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)ً منْذجاٛ أضبابُ ّمصادزِ (إخْاٌ الصفا:التأّٓل الباطين
 مراد قاسمي.أ

 إسبانيا/جامعة أليكانتي

:ملخص
أف ظيكر التأكيؿ الباطني كاف متزامنان مع ظيكر الحركات
ٌ أجمع جؿ الباحثيف عمى
 أصكليا كمصادرىا المعتمدة في،أف الخبلؼ يكمف في أسباب نشأة ىذه الفرؽ
ٌ  ٌإال،الباطنية

الشيعية كالصكفية
النكع مف التأكيؿ ليصبح ظاىرة فكرية سادت بيف الفرؽ
ٌ تطكر ىذا
ٌ
ٌ .التأكيؿ
 كالسياسي، الصكفي،إلى أف رسمت معالمو في مكسكعة إخكاف الصفاء ذات الطابع الفمسفي

 مف خبلؿ ىذا البحث نحاكؿ البحث عف أسباب نشأة التأكيؿ الباطني.الباطني الشيعي
ىكيتيـ
ٌ كالكشؼ عف مصادره معتمديف في ذلؾ عمى كتابات إخكاف الصفاء الذيف ال تزاؿ

.محؿ نقاش بيف الباحثيف

. إخكاف الصفاء، الفمسفة اليكنانية، الفرؽ الباطنية، التأكيؿ الباطني:مفاتيح البحث

Abstract:
Researchers agreed that Mystic symbolism and interpretation was
contemporary with the development of mystic sects. However there is still
controversy in the reasons regarding the nature of the different sects, their origins,
sources and goals. The development of these different types became an intellectual
phenomenon among Shia and Sufis .
The foundation of this mystic theory was written in the works of the
Ikhwān al-Ṣafā‟. Their encyclopedia has philosophical character, and represents the
Sufi, esoteric and political aspects of Shia. This paper aims to investigate the nature
of this mystic interpretation through the major sources of the Ikhwān al-Ṣafā‟ in
order to have a clearer insight about this controversial topic .
Keywords: Mystic interpretation, mystic sects, Greek Philosophy, Ikhwān al-Ṣafā’
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أ.مراد قاسمً

.1مكدم٘:
لـ يقتصر االختبلؼ بيف الباحثيف حكؿ أصؿ نشأة الفرؽ الباطنية
أف نشأة
فحسب ،بؿ تعداه إلى المصادر التي ارتكزت عمييا .فيناؾ مف يرل ٌ
أف ىذه
حرافٌ ،إال ٌ
ىذه الفرؽ ترجع إلى المجكس ،كمنيـ مف ينسبيا إلى صابئة ٌ

نتعرؼ عمى األصكؿ كالمصادر التي
االحتماالت سرعاف ما تزكؿ عندما ٌ

اعتمدتيا ىذه الفرؽ.

أف التأكيؿ الباطني ظير في بداية األمر بيف فرؽ غبلة
كمما ال شؾ ٌ
ٌ

بالتكجو السياسي ليا .لكف اإلشكاؿ الذم يطرح
الشيعة ،ككاف لو عبلقة مباشرة
ٌ
تطكر كذاع ىذا الفكر في القرف الثالث كالرابع اليجرم حتٌى
نفسو ،ىك كيؼ ٌ
صار ِّ
يشكؿ نمطان فكريان جديدان بيف األكساط اإلسبلمية؟ ىؿ ً
كجد لو أساس في

لغة القرآف؟ ىؿ كاف لحركة الترجمة في عيد الخميفة المأمكف عبلقة بانتشاره؟
دكف عمى شكؿ مكسكعة أدبية فمسفية في القرف
لع ٌؿ أضخـ عمؿ فكرم ِّ
الرابع تمثؿ في رسائؿ إخكاف الصفاء كخبلف الكفاء 1.اليدؼ المعمف عنو مف
قبؿ الجماعة ،ىك التكفيؽ بيف الشريعة اإلسبلمية كالفمسفة اليكنانية .فكاف
عمييـ لزامان أف يؤصمكا ألرائيـ الفمسفية بنصكص ذات شرعية مقتبسة مف القرآف
كالسنة .كلكنيـ لـ يقتصركا فقط عمى اإلقباس بؿ تعدكا ذلؾ إلى حمؿ معنى
نصكص بعض اآليات الكريمة محمؿ التأكيؿ الذم خفي عف معظـ عمماء
1

مكسكعة رسائؿ إخكاف الصفاء كخبلف الكفاء ،طبعت ألكؿ مرة باليند كىناؾ طبعة صدرت منيا أجزاء

مترجمة إلى المغة اإلنجميزية ،بينما اعتمدنا في ىذا البحث عمى طبعة صادر لعدـ اكتماؿ الطبعة المشار إلييا،
كلنا عمؿ عبارة دراسة كتح قيؽ لمرسالة الجامعة ذات الفكائد النافعة تاج رسائؿ إخكاف الصفاء كخبلف الكفاء
قدمناه مف أجؿ شيادة الدكتكراه (نكقشت األطركحة بتاريخ  2015/7/7بجامعة ألكانتي –إسبانيا).
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عصرىـ .ىؿ كاف ىدؼ إخكاف الصفا البحث عف الحقيقة عف طريؽ الفمسفة،
أـ كاف ادعاء العمكـ الفمسفية كسيمة ألعراض أخرل؟
لقد كاف كال يزاؿ ىدؼ مؤلفي الرسائؿ محؿ خبلؼ بيف الباحثيف ،فقد
السياسية .فما سبب
الصكفية ك
ٌ
الفمسفية ك ٌ
أضفكا عمى كتاباتيـ الصبغة الدينية ٌ
ذلؾ؟ كما ىي مصادر التي اعتمدكىا في تأكيبلتيـ؟

- 7تعسٓف التأّٓل الباطين:
تعريفو في المٌغة :ىذا المصطمح يترٌكب مف كممتيف (التأكيؿ) :كمعناه
يدكر حكؿ التٌفسير ،كالمصير ،كالعاقبة كغيرىا مف المعاني .ك(الباطني):
طف ،كىك خبلؼ الظير ،كالباطف :اسـ فاعؿ كىك ضد
كأصؿ ىذه الكممة مادة ىب ٍ

الظاىر.

1

المعنى االصطبلحي لمتأكيؿ :قاؿ الجرجاني :التأكيؿ في الشرع "صرؼ
المٌفظ عف معناه الظاىر إلى معنى يحتممو إذا كاف المحتمؿ الذم يراه مكافقان
الميت﴾ .إف أراد بو إخراج
السنة مثؿ قكلو تعالى ﴿يخرج
الحي من ِّ
لمكتاب ك ٌ
ّ
الطير مف البيضة كاف تفسي انر ،كاف أراد إخراج المؤمف مف الكافر ،أك العالـ مف
2
أف الجرجاني يقِّره بظكابط.
الجاىؿ كاف تأكيبلن" .فنرل ٌ

1
2

محمد ابن منظور :لسان العرب ،دار صادر ،بيروت1010 ،ه ،ج 14ص 50-54

عمي بف محمد الشريؼ الجرجاني :كتاب التعريفات ،مكتبة لبناف ،بيركت ،1985 ،ص .52
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أ.مراد قاسمً
أف لنصكص
كعرؼ محمد بف إبراىيـ التأكيؿ الباطني ٌ
بأنو :الزعـ ٌ
ٌ

الشرع ظاى انر كباطنان.

1

ىناؾ تعريفات أكسع كأشمؿ تبيِّف معنى التٌأكيؿ ،كسبب األخذ بو،
كمنيا تعريؼ مف يقكؿ ٌإنو" :تفسير الكتب المقدسة تفسي انر رمزيان أك مجازيان

يكشؼ عف معانييا الخفية".

