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وقد ورد هذا العلم الروحاين يف �سورة �أهل الكهف
يتحدث عن اخل�ضر -عليه ال�سالم ،-ذلك العلم
ال�سري الغام�ض للأنبياء والأولياء ال�صاحلني.
و ُي��ط��ال��ب امل���ؤل��ف امل�سلمني مب��م��ار���س��ة االج��ت��ه��اد
ب�����ص��ف��ت��ه ف��ه�� ًم��ا ذك��� ًي���ا وع��م��ي��قً��ا ل��ل��وح��ي و�إرادت������ه.
أي�ضا .فال�صوفية
وبهذا املعنى يطالب ال�صوفية � ً
م���دع���وة مل��م��ار���س��ة االج���ت���ه���اد .وه����ي م��ط��ال��ب��ة �أن
تخ�صب ال�ساحة الإ���س�لام��ي��ة الظاهرية العامة
و�أن تخ�صب �أر�ضية حترياتها اخلا�صة بالذات.
وه��ي �أر���ض��ي��ة ت��ب��دو م��ب��دئ�� ًي��ا �أك�ث�ر دق��ة و�صعوبة
لأنها تخ�ص ق�ضايا الروح� .إن املقاربة الروحانية
للحقيقة والواقع كانت فعالة ومفيدة ونا�شطة
وح��ا���ض��رة يف الثقافة على م��دار ال��ق��رون الأوىل
لكنها توقفت يف الع�صور املت�أخرة ون�ضبت .لقد
���س��اه��م��ت ه���ذه امل��ق��ارب��ة ال��روح��ان��ي��ة ب�شكل مبكر
ج ًدا يف جتديد املعنى يف الإ�سالم ،وهو جتديد ال
يتوقف �إال كي يبد�أ من جديد.
ويف ال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث ي��ط��رح امل����ؤل���ف ����س����ؤا ً
ال �آخ��ر
ع��ن م��ا بعد احل��داث��ة :ه��ل ه��ي م����أزق م�����س��دود �أم
نعمة �إل��ه��ي��ة؟ وي��ع��ر���ض امل���ؤل��ف م��وق��ف امل�سلمني
من احل��داث��ة ،وي��رى �أن االجت��اه ال�شائع املهيمن
عندهم -منذ ال��ق��رن التا�سع ع�شر -ه��و الإدان���ة
املطلقة ال��ت��ي ال رج���وع ع��ن��ه��ا ،وه��ي �إدان����ة تتخذ
�شكل ال�����ش��ائ��ع��ة اجل��م��اع��ي��ة؛ لأن��ه��م ي��ع��ت��ق��دون �أن
م�����ش��روع احل���داث���ة ال��غ��رب��ي��ة ي���ه���دف �إىل ف��ر���ض
العلمانية وال َدن َيوة على الب�شرية جمعاء ،وكذلك
نزع القدا�سة وت�صفية الدين.
وي�����ش�ير امل����ؤل���ف �إىل �أنَّ الإ����س�ل�ام �أك��ث�ر الأدي����ان
ريا عن التطور واحلداثة والعلمانية وبالتايل
تعب ً
فرمبا ك��ان هو دي��ن الأزم��ن��ة احلديثة؛ لأن��ه دين
ب�سيط عقالين يف عقائده .فعقائده تُخت�صر يف
حد ما بالإ�ضافة �إىل
الإمي��ان ب�إله جتريدي �إىل ٍّ
بع�ض ال�شعائر الب�سيطة والكونية ع�لاوة على
�إلغاء التمييز بني الإميان والعقل� ،أو بني الوحي
واخللق.
