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  کلمة الناشر 
الذين ، باحثين والبخاصة الکّتاب و،العالم لفت ظهور الثورة اإلسالمية في إيران أنظار أناس کثيرين في

 ،أفکارهو سّره قدس مينيشخصية قائدها اإلمام الخ وتحليل لهذه الثورة والالنقدو تحقيق والبدأوا البحث

دور الدين في  و،عالقة فيما بينهما والالدينو بحوث العلم تاکتسبو. تأثيرها علی العالم المعاصرو

، الحاکمة ما يمتاز به هذا النظام عن غيره من األنظمة وفي تشکيل نظام الحکم أثرهحياة و والالمجتمع

  . وتيرة أسرع وزخمًا أکبر

ی الکون من فاإلمام ينظر إل. المعرفي منظاره ،هسّر قدس من األبعاد المميزة لشخصية اإلمام الخمينيو

عرفه  رغم أن العالم قد، نسان واإلکون والتفسير عرفاني لّله وکراإدو له رؤية و،منظار إنسان عارٍف

  .  األخری أکثرهبأبعاد

تأثيرها  وتحولها ومعارف والظهور األفکار إن علم اجتماع المعرفة من العلوم االجتماعية التي تبحث في

   في المجتمع الذي ينتمي

أن تظهر کحرکة » المعرفة العرفانّية« کيف استطاعت: ّين عليه أن يجيب عن التساؤل القائليتع و،إليها 

 المسلک  في تاريخ أصحاب هذا– في الغالب –مع أن ما هو مشهود  ]اإلمام علی يد[ وسياسية اجتماعية

 اديةتأويل کل األمور الم وعزلة والالزهد هو التوجه إلی، يعّد من خصائصهم البارزة ومشربوال

  . جتماع؟ واالحرکة والاالبتعاد عن ميادين السياسةو ،دنيوية بالمعنوياتوال

يقتفي أثر عرفاء کبار في  ،منهج عرفاني ومسلک وعارف ذو مشرب) هقدس سّر (اإلمام الخميني

  . مناضل بتمام معنی الکلمة وشخصية سياسية -  عالوة علی ذلک–هو  و،يتأثر بهم واإلسالم

إيضاح  و،عنه وفق علم اجتماع المعرفة سعی لإلجابة و،رسالته هذا التساؤل وب لبحثهلقد اختار الکات

لها مثل   إلی منظومة– من الناحية المعرفية –بين انتمائه  و،نطالق واالالحرکية کيف أن اإلمام وّفق بين

  . !فکرية والة التاريخيةيفهذه الخل

 سية للعرفان عند اإلمام الخمينيساألاألصول ا ب في هذه الرسالة ألن يعرض صورًة عناتلقد سعی الک

 أن يقّسم و،سلوک والسير والفار األربعةس واألمن وجهة نظر العرفاء طرق المعرفة و،) سّرهقدس(

 .منهم بالشريعة هم العرفاء الحقيقيون المقيدون،  فئتينیلإ –شهيد مطهري ل من رؤی ا مستفيدًا–العرفاء 

کذا و ،طريقة واليبين دوره في الجمع بين الشريعة و،المقيدين بالشريعة بعد أن يجعل اإلمام في عدادو

يعرض ألبعاد شخصية اإلمام الثالثة ، السياسيةو حرکة االجتماعية والبين القراءة القدسية للمسائل الدينية

   في السياسة

   . عرفان والالفقهو

  هللاهعقائده هي نفس معرفت وماإلما يف أن جذور أفکارضيح هذه المسألة ينبغي لنا أن نضفي توو

 أفکاره انعکاس وأن أفعاله و،رؤی العرفاء الحقيقيين وسنة والالکتاب نسان المستلهمة من واإلکونوال

الحکومة اإلسالمية ظاهرة إلهية تؤّمن  انطالقًا من هذه العقيدة يری و.جلّي للرؤية الکونية العرفانية ذاتها

 ٣



 في هليست معارف و.إلی مرتبة التوحيد کّل العالم ولقد جاء اإلسالم من أجل إعادة جميع المحسوسات«

أنه  إّلا، إن کانت کل هذه العلوم موجودة فيه ویعلوم األخر والفي الطب ال و،رياضيات والالطبيعيات

 األخير الذي يإلی ذلک المقام النوران کل الظالل الظلمانية ويرجع الطبيعة بأسرها و،يؤطرها بالتوحيد

  . ١»هو مقام األلوهية

 ليست هي – في أي مرتبة کانت –الطبيعية  فکل العلوم. ليس لإلسالم نظر استقاللي للعلوم الطبيعية«

. التوحيدو يسوق الجميع إلی الوحدة ويريد أن يتحکم بالطبيعة من أجل الواقع اإلسالم.  يريده اإلسالمما

ما هي إال ورقة في هذا ، هي جديرة بالثناء و،األجنبية إن کل العلوم التي تذکرونها کما تعّرفها الجامعات

   – حتی نهايته  من مبدأ الخير المطلق–إن العالم . أرق األوراق فيه العالم بل هي

   .  ٢»جدًا إزاء العلوم اإللهية کل العلوم الطبيعية نازلة و،موجود حظه الطبيعي موجود نازل جدًا

ندعو سائر  و،المجال الذي قلما حظي باالهتمام نثمن جهود السيد حسن علي المحمود في هذا، في الختام

هذه  وبما يتناسب ثورة واللمتعلقة باإلماممباحث األخری ا والطرق هذا الباب ولخوضه کّتاب والالباحثين

  . الظاهرة الکبری في هذا القرن

   

                                                 
  . ٧، ص ٨ صحيفة النور، ج - ١
 
 . ٦  المصدر نفسه، ص - ٢

 ٤



  ويهنت
  

  معهد العلوم–علي المحمود إلی الجامعة اللبنانية  الکتاب في األصل أطروحة تقدم بها الطالب حسن

 ،١٩٩٧  /١٩٩٦للعام الدراسي ، اجتماع المعرفة  في علملنيل شهادة دبلوم دراسات ُعليا، االجتماعية

  . بإشراف الدکتور األستاذ خليل أحمد خليل کانتو

 ٥



    هداءإ
  

  إلی کل مؤمن بالحقيقة

  فتح لإلنسانية بابًا

  للرقي العلمي

  روحي والالکمال المعرفيو

  ..أقدم هذا الجهد المتواضع

  

  المؤلف

 ٦



    المقّدمة
دفعت ،  اجتماعية بارزةالثمانينات ظاهرة شکلت ظاهرة االعتقاد الجماعي في العالم اإلسالمي منذ  

سباب التي  واألالبواعثو تساؤل حول حقيقة هذه الظاهرة والالمعاصرين إلی التفکير العديد من المفکرين

يميل أصحابها إلی ، أنها تقترن بمشروعات سياسية والسيما ،تؤدي إلی إنتاج ظواهر اعتقادية مماثلة

، أو بديلة منها، السياسية القائمة  أو االعتقاديةفي موازاة المشروعات االعتقادية، کصيغ جديدة طرحها

 ما يحقق لها، بل لمجتمعاتها، لم تقدم لإلنسانية، فاسدة أو فاشلة  مشروعات– في نظرهم –باعتبارها 

تي غيرت  وال،التقنية الکبيرة التي حققتهاو بالرغم من اإلنجازات العلمية، سعادتها المنشودة وإنسانيتها

مجتمعات ما قبل  لم تکن معهودة من قبُل في، معرفية وأنتجت أنماطًا ثقافيةو ،ريخبفضلها مالمح التا

  . الحداثة

أفکار  وئتنطوي عليه من مباد بما، يخشی بعض المفکرين المعاصرين أن تکون هذه الظاهرةو

   ذيبديًال من المشروع اإلنجازي ال، عقل العلمي والق الُمدَرکاطن تنتمي إلی مصادر خارج، اعتقادية

إحالل الالمعقول االعتقادي مکان  يؤدي إلی و،تطور والعماد الحداثة، ما يليه وفي هذا القرن، يشکل 

 ،ما ينتج عنهما و،عقل الديني والمبدأ الفصل القائم بين العقل العلمي ذلک انطالقًا من و،المعقول العلمي

ال يؤمن « -  المعاصرينالعرب  علی حد تعبير بعض المفکرين–الذي ؛ بخاصة الموقف العلميو

  . ١»الواقع قواعده غير وبمصدر آخر للعقل

إلی تخطي عقدة ، المفکرين المعاصرين لدی البعض اآلخر من،  ميًال شديدًاةنجد أن ثم، في المقابل

 ،العقلين بحث في سبل إعادة إحياء العالقة بين وال،بين العقل العلمي الديني ،إليه المشار، الفصل القائم

المعطيات العلمية التي توفرها االکتشافات  ذلک استنادًا إلی و، أو ِإيجاد تحالفات ممکنة بينهماتحقيقو

في هذا  انوفدبوغ خوين واألإلی محاولة العالم الفرنسي جان غيتون، هنا نلفت و.الفيزيائية األخيرة

قول عنظر معظم ال ب–دين  والالعلم في القرن الماضي کان«: التي عّبر عنها غيتون بقوله، اإلطار

 يحظر، کان الدين بدوره و، العلم يدحض الدين في کل مکتشفاتهکان فقد، متناقضين تمامًا –المتنورة 

 دون أن –بدأنا نعيش ، منذ أمد قريب ،حال وال.علی العلم االهتمام بالعلة األولی أو تأويل الکالم المقدس

   عمل، فلسفتنا عمُل الفيزيائيين غير المنظورو فکرنا وعلی عقلنا يفرضه،  تغيرًا هائًال– بعد ندري

أنا أعتمد  و،األخوين بوغدانوف إن ما أرغب فی تبيانه مع. هؤالء الذين يعقلون العالم، منّظري العالم 

باستشفاف  إنما تسمح، هو أن التقديمات الجديدة في نهاية األلف هذه ،علی الجانب العلمي في معرفتهما

سّر  والبين العلم، معرفة الالهوتية والالفيزيائية يزال غامضًا بين المعارفتالٍق ال  وتحالٍف ممکن

  . ٢»األعظم

                                                 
دراسات الوحدة العربية، بيروت،  ، مرکز)»١«نقد العقل العربي (، تکوین العقل العربيد عابد الجابري، محم -١

  . ٢٤، ص ١٩٨٩
 –ر عویدات الدولية، بيروت خليل، دا خليل أحمد. د: ، تعریبعلم والاهللار بوغدانوف، غریشکا وایغو وجان غيتون -٢
 . ٢٣ – ٢٢، ص ١٩٩٢ریس، اب
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قلق  وعن تواضٍعينّم ، التحالفات الممکنة إيمانهم بمثل هذه وخوين بوغدانوف واألأعتقد أن رغبة غيتونو

ألبواب علوم  ثابة مفتاحعلمًا بأنهما بم، من المفکرين اإلنجازيين المعاصرين يفتقر إليهما العديد، علميين

فإنه لن ينتج ، نغالق وااليازنح واالالتعصب أما. ال غنی عنه و،بد منهال، بل إنجازية أيضًا، اعتقادية

، مردوداتهاو حرمان من نتائجها وال،معارف والمعلومات والبالکثير من الحقائق جهل والسوی الغفلة

العلمي  / ذين ينتمون إلی العقل االنتقادي وال،عتقادياال  /يستوي في ذلک الذين ينتمون إلی العقل الديني

علوم أو معارف أو  نبذ ما عداه من و،کما هو الحال في اکتفاء االعتقاديين بما عندهم ،أو اإلنجازي

اإلنجازيين  / العلمييناکتفاء أو ، کما هو االعتقاد، ازاإلنج علی أن ما عندهم هو، واقعيةخبرات إنجازية 

علی أن ما عندهم هو  ،ماورائية / اعتقادات ميتاواقعية ونبذ ما عداه من معارف و،نجزواأو بما أنتجوا

   إذ کما أن؛  اإلنجازکما هو، االعتقاد

اآلن قائمة علی ايديولوجيا مستمدة من  کثير من مجتمعات العالم الثالث والمجتمعات القديمة في أوروبا« 

ايديولوجيات  مجتمعات الغرب اليوم قائمة علی أساسمعظم فإن ، ذاک معطيات دينية بهذا القدر أو

 حريات الملموسة والنمو والکالتقدم؛ جملة أهداف دنيوية تستهدف تحقيق، عقالنية أي ايديولوجيات دهرية

إما علی الوطن أو الدولة أو  ايديولوجيا قائمة، دخل والعدالة للثروة والتطوير القدرة الشرائيةو حقوقوال

  .  ١» أو غيرهاالعرق أو الطبقة

 کميل، الُمدَرک أو الواقع المنظور أو الملموس نؤمن بوجود مصادر معرفية خارج نطاق ولئن کنا نميلو

بإمکانية الشراکة بين  القول، بأي حال،  ذلک ال يعنيفإن، أمثالهم واألخوين بوغدانوفو أيمان غيتونو

ما ينتج عنهما من حقائق أو معارف أو  و،افيزيقيالميت /  لهي الميتاواقعي واإلالحقلين الفيزيائي الواقعي

معطياته  / معلوماته  /معارفه / حقائقه / لکل منهما نتائجه و،ميدانه ولکل منهما حقله أذ؛ معلومات

يصبح بإمکاننا أن نشارک األستاذ الدکتور خليل أحمد  ،هنا و.تميزه من سواه والتي ينفرد بها؛ الخاصة

عن حدود ، عصر جديد نحن علی مشارف و،ما الذي يجعلنا نتساءل«: تالييناإلجابة الو خليل التساؤل

   فالعقل؛ ال يتعايشان وال يلتقيان، متنافيان: العقل الديني؟ يقالو المشارکة أو المعارکة بين العقل العلمي

تين إال أن ها، قبله أيضًا نه جّب ماإعقل العلمي يّدعي  وال،کأنه جّب ما قبله والديني يقدم نفسه 

 ،بتاريخه المتخفي، دائمًا، واقع الجنس البشري المتمسک المصادرتين اإلطالقيتين ال تتناسبان مع

ضع ابد من توال، عليه و.الکبتو ال الحصر وبال تقبل الج، اعتقادات ورموزًا والمستبطن معارفو

تواضع  بّد منذا کان الإ و.٢»تقنيات والعلوم والثقافات والظواهر األديان علمي واسع أمام دراسة / عقلي

 فإن من أبرز مواصفات مثل هذا التواضع ، نحن بصدد دراستهايعلمي لدی درس ظاهرة کالت / عقلي

مصحوبًا علی ، نقدهاو تحليلها وحياد العلمي في معالجة المعلومات والالموضوعيةو سماته تحري الدقةو

تنقيب للکشف عن الحقيقة أو الحقائق  والعلی البحث يدفعان باستمرار، قلق علميين والدوام بتوتر
                                                 

 . ١٩، ص ١٩٩٢بيروت،  ، المرکز الثقافي العربي،نحو نظرة تکاملية: األیدیولوجيامحمد سبيال، . د -١
 العقل العلمي بحث فلسفي في حدود الشراکة بين: العقل في اإلسالمخليل أحمد خليل، . د -٢
 . ٣٠ ، ص١٩٩٣ دارالطليعة، بيروت،  عقل الدیني،وال
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حدود رسم فإننا نطمح إلی ، اإلمام الخميني خطاب العرفان عند، إذا کنا بصدد دراسة خطاب اعتقاديو

تستدعي وضع  ،فإن ثمة أسئلة إشکالية محورية عدة، وعي علميين وتحصيل فهٍمو ،إطار هذا الخطاب

