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  :مقدمة

 وكـذلك ،المعاصـرین الـدین فالسـفة اهتمامات أهم كأحد الصوفیة بالخبرة االهتمام یبرز

 لیــینكالفالســفة التحلی ،األخــرى الفلســفیة االهتمامــات أصــحاب مــن الــدین فلســفة فــي البــاحثین

 النــاس مــن بعینهــا إال فئــة تمارســها ال خاصــة خبــرة الخبــرة تلــك إلــى یرجــع ذلــكفهــل  وغیــرهم؛

 علــى للتعــرف بعــض الفالســفة خبــرات تســتنفر عقلیــة مغــامرة أغوارهــا ســبر مــن یجعــل بشــكل

الحـال عنـد ویلیـام جـیمس أم  كـان كمـا –عـام  بشـكل الدینیـة الخبـرة تناول بصدد وهم طبیعتها

 الحقیقـة حـول للنقاش مناسبا طرحاا في نظر بعض الفالسفة المعاصرین یرجع ذلك إلى كونه

خبــرة  مــن االســتفادة یســتلزم ممــا ineffable الوصــف علــى متعالیــة حقیقــة بوصــفها القصــوى

 عـن امعرفًیـ اإدراًكـ فیـه تنسـج الـذي الوقـت فـي بـآخر أو بشـكل الحقیقـة بتلـك الصـلة علـى تقوم

 والحالـة الوصـف على المتعالي بین جیمس ربط ما نحو على الحالة هذه في اإلنساني الوعي

 هیــك مــن جــون كــل ذهــب مــا نحــو وعلــى ،الحالــة تلــك فــي بإزائــه الممكنــة noetic المعرفیــة

John Hick ألستون وویلیام William Alston بجیمس؟ مسترشدین  

 یقـف، فـي ال الصـوفیة بـالخبرة المعاصـر لالهتمـام الدافعـة األسباب في البحث أن غیر

 اللغـة طبیعـة مـن المـرة، هـذه ینبـع، ثالث سبب فثمة ،فحسب السببین هذین عند األمر، حقیقة

 كونهــا لغـــة مــن نابعــا الصـــوفیة باللغــة االهتمــام یكــون ال فلمـــاذا الخبــرة؛ هــذه فــي المســتخدمة

 وذلـك ،وهم المتصـوفة معانیها على فتر وتع مصطلحاتها الناس من فئة تداولت وقد مشروعة

 فقـو تتاللغـة  مـن أن Ludwig Wittgenstein شـتیننفتج لـودفیج الفیلسـوف أرسـاه لمـا تبعـا

  ؟ اهمادختسا ىلع

 الصــرفة فــي بالرغبــة المــرة هــذه یتعلــق ال رابــع ســبب األســباب هــذه إلــى یضــاف أنــه إال

 الخبـــرة الدینیـــة مشـــكالت حـــل فـــي اســـتخدامها أو ،الخـــاص الطـــابع ذات الخبـــرة بهـــذه المعرفـــة

 باعتبارهــا كلــه، لــذلك خــالف إلیهــا، بــالنظر یتعلــق بــل لغتهــا، بداللــة االهتمــام أو ،عــام بشــكل

. جــون الفیلســوف المعاصــرلیــه إ ذهــب مــا نحــو علــى اإلنســانیة الخبــرة فــي متجــذرة عامــة خبــرة

  .John N. Findlay فندالي

  :التصوف دراسة في منھجیة جوانب -١

" The Logic of Mysticism التصـوف منطـق" ـبـ المعنون عمله في )(فندالي ویبدأ

  :مما أسماه بالجوانب المنهجیة في دارسة التصوف قائال
                                                           

)(   ھو جوننمییر فندالي)وتمی�ز من�ذ ص�باه بحب�ھ ل�تعلم اللغ�ات. ، ولد في بریتوریا بجنوب إفریقی�ا)١٩٨٧ - ١٩٠٣، 
بس�عة إطالع��ھ عل��ى الفك�ر الفلس��في، فكان��ت فك�ان أن تعل��م الالتینی��ة والیونانی�ة فض��ال ع��ن الفرنس�یة، وتمی��ز أیض��ا 