وال ريب يف �أنَّ �إحدى �سمات احلداثة� /أو العوملة
احلالية هي ت�سريع الزمن ،وهذا الت�سارع للزمن
يتما�شى م��ع �إل��غ��اء امل�سافات اجلغرافية .و�شعار
ال�صويف يف احلياة هو �أ ّن��ه «اب��ن اللحظة»� ،أو ابن
ع�����ص��ره .وال��ل��ح��ظ��ة ع��ن��د ال�����ص��وف��ي��ة ت��ت��ط��اب��ق مع
الو�ضع الروحي (احل��ال) حيث يجدون �أنف�سهم
فيه �أو ب��الأح��رى ال���ذي ي�ضعهم اهلل ف��ي��ه .وهي
«ح��ال��ة» ميكن �أن تُنعت �أح��ي��ا ًن��ا بال�سيكولوجية،
و�أحيانًا بالروحانية .وال يقيمون �أي وزن للما�ضي
�أو للم�ستقبل بل يهتمون فقط باحل�ضور الإلهي
هنا والآن .ينبغي على ال�صويف �إذن �أن يظل دائ ًما
«حديثًا» ،فال�صويف بالدرجة الأوىل خادم مطيع
هلل احل��ي .وبالتايل ميتلك القدرة على اكت�شاف
احلكمة الكامنة خلف ال��ط��ف��رات العنيفة التي
ن�شهدها.

وي��ق��دم امل���ؤل��ف ط��ري��ق ال�صوفية ك��ع�لاج لتعا�سة
ال����ع����امل .و�أن �إع�������ادة ����ض���خ ال���ع���ام���ل ال���روح���اين
واخليايل يف الغرب هو احلل لكي ال يتحول �أفراده
�إىل فرائ�س و�ضحايا للمحللني النف�سانيني� .إذ
تتف�شى الأمرا�ض النف�سية عندهم ب�سبب غياب
�أي معنى �آخر للحياة غري املاديات اال�ستهالكية،
ث����م ت���ت���زاي���د ح�������االت االن����ت����ح����ار ب�����س��ب��ب غ��ي��اب
الطم�أنينة الروحية �أو الدينية الرا�سخة.
ويتناول امل�ؤلف يف الف�صل الرابع« :ال�صوفية يف
�شكل طريقة :حم�صلة وحتديات» ويطرح امل�ؤلف
يف م�ستهل هذا الف�صل �س�ؤا ً
ال مه ًما :هل عقيدة
ال�صوفية و�أخالقيتها تت�ضمن بدي ً
ال عن �أزم��ة
القيم احلالية �أم ال؟ و�إذا ك��ان الأم��ر بالإيجاب
فهل يتج�سد ذلك على �أر�ض الواقع �أم �أنه يظل
ل��غ�� ًوا ال �أه��م��ي��ة ل���ه؟ وي��ج��ي��ب امل���ؤل��ف ق��ائ�لاً� :إن
ال�صوفية لي�ست فل�سفة جتريدية ،و�إمنا ممار�سة
عملية تدريبية� ،إنها جتربة داخلية ت�ؤثر ب�شكل
مت�ضافر على اجل��ان��ب ال��روح��اين ،والنف�ساين،
واجل�سدي.
وع����ل����ى امل�������س���ت���وى اجل����م����اع����ي جت�������س���دت ح��ك��م��ة
ال�����ص��وف��ي��ة وم��ث��ال��ه��ا الأع���ل���ى يف ���ص��ي��غ �إن�����س��ان��ي��ة
��ام��ا ،وه���ذا التج�سد راح
واج��ت��م��اع��ي��ة حم���ددة مت ً
يقوى ويرت�سخ مبرور الزمن .و�شكلوا يف الفرتة
احلديثة ال��زواي��ا �أو الطرق ال�صوفية ،وه��ذا ما
ك���ان ال��ب��اح��ث��ون ال��غ��رب��ي��ون ق��د دع����وه «ج��م��ع��ي��ات
دينية للرب والإح�سان».
وال���ن���ق���د الأ����س���ا����س���ي ال�����ذي ي��وج��ه��ه امل�����ؤل����ف �إىل
الطرق ال�صوفية هو النزعة التع�صبية ال�ضيقة
واملناق�شات احلامية الكائنة بني الطرق املختلفة،
�يرا بالطابع ال��ك��وين لل�صوفية.