  : مثل، إجابات مالئمة

  ما هي حدوده؟ و،درسه بصفة خاصة ذي نحن بصدد وال،ما هي حقيقة الخطاب العرفاني عامة - 

 عملية المعاقلة المعرفية في هذا الخطاب؟ تحصل / عفي اي مستوی من مستويات العقل اإلنساني تق -

 ما هي أهدافها؟ و هذه المعاقلة؟إالَم ترمي -

 - األخری؟ هل ثمة مجال إلقامة عالقات أو تآلفات مع مستويات العقل

، نحن علی مشارف قرن جديد و،الراهن ما مدی صالح هذا الخطاب لبناء نموذج معرفي في العصر -

 عصر اإلنجاز؟و حداثةيتالءم مع واقع ال

نضع ، عن تواضعنا العلمي المفترض نخرج و،نقع في حفرة االغترار أو الرضی و،لکيال تزّل قدمنا و

للخطاب  درسنا وفي إطار معالجتنا، حقًاتارکين المجال لإلجابة ال، ما قدمناه إّلا، ًاافتراضاتنا المسبقة جانب

  . انطالقًا من الفهم أو الوعي الذي نطمح إليه  الخاصةلوضع افتراضاتنا أو رؤيتنا و،الذي بين أيدينا

يعتبر ، العرفان عند الخميني دون سواه لّما کان يعنی بمستوی، تجدر اإلشارة إلی أن هذا المبحثو

 فثمة إغفال لهذا. ع المعرفةبخاصة في أطار علم اجتما و،هذا المجال المقاربة النظرية األولی في

باستثناء القليل النادر ، نتاجاته المعرفية أو الباحثين في شخصية الخميني أوالمستوی من قبل الدارسين 

   تحت عنوان، قام بها الدکتور طراد حمادة، مقاربة في هذا المجال عت علیقد وق و،منهم

 ٣٠الصادر في ، ٣٢٩عدد  ،)خاص ملحق(  في مجلة العالم»مقاربة أولية للعرفان عند اإلمام الخميني« 

  . تعطي صورة مختصرة عن عرفان اإلمام الخميني، مقاربة أولية هي بالفعل و،١٩٩٠حزيران 

الکشف عن جوانب لم تعد تحتل في  ثل بالدرجة األولی في يتمفإنه، أما الدافع للقيام بهذا المبحث

أواخر  علی نحو ما کان عليه في، أو مرکز الصدارة من االهتمام، مهمًا الدراسات االجتماعية موقعًا

إذ تنصب االهتمامات اليوم ؛ اعتقادية دينية هي التي تتصل بأمور و.بدايات هذا القرن ون الماضيالقر

بحيث يشکل  ؛حدات االجتماعية في أشکال عالقاتها القائمة في بعدها المدينيالو ةمعاين وعلی دراسة

بل لربما کان ، اهرةنتاج الظعوامل مختلفة في إ العامل االعتقادي أو الديني عنصرًا أو عامًال من بين

کان مناسبًا  فقد. دراسات اليوم عامًال هامشيًا أو غير رئيسي فيها والمن االبحاث هذا العامل في الکثير

عبر تسليط الضوء علی جانب أو ، اجتماعية الخروج عن المألوف في قراءة ظاهرة من زاوية معرفية

مجتمعاتنا  في قراءة، بحال من األحوال،  إغفالهال يمکن، اليوم دورًا وظيفيًا هامًا يؤدي، مستوی أساسي

 ،التي تشهد عودة کبيرة لألخذ بالتعاليم الدينية بصورة خاصة في المجتمعات اإلسالمية و،الدينية اليوم

 کمجال للبحث ،قد کان اختيار عرفان اإلمام الخميني و.واالنشداد أو التعصب لها ،تمسک بقيمهاوال

 ٩



رات يتأث وال،إنتاج ثورته في ِإيران دور الذي قام به في وال،)قائد األمة اإلسالمية( اإلسالمية في العالم 

 کون الخميني هو القطب الذي، باختصار، مجتمعات العالم اإلسالمي ترکها في العديد منالکبيرة التي 

، السياسي في عالمنا المعاصرو عتقادي واالأعاد في الربع األخير من هذا القرن دورة الصراع الفکري

  أننه يعود إلیفإ، أما الثاني. إطار صراع الحضارات أو تحاورها في، آخر غربي وبين فکر إسالمي

 بإمکاننا –رؤية التي  وال،شخصية الخميني العرفان يمثل قمة الفکر االعتقادي الذي يمکن البحث عنه في

، دولة الثورة في إدارة و،تحرکاته في قيادة الثورة وقراراته والکثير منها مواقفه  کانت تحکم في–القول 

دراسات التي تمحورت حول  والثفي األبحا – کما ذکرنا –فضًال عن أن هذا الجانب هو جانب مغفل 

لهذا المستوی من  رجائي في هذا المبحث أن يؤدي إلی تکوين صورة مقبولة و،فکرهو شخصية الخميني

عّل ما خفي علي أو عجزت عن اإلحاطة به ، هذا المجال فاتحة ألبحاث جديدة في و،فکر الخميني الديني

دافعًا کذلک إلجراء  أرجو أن يکون، لتاليبا و،بيانه و،يتمکن آخر أو آخرون من کشفه ،أو فهمه

، إحياء فرع االجتماع الديني في معهد العلوم االجتماعية ال سيما بعد أن أعيد، دراسات في المجال الديني

  . هذا االتجاه الذي يعکس

التي اعترضت طريق البحث خالل فترة  أن نسجل بعض الصعوبات البارزة، ال ننسی في هذا اإلطارو

   ق إليه الباحثونلم يتطر، فهو بحث بکر، تتعلق في موضوع البحث هناک صعوباتف، أعداده

فضًال عن ، المعاصرة المدينية نه يمثل مبحثًا غريبًا عن علم آثر دراسة الظواهر کما أ–کما ذکرت  -  

 أو إلی تشويه بنيته فلة عن بعض رکائزهغأن تؤدي اإلسقاطات أو ال ُيخشی، أنه يالمس موضوعًا حساسًا

ناقصة أو استخالص نتائج غير  جاباتعطاء إإ و إلی حرفهيهو األمر الذي من شأنه أن يؤد و.غاياته

  . صحيحة

المبحث يدور حول نتاجات الخميني  ن هذاإإذ ؛ وثمة صعوبات تتعلق في آلية البحث المستخدمة

مازال  ، أن هذا العرفانذاک؛ الميدان الذي في اإلمکان أن نجد فيه تطبيقاته حيث يفتقر إلی؛ المکتوبة

ليس في إمکان الباحث أن يدرس ، نظرية فهو مازال أطروحة، بمثابة أطروحة لّما تجد بعد ميدانًا لها

في  کان البّد من التعامل مع النص علی أّنه يحاکي  ما کان يبتغي أن يکون لذا و،مظاهرها في الخارج

 ،ف الدراسات االجتماعية المعاصرةالبخ فهو، کسليس الع و،فهي قراءة في الفکر لفهم الخارج، الخارج

حيث کانوا  ؛کانت عليه أبحاث اإلداريين أو اإلرساليين في القرن الماضي تقريبًا يلتقي إلی حّد ما مع ماو

  . مجال دراساتهم الموظفون أو الرحالة في  هيعتمدون في دراساتهم االجتماعية علی ما يترک

مع نص يغلب عليه الطابع األنطولوجي  مجال هي أنه کان علّي التعامللعل الصعوبة األبرز في هذا الو

أني  نظرًا لإلخفاقات الکثيرة التي أعترف، هذلک في موضع ال أحسد علي قد وضعني و،فأقرأه اجتماعيًا

  . قد منيت فيها في تحقيق ذلک
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    مداخل إلی إشکالية العرفان
  

  في إطار علم اجتماع المعرفة
    العرفان: المدخل األول

يقول ابن . »العلم«  و»المعرفة« يرادف في معناه لفظتي، العرفان عند أهل اللغة مشترک معنوي

 َفانًاِعْر وَفًةِعْر... َعَرَفه... رُفُهْعَي... َعَرَفه... العلم: العرفان :عرف«: »لسان العرب«منظور في 

عاِرُف  والعريُف وال.مّرًة ال ينکُر أحدًا رآُه و،يعرُف األموَر، عارٌف: رجٌل عروٌف و.ِرَفًةَمْعو ِعِرفَّانًاو

عريُف  و، صبوٌرأي، رجٌل عارٌف: الذي حّصلناه لألئّمةو ...جمُع ُعَرَفاُء وال...عالم وبمعنی مثل عليم

 ،هو دون الرئيس و،النقيُب :عريُف وال...سّيد لمعرفته بسياسة القوم والعريُف القّيم وال،سّيدهم :القوم

 علی إذا ُحِمَلْت، حاملٌة صبور: نفٌس َعروَفٌة و،الصابُر: َفُةالَعرْوو َعُروُف والعارُف وال،جمع عرفاُءوال

  . ١»ُهَتَمَلْتاْح أمٍر

؛ علم والعرفان والالبداية بين المعرفة عرفاء علی النقيض من أهل اللغة ميزوا منذ واللکن أهل التصوف

   ،فخصوا أنفسهم بنعت المعرفة

 ،)ـ ه٤٦٥المتوفی ( هوازن القشيري في هذا الصدد قال ابن و.ما عداهم من الناسنسبوا العلم إلی و 

کل و ،فکل علم معرفة؛  هو العلمالمعرفة علی لسان العلماء«: التصوف هو من المصنفين األوائل فيو

عند هؤالء القوم المعرفة صفة من عرف و .کل عارف عالم و،کل عالم باهللا تعالی عارف و،معرفة علم

ثم ، آفاته والرديئة ثم ُتنفی عن أخالقه، امالتهعثم صّدق اهللا تعالی في م، صفاتهو  سبحانه بأسمائهالحق

صدق اهللا تعالی في جميع  و،اهللا تعالی بجميل إقباله فحظي، دام بالقلب اعتکافه و،طال بالباب وقوفه

صار من الخلق  فإذا ، يدعوه إلی غيرهرلم يصغ بقلبه إلی خاط و،عنه هواجس نفسه انقطع و،أحواله

 ،هم في السّر مع اهللا تعالی مناجاتدا و،يًاوالمالحظات نق ،من المساکنات و،من آفات نفسه برّيًا و،أجنبيًا

أسراره فيما يجريه من  صار محدثًا من قبل الحق سبحانه بتعريف و،لحظة إليه رجوعه حق في کلو

  . ٢ »عرفةتسمی حالته مو ،يسمی عند ذلک عارفًا و،تصاريف أقداره

 هو من معاصري القشيري و،)ـه٤٦٥ المتوفی حوال سنة( في هذا الصدد أيضًا يقول الهجويريو

غير أنهم  ،قالوا إن کالهما سواء و،معرفة واليفّرق علماء األصول بين العلم لم«: مصنفين األوائلوال

 ةأما مشايخ هذه الطريق. توافقعارفًا لعدم ال ال يجوز أن يقال و،يجوز أن يقال للحق تعالی عالمًا: قالوا

   فهم، رضي اهللا عنهم

                                                 
: مادة(ما بعدها،  و٢٣٦التاسع، ص  دل، المج١٩٩٠بيروت، ، دار الفکر، لسان العربمحمد بن مکرم ابن منظور،  -١

 . ) عرف
 ، دارياإلسالم زکریا األنصار ، شرح شيخالرسالة القشيریة، يلقاسم عبدالکریم بن هوازن القشيرأبوا -٢

 . ٢٤٢ – ٢٤١، ص ١٩٨٧أسامة، بيروت 
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يسمون العالم  و، بالمعرفة–أحوالهم   هو العلم الذي يعبر عن و- حال واليسمون العلم المقرون بالمعاملة 

فمن يکن ؛ عالمًا  العالم بهيسمون وخالي من المعاملة علمًا والالمجرد من المعنی  العلميسمون و،به عارفًا

فإن هذه الطائفة حين يريدون االستخفاف بأقرانهم  ،لذلک و،حقيقته يسمونه عارفًا وعنی الشيءعالمًا بم

مرادهم ذمهم بترک  بل، ليس مرادهم ذمهم بحصول العلم و،هذا يبدو للعوام منکرًاو ،يسمونهم علماء

  . ١» بربه عارف قائم وال،ألن العالم قائم بنفسه؛ المعاملة

العرفاء المعارف أو المعلومات  / التصوف يصنف أهل، و باألحری علی أساسهأ، في موازاة هذا التمييز

ذکره في  يستوحونها مما ورد، ثالثة) ميادين / مجاالت( ضمن حقول، ثالثة أو الحقائق إلی مستويات

ا منه و،ختبار والمنها ما هو قائم علی البيانو ،ستدالل واالمنها ما هو قائم علی البرهان، القرآان الکريم

. من معارف متفاوت ما ينتج عنها و،هذه الحقول متباينة و،الکشف / عيان والالمشاهدة ما هو قائم علی

هذه عبارات عن «: يقول القشيري، أرفعها منزلة وشأنًا العرفاء فأسماها / أما معارف أهل التصوف

يطلق في وصف  ال و،فاليقين هو العلم الذي ال يتداخل صاحبه ريب علی مطلق العرف ،علوم جليلة

   فعلم اليقين علی موجب ... الحق لعدم التوقيف

. حق اليقين ما کان بنعت العيان و،البيان عين اليقين ما کان بحکم و،اصطالحهم ما کان بشرط البرهان 

  . ٢حق اليقين ألصحاب المعارف و،و عين اليقين ألصحاب العلوم ،فعلم اليقين ألرباب العقول

علم بال يقين  وال،األصول عبارات عن العلم اعلم أن هذه في حکم«: س الصدديقول الهجويري في نفو

عين  و،بالمجاهدة فعلم اليقين ... إذا حصل العلم تکون الغيبة فيه مثل العيانو ،علی صحته ال يکون علمًا

  . ٣»ثالث خاص الخاص وال،ثاني خاص وال،عام ول واأل،حق اليقين بالمشاهدة و،اليقين بالمؤانسة

کال لو «: فورد في علم اليقين، الکريم  مستوحی مما ورد في القرآن– کما أشرنا –لتصنيف المذکور وا
 [ »اليقين ثم لتروّنها عين«: في عين اليقين ورد و،]٥: التکاثر [ »الجحيم نلترّو، تعلمون علم اليقين

 ]٩٥: الواقعة [ » حق اليقينإن هذا لهو«: تعالی قال، أما حق اليقين فقد ورد ذکرها مرتين. ]٧: التکاثر

  . ]٥١: الحاقة[  »و إنه لحق اليقين« :قال تعالی أيضًاو

في ، فيما عدا اآليات المذکورة، الکريم استعملت في القرآن» اليقين«إلی أن کلمة ، تجدر اإلشارة هناو

للنبي  کما في قوله تعالی عن إخبار الهدهد، مشاهدة الحسية والالعيان أحدهما في مورد، موردين

ثاني في مورد  وال.]٢٢: النمل [ »يقين جئتک من سبأ بنبأ و،فقال أحطت بما لم تحط به«) ع(سليمان

   کما، مشاهدة القلبية والالعيان

و کذلک «: أيضًا في قوله تعالیو ،]٩٩: الحجر [ »و اعبد ربک حتی يأتيک اليقين«: في قوله تعالی 
  . ]٧٥: األنعام [ »ون من الموقنينوليک رض واألُنري إبراهيم ملکوت السموات