2

فالشريعة كما يقكؿ البعض "مشتممة عمى ظاىر كباطف؛ الختبلؼ فطر
النص مف داللتو
الناس ،كتبايف قرائحيـ في التٌصديؽ؛ فكاف ال ٌ
بد مف إخراج ٌ
ٌ
الباطنية بطريؽ التٌأكيؿ؛ فالظاىر ىك الصكر كاألمثاؿ
الظٌاىرٌية إلى داللتو
ٌ
الخفية التي ال تتجمٌى ٌإال ألىؿ
المضركبة لممعاني ،كالباطف ىك المعاني
ٌ

البرىاف؛ فالتأكيؿ -في نظرىـ -ىك الطريقة المؤدية إلى رفع التعارض بيف
ظاىر األقاكيؿ كباطنيا"

3

"أنو مف تقاعد ىع ٍقميو عف الغكص في الخفايا كاألسرار،
كقاؿ بعضيـ ٌ

كالبكاطف كاألغكار ،كقنع بظكاىرىا  -كاف تحت اآلصار كاألغبلؿ .كأرادكا
ألف مف ارتقى إلى عمـ الباطف -بزعميـ -سقطت
باألغبلؿ :التكاليؼ الشر ٌ
عية؛ ٌ
عنو التكاليؼ ،كاستراح مف أعبائيا".

1
2

4

محمد بف إبراىيـ بف أحمد الحمد :مصطمحات في كتب العقائد ،دار بف خزيمة ،الرياض ،ص .25
جميؿ صميبا :المعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية كالفرنسية كاإلنكميزية كالبلتينية ،دار الكتاب ،بيركت،1982 ،

ج 1ص .234
3

محمد أحمد الخطيب :الحركات الباطنية في العالـ اإلسبلمي ،مكتبة األقصى ،عماف،1984 ،

ص30
4

محمد أبي حامد الغزالي :فضائح الباطنية ،ص.12-11
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أف سبب التسمية الباطنية بذلؾ ،يرجع
كبيذه التعريفات ٌ
يتبيف لنا ٌ

سمي
ألخذىـ بالتٌفسير أك التٌأكيؿ الباطني دكف الظاىر .فكؿ مف أخذ بو ِّ
مسمى الفرؽ الباطنية.
ٌ
باطنيان ،ككؿ طائفة أخذت بو دخمت في ٌ

1

 -4الفسم الباطئّ٘:
أ .الفسم الػٔعّٔ٘:
لمنصكص
أغمب الفرؽ
أف ٌ
ٌ
الباطنية ليا أصؿ شيعي ،كتزعـ ىذه الفرؽ ٌ
ظاى انر ىعمَّمو الرسكؿ -صمى ا﵀ عميو كسمـ -ألمتو ،كباطنان عمٌمو عميان -

رضي ا﵀ عنو -كبمٌغو س انر إلى األئمة مف بعده.

2

ب .الفسم الصْفّٔ٘:
الصكفية ِّ
الديف إلى حقيقة كشريعة ،فالشريعة عندىـ:
تقسِّـ بعض الفرؽ
ٌ

أما الحقيقة فيي ما كراء ىذه
الديف الظاىرة ،أك األحكاـ
أحكاـ ٌ
ٌ
التكميفيةٌ ،
األحكاـ مف إشارات كأسرار ،فإذا كصؿ العابد إلى الحقيقة لـ يحتج معيا

إلى القياـ بأمكر الشرع.
أف فكرة تقسيـ ال ٌشريعة إلى الظٌاىر
أفاد عدد كبير مف الباحثيف ٌ

كتطرقت إلى التأكيؿ الباطني كالتفسير
تدرجت
ٌ
كالباطف ،كالعاـ كالخاصٌ ،

التصكؼ مف
تسربت إلى
العامة ك
المعنكم ،كتفريؽ المسمميف بيف
ٌ
الخاصة ٌ
ٌ
ٌ
أف
ٌ
فإف الشيعة بجميع فرقيا ،كخاصة اإلسماعيمية منيـ يعتقدكف ٌ
التشيعٌ .
1
2

محمد بف ابراىيـ بف أحمد الحمد :المرجع السابؽ ،ص .26
محمد حسيف الذىبي :التفسير كالمفسركف ،مكتبة كىبة ،القاىرة ،2000 ،ج 3ص 133 132
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أ.مراد قاسمً
و
عمي رضي ا﵀ عنو ،كأكالده
ظاىر باطف ،كقد
لكؿ
ٌ
اختص بمعرفة الباطف ٌ
فسمكا المكاليف ليـ بالخاصة ،كغير
أم أئمتيـ المعصكمكف حسب زعميـٌ ،

بالعامة.
المؤمنيف بيذه الفكرة
ٌ

1

عمي آية إال كليا ظير
حتٌى ٌأنيـ اختمقكا أحاديث في ذلؾ« :ما نزلت ٌ
و
حدِّ ،
كبطفِّ ،
حد مطمع».2
كلكؿ
كلكؿ ٌ
حرؼ ٌ

 -0ضبب ظَْز التأّٓل الباطين:
أ .األضباب الطٔاضٔ٘:
الرئيس في ظيكر التأكيؿ الباطني ،ىك انقساـ المسمميف
لع ٌؿ السبب ٌ

سياسيان إلى فرؽ ،ككاف سبب ذلؾ ىك خبلؼ المسمميف حكؿ قضية اإلمامة،
فقد شايع البعض في بداية األمر بعض أئمة أىؿ البيت ،ثـ اختمفكا فيما بينيـ
األكلكية مف ىؤالء األئمة ،فانقسمكا إلى عدة فرؽ ،كلع ٌؿ مف أىـ
فيمف يككف لو
ٌ
ىذه الفرؽ التي كاف ليا كياف سياسي كديني كفكرم بعد ذلؾ ،ىي اإلمامية

كتفرع منيا
اإلثنا عشرية ،كاإلسماعيمية .كقد عرفت ىذه األخيرة باسـ الباطنيةٌ ،

عدة طكائؼ أخرل.

تتضمف اإلمامة،
فقد بدأ التأكيؿ عند ىذه الفرؽ بالنصكص التي
ٌ

كالتأكيبلت التي حفظت عف أبي الخطاب محمد بف أبي زينب مقبلص
األجدع ،ىذه النظريات صارت ليا أساسان بعد ذلؾ عند اإلسماعيمية.

1

1

إحساف إليي ظيير الباكستاني :التصكؼ المنشأ كالمصادر ،إدارة ترجماف السنة ،الىكر ،باكستاف،1986 ،

ج 1ص .243
2

أبك حاتـ الرازم :أعبلـ النبكة ،تحقيؽ صبلح الصادم ،طبعة انجمف فمسفة ،إيراف1397 ،ق.
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ب .األضباب الفهسٓ٘:
تطكر اإلتجاه السياسي ليذه الفرؽ إلى إتجاه فكرم كعقدم ،فنجـ عف
َّ
ىذا الصراع بيف الفرؽٌ ،تيارات فكرية تسعى إلى االحتجاج كاالنتصار إلى

أف القرآف الكريـ المصدر األساسي لمتشريع كالح ىكـ الفاصؿ
مذىبيا -باعتبار ٌ
بيف الحؽ كالباطؿ -فسعت كؿ فرقة لتأكيؿ فحكاه فيما يتكافؽ مع مصالحيا

أف ىذه الفرؽ انتشرت في أماكف كانت تديف قبؿ
السي ٌ
اسية .كما ٌأنو ال يخفى ٌ
اإلسبلـ بالمجكسية ،المانكية ،الزرادشتية ،النصرانية ،كالييكدية .كبذلؾ يتضِّح

أف الديانات السالفة ِّ
الذكر كاف ليا أثرىا الفكرم في الفرؽ الباطنية التي ظيرت
ٌ

في اإلسبلـ.

2

بعد ظيكر حركة ترجمة كتب الفمسفة اإلغريقية ،كاليمسينية،
كالغنكصية ،أصبح محتكل ىذه الكتب يحتج بو في المناظرات بيف أصحاب
ىذه الفرؽ.

