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التصوف بين اإلجحاف واإلنصاف
أم كلثوم الفارسية
ُّ
والتق�شف والزُّ هد يف الدنيا وكرثة التع ُّبد ،التزمها بع�ض الأفراد يف �أنف�سهم ،كر ّد فعل
ظهر الت�صوف يف العامل الإ�سالمي كنزعة فردية تدعو �إىل الزهد ،كانت بواكريها الورع
ّ
يتف�شى يف املجتمع امل�سلم ..يقول ابن خلدون عن ظروف ن�ش�أته :فلما ن� أش� الإقبال على الدنيا يف القرن الثاين وما
فردي يف مواجهة الرتف والبذخ والتعلق بالدنيا ،الذي �أ�صبح
والتن�سك والتع ُّبد -وهي من �أ�سا�سيات مفهوم الت�ص ّوف -يف واقعها
اخت�ص املقبلون على العبادة با�سم ال�صوف ّية واملت�ص ّوفة؛ فكان الزُّ هد
بعده ،وجنح النا�س �إىل خمالطة الدنيا،
ّ
ّ
ثم تط ّورت تلك النزعات بعد ذلك حتى
ثور ًة نف�سية فردية على �سوءِ �سعي النا�س يف الدنيا ،وان�صرافهم عن الآخرة ،ثم منت فانت�شرت ،عن طريق املريدين املالزمني لل�شيوخّ ،
�صارت طرقا مم ّيزة متن ّوعة معروفة با�سم الطرق ال�صوف ّية.

ك �م��ا ق ��ال �إب ��راه �ي ��م ال � ��وراق يف م �ق��ال��ه «ال �ت �� �ص��وف وح ��وار
احل���ض��ارة«� :إن�ن��ي ال �أع�ن��ي بالت�صوف �إال ذل��ك امل�ستبطن
الروحاين املوجود يف الإن�سان ،وهو يت�شكل واقعا يف جتربة
ت�صطدم م��ع ال��وج��ود يف ت��داف��ع م�ستمر ،لتحقيق ال��ذات
وج��و َده��ا ،وتر�سيخ ح�ضورها ،و�إظ�ه��ار كونها لطفا �إلهيا
يف الزمان واملكان ،وجوهرا �ساميا يحلق �إىل م�ستوى عال
يجعلها ن�سمة من في�ضه املتلألئ يف الكون عدما ووجودا،
ونفحة مو�ضوعة لتحقيق املحو يف املطلق ب�صحو حا�ضر
يف م��اه�ي��ة ال��وج��ود ع �ب��ادة وط��اع��ة ،ويف احل���ض��رة الإل�ه�ي��ة
فناء و�سكرا ،فيكون الت�صوف يف حم�صلته ،تلك العاطفة
ال��دي �ن �ي��ة يف ب�ه��ائ�ه��ا ون �ق��ائ �ه��ا ،وت �ل��ك امل �ع ��اين يف ج�م��ال�ه��ا
وك�م��ال�ه��ا ،وه��ي تكت�شف ذل��ك البعد امل�ت�ع��ايل يف الإن���س��ان،
ومتهِّد الطريق للمريد دليال لأن ي�صل �إىل �إن�سان كامل
يتمتع بلذة امل�شاهدة لهذا الكون على ما هو عليه واقعا ال
خياال ،ولأن يعي�ش حلظة التوهج يف ذاته وحياته ،وهو ال
يرى �سوى اهلل يف حركاته و�سكناته� ،أو هو ،تلك التجربة
الفردانية يف الغالب� ،أو اجلماعية املتكونة من هذا اللقاء،
فيما بني الإن�سان وربه ،وفيما بني الإن�سان وكونه ،وفيما
ب�ي�ن الإن �� �س ��ان وح �ي��ات��ه ب�ج�م�ي��ع ع�لاق��ات �ه��ا وارت �ب��اط��ات �ه��ا
وتفا�صيلها.
