ندوة (التصوف في ميزان العقل ..السر نظرة عقالنية في التصوف)
التاريخ 12 :سبتمبر 2015
املكان :مقر املشروع بالقاهرة.
العنوان :التصوف في ميزان العقل ..السر نظرة عقالنية في التصوف.
املحاضر :أ  /مازن أبو الفضل.
عقد فريق "مشروعنا بالعقل نبدأ" ندوة بعنوان التصوف في ميزان العقل ..السر
نظرة عقالنية في التصوف ،قام بإلقائها أ .مازن أبو الفضل  -باحث ومحاضر
بمشروعنا  -تناولت دراسة التصوف وفق االحتكام مليزان العقل .
مح ـ ـ ـ ـاور الن ـ ـ ـ ـ ـ ــدوة:
.1
.2
.3
.4

طبيعة السر.
التصوف كمنهج.
النظرة العقالنية للتصوف
التصوف كفن.

ا
أوًل :طبيعة السر:
املقصود بالسر استنادا ملقولة الفارابي بأن لإلنسان سر وعلن ،يتمثل السر في سريرة
اإلنسان والنفس املجردة ،أما العلن فهو جسم اإلنسان ،باطن وظاهر.
السر أو التصوف بشكل عام لم يقتصر على الفلسفة اإلسالمية كما يعتقد ولكنه له
وجود في جميع املذاهب واألديان التي تواصلت مع ما وراء الطبيعة ،فيتواجد السر
والتصوف في الفلسفة البوذية واليهودية وكذلك املسيحية بجانب اإلسالمية.
ففي الفلسفة البوذية مقولة لحكيم هندوس ي على أن أفضل الطرق لفهم معاني
ً
الحياة يكون بالبحث داخل النفس أوال ،ألن الروح هي صورة مصغرة من روح الحياة
ً
للعالم ،ولكي تتضح الصورة البد أوال من التطهر عن طريق التأمل الهادئ واألعمال
الطيبة.
ً
وكذلك القول " إذا كانت عينا روحك غير مظلمتين أبدا فإنك ترى مجد الحقيقة"
واملقصود بالعين هي العين الباطنية التي تدرك ما وراء الطبيعة.
أما في الفلسفة اليهودية فنجد السر في علم الكاباال وهو يعود هذا العلم الى زمن النبي
موس ى ،ففي املرويات اليهودية قد خرج إلى البرية وبرفقته  70من األحبار لتلقي
التعاليم االلهية واختصهم الخالق بعلم خاص بهم وأطلق عليهم علماء الكاباال،
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"وهم من يشعرون بالخالق في قلوبهم ويتلقون منه الفيوضات والنور " خالق املسرات
والبهجة " شريطة تحقيق التوازن بين الرغبات والعبادات".
(الكاباال :مشتقة من (لي  :كل  :بل ) بمعنى يتلقى نور الخالق ) .
وهذا ما تفسره نجمة داوود من وجود مثلثين ،أعلى يرمز لعالقة الكهنة بالخالق ،أما
املثلث األسفل فيرمز لإلخبار والنور الذي يتلقونه.
ً
وبالنسبة للفلسفة املسيحية فقد كان النبي عيس ى يؤكد دائما على تهذيب النفس
والتقرب مع االله بكل حب.
أما التصوف في الفلسفة اإلسالمية فيعتمد على تطهير القلب من الصفات املذمومة
ثم اخماد القوى البشرية ليرتفع عنك الحجاب ويتجلى النور االلهي وتنكشف املعاني
وتتحصل على املعرفة.
تهذيب السر أو تهذيب النفس أو التصوف لم تزدهر معانيه ومصطلحاته إال مع
الحضارة اإلسالمية ،فهي تحمل العديد من املعاني الثرية التي اقتبس منها علماء
األخالق مصطلحات ومعاني.
كلمة تصوف نفسها ال يوجد لها تعريف معين فهناك من قال إنها من لبس الصوف
والزهد والصبر على املكاره للوصول إلى الفناء وهو الوصول إلى االله ،منهم من قال
انها من كلمة sophاليونانية التي تعني الحكمة فصوفي يعنى حكيم ،وقيل إنها
مشتقة من الصاد الذي هو صبر على الشهوات وحب الذات والواو الذي هو وفاء
للطريقة والسلوك والفاء الذي هو فناء كل ش يء أمام عين املريد وذهنه عدا وجود
هللا.
وأول من سمي بالصوفي هو أبو الهاشم الكوفي وهو تلميذ الحسن البصري وأول من
بنى صومعة يتعبد فيها بالرملة في فلسطين.
 آراء حول التصوف من االسالم:
 )1التصوف بدعة ودخيل على الدين اإلسالمي ولم يأت به أحد من االوليين.