                                                 
: دالهادي قندیل، راجع الترجمةعب تعليق دکتورة أسعاد و، دراسةکشف المحجوبعلي بن عثمان الهجویري،  - ١

 . ٦٢٦، ص١ج ، ١٩٨٠بيروت،  دکتور أمين عبدالمجيد بدوي، دار النهضة،
 . ٢٤٢ -٢٤١، مرجع سابق، ص  الرسالة القشریة- ٢
 . ٦٢٦ – ٦٢٥، مرجع سابق، ص  کشف المحجوب- ٣
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 فضًال عن أنه يستند إلی مرجعية فکرية، العرفاء  /نخلص مما تقدم إلی أن هذا التمايز يقيمه المتصوفة

، منطقيًا عقالنيًا يتخذ طابعًا، فإنه يمثل فصًال منهجيًا، في أصولها إلی القرآن الکريم تعود، ثقافية دينيةو

حيث عمدوا إلی ؛ يعرف عند المناطقة باالستقراء بما، التتبع أو االستقصاعدة الفحص أو يقوم علی قا

منهج  / طريق هو و) مشاهدة حسية–اختبار ( بيان -:  کما تقدم بيانه–بطرق ثالثة  حصر طرق المعرفة

هو طريق أهل المعرفة  ومشاهدة أو معاينة قلبية  /کشف و،هو طريق الفالسفة ورهانب و،أرباب العلوم

يسعی إليه أو الذي يستند إليه لتحقيق ما يأمل؛ الطوائف الثالث طريقته أو منهجه فلکل من، رفاءأو الع

  . يشارکه فيه غيره بل ال، ال يعني، في فضاء أو مجال معرفي خاص

حيث هما أداتان لإلدراک ميزوا  عقل من والو کما فّرق الصوفية بين القلب«: يقول أبو العال عفيفي

 »علمًا«فسموا إدراک العقل ، اختصموا کًال منهما باسم و،منهما دراک الحاصلينکذلک بين نوعي اإل

صاحب النوع الثاني  و»عالمًا« وسموا صاحب النوع األول، »ذوقًا« و»معرفة«إدراک القلب و

 علم وال،ء المعروفيعلم أن المعرفة إدراک مباشر للش والالمعرفة فرق الجوهري بين وال.»عارفًا«

   »حال«معرفة  وال، من الحقائق عن الموضوع المعلومإدراک حقيقة

علم حال من أحوال العقل  وال،العلمو موضوع المدَرک والتتخذ فيها الذات المدرکة، من أحوال النفس 

  . ١ »النسب أو يدرک مجموعة متصلة من هذه، سلبًا أو إيجابًا، مدرکين يدرک فيها العقل نسبة بين

 في فضائه واتجاهه / اه في نظرتهعن سو ينفصل،  معرفيًا مستقًال قائمًا بذاتهيبدو العرفان نظامًا، هکذاو

المعنی  بالرغم من عدم تأييدنا للبحث عن و.طريق في المعرفة وفي أنه منهج ،بالتالي و،ه الخاصميدانو

 أننا إّلا، سالمية واإلالفکرية للثقافة العربية  خارج نطاق دائرة المصادر»العرفان«المصطلح لمفردة 

"  في اللغات األجنبية يسمی«علی ما ينقل بعض المفکرين المعاصرين  نلفت إلی أن هذا المصطلح

  . ٢»الحکمةو قد استعملت بمعنی العلم و،المعرفة: معناها و)gnose ("الغنوص 

فهو ، يرتبط بتاريخ الديانات«المعاصر  في المنظور المصطلحي» الغنوص«إلی أن ، تجدر اإلشارةو

ثالث  هکذا يظهر الغنوص، سطوري واألرمزيلتأويل مضمونه ال و،الديني  لعقلنة المعطیمحاولة

ية بتطور معرفة تاريخ و،الکون األصغرو  فهو معرفة نظرية بقوانين الکون األکبر: محاوالت معرفية

السعادة و هدفها تحقيق الخالص، ثم هو أخيرًا معرفة عملية، نحو الخالص صعوده وسقوطه والعالم

  . ٣»لروحيةا

 نطاق القاموس الفکري العربي اإلسالمي کما أننا ال نؤيد البحث عن المعنی المصطلح للعرفان خارجو

العديد من  بعض أو وأيضًا التسليم بما يذهب إليه المستشرقون بمعظمهم نرفض، رت هذا الفکأدبياو

؛ والدته وال سيما في نشأته، يةإلی مصادر أجنب مسلمين من نسبة هذا اللون المعرفي والالمؤلفين العرب

                                                 
 . ٢٥٦، ص ١٩٦٣ ، دار المعارف، مصر،الثورة الروحية في اإلسالم: ، التصوف أبو العال عفيفي-١
( ، الثقافة العربية دراسة تحليلية نقدیة لنظم المعرفة في: بنية العقل العربي محمد عابد الجابري، - ٢

 . ٢٥٣، ص ١٩٩٢  مرکز دراسات الوحدة العربية، بيروت،،)» ٢«نقد العقل العربي 
 . ١٧٢ مرجع سابق، ص نحو نظرة تکاملية،: األیدیولوجيا.  ٣
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ترکه ن األثر الذي نبحث ع يجب أوًال أن: أعني، علی أساس تاريخي الفيدانتا ال يمکن األخذ به اإل 

 أن نبحث ثانيًا إلی أي حّد تتفق و،ظهر فيه التصوفالوقت الذي  في الفکر اإلسالمي في، الفکر الهندي

کذلک الحال في  و،إلی أصل هندي الحقائق المقررة المتصلة بتطور التصوف مع الفرض القائل برّده

وليد  ن التصوف کان في جوهرهأأو ، ريةالتصوف کان رد فعل العقلية اآل النظرية األخری القائلة بأن

 المذهب الصوفي کانوا من ئ مباداوضعو فإننا يجب أن نثبت أوًال أن الصوفية الذين، العقل الفارسي

علّي النتيجة  ال أعتقد أن أحدًا ممن درس المسألة دراسة تاريخية ينکر و–رأينا  ولکننا قد، أصل فارسي

  . ١ » کذلک إطالقًا أن األمر لم يکن–التي وصلت إليها 

من هنا يمکن القول  و،وضعها المستشرقون لقد کان رأي نيکلسون ردًا حاسمًا علی کافة النظريات التي

التسليم بما ورد  مبرر کاٍف لعدم، المکتوب أو الوثائق التي تثبت وجود هذا التأثير بأن عدم توفر األثر

 خاصة إذا ما أخذنا بعين – من کالم نيکلسون يظهر  کما–مجرد وجود أثر أو تشابه ال يغني  و،فيها

وجود أّي أثر  مما يقوي احتمال عدم، التي تصرح بانتماء هذه الطائفة إلی اإلسالم االعتبار الوثائق

ال داعي إذن ألن نذهب إلی ما ذهب إليه بعض « :يقول أبو العال عفيفي. أجنبي في نشوء هذه الظاهرة

   ؛ اإلسالم يرجع إلی هذا العامل الخارجي أو ذلکأصل التصوف في المستشرقين من أن

 ال سيما إذا کانت العلل، اآلخر إذ من الخطأ البّين أن نقول إن کذا وحده هو العلة في وجود کذا 

 ألن الظواهر العقلية؛ الميادين العقلية أو الروحية أو االجتماعية معلومات من األمور الواقعة فيوال

  . ٢ »لها الظواهر الطبيعية تخضع لقوانين العلية البسيطة التي تخضعجتماعية ال  واالالروحيةو

من شأنه إتاحة المجال ، أّية نظرة مسبقة بعيدًا عن، فإن عدم إغفال المصادر الصوفية أو العرفانية، لذاو

 يظهر من جميع و،تطورها وواضحة عن حقيقة وجود هذا الظاهرة أمامنا إلمکانية تکوين رؤية

هي  و،بينابيع الفکر اإلسالمي  ترتبط– کما ذکرنا –فية أن ظاهرة وجود هذا الطائفة المصادر الصو

 قد وضعت في و،ضوابطها وتضع أصولها و،أساسها قواعدها تبني علی و،تتخذ من اإلسالم تعاليمها
                                                 

. د( عليه أبو العال عفيفي،  علق و، نقله إلی العربيةتاریخه وفي التصوف اإلسالميسون، نيکل. ا .  رینولد -١
 . ١٣-١٢ ص ،)ت . د. م
 . ٥٦ – ٥٥، مرجع سابق، ص التصوف الثورة الروحية في اإلسالم - ٢
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مخالطة الدنيا اخُتَص المقبلون علی  جنح الناس إلی و،ما بعده وفشا اإلقبال علی الدنيا في القرن الثاني 

 تفسير والالکالمو أصوله ودّونت الفقهاء في الفقه وفلما کتبت العلوم... المتصوفةو يةالعبادة باسم الصوف

محاسبة النفس  وفمنهم من کتب في الورع. طريقهم کتب رجال من أهل هذه الطريقة في، غير ذلکو

في کتاب  سهروردي وال»الرسالة«کما فعله القشيري في کتاب ، ترک والاألخذ علی االقتداء في

فدّون فيه ، »اإلحياء«بين األمرين في کتاب  ) اهللارحمه( الّيجمع الغز و.أمثالهم و،» المعارفعوارف«

صار علم و ،شرح اصطالحاتهم في عباراتهم و،سنتهم وثم بّين آداب القوم ،قتداء واالأحکام الورع

ا ُتتلقی من صدور کانت أحکامهم إنم و،عبادة فقط بعد أن کانت الطريقة، التصوف في المّلة علمًا مدّونًا

غير  واألصولو فقه والحديث والمن التفسير، في سائر العلوم التي دّونت بالکتاب کما وقع، الرجال

  . ١ »ذلک

 ظاهرة التشابه بين التصوف أو العرفان نجد في المأثور العرفاني عددًا من النصوص التي تجيب عنو

يؤکد فيه  ما ∗الجنيدال ما نقله ابن عربي عن نذکر علی سبيل المث و،األجنبية بعض المذاهب الروحيةو

   حرص هذه الطائفة علی االلتزام بما جاء في الدين من

بين من ال يؤمن  والذي وقع بيننا فلرفع الشبه«: يقول ابن عربی. تقّيدهم بما أنزل اهللا تعالی و،تعاليم 

 مجاهدتنا وفأصل رياضتنا، عقالءبين ال ووقع فيه االشتراک بيننا إن وعملنا هذا: بالشرائع قال الجنيد

. سنة والکان من علمنا علی الکتاب إنما، ثار الظاهرة علينا واآلوجميع أعمالنا التي أعطتنا هذه العلوم

  . ٢»سنة والبالکتاب علمنا هذا مقيد«: فهذا معنی قوله

 ،تمع اإلسالمينشوء هذه الظاهرة في المج فنحن نکاد نجزم بغياب المؤثرات الخارجية في، بناء عليهو

 ندماج واالبفعل واقع التطور،  أنه حدث في وقت متأخرحفعلی األرج ،إذا کان هناک ثمة أثرو

 ،اإلسالمي في خالل القرن الثالث ثقافي الذي شهده المجتمع والتالقح الفکري والتفاعل وال،الديمغرافي

 »بيت الحکمة« ما يسمی تأسيسه ونشطت في عهد المأمون العباسي بخاصة مع حرکة الترجمة التيو

                                                 
ت . د(األعلمي للمطبوعات، بيروت،  ، منشورات مؤسسةتاریخ ابن خلدونعبدالرحمن بن محمد بن خلدون،  -١
 . ٤٧٨ – ٤٦٧ ص ،)المقدمة(ء األول جزلا، )
   .ـه ٢٩٧سنة  عرفان، مات وال، أحد مشایخ التصوف»سيد الطائفة«الجنيد البغدادي، یلقب  ∗
إبراهيم مدکور، . مراجعة د وتصدیر عثمان یحيی،. د: تقدیم و، تحقيقالفتوحات المکّية محي الدین بن عربي، -٢

، ١٩٨٥ الهيئة المصریة العامة للکتاب، –الدراسات العليا بالسوربون   مع معهدالمجلس األعلی للثقافة بالتعاون
 . ٤٤٤ -٤٤٦الثالث، ص  الجزء
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 ،عن مسائلها وأو المجيبون عنها والمشيرون إليها، بهون بأهل التصوفتشقد کثر أيضًا الم و،الطائفة 

 األوائل ألن؛ ليس بمستحسن منهم ذلک و،کالمًا أّلفه وکتابًا قد زخرفه کل واحد منهم يضيف إلی نفسهو

إنما تکلموا بعد ، نطقوا بهذه الحکم وشاراتاإل أشاروا إلی هذه ومشايخ الذين تکلموا في هذه المسائلالو

 المبادرةو ،حتراف واالوجد والمنازالت والرياضات والالنفوس بالمجاهدات إماتة و،قطع العالئق

ثم ، ثم عملوا به، لعلمقاموا بشرط ا و،طرفة عين جّل وشتياق إلی قطع کل عالقة قطعتهم عن اهللا عزواال

  . ١» عمل والحقيقة والفجمعوا بين العلم ،تحققوا في العمل

انعکاس لبعض المؤثرات األجنبية  أو مجرد، نخلص إلی أن العرفان لم يکن وليدًا هجينًا، هکذاو

في  تي ولدتبل هو أحد النظم المعرفية ال، أو التعاليم الفارسية أو غيرها کالفيدانتا أو األفالطونية المحدثة

استنادًا ، فرض ضوابطه و،وضع قواعدهو ،استمدت أصوله من منابع اإلسالم و،حجر المجتمع اإلسالمي

برزت في  إنما و،فإنها لم تکن ملحوظة أو بارزة في المراحل األولی، األجنبية أما التأثيرات و.إليها

  . کما ذکرنا، مراحل متأخرة

   فةعالقة العرفان بالفلس: المدخل الثاني
 ،بين معرفة تکتسب بالقلب وبالحس ة تکتسب بالعقل أوفذکرنا فيما مضی أن العرفاء ميزوا بين معر

االستدالل و العتمادهم علی البرهان؛ »أرباب العقول«علی الفالسفة صفة  من خالل هذا التمييز أطلقواو

 أنفسهم بالدرجة فخصوا، »أصحاب المعارف«و  »أرباب القلوب«أطلقوا علی أنفسهم صفة  و،العقلي

حين أطلقوا علی  في،  عندهم بواسطة المشاهدةألنها تحصل؛ »حق اليقين«أعني بها  ،العالية من اليقين

ذلک أن ؛ فامتاز العرفان عن الفلسفة، درجات اليقين هو أدنی و.»علم اليقين«ألرباب العقول ما يحصل 

  . تنقية القلب و،النفس ترويض و،فسيةمجاهدات الن والعلی أساس الرياضيات الروحية العرفان يقوم

هناک فرق بين معرفة تنشأ بواسطة و ،ستدالل الذهني واالفإنها تقوم علی أساس البرهان، أما الفلسفة

 نجدنا أمام قضية أخری، هنا و– علی األصلح –القلب أو في القلب  معرفة تنشأ بواسطة و،الذهن

إذ إن من شأن هذا التمييز ؛ المجال ايا األخری في هذاأن تأخذ حيزًا إلی جانب القض و،تستأهل الحديث

 ،عرفان تجاه اآلخر علی المستوی التاريخي والکل من الفلسفة أن يثير قضية تدور حول موقف

