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التصـوف علم عملي
يبــن الــدرس الثــاين كيــف أن علــم التصــوف يعتــر علمــا يرتكــز علــى العمــل واالشــتغال وليــس علــى 
جمــرد النظــر والتأمــل، ولذلــك فــإن أي منهــج يــروم دراســة التصــوف ينبغــي لــه أن يراعــي مقتضــى االشــتغال 
الصــويف، فالنظــر لغــة: االنتظــار، وتقليــب احلدقــة حنــو املرئــي، والرمحــة، والتأمــل. ويتميــز باملعــدي مــن حــروف 
اجلــر. ويف االصطــاح: الفكــر املــؤدي إىل علــم أو ظــن. قــال إمــام احلرمــن يف الشــامل: »الفكــر هــو انتقــال 
النفــس مــن املعــاين انتقــاال بالقصــد، وذلــك قــد يكــون بطلــب علــم أو ظــن، فيســمى نظــرا. وقــد ال يكــون 
كأكثــر حديــث النفــس، فــا يســمى نظــرا بــل ختيــا وفكــرا. والفكــر أعــم مــن النظــر. فاحلاصــل أن قصــد 
الناظــر االنتقــال مــن أجــزاء احلــد، وقــال يف الرهــان: »حقيقــة النظــر تــردد يف أحنــاء الضروريــات ومراتبهــا، وقــال 
فيمــا بعــد: عندنــا مباحثــة يف أحنــاء الضروريــات ومراتبهــا وأســاليبها، وقــد اعــرف فيمــا بعــد أن الضروريــات 
تنقســم إىل هاجــم عليــه، ويســمى ضروريــا. وإىل مــا حيتــاج إىل فكــر، فيســمى نظريــا. قيــل: وهــذا نقــض 
لقولــه: إن كلهــا ضروريــة. وأمــا حصــر النظــر يف الضروريــات فــا يســتقيم، فإنــه قــد يكــون يف غــر الضروريــات 

ضــرورة، مث هــو منقــوض بالشــك1

وقــال القاضــي أبــو بكــر: النظــر هــو الفكــر الــذي يطلــب بــه مــن قــام بــه علمــا أو ظنــا، وهــو مطــرد 
يف القاطــع والظــي. واحــرز بقولــه: »بــه مــن بقيــة الصفــات، فإنــه ال يطلــب هبــا بــل عندهــا، فيكــون شــرطا 
للطلــب. كــذا حــكاه عنــه اآلمــدي واستحســنه، وأجــاب عمــا اعــرض بــه عليــه، مث اختــار خافــه، وليــس 
لشــيء واحــد حــدان خمتلفــان. وقــال األســتاذ أبــو منصــور: هــو الفكــر يف الشــيء املنظــور فيــه طلبــا، ملعرفــة 
حقيقــة ذاتــه أو صفــة مــن صفاتــه، وقــد يفضــي إىل الصــواب إذا رتــب علــى وجهــه، وقــد يكــون خطــأ إذا 

1.  البحر احمليط بدر الدين بن حممد هبادر الزركشي، ص61، ج1، ط1، دار الكتبيي، 1414هـ/1994م.
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خولــف ترتيبــه. وقــال الغــزايل يف االقتصــاد: »إذا أردت إدراك العلــم املطلــوب فعليــك وظيفتــان: إحدامهــا، 
إحضــار األصلــن أي: املقدمتــن يف ذهنــك. وهــذا يســمى فكــرا. واآلخــر يســوقك إىل التفطــن. لوجهــة لــزوم 
املطلــوب مــن ازدواج األصلــن، وهــذا يســمى طلبــا. قــال: فلذلــك مــن جــرد التفاتــه إىل الوظيفــة األوىل وجــد 
النظــر بأنــه الفكــر، ومــن جــرد التفاتــه إىل الثانيــة قــال: إنــه طلــب علــم أو غلبــة ظــن. قــال: ومــن التفــت إىل 
األمريــن مجيعــا قــال: إنــه الفكــر الــذي يطلــب بــه مــن قــام بــه علمــا أو غلبــة ظــن. قالــوا : وال يســتعمل إال فيمــا 
ميكــن أن حيصــل2 لــه صــورة يف القلــب، ولذلــك ورد »تفكــروا فــي آالء اهلل وال تفكــروا فــي اهلل«. وقــال 
بعــض األذكيــاء: الفكــر مقلــوب الفــرك غــر أن الفكــر ال يســتعمل إال يف املعــاين. وقــال القاضــي أبــو يعلــى 
يف كتابــه املعتمــد الكبــر: »النظــر واالســتدالل معــى غــر الفكــر والرويــة، بــل يوجــد عقبــه. خافــا للمعتزلــة يف 
قوهلــم: إهنمــا مبعــى واحــد، ولنــا أن اإلنســان يفكــر أوال يف اجلســم. هــل هــو قــدمي أو حــادث؟ ومــا دام مفكــرا 
فهــو شــاك، مث ينظــر بعــد ذلــك يف الدليــل، وحينئــذ يلــزم أن يكــون النظــر والفكــر متغايريــن. قــال الرويــاين يف 
البحــر: والفــرق بــن اجلــدال والنظــر وجهــان: أحدمهــا: أن النظــر: طلــب الصــواب، واجلــدال: نصــرة القــول. 

