر ويو ا األتو ني ودونس توت.

والقيت فص ييتب ابيين رشيد رواجي ا صحوظي ا فيي ثوروبييا القييرون  ،38 – 31وقا ييت

فييي صييص الي ييار ال عييروف بالرشييد ب (ثو الرشييد ب الةي ن ييب) .وفييي جا عييب بييار س
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تان ن ثبرز ثيباعه في القرن الكالث عشير ي ج ر البرابيانيي وبوئي يوس اليداتي،
وفييي القييرن الرابي عشيير – جييان جانييدان .وفييي القييرون  38 – 32صييارت جا عيييا
بولون ييا وبادوفييا يين ثهييل راتييز الرشييد ب (ب يييرو دابييانو ،بيياولو ف ن يييو ،غا يييانو

داي نييي) ،و تيين ييب ي األفتييار  ،ات األصييول الرشييد ب ،فييي إبييداا بو بوناي ييي،
وبوري و ،وتر ون ني ،وب تو دال
وقد طور الرشد ون

ه

راندولي ،وبرونو  ،وفان ني.

عص هل في يولد الصور في ثحشياء ال يادة ،وقيالوا،

بااليتييياق عيييه ،بال يييبب ب الشيييا صب الييييي ييييربط بييي ن الظيييواهر  ،و ثروا فيييي الحرتيييب
ال نيظ ب لألجرال ال

او ب يجص ا لص رورة الطب ع ب اليي ا ي لهيا تيل يا جيري

في العيالل األر يي (عيالل يا يحيت فصيا الق ير) ب يا فيي ليا يبيدل اليدول والشيرائ

الد ن ب.
ورفيض ثيبياا ف ص يوف قرطبييب ين األوروب ي ن الاصييود التيردي ،فأاي وا ب ي ه

العقييل البشييري الواحييد .ونييادوا با يييقةل ب العقييل وال عرفييب عيين الييوحي والةهييوت،
فطرحيوا نظر ييب "الحق قييب ال زدوجييب" ،اليييي يييرى ثن ك ييب و ييوعات ،يتييون ااطئييب
ن زاو ب الةهوت ،ولتنها قد يتون صح حب ن زاو ب التص تب.
كل إن قول ابن رشيد باصيود العقيل البشيري العيال قيد اقيرنيت عصيى ا ييداد قيرون

عد دة في ثوروبا ،ول س فقط في األو ياط الرشيد ب (دانييي ،هيردر)  ،بتتيرة وحيدة
البشر ب ،اليي ي ر صعد ا في طر قها نحو الت ال العقصي واألاةقي.

إن التص يتب العرب ييب اإل ية ب قييد يياعدت ع و يا فييي ير ي ل النزعييب الدن و ييب

فييي التتيير التص ييتي األوروبييي  ،وفييي يوط ييد صييةيه بييالعصول الطب ع ييب ،فتييان لهييا
دورها في اليه ئب لظهور ويطور فص تب عصر النه ب.
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