  . سلبًا أو إيجابًا، االنعکاسات التي کان قد أدی إليهاو

                                                 
طه عبد الباقي سرور، دار  ومحمود عبدالحليم. د: خرّج حدیثه وقدم له و، حققهاللمعأبو نصر السراج الطوسي،  -١

 . ٢٠ – ١٩، ص ١٩٦٠ مکتبة المثنی ببغداد، والکتب الحدیثة مصر
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ت التاريخية التي شهدها إلی أن التطورا أن نشير، قبل الدخول في الحديث عن هذه القضية، نود هناو

   منذ، المجتمع اإلسالمي

أم علی ، الفتوحات اإلسالمية سواء علی مستوی، الصدر األول لإلسالم حتی القرن الثالث للهجرة 

 تعريف والأو حرکة الترجمة، علی الشعوب األخری غير اإلسالمية أو الثقافي، مستوی االنفتاح التجاري

إعطائها بعدًا آخر  و،األنساق المعرفية في تطوير -  کما هو معلوم–لبالغ  کان لها األثر ا–هي األهم  و–

الخطاب  أن کان السائد أو الغالب الکتفاء بوسيلة المشافهة علی مستوی بعد، تمثل بالجانب المکتوب

 مثل غيره من النظم المعرفية األخری –العرفان  قد کان لذلک أثر کبير في انتقال و،الفکري بشکل عام

إلی مستوی ) الخ ... مشاهدة ،کشف، عشق، وجد، رياضات روحية( الممارسة العملية ن مستوی م–

  .  -  کما يظهر من کالم ابن خلدون المتقدم–التصنيف و عن طريق التدوين، الخطاب النظري

الرابع الهجريين أصبح يمثل نظامًا و في القرنين الثالث يذکر الباحثون في هذا المجال أن العرفانو

 وضع صوفية«: في ذلک کتبت نيکولسون و،نظري وعملي: جانبين ينطوي علی، عرفيًا متکامًالم

بذلک أخذ يحتل موقعًا  و١»يةملالعو رابع نظامًا کامًال في التصوف في ناحيته النظرية والالقرنين الثالث

خری األ  القواعدأصبح يمثل قاعدة معرفية إلی جانب و،اإلسالمي آنذاک ال يستهان به في داخل المجتمع

مذ ذاک بدأت تبرز معالم النظرة الحقيقية التي و ،خالق وال،وجود وال،يعبر عن رؤية تجاه اإلنسان و،فيه

   ينطلق منها العرفاء

وحدة «قد عرفت فيما بعد بنظرية و – کما أسلفنا –يهدفون إلی تحقيقها عن طريق الممارسة الروحية و 

آخر  سيأتي الحديث عنها في موضع و–أصول منطقية دقيقة  واعدذات قو هي نظرية فلسفية و.»الوجود

) ه٢٦١توفي ( نيکولسون فإن أبا يزيد البسطامي بحسب رأي و. قد أخذها العرفاء عن الفلسفة الفارسية–

الوجود التي کان ذائعة  هو الذي أدخل في التصوف اإلسالمي فکرة وحدة« - العرفاء هو من أکابر و–

  أعني نزعة وحدة–هذه النزعة الفارسية الهندية  و،الساسانيين أنحاء فارس حتی زمنذيوعًا عظيمًا في 

) النزعة نحو المعرفة اإللهية( »الثيوسوفية« کما أن النزعة،  من خصائص التفکير الشرقي–الوجود 

جانبه  يمکن القول بأن العرفان أخذ يتجه في، منذ ذلک الحين و.٢»اليوناني من خصائص التفکير

بهدف توظيفها في التعبير عن المضمون  قواعد الفلسفية والوفقًا لألسس، ظري لبناء نسقه المعرفيالن

العرفان متميزًا  فقد بقي. يکن کافيًا في جعل العرفان جزءًا من الفلسفة العقلية إال أن ذلک لم، المعرفي له

  : هما، من ناحيتين أساسيتين

ال شأن  وهو أمر لم تقّره الفلسفة و،المعرفة ج رئيس في اکتساباعتماده علی القلب کمنه: الناحية األولی

  . االستداللو مفهومات الذهنية عن طريق البرهان والُيعنی بحرکة الفکر ذلک أنه؛ للفيلسوف فيه

                                                 
 . ٢١، مرجع سابق، ص تاریخه و  في التصوف اإلسالمي- ١
 . ٢٤  المرجع سابق، ص - ٢
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بينما تنطلق ، يهدف إلی الوصول للوحدةو ،إن العرفان ينطلق من مبدأ الوحدة الوجودية: الناحية الثانية 

  . تهدف إلی الوصول للکثرة و،الوجودية بدأ الکثرةالفلسفة من م

وثائق  وال کما يظهر من النصوص–الفلسفة و قد کان لهذا التمايز أثره علی مستوی العالقة بين العرفانو

يطلق علی و ،فلسفة عقلية: األثر بشکل بارز في انقسام الفلسفة إلی قسمين يظهر هذا و–التاريخية 

يعتبر  و.»اإلشراقيين«يطلق علی أصحابها لقب و ،فلسفة قلبية إشراقيةو ،»المشائين«أصحابها لقب 

أبلغ تعبير عن ) ه ٥٩٠ – ٥٨١قتل بحلب سنة ( السهروردي الذي يلقب بالشيخ المقتول شهاب الدين

حکمة «: يقول السهروردي. لمدرسة الفلسفة اإلشراقية هو المؤسس و،الخالف القائم بين الفلسفتين

 ،المشارقة الذين هم أهل فارس مة المؤسسة علی اإلشراق الذي هو الکشف أو حکمةأي الحک ،اإلشراق

 حکمتهم کشفية ذوقية فنسبت إلی اإلشراق الذي هو ظهور األنوار ألن؛ هو أيضًا يرجع إلی األولو

 کان اعتماد الفارسيين في الحکمة علیو .فيضانها باإلشراقات علی األنفس عند تجردها ولمعانها والعقلية

والبرهان ال  فإن اعتمادهم کان علی البحث، شيعته واليونان خال أرسطو کذا قدماء و،کشف والالذوق

  . ١»غير

   أن السهروردي کان أحد أتباع الفلسفة، الجدير ذکرهو

: السهروردي ذلک بنفسه حيث يقول يذکر و،قد صنف العديد من المؤلفات استنادًا إليها و،المشائية 

 ،إليها شديد الذّب عن طريقة المشائين في إنکار هذه األشياء عظيم الميل  کانصاحب هذه األسطرو«

خدمة  ويقنعه الحجة فعليه بالرياضات لم ومن لم يصّدق بهذا و.کان مصّرًا لو ال أن رأی برهان ربهو

  . ٢ »أصحاب المشاهدات

کان «: الکشف القلبي في قولهعلی أساس  يبدو جليًا ماهية موقف المشائين من الفلسفة اإلشراقية القائمةو

يقول محمد ، بالتأکيد هو موقف سلبي و،»المشائين في إنکار هذه األشياء العظيمة شديد الذّب عن طريقة

أما موقف الفلسفة المشائية تجاه و«: لصدر الدين الشيرازي خواجوي في مقدمته علی کتاب مفاتيح الغيب

نعني  و،نفي أقليًا والفي اإلنکار قد يتمثل وکما، ر أکثريًايتمثل في عدم اإلقرا، فموقف سلبي، العلم هذا

 لم تؤمن بمعطيات و،شهود والهذه الفلسفة لم تقّر أصول المکاشفة أن: الموقف السلبي تجاه العرفانمن 

 ،معطيات يجوز اإليمان المنطقي بهاو ،بمثابة أصول يجوز بناء المسائل العلمية عليها، تلک األصول

  . ٣»ترفض کل قيمة لمعطيات علم العرفان وهذه الفلسفة تنفي الخطوط فيقد يشاهد بعض و

   لم يکن موقفًا عامًا من جميع، إن هذا الموقف السلبي المتبادل

العديد من الفالسفة کانت لهم ميول  فقد کان معروفًا من الناحية التاريخية أن هناک، فالسفة والالعرفاء 

 کما أن هناک العديد من العرفاء قد تعاملوا مع، ني أو اإلشراقيالعرفا واضحة أو أکيدة تجاه المنهج
                                                 

، قم، للسهروردي المقتول الشيرازي، شرح حکمة اإلشراق المشهور بقطب الدین مسعود محمد بن -١
 . ١٢ص ) ت . د( انتشارات بيدار، 

 . ٣٧٢ – ٣٧١  المرجع السابق، ص - ٢
محمد : قدم له وصححه ،مفاتيح الغيب مع تعليقات للمولی علي النوريي، رازصدر الدین الشي:  راجع-٣

 . کز: ، أبجدیًا١٣٦٣ تحقيقات فرنسکي، وخواجوي، مؤسسة مطالعات
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، سهعبر عنها بنف، ميول أکيدة تجاه اإلشراق فإن هذا األخير کانت له، من أبرز الفالسفة أيضًا ابن سيناو

وضع رسالة في  باحثين لم يستعبدوا أن يکون من السابقين إلی والالمستشرقين بل إن عددًا غير قليل من

من بين المؤلفين العرب الذين کتبوا عن «: المستشرقين هو أحد و،يقول کاراداي فو. الحکمة المشرقية

الحکمة «کمة اإلشراقية هي الح  الذي تنسب إليه رسالة في»ابن سينا«اإلشراق لم يکن أشهر من  حکمة

  . ٢»کان في جوهره من أنصار حکمة اإلشراق ذي يقال عنه أيضًا أنه وال،»المشرقية

و «:  يقول ابن سينا»منطق المشرقيين« ففي کتابه. البن سينا کالم صريح يقوي ما احتمله کاراداي فوو 

أو  ال نلتفت فيه لفت عصبية وحث فيهأن نجمع کالمًا فيما اختلف أهل الب فقد نزعت الهمة بنا إلی، بعد

قلة  ومتعلمو کتب اليونانيين إلفًا عن غفلة ال نبالي من مفارقة تظهر منا لما ألفه و،هوی أو إعادة أو إلف

أن اهللا لم يهد  کتب ألفناها للعاميين عن المتفلسفين المشغوفين بالمشائين الظانين لما سمع منا في و،منهم

ال  و،)المنطق( من العلم الذي يسميه اليونانيون ثم قابلنا جميع ذلک بالنمط ... ملم ينل سواه وإال إياهم

طلبنا  وعصی علی ما و فوقفنا علی ما تقابل– حرفًا حرفًا –المشرقيين اسم غيره  يبعد أن يکون له عند

المشتغلون بالعلم شديدي االعتزاء إلی  لما کان و.زف ما زف وفحق ما حق، لکل شيء وجهة

  . ٣»تعصبنا للمشائين وفانجرفنا إليهم، مخالفة الجمهور وشق العصا  من اليونايين کرهنا»ائينالمش«

بصفة  وانطبعت معالجاتهم بصبغة فلسفية صدر الدين الشيرازي قد و المقابل نجد أمثال ابن عربيوفي

ة علی قاعد ستتأس، يعتبر ابن عربي صاحب مدرسة في العرفان و،الشيرازي صدر الدين، خاصة

  .  التي أشرنا إليها سابقًا»الوحدة الوجودية«

   يعتبره عدد من الباحثين أول من وضع أسس العرفان النظريو

 أکبر عرفاء –ابن العربي  أحيانًا يقال و–کان محي الدين «: يقول مرتضی مطهري، أو الفلسفي 

 سالمي من بدوتکامل العرفان اإل، حتی أنه لقب بالشيخ األکبر ،ال بعده ولم يبلغ مبلغه أحد قبله، اإلسالم

کان هذا التطور  و،أضافوا إليهو ظهوره قرنًا بعد قرن ظهر في کل قرن عرفاء کبار طوروا العرفان

فإنه أدخل العرفان مرحلة جديدة ، في القرن السابع بلغ نهاية کماله علی يد محي الدين العربي وتدريجيًا

                                                 
 . ٣٥٥ص  ،١٩٩٣، دار الحق، بيروت، إسهام وعطاء: إیران واإلسالممرتضی مطهري،  -١
  دراسات: اإلسالميةالتراث اليوناني في الحضارة عبد الرحمن بدوي، :  راجع-٢

 –دار القلم  و الکویت،–المطبوعات  وکالة: یطالية، الناشر واإلترجمها عن األلمانية والمستشرقين ألف بينهالکبار 
 . ٢٦١، ص ١٩٨٠بيروت، 

 ه، ١٤٠٥ إیران، –النجفي، قم  ، منشورات مکتبة آیة اهللا العظمی المرعشيمنطق المشرقيينابن سينا،  -٣
 . ٣ -٢ص 
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سخط عدد ، توضيح القضايا العرفانية الغامضة قد أثار اتجاه ابن عربي إلی اعتماد األسلوب الفلسفي فيو

فبغض يراه وليًا  ،اختلف الناس بشأنه«: في ذلک يقول مطهري و،المعاصرينو السابقين، من النقاد

فيه  و،٢»أو مميت الدين، ماحي الدين: يدعونه والکفر ينّزله آخرون حتی حد و،ًال أو قطب األقطابکام

إنما يشبه في ، الفلسفي مسلمًا و محي الدين بن عربي ليس علی اإلطالق في تصوفه«: انشار يقول علي

  إنه–سالم في شيء  ال يمثل اإل–سينا فيلسوف اإلسالم کما يّدعي  فابن، التصوف ابن سينا في الفلسفة

 کما يدعي بعض مؤرخي –مسلمًا   کذلک محي الدين بن  عربي ليس صوفيًا–امتداد للفلسفة اليونانية 

   إن تصوفه ينتهي بسرعة. هو فيلسوف ال يمثل اإلسالم في شيء إنما و،فکر اإلسالمي والالتصوف

  . ٣»يخالف کل دين وخطيرة إلی مذهب فلسفي يخالف اإلسالم 

قد شّيد  و،فلسفة والالعرفاني جمعًا بين العرفان فهو من أبرز أصحاب االتجاه،  الدين الشيرازيأما صدر

إن « إذ –الباحثون   کما يقول–لم يشهد لها التاريخ مثيًال ، بمال صدرا فلسفة خاصة الشيرازي الملّقب

 ،سينائية وال،وئيةهي الحکمة المشائية األرسط: طرق فلسفة المولی صدرا من جهة تشبه ملتقی أربعة

  . ٤ »المفاهيم الکالميةو  لمحي الدين ابن العربييعرفان النظر وال،اإلشراقية السهروردية حکمةوال

قدرة هذا الفيلسوف علی الجمع بين مختلف  لعلي حرب کالم بليغ في مدح فلسفة المال صدرا يظهر فيهو

شک أنه مع  و ال«:  يقول»حکمة المتعاليةال«الروحية في فلسفته التي أطلق عليها و األنماط الفلسفية

إجراءاتها في العصر  وتکتمل شروط الفلسفة صدر الدين الشيرازي الذي کان معاصرًا لديکارت

منها أنطولوجيا  يمثل کل واحد، هذا الفيلسوف االشتغال علی أربعه محاور کبری إذ يتم مع؛ اإلسالمي

 النبوة، الحکمة المشرقية، فلسفة الماورائية وال،لمنطقا :هي و،نمطًا من أنماط الکينونة: نعني، خاصة

استطاع أن يستجمع کل تلک  أن الشيرازي، حق وال ...العرفان الصوفي أو الممارسة العشقية ،يوحوال

   المحاور علی اختالف أصولها

، »الحکمة المتعالية«فلسفي سماه  عناصرها في مجموع وأن يؤلف بين موادها و،مراميها ومناهجهاو 