كسفورد جعلت�ھ یھ�تم ك�ذلك بالفلس�فة أإال أن دراستھ الجامعیة في . جسون وھیجلبر قراءتھ في مقتبل عمره لھنري
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قالت المفــــاهیم والتأكیــــدات والــــتع...أقصــــد دراســــة ...ننـــىإ"

reasoning وكــذلك اللغــة  ،تصــوفیة أن تكــون التــى یمكــن

الجزئیـــات عـــن نفســـها عـــن  هالخاصـــة بهـــا التـــى تعبـــر هـــذ

 قواعـد هنـاك تكـن لـم إذا مـا فـي رؤیـة أرغـب وٕاننـي ،طریقها

 وما الصوفیة، المفاهیم والتأكیدات تلك تحكم مرشدة مبادئو 

ــــم إذا ــــن ل  أو validity صــــحتها عــــن األســــئلة طــــرح یمك

 المناقشـات األخـرى حقـول في ذلك یمكننا مثلما لها افتقادها

  .)١("واألخالق probability االحتمال مثل

 الدراسـة أن أوالهمـا الـبعض؛ بعضـهما علـى متـرتبتین نقطتـین لـىإ السـطور هـذه وتشیر

 خبــرة كونــه مــن منطلــق ولــیس يمفــاهیم معرفــي منطلــق مــن لــه دراســة هــي للتصــوف الالزمــة

 اشـرحً  الفلسـفي للنقـاش عضختلذلك،  تبعا للتصوف، المفاهیمیة ةالدراس أن وثانیهما روحانیة،

  .لذلك قابل آخر مجال أي شأن شأنها" اوتفسیرً 

 سیالترسـت مؤلفـو مـن ةالرئیسـ مكوناتهـا فندالي فیستمد للتصوف المفاهیمیة الدراسة أما

Walter Stace والفلسفة التصوف" ـب الموسوم الشهیر Mysticism and Philosophy"، 

 التصـوف مـن نـوعین یشـكل مـا المتصـوفة خبـرات هسیتسـمن في استخلص الذي المؤلف وهو

ـــــف طابعـــــه منهمـــــا لكـــــل ـــــوع أمـــــا اآلخـــــر، عـــــن المختل  االنبســـــاطي التصـــــوف فهـــــو األول الن

extroversive، االنطوائي التصوف فهو الثاني النوع وأما introversive یقول وعنهما:  

 میـز –واالنطـوائي  االنبسـاطي التجربة من انالرئیس النوعان"

 .مختلفـــة أســـماء لهمـــا ووضـــعوا الكتـــاب، مـــن كثیـــر بینهمـــا

ــوعویســمى  ــر الن ــالطریق" األخی ــاطني ب  التأمــل تصــوف أو" الب

النـوع األول بـالطریق الخــارجي  یســمى أن ویمكـن" .. البـاطني

 تنظـر االنبسـاطیة التجربة والفرق الجوهري بینهما هو أن... 

                                                                                                                                                               
ولق�د س�افر إل�ى . فك�ان تعلم�ھ األلمانی�ة أیض�ا ،القدیمة وباألخص فلسفة أفالطون، وقد استمر ف�ي اھتمام�ھ باللغ�ات

محدثین مث�ل برنت�انو وم�اینونج وھوس�رل، ولق�د قاب�ل فالس�فة أیض�ا لاولكن ھذه المرة الفالسفة  ،ألمانیا وھناك قرأ
الفالس�فة،  عم�رس�ل؛ ول�م یتوق�ف تواص�لھ و ابن�ولكن كان ذلك أثناء وجوده في أمریكا الشمالیة فكان تعرفھ بکار

  :من أعمالھ و. وقد حدث أن عاد إلى إنجلترا مرة أخرى ولكن إلى كمبردج حیث تقابل مع موروفتجشتین
1. Values and Intentions, 1961. 
2. The Discipline of the Cave, 1966. 
3. The Transcendence of the Cave, 1966. 
4. The Ascent to the Absolute, 1970. 
1- Findlay John, N., "The Logic of Mysticism, Religious Studies, Vol.2, No. 2, (Apr. 

