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تحقيق

أن وصلت الى باب املقام .لم أشهد إال
فــي ح ـفــات ف ـي ــروز ،ازدح ــام ــا يصلح
في وصفه "يوم الحشر" .تالصق غير
ديـنــي يـكــاد يعصر األج ـســاد .ال أحد
يــريــد ال ـتــراجــع ع ــن سنتيمتر واح ــد
يقربه مــن دخــول القاعة قبل الرابعة
إال رب ـ ــع ،ال ـس ــاع ــة ال ـت ــي ت ــوف ــي فيها
ال ــروم ــي وال ـتــي ي ـبــدأ فـيـهــا االحـتـفــال
عادة.
مــا إن اقـتــربــت بـمــا يكفي مــن الـبــاب،
ومل ـح ــت ال ـش ــرط ــي امل ــول ــج بــالـتـنـظـيــم
أو بتنظيم الفوضى ،حتى تصنعت
ضـ ـي ــق ال ـت ـن ـف ــس وأنـ ـ ـ ــي عـ ـل ــى ح ــاف ــة
اإلغ ـم ــاء .فسحبني الـشــرطــي الرقيق
القلب بيده الى الداخل.
شـ ـقـ ـق ــت ط ــريـ ـق ــي ال ـ ـ ــى امل ـ ـق ـ ــام ح ـيــث
وج ـ ــدت صــدي ـقــي ال ـصــوف ـيــن يـقـفــان
برهبة وورع ،ينتظران بدء االحتفال
شــاخ ـصــن ب ـص ـمــت كــالـجـمـيــع هـنــا،
الـ ــى قـبـلــة املـ ـق ــام .واملـ ـق ــام ل ـيــس قـبـرًا
واحـ ـ ـدًا ،ب ــل ه ــو مـجـمــوعــة ق ـبــور دفــن
ف ـي ـهــا الـ ــى الـ ــرومـ ــي ،والـ ـ ــده وأبـ ـن ــاؤه
وبـعــض حــواريـيــه ومرافقيه كحسام
الـ ــديـ ــن ال ـ ـ ــذي خ ـل ـف ــه والـ ـ ـ ــذي ك ـ ــان لــه
الفضل في كتابة جالل الدين الرومي
لكتابه العظيم «املثنوي» .أما شمس
ال ـت ـبــريــزي ،أس ـت ــاذ وم ـع ـلــم ال ــروم ــي؟
فله مقام آخــر ،خــارج هــذا املقام .بقي
شمس مـنـبــوذًا بــرغــم مــوتــه إذًا .لهذا
أحببته أكثر.
داخــل مقام الــرومــي لم يكن االزدحــام
مزعجًا كـخــارجــه .فقد كافيًا لكل من
دخ ــل مـجــرد مــوطــئ ق ــدم .هـكــذا وقــف
الـجـمـيــع ووجــوه ـهــم ال ــى امل ـق ــام ،بكل
احـتــرام .البعض أطبق عينيه ودخل
ف ــي م ـنــاجــاة روحـ ـي ــة ،أم ــا الــريـفـيــات

أمام بوابة ومقام
الرومي خلق كثير
يتخاطبون بلغات
كثيرة كأن «خلق الله»
كلهم كانوا هناك

الـ ـل ــوات ــي ت ـصــاح ـب ـهــن ال ـج ـل ـبــة ع ــادة
الرتفاع أصواتهن فقد جلنب أبناءهن
لـلـتـبــرك .وبــالـطـبــع كــانــت التلفونات
"ال ــذك ـي ــة" مــرفــوعــة عــال ـيــا ت ـص ـ ّـور كل
تـفــاصـيــل ال ـح ــدث م ــع اق ـت ــراب ســاعــة
الرومي .ما هذا اإليمان املتلفز؟ قلت
ف ــي ن ـف ـس ــي .ال ن ـش ـبــع م ــن اس ـت ـهــاك
ص ــورت ـن ــا؟ س ـيــرس ـلــون ال ـص ــور وقــد
كتبوا "سلفي والرومي خلفي".