 تبلغ وحقًا إن هذه الفلسفة تکتمل، عرفته الفلسفة في عهدها اإلسالمي أکمل بناء فکري ويمکن عّده أشمل

 معالجًا، مفهومية ال نظير لها من قبل الذروة في هذا الکتاب الموسوعة الذي يحشد فيه الشيرازي ترسانة

األمور  مستقصيًا بذلک، لی نفسهالقضايا التي طرحها الفکر اإلسالمي عو ة کل الموضوعاتبمهارة فائق

ولکن الذروة إيذان ، شيء علی ما قيل بحيث يبدو من غير الممکن إضافة أي؛ حتی نهايتها القصوی

أصبح  ثمة عالم معرفي کامل قد استنفد أغراضه مع الشيرازي بعد أن ،نکفاء واالأي بالتراجع، النهاية

                                                 
 . ٤٣٧، مرجع سابق، ص إسهام وعطاء: إیران وإلسالما - ١
 .  المرجع السابق نفسه- ٢
 . ١٨ -١٧، ص ٣، ج ١٩٦٥ ، دار المعارف، مصر،نشأة الفکر الفلسفي في اإلسالمعلي سامي النشار، . د -٣
 . ٣٨٧، مرجع سابق، ص إسهام وعطاء: إیران واإلسالم - ٤
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منهج البحثي القائم علی  والالکشفي بين المنهج صدر الدين الشيرازي صراحة عن جمعهقد عبر و

 و نحن قد جعلنا مکاشفاتهم الذوقية مطابقة«: في هذا الصدد يقولو .ستدالالت العقلية واالالبراهين

أو تقليد ، ذوق والعلی مجرد المکاشفة ال ُيحمل کالمناو«:  موضع آخر يقولفي و.٢»للقوانين البرهانية

   فإن مجرد الکشف غير کاف في، براهين والتزام القوانين والالحجج الشريعة من غير ممارسة

  . ٣»نقصان عظيم في السير کما أن مجرد البحث من غير مکاشفة، السلوک من غير برهان 

مسارًا مختلفًا عنه مع السهروردي في الفلسفة  ه العالقة مع المال صدرا اتخذيمکن القول بأن اتجا، هکذاو

قرابة ال تنفصم  شائج وصلة وعارف العظيم نستطيع القول بأن ثمة والهذا الفيلسوف بفضل و،اإلشراقية

ًا استقطاب والمال صدرا تمثل المدرسة األکثر رواجًا قد أصبحت فلسفة و،قائمة بين االثنينعراها أضحت 

  . خصوصًا في إطار الفکر الشيعي، کشفية والالفلسفية لذوي االتجاهات

أود اإلشارة إلی أن ، الکفاية حول طبيعتها قبل أن نختم حديثنا حول ماهية العالقة التي أسهبنا بما فيهو

 بين صدرا قد ذکروا عددًا من األمور التي تمثل نقاط التقاء مدرسة المال الحکماء المعاصرين أتباع

إمکانًا للبحث أو الکشف عن  و،معرفية يستطيع کل منهما أن يفتح من خاللها آفاتًا، عرفان والالفلسفة

  ٤: مايليبهي تتلخص  و،يمکن ألحدهما مستقًال أن يتوصل إلی حلها العديد من الغوامض التي ال

  

  الدعم الذي تقدمه الفلسفة للعرفان: أوًال
هذا  و.خالق والالمعرفية الکافية حول الوجود ضي توفر المادةتني تقإن القيام بمحاولة الکشف العرفا - أ

   ،أمر ال يؤّمنه العرفان

   

  . هو من اختصاص الفلسفةو

  . إضافة إلی الشرع، المرجع فيه هو العقل ،إن الميزان في تحديد مدی صوابية الکشف أو عدمه - ب

 فإن – کما سنبّين –للتوصيل أو اإلفهام  غير قابلة، إن العرفان لما کان ممارسة فردية وجدانية - ج

 تتطلب من العارف، الذهني القائم علی أساس التبرير العقلي المقبول محاولة التوضيح أو التوصيل

  . استخدام المعدات الفلسفية في هذا السبيل

  

  الدعم الذي يقدمه العرفان للفلسفة: ثانيًا
                                                 

 . ٩٩ - ٩٨، ص ١٩٩٣بيروت،   المرکز الثقافي العربي،،)٢(حقيقة ل وا، سلسلة النص، نقد الحقيقة علي حرب-١
 . ٢٦٣ص ، ٦ ج ،١٩٨١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الحکمة المتعالية في األسفار األربعة -٢
 . ٣٢٦ص ، ٧ المرجع السابق، ج - ٣
دالمنعم الخاقاني، دار عب محمد: ، ترجمة، المنهج الجدید في تعليم الفلسفةمحمد تقي المصباح:  راجع-٤

 . ١١٦، ص ٢، ج ١٩٩٠التعارف للمطبوعات، بيروت، 
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و ال عالقة لها بما وراء ذلک من الممارسات  ، العقليةبراهين والإن الفلسفة تقف عند حدود االستدالالت

في طرق أبواب  يفتح إمکانًا للعقل والعرفان يمثل التطبيق العملي لما يصل إليه العقل فإن، لذا و،الروحية

  . تسهم في توسعة نطاق الفلسفة و،يغتني بها، أخری

سندًا  ونية أن تکون مؤيدًا عينيًاالعرفا يمکن للمشاهدات، إن ما تثبته الفلسفة عن طريق البراهين

 . يفهمه الفيلسوف بعقله يشهده العارف بقلبه بذلک قيل بأن ما و،لصحتها

يکشف ما يحجبه الخطاب الفلسلي من  إن الخطاب الصوفي«: يخلص ذلک کله ما قاله علي حربو

  . ١ »يکشف عن الالمعقول الذي ينطوي عليه العقل الفلسفي ذاته من ثم فهو وأوجه الکائن

   خيرًا إلی أن تجربة الکشف الروحي التي شهدها المجتمع أنبهنو

   

  : هي تتلخص أيضًا بما يلی و،اإلسالمي اتخذت أشکاًال مختلفة

يمارسها عن ، الحقيقية للعارف هو في نظر العرفاء التجربة و:العرفان أو التصوف العملي - األول

يعتبر هذا النوع من  و،ة المجاهدات الروحيةبواسط، صقلةو تنقية القلب و،طريق ترويض النفس

قبل بروز الظاهرة ، للهجرة استمر بمعزل عن الجانب النظري حتی القرن الثاني، عرفانًا تقليديًا ،العرفان

إن کنا نجد في  و،مستوی العالقة مع الفلسفة أو موقفه منها لذا لم نسّلط عليه الضوء علی و،الفلسفية

  . دلة واألعقل إلی الموقف من الألوائل ما يشيرا تعبيرات

 للنظريات التي استند إليها أصحابها تخلف أشکاله تبعًا و: العرفان أو التصوف النظري–الثاني 

  : نستطيع تحديدها باألشکال التاليةو

 ،األمور المتعلقة بالعرفان العملي السابق نقصد به العلم الذي ُيعنی ببيان و:العرفان النظري الساذج -١

أمور  هذا النوع ال يتعرض إلی أية و،الخ ... منطلقاته وأبعاده و،و ضوابطه ،أصوله ون قواعدهيبّيو

  . يسمی بعلم العرفان و،أخری خارج نطاق العرفان نفسه

 : هو علی أنواع ثالثة و:العرفان النظري الفلسفي - ٢

 ی أساس نظرية النورتقوم عل و،الکشفو هي تفصل بين الفلسفة و:الحکمة اإلشراقية: النوع األول

هذا بيتني قاعدة  و علی«: يقول السهروردي. کما ذکرنا، شهاب الدين السهروردي مؤسسها و،ظلمةوال

تعتبر  و،لهذا الحکمة اتباعها و.٢» ...الفرس مة التي کانت طريقة حکماءلظ والاإلشراق في النور

   مدرسة متميزة عن

   

اإلشراقيون هم الخلف الروحي «  هنري کوربانيقول، غيرها من المدارس العرفانية األخِری

 أول هؤالء اإلشراقيين من حيث. في إيران علی األقل حتی أيامنا هذه يستمر هذا الخلف و،للسهروردي

                                                 
 . ١٠٠، مرجع سابق، ص نقد الحقيقة -١
 . ١٧ -١٦، مرجع سابق، ص شرح حکمة اإلشراق - ٢
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لبيان النواحي العقلية ، عد الفلسفيةالقوا هو الذي يعتمد و:العرفان الفلسفي عند ابن عربي :النوع الثاني

قادمة علی ال خالفًا للمدرسة اإلشراقية، »وحدة الوجود«علی أساس ما يسمی  يبني نظريته و،في الکشف

  .  -  کما ذکرنا–ظلمة  والأساس النور

قة قبل محي الدين ابن نظرية کاملة متس لم تظهر فکرة وحدة الوجود في صورة«: يقول أبو العال عفيفي

في  آخر و ظهرت بعض االتجاهات نحو هذه النظرية نجدها بين حينإنو ،٦٣٨عربي المتوفی سنة 

 دعائم مذهب کامل في وحدة الوجود ن ابن عربي أول من أرسیلم يک و،أقوال الصوفية السابقين عليه

الوجود نثرًا  لم يأت بعده ممن تکلموا في وحدة و،الممثل األکبر لهذا المذهب حسب بل ظل حتی اليومو

    کان متأثرًا به أو ناقًال عنه أو مرددًا لمعانيهالإأو شعرًا 

   

  . ٢»بعبارات جديدة

 کما –متميز من العرفان  وخاص هو نوع و: علی أساس الحکمة المتعاليةالعرفان القائم: النوع الثالث

مع الفلسفة  فيه انصبت مختلف األنواع العرفانية في بوتقة واحدة و،الشيرازي  أسسه صدر الدين–ذکرنا 

صدرا هو أول من برهن عليه من  والمال.الوجود تقوم هذه الحکمة علی مبدأ أصالة و،البحثية البرهانية

 أستاذ حتی منذ الکندي،  کان السائد القول بأصالة الماهية بين الفالسفةحيث ؛عرفاء والسفةالفال

مال إلی  و الرأي حتی استبانت له الحقيقةفي هذا کان صدرا متابعًا ألستاذه و.»الميرداماد«صدرا المال

. ته الفلسفية تقريبًااستدالال حجر األصلي لجميع والترّسخ فيها حتی جعلها األصل األولو ،أصالة الوجود

انکشف لي تأّصل الماهيات حتی هداني ربي و والوجود إني کنت شديد الذّب عنهم في اعتباريةو«

. ٣»الواقعة في العين هو أن الموجودات هي الحقائق المتأصلة و،أن األمر بعکس ذلک انکشافًا بّينًا

إال أّنه لم يکن مبرهنًا عليه ، معتقدًا بها والعرفاء اإلسالميين القول بأصالة الوجود کان مشهورًا بينو«

  . ٤» الحکمة المتعالية کما في

   عالقة العرفان بعلم اجتماع المعرفة: المدخل الثالث
يفات االمتض( دراسة الترابطات«غورفيتش علی حد تعبير جورج، يقصد بعبارة علم اجتماع المعرفة

Corrélations (داخل  اع المختلفة بين الدقائق المختلفة لألشکالالتي يمکن قيامها بين األنو الوظيفية
                                                 

 نصير مروة:  ترجمة،)١١٩٨ ( تاریخ الفلسفة اإلسالمية منذ الينابيع حتی وفاة ابن رشد هنري کوربان، -١
، ص ١٩٨٣مير عارف عامر، منشورات عویدات، بيروت،  واألالصدر اإلمام موسی: قّدم له وجعهحسن قبيسي، راو

٣٢٥ . 
  . ١٨٧، مرجع سابق، ص التصوف الثورة الروحية في اإلسالم  -٢
 . ٤٩، ص ١، مرجع سابق، ج الحکمة المتعالية: راجع -٣
 ص ،)مقدمة محسن بدارفر( ش؛  .ـه١٣٦٦م، ، انتشارات بيدار، قتفسير القرآن الکریمصدر الدین الشيرازي،  -٤

٣٢ - ٣١ . 
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 ،تطورها أو انحدارها و،نشوئهاو فعلم اجتماع المعرفة يبحث في عالقة المعرفة من حيث تکونها

 ذلک انطالقًا من و،طر المجتمعية المتنوعةمن بين األ، مجتمعية معينة في أطر، جمودها وانحسارهاو

إنها انعکاس جدلي لحيثيات الحياة في  بل، ليست فهمًا مجردًا أو تصورًا بحتًا«أن المعرفة الناشئة للفرد 

عقلية  فإن. ٢»عملية ال مجردة، إلی مسالک اجتماعية في الحياة اليومية کما أنها تؤدي، أذهان البشر

هي  و،ينتمي إليه ويولد أو يوجد فيه الفرد تنشأ من التصورات الجماعية السائدة في المجتمع الذي

   ؛تصورات تتخذ طابعًا إلزاميًا

   

حد أنه يغدو تفکير الفرد وفقًا لعقلية  الی، ن عقلية الجماعة تفرض نفسها علی الفرد المنتمي إليهابحيث إ

 بالتالي إعالنًا عن الهوية و،اندماج فيها وإعالن انصهار و،إليها الجماعة تعبيرًا عن حال االنتماء

  . الجماعية التي يحملها

 )االنتساب إلی أحد األجناس البشرية ،اللون( عرقإن دراسات العلوم االجتماعية الحديثة تری أن ال«

، مستوی الفرد فعلی ... الدولة هي العوامل الرئيسية التي تحّدد هوية الشعوبو رض واألدين والثقافةوال

، أما علی المستوی الجماعي، جزءًا من هويته -) ذکر أو أنثی( ه مثله مثل جنس–يعتبر لون الشخص 

أما  ... لبشريةا  أحد مالمح الهوية الجماعية لشعب من الشعوب أو لمجموعةبالتأکيد فلون البشرة يمثل

فاللغة کأهم عنصر من العناصر . يحتاج إلی إطناب فاألمر ال، جماعة والالثقافة کعامل لتحديد هوية الفرد

ساب القوم أما انت ... الجماعة الثقافة في المجتمعات البشرية تلعب دورًا بارزًا في توحيد المکونة لظاهرة

 حاسم هو اآلخر في جعلهم يشعرون بأنهم يشترکون في هويةو فإنه عامل حساس، إلی الديانة نفسها

شعوب  والفيها المجموعات البشرية التي تسکن) الوطن( مما ال شک فيه أن األرض و ...جماعية واحدة

 جماعات في التساکن علیوال فاشتراک األفراد ... الهوية الجماعية لها تمثل عنصرًا أساسيًا في تکوين

ال يمکن إيفاء مناقشة  و ...الجماعية لهم أرض واحدة يمثل بالتأکيد عامًال حاسمًا في بلورة مالمح الهوية

    ...الجماعية من دون التعريض إلی دور مفهوم الدولة بمعناه الحديث العوامل المحددة للهوية

االجتماعي الذي تتدخل الدولة الحديثة  ي في محيطهمفاألفراد والجماعات يتأثرون بکل تأکيد بما يجر 

الحتمية  شعوب تتأثر في العمق بقوانين والجماعات والثم فهوية األفراد من و،بقوة في إرساء معالمه

