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الحوار في الخطاب الصوفي..
أسلوب للمقاومة والبقاء
قيس الجهضمي
�شغل الت�صوف الإ�سالمي �أذهانَ الباحثني يف خمتلف �أنحاء العامل ،ومل تتوقف الدرا�سات والبحوث فيه �أي�ضا يف �شتى اجلامعات؛ وذلك يف ال�سعي لك�شف
غمو�ض خطابه وحماولة فهم �أ�سراره؛ لذا ي�سعى الكاتب خالد التوزاين يف مقالته ،والتي بعنوان «اخلطاب ال�صويف والتفاهم :من احل�صار �إىل احلوار،
واملن�شورة يف جملة «التفاهم»� ،إىل بيان مالمح هذا اخلطاب ،وما تعر�ض له من ممار�سات كانت �سيا�سية �أو دينية جعلت من �أتباعه يتخذون مناهج
و�أ�ساليب معينة للحفاظ على بنية اخلطاب و�أتباع الت�صوف وممار�ساته ال�شعائرية.
يذكر الكاتب �أن التاريخ الإ�سالمي العربي يحمل الكثري
م ��ن ال �ق �� �ص ����ص ال �ت ��ي ق ��ام ��ت ف �ي �ه��ا حم ��اك �م ��ات ل �ك �ث�ير من
�أ��ص�ح��اب الت�صوف وم�شائخه ال�ك�ب��ار ،فعلى �سبيل امل�ث��ال:
قتل عبدال�سالم بن م�شي�ش وهو من كبار �أقطاب ال�صوفية
يف تيار ال�شاذلية املعروف بو�سطيته واعتداله ب�سبب كيد
احلاقدين عليه عام 625م ،و�أم��ا يف ال�شرق فقد قطع ر�أ�س
احلالج و�أحرق بالنار و�ألقي برماده من �أعلى املئذنة ليكون
ع�ب�رة ل �غ�يرة ،ول�يرج��ع ال�ك�ث�يرون م��ن �أه ��ل ال�ت���ص��وف عن
�آرائهم؛ لذلك جل�أ ال�صوفية �إىل عقد جل�ساتهم وحلقاتهم
وح�ضراتهم ب�شكل �سري خوفا من التنكيل بهم والت�ضييق
عليهم ،ويذكر الكاتب �أن �سبب هذا احل�صار عليهم واملنع
هو ما كانوا يبوحون به من املواجيد والأ�شواق والتي يطلق
عليها م�صطلح ال�شطح ،ويف ال�شطح «ي�صعب تف�سري تلك
العبارات �أو حملها على الظاهر و�إال ع��دت هلو�سة وكفرا
�صريحا» ،حيث يقول عبدال�سالم املرغيني« :وم��ن احلق
الذي ال مراء فيه �أن فيها فِعال ما يقلق و�أن بع�ض �شطحهم
ينبغي �أن ي�سكتوا عنه ،و�أن يظهروا �شجاعة �أكرب يف متلك
�أل�سنتهم �إذا مل ي�ستطيعوا امتالك م�شاعرهم».
وي � ��رى ال �ك ��ات ��ب مب ��ا �أن � �ش �ط �ح��ات ال �� �ص��وف �ي��ة ال ي�ق�ب�ل�ه��ا
ع�ق��ل ك�ث�ير م��ن ال�ن��ا���س ف�ع�ل��ى ال ��دار� ��س ل�ه��ا درا� �س��ة علمية
وم��و��ض��وع�ي��ة وم ��ن ي �ح��اول فهمها �أن ينطلق م��ن ن�سقها
ال�صويف لأن�ه��ا تختزن جانبا ك�ب�يرا م��ن الوع��ي املت�صوف،
ولإكمال عملية هذه الدرا�سة ال بد �أن ي�ستح�ضر جملة من
احلقول املعرفية التي تخ�ص الظواهر الغريبة ،وي�ؤكد �أنه
على الباحث �أن تكون غايته هي الفهم والتف�سري ال �إطالق
الأحكام واتخاذ املواقف منها.
