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المقدّمة

عل���م العرفان مثل بقية العلوم الإ�سالمية التي ن�ساأت في ح�سن الثقافة الإ�سالمية 

ونمت وتكاملت في ربوعها. وهو علم يهدف اإلى اأمرين اأ�سا�سيين:

 الأول: تف�سي���ر الوجود من خالل تقدي���م روؤية كونية نظرية �سحيحة ومطابقة للواقع 

حول اهلل والعالم والإن�سان، وهو ما ي�سطلح عليه بعلم العرفان النظري. ففي هذا 

الق�سم يبحث العارف حول عالقات الإن�سان مع نف�سه ومع العالم ومع اهلل، وعمدة 

نظ���ره تتجه نحو عالق���ة الإن�سان باهلل. وب���راأي العرفاء واعتقادهم ف���اإّن الو�سول 

اإل���ى هذه المرحل���ة ل يكون اإل عبر اإعم���ال العقل والتفكير، بالإ�ساف���ة اإلى القلب 

والمجاهدة وال�سير وال�سلوك وت�سفي���ة النف�ض وتهذيبها. فالأدوات المعرفية التي 

يعتم���د عليها العارف ف���ي تف�سيره للوجود ل تعتمد على العقل فقط كالفيل�سوف بل 

يتعداه اأي�سا اإلى القلب والحركة الباطنية، بال�سافة اإلى القراآن  وال�سنة ال�سريفة.

الثان���ي: تقدي���م برنامج عملي تطبيقي لكيفية �سير الإن�سان المعنوي للو�سول اإلى اهلل 

�سبحان���ه وتعالى، وهو ما ي�سمى عند العرفاء بالعرفان العملي اأو بال�سير وال�سلوك 

العرفان���ي. والع���ارف في هذا الق�سم يتحّدث عن نقط���ة البدء وعن المق�سد وعن 

المن���ازل والمراح���ل ينبغي اأن يطويها ال�سال���ك بالترتيب حتى ي�س���ل اإلى المنزل 

النهائي، وهو التوحيد. 

وعلم العرف���ان لكونه علمًا اإ�سالميًا، ويدّر�ض ب�س���كل ر�سمي في معاهدنا وحوزاتنا 

الديني���ة. ولكون���ه علم���ًا خا�س���ًا ولي�ض متاح���ًا لأي كان دخ���ول �سرح���ه اإل بعد تجاوز 
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المقدم���ات المطلوب���ة، وبع���د التاأّك���د من ح�س���ول الطالب عل���ى الموؤّه���الت العلمية 

وال�سلوكية الخا�سة. ونظرًا لّلغط الكبير الذي دار وما زال حول مدى �سّحة هذا العلم 

وحّجيت���ه، ومن اأجل رفع الّلب�ض عن اأهّم الّته���م التي األ�سقت به دون درا�سة وتفّح�ض 

علمي ومنطق���ي، كان ل بد من تعريف ال�سريحة المثّقفة والمتعّلمة على بع�ض جوانب 

ه���ذا العلم، من خالل التعريف به وبم�سائله و�سروط���ه واأهدافه الحقيقية. فكان هذا 

الكت���اب اإطاللة اأولى تمّكن الطالب المتعّلم من تكوين ت�سّور اأولي ومنهجي حول علم 

العرفان بكال ق�سميه النظري والعملي.
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علم العرفان

يتعّرف اإلى علم العرفان واأق�سامه.. 1

يبّين مو�سوع علم العرفان واأهم م�سائله.. 2

يذكر هدف علم العرفان وغايته.. 3

على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

الدرس األّول
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عل���م العرف���ان الإ�سالمي، واح���د من العلوم الت���ي ن�ساأت في خ�س���ّم تعاليم الدين 

الإ�سالمي، وا�ستقت منه اأ�س�سه وقواعده، واأخرجته في مرحلة لحقة على نزول الوحي 

اإل���ى عالم الوج���ود الخارجي، فاأ�سحى منذ القرنين الثال���ث والرابع على اأقّل تقدير، 

علم���ًا قائم���ًا بنف�سه، يمتل���ك كّل المقّومات الأ�سا�سي���ة للعلم. وهذا يعن���ي اأّن العرفاء 

حّددوا لهذا العلم مو�سوعًا خا�سًا به م�ستقاّلً عن كاّفة العلوم، وم�سائل يجري البحث 

فيه���ا، وبّين���وا المنهج المعرفي ال���ذي يمكن من خالله القيام بمهّم���ة الإثبات والنفي 

والقبول والرف�ض على م�ستوى الم�سائل.

تعريف علم العرفان
العرفان في اللغة م�ستّق من »َعَرَف«، وُيْعنى به المعرفة. يقول ابن منظور: »عرف: 

ان���اً َوَمْعِرَف���ًة واعترفه...  العرف���ان: العل���م... َعَرَف���ه، َيْعِرُف���ُه، ِعْرَفة وِعْرفان���اً وِعِرفَّ

ورج���ل ع���روٌف: وَعروفة: عارف يعرف الأمور، ول ينكر اأح���داً راآه مرة... والعريف 

 
والعارف بمعنى مثل عليم وعالم... والجمع عرفاء...«)1)

)1)  ابن منظور، ل�سان العرب، ن�سر اأدب الحوزة، قم، اإيران، 1405، مادة عرف، ج 9، �ض 236.
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العرفان في ال�سطالح عبارة عن المعرفة الحا�سلة عن طريق الم�ساهدة القلبية، 

ل بوا�سط���ة العق���ل ول التجرب���ة الح�ّسية... وه���ذا اللون من المعرف���ة يح�سل في ظّل 

.
(1(

العمل المخل�ض باأحكام الدين، وهو الثمرة الرفيعة والنهائية للدين الحقيقي

م اأ�سحاب الخت�سا�ض تعاريف متعّددة للعرفان، من اأبرزها  وعلى هذا الأ�سا�ض قدَّ

ما جاء على ل�سان القي�سري:

»ه���و العل���م باهلل �سبحانه، من حي���ث اأ�سماوؤه و�سفاته ومظاه���ره واأحوال المبداأ 

والمع���اد والعل���م بحقائ���ق العال���م وبكيفّي���ة رجوعها اإل���ى حقيقة واح���دة، هي الذات 

الأحدية ومعرفة طريق ال�سلوك والمجاهدة؛ لتخلي�ص النف�ص عن م�سايق القيود 

.
الجزئية واّت�سالها اإلى مبدئها واّت�سافها بنعت الإطالق والكّلية«)2)

ويّت�سح من خالل التعريف المتقّدم اأمور، اأبرزها: اأق�سام علم العرفان، مو�سوعه 

وم�سائله.

أقسام العرفان
يظهر من التعريف المتقّدم اأن العرفان يق�سم ق�سمين: العرفان النظري، والعرفان 

العملي.

اأّما العرفان النظري، فهو العلم باهلل تعالى واأ�سمائه و�سفاته وتجّلياته. وُيراد منه 

اإعط���اء روؤية كوني���ة عن المحاور الأ�سا�سية في عالم الوج���ود، وهي »اهلل« و»الإن�سان« 

و»العالم«.

والعرف���ان العملي عبارة عن العل���م بطريق ال�سير وال�سلوك، فم���ن اأين يبداأ، واإلى 

اأي���ن ينتهي، وما هي المن���ازل والمقامات التي يجب اأن ي�سلكه���ا العارف للو�سول اإلى 

)1)  الي���زدي، محم���د تقي م�سباح، محا�سرات في الإيديولوجية المقارن���ة، ترجمة محمد عبد المنعم الخاقاني، دار 
الحق، قم، ط 1، �ض 20 ـ 21.

)2)  القي�س���ري، �سرف الدين محمود، ر�سائ���ل القي�سري، ر�سالة التوحيد والنبوة والولية، �ض 7، نقاًل عن: ح�سيني، 
ال�سيد قوام الدين، العرفان الإ�سالمي، مركز الدرا�سات والتحقيقات الإ�سالمي، قم، �ض 19.
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اهلل تعال���ى، وكيفّية مجاهدة النف�ض للتغّلب على ميولها وتحريرها من عالئقها، حتى 

.
(1(

ت�ستطيع طّي المراحل والجّد في �سيرها اإلى اهلل تعالى

اأّم���ا الق�س���م الأول م���ن العرفان، فه���و ي�سبه عل���م الفل�سفة لجه���ة محاولته تقديم 

تف�سير للوجود، ُيراد منه تقديم روؤية كونية عرفانية يكون هلل فيها الأ�سالة الأ�سا�سية 

والوحيدة، وكّل ما �سوى اهلل ما هو اإل مظهر وتجٍل لتلك الحقيقة الواحدة.

واإذا كان الفيل�س���وف يحاول تقديم روؤية ترتك���ز على محورية اهلل كواجب للوجود، 

وتكوين �سورة جامعة عن اهلل وعالقته بالكون، فقد ا�ستخدم الفيل�سوف لذلك الدليل 

والبره���ان؛ اأّما العارف ف���ي محاولته تقديم روؤيته الكونية هذه، فهو غير مهتّم بالعقل 

.
(2(

والفهم، بل العارف يقّدم روؤيته لي�سل اإلى كنه وحقيقة الوجود

اأّم���ا الق�سم الثاني من العرفان؛ اأي العرف���ان العملي، فهو عبارة عن ذاك الجانب 

ال���ذي يبّين العالقات والواجب���ات المفرو�سة على الإن�سان مع نف�س���ه ومع العالم ومع 

اهلل. فيو�س���ح في���ه لل�سالك، من اأين يج���ب اأن يبداأ، واإلى اأين يج���ب اأن ينتهي، وكيف 

ي�سل���ك لي�سل اإلى تلك الحقيقة الواحدة، ويتطّلب الأم���ر تو�سيح المقامات والمنازل 

.
(3(

التي يجب قطعها للو�سول

موضوع علم العرفان ومسائله
يّت�س���ح من التعريف ال�سابق اأّن مو�سوع علم العرفان هو الحّق تعالى. طبعًا يدر�ض 

العرفاء مو�سوعهم باعتبار تعّينه بواحد من تعّيناته الخا�سة، على اأ�سا�ض اأّن العرفاء 

يعتق���دون بالوح���دة ال�سخ�سّي���ة للوجود، وه���ذا يعن���ي اأّن المو�سوع الجدي���ر بالبحث 

)1)  رحيميان، �سعيد، مبادئ العرفان النظري، طهران، موؤ�س�سة �سمت، 1388، ط 4، �ض 8.
)2)  مرت�س���ى، مطه���ري، العرفان، بيروت، دار المحّجة البي�ساء، ط 1، 1992، �ض 22. ي�سار هنا اإلى نظرية العرفاء 
ف���ي الوج���ود حيث يعتقدون ب���اأّن الوجود هو الحّق تعالى من ب���اب اأّن الوجود ل يمكن اأن ُيحم���ل بالحقيقة اإّل على 

موجود واحد، هو الحّق تعالى اأي عّلة العلل، حيث اإّن كّل ما �سواه يحتاج في الوجود اإليه تعالى.

)3)  الم�سدر نف�سه، �ض 14.
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عندهم هو اهلل تعالى ومعرفة وجوده، ولكن اإذا كان اهلل تعالى الكامل على الإطالق، 

يفي����ض منه الوجود بمقت�سى كماله، ثّم اإّن الموج���ودات ل بّد اأن تتحّرك للو�سول اإلى 

اهلل تعالى. هنا لم يجد العرفاء بدًا من درا�سة الم�سائل الآتية:

تو�سيح حقيقة الوجود.  .1

معرفة اهلل.  .2

معرفة العالم.  .3

معرفة الإن�سان.  .4

هدف العرفان اإلسالمي
اإّن الإطالل���ة عل���ى هدف العرف���ان الإ�سالمي، ي�ساعد - واإلى ح���ّد بعيد - في فهم 

حقيقته. فما هو الهدف من علم العرفان؟

اإّن اله���دف الأ�سا�ض لعلم العرفان الإ�سالمي، الو�سول اإلى اهلل تعالى والفناء فيه؛ 

اأي الو�س���ول اإل���ى حيث ل ي���رى الإن�سان اإل اهلل تعالى، ول يب�س���ر اإل وجهه جّل وعال. 

يعتق���د العرف���اء اأّن من ي�سل الى هذا المقام، اأي ل يرى اإل اهلل تعالى، فقد و�سل اإلى 

مقام كان فيه غافاًل عن كّل ما �سوى اهلل؛ باعتبار اأن الحق تعالى هو حقيقة الحقائق 

التي لي�ض وراءها حقيقة.

يبّي���ن العرف���اء اأّن من ي�سل اإلى اأعلى المقامات الوجودي���ة، فهو �سخ�ض يرى اهلل 

تعال���ى في كّل �سيء، وفي كّل حركة من حركاته، اأو حركات الأ�سياء الأخرى المحيطة 

ب���ه. ولكّن ال�سوؤال: ه���ل يبتعد هذا ال�سخ�ض عن روؤية الأ�سي���اء؟ وهل ينظر اإليها على 

اأّنها معدومات؟ هنا يوؤّكد الأ�ستاذ ال�سهيد مطهري اأّن العارف في هذا المقام ل يغفل 

ع���ن الخلق، بل ي�ساهد الخلق وحركاتهم اإل اأّنه ينظر اإلى الجميع على اأّنها تحكي عن 

.
(1(

الإله وعن عظمة الخالق

)1)  مطهري، مرت�سى، العرفان، �ض 94-93.
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ومن هنا يمكن القول: اإّن العرفان الإ�سالمي بق�سميه يهدف اإلى الو�سول بالإن�سان 

اإل���ى اأرق���ى مراتب الكم���ال الإن�سان���ي، والطريق اإلى ذل���ك ل يح�س���ل اإل بالمجاهدة 

والريا�سة.

المنهج في العرفان
المنه���ج هو الطريق الذي يو�سل اإلى اله���دف. واإذا كان لكّل علم منهج، يمكن من 

خالله اإثبات اأو نفي المّدعيات والفر�سيات، فعلم العرفان اأي�سًا واحد من العلوم التي 

تمتلك منهجًا خا�سًا. ولكن ما هو المنهج في علم العرفان؟

الوا�س���ح من خ���الل كلم���ات العرف���اء اأّن المنهج والطري���ق الوحي���د المو�سل اإلى 

الحقائق ه���و الك�سف وال�سهود. والمق�س���ود من الك�سف وال�سه���ود م�ساهدة الحقائق 

الغيبّي���ة الواقع���ة وراء عالم ال�سه���ادة. واأّما ال�سبيل اإلى ذلك، فق���د اأ�سار العرفاء اإلى 

اأم���ور، من اأبرزها تربية النف�ض وتهذيبها، والمواظبة على العبادات وكّل ما يوؤّدي اإلى 

القرب من اهلل تعالى، وخلو�ض النف�ض له.

اأطل���ق العرفاء عل���ى العلم الحا�سل م���ن الك�سف وال�سه���ود، العلم الإله���ي، وبّينوا اأّن 

الطريق لذلك يجب اأن يح�سل في اإطار التفّرغ للعبادة. يقول العارف ال�سّيد حيدر الآملي: 

»واأّم����ا كيفّي����ة تح�سي����ل العل����وم الحقيقية فهو في غاي����ة ال�سهولة؛ لأّنه����ا موقوفة على 

 
فراغ القلب و�سفاء الباطن، وهذا يمكن ب�ساعة واحدة وبيوم واحد وبليلة واحدة...«)1)

تح���ّدث العرفاء ح���ول اأهّمية هذا المنهج. طبع���ًا، لم يجعل العرف���اء هذا المنهج 

مخالف���ًا، لمنهج العقل، بل قد ُيفهم من كالم بع����ضٍ منهم اأّن منهج الك�سف وال�سهود 

اأرف���ع واأعلى، وه���و الذي ي�ساهم في كمال المعرفة الحا�سل���ة بوا�سطة العقل. وبعبارة 

اأخرى: المنهج العقلي مقبول، اإّل اأّنه لي�ض كافيًا في الو�سول اإلى المعرفة ال�سحيحة.

ولعّل كالم ابن �سينا وا�سح في تبيين طبيعة العالقة بين العقل والك�سف، اإذ يظهر 

)1)  الآمل���ي، حي���در، جامع الأ�سرار ومنبع الأنوار في ر�سالة نقد النقود في معرفة الوجود، طهران، �سركة المن�سورات 
العلمية والثقافية،2002، �ض 472.
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منه ان�سراف الفك���ر بالكامل اإلى الحّق، وهو الذي ي�ساهم في الو�سول اإلى المعارف 

(1(
الحقيقية ال�سادقة.

وم���ن المح���ال اأن يع���رف ماهيته بطري���ق النظر، فما لك يا اأخ���ي، تبقى في 

ه���ذه الورطة، ول تدخل طريق الريا�سيات والمجاهدات والخلوات التي �سّرعها 

.
(2(

»!P ر�س���ول اهلل

ل العرفاء منهج ال�سهود على المنهج العقلي، والجواب يكمن فيما  ولكن، لماذا َف�سَّ

:
(3(

ياأتي

اإّن المعارف التي يح�سل عليها الإن�سان بوا�سطة العلوم هي نتيجة ال�ستدللت   .1

والتج���ارب الت���ي عا�سها الب�س���ر طوال التاري���خ، ولطالما اكت�س���ف الب�سر خطاأ 

معارفه���م؛ فقاموا باإ�سالحها اأو تعديلها اأو اإلغائه���ا... لذلك يعتبر العرفاء اأّن 

م���ا يح�سل من معارف بوا�سط���ة المناهج الموجودة، هي اأمور ل ت�سكن النف�ض 

اإليه���ا ول ت�ستريح؛ لأّن احتمال الخطاأ فيها يبقى واردًا، وهذا ما ل وجود له في 

المع���ارف الحا�سلة عن طريق الك�سف وال�سهود، طبعًا اإذا كانت هذه المعارف 

تتطابق مع المعايير وال�سوابط التي و�سعوها لل�سّحة والخطاأ في الك�سف.

الأم���ر الثاني الذي يدعو اإلى تف�سيل المنه���ج ال�سهودي، اأّن مناهج العلوم على   .2

اختالفه���ا توؤّدي اإل���ى اإدراك العالم وخالقه عن طري���ق المفاهيم التي تح�سل 

عليه���ا بالأ�سلوب الح�سولي، ال���ذي يعني ح�سول �سورة المعل���وم عند العالم، 

واأّم���ا المنه���ج ال�سهودي فيجري م�ساه���دة الأمور والحقائق عيان���ًا دون تو�ّسط 

�سور.

)1)   راج���ع: اب���ن �سينا، الح�سين بن علي، ال�س���ارات والتنبيهات، �سرح ن�سير الدين الطو�س���ي، تحقيق �سليمان دنيا، 
موؤ�س�سة النعمان، 1992م، ج3، �ض369

)2)  جامع الأ�سرار،�ض 491.
)3)   الم�سدر نف�سه، �ض 492
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اأ�سـئلـةالـدر��

 1. ما معنى علم العرفان ا�سطالحًا؟

 2. ما هو مو�سوع علم العرفان وتحدث عن اأهم م�سائل هذا العلم؟

ما هو المنهج الذي اتبعه العارف لي�سل اإلى الهدف والغاية من العلم؟  .3

اّ�اهيفال�ئي�سة

عل���م العرفان الإ�سالمي، واحد من العل���وم التي ن�ساأت في خ�سّم تعاليم الدين   .1

الإ�سالمي، وا�ستقت منه اأ�س�سه وقواعده.

2.  العرف���اء ح���ّددوا لهذا العل���م مو�سوع���ًا خا�سًا به م�ستق���اّلً عن كاّف���ة العلوم، 

وم�سائ���ل يجري البحث فيه���ا، وبّينوا المنهج المعرفي ال���ذي يمكن من خالله 

القيام بمهّمة الإثبات والنفي والقبول والرف�ض على م�ستوى الم�سائل.

العرف���ان في اللغ���ة م�ستّق من »َعَرَف«، وُيْعنى ب���ه المعرفة. وفي ال�سطالح هو   .3

عبارة عن المعرفة الحا�سلة عن طريق الم�ساهدة القلبية. 

يظهر م���ن التعريف المتق���ّدم اأن العرف���ان يق�سم ق�سمين: العرف���ان النظري،   .4

والعرفان العملي.

العرفان النظري، فهو العلم باهلل تعالى واأ�سمائه و�سفاته وتجّلياته.  .5

العرف���ان العملي عبارة عن العلم بطريق ال�سير وال�سلوك، والمنازل والمقامات   .6

التي يجب اأن ي�سلكها العارف للو�سول اإلى اهلل تعالى. 

مو�س���وع علم العرف���ان هو اهلل تعالى ومعرفة وجوده. واأه���م م�سائله تدور حول   .7

حقيقة الوجود، معرفة اهلل، معرفة العالم، معرفة الإن�سان.
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اله���دف الأ�سا�ض لعلم العرفان الإ�سالمي، الو�سول اإلى اهلل تعالى والفناء فيه؛   .8

اأي الو�س���ول اإلى حيث ل ي���رى الإن�سان اإل اهلل تعال���ى، ول يب�سر اإل وجهه جّل 

وعال.

المنهج ه���و الطريق الذي يو�سل اإل���ى الهدف. المنهج والطري���ق المو�سل اإلى   .9

الحقائق عند العارف هو الك�سف وال�سهود. 
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

ال�ضيد علي القا�ضي الطباطبائي

ه���و ال�سّيد علي بن ح�سي���ن القا�س���ي الطباطبائي، ولد عام 1285ه����. في مدينة 

تبري���ز، ون�س���اأ في اأ�سرة علمي���ة مو�سوم���ة بالف�سل. يعتب���ر ال�سيد علي اأب���رز العرفاء 

المتاأّخرين، عا�ض اأغلب حياته في النجف الأ�سرف، وكان اأ�ستاذًا في الأخالق وال�سير 

وال�سل���وك، تتلمذ عل���ى يديه الكثير من اأعاظ���م العلماء والمراج���ع. توّفي في النجف 

الأ�سرف عام )1366هـ(.

در����ض المقّدمات في تبريز، ث���ّم انتقل في العام 1313ه�. اإل���ى النجف الأ�سرف، 

وح�س���ر درو����ض بع����ض العلماء الكبار، م���ن اأمثال ال�سي���خ المامقاني و�سي���خ ال�سريعة 

الأ�سفهاني وال�سيخ محمد كاظم الخرا�ساني...

عا�ض حياته فقيرًا، مع ذلك فلم يبُد عليه اأّي قلق، ولم تاأخذ الحاجة الماّدية حّيزًا 

م���ن تفكي���ره، بل كان كّل تفكيره وهّمه عبادة اهلل عّز وجّل، وكان يقول: الأف�سل لي اأن 

اأبقى فقيرًا؛ لأّن في ذلك تح�ّسن حالتي الروحية والمعنوية.

كان ال�سي���د القا�س���ي يتخّفى ف���ي عبادته اإل الفرائ�ض، وكان ل���ه غرفة في م�سجد 

الكوفة يتعّبد فيها اأو يذهب اإلى م�سجد ال�سهلة، وكان كثير ال�سمت يحي ليله بالتهّجد 

والعبادة، ونهاره بالتفكير والمطالعة.

كان ال�سي���د القا�سي �ساحب خلق رفيع، وقد ه���ّذب نف�سه تهذيبًا كاماًل من رذائل 

الأخ���الق، وتحّلى بال�سفات المحمودة، وتحّرر من �سهواته الحيوانية، فاأ�سبح اإن�سانًا 

ملكوتي���ًا تنك�ّسف له الحقائق والأحداث. وقد نقل العلماء الكبار، اأمثال ال�سيد الخوئي 

والعالمة الطباطبائي، الكثير من الكرامات التي ح�سلت معه.
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على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

يبّين الفرق بين العرفان وكل من الت�سّوف والأخالق.. 1

يذكر نبذة عن خ�سائ�ص العرفان الإ�سالمي.. 2

يعّرف ب�سكل مخت�سر على تاريخ العلم.. 3

خصائص علم العرفان وتاريخه

الدرس الثاني
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الفرق بين التصّوف والعرفان
الت�س���ّوف حركة ظهرت ف���ي العالم الإ�سالمي منذ الق���رن الثاني الهجري، وذلك 

ا�ستجاب���ة لبع����ض الن�سو�ض الدينية التي تدعو الإن�سان الم�سل���م لالبتعاد عن الدنيا، 

والن�سغال بالعبادة والطاعة.

والت�س���ّوف ف���ي اللغة م�سدر عل���ى وزن تفّعل، فهو م�سدر ا�ستق م���ن ا�سم، ويعني 

. وتطلق في بع�ض معانيها 
(1(

لب����ض ال�سوف، مثل: تقّم����ض؛ فهي تعني لب�ض القمي����ض

 ويطلق الت�سّوف 
على الميل: »يقال« �ساف ال�سهم عن الهدف؛ بمعنى »مال عنه...«)2)

وي���راد به الن�سبة اإل���ى ال�سوف؛ لأّن بع����ض الّزهاد اختاروا هذا اللبا����ض للدللة على 

ّفة« اأو اإلى ال�سفاء. الزهد، وقد يراد الن�سبة اإلى »ال�سُ

ه: »في اللغة، الت�سّوف يعني  ج���اء في كتاب »ك�ّساف ا�سطالحات الفنون« ما ن�سّ

ارت���داء ال�س���وف؛ وهذا نتيجة الزهد وترك الدنيا، وفي نظ���ر اأهل العرفان تطهير 

القل���ب م���ن محّب���ة ما �س���وى الخالق، وتقوي���م الظاهر م���ن حيث العم���ل والعتقاد 

 بالتكلي���ف اأو الماأم���ور ب���ه، والبتع���اد ع���ن المنه���ي عن���ه، واللت���زام بما قال���ه ر�سول 

.
اهلل P، فهوؤلء جماعة من المت�سّوفة المحّقة«)3)

)1)  مقّدم���ات تاأ�سي�سية في الت�س���ّوف والعرفان والحقيقة المحمدية، �سياء الدين �سج���ادي، اأحمد ال�ستياني، كريم 
الميري فيروز كوهي، دار الهادي، بيروت 2001، �ض 4.

