12

جمادى اآلخرة  ١٤٤٠هـ  -فبراير 2019م

التصوف
موقف مدرسة المنار من
ُّ
حممد ال�سيفي

ترتكز اجلهود التجديدية عند الإمام حممد عبده ومدر�سته املنار عند الكاتب حممد حلمي عبد الوهاب يف مقاله املن�شور يف جملة «التفاهم» بعنوان «اجلدال لدى املفكرين امل�سلمني يف الأزمنة احلديثة
باعتباره منهجا للدعوة :مدر�سة املنار وق�ضايا الت�صوف �أمنوذجا» على فكرتني �أ�سا�سيتني؛ الأوىل :حترير الفكر الإ�سالمي من قيود التقليد ،والثانية� :إ�صالح اللغة العربية جلهة الأ�ساليب ،كما
كانت خ�صو�صية هذه املدر�سة ـ كما يرى الكاتب ـ يف �أ�صالتها و�شموليتها؛ فتمثلت �أ�صالتها يف �أنّ دعوة الإمام الإ�صالحية «متثل كيان �أمة بكل مقوماتها احل�ضارية بثوب جديد اقت�ضته ظروف التغري
امل�ستمر ،وروح الع�صر املتغرية» ،و�أمّا �شموليتها فقد اقت�صر الكاتب على ذكر �أهمية ال�شمولية لدى املفكر ،ويف الواقع �إنّ ال�شمولية هي �صفة الفكر الإ�سالمي الذي حاول الإمام حممد عبده عالجه.

و�صف الإم ��ام دعوته ومنهاجه الإ�صالحي التجديدي
بقوله« :ولقد خالفت يف الدعوة ر�أي الفئتني العظيمتني
اللتني ي�ترك��ب منها ج�سم الأم ��ة :ط�لاب ع�ل��وم الدين
وم��ن على �شاكلتهم ،وط�لاب فنون الع�صر وم��ن ه��و يف
ن��اح�ي�ت�ه��م»؛ وم ��ن ه ��ذا يتبني ل�ن��ا م��ا ي�ترت��ب ع�ل��ى ذل��ك
من ��ض��رورة متيز موقف الإم��ام عن غ�يره يف كثري من
ال�ق���ض��اي��ا ،وم ��ن ذل ��ك م��وق�ف��ه م ��ن (ق���ض��اي��ا ال�ت���ص��وف
وال�صوفية)؛ فر�أيه وموقفه كان خمالفا لر�أي الفئتني
ال�سابقتني؛ ف��الأوىل غلب عليها االتباع ال��ذي �أدى �إىل
االب�ت��داع ،و�أم��ا الثانية فقد غالت يف رف�ضها للت�صوف
بالكلية؛ بحجة �أ ّنه مناف للعقل ،وم�ضاد للمدنية ،وبناء
على ذلك �سعى الكاتب �إىل �إبراز موقف �صاحب املنار من
ق�ضايا الت�صوف ،كما �سعى �إىل ك�شف طبيعة اجلداالت
الفكرية ال�ت��ي دارت ح��ول ه��ذا امل��و��ض��وع على �صفحات
املنار.
ذك ��ر ال �ك��ات��ب �أن� ��ه ��س�ي�م�ه��د ب��و� �ص��ف اجل � ��دال احل��ا��ص��ل
ب�ش�أن الت�صوف يف الأزمنة احلديثة ،وا�ستك�شاف موقع
الت�صوف يف �سياق النه�ضة الإ�سالمية عامة ،وذلك من
�أج ��ل و��ض��ع م��وق��ف م��در��س��ة امل�ن��ار يف �سياقها التاريخي
الذي �صدرت فيه ،والأهم ـ يف ر�أيي ـ هو التمهيد بو�صف
احلالة االجتماعية وال�سيا�سية واملعرفية لتلك الفرتة،
�إال �أن��ه مل يقم بذلك التمهيد ال���ض��روري ك��اف��ة ،و� ّإن��ا
�شرع مبا�شرة يف درا�سة �آراء املدر�سة التي يرى �أن روادها
مل يغفلوا عن الت�صوف بو�صفه منحى وبعدا مهما جدا
من �أبعاد النه�ضة الإ�سالمية ال�شاملة ،بل �أولوه عناية
كربى؛ فلفتوا االنتباه �إىل مركزية هذا املكون الروحي
العميق �أوال ،وعملوا على ت�أكيد �أ�صالته ثانيا ،ودليل
املوقف الإيجابي ملدر�سة املنار من الت�صوف هو ما كرره
الإمام حممد عبده من �أنه �إذا يئ�س من �إ�صالح الأزهر