 -5مصادز التأّٓل الباطين:
الداعي السياسي ليذه الفرؽ إلى اختبلؽ أحاديث في فضؿ
لـ يقتصر ٌ
ما يرمكف إليو كحسب ،بؿ طالت األيدم إلى كتاب ا﵀ باعتباره ٌأكؿ مصدر
دكف كحفظ ،لـ يبؽ أماـ ىؤالء ٌإال ثغرة تأكيؿ معناه الحقيقي.
لمتٌشريع ،فبما ٌأنو ٌ

1

إحساف إليي ظيير :اإلسماعيمية تاريخ كعقائد ،إدارة ترجماف السنة ،الىكر ،باكستاف ،1987 ،ص -46

.49
2

في دراسة تحميمية لرسائؿ إخكاف الصفاء يؤكد جبكر عبد النكر األثر الفكرم لمديانات المشار إلييا في أفكار

النكر :إخكاف الصفاء ،دار المعارؼ ،مصر ،1961 ،ص .49
إخكاف الصفا .ينظر جبكر عبد ٌ
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أ.مراد قاسمً
أ .اجملاش ننيفد إىل التأّٓل الباطين:
ليس ىدفنا البحث بعمؽ في المجاز ،كلكف يجدر بنا اإلشارة إلى معناه
ككيؼ كاف منفدان لمباطنية لئلحتجاج بو ،باعتباره مف خصائص لغة القرآف.
.1تعسٓف اجملاش:
الشىء ىي يجكزه ،إذا َّ
تعداه ،كاذا يعدؿ
جاز
كممة ىم ىجاز بكزف ىم ٍف ىع هؿ مف ى
ى
بأنو مجاز ،عمى معنى ٌأنيـ جازكا بو
عما يكجبو أصؿ المٌغة ،يكصؼ ٌ
بالمٌفظ ٌ

مكضعو األصمي ،أك جاز ىك مكانو الذل يكضع فيو َّأكالن.
ى

1

كالمجاز المٌغكم ىك الكممة المستعممة فى غير ما كضعت لو مع قرينة
مانعة عف إرادتو ،أم إرادة معناىا فى ذلؾ االصطبلح.

2

ألنو لـ يصح أف يطمؽ عميو اسـ
أف لكؿ مجاز حقيقة « ٌ
لذلؾ نعمـ ٌ

المجاز ٌإال لنقمو عف حقيقة مكضكعة لو ،إذ المجاز ىك اسـ لممكضع الذل
ينتقؿ فيو مف مكاف إلى مكاف فجعؿ ذلؾ لنقؿ األلفاظ مف الحقيقة إلى غيرىا،
كاذا كاف كؿ مجاز ال بد لو مف حقيقة نقؿ عنيا إلى حالتو المجازية ،فكذلؾ
فإف مف األسماء ما ال مجاز
ليس مف ضركرة كؿ حقيقة أف يككف ليا مجازٌ ،
ألنيا كضعت لمفرؽ بيف الذكات ال لمفرؽ بيف الصفات».
لو كأسماء األعبلـ ٌ

1

3

عبد القاىر الجرجان ى :أسرار الببلغة ،تحقيؽ ىػ.ريتر ،الطبعة الثالثة سنة  1983ص  .357القزكينى عبد

المتعاؿ الصعيدل :بغية اإليضاح لتخميص المفتاح فى عمكـ الببلغة  ،مكتبة اآلداب بالقاىرة4 ،ج×1مج ،ج3
ص .78
2

عمى بف محمد بف عمى الجرجاني :التعريفات ،تحقيؽ :إبراىيـ األبيارم ،الناشر :دار الكتاب العربى-

بيركت ،الطبعة األكلى1405 ،ىػ ج 1ص .259
3

ابف األثير :المثؿ السائر ،تحقيؽ الدكتكريف الحكفى كطبانة -القاىرة  .ج 1ص .80-78
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أ .أٍنّٔ٘ اجملاش:
أف »المجاز أكلى باالستعماؿ مف الحقيقة فى باب
يشير بف األثير إلى ٌ

ألنو لك لـ يكف كذلؾ لكانت الحقيقة التى ىي األصؿ
الفصاحة كالببلغة ٌ
أكلى منو حيث ىك فرع عمييا« 1.كقاؿ بن رشيق (ت 463ق) «المجاز

في كثير مف الكبلـ أبمغ مف الحقيقة ،كأحسف مكقعان فى القمكب كاألسماع،
كما عدا الحقائؽ مف جميع األلفاظ» 2.كقاؿ أيضان« :العرب كثي انر ما
فإنو دليؿ الفصاحة ،كرأس
تستعمؿ المجاز ،كتعده مف مفاخر كبلميا؛ ٌ

الببلغة ،كبو بانت لغتيا عف سائر المغات».

3

ب .ىفاِ اجملاش يف الكسآٌ:
كلكف ىؤالء لـ يكثركا في
مع ذلؾ نجد البعض ينفي كقكعو في القرآف.
ٌ

تعداد أسباب المنع ،كلـ يطنبكا في شرحيا كالتمثيؿ ليا .بؿ ليـ في ذلؾ عبارات
4
أف سبب إنكار المجاز في القرآف ،ىك في تمؾ
مكجزة كؿ اإليجاز .كراجح ٌ

األمة بعد
الحممة الضارية التي شنت عمى القكؿ بالمجاز كالقائميف بو مف سمؼ ٌ
عز كج ٌؿ .كقد
دخكؿ المجاز في مباحث العقيدة كالتكحيد ،كتعمًُّقو بصفات ا﵀ ٌ
أف
قكـ مف عمماء الكبلـ فأكسعكا دائرة التأكيؿ في كتاب ا﵀ ،ك ٌادعكا ٌ
ٌ
تطرؼ ه

1
2
3
4

ابف األثير :المصدر السايؽ ج 1ص .79
ابف رشيؽ القيركاني :العمدة ،تحقيؽ الشيخ محمد محيى الديف عبد الحميد -القاىرة ج 1ص .87
المصدر السابؽ
عبد العظيـ إبراىيـ محمد المطعنى :المجاز فى المغة كالقرآف الكريـ بيف اإلجازة كالمنع ،الناشر :مكتبة كىبة

بالقاىرة ،الطبعة الثالثة 1425ىػ 2004 -ىػ ،ج 2ص .617
177
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أ.مراد قاسمً
كحممكا األلفاظ ما لـ تحمؿ كتعسَّفكا فى
لكؿ لفظ في القرآف ظاى انر كباطناَّ ،
التأكيؿ.

1

أف أغمب الفرؽ الباطنية اتٌخذت
خاصية المجاز في لغة القرآف ذريعةن
ٌ
كما ٌ

يعسر عمى الباحث أف يجد ليا سندا.
لتحميؿ ألفاظ القرآف الكريـ معاني
ي
سنستعرض نماذج مف ىذه التأكيبلت الحقان.
ت .الػساٜع الطابك٘:
نجد أكبر مدكنة في الفكر الباطني المتمثمة في رسائؿ إخكاف الصفاء تنقؿ
ركاية صمب المسيح (عميو السبلـ) مف اإلنجيؿ مع ٌأنيا مخالفة لظاىر القرآف
﴿وقَولِ ِيم إِ َّنا قَتَ ْم َنا ا ْلم ِسيح ِعيسى ْاب َن مريم رس َ ِ
صمَ ُبوهُ
َ َ
ول المَّو َو َما قَتَمُوهُ َو َما َ
َْ ََ َ ُ
َ
َ ْ ْ
اختَمَفُوا ِف ِ
ش ٍّك ِم ْن ُو َما لَ ُي ْم ِب ِو ِم ْن ِع ْمٍم إَِّال
ين ْ
يو لَ ِفي َ
َولَ ِك ْن ُ
ش ِّب َو لَ ُي ْم َوِا َّن الَِّذ َ

2
أف ىذه الركاية تتكافؽ مع معتقدىـ
ات َِّب َ
اع الظَّ ِّن َو َما قَتَمُوهُ َي ِق ً
ينا﴾ كذلؾ بحيث ٌ
ً
الطيبة فقط إلى المؤل األعمى كعكدة البدف
الفمسفي الٌذم يق ٌر بصعكد األركاح ٌ

األصمية التراب.
إلى مادتو
ٌ

3

ً
أف مصادر عمكميـ ىي كتب التنزيؿ
كما نجد إخكاف الصفاء يق ٌركف ٌ

فنجدىـ يقتبسكف مف السفر الرابع مف صحؼ ىرمس الذم يعتقدكف ٌأنو النبي

إدريس (عميو السبلـ) مثمث الحكمة.