1967), pp.145 - 146 
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 التجربـــة حـــین تنظـــر فـــي الحـــواس، خـــالل مـــن الخـــارج إلـــى

 اإلثنـان إلـى ویصـل الـذهن، طریـق عـن الباطن إلى االنطوائیة

 أفلـوطین علیهـا أطلق التي هي" مطلقة وحدة إدراك في القیمة

ــة فــي ربمــا المــدرك، الشــخص معهــا یتحــد" الواحــد"اســم   هوی

بالواحـــد ) ... یتحـــد(ف ... االنطــوائي  أمـــا التصـــوف. واحــدة

 الحــال هــو كمــا(كثــرة لا خــالل مــن التــي نراهــا كالوحــدة ال ،...

 مـن وخالیة تماما عاریة بل  كوحدة ،)االنبساطیة التجربة في

  .)١("نوعها كان أیا الكثرة

 التصـوف مـن النـوعین هـذین بـین یجمـع مـا ثمـة أن سیسـت قالـه ما مرددا فندالي ویرى

 فـــي األولـــى الســـمة كانـــت فـــإذا ن،بـــیِّ  اخـــتالف مـــن بینهمـــا مـــا رغـــم الوحـــدة ســـمة اتحدیـــدً  وهـــو

 unifyingموحدة رؤیة هي بالعالم الضروریة صلته في الحقیقة مبدأ عن ياالنبساط التصوف

vision "واحــد الكــل"بصــیغة  عنهــا معبــراAll is one"، كثــرة فــي یــدرك الواحــد ذلــك وأن 

 للتصـوف األولى السمة فإن أفلوطین، ذلك إلى ذهب كما –تماما  خاللها ومن الموضوعات،

 التصــوف ذلــك إلیهــا یســتند التــي الموحــدة رؤیــةال ألن نظــرا ذلــك؛ خــالف علــى هــي االنطــوائي

 هو الواحد بأن القول من وبدال للعالم، التجریبیة المحتویات عن التام البعد هي في االنطوائي

  .)nothing (٢ أنها أي empty وفارغة void خاویة وحدة هي الوحدة بأن القول یكون ،الكل

 ذهـب كمـا تمامـا تنعكسـان للواحـد المتعارضـتان السـمتان فهاتـان بـذلك يفنـدال والیكتفـي

ــــى أیضــــا سیتســــ ــــالیتین الســــمتین عل  والتصــــوف االنبســــاطي التصــــوف ســــمات مــــن لهمــــا الت

 صــلته خــالل مــن االنبســاطي التصــوف فــي الواحــد إلــى النظــر حالــة فــي أنــه ذلــك االنطــوائي؛

 وحضور عیةوا وحیاة باطنیة، ذاتیة بوصفه إلیه النظر ذلك عن ینتج فإنه ،)الكثرة وأ(بالعالم 

 امكانًیـ ال باعتبـاره الواحـد إلى ینظر فإنه االنطوائي التصوف في أما والعالم، األشیاء في حي

Spatial-non ازمانیً  والtemporal –non مشتبك غیر أیضا وباعتباره uninvolved مـع 

  .)٣(شيء

علـــى ســـمة الوحـــدة المســـتمدة مـــن الحـــدیث الصـــوفي ومـــا وقـــد ركـــز  فنـــدالى یظهـــر هنـــا

االنبســاطي،  التصــوف لــه عــرضی الــذي النحــو علــى الكثــرة علــى باشــتمالها القــول مــن یتبعهــا

                                                           
 العام�ة الكت�اب، المصریة الھیئة إمام، الفتاح عبد إمام. د وتقدیم وتعلیق ترجمة ،"التصوف والفلسفة"س، یتوالترس  )١(

 .٧٩ ص ،٢٠١٢
(2)  Findlay, op. cit., p. 151. 
(3)  Op. cit. Loc. Cit. 
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 حــاالتلالخــارجي  التجریبــي الفحــص علــى العتمــاده لســتیس قــدهن مــن الــرغم علــى فإنــه ولــذلك

