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 خصوصية التجربة الصوفية اإلسالمية،

 و القراءة التأويلية للنّص الديني 

 
 شارفي عبد القادراألستاذ 

 جامعة حسيبة بن بوعلي/ الشلف
 

I- :في التجربة الصوفية  

للشعور الديني المنبثق عن ظاهرة التصوف في عمومها مالزمة إن ظاهرة       

الدين الذي لم تخل منه حضارة من الحضارات اإلنسانية، إذ "بات في حكم المقّرر 

أن الدين قد الزم نشأة الحضارة، وبدا على أنه خصلة من الخصال التي تميز الفكر 

اإلنساني، حتى أن من العسير على ما يبدو، أن نفترض وجود مجتمع غابر خلو من 

. فالتدين شعور 1ين، إالّ إذا اعتبرناه متسًما ـ وأعضاءهـ  بالبالهة أو العجز"التد

أصيل في الحياة اإلنسانية حتى وإن اتخذ أشكاالً وصوًرا مختلفة من بيئة ألخرى أو 

من زمن آلخر، وقوام هذا الشعور أن هناك كائنا أسمى من اإلنسان، وقد كان إدراكه 

عبر عنه التفكير الفلسفي، أو كما عبرت عنه الديانات بالصورة التجريدية، سواء كما 

التوحيدية الكبرى، مرتبطا بدرجة نمو الفكر اإلنساني. والتالزم بين التصوف 

والدين، يبرز من خالل طبيعة وهدف كليهما، فكما أن الشعور الديني هو في حقيقة 

إلى عالقة  أمره عالقة بين اإلنسان والمطلق المقدس، كذلك التصوف نجده ينحلّ 

بين المتصّوف والمتعالي وهي عالقة تمتاز بكونها عميقة وشديدة بحيث يطغى 

المتعالي على شعور المتصّوف إلى درجة أنه ال يرى في الوجود إالّ إيّاه. ومن شأن 

ذلك الشعور أن يتحّول إلى اشتياق دائم للمتعالي تستحيل معه حياة المتصّوف إلى 

بينه وبين التقرب إلى هللا بل واالتحاد به. تلك خاصية جهاد دائم ضد كل ما يحول 

التجربة الصوفية كما نجدها عند مختلف المتصّوفين رغم اختالف دياناتهم وثقافاتهم 

التي تؤّول في إطارها تجاربهم الصوفية. إالّ أن المشترك بينهم هو المتعالي أو 

األحد كما عبرت عنه نصوص المفارق وإن كان عند المتديّن الموّحد هو هللا الواحد 

الديانات التوحيدية. ذلك ما نجده في تجارب المتصّوفة البوذيين، والهندوس، 

والمسيحيين، والمسلمين، وغيرهم. وهو ما يشير إليه وليم جيمس في كتابه "صنوف 

من التجربة الدينية" حينما كتب يقول: "إن التّغلب على جميع الحواجز بين الفرد 

نجاز الصوفي العظيم. ونحن نصبح في المقامات الصوفية واحدا والمطلق هو اإل

مع المطلق، ونكون على وعي بهذه الواحدية. هذا هو التراث الدائم والظافر الذي 

يصعب أن تغيّره اختالفات الظروف والعقائد. فنحن نجد في الهندوسية، وفي 

حي. نفس األفالطونية الجديدة وفي التصوف اإلسالمي، وفي التصوف المسي

                                                           

 1 المستشرق جيب ود. العّوا عادل، علم األديان وبنية الفكر اإلسالمي. منشورات عويدات. 

.11ص: /1977،1بيروت، باريس/ط  
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المالحظة التي تتكرر باستمرار، حتى أنه ليوجد بالنسبة لألقوال الصوفية إجماع 

. وذلك ما اعتبر إجماعا على تشابه 1أزلي يجبرنا على الوقفة النقدية والتفكير"

التجارب الصوفية " في جميع أنحاء العالم، وفي مختلف العصور والثقافات، وفي 

أقام العديد من الكتاب حجتهم في موضوعية التجربة  مختلف التداعيات الدينية. وقد

. غير أن لكل تجربة صوفية خصوصيتها يحدّدها 2الصوفية على أساس هذا التشابه"

اإلطار المرجعي الديني والثقافي الذي تنتمي إليه وتؤّول تجربتها من خالله، ولذلك 

الّ من خالل هذه ال توجد تجربة صوفية مجردة فكل حديث عن هذه التجربة ال يتم إ

الديانة أو غيرها أو هذه الثقافة أو تلك. هذه الخصوصية لم تكن مانعا من تشابه هذه 

التجارب بين مختلف المتصّوفة والطرق التي ينتهجونها في سلوكهم الصوفي 

والنتائج التي ينتهون إليها، وهو األمر الذي حدا بكثير من الباحثين في ميدان 

تجاه التأريخي إلى االستنتاج بأن التجارب الصوفية إنما التصّوف خاصة ذوي اال

ينسخ بعضها بعضا ذاهبين بذلك إلى المصدر األول للتصّوف ليثبتوا بأن التجارب 

الصوفية التالية لذلك إنما تستعيد وتكّرر النموذج األول، وهو ما نجد مثاله في 

يجتهد في إرجاع  الدراسات التي تناولت نشأة التصّوف اإلسالمي إذ كثير منها

التجربة الصوفية اإلسالمية إلى تجارب صوفية سابقة دخيلة على الفضاء اإلسالمي 

وال تمت إلى اإلسالم كدين بصلة. ومن تلك الدراسات الحديثة في هذا الميدان دراسة 

الدكتور محمد عابد الجابري للعرفان في الثقافة العربية اإلسالمية حيث يرجع 

. غير أن هذا التشابه 3فة الهيلينستية وبالتحديد إلى التراث الهرمسيالتصّوف إلى الثقا