ومن خالل مقالنا هذا ،نح ِّلل ما كتبه �أرماندوا �سلفاتوري
يف م�ق��ال��ه «م ��ا وراء ال�ت���ص��وف وط ��رق ان�ت���ش��ار ال�ت���ص��وف«
امل �ن �� �ش��ور يف جم �ل��ة «ال �ت �ف ��اه ��م« -ل�ن�ق��ف م��وق��ف امل�ن���ص��فجتاه تاريخ ال�صوفية؛ فال يخفى على متتبع هذا التيار
الفكري الإ�سالمي ال��رائ��د وحجم الظلم ال��ذي وق��ع على
ال�ف�ك��ر ال���ص��ويف فلقد ُظ�ل��م ال�ت���ص��وف الإ��س�لام��ي يف كثري
م��ن ق ��راءات النا�س ل��ه ،رمب��ا ب�سبب امل�صطلح -كما يذكر
البع�ض -ورمبا ب�سبب انحراف بع�ض املنت�سبني �إليه .وهذا
اجلزء من تراث امل�سلمني �أ�صابه ق�سط كبري من الظلم ،مل
ُي�صب مبثله جزء �آخر من تراث ح�ضارتنا.
تعر�ض الت�صوف النتقاد كبار علماء الأمة ،وكتبت امل�ؤلفات
ح��ول ان�ت�ق��اد م��ا ج��رى م��ن ب��دع وع ��ادات جت��ري ب�ين ي��دي
�شيوخ و ُمريدي املت�صوفة ،مما �أربك ال�صورة العامة لدى

املحدثني يف ع�صرنا هذا حول احلكم على الت�صوف.
ال ُي�ك��ن لنا اخ�ت��زال احل��دي��ث ع��ن الت�صوف خ�لال عهود
تراجع ح�ضارة الأمة ،بل �شكل املت�صوفة من الزهاد الأوائل
طليعة �صفوف املرابطني على الثغور ،وجتمعوا من جممل
�أقاليم امل�شرق الإ�سالمي قرب احلدود مع �أعداء الأمة يف
�شمال �إفريقيا� ،أو يف �أرا�ضي الأتراك قرب بيزنطة ،و�أ�س�سوا
لهم م��دن�اً ج��دي��دة وجت�م�ع��ات ب�شرية وف��ق ن�ظ��ام ع�سكري
واقت�صادي مل ُيع َرف من قبل ،و�أطلق عليها امل�ؤرخون ا�سم
« ُمدن الثغور« ،ومار�سوا العمل الع�سكري امل�سلح �ضد الغزاة
واملحتلني ،وعملوا خالل تلك الفرتة يف حقل الدعوة �إىل
اهلل يف داخ��ل �أقاليم �أوا�سط وغ��رب �إفريقيا وجنوب �شرق
�أوروب��ا وب�لاد القوقاز ،و�شكلوا جمتمعات ناب�ضة باحلياة
ق� ��رب ال� ��واح� ��ات وامل � �م� ��رات اجل �ب �ل �ي��ة ون� �ق ��اط ال �ت ��وت ��ر مع
الغزاة ،واهتموا بزراعة الأر���ض وعملوا بالتجارة ،و�أُطلِق
على ح�صونهم ت�سمية «الأرب �ط��ة« ،وت�صدرت ه��ذا امل�شهد
قبائل ال ُغز ال�سالجقة يف بالد ال ُ�ترك ،ومار�سته احلركة
ال�سنو�سية يف ليبيا و�شمال �إفريقيا خالل نهايات القرن
التا�سع ع�شر �إىل جانب العمل الع�سكري واالقت�صادي.
فالت�صوف يف حقيقة الأم ��ر مب�ث��اب��ة ال �ث��ورة ال��روح�ي��ة يف
الإ��س�لام ،وتاريخ الت�صوف يف الإ�سالم جزء ال يتجز أ� من
تاريخ الإ�سالم نف�سه ،ومظهر من مظاهره ،وما �أحاط به
من ظروف ،وما دخل فيه من �شعوب ،ولي�س �شيئاً اجتلب
من اخلارج دون �أن تكون له �صلة بالدين الإ�سالمي وروحه
وتعاليمه.