ن ـظ ــرت ح ــول ــي ف ــأرت ـن ــي ع ـي ـنــي آالف
ال ـن ـســخ م ــن "شـ ـم ــس" ،ن ـســخ مـشــوهــة
ب ـغــال ـب ـي ـت ـهــا ،وف ـ ــي األصـ ـ ــل الـنـسـخــة
أقــل قيمة مــن األص ــل فكيف إن كانت
ك ــاري ـك ــات ـي ــر ل ــه ي ــرت ـك ــز ع ـل ــى املـظـهــر
ّ
تحول
الخارجي! يبدو الرجل وكأنه
ال ـ ـ ــى مـ ــوضـ ــة م ـ ــا ي ـن ـت ـح ـل ـه ــا ش ـب ــان

يبحثون عــن معنى لحياتهم الـيــوم،
أو م ـح ـتــالــون ي ـب ـح ـثــون ع ــن وسـيـلــة
للعيش على حساب اآلخرين خاصة
النساء .نوع من "جيغولو" روحاني!
مـعـقــدة هــي ال ـح ـيــاة .هـنــا ت ـبــدو أكثر
تـ ـعـ ـقـ ـيـ ـدًا .م ـ ـهـ ــرجـ ــان م ـ ــن ال ـس ـي ــاح ــة
والـ ـف ــولـ ـكـ ـل ــور اإلي ـ ـمـ ــانـ ــي ،م ـه ــرج ــون
ومـشـكـكــون وت ـج ــار وم ــري ــدون أشـبــه
بأتباع "نيو آيــج" الجدد .أمــا األتباع
ال ـح ـق ـي ـق ـيــون؟ ف ــا ي ـك ــون ــون مــرئـيــن
لهذه الدرجة ...أو ربما.
كان الناس واقفني كأن على رؤوسهم
ال ـط ـيــر! ســألــت نـفـســي :ت ــرى مــا الــذي
يجمعني بكل هؤالء الناس؟ سرحت
بـ ــأف ـ ـكـ ــاري عـ ـل ــى صـ ـ ــوت نـ ـ ــاي رق ـي ــق
انبعث مــن أم ــام املــرقــد ،لكنه لــم يكن
مرئيًا بسبب كثافة الحشد.
تـ ـهـ ـم ــس صـ ــدي ـ ـق ـ ـتـ ــي ف ـ ـ ــي أذن ـ ـ ـ ـ ــي أن
االح ـت ـفــال بـ ــدأ ،إن ـهــا الــراب ـعــة تـمــامــا.
يـتـلــو ب ـعــده قـ ــارئ ب ـصــوت غــايــة في
الــرخــامــة شيئًا مــن ال ـقــرآن .ثــم أسمع
نصوصًا شعرية ربما بالتركية.
ش ـ ـ ـ ــردت ،وب ـ ـ ـ ــدون أن أنـ ـتـ ـب ــه نـسـيــت
لـلـحـظــة أن ـن ــي ه ـن ــا .ص ـمــت الـحـشــود
م ــؤث ــر ت ـمــامــا ك ــأص ــوات ـه ــا .ي ـب ــدو ملن
يغمض عينيه أن ــه ذو وزن م ــا .أهــو
صوت تنفس ألوف البشر؟ أهي طاقة
ّ
انتباههم املــركــزة على شــيء واحــد؟
ح ــرارة أجـســامـهــم؟ أحسست بنسمة
رقيقة ولكن سريعة تخترق صــدري.
كـ ــأن ـ ـهـ ــا دخـ ـ ـل ـ ــت وخـ ـ ــرجـ ـ ــت ب ـس ــرع ــة
الشهقة .فتحت عيني متفاجئة لهذا
اإلحساس امللموس وقد ظننت لوهلة
أن أح ـدًا نفخ فــي وجـهــي .لكن ظهور
ال ـن ــاس امل ــرص ــوص ــة أم ــام ــي ك ـمــا في
مـسـجــد ،وال ـشــاخ ـصــة ال ــى الـضــريــح،
جـعـلــت االح ـت ـمــال م ـعــدومــا! م ــا ه ــذا؟
ك ــان ــت اب ـت ـســامــة ال ـس ـخــريــة م ــا زال ــت
ت ـلــوي ف ـمــي بــرغــم اس ـت ـغــرابــي ،ربـمــا
ك ـن ــت أدافـ ـ ـ ــع عـ ــن ن ـف ـســي هـ ـك ــذا أمـ ــام
الغامض .وقبل أن أدرك ،إذ بدموعي
تفيض وقد تملكتني رغبة جارفة في
البكاء! وضعت يدي على فمي ألكتم
صوت نشيج قوي بدأ يعلو برغمي!