ال يدعو في الحقيقة إلى اعتبار أن هذه التجربة في هذا الدين أو ذاك إنما تكّرر نفسها 

وان كانت تقتبس من بعضها البعض، وإنما تؤكد أن كل دين إنما يحمل بذور 

لنمو التصّوف وترعرعه كما هو  التصّوف وقد تكون عقائده وتعاليمه تربة خصبة

الحال في المسيحية واإلسالم وال أدّل على ذلك ما شهدته هاتين الديانتين من حركة 

 تصّوفية كبيرة ال تزال آثارها ممتدة إلى يومنا هذا. 
II- :خصوصية التجربة الصوفية اإلسالمية 

لم تكن التجربة الصوفية في اإلسالم تختلف في جوهرها عن التجارب الصوفية      

األخرى التي عرفتها ديانات وثقافات أخرى، فكما كانت غاية أصحاب هذه التجارب 

هي معرفة المتعالي والتقرب إليه بله االتحاد به نتيجة لعميق الشعور وشدته تجاهه 

كذلك كانت الغاية من التجربة الصوفية في اإلسالم. والمشحون باالشتياق الدائم إليه، 

فقد ذكر الطوسي أن ما تختص به الصوفية " ترك ما ال يعنيهم، وقطع كل عالقة 

                                                           

والفلسفة". تر وتعليق: أ. د. إمام عبد الفتاح إمام. الناشر: … 1 نقال عن: ولترستيس، "التصوف

.62/ص: 1999مكتبة مدبولي، القاهرة/ط  

  المرجع نفسه، ص:2.49،50

 انظر: د. الجابري محمد عابد، تكوين العقل العربي. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. 3

وما يليه.  7الفصل /1998،7لبنان/ط  
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تحول بينهم وبين مطلوبهم ومقصودهم؛ إذ ليس لهم مطلوب وال مقصود غير هللا 

. كما نستشف ذلك من خالل التعاريف المختلفة التي ساقها 1تبارك وتعالى"

المتصوفة أنفسهم للتصّوف، فهي وإن كانت تختلف في تعابيرها ومصطلحاتها إال 

أنها تتفق في الغاية التي يهدف إليها التصوف، من ذلك ما ساقه الطوسي على لسان 

بعضهم. فقد سئل الجنيد عن التصوف، فقال: "التصّوف أن تكون مع هللا تعالى بال 

أنه" استرسال النفس مع هللا تعالى على عالقة". وعّرف رّويم بن أحمد التصوف ب

ما يريد". ووصف ذو النون المصري المتصوفة بأنهم "قوم آثروا هللا تعالى على 

 .2كل شيء فآثرهم هللا على كل شيء"

لقد كان لعقائد الدين اإلسالمي وتعاليمه التي جاء بها القرآن الكريم والتي      

ز في نشوء حركة الزهد، وهي حركة ، األثر البارملسو هيلع هللا ىلص تجّسدت في سيرة الرسول 

قوامها العزوف عن الدنيا واالنقطاع لآلخرة باإلكثار من العبادات وإيثار الخلوة 

واالنعزال عن الناس. وقد كانت هذه الحركة بمثابة المنطلق األساس في التمهيد 

لنشوء ظاهرة التصوف. إذ كان من شان هذه الحركة أن صاحبتها تأمالت روحية 

عة اإليمان باهلل وعالقة اإلنسان به والمعرفة اإليمانية الخالصة، وغيرها حول طبي

من العقائد اإليمانية. ونلحظ هذا التحول عند شخصيات مثلت همزة وصل بين الزهد 

في معناه التعبدي العملي و بين ذلك الزهد الذي كان يتحّول شيئا فشيئا إلى ما يسمى 

على سبيل المثال: الحسن البصري)ت  فيما بعد تصّوفا. ومن هذه الشخصيات

هـ( التي ينسب إليها بأنها أول من تكلم في الحب 235هـ(، ورابعة العدوية )ت110

هـ( الذي ينسب إليه كذلك أنه تكلم في المعرفة 200اإللهي، ومعروف الكرخي )ت

بالمعنى الصوفي، وغيرهم. ويشهد لذلك ما ذكره القشيري في كتابه "الرسالة" حيث 

"ثم اختلف الناس، وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية  قال:

بأمر الدين: الزّهاد والعبّاد. ثم ظهرت البدع، وحصل التداعي بين الفرق، فكل فريق 

ادعوا أن فيهم زّهادا. فانفرد خواّص أهل السنة المراعون أنفاسهم مع هللا تعالى، 

، باسم "التصوف". واشتهر هذا االسم لهؤالء الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة

 .3األكابر قبل المائتين من الهجرة"

