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احلكماء و العالقة بني الفل�سفة والت�صوف
�أم كلثوم الفار�سية

ما من ٍّ
�شك يف � ّأن العقل ينبغي �أن يكون رائدنا �إىل �إدراك ما يحيط بنا من عامل املح�سو�سات وما وراءَه من املعقوالت ،و�إدراك �أنف�سـ ِنا وموقعنا يف الكون.
ولي�س من �شيء حم َّرماً على عقلنا يتد َّبره ح َّتى املقدَّ�ساتِ التي جعلتها الإن�سانية يف �أعلى عِ ل ِّيني؛ لأ ّنه و�سيلتنا �إىل املعرفة .ولكننا وبا�ستخدام عقولنا ي�صعب
علينا �أن ن�ضع خطا ناظما بني املت�صوف الذي يعتمد على الإ�شارات ،وبني املنطق الذي ي�ضعه العقل مبا ي�سمى الفل�سفة التي تدلل على الق�ضايا بالرباهني،
والأدلة العقلية ،فالأول يعتمد على العاطفة �أما الثاين فيعتمد على العقل ،فكالهما ال ينف�صالن عن حياة الإن�سان ،وتدل كل البحوث والدرا�سات التي
طرقت هذا املجال ب� ّأن الفل�سفة تو�صل �إىل نهاية الطريق يف العلوم باال�ستناد �إىل طرق العقل ومعايريه ،ولكنها ال ت�ستطيع �أن جتيبك عن علوم ،وجماالت
�أخرى يف جمال الت�ص ّوف وحاالت الإ�شراق التي ال ميكن الإف�صاح عنها �إال باملجاهدة ،فهي بال �شك ال تخ�ضع ملعايري حمددة وطرق خا�صة يف نظرتها للحياة.
فبني م�ساري املعرفة (الفل�سفة والت�صوف) يناق�ش
الباحث فيكتور الكك يف مقاله (من الإ�شراق �إىل
احلكمة جممع م�ساري املعرفة) واملن�شورة مبجلة
«التفاهم» العالقة بني الت�صوف والفل�سفة وحال
الإن�سان بينهما حيث �إن م�سرية الإن�سانية -مذ
بد�أت تعي واقعها حتَّى اليوم -توزَّعت يف هذين
بالتوجهني
االجتاهني؛ غري �أنَّ فئة من الآخذين
ُّ
عمدت �إىل التوليف بينهما ،ولي�س هذا �أم ًرا
ب ِْد ًعا؛ فقد حفل تاريخ الإن�سانية مبحاوالت
اجلمع بينهما .واجلدير بالذكر �أنّ م�سار
إ�سالمي انطوى على حماوالت
الفكر العربي ال
ّ
انتقاء وجمع بني مذاهب فكر َّية خمتلفة ،وبني
الكندي
الفل�سفة والدين ،مذ كانت حماولة
ّ
( 256هـ) بني الدين -ب�صورة عامة -والفل�سفة
التوفيقي يف الفل�سفة
وتر�سخ هذا الت َّيار
كذلك،
ّ
ّ
العرب ّية الإ�سالم َّية مع الفارابي ( 339هـ) الذي
قال بوحدة الفل�سفة ،فجمع بني ر�أيي احلكيمني:
�أفالطون و�أر�سطو �إ َّال �أنَّ التوليف باملعنى الذي
ح َّددناه مل يكن ليتجلّى �سوى يف حكمة الإ�شراق
ال�سهروردي،
التي �أحيا ر�سومها �شهاب الدين
ّ
وعرفت به
يحيى بن حب�ش ( 587هـ) ف ُعرف بهاُ ،
يف لقبه «�شيخ الإ�شراق» ،و�أن�ش�أ تقلي ًدا مم َّيزًا حمل
لواءَه من بعده «احلكماء املت�أل ِّـهون» ،بالتوليف
بني الفل�سفة والت�ص ُّوف ،و�إطالق ت�سمية جديدة
جتمعهما هي «احلكمة» .ومن �أ�شهرهم :مريداماد
ّ
ومل �صدرا و�سواهما.
ولتعمق �أكرث يف العالقة بني الفل�سفة والت�صوف
نتطرق �إىل تكوين الإن�سان الذي هو من املادة،
والروح ،فالفل�سفة تنظر �إىل هذه املكونات بعني
على املادة ،وب�أخرى على الروح ،و�أن الفال�سفة
الذين جنحوا �إىل املادية على ح�ساب الروحية

