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الت�ص ُّوف الإ�سالمي (املراحل ..الأبعاد ..امل�صادر)
�أمين البيماين

وتغيت ِق َيم الإن�سان املعا�صر؛ مل يجد البع�ض �سوى االرمتاء يف �أح�ضان «ال�صوفية» للح�صول
َب ْعد �أن ازدادت املطامع الدنيوية ،وتكالبتْ ال�صراعات الأيديولوجيةَّ ،
على الراحة النف�سية وال�سعادة الوجدانية والقرب من اهلل .ولنا وقفة هنا ومناق�شة مع مقال جميل حمداوي يف جملة الت�سامح حول «الت�صوف الإ�سالمي ومراحله».
بادئ ذي بدء ،ال بد لنا من تعريف الت�صوف ،ثم التطرق ملوا�ضيعه ومراحله ..فالت�صوف (لغ ًة) تتعدَّد م�شاربه وتتنوع م�صادره ،وم�صدر الت�صوف من الفعل الثالثي
املجرد «�صوف» ،وت�صوف �أي �صار �صوفياً وحتلى ب�أخالق ال�صوفية املتعبدين ،وترتبط به م�صطلحات �صوفية ،وال�صوفة ،و�أهل ال�صوفة ،وال�صوف ،وال�صفاء وال�صفو.
وب��ع��د بحث عميق وتفنيد للعديد م��ن الآراء والأق����وال التي
ُتخ ِرج الت�صوف من معناه احلقيقي؛ وجدنا �أن الت�صوف يرجع
�إىل لب�س ال�صوف يف اللغة؛ حيث يقول اب��ن خلدون يف مقدمته
امل�شهورة« :والأظهر �إن قيل باال�شتقاق �إن��ه من ال�صوف ،وهم يف
الغالب خمت�صون بلب�سه ملا كانوا عليه من خمالفة النا�س يف لب�س
فاخر الثوب �إىل لب�س ال�صوف» .و�أول من �أخذ لقب ال�صويف هو �أبو
ه�شام ال�صويف املُتوفى �سنة  105هـ ،ويرى امل�ست�شرق ما�سينيون �أ َّن
عبدك ال�صويف املُتوفى �سنة 210هـ هو �أول من حظي بهذا اللقب.
�أمَّ��ا ا�صطالحاً ،فالت�صوف عبارة عن رحلة عرفانية وجدانية
روحانية متطهرة من الذنوب و�أو�ساخ الدنيا ومتاعها و�شهواتها
وملذاتها ،مُتوجِّ هاً �إىل احل�ضرة الربانية عرب امل��ع��راج النوراين
الإل��ه��ي لي�صل �إىل املع�شوق ال��رب��اين ،متوجاً بالو�صال والك�شف
الإل��ه��ي وال��ق��رب م��ن اخل��ال��ق .وال�����ص��وف��ي��ة لي�ست ف��رق��ة م�ستقلة
بذاتها؛ و�إمنا ميكن احلديث عن معتزيل �صويف ،ون�صراين �صويف،
وي��ه��ودي ���ص��ويف ،وم�سيحي ���ص��ويف...وغ�يره��م م��ن امل��ذاه��ب واملِلل
الأخرى.
وح�سب ابن خلدون ،ف�إن للت�صوف موا�ضيع �أربعة ..هي:
 -1املجاهدات وحما�سبة النف�س على الأعمال.
 -2الك�شف واحلقيقة املدركة عن عامل الغيب كاملالئكة والوحي
والنبوة.
 -3الت�صرفات يف ال��ع��امل ب���أن��واع ال��ك��رام��ات ،وه��ي تختلف عن
معجزات الأنبياء.
� -4ألفاظ �صدرت �أثناء االنت�شاء الذوقي للمت�صوف ،ويطلق
عليها ال�شطحات ،وقد يكون يف مرحلة ال يعي ما يقوله ويردده،
�أو يكون مت�أثراً بفل�سفة خارجية كما �سنذكر من �أمثلة الحقا
للحالج وابن الفار�ض وغريهم.