، وأصبح المتصّوفة وقد تعّمقت تلك التأّمالت الروحية مع اشتداد الحركة التصّوفية  

يُفصحون عن معاني ومستنبطات جديدة تختلف عّما هو عليه ظاهر الشريعة، إذ 

كانت الشريعة في نظرهم نقطة البداية لتعميق شعورهم الديني والخوض في تجربة 

                                                           
 السراج الطوسي، اللمع في تاريخ التصوف اإلسالمي. ضبطه وصححه: الهنداوي كامل 1

.16ص:/2001،1مصطفى. دار الكتب العلمية. بيروت، لبنان/ط  

  المرجع نفسه، ص:26 و 2.27

 أبي القاسم عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيرية في علم التصوف. إعداد وتقديم: المرعشلي 3

.30ص:/1998،1محمد عبد الرحمن. دار إحياء التراث العربي. بيروت، لبنان/ط  
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روحية باطنية تتجاوز الظاهر والتي ليس لها من مقصد سوى هللا. فالمعرفة اليقينية 

ا غير مشغول سوى بحب هللا واالشتياق إليه، ولذلك لم تكن أحكام باهلل إنما تتطلب قلب

الدين وتعاليمه في نظرهم مجرد أحكام ظاهرة تتعلق بالجوارح والمعامالت، بل 

وسائل لتطهير الباطن وتصفية القلب وتنقيته حتى يكون مرآة مجلّوة تتجلى فيه 

ا وهبات يغرفها أهلها الحقائق الربانيّة التي هي "إشارات وبوادر وخواطر وعطاي

وقد دعاهم ذلك إلى النظر في تجاربهم والعمل على تنظيمها في  1من بحر العطاء."

ـ "الطريق الصوفي" الذي هو عبارة عن مراحل  إطار تنظيمي سمي في مصطلحهم ب

هي بمثابة معراج يسلكه "المريد" أو "السالك" للوصول إلى المعرفة الحقّة باهلل. 

ق هي المقامات واألحوال. والمقامات هي "مقام العبد بين يدي ومراحل هذا الطري

هللا عز وجل، فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات واالنقطاع إلى هللا 

، فهي بمثابة جماع التربية الخلقية والزهدية التي تسمو بنفس المريد إلى 2عز وجل"

مرحلة األولى التي يتعين على السالك فضاء روحي ال تنشغل فيه بغير هللا. وتعتبر ال

اجتيازها وأولها مقام التوبة ألنه يعني القطيعة مع حياة اإلثم والمعصية ويليه مقام 

الورع المتمثل في مراعاة أوامر الشرع ونواهيه ثم ينتقل المريد إلى معاني الزهد 

النفس  والفقر وهما عبارة عن قطع العالئق مع الدنيا وشواغلها وفي ذلك إعداد

للتحقق بمقام الصبر وهنا تشعر تلك النفس بالخضوع التام لإلرادة اإللهية وتتساوى 

عندها األوضاع الدنيوية، لكن تلك العبودية المطلقة ال تبلغ أوجها إال عن طريق 

مقام التوكل الذي يكون فيه الصوفي مسقطا لكل تدبير مستغنيا باهلل عن كل ما عداه 

الستئناس بما في هذا الوضع من مشقة وعلى إدراك سعادته فإذا رّوض نفسه على ا

فيه كان ذلك دليال على بلوغ مقام الرضا الذي يعتبر مدخال لمحبة هللا وهنا يبلغ 

الصوفي المرحلة الوسطى من الطريق ألن ما سبقها من مقامات هو من كسب العبد 

ية إلرساء عالقة وثمرة مجهوده الخاص بينما الحب مشترك بينه وبين ربه وهو بدا

شخصية مع هللا. أما األحوال فهي منح إلهية وهبات ربانية لمن بلغ الكمال في مرحلة 

المقامات وتكون في صورة لوامع ولوائح قد تطول وقد تقصر ولكنها غير مستقرة 

عكس المقامات التي هي دائمة ومكتسبة. وتعتبر األحوال المرحلة الثانية من الطريق 

سلكها الصوفي ويتدرج فيها وفق ترتيب معين. وقد جعل الكالباذي بعد المقامات ي

عدد األحوال عشرة وهي: المراقبة والقرب والمحبة والخوف والرجاء والشوق 

واألنس والطمأنينة والمشاهدة واليقين. في حين يذكر غيره من بينها: القبض والبسط 

ر المعرفة أعلى الدرجات والحضور والغيبة والفناء والبقاء والصحو والمحو. وتعتب

. وقد عبّر الطوسي عن هذه الدرجة بحال اليقين الذي هو المكاشفة، 3ونهاية الطريق

                                                           
  سراج الدين الطوسي، مرجع سابق. ص:1.22

  المرجع نفسه، ص:2.40

 أنظر: توفيق بن عامر، التراث الصوفي. المؤثرات الثقافية والنزعات الفلسفية. )مجلة الحياة 3

.10تصدرها وزارة الثقافة بالجمهورية التونسية/ص: 2000،112د:الثقافية(، العد  
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وهو "أصل جميع األحوال وإليه تنتهي جميع األحوال، وهو آخر األحوال، وباطن 