 )2يعد كتمرد على التقاليد اإلسالمية والقيود التي فرضها اإلسالم وبالتالي
فأصحاب هذا الرأي يرون تصوفهم أمرا حسنا وتطورا مطلوب للعصر
الحديث
 )3رأي وسط بين الرأيين السابقين وهو يعتبره علم من العلوم ازدهر مع اإلسالم
حتى وصل للمحتوى املوجود اآلن.
وبهذا يتضح أن التصوف موجود منذ بدأ التاريخ كمحاولة للتواصل مع الكيان
الخالق والتصوف يعني تهذيب للنفس ،ولكن يبقى الخالف بين األديان واملذاهب عن
ماهية الخالق.
ا
ثانيا :التصوف كمنهج:
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البعض اعتبر أن التصوف ال يقتصر على كونه سلوك وإنما هو منهج معرفي بمعنى
خطوات منتظمة متكررة تحول املجهوالت ملعلومات ،فتهذيب النفس يؤهلها لتلقي
املعارف والفيوضات اإللهية وهو ما يعرف في املعرفة باملنهج االشراقي كمنهج لكشف
ً
الواقع .ومن هنا تظهر اإلشكاليات .ولحلها ال بد أوال من التعرف على نظرية املعرفة
وتصور بعض املفاهيم.
 املنهج :هو الخطوات املنتظمة التي يتبعها الباحث للكشف عن الحقيقة.
 اإلشراق :هو انبعاث النور من العالم غير املحسوس إلى الذهن ويكون كمنهج
للمعرفة.
 نظرية املعرفة ووسائل اإلدراك لدى اإلنسان :هناك  4وسائل لكشف الواقع
تتأسس على كل منها مدرسة ترى أنها الطريقة الحاكمة لكشف الواقع
 -1الحس ،املدرسة التجريبية :تعتمد على أنه ال حقيقة خارج الواقع املادي
املحسوس.
 -2النقل والنص ،املدرسة اإلخبارية :يعتمد على أنه ال حقيقة خارج النص
الديني.
 -3العقل ،املدرسة العقلية :وهو ما يعتمد على أن هناك واقع محسوس وواقع ما
وراء املادة.
 -4السر أو القلب ،املدرسة اإلشراقية :تعتمد على أن هناك قوى داخل االنسان
تتخلى عن العالئق فتتكشف لها الحقائق كفيض من غير املحسوس إلى
الذهن .ومنها تخرج املدرسة اإلشراقية كمنهج للوصول إلى الحقيقة.
وعند اعتبار املدرسة اإلشراقية كمنهج للمعرفة تنشأ مشكلة معرفية وهي:
 -1عدم وجود ميزان موضوعي يحتكم إليه صاحبه ومعيار نلجأ إليه لالحتكام
بصدق الرؤية.
 -2هو حجة على صاحب الرؤية ال تتعدى قلبه وتوفرت فيه نتيجة ملؤهالت نفسية
خاصة به وبالتالي هي حجة عليه فقط من الصعب لنقلها لكل أحد.
نستأنس بمقولة للقيصري" :والفرق بينها (أي املكاشفات) وبين الخيالية
الصرفة موازين يعرفها أرباب الذوق والشهود ،بحسب مكاشفاتهم كما أن
ً
للحكماء ميزانا يفرق بين الصواب والخطأ وهو املنطق ،منها :ما هو ميزان عام
وهو القرآن والحديث املبني كل منهما على الكشف التام املحمدي ومنها ما هو
خاص يتعلق بحال كل منهم الفائض عليه من االسم الحاكم والصفة الغالبة
له"
ويتضح أنه ال بد من وجود ميزان عقلي والشرعي للحكم على املكاشفات.
 -3أدى غياب امليزان املوضوعي النتشار الخرافات وكثرة املدعين في اإلشراق.
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كمثال الشيخ صنعان – شيخ طريق صوفية وقع في حب فتاة ليست من دينه
وتنصر ثم الم على صحبته أنهم لم يتبعوه.
• " ما كان ينبغي االنفضاض من حوله ،كان ينبغي أن يتنصر الجميع".
• " ليس هذا صحبة وموافقة إن ما فعلتم هو املنافقة".
وكمثال آخر في أمريكا ظهرت فئات جديدة يأخذهم قائدهم إلى الصحراء ثم
يشربون السم لعدم التأثر بالواقع الجديد ،ومثل نبوءة  2012وانهيار
العالم .وكلها إشراقات ليس لها ميزان موضوعي للحكم عليها والعوام من الناس
هم املتبعون.
وكنتيجة لهذه اإلشكاليات ظهرت مشكلة أعم وهي نتيجة لسقوط الدولة
العثمانية سعت الدول املستعمرة إلخفاء الجانب الجهادي في االسالم فظهر
التصوف كمذهب ضد كل ما هو عقالني وحضاري وأنه نقيض لإلنسان
املثقف الذي ُ
اعتقد بكونه ذو فكر متحرر ومنفتح وهذا ما أدى بدوره إلى
التصوف الفردي واالنعزال عن املجتمع واقتصار دوره في التعبد.