)2)  ل�سان العرب، مادة )�سوف(، ج 11، �ض 102 ـ 103.
)3) التهان���وي، محم���د علي، ك�ّساف ا�سطالح���ات الفنون، حّققه محم���د وجيه عبد الغني وغالم ق���ادر، طبعة الهند � 

انت�سارات خيام، 1346ه�. �ض، ج 1، �ض 841.
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ق���د عّرفوا الت�س���ّوف بتعاريف متعّددة، م���ن جملتها ما ذكر اأب���و الح�سن النوري: 

»الت�س���ّوف ه���و البتع���اد وت���رك العالئ���ق النف�سّي���ة فالمت�سّوف���ة هم الذي���ن اطلقوا 

اأنف�سه���م من كدر الب�سري���ة، وتخّل�سوا من الآفات النف�سّية وهواها؛ وذلك من اأجل 

.
اأن يكونوا في مقّدمة ال�سّف...«)1)

اأّما اب���ن خلدون، فيحّدد الت�سّوف ب�سكل اأدّق، ويقول: »ه���و العكوف على العبادة، 

والنقط���اع اإل���ى اهلل تعال���ى، والإعرا����ص ع���ن زخرف الدني���ا وزينته���ا، والزهد فيما 

 وهناك العديد من العبارات الأخرى 
يقب���ل علي���ه الجمهور من لّذة ومال وجاه...«)2)

.
(3(

التي ذكرها ال�سوفية في تعريف الت�سّوف وال�سوفي

اأّما ما هو الفرق بين الت�سّوف والعرفان؟ 

بداي���ة ل ب���ّد من الإ�سارة اإل���ى اأّن العرفان الإ�سالمي ظهر بداي���ة على �سكل حركة 

، كان الم���راد منها تربية النف����ض وتهذيبها عمليًا، واإبعاده���ا عن كّل ما له 
(4(

�سوفي���ة

عالق���ة بالدني���ا وزخارفها، ث���ّم تحّولت هذه الحرك���ة ال�سوفية - ونتيج���ة اّت�ساعها - 

اإل���ى اأن ت�سب���ح حركة اأكثر تكاماًل، تمتلك نظرية خا�س���ة وروؤية محّددة هلل والإن�سان 

والوج���ود، وبناًء على ذل���ك. فاإّن الختالف بين الت�س���ّوف والعرفان يعود اإلى وجهتي 

نظر:

الأول���ى: اأّن للعرف���ان والت�س���ّوف معن���ى واحدًا م���ن حيث ال�سطالح، وم���ا يمّيزهما 

هو اختالف ب�سي���ط. فقد در�ض الباحثون الإ�سالميون العرف���ان في ُبْعدين: الأّول 

باعتب���اره حرك���ة ثقافية معرفي���ة، والثاني باعتب���اره حركة اجتماعي���ة ُوِجدت في 

)1)  مقّدمات تاأ�سي�سية، �ض 8 ـ 9.
)2)  اب���ن خل���دون، عبد الرحم���ان، المقدمة، تحقيق علي عبد الواحد، ط 1، لجنة البي���ان العربي، القاهرة 1379هــ  

1960م، �ض 157.
)3)  لمزيد من المعلومات راجع: مقّدمات تاأ�سي�سية في الت�سّوف والعرفان والحقيقة المحمدية، المقال الأّول.

)4)  راج���ع: ح�سين���ي، قوام الدين العرفان الإ�سالمي )بالفار�سية(، مركز الدرا�سات الإ�سالمية، ط 1، مطبعة �سبهر، 
قم، �ض 21 ـ 22.
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العال���م الإ�سالمي بعد نزول الوح���ي. واإذا كان العرفان يدخ���ل على كال البعدين، 

فاإّن الت�سّوف يدّل على البعد الجتماعي للعرفان. وهذا يعني اأّن الحركة ال�سوفية 

ه���ي حركة اجتماعية ُوِجدت في المجتمع الإ�سالم���ي، كانت تدعو للعمل بالتعاليم 

.
(1(

الدينية فيما له عالقة بالزهد والبتعاد عن الدنيا...

الثاني���ة: اأّن العرف���ان اأعل���ى من الت�س���ّوف؛ لأّن الت�سّوف اأ�سل���وب وطريقة نابعة من 

العرف���ان. وهذا يعني اأّن الن�سب���ة بينهما ن�سبة العموم والخ�سو����ض المطلق. فكّل 

عارف مت�سّوف، ولي�ض من ال�سروري اأن يكون كّل مت�سوف عارفًا.

ولع���ّل اإل���ى هذا البح���ث اأ�سار ال�سي���خ الرئي�ض اب���ن �سينا في حديثه ح���ول الزاهد 

 »الُمْعِر�ص ع���ن متاع الدنيا وطّيباته���ا ُيَخ�صُّ با�سم 
(2(

والعابد والع���ارف، حيث قال:

الزاه���د، والمواظ���ب على فعل العبادات، من القيام وال�سي���ام ونحوها، ُيَخ�صُّ با�سم 

العاب���د، والمن�س���رف بفك���ره اإلى قد�ص الجب���روت، م�ستديماً ب�سروق ن���ور الحّق في 

ب بع�ص هذه مع بع�ص«. �سّره ُيَخ�صُّ با�سم العارف، وقد يتركَّ

الفرق بين األخالق والعرفان
ح كيفي���ة ال�سير وال�سل���وك للو�سول اإلى  اأ�سرن���ا اإل���ى اأّن العرفان العمل���ي علم يو�سّ

الحقيق���ة المطلق���ة، وهو بهذا الأ�سلوب يبّي���ن ما ينبغي على ال�سال���ك اأن يفعله وما ل 

ينبغي. وعلى ه���ذا الأ�سا�ض، فالعرفان العملي ل يختلف كثيرًا عن علم الأخالق الذي 

ه���و علم يبّين كيفية اكت�ساب الف�سائل والبتعاد من الرذائل. ومع ذلك يمكن الإ�سارة 

اإل���ى بع����ض العناوين الت���ي ت�سّكل الف���وارق الأ�سا�سية بي���ن العرف���ان، ب�سّقيه النظري 

والعملي،  والأخالق.

)1)  راجع: مطهري، مرت�سى، العرفان، �ض 11 ـ 12.
)2)  اب���ن �سين���ا، الح�سين بن علي، الإ�س���ارات والتنبيهات، �سرح ن�سير الدين الطو�سي، تحقي���ق �سليمان دنيا موؤ�س�سة 

النعمان، 1992م، ج3، �ض369.
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الفارق بين الثنين هو ما عّبر عنه ال�سهيد الأ�ستاذ مرت�سى مطهري، عندما اأ�سار 

اإل���ى اأّن العرف���ان علم َمِرن، بينما الأخالق علم جامد ثاب���ت. والمق�سود من ذلك اأّن 

العرف���ان العمل���ي يبّين عملية ال�سير وال�سلوك عند الع���ارف، حيث يجب تحديد نقطة 

البداي���ة والمق�سد والمنازل التي يج���ب اأن يطويها العارف للو�سول. وهذه المنازل ل 

يمكن اأن ُتطوى اإل بالتدريج، ومنزًل بعد منزل. اأّما الحديث في الأخالق. فلي�ض حول 

من���ازل تتحّقق بالتدري���ج وواحدة بعد اأخرى، بل الحديث ح���ول �سل�سلة من الف�سائل، 

م���ن قبيل ال�سدق والعدل والعّفة والإح�سان والإن�س���اف والإيثار... من دون وجود اأّي 

تراتبّية في المو�سوع.

العنا�س���ر الأخالقية محدودة بمع���اٍن ومفاهيم معروفة في الغال���ب، اأّما العنا�سر 

العرفاني���ة فوا�سع���ة جدًا وعميقة. قد نق���ول على �سبيل المث���ال: اإّن ال�سخ�ض الفالني 

ة عنده، اأما عندما نقول:  �س���ادق، فهذا معنى وا�سح ومع���روف، ويدّل على حالة خا�سّ

اإّن الع���ارف تح�سل له المقامات والأحوال الفالنية، كالر�سا على �سبيل المثال، فهذا 

لي�ض اأمرًا وا�سحًا محّددًا، ول مح�سورًا بمفاهيم لفظية وغير لفظية.

م���ا تقّدم عبارة عن الف���ارق بين العرفان العملي والأخالق، اأّم���ا ما يمّيز العرفان 

النظ���ري عن الأخ���الق، هو اأّن العرفان النظري مذهب فك���ري، ُيعني بتف�سير الوجود 

ومعرف���ة اهلل والعالم والإن�س���ان، فالعرفان النظري من هذه الجه���ة كالفل�سفة، وهذا 

.
(1(

يخالف علم الأخالق

خصائص العرفان اإلسالمي
يمت���از العرف���ان الإ�سالمي بمجموعة م���ن الخ�سائ�ض والعناوي���ن التي تمّيزه عن 

غيره من الحركات »العرفانية« التي ُوِجدت على امتداد الأديان والمذاهب الب�سرية، 

ون�سير هنا اإلى اأبرز هذه الخ�سائ�ض:

)1)  مطهري، مرت�سى، العرفان، �ض 15 ـ 17.
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1. محورية اهلل تعالى:

مرفو�ض  ق�سميه  بكال  فالعرفان  تعالى،  اهلل  حول  الإ�سالمي  العرفان  يتمحور 

الإيمان  تت�سّمن  تعالى  اهلل  ومحورية  تعالى.  اهلل  منه  حذفنا  اإذا  �سحيح  وغير 

ال�سير  اأو  والحركة  العمل  ثّم  ومن  وجوده،  اإطار  في  الوجود  كافة  وفهم  تعالى،  به 

نحوه. وال�سلوك 

2. الولية:

يعتب���ر ال�سال���ك اإلى اهلل في العرف���ان الإ�سالمي من اأ�سح���اب الولية، وهذا يعني 

معرفة الإن�سان الكامل والمع�سوم وحّبه واللتزام العملي ب�سيرة اأولياء اهلل تعالى.

3. العمل بال�سريعة:

يمت���از العرفان الإ�سالمي باأّنه يتحرك طبق���ًا لل�سريعة؛ اأي طبقًا لالأحكام الفقهية 

الإ�سالمي���ة. وال�سريعة ت�سّكل المحور الأ�سا�ض الذي ي�ستقي منه العرفاء ماّدة �سيرهم 

و�سلوكه���م، وبه���ا يعرفون مدى الإ�سابة والخط���اأ فيهما. فالعرفان م���ن دون ال�سريعة 

�س���الل. عن الإمام اأمي���ر الموؤمني���ن Q: »األ واأّن �سرائع الدين واح���دة و�سبله 

.
قا�سدة؛ فمن اأخذ بها لحق وغنم، ومن وقف عنها �سّل وندم«)1)

4. العقالنية:

العرف���ان الإ�سالمي لي�ض بعيدًا عن العقل والعقالنية. فالعارف ل ينكر دور العقل، 

بل ي�سع المعرفة ال�سهودية وال�سلوكية في طول المعرفة العقلية. وبعبارة اأدّق: ي�ستعين 

الع���ارف بالعقل عندما يف���رغ من عملية ال�سي���ر وال�سلوك، وينتقل اإل���ى مرحلة اإثبات 

الحقائق والك�سفي���ات لالآخرين؛ اإذ اإّن اإقناع الآخرين يحتاج اإلى و�سيلة مقبولة، وهي 

من دون �سّك العقل. طبعًا للعرفان خ�سائ�ض اأخرى، نكتفي بما ذكرناه منها.

 

)1)  نهج البالغة، الخطبة 12.
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بداية العرفان اإلسالمي
ب���داأ العرف���ان الإ�سالمي في مرحل���ة متاأّخرة عل���ى ظهور الحرك���ة ال�سوفية في 

العال���م الإ�سالم���ي، والتي بداأت تبا�سيره���ا مع بداية  نزول الوح���ي، وهذا ما نجده 

ف���ي حال الزّهاد والعب���اد الذين �سّكلوا نواة المت�سّوفة ف���ي العالم الإ�سالمي، حيث 

ُعِرف���وا في المرحل���ة الأولى با�سم الزّه���اد والن�ّساك، ولي�ض با�س���م ال�سوفية. وكان 

اعتق���اد ه���وؤلء الأ�سخا�ض �سافي���ًا، واإيمانه���م نقيًا خال�س���ًا، لم ُتَداخله���م الأفكار 

الفل�سفي���ة والكالمي���ة، وكان جلَّ ما يري���دون، ال�ستجابة لنداء الوح���ي، واأن يكونوا 

م���ن عب���اد اهلل المخل�سي���ن.

اّت�سع���ت الحرك���ة ال�سوفية وانت�س���رت، واأ�سبحت تجمع �سيئًا ف�سيئ���ًا العدد الكبير 

���ة، كان لهم اأفكارهم  م���ن الأ�سخا����ض الذين �سّكل���وا في مرحلة لحق���ة مدر�سة خا�سّ

و�سلوكياتهم ومظاهرهم التي تمّيزهم عن غيرهم، والتي انتهت في المرحلة الالحقة 

عل���ى القرن ال�ساب���ع، واأّدت اإلى ظهور عل���م العرفان. وب�سكل عام يمك���ن التمييز بين 

مراحل ثالث للعرفان الإ�سالمي:

المرحلة الأولى: ظهور وتكامل العرفان العملي.

المرحلة الثانية: تدوين و�سرح العرفان النظري.

المرحل���ة الثالث���ة: اأفول م�ساي���خ ال�سوفية من الناحيتين العلمي���ة والعملية، والتوّجه 

نحو العرفان العملي القائم على اأ�سا�ض الفكر ال�سيعي.

المرحلة الأولى: تبداأ المرحلة الأولى من القرن الأّول الهجري اإلى القرن ال�ساد�ض، 

وتمتاز بالخ�سائ�ض الآتية:

رواج و�سيوع حالت الت�سّوف بين الأفراد.  .1

بداية ظهور العرفان العملي من خالل ميل بع�ض الموؤمنين نحو الزهد والعبادة   .2

)القرن الأول الهجري(.
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ظهور بع����ض المفاهيم التي راجت عل���ى األ�سنتهم، كالع�س���ق والحّب الإلهيين،   .3

والتوّجه نحو باطن ال�سريعة )القرن الثاني الهجري(.

ال�سروع بالهتمام بالعرفان النظري )القرن الثالث(.  .4

5.  تكام���ل العرفان العملي، وتدوي���ن اأ�سول ال�سير وال�سلوك، والبدء بالحديث عن 

دور ال�سريعة في الو�سول اإلى الحقيقة )القرن الرابع(.

6.  و�س���ول العرفان اإلى اأعلى مراتبه، واإقبال النا�ض عليه، وظهور م�سايخ العرفاء 

وامتزاج اأبحاثهم بالأفكار الكالمية والفل�سفية )القرنين الخام�ض وال�ساد�ض(.

 م���ن اأبرز ال�سخ�سيات في هذه الفترة: الح�سن الب�سري، اإبراهيم الأدهم، رابعة 

العدوي���ة، اأب���و ها�سم ال�سوفي، بايزي���د الب�سطامي، ب�سر الحاف���ي، ال�سري ال�سقطي، 

الجني���د البغ���دادي، الح�سين بن من�سور الح���الج، اأبو �سعيد اأب���و الخير، الهجويري، 

الخواجه عبداهلل الأن�ساري...

المرحل���ة الثاني���ة: تتراوح ه���ذه المرحلة بين القرنين ال�ساب���ع والعا�سر من الهجرة، 

وتمتاز بانت�سار العرفان و�سيطرة العرفان النظري بالأخ�ّض، مع وجود �سخ�سيات 

كبي���رة من اأمث���ال ابن عربي )م 638ه�.( وظهور ال�سروح���ات على اأفكار وكتابات 

ابن عربي، ووجود بع�ض الحركات ال�سوفية والعرفانية ال�سيعية. وفي هذه المرحلة 

اأي�س���ًا بداأ الجمع بي���ن العرفان والدين، وفي هذا الإطار تاأت���ي الجهود التي بذلها 

ال�سي���خ البهائ���ي )م1030ه�.( واأمثاله، وقد اأّدت في النهاي���ة اإلى اأفول الت�سّوف. 

من اأبرز ال�سخ�سيات في هذه المرحلة: �سهاب الدين ال�سهروردي الزنجاني، ابن 

عرب���ي، القونوي، جالل الدين الرومي، محم���ود ال�سب�ستري، ال�سيد حيدر الآملي، 

�سائن الدين علي بن تركه الأ�سفهاني، الفناري...

المرحل���ة الثالثة: بداأ م�سايخ ال�سوفي���ة يفقدون الأبعاد العلمية والثقافية التي كانت 

تحي���ط بهم، وغرق الت�سّوف في المظاه���ر والكثير من البدع. وفي هذه المرحلة؛ 



36

م
و

عل
ال
ل

خ
دا

م
ة

سل
�
سا
�

�ض في العرفان النظري، واّت�سعت  اأي م���ا بعد القرن العا�سر الهجري، بداأ التخ�سّ

الدرا�سات التي تناولت ابن عربي، واقترب العرفان والت�سّوف من ال�سرع والفل�سفة 

وال���كالم، وذلك مع وجود �سخ�سيات هاّمة في العال���م الإ�سالمي من اأمثال �سدر 

الدين ال�سيرازي )م 1050ه�. ق(.

والخال�س���ة، اأّن العرفان بداأ في القرون الأولى على �سورة ممار�سات ي�سّكل الزهد 

والعبادة جوهرها، ثّم انتقل لي�سّكل حالة وحركة خا�سة لها ما يميزها، ومن ثّم اأ�سبح 

.
(1(

مدر�سة علمية وفكرية لها اأ�س�سها ومبادوؤها ونظرياتها

)1)  راجع: ح�سيني، ال�سيد قوام الدين، العرفان الإ�سالمي، �ض 25 وما بعدها.
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اأ�سـئلـةالـدر��

ما هو الفارق الجوهري بين علم العرفان والت�سّوف؟  .1

عدد خ�سائ�ض علم العرفان وتحّدث عن واحدة منها بالتف�سيل.  .2

عدد المراحل التاريخية للعلم العرفان وتحدث عن واحدة منها بالتف�سيل.  .3

اّ�اهيفال�ئي�سة

الت�سّوف حركة ظهرت في العالم الإ�سالمي منذ القرن الثاني الهجري، وذلك   .1

ا�ستجاب���ة لبع�ض الن�سو�ض الديني���ة التي تدعو الإن�س���ان الم�سلم لالبتعاد عن 

الدنيا، والن�سغال بالعبادة والطاعة.

، كان المراد منها 
(1(

العرف���ان الإ�سالمي ظهر بداي���ة على �سكل حركة �سوفي���ة  .2

تربي���ة النف����ض وتهذيبها عمليًا، ث���ّم تحّولت هذه الحركة اإل���ى اأن ت�سبح حركة 

اأكثر تكاماًل، تمتلك نظرية خا�سة وروؤية محّددة هلل والإن�سان والوجود.

3.  العرفان اأعلى من الت�سّوف؛ لأّن الت�سّوف اأ�سلوب وطريقة نابعة من العرفان. 

وه���ذا يعني اأّن الن�سب���ة بينهما ن�سبة العموم والخ�سو����ض المطلق. فكّل عارف 

مت�سّوف، ولي�ض من ال�سروري اأن يكون كّل مت�سوف عارفًا.

الفرق بين الأخالق والعرفان هو ما عّبر عنه ال�سهيد الأ�ستاذ مرت�سى مطهري،   .4

عندما اأ�سار اإلى اأّن العرفان علم َمِرن فيه منازل ومقامات، بينما الأخالق علم 

جامد ثابت يدور حول �سل�سلة من الف�سائل.

)1)  راج���ع: ح�سين���ي، قوام الدين العرفان الإ�سالمي )بالفار�سية(، مركز الدرا�سات الإ�سالمية، ط 1، مطبعة �سبهر، 
قم، �ض 21 ـ 22.
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يمتاز العرفان الإ�سالمي بمجموعة من الخ�سائ�ض هي:  .5

• محورية اهلل تعالى.	

• الولية.	

• العمل بال�سريعة.	

•  العقالنية.	

 6. ب���داأ العرف���ان الإ�سالم���ي في مرحل���ة متاأّخرة عل���ى ظهور الحرك���ة ال�سوفية 

ف���ي العال���م الإ�سالمي. وب�سكل ع���ام يمكن التمييز بين مراح���ل ثالث للعرفان 

الإ�سالمي:

المرحلة الأولى: ظهور وتكامل العرفان العملي.

المرحلة الثانية: تدوين و�سرح العرفان النظري.

المرحلة الثالثة: اأفول م�سايخ ال�سوفية والتوّجه نحو العرفان العملي. 

الخال�س���ة، اأّن العرف���ان ب���داأ في القرون الأول���ى على �س���ورة ممار�سات ي�سّكل   .7

الزهد والعبادة جوهرها، ثّم انتقل لي�سّكل حالة وحركة خا�سة لها ما يميزها، 

ومن ثّم اأ�سبح مدر�سة علمية وفكرية لها اأ�س�سها ومبادوؤها ونظرياتها.
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

ال�ضيخ بهجت

ولد ال�سيخ محمد تقي بهجت عام 1334ه�.، في عائلة متدينة في مدينة فومن، في 

محافظة كيالن. بداأ درا�ست���ه الأولى في مدينته، وفيها بداأ درا�سة العلوم الإ�سالمية. 

هاجر في عمر الرابعة ع�سر اإلى العراق، حيث بداأ الدرا�سة في كربالء.

في العام 1352ه�. غادر كربالء اإلى النجف، حيث در�ض على اأيدي اأ�ساتذة كبار، 

اأمث���ال مرت�سى طالقاني والميرزا النائين���ي وال�سيد �سياء الدين العراقي وال�سيد اأبي 

الح�سن الأ�سفهاني ومحمد كاظم ال�سيرازي. ودر�ض العلوم العقلية عند ال�سيد ح�سن 

بادكوبه، والعلوم الأخالقية والعرفانية عند ال�سيد علي القا�سي.

عاد اإلى اإيران عام 1364ه�.، وا�ستقّر في قم، حيث بداأ التتلمذ على اأيدي اأ�ساتذة 

من اأمثال ال�سيد البروجردي، وكوه كمره اي. بالإ�سافة اإلى ذلك بداأ التدري�ض في قم، 

حيث افتتح في منزله حلقة تدري�ض البحث الخارج. ُعرف كمرجع تقليد بعد رحيل اآية 

اهلل العظمى الآراكي. توفي اآية اهلل بهجت عام 1430ه�.ق في قم.

ع���رف عن اآي���ة اهلل بهجت �سلوك���ه العرفاني؛ فاأ�سب���ح اأ�ست���اذًا لل�سالكين في هذا 

الزمان، وقد ترك الكثير من الو�سايا العرفانية الأخالقية التي ت�سّكل الزاد للراغبين 

في �سلوك طريق الحّق.

ترك ال�سيخ بهجت العديد من الآثار اأبرزها:

• حا�سية على ذخيرة العباد للغروي الأ�سفهاني.	

• دورة ال�سالة.	

• دورة الأ�سول.	

• و�سيلة النجاة.	

• ثالثة مجلدات في ال�سعر العرفاني، وغير ذلك.	
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على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

الدرس الثالث

مصادر العرفان اإلسالمي

يتعّرف اإلى القراآن الكريم كم�سدر اأ�سا�سي للعرفان.. 1

يتع���ّرف اإل���ى الحدي���ث و�سي���رة المع�س���وم كم�س���در اأ�سا�س���ي . 2

للعرفان.

يتعّرف اإلى ال�سريعة الإلهية كم�سدر اأ�سا�سي للعرفان.. 3
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م ثالثة نظريات حول العرفان
اإّن البحث عن م�سادر العرفان الإ�سالمي من جملة الأبحاث ذات الأهمية الكبيرة؛ 

اإذ يمك���ن من خالل ذلك معرف���ة اأ�سالة هذا العلم ومقدار ن�سبته لالإ�سالم، اأو دخوله 

اإلى العالم الإ�سالمي عبر الأديان والتّيارات الفكرية الأخرى. فال�سوؤال المطروح هنا: 

هل ن�ساأ العرفان الإ�سالمي في ظّل تعاليم الدين الإ�سالمي، اأم اأّنه تاأّثر بغير الإ�سالم؟

:
(1(

يتحّدث ال�سهيد مرت�سى مطهري عن نظريات ثالث في هذا الإطار

النظري���ة الأولى: التي ين�سبها ال�سهيد مطهري اإلى العرفاء، تبّين اأّن العرفان   .1

ق���د ا�ستم���ّد كاف���ة م���واده الأ�سا�سية من دي���ن الإ�سالم عل���ى اأ�سا����ض اأّن الفكر 

العرفان���ي يق���وم على عقي���دة التوحيد، وهي عقي���دة قد اقتب����ض العرفاء كافة 

تف�سيالتها مّما ذكر في دين الإ�سالم، هذا في خ�سو�ض العرفان النظري. اأّما 

في العرفان العملي، فيتح���ّدث العرفاء عن اأّنهم ا�ستعانوا بالن�سو�ض القراآنية 

و�سي���رة المع�سومي���ن R وكلماتهم؛ لتحدي���د اإطار ال�سي���ر وال�سلوك، وما 

المفاهي���م التي ا�ستعمله���ا العرفاء في عملية ال�سير وال�سل���وك اإل ا�ستجابة لما 

ورد في الن�ّض الديني.

2. النظري���ة الثانية: المن�سوبة اإلى الم�ست�سرقين، تبّين اأّن العرفان الإ�سالمي   

)1)  مطهري مرت�سى، العرفان، �ض 34 ـ 45.
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دخ���ل اإلى العالم الإ�سالمي من خارجه، واأو�سح���وا اأّن جذور العرفان تعود اإّما 

اإل���ى الم�سيحية من خالل الرتباط بين الم�سلمين والرهبان الم�سيحيين، واإّما 

اأّنه���ا تعود اإلى تّي���ارات اإيرانية، واإّما اأّنها تعود اإلى تط���ّور الفل�سفة الأفالطونية 

الجدي���دة والت���ي هي تركيب م���ن اأفكار اأر�سط���و واأفالط���ون وفيثاغور�ض. وقد 

اأو�س���ح الم�ست�س���رق ما�سيني���ون الآراء في م�س���ادر الت�س���ّوف فاعتبره دخياًل 

عل���ى الإ�س���الم، ُم�ْستمّدًا اإّما م���ن رهبانية ال�سام، واإّما م���ن اأفالطونية اليونان 

.
(1(

الجديدة، واإّما من زراد�ستية الفر�ض اأو قيد الهنود

النظري���ة الثالث���ة: ت�سير ه���ذه النظرية اإل���ى اأّن العرفان ق���د ا�ستوحى اأ�سوله   .3

الأول���ى من الإ�سالم، وقد و�سع العرفاء اأ�س���ول وقواعد و�سوابط لهذه الحالة، 

ومع ذلك ا�ستفادوا من التطّورات والتحّولت الخارجية. وهذا يعني اأّن العرفان 

يع���ود اإلى الإ�سالم من حيث الأ�سول والمب���ادئ، واإن كان العرفاء قد ا�ستعانوا 

بالتج���ارب العرفانية لل�سعوب الأخرى ما دام���ت ل تتعار�ض مع الأ�سول. ثّم اإّن 

ال�سهي���د مطهري، وبعد عر�سه للراأيين الأولين بّي���ن اأّن الم�سّلم به اأّن العرفان 

. وفيما 
(2(

ق���د ا�ستمّد مواده الأولى من الإ�سالم، حيث بداأ ذكر نماذج على ذلك

يلي نرّكز البحث على اأبرز الم�سادر الإ�سالمية للعرفان.

القرآن الكريم
���ح العرفاء اأّن العدي���د من اآيات القراآن الكريم تدعو اإل���ى البتعاد عن الدنيا  يو�سّ

والعمل لالآخرة، وهذا ما يجعل النفو�ض نقية بعيدة من الآثام والمعا�سي. ي�ساف اإلى 

ذل���ك اأّن القراآن الكريم ي�سّور وب�سكل وا�سح الأفكار والعقائد وال�سلوكّيات التي يوؤمن 

ويعمل بها العرفاء.

)1)  كيالني، قمر، في الت�سّوف الإ�سالمي، المكتبة الع�سرية للطباعة والن�سر، بيروت 1962، �ض 15.
)2)   مطهري، مرت�سى، العرفان، �ض 45-34. 
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يتحّدث القراآن الكريم حول اهلل تعالى باعتباره خالق العالم، وهو الموجود في كّل 

.
(2(

، وقوله تعالى{ڃ ڃ    ڃ ڃ}
(1(

مكان: {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ}

ويتح���ّدث الق���راآن الكريم ح���ول تزكية النف����ض: {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

.
(3(

ڃ}
والق���راآن يحّث على الزهد والتوّكل والتوب���ة وال�سبر:{ ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ 

. وقوله تعالى:{ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ  ڤ 
(4(

ڤ ڦ}
 ،

(6(
وئ} وئ  ەئ  ەئ  ائ  {ائ  تعال���ى:  وقول���ه   .