جميع األحوال، وجميع األحوال ظاهر اليقين، ونهاية اليقين: تحقق التصديق بالغيب 

شك وريب، ونهاية اليقين، االستبشار، وحالوة المناجاة، وصفاء النظر بإزالة كل 

 .1إلى هللا تعالى، بمشاهدة القلوب بحقائق اليقين بإزالة العلل ومعارضة التهم"

تلك هي خاصية الطريق الصوفي التي تعكس حقيقة التجربة الصوفية اإلسالمية،     

ي تجريدي لحقائق اإليمان ونكتشف من خاللها أن التصوف ليس مجرد عرض نظر

كما هو الحال في طروحات علماء الكالم بل واقعا فعليا تكون فيه حياة الصوفي 

بأجمعها انعكاسا له ودليال عليه. فال معنى للنظر دون العمل، بل إن العمل أساس 

للنظر الذي يكون ترجمة له وتعبيرا عنه، فهو يتلّون بحسب درجة التجربة وعمقها 

اوق مع المقام والحال المقترن بتجربة هذا الصوفي أو ذاك، ولذلك قلّما فالكالم متس

نجد اتفاقا في تعبيرهم عن أحوالهم ومواجيدهم. ويعلّل الطوسي هذا االختالف بين 

أهل الحقائق " بأنه رحمة من هللا، ألن كل واحد يتكلم من حيث وقته، ويجيب من 

كل واحد من أهل الطاعات، وأرباب حيث حاله، ويشير من حيث وجده؛ فتكون فيهم ل

القلوب، والمريدين، والمتحققين، فائدة من كالمهم. وذلك أيضا على قدر تفاوتهم 

 .2واختصاصهم ودرجاتهم"

إن هذا الترابط والتالحم بين العمل والنظر الذي تقوم عليه التجربة الصوفية     

واهرها ورسومها، يجعل النظر الصوفي يبلغ حقائق األشياء دون الوقوف عند ظ

وهو ما جعل  د. طه عبد الرحمن يصف هذا الفعل عند المتصّوفة بالعقل المؤيد 

الذي هو في نظره "عبارة عن الفعل الذي يطلب به صاحبه معرفة أعيان األشياء 

التي هي األوصاف الباطنة واألفعال الداخلية لألشياء أو ذواتها، أي ما به يكون 

فهي ذات مشخصة في الوجود متحققة في العيان، ذات  الشيء هو هو أو "هويته".

نحتاج في إدراكها، ال إلى النظر وحده، وال إلى العمل معه، وإنما إليهما معا 

 .3باالستعانة بالتجربة، أو بتعبير جامع، إلى نظر عملي حي"

 

III- :مرجعية التجربة الصوفية في اإلسالم 

بيعة التجربة الصوفية اإلسالمية هو إن ما تجدر اإلشارة إليه عقب هذا البيان لط   

أنها تتخذ من الدين اإلسالمي إطارا مرجعيا لها، فهي تؤّول من خالل نصوصه )= 

القرآن الكريم، والسنة النبوية( هذه التجربة، وتتخذ من حياة الرسول ^ نموذجا 

تقتدي به، فقد كان هذا اإلطار هو القالب الذي صاغت فيه مفاهيمها وتصوراتها 

فعاالتها، وكأن الدين لكي نبلغ كنه حقائقه يجب أن يعاش كتجربة صوفية، وذلك وان

                                                           
  السراج الطوسي، مرجع سابق/ص:1.66

  المرجع نفسه، ص:2.102

 د.طه عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل. المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، 3

. بتصرف . 121،122ص: /2000،3المغرب/ط:  
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ما كان بالفعل في نظر المتصوفة حيث علّلوا تجربتهم في سياق هذا اإلطار على 

أنها زيادة إيمان، فهناك إيمان العامة، وإيمان الخاصة، وإيمان خاصة الخاصة، 

ألخيرة. وقد فرض هذا الوضع على وكان ما يتحققونه ينتمي إلى هذه الدرجة ا

المتصوفة تحقيق عملية ذات طابع مزدوج، أو ذات وجهين متباينين يكمل بعضهما 

البعض، وهي الوفاء لتجربتهم المنبثقة أساسا عن ذلك الشعور الديني العميق والذي 

يعكس ذلك االشتياق الدائم للوصول إلى هللا واالتحاد به وهو األمر الذي تشترك فيه 

ع مختلف التجارب الصوفية األخرى، ومن جهة أخرى البحث عن المبّرر الذي م

يضفي على هذه التجربة مشروعيتها، وهذا المبّرر لم يكن سوى نصوص الدين 

ولما كان هذا األساس في نظر غير المتصوفة ال يستجيب ملسو هيلع هللا ىلص. ذاتها وحياة الرسول 

اس إنما هي قراءة تأويلية تبحث لما يدّعيه المتصوفة، استنتجنا أن قراءتهم لذلك األس

من خالل النص عما يبّرر مشروعية تجربتها، ويكون ذلك بأن تبرز وما يتفق معها 

وتسكت عما يختلف عنها أو تعطي دالالت لظاهر النصوص تصّب في مضمونها. 