يا إلهي؟ ما الذي حصل؟
خـ ــرجـ ــت مـ ـس ــرع ــة قـ ـب ــل أن ي ـن ـت ـهــي
االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ،فـ ــي حـ ــن ك ـ ــان دراوي ـ ـ ــش
املـ ــولـ ــويـ ــة ي ـ ـ ـ ـ ــدورون حـ ـ ــول أن ـف ـس ـهــم
بــالـقــرب مــن الـقـبــر .كـنــت بـحــاجــة الــى
ضــوء الـنـهــار وبـعــض ال ـهــواء الطلق.
ه ــل أه ـل ــوس بـسـبــب فــوب ـيــا األم ــاك ــن
امل ـ ــزدحـ ـ ـم ـ ــة؟ لـ ـك ــن اإلح ـ ـ ـسـ ـ ــاس ب ـت ـلــك
الـنـسـمــة ك ــان م ــا زال ي ـهــزنــي كــورقــة
ش ـجــر تـلـعــب م ــع ال ـن ـس ـيــم .ه ــل أك ــون
ول َم؟
في صدد اإليحاء لنفسي بذلك؟ ِ
إن كـ ــان ذلـ ــك صـحـيـحــا ف ـم ـع ـنــاه أنــي
كنت بحاجة لـهــذا اإلي ـحــاء .بحاجة؟
أم كـ ـن ــت أرغـ ـ ـ ــب بـ ــذلـ ــك؟ ومـ ـ ــا الـ ـف ــرق
بينهما؟ فالرغبة تــأتــي مــن الحاجة
أو من التعطش الــى شــيء مــا .تجوع
وتـعـطــش .ف ــإن ك ــان مــا حـصــل إيـحــاء
ذات ــي ،فــا شــك أنــي كنت بحاجة إلى
هـ ــذا اإليـ ـح ــاء ل ـس ـ ّـد ن ـقــص مـ ــا ،فكما
يـعـطــش الـجـســد تـعـطــش الـ ــروح .فما
املشكلة في أن أصــدق أن شيئًا ،ليس
ضروريًا أن يفهمه العقل ،شيئًا جيدًا
ً
ً
وج ـم ـيــا قــد حـصــل ف ـعــا ،ه ـنــاك؟ ِلـ َـم
ال أجـ ّـرب أن أصــدق؟ أولست هنا ،في
النهاية ،من أجل هذا؟
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ّ
هل للتصوف مذاهب؟
ال يفهم المستجد على
ّ
التصوف كيف
موضوع
يمكن أن تكون هناك مدارس
مذهبية داخل هذا التيار!
فالتصوف هو مقاربة من
خارج «النظام الديني» للحياة
الروحانية منها والمجتمعية،
ُي ّ
خيل للمطلع عليها أنها
تعيد االعتبار لجوهر الدين
قبل تداخله مع السياسة
ونظام اإلكليروس .لكن ما
رأيناه من مدارس صوفية
في رحلتنا األولى في عالم
ّ
التصوف ،أنتج أسئلة كان ال بد
أن نجد لها إجابات ،لذا حملناها
الى الدكتور طراد حمادة ،وزير
العمل السابق ،والباحث الذي
كانت رسالته في الدكتوراه
عن التصوف
حـ ـ ــول الـ ـ ـف ـ ــارق بـ ــن تـ ـص ــوف ال ـش ـي ـعــة
وتـصــوف السنة ،يقول الــدكـتــور طــراد
ح ـ ـمـ ــادة إن «ه ـ ـنـ ــاك ت ـع ـب ـي ـرًا م ــوجـ ـزًا
يلخص هذا املوضوع وهو أن التشيع
مــذهــب ف ــي ح ــن ان ال ـت ـصــوف سـلــوك.
وع ـل ـيــه ف ــإن ال ـت ـصــوف ال يـمـكــن فهمه
وف ــق التقسيمات املــذهـبـيــة .أي ان ــه ال
ي ــوج ــد ت ـص ــوف س ـنــي وآخ ـ ــر شـيـعــي.
لـكــن ،هـنــاك صــوفـيــون ســالـكــون كــانــوا
عـ ـل ــى م ــذه ــب مـ ـع ــن ،ون ـ ـس ـ ـبـ ــوا ،عـلــى
م ـس ـت ــوى الـ ـعـ ـب ــادات واملـ ـع ــام ــات ال ــى
ذاك امل ــذه ــب .ك ـمــا اش ـت ـهــر ابـ ــن عــربــي
(املــال ـكــي) وال ـس ـه ــروردي (الـشــافـعــي)،
وحيدر آملي كان على مذهب الشيعة.