وق ��د ع��ان��ى اخل �ط��اب ال���ص��ويف ع�بر ال �ت��اري��خ م��ن الإق���ص��اء
املمنهج ال��ذي �شمل كل مظاهره وممار�ساته ،وك�ثر �أ�شباه
ال�صوفية امللت�صقني به مما جعل الكثري ي�ضعونه يف دوائر
ال�شعوذة والطال�سم ،لكن �أهل الت�صوف احلق قاوموا هذه
الأ��ش�ي��اء بالكتابة والت�أليف والتو�ضيح للنا�س والتحذير
ممن ين�سبون �أنف�سهم للت�صوف من غري وجه حق ،فيذكر
ال�ك��ات��ب منهم ال�شيخ �أح�م��د زروق يف ك�ت��اب��ه« :ع ��دة املريد
ال���ص��ادق م��ن �أ��س�ب��اب امل�ق��ت يف ب�ي��ان الطريق الق�صد وذك��ر
ح��وادث الوقت» وفيه ي�ؤكد على �ضرورة االل�ت��زام بالكتاب

وال�سنة وم��راج�ع��ة م��ا ا�ستحدثه ال�ق��وم م��ن مم��ار��س��ات من
خاللهما ،ومنهم �أي�ضا �أبو العبا�س �أحمد ال�سجلما�سي يف
كتابه« :منجنيق ال�صخور يف الرد على �أهل الفجور» ،لكنه
حينما طغت املظاهر ال�سلبية يف الت�صوف جعلت من النا�س
واملجتمع ينظرون �إل�ي��ه نظرة �إزدراء وحت�ق�ير ،ب��ل امتدت
ه��ذه النظرة �أي�ضا �إىل العديد م��ن الباحثني والدار�سني
لظاهرة الت�صوف ،حتى �أ�ساء بع�ض الباحثني على درا�سته
ح�ي��ث ع�م��م نتائجه ع�ل��ى ك��ل اخل�ط��اب ال���ص��ويف ومل يفرق
فيه بني االجت��اه احلق واالجت��اه ا آلخ��ر ،ويح�صل �أن تكون
«الأم�ث�ل��ة التي ي�سوقها الباحث لتو�ضيح �أف�ك��اره ه��ي نتاج
عملية غري بريئة ،هدفها تقوية االدع ��اء الأ�سا�سي الذي
يقف خلف �أفكاره».
ويذكر الكاتب �أن��ه بالعودة �إىل امل�صادر التاريخية يظهر
�أن الت�صوف كان مرتبطا بالكتاب وال�سنة منذ ن�ش�أته ،لكن
ب�سبب مرور الزمن الت�صقت بالت�صوف الكثري من الأ�شياء
الدخيلة عليه ومل يقبلها �أهل الت�صوف احلق لأنها �أ�ساءت
�إليه ،ف�صنع �أهل الت�صوف خطابهم اخلا�ص الذي متيز فيه
احلوار بني البوح والكتم ،ويكون فيه كتم الأ�سرار والعزلة
عن اخللق �أحيانا ،والبوح عن املواجيد والأفكار واملواجيد
التي جتعل من التجربة ال�صوفية �سائرة يف طريقها �إىل
اهلل ،وقد تطلب ا�ستعمال البوح من ال�صوفية يف حوارهم
لأجل االندماج يف املجتمع ومداخلة النا�س والتفاعل معهم
وم��ن ه��ذا الأم ��ر تتعمق التجربة وتتو�سع دائ ��رة التفاهم
م��ن خ�لال دائ��رة ال�ت��أُث��ر وال�ت��أث�ير ،وي��ذك��ر الكتاب �أن��ه بوح
ال�صوفية مق�صده هو نفع الغري والأخذ ب�أيديهم للو�صول
�إىل اهلل.