وبذلك يكون المتصّوفة فرقة كغيرها من الفرق اإلسالمية األخرى التي فرض عليها 

ن تتعامل مع النص الديني متخذة إياه كسند تبريري لطروحاتها وضعها الخاص أ

الفكرية والمذهبية، ذلك أن "كل تيار بارز في مجرى التاريخ اإلسالمي، زاول 

االتجاه إلى تصحيح نفسه على النص المقدس، والى اتخاذ هذا النص سندا على 

ان يستطيع أن يدعي موافقته لإلسالم، ومطابقته لما جاء به الرسول ^. وبهذا وحده ك

. فلم يكن المتصوفة 1لنفسه مقاما، وسط هذا النظام الديني، وان يحتفظ بهذا المقام"

ذوي تجربة روحية خاصة ومتميزة فقط بل موقفا طرح نفسه كبديل للمواقف 

األخرى تجاه الحقيقة الدينية. تلك المواقف التي كانت في زمن الغزالي محصورة 

 "انحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرق: في أربع فرق، حيث يقول:

 المتكلمون: وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر؛ .1

الباطنية: وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون باالقتباس من  .2

 اإلمام المعصوم؛

 الفالسفة: وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان؛ .3

 2المشاهدة والمكاشفة."الصوفية: وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل  .4

إن الخطاب الصوفي بوجه عام وإن كان يدّل على التجربة الصوفية، إالّ إنه     

يستمد مشروعيتها ويؤسس مرجعيتها انطالقا من النص الديني، كما بّينت ذلك أعاله 

في خصوصية التجربة الصوفية اإلسالمية. وقد مثّل النص الديني بالنسبة للمتصوفة 

القراءة والفهم. فالنص الديني مثله مثل النص اإلبداعي مثّبت بواسطة  خطابا يتطلب

                                                           
 اجنتس جولدتسيهر، مذاهب التفسير اإلسالمي. تر: د. النجار عبد الحليم، دار الكتب الحديثة، 1

.3ص:/1955القاهرة. مصر/ ط  

 أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضالل. حققه وقدم له: د. صليبا جميل، و د. عياد كامل. دار 2

.89ص:/1996األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. لبنان/ ط.   
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. وقد كانت قراءة المتصوفة للنص 1الكتابة و"الكتابة تستدعي القراءة لعالقة معينة"

الديني قراءة تأويلية بالدرجة األولى، وما سّموا بأهل التأويل إالّ لذلك. وهي قراءة 

لنص المقروء. ولذلك يرى بول ريكور:" أن نقرا، تنتج خطابا جديدا يكون مربوطا با

يعني ـ بافتراض أكثر عمومية ـ أن ننتج خطابا جديدا وأن نربطه بالنص المقروء. 

هذا االرتباط بين الخطاب القارئ وبين الخطاب المقروء يكشف ـ داخل التكوين 

، وهي الداخلي للنص ذاته ـ قدرة أصيلة على استعادة الخطاب لذاته بشكل متجدّد

التي تعطي خاصيته المفتوحة على الدوام..والتأويل هو النهاية الفعلية لهذا االرتباط 

. فالنصوص الصوفية إنما هي خطاب 2بين خطاب وآخر وهذه االستعادة المتجددة"

قارئ للنص الديني، بحيث يصبح هذا األخير منتجا للخطاب القارئ له. انه بتعبير 

انطالقا منه، هو أكثر أو أقل من النص الذي ينحدر  جيرار جنيت " إنتاج لنص آخر

. ومرجعية هذه النصوص إنما تحدّدها 3منه، ولكن ليس دون تشويهه بطرق عديدة"

طبيعة التجربة الصوفية ذاتها بحيث تصبح المسلّمة السابقة والمحدّدة للفهم، بمعنى 

ا يجب أن يفهمه أن هذه التجربة يقرأ على ضوئها النص الديني وهي التي تلهمه بم

من ذلك النص، مما يجعل شواهد ذلك النص تمثّل سندا لمشروعية تلك التجربة وما 

يترتّب عنها من معارف وعلوم. كما إن التجربة تتعّمق وتغتني في اآلن ذاته وفقا 

لذلك السند. وكأن هناك تبادل للدور بينهما، فالنص ليس إالّ شاهدا على صحة 

هي الفهم الصحيح له والمجّسد له عمليا. ولّما كانت التجربة  التجربة، والتجربة كذلك

هي معاناة فردية تجاه المطلق، فإن المتصّوف يكتشف من خاللها ذاته وقدرته على 

توجيهها لتتطابق والغاية منها. ولذلك كان أول ما يلزم الصوفي "علم آفات النفس، 

، وفتنة الدنيا، وسبيل ومعرفتها، ورياضتها، وتهذيب أخالقها، ومكائد العدو

، والتي تعتبر بدورها شرطا في صحة الفهم 4االحتراز منها، وهذا العلم علم الحكمة"

للخطاب الديني. وقد أشار الطوسي إلى ذلك بضرورة إلقاء السمع والحضور بالتدبّر 

عند التالوة وفهم الخطاب بما خوطب به العبد، حيث إن "مخرج الفهم في استماعك 

عالى: عند حضور قلبك وغيبتك عن أشغال الدنيا وعن نفسك بقوة المشاهدة، من هللا ت

وصفاء الذكر، وجمع الهم، وحسن األدب، وطهارة السر، وصدق التحقيق، وقوة 

دعائم التصديق، والخروج إلى الّسعة من الضيق، وحضور المشاهدة لنفاذ الغيب، 

                                                           
1
 Ricœur Paul : de l’interprétation, essai sur Freud. Edit: Seuil. Paris 1965. 

P :37  
  المرجع نفسه، ص:47. 2
 نقال عن: بلعلى آمنة، الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي. منشورات اتحاد الكتاب العرب 3