وذل��ك ي�ضر ك��ث ً
وي��ن��ت��ج ع��ن ه��ذه امل��ج��م��وع��ات ال�صوفية التحزب
ال�ضيق الذي �أ�صاب الآخرين بالعلل والعاهات،

يف ح�ين �أن ه��ذا التحزب مرفو�ض عند ال�صوفية
احل��ق��ي��ق��ي�ين ال��ذي��ن اع���ت�ب�روا �أنّ االخ��ت�لاف��ات بني
ال���ط���رق ال�����ص��وف��ي��ة �أم����ر ط��ب��ي��ع��ي وم���رغ���وب؛ لأن���ه
ي��ت��ج��اوب م��ع احل�سا�سيات والأم��زج��ة ال��روح��ان��ي��ة.
وب��ال��ت��ايل ف�لا ينبغي �أن ي����ؤدي �إىل ن��ب��ذ الآخ��ري��ن
والتع�صب �ضدهم� ،إال �أن لل�صوفية دورها الإيجابي،
وخا�ص ًة الطرق ال�صوفية املوجودة يف بالد املغرب
و�أفريقيا ال�صحراوية .لأن الطرق ال�صوفية هناك
ح��ارب��ت اال���س��ت��ع��م��ار ،وم��ن��ذ ال��ق��رن اخل��ام�����س ع�شر
قامت ال��زواي��ا ال�صوفية الكبرية باجلهاد ال�شعبي
�ضد الإ���س��ب��ان وال�برت��غ��ال .وي��ع�ترف حممد �أرك��ون
ب��ه��ذا ال����دور الإي��ج��اب��ي ل��ل��زواي��ا ال�����ص��وف��ي��ة وي��ل��وم
احلركة الإ�صالحية التي �أهملت هذا اجلانب.
والبدايات الأوىل للمقاومة �ضد االحتالل الفرن�سي
ل��ل��ج��زائ��ر تتمثل يف �شخ�صية الأم�ي�ر ع��ب��د ال��ق��ادر
اجلزائري .ومن املعلوم �أنه ُولد وتربى يف �أح�ضان
الطريقة القادرية ،ورفعه �شعبه �إىل مرتبة «�أمري
امل���ؤم��ن�ين» ك��ي يخو�ض الن�ضال �ضد الفرن�سيني.
بالإ�ضافة �إىل �شخ�صيات �أخرى عديدة.
وت��ق��وم ال��ط��رق ال�صوفية امل�ستقرة الآن يف الغرب
باالهتمام بالرتاث الإ�سالمي وتن�شطه وتن�شط معه
احلياة الإ�سالمية ككل ،وذل��ك عن طريق تد�شني
املهرجانات والأح��داث الثقافيةُ .يعرب كل هذا عن
حاجات املجتمع الغربي للروحانيات ،ولهذا ال�سبب
�أ�صبحوا ينظمون �أك�ثر ف���أك�ثر ت��ظ��اه��رات ثقافية
وفنية حول ال�صوفية .ي�ضاف �إىل ذلك �أن الأفراد
�أو املجموعات التابعة للأو�ساط ال�صوفية ي�سهمون
�إىل ح��د ك��ب�ير يف ان��ب��ث��اق ث��ق��اف��ة �إ���س�لام��ي��ة غربية
وازدهارها عن طريق الكتابة والرتجمة والن�شر.
ريا على �أن ممثلي الطرق ال�صوفية
وي�ؤكد امل�ؤلف �أخ ً
نا�شطون ومنخرطون يف احل���وار ب�ين الأدي���ان ،بل
ويتدخلون يف احل��وار بني الرهبان الذين ينتمون
�إىل �أدي��ان خمتلفة ،وخا�ص ًة على �صعيد التجربة
الروحانية .وه��و ما يدعى باحلوار الرهباين بني
الأديان؛ ذلك لأن الروحانية تتيح جتاوز احلواجز
العقائدية �أو الالهوتية بني الأدي��ان دون �إهمالها
�أو حموها.
