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موقف امل�ست�سرقني من الت�سوف الإ�سالمي
)درا�سٌة حتليليٌة نقديٌة يف كت�ب�ت امل�ست�سرقني(

أ. د.  بم نسرحامن تريك �

جندنة نسوندي / نسجزنئر - كأية نسنأوم نالجمام ية ونإلعلنعية

اأوال - امللخ�ص:

تطرقــت يف هــذا املقــال إىل تعريــف املســترقن وبيــان أصنافهــم ودوافعهــم 

ــع  ــم م ــة تعامله ــت إىل كيفي ــا تطرق ــه، ك ــه وعلوم ــام وحضارت ــة اإلس يف دراس

بعــض قضايــا التصــوف اإلســامي ومســائله، وإىل رؤيتهــم الخاصــة التــي تربــط 

ــن  ــة م ــة واليهودي ــرى كالنرصاني ــات األخ ــه يف الديان ــوف مبثيل ــذا التص ــن ه ب

حيــث املصــدر واملنهــج واملوضــوع، وهــذا كلــه بالرجــوع إىل مصــادر ومراجــع 

عديــدٍة.

ثانيا - املو�ضوع:

1 - تعريف املسترشقني:

ــه  تعــددت تعاريــف املســترقن بحســب تجربــة كل مفكــٍر أو باحــٍث ورؤيت

ــع  ــه م ــامي، وعائق ــامل اإلس ــايف يف الع ــي والثق ــيايس واالجتاع ــع الس للواق

ــر  ــارة والفك ــم للحض ــم ونظراته ــم وثقافاته ــت بيئاته ــن تنوع ــترقن الذي املس

ــف: ــذه التعاري ــن ه ــلمن، وم ــرب واملس ــدى الع ــخ ل والتاري
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)- هم الباحثون والُكتّاب الغربيون الذين يكتبون عن الفكر والحضارة يف اإلسام))).

ــول إىل  ــة للوص ــاد طريق ــاتهم إيج ــم ودراس ــون بأبحاثه ــن يحاول ــم الذي 2- ه

ــة  ــة األوربي ــة الــرق الخاصــة يف التجرب ــٍة عــى منزل ــاؤٍم مــع الــرق مبني ت

الغربيــة، فالــرق ليــس لصيقــاً بأوربــا وحســب، بــل إنــه كذلــك موضــع أعظــم 

ــا ومنافســها  ــا ولغاته ــدر حضاراته ــا ومص ــا وأقدمه ــا وأغناه مســتعمرات أورب

الثقــايف وأحــد صورهــا األكــرث عمقــاً وتكــرار حــدوٍث لآلخــر، وإضافــًة فقــد 

ــا  ــا وفكرته ــه صورته ــرب( بوصف ــا )أو الغ ــد أورب ــى تحدي ــرق ع ــاعد ال س

ــة )2). ــا املقابل ــخصيتها وتجربته وش

ــه أو  ــه يف تاريخ ــه أو بحث ــة عن ــرق أو الكتاب ــس ال ــوم بتدري ــن يق ــم كل م 3- ه

آدابــه أو لغاتــه، ويف كل جوانبــه املحــددة أو العامــة )3)، ويقصــد بالــرق هنــا 

العــامل العــريب أو العــامل اإلســامي، وكاهــا يقــع يف رشق الغــرب األوريب 

واألمريــي.

ــون  ــيون واالقتصادي ــرون السياس ــفة واملنظ ــون والفاس ــعراء والروائي ــم الش 4- ه

واإلداريــون مــن مواطنــي الــدول االســتعارية الذيــن يتبعــون أســلوبا يف الفكر 

والســلوك يقــوم عــى التمييــز بــن الــرق والغــرب بوصفــه نقطــة االنطــاق 

لسلســلٍة مــن النظريــات واملاحــم والروايــات واألوصــاف االجتاعيــة 

ــه )4). ــكانه وعادات ــرق وس ــق بال ــي تتعل ــية الت ــارد السياس واملس

ــية  ــات السياس ــاٍت للمؤسس ــَر ودراس ــون تقاري ــن يقدم ــون الذي ــم املؤلف 5- ه

ــى  ــيطرة ع ــل الس ــن أج ــة( م ــية واألمريكي ــة والفرنس ــتعارية )كالريطاني االس

ــه )5). ــيادة علي ــاك الس ــتبنائه وامت ــرق واس ال

الفكر،  الكربى)، دار  القضايا  الحديث )ضمن كتاب  الفكر اإلسالمي  إنتاج املسترشقني وأثره يف  نبي:  ))) مالك بن 

دمشق، ط 2002م، ص 67).

)2) إدوارد سعيد: االسترشاق )املعرفة-السلطة-االنشاء)، ترجمة كامل أبو ديب، مؤسسة األبحاث العربية، بريوت، 

ط6، 2003، ص 37.

)3) إدوارد سعيد: املرجع السابق، ص 38، ومصطفى السباعي: االسترشاق واملسترشقون، ما لهم وما عليهم، املكتب 

اإلسالمي، بريوت، ط²، 979)م، ص 8.

))) إدوارد سعيد: املرجع السابق، ص 38.

))) إدوارد سعيد: املرجع نفسه، ص 39، وإبراهيم مناد: نبذة عن مسرية االسترشاق، حوليات الرتاث، مجلة دورية 

محكمة تصدر عن كلية اآلداب والفنون، جامعة مستغانم، العدد 03، مارس )200م، ص 3)).
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ــاً،  ــة غالب ــوة والهيمن ــق الق ــدة منط ــتراقية ولي ــات االس ــت الدراس ــا دام وم  

ــورة يشٍء  ــان يف ص ــن األحي ــريٍ م ــون يف كث م ــلمن يقدَّ ــرب واملس ــإن الع ف

ــوره  ــرء ويص ــه امل ــدل، يشٍء يدرس ــة الع ــا يف محكم ــرء ك ــه امل يحاكم

ــجٍن،  ــٍة أو س ــا يف مدرس ــرء ك ــه امل ــيٍة، يشٍء يؤدب ــٍة دراس ــا يف خط ك

ويشٍء يوضحــه املــرء ويصــوره وميثــل عليــه كــا يف دليــٍل وجيــٍز يف علــم 

ــٍر  ــل بأُط ــوى ومُيثّ ــبيهات يُحت ــاالت أو التش ــذه الح ــوان، ويف كل ه الحي

ــٍة ))). طاغي

ــون  ــة اإلســام، ويكتب ــن ينتمــون إىل غــري ديان ــون الذي 6- هــم املثقفــون والباحث

ــري  ــرب غ ــي الع ــر مثقف ــذا نعت ــه، وبه ــه وعلوم ــعوبه وحضارت ــن ش ــه وع عن

ــو  ــا ه ــامي، ك ــن اإلس ــن الدي ــون ع ــوا يكتب ــترقن إذا كان ــلمن مس املس

ــرب. ــارى الع ــبة للنص ــال بالنس الح

ــم  ــرب ومذاهبه ــات الع ــن لهج ــون ع ــن يكتب ــرب الذي ــري الع ــاب غ ــم الُكتّ 7- ه

ونحلهــم وبيئاتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم، وهنــا ال يقترص مســمى املســترقن 

عــى الغربيــن، بــل يعــم كل مــن يكتــب يف الثقافــة العربيــة مــن غــري العــرب، 

ــع يف  ــور الري ــرا للتط ــوم، نظ ــتراق الي ــوم االس ــع مفه ــق م ــا ينطب ــذا م وه

وســائل اإلعــام واالتصــال، ونظــرا لظهــور أقطــاٍب دوليــٍة جديــدٍة إضافــًة إىل 

ــة. الــدول االســتعارية التقليدي

وميكن أن نصنف أسامءهم إىل صنفني:

أ - مــن حيــث الزمــن: طبقــة القدمــاء مثــل تومــا األكوينــي )2)، وطبقــة املحَدثن 

مثــل كارا دوفــو )3) وجولد تســيهر)4).

))) إدوارد سعيد: املرجع السابق، ص )7.

بباريس  نابويل، وحارض  التحق بجامعة  أملانية،  )2) توما األكويني ))22)م/)27)م): ولد مبدينة أكويني من أرسة 

وروما، تأثر بابن سينا وابن رشد. )نجيب العقيقي: املسترشقون، دار املعارف، القاهرة، ط)، ج)، ص 7))، 8))).

والفلسفة  بالرياضيات  وعني  بباريس،  الكاثولييك  املعهد  يف  ودرّسها  العربية  درس   :((9(3/(867( دوفو  كارا   (3(

والتاريخ، صنف كتابا عن اإلسالم. )العقيقي: املرجع السابق، ج)، ص 238، 239).

))) جولد تسيهر )0)8)/)92)م): تخرج باللغات السامية يف بودابست )املجر)، وزار سوريا وفلسطني ومرص، واشتهر 

بتحقيقه يف تاريخ اإلسالم وعلوم املسلمني وفرقهم وحركاتهم الفكرية، له كتاب )العقيدة والرشيعة يف اإلسالم). 

)العقيقي: املرجع السابق، ج3، ص 0)، ))).
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ــة  ــاك طبق ــلمن، فهن ــام واملس ــو اإلس ــام نح ــاه الع ــث االتج ــن حي ب - م

املادحــن للحضــارة اإلســامية مثــل زيغريــد هونكــه )))، وطبقــة املنتقديــن 

لهــا املشــوهن لســمعتها مثــل أرنســت رينــان)2))3)، وهنــاك الباحثــون الذيــن 

ــة، ومنهــم مــن أســلم  ــة واملوضوعي اتســمت مقاالتهــم وكتاباتهــم بالعلمي

نتيجــة بحثــه النزيــه مثــل نــارص الديــن دينيــه )4).

2 - بدايات االسترشاق:

ــة وال يف أيِّ  ــات الرقي ــي بالدراس ــو أول أوريبٍّ ُعن ــن ه ــط م ــرف بالضب ال يُع

وقــٍت كان ذلــك، ولكــن املؤكــد أن بعــض الرهبــان الغربيــن قصــدوا األندلــس يف 

إبــان عظمتهــا ومجدهــا، وتثقفــوا يف مدارســها وترجمــوا القــرآن والكتــب العربيــة 

إىل لغاتهــم، وتتلمــذوا عــى علــاء املســلمن يف مختلــف العلــوم وبخاصــة يف 

الفلســفة والطــب والرياضيــات، وبعــد عودتهــم إىل بادهــم نــروا ثقافــة العــرب 

ومؤلفــات أشــهر علائهــم، فــكان أن تأسســت - بعــد ذلــك - املعاهــد واملــدارس 

املتخصصــة يف دراســة مؤلفــات العــرب املرتجمــة إىل الاتينيــة )5).