 نظـرا دٍ جـمُ  ه غیـرآر  الـذي األمـر منهـا، عامـة سمات الستخراج الصوفیة الممارسات من فردیة

 ثمـة أن علـى فـي نظـره، یـدل، ال تجریبیـة المالحظـة الصوفیة السمات من العدید اجتماع ألن

 كدراســة بهــا یعتــد متماســكة بالضــرورة عقلیــة وحــدة ینشــد هــو بینمــا بینهــا، تــربط عقلیــة ضــرورة

 فـــي ســـتیس اتبعـــه الـــذي علـــى المـــنهج ضـــمنیا وافـــق أنـــه إال )۱(والعـــالم اإلنســـان لفهـــم أساســـیة

 الواحـد بـین تطـابق بـل توافـق سـعیه إلیجـاد فـي أثـره لـه كـان مما ،الصوفیة للممارسات دراسته

 اتضـح مـا هـو وهـذا ،الفلسفي والمطلق تستوعب االختالفات وحدة من عنه یعبر بما الصوفي

 للعقـل frame إطـار هـو باألسـاس التصـوف بـأن القـول إلـى derived مسـاق إني" :قوله من

 مـن ،بعینهـا منطقیة سمات له خاص من نوع اموضوعً  به ویقصد ما، نوع من بمطلق مرتبط

 علــى التأكیــد فــي المطلــق مفهــوم فنــدالي اســتخدم كیــف: نفســه یطــرح الــذي الســؤال فــإن هنــا

 الــذي ومــا لالختالفــات؟ المســتوعبة الوحــدة نظــره، فــي مثــل،ی يذالــ للتصــوف األساســي الطــابع

 عـن حدیثـه خـالل مـن ذلك عن اإلجابة فلنلتمس نفسه؟ الفلسفي المطلق مفهوم من علیه ركز

 اإلنسـانیة الحیـاةو  ككـل العـالم ینسـق تعبیـره، حـد علـى ،صـوفیا مطلقـا صـار وقد المطلق صلة

  .خاص بشكل

  :اإلنسانیة والحیاة العالم ونسق المطلق -٢

 ذاتـه وفـي بذاتـه ضـروري وجـود فهـو الصـوفي المطلـق ذلـك سـمات عن فندالي یتحدث

 العالم أشیاء علیه تعتمد بینما ،شئ على وجوده في یعتمد ال أنه معناه وهذا شئ، یشرطه فال

ــــم وجودهــــا، فــــي ــــهإ ث ــــیس ن ـــدأ مجــــرد ل ــــل ،العــــالم لنســــق مبـ ــــه وجــــود هــــو ب ــــهذاتی ل ــــهو  ت  فردیت

singleness وتفرده uniqueness أیضا.  

وشــلنج لمــان وهــم فشــته األأن تحــدث عنــه المثــالیون  قســب وتلــك ســمات تشــبه تمامــا مــا

 انبثـاق خطةفهل معنى ذلك أنه تابع هؤالء المثالیین في  ،وهیجل من سمات للمطلق الفلسفي

 إلـى شـي معـه لـیس واعٍ  نشـاط مـن وتحولـه ذاتـه مـع جدلـه طریـق عـن المطلـق ذلك من العالم

 وعـــالم األنـــا ةیـــذات إلـــى لـــذلك اتبًعـــ نقســمفی لذاتـــه، اموضـــوعً  یتخـــذها ذاتـــه ســـوى جـــدیال  نشــاط

 واكتمالـه الفلسـفي النسـق غـرض یكـون بحیـث هتفشـ بتعبیـر أنـاالال هـو عنهـا غریب موضوعي

 وجـوده منبـع إلـى هیجـل، بتعبیـر عنهـا المغتـرب الذات عن المنفصل الجزء ذلك عودة في هو

 للعـالم الكلـي تصـورهم فـي المثـالیین هـؤالء تـابع فنـدالي أن ذلـك معنـى فهل أخرى؛ مرة الذاتي