كانوا �أقرب �إىل الوجودية ،و�أن الإفراط يف م�س�ألة
الروحانيات �أي�ضا يظهر يف فل�سفة الت�صوف ،و�إذا
كانت الفل�سفة لها نواظم يف حدود العقل ،ف�إن
الت�صوف هو خارج حدود العقل ،ولكنه يف حرم
املعقول ،وما دامت الفل�سفة مل ت�صل �إىل حقيقة
الروح ولن ت�صل ،ف�إن قوانني املنطق هي قوانني
وعينا امل�ألوف و�أن ما يهمنا يف هذه الدرا�سة �أن
نتلم�س ال�شريحة التي تتميز بات�صالها باجلانب
الروحي ،ومنها �أ�صحاب الت�صوف والزهد،
والذين يت�سامون عن كل فعل دينء ،وهم مغالون
يف العبادة ،و�أداء الفرائ�ض ،ومن هنا جند الفرق
بني التدين والت�صوف ،فالتدين هو �أداء العبادة
واملنا�سك ،بينما الت�صوف هو �إ�شراق يف القلب،
وي�أتي درجة متقدمة يف العبادة ،ولي�س اال�ستغناء
عنها� .إنّ الإن�سان الذي بد�أ يح�س بوط�أة احلياة
املادية املفرطة ،وحاالت الفو�ضى على ح�ساب
القيم واملعايري االجتماعية النبيلة ،وجمموعة
الأعراف ،والروابط بني الفرد واملجتمع التي
كان يتحلى بها ،و�أخذته احلياة املادية املعا�صرة
من حيث ال يدري ،بات يف حاجة �إىل حتقيق
روحانيته ،و�إىل ما ير�ضي عقله ،وي�شبع روحه
ويعيد �إليه ثقته بنف�سه ،وطم�أنينته التي بد�أ
يفقدها يف زحمة احلياة املادية ،وما فيها من
�أ�شكال ال�صراع الفكري ،والعقائدي ،وبهذا
يحقق مع الت�صوف �إن�سانيته .ف�إذا كان انخراط
الإن�سان يف احلياة املادية ب�شكل كامل ،وابتعاده عن
الروحية �سيفقده كل �إن�سانيته ،ويجعله ينخرط
يف �شرائح للكائنات الأخرى ،فهذا ما ينقله �إىل
ما ميكن ت�سميته بالتطرف ،وهو الأ�سا�س يف كل
امل�شاكل الإن�سانية على وجه الأر�ض .ويف املقابل
هناك املغاالة كثريا يف حاالت الزهد والت�صوف

التي قد تكون تطرفا عند ما ي�صبح هذا الت�صوف
والزهد حالة تقاع�س عن العمل وانخراط يف
عامل الروحانيات ،وهو لي�س هروبا من الواقع،
وال انزواء� ،أو خلوة فح�سب ،ولي�س زهدا ولب�س
ال�صوف فقط ،و�إمنا هو حماولة للإن�سان للت�سلح
بقيم روحية جديدة تعينه على مواجهة احلياة
املادية ،وحتقق له التوازن النف�سي حتى يواجه
م�صاعبها وم�شكالتها ،وبهذا ي�صبح الت�صوف
�إيجابيا ال �سلبيا .فلقد ن�ش�أ الت�ص ّوف لأ�سباب
توجهات دين ّية
�شتّى وا�ستوعب يف تياره
الذوقي ّ
ّ
واعتقاد ّية وفكر ّية كثرية؛ �إ ّال �أنَّ علـّة وجوده
تبي لها �أنَّ العقل
الداخل ّية كانت معاناة فئات ّ
عجز عن ك�شف احلقيقة الكامنة وراء الكون
فاحلوا�س
ال�شريازي.
واملكان ،كما يقول حافظ
ّ
ّ
احل�سي واال�ستدالالت املنطق ّية واملبادئ
والإدراك
ّ
ال�سرت عن لغز الوجود .عندئذ
العقل ّية مل تك�شف ّ
توج ّهت تلك الفئات �إىل القلب و�إلهامه ،وبان
لها �أنَّ الإن�سان �-إذا حتر ّر من عالئق الدنيا
املح�سو�سة ،وبادر �إىل تزكية النف�س وت�صفية
الباطن منه -ميكنه �أن يت�صل -يف حلظة جذب
ُعلـْوية -بالوجود املطلق �أو احلقّ  ،تعاىل وتبارك،
وذلك عن طريق الك�شف وال�شهود.
ختاما ن�ؤكد �أن �أ�سرا ًرا كثرية و�ألغازًا �شتـّى وقف
عقلنا دونها عاجزًا عن حلّ م َع َّمياتها ،فبادرت
احلد�س بو�سيلة �أخرى
�صفوة من الإن�سانية �إىل
ْ
تك�شف الغطاء عنها ،فاكت�شفوا طاقة القلب التي
�إن هي ُو ِّجهت يف ّ
خط «�سري و�سلوك» مو�صول
الأنفا�س ،بلغت ب�أ�صحابها وك َر العنقاء يف جبل
القاف ،حيث نعاين �أنف�سنا على حقيقتها يف مر�آة
ُعلْو َّية .هذا هو م�سار « �أ�صحاب القلوب» ،يف مقابل
نظر �أ�صحاب العقول.ء
nkha008@gmail.com