.274دمشق، سوريا/ص: /2001لسنة   
 ابو بكر محمد الكالباذي، التعرف على مذهب أهل التصوف، قدم له وحققه: النواوي محمود 4

. 103. ص:1992.3أمين، المكتبة األزهرية للتراث. القاهرة/ط  
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إن التجربة ترتقي  1ير."وسرعة الوصول إلى المذكور بالغيب بكالم اللطيف الخب

بالذات إلى المستوى الذي تكون فيه مؤّهلة ألن تفهم الخطاب، وذلك الفهم يزيد من 

ارتقاء الذات إلى درجة أن يكون صاحبها من العارفين المحققين. و ابن عربي، 

كمتصوف، ينص على هذا الشرط ، مما يوحي بأهميته كشرط للفهم الصحيح، بقوله: 

لزم الخلوة والذكر، وفّرغ المحل من الفكر، وقعد فقيرا الشيء له  "إن المتأهب إذا

عند باب ربّه، حينئذ يمنحه هللا تعالى ويعطيه من العلم واألسرار اإللهية والمعارف 

الربانية التي أثنى هللا سبحانه بها على عبده خضر فقال:   ]         

       هذا 2﴾"65[﴿سورة الكهف: اآلية .

التفاعل بين المتصّوف والنص الديني هو الدال على التأويل المتضمن للفهم. وهو 

ألي تأويل كان، حيث يقول: "يحتفظ التأويل بخاصية  المعنى الذي يبرزه بول ريكور

االمتالك )=امتالك فهم متجدد للنص والذات المؤولة نفسها(...واقصد هنا باالمتالك 

أن تأويل النص يجد اكتماله داخل تأويل الذات المؤولة لذاتها، هذه الذات التي منذ 

ر وتبدأ في تحقيق ذلك ابتداء تأويلها للنص فصاعدا تفهم ذاتها بشكل أحسن ومغاي

. وكانت المعاني التي ينتهي إليها أهل الفهم من أهل العلم _ كما 3الفهم الذاتي."

يصفهم الطوسي _ تسمى بالمستنبطات، وهو مصطلح يدّل من حيث تركيبته اللغوية 

على استخراج المعنى الباطن، وكأن النص الديني يمتلك معنى ظاهرا ومعنى باطنا. 

ك ما يؤكده المتصّوفة، والذي يذكره الطوسي دليل على ذلك حين وبالفعل إن ذل

يقول: "فالعلم المستنبط هو العلم الباطن، وهو علم أهل التصوف، ألن لهم مستنبطات 

من القرآن والحديث وغير ذلك...فالعلم ظاهر وباطن، والقرآن ظاهر وباطن، 

. والمعاني الباطنة التي 4ظاهر وباطن، واإلسالم ظاهر وباطن" ،وحديث رسول هللا

يمكن استنباطها غير محدودة، "فهو علم ليس له نهاية، ألنه إشارات وبوادر 

وخواطر وعطايا وهبات يغرفها أهلها من بحر العطاء...انه علم الفتوح يفتح هللا 

ومن إشارتهم  5تعالى على قلوب أوليائه في فهم كالمه ومستنبطات خطابه ما شاء."

عن سهل بن عبد هللا انه قال: "لو أعطي العبد لكل حرف من  إلى ذلك، ما ورد

القرآن ألف فهم لما بلغ نهاية ما جعل هللا تعالى في آية من كتاب هللا تعالى من الفهم، 

                                                           
  السراج الطوسي، مرجع سابق. ص:73. 1
 محي الدين ابن عربي: الفتوحات المكية. ضبطه وصححه ووضع فهارسه: شمس الدين أحمد 2

. 54. ص:1. ج1999،1كتب العلمية، بيروت. لبنان/طمنشورات بيضون محمد علي/دار ال  
3Ricœur Paul .  Ibid, P:47  
  الطوسي، مرجع سابق. ص:26. 4
  المرجع نفسه. ص:22.                             5
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ألنه كالم هللا تعالى، وصفته." ومما استنبطه ابو بكر الواسطي من قوله تعالى: 

   ]       [  { أن: "الراسخون في العلم: هم 7}آل عمران. اآلية

الذين رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب، وفي سر السر، فعرفهم ما عرفهم، وأراد 

منهم من مقتضى اآليات ما لم يرد من غيرهم، وخاضوا بحر العلم بالفهم، لطلب 

الزيادات، فانكشف لهم من مذخور الخزائن والمخزون تحت كل حرف وآية من 

 .                                                                                        1الفهم وعجائب النص، فاستخرجوا الدر والجواهر، ونطقوا بالحكم"