ول ��و �أ َّن ه � ��ؤالء ج�م�ي�ع��ا -ال�ن�ق�ل�ي�ين وال�ع�ق�ل�ي�ين -ال�ت��زم��وا
ح ��دود ال�ق��ْ��ص��د واالع �ت ��دال يف �أح�ك��ام�ه��م ،و�أم�ع�ن��وا ال َّنظر
يف ما �أُث��ر عن الـمت�صوفة من �أذواق و�أح ��وال ،وم��ا خ َّلفوه
العلمي
من �آثار و�أقوال ،ودر�سوا هذا ك َّله يف �ضوء الـمنهج
ِّ
ال�صوفية
ال�صحيح؛ لغريوا ر�أي�ه��م ول��وج��دوا يف مواجيد ُّ
و�إ�شاراتهم وعباراتهم رم��و ًزا لتعبريات عن حياة روحية
راقية ،وح��االت نف�سية رائعة ،ومذاهب فل�سف َّية منطوية
على كثري م��ن الـمبادئ والـمعاين لي�ست �أق � ّل قيمة من
ال�ـ�م��ذاه��ب الفل�سفية الـخال�صة ال�ـ�م��ؤ�� َّ�س���س��ة ع�ل��ى ال َّنظر

ال�ع�ق�ل� ِّ�ي واال� �س �ت��دالل ال�ـ�م�ن�ط�ق� ِّ�ي ،ول�ت�ب� َّي� ُن��وا �أ َّن للعاطفة
منطقا ،كما �أ َّن للعقل منطقا كذلك.
��ص�ح�ي� ٌ�ح �أ َّن ال� ُّ�ط� ُرق�ي��ة ال��ُّ��ص��وف�ي��ة ق��د حل�ق�ه��ا ال�ع��دي��د من
ال� َّت�ج��اوزات الـخطرية التي هي �أبعد ما تكون عن جوهر
الت�صوف الإ� �س�لام� ِّ�ي الـمن�ضبط بالكتاب وال���ُّ�س�ن��ة؛ لكنَّ
مظاهر االنحطاط التي �صاحبت �سيادة الط ُرق ال�صوفية
ـحقيقي
على البنية الثقافية الإ�سالم َّية ال دخل للت�صوف ال
ِّ
بها؛ فالبدع والـخرافات والرق�ص جمرد عوار�ض مُ�صاحبة
ـحقيقي هو
للجهل ولي�س للت�صوف .كما �أ َّن الت�صوف ال
ّ
الـمبحث الأخ�ل�اق � ُّ�ي لفل�سفة الـم�سلمني ،وه ��و م�ستم ٌد
بطبيعة احلال -من التعاليم القر�آنية ،و�س َّنة ال َّنبي �ص َّلىال�صحابة وال َّتابعني.
اهلل عليه و�س َّلم ،وزهد َّ
م َّثل الت�صوف عرب التاريخ ذروة االنفتاح على الآخر وقبوله
والتعاي�ش معه واالع�تراف بحقه يف االختالف ،وذل��ك ما
جعل امل�ست�شرق مارتن لنجز ُيعجب بالت�صوف الإ�سالمي
ويدخل الإ�سالم ،ون�ستدل على ذلك بقوله« :لقد جذبني
الت�صوف �إىل الإ�سالم ،جذبني مبا فيه من مثل �إن�سانية
و�آداب ذوقية ،وفهم �صحيح وا�ضح هلل وللإن�سان والعالقة
بينهما ،وه��ي عالقة مل حت��دد ومل تر�سم يف �أي ثقافة �أو
عقيدة ،كما ُحددت و ُر�سمت يف الت�صوف الإ�سالمي«.
وختا ًما نقول� ..إ َّن الإن�سان املعا�صر يحتاج ال�سالم النف�سي
والأم��ن الروحي �أك�ثر من الأم��ن احل�ضاري واالجتماعي
يف الأزم� ��ات واحل� ��روب وامل ��آ� �س��ي الإن���س��ان�ي��ة ال�ت��ي يعي�شها
اليوم العامل املعا�صر .فالإن�سان يف حاجة ملحة للثقافة
املت�صوفة يف ع�صر طغت فيه امل ��ادة على ال ��روح ،وهجمت
علينا الفنت من كل حدب و�صوب .وال ميكن �أمن ح�ضاري
بغري �أم��ن روح��ي وال �أم��ن روح��ي بغري �أخ�لاق وال �أخ�لاق
بغري دي��ن ،لأن الدين يف �أ�سمى معانيه خلق ،وال دي��ن �إال
بالتكامل ب�ين ال ��روح واجل�سد وب�ين العقل والقلب وبني
ال��دن�ي��ا والآخ� ��رة ،وال ي�ك��ون ذل��ك �إال بالتكامل وال �ت��وازن.
فال�ساحة �إذا خلت من الت�صوف ملئت بالتطرف والب�ؤ�س
والإرهاب والتدمري.
nkha008@gmail.com

