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اخلطاب ال�صويف :ا�سرتاتيجيات القراءة و�آليات الت�أويل
ولـيد العربي
يف مقاله «اخلطاب ال�صويف بني الهوية واالختالف :الأنا والآخر» واملن�شور مبجلة «التفاهم» يُ�شري الكاتب �أحمد بوزيان �إىل ق�ضية ح�سا�سة ومهمة مرتبطة ب�أثر اخلطاب ال�صويف بني الهوية واالختالف،
ريا �إىل �أن هذا النوع من اخلطاب ميار�س حقه يف االختالف ،وي�ستند �إىل الأ�صول التي ي�ستمد منها اخلطاب الر�سمي ،وتبقى القراءات التي تختلف باختالف �آليات الفهم والإدراك ،وجند الآن �أن اخلطاب
م�ش ً
الر�سمي قد حتول من قراءة �إىل معيار ،والبد للخطابات الأخرى من عدم خمالفته �أو مغايرته.
ما مت معرفته �أن احلركة ال�صوفية عا�شت نوعا من التهمي�ش والإق�صاء ،وهذا ما جعلها خارج نطاق التاريخ الر�سمي ،وجلبت معايري خارجة عن نظام بنيتها املعرفية املتعارف عليها ،ومن هنا و�صفت بـ» �آخر»
مناق�ض للأطر املعرفية املتعارف عليها ،ولقد مت عزل احلركة ال�صوفية وعزلها عن اجل�سم الفكري االجتماعي.

�أ�صبحت ال�صوفية «الآخر» منبوذة اجتماعيا؛ وال�سبب
وراء ذلك يعود �إىل �سبب ت�سمية ال�صوفيني �أنف�سهم
ب�أهل الباطن ،مُقابل الذين ي�سمونهم �أهل الظاهر،
ونتج هذا بنوع من التق�صي والتربير ،وارتبط ارتباطا
مبجموعة من الدالالت التاريخية واملعرفية� ،أو ال�سلطوية
والأيديولوجية ،ونتج عن ذلك اختالف الر�ؤى والت�صور
ومفهوم اللغة واملفهوم الفكري العام.
و�أ�س�س املت�صوفة نظاما معرفيا خا�صا بهم ،بحيث �إنهم
مهم�شون -مقابل امل�ؤ�س�سة الر�سمية ،التي فر�ضت نف�سهابحجة القوة ال بقوة احلجة؛ �إذ الثقافة الر�سمية يف املركز،
والآخر يف الهام�ش ،وظلت ثنائية «املركز والهام�ش»،
والثقافة الر�سمية تتقيد بالقوانني� ،أما الثقافة ال�صوفية
فهي الهام�ش يف خروجها عن هذه املعايري والقوانني.
والن�ص ال�صويف يت�سم بالغمو�ض والعتمة وو�صف ب�أنه
غائم ،وكل خطاب يفقد وهجه بقدر ما يبوح ،فتتقل�ص
�شروط بقائه ،من هنا �أعطى اخلطاب ال�صويف احل�ضور
واالمتداد باختالف الأزمنة ،والثقافة واملتلقني� ،أن
م�صطلح الأنا ال وجود لها �إال من الآخر ،والذي تكون به
املغايرة واالختالف ،وتتمايز الهويات من خالل مفارقة
الأنا والآخر ،ولكي تعرف الآخر البد �أن تراه من حيث هو
ولي�س �أنت!!
اعرتافا بالأنا واعرتافا بالآخر يف الآن ذاته.
الفكر املنطقي يربهن على وجوده من خالل جدل الأنا،
مع الفكر «العقل املنطقي» �إذ �إن الإن�سان حني يفكر دل على
وجوده ،وهذا يكمن يف �أن الأنا املفكرة هي الأنا املوجودة،
وهذا ينفي ال�صويف؛ �إذ �إنه ال يربهن على وجوده من خالل
التفكري ،فتغريت املعادلة ال�صوفية �إىل معادلة �أخرى
تتما�شى مع الآخر بقول «�أنا الآخر».
يتعذر وجود الأنا دون الآخر ،فقد يكون الآخر موجودا
يف الأنا ،والآخر قد يكون هو املغاير جن�سا ،وذاتا ،وعقيدة
ووطنا ،والآخر لي�س بال�ضرورة كونه بعيدا جغرافياً،
وميكن للذات �أن تنق�سم ،وحتارب بع�ضها البع�ض الآخر،
�إذ يوجد اختالف يف منط املعرفة ،وال يوجد هناك منط
للمجتمع الواحد املن�سجم ،فاملختلف لي�س بال�ضرورة من
يغايرنا يف اجلن�س والعقيدة� ،إن مفهوم الهوية مرتبط
بامل�ؤتلف الأنا ،واملختلف الأنا الآخر ،ف�أ�صبحت جميع