1
2
3
4

4

المرجع السابؽ :ج 2ص .642
القرآف الكريـ :سكرة النساء اآلية .157
إخكاف الصفاء :رسائؿ إخكاف الصفاء ،مؤسسة األعممي لممطبكعات ،بيركت ،2005 ،ج ،4ص .27-25
المرجع السابؽ ج 1ص .252
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بأف ا﵀ تعالى
كنجد أيضان جذكر فكرة الحمكؿ لدل ٌ
النصارل الذيف يقكلكف ٌ

ليتككف المسيح اإللو مف طبيعتيف ،كىي فكرة اتحاد
ح ٌؿ في المسيح اإلنساف
ٌ
البلىكت كالناسكت ،أك حمكؿ البلىكت في الناسكت ،تمقى صدل عند ىذه
الفرؽ الباطنية مثؿ الدركز الذيف يقكلكف بحمكؿ ا﵀ تعالى في شخص الحاكـ
1
يدعكف حمكؿ ا﵀ تعالى في عمي بف أبي طالب
النصيرية الذيف ٌ
بأمر ا﵀ ،ك ٌ

رضي ا﵀ عنو 2،كغبلة ال ٌشيعة الذيف يزعمكف حمكؿ ا﵀ تعالى في جعفر
الصادق (148ق) رحمو ا﵀ 3،كمف الصكفية مف ىنقؿ عف أبي منصور

4
أف ا﵀ سبحانو كتعالى ح ٌؿ في
الحالج" :أنا الحؽ" .كمفيكـ الحمكؿ عند ىؤالء ٌ

بعض خمقو كامتزج بو بحيث تبلشت الذات اإلنسانية في الذات اإلليية ،فصارتا

متحدتيف غير منفصمتيف.
ج .الفلطف٘:
يقكؿ الدكتكر محمد أحمد الخطيب في األصؿ التاريخي لمباطنية" :الكاقع
ً
الفرؽ مختمفكف في أصميا كمصدرىا؛ فمنيـ مف يي ً
رجعيا إلى
أف ِّ
مؤرخي ى
ى
المجكس ،كمنيـ ىمف ينسبيا إلى صابئة حراف ،إالَّ أف ىذا االختبلؼ يزكؿ

1

شمس الديف ،أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي :لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار

األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ،مؤسسة الخافقيف ،دمشؽ ،1982 ،ج  1ص .391
2

أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد الشيرستاني :الممؿ كالنحؿ ،مؤسسة الحمبي ،ج  ،1ص

.189-188
3

غالب بف عمي عكاجي :فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا ،المكتبة العصرية

الذىبية لمطباعة كالنشر كالتسكيؽ ،جدة ،2001 ،ج  ،3ص .988
4

عبد القاىر بف طاىر بف محمد بف عبد ا﵀ البغدادم التميمي األسفراييني :الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة

الناجية ،دار اآلفاؽ الجديدة – بيركت ،1977 ،ج  1ص .247
179
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أ.مراد قاسمً
عندما نعرؼ أف األصكؿ التي يعتمد عمييا الباطنية ِّ
بكؿ ًف ىرًقيا كطكائفيا نابعةه

مف الفمسفة اليكنانية التي غزت بأفكارىا الكثير مف الفرؽ".

1

لعؿ ٌأكؿ بذرة لمتأكيؿ الباطني ىي فكرة الغنكصية ،جاءت تسميتيا مف
الكممة اليكنانية  Gnosisالتي تعني المعرفة الحدسية الباطنية ،أك العرفاف
بمصطمح التصكؼ اإلسبلمي ،فالعارفكف ىـ الغنكصيكف الذيف يتكاصمكف مع
الكمية عف طريؽ بصيرتيـ الداخمية ،فالخبلص عند الغنكصية يتأتٌى
الحقيقة ٌ
النفس ،كفي أعمؽ مستكياتيا
عف طريؽ
فعالية ركحية داخمية تقكد إلى معرفة ٌ
ٌ

تقكد إلى معرفة ا﵀ ذكقان ككشفان كاليامان ،ىذه المعرفة ىي التي تحرر الركح
الحبيسة في إطار الجسد المادم كالعالـ المادم األكسع ،لتعكد إلى مصدرىا
حيث كانت قبؿ اليبكط.

2

ىذه الفكرة كاف ليا أثرىا في رىباف المسحية قبؿ ظيكر اإلسبلـ ،كقد
أف جابر بف حياف
تبمكرت في الفكر الصكفي اإلسبلمي ،فالمصادر تشير ٌ
الصكفي كذك النكف المصرم كاف ليـ عككؼ عمى كتب األكائؿ (بما فييا

الكتب اإلغريقية).

3

أف الغنكصية مذىب استسقى أفكاره مف الرسائؿ
يشير فراس السواح إلى ٌ

"أىميا مثنكية اإلنساف كانقسامو إلى جزء مادم كآخر ركحي ،حيث
اليرمسيةٌ ،
يمثؿ الجسد كؿ ما ىك مادم كمظمـ كفاف ،كيمثؿ العقؿ -الذم يتطابؽ مع
1
2

محمد أحمد الخطيب :المرجع السابؽ ،ص.20
فراس السكاح :طريؽ إخكاف الصفاء ،المدخؿ إلى الغنكصية اإلسبلمية ،دار عبلء الديف ،دمشؽ،2008 ،

ص . 27

Mourad KACIMI: “Nuevos datos sobre la autoría de la Rutbat al-ḥakīm y la

3

Ġāyat al-ḥakīm (o Picatrix)”. eHumanista/IVITRA (4) 2013. 237-256, p. 252.
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النياية إلى
الركح -كؿ ما ىك نكراني كحقيقي كخالد ،كىك الذم يقكد في ٌ
الخبلص مف سجف المادة ،كتجسد فعالياتو في سعي الركح إلى اإلنعتاؽ،
كدعكتيا إلى العكالـ النكرانية العميا ،إلى ا﵀ الذم تدعكه ىذه النصكص باألب
الكمي".

1

 -5عالق٘ إخْاٌ الصفا بالفسم الباطئ٘:
عدد كبير مف الباحثيف ِّ
الصمة بيف إخكاف الصفاء كاإلسماعيمية
يؤكد
ِّ
4
3
2
أما المصادر
الباطنية ،مف ىؤالء إيفس ماركت ،إيفانوف ،وسترنٌ .
اإلسماعيمية فيي ِّ
اليكية اإلسماعيمية لمرسائؿ 5،كىذا يفسِّر االحتراـ الشديد
تؤكد
ٌ

الذم ً
يكُّنو اإلسماعيميكف لمرسائؿ .بحيث ٌأنيـ يعتبركنيا القرآف بعد القرآف ،في

الخاصة.
العامة كالرسائؿ كبلـ األئمة كقرآف
اعتقادىـ ٌ
ٌ
أف القرآف الكريـ كتاب ٌ

6

كمع ذلؾ كانت كتابات إخكاف الصفاء كال تزاؿ مصدر خبلؼ بيف عمماء
اإلسبلـ كالمستشرقيف،ػ كشمؿ الجدؿ التساؤؿ حكؿ االنتماء المذىبي لمجماعة،
1

فراس السكاح :المرجع السابؽ ،ص .27

Yves. MARQUET: “Les Ih wân al-Ṣafâ’ et le christianisme”, Islamochristiana,

2

Roma, 1982, (8), pp. 129-158

W. IVANOW: The Alleged Founders of Ismailism, Bombay, 1946, pp. 146-47.

STERN, Samuel Miklós: “New information about the authors of the ‘Epistles of

3
4

the Sincere

Brethren’”, Islamic Studies, Karachi, 1964, 4, III, pp. 405-428; reimpreso:
STERN, Samuel

5

Miklós: Studies in Early Isma‛îlism, Leiden, 1983.