(5(
ڤ} ڤ 

.
(7(

وكذلك قوله تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}

 الحديث
يعتب���ر الحديث منبع���ًا اأ�سا�سيًا وكبي���رًا للعرفاء، فق���د اعتمد العرف���اء، في اأغلب 

نظرياته���م ومفاهيمهم والم�سطلحات الت���ي ا�ستخدموها، على الحديث، ول فرق في 

ذل���ك بين الأحادي���ث القد�سية والأحاديث الواردة ع���ن المع�سومين R. لعّل من 

اأب���رز الأحاديث القد�سية التي تم�ّسك بها العرفاء، الحديث الآتي: »كنت كنزاً مخفياً، 

. وق���د اأراد العرفاء من خالل 
فاأحبب���ت اأن اأع���رف، فخلق���ت الخلق ك���ي اأع���رف...«)8)

ه���ذا الحدي���ث ت�سوير حقيقة العالقة بين اهلل والكون بكّل ما فيه؛ اإذ بناًء عليه يمكن 

ا�ستخراج اأهّم نظريات العرفاء؛ اأي الوحدة ال�سخ�سية للوجود، واأّن الكون بما فيه ما 

هو اإل مظهر وتجلٍّ للوجود الواحد.

)1)   �سورة البقرة، الآية 115.
)2)  �سورة الواقعة، الآية 85.

)3)  �سورة ال�سم�ض، الآيتان 9 ـ 10.
)4)  �سورة الحديد، الآية 20.

)5)  �سورة فاطر، الآية 5.
)6)  �سورة اآل عمران، الآية 200.

)7)  �سورة التحريم، الآية 8.
)8)   ابن عربي، الفتوحات المّكية، دار اإحياء التراث العربي، ج 2، �ض 112.
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وف���ي مجال الفناء ف���ي اهلل يتم�ّسك العرفاء بالحدي���ث ال�سريف: »ل ي���زال العبد 

يتق���ّرب اإل���يَّ بالنواف���ل حتى اأحّبه، ف���اإذا اأحببته كنت �سمعه ال���ذي ي�سمع به، وب�سره 

ال���ذي يب�سر به، ول�سانه ال���ذي ينطق به، ويده التي يبط�ص بها، ورجله التي ي�سعى 

 .
بها؛ فبي ي�سمع وبي يب�سر، وبي ينطق، وبي يعقل، وبي يبط�ص، وبي يم�سي...«)1)

ة  اأّم���ا الأحاديث المنقولة ع���ن المع�سومين R فكثيرة؛ لعّل م���ن اأبرزها ق�سّ

الح���وار بين ر�س���ول اهلل P و�ساب ف���ي الم�سجد، وق���د �ساأله الر�س���ول P: كيف 

اأ�سبح���ت يا فالن؟ قال: اأ�سبحت يا ر�سول اهلل موقنًا. تعّجب الر�سول P من قوله، 

وقال: اإّن لكّل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ ف�سرد عليه ال�ساب حقيقة يقينه. عند 

 .
ذلك خاطب الر�سول P اأ�سحابه: »هذا عبد نّور اهلل قلبه بالإيمان«)2)

جاء عن الإمام اأمير الموؤمنين Q: »اإّن اهلل �سبحانه وتعالى جعل الذكر جالًء 

للقلوب، ت�سمع به بعد الوقرة، وتب�سر به بعد الع�سوة، وتنقاد به بعد المعاندة، وما 

ب���رح هلل ع���ّزت اآلوؤه ف���ي البرهة بعد البرهة، وفي اأزمان الفت���رات، عباد ناجاهم في 

 .
فكرهم، وكّلمهم في ذوات عقولهم...«)3)

R سيرة المعصومين 
ت�س���ّكل �سيرة الر�س���ول الأكرم P و�سي���رة الأئمة الأطه���ار R اأحد م�سادر 

العرف���ان الإ�سالمي، حيث كان المع�سومون R المثال الأعلى في العبادة والزهد 

والتوا�سع والبتعاد عن الدنيا... في �سلوكهم العملي وفي حياتهم مع المجتمع.

المعروف اأّن الر�سول P كان كثير العبادة، وكان زاهدًا متعبدًا، حياته ب�سيطة، 

ول���م يهتّم بزخ���ارف الدنيا وزبرجها. يروى اأّن الر�س���ول P كان يتهّجد حتى تتوّرم 

)1)   اب���ن عرب���ي، التف�سير، ت�سحيح و�سبط ال�سي���خ عبد الوارث محمد علي، دار الكت���ب العلمية، ط 1، 2001،ج 1، 
�ض 35.

)2)  الكليني، الكافي، تحقيق علي اأكبر غفاري، ط 5، دار الكتب الإ�سالمية � طهران، ج 2، �ض 53.
)3)  نقاًل عن: مغنية، محمد جواد، نظرات في الت�سّوف والكرامات، بيروت، المكتبة الأهلية، �ض 16.
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قدم���اه. روي ع���ن اإمامنا الباقر Q اأّن���ه قال: »كان ر�س���ول اهلل P عند عائ�سة 

ليلته���ا، فقال���ت: ي���ا ر�سول اهلل ِلَم ُتْتعب نف�سك وقد غفر اهلل لك ما تقّدم من ذنبك 

.
وما تاأّخر؟ فقال: يا عائ�سة، األ اأكون عبداً �سكوراً«)1)

وروي اأّن الإمام ال�سادق Q ارتدى لبا�ض ال�سوف، فقال له الراوي: اإّن النا�ض 

ل يرغبون في روؤية من يلب�ض ال�سوف؛ فرّد عليه الإمام Q بقوله: »اإّن اأبي وعلي 

 ،
بن الح�سين كانا اأثناء ال�سالة يلب�سان خ�سناً � من ال�سوف � ونحن نفعل كذلك«)2)

وفي هذا ال�سلوك دللة على زهد المع�سوم Q في الدنيا. 

والأخب���ار ف���ي ه���ذا الخ�سو����ض كثي���رة نحن في غن���ى ع���ن ذكره���ا؛ اإذ اإّن حياة 

المع�سومي���ن R �سّكل���ت الم�س���در الأ�سا�ض ل�سل���وك العرفاء؛ لذل���ك نراهم في 

الأمور التي كانوا يقومون بها ين�سبونها اإلى المع�سومين R لي�سيروا اإلى �سّحتها.

 الشريعة
يعتق���د العرف���اء اأّن الغاية التي اأُر�س���ل الأنبياء لأجلها، اإي�س���ال الخلق اإلى كمالهم 

المح���ّدد لهم والمتنا�س���ب مع ا�ستعداده���م وقابلّياته���م، ونقلهم من ظلم���ات الجهل 

اإل���ى ن���ور الكمال والعلم. واأّما هذه الغاية فال تتحّق���ق اإل اإذا تمّكن الإن�سان من تكميل 

قّوت���ي العلم والعمل. فالإن�سان يج���ب اأن يمتلك العزيمة للعمل بما جاء لأجله الأنبياء، 

حي���ث ي�س���ل اإلى الكمال بوا�سط���ة ذلك دون �سواه. وه���ذا يعني اأّن الإن�س���ان اإذا عزم 

عل���ى الم�سير ف���ي طريق ال�سرع اأمكنه الو�س���ول اإلى حيث الكمال. ويبّي���ن العرفاء اأّن 

)1)  الكافي: ج2، �ض95.
)2)  نقاًل عن: �سجادي، �سياء الدين، مقدمات تاأ�سي�سية في الت�سّوف والعرفان والحقيقة المحمدية، �ض 6. وجاء في 
رواي���ة اأبي علي الأ�سعري عن محم���د بن عبد الجبار... قال: راأيت اأبا عبداهلل Q وعليه قمي�ض غليظ خ�سن 

تح���ت ثياب���ه، وفوقها جّبة �سوف، وفوقه���ا قمي�ض غليظ، فم�س�سته���ا، فقلت: اإّن النا�ض يكره���ون لبا�ض ال�سوف، 

فق���الQ: »كال، كان اأب���ي محمد بن عل���ي عليهما ال�سالم يلب�سه���ا، وكان علي بن الح�سي���ن عليهما ال�سالم 

يلب�سها، وكانوا عليهم ال�سالم يلب�سون اأغلظ ثيابهم اإذا قاموا اإلى ال�سالة؛ ونحن نفعل ذلك » )الكافي، ال�سيخ 

الكليني، ج 6، �ص 450(.
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طري���ق ال�سرع هو اأقرب الطرق لتكميل قّوت���ي العلم والعمل، واللتزام ب�سوابطه كفيل 

.
(1(

باإي�ساله اإلى ذلك

م���ن هنا، بحث العرفاء ح���ول اأ�سول العتقادات، وبّين���وا اأعدادها، وا�ستدّلوا على 

�سرورته���ا ووجودها، والن�سو�ض الت���ي توؤّكدها، وكذلك راأيه���م العرفاني فيها، واإلى 

جان���ب ذلك تحّدث���وا حول ف���روع العتق���ادات، وبّين���وا �سرورتها ودورها ف���ي عملية 

ال�سل���وك العرفاني. يقول ال�سيد حيدر الآملي حول حقيق���ة ال�سرع و�سرورة العمل به: 

»اإّن اهلل كام���ل حكي���م، والأنبياء والر�سل - كما �سب���ق - اأطباء النفو�ص... وقوانينهم 

ف���ي ال�سرائ���ع كالمعالجي���ن لمر�ص النا����ص... فلو عرف���وا هن���اك دواًء لدائهم اأنفع 

واأن�س���ب م���ن هذا لأمروا ب���ه، واأظهروه للنا�ص لي�ستعملوه ف���ي اإزاله اأمرا�سهم؛ لأّن 

ذل���ك واج���ب عليهم من باب اللط���ف... فعرفنا اأّن هذا ال���دواء المعبَّر عنه بالفروع 

.
كاٍف في اإزالة مر�ص الجهل والكفر وال�سّك والنفاق«)2)

)1)  حمية، خنجر، العرفان ال�سيعي، �ض 587.
)2)  الآمل���ي حيدر، اأ�سرار ال�سريعة واأطوار الطريق���ة واأنوار الحقيقة، تحقيق محمد خواجوي، ط 1، طهران، موؤ�س�سة 

الدرا�سات والتحقيقات الثقافية، 1362 �ض، �ض 175.



49

�
م
�

�س
��

ا
ع

ما
�
ع

ال
ر

�
سا
�

م

اأ�سـئلـةالـدر��

هناك ثالثة نظريات حول م�سادر علم العرفان، اأذكرها وبّين الراأي ال�سحيح.  .1

كيف ي�سكل القراآن الكريم م�سدرًا اأ�سا�سيًا لعلم العرفان الإ�سالمي؟  .2

ما هي العالقة الحاكمة بين العرفان الإ�سالمية وال�سريعة الإ�سالمية؟  .3

اّ�اهيفال�ئي�سة

يوج���د العديد من النظريات ح���ول م�سادر العرفان الإ�سالم���ي اأهما النظرية   .1

الأولى التي ين�سبها ال�سهي���د مطهري اإلى العرفاء، تبّين اأّن العرفان قد ا�ستمّد 

كافة مواده الأ�سا�سية من دين الإ�سالم.

اأبرز الم�سادر الإ�سالمية للعرفان هي:  .2

اأ. القراآن الكريم.  

ب. الحديث.  

ج. �سيرة المع�سوم.  

د. ال�سريعة.  

يعتب���ٍر العرف���اء اأّن الق���راآن الكري���م ي�س���ّور وب�سكل وا�س���ح الأف���كار والعقائد   .3

وال�سلوكّيات التي يوؤمن ويعمل بها العرفاء.

يعتب���ر الحديث منبع���ًا اأ�سا�سيًا وكبيرًا للعرفاء، فق���د اعتمد العرفاء، في اأغلب   .4

نظرياتهم ومفاهيمهم والم�سطلحات التي ا�ستخدموها، على الحديث. 

ت�سّكل �سي���رة الر�سول الأكرم P و�سيرة الأئمة الأطهار R اأحد م�سادر   .5

العرف���ان الإ�سالم���ي، حي���ث كان المع�سوم���ون R المثال الأعل���ى في في 

�سلوكهم العملي وفي حياتهم مع المجتمع.

يعتق���د العرف���اء اأّن طريق ال�سرع هو اأقرب الطرق لتكمي���ل قّوتي العلم والعمل،   .6

واللتزام ب�سوابطه كفيل باإي�ساله اإلى ذلك.
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

ابن الفار�ض

ه���و حف�ض عمر بن اأب���ي الح�سن علي بن المر�سد بن علي، حموي الأ�سل، م�سري 

ال���ولدة. ُعرف بابن الفار����ض؛ لأّن اأباه كان يثبت الفرو�ض للن�س���اء على الرجال بين 

يدي الحكام. ولد عام 576ه�، وقيل عام 577هـ.

تعّل���م المقّدمات عن���د والده الذي كان م���ن علماء ذاك الزم���ان، وكان مقّربًا من 

الحكام الأيوبيين. �سمع في القاهرة الحديث عن بهاء الدين قا�سم بن ع�سكر ثّم مال 

بعد ذلك نحو الت�سّوف، فاعتزل في جبل المقّطم من�سغاًل بالريا�سة والمجاهدة.

هاج���ر اإلى الحجاز، وبق���ي مّدة 15 عام���ًا يمار�ض الريا�سة والتزكي���ة في الجبال 

المحيط���ة بمّكة، ورجع بعد ذلك اإلى م�س���ر. توفي عام 636ه�.، وُدفن في �سفح ذاك 

الجبل اإلى جانب ال�سيخ الذي اأر�سده اإلى مّكة ليرتا�ض فيها. 

�سحي���ح اأّن اب���ن الفار�ض واحد من اأبرز عرفاء العال���م الإ�سالمي، اإل اأّنه ل يمكن 

اعتباره �سوفيًا بالمعنى المتداول للكلمة، حيث نقل اأبناوؤه اأّنه كان يرتدي اأجمل الثياب 

وي�ستعمل العطر.

تعتب���ر ق�سيدته التائية من اأبرز الآثار العرفاني���ة التي تركها، وهي مليئة بعبارات 

ال�سوفي���ة، م���ن اأمثال الّتحاد، الفن���اء، الوجد، الفقد، الفرق، الح���ج، �سحو الجمع، 

و... عار�س���ه الكثير من الأ�سخا�ض، واّتهم���وه بالّتحاد والحلول، ولعّل من اأبرز الذين 

خالفوه تقي الدين ابن تيمية.

دّونت �سروحات كثي���رة على ق�سيدته، اأبرزها: منتهى الم���دارك ل�سعيد فرعاني، 

ك�سف الوجوه الغّر لمعاني نظم الدّر لعبد الرزاق الكا�ساني.
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على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

الدرس الرابع

 يبّين روؤية العارف الكونية للوجود.. 1

 يبّين نظرة العارف للعالم وكل ما �سوى اهلل.. 2

 يبّين نظرة العارف لالإن�سان.. 3

العرفان النظري
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اأ�سرن���ا اإلى اأّن العرفان النظري جزء م���ن علم العرفان وهو يدر�ض اأحوال الواجب 

تعالى من حيث اأ�سماوؤه و�سفاته وتجّلياته وكيفية العالقة بينها وبين اهلل تعالى، حيث 

ُيتوّق���ع من العرف���ان النظري تقديم نظرية تبّين تلك الأم���ور؛ لذلك �سنحاول في هذا 

الف�سل الإطاللة على مجموعة من العناوين ذات العالقة.

الرؤية الكونية العرفانية
المق�س���ود من الروؤي���ة الكونية العرفاني���ة، النظرية التي يقّدمه���ا العرفاء، والتي 

تف�ّسر روؤيتهم هلل تعالى والعالم والإن�سان، بالعتماد على المعرفة القلبية وال�سهودية، 

وكذل���ك بالعتماد عل���ى المعرفة العقلي���ة ال�ستدللية، وهذا ما ن�ساه���ده بو�سوح في 

اأفكار القي�سري وابن تركة.

وبم���ا اأّن العرفاء يعتق���دون باأّن الوجود هلل فقط، واأّنه ه���و الموجود والوحيد الذي 

ي�س���ح اأن ُيطلق عليه هذا المفه���وم، واأّن كافة ما �سواه ما هي اإل تجّليات ومظاهر هلل 

تعالى، فالروؤية الكونية العرفانية تبداأ من م�ساألة وحدة الوجود.

لقد بنى العرفاء كاف���ة اأفكارهم على نظرية الوحدة ال�سخ�سية للوجود واعتبارية 

الكثرات. وبهذا المعنى يكون وجود اهلل تعالى هو الوجود والموجود الحقيقي والوحيد 

وم���ا �سواه لي����ض اإل ظاًل وتجليًا اهلل تعال���ى. ثّم اإّن العرفاء يتحدث���ون عن بعدين عند 

حديثه���م ع���ن ذات الإله: الأّول هو كنه الذات التي ل يمك���ن اإدراكها، الخفّية على كّل 
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م���ا �سواه، والثاني البعد الظاه���ر الذي يقبل التجّلي، وهو الذي يمكن معرفته واإدراكه 

للب�سر.

اأّم���ا في ما يتعّلق باإثبات الوح���دة ال�سخ�سية للوجود، ق���ّدم العرفاء اأبحاثهم على 

نحوي���ن: الأّول: اإثبات الوح���دة ال�سخ�سية عن طريق الك�س���ف وال�سهود، والثاني: عن 

طريق ال�ستدلل والبرهان العقلي.

الأّول: ه���و �سيرة اأكثر العرفاء الذين يعتقدون باأّنهم و�سلوا اإلى هذه المرحلة من 

التوحيد عن طريق الك�سف وال�سهود. وبعبارة اأخرى يعتقد العرفاء باأّن َمْن نّور 

اهلل ب�سيرت���ه ي���رى اأن لي�ض في الوج���ود اإل اهلل، وكّل ما ع���دا ذلك فهو �سراب 

 .
(1(

وتجّل

الثان���ي: اأي طريق ال�ستدلل العقلي، فقد قّدم بع�ض العرفاء اأدّلة برهانية لإثبات 

اأّن الوجود ل يمكن اأن يكون اإل الواجب، وبما اأّن الواجب واحد فالوجود كذلك. 

طبعًا العرفاء يعتقدون باأّن الطريق الأّول لإثبات الوحدة ال�سخ�سية للوجود هو 

الأكثر قدرة على اإيجاد اليقين، فهو كاٍف في الإيمان بهذه الروؤية، واأما الطريق 

الثاني فه���و لمن لم يتمكن من ال�ستفادة من م�ساهدات العرفاء، بل هو للذين 

.
(2(

ح�سروا معرفتهم بالعقلية فقط

نظرة العارف إلى الوجود
اإّن كلم���ة »الوج���ود« هي اأهّم العبارات عند العرف���اء اأو�سحها على اأ�سا�ض اأّن كاّفة 

نظرياته���م من دون ا�ستثناء تتمحور حوله، وهو عندهم الحّق تعالى. ويو�سح العرفاء 

اأّن الوج���ود بديه���ي ووا�سح بحيث ل يحت���اج الإن�سان اإلى دليل للقبول ب���ه، بل هو اأمر 

بديه���ي مقبول عند كافة العقول ال�سليمة. ثّم يبّينون اأّن هذا الوجود واحد، بمعنى اأّنه 

)1)  راجع: ابن عربي الفتوحات المكية، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، ج 3، �ض 247.
)2)  الم�سدر نف�سه، �ض  17 ـ 18.
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يطل���ق على كاّفة الأ�سياء بمعنى واحد. من جهة اأخرى فاإّن كّل ما �سوى اهلل تعالى ظّل 

.
(1(

وتجلٍّ له، فوجوده وظّليته تابعة لوجود الحّق تعالى

يتحّدث العرفاء حول اأحكام الوجود، وهي على النحو الآتي:

الوجود بديهي، ولي�ض هناك ما هو اأو�سح منه، ول يحتاج اإلى دليل لإثباته.  .1

لي�ض للوجود �سوى م�سداق واحد، هو الحّق تعالى.  .2

اإّن كّل كمال وخير يعود اإلى الوجود؛ اإذ لوله لما ظهر الكمال والخير.  .3

لي�ض للوجود الواحد مراتب، بع�سها قوي وبع�سها �سعيف.  .4

الوجود م�ساٍو للوحدة.  .5

.
(2(

الوجود م�ساٍو للوجوب  .6

نظرة العارف إلى العالم
العال���م عن���د العرفاء عبارة ع���ن كّل ما يعلم به اهلل تعال���ى؛ لأّن العالم ماأخوذ من 

. وبه���ذا المعنى ي�سبح كّل م���ا هو موجود في 
(3(

العالم���ة، وهي التي به���ا يعلم ال�سيء

العالم من مظاهر وتجّليات عالمات تدّل على اهلل تعالى، فهي عوالم. 

يتح���ّدث العرف���اء عن عالمي���ن، الكبي���ر وال�سغي���ر. والعالم ال�سغير ه���و الوجود 

الإن�ساني الذي ا�ستحّق الخالفة الإلهية، والعالم الكبير هو الإن�سان الكبير، اأي الكون. 

فالك���ون خلق عل���ى �ساكلة الإن�سان ال�سغي���ر؛ لأّن ال�سغير خليف���ة اهلل والمظهر الأول 

 .
(4(

والتجلي الأكمل

)1)   راجع : �سرح ف�سو�ض الحكم، المقدمة، �ض12
)2) رحيميان، �سعيد، مباني عرفان نظري، �ض 113 ـ 114.

)3)  �سرح ف�سو�ض الحكم، المقدمة، �ض 89.
)4)  الم�سدر نف�سه، �ض 91.
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)1(
وللعالم في الروؤية العرفانية خ�سائ�ص، اأبرزها:

العال���م م���راآة واآية: اإّن العالم مخلوق للحّق تعال���ى، ومنه ا�ستمّد كافة كمالته،   .1

فه���و يحك���ي عن كم���الت الحّق وي���دّل عليها؛ لذل���ك كان مراآة لكم���الت الحّق 

وعالمة تدّل عليها.

نظ���ام العالم هو الأح�س���ن: بما اأّن العالم ظّل اهلل ومظهر اأ�سمائه، وبما اأّن كّل   .2

ا�س���م من الأ�سماء هو ال�سم الأح�سن بحكم الأ�سماء الإلهية الح�سنى، فالنظام 

ف���ي العالم هو الأح�سن. واإلى هذا ي�سير ابن عربي عندما يبّين اأّن الحّق تعالى 

اإذا كان ي�سكل هوّية العالم، فاأحكام و�سفات العالم لي�ست اإل منه تعالى، وعلى 

ه���ذا الأ�سا�ض فلي�ض من الممك���ن وجود عالم اأعلى واأجمل منه؛ لأّن هذا العالم 

.
(2(

ظّل الرحمان

�سريان الحياة وال�سعور في العالم: يعتقد العرفاء اأّن العالم وكافة اأركانه اأعّم   .3

م���ن الجماد والنبات والحيوان اأو غي���ر ذلك تمتلك حياة و�سعورًا. وهذه حقيقة 

يمكن فهمها بوا�سطة الك�سف بداية، وبهذا نطقت الآيات ال�سريفة التي تحّدثت 

.
(3(

عن ت�سبيح كافة الموجودات

يتحّدث العرفاء ع���ن خم�سة عوالم اأ�سا�سية، مع اعتقادهم باأّن العوالم ل تتناهى؛ 

لأّن العالم���ات الت���ي تدّل عل���ى الحّق تعال���ى ل تتناهى، وال�سبب في كونه���ا خم�سًة اأّنه 

يمكن جمعها على �سبيل التقريب؛ اأي اإّن ال�ستقراء يبّين اأّن الأنواع التي تندرج تحتها 

العوالم خم�سة فقط.

)1) رحيميان، �سعيد، مباني عرفان نظري، �ض 222 ـ 225.
)2)  ابن عربي، محي الدين، ف�سو�ض الحكم، الف�ض الأيوبي.

)3)   �سرح ف�سو�ض الحكم، المقدمة، �ض 90.
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والمق�سود اأّن العالم الذي هو العالمة، يدّل على الحّق تعالى؛ فيطلق على ما تدّل عليه 

ين. العالمة الح�سرة، وهذا يعني اأّن الح�سرات الخم�ض هي الإله في ظهور وتعين خا�سّ

واأما الح�سرات والعوالم فهي:

ح�سرة النا�سوت، وعالمها عالم الأج�سام والمواد.  .1

ح�سرة الملكوت، وعالمها عالم المثال.  .2

ح�سرة الجبروت، وعالمها عالم المجّردات من العقول والنفو�ض.  .3

ح�سرة الواحدية، وعالمها عالم الأعيان الثابته.  .4

الح�سرة الجامعة، وعالمها الإن�سان الكامل.  .5

نظرة العارف إلى اإلنسان
يحت���ّل الإن�سان موقع���ًا هاّمًا للغاية في الروؤية العرفانية تمّي���زه عن باقي التجّليات 

والمظاه���ر. يعتق���د العرف���اء اأّن الإن�س���ان الكامل يحت���ّل موقعًا اأرفع واأعل���ى من كافة 

العوالم؛ اإذ اإّنه الجامع لكافة كمالت العوالم الأربعة الأخرى.

الإن�س���ان الكامل، اإن�سان نوعي واأكمل تجّليات الحّق، وهو الموجود، والذي �سجدت 

المالئك���ة له. وهو الذي يظهر ف���ي عالم النا�سوت على �سكل اإن�سان خارجي. من جهة 

اأخ���رى، فاإّن ال�سم الأعظم الإله���ي، جامع لكافة �سفات الح���ّق تعالى، ومظهر الحّق 

يج���ب اأن يكون جامعًا لكافة كمالت المظاهر، وعليه فالإن�سان الكامل اإذا كان مظهر 

.
(1(

ال�سم الأعظم فيجب اأن يمتلك كافة كمالت المظاهر

ويمتاز الإن�سان الكامل بخ�سائ�ص:

الجامعية: وقد تقّدم اأّنه مظهر ال�سم الأعظم الجامع لكافة �سفات الكمال.  .1

الو�ساط���ة: يعتق���د العرفاء اأّن الإن�سان الكامل هو اأّول مظهر للحق، تعالى؛ لأّنه   .2

خليفة اهلل، ولهذا فهو اأكمل الموجودات، وهو وا�سطة في في�سانها عن الحّق.

)1)  الم�سدر ال�سابق.
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الخالف���ة: الإن�سان الكامل، وعلى اأ�سا�ض اأّنه التعّين الأّول، هو المظهر الوحيد   .3

الذي ي�ستح���ّق الخالفة الإلهية. ومن حيث خالفته الإلهية يمكنه الت�سرف في 

العالم بوا�سطة الأ�سماء الإلهية التي علمه اهلل اإياها.