ــرار مجمــع  ــدء وجــود االســتراق الرســمي يف الغــرب بصــدور ق ــؤرخ لب وي

ــة  ــتاذية يف العربي ــرايس األس ــن ك ــدٍد م ــيس ع ــام 1312م بتأس ــي ع ــا الكن فيين

))) زيغريد هونكه: مسترشقٌة أملانيٌة، ومن املؤلفني والباحثني األوربيني الذين كتبوا يف موضوع تاريخ العلوم الرياضية 

والطبيعية عند املسلمني، وهي تقر يف كتاباتها بفضل علوم املسلمني عىل أوربا، تقول: »مل يعمل العرب عىل 

لهم  به  االعرتاف  العادة عىل  الذي جرت  الوحيد  الفضل  والنسيان فقط وهو  الضياع  اليونان من  تراث  إنقاذ 

حتى اآلن، وقد أصبحوا- وهذا أمٌر قلام خطر عىل بال األوربيني- املؤسسني للكيمياء والفيزياء التطبيقية والجرب 

والحساب باملفهوم املعارص وعلم املثلثات الكروي وعلم طبقات األرض، وإىل جانب االبتكارات واالكتشافات 

الفردية التي ال حرص لها يف سائر العلوم التجريبية فقد وضعوا يف يد العامل األداة املتكاملة الجاهزة أال وهي: 

النظام العددي والحسايب، ومناهجهم العلمية الطبيعية يف مجال البحث التجريبي. )زيغريد هونكه: العقيدة 

واملعرفة، ترجمة عمر لطفي العامل، دار قتيبة، بريوت، ط)، 987)م، ص 33)).

، رحل إىل املرشق ونزل لبنان، وانتخب عضوا يف املجمع  )2) أرنست رينان )823)/892)): فيلسوٌف ومسترشٌق فرنيسٌّ

اللغوي الفرنيس، من آثاره كتاب )ابن رشد والرشدية). )العقيقي: املرجع السابق، ج)، ص )9)).

)3) بن نبي: املرجع السابق، ص 67).

))) نارص الدين دينيه: ولد ألفونس اتيني دينيه يف باريس سنة )86)م، وكان فناناً وصاحب طبيعٍة متدينٍة وكثري 

التفكري والتأمل، استمر طيلة حياته يناضل عن اإلسالم كديٍن، ويناضل عن املسلمني كشعوٍب، سنة 928)م قام 

بأداء فريضة الحج ووضع كتابه )الحج إىل بيت الله الحرام)، وتويف سنة 929)م بباريس ونقل جثامنه إىل مدينة 

بوسعادة حيث دفن تنفيذا لوصيته، واشتهر بكتابه عن حياة محمد P. )عبد الحليم محمود: متهيد كتاب 

محمد رسول الله P، التيني دينيه وسليامن بن إبراهيم، ترجمة عبد الحليم محمود ومحمد عبد الحليم، دار 

الكتاب اللبناين، بريوت، )98)م، من ص 7 إىل ص ))).

))) السباعي: املرجع السابق، ص 3)، )).
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واليونانيــة والعريــة والريانيــة يف جامعــات باريــس وأكســفورد وبولونيــا وأفينيــون 

ــامانكا))). وس

ا، بــل كانــت  وكانــت معلومــات األوربيــن عــن العــرب يف البدايــة ضئيلــًة جــدًّ

مشــوهًة ومشوشــًة، حيــث وصفــت بعــض دراســاتهم الجغرافيــة حيــاة العــرب عى 

أنهــا قامئــٌة عــى النهــب واللصوصيــة، والتفتــت أنظارهــم أكــرث نحــو العــرب بفتح 

إســبانيا وقــرص والــذي - ُعــّد مــن طرفهــم - كارثــًة ماثلــًة لاجتياحــات الترتيــة 

ــديد  ــزع الش ــتثار الف ــذي اس ــر ال ــامل، األم ــة يف الع ــة والثقافي ــز الحضاري للمراك

والقلــق عنــد األوربيــن، ومــن ذلــك أن أســقف قرطبــة عــام 854م اشــتىك مــن 

كــون املســيحين الشــباب يأخــذون مــن اآلداب العربيــة أكــرث مــا يأخــذون مــن 

ــة ويدرســون مؤلفــات الفاســفة  ــات العربي ــة، ويقــرأون األشــعار والحكاي الاتيني

ــة  ــا التعليقــات والروحــات الاتيني ــا يتجاهلــون متام ــن العــرب، بين والاهوتي

عــى العهديــن القديــم والجديــد )التــوراة واإلنجيــل()2).

ــارى إزاء  ــف النص ــرى يف موق ات ك ــريُّ ــت تغ ــرن 16م حصل ــة الق ويف بداي

ــح  ــايف أصب ــبق الثق ــف أن الس ــون كي ــدأوا يلمس ــن ب ــث إن األوربي ــام، حي اإلس

يتحــول إىل صفهــم، وبــدًءا مــن نهايــة العــرص الوســيط مل يعــد األوربيــون ينظرون 

ــن  ــى أن مارت ــم، حت ــل والعل ــدان العق ــا يف مي ــاً جّديًّ ــه منافس ــام بوصف إىل اإلس

لوثــر)3) تهكــم عــى تصــورات القــرون الوســطى األوربيــة حــول اإلســام، وقــدم 

ــم  ــن وجهاالته ــات األوربي ــاه خراف ــا أس ــاذج م ــذه من ــره ه ــة نظ ــد وجه لتأيي

حيــال اإلســام، ولكــن مــا إن اقرتبــت الجيــوش العثانيــة ســنة 1529م مــن فيينــا 

حتــى تغــريت تلــك اللهجــة فأصبحــت أكــرث عدائيــًة وحــّدًة، وانبعثــت القوالــب 

ــه ديــن العنــف)4). القروســطية مركــزًة عــى وصــف اإلســام بأن

ــع  ــد التوس ــى بع ــام، وانته ــة واإلس ــة العربي ــة اللغ ــتراق بدراس ــدأ االس وب

ــه  ــرق وعادات ــات ال ــع ديان ــة جمي ــرق إىل دراس ــريب يف ال ــتعاري الغ االس

))) إدوارد سعيد: املرجع السابق، ص 80، وإبراهيم مناد: املرجع السابق، ص 3)).

)2) أليكيس جورافسيك: اإلسالم واملسيحية، ترجمة خلف محمد الجراد، منشورات عامل املعرفة، الكويت، ط 996)م، 

ص )).

الديني  اإلصالح  وبدأ  الكاثوليكية  الكنيسة  عن  انفصل  وكاتٌب،  ومفكٌر  راهٌب  )83))-6)))م):  لوثر  مارتن   (3(

)الربوتستانية) يف أملانيا. )أليكيس جورافسيك: املرجع السابق، ص 97).

))) أليكيس جورافسيك: املرجع نفسه، ص 97.
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ــام واآلداب  ــة باإلس ــت العناي ــه، وإن كان ــده وجغرافيت ــه وتقالي ــه ولغات وحضارات

العربيــة والحضــارة اإلســامية هــي أهــم مــا يُعنــى بــه املســترقون حتــى اليــوم 

ــة))). ــات الرقي ــى الدراس ــجعت ع ــي ش ــية الت ــة والسياس ــع الديني ــرا للدواف نظ

واكتشــفت أوربــا الفكــر اإلســامي يف فرتتــن مــن تاريخهــا، يف فــرتة القــرون 

الوســطى اكتشــفت هــذا الفكــر وترجمتــه مــن أجــل إثــراء ثقافتهــا بالطريقــة التــي أتاحــت 

لهــا وهدتهــا إىل حركــة النهضــة العلميــة والصناعيــة منــذ أواخــر القــرن الخامــس عــر)2).

ويف الفــرتة االســتعارية اكتشــفت الفكــر اإلســامي مــرًة أخــرى ال مــن أجــل 

ــتعارية  ــا االس ــع خططه ــيايسٍّ لوض ــٍل س ــل تعدي ــن أج ــل م ــايفٍّ، ب ــٍل ثق تعدي

ــٍة، ولتســيري هــذه  ــن ناحي ــاد اإلســامية م ــه األوضــاع يف الب ــة ملــا تقتضي مطابق

األوضــاع بنــاًء عــى مــا تقتضيــه هــذه السياســات يف البــاد اإلســامية مــن أجــل 

ــٍة أخــرى)3). الســيطرة عــى شــعوبها مــن ناحي

ــوا  ــد ُعن ــم ق ــد أنه ــي نج ــب العقيق ــترقون( لنجي ــاب )املس ــوع إىل كت وبالرج

بتحقيــق كثــريٍ مــن املخطوطــات العربيــة الدينيــة واألدبيــة والتاريخيــة، وترجمتهــا إىل 

ــرآن  ــل: الق ــا مث ــف فيه ــة اإلســامية والتصني ــوم العربي ــد اللغــات، ودراســة العل عدي

وعلومــه- النبــي محمــد P والســنة النبويــة- الفقــه- علــم العقائــد- امللــل واملذاهب 

ــون-  ــات- اآلداب والفن ــوم والصناع ــامية- العل ــارة اإلس ــوف- الحض ــرق- التص والِف

اللغــة العربيــة وعلومهــا- التاريــخ اإلســامي- املعاجــم- الشــعوب واألنســاب 

ــا)4).  ــان- الجغرافي ــائر األدي ــام وس ــراء- اإلس ــوك واألم ــاء واملل ــاالت- الخلف والس

3 - دوافع املسترشقني:

أهمها:

1- الدافع الديني:

ــؤالء  ــارض، وه ــا الح ــى عرصن ــك حت ــتمر كذل ــان واس ــتراق بالرهب ــدأ االس ب

كان يهمهــم أن يطعنــوا يف اإلســام ويشــوهوا محاســنه ويحرفــوا حقائقــه، ليثبتــوا 

لجاهريهــم التــي تخضــع لنفوذهــم الدينــي أن اإلســام - وقــد كان يومئــذ الخصم 

))) مصطفى السباعي: املرجع السابق، ص )).

)2) بن نبي: املرجع السابق، ص 69).

)3) بن نبي: املرجع السابق، ص 69)، 70).

))) العقيقي: املرجع السابق، ج³، ص 7، 8.
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الوحيــد للنرصانيــة يف نظــر األوربيــن - ديــن ال يســتحق االنتشــار، وأن املســلمن 

ــدية  ــذات الجس ــى املل ــم ع ــم دينه ــاء، يحثّه ــفاكو دم ــوٌص وس ــٌج لص ــوٌم هم ق

، وهــم يعلمــون )أي الرهبــان( مــا تركتــه  ويبعدهــم عــن كل ســموٍّ روحــيٍّ وخلقــيٍّ

الفتوحــات اإلســامية األوىل ثــم الحــروب الصليبيــة ثــم الفتوحــات العثانيــة يف 

أوربــا بعــد ذلــك يف نفــوس األوربيــن مــن خــوٍف مــن قــوة اإلســام وكــرٍه ألهلــه، 

فاســتغلوا هــذا الجــو النفــي وازدادوا حرصــا واندفاعــا إىل دراســة اإلســام))).  