عماد الديف إدريس :عيكف األخبار كفنكف اآلثار –السبع -الرابع ،تحقيؽ مصطفى غالب ،دار األندلس،

بيركت ،1968 ،ص 387 -367
6

حسيف اليمذاني :بحث تاريخي في رسائؿ إخكاف الصفا كعقائد اإلسماعيمية فييا ،المكتبة العربية الكبرل،

بكمبام ،1935 ،ص .14
181
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أ.مراد قاسمً
فالبعض اعتبرىـ مف أتباع المدرسة المعتزلة 1،كالبعض اآلخر اعتبرىـ مف نتاج
المدرسة الباطنية كما أشرنا سابقان ،في حيف ىناؾ فريؽ آخر مف الباحثيف ينفي
نسبة إخكاف الصفاء إلى الطائفة اإلسماعيمية ،إذ ٌأنيـ يعتبركنيا إنتاج جماعة

مف عمماء القرف الرابع ،قامكا بكتابة فمسفتيـ عف طريؽ إثني كخمسيف ()52

رسالة مشيكرة ذاع صيتيا حتى في األندلس ،كاف اليدؼ منيا التقريب بيف
أف الديف كالفمسفة اليتفقاف كما قيؿ:
الديف كالفمسفة ،في عصر ساد فيو االعتقاد ٌ
أف
يعرفكف الفيمسكؼ عمى ٌأنو الحكيـ ،ك ٌ
"مف تمنطؽ فقد تزندؽ" ،ليذا فيـ ٌ

الفمسفة ىي التشبُّو باإللو عمى قدر الطاقة البشرية ،كباالستشياد بأقكاؿ
ُّ
تصب
الفبلسفة ،كسقراط وأرسطوطاليس وأفالطون وفيثاغوراس كغيرىـ ،التي
في نير الحكمة الكاحد الدافؽ ،بما يتكافؽ مع أقكاؿ األنبياء كافة 2.معتمد مف
حياف التكحيدم
قاؿ بيذا الرأم ،أكألى محتكل الرسائؿ الفمسفي ،كثانيان ما ركاه أبك ٌ

تحدث
كعرؼ بأسماء بعض مؤلفييا حيف ٌ
الذم عاصر بعض أعضاء الجماعة ٌ
عف زيد بف رفاعة قائبلنٌ " :أنو أقاـ بالبصرة زمانان طكيبل ،كصادؽ بيا جماعة
ألصناؼ العمـ كأنكاع الصناعة ،منيـ :أبو سميمان محمد بن معشر البيستي،
ويعرف بالمقدسي ،وأبو الحسن عمي بن ىارون الزنجاني ،وأبو أحمد
الميرجاني ،والعوفي كغيرىـ ،فصحبيـ كخدميـ ،ككانت ىذه العصابة قد تآلفت
بالعشرة ،كتصافت بالصداقة ،كاجتمعت عمى القدس كالطيارة كالنصيحة،

قربكا بو الطريؽ إلى الفكز برضكاف ا﵀
فكضعكا بينيـ مذىبان زعمكا ٌأنيـ ٌ
دنست بالجياالت ،كاختمطت
كالمصير إلى جنتو ،كذلؾ ٌأنيـ قالكا :الشريعة قد ٌ
1
2

عادؿ العكا :حقيقة إخكاف الصفا ،األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ 1993 ،ص .348
فؤاد معصكـ :فمسفتيـ كغايتيـ ،دار المدل ،دمشؽ ،1998 ،ص 127 -125
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ألنيا حاكيةه
بالضبلالت؛ كال سبيؿ إلى غسميا كتطييرىا ٌإال بالفمسفة ،كذلؾ ٌ

لمحكمة االعتقادية ،كالمصمحة االجتيادية ،كزعمكا ٌأنو متى انتظمت الفمسفة
كصنفكا خمسيف رسالةن في جميع
اليكنانية كالشريعة العربية فقد حصؿ الكماؿ؛
ٌ

كسمكىا رسائؿ إخكاف
أجزاء الفمسفة :عممييا كعممييا ،كأفردكا ليا فيرسةن
ٌ

لمناس".
الكراقيف ،كلقٌنكىا ٌ
الصفاء كخبلف الكفاء ،ككتمكا أسماءىـ ،كبثٌكىا في ٌ

1

كيعتبر البعض ىذه الرسائؿ بمثابة مكسكعة لمعمكـ الفمسفية ،كاف اليدؼ المعمف

مف ىذه الحركة "التظافر لمسعي إلى سعادة النفس عف طريؽ العمكـ التي تطيِّر
النفس".
ٌ

2

مع ذلؾ يمكف جمع كجيات النظر المختمفة بالكشؼ عف النقاط المشتركة
ِّ
المتككؿ
بيف المعتزلة كالصكفية كالباطنية .فالمصادر تشير إلى ٌأنو بعد تكلي
الخبلفة القى كؿ مف المعتزلة كالمتصكفة كالفرؽ الشيعية اضطياد السمطة

3
أف العدك كاحد.
الحاكمة ،فنتج عف ذلؾ تقارب بيف ىذه الفرؽ ،باعتبار ٌ

1

أبك حياف التكحيدم :اإلمتاع كالمؤانسة ،تحقيؽ أحمد أميف كأحمد الزيف ،مطبعة التأليؼ كالترجمة كالنشر،

 ،1942ج 2ص .5-4
Azim NANJE: “On the Acquisition of Knowledge: A Theory of Learning in the

2

Rasā’il ikhwn al-Ṣāfā”, The Muslim World, Hartford: 1976, vol. 66, pp.263-271,
3

pp. 263-64.

رشيد بف حسف األلمعي :مقدمة كتاب نقض اإلماـ أبي سعيد عثماف بف سعيد عمى المريسي الجيمي العنيد

فيما افترل عمى ا﵀ عز كجؿ مف التكحيد :ألبي سعيد عثماف بف سعيد بف خالد بف سعيد الدارمي السجستاني
(المتكفى280 :ىػ ،مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع ،1998 ،ج 1ص .23-22
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أ.مراد قاسمً
السرية الفمسفية في مدينة البصرة ،كالدعكة
فظيرت
التجمعات السرٌية ،كالحمقات ِّ
ُّ
العمكية كاإلسماعيمية.
لمصمحة الحركات
ٌ

1

أف مؤثراث ىذا الجك السياسي كالثقافي انعكس في كتابات جماعة
كيبدك ٌ
إخكاف الصفاء ،فمذلؾ نجد عادل العوا ِّ 2
يؤكد الصبغة اإلعتزالية لمرسائؿ ،كنرل
سوزان ديفالد تشيد بالقالب الصكفي لمرسائؿ.

3

صرح إخكاف الصفاء ضمنيان بمعاداتيـ لمخبلفة العباسية ،ككاف ذلؾ في
لقد َّ

و
تأسس لمفرؽ الباطنية كياف سياسي ال يستياف بو ،مثؿ حممة دكلة
كقت ٌ

القرامطة ضد الخبلفة العباسية ،كسيطرة الدكلة الفاطمية عمى مصر كالشاـ.

4

أف القاضي عبد جبار المعتزلي في حكالي 385ق كاف يي ِّ
ؤكد عمى
كما ٌ

صمة أعضاء جماعة إخكاف الصفاء بالخميفة الفاطمي المعز لدين ا﵀
(ت365ق) دكف أف يشير إلى ٌأنيـ مؤلفي الرسائؿ .فقد ذكر نفس األسماء
التي أدلى بيا أبك حياف التكحيدم .جاء ذكر ىؤالء مف قبؿ جبار المعتزلي في

سياؽ شككاىـ لممعز لديف ا﵀ الفاطمي أمر افتضاح أمرىـ عمى يد بف رزاـ.

1

5

محمد فريد حجاب ،الفمسفة السياسية عند إخكاف الصفاء ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،1982 ،ص -52

.54
2

عادؿ العكا :المرجع السابؽ ،ص .348

S. DIWALD: “Die Bedeutung des kitāb Iḫwān aṣ-Ṣafā’ für das islamische
4
5

3

Denken”, Convegno sugli Ikhwān aṣ-Ṣafā’. Roma, 1981, p. 7.