الختي���ار: يعتق���د العرفاء اأّن الإن�س���ان من بين كافة موج���ودات العالم مظهر   .4

اإرادة واختي���ار الحّق تعال���ى، ومن�ساأ اختياره لي�ست �س���وى كونه مظهرًا لأ�سماء 

.
(1(

اهلل بالأخ�ّض المريد والمختار

)1)  مباني عرفان نظري، �ض 242 ـ 248.
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اأ�سـئلـةالـدر��

ما هو المق�سود من الروؤية الكونية العرفانية؟  .1

ما هي اأحكام الوجود عند العارف؟  .2

ما معنى العالم؟ وما هي العوالم والح�سرات عند العارف، عددها؟  .3

اّ�اهيفال�ئي�سة

المق�سود من الروؤية الكوني���ة العرفانية، النظرية التي يقّدمها العرفاء، والتي   .1

تف�ّس���ر روؤيته���م هلل تعال���ى والعالم والإن�س���ان، بالعتماد عل���ى المعرفة القلبية 

وال�سهودية، وكذلك بالعتماد على المعرفة العقلية ال�ستدللية. 

وبما اأّن العرفاء يعتقدون باأّن الوجود هلل فقط، واأّنه هو الموجود والوحيد الذي   .2

ي�س���ح اأن ُيطلق عليه هذا المفهوم، فالروؤي���ة الكونية العرفانية تبداأ من م�ساألة 

وحدة الوجود.

لق���د بن���ى العرفاء كاف���ة اأفكاره���م على نظري���ة الوح���دة ال�سخ�سي���ة للوجود   .3

واعتباري���ة الكثرات. وبهذا المعنى يكون وجود اهلل تعالى هو الوجود والموجود 

الحقيقي والوحيد وما �سواه لي�ض اإل ظاًل وتجليًا اهلل تعالى. 

اأّما في ما يتعّلق باإثبات الوحدة ال�سخ�سية للوجود، قّدم العرفاء اأبحاثهم على   .4

نحوي���ن: الأّول اإثبات الوحدة ال�سخ�سية عن طري���ق الك�سف وال�سهود، والثاني 

عن طريق ال�ستدلل والبرهان العقلي.

اإّن كلمة »الوجود« هي اأهّم العبارات عند العرفاء اأو�سحها على اأ�سا�ض اأّن كاّفة   .5

نظرياتهم من دون ا�ستثناء تتمحور حوله، وهو عندهم الحّق تعالى. 
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العالم عند العرفاء عبارة عن كّل ما يعلم به اهلل تعالى؛ لأّن العالم ماأخوذ من   .6

. وبهذا المعنى ي�سبح كّل ما هو موجود 
(1(

العالم���ة، وهي التي بها يعل���م ال�سيء

في العالم من مظاهر وتجّليات عالمات تدّل على اهلل تعالى، فهي عوالم. 

يحتّل الإن�سان موقعًا هاّمًا للغاية في الروؤية العرفانية تمّيزه عن باقي التجّليات   .7

والمظاهر. يعتقد العرفاء اأّن الإن�سان الكامل يحتّل موقعًا اأرفع واأعلى من كافة 

العوالم؛ اإذ اإّنه الجامع لكافة كمالت العوالم الأربعة الأخرى.

)1)  �سرح ف�سو�ض الحكم، المقدمة، �ض 89.
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الخواجة عبد اهلل الأن�ضاري

ه���و �سيخ الإ�سالم اأب���و ا�سماعيل عبد اهلل بن اأبي من�سور محمد. ولد عام 369هـ. 

ف���ي هرات. وهو من اأحف���اد ال�سحابي اأبو اأي���وب الأن�ساري. بداأ من���ذ �سغره درا�سة 

العلوم الأدبية والدينية وبرع في علم الحديث. 

تتلم���ذ في الت�سّوف على اأيدي مت�سّوفة معروفي���ن، اأمثال اأبي الح�سن الخرقاني. 

بقي طيلة حياته في هرات ي�ستغل بالتعليم والإر�ساد.

كان الأن�س���اري اأ�ستاذًا في العل���وم الإ�سالمية كالتف�سير والحدي���ث والعقائد، ومع 

ذلك خالف اأهل الكالم، واعتبر اأّن القراآن الكريم هو الدليل والمر�سد الوحيد للموؤمن.

اأّدى �سي���وع الأ�سعري���ة في زمان الغزنويي���ن وال�سالجقة اإلى الت�سيي���ق على ال�سيخ 

الأن�ساري، وقد بقي مّدة عام �سجينًا في بو�سنك.

فق���د ف���ي ال�سبعين من عم���ره الب�س���ر، اإل اأّنه ا�ستم���ّر بن�ساطه، ف���كان يملي على 

الطالب ما يريده، توفي عام 481هـ.

ترك الخواجه عبد اهلل الأن�ساري العديد من الكتب والر�سائل العرفانية، اأبرزها:

• منازل ال�سائرين.	

• طبقات ال�سوفية.	

• زاد العارفين.	

• مناقب اأهل الآثار.	

• ذم الكالم.	

• المناجاة.	

• ر�سالة القلب والروح وغيرها من الر�سائل والكتب.	
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على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

يبّين معنى ال�سير وال�سلوك عند العارف.. 1

ي�سرح حقيقة ال�سير وال�سلوك عند العارف.. 2

يتعّرف على �سروط ال�سير وال�سلوك عند العارف.. 3

 العرفان العملي
 )السير والسلوك(

الدرس الخامس
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مقّدمة
يعتق���د العرفاء اأّن لكّل موجود م���ن الموجودات حركة بها يطلب كماله، ل فرق في 

ذلك بي���ن الموجودات ال�سفلية المنتمية اإلى عالم الم���ادة، والعلوية الروحانية، حيث 

ت�سي���ر باأجمعه���ا اإلى غاياتها الكمالية. واأعظم مق�سد لها ه���و الحّق تعالى، فهو غاية 

الغايات ومق�س���د المقا�سد ونهاية النهايات. وقد اأ�سارت العديد من الآيات ال�سريفة 

. واأّم���ا �سبب التوّجه نحو اهلل تعالى، فه���و لأجل معرفته وعبادته 
(1(

اإل���ى هذه الحقيقة

.
(2(

بمقت�سى قوله تعالى: {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}

تعريف السير والسلوك
اإّن الو�سول اإل���ى المق�سد الأعلى يقت�سي اجتياز المن���ازل والمراحل والمقامات، 

. وقد عرف���وا ال�سير وال�سلوك 
(3(

وه���ذا ما ي�سّمى، في ل�سان العرف���اء بال�سير وال�سلوك

فقالوا.

)1) �سورة الأنعام، الآية 38، �سورة الحج، الآية 18، �سورة النور، الآية 41، �سورة الإ�سراء، الآية 44 وغيرها من الآيات 
ال�سريفة التي جعلها العرفاء م�سدًرا لعتقادهم بالتوّجه نحو الكمال.

)2) الآملي، حيدر، اأ�سرار ال�سريعة، تحقيق محمد خواجوي، ط 1، طهران، موؤ�س�سة الدرا�سات والمطالعات الثقافية، 
1392ه�.�ض، �ض 7.

)3)  رزق، خليل، العرفان ال�سيعي، اأبحاث ال�سيد كمال الحيدري، بيروت، دار الهادي، ط 1، 2008، �ض 307.
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ال�سل���وك هو العلم والبرنامج ال���ذي ُيْبحث فيه عن كيفية منازل ال�سير نحو القرب 

. وال�سل���وك بهذا المعنى هو طّي الطريق، اأّم���ا ال�سير كما يعّبر 
(1(

الإله���ي وخ�سائ�سه

�ساح���ب لّب اللب���اب عبارة ع���ن م�ساهدة اآث���ار وخ�سائ�ض المن���ازل والمراحل اأثناء 

.
(2(

الطريق

وقيل في تعريف ال�سلوك اأي�سًا اإّنه: هيئة نف�سية روحية  للترّقي والتكامل، والنتقال 

.
(3(

في الأ�سول والمقامات...«

وبعب���ارة مخت�س���رة يمكن الق���ول: اإّن ال�سلوك عب���ارة عن الطريق���ة التي ينتهجها 

ال�سخ�ض للو�سول اإلى المق�سد والغاية؛ اأي اهلل تعالى. فكّل عارف اإذا كان يعمل لأجل 

الق���رب م���ن اهلل والفناء فيه، فال ب���ّد اأن يّتبع طريقة محددة تو�سل���ه اإلى المق�سود، 

ولي�ض اإلى �سواه.

وبم���ا اأّن العرفاء يعتقدون باأّن كاّفة الموجودات ت�سير نح���و التكامل، وتّتبع طريقًا 

ًا بالإن�سان، بل كافة المخلوقات  معّيًنا في الو�سول اإليه، فلي�ض ال�سير وال�سلوك مخت�سّ

تتوّجه اإليه، وتطلب الو�سول اإليه.

حقيقة السلوك عند العرفاء
يبّي���ن العرفاء اأّن ال�سلوك هو الطريقة التي يقطع بها ال�سالك الم�سير للو�سول اإلى 

الح���ّق تعالى، وي�سيف���ون باأّن هذا ال�سلوك هو في الحقيقة �سل���وك معنوي، اأي اإّنه يتّم 

حون اأّن �سل���وك النف�ض وم�سيرها يقع �سمن اأربع  بوا�سط���ة النف�ض ولي�ض البدن، ويو�سّ

، وهي:
(4(

مراحل اأطلقوا عليها الأ�سفار الأربعة، اأي الرحالت الأربع

)1)  الم�سدر ال�سابق، �ض 309.
)2)  الطهران���ي ال�سي���د محمد ح�سين الح�سين���ي، ر�سالة لّب اللباب في �سير و�سلوك اأول���ي  الألباب، ترجمة عبا�ض نور 

الدين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1412ه�. �ض 24.

)3)  حمية، خنجر، العرفان ال�سيعي، دار الهادي، بيروت، ط 1، 2004، �ض 532.
)4)  الم�سدر نف�سه، �ض 541.
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الأّول: ال�سي���ر اإلى اهلل من منازل النف�ض والو�سول اإلى الأفق المبين. هنا يفتر�ض اأن 

ين�سى الإن�سان الظاهر المادي، وينطلق نحو الباطن المعنوي المختزن فيه.

الثان���ي: ال�سي���ر في اهلل بالّت�ساف ب�سفاته، والتحّق���ق باأ�سمائه، والو�سول اإلى الأفق 

الأعلى، وهو نهاية الح�سرة الواحدية.

الثال���ث: الترّق���ي اإلى عين الجم���ع والح�سرة الأحدي���ة، وهو الم�سّم���ى عندهم بقاب 

قو�سين.

الرابع: هو مقام زوال الثنينية، والبقاء باهلل بعد الفناء فيه.

شروط السلوك
تح���ّدث العرفاء عن مجموعة من ال�سروط التي يجب توافرها ليتمّكن العارف من 

ال�سلوك نحو الحّق تعالى، واأبرز هذه ال�سروط:

المناسبة بين الحّق والخلق
يق�س���د العرف���اء من المنا�سب���ة مطلق العالق���ة والرتباط بين �سيئي���ن، وهي اأمر 

�س���روري بين المح���ّب والمحبوب. والمنا�سب���ة اأعّم من المجان�س���ة، وتتحّقق بمح�ض 

الرتباط. يعتقد ال�سيد حيدر الآملي اأّن العقل ال�سليم يحكم باأّنه لو لم يكن بين الحّق 

والخلق منا�سبة اأ�ساًل، لم يمكن ت�سّور محّبة بينهما، واإذا كانت المحبة قائمة لم يكن 

.
(1(

بٌد من وجود منا�سبة باأّي �سكل وقعت، وعلى اأّي نحو تحّققت

والمنا�سب���ة ل بّد اأن تح�سل من جانب الخلق، ل م���ن جانب الخالق؛ ل�ستحالة اأن 

نها لت�سبح في  يح�سل التبّدل في ذاته، هذا الإن�سان الذي يجب اأن ينّزه نف�سه ويح�سّ

مقام التنا�سب مع الخالق.

)1)  اأ�سرار ال�سريعة، �ض 52.
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وقد حّدد العرفاء المنا�سبة من وجهين:

الأول: اأّن الكثرة والتغّير وكّل ما يحيط بالعبد من خ�سائ�ض ل يوؤّدي اإلى اإيجاد تغيير 

في الحّق تعالى.

الثاني: اأن يّت�سف العبد ب�سفات الحّق، ويتحّقق باأ�سمائه كّلها. وقد اأ�سار العرفاء اإلى 

اإم���كان تحّقق الأمرين مًعا. فال بّد للعارف من التعالي والترّفع عن حدود الب�سرية 

اإل���ى �سقع عالم القد����ض وح�سرة التج���ّرد المح�ض على اأ�سا����ض اأّن المحّب يجب 

اأن يعم���ل كّل جه���ده للو�سول اإلى المحب���وب، ول بّد لذلك م���ن الّت�ساف ب�سفات 

.
(1(

المحبوب وكمالته

قمع هوى النفس
اإّن ه���وى النف�ض هو الذي يجعل النف�ض تميل نح���و �سهواتها ومقت�سياتها الطبيعية 

البدني���ة، واإذا مال���ت النف����ض اإلى ذلك جذب���ت القلب اإليه���ا، فيموت وتنع���دم حياته 

الحقيقي���ة العلمية بالجهل. واأّما اإذا تمّكن ال�سالك من اإزالة النف�ض عن الميل للهوى، 

ان�س���رف القلب اإلى عالم القد�ض والنور والحي���اة الذاتية التي ل تقبل العدم والموت 

اأ�س���اًل. واإلى ذلك اأ�سارت الآية ال�سريفة: {ڳ ڳ       ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ       ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ}. ي�سي���ر الآملي اإلى اأّن اإماتة النف�ض 
واأبعاده���ا ع���ن الهوى ه���و الذي يعّبر عنه بالتوب���ة، بمعنى اأّن من ت���اب فقد قتل نف�سه 

.
(2(

واأماتها بالموت الإرادي الختياري بقمع الهوى وال�سهوة

رفع الحجب
اإذا كان ل ب���ّد لل�سال���ك من ال�سير نحو الكمال فق���د يعتر�ض طريقه بع�ض الحجب 

الت���ي تمنعه عن روؤي���ة المحبوب الحقيقي؛ اإذ عدم روؤيته يمن���ع ال�سهود القلبي. لذلك 

)1)  حمية، خنجر، العرفان ال�سيعي، 549  ـ551.
)2)  اأ�سرار ال�سريعة، �ض 114.
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ل يمك���ن للعارف الو�سول اإل اإذا رفع الحجب. ويق�سد العرفاء من الحجب والموانع، 

الأخالق الذميمة كّلها وقبائح ال�سفات والملكات الرديئة. واأّما و�سائل الإزالة فكثيرة 

عندهم، ومن اأبرزها: تروي�ض النف�ض على الف�سائل، وتعويدها على محا�سن ال�سلوك 

وجمي���ل ال�سف���ات، وكبح جماح النف�ض وقم���ع هواها، وكذلك العزل���ة والخلوة والعمل 

.
(1(

بمقت�سى التكاليف ال�سرعية والتزامها

الشيخ والمرشد
يعتق���د العرفاء اأّن ال�سلوك ل ي�ستقيم اإل اإذا ت���ّم بم�ساعدة �سيخ ومر�سد، باعتباره 

اأّن���ه الإن�سان الكامل ف���ي الروؤية العرفانية، وال�سبب في ذلك اأّن���ه مّطلع على الحقائق 

وع���ارف بالمقامات وكيفي���ة قطعها والنتقال من واحد اإلى اآخ���ر، واأّنه يمتلك القدرة 

عل���ى تعري���ف ال�سالك واإيقافه ف���ي المواقف واإي�ساله اإلى المطال���ب من دون تعب ول 

عن���اء، وه���و الذي يعرف اأي�سر الط���رق واأ�سهلها في الو�سول وب���ه َيْطمِئُن ال�سالك اإلى 

.
(2(

و�سوله

يق���ول العارف ال�سيد حيدر الآملي: »اأما لو ق�سد ال�سالك الطالب الغاية بنف�سه، 

وم���ن دون معاون���ة �سي���خ، فاإّن���ه يحت���اج اإل���ى معان���اة. وربما �سل���ك طرًقا متع���ّددة لم 

ي�ستط���ع اأن يمّي���ز الأ�سلح بينها، ورّبم���ا �سلك طريقاً معتق���ًدا �سالحه فبان له بعد 

جه���د ومزاول���ة اأّنه ل يوؤّدي اإل���ى �سيء ف�سلك غيره، فاإن و�سل فال بّد اأن يكون ذلك 

.
بعد جهد وعناء، ورّبما لم يو�سله �سيء مّما �سلكه من طرق اإلى مق�سوده«)3)

)1)  حمية، خنجر، العرفان ال�سيعي، �ض 558.
)2)  الم�سدر نف�سه، �ض 559.

)3) الآمل���ي، حي���در، جام���ع الأ�سرار ومنبع الأن���وار، تحقيق هنري كورب���ان وعثمان يحيى، طه���ران، اللجنة الفرن�سية 
للدرا�سات الإيرانية، 1318 ه�.�ض، �ض 246.



70

م
و

عل
ال
ل

خ
دا

م
ة

سل
�
سا
�

اأ�سـئلـةالـدر��

لل�سير وال�سلوك معان عديدة اأذكر المعنى ال�سحيح عند العارف.  .1

لل�سير وال�سلوك عند العارف اأربعة مراحل تحدث عنها.  .2

عدد �سروط ال�سير وال�سلوك عند العارف وتحدث عن واحدة منها.  .3

اّ�اهيفال�ئي�سة

يعتق���د العرفاء اأّن لكّل موج���ود من الموجودات حركة به���ا يطلب كماله، حيث   .1

ت�سير باأجمعها اإلى غاياتها الكمالية. 

اأعظم مق�سد للموجودات هو الحّق تعالى، فهو غاية الغايات ومق�سد المقا�سد   .2

ونهاية النهايات. وقد اأ�سارت العديد من الآيات ال�سريفة اإلى هذه الحقيقة. 

اإّن الو�سول اإلى المق�سد الأعلى يقت�سي اجتياز المنازل والمراحل والمقامات،   .3

وهذا ما ي�سّمى، في ل�سان العرفاء بال�سير وال�سلوك.

ال�سل���وك بهذا المعنى هو طّي الطري���ق، اأّما ال�سير كما يعّبر �ساحب لّب اللباب   .4

عبارة عن م�ساهدة اآثار وخ�سائ�ض المنازل والمراحل اأثناء الطريق.

يبّي���ن العرف���اء اأّن ال�سلوك هو في الحقيقة �سلوك معن���وي، اأي اإّنه يتّم بوا�سطة   .5

ح���ون اأّن �سلوك النف�ض وم�سيره���ا يقع �سمن اأربع  النف����ض ولي����ض البدن، ويو�سّ

مراحل اأطلقوا عليها الأ�سفار الأربعة.

تح���ّدث العرفاء عن مجموعة م���ن ال�سروط التي يجب توافرها ليتمّكن العارف   .6

من ال�سلوك نحو الحّق تعالى، واأبرز هذه ال�سروط:

اأ. المنا�سبة بين الحّق والخلق.  

ب. قمع هوى النف�ض.  

ج. رفع الحجب.  

د. ال�سيخ والمر�سد.  
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�ضدر الدين محمد القونوي

م���ن اأهل قونّية )تركية( وهو تلميذ ومريد وابن زوجة محي الدين العربي. عا�سر 

الخواجة ن�سير الدين الطو�سي وال�ساعر المولوي الرومي. وجرت بينه وبين الخواجة 

الطو�سي �سل�سلة من المرا�سالت وكان الطو�سي يكن له الحترام، كذلك كانت تربطه 

عالق���ة حميمة مع المولوي في قوني���ه. كان القونوي يوؤم الم�سّلين في الجماعة فياأتي 

اإلي���ه المول���وي، والظاه���ر- كما ينقل-  اأن المول���وي كان تلمي���ذه واأن العرفان المحي 

الدين���ي الذي يظهر في اأ�سع���اره اإنما كان نتيجة الدرو�ض الت���ي تلقاها منه. يروى اأنه 

دخ���ل ذات ي���وم على مح�سر القون���وي. فتحرك القون���وي من م�سن���ده واأعطى مكانه 

للمولوي ليجل�ض. قال المولوي: بماذا اأجيب اهلل اإذ اأنا جل�ست مكانك؟ فاأبعد القونوي 

الم�سند وقال: اإن الم�سند الذي ل تجل�ض عليه حقيق علي اأن ل األم�سه.

يعتب���ر القون���وي اأف�س���ل �سارح لأفكار مح���ي الدين، ويمك���ن القول اأنه ل���و لم يكن 

ف المولوي عل���ى مدر�سة محي الدين اإنما  موج���ودًا لما اأمك���ن فهم محي الدين. وتعرُّ

كان من خالل القونوي، فعندما يقال اأن المولوي كان تلميذ القونوي فذلك بما يرتبط 

باأخ���ذ اأف���كار محي الدين: ه���ذه الأفكار التي ظه���رت في المثنوي وف���ي ديوان �سم�ض 

)التبري���زي(. وتعتبر كتب القون���وي من الكتب الدرا�سية العرفاني���ة في الحوزة طيلة 

�ستة قرون. من كتبه المعروفة: مفتاح الغيب، الن�سو�ض، الفكوك. توفي القونوي �سنة 

672 )اأي �سنة وفاة المولوي والخواجة ن�سير الدين( اأو �سنة 673هـ.
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على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

الدرس السادس

األحوال والمقامات

يبّين معنى كل من الحال والمقام عند العارف.. 1

يعّدد اأنواع المقامات والختالف فيما بينها.. 2

يبّي���ن العالق���ة بين المقام���ات والأحوال وال�سي���ر وال�سلوك . 3

عند العارف.
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يعتبر بحث الأحوال والمقامات من الأبحاث الهاّمة في الفكر العرفاني؛ لما لذلك 

م���ن اأثر على عملية ال�سير وال�سل���وك، اإذ بهما يعرف ال�سالك كيفي���ة ال�سير وال�سلوك 

والمواطن والمنازل والحالت التي تو�سله اإلى المق�سد النهائي.

تعريف المقام والحال
1. المقام:

المق���ام هو الم���كان الذي يقيم به الع���ارف، وهو القي���ام بنف�سه، وقد ذك���روا للمقام 

تعاري���ف متعّددة، م���ن اأبرزها: ُمقام ب�سم الميم يعني الإقام���ة، وَمقام بفتح الميم يعني 

محّل الإقامة، وهذا المعنى في لفظ المفاهيم خطاأ. ففي اللغة العربية ُمقام ب�سم الميم؛ 

يعني الإقامة ومكان الإقامة، وَمقام بفتح الميم يعني القيام، ول يعني المكان الذي اأقيم 

.
(1(

فيه، فهو طريق الحّق واإعطاء الحّق حّقه في هذا المقام، اإلى اأن يدركه الكمال

ل اإليه  وقي���ل اأي�سًا: »المقام ما يتحّقق به العبد بمنازلته ف���ي الآداب، مّما يتو�سّ

بن���وع ت�س���ّرف، ويتحّق���ق به ب�سرب تطّل���ب ومقا�ساة تكّلف. فمق���ام كّل اأحد مو�سوع 

اإقامت���ه عن���د ذلك وما هو م�ستغل بالريا�سة له، و�سرطه اأن ل يرتقي من مقام اإلى 

مقام اآخر ما لم ي�ستوِف اأحكام ذلك المقام)2).

)1)  ك�سف المحجوب للهجويري، �ض 224، نقاًل عن: مقّدمات تاأ�سي�سية، �ض 23.
)2)  الق�سي���ري، عب���د الكريم، الر�سالة الق�سيرية، ت�سحيح بديع الزم���ان فروزانفر، مركز الن�سر العلمي والثقافي، ط 

2، 1361، �ض، �ض 124.
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والوا�سح من خالل هذا التعريف اأّنه يبّين اأّن العبد في طريقه اإلى الكمال يجب اأن 

يرتقي درجاته، وذلك ل يتّم اإل من خالل اإدراك كّل واحد من تلك الدرجات والمنازل 

والو�سول اإليها، وهذا يقت�سي العمل على م�ستوى العبادة والريا�سة والنقطاع، وبعبارة 

اأخرى ال�سير وال�سلوك.

تحّدث العرفاء على خ�سائ�ص المقامات، ومن اأبرزها:

� اأّن المق���ام ثاب���ت م�ستقّر ل يط���راأ عليه التغيير، وعلى العب���د اأن يدرك المقامات 

ويجه���د نف�سه للو�سول اإليها؛ لذلك قال���وا: اإّن المقامات مكا�سب؛ اأي هي اأمور 

يجب اأن يكت�سبها ال�سالك.

تعب  مع  اإّل  يجري  ل  عنها  وعبوره  المقامات  اإل��ى  ال�سالك  العبد  و�سول  اإّن   �

وجهد؛ لأّنه ل يمكن اأن ي�سل اإلى مقام اأو يرتقي اإلى اآخر اإل بعد عمل دوؤوب 

تكّلف. ومقا�ساة 

� اأ�ساف العرفاء، اأّن �ساحب المقام ُممّكن في مقامه؛ بمعنى اأّن الذي ي�سل اإلى مقام 

معّي����ن ف����ال يمكن اأن ي����زول اأو يتنّزل عنه، عل����ى اأ�سا�ض اأّن �سخ�سيت����ه المعنوية قد 

تماهت وتمازجت مع ذلك المقام حتى اأ�سبح هو بعينه،  فالتائب من الذنب حقيقة 

ل يمكن له اأن يعود اإلى ارتكاب المعا�سي؛ لأّن التوبة قد خالطت لحمه ودمه.

� المقام���ات مترتبة �سعوًدا؛ بمعن���ى اأّن كّل مقام هو اأعلى من الآخر، ويكون جامعًا 

لكمالت الأدنى، فالذي ي�سل اإلى مقام الزهد فقد َعَبَر عن مقام التوبة، ومقام 

الزاه���د يت�سّمن التوب���ة؛ بمعنى اأّن الزاهد ل يمكن اأن يك���ون اإّل تائًبا، وهكذا، 

حتى ت�سل اإلى اأعلى المقامات، فيكون قد جمع كمالت المقامات الأولى.

الحال:  .2

الح���ال عبارة عن حالة معنوية تعتري العبد ال�سال���ك اأثناء �سلوكه اإلى اهلل تعالى. 

ج���اء ف���ي تعريف الحال: »الح���ال عند الق���وم معنى َيِرد عل���ى القلب م���ن غير تعّمد 
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.
منهم ول اجتالب ول اكت�ساب لهم في طرب اأو حزن اأو ب�سط اأو قب�ص...«)1)

وف���ي م�سب���اح الهداي���ة اأن »الحال عبارة ع���ن �سيء َيِرد ف���ي القلب، وين���زل حيًنا 

حيًن���ا من العالم العل���وي بقلب ال�سالك. وعندما يتّم ذلك يقع ال�سالك في الجذبة 

 والحال لمحات غيبّية 
الإلهي���ة، فيوؤخذ م���ن المقام الأدنى اإلى المقام العل���وي...«)2)

.
(3(

تحدث في قلب ال�سالك وهي مثل البرق، تعبر ولي�ض لها دوام

اأّما اأبرز خ�سائ�ص الأحوال:

اأن  ال�سالك  العارف  وعلى  وت��زول،  تاأتي  م�ستقّرة  غير  معنوية  حالة  الحال   �

ينتظر في�سان الأحوال من عند اهلل ليقع في الجذبة الإلهية ويرى الحقائق 

العارف  اأّن  اإلى  اإ�سارة  هذا  وفي  الوقت،  ابن  العارف  قيل:  لذلك  الكمالية؛ 

اإطار  في  منه  في�ستفيد  عليه،  الحال  نزول  وقت  ينتظر  الذي  هو  الحقيقي 

وال�سلوك. ال�سير 

� الح���ال موهبة يمّن اهلل تعالى بها على العبد، وذلك خالًفا للمقام على اأ�سا�ض اأّن 

المق���ام يتطّل���ب عماًل من العبد، اأّما الحال فه���و ل يقت�سي عماًل ول م�سّقة، بل 

اهلل تعال���ى، ومن باب في�س���ه ولطفه، يتف�سل على العبد ب���اأن ينزل عليه بع�ض 

المعاني المعنوية.