والثــاين: النظــر: الفكــر بالقلــب والعقــل، واجلــدال: االحتجــاج باللســان.3

العمل:

العمــل كمــا جــاء يف القامــوس هــو: »املهنــة والفعــل ومجعــه أعمــال ، وأعملــه واســتعمله غــره، واعتمــل 
َعِمــل بنفســه، وقــال الراغــب األصفهــاين: »العمــل: كل فعــل يكــون مــن احليــوان بقصــد فهــو أخــص مــن 
الفعــل ألن الفعــل قــد ينســب إىل احليوانــات الــي يقــع منهــا بغــر قصــد... والعمــل يســتعمل يف األعمــال 

الصاحلــة والســيئة«.4

فمــن خــال هــذه الــدالالت االصطاحيــة، يــدل لفــظ النظــر لغــة علــى اإلبصــار واصطاحــا علــى 
الفكــر الــذي يطلــب الظفــر باملعرفــة، ويقــال املعرفــة النظريــة يف مقابــل املعرفــة الضروريــة الــي يــراد هبــا املعرفــة الــي 
تقوم بالفطرة يف نفس اإلنســان، وإذا ما أســند وصف النظر إىل لفظ األخاق وقلنا: األخاق النظرية دل 
هــذا الوصــف علــى مــا يــدل عليــه النظــر يف إفــادة ممارســة االســتدالل، فتكــون األخــاق النظريــة هــي بالــذات 
األخــاق االســتداللية، أي األخــاق الــي تتبــع يف اســتنباط أحكامهــا طرائــق االنتقــال مــن املقدمــات إىل 
النتائــج مبقتضــى قواعــد حمــددة. وإن تعــداد وجــوه إضافــة األخــاق إىل الفلســفة أو العلــم، كقولنــا الفلســفة 

األخاقيــة أو علــم األخــاق ، تشــر إىل الطابــع االســتداليل لألخــاق5. 
2.  البحر احمليط بدر الدين بن حممد هبادر الزركشي، ص62، ج1، ط1، دار الكتبيي، 1414هـ/1994م.
3.  البحر احمليط بدر الدين بن حممد هبادر الزركشي، ص63، ج1، ط1، دار الكتبيي، 1414هـ/1994م.

4.  املفردات، مادة: عمل، ص351.
5.  طه عبد الرمحن، جتديد املنهج يف تقومي الراث، ص 382، املركز الثقايف العريب، ط2.
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ومــن مث فــإن التجربــة الصوفيــة يف اإلســام قــد متيــزت مقاربتهــا للقيــم واألخــاق برجيحهــا لطريــق 
االشــتغال العملــي بديــا عــن االســتدالل النظــري.6 فالتصــوف يف تعريــف أهلــه علــم اســتمد أصولــه مــن 
الشــريعة اإلســامية7 كســائر العلــوم اإلســامية الــي انبثقــت حركيــة تأصيلهــا واخــراع نظامهــا مــن الوحــي 
الديــي واهلــدي النبــوي، نظريــة كانــت أو عمليــة8، فلــم ينفــك طريــق حتققهــا األخاقــي عــن احلقيقــة الدينيــة، 
ألن »صلــة األخــاق بالديــن ال ميكــن إنكارهــا، ومــى ثبتــت هــذه الصلــة، لــزم أن تطلــب األخــاق العمــل 
الــذي يتعــدى نفعــه إىل الغــر وإىل اآلجــل كمــا يطلبــه الديــن الــذي يــرد العمــل القاصــر علــى الــذات وعلــى 
العاجــل ردا، ... وإذا كان األمــر كذلــك، ظهــر أن احلقيقــة اخللقيــة موصولــة باحلقيقــة الدينيــة وصــل تداخــل، 

حــى إنــه ال فائــدة ترجــى مــن أي اعتبــار ألحدمهــا ال يكــون مقرونــا باعتبــار اآلخــر«9.