يصبح القرآن وفق هذه النماذج مجاال فسيحا للتفاعل معه، وأنه مخزون هائل     

كون لها نهاية، وبذلك يكون القرآن، بله النص للمعاني وتعددها وتنوعها، ودون أن ت

الديني عموما، متضمنا لكل علم ومعرفة مطلوبة. فقد روي عن عبد هللا بن مسعود، 

رضي هللا عنه، انه قال: "من أراد العلم فليثّور القرآن فإن فيه علم األولين 

الذي  . والتثوير "نوعا من التغيير والتحويل من حال إلى حال، فإن2واآلخرين"

يحدث في النص القرآني بواسطة االستنباط هو نوع من اإلضافة، وكأننا أمام عملية 

توليد للمعنى، فكل معنى يحيل إلى معنى آخر، وهو بدوره يحيل إلى معان ودالالت 

أخرى، وإن المستنبطات من هذه الدالالت والمعاني هي ما يمكن أن نطلق عليه 

الخاصية التي يتميز بها االستنباط ما قيل في  وكمثال على هذه 3المعنى الالحق".

فهمهم للحروف، حيث قيل البن عباس بن عطاء: إلى ماذا سكنت قلوب العارفين؟ 

فقال: إلى أول حرف من كتابه، وهو الباء من "بسم هللا الرحمن الرحيم" فان معناه 

ت، ألن أن باهلل ظهرت األشياء، وبه فنيت، وبتجليه حسنت، وباستتاره قبحت وسمج

في اسمه "هللا" هيبته وكبرياءه، وفي اسمه "الرحمن" محبته ومودته، وفي اسمه 

. ما يالحظ على هذا النص، أن المعاني المستنبطة من 4"الرحيم" عونه ونصرته"

حرف "الباء" في "بسم هللا الرحمن الرحيم" "هي بمثابة نصوص الحقة على اآلية، 

ظيفة توضيحية، وإن كان الهدف هو االستزادة وقوالب متخيلة...ولهذا االستنباط و

. كما أن هذه 5في المعاني، يؤدي إلى تحويل داللي نصبح به أمام نص آخر جديد"

اإلضافة تظهر على مستوى تمديد النص وإضافة جمل جديدة فيه حيث يظهر النص 

الجديد وكأنه محاكاة للنص األصلي. من ذلك ما أشار إليه البسطامي حين سئل عن 

لمعرفة فقال: "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك ا

يفعلون " أراد بذلك أن عادة الملوك إذا نزلوا قرية أن يستعبدوا أهلها، ويجعلونهم 

                                                           
  المرجع نفسه. ص:72. 1
  المرجع نفسه، ص:67. 2
  بلعلى آمنة، مرجع سابق. ص:265. 3
  الطوسي، المرجع السابق. ص:79. 4

  بلعلى آمنة، المرجع السابق. ص:266. 5
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أذلة لهم، وال يقدرون أن يعملوا شيئا إال بأمر الملك؛ وكذلك المعرفة: إذا دخلت 

 .1أخرجته، وال يتحرك فيه شيء إال أحرقته" القلب ال تترك فيه شيئا إال

إن هذه األمثلة وغيرها كثير، تقف شاهدا على طبيعة النصوص التي أنتجها    

المتصّوفة عبر قراءتهم للنص الديني ، والتي هي خاصية تصدق على أي نص 

صوفي كان، وليس ذلك إال أن القصدية الداخلية للنص الصوفي، وهي القاسم 

جميع المتصوفة قد جعلت هذا النص في قراءته للنص الديني األصلي المشترك بين 

قراءة تأويلية. إضافة إلى ذلك فان مظاهر االستنباط ال تتوقف فقط على اإلضافة 

والتمديد كما هو مبيّن أعاله، بل إن المتصّوفة استثمروا كل العالقات التي يمكن أن 

عالقات تركيبية أو داللية أو حتى تمدهم بها اآلية الكريمة الواحدة سواء أكانت 

. وليس ذلك إال " أن عالم أفكارهم الصوفية ينبغي أن يكون كامنا في الكتاب 2صوتية

العزيز، من حيث أن هذه األفكار هي جماع اإلسالم المفهوم على وجهه الصحيح، 

تضغط اآلية القرآنية الواحدة في قوالب وصور مختلفة )على ضوء الوجوه 

  3ًوالقراءات..( لتنقاد ألرائهم وأفكارهم."

ذه القراءة تتعارض والقراءة التفسيرية للنص التي تكتفي باستخالص المعنى إن ه   

الظاهر له، لعدم إيمانها بوجود معنى باطن له، وقوامها في ذلك الكشف عن عالقاته 

الداخلية القائمة بين وحداته، أي الكشف عن بنيته الخاصة، وهي على غرار القراءة 

ني نصا لغويا باألساس، فان المعنى المستمد البنيوية للنصوص. ولما كان النص الدي

منه هو ما يسمح به ظاهر اللفظ، وما وضع له بالمواضعة، أو ما يمكن أن يتجّوز 

له )= من المجاز( ويكون ذلك مشروطا بوجود القرينة الصارفة له إلى ذلك المعنى، 

ى ويكون بدوره مشروطا بالمواضعة. إن هذه القراءة تجعل من النص يمتلك معن

واحدا فقط، وبذلك يكون مغلقا غير قابل لالستعادة المتجددة. بينما القراءة التأويلية 

بتعبير بول ريكورـ وهذه الداللة تكون متعددة  -للنص تجعل منه نصا يمتلك داللة ما 

ومفتوحة. إن ميزة التأويل بمعناه الهيرومنطيقي مقابل التفسير بمعناه البنيوي، 

يلي: "سأقول بأن التفسير يعني إبراز البنية، أي مجموع  يبرزها بول ريكور كما

عالقات الترابط العميقة التي تؤسس الهيكل الستاتيكي للنص. أما التأويل، فيعني 

السير في الطريق الفكري الذي يفتحه النص، أي االتجاه نحو ما يضيئه النص 

لسير فيه إنما هذا الطريق الفكري الذي يفتحه النص والذي يجب ا 4ويشرق عليه."