� الأحوال لي�ست ثابتة ول م�ستقرة؛ بمعنى اأّن العبد قد يح�سل له حال معّين، ولكن 

لي����ض من ال�س���روري اأن يح�سل له نف�سه في وقت اآخر. لذل���ك قيل اإّن �ساحب 

الحال مترف عن حاله، فالحال عنده ل يح�سل بناًء على طلبه، بل ل اأثر لطلبه 

في ذلك، لأّن اهلل هو الذي يعطيها.

)1)  الم�سدر نف�سه، �ض 125.
)2)  مقّدمات تاأ�سي�سية، �ض 24.
)3)  اأ�سرار ال�سريعة، �ض 731.
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أعداد المقامات واألحوال واالختالف فيها
اختل���ف العرف���اء في ع���دد الأح���وال والمقامات، فاعتب���ر �ساحب كت���اب اللمع اأّن 

، اأّما المقامات فهي: التوبة، الورع، الزهد،الفقر، 
(1(

المقام���ات �سبعة والأحوال ع�سرة

ال�سب���ر، التوّكل، الر�س���ا، والأحوال: المراقب���ة، القرب، المحّبة، الخ���وف، الرجاء، 

ال�س���وق، الأُن����ض، الطمئن���ان، الم�ساه���دة، واليقين. واعتب���ر ذو الن���ون الم�سري اأّن 

. ولعّل كتاب منازل ال�سائرين 
(2(

المقام���ات ت�سعة ع�سر، بينما ذكر الجنيد اأّنها اأربع���ة

لل�سي���خ عبد اهلل الأن�ساري اأف�س���ل اأثر في تبيين المنازل وعدده���ا، والالفت فيه اأّنه 

. وقد اأ�ساف العرفاء 
(3(

جع���ل المقامات مئة مق�سومة ع�سرة اأق�سام ذكرها بالتف�سيل

مقام���ات اأخرى اإلى ما ذكر، من اأبرزها: مق���ام الخوف، مقام ال�سكر، مقام الرجاء، 

مق���ام الطل���ب، مقام الع�سق، مقام المعرف���ة، مقام ال�ستغناء، مق���ام التوحيد، مقام 

الحيرة.... وغيرها.

وكذل���ك زاد العرف���اء اأحواًل اأخ���رى غير ما ذكر، م���ن جملتها: المحّب���ة، الغيرة، 

الحي���اء، القب����ض، الب�س���ط، الّت�س���ال، ال�س���وق، الأن�ض، الهيب���ة، الغي���رة، الخاتمة، 

الو�سية، الجمع، التفرقة، ال�سح���و، ال�سكر، الذوق، المحو، الإثبات، ال�ستر، التجّلي، 

.
(4(

والمكا�سفة، وغيرها

اأّما لماذا اختلف العرفاء في عدد المقامات والأحوال؟ في الجواب يمكن القول:

اأوًل: اإّن اأغلب العرفاء كانوا ل يفّرقون بين المقام والحال، وبالتالي كان عدد الأحوال 

والمقامات يختلف من عارف اإلى اآخر.

)1)  مقدمات تاأ�سي�سية، �ض 25 و 37.
)2)  رزق، خليل، العرفان ال�سيعي، �ض 320.

)3)  الم�سدر نف�سه، �ض 323.
)4)  راجع: مقدمات تاأ�سي�سية، �ض 51 ـ 52.
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ثاني���اً: اإّن اإط���الق اأ�سماء الأح���وال والمقامات عند العرف���اء، كان يخ�سع اإلى ما كان 

يعاين���ه العرف���اء باأنف�سه���م. وبعبارة اأخ���رى: الأح���وال والمقامات نتيج���ة تجربة 

عرفاني���ة �سخ�سية عا�سها العرفاء؛ لذلك اأطلقوا عناوين الأحوال والمقامات على 

كّل م���ا عاين���وه، واإذا كان���ت الحالت العرفاني���ة تختلف من عارف اإل���ى اآخر، كان 

ا. اطالق العناوين مختلًفا اأي�سً

ثالث���اً: اإّن بع�ض العرفاء اعتمد طريق���ة التعميم، بينما اعتمد اآخرون التف�سيل، فمن 

اأ�س���ار اإلى العناوين العاّم���ة كانت المقامات والأحوال عن���ده اأقّل من الذي ذكرها 

التف�سيلي���ة. ولع���ل ال�سبب في ذل���ك اأن بع�سهم كان يمّيز بين بع����ض المقامات اأو 

الأح���وال، وبع�سه���م الآخر ل يمّي���ز مثال ذل���ك اأّن بع�سهم تحّدث ع���ن: المحّبة، 

ال�س���وق، الوجد، الود، الوله، والهيمان على اأّنها اأح���وال متعّددة، بينما اخت�سرها 

اآخرون بعنوان واحد.

رابع���اً: اأّن العرف���اء، وكم���ا ي�ستخرج���ون اأ�سماء الأح���وال والمقامات م���ن الحالت 

العرفاني���ة ال�سخ�سي���ة الت���ي تح�س���ل ل���ه، كذل���ك ي�ستخرجونها م���ن الن�سو�ض 

الديني���ة التي بين اأيديهم؛ ولذلك اختلف���ت اأعداد الأحوال والمقامات باختالف 

الن�سو����ض الموج���ودة بين ي���دي الع���ارف وعدده���ا، واختلفت باعتب���ار طريقة 

قراءت���ه للن�سو����ض وتاأويله���ا.

تج���در الإ�سارة اإل���ى اأّن العرفاء قد ا�ستخرجوا عبارة المق���ام من الآيات ال�سريفة، 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  و{ڍ   ،
(1(

ک} ڑ  ڑ  ژ  ژ  {ڈ  تعال���ى:  قول���ه  بالأخ����ضّ 

.
(2(

ڈ}

)1)  �سورة ال�سافات، الآية 164.
)2)  �سورة الإ�سراء، 79.
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 دور المقامات واألحوال في السير والسلوك
اأ�سرن���ا في بحث ال�سير وال�سل���وك اإلى اأّن الهّم الأ�سا�ض للعارف الو�سول اإلى الغاية 

���ة يّتبعها للو�سول، ن�ّض  النهائي���ة والمق�س���د الأكمل؛ ولذلك ل بّد له من طريقة خا�سّ

عليه���ا م�ساي���خ العرفاء ومتقّدميهم، عدا ع���ن الو�سايا الديني���ة المنطلقة من الآيات 

والروايات. من هنا تبرز اأهّمية الأحوال والمقامات في عملية ال�سير وال�سلوك:

اأوًل: يظه���ر من خ���الل المقامات والأح���وال اأّن عملية ال�سير وال�سل���وك لي�ست عملية 

عبثي���ة، ولي�س���ت عملية غي���ر منظمة، بل هي �سي���ر و�سلوك مح���ّدد وموؤّطر بمنازل 

وح���الت معّينة، فال يمكن الو�سول اإل من خاللها. وبه���ذا الأ�سلوب ي�سبح ال�سير 

وال�سلوك اأمًرا مي�ّسًرا لكل من اأراد، اإذ اإّن الطريق وا�سح.

ثانياً: ت�ساهم المقامات والأحوال في التفريق بين ال�سالك الحقيقي ومدعي ال�سلوك.

ثالث���اً: اإّن تو�سي���ح العرفاء لالأحوال والمقامات ور�سمه���م اإّياها عن طريق الن�سو�ض 

الديني���ة، يجعل ال�سلوك حالة معنوية موؤّط���رة في اإطار الدين وال�سرع، وبذلك يتّم 

اإبع���اد كّل الحالت ال�ساّذة عن ذلك، وبعبارة مخت�س���رة يمكن القول: اإّن الأحوال 

ح���ان الطري���ق، وي�سمنان  والمقام���ات ي�سه���الن عملي���ة ال�سي���ر وال�سل���وك، ويو�سّ

الو�سول.
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اأ�سـئلـةالـدر��

 1. ما معنى المقام، ومتى يتحقق به ال�سالك اإلى هلل؟

 2. ما هو اأثر معرفة المقامات والأحوال على عملية ال�سير وال�سلوك؟

 3. ما هو مق�سود العارف ب� »الحال«، وما الفرق بينه وبين »المقام«؟

اّ�اهيفال�ئي�سة

يعتب���ر بحث الأح���وال والمقامات من الأبحاث الهاّمة ف���ي الفكر العرفاني؛ لما   .1

لذلك من اأثر على عملية ال�سير وال�سلوك.

المق���ام هو المكان الذي يقيم ب���ه العارف، وقد ذكروا للمقام تعاريف متعّددة،   .2

م���ن اأبرزها: ُمق���ام ب�سم الميم يعن���ي الإقامة، وَمقام بفت���ح الميم يعني محّل 

الإقامة. 

المق���ام ثاب���ت م�ستقر ل يط���راأ عليه التغيير وعل���ى العبد اأن ي���درك المقامات   .3

ويجهد نف�سه للو�سول اإليها لذلك قالوا اإن المقامات مكا�سب اأي هي اأمور يجب 

اأن يكت�سبها ال�سالك.

و�س���ول العبد ال�سالك اإلى المقامات وعب���وره عنها ل يجري اإل مع تعب وجهد،   .4

لأنه ل يمكن اأن ي�سل اإلى مقام اأو يرتقي اإلى اآخر اإل بعد عمل دوؤوب ومقا�ساة 

تكلف.

المقام���ات مترتب���ة �سعوًدا بمعن���ى اأن كل مقام هو اأعلى من الآخ���ر بمعنى اأنه   .5

جامع لكمالت الأدنى. 

الحال عبارة عن حالة معنوية تعتري العبد ال�سالك اأثناء �سلوكه اإلى اهلل تعالى.   .6

وهي غير م�ستقرة تاأتي وتزول. 
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7. الح���ال موهبة يمّن اهلل تعالى بها عل���ى العبد، وذلك خالًفا للمقام على اأ�سا�ض 

اأن المقام يتطلب عماًل من العبد.

اختلف العرفاء في عدد الأحوال والمقامات وهناك اآراء متعددة ب�ساأنها.  .8

اإن تو�سي���ح العرفاء لالأحوال والمقامات ور�سمه���م اإياها عن طريق الن�سو�ض   .9

الديني���ة، يجعل ال�سلوك، حالة معنوية موؤطرة في اإط���ار الدين وال�سرع وبذلك 

يتم ابعاد كل الحالت ال�ساذة عن ذلك.

اإن الأح���وال والمقام���ات ي�سهالن عملية ال�سير وال�سل���وك ويو�سحان الطريق   .10

وي�سمنان الو�سول.
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

الح�ضن الب�ضري

 يب���داأ تاري���خ العرفان ال�سطالحي اأي�س���ًا مثل علم الكالم م���ن الح�سن الب�سري 

المتوفي �سنة 110هـ.

فق���د ول���د الح�سن الب�س���ري �سن���ة 22 للهجرة، وعا����ض حوالي 88 �سن���ة ق�سى 9 

اأع�سارها في القرن الأّول. 

وبالطبع فاإن الب�سري لم يعرف با�سم »ال�سوفي«، واإنما ُعدَّ واحدًا منهم لأنه األف 

كتاب���ًا �سماه »رعاية حقوق اهلل« يمك���ن ت�سنيفه كاأول كتاب ف���ي الت�سّوف. والن�سخة 

الوحيدة لهذا الكتاب موجودة في اأك�سفورد. ويّدعي نيكل�سون اأن:

»اأّول م�سل���م كت���ب ح���ول منهج حي���اة ال�سوفي���ة كان الح�سن الب�س���ري، وقد بّين 

طريق���ة في الت�س���ّوف والو�سول اإلى المقامات العالية، م���ا زال العلماء ي�سرحونها 

حت���ى الي���وم: اأّولها التوبة، تليها �سل�سلة من الأعمال الأخرى ينبغي اأن يراعى فيها 

 .
)1(

الترتيب للو�سول اإلى المقامات العليا«

الأمر الثاني اأن العرفاء اأنف�سهم يرجعون بع�ض �سال�سل الطريقة اإلى ح�سن الب�سري 

 .
)2(

ومن���ه اإلى ح�س���رة اأمير الموؤمني���ن Q: ك�سل�سلة م�سايخ اأبو �سعي���د اأبو الخير

وُيرج���ع ابن النديم في كتابه »الفهر�ست« الفن الخام�ض من المقالة الخام�سة �سل�سلة 

اأبي محمد جعفر الُخلدي اإلى الح�سن الب�سري اأي�سًا ويقول اأن الح�سن كان قد اأدرك 

)1)  مي���راث الإ�س���الم �ض 85 � واأي�سًا مراجعة محا�سرات الدكتور عب���د الرحمن البدوي في كلية الإلهيات والمعارف 
الإ�سالمية ل�سنة 52ـ  53 الدرا�سية. والنقطة الملفتة والبارزة هي وجود العديد من كلمات ون�سو�ض نهج البالغة 

ف���ي تل���ك الر�سالة. وتبرز هذه النقطة اأي�س���ًا اإذا علمنا اأن بع�ض ال�سوفية يو�سلون �سل�سل���ة اأ�سانيدهم عن طريق 

.Q الح�سن الب�سري اإلى ح�سرة اأمير الموؤمنين

)2)   تاريخ الت�سوف في الإ�سالم �ض 462. نقاًل عن كتاب »حالت واأحاديث اأبي �سعيد اأبو الخير«.



70 رجاًل من اأ�سحاب »بدر«.

والأم���ر الثالث اأن بع�ض الحكايات التي نقلت تبّين اأن الح�سن الب�سري كان عمليًا 

اأحد اأفراد جماعة عرفوا فيما بعد بال�سوفية. وكان الح�سن الب�سري اإيراني الأ�سل.
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على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

الدرس السابع

أوّل المنازل: اليقظة والتوبة

يبّي���ن اأن المنزلب���ن الأولين لل�سير وال�سل���وك هما؛ اليقظة . 1

والتوبة.

ف���ي . 2 والتوب���ة وموقعيتهم���ا  اليقظ���ة  اإل���ى حقيق���ة  يتع���ّرف 

ال�سلوك المعنوي.

يتعّرف اإلى اأهم اآثار و�سروط كال المقامين ب�سكل مخت�سر.. 3
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في هذا الدر�ض الإطاللة على مقامين هاّمين: اليقظة والتوبة.

مقام اليقظة
يعي����ض الإن�س���ان في حياته الدنيوية حال���ًة من الغفلة، فين�س���ى اأ�سله وحقيقته، ول 

ي���درك �سبب هذه الحي���اة الدنيوية الق�سي���رة ول يفّكر فيها ول ي�ستع���ّد لالنتقال اإلى 

العال���م الآخر. وما دام الإن�سان واقًعا في �سراك الغفلة، ولم ينه�ض لنجاته و�سعادته، 

فلن يبداأ الحركة نحو اهلل تعالى.

يعتبر العرفاء اأن الخطوة الأولى في ال�سير نحو اهلل تبداأ من اليقظة.

حقيقة اليقظة
اليقظ���ة حالة من العودة اإلى الذات، حيث تنه���ار بوا�سطتها الحجب الكبيرة التي 

منع���ت الإن�سان م���ن التوّجه نحو اهلل تعال���ى. واليقظة نور يلقي���ه اهلل تعالى على قلب 

.
ال�سالك فت�سيء حياته: »اليقظة نور والغفلة غرور«)1)

تحّدث الخواجه عبد اهلل الأن�ساري في منازل ال�سائرين، فاعتبرها: »هي اأّول ما 

، وبناًء عليه عندما يتنّبه العبد اإلى 
ي�ستنير قلب العبد بالحياة لروؤية نور التنبيه«)2)

)1)   الخوان�ساري، جمال الدين محمد، �سرح غرر الحكم، ج1، �ض 37
)2)  الأن�ساري، الخواجة عبد اهلل، منازل ال�سائرين، باب اليقظة، �ض 24.
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م���ا هو فيه من غفلة، وي���درك اأّن الحياة الحقيقية لي�ست فيم���ا يعمل، ويقّرر النتقال 

اإلى عالم اآخر، يبداأ من التوبة، وبالتالي التوّجه نحو اهلل تعالى، في هذه الحالة تكون 

اليقظ���ة، فه���ي اإذًا التنّبه لما هو موجود، ولما يجب اأن يك���ون عليه ال�سخ�ض. ويترّتب 

عل���ى هذا الن���ور الحياة الطيبة في الحي���اة الدنيا وال�سلوك نح���و اهلل تعالى. جاء في 

القراآن الكري���م: {ڳ ڳ      ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ       ڻ ۀ 

.
(1(

ۀ ہ ہ ہ}
ون���ور اليقظة، اإفا�س���ة رّبانية وجذية اإلهي���ة، تحرق اأ�سول الجه���ل وتزرع المعرفة 

وال�سوق نحو الكمال. جاء عن الإمام ال�سادق Q: »اإّن اهلل خلق قلوب الموؤمنين 

مبهم���ة عل���ى الإيم���ان، ف���اإذا اأراد ا�ستنارة م���ا فيها فتحه���ا بالحكمة وزرعه���ا بالعلم، 

 ث���ّم اإّن الجذب���ة الإلهية عاّم���ة ت�ستمل على 
وزارعه���ا والقي���م عليه���ا رّب العالمي���ن«)2)

الجمي���ع، وتوّجهه���م نحو الحّق تعالى، اأّم���ا الذين يتاأّثرون وينجذب���ون فهم الم�ستعّدة 

قلوبه���م. العارف يحتاج اإلى اليقظة في كاّفة مراحل �سلوكه على اأ�سا�ض اأّن لكّل منزل 

�سروطه وظروفه والنتقال اإلى الآخر يتطّلب اللتفات والنتباه.

آثار اليقظة في وجود السالك
تبعث اليقظة على وجود تحّولت اأ�سا�سية عند العارف، من اأبرزها: 

1. الهتمام بالنعم الإلهية:

ي�سب���ح للنعم الإلهية معًنى جديًدا بعد ح�سول اليقظة، فعندما ينظر العارف اإلى 

اأّي م���كان فيراه مليًئا بنعم اهلل تعال���ى، تلك النعم الالمتناهية التي ت�سعره باأّنه غارق 

فيه���ا وعاج���ز عن �سكره لأجلها. وه���ذا يعني اأن اليقظة توؤّدي اإل���ى اإيجاد معرفة عند 

العارف، تجعله يدرك مدى تق�سيره في ما اأ�سلف في التعامل مع تلك النعم.

)1)  �سورة الأنعام، الآية 122.
)2)  اأ�سول الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب �سهو القلب، ج 2، �ض 422.
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يق���ول الخواج���ه عبد اهلل الأن�س���اري: »واليقظة هي ثالث���ة اأ�سي���اء: الأّول لحظ 

القلب اإلى النعمة على اليا�ص من عّدها... والوقوف على حّدها، والتفّرع لمعرفة 

.
المّنة بها...«)1)

2. معرفة الحق:

تختل���ف معرفة الحّق عند الإن�سان بمق���دار يقظته، والغفلة عن عظمة الحّق تعالى 

يت���رك عليه اآث���اًرا مهلكة، من اأبرزه���ا: ا�ست�سغار الذنب، نق�س���ان العبادة والطاعة، 

عدم رعاية اأدب العبودية، وعدم الخوف من اهلل...

اأّم���ا ال�سالك فيدرك عظم���ة الخالق من خالل نور اليقظة، وعند ذلك يكبر الذنب 

في عينيه، وينظر اإلى عبادته على اأّنها ناق�سة ل تتنا�سب مع مقام العظمة والجالل؛ 

في�سعى ويعمل ويبذل جهده لي�سل اإلى اأعلى المراتب.

3. التعّرف اإلى الأخطاء:

يتمّك���ن ال�سالك من خالل اليقظة من اللتفات اإل���ى اأخطائه فتكبر في عينيه، ثّم 

يتحّرك لجبران الخطاأ والبحث عن طرق النجاة، يقول الأن�ساري:

»والثان���ي مطالعة الجناي���ة، والوقوف على الخطر فيه���ا... والت�سّمر لتداركها، 

.
والتخّلف من ربقها... وطلب النجاة بتمحي�سها«)2)

4. معرفة النف�ص الأمارة:

اليقظة تجعل ال�سالك عارًفا بالنف�ض واأهوائها، وبوا�سطتها يدرك اأّن اأعظم حجاب 

ُن�س���ب بينه وبي���ن اهلل هو النف�ض واأهواوؤها. وبذلك ي���درك حقيقة الحديث ال�سريف: 

.
»اأعدى عدّوك، نف�سك التي بين جنبيك«)3)

)1)  منازل ال�سائرين، �ض 24.
)2)  الم�سدر نف�سه، �ض 26.

)3) المجل�سي، محمد باقر، بحار الأنوار، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، ط 2، 1983، ج 67، �ض 64.
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واإذا ع���رف ذل���ك تح���ّرك نحو النج���اة، وفّت�ض ع���ن طريق محارب���ة النف�ض، وكبح 

جماحها.

طبع���ًا هناك اآث���ار اأخرى تترّتب عل���ى اليقظة، من اأبرزها: اغتن���ام فر�سة الحياة 

الدنيا، والت�سديق بالوعيد الإلهي، و... 

 عوامل قبول نور اليقظة
اإذا كان في����ض اهلل تعال���ى موّجًه���ا لجمي���ع الخلق، ف���اإّن الذي يقبل���ه ويتاأّثر به هو 

ا لقبول نور اليقظة، من  الم�ستع���ّد قلبه. هناك اأ�سباب عديدة تجعل من القلب م�ستعدًّ

(1(
اأبرزها:

ت���الوة القراآن والتدب���ر في���ه، {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   .1

.
(2(

چ}
الرتب���اط بالمع�سومين الذين هم اأ�سح���اب الولية الحّق، ومجاري في�ض اهلل   .2

تعالى.

التفكي���ر في الموت، عن الإمام ال�سادق Q: »ذكر الموت يميت ال�سهوات   .3

.
في النف�ص، ويقطع منابت الغفلة، ويقّوي القلب بمواعد اهلل...«)3)

مقام التوبة
1. حقيقة التوبة:

ه���و المقام الذي يح�سل للعارف بعد اليقظ���ة. والتوبة هي الرجوع الختياري عن 

. وفي تعريف اآخر ه���ي الرجوع عّما كان 
(4(

ال�سيئ���ة والمع�سية اإلى الطاع���ة والعبودية

)1)  راجع: ح�سيني، قوام الدين، العرفان الإ�سالمي، �ض 131.
)2)  �سورة �ض 29.

)3)  بحار الأنوار، ج 6، �ض 133.
)4)  رزق، خليل، العرفان ال�سيعي، �ض 334.
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. والتوبة �سروري���ة للعارف؛ اإذ بدونها ل 
(1(

مذموم���ًا في ال�س���رع اإلى ما هو محمود فيه

ا على الذنب، كان  يمكن ال�سروع بال�سير وال�سلوك، اإذا ما دام ال�سخ�ض مذنًبا اأو م�سرًّ

عاج���ًزا عن البدء بم�سيره ال�سير وال�سل���وك. وعندما نقول التوبة هي الرجوع اإلى اهلل 

تعالى، يعني ذلك رف�ض كل ما هو مرفو�ض من قبل اهلل، والعمل بما هو مقبول عنده، 

وبعبارة اأخرى: ترك المعا�سي، والإقبال نحو الطاعات.

2.  اأركان التوبة و�سروطها:

تتح���ّدث الروايات ال���واردة عن المع�سومي���ن R عن �س���روط واأركان للتوبة، 

اقتب�سها العرفاء وجعلوها من اأ�سا�سيات التوبة، ومن اأبرز هذه ال�سروط: 

الندم على ما م�سى من الذنوب والمعا�سي. اأ. 

والعزم على عدم العودة اإليها لحًقا. ب. 

ترك الذّلة في الحال. ج. 

اأم���ا اأركان التوب���ة: اأداء الفرائ����ض، ق�س���اء ما ف���ات، طلب الح���الل، رّد المظالم 

.
(2(

ومجاهدة النف�ض

ج���اء ف���ي حديث عن الإمام اأمير الموؤمني���ن Q لقائل قال بح�سرته: »اأ�ستغفر 

اهلل«:

»ثكلت���ك اأم���ك، اأتدري ما ال�ستغفار؟ ال�ستغف���ار درجة العليين، وهو ا�سم واقع على 

�ستة معاٍن:

اأولها: الندم على ما م�سى.

والثاني: العزم على ترك العودة اإليه اأبًدا.

والثالث: اأن توؤّدي اإلى المخلوقين حقوقهم، حّتى تلقى اهلل اأمل�ص لي�ص عليك تبعة.

)1)  مقدمات تاأ�سي�سية، �ض 25.

)2)  مقدمات تاأ�سي�سية، �ض 26.
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والرابع: اأن تعمد اإلى كّل فري�سة عليك �سّيعتها، فتوؤّدي حّقها.

والخام����ص: اأن تعم���د اإل���ى اللح���م الذي نبت عل���ى ال�سحت، فتذيب���ه بالأحزان حتى 

تل�سق الجلد بالعظم، وين�ساأ بينهما لحم جديد.

وال�ساد����ص: اأن تذي���ق الج�س���م األم الطاعة، كم���ا اأذقته حالوة المع�سي���ة، فعند ذلك 

.
(1(

تقول: اأ�ستغفر اهلل«

آثار التوبة في وجود السالك
تحمل التوبة العديد من الآثار لل�سالك، من اأبرزها:

1. التائب؛ حبيب اهلل تعالى:

اإّن التائ���ب ه���و الذي بداأ الخطوة الأول���ى في م�سير القرب اإل���ى اهلل، فهو محبوب 

، وفي الحديث ال�سريف: »التائب 
(2(

عنده. جاء في القراآن الكريم: {ۈ ۈ ٴۇ}

. ومحّب���ة اهلل تعال���ى لي�س���ت كمحّبة العب���اد، فهي لي�س���ت من الحالت 
حبي���ب اهلل«)3)

النف�سانية، بل بمعنى جذب الحّق العبَد اإليه، ورفع الحجب من اأمام عينيه.

2. طهارة الباطن:

وع���د اهلل تعالى التائبين بالعفو والمغف���رة: {ڑ ڑ  ک ک        ک ک گ گ 

. وعفو اهلل ومغفرته تطّهر الباطن، وتمحو اآثار الذنوب والمعا�سي؛ لذلك 
(4(

گ}
.
جاء في الحديث: »التائب من الذنب كمن ل ذنب له«)5)

)1)  نهج البالغة، �سرح ال�سيخ محمد عبده، دار الذخائر، قم، ط 1، ج 4، �ض 97.
)2)  �سورة البقرة، الآية 222.

)3) النراقي، محمد مهدي، جامع ال�سعادات، تحقيق ال�سيد محمد كالنتر، دار النعمان، النجف، ج 3، �ض 65.
)4)  �سورة ال�سورى، الآية 25.

