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منهـج  دراسـة التصـوف
يسعى هذا الدرس إىل بيان االختيار املنهجي يف دراسة التصوف اإلسالمي، والذي ينطلق من كون 

التصوف خطابا وممارسة ذو طبيعة خاصة يف الفكر اإلسالمي تستلزم تعاطيا منهجيا خاصا كذلك.

فاســتقصاء الدراســات املختلفــة منــذ بواكــر البحــث يف الفكــر الصــويف إىل اليــوم، والــي حاولــت أن 
تبعــث مدوناتــه الفكريــة بتحقيــق خمطوطاهتــا ومجــع تراثهــا وتصنيفــه، ورصــد وتتبــع صرورهتــا العمليــة وامليدانيــة 
مــن خــالل التأريــخ ملــدارس التصــوف وطرقــه ورجالتــه الــي تتميــز باالتســاع واالمتــداد زمانــا ومكانــا، جنــد 
أهنــا عملــت علــى دراســته وإصــدار األحــكام حولــه انطالقــا مــن املناهــج الــي توســلت هبــا، ورؤاهــا املعرفيــة 
أو اإليديولوجيــة الــي انطلقــت منهــا ســواء عنــد املستشــرقن أو الباحثــن يف جــل أقطــار العــامل اإلســالمي.   

ولذلــك كان احلــرص يف هــذا املدخــل لدراســة التصــوف علــى االلتــزام بالنصــوص الصوفيــة الــي تشــكل 
أصــل النظــر والعمــل الصوفيــن، واملعتمــدة مــن رواد الصوفيــة أنفســهم ، والــي متكــن الباحــث مــن تكويــن 
تصــور مشــويل عــن التصــوف انطالقــا مــن مقولــه وليــس ممــا قيــل حولــه، يف جتانــف عــن أغلــب املقاربــات 
التقومييــة، الــي ال تســتطيع أن تنفــك عــن املــدح أو الــذم الــذي حيجــب كثــرا مــن احلقائــق العلميــة، ويصــدر 

أحكامــا تفتقــد إىل التبــن والتثبــت .

لقــد كان ملثــل هــذا التعميــم املنهجــي الــذي يغيــب اخلطــاب الصــويف يف كليتــه البنيويــة املتميــزة أثــر يف 
توجيــه كثــر مــن األحبــاث الــي مل تكلــف نفســها عنــاء الســؤال املتجــدد ، والفحــص املتــأين الــذي يســعى إىل 
بنــاء املعرفــة والســلوك اإلســالمين انطالقــا مــن قوانــن اشــتغال اجملــال التــداويل اإلســالمي، ممــا كان لــه األثــر 
البالغ يف إصدار مجلة من األحكام املرسلة والدعاوى العريضة الي سامهت يف اجلناية على التصوف وأهله، 
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وطمــس معــامل الــراث األخالقـــي يف اإلســالم، كاالدعــاء بــأن التصــوف جســم دخيــل ووافــد مــن حضــارات 
أجنبيــة، وكالزعــم بأنــه بدعــة ال ســند شــرعي لــه، وبالتــايل ال مشــروعية لــه يف اجملــال التداويل اإلســالمي.

غــر أن التصــوف كمــا ســنتابع يف سلســلة الــدروس املقبلــة املكونــة هلــذا املدخــل الدراســي، ظــل دومــا 
حقيقــة راســخة ومكينــة تتــأىب علــى االنصيــاع للقوالــب اجلاهــزة واإلســقاطات احلضاريــة املختلفــة، واملقارنــات 
الظاهريــة املتســرعة والعقيمــة، النفــراده خبــواص ينبغــي أخذهــا بعــن االعتبــار، واســتصحاهبا يف كل مقاربــة 

تنشــد اجلــدة واألصالــة:

- فالتصوف ممارسة عملية وجتربة ذوقية وشهود كشفي.

- والتصــوف جتربــة هلــا صلــة أوثــق بالوجــدان املنضبــط باألصــول الشــرعية واآلداب املرعيــة، األمــر الــذي 
يســتوجب التــورع يف إصــدار األحــكام، والتبــن يف إطــالق األوصــاف والنعــوت. وهــذا مــا يدفعنــا إىل التســاؤل 
عــن ســر تغييــب أو إغفــال منهجيــة علميــة أصيلــة متيــز هبــا الــذكاء العلمــي اإلســالمي أال وهــي منهجيــة 
التوقــف والتســليم وعــدم االستعجـــال يف إصــدار األحــكام وذلــك خلصوصيــة اخلطــاب الصــويف مــن جهــة ســر 

أهلــه ولطافـــة معارفــه وطبيعــة لغتــه.

إن طريقــة التســليم يف ثقافتنــا اإلسالميـــة يف حاجــة إىل اإلحاطــة مببادئهــا وقواعدهــا وإجرائيتـــها مبــا 
تكتنــزه مــن معــاين التبــن والتثبــت العلميــن، وليــس النظــر إليهــا مبعــى العجــز والســلبية، فالعلمــاء كانــت هلــم 
اجلــرأة والشــجاعة العلميــة واألخالقيــة علــى قــول ال أدري يف مواطــن الفتـــوى الــي متــس األحــكام الظاهــرة، 

فمــا بالــك باألحــكام الباطنـــة؟!

وكمــا يتعــن تفعيــل منهــج التســليم والتوقــف علــى الوجــه املذكــور، يتعــن اســتلهام اجتــاه النقــد الــذايت 
لــدى بعــض أربــاب التصــوف، إذ مــن املعلــوم أن الفكــر اإلســالمي عــرف اجتاهــات خمتلفــة يف نقــد التصــوف 
بعضهــا مــن داخلــه لتصحيــح مســار الفكــر الصــويف والتنبيــه علــى غلطــات بعــض الصوفيــة، حيــث ميكــن 
إدراجهــا فيمــا ميكــن تســميته باجتــاه التقــومي الداخلــي للتصــوف، والــذي كان مســعى أربابــه هــو تنقيــة الطريــق 
الصــويف مــن دعــاوى الدخــالء واألدعيــاء، والتحذيــر مــن اتباعهــم، وتثبيــت دعائــم املمارســة األصيلــة يف جمتمــع 
تتجاذبــه تيــارات فكريــة وســلوكية عديــدة ومنــازع مذهبيــة متنوعــة، منهــا مــا هــو متصــل بالفقــه، ومنهــا مــا لــه 

ارتبــاط بالــكالم وغرمهــا.