ُ
وبطبيعة احلال ،مل ي�أتِ الت�صوف كالكتاب الذي �أنزِل دفعة
واحدة؛ و�إمنا بد�أ وتطور عرب مراحل عديدة كالتايل:
�أ -مرحلة الزهد :انبثقت بوادرها يف القرن الأول الهجري
م���ع ب���داي���ة ال���دع���وة الإ���س�لام��ي��ة ،وج�����اءت �آي�����ات ت��دع��و ل��ل��زه��د
واالب��ت��ع��اد ع��ن م��ل��ذات احل��ي��اة واال���س��ت��ع��داد ل��ل��م��وت والآخ�����رة:
«�أَ ْل�� َه��ا ُك�� ُم الت َكا ُث ُر حَ تى ُز ْر ُ ُ
ت ا ْلَ�� َق��ا ِب�� َر» (التكاثر .)2-1 :و آ�ي��ات
�أخ��رى ت��دل على احل��ب الإل��ه��ي« :وَال�� ِذي َ��ن �آَمَ�� ُن��وا �أَ� َ��ش��د حُ باً ِلِ»
(ال��ب��ق��رة .)165:ومن �أمثلة ه���ؤالء الزهاد اخللفاء الرا�شدون،
و�سلمان الفار�سي ،و�أبو ذر الغفاري.

ب -مرحلة الت�صوف ال�سني :ظهر هذا الت�صوف يف القرن
ال��ث��اين ال��ه��ج��ري ،وذل��ك بعد انت�شار الإ���س�لام وتو�سع الدولة
الإ����س�ل�ام���ي���ة ،وان��ت�����ش��ار ال��غ��ن��ى واجل�����اه وال���رخ���اء وال��رف��اه��ي��ة
وان��خ��راط النا�س يف احلياة .فظهرت جمموعة مت�صوفة من
الزهاد ال�سنيني الذين ابتعدوا عن الدنيا وانعزلوا عن النا�س
وال�����س�لاط�ين .وم���ن �أم��ث��ل��ت��ه��م ال���غ���زايل ال���ذي ح���اول التوفيق
ب�ين ال�شرع والت�صوف ،ليظهر ذل��ك جل ًّيا يف كتابيه« :املنقذ
من ال�ضالل» و«�إح��ي��اء علوم ال��دي��ن» .وكذلك رابعة العدوية
امل� ِّؤ�س�سة لأحد مذاهب الت�صوف الإ�سالمي ،وهو مذهب احلب
الإلهي .وملا كان احل�سن الب�صري معروفاً بنزعة اخلوف حتى
قال عنه معا�صروه�« :إنه كان دائماً ك�أنه عائد من جنازة»؛ ف�إن
رابعة العدوية معروفة بنزعة احلب الرباين ،وقد قالت:
عـرفت الهـوى مذ عرفت هـواك...
و�أغـلـقـت قلـبـي عـمـن �س َ
ـواك
وكــنت �أناجي ــك ي ــا من تــرى...
خـفـايـا الـقـلـوب ول�سـنـا ن َ
ـراك
�أحب ــك حـبـيــن حـب اله ـ ــوى...
وح ـب ـ ـاً لأن ــك �أه ــل ل ـ َ
ـذاك
ج -مرحلة الت�صوف الفل�سفي :بزع جنم هذه املرحلة �إبان
حكم ال��دول��ة العبا�سية؛ وذل��ك ب�سبب اخ��ت�لاط امل�سلمني مع
ال�شعوب الأخرى كالفر�س والهنود والروم .وال عجب من ذلك
االختالف الفكري ،خا�صة عند ت�أ�سي�س بيت احلكمة ب�أمر من
اخلليفة «امل���أم��ون» لنقل وترجمة الفكر اليوناين الإغريقي
ال��ق��دمي ،كما �أ َّن انت�شار امل��دار���س الدينية والفل�سفية �ساعد
على تلقيح الت�صوف الإ�سالمي مبالمح خارجية �أبعدته عن
ال�صواب ،وجعلته فكراً منحرفاً وخطرياً ،فيقول �أحمد �أمني:
«ولكن ملا فتحت الفتوح الإ�سالمية واختلطت الثقافات املختلفة
وكانت متوج يف اململكة الإ�سالمية الفل�سفة اليونانية ،وخا�صة
الأف�لاط��ون��ي��ة احلديثة والن�صرانية وال��ب��وذي��ة والزراد�شتية،
وجدنا �أن هذا الزهد وهذا احلب الإلهي يتفل�سفان ،وتت�سرب
�إىل الت�صوف بع�ض تعليمات من كل هذا».