)5)  جامع ال�سعادات، ج 3، �ض 65.
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3. زيادة الرزق:

اإذا ت���اب العب���د توبة �سادقة، و�ّس���ع اهلل تعالى من رزقه له، �س���واء اأكان من الرزق 

.
(1(

الظاهري اأو الباطني: {ھ ھ   ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ}

4. تبّدل ال�سيئات بالح�سنات:

 م���ن دواع���ي لط���ف اهلل تعالى عل���ى العب���د التائ���ب اأن يب���ّدل �سيئات���ه بالح�سنات 

.
(2(

{ڃ چ  چ چ چ}

ف���ي الختام نقول: اإّن التوبة واجبة على الجمي���ع، ومن غير المقبول تاأخيرها، وما 

دام الإن�س���ان يرتكب المعا�س���ي والذنوب فعليه اأن ل يوؤّخر التوب���ة على الإطالق حّتى 

يلقى اهلل تعالى ولي�ض في ذّمته �سيء من الحرام.

)1)  �سورة هود، الآية 3.
)2)  �سورة الفرقان، الآية 70.
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اأ�سـئلـةالـدر��

ما معنى اليقظة، ولماذا عّدها العارف المنزل الأول لل�سير وال�سلوك؟  .1

م���ا هي اأهم الآثار التي تحدثها اليقظة في نف�ض ال�سالك، عددها، وتحّدث عن   .2

واحدة منها بالتف�سيل؟

التوبة عند العارف لها اأركان و�سروط تحدث عنها.  .3

اّ�اهيفال�ئي�سة

اأ�سرن���ا اإل���ى اأّن المقامات كثيرة عند العرف���اء، اإل اأّنهم يهتّم���ون ببع�ٍض منها،   .1

خ�سو�سا التي تقع في بدايات ال�سلوك كمقام اليقظة والتوبة.

يعتبر العرفاء اأن الخطوة الأولى في ال�سير نحو اهلل تبداأ من اليقظة.  .2

اليقظ���ة حال���ة من العودة اإلى ال���ذات، حيث تنهار بوا�سطته���ا الحجب الكبيرة   .3

التي منعت الإن�سان من التوّجه نحو اهلل تعالى. 

تبعث اليقظة على وجود تحّولت اأ�سا�سية عند العارف، من اأبرزها:   .4

الهتمام بالنعم الإلهية. اأ. 

ب. معرفة الحق.

التعّرف اإلى الأخطاء. ج. 

معرفة النف�ض الأمارة. د. 

ا لقبول نور اليقظة، من اأبرزها: هناك اأ�سباب عديدة تجعل من القلب م�ستعدًّ  .5

تالوة القراآن والتدبر فيه.  اأ. 

ب. الرتباط بالمع�سومين.



95

ة
وو

لل
�ا

ة
ع

د
لي

ا
ال

ق
را

ّ
ا
ا

�م
اأ

ج.  الذين هم اأ�سحاب الولية الحّق، ومجاري في�ض اهلل تعالى.

التفكير في الموت.  د. 

6.  التوب���ة ه���و المقام ال���ذي يح�سل للع���ارف بعد اليقظ���ة. والتوبة ه���ي الرجوع 

الختياري عن ال�سيئة والمع�سية اإلى الطاعة والعبودية. 

7.  للتوبة �سروط واأركان عند العارف اأبرزها: 

الن���دم على ما م�سى من الذن���وب والمعا�سي والعزم عل���ى عدم العودة  اأ. 

اإليها لحًقا.

ب. اأداء الفرائ�ض، وق�ساء ما فات.

طلب الحالل،  ورّد المظالم.  ج. 

مجاهدة النف�ض. د. 
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

محيي الدين عربي

هو محمد بن علي بن محمد بن اأحمد بن عبد اهلل الحاتمي، من اأبناء عبد اهلل بن حاتم، 

اأخي عدي بن حاتم الطائي. كان ُيكّنى باأبي بكر، ويلّقب بمحي الدين، وُيعرف بابن عربي.

ول���د في بل���دة مر�سية في الأندل����ض، اأواخر �سه���ر رم�سان عام 560ه����.، هاجر عام 

568ه����. مع اأ�سرته اإل���ى اإ�سبيلية عا�سمة الأندل�ض، واأقام فيه���ا حتى العام 598ه�. در�ض 

ف���ي هذه الأثناء القراآن على اأبي بكر محمد بن خلف اللخمي، وتعّلم الأدب والحديث عن 

بع�ض الم�سايخ. ح�سل له في هذه الفترة تحّول معنوي كبير. نال من خالله مقام الك�سف 

وال�سهود، َفذاعت �سهرته، وو�سلت اأخباره اإلى الفيل�سوف ابن ر�سد الذي اأ�سر على لقائه.

انهم���ك ابن عربي ف���ي المجاهدة والريا�س���ة، وانبرى لكت�ساب مع���ارف العرفاء 

ومطالعة اآثار ال�سوفية؛ فنال بع�ض الفتوحات و�ساهد بع�ض المب�سرات.

انتق���ل في العام 598ه����. اإلى الم�سرق بهدف الحج، اإل اأّنه لم يرجع اإلى الأندل�ض، 

فاأق���ام في الحجاز مّدة، وزار اأماكن اأخرى اأمثال م�س���ر وبغداد والمو�سل... واأخيرًا 

و�س���ل اإلى دم�سق التي اأق���ام فيها حّتى اآخر حياته. توّفي ع���ام 638ه�. وله من العمر 

ثماٍن و�سبعون �سنة.

يعتب���ر ابن عربي واحدًا م���ن اأغزر الموؤلفين، وقيل: اإّن كتابات���ه بلغت 240 موؤلفًا. 

. من اأبرز موؤلفاته:
(1(

وقال اآخرون: اإنها بلغت الأربعمئة...

• الفتوحات المّكية.	

• ف�سو�ض الحكم.	

• م�ساهد الأ�سرار القد�سية ومطالع الأنوار الإلهية.	

• مفاتيح الغيب، وكتب اأخرى.	

)1)   راج���ع: مح���ي الدين بن عرب���ي؛ ال�سخ�سية البارزة، في العرفان الإ�سالم���ي، د. مح�سن جهانكيري، دار الهادي، 
بيروت، ط1، 2003م.
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على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

الدرس الثامن

 آخر المنازل:
 الرضا والتسليم والتوحيد

يتع���ّرف اإلى المن���ازل الثالث الأخيرة لل�سي���ر وال�سلوك اإلى . 1

اهلل.

والت�سلي���م . 2 الر�س���ا  مقام���ي  وحقيق���ة  معن���ى  اإل���ى  يتع���ّرف 

ودرجاتهما.

يبّين معنى التوحيد عند العارف واأنواعه.. 3
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مقام الرضا
1. تعريف الر�سا وحقيقته:

الر�سا هو موافقة النف�ض لفعل من الأفعال، دون وجود تعار�ض بينهما، يقال: ر�سي 

بك���ذا، اأي وافقه، ولم يمتن���ع منه. ويتحّقق بعدم كراهته اإياه �س���واء اأحّبه اأم لم يحّبه 

ول���م يكره���ه، فر�سى العبد عن اهلل هو اأن ل يكره بع�ض ما يريده اهلل، ول يحّب بع�ض 

ما يبغ�سه، ول يتحّقق اإل اإذا ر�سي بق�سائه تعالى، وما يظهر من اأفعاله التكوينية وما 

.
(1(

اأراده منه ت�سريًعا

يعتبر الر�سا المحور الذي تدور حوله اأخالق العرفاني، اإذ منه ينبع التوّكل والزهد، 

وه���و يورث ال�سكينة في القلوب والطمئنان اإلى اأحكام ق�ساء اهلل، وهو ثمرة المحّبة؛ 

لأّن �ساأن المحّب اأن ير�سى بكّل ما يفعله المحبوب؛ لأّنه مّنة من اهلل على العبد.

الر�س���ا م���ن المقامات الت���ي ي�سل اإليها ال�سال���ك بعد اأن ت�سف���و نف�سه عن طريق 

التوبة والطاعة والإخال�ض، وترتقي من حال النف�ض الأمارة اإلى مقام النف�ض اللوامة، 

.
(2(

ثّم اإلى مقام النف�ض الملهمة، حّتى ت�سل اإلى مقام النف�ض المطمئّنة، فالمر�سية

يعتق���د بع�سه���م اأّن الر�سا مق���ام مخت�ّض بم���ن و�سلوا، ولي�ض من ه���م في طريق  

ال�سل���وك؛ لأّن ال���ذي ر�سي بما اأراده اهلل له، واأ�سبحت نف�س���ه مطمئّنة لذلك، فهو في 

)1)  رزق، خليل، العرفان ال�سيعي، �ض 380 ـ 381.
)2)  نقال عن مقدمات تا�سي�سية، �ض34.
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اأعلى مقام المعرفة والعرفان، ويترّتب على ذلك تغيير في نظرة العارف لكل �سيء اإذ 

.
(1(

يراه على اأّنه من اهلل تعالى، وهو الذي اأراد له اأن يمون على هذا الحال

2. درجات الر�سا:

للر�سا درجات ثالث كما ذكرها العرفاء:

ر الإن�سان ال�سالك  الدرجة الأولى: الر�سا بربوبية اهلل تعالى، وهو ر�سا العاّمة به يطهِّ

من ال�سرك الأكبر، و�سروطه ثالثة:

اأن يك���ون ر�سا اهلل ع���ّز وجّل اأحّب الأ�سياء اإل���ى العبد، واأولى الأ�سي���اء بالتعظيم، 

.
(2(

واأحّق الأ�سياء بالطاعة

الدرج���ة الثاني���ة: الر�سا بق�ساء اهلل تعالى وقدره، فهو را����ضٍ عن كّل ما يح�سل له، 

�س���واء اأكان ح�سًن���ا اأو غير ح�سن، ويكون ذلك عنده �سّي���ان، حيث يعتبرها جميعها 

ِنعم من اهلل تعالى. و�سروطه ثالثة: اأن ل تختلف حالت العبد عند اأي �سيء، وترك 

.
(3(

مخا�سمة الخلق، والإخال�ض من الم�ساألة والإلحاح

ة باأهل المحّبة؛ هوؤلء الذين ل  الدرج���ة الثالث���ة: الر�سا بر�سا اهلل تعالى، وهي خا�سّ

ينظرون اإلى ر�ساهم، بل هّمهم الأ�سا�ض ر�سا اهلل تعالى.

اأّم���ا ال���ذي يو�سل ال�سال���ك اإلى مقام الر�س���ا، العتقاد بلط���ف اهلل تعالى وخيره، 

واعتب���ار كاّفة اأفعاله جميلة، ومن ثّم محّبته. ويترك الر�سا اآثاًرا عديدة، من اأبرزها: 

ح�س���ن الظن، و�سرح ال�سدر، والتخلية من الحر����ض والح�سد، ومن ثّم مناعة الطبع، 

.
(4(

وعلّو الهمة

)1)  الم�سدر نف�سه، �ض 35.
)2)  رزق، خليل، العرفان ال�سيعي، �ض 384.

)3)  الم�سدر نف�سه، �ض 384.
)4)  ح�سيني، قوام الدين، العرفان الإ�سالمي، �ض 320.
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مقام التسليم
الت�سليم اأعلى درجات �سلوك الإن�سان في مرحلة البدايات وقبل دخوله الأخالقيات. 

وه���و عبارة ع���ن القبول المطلق بم���ا يريده الحق �س���واء اأوافق اأغرا����ض ال�سخ�ض اأو 

.
(1(

خالفها

عن���د تو�سي���ح العرفاء لمق���ام الت�سليم، يذك���رون الآي���ة ال�سريفة: {ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې    ى ى ائ ائ ەئ 
. فقال���وا: اإّن درجة الإيمان ل تكتم���ل اإل بالت�سليم. فيما حكم به 

(2(
 ەئ وئ}

الر�س���ول P بينه���م، ول يخالفون ما اأراد، ول يجدون في اأنف�سهم حرًجا في قبول 

.
(3(

ذل���ك

وللت�سليم درجات ثالث:

الدرجة الأولى: الت�سليم اأمام الأمور التي تعجز العقول عن اإدراكها واأرادوا بذلك 

ع���دم البحث عن الأ�سب���اب؛ لأّن العقول تدرك الأم���ور باأ�سباب معين���ة، واأما اإذا كان 

هن���اك من الأمور ما هو فوق العقل، فال يجب اإن���كاره، بل يجب الت�سليم به، بالأخ�ّض 

اإذا كان �س���ادًرا م���ن مكان ثقة يعلو العقول بقدرته على ك�س���ف حقائق الوجود؛ لذلك 

قال التلم�ساني: »فمن حّقق مقام الت�سليم حّتى �سّح له وكُمل عنده، فهو ت�سليم اإلى 

اهلل تعال���ى مم���ا ه���و غيب عنه مّما يزاحم العقول والأوهام، ف���ال يلتفت اإلى ال�سبب 

.
في كّل ما غاب عنه من اأمور الدنيا والآخرة«)4)

وهذا من جهة الت�سليم بما هو غائب، ولكن للت�سليم وجه اآخر، وهو الت�سليم مقابل 

الأم���ور غي���ر الغائبة والتي تتعار����ض مع العقول. يعتق���د العرف���اء اأّن ال�سالك تح�سل 

ل���ه حالت اأثناء حركت���ه ال�سلوكية تجعله ي���رى من المعاني الغيبية م���ا ل يمكن فهمه 

)1) التلم�ساني، عفيف الدين، �سرح منازل ال�سائرين، انت�سارات بيدار، قم، ط 1، 1413ه�.، �ض 211.
)2)  �سورة الن�ساء، الآية 65.

)3)  �سرح منازل ال�سائرين، �ض 211.
)4)  الم�سدر نف�سه، �ض 212.
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والإذعان له في عالم العقول، فهل ينكر العارف ما راآه، اأم ي�سّلم؟ الوا�سح اأن الت�سليم 

يقت�سي القبول والر�سوخ.

. والمق�سود منها الت�سليم 
(1(

الدرج���ة الثاني���ة: الت�سليم للح���ال التي تح�سل لل�سال���ك

لوجود المعاني الباطنية عند ال�سالك، والتي ل يدل العلم عليها، وهذا اأعلى درجة 

من الأول والنتقال من الحجاب اإلى الك�سف ومن الخبر اإلى العيان. وهذا يعني اأّن 

الح���ال التي ت�سيطر على العارف اأثناء �سيره و�سلوكه يجعله ي�سّلم، ويقبل الحقائق 

التي ل يمكن قبولها من دونه؛ لأّن ظاهرها مخالف للعلم.

والنتق���ال م���ن الر�سم اإلى الحقيقة عب���ارة عن اأن ي�سّلم ال�سال���ك نف�سه ليفنى في 

�سهود الحقيقة.

الدرج���ة الثالث���ة: ت�سلي���م م���ا دون الح���ّق اإلى الح���ّق. اإّن هذه الدرج���ة تكّمل الدرجة 

ال�سابق���ة، وبناًء عليه���ا فاإّن كّل ما �س���وى الحّق لي�ست �سوى مظاه���ر وِظالل، واإذا 

اأدرك ال�سال���ك اأّن كل م���ا �س���وى اهلل تعالى لي����ض اإل هذه الر�س���وم الظاهرية، واأّن 

الحقيقة هي هلل تعالى وحده، فقد �سّلم به.

والخال�سة: اأّن من و�سل اإلى مقام الت�سليم فقد وجد نف�سه م�سلمة اإلى الحّق.

 مقام التوحيد
مقام التوحيد هو المقام الأخير عند العرفاء، وهو عبارة عن تنزيه اهلل تعالى من 

.
(2(

الحدث

وللتوحيد اأوجه ثالثة:

توحي���د العام���ة: وهو عبارة عن ا�ستخ���دام الأدّلة والبراهي���ن والعقول لإثبات   .1

وحدانية ال�سانع.

)1)  الم�سدر نف�سه، �ض 214.

)2)  الم�سدر نف�سه، �ض 601.
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توحي���د الخا�س���ة: وهو عبارة ع���ن التوحيد الذي يح�سل م���ن خالل الحقائق   .2

للمتو�سطي���ن م���ن اأه���ل ال�سل���وك. والحقائق عنده���م ع�سر، ه���ي: المكا�سفة، 

الم�ساه���دة، المعاينة، الحي���اة، القب�ض، الب�سط، ال�سك���ر، ال�سحو، الّت�سال، 

.
(1(

والنف�سال

ه اهلل تعال���ى لنف�سه، ل يدركه اإل  ���ة: وهو توحيد اخت�سّ ���ة الخا�سّ 3. توحي���د خا�سّ

خوا����ضّ الخوا�ّض الذين اأراد اهلل لهم الّطالع على الأ�سرار، واأخر�ض األ�سنتهم 

عن النطق بما ي�ساهدونه ويعي�سونه في حالت �سلوكهم. وهذا يعني اأّن ال�سالك 

ي�س���ل اإلى درجة من التوحي���د تعجز عباراته عن الإف�ساح ب�سيء، فال دليل ول 

.
(2(

�سهود، بل فناء كامل، واأّما اإذا تمّكن العارف من و�سفه، فهو لم ي�سل اإليه

)1)  الم�سدر نف�سه، �ض 602 ـ 603.
)2)  الم�سدر نف�سه، �ض 608.
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اأ�سـئلـةالـدر��

ما هو مقام الر�سا عند العارف، وكيف ي�سل اإليه ال�سالك؟  .1

للت�سليم ثالث درجات تحّدث عنها.  .2

ما هي حقيقة التوحيد عند العارف، وما هي اأنواعه؟  .3

اّ�اهيفال�ئي�سة

الر�س���ا هو موافقة النف�ض لفعل م���ن الأفعال، دون وجود تعار�ض بينهما، يقال:   .1

ر�سي بكذا، اأي وافقه، ولم يمتنع منه.

ل يتحّقق العبد بمقام الر�سا اإل اإذا ر�سي بق�سائه تعالى، وما يظهر من اأفعاله   .2

التكوينية وما اأراده منه ت�سريًعا.

يعتب���ر الر�سا المحور الذي ت���دور حوله اأخالق العرفان���ي، اإذ منه ينبع التوّكل   .3

والزهد، وهو يورث ال�سكينة في القلوب والطمئنان اإلى اأحكام ق�ساء اهلل، وهو 

ثمرة المحّبة. 

الر�س���ا من المقامات التي ي�س���ل اإليها ال�سالك بعد اأن ت�سفو نف�سه عن طريق   .4

التوب���ة والطاعة والإخال�ض، وترتق���ي من حال النف�ض الأّمارة اإلى مقام النف�ض 

اللّوام���ة، ثّم اإلى مقام النف�ض الملهمة، حّتى ت�سل اإلى مقام النف�ض المطمئّنة، 

فالمر�سية.

للر�سا درجات ثالث كما ذكرها العرفاء:  .5

اأ.  الر�سا بربوبية اهلل تعالى.   

ب. الر�سا بق�ساء اهلل تعالى وقدره.   

ة باأهل المحّبة.  ج. الر�سا بر�سا اهلل تعالى، وهي خا�سّ  
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الت�سلي���م اأعل���ى درج���ات �سل���وك الإن�سان ف���ي مرحل���ة البدايات وقب���ل دخوله   .6

الأخالقي���ات. وه���و عب���ارة عن القب���ول المطلق بما يري���ده الحق �س���واء اأوافق 

اأغرا�ض ال�سخ�ض اأو خالفها.

للت�سليم درجات ثالث:  .7

اأ.  الت�سليم اأمام الأمور التي تعجز العقول عن اإدراكها.  

ب.  الت�سليم للحال التي تح�سل لل�سالك.   

ج. ت�سليم ما دون الحّق اإلى الحّق.   

مقام التوحيد هو المقام الأخير عند العرفاء، وهو عبارة عن تنزيه اهلل تعالى   .8

من الحدث.

للتوحيد اأوجه ثالثة:  .9

• توحيد العامة. 	

• توحيد الخا�سة. 	

• ة. 	 ة الخا�سّ توحيد خا�سّ
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

الجنيد البغدادي

ُول���د الجنيد في بغداد ع���ام 215ه،� وتوّفي عام 297ه�.، وعا�سر اثني ع�سر خليفة 

من خلفاء بني العبا�ض.

عا�ض الجنيد في زمان احتدام ال�سراع الفقهي الكالمي بين المعتزلة والأ�ساعرة 

وال�سراع الفقهي ال�سوفي، وقد اأّدى ذلك في ال�سنوات الالحقة اإلى مقتل الحاّلج. 

توّفي والده وكان ما يزال �سغيرًا؛ فتولى الهتمام به خاله ال�سري ال�سقطي )توفي 

عام 251(، وهو من اأبرز المت�سّوفة في ذاك الزمان.

وكان يترّدد بالإ�سافة اإلى ال�سري ال�سقطي على الحارث المحا�سبي، وهو من اأبرز 

مت�سّوفة ذاك الزمان، وهذا يبّين اأّنه كان يعي�ض في و�سط �سوفي بالكامل.

اهتّم الجنيد بعلوم الفقه، وبلغ مرتبة الفتاء، وقيل اإّنه كان يفتي وهو ابن ع�سرين 

عام���ًا. وهذا يعن���ي اأّن الجنيد لم يعتزل الدنيا ولم يبتعد ع���ن النا�ض، بل كان يجال�ض 

النا����ض ويق���ّدم لهم من علوم���ه، ي�ساف اإلى ذلك اأّن���ه كان يذهب كّل ي���وم اإلى دّكانه 

ليمار�ض مهنته في بيع الأقم�سة.

يوؤّكد الجنيد في عباراته اأّن الطريق التي ت�سلكها ال�سوفية هي اّتباع نبوّي، ل اإبداع 

�سوفي، يقول: الطرق كلها م�سدودة عن الخلق، اإل من اقتفى اأثر الر�سول P، واّتبع 

�سّنته، ولزم طريقه... ويقول اأي�سًا: من لم ي�سمع الحديث ويجال�ض الفقهاء وياأخذ اأدبه 

م���ن المتاأّدبين، اأف�سد م���ن اّتبعه. عا�سر الجنيد مجموعة من كب���ار المت�سّوفة الذين 

�سّكل���وا اأعمدة الت�سّوف في القرن الثالث الهجري، ومن اأبرزهم: اأبو زيد الب�سطامي، 

اأبو �سعيد الخراز، �سهل الت�ستري، ذو النون الم�سري، واأبو ح�سين النوري...

ت���رك الجنيد العديد من الكتب والر�سائل التي بقي اأغلبه���ا مخطوطًا اأو مذكورًا �سمن 

كتب اأخرى، ومن اأبرزها: كتاب الميثاق، وكتاب دواء الأرواح، كتاب اأدب المفتقر اإلى اهلل، 

كالم في الإلوهية، كتاب في الفرق بين الإخال�ض وال�سدق، وغيرها من الكتب والر�سائل... 
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على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

الدرس التاسع

الكشف والشهود

يتعّرف اإلى معنى الك�سف، اأق�سامه واأنواعه.. 1

يبّين دور واأهمية الك�سف في �سير العارف و�سلوكه.. 2

ي�سرح الميزان الذي على اأ�سا�سه نمّيز الك�سف ال�سحيح عن . 3

الك�سف الباطل.
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عندم���ا يتقّدم العارف في م�سي���ر ال�سير وال�سلوك، ت�سرق الأن���وار الإلهية في قلبه 

وق���واه الإدراكية، وتفتح له اأبواب الم�ساهدات والك�سوف���ات، في�سل اإلى م�ستوى اأعلى 

من الإدراك، ويرى حقائق لم تكن قد انك�سفت له من قبل.

ترافق الك�سوفات ال�سالك ط���وال حركته ال�سلوكية، وتتفاوت باختالف قربه وبعده 

من المق�سد، وباختالف ا�ستعداده الروحي.

تعريف الكشف
 يتح���ّدث القي�س���ري في �سرحه على ف�سو�ض الحكم ح���ول معنى الك�سف، فيقول: 

»اعل���م اأّن الك�س���ف لغًة رفع الحجاب. يقال: ك�سفت المراأة وجهها؛ اأي رفعت نقابها. 

وا�سطالح���اً ه���و الّط���الع عل���ى م���ا وراء الحج���اب م���ن المعان���ي الغيبي���ة والأم���ور 

.
الحقيقية«)1)

ويفهم من خالل هذا التعريف:

اأّن الك�سف نوع من الإدراك والعلم.  .1

اأّن الك�سف هو من الإدراكات والعلوم ال�سهودية والح�سورية.  .2

اأّن الك�سف عن الحقائق يح�سل من خالل اإزاحة الحجب من اأمام ال�سالك.  .3

)1)   �سرح القي�سري، �ض 107.
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أقسام المكاشفات
ق�ّسم القي�سري المكا�سفات نوعين: �سوري ومعنوي. ثّم �سرح اأ�سكال كّل واحد من 

النوعين:

الك�سف ال�سوري:   .1

. ولتو�سيح 
»وه���و م���ا يح�سل في عالم المثال عن طريق الحوا����ص الخم�ص...«)1)

المق�س���ود، ل ب���ّد من الإ�سارة اإلى اأّن العرفاء يق�ّسم���ون العوالم اإلى ثالثة، هي: عالم 

الم���ادة، عال���م المث���ال، وعال���م التج���ّرد. واأّن لالإن�سان اأي�س���ًا مراتب ث���الث: الح�ّض 

والمثال، والتج���ّرد، حيث يمكنه بوا�سطتها اإدراك موج���ودات العالم والتعاطي معها. 

وعالم المثال هو عالم يتو�ّسط عالم الماّدة وعالم التجّرد التام، والأحالم والمنامات 

التي يراها الإن�سان اأثناء نومه هي درجة متدّنية منه. 

 العرف���اء يعتق���دون اأّن لالإن�س���ان، وبالإ�ساف���ة اإل���ى حوا�س���ه الخم����ض الظاهرية: 

البا�س���رة، الذائقة، ال�سامة، الالم�سة، وحا�سة ال�سم���اع، حوا�سًا خم�سًا باطنيًة اأخرى 

بموازاته���ا، هي باطن هذه الحوا�ض الظاهرية، بل وتك���ون الباطنية اأ�سا�ض الظاهرية 

ومن�ساأه���ا. ف���اإذا اأدرك الإن�سان بالحوا�ض الظاهرية، كان���ت معرفته مح�سورة بعالم 

الم���اّدة، واإذا ادرك بالحوا����ض الباطنية، اأمكنه الّطالع على ما هو فوق عالم الماّدة. 

والإن�س���ان ال�سال���ك، ونتيج���ة جهوده في طري���ق الو�سول اإل���ى الق���رب الإلهي، يدرك 

بحوا�سه الباطنية، الحقائق الموجودة في عالم المثال.

وه���ذا الك�سف ال�سوري اأو المثالي ق���د يح�سل في اليقظة، وقد يح�سل في النوم. 

وف���ي كّل الأح���وال، فهو متعّل���ق بالحوا�ض الخم�س���ة؛ اأي البا�سرة، الذائق���ة، ال�سامة، 

الالم�سة، وحا�سة ال�سماع، ولكن على الم�ستوى الباطني ل الظاهري. وفيما ياأتي نذكر 

نموذج���ًا واحدًا لذل���ك. عن الإمام ال�س���ادق Q: »... مازلت اأكرر اآي���ات القراآن 

)1)   �سرح ف�سو�ض الحكم، �ض 107.
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حتى بلغت اإلى حال كاأّنني �سمعت م�سافهة مّمن اأنزلها على المكا�سفة والعيان، فلم 

.
تعّم القوة الب�سرية بمكا�سفة الجاللة الإلهية...«)1)

الك�سف المعنوي:  .2

، وهو 
الك�س���ف المعنوي عبارة عن: »ظهور المعاني الغيبية والحقائق العينية«)2)

ك�س���ف بعيد ع���ن عالم الماّدة والحوا����ض؛ اإذ ُتْك�سف الحجب باأكمله���ا، فيرى ال�سالك 

حقائ���ق من ذاك العالم المجّرد. وللك�س���ف المعنوي مراتب نذكرها على نحو التعداد 

فقط، وهي:

اأ.  الك�سف الحد�سي.   