ف ��إ ّن��ه �سينتقي ع���ش��رة م��ن طلبة ال�ع�ل��م ،يربيهم تربية
�صوفية ،ويكمل تعليمهم ،وكذلك تعقيب ال�شيخ ر�شيد
ر�ضا على ذلك بقوله« :ولو مت للأ�ستاذ الإمام هذا ،على
ال��وج��ه ال��ذي ي��ري��ده؛ لكان �أع�ظ��م �أعماله ف��ائ��دة» ،لكن
ذلك املوقف مل مينع ال�شيخ ر�شيد ر�ضا من نقده لكثري
مما �شاع عند �أهل الت�صوف يف ع�صره ،فا�شتملت جملة
املنار على كثري من النقد للممار�سات العملية جلموع
املت�صوفة ،ومي�ك��ن �أن نق�سم اجت��اه��ات النقد للت�صوف
عند ال�شيخ ر�شيد ر��ض��ا �إىل اجت��اه�ين؛ الأول :نقد ما
ي�ت�ع�ل��ق ب��امل �م��ار� �س��ات وال �ط �ق��و���س وال���ش�ع��ائ��ر ال���ص��وف�ي��ة،
وال � �ث� ��اين :م ��ا ي �خ �ت ����ص ب �ن �ق��د امل � �ق� ��والت واالع� �ت� �ق ��ادات
ال�ن�ظ��ري��ة ،وق��د ك��ان �أول نقد �صريح وج�ه��ه �إىل علماء
الأزهر هو حول ما �أطلق عليه «بدعة احتفالهم مبولد
الإمام ال�شافعي ،الذي ي�سمونه الكن�سة؛ لأنهم يكن�سون
فيه قبة ال�ضريح ،ويق�سمون كنا�ستها بينهم للتربك
بها» ،وكذلك انتقد �سكوت العلماء عن �إنكار اخلرافات
التي ت��أت��ي بها اجل�م��اه�ير ،كما �أن��ه كتب مقاال بعنوان
(امل��ول��د احل�سيني وامل�ن�ك��رات وال�ب��دع والعلماء) ،وا�صفا
�إياه باالحتفال الأكرث بدعا ومنكرات ،كما ا�ستغرق نقده
ملظاهر االحتفاالت باملولد حيزا كبريا من اهتماماته،
حيث �أف��رد لها مقاال يف العدد العا�شر بعنوان( :ت�أويل
بع�ض علماء الأزه ��ر خل��راف��ات ال�ق�ب��وري�ين يف امل��وال��د)،
�أك��د فيه �أن الأول�ي��اء ك�سائر الأم ��وات ال ميلكون للنا�س
وال لأنف�سهم �ضرا وال نفعا؛ ال ب��ال��ذات وال بالوا�سطة
وال�شفاعة ،و�أم��ا فيما يتعلق بنقده للتو�سل؛ فقد ن�شر
مقالني طويلني يف املجلد الرابع بعنوان« :الوا�سطة بني
اخللق واخلالق والرد على بع�ض العلماء فيها».
ومما يعيبه ال�شيخ ر�شيد ر�ضا على ال�صوفية الإف��راط
يف احلديث عن اجلانب الباطني للدين؛ حيث يقول يف

ذلك« :كان من غلو ال�صوفية �أن �أفرطوا يف الكالم على
حكمة الدين و�أ� �س��راره؛ حتى بعدوا بها عن الن�صو�ص
وال �� �س�نن ،ث��م زع �م��وا �أن ل �ل �ق��ر�آن ظ��اه��را وب��اط �ن��ا ،و�أنّ
مدلول الن�صو�ص هو الظاهر ،و� ّأم��ا الباطن فال يعرف
�إال بالك�شف والإلهام ،ومن هذه الثغرة دخلت على ه�ؤالء
د�سائ�س باطنية» ،كما ي�ؤكد �أنّ ال�ضالل احلا�صل ب�سبب
الت�ص ّوف �أك�بر بكثري م��ن الهداية احلا�صلة ب��ه؛ حيث
يقول« :لقد اهتدى بال�سلطة الروحية املطلقة والعمياء
�أقوام ،ولكن الذين �ضلوا �أكرث من الذين اهتدوا ..فقد
ق��ام م�ق��ام �أول�ئ��ك ال�شيوخ ال�ع��ارف�ين �شيوخ ج�ه��ال �أل�ق��وا
بذور ال�ضالل يف نفو�س �أتباعهم ،فنبتت و�أثمرت ثمرا
خبيثا جنت الأم��ة منه حنظال وطعما زق��وم��ا ،»...كما
ا��س�ت�ح��وذت م���س��أل��ة ال �ك��رام��ات ع�ل��ى ال�ك�ث�ير م��ن كتابات
ال�شيخ ر�شيد ر�ضا؛ ففند الآراء املغالية فيها ،حماوال
جعلها مت�سقة مع ت�صوره الإ�صالحي التجديدي.
ويرى الكاتب �أنّ موقف ال�شيخ ر�شيد ر�ضا من الت�صوف
� ّإن ��ا ك��ان ب��وج��ود ن� ّي��ة دف��اع� ّي��ة ع��ن الإ� �س�لام ،ذل��ك يبدو
م��ن خ�لال ت�أكيده �أنّ ممار�سات �أه��ل ال�ط��رق ق��د دفعت
امل�ست�شرقني �إىل اتهام الإ�سالم ب�أ ّنه دين �سحر و�شعوذة،
ولي�س جديرا باالعتقاد يف �صحته والإميان بدعوته ،كما
�أن الكاتب �أ�شار �إىل �أن ت�أثر ال�شيخ ر�شيد ر�ضا بطريقة
ومنزع �أ�ستاذه حممد عبده يف الإ�صالح والتهذيب تبدو
بينة للعيان ،لكنه مل يثبت على هذا الطريق لنهايته،
و�إمنا حتول �إىل املنزع الوهابي املت�شدد يف موقفه العام
من الت�صوف وال�صوفية ،وال �أدل على ذلك من حما�ضر
اج�ت�م��اع��ات �أم ال�ق��رى ال�ت��ي داوم على ن�شرها يف جملة
املنار ،وقد ت�ضمنت هجوما �شديدا على الت�صوف ،و�صل
يف بع�ض الأحيان �إىل �إخ��راج �أتباعه من دائ��رة التوحيد
بالكلية.
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