رسائؿ إخكاف الصفاء :المرجع السابؽ ،ج  ،4ص .154

عبد الجبار بف أحمد اليمذاني :تثبيت دالئؿ النبكة ،تحقيؽ عبد الكريـ عثماف ،دار العربية لمطباعة كالنشر

كالتكزيع ،بيركت ،1966 ،ج 2ص .611
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َّ
أما في
كبذلؾ تتأكد العبلقة السياسية بيف إخكاف الصفاء كالدكلة الفاطميةٌ .

ما يخص الفكر الباطني إلخكاف الصفاء ،فذلؾ يتجمٌى مف خبلؿ نظراتيـ
لمنصكص الشرعية كما سنرل.
الفمسفية كتأكيبلتيـ ٌ

 -2مناذج مً التأّٓل عيد إخْاٌ الصفا:ٛ
اقتبس إخكاف الصفاء كثير مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية
إلعطاء صبغة شرعية لرسائميـ الفمسفية ،كسعيان إلثبات غرضيـ الذم أشار
إليو أبك حياف التكحيدم ٌأكلكا ىذه اآليات الكريمة كاألحاديث الشريفة تأكيبلن غير
و
متعارؼ عميو.
أف لمكتب اإلليية تنزيبلت ظاىرة كىي األلفاظ
يرل إخكاف الصفاء ٌ

المقركءة المسمكعة ،كتأكيبلت خفية باطنية كىي المعاني المفيكمة المعقكلة،

كفي استعماؿ أحكاميا الظاىرة صبلح لممستعمميف في دنياىـ ،كفي معرفة
أسرارىا الخفية صبلح ليـ في أمر معادىـ كآخرتيـ.

1

في سياؽ البرىاف عمى معتقداتيـ يعمد إخكاف الصفاء إلى تأكيؿ اآليات
النار زاعميف
القرآنية ،فيتحدثكف عف الثكاب كالعقاب الحسِّي المكجكد في الجنة ك ٌ
الجنة ىي عالـ
أف جينـ ىي عالـ الككف كالفساد التي ىي دكف فمؾ القمر ،كأف ٌ
ٌ

جينـ ىـ النفكس المتعمقة بأجساد الحيكانات
أف أىؿ ٌ
األركاح كسعة السمكات ،ك ٌ
التي تناليا اآلالـ كاألكجاع دكف سائر المكجكدات.

1
2

2

رسائؿ إخكاف الصفاء :المرجع السابؽ ،ج  ،4ص .113
رسائؿ إخكاف الصفاء :المرجع السابؽ ،ج  ،3ص .54
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أ.مراد قاسمً
أف جينـ ىي خندؽ محفكر،
كمف اآلراء الفاسدة في زعميـ مف يظنكف ٌ

أف ا﵀ تعالى يأمر المبلئكة -
كبير كاسع ،مممكء مف نيراف تشتعؿ كتمتيب ،ك ٌ

قصدان منو كغيظان عمى الكفار -أف يأخذكىـ كيرمكىـ في ذلؾ الخندؽ ،ثـ ٌإنو
كمٌما احترقت أجسادىـ كصارت فحمان كرمادان أعاد فييا الرطكبة كالدـ حتى
تشتعؿ مف الرأس ثانيان كما اشتعؿ ٌأكؿ مرة ،كىكذا يككف دأبيـ أبدا .كىػذا الػرأم
بأف فيو مف الحقد كًقمَّة
عمػى حد زعميـ يعني اإلساءة إلى ا﵀ تعالى كاالعتقاد ٌ

الرحمة لخمقو.

1

ِّ
المحيرة« ،مثؿ مف يعتقد ٌأنو يباشر
أف مف االعتقادات كاآلراء
كيركف ٌ

في الجنة مع األبكار كيمتذ منيا كيزيؿ البكارة ،ثـ تعكد البكارة .كمثؿ مف يعتقد

الجنة كيككف باريو ساقيو .كمثؿ مف يعتقد ٌأنو
كيرل ٌأنو يشرب الشراب في ٌ

الجنة الطيكر المشكية الحاصمة عنده ،فيتحصَّؿ بعد ِّ
تمنيو في الحاؿ،
يتمنى في ٌ
ٌ
ثـ يأكؿ منيا حتى الشبع ،ثـ بعد ذلؾ تطير الطيكر كما تطير في حاؿ الحياة.

أف اإلنساف إذا مات بطمت نفسو ككجكدىا ،كمثؿ مف ال يرجك
كمثؿ مف يعتقد ٌ
كطي الس ِّ
أف
الجنة ٌإال بعد خراب السماكات كطيِّيا
ِّ
ٌ
ِّجؿ لمكتب ،كمثؿ مف ٌ

أف األعماؿ تيجعؿ في
الككاكب تتناثر كتتساقط في القيامة .كمثؿ مف يعتقد ٌ
كفتي الميزاف ،كأف يعتقد سؤاؿ منكر كنكير في القبر مف جسد الميت ،كأف

أف في الجحيـ تنانيف كثعابيف كأفاعي يأكمف الفساؽ ،كما شاكؿ ىذه
يعتقد ٌ
أف جميع ما نطؽ بو األنبياء ،عمييـ
االعتقادات المؤلمة لنفكس معتقدييا مع ٌ

القيامة كميا
الجنة كنعيـ أىميا كعذاب ٌ
السبلـ ،مف صفة ٌ
النار كالعقاب كأحكاؿ ٌ

1المرجع السابؽ ،ج  ،3ص .53
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حؽ كصدؽ ال مرية فييا ،كلكف ليس األمر كما يعتقد ىؤالء الظممة الكفرة ،بؿ
أمر كراء ذلؾ ال يعممو ٌإال ا﵀ كالراسخكف في العمـ«.

1

الناس كلمف ال يعرؼ مف
لعامة ٌ
يقكلكف ٌ
أف البعث كالقيامة أمكر تقاؿ ٌ

فإف ىذا ال يصمح ليـ؛ «كذلؾ
أما الخاص كمف نظر في العمكـٌ ،
األمكر شيئانٌ .

ألف كثي انر مف العقبلء كالحكماء (الفبلسفة) ينكركف خراب السمكات كيأبكف ذلؾ
ٌ

إباء شديدان ،كالجيد ليـ أف يعتقدكا أمر اآلخرة ،كأف ليا ىع ىكدان متأخ انر عف الككف
ن
الرًحـ ،ككما كانت
في الدنيا ،كما كاف في الدنيا مكجكدان متأخ انر عف الككف في ٌ
النفس بعد
أياـ الشيخكخة متأخرة عف أياـ الشباب ...كىي أحكاؿ تط أر عمى ٌ

مفارقتيا الجسد إذا ىي انتبيت مف نكـ غفمتيا فػي الدنيا كاستيقظت مف رقدة

جيالتيا قبؿ الممات« 2.كفي مكضع آخر يثبث إخكاف الصفاء معتقدىـ ىذا
أف المكت ىك
باعتبار أف المكت ىك مجرد اإلنتقاؿ إلى حالة أخرل ،فيـ يركف ٌ

كالدة لمركح 3.فيـ يستشيدكف عمى ذلؾ بآيات مف كتاب ا﵀ الحكيـ ﴿إليو

يصعد الكمـ الطيب﴾ يعني ركح المؤمف﴿ ،كالعمؿ الصالح يرفعو﴾ أم يرِّغبو
فييا ،كىمتو ترقِّيو إلى ىناؾ ﴿كمغفرة مف ا﵀﴾ ﴿كركح كرضكاف﴾ ،كغير ذلؾ
مف اآليات المذككرة في القرآف كأخبار األنبياء ،عمييـ السبلـ«.

4

كما أنكركا في رسائميـ أيضان كجكد إبميس كالشياطيف؛ فاالعتقاد
بكجكدىـ – عمى حد زعميـ – مف اآلراء الفاسدة .يقكلكف« :كمف اآلراء الفاسدة

1
2
3
4

المرجع السابؽ ،ج  ،3ص .62-61
رسائؿ إخكاف الصفاء :المرجع السابؽ ،ج 3ص .441
المرجع السابؽ ،ج 3ص .29
المرجع السابؽ ،ج 3ص .204
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أ.مراد قاسمً
أف ا﵀ خمؽ خمقان كربَّاه كأنماه كأنشأه كسمَّطو َّ
كقكاه عمى عباده متمكنان
مف يعتقد ٌ
في ببلده ،ثـ ناصبو العداكة كالبغضاء ،كىك إبميس كجنكده مف الشياطيف«.1

أف إخكاف الصفاء يتناقضكف مع
يجب اإلشارة في ىذا المكضع إلى ٌ

يقركف بكجكد إبميس كالجف ك الشياطيف في مكضع آخر 2،كىذا إف
أنفسيـ ،فيـ ٌ

أف المؤلفيف جماعة ،اتفقكا في بعض األفكار
د ٌؿ عمى شيءٌ ،
فإنما يد ٌؿ عمى ٌ
كاختمفكا في أخرل.