2- الدافع االستعامري:

ملــا انتهــت الحــروب الصليبيــة بهزميــة الصليبيــن وهــي يف ظاهرهــا حــروٌب 

ــودة إىل  ــن الع ــون م ــأس الغربي ــتعاريٌة مل يي ــروٌب اس ــا ح ــٌة، ويف حقيقته ديني

ــن  ــؤونها م ــاد يف كل ش ــذه الب ــة ه ــوا إىل دراس ــرب، فاتجه ــاد الع ــال ب احت

عقائــَد وعبــاداٍت وأخــاٍق وثــرواٍت ليتعرفــوا إىل مواطــن القــوة فيهــا فيضعفوهــا، 

ــة  ــات التاريخي ــك تشــجيعهم القومي وإىل مواطــن الضعــف فيغتنموهــا، ومــن ذل

التــي عفــى عليهــا الزمــن يف بادنــا. إنهــم مــا برحــوا منــذ قــرن يحاولــون إحيــاء 

ــورية يف  ــطن، واآلش ــان وفلس ــوريا ولبن ــة يف س ــرص، والفينيقي ــة يف م الفرعوني

ــيطرة  ــم الس ــنى له ــدٍة، وليتس ــٍة واح ــملنا كأم ــتيت ش ــم تش ــنى له ــراق، ليتس الع

عــى مضامــن التعليــم ومناهــج الثقافــة، وإقصــاء اللغــة العربيــة لغــة القــرآن التــي 

ــا شــتى)2). ــا وأجناًس تجمــع أمــًا وألوانً

3- الدافع االقتصادي:

ومــن الدوافــع التــي كان لهــا أثرهــا يف تســارع حركــة االســتراق رغبــة 

األوربيــن يف التعامــل معنــا لرتويــج بضائعهــم ومنتوجاتهــم ورشاء مواردنــا 

وثرواتنــا الطبيعيــة الخــام بأبخــس األمثــان)3).

))) السباعي: املرجع السابق، ص ))، 6)، وإبراهيم مناد: املرجع السابق، ص 3)).

)2) مصطفى السباعي: املرجع السابق، ص 7)، 8)، وخالد مفلح عيىس: اللغة العربية بني الفصحى والعامية، الدار 

الجامهريية، ليبيا، ط¹، 987)م، من ص 3) إىل ص ))).

)3) مصطفى السباعي: املرجع السابق، ص 8).
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4- الدافع السيايس:

ــٌع آخــُر أخــذ يتجــى يف عرصنــا الحــارض بعــد اســتقال الــدول  وهنالــك داِف

ــدى هــذه  ــة ل ــدول الغربي ــة واإلســامية، ففــي كل ســفارٍة مــن ســفارات ال العربي

الــدول ملحــٌق ثقــايفٌّ يحســن اللغــة العربيــة ليتمكــن مــن االتصــال برجــال الفكــر 

ــات  ــن االتجاه ــم م ــث فيه ــم، ويب ــرف إىل أفكاره ــة فيتع ــة والسياس والصحاف

ــه))). ــده دولت السياســية مــا تري

5- الدافع العلمي:

ــع حــب االطــاع عــى  ــل عــى االســتراق بداف ــن أقب ــن املســترقن م وم

حضــارات األمــم وأديانهــا ولغاتهــا، ولــذا جــاءت أبحاثهــم أقــرب إىل الحــق وإىل 

ــوة إىل  ــه )الدع ــد)2) يف كتاب ــاس أرنول ــؤالء توم ــن ه ــليم، م ــي الس ــج العلم املنه

ــام()3). اإلس

ومــن هــؤالء الذيــن كتبــوا لبيــان الحقيقــة العلميــة خدمــًة ملجتمعاتهــم 

األوربيــة نذكــر املســترق جوزيــف رينــو )795) - 868)م()4) الــذي ترجــم تقويــم 

البلــدان إلســاعيل أيب الفــداء، وهــؤالء )أي املســترقون الذيــن يحركهــم الدافــع 

العلمــي( يديــن لهــم بعــض املثقفــن العــرب بالوســيلة التــي واجهــوا بهــا مركّــب 

النقــص الــذي اعــرتى الضمــري اإلســامي أمــام ظاهــرة الحضــارة الغربيــة)5).

))) مصطفى السباعي: املرجع السابق، الصفحة السابقة.

، تعلم يف كمربيدج وقىض عدة سنواٍت يف الهند أستاذاً يف جامعة  )2) توماس أرنولد ))86)/930)): مسترشٌق إنجليزيٌّ

العربية يف  الدراسات  األستاذية يف قسم  أول من جلس عىل كريس  للفلسفة يف الهور، وهو  وأستاذاً  عليكرة، 

مدرسة اللغات الرشقية بلندن ثم اختري عميداً لها، وقد زار مرص يف أوائل سنة 930) وحارض يف الجامعة املرصية 

)العقيقي:  املرتىض.  املنية واألمل للرشيف  املعتزلة من كتاب  آثاره: نرش باب ذكر  التاريخ اإلسالمي، من  عن 

املرجع السابق، ج2، ص )8).

 ،228 ج¹، ص  القاهرة،  املعارف،  دار  املسترشقون،  العقيقي:  ونجيب   ،2(  ،(9 السابق، ص  املرجع  السباعي:   (3(

وإبراهيم مناد: املرجع السابق، ص ))).

، عني أميناً عىل املخطوطات الرشقية يف مكتبة باريس، وأستاذاً  ))) جوزيف رينو ))79) - 867)م): مسترشٌق فرنيسٌّ

للعربية يف مدرسة اللغات الرشقية، نرش مبعاونة مسترشقني آخرين مصنفاٍت عربيًة أدبيًة وتاريخيًة. )العقيقي: 

املرجع السابق، ج¹، ص )7) ).

))) بن نبي:املرجع السابق، ص 68)، 69)، وإسامعيل العريب: مقدمة كتاب )الفتوحات اإلسالمية يف فرنسا وإيطاليا 

وسويرسا يف القرون الثامن والتاسع والعارش امليالدي لجوزيف رينو)، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، ط¹، 

)98)م، ص )، 6.
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ــام  ــذي درس اإلس ــان ال ــراد هوف ــاين م ــب األمل ــا الكات ــؤالء أيض ــن ه وم

ــر ســنة 962)م  ــه باإلســام يف الجزائ ــت أول معرفت ــم اعتنقــه ســنة 980)م، وكان ث

حــن رأى صمــود وصابــة املجاهديــن ومل يفهــم مــن أيــن يأتيهــم هــذا الدعــم 

الخفــي حتــى قــرأ القــرآن، وكان كتابــه )اإلســام كبديــل( دفاعــاً عــن اإلســام دينــاً 

وحضــارًة، وتجليــًة لحقائقــه ومفاهيمــه األصيلــة، ورّداً للشــبهات والشــعارات التــي 

ــرتف  ــود، ال ــف، الجم ــرف، العن ــة، التط ــل )الجري ــا مث ــه زورا وبهتان ــت ب أُلصق

ــس اللهــو...())). واإلغــراق يف مجال

4- موقف املسترشقني من التصوف اإلسالمي:

1-  تقديم:

ــام املســترقن، فتعــددت دراســاتهم وأبحاثهــم  ــه اهت جــذب التصــوف إلي

حولــه، وأثــارت دهشــتهم وولعهــم الشــخصيات املشــتهرة يف مجالــه مثــل رابعــة 

العدويــة والحســن البــرصي وأبــو القاســم الجنيــد بــن محمــد وأبوحامــد الغــزايل 

ومحــي الديــن بــن عــريب )ت 638ه( والحســن بــن منصــور الحــاج )ت 309ه( 

ــن الســهروردي )ت 580ه(. وشــهاب الدي

ونذكــر مــن هــؤالء املســترقن: لويــس ماســينيون)2) يف دراســته عــن 

ــب  ــٍد()4)، وجي ــٍه واح ــٌة إلل ــٌل ثاث ــه )رس ــز يف كتاب ــه إرنالدي ــاج)3)، وروجي الح

))) آنا ماري شمل: مقدمة كتاب )اإلسالم كبديل) ملراد هوفامن، ترجمة غريب محمد غريب، مؤسسة بافاريا للنرش، 

ميونيخ، ط¹، 993)م، ص 9، 6).

)2) لويس ماسينيون  )883)م- 962)م): ولد يف باريس، اشرتك يف مؤمتر املسترشقني )) بالجزائر سنة )90)م، طاف 

العديد من املدن العربية، ومعظم الدراسات املتعلقة بالتصوف اإلسالمي يف دائرة املعارف اإلسالمية بقلمه، منذ 

9)9)م أصبح تحت ترصف وزارة الخارجية الفرنسية بوصفه ضابطاً ملحقاً مبكتب املندوب السامي الفرنيس 

دار  املسترشقون،  العقيقي:  )نجيب  نبي.  بن  مالك  الجزائري  املفكر  بينه وبني  لقاء  بسوريا وفلسطني، وجرى 

للماليني  العلم  دار  املسترشقني،  موسوعة  بدوي:  الرحامن  وعبد   ،26(  ،263 القاهرة، ط)، ج)، ص  املعارف، 

بريوت، ط3، 993)م،من ص 29) إىل ص )3)، وابن نبي مذكرات شاهد القرن )الطالب)، دار الفكر، بريوت، 

970)م، ص 62).

)3) نجيب العقيقي: املرجع السابق، ج)، ص 263، وعبد الرحامن بدوي: املرجع السابق، ص 30)،29).

))) روجيه أرنلديز: رسل ثالثة إلله واحد، ترجمة وديع مبارك، منشورات عويدات، بريوت- باريس، ط)، 988)م.
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هاملتــون))) يف كتابــه )دراســاٌت يف حضــارة اإلســام()2)، ورينولــد نيكلســون)3) يف 

كتابــه )تــراث اإلســام()4)، وآســن باســيوس)5) يف دراســته لشــخصيتَْي ابــن عــريب 

ــة  ــدة والريع ــه )العقي ــيهر يف كتاب ــد تس ــاس جول ــزايل)6)، وأجن ــد الغ وأيب حام

يف اإلســام()7)،وآدم متــز يف كتابــه )الحضــارة اإلســامية يف القــرن الرابــع 

الهجــري()8)، ودي بــور يف كتابــه )تاريــخ الفلســفة يف اإلســام()9)، وجريالــد 

ــيحية  ــن املس ــدة ب ــاورٌة يف العقي ــال، مح ــب واله ــته )الصلي ــس يف دراس ديرك

ــام()0)). واإلس

، ولد يف االسكندرية )مرص)، دخل جامعة أدنربه حيث  ))) جيب هاملتون ))89)م- )97)م): مسترشٌق إنكليزيٌّ

بجامعة  ثم  لندن  بجامعة  العربية  للغة  أستاذاً  صار  واآلرامية،  والعربية  العربية  السامية  اللغات  يف  تخصص 

أكسفورد، وعمل مديراً ملركز دراسات الرشق األوسط يف جامعة هارفارد بالواليات املتحدة، إنتاجه يتوزع بني 

األدب العريب والتاريخ اإلسالمي واألفكار السياسية يف اإلسالم، تناول املسترشق جيب األمراض واملساوئ التي 

تفّشت يف العامل اإلسالمي كالتعصب والتقليد والجمود الفكري واالندفاع العاطفي االنفعايل الذي يشدد عىل 

متجيد املايض يف كتابه )االتجاهات الحديثة يف اإلسالم) والسيام يف الفصل السادس منه وهو بعنوان )اإلسالم يف 

العامل). جيب هاملتون: االتجاهات الحديثة يف اإلسالم، ترجمة هاشم الحسيني، دار مكتبة الحياة، بريوت، طبعة 

966)م، وابن نبي: وجهة العامل اإلسالمي، ترجمة عبد الصبور شاهني،  دار الفكر، دمشق، طبعة )98)م، ص 

8)، وعبد الرحامن بدوي: موسوعة املسترشقني، ص )7)، )7)، ونجيب العقيقي: املسترشقون، ج2، ص 29)، 

.((3( ،(30

)2)- جيب هاملتون: دراسات يف حضارة اإلسالم، ترجمة إحسان عباس ومحمد يوسف نجم ومحمود زايد، دار العلم 

للماليني، بريوت، ط3، 979)م.