                                                 
 المؤسسة الجامعية للدراسات ،٢خليل أحمد خليل، ط: ، ترجمةاألطر االجتماعية للمعرفةجورج غورفيتش،  -١
 . ٢٣، ص ١٩٨٨توزیع، بيروت،  وال النشرو
  .٢٨ص  ١٩٩١، جروس برس، بيروت، تاریخ وال، المعرفة المجتمعدریک معتوقیفر. د -٢
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قائمة األسئلة اإلشکالية المطروحة في  هو يندرج في و،ة سؤال محوري في هذا المقام يفرض نفسهثم

مستويات   في العرفان إلقامة عالقات أو ترابطات مع حقول فيةإمکاني هل ثمة«: مقدمة هذا المبحث

بمعنی آخر  و،يرينإنهما ينتميان إلی حقلين متغا إذ»تحديدًا هنا مع علم اجتماع المعرفة؟ و،معرفية أخری

نبحث في مصادر  ال يعنينا هنا أن والقدسي أو المسائل الدينية من منظور اجتماعي؟ هل يمکن قراءة

 ينتمي إلی صنف، کما يراه درکهايم، لنفترض مسبقًا أن الدينو ،من أين هو مستمد و،الديني الذي ندرسه

تنتمي إلی واحد من هذين ، فکريةو ةينظرًا ألن األمور جميعًا من فعل؛ هو صنف المقدسات«، واسع

محميًا و ،نظرًا لکونه معزوًال علی حدة؛ ف إليهتعر والفالمقدس يسهل تعيينه ،نافل والقدسمال: الصنفين

فهو يعطي هنا ، عليها الممنوعات علمًا أن األمور النافلة هي تلک التي تنطبق، من الممنوعات

   نفس الوظيفة] التابو [ للمحرمات 

 »تعبر عن طبيعة األمور المقدسة إن المعتقدات الدينية هي تلک التصورات التي«ها ماريت يطالتي يع 

  . »السلوک التي تعّين للمرء کيف يجب أن يتصرف حيال المقدسات قواعد«کما أن الطقوس هي 

لذا يقترح ؛  في معيار درکهايمسشأن مقد ألن کليهما؛ دين والإن هذين التعريفين يصحان علی السحر

لدين بال  فال وجود، إنه شأن اجتماعي، إن الدين دائمًا جماعة: فيقول، بينهما علينا معيارًا آخير للتمييز

 فالعالقة التي تنشأ بين الساحر، له کنيسة أما السحر فله أناس يتعاطونه دون أن يکون،  أو کنيسةةبيع

الدين سستام « ف ختامي للدينهکذا نصل إلی تعري و،بعالقة الطبيب بالمريض متعامل معه شبيهةوال

 ،أي بجملة من األمور التي تعزل علی حدة، بالمقدسات ممارسات المتعلقة والموحد من المعتقدات

في جماعة معنوية واحدة  ممارسات توّحد جميع الذين يتبعونها وهي معتقدات و،عليها الحرم ُيضربو

  . ٢»]أو کنيسة [ تسمی بيعة 

إن الديني هو  و،في جماعة ينتمي إليها رًا من عناصر الوعي لدي فردفإن القدسي يمثل عنص، وهکذا

 عالقات تقيم و،تمارس طقوسًا وتنتظم في مؤسسات، جماعة إنسانية عامل حاسم في تحديد هوية

 من خالل التزامهم بقيم هذه الجماعة و،أواصرهم شد وبما يؤدي إلی تماسکهم، تفاعالت بين أعضائهاو

   يتم االعتراف بهم کأعضاء و،ن علی هويتهملو معها يحصتفاعلهمو تهااممارسو

بحکم أنه ، الترابطات القائمة فيه إّلا أن ما يميز القدسي أو الديني هو في النظم أو، في داخل الجماعة 

 بحيث إن؛ مخلوق والترابطاته انطالقًا من العالقة القائمة بين الخالقو يقيم عالقاته و،نظمه ويؤسس بناه

، االجتماعية / في عقليتهم الفردية بالتالي و،رابطًا أساسيًا في عالقات أفراد المجتمع وثل بعدًاالخالق يم

                                                 
، الحدیث نموذجًا المجتمع التونسي: إشکالياتها وفي محددات الهویة الجماعيةمحمود الذوادي،  -١

  . ما بعدها و٣١، ص ١٩٩٧ ،٢١٧المستقبل العربي، مرکز دراسات الوحدة العربية، العدد 
يسي، دار حسن قب: ترجمة ،دیانة البدائيين في نظریات األناسين: األناسة المجتمعيةإیفنز بربشارد،  -٢

  . ٢٢٠ -٢٢٩، ص ١٩٨٦الحداثة، بيروت، 
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، علم اجتماع المعرفة وموجودة بين العرفان فاتلبوسعنا القول إن إمکانية إقامة مثل هذه التآ، من هنا

 ،مدار اجتماعي إنما هو انعکاس يتولد في و،مجرد سلوک معرفي مجرد أو محض ليس، ألنه باختصار

   ،ممارسات خاصة وه کذلک بتطبيقاتيعتبر عنو

مدارات اجتماعية مفترضة تطبيقات  بإمکاننا أن نلمس في و،نسقًا اجتماعيًا مستقًال وبوصفة نظمًا 

  . مذاهبهم المتنوعة وهودة لدی فئات الصوفيةکانت مع کالتي، اجتماعية لعقلية العرفان

سائر طبقات أصحاب الثقافة اإلسالمية  للعرفاء مفارقة مهمة عن«قد کان ، فعلی حد ما ذکره المطهري

باإلضافة إلی  –هي إنهم  و ...شعراء والدباء واألفالسفة والمتکلمين والالفقهاءو  المحدثين وکالمفسرين

 أوجدوا فرقة –کتب مهمة  وعلماء کبار بينهم ظهور و، باسم العرفاءعلمية وتکوينهم طبقة ثقافية

؛ غيرهم والحکماءو کالفقهاء، تختلف عن سائر طبقات أصحاب الثقافة، عالم اإلسالم اجتماعية خاصة في

داب في  واآلهناک سلسلة من األفکار و...سائر الطبقات  متميزة عنالذين ليسوا سوی طبقة ثقافية غير 

، غيرها والخانقاتو سکنی في التکايا وال،لحية والکيفية شعر الرأس وزياء واأل،األلبسةو المعاشرات

 عرفاء لم –ال سيما في الشيعة  و–کان هناک ، نعم، اجتماعيةو تصبغهم بصبغة فرقة خاصة مذهبية

هذه العرفاء الحقيقيون هم و ،هم مع ذلک متشددون في سلوکهم العرفاني و،ميزة عن اآلخرين تکن لهم

  . ٢»أوجدت عشرات البدع ومئات اآلداب ليس تلک الفرق التي اخترعت و،الطبقة

بأنه لم يکن لعرفانه ، ذکرهم المطهري بأمکاننا أن نعتبر أن الخميني واحد من هؤالء العرفاء الذينو

   ميزة في عادات أو ممارسات

بالتالي اعتبر أن  و،طبيقية للعرفانت کأشکال، حيث التزام بقواعد التشريع اإلسالمي؛ تطبيقات العرفانو 

 ،شرعيًا وأن يجعل من ظاهرة إنسانًا عاقًال«فعلی السالک . الحقيقة مظاهر الشريعة تؤدي إلی بواطن

نسان الشرعي هو الذي  واإل،إنسان  بأن هذا الشخص– بحسب الظاهر –عقل  والبحيث يحکم الشرع

 أن يقتدی و،)ص( کظاهر الرسول األکرمأن يکون ظاهره و،الشرع ينظم سلوکه وفق ما يتطلبه

؛ هذا أمر ممکن و،ما يترک ويفعل في جميع ما و،سکناته وهيتأسی به في جميع حرکات و،)ص(بالنبي

                                                 
  . ٢٤٢المرجع السابق، ص  - ١
  . ٤١٨ -٤١٧، مرجع سابق، ص إسهام وإیران، عطاء و اإلسالم- ٢
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التطبيقية للعرفان التي تتجلی في نفس  ذا النص يعبر بوضوح عن طبيعة النظمال مراء في أن هو 

، إليها الخميني تحديدًا في التشريعات اإلسالمية التي ينتمي و،المجتمعات اإلسالمية التطبيقات الدينية في

الخميني يعبر ايضًا عن المنهج المعرفي الذي يعتمده  کما أن هذا النص. أعني المذهب اإلسالمي الشيعي

القول بأن العرفان يمثل  بحيث في اإلمکان؛ المعرفة أو توليدها في إطار العرفان اإلسالمي في إنتاج

  . التي ينتمي إليها الجانب المعرفي لعقلية العارف االجتماعية

  

  خصوصية المنهج العرفاني: المدخل الرابع
  عند اإلمام الخميني

أي منهما  و»المنهج« و»الموضوع«أسبقية  مناهج حول تحديدبغض النظر عن الجدل القائم بين علماء ال

يمتاز بها  فإن ما يهمنا في األساس هو بيان الخصوصية المنهجية التي، اآلخر يؤثر في تحديد نوعية

الطريق « هو –فخر الدين الرازي   علی حد تعبير–علمًا بأن المنهج . خطاب الخميني العرفاني

الطريق  هو و.في أشد معانيه عمومية هو وسيلة تحقيق الهدف«اصر المع في االصطالح و.٢»الواضح

   أما معناه الفلسفي علی وجه. المحدد لتنظيم النشاط

الفعلية من الموضوع المطروح  فالمنهج هو طريق الخروج بالنتائج. فهو وسيلة المعرفة، التخصيص 

  . ٣»للدراسة

 بفضلهما تتحدد معالمه، متکاملين متالزمين ،إن المنهج بهذا المعنی ينطوي علی جانبين متناسقين

 أداة يتمثل في أنه، ظاهر مرئي، أحدهما. أبعاده أو مراميه ومساربهو مسالکه وتتوضح اتجاهاتهو

  . يستعين بها علی تأدية أغراضه، وسيلة إجراء بيد الباحثو

                                                 
، ص ١٩٩١للمطبوعات، بيروت،  السيد محمد الغروي، دار التعارف: ، ترجمةاألربعون حدیثًااإلمام الخميني،  -١

٢٥ .  
دنيا، مؤسسة النعمان، بيروت  سليمان: نصير الدین الطوسي، تحقيق: ، شرحتنبيهاتال واإلشاراتابن سينا،  -٢

  . ١٤٩  ص،)الفلسفة اإلسالمية ( ، القسم الثاني ١٩٩٣
المصریة العامة للکتاب،  ، الهيئةمنطق العلم... منهج العلم : فلسفة کارل بوبریمنی طریف الخولي، .  د-٣

  . ٣٥، ص ١٩٨٩
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 کما قد –ليس فقط ) جأي المنه(  فهو، خليفة معرفية و،يتمثل في أنه وجهة نظر، خفي مکنون، ثانيهما

، يدرسونها الباحثين علی ضبط خطواتهم في التعامل مع القضايا التي مجرد أدوات تساعد« - يظن بعٌض

األبستمولوجية المؤطرة لکل منهج خارج إطار  مما يبقي الخلفية، سواء أکانت نصوصًا أو موضوعات

إذ ؛ ١»عملي ملموس  في أی تعاملال تؤخذ بعين االعتبار و،تشعباته ولحجم المشکل تصورهم الضيق

 ليست منفصلة بأي حال عن وجهة النظر أو الخلفية المعرفية فإن ممارسة المنهج، علی النقيض من ذلک

إنما هو  و،ال مجانية واعتباطية أن اختيار الوجه الظاهر لمنهج معين ليس عملية«ذاک ؛ المؤطرة له

   اختيار مقصود مرهون بتصور

   

  . ٢»يوجهه ويحدده ،ضمني سابق، نظري

ن فقط مکال ت، إيجابًا أو سلبًا، بخصوصية أو قيمة يمکن القول بأن الحکم علی منهج ما، بناء علی ما تقدم

تماسک رؤيته  بل تکمن أيضًا في، قدرة المنهج اإلجرائية علی تلمس موضوعه في تحديد مستوی

الممارسة اإلجرائية المقصودة أو إليها تستند  التي تشکل الخلفية أو القاعدة النظرية التي؛ النظرية

  . الخ أو لجماعة ... باحث أو عالم أو فيلسوف أو فقيهلفرد  مرافقة وال،الهادفة

للباحث أن يلحظ طابعًا مميزًا لمنهجية  ففي إطار قراءة الناحية العرفانية عند الخميني يمکن، علی ذلک

 الخميني يعود أساسًا لإلطار النظري الذي يحملهذلک  و،من ألفه إلی يائه الخميني التي تصاحب خطابه

  المعرفية لممارسة المنهجةيفخل والالنظري يجعل منه اإلطار و،غيره وينطلق منه في بناء هذا الخطابو

  . أو موضوعاته تطبيقه علی موضوعهو

 أن ال أحسب و،فهو ذو أبعاد، اختزاله اإلطار النظري المؤطر لرؤية الخميني من الخطأ قصره أوو

المجددين  هو أيضًا من العلماء المبدعين و،أبعاد فکرية أو معرفية متعددة القارئ يعارض أن يکون لمرٍء

نری أن في و«: خليل لعماء عصرنا في قوله الذين يدخلون في تصنيف األستاذ الدکتور خليل أحمد

   رنة الصحيحةمقا وال،فقهاء متجمدون ومتحجرة مثلما فيه فقه جامد عالمنا المعاصر علومًا

   

المقارنة الفاسدة فتقام إما بين علماء  أما. فقهاء مجددين وأو المقاربة السليمة تقام بين علماء مبدعين

  إما بين علماء مقلدين و،)تجهيل وهذا جهل و،إظهارًا لتأخر اإلسالم(  فقهاء متحجرين ومبدعين

نحن  و،)تضليل وهذا ضالل و،المبدعين ماءًا للعلهيتسف وإظهارًا لعجز العلم( فقهاء مبدعين و)جهالء(

يشترکان في أنهما  فقهاء المبدعين والأن نوعي العلماء، العلمي المستقل / الفلسفي نری من زاوية بحثنا

أنهما  و، أو فالسفة المعرفة العامة»العلماء العالمين« صنفان عقالنيان ينتميان إلی ما يسمی بصنف

                                                 
 الفکر، المجلس ملعا ، مجلة، إشکالية المنهج في الخطاب النقدي العربي الحدیثيبعبد الغني بوط.  د-١

/  اکتوبر –سبتمبر / ، یوليو ٢٣ثاني، المجلد  والاألول  دولة الکویت، العددان–داب  واآلفنون والالوطني للثقافة
  . ٤٥٧ص ، ١٩٩٤دیسمبر، 

  . المرجع السابق نفسه - ٢
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فإنه بالرغم من صرامته «، علي حرب کما يشير، يمتلک رؤية تحررية والخميني أيضًا يختزن فکرًاو

الزعيم  کما يبدو من رسالته إلی،  أهلهماأثنی علی وتصوف والالفلسفة قد انفتح علی، فقهية والالدينية

بل کان له ، فقيهةصاحب رسالة  ومؤسس دولةو فهو لم يکن فقط قائد ثورة، السوفياتي غورباتشوف

ينبغي النظر إلی  هو يقوم بذلک شاهدًا علی أنه ال و،وجهه الصوفي العرفاني والفلسفة أيضًا ميله إلی

  . ٢»شخص من األشخاص نظرة وحيدة الجانب

تشکل ميزة ، أبعاد رئيسية ينطوي عليها في إطار قراءتنا لخطاب الخميني نلحظ ثالثة، علی أّي حالو

   إطار الخميني النظري

   