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امل�ستقبل الروحاين للإ�سالم
منى �أحمد �أبو زيد *
يحاول هذا الكتاب �أن ُيجدِّ د النظرة للإ�سالم مما ُيتيح بعث املنهجية الإ�سالمية الأ�صلية من رقادها ونف�ض الغبار عنها وجتديدها .هذه املنهجية كانت
خ�صبة يف جمال علوم الدين والفقه .وكانت � ً
أي�ضا خ�صبة يف جمال الت�صوف ،وا�ستطاعت �أن توازن بني العقل والروح .ومبا �أن العامل املعا�صر قد بالغ يف
االجتاه املادي املتطرف ف�إننا الآن بحاجة �إىل االجتاه املعاك�س كي نحدث التوازن بال�سري باجتاه الع�صر الروحاين .فبعد �أن تطرف الغرب يف املاديات
والنزعات الإحلادية كان متوق ًعا �أن يعود �إىل الروحانيات يو ًما ما.
واملق�صود بالروحانيات ،يف ه��ذا امل��ق��ام ،روحانية
ال��روح التي حت��رر ،والتي تده�ش با�ستمرار� ،أما
بالن�سبة للم�سلم ف�إن هذه الروحانية تتيح له �أن
يفهم الآيات التي يبثها اهلل يف العامل كي يقر�ؤها
الإن�سان ويتمعن فيها ،عن طريق علم الت�أويل،
وه��و علم يهدف �إىل العثور على املعنى الأ�صلي
الأول ملفهوم اخللق والإ�سالم ،والآيات القر�آنية.
وي���رى امل���ؤل��ف �أن اجل���ر�أة ال��ت���أوي��ل��ي��ة ه��ي وحدها
التي متكننا من اال�ستمرار يف احلياة انطالقًا من
امل�ستويني البيولوجي واملادي ،وال يق�صر امل�ؤلف
احلاجة �إىل ه��ذه اجل��ر�أة على العامل الإ�سالمي
ف��ق��ط ،و�إمن���ا ي�ضم �إل��ي��ه��ا ال��ع��امل ال��غ��رب��ي ،ورمب��ا
ال��ب�����ش��ري��ة ب����أ����س���ره���ا .ب��ح��ي��ث ُت�����س��اع��دن��ا احل��ك��م��ة
ال�صوفية على �إ�ضاءة حا�ضرنا وم�ستقبلنا.
وم�ؤلف الكتاب هو «�إريك يون�س جوفروا» فرن�سي
��ام��ا بعد
اجلن�سية اع��ت��ن��ق الإ���س�لام وع��م��ره  27ع ً
رحلة بحث يف ال��دي��ان��ات� .سلك طريق الت�صوف
خمت�صا فيه من الناحية الفكرية .يقوم
و�أ�صبح
ً
بالتدري�س بجامعة «�سرتا�سبورج» بفرن�سا مبعهد
الدرا�سات العربية وله �سبعة كتب ترجم بع�ضها
�إىل العربية.
ويتكون الكتاب من �أربعة ف�صول .الأول وعنوانه
«م���ن ال���وح���ي �إىل ت���اري���خ ال��ب�����ش��ر» ح��ي��ث ي��ت��ن��اول
امل�ؤلف فيه عملية «قلب» القيم يف الإ�سالم .ففي
القرن ال�سابع امليالدي حدثت ثورة �أثارها الدين
اجل��دي��د .ك��ان��ت يف ال��ب��داي��ة ميتافيزيقية ولكن
أي�ضا ثورة اجتماعية-
هذه الثورة القر�آنية كانت � ً
�سيا�سية لأنّ التعاليم الدينية الكونية للإ�سالم،
وكذلك مبد�أ امل�ساواة االجتماعية التي ن�ص عليها
حطمت القيم القدمية التي كانت �سائدة �آنذاك
يف املجتمع العربي كما حطمت الع�صبيات القبلية
وال��ع�����ش��ائ��ري��ة وال���ف���وارق ال��ف��ا���ص��ل��ة ب�ين خمتلف
طبقات ال�سكان� :أي ب�ين الأغ��ن��ي��اء وال��ف��ق��راء� ،أو
بني الأق��وي��اء وال�ضعفاء� ،أو بني النبالء وعامة
ال�شعب.