، يعد بعد ماسينيون أكرب الباحثني يف التصوف اإلسالمي،  )3)- رينولد نيكلسون )868)م- ))9)م): مسترشٌق إنكليزيٌّ

درس اللغتني الفارسية والعربية بجامعة كمربدج، وإنتاجه العلمي يتناول إضافًة إىل التصوف اإلسالمي األدب 

موسوعة  بدوي:  الرحامن  )عبد  اإلسالم.  معارف  دائرة  يف  نرشها  عديدٌة  مقاالٌت  له  الفاريس،  والشعر  العريب 

املسترشقني، ص 93)، ونجيب العقيقي: املسترشقون، ج2، ص )9، 92).

)))- رينولد نيكلسون: تراث اإلسالم، تعريب جرجيس فتح الله، دار الطليعة، بريوت، ط3، 978)م.

)))- آسني بالسيوس ))87)/))9)): مسترشٌق إسباينٌّ، ولد يف رسقسطة وتخرج من معهدها الديني، ونرش رسالته عن 

العقيدة واألخالق والتصوف لدى الغزايل، وانتخب عضواً يف مجامع علمية عديدة منها املجمع العلمي العريب 

يف دمشق، ومثّل بالده يف معظم مؤمترات املسترشقني، وتخصص يف الفلسفة والتصوف، واهتم بدراسة حركة 

التفاعل الثقايف بني املسلمني والنصارى. )العقيقي: املرجع السابق، ج2، ص )9)).

)6)- العقيقي: املرجع السابق، ج2، ص )9).

)7)- أجناس جولد تسيهر: العقيدة والرشيعة يف اإلسالم، ترجمة محمد يوسف موىس وعبد العزيز عبد الحق وعيل 

حسن عبد القادر، دار الرائد العريب، بريوت.

)8)- آدم متز: الحضارة اإلسالمية يف القرن الرابع الهجري، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة، املؤسسة الوطنية 

للكتاب، الجزائر.

العربية، بريوت، ط)،  النهضة  دار  أبو ريدة،  الهادي  اإلسالم، ترجمة محمد عبد  الفلسفة يف  تاريخ  بور:  )9)- دي 

)98)م.

)0)) جريالد ف. ديركس: الصليب والهالل، محاورة يف العقيدة بني املسيحية واإلسالم، ترجمة فخري اللقيس، دار 

الياممة، دمشق، ط)، 2009م.
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ــوف  ــل إن التص ــاءلوا ه ــم تس ــم نجده ــٍة يف كتاباته ــراءٍة متأني ــٍر وق ــد نظ وبع

هــو األســاس املشــرتك الــذي تلتقــي عنــده الديانــات الثاثــة )اإلســام واليهوديــة 

ــط  ــي ترب ــة الت ــة والعملي ــق والصــات النظري ــوا عــن العائ واملســيحية(؟، وبحث

بــن التصــوف اإلســامي والرهبنــة لــدى النصــارى، كــا تســاءلوا هــل إن أصــول 

التصــوف اإلســامي أجنبيــة، مــن الرهبانيــة الريانيــة))) أو مــن األفاطونيــة 

ــه  ــة)4)، أم أن أصول ــا الهندي ــية)3) أو الفيدانت ــتية الفارس ــن الزرادش ــة)2) أو م املحدث

نشــأت مــن التعمــق يف تأمــل القــرآن واســتخراج مــا يدعــو إليــه مــن الزهــد وحــب 

اآلخــرة؟.

ــددت  ــن تع ــترقن الذي ــن املس ــًة م ــة عناي ــرق الصوفي ــت الط ــك لقي كذل

أبحاثهــم ومقاالتهــم حولهــا، وأثــار اهتامهــم دراســة ِســرَي زعائهــا ومشــائخها 

ــن  ــد ب ــاس أحم ــاذيل وأيب العب ــن الش ــاين وأيب الحس ــادر الجي ــد الق ــل عب مث

ــم،  ــري وغريه ــتويل الجرج ــان القش ــد الرح ــن عب ــد ب ــاين ومحم ــد التيج محم

ــا  ــا ومعتقداته ــائخها وكتاباته ــة ومش ــرق الصوفي ــرق والط ــة الف ــذا فدراس ــع ه وم

ــا عــن علــم التصــوف مل تلــَق االهتــام  ومارســاتها، والتــي كانــت تعبــريا عمليًّ

ــة. ــة واالجتاعي ــا الرتبوي ــة وملنجزاته ــا التاريخي ــم ألدواره ــكايف واملائ ال

ومــن املســترقن الذيــن كتبــوا يف هــذا الجانــب جــان شــوفليي يف دراســته 

ــه  ــام يف كتاب ــبنر ترمنغه ــريب، وس ــرب الع ــة يف املغ ــوف واملتصوف ــن التص ع

)الفــرق الصوفيــة يف اإلســام()5)، وإدوارد دو نوفــو يف دراســته االثنولوجيــة حــول 

))) الرسيانية نسبة إىل النصارى الرسيان الذين تولوا ترجمة كتب اليونان إىل العربية خاصة يف العهدين األموي 

والعبايس. )دي بور: املرجع السابق، ص 9)).

)2) األفالطونية املحدثة: مدرسة فلسفية يونانية اندمجت فيها عنارص شتى من املذاهب الدينية والفلسفية مبا يف 

الوجود يوجد  أنه عىل قمة  الذي يرى  ذلك السحر والتنجيم والعرافة، من أهم رجالها: أفلوطني )ت 270م) 

)الواحد) - أي الله - وهو  الخري بالذات الذي تصدر عنه املوجودات صدوراً رضوريّاً عن طريق الفيض أو اإلشعاع 

النوراين، ولذلك سميت هذه املدرسة مبدرسة الفيض وسميت األقانيم الصادرة. )محمد عيل أبو ريان: تاريخ 

الفكر الفلسفي يف اإلسالم، دار النهضة العربية، بريوت، ص 68، 69، 70).

)3) الزرادشتية: أتباع زرادشت الذي ظهر بفارس يف القرن السادس قبل امليالد، من مبادئهم القول بإلهني اثنني للخري 

والرش والنور والظلمة. )الشهرستاين: امللل والنحل، تحقيق أمري عيل مهنا وعيل حسن فاعور، دار املعرفة، بريوت، 

ط)،  996)م، ج)، ص )28، 282).

))) الفيدا: كتاب الهندوس املقدس، يتضمن أناشيَد دينيًة وعباراٍت يتلوها الرهبان عند تقديم القرابني، ومقاالت 

يف السحر والرقى والتوهامت الخرافية، والفيدانتا فلسفة الهند األخالقية تضمنت مبادئ صوفية كمبدإ وحدة 

الوجود. )أحمد شلبي: أديان الهند الكربى، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، ط0)، 997)، ص ))، 6)، 72).

العربية، بريوت، ط)،  النهضة  البحراوي، دار  القادر  الصوفية يف اإلسالم، ترجمة عبد  الفرق  ))) سبنرس ترمنغهام: 
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ــر يف العهــد االســتعاري))). ــد مســلمي الجزائ ــة عن الجاعــات الديني

وبعــد نظــٍر يف كتاباتهــم وأعالهــم نجدهــا مــع أهميتهــا وغناهــا باملعلومــات 

ليســت مبنيــًة عــى زيــارات للزوايــا ورجــوع إىل مصــادر الطــرق األساســية.

2- تعريف التصوف:

مــن املســترقن الذيــن كتبــوا حــول التصــوف جــان شــوفليي الــذي يــرى أننــا 

عندمــا نتكلــم عــن التصــوف أو مذهــب الصوفيــة )Sufism( ندخــل يف ناحيــة مــن 

أروع نواحــي الفكــر اإلســامي بــل الحضــارة اإلســامية، ذلــك أن تصنيــف العلــوم 

- كــا هــو الحــال عنــد ابــن خلــدون - يضــع التصــوف مــن بــن العلــوم اإلســامية 

الرعيــة التــي مصدرهــا الــرع ممثــا يف القــرآن والهــدي النبــوي، وحينــا نقــول 

)صــويفٌّ( أي منتســٌب إىل الصوفيــة منخــرط يف ســلكهم، كــا هــو الحــال عندمــا 

نقــول )التســنن أو التشــيع( نســبة إىل املذهبــن الســني أو الشــيعي)2).

ــف التصــوف يذهــب شــوفليي إىل أن األرجــح مــن كل االشــتقاقات  يف تعري

ــي،  ــٌة عــى إرادة االنقطــاع الباطن ــس رداء الصــوف، وهــو عام ــط الكلمــة بلب رب

وهنــاك اشــتقاٌق آخــُر وإن كان بعيــداً مــن حيــث االشــتقاق اللغــوي، يربــط لفــظ 

ــه  ــه فإن ــا ويعــود إىل باطن ــة بالّصفــاء، فعندمــا ينقطــع الصــويف عــن الدني الصوفي

يتطهــر مــن الخفــي مــن شــهواته، وتقــوم حياتــه الروحيــة عــى أن يُطّهــر جميــع 

ــه  ــدر إلزام ــب مص ــة القل ــاء ني ــي إىل صف ــى ينته ــه حت ــكناته وأفعال ــه وس حركات

ــي:  ــة ه ــظ الصوفي ــا لف ــيٍة يثريه ــَص رئيس ــاُث خصائ ــاك ث ــذا فهن ــي، وبه الخلق

ــة)3). ــر والحكم ــاع والتطه االنقط

وعــن التصــوف يقــول أنــه االنتقــال مــن حالــة الســقوط يف وحــل املــادة إىل 

ــاً  ــر تأمُّ ــادئ األم ــة يف ب ــاٍم وحــاٍل،  ليســت النزعــة الصوفي ــٍن ذي مق ــة مؤم حال

ــاً مثــل علــم الــكام، وليســت تأويــاً لأحــام، وإمنــا هــي لديــه  فلســفيّاً الهوتيّ

ــت )أي  ــا كان ــلوك، ومل ــاة ويف الس ــٍة يف الحي ــوُع طريق ــي ن ــٌة، ه ــٌة داخلي تجرب

من  كثريٍ  فهم  يف  كثريًة، وعرساً  مطبعيًة  أخطاًء  الكتاب الحظت  هذا  اطالعي عىل  بعد  أنه  إىل  أشرُي  997)م، 

الفقرات لرداءة الرتجمة.