ب. الك�سف القد�سي.   

ج. الك�سف الإلهامي.   

د. الك�سف الوحي.    

ه�. الك�سف ال�سّري.   

اأ. الك�سف الخفي والأخفى.   

دور المكاشفات في السلوك
ة لل�سالكي���ن، والمكا�سف���ات تحمل لل�سالك  الك�س���ف م���ن العنايات الإلهي���ة الخا�سّ

ب�سائر وتحذيرات فيّطلع من خاللها على مقامه، ويدرك نقائ�سه، فيبادر اإلى اإزاحتها 

للو�سول اإلى الأعلى. ويحمل الك�سف فوائد عديدة، من اأبرزها:

يتمّكن ال�سالك بوا�سطتها من الّطالع على نقائ�سه، ويعرف مقامه ومنزلته.  .1

يجعل الك�سف ال�سالك ي�ستاأن�ض بما هو فيه؛ فيجتهد ويجّد في ال�سلوك.  .2

)1)   اب���ن طاوو����ض، ف���الح ال�سائل، مكتبة اأهل البيت، ����ض 107ـ  108، نقاًل عن »الأربعون حديث���اً« لالإمام الخميني 
} �ض 436.

)2)   �سرح ف�سو�ض الحكم، �ض 110.
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الك�س���ف ي�ساع���د ال�سالك في الو�س���ول اإلى بع����ض المقامات الت���ي ل يمكن له   .3

.
(1(

الو�سول اإليها اإل به

طرق نفوذ الخطأ إلى المكاشفات
المعرف���ة ال�سهودية، كم���ا المعارف الأخرى، ل تخلو م���ن ال�ستباهات وال�سكالت 

اأحيانًا. فالو�س���ول اإلى المعرفة ال�سهودية ال�سحيحة يتطّلب مقدمات، يوؤّدي فقدانها 

اإل���ى وقوع الخلل وال�ستباه ف���ي المكا�سفات. والمقّدمات عبارة ع���ن تهذيب الباطن، 

وتوّج���ه النف�ض، وا�ستغالها بالأمور التي تو�سل اإلى المعرفة ال�سحيحة، وابتعادها عن 

الدنيا وتعّلقاتها، واللتزام الدقيق باأحكام ال�سريعة، كذلك �سّحة ال�سير وال�سلوك...

وق���د ذكر العرفاء مجموعة من العوامل الت���ي توؤّدي اإلى انحراف المكا�سفات، من 

اأبرزها:

1.  �سعف الج�سم ب�سبب الأمور الطبيعية، كالمر�ض...

2.  ال�سير وال�سلوك بناًء على اعتقادات باطلة وغير �سحيحة.

3.  البتعاد عن ال�سريعة.

.
(2(

4.  عدم تطهير الباطن ب�سكل كامل من الرذائل وال�سفات الباطلة

معايير صّحة المكاشفات
اإذا كان الخط���اأ والخل���ل يدخ���ل اإلى مكا�سف���ات ال�سالك، فهو بحاج���ة اإلى معايير 

وقواني���ن يتمّك���ن بوا�ستطها من تمي���ز الخطاأ وال�سواب فيها. في ه���ذا الإطار تحّدث 

العرفاء عن معيارين اأ�سا�سيين، اأحدهما عام والآخر خا�ض.

)1)   الم�سدر نف�سه، �ض 242.

)2)   الم�سدر نف�سه، �ض 244.
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1. المعيار العام:

ين���درج تحت عن���وان المعيار العام اأمور، منها: الق���راآن الكريم والروايات الواردة 

ع���ن الر�س���ول الأك���رم P والأئّمة المع�سومي���ن R. فما دام���ت المكا�سفات ل 

تخال���ف الن�ّض القراآني ال�سري���ح، ولم تاأِت الأخبار والرواي���ات بما يناق�سها ويطعن 

.
(1(

فيها، فهي �سحيحة

ومن جملة الأمور الأخرى التي ذكرها العرفاء في هذا العنوان: البرهان ال�سحيح، 

حي���ث اأو�س���ى بع�ض العرف���اء باإتقان���ه، لأّن المكا�سفات العرفانية يج���ب اأن ل تخالف 

العقل، ويجب اأن يتمّكن ال�سالك من الإتيان ببرهان ودليل عليها، حّتى اأّن بع�سًا منهم 

.
(2(

اعتبر المعارف اليقينية النظرية بمثابة علم المنطق بالن�سبة للحكمة والفل�سفة

2. المعيار الخا�ص:

يعتقد العرف���اء اأّن ال�سالك، وب�سب الحالت الروحية الت���ي يعي�سها، يتمّكن بنف�سه 

م���ن معرفة مدى �سّحة و�سدق مكا�سفاته. يق���ول القي�سري في هذا الخ�سو�ض: »... 

ومنها ما هو خا�ص، وهو ما يتعّلق بحال كل منهم الفاي�ص عليه من ال�سم الحاكم 

.
وال�سفة الغالبة عليه...«)3)

)1)   �سرح ف�سو�ض الحكم، �ض 101.
)2)   راجع: تركه، �سائن الدين علي، تمهيد القواعد، مقدمة وت�سحيح جالل الدين الآ�ستياني، انجمن حكمت وفل�سفه 

اإيران، 1355ه�.�ض، �ض 273.

)3)   �سرح ف�سو�ض الحكم، �ض 101.
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اأ�سـئلـةالـدر��

ما هو معنى الك�سف عند العارف، وما هي اأنواعه؟  .1

ما هو المعيار في �سحة الك�سف و�سدقه عند العارف؟  .2

ما هو دور واأثر الك�سف في ال�سلوك المعنوي عند العارف؟  .3

اّ�اهيفال�ئي�سة

الك�س���ف لغًة رف���ع الحجاب. يق���ال: ك�سفت الم���راأة وجهها؛ اأي رفع���ت نقابها.   .1

وا�سطالح���ًا هو الّط���الع على ما وراء الحج���اب من المعان���ي الغيبية والأمور 

الحقيقية.

الك�س���ف ن���وع م���ن الإدراك والعل���م، وه���و م���ن الإدراكات والعل���وم ال�سهودي���ة   .2

والح�سورية.

الك�سف عن الحقائق يح�سل من خالل اإزاحة الحجب من اأمام ال�سالك.  .3

ق�ّسم العرفاء المكا�سفات نوعين: �سوري ومعنوي.   .4

الك�سف ال�سوري وهو ما يح�سل في عالم المثال عن طريق الحوا�ض الخم�ض.   .5

الك�س���ف المعنوي عب���ارة عن: ظهور المعان���ي الغيبية والحقائ���ق العينية، وهو   .6

ك�س���ف بعيد ع���ن عالم الم���اّدة والحوا����ض؛ اإذ ُتْك�سف الحج���ب باأكملها، فيرى 

ال�سالك حقائق من ذاك العالم المجّرد. 

للك�سف المعنوي مراتب وهي:  .7

و. الك�سف الحد�سي.   

ز. الك�سف القد�سي.   
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ح. الك�سف الإلهامي.   

ط. الك�سف الوحي.    

ي. الك�سف ال�سّري.   

ب. الك�سف الخفي والأخفى.   

ة لل�سالكي���ن، والمكا�سفات تحمل لل�سالك  الك�س���ف من العنايات الإلهية الخا�سّ  .8

ب�سائر وتحذيرات فيّطلع من خاللها على مقامه، ويدرك نقائ�سه. 

9.  تح���ّدث العرفاء عن معيارين اأ�سا�سيي���ن لتمييز الك�سف ال�سادق عن الكاذب: 

اأهمهم���ا اأن ل تخالف المكا�سفات الن�ض القراآني ال�سري���ح، ولم تاأِت الأخبار 

والروايات بما يناق�سها ويطعن فيها. 
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

ال�ضيد حيدر الآملي

ه���و حيدر بن علي بن حيدر، ع���رف باألقاب عديدة، ومنها: رك���ن الدين، العلوي، 

الح�سين���ي والمازندراني... واأّم���ا اأ�سهر األقابه فهو الآملي، ن�سبة اإلى اآمل، وهي البلدة 

التي ولد فيها وترعرع. ُوِلد عام 719هـ.

در����ض مبادئ���ي العلوم واأ�س���ول العقائد في بلدته، ث���ّم في مدن الج���وار. كخرا�سان 

وا�ستراآباد، وبعد ذلك ق�سد اأ�سفهان التي كانت اإحدى اأهّم المراكز الفكرية وال�سيا�سية.

ل نعل���م �سيئ���ًا عن اأ�ساتذته اأو الكت���ب التي در�سها، اإّل اأّنه ي�سير ف���ي بع�ض المقاطع التي 

كتبها اإلى اأّنه واظب على العبادات والريا�سيات، وح�سلت له بع�ض المكا�سفات في اأ�سفهان.

 ت���رك اأ�سفه���ان بعد مّدة م���ن مكوثه فيها راجع���ًا اإلى اآمل، حي���ث ا�ستغل ب�سحبة 

المل���وك وتعاطى اأمور ال�سيا�س���ة، وتولَّى منا�سب حكومية، فاأ�سبح في مّدة وجيزة من 

اأ�سح���اب الحظوة، وبع���د الثالثين من العمر ت���رك اآمل قا�سدًا اأماك���ن اأخرى للتعلم 

والريا�سة، وقد انقطعت اأخباره بعد العام 782هـ. 

كانت هذه المرحلة، عبارة عن مرحلة الن�سوح الروحي، وال�ستغال بالعلوم الإرثية، 

والمواظب���ة عل���ى اإنج���از الإنتاج الفك���ري. وفي ه���ذه المرحلة قراأ العدي���د من الكتب 

العرفانية الهاّمة، كف�سو�ض الحكم ومنازل ال�سائرين، وتتلمذ على اأيدي اأ�ساتذة، من 

اأبرزهم: عبد الرحمان بن اأحمد المقد�سي، وال�سيخ فخر الدين الحّلي... واأقام عقد 

الأخّوة والفتّوة مع ال�سيخ المحّقق نور الدين الطهراني.

ل���م يح���ّدد الموؤرخون عام وفات���ه، اإل اأّن اأخباره انقطعت بعد الع���ام 782ه�. تمّيز 

ال�سي���د حي���در الآملي، بالأخ�ض ف���ي الفترة الثانية م���ن حياته، بانغما�س���ه في الروؤى 

والمكا�سفات، وقد ذكر ما ح�سل له في اليقظة والنوم، واأورد ذلك في كتبه.
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الدرس العاشر

عرفان اإلمام الخميني }

يذكر اأهم اأركان عرفان الإمام الخميني}.. 1

 يبّين موقعية القراآن والحديث في عرفان الإمام }.. 2

يبّي���ن موقعي���ة ال�سيا�سة واأداء التكلي���ف ال�سرعي في عرفان . 3

الإمام }.
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ُيْعتب���ر الإم���ام الخميني } واحًدا م���ن الذين عا�سوا تجرب���ة عرفانية خا�سة، 

يمك���ن الإ�س���ارة اإليها باعتب���ار اأّنها تجربة فري���دة، قلياًل ما نجد مثي���اًل لها في عالم 

العرفان. فالإمام الخمين���ي } العارف من حيث ال�سلوك والمعرفة، رجل �سيا�سة 

وجه���اد، اأ�ّس����ض وقاد الدولة ال�سيعي���ة القوية في العالم المعا�سر، وه���و بالإ�سافة اإلى 

ذل���ك حكيم وفقيه واأ�سولي من الط���راز الأول. واإذا كان المو�سوع على هذه ال�ساكلة، 

فما هي مميزات وخ�سائ�ض عرف���ان الإمام الخميني }؟ �سنحاول هنا الإطاللة 

على بع�ض عناوين العرفان العملي عند الإمام }.

التوّجه إلى الله تعالى
ل ب���ّد اأن يعي�ض العارف حالة ال�سع���ور بالفقر والحاجة اإلى الغني المطلق، وعندما 

ي�سعر العارف باأّنه ل يملك �سيئًا، واأّنه محتاج اإلى كّل �سيء واأّن الوجود الذي يعي�ض فيه 

لي�ض منه، ويدرك اأّن كّل ذلك يعود اإلى الغني المطلق الأّول وهو رّب العباد، عند ذلك 

يبل���غ اأعلى درج���ات المعرفة باهلل تعالى. يقول الإم���ام الخميني } مخاطبًا ابنه: 

»اعل���م اأّن العال���م �س���واء اأكان اأزلي���اً واأبدياً اأو ل، و�س���واء اأكانت �سال�س���ل الموجودات 

غير متناهية اأو ل، فاإّنها جمعياً محتاجة؛ لأّن وجودها لي�ص ذاتياً لها، ولو تفّكرت، 

واأحط���ت عقلي���اً بجمي���ع ال�سال�س���ل غي���ر المتناهي���ة، فاإّنك �ست���درك الفق���ر الذاتي 

والحتياج في كمالها...)1).

)1)  زرق، خليل، العرفان ال�سيعي، �ض 396 ـ 397، نقاًل عن المظاهر العرفانية لالإمام الخميني }.
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ويبّين الإمام } اأّن ال�سعور بهذا الفقر اأمر فطري، ل يحتاج اإلى دليل اإقناعي، 

وي�سيف باأّن هذه الفطرة بعينها تعترف بحاجتها اإلى من لي�ض محتاجًا في وجوده.

اإّن التوّجه اإلى اهلل تعالى يتطّلب ال�سعور بالفقر الذاتي، ولكن هذا ل يكفي، اإذ اإّنه 

يقت�س���ي اأن ي�سعر العارف باأّن���ه غير محتاج لأحد �سوى اهلل تعال���ى، فالتوّجه اإلى اهلل 

تعال���ى، ي�ستلزم نفي كّل ما �سواه؛ لأّن م���ا �سوى اهلل عاجز عن تحويل الفقر اإلى غنى؛ 

لذلك يقول: »اْرَتِبْط بالغني المطلق، حّتى ت�ستغني عمن �سواه، واطلْب التوفيق منه 

.
حتى يجذبك من نف�سك ومن جميع من �سواه«)1)

القرآن الكريم، المرجع األساس للعرفان
يعتب���ر الإم���ام الخمين���ي } اأّن القراآن الكري���م هو كتاب معرف���ة اهلل ومعرفة 

. يذهب الإم���ام } اإلى اأبعد من ذلك، حي���ث يعتبر اأّن 
(2(

طري���ق ال�سير وال�سل���وك

العرف���ان وم�سائله م���ن معجزات القراآن الكريم. واإّن من اأعظ���م واأ�سمى معاجزه هي 

.
(3(

هذه الم�سائل العرفانية العظيمة التي لم تكن معروفة لدى فال�سفة اليونان«

وبم���ا اأّن تل���ك الم�سائل العرفانية لم تكن معروفة من قب���ل، فقد اأخذها ال�سابقون 

م���ن القراآن، فه���و كتاب انفرد بذكر تلك الم�سائل العرفاني���ة، فانعك�ض على �سخ�سية 

الر�س���ول P: »واإّنها لمعج���زة الر�سول الأكرم )�سلى اهلل علي���ه واآله(، اإذ كان على 

درج���ة عالي���ة م���ن المعرفة ب���اهلل، بحيث اإّن الب���اري جّل وعال كان يو�س���ح له اأ�سرار 

.
الوجود...«)4)

لذل���ك ل بّد م���ن التعرف على الق���راآن الكريم ل�ستلهام تلك المع���ارف والحقائق 

الغائب���ة عّن���ا، يو�س���ي الإمام ابنه قائ���اًل: »بني، تع���ّرف اإلى الق���راآن � كت���اب المعرفة 

)1)  م�سدر �سابق.
)2)  الم�سدر نف�سه، �ض 398.

)3)  الم�سدر نف�سه، نقاًل عن المظاهر العرفانية، �ض 14.
)4)  الم�سدر نف�سه.



121

العظي���م � ول���و بمج���ّرد قراءته، واجع���ل منه طريقاً اإل���ى المحب���وب، ول تتوّهمّن اأّن 

القراءة من غير معرفة ل اأثر لها، فهذه و�ساو�ص ال�سيطان، فهذا الكتاب كتاب من 

المحب���وب اإلي���ك واإلى الجميع... واعل���م اأّننا لو اأنفقنا اأعمارن���ا بتمامها في �سجدة 

.
�سكر واحدة على اأّن القراآن كتابنا لما وفينا هذه النعمة حّقها من ال�سكر«)1)

األدعية والمناجاة
يعتب���ر الإم���ام الخمين���ي } اأّن الأدعي���ة، بالأخ����ضّ الماأث���ورة منه���ا، اإح���دى 

الو�سائ���ل التي يمك���ن ال�سير وال�سلوك بوا�سطتها، على اأ�سا����ض اأّن الأدعية الواردة عن 

 المع�سومي���ن R، اأعظم دليل اإلى معرفة اهلل تعالى واأ�سمى و�سيلة ل�سلوك طريق

.
(2(

 العبودية، واأرفع رابطة بين الحّق والخلق

والأدعية من وجهة نظر الإمام } تحمل في طياتها مختلف المعارف الإلهية، 

وه���ي و�سيلة يمك���ن اأن يركن اإليها ال�سالك لالأن�ض باهلل تعال���ى. يقول الإمام: »وتمّثل 

و�سيل���ة ي�سكره���ا اأهل بيت الوحي، لالأن�ص باهلل جّلت عظمت���ه، ف�ساًل عن اأّنها تمّثل 

نموذجاً لحال اأ�سحاب القلوب واأرباب ال�سلوك)3).

االبتعاد عن حب الدنيا والرياسة
الوا�سح اأّن حب الدنيا والتعلّق بها من وجهة نظر الإمام الخميني } مانع من 

ال�سل���وك، فالدنيا تقع على راأ�ض الموبقات، يق���ول الإمام }: »اإّن ال�سبب الرئي�ص 

للندم واأ�سا�ص ومن�ساأ جميع األوان ال�سقاء والعذاب والمهالك وراأ�ص جميع الخطايا 

.
والذنوب اإّنما هو حّب الدنيا النا�سىء من حّب النف�ص«)4)

)1)  م�سدر �سابق.
)2)  الم�سدر نف�سه، �ض 399.

)3)  الم�سدر نف�سه، �ض 400، نقاًل عن المظاهر العرفانية، �ض 17.

)4)  الم�سدر نف�سه، �ض 401، نقاًل عن المظاهر العرفانية، �ض 20.
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ويوؤّك���د الإم���ام } في و�سّيته لبن���ه على �سرورة عدم اإتع���اب النف�ض في طلب 

الدنيا والمنا�سب والمقامات الدنيوية؛ لأّن ذلك لن يحمل معه �سوى ال�سقاء والعذاب: 

»ول تتع���ب نف�س���ك بالنتق���ال بط���رق باب، ه���ذا الب���اب اأو ذاك الباب، للو�س���ول اإلى 

من�س���ب اأو ال�سه���رة الت���ي ت�ستهيها النف�ص، فاأنت مهما بلغت م���ن مقام، فاإّنك �سوف 

.
تتاألّم وت�ستّد ح�سرتك وعذاب روحك لعدم بلوغك ما فوق ذلك«)1)

ولي�ست دع���وة الإمام الخميني } اإلى ترك الدني���ا، القعود عن العمل وال�سعي 

ف���ي ه���ذه الدنيا، ب���ل لالإمام } فهم خا����ض للدنيا ل بّد من العم���ل وبذل الجهود 

ع���ن اأ�سا�س���ه؛ لذلك يقول في فهم���ه للدنيا: »اإّن عال���م الملك لي�ص مذموم���اً في حّد 

ذات���ه، فه���و مظه���ر الحّق ومق���ام ربوبيته تعالى، ومهب���ط مالئكته، وم�سج���د اأحّباء 

اهلل، ومكان تربية الأنبياء والأولياء R ومعبد وموطن تجّلي الحّق على قلوب 

.
ع�ّساق المحبوب الحقيقي«)2)

اإذًا، للدني���ا فهم خا�ض عند الإمام }، وبناًء على هذا الفهم ينبغي لل�سالك اأن 

ينظر اإليها على اأّنها مكان لخدمة خلق اهلل وم�ساعدة المجتمع: »ول يعني ما ذكرت اأن 

تترك خدمة المجتمع وتعتزل وتكون َكاّل على خلق اهلل.... بني، ل ُتلِق عن كاهلك 

.
حمل الم�سوؤولية الإن�سانية التي هي خدمة الحّق في �سورة خدمة الخلق«)3)

وم���ن هن���ا نفهم اأن عل���ى عاتق الإن�س���ان م�سوؤولّيات ف���ي عالم الدني���ا، واأّن الدنيا 

 لي�س���ت مذموم���ة بحّد ذاتها، ب���ل المذموم فيها ه���و الن�سداد اإليه���ا والتعلق بها يقول

 الإمام }: »اإّن ما ورد في القراآن والأحاديث من ذّم هذه الدنيا، ل يكون عائداً 

في الحقيقة للدنيا من حيث نوعها اأو كثرتها، بل يعود اإلى التوّجه نحوها وان�سداد 

.
القلب بها وبحّبها«)4)

)1)  الإمام الخميني، و�سايا عرفانية، مركز باء للدرا�سات، ط 2، 2001م.
)2)  و�سايا عرفانية، �ض 25.

)3)  و�سايا عرفانية، �ض 58 ـ 59.
)4)  الإمام الخميني، الأربعون حديثًا، تعريب محمد الغروي، دار الكتاب، قم، ط 2، 2002، �ض 120.
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ه���ذه هي الدني���ا التي هرب منها العرف���اء ورف�سها بع�ض اأ�سح���اب العقول. فاهلل 

تعالى خلق اآدم من تراب، والتراب مكان اأ�سا�سي لن�ساط الفرد في الدنيا، فكيف ُيَذّم 

ما خلق اهلل لالإن�سان لتكون فيه حياته.

لق���د تمّكن الإم���ام الخميني } م���ن ر�سم خ���ّط فا�سل بين الدني���ا المذمومة 

والدني���ا التي يجب اأن يعي�ض فيها الإن�سان ال�سال���ك والإن�سان العابد، الذي ينطلق في 

.
(1(

تعامله مع الدنيا من باب الم�سوؤولية التي األقاها اهلل تعالى عليه

التصّدي للشأن السياسي واالجتماعي
م���ن جملة الأم���ور الت���ي تتوّقف على موق���ف الإم���ام الخميني } م���ن الدنيا، 

الت�سّدي للم�سوؤولّيات الجتماعية وال�سيا�سية.

تمّي���ز عرفان الإمام الخميني } باأنه تمّكن م���ن المزج بين ال�سلوك العرفاني 

والحي���اة الجتماعية وال�سيا�سية، على اأ�سا����ض اأّن تحّمل ال�سالك والم�سلم لم�سوؤولياته 

الجتماعي���ة، وال�سيا�سية هو و�سيلة للقرب الإله���ي، يقول الإمام }: »وما اأكثر ما 

له من  يرتق���ي المت�س���ّدي ل�س���وؤون الحكوم���ة، فيحظ���ى بلبِّ ق���رب الحّق لم���ا يح�سّ

 P بل واأف�سل منهم���ا منزلة، كالنبي الأكرم ،L داف���ع اإله���ي كداود و�سليمان

وخليفت���ه بالحّق عل���ي بن اأبي طالب Q، وكالمهدي )اأرواحنا لمقدمه الفداء( 

.
في ع�سر حكومته العالمية«)2)

وعلى هذا الأ�سا�ض، فالعتزال عن المحيط مرفو�ض، بل يجب على الإن�سان القيام 

بم�سوؤولياته التي فر�سها اهلل تعالى عليه في التعامل معه.

ف���ي الحقيق���ة، اإّن الكالم عن عرف���ان الإمام الخميني } طوي���ل وطويل، وهو 

ال���ذي ترك لنا اإرثًا فكريًا عرفانيًا كبيرًا، وهو الذي تج�ّسدت مظاهر ال�سير وال�سلوك 

)1)  راجع: علي، محمد اأحمد، مقامات العرفان، النت�سار العربي، بيروت، / 1، 2007، �ض 92 ـ 99.
)2)  رزق، خليل، العرفان ال�سيعي، �ض 404، نقاًل من المظاهر العرفانية، �ض 64.
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في حياته ال�سخ�سية الجتماعية وال�سيا�سية... فكان نموذجًا للعارف الحقيقي الذي 

جعل من المع�سومين R قدوته واأ�سوته.

اإلخالص 
يعتق���د الإم���ام الخميني } اأّن الو�س���ول اإلى الفوائد المعنوي���ة وح�سول الآثار 

النوراني���ة للعمل يتوّقف على جملة من الآداب المعنوية، ومن اأبرزها الإخال�ض، يقول 

الإم���ام }: »وحقيقت���ه ت�سفية العمل ع���ن �سائبة �س���وى اهلل، وت�سفية ال�سّر عن 

روؤية غير الحّق تعالى في جميع الأعمال ال�سورية واللبية والظاهرية والباطنية. 

ل الحديث في اأق�سام   ثّم اإّن الإم���ام ف�سّ
وكم���ال الإخال����ص ت���رك الغير مطلقا...«)1)

الإخال�ض ومراتبه والنتائج المترّتبة عليه.

أداء التكليف الشرعي
اّت�س���م عرفان الإمام الخمين���ي } بخا�سّية اأداء التكلي���ف ال�سرعي، وكان في 

حيات���ه مث���اًل ُيْحَتَذى به في ه���ذا الإطار. �س���ّدد الإمام } في الكثي���ر من كلماته 

عل���ى اأّن الإن�سان ماأمور ب���اأداء التكليف، ب�سرف النظر ع���ن النتائج التي تترّتب على 

ذلك، يقول الإمام }: »كّلنا ماأمورون باأداء التكليف والواجب، ول�سنا ماأمورين 

. واأداء التكليف من وجهة نظ���ره عبارة عن اللتزام بما اأمر اهلل 
بتحقي���ق النتائ���ج«)2)

تعال���ى، وال���ذي و�سل اإلينا عبر ال�سريعة الإلهية. وقد اأ�س���ار الإمام } اإلى اأّن هذا 

التكلي���ف قد ح���ّدده الإ�سالم، حيث ل حاج���ة لتقليد واّتباع غي���ر الم�سلمين اإذا كانت 

قواني���ن الإ�سالم ت�سّمن���ت كّل �سيء: »ح���ّدد الإ�س���الم التكليف في كّل �س���يء، وو�سع 

.
القوانين لكّل �سيء، ول حاجة بالم�سلمين لتقليد اأحد، اأو اّتباعه في قوانينه«)3)

)1)  الإمام الخميني، الآداب المعنوية لل�سالة، �ض 294.
)2)   الإمام الخميني، روح اهلل، �سحيفة الإمام، ج21، �ض259.