  : هي تتمثل باألبعاد التالية و،خلفية المعرفيةو

 -   . البعد الفقهي
 -   ) و ضمنًا الفلسفي( البعد العرفاني
 -   . البعد السياسي

طاقات ثورية تحريرية  وفقهية وعلمية مکانياتإ و يمتلک من خزينة معرفيةلقد استطاع الخميني بما

رغم االختالف  ،يشد أواصر العالقة بينها و،يوفق بينها و،األبعاد المذکورة أعاله أن يصالح بين، سياسية

،  بغالبيتهمالمعارکة اللذين کانا سائدين من قبُل بين علمائهاو رغم التنابذ و،موضوعًا ومنهجًا، القائم بينها

فجعل الشريعة طريقًا للوصول  ،شريعة وال)عبارة عن الطريق العرفاني( الحقيقة / بين الطريقة فربط

  . صحة الطريقة السير علی وفق الشريعة مقياس وجعل معيار و،إلی الحقيقة

ر الظاهر غي ... الظاهر طريق الباطن فإن، حقيقة ال يحصالن إّال من طريق الشريعة والالطريقة«

فليعلم  اتباع التکاليف اإللهية والباطن لم يحصل له مع األعمال الظاهرة فمن رأی أن، منفک عن الباطن

الباطن من غير طريق الظاهر کبعض  من أراد أن يصل إلی و،أنه لم يقم علی الظاهر علی ما هو عليه

لتحديد  سالم األصليةلذا أوجب الرجوع إلی مصادر اإل و؛٣»بّينة من ربه عوام الصوفية فهو علی غير

   )حديث وکتاب( النقلية، صواب أو خطأ الممارسة العرفانية

   . بالدرجة األولی إلی کتاب اهللا الکريم و.العقليةو

فکما أن ، نفسه علی القرآن الشريف فوظيفة السالک إلی اهللا هي أن يعرض«: د يقولفي هذا الصدو

فما خالف ، م اعتباره أن يعرض علی کتاب اهللاعد واعتباره وصحته الميزان في صحة الحديث وعدم

                                                 
  . ٣٥سابق، ص ، مرجع العقل في اإلسالم  - ١
  . ٨٤، مرجع سابق، ص   نقد الحقيقة- ٢
ه، ١٤١٠باسدار اسالم،  ، مؤسسةمصباح األنس و، تعليقات علی شرح فصوص الحکماإلمام الخميني -٣

  . ٢٠١ص 
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غيرها من  وغناء والوراد واألالتفرغ للذکرو ،عتزالعارض بشدٍة التصوف السلبي القائم علی اال، هکذاو

تحمل المسؤوليات و ،والدخول في شؤون المجتمع، يجد في االنخراط في السياسة فلم، األشکال األخری

عتزال الصوفي دليل الال ا«فاعتبر أنه ،  العرفانيالهدف جتماعية عائقًا عن الوصول إلی واالالسياسية

الميزان في . عن الحق فصالتشکيل الحکومة شاهد االن وال الدخول في المجتمع وبالحق االرتباط

  . ٢»األعمال هو دوافعها

کما ، يزةمخصوصية الم وعند الخميني بأن هذه األبعاد الثالثة تمثل قيمة المنهج العرفاني، يمکن القولو

واعية معمقة   للدخول في قراءة– لو کان المقام متسعًا –شکلت مدخًال مناسبًا  أن هذه الخاصية ربما

   فانية التي عرفتها مجتمعاتلظاهرة الثورات العر

   

التي ألّمت بالعديد من أقطاب  تنکيل والتشريد والکذا العذابات و، في حقبات زمنية سابقةةإسالمي

 ؛الذي يمثل النموذج األبرز في المجال) ه٣٠٩ - ه٢٤٤( الحالج أمثال الحسين بن منصور، الصوفية

بحضرة  و،بباب خرسان«، ٣٠٩ لسنة الهجريةدة من اعشرين من ذي القع واله في الرابعحيث يذکر أن

ال  هو وُصلب ورجاله وقطعت يداه وضرب ألف سوط وجيء بالحالج أمام جمع غفير، مجلس للشرطة

  . يقرب منها تاريخ الصوفي حافل بمثل ظاهرة الحالج أو ما وال.٣»يزال حيًا

ع في المنهج العرفاني عند تمما اج لم تجتمع في أّي من مناهج الخطابات العرفانية، بکلمة أخيرةو

 سواء علی مستوی، فوارق القائمة بينها وال،أشکال المعرفة العرفانية قد مّر الحديث عن و،الخميني

األشکال أو الصيغ الکبري أو  قد بدا واضحًا أن ال صيغة مماثلة في تلک و،الموضوع أو المنهج

 مرّد ذلک في الواقع إلی و،د السياسيبالبعال سيما في ما يختص  ،الرئيسية لصيغة المنهج عند الخميني

خطابه البد له من الوقوع علی  والذي يقرأ، طار المعرفي الذي تمتاز به واإلشخصية الخميني ذاتها

 مدی التالؤم الذي يقيمه بين هذه و،من خالل تجسيداتها اإلجرائية الجوانب أو األبعاد المعرفية النظرية

   ية للجانب المرئي من المنهجبوصفها الخلفية النظر، األبعاد

   

 للتوصل إلی أهدافه المعرفية هيمارس بين طبيعة أو نوعية الجانب اإلجرائي المرئي الذي و،اإلجرائي

بدرجة  تتجلی هذه الحقيقة و،بالنتائج الفعلية من الموضوع الخاص للعرفان توسل به للخروج والبفضله

 أي علی أبحاثه المتعلقة، دعاء والالصالة اسة أسرارتطبيقه مبادئ العرفان علی در«کبيرة من خالل 
                                                 

مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  السيد أحمد الفهري،: تعليق واآلداب المعنویة للصالة، تعریب الخمينی، -١
  .٣٥٥، ص ١٩٨٣بيروت 

  . ١٧ص ، ١٩٩١للمطبوعات، بيروت،  ، ترجمة الشيخ حسين کوراني، دار التعارفبلسم الروحالخميني،  -٢
، ضمن شخصيات قلقة اإلسالم المنحنی الشخصي لحياة الحالج شهيد الصوفية في لویس ماسينيون، -٣

  . ٧٨-٧٧، ص ١٩٧٨المطبوعات، الکویت،  في اإلسالم لعبد الرحمن بدوي، وکالة
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 ٢، ٣٢٩ عدد ،)خاص  ملحق(، مجلة العالم مقاربة أولية للعرفان عند اإلمام الخميني طراد حمادة، .  د-١

  . ٣٠، ص ١٩٩٠ ،)یونيو(حزیران 
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   الفصل األول
  
  

  المعرفة العرفانية 
العلوم إلی اصطناع رؤية معرفية   مثل سواه من– کما أشرنا فيما مضی –يطمح العرفان اإلسالمي   

لشتی  بحيث تکون بمثابة مدخل إلی إيجاد حلول مناسبة؛ مسائل وقضايا ما يرتبط به من و،لوجودحول ا

  الحقأو بعبارة أخری بين، عالم والبين اهللا المشکالت أو المعضالت التي تعترض طبيعة العالقة القائمة

، ومنا الحاضري ال تزال حتی وکانت، إلی جانب مشکالت أساسية أخری، المشکالت فإن هذه، خلقوال

ال سيما منها ما يتعلق ، فکرية والبالقضايا الفلسفية نظر من قبل العديد من ذوي االهتمام وموضع بحث

  . االنطولوجي أو الوجودي بالجانب

تختلف إلی حد ما عن زوايا النظر ، خاصة فالعرفان يرمي إلی إعادة قراءة قضية الوجود من زاوية

في البيئة   لم يأِت– کما أسلفنا –من المالحظ أن العرفان  و،ذه القضيةبالقراءة ه األخری التي تناولت

، أولت قضية الوجود اهتمامًا، إفالس علوم أخری نتيجة فشل أو، کحالة ارتدادية أو تعويضية، اإلسالمية

   يشکل، لم ينشأ في وضع تاريخي متقهقر«فهو ، علم الکالم والجدلو کالفلسفة، متميزًا

متوازية مع سائر  وبصورة متداخلة نما وبل ظهر، ة للنزاعات الصوفية أو الرومانسيةعادة أرضًا خصب 

  . ١»)  ...علوم، فلسفة، کالم ،فقة( فروع الثقافة اإلسالمية

 اليوم أصبح محط نظر العديد من الباحثين نلمس أن العرفان، بالنظر إلی األوساط الفکرية المعاصرةو

ثمة انقسامًا بين  أن، قدمت في إطار وضع تصورات تحليلية للعرفانالمقاربات التي  نلحظ من مجموعو

 المجال في ثالثة االمراقب أن يختزل التضارب في هذ بإمکان و،هذه األوساط في تصورها للعرفان

  : تصورات

هو في جانب منه موقف «أن العرفان  الذي اعتبر؛ يقوده الکاتب العربي محمد عابد الجابري و:األول

 السلوکو يشمل الحياة، ال بل موقف عام من العالم، »وجودي« و،فکريو موقف نفسي، من العالم

تشکي من وضعية  والهروب من العالم والاالنزواء طابع العام الذي يسم هذا الموقف هو وال.مصيروال

 هذا ينطلق.  ُه»أنا« ـ ل»العارف«تضخيم ، ذاتية والالجنوح إلی تضخيم الفردية، بالتاليو ،اإلنسان فيه

الواقع :  نفسه فيه»العارف«بالخيبة إزاء الواقع الذي يجد  شعور والعن القلق، أول ما ينطلق، الموقف

إّلا ما ، يکد وإّلا ما ينّغص حيث ال يلقی؛ کفردية مؤطرة في مجتمع و،فيه کنفس مقيدة في بدن الذي يعيش

   بل الوحيدة هي، بح مشکلته األساسيةتص و،العالم له شرًا کله فيبدو، مستبعد ويجعله يشعر بأنه محاصر

                                                 
، ص ١٩٨٥التنویر، بيروت،  ، دار١، ط قراءات تأویلية في الثقافة العربية: حقيقة والالتأویل علي حرب، -١

٢٧٣ .  
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 .١»ما مصدره ويطغی فيه الشرط لماذا کان العالم يحتوي علی الشر؟ لماذا: مشکلة الشر في العالم 

 »ليالمستق العقل«العرفاني کان دائمًا موقف هروب من عالم الواقع إلی عالم  الموقف«خلص إلی أن و

يجعل من قضيته الشخصية  و،يتجاوز فرديته  يعرف کيفکلما اشتدت وطأة الواقع علی الفرد الذي ال

موقف «هو  ذلک انطالقًا من أن الموقف العرفاني و.٢»لزم األمر قضية إنسانية إن وقضية جماعية

» أنا«هو يعتبر العالم شرًا کله ليجعل من ، الوحيدة العارف الحقيقة» أنا«يلغي العالم ليجعل من : سحري

  . ٣» الخير اإللهي الوحيدة في العالم» ةنفح«وحده  ُه»أنا«من  وُه

إذ اعتبر أن ؛  علی العرفان–دفاعية   التي اعتبرها–قاد حربه ، علی ضوء تصور الجابري المتقدمو

  . ٤»العقل أن يدافع عن نفسه من حق و ...العرفان يلغي العقل«

يتخذ فيه ، قف نقدي مو–يبدو بوضوح   کما–هو ، إن هذا التصور التي يقيمه الجابري حول العرفان

   حقيقة آليته کمهنج« الکشف عن – حسب قوله –هدف من خالله  ،موقفًا سلبيًا مناهضًا للعرفان

تجاه العقل ، األساس من موقف أعم علمًا بأن موقف الجابري ينبع في. ٥»حقيقة تصوراته کرؤيةو 

  . »نقد العقل العربي«أطلق عليها  ،أعلنه في ثالثية نقدية، العربي

هو موقف يتعارض إلی حّد  و،المؤسسين له يمکن اعتبار الکتاب اللبناني علي حرب من أبرز و:ثانيال

إنجازات فکرية رائعة  قد آلت إلی استبعاد«إذ إنه اعتبر أن قراءة الجابري ؛ الجابري کبير مع تصور

  . ٦»بشکل خاص، شراقي واإلالصوفي ممثلة بالفکر، عقالنية والمن دائرة العقل

: في هذا الصدد قال و.النقدية لفکر الجابري ّرح علي حرب بموقفه المخالف للجابري في قراءتهقد صو

يقصي من دائرة  أي لکونه حاول أن، فإني أخالفه من هذا المنطلق بالذات، بالجابري و فيما يختص«

  . ٧»الصوفي معقولية قارة معرفية بکاملها ممثلة بالفکر والالعقل

تعبير عن مأزق هذا «لکنه  و،للعقل  يصح النظر إلی العرفان علی أنه نقيضيری أنه ال، فعلي حرب

    في حين أن الخطاب العرفاني٨»يرغب ويحسن ويتعقل ما يحصل العقل الذي لم تتح له إمکانية أن

   

يکشف عن الالمعقول الذي ينطوي عليه  من ثم و،يکشف ما يحجبه الخطاب الفلسفي من أوجه الکائن«

، عدة العرفان في نظره يمثل خرقًا للخطاب الفلسفي الماورائي من وجوه فإن، لذا و؛٩»يالعقل الفلسف

فإن ، الباطن أکثر من غيرهم من الفرق غوص علی والهم الذين اختصوا بالتأويل«ذلک أن العرفاء

                                                 
  . ٢٥٥سابق، ص  ، مرجعية نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربيةدراسة تحليل: بنية العقل العربي -١
  
  . ٢٥٩  المرجع السابق، ص - ٢
  . ٣٧٩  المرجع السابق، ص - ٣
  .   المرجع السابق نفسه- ٤
  .   المرجع السابق نفسه-٥
  . ٩٣، ص ١٩٩٣بيروت،   المرکز الثقافي العربي،،)١(حقيقة  وال، سلسلة النص، نقد النصعلي حرب -٦
 .   المرجع السابق نفسه-٧
 . ٢٨٨، مرجع سابق، ص قراءات تأویلية في الثقافة العربية: حقيقة والالتأویل  -٨
  . ١٠٠ص ، ١٩٩٣، مرجع سابق، نقد الحقيقة  - ٩

 ٣٣



 ،٢»ننهج في فهمه وننظر إلی األصل کيف«يشّدد علي حرب علی أن المسألة هي ، ارفي هذا اإلطو

عقل  ومغلق عقل: التعارض إنما هو في النهاية تعارض بين ضربين من العقول إلی أن«يعلن أنه يميلو

يدعو إلی  و،بوصفه عقًال منفتحًا، عن العرفان بذلک يبدو علي حرب من المدافعين بحماس و.٣»منفتح

  . عقل والالعرفان إذ ال مانع برأيه من النظر إلی تداخل طريقي؛ واالنغالق علی العقل  الحصريةعدم

؛ عارض فيه کال التصورين المتقدمين قد، نستطيع القول بأن الکاتب األستاذ خليل أحمد خليل و:الثالث 

الجابري من  لتي توسلهارافضًا فکرة ثنائية العقل ا، الحقول عقلنا اإلنساني إذ اعتبر أن ثمة مستويات

بالعدة الفلسفية ، الجابري. ع. العربي يستعين م في تکوين العقل«: فکتب في هذا الصدد، بعض الغربيين

العقل العربي في  معرکة استقالة العقل ال معرکة استقالل - العربية ليخوض معرکته تقنوية والاإلنسانية

 ،)قابل( عقل متکّون و)فاعل( ييزه بين عقل مکوِّنتم  فيLa lande  فيتوسل الالند–القرن العشرين 