ويعر�ض امل���ؤل��ف �أمثلة على ه��ذا «ال��ق��ل��ب» ال��ذي
تعر�ضت له القيم يف الإ�سالم:
�أوالً :ي��ق��ل��ل الإ�����س��ل�ام الأويل م���ن خ��ط��ورة



«اخلطيئة» التي ارتكبها �آدم يف اجلنة ويعتربها
ن�����س��ب��ي��ة ،وي�����رى �أ َّن����ه����ا مل ت����ؤث���ر ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ع��ة
الأ���س��ا���س��ي��ة اخل��ال�����ص��ة ل�ل�إن�����س��ان .وان��ق��ل��ب��ت ه��ذه
القيمة �إىل عك�سها يف ع�صور االنحطاط واجلمود
عن طريق الهو�س باخلطيئة والتحرمي .من هنا
انقلب احلياء وهو قيمة �إيجابية �إىل الإفراط يف
اخلجل �أو احلياء املت�صنع وهو قيمة �سلبية.
ثان ًيا :املبد�أ القر�آين الذي يتحدث عن احلرية
وامل�����س���ؤول��ي��ة ال��ف��ردي��ة ع��ن الأع���م���ال ،ان��ق��ل��ب �إىل
تواكلية وق��دري��ة .ه��ذا «ال��ق��ل��ب» لقيمة �إيجابية
�إىل ق��ي��م��ة �سلبية ن���اجت ع��ن ���س��وء ف��ه��م للعقيدة
الإ�سالمية اخلا�صة بالق�ضاء والقدر.
ثالثًا :انقلب انفتاح الإ�سالم على ما هو كوين
يف ال��ع�����ص��ور الأوىل �إىل م��ا ه��و ع��ك�����س��ه� ،أي �إىل
انكما�ش الإ�سالم وتقل�صه �إىل ال ُبعد العرقي.
راب ًعا :كان هناك قبول بالغريية والتعددية
الداخلية يف الآراء �إبان الع�صر الكال�سيكي املبدع.
ل��ك��ن��ه حت���ول الح���قً���ا �إىل ف��ر���ض ال�����ر�أي ال��واح��د
واملذهب الواحد ف�أ�صبح الإ�سالم منط ًيا �أح��ادي
اجلانب ،و�ساد االنغالق واالنكما�ش �إب��ان ع�صور
االنحطاط وال يزال.
خام�سا :ك���ان الإ����س�ل�ام يف ال��ع�����ص��ور الأوىل
ً
امل��ب��دع��ة يتبنى الأخ�ل�اق الكونية املنفتحة على
الإن�����س��ان��ي��ة ،ف���أ���ص��ب��ح الآن خ��ا���ض�� ًع��ا ل�ل�أ���ص��ول��ي��ة
اجلهادية العنيفة التي تكفر الآخرين.
�إنَّ م��ع��ن��ى ال��غ�يري��ة وال��ق��ب��ول ب��االخ��ت�لاف وروح
االنفتاح التي ات�سم بها امل�سلمون قد جتلت �إبان
الفرتة العبا�سية يف بغداد ب�شكل خا�ص؛ والدليل
على ذلك انعقاد جمال�س املناظرات العامة بني
خم��ت��ل��ف مم��ث��ل��ي ال��ف��ك��ر ال��دي��ن��ي .و���ش��ه��دت ه��ذه
امل��ن��اظ��رات نقا�شات �ساخنة ب�ين ُمثلي خمتلف
مت يف جو
الفرق الإ�سالمية املتناف�سة .كل ذل��ك َّ
من احلرية الفكرية ،و�شارك فيها ممثلو الأديان
الأخ���رى كاليهودية وامل�سيحية الذين دخلوا يف
���ص��راع��ات �شديدة م��ع امل�سلمني ،ب��ل ك��ان ي�شارك
�أحيانًا فيها ممثلو الأديان الو�ضعية.