د -الت�صوف املذهبي �أو الطرقي :ظهر ك�سلوك اجتماعي
بعد �أن كان نزعة ورغبة فردية؛ فكان من ال�صعب على ال�صويف
�أن يتحمل ال�سفر وم�شقة الطريق ل��وح��ده؛ فظهرت الفرق
والطرق ال�صوفية املن�سوبة ل�شخ�ص معني وله �أتبا ٌع كثريون،

وي��ن��ت��ق��ل ه���ذا امل�����ش��ع��ل م��ن �شيخ لآخ���ر ع��ن��د وف��ات��ه؛ ومنهم:
الطريقة الأح��م��دي��ة وال��ت��ي تن�سب �إىل �أح��م��د ال��ب��دوي �إب��ان
الظاهر بيرب�س يف م�صر ،والطريقة التيجانية وال�شاذلية
واجليالنية...وغريها.
وعند احل��دي��ث ع��ن �أب��ع��اد الت�صوف املنهجية؛ ف����إ َّن منهج
ال�صوفيني هو احلد�س والوجدان والقلب يف تف�سري وت�أويل
الن�صو�ص ،خالفاً للفال�سفة والعلماء الذين يعتمدون على
العقل واملنطق ،والفقهاء الذين يتجهون لظاهر الن�صو�ص.
الَمْ ِر مِ ْن ُه ْم
يقول تعاىلَ « :و َل ْو َردُو ُه �إِ َل ال َر ُ�سولِ َو�إِ َل �أُ ْو ِل ْ أ
َل َع ِل َم ُه ا َل ِذ َ
ين ي َْ�س َت ْن ِب ُطو َن ُه مِ ْن ُه ْم» (الن�ساء .)83 :فهذا العلم
امل�ستنبط ه��و العلم واملعنى الباطن لأه��ل الت�صوف؛ لهذا
ال يكتفي امل��ت�����ص��وف��ون ب��ظ��اه��ر الن�صو�ص كالفقهاء ال��ذي��ن
يخافون الت�أويل خ�شية �إث��ارة الفنت يف املجتمع ،و�إن كان يف
ذلك خماطرة كبرية على املت�صوف كاحلالج القائل بنظرية
احللول ب�أن اهلل حل يف الإن�سان ،والالهوت حل يف النا�سوت،
فقال�« :أنا اهلل ،وما يف اجلبة �إال اهلل» .ليتم �صلبه �أمام النا�س
ب�سبب ت�أويله ال�صريح للن�صو�ص!
وم����ن ح��ي��ث م�����ص��ادر ال��ت�����ص��وف ،ف���إن��ه��ا ف��ئ��ت��ان؛ الأوىل:
ه��ي م�����ص��ادر داخ��ل��ي��ة م��ن ال���ق���ر�آن وال�����س��ن��ة وظ����روف ال��دول��ة
الإ���س�لام��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ،وظ�����روف خ��ارج��ي��ة
م��ن ال��ف��ك��ر ال��غ��ن��و���ص��ي وال��ه��رم�����س��ي��ة والفل�سفة الإغ��ري��ق��ي��ة،
والتيارات الهندية والفار�سية وامل�سيحية واليهودية .و�إن كان
املت�صوفون الذين ت�أثروا مب�صادر خارجية قد �شطحوا كثرياً
ك�أمثال ج�لال الدين ال��روم��ي ،واب��ن عربي ،واب��ن الفار�ض،
واحلالج.
و�أخرياً ولي�س �آخراً :هل قيمة الت�صوف يف املجتمع العربي
الإ�سالمي �إيجابية �أم �سلبية؟ هناك فريق يرى �أنها �سلبية
الأثر والت�أثري كالدكتور حممد عابد اجلابري ،الذي ي�ؤمن
�أن احلقيقة عند ال�صوفية هي ر�ؤية �سحرية للعامل تكر�سها
الأ�سطورة فت�صبح فكراً خراف ًّيا .بينما يرى �آخرون ب�إيجابية
ال��ف��ك��ر ال�����ص��ويف ،ف��ه��و و���س��ي��ل��ة ل��ل��خ��روج م��ن �أزم�����ات احل��ي��اة،
وح��ل م�شكالتنا الأخالقية والأزم���ات الروحية ،ناهيك عن
�أن الت�صوف �أ�صبح ع�لاج��اً �سيكويولوج ًّيا ليخرج الإن�سان
م��ن عزلته االجتماعية ،وي��ح��رره م��ن الأم��را���ض الع�ضوية
والنف�سية ويداويه من القلق والك�آبة والوحدة.
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