))) إدوارد دو نوفو: دراسٌة إثنولوجيٌة حول الجامعات الدينية عند مسلمي الجزائر، ترجمة وتحقيق كامل فياليل، 

دار الهدى، عني مليلة، ط2003م.

)2) جان شوفليي: التصوف واملتصوفة، ترجمة عبد القادر قنيني، دار إفريقيا الرشق، بريوت، طبعة 999)م، ص0).

)3) جان شوفليي: املرجع السابق، ص 8، 9.
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ــروي( ســفراً قاصــداً يف األعــاق فإنهــا  ــة كــا يكتــب عنهــا وي ــة الصوفي التجرب

ــعٍ إىل اآلفــاق، وعــى حركــٍة مزدوجــٍة للقلــوب: االنكفــاء  تعــّر عــن رجــاٍء وتطلّ

ــه،  ــور الل ــرق حض ــث ي ــوة حي ــل الخل ــن داخ ــة الباط ــتكانة إىل وحش واالس

والخــروج عــن الــذات إىل الحــق عــن طريــق الوجــد، ذبذبــٌة واضطــراٌب وقلــٌق، 

ــاطه))). ــه وانبس ــب يف خفقان ــاض القل ــال كانقب ــال إىل ح ــن ح ــب م وتقلّ

ــن  ــورع م ــل ال ــدا بأه ــذي ح ــبب ال ــريى أن الس ــور ف ــترق دي ب ــا املس أم

املســلمن عــن علــم الــكام أنهــم مل يجــدوا فيــه مــا تطمــن بــه نفوســهم، وأنهــم 

ــذي  ــوف، وال ــاج التص ــل يف انته ــر يتمث ــٍق آخ ــم بطري ــوا إىل ربه ــوا أن يتقرب أحب

ــا)2). ــة والنفــور مــن الدني ــري تقــدم املدني عظــم بتأث

ــدر  ــم لق ــترق - يف إنكاره ــذا املس ــب ه ــا يكت ــق م ــة- وف ــب املتصوف وذه

العالَــم ويف إنكارهــم لشــخصية اإلنســان أبعــد مــا ذهــب إليــه املتكلمــون، وإذا 

ــة القــول بالخلــق مــن حيــث هــو  ــد املتكلمــن ضحي كان العــامل قــد ذهــب عن

فعــٌل للــه وحــده، فقــد ذهــب عنــد أهــل التصــوف ضحيــة القــول بأنــه ال موجــود 

إال اللــه، واللــه يحــب اإلنســان ويقــذف النــور يف قلبــه، كــا أن وســيلة الّســمو 

والصلــة باللــه عندهــم هــي املحبــة وليســت الخــوف أو الرجاء، وليســت الســعادة 

معرفــًة وال هــي إرادٌة، بــل هــي يف االتحــاد باملحبــوب)3).

وياحــظ املســترق جولــد تســيهر أنــه يف عصــور التصــوف والزهد اإلســامي 

تجلّــت املبالغــة يف ناحيتــن: األوىل تعبديــٌة والثانيــة أخاقيــٌة، فالتعبديــة تتمثــل 

يف الذكــر الــذي احتفــظ مبكانتــه طــوال األدوار التــي مــّر بهــا التصــوف، والخلقيــة 

تــرز يف املبالغــة يف التــوكل أي الثقــة يف اللــه، وهــذه العاطفــة هــي التــي دفعــت 

بهــم إىل أقــى درجــات الطأمنينــة النفســية القانعــة)4).

نجــد هنــا أن املســترقن الذيــن ســبق ذكرهــم يف تعريــف التصــوف، عرّفــوه 

عــى أســاس أنــه علــم يهتــم بالباطــن والوجــدان، وأنــه يف مقابــل علــم الظاهــر 

ــل  ــة يف مقاب ــادات واملعامــات، أي الحقيق ــن العب ــه م ــل يف مســائل الفق املتمث

))) جان شوفليي: املرجع السابق، ص )).

)2) دي بور: املرجع السابق، ص )2).

)3) دي بور: املرجع السابق، ص 29).

))) أجناس جولد تسيهر: املرجع السابق، ص 33)، )3).
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الريعــة، أو أنــه يف مقابــل علــم الــكام الــذي انتهــى إىل جــدٍل عقــيٍّ فلســفيٍّ ال 

يثــري كوامــن النفــس، كــا أنــه )أي التصــوف( تجربــٌة داخليــٌة تتغــري مــن شــخٍص 

آلخــر تبعــاً لحالتــه النفســية وتصــوره للديــن الــذي يؤمــن بــه.

3- التصوف أثناء عصور االنحطاط:

       وفيــا لــه عاقــة بالتصــوف والحيــاة الروحيــة يف املجتمعــات اإلســامية 

ــن يف العــامل  نجــد أن بعــض املســترقن اتفقــوا مــع بعــض العلــاء واملفكري

ــت يف  ــي تفّش ــل الت ــواكل والكس ــول والت ــاق الخم ــة أخ ــامي يف مواجه اإلس

املجتمعــات العربيــة واإلســامية بســبب ســوء فهــٍم للقضــاء والقــدر وســوء فهــٍم 

ــادة يف اإلســام. ملعنــى العب

فالتّصــوف يف مســريه امتــزج أثنــاء مرحلــة االنحطــاط والجمــود التــي ســادت 

ــن  ــث ع ــث الحثي ــخاص والبح ــس األش ــكار تقدي ــزج بأف ــامية، امت ــة اإلس األم

الكرامــات وخــوارق العــادات والقصــص الغريبــة، والتمســح باألرضحــة واالعتقــاد 

القــوي بنفعهــا ورضهــا، مــا أدى إىل ضمــور طلــب العلــم مــن مظانــه وغيــاب 

األخــذ باألســباب وانعــدام التفكــري العقــاين.

ــن  ــد ِم ــن فس ــب إىل أن َم ــث ذه ــده حي ــد عب ــه محم ــا الحظ ــذا م        وه

املتصوفــة بثــوا يف الحيــاة اإلســامية منــذ عــدة قــروٍن أوهامــاً ال صلــة لهــا بالديــن 

ــل))). ــّو الجه ــل وفش ــوء الكس ــا أدى إىل نش ــان م ــت باألذه لصق

وهــذا مــا الحظــه أيضــا مالــك بــن نبــي الــذي حــارب فشــّو الخمــول والركــود 

والقابليــة لاســتعار يف املجتمعــات اإلســامية، يف الوقــت الــذي دعــا فيــه إىل 

إحيــاء الجانــب الروحــي الصــويف واســتثار آثــاره اإليجابيــة)2).

       هــذا النقــد نجــده عنــد املســترق جيــب هاملتــون الــذي رأى أن التصــوف 

مل يعــد يعتمــد عــى تعاليــَم ومبــادئَ ثابتــٍة بقــدر مــا صــار يعتمــد عــى أشــخاٍص 

نصبــوا أنفســهم أمئــًة وشــيوخاً أو اعترهــم أتباعهــم كذلــك، وأن النزعــات 

الصوفيــة املتأخــرة أعــادت تقديــس األمئــة وجعلهــم واســطًة بــن اللــه واإلنســان، 

))) محمد عبده: اإلسالم والرد عىل منتقديه، املطبعة الرحامنية، مرص، طبعة 928)م، ص 38.

)2) بن نبي: مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي، ترجمة بسام بركة وأحمد شعبو، دار الفكر، الجزائر، ط)، 3)))ه، 

ص 97.



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

31

 م
20

19
ء 

شتا
 / 

رش
 ع

بع
سا

 ال
دد

لع
/ ا

ية
رشاق

ست
ت ا

سا
درا

وأضمرت روح التفكري والنقد والنظر العقي ودفعت إىل الخمول والجمود))).

وكذلــك نجــده عنــد املســترق جولــد تســيهر الــذي يحــي عــن املتصوفــة 

ــم للعمــل والســعي  ــدار ازدرائه ــّن مق ــادئ تب ــن املب ــٌة م ــروى عنهــم طائف ــه يُ أن

لكســب القــوت وســّد حاجــات العيــش، ألنهــم يــرون يف الكــّد والســعي فقدانــا 

ــا  ــاء م ــارشًة يف قض ــه مب ــوء لل ــرون اللج ــه، وي ــة بالل ــا يف الثق ــوكل ونقص للت

ــذا  ــب ه ــا يذه ــي - ك ــن البديه ــائط، وم ــتعانة بالوس ــه دون االس ــون إلي يحتاج

املســترق- أن تَصوُّراًكهــذا للحيــاة مل يتفــق مــع اآلراء الرائجــة يف محيــط الفكــر 

اإلســامي، وهــي آراء ســبق أن ســارت وهــي يف طريــق منوهــا وتطورهــا متجهــًة 

ــة)2). ــق الواقعي نحــو الحقائ

ويف الحقيقــة فــإن هــذا الوصــف ينطبــق يف العصــور األخــرية )مــا بعــد عــرص 

ــث  ــن، حي ــامية يف كل امليادي ــعوب اإلس ــع الش ــى واق ــاً( ع ــدون تقريب ــن خل اب

عانــت مــن ظواهــر التخلــف واالنحطــاط الفكــري والعلمــي، والتناحــر الســيايس، 

وغيــاب روح املبــادرة واألخــذ باألســباب، والتعصــب املذهبــي وانســداد 

ــا،  ــات الســابقن ورشوحه ــادات ومؤلف ــاء باجته ــاد الفقهــي واالكتف ــاب االجته ب

واالنغــاق عــى الــذات وعــدم االطــاع واملواكبــة لبدايــات النهضــة الصناعية يف 

أوربــا، وبالتــايل ال ميكــن أن نلصــق كل آثــار التخلــف عــى علــم التصــوف، بــل 

هــو كغــريه مــن بقيــة العلــوم العربيــة اإلســامية اصطبغــت مبــا أصــاب املجتمــع 

واألمــة يف ذلــك الوقــت.

4- التقارب بني اإلسالم والنرصانية واليهودية:

هــل التصــوف هــو عنــرص االلتقــاء بــن الديانــات الثاثــة )اإلســام واليهوديــة 

والنرصانيــة(؟.