  واألشیاء؟
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 ففي. اللحظة هذه في بوضوح یظهر فندالي لفكر االنتقائي الطابع نإ األمر حقیقة في

المطلـق  مفهـوم مـن ایضـا یسـتفید فإنه ،الواحد عن أفلوطین مفهوم من فیه استفاد الذي الوقت

 واغترابــه ذاتــه، عــن انفصــاله بقضــیة یتعلــق فیمــا خاصــة مــاناألل المثــالیون لــه عــرض كمــا –

 عـن مغتربـا مطلقـا ذاته الوقت في هو للوحدة كمبدأ المطلق یكون ال فلماذا أدق، بتعبیر عنها

 النفصـــال معـــرض بمثابـــة العـــالم ذلـــك معـــه یكـــون مختلفـــة صـــور وفـــي مختلفـــة بـــدرجات ذاتـــه

 نفســه العــالم ذلــك یكــون بحیــث ذلــك بعــد تكــذا خاصــیته تجلــی ثــم العــالم، أشــیاء عــن المطلــق

 لــه المطلــق بــأن ذلــك يفنــدال ویوضــح .)١(أشــیائه؟ خــالل مــن المطلــق ظهــور قلتحقــ معرضــا

 لكونـه شـائع متنـاه موضـوع أي عـن مفهومـه فـي مختلف ألنه نظرا سواه ما على التعالي سمة

  .بشكل عرضي موجودة العادیة ىاألخر  الموضوعات بینما ،بالضرورة بذاته اموجودً 

 بمـا والضـرورة بـاالختالف الوحـدة صلة حول الفلسفي النقاش ذلك إلى فندالي ویضیف

 اإلنســـانیة الحیـــاة مـــن نظـــره، فـــي ،مســـتمدا جانبـــا والموضـــوعیة الذاتیـــة وكـــذلك ،عرضـــي هـــو

ــذلك كموضــــوع قفــــالمطل نفســــها، ــ  اإلنســــاني؛ للعقــــل دائمــــا احتیاجــــا یمثــــل الفلســــفي النقــــاش ل

 كمكــان إلیــه آخــر ینظــر أو كمــادة أحــدهم یــراه كــأن المطلــق إلــى النظــر فــي النــاس فــاختالف

 فـي ضـروري كجـزء بـالمطلق المنـاداة أهمیـة یثبـت للمطلـق النـاس رؤى مـن ذلك غیرو  منطقي

 التجریبـي العـالم علـى فـالعلو. )٢(التجریبي العالم عن ترتقي أن لها أرید ما إذا اإلنسانیة الحیاة

 ذلـك یتحقـق أن علـى العـالم ذلـك مـن هـذه الحالـة فـي أعلى لمطلق قیمة البشر ننشدا یقتضي

 الـذي الوقـت ففـي نقـص؛ انـبجو  مـن بـه مـا عنـه رغـم باالنفصـال ولـیس ذاته العالم خالل من

 یستفید فإنه ،االختالف عنها یفیض التي الوحدة عن هأفلوطین مفهوم من يالفند منه یستفید

 یعتریــه ومــا الحســي العــالم عرضــیة علــى بتأكیـده منــه أیضــا مــن أفلــوطین ســلبیة بطریقــة ولكـن

 هـو فـالمطلق قیمـي، طـابع ذات وحـدة السیاق عن هذا في یتحدث ألنه انظرً  وذلك ،نقص من

 یعمـل ال وهـو ،quasi – absolutesشبه مطلقـات سوی آخر اشیئً  لیست التي القیم مجموع

 ،الفیلســوف بـذلك تـأثره فیــه یبـدو نحـو دمجهــا علـى علـى یعمـل بـل ،فحســب بینهـا الجمـع علـى

  .األول العقل عنها یفیض انیةثعقول  وكأنها هةیالشب المطلقات تلك تظهر حیث

 لقیمـة اتجسـیدً  واحـد آن فـي فإنـه ،كلهـا لقـیما مجمـوع لكونـه المطلـق نأ ذلـك إلى أضف