كما يوضحه الشيخ محمد الغزالي في قوله:
" أصبح هم العامة أن يترددوا بين بيوتهم واملسجد ،وأن يأخذوا من الحياة ما
يسد الرمق فحسب ..وأصبحت كلمة التدين في عرف هؤالء تعني كل ش يء إال
تأسيس الحضارات وإقامة النهضات وبعث املدنيات .ثم ظل معنى الكلمة يهوى
حتى صار التدين سبة يأنف األذكياء من االتصاف بها! "
ا
ثالثا :النظرة العقالنية للتصوف:
أ .التصوف طريقة لإليمان وأسمى درجات الترقي الروحاني لإلنسان.
ب .وبالتالي املنهج العقلي يعتبر التصوف سلوكا وليس منهجـا عامـا للمعرفـة ألن القلـب
بشكل معنوي يدفع اإلنسان إلى الحركة.
ً
ج .الحكم ــاء ال ينك ــرون الكش ــوفات وإنم ــا لت ــتم بش ــكل ص ــحيح ال ب ــد أوال م ــن معرف ــة
ً
الخـالق ثــم العشــق بطريقــة معنويــة عــن طريــق القلــب فيفــيض عليــك إيمانــا وتقــوى
(اعرف – اعشق – اسـلك) ولـيس العكـس ألنـه قـد يضـل الطريـق مثـل علـم الكابـاال
ً
بدال من التواصل مع الخالق تواصل مع الشيطان.
• فيقول ابن عربي :تقوية النفس الناطقة إنما يكون بالعلوم العقلية ،فإنه إذا
نظر في العلوم العقلية ودقق النظر فيها درس كتب األخالق والسياسة،
وداوم عليها؛ تيقظت نفسه وتنبهت وانتعشت من خمولها ،وأحست
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بفضائلها ،وأنفت من رذائلها ،وذلك أن هذه إنما تضعف وتخفت إذا عدمت
الفضائل واملناقب واستولت عليها الرذائل ،فإذا اقتنعت الفضائل
واكتسبت اآلداب ،تيقظت من غشيتها ،وثارت من سكرتها ،وقويت بعد
ضعفها.
• ويقول العقاد :من الصوفية العقلية طالب املعرفة والذين ُيحسبون في عداد
الفالسفة األفذاذ فهؤالء الصوفيون العقليون يذهبون بالعقل إلى غاية
حدوده ،وال يتهيبون الشكوك واالعتراضات بل يقولون بلسان الغزالي :إن الشك
أول مراتب اإليمان .ولكنهم متى بلغوا بالعقل غايته ملكتهم نشوة الوجدان
فأسلموا أمرهم كله هلل ،وليس اشتغالهم بالعقل مانعا لهم أن يشتغلوا
بالرياضة النفسية ،وإنما يشتهرون بأفكارهم ألنها الصلة بينهم وبين تالميذهم
ومريديهم وقرائهم.
د .التصوف ال بد أال يفصل اإلنسان عن دوره االجتماعي فاملتصوف هو ممثل
األخالق في املجتمع والقدوة وبالتالي فهو مطالب بأن يمارس األخالق بشكل عملي
في املجتمع ويؤثر فيه وال يقتصر دوره على التعبد وحضور املناسبات الدينية
فقط دون أي تأثير في الواقع املحيط .وأبرز األمثلة على املتصوف املؤثر في
مجتمعه الشيخ أحمد بدوي الذي علم مجتمعه املقاومة ملحاربة املحتل الفرنس ي
للبالد ،وكذلك غاندي الصوفي الزاهد الذي أثر في مجتمعه ملقاومة االحتالل
البريطاني لبالده واتباعه الستراتيجية جديدة في الكفاح وهي الثورة البيضاء
السلمية.
ر ا
ابعا :التصوف ...كفن:
يؤدي غياب امليزان املوضوعي في التصوف لتحوله إلى سلوك ظاهري سطحي ليس له أي
تأثير في النفس وألن يصبح مجرد حركات ظاهرية دون أي معنى حقيقي وغابت عنه
درجات املريدين والعابدين من التخلي عن األخالق السيئة.
اقتصر التصوف فقط على حفالت اإلنشاد واملولوية وصناعة الخيال وافتقر إلى
املحتوى العلمي واملعرفي الذي هو ضرورة لتهذيب النفس كما أوضحنا من قبل.
أصبح الشاب يلقب نفسه بالصوفي وهو ال يعلم شيئا عن هللا وصفاته وأخالقه فقط
هو يحضر الحفالت ومجال التأمل ويستمع إلى اإلنشاد ويخدر نفسه باملعاني الروحية
واملوسيقى وال يلتزم بالقيم االخالقية ويكون غير متشرع ،عندها يصير شابا خياليا المع
خاليا من أي محتوى.
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