ــي تجمــع الشــعوب يف ســلٍك روحــيٍّ  وهــل التصــوف هــو أحــد الســبل الت

ــة هــو  ــذي يف النهاي ــا الشــعور ال ــه، قوامه ــة الخاصــة بالل توحــديٍّ ينشــد املعرف

))) جيب هاملتون: املرجع السابق، ص 283، )28. نشري هنا إىل أن محمود قاسم )الكاتب املرصي) يرى أن املنهج 

الصويف من حيث املبدأ ال يعري أهمية للنظر العقيل الذي يحث عليه القرآن، وهو منهٌج يفوق مستوى اإلنسان 

عادًة، وحصول املعرفة من طريقه نوٌع من الخوارق واملعجزات وهو ما ال ميكن قبوله يف مجال العلم. )محمود 

قاسم: مقدمة مناهج األدلة يف عقائد امللة البن رشد، مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة، ط3، ص 23، )2).

)2) أجناس جولد تسيهر: املرجع السابق، ص )3)، )3).
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ــعوب؟. ــذه الش ــن ه ــارٌب ب ــٌد أو متق واح

ــف  ــة بالطوائ ــاتها الصوفي ــها ومارس ــة يف طقوس ــرق الصوفي ــرت الط ــل تأث ه

ــة؟. ــرى كالنرصاني ــل األخ ــة يف املل الصوفي

وهــل هنــاك قواســٌم مشــرتكٌة بــن الطوائــف الصوفيــة املختلفــة ولــو مل يكــن 

هنــاك تأثُّــٌر وال تأثــرٌي؟.

هــل تناولــت الطوائــف الصوفيــة املختلفــة موضــوع التصــوف باعتبــاره تلــك 

ــه  ــن الل ــرتب م ــن يق ــوف ح ــاب املتص ــي تنت ــة الت ــية الوجداني ــة النفس الحال

ــًة  ــاً مفروض ــعائَر وطقوس ــاره ش ــاه؟، أم باعتب ــل بوصاي ــه ويعم ــق بأخاق ويتخل

ــكل  ــاره ظاهــرًة تشــرتك فيهــا اإلنســانية ب ــد بهــا؟، أم باعتب يجــب مراعاتهــا والتقي

ــا؟. ــا ومذاهبه دياناته

يف اإلجابــة عــن هــذه األســئلة ذهــب املســترقون إىل أّن التصــوف يف 

الحضــارة العربيــة اإلســامية مياثــل مــن حيــث الجوهــُر التصــوََّف يف الحضــارات 

ــي تلتقــي عندهــا  وامللــل األخــرى، وهــو )أي التصــوف( املنطقــة املشــرتكة الت

كل الديانــات الســيا اليهوديــة والنرصانيــة واإلســام، وأن املتصوفــة املســلمن 

يقرتبــون كثــرياً مــن رهبــان النصــارى مهــا كانــت التعارضــات العقائديــة والدينيــة 

بينهــم، وذلــك مــن حيــث الرتكيــُز عــى الجانــب الباطنــي الوجــداين واالشــرتاك 

يف صفــات العزلــة والرهبنــة والتنســك، والتقــرب إىل اللــه بواســطة اإلميــان القلبي 

وأخــاق الحــب والخــوف والرجــاء، وغريهــا مــن أخــاق املتصوفــة.

ــول  ــي يق ــان القلب ــة واإلمي ــال املحب ــة يف مج ــرتاب خاص ــذا االق ــول ه وح

روجيــه أرنلديــز: »فالقلــب، إذاً، هــو املحــور الــذي تتجــه نحــوه الرســائل الثالثــة 

ــول  ــة«، ويق ــا العقائدي ــت تعارضاته ــام كان ــالم( مه ــيحية واإلس ــة واملس )اليهودي

ــه  ــش قيم ــو يعي ــلم( وه ــيحي واملس ــودي واملس ــم )اليه ــكلٍّ منه ــق ل ــن يتف »لك

الخاصــة أن يتمكــن مــن االنفتــاح عــى قيــم االثنــني اآلخريــن فينبثــق تشــارٌك أكيــٌد، 

ويتألــق عــى مســتوى االختبــار الدينــي اختبــاٌر يكــون القلــب وحده قــادراً عليــه«))).

واقــرتب مــن هــذا الــرأي رينولــد نيكلســون إذ قــال أن التصــوف هــو املنطقــة 

))) روجيه أرنلديز: املرجع السابق، ص )6، 62.
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التــي تلتقــي فيهــا النرصانيــة بالديــن اإلســامي)))، كذلــك ذهــب جيــب هاملتــون 

ــة  ــلٌّ وســعٌي إلدراك التجرب ــا تأم ــٍة فيه ــٍة زهدي إىل أن التصــوف يف اإلســام كنزع

الدينيــة كان محكومــاً بقــوة الوحدانيــة املنزهــة وبالفرائــض القرآنيــة، لكنــه اســتمد 

ــاءم  ــا يت ــدر م ــة بق ــوره التعبريي ــا يف ص ــيحية وأدرجه ــة املس ــن التجرب ــرياً م كث

ذلــك كلــه مــع مواقفــه الدينيــة األساســية)2).

ــوره  ــأته وتط ــه يف نش ــوف بكامل ــترقن إىل أن التص ــض املس ــص بع وخل

تأثّــر بعوامــَل أجنبيــٍة عــن الديــن اإلســامي كالنرصانيــة أو الزرادشــتية أو الثقافــة 

اليونانيــة القدمية،مــا يفــر لديهــم بعــد ذلــك التشــابه أو التقــارب بــن التصــوف 

يف اإلســام ومثيلــه يف النرصانيــة أو غريهــا مــن الديانــات وامللــل، ومــن هــؤالء 

املســترقن آدم متــز الــذي يقــول: »وتــدل أقــدم الكتــب الصوفيــة التــي وصلــت 

إلينــا، وهــي مصنفــات الحــارث بــن أســد املحاســبي املتــويف ســنة 243هـــ/858م 

داللــًة واضحــًة عــى أنــه تأثــر بالنرصانيــة تأثُّــراً، فإنــه قــد بــدأ أحــد كتبــه مبَثــل الباذر 

املذكــور عــن املســيح )Q(3« )4)، وجولــد تســيهر الــذي يقــول: »وقــد حــاىك 

هــؤالء الزهــاد املســلمون وعّباُدهــم نُســاك النصــارى ورهبانَهــم..«)5)، ويقــول 

كذلــك: »ومــام هــو جديــر بالذكــر أن فقــرات األناجيــل التــي يكــر االستشــهاد بهــا 

ــي ال  ــي تتحــدث عــن طــر الســامء الت ــي تحــث عــى الزهــد، والت ــم الت يف الِحكَ

تبــذر وال تحصــد وال تكــدس ولكــن يغذيهــا خالقهــا، هــذه الفقــرات توجــد بنصهــا 

تقريبــا يف لــّب هــذه املبــادئ الخاصــة بالتــوكل..«)6).

ومــن هــؤالء كذلــك دي بــور )ت. ج( الــذي يقــول: »هــذه النزعــة التــي كانــت 

))) رينولد نيكلسون: املرجع السابق، ص 306.

)2) جيب هاملتون: املرجع السابق، ص )27، 276.

)3) ويؤيده مرتجم الكتاب محمد عبد الهادي أبو ريدة فيقول: »وينقل املحاسبي يف كتابه )الرعاية لحقوق الله) 

عن بعض الحكامء متثيل الهادي بالباذر، وكالمه بالبذر، والناس بأرٍض صالحٍة مثمرٍة، أو أرٍض ذاِت شوٍك يخنق 

الزرع، أو صخٍر أملَس ال ميكِّن الزرع من النامء، وتدل املقارنة بني كالم املحاسبي وبني مثل الباذر يف إنجيل لوقا 

مثال )الفصل السابع والعرشين) عىل أن املحاسبي ينقل عن السيد املسيح Q«. )محمد عبد الهادي أبو 

ريدة: هامش كتاب الحضارة اإلسالمية آلدم متز، ج2، ص 67))، ولكن مبراجعة كتب الحديث النبوي نجد أن 

املثل يشبه إىل حد ٍّكبريٍ نص حديٍث رشيٍف يرويه مسلم يف صحيحه من كتاب الفضائل باب بيان مثل ما بعث 

النبي P به من الهدى والعلم، )الجامع الصحيح، دار الفكر، بريوت، ج7، ص 63).

))) آدم متز: املرجع السابق، ص 66).

))) أجناس جولد تسيهر: املرجع السابق، ص 36).

)6) أجناس جولد تسيهر: املرجع نفسه، ص )3)، 36).
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موجــودًة منــذ عهــد اإلســالم األول، قويــت بتأثــر عوامــل ترجــع إىل النرصانيــة وإىل 

مؤثــراٍت فارســيٍة - هنديــٍة، ومنــت وعظــم أمرهــا بتأثــر تقــدم املدنيــة والنفــور مــن 

ــا  ــق عليه ــٍة يطل ــَر ديني ــة ظواه ــك مجموع ــن ذل ــأت ع ــا، فنش ــامس يف الدني االنغ

عــادة اســم التصــوف«))).

األمــر نفُســه نقلــه إلينــا جــان شــوفليي عــن آســن باثيــوس الــذي كشــف عــن 

ــاٌم  ــا إس ــى أنه ــة ع ــّدم الصوفي ــذي ق ــة وال ــا اإللهي ــة للكوميدي ــادر العربي املص

تنــرّص، ومثــل هــذه الصياغــة التبســيطية - كــا خلُــص جــان شــوفليي يف تعقيبــه 

عــى باســيوس - إمنــا تُحــرّف الحقيقــة وتقلــل مــن اآلثــار القرآنيــة املتجــذرة يف 

الصوفيــة، وتزيــد مــن تضخيــم التأثــريات األجنبيــة عــن القــرآن، وال تصــور أصالــة 

املتصوفــة الذيــن تذوقــوا معنــى النبــوة وقــرأوا القــرآن قــراءًة تأمليــًة روحيــًة)2).

ــترقن  ــك املس ــدو ألولئ ــذي يب ــرتاب ال ــذا االق ــن ه ــم م ــى الرغ ــن ع ولك

فــإن متصوفــة اإلســام يفرتقــون عــن الرهبــان بعقائدهــم املؤسســة عــى توحيــد 

اللــه وتنزيهــه عــن مشــابهة خلقــه، فهــم )أي متصوفــة اإلســام( يُِجلُّــون اللــه عــن 

الولــد والوالــد والنظــري وعــن أن تجــري قــدرة البــر عليــه، وينزهونــه عــن التمييــز 

ــه بــكل صفــة كــاٍل وصــف بهــا نفســه يف  واإلحاطــة وإدراك األبصــار، ويصفون

كتابــه أو يف ســنة نبيــه عليــه الصــاة والســام.