لكن ،عندما يصل الصوفي الى مرحلة
ُ
مــن ذكــرتـهــم مــن أعــامــه ،فــإنــه ال يمكن
تصنيفه مذهبيًا».
ويـضـيــف« :ف ــي مــا يتعلق بالتصوف
الذي انتشر في حاضرة العالم الشيعي
الثقافية ،بــدأت املشكلة تطرح نفسها
بعدما اتفق الشيعة والصوفيون على
ب ـنــاء ال ــدول ــة الـصـفــويــة ال ـتــي ينتسب
جدها األعلى صفي الدين أردبيلي الى
مدرسة صوفية معروفة .وفي العصر
الصفوي استفاد الشيعة من الصوفية
في قيام دولتهم ،ثم استعانوا بعدها
ب ــال ـف ـق ـه ــاء مـ ــن ج ـب ــل ع ــام ــل وال ـ ـعـ ــراق
ليثبتوا املذهب الشيعي وينقلبوا على
حلفهم مــع التصوف .ووفـقــا ملــا أذهــب
اليه ،ان الصوفيني الشيعة ،ولحماية
انفسهم من اضطهاد الدولة الصفوية
بـعــد انـقــابـهــم عـلـيـهــا ،غ ـيــروا اسمهم
الـ ــى ع ــرف ــاء .ون ـش ــأ ب ـعــدهــا م ــا يـعــرف
بالعرفان الشيعي».

حمادة :الحرب على اإلرهاب تكون بالعودة الى منابع التصوف (هيثم الموسوي)

هـ ــذا إذًا فـ ـ ــارق ظ ــاه ــري ف ـق ــط؟ ي ـق ــول:
«ال لــم تـكــن لـعـبــة أس ـمــاء وح ـســب ،ألن
ال ـع ــرف ــان الـشـيـعــي م ــزج ب ــن الفلسفة
اإللـ ـهـ ـي ــة ال ـش ـي ـع ـي ــة وب ـ ــن ال ـت ـص ــوف
وأكسب التصوف نكهة جديدة يمكن
ان تـجـعـلــه م ــدرس ــة ج ــدي ــدة مـسـتـنــدة
ً
ال ــى ال ـقــرآن واالح ــادي ــث ،وجـمـعــوا كــا
م ــن فـلـسـفــة اب ــن سـيـنــا وال ـس ـه ــروردي
املقتول ،وعلم الكالم الشيعي واملنحى
الفلسفي عند نصير الدين الطوسي،
ً
وصــوال الــى ما يعرف باتجاه مدرسة
شيراز في الحكمة املتعالية .باختصار
مفيد :الـتـصــوف الشيعي اي العرفان
هو ميتافيريقيا التصوف ،او الوجهة
النظرية ولـيــس العملية .يعني انــه ال
يــركــز عـلــى ال ـطــرق الـصــوفـيــة وآداب ـهــا،
وهـ ـ ـ ــو ل ـ ـيـ ــس مـ ـ ــن أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـ ـط ـ ــرق،
بـ ـ ــل ي ـ ــرك ـ ــز ع ـ ـلـ ــى م ـ ـسـ ــائـ ــل الـ ـت ــوحـ ـي ــد
الـخــالــص وال ـع ـبــادات والـتــزامـهــا وفــق
القواعد الفقهية السليمة .ومــا ساعد
الصوفيني الشيعة على ذلك ،ان السالك
الصوفي يجد في املذهب الشيعي ما
يشبع شوقه الروحي .اضيفي الى ذلك
انه اذا كان املرشد الروحي هو صاحب
الوالية ،باملعنى الفقهي ،فذلك يجعلهم
ال ي ـح ـتــاجــون ال ــى واليـ ــة صــوف ـيــة .او
بــاألحــرى ان الــواليــة الصوفية تندرج
عندهم ضمن الوالية العلوية».