املفاهيم التعبريية �شرعية ،وهذا بدوره مرتبط مبفاهيم
البحث العلمي الدقيق.
�إن ت�صادم املعرفتني الر�سمية وال�صوفية هو تعار�ض
نظامني ،وبنيتني خمتلفتني متغايرتني ومتناق�ضتني
يف الطبيعة ،وهذا ما جعل علماء الظاهر يعرت�ضون على
الطبيعة ال�صوفية ،ونظامها املعريف ،واالعرتا�ض �أتى من
باب خلو املعرفة ال�صوفية من ال�ضوابط واحلدود ،و�أن
دعوى الت�صوف حتتاج �إىل برهان ،باعتبار �أن الإلهام دعوة
جمردة حتتاج �إىل دليل .ويحاول ابن حزم جاهدا قراءة
الت�صوف باملنطق والعقل� ،أي قراءة العرفان بالربهان.
واملعرفة ال�صوفية ال تقوم �إال على مناق�ضة العقل و�إلغائه؛
لأنها ال ت�أتي �إال يف غيابه ،وهذا ما ي�سمى بالذوق ،وهو
م�س�ألة ذاتية ،والتجربة �سبيل له .وقد ميز ال�صوفية
اختالف م�ستويات املعرفة والإدراك ،وقالوا ب�أن املعرفة:
عبارة عن ظاهر يطفو على �سطح ،وباطن يتوارى فيه
املعنى �إىل الأغوار.
ً
�إن املت�صوفني مل يكونوا جمافني للعقل جمانا� ،أو جزافا؛
�إمنا اعرت�ضوا على ا�ستخدامه فيما ال يجوز له ،ورف�ض
العقل من املت�صوفة ،لي�س عجزا منهم عن ا�ستخدامه،
�أو عدم التحكم يف �آليته ،و�إمنا هي بنية النظام املعريف
ال�صويف .والغزايل كان �أكرث انبهارا ،حيث خرب الفل�سفة
واملحاججة والرد بالرباهني ،وينتقد نقد اخلبري ،فقد كان
خبريا عقالنيا من الطراز الرفيع النادر ،وعزف عن املنهج
الربهاين.
الق�ضية هنا ال تعني �أن املت�صوفني عاجزون عن ا�ستخدام
وم�سايرة العقل واملعقول؛ و�إمنا يرجع الأمر �إىل طبيعة
النظام املعريف ال�صويف الذي يقوم على املغايرة متا ًما عن
بنية العقل.
ويزيد املت�صوفة من تهوين �ش�أن العقل يف الأمور الذوقية،
فاملعارف تكون غري ملزمة ،و�إمنا هي حاالت يعي�شها
ال�صويف وينازلها ال ذوقا ،فيولد نوع من التوتر خارج عن
�إدراك العقل ،ولذلك فهي حالة ذوق ،والذوق خا�ص ولي�س
عاماً ،واملعارف تختلف باختالف احلال واملقام ،وكبار
ال�صوفية مل يجعلوا معارفهم ت�شريعا وال لزا ًما لغريهم،
ح�سب ر�أيهم ببلوغ الت�أحد ال�صويف والذي ت�صبح فيه
املعرفة الإلهامية نتاجا ولي�س غاية.

املالحظ من خطاب الت�صوف �أنه ي�ؤمن بالآخر ،وي�ؤمن
باالختالف؛ من حيث الأ�صل والوحدة ،لهذا كان ابن
عربي ظاهريا يف العبادات ،باطنيا يف ال�سلوك والأذواق،
ولقد ك�شفت لنا «الأنا « عن الت�سامح واالعرتاف بحق
االختالف ،وتعامل املت�صوفة بالباطن ،ف�إنهم مل يلغوا
الظاهر ،وتعاملوا مع الطوائف الأخرى من باب املغايرة
واالختالف.
�إذا كان االختالف يف �ش�ؤون املجتمع واحلياة هو اختالف
م�صالح ،و�أعرا�ض ،ف�إن االختالف يف �ش�أن الدين والعقيدة
هو اختالف ت�أويالت ،يفر�ضها اختالف الر�ؤى والت�صورات،
واختالف اخللفيات واملرجعيات� ،إن املت�صوفة ال ي�شغلون
�أنف�سهم بالرد �أو االعرتا�ض �أو امل�ساجالت واملناظرات.
ولقد كانت القراءة الأحادية ال تنتج �شيئاً �أكرث من �إعادة
الن�ص نف�سه ،ولذلك فهي تتماهى وال تتغاير ،تتوحد وال
تختلف ،وبناء على ذلك فهي ترف�ض الآخر والحتاوره.
الهوية لي�ست متاه ًيا ،و�إال لكان املجتمع تكرارا ون�سخا
واجرتارا ،وال تنتج �إال الأنا املت�شابهة؛ فالهوية كينونة
منغلقة ،وال تقوم على مبد�أ التجان�س ،بل تقوم على
مبد�أ التغاير واالختالف ،واملختلف يكون دوما داخل
الوحدة .ويحدث جتديد للعالقة داخل التغاير ،بتجديد
بني الأنا والآخر� ،إما بالتوا�صل �أو االنف�صال ،وهذا قد
يتيح ت�ضخم الأنا� ،أو االعرتاف بالأنا والآخر ،وقبول
التعدد والتنوع ،واالختالف يعطي طبيعة �أكرب للتجديد،
وفر�صة للرتجيح؛ فقد يقبل هذا �أو يرف�ض ذاك ،والبد
من امل�ساواة .والهوية لي�ست �إنتاج ال�شبيه ،و�إمنا �إنتاج
املختلف ،ولي�ست الواحد املتماثل ،و�إمنا الكثري املتنوع،
وهي �إبداع دائم .ومع كل هذا جند �أن االختالف هو واقع
يفر�ضه الوجود الإن�ساين وتنوعه ،واالختالف حق لكل حق
يقابله من واجب ،والبد �أن نعي�ش لننتج ،ولنفكر لنبدع،
لرن�سم �شيئا جديدا ،وال نعي�ش من �أجل االختالف و�إمنا
نعي�ش من �أجل التوافق الدائم� .إذا خالفت ف�إنني �إىل توافق
�أعظم و�أكرب ،والبد �أن نختلف لكي نفهم ،وندرك ونفكر،
وال نقد�س االختالف لذاته .واالختالف لي�س هدفا بقدر
ما يكون غاية عميقة وم�ؤثرة يف �إقامة ج�سر التوا�صل
والتفاعل ،واالختالف البد �أن يكون داخل االئتالف ،وهو
ماي�شكل مفهوم الهوية.
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