ويعر�ض امل��ذه��ب ال�صويف نف�سه على �أ�سا�س �أن��ه
يعب عن ذلك القول امل�أثور« :ال�سبل
تعددي ،كما ّ

امل�ؤدية �إىل اهلل بعدد بني �آدم» .وجند �أن جتارب
ال�����ص��وف��ي�ين الأوائ������ل ت��ظ��ه��ر ل��ن��ا ت���ي���ارات ع��دي��دة
وغنية من التجارب ال�صوفية .ومل ينت�صر التيار
االم��ت��ث��ايل ال��ت��ق��ل��ي��دي الأع���م���ى يف ال�����ص��وف��ي��ة �إال
ب�شكل مت�أخر يف القرنني الثامن ع�شر والتا�سع
ع�شر.
ويت�ساءل امل�ؤلف يف الف�صل الثاين عن املطلوب يف
الإ�سالم هل هو «الإ���ص�لاح» �أم «ث��ورة يف املعنى»؟
ويعتقد امل�ؤلف �أن الإ�صالح يف الإ�سالم يت�ضمن
أي�ضا ال��روح��ان��ي��ة .وي���ؤك��د ذل��ك ب���أن اللجوء �إىل
� ً
العقل ل��دى امل�صلحني الكبار م��ن �أم��ث��ال جمال
ال��دي��ن الأف���غ���اين وحم��م��د ع��ب��ده وحم��م��د �إق��ب��ال
مل يتم على ح�ساب امل��ق��ارب��ة ال��روح��ان��ي��ة للعامل
والدين .فقد فعلوا ما فعلوه وهم مطلعون على
ذلك النقد الذي وجهه كانط يف �أوروبا للعقل عن
طريق ح�صر نطاق �صالحياته وتبيان احل��دود
ال��ت��ي يتوقف ع��ن��ده��ا .وم��ن ال�صحيح �أنَّ ه���ؤالء
امل�صلحني الإ�سالميني كانوا يدينون الت�صوف
أي�ضا
ال�شعبي والتعلق باخلرافات ،لكنهم كانوا � ً
ي�ضعون املثال الروحاين الأعلى فوق كل �شيء.
واع�ترف �أغلب املفكرين الإ�صالحيني امل�سلمني
يف ال���ق���رن ال��ع�����ش��ري��ن ب����أن���ه���م ي���دي���ن���ون ب��ال��ك��ث�ير
لل�صوفية� ،أ ًيا كان م�صري �أفكارهم و�أطروحاتهم
الح��قً��ا جتاهها �سل ًبا �أو �إي��ج��ا ًب��ا .فبالإ�ضافة �إىل
حم��م��د ع���ب���ده و�إق����ب����ال .ف��امل��ف��ك��ر ال��ه��ن��دي �سيد
�أح��م��د خ��ان ،والباك�ستاين امل���ودودي ،ق��د اعرتفا
باحرتامهما لأحد �شيوخ الطريقة النق�شبندية:
�أحمد �سرهندي.
أي�ضا عن معاين
ويف هذا الف�صل يتحدث امل�ؤلف � ً
«اجل���ه���اد» وك��ي��ف �أنَّ امل�����س��ل��م�ين ق��د ح�����ص��روه��ا يف
مفهوم واح��د فقط وه��و ال��ق��ت��ال ،ون�سوا اجلهاد
الأكرب وهو جهاد النف�س ،واالجتهاد الروحاين.
وي�ؤكد امل�ؤلف على �أن هذا الق�صور �أحدث امل�أزق
الذي �أ�صاب العامل الإ�سالمي و�أدى �إىل انت�صار
ال��ق��راءة املنغلقة ال�ضيقة ل��ل��ق��ر�آن ،ول���ذا ينبغي
القول ب�أن العلم الروحاين لي�س م�ضا ًدا للعقل.
فهناك العقل العادي الذي نعرفه ،وهناك العقل
الفوقي �أو العلوي ال��ذي ي��ت��ج��اوزه ويعلو عليه،