 مـن سـمات أصح بمعنى منتقیا أو مستفیدا awe الرهبة لقیمة تجسید هو مثلما bliss الغبطة

  .)٣(ستیس لها عرض كما السواء على االنطوائي والتصوف االنبساطي التصوف

                                                           
(1) Ibid p 154 
(2) Ibid p 153-154 
(3)  Ibid p 153 
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عــدة  أطــراف بــین بالعــالم المطلــق صــلة عــن حدیثــه فــي یجمــع إنمــا فنــدالي فــإن وهكــذا

 عـن الوحـدة العالم نشأةي ف الحدیث كان فإذا الصلة؛ لتلك خاللها من ینظر التي للزاویة طبقا

 فـــي تیاجـــهواحالعـــالم  عرضـــیة عـــن الحـــدیث كـــان وٕاذا أفلـــوطین، فلســـفة إطـــار فـــي یكـــون فإنـــه

 والمثالیـة بـأفالطون متأثرا یظهر فإنه ،العالم ذلك على بتجلیاته یظهر مطلق إلى نفسه الوقت

  .أیضا األلمانیة

 الفیلســوف أو بهــذا یــهف تــأثر لتأویــل آراؤه تخضــع أن علــى الطریــق یقطــع أن أراد ولعلــه

 إلـى فإنـه یـذهب لـذلك أخـرى، فلسـفة مـن الزاویة هذه أو ما فلسفة من التي الزاویة تلك أو ذاك

 human إنســـانیا اتجاهـــا یعكـــس إنمـــا والعـــالم )١(المطلـــق وحـــدة عـــن الصـــوفي الحـــدیث أن

attitude، ینشـد وال ،ناحیـة من العرضیة الجزئیة األشیاء طبیعةیعبر عن اتجاها  یعكس أي 

 المتعــالي باالتجــاه یكــون مــا أشــبه اتجــاه فهــو حســي، لمــا هــو خارقــا مصــدرا أخــرى، ناحیــة مــن

transcendental  وتلــك حالــة انتقائیــة أخــرى حیــث یفــرض العقــل شــروط  ،يانطالكــبــالمعنى

ألمر الذى یتطـابق مـع مـا یعرضـه منطـق ا ،هاربط بین جزیئاتلا يف على الخبرة الذاتیةالذانیة 

  .)٢(نظره عن عالم مترابطة جزئیاتهالتصوف في 

 یزیـل اغترابـه أن أراد إذا الصـوفیة الوحـدة منطق یلتزم أن علیه اإلنسان فإن ذلك وعلى

 المنطـق التـزام ذلـك فـإن ولـذلك العرضـي؛ الحسـي بالعـالم المرضـى وتعلقـه الحقة، طبیعته عن

 تفســیر أال وهــو ،بــه القیــام عــن الصــوفیة غیــر النظــرات عنــه عجــزت بمــا یقــوم أن شــأنه مــن

 یشـعر مـا مـع بعـض األفـراد شعور تشابه المثال، سبیل على ومنها، اإلنسانیة الظواهر بعض

 ففهـم زمانیـة، أو بیـنهم مكانیـة الفاصـلة المسـافة كانـت سـواء عـنهم متباعـدون آخـرون أفـراد به

 ...حـدةالو  عـن مغتربة صورة"باعتبارهم  جمیعا إلیهم النظر المنطق لهذا وفقا یتطلب اآلخرین

 األفـراد تقییمـات نإ حتـى ،"خبرة  اآلخـرین في حاضر هو مافی نفسها عن تعبر التي القصوى

 نطـاق فـي إلیهـا بالنظر شرعیتها تلتمس ،وغیرها والعدالة كالخیریة ،الكلیة للمعاني حیاتهم في

  .)٣(هماهتمامات

 یمكـن أن مـا أیضـا،على نـداليف نظـر فـي ینطبـق، األخالقیـة المعـاني على ینطبق وما

في  ما بینهافی اختالفها من الرغم فعلى ذاتها؛ الدینیة لألنساق تفسیر من الوحدة منطق یسدیه