�إ َّن ال�ع��دي��د م��ن الأ��س��ال�ي��ب ال�ت��ي نهجها �أه ��ل ال�ت���ص��وف يف
ال�ت�ح��اور م��ع الآخ��ري��ن ودع��وت�ه��م وا�ستعمالهم الكثري من
الأف �ك ��ار ال�ت��ي ك��ان��ت حت�م��ل يف ط�ي��ات�ه��ا ال�غ��راب��ة والتحيري
وه ��ي يف غايتها يف ك�سر �أف ��ق ذه ��ن امل�ت�ل�ق��ي ،ح�ي��ث يتحول
احلديث ل�صمت والو�ضوح خلفاء� ،إذ ي�سعون من خالل هذا
الأ�سلوب للو�صول لذهنية املتلقي بالتلميح ال بالت�صريح
يف حوارهم ،وهم بهذا الأ�سلوب ال تكون الغاية احلقيقية
التفهيم والتبليغ بل �إدارة هذه املعارف والأ�سرار بني �أهل
اخلا�صة وال يكون البوح بها �إال بعد �صيانتها من الدخول

يف الأغ�ي��ار ،لذلك ي�ؤكد الكاتب على فكرة �أن الو�ضوح يف
التجربة ال�صوفية «لي�س هدفا وال غاية بل الهدف والغاية
هي حفز املتلقي على الدخول يف املغامر» ،وي�ؤكد �أن ان�شغال
ال�صوفية يف ه��ذا الأم��ر هو لأج��ل حتبيب ال�سلوك للغري،
وحثه على دخول التجربة.
كان الكالم بالإ�شارة هو منهج ال�صوفية رغم �إمكان بيان
امل �ع �ن��ى ،ل�ك�ن�ه��م ك ��ان ��وا ي �ق��اوم��ون ب �ه��ذا امل�ن�ه��ج اع�ترا� �ض��ات
القوم التي كانت عن طريق �إقامتهم املحاكمات وحماولة
�إق�صائهم ب�سبب حتميلهم اخلطاب على غري ما يحمله من
معنى ،فكان العنف املادي واللغوي �أخطر �أ�سلحة الفقهاء،
ومن ورائهم ال�سلطة ال�سيا�سية �أحيانا ،كما �أن من �أ�سباب
ا�ستعمال هذا الأ�سلوب هو ما يروى عن ال�صوفية �أن «ال�سر
ا إلل�ه��ي لن يكون �سرا �إذا ذاع وانت�شر» ويذكر الكاتب �أنه
علينا التمييز يف التجربة ال�صوفية بني املعروف عن طريق
ال�سر والإلهام وبني امل�سموح بالتعبري عنه عن طريق البوح
ومل��ن يكون ذل��ك ،فعدم ال�ت��وازن يف الأم��ري��ن ه��و م��ا ع ّر�ض
ال�صوفية للمحاكمات والقتل واحل�صار.
� ...إ َّن اخل �ط��اب ال���ص��ويف ه��و خ �ط��اب للنخبة يف الأ� �ص��ل،
ويرتفع عما ين�شغل به النا�س من العامة من �أمور الدنيا؛
ل��ذا فهو لي�س مفتوحا للجميع ،كما �أن ال�ب��وح ع��ن بع�ض
مفاهيمه لغري �أه�ل��ه ق��د ي ��ؤدي لفتح م�شاكل يف ال�ت��أوي��ل،
وك��ذل��ك منها لبع�ض اخل���ص��وم��ات ال�سيا�سية .وخال�صة
الأم��ر �أ َّن املمار�سات التي تعر�ض لها الت�صوف �سواء كانت
ع��ن ط��ري��ق امل�ح��ا��ص��رة �أو امل�ح��اك�م��ات �أدت �إىل �إب ��داع �آل�ي��ات
تخ�صه يف امل �ق��اوم��ة وال �� �ص �م��ود ،م�ن�ه��ا امل ��وازن ��ة ب�ين الكتم
وال�ب��وح يف الأف �ك��ار والق�ضايا حتى ال��و��ص��ول فيها ملرحلة
ا�ستعمالها يف ال��دع��وة واحل ��وار ل�ل�آخ��ر وت�شجعيه لدخول
هذه التجربة .و�أرى �أن التجربة ال�صوفية يف ذاتها هي يف
�سياق طريق داخ�ل��ي روح��ي للو�صول �إىل اهلل؛ فا�ستعمال
املنطق والعقل فيها هو يف اجت��اه غري اجتاهها وحتميلها
ع�ل��ى غ�ير م��ا حت�م��ل ،وع�ل�ي�ن��ا �أن ن�ستعمل نف�س املنهجية
ال�صوفية يف تعاملنا مع ق�ضايانا �أي�ضا فتكون املوازنة بني
الكتم والبوح فيها مبا يحقق الفائدة لكل النا�س عامتهم
وخا�صتهم.
qabuazan@gmail.com