ثــم إن محــاوالت التوفيــق والتقريــب بــن األديــان مــن ناحيــة اإلميــان 

واملحبــة، والتســليم باتحادهــا عنــد التصــوف بحجــة أن أتبــاع األديــان يتوجهــون 

ــاوالت  ــذه املح ــادة، ه ــل العب ــه ومح ــق التوج ــي منطل ــوب ه ــه، والقل إىل الل

تتعــارض مــع حقائــق كلِّ ديــٍن وعقائــده ومفاهيمــه التــي متيــزه، والدين اإلســامي 

الــذي أعطــى قيمــًة عليــا للجانــب الروحــي يف اإلنســان كــا أشــارت إىل ذلــك 

وِح  ــن رُّ ــهِ ِم ــُت فِي ۡيُتُهۥ َوَنَفۡخ ــوَّ ــإَِذا َس ــاىل: ﴿فَ ــه تع ــل قول ــريٌة مث ــٌة كث ــاٌت قرآني آي

﴾ )4)، والــذي  وِحــهۦِۖ ىُٰه َوَنَفــَخ فِيــهِ ِمــن رُّ ــِجِديَن﴾)3)، وقولــه: ﴿ُثــمَّ َســوَّ َفَقُعــواْ َلُۥ َسٰ
ــه اللــه يف مقــاٍم مــن  ــة اإلنســان وجعل ــه مكان )أي الجانــب الروحــي( ارتفعــت ب

))) دي بور: املرجع السابق، ص )2)، 26).

)2) جان شوفليي: املرجع السابق، ص ))، 7).

)3) الحجر 29.

))) السجدة 9.
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التكريــم بحيــث أســجد لــه املائكــة، هــذا الديــن مل يقتــرص عــى مظاهــر العبــادة 

ــان  ــبة لأدي ــال بالنس ــو الح ــا ه ــاة ك ــة الحي ــن معرك ــزل ع ــال ومل ينع واألع

ــرى. األخ

ــة  ــة أو اليهودي ــل النرصاني ــدا يف مقاب ــا جدي ــه دين ــّد نفس ــن ال يع ــذا الدي وه

ــا  ــاال وتصحيح ــه إك ــرى نفس ــه ي ــل إن ــا، ب ــاء بَعَده ــاً ج ــه تاريخيّ ــرد أن ملج

ــاء،  ــن بعــَده مــن األنبي ــم وَم ــه إبراهي ــد الــذي وّص ب ــن الداعــي إىل التوحي للدي

 ٰ ــا َوصَّ ــِن َم ــَن ٱدّلِي ــم ّمِ َع لَُك ــا: ﴿َشَ ــريٌة منه ــاٌت كث ــك آي ــى ذل ــت ع ــا نص ك

ۡن 
َ
ۖ أ ــَىٰٓ ــوَسٰ وَِعي ــَم َوُم ــهِۦٓ إِبَۡرٰهِي ِ ــا ب ۡيَن ــا َوصَّ ــَك َوَم ــآ إَِلۡ وَۡحۡيَن

َ
ِٓي أ ــا َوٱلَّ ــهِۦ نُوٗح ِ ب

﴾)))، فاإلســام يبنــي رصحــه عــى أســس الديانتــن  قُــواْ فِيــهِۚ قِيُمــواْ ٱدّلِيــَن َوَل َتَتَفرَّ
َ
أ

الســاويتن اللتــن ســبقتاه، مشــيدا بأنبيــاء اللــه معرتفــاً ومؤكِّــداً لجوهرهــا الــذي 

ــورة  ــة يف املعم ــاس كاف ــي إىل الن ــالة الوح ــه رس ــام ل ــخ بالوحي،واإلس مل يُنس

ــَم  ٰٓ إِبَۡرٰهِي ــزَِل َعَ ن
ُ
ــآ أ ــا َوَم ــزَِل َعلَۡيَن ن

ُ
ــآ أ ِ َوَم ِــٱللَّ ــا ب ــۡل َءاَمنَّ  كلهــا، يقــول تعــاىل: ﴿قُ

ّبِِهۡم  وِتَ ُمــوَسٰ وَِعيــَىٰ َوٱلَّبِيُّوَن ِمــن رَّ
ُ
ۡســَباِط َوَمــآ أ

َ
ِإَوۡســَمٰعِيَل ِإَوۡســَحَٰق َوَيۡعُقــوَب َوٱۡل

َحــٖد ّمِۡنُهــۡم َوَنۡــُن َلُۥ ُمۡســلُِموَن﴾)2) )3).
َ
َل ُنَفــّرُِق َبــنۡيَ أ

وعنــد املقارنــة بــن تعاليــم الديــن اإلســامي وتعاليــم النرصانيــة يف املجــال 

ــا  ــض تعاليمه ــد أن بع ــوم، نج ــا الي ــا أتباعه ــي يتداوله ــي، والت ــويف األخاق الص

غــري قابلــٍة للتطبيــق والتنفيــذ، كــا يُقــر بعــض كُتـّـاب الغــرب الذيــن يصفــون هــذه 

التعاليــم باملثاليــة والّســمو، يقــول مايــكل هــارت: »كان املســيح ميتلــك والشــكَّ 

أفــكاراً أخالقيــًة ســاميًة وأصيلــًة كقولــه: )لقــد قيــل لكــم أحّبــوا جرانكــم واكرهــوا 

أعداءكــم، ولكنــي أقــول لكــم: أحبــوا أعداءكــم، باركــوا العنيكــم، افعلــوا الخــر 

مــع الذيــن يكرهونكــم وصلّــوا ألجــل أولئــك الذيــن يســتغلونكم ويضطهدونكــم(، 

ثــم قولــه: )ال تقــاوم الــرش بــل كل مــن رضبــك عــى خــدك األميــن أدر لــه األيــر(، 

ــا البــرش، إال  ــي عرفه ــة الت ــة العالي ــكار املثالي ــكار هــي مــن األف ومــع أن هــذه األف

أنــه مل يتبعهــا أحــد ولــو تبعهــا جميــع النــاس ملــا ترددنــا عــن وضــع املســيح يف 

))) الشورى 3).

)2) سورة آل عمران، اآلية )8.

)3) مراد هوفامن: اإلسالم كبديٍل، ترجمة غريب محمد غريب، مؤسسة بافاريا للنرش، ميونيخ، أملانيا، ط¹، 993)م، 

ص ))، 2).
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املرتبــة األوىل «)))، ويقــول أيضــا: »إن هــذه األفــكار ليســت متبعــًة بشــكٍل واســعٍ 

ــادئ  ــٍة أصــالً، فاملســيحيون يعتقــدون أن هــذه املب ــاً وحتــى أنهــا غــر مقبول عملّي

هــي مبــادُئ مثاليــٌة ال تصلــح لقيــادة ســكان هــذه األرض التــي نعيــش عليهــا، فنحــن 

ال منارســها وال ننتظــر مــن أيِّ إنســاٍن أن ميارســها وال نعلّــم أطفالنــا أن ميارســوها، 

ــرُ  ــاٌت غ ــّياً اقرتاح ــا أساس ــم آرسة ولكنه ــى تعالي ــيح تبق ــزة للمس ــم املمي فالتعالي

مجربــٍة«)2).

ــودي– ــور اليه ــامي واملنظ ــور اإلس ــن املنظ ــة ب ــال املقارن ــك يف مج كذل

النــرصاين، نجــد املســترق جريالــد ديركــس يذهــب مــن خــال دراســاته 

ــة(  ــة والنرصاني ــام واليهودي ــة )اإلس ــات الثاث ــب الديان ــوص كت ــددة لنص املتع

ــص  ــكل كقص ــث الش ــن حي ــا، م ــع بينه ــابه والتقاط ــن التش ــٍز م ــود حيّ إىل وج

ــا آدم اللــذان  ــة- ابن ــرة )خلــق آدم Q وهبوطــه مــن الجن ــاء واألمــم الغاب األنبي

قتــل أحدهــا أخــاه- مــوىس Q وبنــو إرسائيــل- مولــد يحيــى Q- ميــاد 

عيــى Q(، ووجــود تناقــٍض واضــٍح بينهــا مــن حيــث املضمــون، فاللــه يف 

اإلســام واحــٌد ليــس لــه نظــرٌي، وهــو ليــس مجموعــة أربــاٍب، وليــس إالهــا قوميّــاً 

ــٍة)3). ــة آله ــن مجموع ــداً م ــس واح ــاً ولي أو عرقيّ

ــن  ــَك ِم ــن َقۡبلِ ــۡلَنا ِم رَۡس
َ
ــآ أ ــاىل: ﴿َوَم ــه تع ــا قول ــة منه ــات قرآني ــتدل بآي ويس

نَــا۠ فَٱۡعُبــُدوِن﴾)4)، يســتدل عــى االختــاف 
َ
ٓ أ نَّــُهۥ َلٓ إَِلـٰـَه إِلَّ

َ
ــهِ أ رَُّســوٍل إِلَّ نُــوِحٓ إَِلۡ

ــو  ــذي يدع ــام، ال ــة اإلس ــذه اآلي ــال ه ــن خ ــن، فم ــن املنظوري ــري ب الجوه

ــاء والرســل  إىل توحيــد اللــه وعبادتــه وحــده ال رشيــك لــه، هــو دعــوة كل األنبي

عليهــم الســام، بينــا اإلســام، حســب املنظــور اليهــودي - املســيحي وحســب 

مــا يعتقــد معظــم الغربيــن مــن غــري املســلمن، مــا كان لــه وجــوٌد حتــى بعثــة 

ــه الصــاة والســام يف القــرن الســابع امليــادي، وهــو الــذي أوجــد  محمــد علي

ــات  ــة والكتاب ــس الرقي ــم الكنائ ــن تعالي ــري م ــه لكث ــال اقتباس ــن خ ــام م اإلس

))) مايكل هارت: املئة األوائل، ترجمة خالد عيىس وأحمد سبانو، دار قتيبة، بريوت، ط3)، 2006م، ص 30، )3.

)2) مايكل هارت: املرجع نفسه، ص )3.

)3) جريالد ف. ديركس: املرجع السابق، ص 9)، 8).