                                                           
(1) Ibid p 153 
(2) Ibid., pp. 159-160. 
(3) Ibid., p. 160. 
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 الشـخص رغم اغتـراب االختالف ذلك وراء نمكت عمیقة وحدة ثمة أن إال والشعائر التصورات

  .)١(القیم مبدأ أو الوجود مبدأ عن قوله، حد على اإلنساني،

 للنظـرفعلـى الـرغم مـن وجـود طـرق صـوفیة  الصوفیة، األنساق على أیضا ذلك ویسرى

 وجـود إمكـان مـن یمنع ال ذلك أن إال طرق، عدة هناك بل – ولیست طریقة واحدة – لألشیاء

 فإنــه لهــذا كلیــة؛ االختالفــات إلغــاء معنــاه ذلــك یكــون أال شــریطة تحقــق وحــدتها بعینهــا طریقــة

 :یقول

االعتبارات .. فقط  یبرر أو یشرح أن ینبغي ال الصوفي النسق إن"

 disunity الفرقــــــــــة یوضـــــــــح أن یجــــــــــب بـــــــــل ،لخبرتنــــــــــا الموحـــــــــدة

 والســــــــــــوء imperfection والــــــــــــنقص confusionواالضــــــــــــطراب 

badness ــذلك یكـــون أن یجـــب أنـــه ذلـــك.. العـــالم الـــذي یظهـــره  لـ

ســــطح العــــالم  integrateأن یــــدمج  )بإمكانــــه... ( منطقــــا النســــق

  ).١٢("مبینا بذلك كیف أن كلیهما ضروري بالنسبة لآلخر ،بمركزه

  :أیضا ویقول

 والهویـة االغتـراب تجعـل أن بإمكانهـا للتصوف صورا هناك إن"

... الــبعض  بعضــهما علــى یعتمــدان deep identity العمیقــة

ــددة  صـــور فــــي نفســـه عــــن یغتـــرب أن ینبغــــي فـــالمطلق ... محــ

 التغلـــــب یـــــتم حتـــــى اغترابهـــــا مـــــن یقلـــــل أن معـــــه یمكـــــن بشـــــكل

  .)٢("علیها

 جدل إلى باألساس یرجع إنما البعض بعضها عن الصوفیة الصور تلك اختالف وكأن

 ایـذانً إ یكـون ذلـك فـإن ،مـن جدیـد الـذاتي منبعـه إلـى العـالم نسق عاد ما فإذا ذاته،مع  المطلق

  .المطلقة هویتها أو الموحد أصلها إلى الصور تلك عودة ثم ومن االختالف، ذلك بزوال

ــذلك ،هیجــــل كفلســـفة بعینهـــا اتففلســـ ثمــــة أن یفنـــدال یـــرى هنـــا مـــن  بــــه نـــادى مـــا وكـ

 نســق نمــوذج لــونثیم Meister Ekhartایکهــارت مایســتر أمثــال مــن المســیحیون المتصــرفة

 مختلـف؛ هـو بینمـا ،والتكامـل الـدمج علـى تقـوم التـي الوحـدة ولكنهـا ،الوحـدة علـى القائم العالم

 فلمـاذا ؛"مولـوجيز و ک-أنطـو" مسـتوى إلـى واالخـتالف الوحـدة بـین الجدل بذلك یمتد فإنه ولذلك

                                                           
(1) Ibid., p. 161، 
(2) Op. cit. loc. cit 
(3) Op. cit. loc. cit. 
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 الوحــدة وعــالم ،المضــطرب الالعقالنــي الحســي العــالم mediate یتوســط عــالم ثمــة یكــون ال

مـرة  یعـود بـذلك وهـو ذاتـه، عـن المطلـق اغتـراب علـى بالتغلـب إلیـه الوصـول یتم الذي الخالدة

  :قائال األفالطونیة المؤثرات إلى أخرى

 فــي متحققــة والوجــود للخبــرة مســتویات هنــا تكــون أن ینبغــي"