هو قصدية النص. وإذا ما طبقنا ذلك على القراءة الصوفيّة للنص الديني فإننا نجدها 

بالفعل تهدف إلى الكشف عن هذه القصدية، التي ليست في النهاية إال قصدية 

                                                           
  الطوسي، المرجع السابق. ص:82. 1
  بلعلى آمنة، مرجع سابق. ص:268. 2
  جولد تسيهر، مرجع سابق. ص:279. 3
4Ricœur Paul .  Ibid, P:50  
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الخطاب / النص الصوفي ذاته، والتي قد ال تتوافق والبنية اللغوية للنص الديني، أي 

 ة الظاهرة لأللفاظ.ما تسمح به الدالل

إن األفق الداللي الذي تفتحه القراءة التأويلية للنص يجعل من تلك المستنبطات    

تختلف من متصّوف آلخر، بل ومتفاوتة حتى عند المتصوف الواحد، مما يجعل تلك 

القراءة يغلب عليها الطابع الذاتي ومفتقرة لإلجماع. وقد بّرر الطوسي ذلك االختالف 

ارنته بين اختالف أهل الظاهر وأهل الباطن، إلى "أن اختالف أهل في سياق مق

الظاهر يؤدي إلى حكم الغلط والخطأ، واالختالف في علم الباطن ال يؤدي إلى ذلك 

ألنها فضائل ومحاسن، ومكارم، وأحوال، وأخالق، ومقامات، ودرجات". كما انه 

من حيث حاله، ويشير  رحمة من هللا " ألن كل واحد يتكّلم من حيث وقته، ويجيب

من حيث وجده؛ فتكون فيهم لكل واحد من أهل الطاعات، وأرباب القلوب، 

ويشرح د.طه عبد الرحمن هذه الظاهرة  1والمريدين، والمتحققين، فائدة من كالمهم."

بقيام التجربة الصوفية على "مبدأ اقتران العلم بالعمل" وهو ما يعبّر عنه الصوفية 

والحال" ومعنى ذلك أن أقوالهم مطابقة ألحوالهم، فالحال هو بـ "اجتماع المقال 

المحدّد للقول. "فلما كانت درجاتهم في المعارف واألحوال متفاوتة كان كل منهم 

. غير أن هذا ال يمنع من التواصل 2يعبّر على مقدار معرفته وينطق بحسب حاله"

سل( والمتلقي. وذلك الذي يقتضي حصول اتفاق في إدراك المعنى بين المعبّر)المر

مشروط بالمشاركة في التجربة وفي الحال التي يكون عليها الملقي بالعبارة. وما 

يدّل على ذلك أن أقوال المتصّوفة تتميّز بالوضوح وتؤدي وظيفتها التبليغية فيما 

بينهم، إال أنها غامضة ومستغلقة بالنسبة للخارج عن دائرتهم. فالغموض الذي 

" ناتج عن تعذر المشاركة في التجربة الحية أو تعذر حصول  يتهمهم به خصومهم

وبذلك تصبح التجربة كما أسلفت سابقا هي المرجع لذاتها، أي على  3العلم بها."

صدق المعنى المستنبط. وكأن المتصّوفة " يقّوضون حاسة األثر والمأثور التي كان 

بإحالة المعنى إلى  يسعى المسلمون في كل منحى من مناحي تفاعلهم إلى تثبيتها

مصدر موثوق بسند أوثق، فكان المحدثون يهتمون بنسبة الحديث إلى صاحبه، 

واللغويون يعنون بنسبة المادة اللغوية إلى أصحابها، والمؤرخون يسلكون مسلكا 

مشابها. فهناك إذن معنى الرواية وإسناد الكالم إلى أصحابه، واالعتقاد بان معنى 

ذاته وحدها، بل هناك قيمة أخرى تنشأ عن االرتباط بشخص  الكالم وقيمته ليست في

. وهو الشيء الذي عرف عن المتصوفة، حينما كانوا يتّهمون 4معين تقدم أو تأخر"

بمخالفة هذه القاعدة التثبيتية ألقوالهم، فكانوا يردّون على ذلك كما قال ابو يزيد: 

                                                           
  الطوسي، مرجع سابق. ص:1.102
  د.عبد الرحمن طه، العمل الديني وتجديد العقل، مرجع سابق. ص:151. 2

  المرجع السابق، ص:165. 3

  بلعلى آمنة، مرجع سابق. ص:268. 4
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وهي إشارة  1ال يموت" "أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي

إلى مخالفة تلك القاعدة التي درجت النصوص األخرى المخالفة لنّصهم على التقّيد 

 بها. 

 
 

                                                           
  الفتوحات المكية، ج1/ص:1.54
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