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فعالية التقويم الذاتي في التصحيح المعرفي

من املعلوم أن الفكر اإلســامي عرف اجتاهات خمتلفة يف نقد التصوف بعضها من داخله لتصحيح 
مســار الفكــر الصــويف والتنبيــه علــى غلطــات بعــض الصوفيــة،  إذ يتعــن اســتلهام اجتــاه النقــد الــذايت لــدى 
بعــض أربــاب التصــوف حيــث ميكــن إدراجهــا فيمــا ميكــن تســميته باجتــاه التقــومي الداخلــي للتصــوف، والــذي 
رام أربابــه مــن خالــه تنقيــة الطريــق الصــويف مــن دعــاوى الدخــاء واألدعيــاء، والتحذيــر مــن اتباعهــم، وتثبيــت 
دعائــم املمارســة األصيلــة يف جمتمــع تتجاذبــه تيــارات فكريــة وســلوكية عديــدة منهــا مــا هــو متصــل بالفقــه، 

ومنهــا مــا لــه ارتبــاط بالــكام وغريمهــا.

ولعــل الســراج الطوســي1 أبــرز مــن اهتــم هبــذا البــاب حيــث أفــرد طرفــا غــري يســري مــن كتابــه اللمــع بــن 
فيــه أســس ومقومــات الطريــق الصــويف، ولئــن كان الطوســي واضــع أســاس هــذا املنهــج النقــدي، فإنــه مل يكــن 
فــارس هــذا امليــدان وحــده، إذ جــاء بعــده أبــو عبــد الرمحــن الســلمي فكتــب رســالة مفــردة يف غلطــات الصوفيــة 
كان جــل مــا فيهــا -إضافــة إىل الفصــل الــذي رد فيــه علــى القائلــن باحللــول- صــدى ملــا ذكــره الســراج، مث 
تتابعــت الكتابــات، فكانــت إســهامات القشــريي يف رســالته، واهلجويــري2 يف كشــف احملجــوب، وكــذا الغــزايل 

1. أبــو نصــر عبــد اهلل بــن علــي الســراج الطوســي، كان شــيخ الصوفيــة، علــى طريقــة الســنة. امللقــب بطــاووس الفقــراء، وصاحــب كتــاب »اللمــع«، 
وهــو مــن أكثــر املراجــع وفــاء بعلــوم الصوفيــة، ومبذهبهــم، وأخبارهــم وأشــعارهم ومســائلهم، وأجوبتهــم، ومقاماهتــم وأحواهلــم، ومــا انفــردوا بــه 
مــن اإلشــارات اللطيفــة والعبــارات الفصيحــة، واأللفــاظ املشــكلة املنبئــة عــن حقائقهــم، والدالــة علــى مواجيدهــم وأصوهلــم. تــويف ســنة 378 هـــ. 
املوسوعـــة الصوفيـــة، لعبد املنعم احلفنـــي، ط5: 2006 م، مكتبة مدبويل، القاهرة – مصر، ص 334. األعام، خلري الدين الزركلي الدمشــقي، 

ط15: 2002 م، دار العلــم للمايــن. 104/4.
2. أبــو احلســن علــي بــن عثمــان بــن علــي، الغزنــوي اجلــايب اهلجويــري، صاحــب كتــاب »كشــف احملجــوب«، ويعــد أقــدم الكتــب باللغــة الفارســية يف 
التصــوف وأشــهرها، ولســنا نعــرف الكثــري عــن اهلجويــري، ومــن احملتمــل أنــه تــويف بــن ســنيت 465 و 469 هـــ يف الهــور، وقــره هبــا يــزار. املوســوعة 

الصوفيــة، ص 724.
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يف كثري من مصنفاته، بل وســرت هذه الروح إىل عصرنا فوجدنا بعض احملققن من مشــايخ الطرق يؤكدون 
حرصهــم علــى التــزام الكتــاب والســنة، ويذكــرون أن مــن خيالــف هــذا فالصوفيــة منــه بــراء.

لقــد كان الصوفيــة العلمــاء منــذ البدايــات األوىل لتقعيــد علــم التصــوف وتدويــن أصولــه ومبادئــه علــى 
غــرار العلــوم اإلســامية األخــرى، واعــن باملزالــق الــيت ميكــن أن تعــرتض هــذا املســلك الرتبــوي واملعــريف، 

واضعــن احلــدود الفاصلــة بــن الدعــوة والدعــوى يف اجملــال الروحــي. 

ولعــل الســمة العامــة الــيت طبعــت اخلطــاب التقوميــي ألهــل االعتقــاد تتلخــص يف لــزوم محــى التســليم 
خبصــوص مــا مســي مبتأخــري الصوفيــة وســلوك منهــج التوقــف عنــد املشــكل مــن كامهــم وخطاهبــم والتنــزه 
عــن التكفــري، ليخــرج اخلــاف بذلــك مــن دائــرة احملاكمــات العقديــة إىل نطــاق التســليم والتوقــف العلميــن، 
فاحملققــون مــن الصوفيــة كانــوا أشــد النــاس حرصــا علــى متهيــد طريقهــم، ومتييــز هنجهــم عــن تلبيــس األدعيــاء، 

وتوضيــح اجملمــع عليــه مــن أصــول وقواعــد الســري الســليم والقــومي.

إن هــذا اللــون مــن البنــاء والنقــد التقوميــي أو الــذايت هــو الــذي ســار عليــه رواد الصوفيــة األوائــل ومــن 
ســار علــى هنجهــم مــن أهلــه الذيــن تعهــدوا املســلك الروحــي واألخاقــي لألمــة بالرعايــة، فرمســوا احلــدود، 
ووضعوا التعاريف، ومهدوا األصول وسهلوا القواعد، ورصدوا يف نفس اآلن الغلطات، واستبانوا مداخلها، 
فنبهــوا ونصحــوا، وحــذروا منهــا قبــل غريهــم مــن أهــل االنتقــاد الذيــن أخــذوا هبــا وعممــوا فلــم ينصفــوا، فبــادروا 

إىل التكفــري ومل يتوقفــوا بلــه يســلموا.