))) سورة األنبياء، اآلية )2.
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ــورة ))). ــة واملحظ ــيحية املرفوض املس

ويســتنتج هــذا املســترق نقاطــاً وعنــارَص اختــاٍف جوهريــًة بــن املنظورين، 

ــا يصــور  ــاً م ــي أن املنظــور اليهودي–النــرصاين غالب ــال األخاق ــا يف املج ومنه

ــاً يســتحقون عليهــا  ــون ذنوب ــاٌس خطــاؤون يرتكب ــاء والرســل عــى أنهــم أن األنبي

ــل  ــاء والرس ــؤالء األنبي ــامي ه ــور اإلس ــور املنظ ــض يص ــى النقي ــب، وع التأني

ــى واألخــاق الســامية )2). ــة والتّق كأشــخاٍص مــن ذوي الفضيل

ــد  ــوا بالزه ــن اتصف ــلمن الذي ــة املس ــول أن املتصوف ــبق نق ــا س ــًة مل وإضاف

ــم،  ــاً يف تصوفه ــرث وضوح ــوا أك ــادة كان ــاع إىل العب ــوى واالنقط ــوع والتق والخش

وكان لجوؤهــم إىل التصــوف اســتجابًة لنــداء القــرآن، يقــول ابــن خلــدون: »هــذا 

ــه أن  ــة  وأصل ــة يف املل ــة الحادث ــوم الرشعي ــن العل ــوف( م ــم التص ــم )أي عل العل

طريقــة هــؤالء القــوم مل تــزل عنــد ســلف األمــة وكبارهــا مــن الصحابــة والتابعــني 

ــادة واالنقطــاع  ــة وأصلهــا العكــوف عــى العب ومــن بعدهــم طريقــة الحــق والهداي

إىل اللــه تعــاىل واإلعــراض عــن زخــرف الدنيــا وزينتهــا والزهــد فيــام يقبــل عليــه 

ــادة وكان  ــوة للعب ــق يف الخل ــن الخل ــراد ع ــاٍه واالنف ــاٍل وج ــذٍة وم ــن ل ــور م الجمه

ذلــك عاّمــاً يف الصحابــة والســلف، فلــام فشــا اإلقبــال عــى الدنيــا يف القــرن الثــاين 

ومــا بعــده وجنــح النــاس إىل مخالطــة الدنيــا اختــص املقبلــون عــى العبــادة باســم 

ــة«)3). ــة واملتصوف الصوفي

5- فكرة وحدة الوجود:

ــا  ــي اعتره ــا، والت ــاش حوله ــدل والنق ــرث الج ــي ك ــوف الت ــار التص ــن آث وم

ــاء  ــاط االلتق ــدى نق ــاميٍة، وإح ــريِ إس ــوٍل غ ــرٌة ذاُت أص ــترقن فك ــض املس بع

ــود. ــدة الوج ــرة وح ــي فك ــم، ه ــلمن وغريه ــة املس ــن املتصوف ب

ــاب مقــاالت الّصوفيــة والزهــاد عــن بعضهــم الســيا  وهــي فكــرٌة أوردهــا كُتّ

ــس شــيئا  ــات لي ــراه مــن املخلوق ــا ت ــي أن كل م أهــل التصــوف الفلســفي، وتعن

غــري اللــه، وأن الوجــود وخالقــه وحــدٌة واحــدٌة، فالــكل واحــٌد وهــو نفــس الــذات 

اإللهيــة، فــا متييــز يف هــذه الفكــرة وال فصــل بــن الخالــق ومخلوقاتــه، وهنــاك 

))) جريالد ف. ديركس: املرجع السابق، ص 3)، ))، 232.

)2) جريالد ف. ديركس: املرجع نفسه، ص )).

)3) ابن خلدون: املقدمة، دار القلم، بريوت، ط7، 989)م، ص 67).
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ــه وجــزٍء خــاصٍّ مــن  ــن الل ــة ب ــح يشــري إىل العاق ــُق للمصطل ــى آخــُر أضي معًن

ــة االتحــاد))). ــة للمتصــوف عندمــا تصــل إىل حال العــامل وهــو الــذات الفردي

ــه ال  ــم بأن ــة اتفاقه ــن املتصوف ــور ع ــترق دي ب ــى أورد املس ــذا املعن ويف ه

ــه ال  ــوا أن ــأن قال ــذا ب ــى ه ــم زادوا ع ــاة منه ــه، وأن الغ ــل يف كل يشٍء إال الل فاع

ــزع األخــري نشــأ مذهــٌب يف وحــدة  موجــود يف كل يشء إال اللــه، ومــن هــذا املن

الوجــود خالــف مذهــب جمهــور املســلمن، وكان مــن شــأنه أن جعل العــامل خياالً 

ــون  ــد أن كان املتكلم ــه، وبع ــان وذات الل ــن ذات اإلنس ــد ب ــا وّح ــًة، ك ال حقيق

ــة بوحــدٍة شــاملٍة لــكل يشٍء)2). ــة قــال الصوفي يقولــون بوحــدة الــذات اإللهي

ــي  ــامية الت ــة اإلس ــع الريع ــٌة م ــابق( متعارض ــى الس ــرة )باملعن ــذه الفك ه

جــاءت بإثبــات وجوديــن، وجــود اللــه الواحــد األحــد الــذي ليــس كمثلــه يشء، 

ووجــود املخلــوق املفتقــر إىل اللــه خالقــه، وإضافــًة إىل هــذا فــإن فكــرة وحــدة 

ــه  ــوق ألن ــد املخل ــه ومــن يعب ــد الل ــن مــن يعب ــّوي ب ــى تُس الوجــود بهــذا املعن

ــة. ــذات اإللهي صــورة لل

       وقــد اهتمــت الريعــة اإلســامية بتجليــة حقيقــة التوحيــد مــن كل لبــٍس أو 

غمــوٍض وببيــان صلــة العبــد بخالقــه، وهــي صلــة العبوديــة التــي رددتهــا جميــع 

ــُدواْ  ِن ٱۡعُب
َ
ــةٖ رَُّســوًل أ مَّ

ُ
ِ أ

ــا ِف ُكّ ــۡد َبَعۡثَن رســاالت الســاء، قــال اللــه تعــاىل: ﴿َولََق

.(3(﴾ َ ٱللَّ
وحــول االعــرتاض عــى فكــرة وحــدة الوجــود يذكــر املســترق ولــرت ســتيس 

أن هنــاك ثاثــة أســباٍب رئيســيٍة لعــدم الثقــة فيهــا، وهــي)4):

ــو  ــه نح ــود تتج ــدة الوج ــا وح ، بين ــخيصٍّ ــٍه ش ــرة إل ــى فك ــه ع ــز التألي ) - يرك

، فاهيــة العبــادة يف اإلســام واملســيحية واليهوديــة أن  مطلــٍق غــريِ شــخيصٍّ

يتوجــه العابــد يف صاتــه إىل اللــه، لكــن أميكنــه أن يصــي للعــامل أو يســأل 

الغفــران والنعمــة مــن املطلــق؟.

))) محمد غازي عرايب: النصوص يف مصطلحات التصوف، دار قتيبة، دمشق، طبعة )98)م، ص ))3، وابن خلدون: 

املقدمة، ص 72)، وولرت ستيس: التصوف والفلسفة، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبويل، القاهرة، طبعة 

999)م، ص 8)2، وممدوح الزويب: معجم الصوفية، دار الجيل، بريوت، ط)، )200م، ص 27).

)2) دي بور: املرجع السابق، ص 27)، 28).

)3) سورة النحل، اآلية 36.

))) ولرت ستيس: املرجع السابق، ص )30، 302.
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2 - إذا كان العــامل كــا تزعــم وحــدة الوجــود وكل مــا يوجــد فيــه إلهيّــاً كان الــر 

املوجــود فيــه إلهيّــاً أيضــاً.

3 - اإلنســان اليشَء أمــام اللــه، فهــو ذرة مــن الغبــار أو الرمــاد، وهــو موجــوٌد آثــٌم، 

مثــل هــذا املوجــود مــن التجديــف عــى اللــه أن يدعــى االتحــاد معــه.

ــة املحققــون، فهــو  ــردده جمهــور الصوفي أمــا معنــى وحــدة الوجــود الــذي ي

أن األشــياء موجــودة بوجــوٍد واحــٍد هــو الحــق ســبحانه، ال أنهــا موجــودٌة بوجــوٍد 

زائــٍد عــى الوجــود الحــق ســبحانه)))، فــا وجــوَد مســتغنياً بذاتــه إال وجــود اللــه، 

والعــامل ليــس وجــوده مــن ذاتــه وال بذاتــه وال لذاتــه، وال قــوام لــه بذاتــه، وإمنــا 

ــه  ــصَّ علي ــى ن ــذا املعن ــه )2)، وه ــن أفعال ــل م ــه أو فع ــؤون الل ــن ش ــأٌن م ــو ش ه

القــرآن الكريــم إْذ فيــه أن مشــيئة اللــه هــي النافــذة، وأن الوجــود ومــا فيــه صــادٌر 

ــوَن﴾)3). ــا َتۡعَملُ ُ َخلََقُكــۡم َوَم عــن اللــه، قــال اللــه تعــاىل: ﴿َوٱللَّ

ثالثا - خامتة:

ــامية  ــوم اإلس ــروا إىل العل ــترقن نظ ــال إىل أن املس ــذا املق ــص يف ه نخل

-والتصــوف أحدهــا- بعيــوٍن مختلفــٍة ومبقاصــَد متباينــٍة، منهــم مــن اقتــرص عــى 

الجوانــب التاريخيــة يف نشــأة هــذه العلــوم، وتخرّي مــن األخبــار والروايــات وأقوال 

العلــاء واملفريــن والفقهــاء مــا يناســب غرضــه مــن إيرادهــا كمحاولــة التوفيــق 

ــل  ــر باألناجي ــات التأث ــة(، أو إثب ــام والنرصاني ــن )اإلس ــن الديانت ــب ب والتقري

وأقــوال الرهبــان والقسيســن، ودراســة اآليــات التــي تناولــت العاقــة مــع اليهــود 

ــرآن  ــزول الق ــة ن ــاىل، أو دراس ــه تع ــكام الل ــا ل ــا وتبديله ــارى وعقائده والنص

ــه مــع الظــروف واألحــوال التــي عايشــها النبــي محمــد P ســواًء  وتناســب آيات

يف مكــة أو يف املدينــة، كــا فعــل جولــد تســيهر يف مؤلفــه )العقيــدة والريعــة 

ــام(. يف اإلس

ومنهــم مــن أىت -يف حديثــه عــن اإلســام- بآيــات القــرآن يقتبــس منهــا العقائــد 

والعبــادات واألخــاق وقصــص األنبيــاء واملرســلن وأممهــم، مقارنــاً إياهــا مبــا 

))) رفيق العجم: موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي، مكتبة لبنان نارشون، بريوت، ط)، 999)م، ص )03).

)2) محمد عبد الهادي أبو ريدة: تعليق عىل )تاريخ الفلسفة يف اإلسالم) للمسترشق دي بور، ص 27).

)3) سورة الصافات، اآلية 96.
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جــاء يف نصــوص العهديــن القديــم والجديــد، ومنصفــاً يف تبيــان أوجــه التشــابه 

ــدى  ــا نجــده ل ــاً، وأوجــه التناقــض واالفــرتاق الواضــح، وهــذا م ــق أحيان والتطاب

جريالــد ديركــس يف كتابــه املرتجــم )الصليــب والهــال، محــاورة يف العقيــدة بــن 

املســيحية واإلســام(.

ومنهــم -أي املســترقن- مــن اهتــم بــكل العلــوم اإلســامية ودراســتها كعلــوم 

القــرآن والحديــث والفقــه )القانــون اإلســامي أو الحقــوق اإلســامية(، كــا هــو 

الحــال يف ترجمــة القــرآن لجــاك بــريك، أو يف املعجــم املفهرس أللفــاظ الحديث 

النبــوي لونســنك )املســترق الهولنــدي(، أو مبحــث )الريعــة اإلســامية( 

لجوزيــف شــاخت ضمــن كتــاب )تــراث اإلســام( للمصنفــن جوزيــف شــاخت 

وكليفــورد بــوزورث.