النار كما
كما ِّ
يؤكؿ إخكاف الصفاء أصحاب األعراؼ بأىؿ المعارؼ ،ك ٌ

الجنة بالعالـ األفبلؾ قائميف« :ككمٌما
أشرنا بالحياة الدنيا عالـ الككف كالفساد ك ٌ
نظر بعيف عقمو إلى نفسو كأبناء جنسو في عالـ األفبلؾ ،كما ىـ فيو مف الركح

تمنى الكصكؿ إلى ىناؾ ،كسأؿ رٌبو المٌحاؽ بيـ ،كما سأؿ يكسؼ
كالريحافٌ ،

ِّ
الصديؽ ،عميو السبلـ ،ككذلؾ إبراىيـ ،عميو السبلـ ،كعند ذلؾ تصير الدنيا
كجنة الكافر".
عميو سجنان كما قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ" :الدنيا سجف المؤمف ٌ
كيككف عند ذلؾ مف أصحاب األعراؼ الذيف ىـ أىؿ المعارؼ ،كما
كصفيـ ا﵀ تعالى﴿ :وبينيما حجاب وعمى األعراف رجال يعرفون كال بسيماىم
ونادوا أصحاب الجنة أن سالم عميكم لم يدخموىا وىم يطعمون﴾﴿ .واذا
صرفت أبصارىم تمقاء أصحاب النار يعني أىل الدنيا﴾ التي في عالـ الككف
ربنا ال تجعمنا مع القوم الظالمين﴾ .كىؤالء الرجاؿ الذيف عمى
كالفساد﴿ ،قالوا ّ
األعراؼ ىـ الذيف مدحيـ ا﵀ تعالى بقكلو﴿ :رجال ال تميييم تجارة وال بيع عن

1
2

المرجع السابؽ ،ج 3ص .61
المرجع السابؽ ،ج 3ص .246
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ذكر ا﵀ واقام الصالة وايتاء الزكاة﴾ كقاؿ﴿ :تتجافى جنوبيم عن المضاجع﴾
فيؤالء ىـ أكلياء ا﵀ الذيف ىـ يتمنكف المكت لما قد تبيف ليـ ما بعد المكت مف
النجاة مف اآلالـ كاألكجاع
الريحاف ك ٌ
الركح ك ٌ
الكجكد المحض كالبقاء الدائـ ك ٌ
جينـ كنيراف«.
كاألسقاـ التي كمٌيا ٌ

1

أف المبلئكة ىـ الككاكب ،فنجدىـ يتأكلكف قكلو
يعتقد إخكاف الصفاء ٌ

أف المبلئكة الحافٌيف
تعالى ﴿وترى المالئكة حافين﴾ قائميف «كاعمـ يا أخي ٌ
بالعرش ىـ حممة العرش ،كىي الككاكب الثابتة الحافة بالفمؾ التاسع مف داخمو،

يحؼ الحاج بالبيت في طكافيـ مف خارجو ،فيـ يسبِّحكف بحمد ربيـ كما
كما
ٌ
لنحن الصافُّون ،وا ّنا لنحن
معموم ،وا ّنا
قام
ُ
ٌ
قاؿ﴿ :وما م ّنا إال لو َم ٌ

بأف مف كراء مراتبيـ كمقاماتيـ أيمك انر أيخرل
كي ُّ
ِّ
قركف ٌ
المسبحون﴾ كيؤمنكف بو ي
ً
الحاج مف
قر
يميـ دكنيا ،كما يي ُّ
ٌ
ىي أشرؼ كأعمى ي
يقصر عمميـ عنيا ،كيقؼ فى ي

بأف مف كراء السمكات البيت المعمكر ،كحكلو جمكع المبلئكة طائفيف
المؤمنيف ٌ
يلكؼ أ و
يلكؼ ،ال يعكدكف إليو أبدان ،كيقكلكف إف ىذا
يحجُّكف إليو في كؿ يكـ أ ى

البيت الحراـ في األرض بحذاء ذلؾ البيت المعمكر الذم في السماء ،كا ٌف ىذه
ات إلى تمؾ
ات إلى تمؾ السُّنف كالمناسؾ أمثًمةه كاشار ه
السُّنف كالمناسؾ أمثمةه كاشار ه

تنس يكيا المبلئكة حكؿ البيت المعمكر«.
السُّنف كالمناسؾ التي ي

1
2

رسائؿ إخكاف الصفاء :المرجع السابؽ ،ج 3ص .56
المرجع السابؽ ،ج 2ص .117
189

التواصلٍت العذد الرابع

2

أ.مراد قاسمً
 .2مصادز التأّٓل عيد إخْاٌ الصفا:ٛ
أشار إخكاف الصفاء إلى ٌأنيـ ألٌفكا اثنتيف كخمسيف رسالة في فنكف العمـ

كغرائب الحكـ ،كطرائؼ اآلداب ،كحقائؽ المعاني ،عف كبلـ الخمصاء
1
يسمكا مصادرىـ الصكفية.
الصكفية.
ٌ
كلكنيـ لـ ٌ

يي ِّ
ؤكد مؤلِّفي الرسائؿ َّ
بأف عمكميـ «مأخكذة مف أربعة كتب :أحدىا

الكتب المصنفة عمى ألسنة الحكماء كالفبلسفة ،مف الرياضيات كالطبيعيات،
كاآلخر الكتب المنزلة التي جاءت بيا األنبياء ،صمكات ا﵀ عمييـ ،مثؿ التٌكراة
كاإلنجيؿ كالفرقاف كغيرىا مف صحؼ األنبياء المأخكذة معانييا بالكحي مف
الخفية ،الثالث الكتب الطبيعية ،كىي صكر
المبلئكة ،كما فييا مف األسرار
ٌ
أشكاؿ المكجكدات بما ىي عميو اآلف مف تركيب األفبلؾ ،كأقساـ البركج،

كحركات الككاكب كمقادير أجراميا ،كتصاريؼ الزماف ،كاستحالة األركاف،
كفنكف الكائنات مف المعادف كالحيكاف كالنبات ،كأصناؼ المصنكعات عمى أيدم
الناس
البشر.كؿ ىذه صكر ككنايات ٌ
داالت عمى معاف لطيفة كأسرار دقيقة يرل ٌ
ظاىرىا كال يعرفكف معاني بكاطنيا مف لطيؼ صفة البارم ،ج ٌؿ ثناؤه .كالنكع

الرابع الكتب اإلليية التي ال يمسيا ٌإال المطيركف المبلئكة التي ىي بأيدم سفرة
كراـ بررة ،كىي جكاىر ُّ
النفكس كأجناسيا كأنكاعيا كجزئياتيا ،كتصاريفيا
لؤلجساـ كتحريكيا ليا ،كتدبيرىا ٌإياىا ،كتحكميا عمييا ،كاظيار أفعاليا بيا
كمنيا حاال بعد حاؿ ،في ممر الزماف كأكقات القرانات كاألدكار ،كانحطاط

بعضيا تارة إلى قعر األجساـ ،كارتفاع بعضيا تارة مف ظممات الجثماف،
1

المرجع السابؽ ،ج 1ص .21
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كانبعاثيا مف نكـ الغفمة كالنسياف ،كحشرىا إلى الحساب كالميزاف ،كجكازىا عمى
الصراط ،ككصكليا إلى الجناف ،أك حبسيا في دركات الياكية كالنيراف ،أك
مكثيا في البرزخ ،أك كقكفيا عمى األعراؼ ،كما ذكر ا﵀ تعالى في قكلو:
﴿ومن ورائيم برزخ إلى يوم يبعثون﴾ كفي قكلو تبارؾ كتعالى﴿ :وعمى
األعراف رجال يعرفون كالً بسيماىم﴾ ،كىـ الرجاؿ الذيف في بيكت ًأذف ا﵀ أف
ترفع كيذكر فييا اسمو ،ال تميييـ تجارةه كال بيعه عف ذكر ا﵀«.