 األشـیاء managed تـدار... وفیهـا  بعدها، وما الحیاة هذه

 عمومیــة أكثــر المنشــودة الحیــاة هــذه وتصــیر ،أفضــل بشــكل

 بـــل معـــا، مشـــترك هـــو ومـــا الشخصـــي للمیـــل اتســـاقا وأكثـــر

 حتــى الحســي العــالم فــي األشــیاء مــن أكثــر بــالقیم ومحكومــة

  .)١("األقصى مداها إلى الصوفیة بالوحدة الوصول یتم

 علـى تجریبیة، مادة وجود في إال ممارسته یمكن ال نشاط نظره، في الصوفي، فالنشاط

أو فـي  األوسـط العـالم  أوفـي الحسـي العـالم فـي المـادة تلـك التماس تم سواء تعضده قوله، حد

 الــذي النشــاط ذلــك هــو إجمــاال التصــوف بــأن ذلــك یلخــص وهــو ،)٢(الصــرف الروحــاني العــالم

 لحیــاتهم ضــروریة background خلفیــة بمثابــة فإنــه ولــذلك ،بالوحــدة للشــعور بالبشــر یــؤدي

 تعـــددت مهمـــا وحـــدتها ســـوی أخـــرى شـــیئا لـــیس الـــذي depth عمقهـــا إلـــى یأخـــذهم أنـــه طالمـــا

 اخـتالف رغـم البشـر جمیـع تغطـي سـماء بمثابـة التصـوف فـإن ولذلك فیها، االختالف مظاهر

  .)٣(إلیها همتنظرا

   

                                                           
(1) op. cit. loc. cit 
(2) Ibid., p. 161، 
(3) op. cit. loc. cit 



  ٩١٣  

  :ةمتاخلا

 واضـح میتـافیزیقي طـابع ذات قـراءة وهـي ،للتصـوف فنـدالي جون قراءة هي فهذه وبعد

هــذا  قصــرها التــي تلــك ،العــالم نســق فــي المتحكمــة المبــادئ فــي البحــث علــى تقــوم ألنهــا نظــرا

 التصـوف یفقـد الأ أخـرى جهة من أراد فندالي وألن .واالختالف الهویة مبدأي على الفیلسوف

 الجـدل ثـوب وربـه المتصـوف بـین الصـافیة الصـلة ألبس فإنه ،اإلنسان یمارسه كنشاط حیویته

 بقیمـة اإلحسـاس علـى تـارة افًـقمتو  حدیثـة واالخـتالف الهویـة مبـدأي عن حدیثه فكان ،الفلسفي

 الفلسـفي المبـدأ بعـودة فقـط تحقـقت ال والتـي الموضـوعي، الحسي العالم إلیها یفتقد التي الذاتیة

 علـى أخـرى تـارة ومتوقفـة الحقـة، ذواتهـم إلـى البشـر بعـودة أیضـا یتحقق بل ،الذاتي أصله إلى

 مـن ما وكل ،معتاد هو وما ،الحس في ممثلة العالم، هذا في االختالف عناصر على اإلبقاء

  .الوقت من برهة اهیطمس أو ،العمیقة الكونیة الوحدة في یؤثر أن شأنه

 .أفالطون من وأخیرا هیجل من ثم أفلوطین من عناصر بین يالدنف جمع كان هنا من

 مبــادئ إلــى فنــدالي نظــر فــي المتصــوف، اســتناد هــل: نفســه یطــرح الــذي الســؤال فــإن ولــذلك

 أبعــده بالتــالي وهــو  الممیــز الروحــاني هطابعــ حســاب علــى جــاء وعقالنیــة یقظــة تكســبه ةیفلســف

 األنســاق أو ،األدیــان واقــع عــن بالحــدیث فنــدالي جانــب مــن االكتفــاء هــل الــدین؟ ســاحة عــن

 منطق على إصراره أن یبدو وشرعیتها؟ أهمیتها ثباتإل كافیا كان التصوف أنساق أو ،الدینیة

 الجــدال حتــى تتجــاوز خاصــة طبیعــة مــن بــه یتمتــع مــا حســاب علــى كــان وعقالنیتــه التصــوف

  .فلسفیا تسویقها إلى المفكرون سعي ولو الفلسفي
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