)3)  الم�سدر نف�سه، ج2، �ض34.
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اأ�سـئلـةالـدر��

كيف يتحقق التوجه التام اإلى اهلل عند الإمام الخميني}؟  .1

ما معنى الإخال�ض وما هي موقعيته في عرفان الإمام}؟  .2

ما هي موقعية التكليف ال�سرعي في عرفان الإمام الخميني}؟  .3

اّ�اهيفال�ئي�سة

ُيْعتب���ر الإمام الخميني } واحًدا من الذين عا�سوا تجربة عرفانية خا�سة،   .1

يمك���ن الإ�س���ارة اإليها باعتبار اأّنه���ا تجربة فريدة، قلياًل ما نج���د مثياًل لها في 

عالم العرفان. 

الإم���ام الخمين���ي } العارف م���ن حيث ال�سل���وك والمعرفة، رج���ل �سيا�سة   .2

وجهاد، اأ�ّس�ض وق���اد الدولة ال�سيعية القوية في العالم المعا�سر، وهو بالإ�سافة 

اإلى ذلك حكيم وفقيه واأ�سولي من الطراز الأول.

3.  يبّين الإمام } اأّن ال�سعور بالفقر الذاتي التوجه اإلى اهلل تعالى اأمر فطري، 

ل يحت���اج اإلى دليل اإقناعي، وي�سيف ب���اأّن هذه الفطرة بعينها تعترف بحاجتها 

اإلى من لي�ض محتاجًا في وجوده.

يعتب���ر الإمام الخميني } اأّن القراآن الكريم ه���و كتاب معرفة اهلل ومعرفة   .4

طريق ال�سير وال�سلوك. ويذهب اأبعد من ذلك، حيث يعتبر اأّن العرفان وم�سائله 

من معجزات القراآن الكريم. 

يعتب���ر الإم���ام الخمين���ي } اأّن الأدعية، بالأخ����ضّ الماأث���ورة منها، اإحدى   .5

الو�سائ���ل التي يمكن ال�سير وال�سلوك بوا�سطته���ا، واأ�سمى و�سيلة ل�سلوك طريق 

العبودية، واأرفع رابطة بين الحّق والخلق. 
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الوا�س���ح اأّن حب الدنيا والتعلّق بها من وجهة نظر الإمام الخميني } مانع   .6

م���ن ال�سلوك، فالدنيا تقع على راأ�ض الموبقات، وهذا ما يوؤّكد الإمام } في 

و�سّيته لبنه ال�سيد اأحمد. 

لي�ست دعوة الإمام الخميني } اإلى ترك الدنيا، القعود عن العمل وال�سعي   .7

ف���ي ه���ذه الدني���ا، بل لالإم���ام } فهم خا�ض للدني���ا ل بّد م���ن العمل وبذل 

الجهود عن اأ�سا�سه.

تمّيز عرفان الإمام الخميني } باأنه تمّكن من المزج بين ال�سلوك العرفاني   .8

والحي���اة الجتماعية وال�سيا�سية، على اأ�سا����ض اأّن تحّمل ال�سالك والم�سلم لهذه 

الم�سوؤوليات هو و�سيلة للقرب الإلهي. 

اّت�س���م عرفان الإم���ام الخميني } بخا�سّية اأداء التكلي���ف ال�سرعي، و�سّدد   .9

} ف���ي الكثير من كلماته عل���ى اأّن الإن�سان ماأمور ب���اأداء التكليف، ب�سرف 

النظر عن النتائج التي تترّتب على ذلك.
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لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

ابن تركه الأ�ضفهاني

ه���و �سائ���ن الدين علي ابن ترك���ه الأ�سفهاني، حكيم، عارف و�ساع���ر واأديب. ُوِلد 

ف���ي اأ�سفه���ان عام 770ه�. جّده اأبو حام���د �سدر الدين ترك���ه الأ�سفهاني، من اأ�سهر 

عرفاء ذاك الزمان. در�ض العلوم الدينية عند اأخيه الأكبر، ودر�ض العلوم العقلية عند 

اأ�ساتذة ذاك الزمان، وتبّحر في الجفر والأعداد.

عندما احتل تيمور اأ�سفهان، غادر مع اأخيه اإلى �سمرقند، ومن هناك ق�سد الحّج، 

وعاد اإلى م�سر وال�سام، حيث تعّرف خالل اأ�سفاره اإلى م�سايخ العرفاء وال�سوفية.

عاد اإلى اأ�سفهان عام 807 ه�. بعد وفاة تيمور، و�سافر من هناك اإلى �سيراز، حيث 

ا�ستغل بالتبليغ والتدري�ض. توّفي حوالي العام 830ه�. بعد تعّر�سه لل�سجن والتعذيب.

تتلمذ في العرفان على اأيدي اأ�ساتذة، من اأبرزهم �سم�ض الدين الفناري، موؤّلف م�سباح الأن�ض.

تب���رز اأهّمي���ة �سائ���ن الدين بم���ا يمّثل م���ن حلق���ة اّت�سال فكري���ة بين اب���ن �سينا 

وال�سه���روردي وابن عربي، فكان من اأكث���ر الأ�سخا�ض نجاحًا في التوفيق بين الحكمة 

الم�ّسائي���ة والإ�سراقية والطريقة العرفانية، قبل �س���در المتاألهين. ترك �سائن الدين 

العديد من الكتابات باللغتين العربية والفار�سية، من اأبرزها:

•   تمهيد القواعد.	

• المناهج في المنطق.	

• الأربعينية.	

• �سرح ف�سو�ض الحكم.	

• كتاب اأ�سرار ال�سالة.	

• ر�سالة �سوء اللمعات.	

• نفث الم�سدور.	

• الأطوار الثالثة، وغيرها.	
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على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

الدرس الحادي عشر

مصطلحات علم العرفان

يتع���ّرف اإل���ى نبذة من اأه���م الم�سطلحات الت���ي ي�ستخدمها . 1

العارف.

يتعّرف اإلى مراتب التوحيد الثالث بح�سب روؤيا العارف.. 2

يتعّرف اإل���ى العوالم والح�سرات الخم����ص بح�سب التق�سيم . 3

العرفاني لها.
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الم�سطلح���ات التي ا�ستخدمها العرف���اء كثيرة، بل يمكن الق���ول: اإّن من ال�سعب 

اإح�ساءه���ا والوقوف على عددها. بع�ض هذه الم�سطلحات يحكي عن المفاهيم التي 

ت�سّكل عناوين النظريات والعقائد العرفانية، وهي اأمور ا�ستخرجوها بوا�سطة الك�سف 

وال�سهود وتاأويل الآيات ال�سريفة. وبع�سها الآخر عبارة عن حالت كان ال�سالك يعي�سها 

اأثن���اء عملية ال�سير وال�سل���وك، فكان يعّبر عنها بالأ�سلوب الذي ُير�سي فهمه واإدراكه. 

الثالث منها، مجموعة من الم�سطلحات التي تتناول عناوين �سّتى في ال�سير وال�سلوك 

والتوّج���ه نح���و اهلل، وكيفية ط���ّي المقّدمات واأغل���ب هذه الم�سطلح���ات، ا�ستخرجها 

العرفاء بالتاأّمل في الآيات والروايات.

هن���ا �سنح���اول الإطاللة على بع�ض الم�سطلح���ات الهاّمة عند العرف���اء وباأ�سلوب 

مخت�سر.

وحدة الوجود
يعتقد العرفاء اأّن لي�ض في الوجود �سوى موؤثر واحد، وهو اهلل تعالى، ل بل وي�سيفون 

اإل���ى ذلك اأّن لي����ض ثّمة موجود �سواه تعال���ى. وبهذا المعن���ى، فالموجودات منح�سرة 

ف���ي اهلل تعال���ى، والوجود لي�ض ل���ه اإل معنى واح���د ي�سدق على اهلل تعال���ى، اأّما باقي 

المخلوقات فهي تجّليات ومظاهر للّذات الإلهية باختالف مراتبها.
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وعل���ى ه���ذا الأ�سا�ض، فوحدة الوجود عن���د العارف تعن���ي اأّن اهلل تعالى هو الحّق، 

.
(1(

ولي�ض في العوالم كّلها اإل وجود واحد هو، الوجود الحّق المطلق

يوؤّكد العرفاء على اأّن للتوحيد مراتًبا:

توحي���د العاّم���ة: وي�سّمى التوحيد الفعلي وتوحيد اأه���ل ال�سريعة. وهو التوحيد   .1

الظاه���ر الجل���ي عند عاّم���ة الم�سلمين، م���ن الت�سّهد باأن ل اإل���ه اإل اهلل، وحده 

ل �سري���ك له، والذي ب���ه ُتْحقن الدماء والأم���وال، وتترّتب علي���ه اأحكام ظاهر 

الإ�سالم. وتوحيد العاّمة على نوعان:

الطائفة الأولى: طائفة عاّمة النا�ض التي ل تقوم بحّق ال�ستدلل النظري والعقلي.

الطائفة الثانية: التي تعتقد بالتوحيد من خالل الأدّلة العقلية والنظرية.

���ة: وي�سّم���ى التوحيد الو�سف���ي وتوحيد اأه���ل الطريقة. وهو اأن  توحي���د الخا�سّ  .2

ي�ساهد ال�سالك بعد ح�سول التوحيد البرهاني بعين الب�سيرة القلبية اأّنه الإله 

الواحد، واأّنه لي�ض في الوجود غيره، ول فاعل �سواه. وهذه الدرجة من التوحيد 

ي�س���ل اإليه���ا ال�سالك من خ���الل م�ساه���دة الحّق واإ�سق���اط التعّل���ق بالأ�سباب 

الظاهري���ة، فيقطع النظر عن الأ�سباب والم�سّببات ف���ال يرى و�سيلة اإل الحّق، 

في�سّل���م الأمر اإليه بالكلّية، ويّتكل عليه في اأموره، وير�سى بحكمه. وبالتالي من 

اأه���ّم اآثار هذا النوع من التوحيد اأن  ي�س���ل ال�سالك اإلى مقام التوكل والت�سليم 

والر�سا. وي�سّمى هذا النحو من التوحيد ب� »توحيد اإ�سقاط الأ�سباب الظاهرة«.

ة: وي�سّم���ى التوحيد الذاتي وتوحيد اأهل الحقيقة.  وهو  ة الخا�سّ توحي���د خا�سّ  .3

التوحي���د الذي يفنى فيه ال�سالك برّبه، وهو مبنّي عل���ى الفناء المح�ض، محوًا 

وطم�س���ًا ومحق���ًا، والعبور ع���ن جميع المقام���ات والمراتب والعتب���ارات حتى 

)1)  المدر�س���ي، محمد تق���ي، العرفان الإ�سالمي بين نظريات الب�سر وب�سائر الوح���ي، دار البيان العربي، بيروت، ط 
3، 1992م، �ض 150.
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الوجود وتوابعه. وهو التوحيد الذي يقولون فيه: »التوحيد اإ�سقاط الإ�سافات«. 

فالعارف في هذه المرتبة من التوحيد ل يرى في الوجود اإل اهلل وحده، ويغيب 

غي���ره عن النظ���ر بالكامل، وهو ل يفن���ى عن غيره فقط، بل ع���ن نف�سه اأي�سا، 

ب�سب���ب ا�ستغراق���ه في م�ساهدة الحّق، فهو - اإذًا - فن���اٌء عن كّل ما �سوى الحّق 

.
(1(

تعالى

وعند العرفاء التوحيد الحقيقي الذي ينادون به، والذي يحكي عن حقيقة العبودية 

ة. ة الخا�سّ هلل تعالى، هو توحيد خا�سّ

األعيان الثابتة
الأعيان الثابتة عبارة عن ال�سور العلمية للمظاهر وال�سوؤون في العلم الإلهي.

يعتق���د العرفاء اأّن هلل �سوؤوًنا باعتبار اأّن���ه {ڳ       ڳ    ڳ ڳ ڱ} واأّن له بح�سب تلك 

ال�سوؤون اأ�سماء و�سفات، هي في الحقيقة اأعيان المظاهر في المراتب على اختالفها. 

وبما اأّن هذه الأ�سماء وال�سفات موجودة في علم اهلل تعالى قبل اأن تظهر في المراتب، 

فحقيقته���ا تعود اإلى العلم؛ لذل���ك اأطلق العرفاء الأعيان الثابت���ة على �سور المظاهر 

عند وجودها في العلم.

يقول القي�سري: »اعلم اأن لالأ�سماء الإلهية �سوًرا معقولة في علمه تعالى، لأّنه 

تعال���ى عال���م بذات���ه لذاته واأ�سمائ���ه و�سفاته. وتل���ك ال�سور العلمية م���ن حيث اإّنها 

عين الذات المتجّلية بتعّين خا�ص ون�سبة معّينة هي الم�سماة بالأعيان الثابتة)2).

ث���ّم اإّن هذه ال�سور العلمية قد تك���ون كلّية، وقد تكون جزئية. يطلق الفال�سفة على 

كّلياته���ا عنوان الماهّيات والحقائق، وعلى جزئّياته���ا الهوّيات، اأّما كيف تح�سل هذه 

)1)  راج���ع، الكا�ساني، عبد الرزاق، مو�سوعة م�سطلحات الت�سّوف الإ�سالمي، �سّححه وعّلق عليه مجيد هادي زاده، 
موؤ�س�سة الطباعة والن�سر التابعة لوزارة الثقافة والإر�ساد الإ�سالمي، ط 1، 2000م، �ض 198.

)2)  �سرح ف�سو�ض الحكم، �ض 61.
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الأعي���ان؟ يعتق���د العرف���اء اأّنها نتيج���ة الفي����ض الإله���ي الأّول؛ اإذ اإّن اهلل تعالى ُيوجد 

.
(1(

الأعيان بدايًة بفي�سه الأول )الأقد�ض(، وبالثاني )المقد�ض( يخرجها اإلى الخارج

العوالم والحضرات
العوال���م جمع عال���م، والعالم من العالمة، فهو كّل ما ي�سار به اإلى اهلل تعالى. وبما 

ا. اأّن ما يدّل على اهلل تعالى غير متناه، فالعوالم غير متناهية اأي�سً

اأّما الح�سرات، فهي المراتب الكّلية للتجّليات، وبعبارة اأخرى هي مظاهر الحقائق 

المن�سوب���ة اإلى اهلل تعالى. يعتقد القي�سري اأّن الح�سرات متناهية وهي خم�ض؛ اأي اإّن 

مرات���ب التجّليات خم�سة، وبم���ا اأّن لكل ح�سرة عالم، لذلك ل ب���ّد واأن تنتهي العوالم 

 الناحية. ومن هنا يتحّدث العرفاء عن العوالم الخم�سة والح�سرات 
(2(

���ا من هذه اأي�سً

الخم�ض. فالعوالم خم�سة بتبع الح�سرات، وهي على النحو الآتي:

واأّول الح�س���رات، ح�سرة الغيب المطلق، وعالمه���ا عالم الأعيان الثابتة، ويقابلها 

ح�س���رة ال�سه���ادة المطلقة، وعالمها عال���م الملك، والثالثة ح�س���رة الغيب الم�ساف 

اإلى الغي���ب وعالمها عالم الجبروت، والرابعة ح�سرة الغي���ب الم�ساف اإلى ال�سهادة، 

وعالم���ه عالم المثال، والخام�سة الح�سرة الجامعة، وعالمها العالم الإن�ساني الجامع 

لجميع العوالم وما فيها.

األحديّة والواحديّة
الأحدية عبارة عن الذات الإلهية التي لي�ض لالأ�سماء ول ال�سفات فيها ظهور. فهي 

ا�س���م ل�سرافة الذات المجّردة عن العتبارات الحّقية والخلقية. وهي مرتبة ل يمكن 

لأحد اإدراكها ول الو�سول اإليها.

)1)  الم�سدر نف�سه.
)2)  الم�سدر نف�سه، �ض 89.
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الواحدية عبارة عن الذات الإلهية التي تظهر فيها الأ�سماء وال�سفات. فهي مرتبة 

.
(1(

يمكن معرفتها بما تمتلك من �سفات واأ�سماء ظاهرة في المراتب

الشريعة والطريقة والحقيقة
، واأّما 

(2(
ال�سريعة والطريقة والحقيقة عند العرفاء مراتب ل�سيء واحد وهو ال�سرع

ف���ي التفريق بينها فيمكن القول اأّن ال�سريعة ا�سم مو�سوع لل�سبل الإلهية، م�ستمل على 

اأ�سولها وفروعها، والطريقة هي الم�سلك والأ�سلوب الأح�سن الذي ناأتي به بال�سريعة. 

والحقيقة هي اإثبات ال�سيء ك�سًفا وعياًنا؛ ولذلك قيل: »ال�سريعة اأْن تعبده، والطريقة 

ا: اإّن ال�سريعة هي ت�سديق اأفعال  . ويقال اأي�سً
اأْن تح�س���ره، والحقيق���ة اأْن تقوم ب���ه«)3)

الأنبياء قلًبا، والعمل بموجبها. والطريقة هي تحقيق اأفعالهم واأخالقهم فعاًل، والقيام 

بحقوقها. والحقيقة هي م�ساهدة اأحوالهم ذوًقا، والّت�ساف بها.

يعتقد العرفاء اأّن ال�سريع���ة مرتبة البداية، فما لم ي�سبح ال�سالك مت�سّرًعا عاماًل 

بمقت�سي���ات ال�سرع ل يمكنه النتقال اإلى مرتبة الطريقة؛ اأي ل يمكنه الإتيان بال�سرع 

ة، وهكذا بالن�سبة اإلى المرتبة الثالثة؛ اأي الحقيقة. بطريقة خا�سّ

الفيض األقدس والفيض المقّدس
 .

(4(
الفي�ض ف���ي اللغة يدّل على جريان ال�سيء ب�سهولة، فُيق���ال: فا�ض الماء يفي�ض

ا�ستخدم العرفاء الفي�ض للدللة على في�سان التجّليات )الموجودات( من اهلل تعالى، 

فهو العّلة التاّمة لها، وخالقها.

)1)  العجم، رفيق، م�سطلحات الت�سّوف الإ�سالمي، مكتبة لبنان، نا�سرون، ط 1، 1999، �ض 12، 1018.
)2)  حمية، خنجر، العرفان ال�سيعي، �ض 361.

)3)  الم�سدر نف�سه، �ض 361، نقاًل عن اأ�سرار ال�سريعة لل�سيد حيدر الآملي.
)4)  راج���ع: اأب���و الح�سين اأحمد بن فار�ض بن زكريا، معجم مقايي�ض اللغ���ة، تحقيق عبد ال�سالم محمد هارون، مكتبة 

الأعالم الإ�سالمي، 1404، ج 4، �ض 465.
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والفي����ض في ا�سطالح العرفاء ق�سم���ان اأقد�ض ومقّد�ض، والأول �سابق على الثاني. 

بالفي����ض الأقد�ض ُتعطى ال�ستعدادات لالأ�سي���اء، و بالفي�ض المقّد�ض ُيعطى ما يترّتب 

على هذه ال�ستعدادات. كما يقول القي�سري: »فاإّن الفي�ص الأقد�ص ُيعطي ال�ستعداد 

.
للعين، والفي�ص المقّد�ص ُيعطي ما يترتب على ال�ستعداد«)1)

الفي�ض المقّد�ض هو تجّلي الذات الإلهية الأحدية لنف�سها، وما ي�ستتبع هذا التجّلي 

م���ن ظهور ا�ستعدادتات الأ�سياء ولكن في الح�س���رة الإلهية. اأّما الفي�ض المقّد�ض فهو 

تجّلي الذات الإلهية الواحدة، ولكن لي�ض لنف�سها، بل في �سور الموجودات الخارجية؛ 

اأي في ح�سرة ال�سهادة، ولكن على نحو ما هي عليه في ثبوتها في الح�سرة الإلهية.

���ي الذاتي،  يق���ول القي�س���ري: »الفي����ص الأقد�ص، وه���و عبارة ع���ن التجّل���ي الُحبِّ

الموج���ب لوجود الأ�سي���اء وا�ستعداداتها في الح�سرة العلمي���ة)2)، ثّم العينية)3) كما 

ق���ال: »كن���ت كنزاً مخفياً فاأحببت اأن اأعرف«. والفي�ض  المقّد�ض، عبارة عن التجّليات 

الأ�سمائي���ة الموجبة لظهور ما يقت�سيه ا�ستعدادات تلك الأعيان في الخارج. فالفي�ض 

.
(4(

المقّد�ض مترتب على الفي�ض الأقد�ض«

)1)  �سرح الف�سو�ض، �ض774.
)2)   هي الح�سرة الغيبية الإلهية.

)3)   هي عالم ال�سهادة والح�سرة الخارجية. 
)4)  �سرح ف�سو�ض الحكم:�ض 336.
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اأ�سـئلـةالـدر��

ما هو مق�سود العارف من م�سطلح »ال�سريعة، الطريقة، الحقيقة«؟  .1

التوحيد عند العارف على ثالثة درجات واأنحاء تحدث عنها.  .2

العوالم والح�سرات عند العارف خم�سة، عددها، وتحّدث عنها.  .3

اّ�اهيفال�ئي�سة

الم�سطلح���ات التي ا�ستخدمها العرفاء كثيرة، بل يمكن القول: اإّن من ال�سعب   .1

اإح�ساءها والوقوف على عددها.

2.  بع����ض هذه الم�سطلحات يحكي عن المفاهيم الت���ي ت�سّكل عناوين النظريات 

والعقائ���د العرفانية، وهي اأمور ا�ستخرجوه���ا بوا�سطة الك�سف وال�سهود وتاأويل 

الآيات ال�سريفة. 

وبع�سه���ا الآخ���ر عبارة ع���ن ح���الت كان ال�سالك يعي�سه���ا اأثناء عملي���ة ال�سير   .3

وال�سلوك، فكان يعّبر عنها بالأ�سلوب الذي ُير�سي فهمه واإدراكه.

4.  الثال���ث منها، مجموعة م���ن الم�سطلحات التي تتناول عناوين �سّتى في ال�سير 

وال�سل���وك والتوّجه نحو اهلل، وكيفية طّي المقّدمات واأغلب هذه الم�سطلحات، 

ا�ستخرجها العرفاء بالتاأّمل في الآيات والروايات.

وحدة الوجود عند العارف تعني اأّن اهلل تعالى هو الحّق، ولي�ض في العوالم كّلها   .5

اإل وجود واحد هو، الوجود الحّق المطلق.

الأعيان الثابتة عبارة عن ال�سور العلمية للمظاهر وال�سوؤون في العلم الإلهي.  .6

العوال���م جمع عال���م، والعالم من العالمة، فهو كّل ما ي�س���ار به اإلى اهلل تعالى.   .7

ا. وبما اأّن ما يدّل على اهلل تعالى غير متناه، فالعوالم غير متناهية اأي�سً



138

م
و

عل
ال
ل

خ
دا

م
ة

سل
�
سا
�

الأحدي���ة عبارة عن الذات الإلهية التي لي�ض لالأ�سماء ول ال�سفات فيها ظهور.   .8

والواحدية عبارة عن الذات الإلهية التي تظهر فيها الأ�سماء وال�سفات. 

ال�سريع���ة والطريق���ة والحقيقة عن���د العرفاء مراتب ل�سيء واح���د وهو ال�سرع،   .9

واأّم���ا في التفريق بينها فيمكن الق���ول اأّن ال�سريعة ا�سم مو�سوع لل�سبل الإلهية، 

م�ستمل على اأ�سولها وفروعها، والطريقة هي الم�سلك والأ�سلوب الأح�سن الذي 

ناأتي به بال�سريعة. والحقيقة هي اإثبات ال�سيء ك�سًفا وعياًنا.  

الفي����ض في اللغة ي���دّل على جريان ال�س���يء ب�سهولة. والفي����ض في ا�سطالح   .10

العرفاء ق�سمان اأقد�ض ومقّد�ض، والأول �سابق على الثاني. 



139

ع
ما

�
ع

ال
ف

نل
ا

�ا
طل

�س
م

لـــلـــمـــطـــالـــعـــة

الإمام الخميني }

ول���د روح اهلل المو�سوي الخميني في الع�سرين م���ن جمادي الثانية �سنة 1320 ه�، 

المواف���ق 24 اأيل���ول 1902 م؛ في مدينة خمين اإحدى م���دن المحافظة المركزية، في 

بيت ُعرف بالعلم والتقوى والجهاد والهجرة، ومن اأ�سرة تنت�سب اإلى ال�سديقة فاطمة 

الزهراء؛ ورث منها �سجايا اآباء واأجداد �سعوا جاهدين جياًل بعد جيل لهداية النا�ض، 

والنهل من المعارف الإلهّية. 

عا�س���ر المرح���وم اآية اهلل ال�سي���د م�سطفى المو�س���وي -والد الإم���ام الخميني - 

المرحوم اآية اهلل العظمى الميرزا ال�سيرازي َر�سي اهلُل َعنُه. ودر�ض العلوم والمعارف 

ال�سالمي���ة في النجف الأ�سرف لع���دة �سنوات، وبعد اأن بلغ مرتب���ة الجتهاد عاد اإلى 

هًا للنا�ض في اأمور دينهم.  اإيران ليقيم في خمين وي�سبح ملجاأً ومالذًا وموجِّ

ل���م ُيتم »روح اهلل« الخم�سة اأ�سهر، حتى ا�ست�سه���د والده في طريقه من خمين اإلى 

اأراك على يد قطاع الطرق والخوانين المدعومين من قبل عمالء ال�سلطة، انتقامًا من 

م�ساعيه في اإحقاق الحق والوقوف في وجه الطغاة والظلمة.

در����ض الإمام منذ نعومة اأظف���اره � م�ستفيدًا مما حباه اهلل م���ن ذكاء مّتقد، جانبًا 

م���ن المعارف ال�سائعة في ع�سره ومقدمات العل���وم وال�سطوح المعروفة في الحوزات 

الديني���ة، مث���ل اآداب اللغ���ة العربي���ة والمنطق والفق���ه والأ�سول؛ كما در����ض العرو�ض 

والقوافي والفل�سفة الإ�سالمية والفل�سفة الغربية، ثم وا�سل درا�سته مع العلوم المعنوية 

والعرفانية، ودر�ض اأعل���ى م�ستويات العرفان النظري والعملي، ولمدة �ستة اأعوام عند 

المرحوم اآية اهلل الميرزا محمد علي ال�ساه اآبادي اأعلى اهلل مقاماتهم اجمعين.

بع���د وفاة اآي���ة اهلل العظمى الحائري الي���زدي، اأثمرت الجهود الت���ي بذلها الإمام 

الخميني برفقه عدة من المجتهدين في الحوزة العلمية بقم في اقناع اآية اهلل العظمى 

البروج���ردي للمجيء اإلى قم وت�سّلم زعامة الح���وزة العلمية فيها. وخالل هذه الفترة 
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ُع���رف الإم���ام الخميني ب�سفة اأح���د المدر�سين والمجتهدين واأولي ال���راأي في الفقه 

والأ�س���ول والفل�سفة والعرفان والأخ���الق. وكان زهده وورعه وتعبده وتقواه يتردد على 

ل�سان الخا�سة والعامة. 

وترك الإمام الخميني} العديد م���ن الموؤلفات الفقهية والأ�سولية والعرفانية 

نذكر منها:

1 � تنقيح الأ�سول.

2 � جواهر الأ�سول.

3 � البيع.

4 � كتاب الطهارة.

5 � الآداب المعنوية لل�سالة.

6 � م�سباح الهداية اإلى الخالفة والولية.

7 � �سرح دعاء ال�سحر.

8 � الأربعون حديثًا.