1

فنجدىـ يكردكف نصكص عمى حد تعبيرىـ مف الكتب المنزلة «يقكؿ في
"أييا السمطاف ٌإنما جعمتؾ خميفتي في أرضي ،كألقيت
بعض الكتب المنزلةٌ :
عميؾ اسمان مف أسمائي ،كممكتؾ رقاب عبادم ،كبسطت يديؾ في ببلدم
لتنصؼ المظمكـ مف الظالـ .فإذا كنت أنت الظالـ كتعديت عمى الضعفاء مف
خمقي كالمساكيف مف عبادم ،كصرت أنت الظالـ ،كىـ المظمكمكف ،فأنا ممؾ
الممكؾ كسمطاف السبلطيف ،كأنا آخذ الحؽ منؾ«.

2

كما يذكركف ٌأنيـ استمدكا مف األئمة خمفاء النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ،

أف تعميميـ مستقاة مف معارؼ األئمة 3،في
كبناءان عمى ذلؾ فيـ يشيركف إلى ٌ
حيف معظميا مف كتب التنجيـ كالفمسفة اليكنانية.

كما نجد ليـ اقتباسات مف كتب الصابئة ،كما أشار محمد عبد الحميد
الحراني (ت288ق) 4.كذلؾ
الحمد إلى اعتمادىـ عمى كتابات ثابث بن قرة ّ
1رسائؿ إخكاف الصفاء ،المصدر السابؽ  ،ج 4ص .36

2
3
4

المرجع السابؽ ،ج 3ص .142
المرجع السابؽ .ج  4ص.162
محمد عبد الحميد الحمد :إخكاف الصفا كالتكحيد العمكم ،طبع بالرقة ،سكريا ،1998 ،ص .79
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أ.مراد قاسمً
حراف ككضعو
يتجمى في أخذىـ بمفيكـ القرباف الفمسفي المكركث عف صابئة ٌ

في نفس الدرجة لشعيرة عيد األضحى في الشريعة اإلسبلمية.

1

عبر عنو إخكاف الصفاء
فكرة خمؽ الككف ،كالكحي الذم تتمقٌاه األنبياءٌ ،

بمصطمح فيض البارم عف المجكدات باإلبداع لمعقؿ الفعاؿ الذم يفيض بدكره

النفس الكمية ،كىذه تفيض عمى األنفس الجزئية .ىذه بعينيا النظرية
عمى ٌ
األفمكطينية المحدثة ،مزجكىا بفمسفة فيثاغكرس في األعداد ،كبفمسفة الطبيعييف

الذيف يقكلكف بالعناصر األربعة ،كباإلضافة إلى فمسفة أرسطك القائمة بالييكلي
كالصكرة .

2

يرل إخكاف الصفا أف أرفع منزلة يرتفع إلييا اإلنساف ىي منزلة األنبياء،
أف تماـ منزلة النبي في ست كأربعيف
كيمييـ في المرتبة الفبلسفة كالحكماء ،ك ٌ
خصمة مف فضائؿ البشرية أكليا الرؤية الصادقة ،فإذا اجتمعت ىذه الخصاؿ

في كاحد مف البشر ،في أم كقت مف الزماف ،فإف ذلؾ الشخص ىك المبعكث
كصاحب الزماف ،كاإلماـ لمناس ما داـ حيا 3،كىذا يعني أنيـ يقكلكف باكتساب
النبكة ،كال يؤمنكف بأف محمدا صمى ا﵀ عميو كسمـ خاتـ األنبياء كالمرسميف،
فالنبكة عندىـ درجة يرتقي إلييا الفبلسفة كالحكماء ،كلذلؾ نراىـ يساككف بيف
4

أقكاؿ األنبياء كإبراىيـ كعيسى كمحمد عمييـ الصبلة كالسبلـ ،كسقراط كبمكىر.

1
2
3
4

رسائؿ إخكاف الصفاء ،المصدر السابؽ .ج  4ص .216-215
رسائؿ إخكاف الصفاء ،المصدر السابؽ 3 .ص .168-167
المصدر السابؽ .ج  4ص 103
المرجع السابؽ ،ج 4ص .144
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 .9خامت٘:
أف السبب الرئيسي لظيكر التأكيؿ
لقد ٌ
تبيف لنا مف خبلؿ ىذا البحث ٌ

األكؿ ،أسفر ىذا
الباطني ىك جك الفتنة الذم ساد بيف المسمميف في العصر ٌ
احتجت لمعارضتيا السِّياسية بفضؿ ٌأكلكية أئمة آؿ البيت
الخبلؼ عف فرؽ
ٌ
بمنصب الخبلفة.

استخدـ اإلضطياد الذم عاناه آؿ بيت رسكؿ ا﵀ (ص) كدعاية
لتقكيض حكـ الخبلفة األمكية كالعباسية .فظير بيف أتباع بعض أئمة آؿ البيت
القداح،
يدعي ليـ العمـ المخزكف ،كعمـ الغيب أمثاؿ أبك الخطٌاب كميمكف ٌ
مف ٌ
ككاف ليؤالء مكركث فكرم خارج عف الشريعة ،فقد أشارت المصادر إلى أف
فعكلكا
ميمكف ٌ
القداح كابنو كاف ليـ باع في التنجيـ كأصناؼ العمكـ الفمسفيةٌ .
عمى ىذه العمكـ ك ٌادعكىا لؤلئمة مف أجؿ االنتصار إلى مذاىبيـ.

فبعد حركة ترجمة العمكـ شاعت العمكـ الفمسفية ،كظيرت كتابات ممزكجة
بالفمسفة كالسِّياسة ،كقد تجمى في كتابات أبو حاتم الرازي (ت 322ق) ،أبو
يعقوب السجستاني (ت بعد 360ق) لمصمحة اإلسماعيمية ،ككتابات أبو نصر
مدكنة لمفمسفة بشكؿ مكسكعي ظيرت في
الفارابي (ت339ق) .كلكف أكبر ٌ
القرف الرابع تحت عنكاف رسائؿ إخكاف الصفاء كخبلف الكفاء .ككاف ألفكار ىذه
المكسكعة الفمسفية أثرىا في محيطيا اإلجتماعي ،فقد نقدت النظاـ السياسي
أف ىذه الجماعة حسب المصادر التاريخية التي أشرنا
كالفكرم لعصرىاٌ .إال ٌ
إلييا ،كاف ليا عبلقة باإلسماعيمية .كلـ تكف الصبغة الفمسفية كالصكفية إال
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أ.مراد قاسمً
لباس ستر ألغراضيـ السياسية ،كلـ يكف سبب إقتباسيـ كتأكيميـ الباطني
لآليات القرآنيةٌ ،إال إلضفاء الصبغة الشرعية ألفكارىـ الباطنية.
عكلت عمييا
كشؼ لنا ىذا البحث عف المصادر الحقيقية التي ٌ
الحركات الباطنية باألخص جماعة إخكاف الصفاء ،الذيف يعتبركف الممثٌؿ
أف مصدر
الفكرم ليذه الحركات .فقد اعتمدكا عمى الشرائع السابقة بدعكل ٌ

الديف كاحد ،كعمى كتب الفمسفة لدعـ أفكارىـ الباطنية ،كعمى كتب التنجيـ
ٌ
بأف لؤلئمة عمـ الباطف الذم يعبركف عنيا بالكتب
كأسرار الطبيعة لبلحتجاج ٌ

المصكنة ،كاألسرار المخزكنة كالعمكـ المكنكنة.

1

1

الرسالة الجامعة المنسكبة لممجرطي ،تحقيؽ جميؿ صميبا ،المجمع العممي ،دمشؽ ،1949 ،ج،2

ص.399:
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