ويضيف حـمــادة« :رواب ــط عــدة تجمع
بــن التشيع والـتـصــوف ،وهــي الوالية
والروحانية والعشق اي حب اإلله .هذه
الروابط الثالثة تجعل الصلة بينهما
غير قابلة لالنفكاك .واعتقد أنــه كلما
رف ـ ــع ال ـق ـم ــع ال ـس ـي ــاس ــي واالض ـط ـه ــاد
عن الصوفيني ،كلما اقتربوا أكثر من
التشيع .وانتشار الصوفية في العالم
ال ـس ـن ــي م ـ ــرده الـ ــى ت ــراج ــع ال ـصــوف ـيــة
امـ ــام اض ـط ـهــاد ال ـس ـل ـطــات الـسـيــاسـيــة
مقابل الحفاظ على وجودها ،اي انهم
رضـ ـخ ــوا ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة واخـ ـ ـ ــذوا فــي
العرفان».
هـ ـ ــو نـ ـ ـ ــوع مـ ـ ــن الـ ـتـ ـقـ ـي ــة إذًا؟ ي ـ ـقـ ــول:
«ي ــذه ــب ال ـعــرفــاء الـشـيـعــة ال ــى الـجــزم
بــأنــه لــو ش ــارك الشيعة والصوفيون
فــي الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة ورف ـع ــوا نير

االض ـط ـه ــاد ال ـس ـيــاســي ع ـن ـهــم ألمـكــن
بناء نظام سياسي عادل».
ولـكــن مل ــاذا؟ «ألنـهــم يمثلون روحانية
اإلسـ ـ ـ ــام األص ـ ـيـ ــل .ويـ ــذهـ ــب ال ـع ــرف ــاء
الـ ـشـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــول ب ـ ـ ــأن امل ـج ـت ـم ــع
اإلنـســانــي فــي عصر والي ــة املـهــدي هو
مجتمع الصوفية».
نـســألــه :هـنــاك ال ـيــوم ن ــوع مــن انـبـعــاث
للتصوف في العالم العربي خاصة في
اوساط الشباب ،هل يكون ذلك ردًا على
توحش املجتمع وتشدده تحت غطاء
املــذهــب واملـمــارســة الصحيحة للدين؟
ي ـج ـي ــب حـ ـ ـم ـ ــادة« :أعـ ـتـ ـق ــد ان ال ـح ــرب
على اإلره ــاب داخ ــل الـعــالــم اإلســامــي
تكون من الناحية الروحية والثقافية
والـ ـع ــودة ال ــى م ـنــابــع ال ـت ـص ــوف .هــذه
الطاقة الهائلة التي تستطيع ان تبني
م ـج ـت ـم ـعــا وف ـ ــق امل ـف ــاه ـي ــم اإلس ــام ـي ــة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادل ـ ـ ــة .إن ح ـ ـل ـ ـفـ ــا ب ـ ـ ــن ال ـت ـش ـي ــع
والـ ـتـ ـص ــوف س ـي ـت ـم ـكــن م ــن ك ـش ــف كــل
الـ ـتـ ـح ــري ــف الـ ـح ــاص ــل عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
ممارسة بعض القوى لــإرهــاب باسم
االسالم واملسلمني».
ن ـس ــأل :ال ـت ـصــوف تـعــريـفــا ه ــو املـحـبــة
وال ـع ـش ــق اإللـ ـه ــي وال ـب ـع ــد ال ــروح ــان ــي
للوجود ،كيف يمكن ان «يـقــرش» ذلك
في نظام سياسي؟
يقول« :من يحب الله يحب خلقه .وعند
العرفاء اسفار روحية اربـعــة :والسفر
ال ــراب ــع ه ــو م ــن ال ـح ــق ال ــى ال ـح ــق كما
يتجلى في الخلق .بحيث ينظر العارف
الى الخلق بعني الحق .االنسان ،الكون،
الـطـبـيـعــة ،كــل مــا س ــوى ال ـلــه هــو خلق
الله وعلى العارف ان يتعامل مع هذا
الـخـلــق بـكــل مـظــاهــر حــب ال ـلــه ،وعليه
ال يـمـكــن ل ـل ـع ــارف ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال ان
يؤذي خلق الله :من النملة الى الجبل.
وه ــذا مــا يجعل الكثير مــن املشتغلني
في التصوف على ما ذهب اليه املفكر
والـتــر ستيس ،حــن قــال بــأن مستقبل
العالم وخالصه في الصوفية ،خاصة
ان الخصال التي ذكرت من الروحانية
ال ــى ال ـح ــب اإلل ـه ــي وال ــوالي ــة مـتــوفــرة
ف ــي ج ـم ـيــع األديـ ـ ـ ــان امل ــوح ــدة أو غـيــر
املوحدة».