وجــد التصــوف إذن، يف العنايــة بالقيــم واألخــاق موضوعــا لاشــتغال باملعــى العملــي وليــس باملعــى 
النظــري، ولقــد اســتند يف ذلــك كلــه علــى الرؤيــة القرآنيــة والنبويــة الــي تنبــي علــى أن مهمــة الديــن اخلــامت 
ووظيفته احلصرية هي تتميم وتكميل مكارم وصاحل األخاق10. ولذلك فينبغي أن ينظر إىل علم التصوف 
يف ســياق اإلنتاجيــة العلميــة واملعرفيــة والســلوكية الــي اقتضتهــا املنهاجيــة االســتمدادية مــن األصلــن تدبــرا 
وعمــا وتــأوال. بعيــدا عــن دعــوى ضحالــة الفكــر األخاقــي اإلســامي باملقارنــة مبــا ظهــر عنــد غــر املســلمن 
مــن »رؤى« و»أنظــار« أخاقيــة، وكأن »االستشــكال الفلســفي واالســتدالل املنطقــي اليونانيــن ملزمــان 
لــكل ممارســة للنظــر األخاقــي، وأن املمارســة اإلســامية قــد قصــرت عــن اســتيفاء شــرائط هذيــن اجلانبــن 
مــن األخــاق النظريــة«11، وإذا مــا مت التحــرر مــن ضيــق املعايــر األجنبيــة عــن اجملــال التــداويل اإلســامي، ومت 
فحــص املنظــور القيمــي الصــويف يف اإلســام، ظهــر بأنــه ذو طبيعــة نظريــة وعمليــة خاصــة، ليســت بالضــرورة 
مــن جنــس األنظــار واألعمــال األخاقيــة املرتبطــة بأنســاق حضاريــة أخــرى، فـ»علــم التصــوف اقــرن امســه بعلم 
األخــاق، حــى أطلــق عليهمــا اســم واحــد وهــو »علــم الســلوك«، أضــف إىل ذلــك مــا تضمنتــه الفلســفة 
اإلســامية مــن معــان أخاقيــة اســتمدهتا مــن العلــوم املذكــورة، ال ســيما »علــم التصــوف« منهــا، حــى إننــا ال 

6.  طه عبد الرمحن، جتديد املنهج يف تقومي الراث، ص 382، املركز الثقايف العريب، ط2.
7.  الرســالة القشــرية، أبو القاســم القشــري، حتقيق عبد احلليم حممود، حممود بن الشــريف، ص19 دار املعارف، القاهرة. اللمع، أبو نصر الســراج 

الطوســي،حتقيق، عبــد احلليــم حممــود، طــه عبــد الباقــي ســرور، ص21، دار الكتــب احلديثــة مبصــر، ومكتبــة املثــى ببغــداد، 1966. 
8.  مناهج االســتمداد يف العلوم اإلســامية،ط1، 2008، دار أيب رقراق للطباعة والنشــر، الرباط، وهو كتاب تضمن أعمال الندوة العلمية الدولية 

الــي نظمتهــا الرابطــة احملمديــة للعلمــاء أيــام 27-28 صفــر 1429ه املوافــق 5-6 مــارس 2008م
9.  طه عبد الرمحن، جتديد املنهج يف تقومي الراث، ص 383 املركز الثقايف العريب، ط2.

10. اســتنادا إىل الروايتــن الصحيحتــن »إمنــا بعثــت ألمتــم مــكارم األخــاق« ، و»إمنــا بعثــت ألمتــم صــاحل األخــاق«، أخرجهمــا البخــاري يف 
كتــاب األدب.

11. طه عبد الرمحن، جتديد املنهج يف تقومي الراث، ص 386 املركز الثقايف العريب، ط2.
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نــكاد جنــد فيلســوفا إســاميا اشــتهر ذكــره مل خيــض خوضــا يف معــان مأخــوذة مــن هــذا العلــم. وال عجــب يف 
ذلــك، فــإذا الفيلســوف اكتمــل عقلــه اجملــرد حــى بلــغ غايتــه، تشــوق إىل مزيــد التغلغــل يف دقائــق الفكــر الــي 
تلــوح لــه مــن وراء هــذه الغايــة، فــا جيــد، إلرضــاء حاجتــه، إال لطائــف املعــاين، ورقائــق اإلشــارات الــي تورثهــا 

مراتــب التجربــة الروحيــة الــي ينــزل فيهــا الصــويف«12.

إن مــا نقــف عليــه مــن معــارف صوفيــة مبثوثــة يف مصنفاهتــم، ليســت مثــرة تأمــات نظريــة، بــل هــي 
نتيجــة جماهــدات للنفــس، وحصيلــة تزكيتهــا باألعمــال الشــرعية املفروضــة واملســنونة، ممــا خيــرج التصــوف 
الوحــي واملوكولــة إىل  بأنــوار  املؤطــرة  غــر  املختلفــة  الرياضــات  مــع ســائر  املقارنــات  دائــرة  مــن  اإلســامي 

احملــدود. البشــري  االجتهــاد 

12. طه عبد الرمحن، جتديد املنهج يف تقومي الراث، ص 386 املركز الثقايف العريب، ط2.