معقول  والالعاقلو  حين أعلن وحدة العقل–هو ابن عقل أيضًا  و–التي رفضها ابن رشد  ائيةنبهذه الثو

  . ٤»هوية العقل يسعی الجابري إلی تحديد، في عملية المعاقلة

ال ندعي لنفسنا  و،ارتنا المشترکةحض إننا في هذا السياق ال ندعي دفاعًا عن«: يضيف في مقطع آخرو

استنادًا إلی  ،توليف والتحليل والبل لتوخي دقة في النظر، سواه والجابري إسالمًا أکثر من وعروبة

إذا خفض علی طريقة الجابري خفضًا ، »عربي تکوين عقل« کيف يمکن فهم  واال،معطيات تکوينية

 / أنه هو المکوِّنو  شمولي؟ عندنا أن العقل ُيطلقتعارف وفلسفة تساؤل وال،فلسفي يّدعي أنه، »فقيهًا«

  . ٥»فنًا ووفهمًا علمًا، الذي ليس کمثله سوی ما يولد منه، المتکّون

 .٦»متکاثرة ومتنوعة، نتاجه العلميو وحقول معرفته«خ إلی أن عقلنا الجسدي واحد . أ. يخلص خو 

  .  متعارکة يکون منها الحقل القدسيما يمنع من توظيف العقل في حقول مةثلم يجد ، علی ضوء ذلکو

: حول القول، وتارة في حقل دنيوي، قدسي في حقل ال خالف بين العقل اإلنساني الموظف تارة«فبرأيه 

قابل  فعقل اإلنسان) ...(  مؤصال کنوع أو هو اإلنسانأصل اإلنسان«هو  إن العقل بأوسع معنی

 يتجلی بعضها في، توهيمات أوتمثالت زائفة من»قلمولد الع«وهذا يکشف لنا ما يلف . للتوظيفين معآ 

فمن قال ، دهماوية أحيانآ ،شفهية، اعتقادات شعبيةجلی بعضها اآلخر في يت و،متعالمة أساطير وخرافات

                                                 
  . ١٤، مرجع سابق، ص قراءات تأویلية في الثقافة العربية: حقيقة وال  التأویل- ١
  .   المرجع السابق نفسه- ٢
  . ١٥مرجع السابق ص   ال- ٣
  . ٧٧ مرجع سابق، ص  في اإلسالم،العقل  - ٤
  . ٨٣  المرجع السابق، ص - ٥
  . ٩ المرجع السابق، ص - ٦
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   خ علي. أ. عارض خ، وکما أنه عارض الجابري في ماتم ذکره

   

فإنه علی ، لی األخرمنهما يفضي إ وأن يکون الواحد، حرب في النظر إلی تداخل العقلين وتشارکهما

العلمي  وقابليته االشتراک بين العقلين، توظيف العقل في حقول متنوعة الرغم من تبنيه لفکرة إمکانية

قد يشترک «، في رأيه، بحيث إنه؛ واحدة اعتبر أنهما ال يشترکان في إجابات مشترکة، واالعتقادي

، أيان، أين ،أي، لما، ما: ؤالت المشترکةفي طرح سلسلة من التسا، في زمن العقالن العلمي واالعتقادي

بسبب من مضي العقل ، متواحدة / واحدة لکنهما ال يشترکان في إجابات مشترکة.. الخ ، کيف، متی

بينما ، »حقيقة برهان«حيث يکون اليقين ؛ الستجواب والجواب، حقيقة االستفهام العلمي بعيدآ في اختيار

وتصديق ،  بال تحقق واختبارًااعتباره جواب و،الواحد السؤاليکتفي العقل االعتقادي بالمصادرة عل 

خ بالرغم من . أ. خ فإن، وعليه.  ٢»دون تيقن برهاني من صدقيته أو مصاديقة–وجد   إذا–الجواب 

، مّيز بين مستويات في حقول عقلنا العربي، عقلنا الجسدي تمسکه بوحدة، وبالتالي، رفضه لثنائية العقل

، مهما يکن من أمر .ذ مبدأ حصرية العقل في الحقل القدسيبن و،سباب العقل العلمياألخذ با فدعا إلی

، ًا معرفيًا واعتقادًافکر،  إلی الحقل المقدسيالعرفان ينتم بوسعنا التسليم من زاوية تصنيفية بأن

وزيع القائم علی ت - الذکر السابق– إلی التصنيف االجتماعي ًاذلک استناد و،ًا عمليًاوسلوک وممارسة

   فإن الحقل العرفاني في. »المقدس والنافل«: إلی صنفين، معرفية سواء کانت فعلية أو،  بأجمعهادرواألم

إنما ينتمي ، ًايتولد من قراءته معرفي ما و،المقدس فإن ما يعنی بقراءته هو، وبالتالي، ه حفل قدسيتطبيع 

يعنيه في  وما،  علم بأسرار الحقائق الدينيةعلی اعتبار أن العرفان هو، المقروء نسبة للحقل؛ إلی المقدس

علی ،  بالوجه البشري من المقدسًا يعنی أيض هدون أن ينفي أن، األساس هو الوجه اإللهي من المقدس

، نيعتز بها العرفا وتلک ميزة، للوجه اإللهيًا وجود و،ًامظهر و،ًايمثل امتداد، البشري اعتبار أن الوجه

، مطلق الوجود من الحق تعالی إلی آخر مراتب الوجود موضوع الفلسفة«فإن ، وحسب تحديد الخميني

بحث له في غير الحق  وال، الحق تعالی ... . علم العرفان والعرفان العلمي الوجود المطلق أو وموضوع

 کتاب أو عارٌف عن شيء غير الحق فال الکتاب عرفان إذا بحث ... الذي ليس غيره) مظهره (وجلوته

                                                 
 . ١١المرجع السابق، ص  - ١
 . ٣٣المرجع السابق، ص  -٢
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ة لدی الغالبية أشبه ما يکون بمسلمة معرفي ،دأ فلسفي رئيسيبيقوم علی م–کما يفهمه الخميني –فالعرفان 

وهذا ، بصبغة فلسفية يدانممن ارتبطت مناهجم في هذا الم، وبصفة خاصة، العرفاء العظمی من مشاهير

 وضع قواعدها النهائية، وهي نظرية، »وحدة الوجود«بنظرية  - کما سبق أن ذکرنا–المبدأ هو المشهور 

صاتها وهي نظرية تنسب إرها، ألمحنا کما سبق أن، الفيلسوف اإلسالمي الکبير صدرالدين الشيرازي

   ،ولی إلی الحکماء الفرساأل

ونقل نيکلسون أن أبا يزيد ، اقواعده وأحکم، الذي طورها؛  عند الشيرازيوانتهت في صيغتها األخيرة 

 في ًاعظيم التي کانت ذائعة ذيوعًا؛ ة الوجودالتصوف اإلسالمي فکرة وحد هوالذي أدخل في«البسطامي 

من ،  نزعة وحدة الوجودوأعني، الفارسية النهدية وهذه النزعة، أنحاء فارس حتی زمن الساسانيين

خصائص الفکر  من) النزعة نحو معرفة اهللا (»وسوفيةالثي«کما أن النزعة ، الشرقي فکيرخصائص الت

  . ٢»اليوناني

لم تکن ، وحدة الوجود أي نظرية ،رأی أن هذه النظرية، لکن بعض مصنفي التصوف المعاصرين

 تعبر، يةلم يکن سوی حالة وجدان، حتی عهد ابن عربي کان قائمًا ما نإ و،معقودة لدی مشايخ الصوفية

فإن ، »الوحدة الشهودية«هذه الحالة  يطلق علی و،عن نحو من االنشداد لدی العارف باتجاه الحق تعالی

 يفبل عن ابن الفارض المعاصر البن عربي ، حالج والالبسطامي األقوال المأثورة عن أبي يزيد«

شطحات  وض العاطفةبين في وفرق، "وحدة وجود"الفي"وحدة شهود "نظري دليًال علی اعتهادهم في 

  . ٣»بين نظرية فلسفية في اإللهيات والجذب

هي ، شيمة الشيرازي، العرفان عند الخميني إن هذه النظرية الوجودية التي يقوم عليها، في کل األحوال

   تطمح في األساس إلی تأسيس فهم معرفي بحقيقة، انطولوجية عبارة عن نظرية

 ،اعتقادية خالصية لإلنسان الکائن ترمي إلی وضع رؤية، يوبالتال، الحق المقدس، الوجود المطلق 

 أنها ليست إّلا،  فلسفية ثابتةئوإن کانت تتأسس في األصل علی مباد ،إن هذه الرؤية، بوسعنا القولو

، کما قد يتوهم متوهم، حول الوجود ،التي أّصلها وطورها الفالسفة المسلمون؛ نسخة عن الرؤية الفلسفية

علی  القائمة، وأسسها النظرية، مختلفة إلی حد کبير عن الرؤية الفلسفية ونظرية، فهي رؤية أخری

فإن «تعبير صدر الدين الشيرازي ک ی حدلع و،واألقيسة البرهانيةوإقامة األدلة »النظر«و»البحث«

 ومحافظة، ال بترکيب المقدمات والحدود، إلی مقام المعرفة والشهود وصلوا، هؤالء األکابر العرفاء

                                                 
 . ٤٥ص  مرجع سابق، بلسم الروح، -١
 . ٢٤ مرجع سابق، ص في التصوف اإلسالمي وتأریخه، -٢
 دارالکتاب عليه، تعليقات والعفيفي، فصوص الحکم للشيخ األکبر محي الدین بن عربيأبو العال -٣

 . ٢٥ص  ،)المقدمة (، ١، ح١٩٨٠العربي، بيروت، 
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، ومن قبُل صدرالدين الشيرازي، الخميني وتعبير نظرية وحدة الوجود العرفانية في الصيغة التي يقدمها

، والنظر تقوم إحداهما علی البحث، متنابذين وتعارضينظال لوقت طويل م ،بمثابة دمج بين طريقين

أو علی األقل متمايزة في ، الموجودات متباينة أن حقائق و،انطالقًا من مبدًا أن الوجود متعدد ومتکثر

و أما »والموجود الوجود«ف بنظرية تعددوتعر، طريقة الفالسفة المسلمين هي و،حقائقها وذواتها

   ،المعاينة القلبيةفتقوم علی الکشف و، األخری

   

وأن أطالق ، وال وجود حقيقي لسواه ،وتنطلق من أن الوجود الحقيقي منحصر في الذات اإللهية المقدسة

 وتعرف، وهي طريقة الصوفية األوائل، هو من قبيل المجاز اللفظي نماإ، صفة الوجود علی مادونه

  . »موجود والوحدة الوجود«بنظرية 

بل علی النقيض من ذلک تری أن ، الطريقين التری أي تعارض بين، لخمينيفنظرية وحدة الوجود عند ا

يؤسس العرفان  بحيث؛ مکان دمج الطريقين في منهج ورؤية موحدين اإليوأن ف ،ثمة تقاربًا قويًا بينهما

خاصة بموضوع ، معرفيةثوابت  و،تتخذه من مبادئ ما و،جه الفلسفة العقلية من مطالبعلی ما تنترؤيته 

  . وسيأتي الحديث عن ذلک في محله –ب اإللهي الجان

فقد ، بأنها واحدة أو متعددة، حقيقة الوجود حول»الکشفية« و»العقلية« القائم بين الطريقتين ضأما التعار

من ، هاتين الرؤيتين المزاوجة بين، وبالتالي، الشيرازي من إقامة حال من المصالحة تمکن صدر الدين

وأن الوجود واحد ، دد في عين کونه واحدًاأن الوجود متع تری، في الوجودخالل تأسيس نظرية متطورة 

في عالقته مع حقوله  تمامًا کعقلنا الواحد، نقصًا وًالکما، متنوعة ومتفاوتة / مراتب متکثرة ولکنه ذو

 ال يفضي الی القول بتعدد، وتکثرها جراء خصائص معارفها فإن تنوعها، المتکاثرة / المعرفية المتنوعة

، کذلک الوجود إيضًا و،الحقيقة هم واحد في–کما أعلن ابن رشد –فإن العقل والعاقل والمعقول  ،عقلها

   أن«کما يقول الخمينی –ذلک ، هو في الواقع واحد،  مراتبهوتفاوت تنوعه وفإنه علی الرغم من تعدده

   

بل کون الحقيقة ذات ، تبللوجود مرا في أن يکونيناال، االشتراک المعنوي الذي هو روح وحدة الوجود

  ٢. »ةيالحقيق حدةيؤکد الو، المراتب

ستقالل الوحيد في الوجود  واال،ضعالب وال انفصال لمراتب الوجود المتنوعة عن بعضها، فال استقاللية

 ،هوالمستقل وأن العقل، کما أن معارف العقل ليست مستقلة وال منفصلة، بذاتة القائم، للوجود المطلق هو

  . فسهقائم بنوال

                                                 
 . ٤ص ، ١٣٦١، طهران ي،، مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرنسکإیقاظ النائمينصدرالدین الشيرازي،  -١
 . ٢٧٢ع سابق، ص ، مرجتعليقات علی شرح فصوص الحکم ومصباح األنس -٢
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وربط ، محض متعلق بالواجب تعالی بل هو وجود، إن الوجود المفاض ليس له مهية«کتب الخميني 

قيوم  فإن الواجب. بين الواجب تعالی و بينهقوبهذا المعنی يفر، حرفي ومعنی، وتعلق صرف، محض

وتعرف هذه  ١»محض الفاقه واالحتياج العام المتقّوم به ذاتاًً صرف وجود وال،مستقل في هويته، بذاته

  . »عين الکثرة الوحدة في«النظرية بنظرية 

ي هو الوجود المطلق بمستواه العين ی أن ما يعني هذه النظرية في الدراسةونلفت في هذا اإلطار إل

نحن  فاإلطالق الذي: يقول الخميني، الذي تختص الفلسفة بتناوله ودرسه ي ال بمستواه المفهوميالخارج

بل هو نور ، وال ماهية، الذي ال تعّين له ی هو عين الوجود الصريح الخارجيبصدد ثباته للحق تعال

   فهو خارج عن حقيقة الحق عند الکل وليس، وأما اإلطالق المفهومي )...( وحقيقة خالصة، محض

   

  . ٢»أحد يتفوه به

فتح أبواب عن طريقة الفلسفة في ، المنظار وفق هذا، تختلف طريقة العرفان، کما يبدو واضحًا، لهذاو

في  ال سيما، خرقًا للخطاب الفلسفي، في خطابه، بالضبط شکل العرفان لذلک و،المعرفة إلی حقله

 الذي يحکم الخطاب الفلسفي، الوجود البحث في تناول قضايا، نظر الذهني والتجاوزة إلطار البحث

إلی الحقيقة  ه أقرببما يجعل، ممارسة الخارجية والاألنطولوجي إلی فضاء الفعل خروجه من الفضاءو

 فإنه ينطلق من ذاته، يبحث في الوجود المطلق ذاک أنه إذا کان؛ ألنه متحقق فيها؛ من البحث الذهني

 يمکن له أن يراه کما أنه ٣»شهودنا للحق شهود أنفسنا«فإن ، هي مرآتة لهذا الوجود ألن ذاته؛ من نفسهو

فالعارف باهللا يشاهد «، أمله في فضاءات الوجودفي تو ،يشاهده في ما يحيط به في الوجود الکائن فيهو

خارجًا عن التقييد  والمحبوب وجهة جمال ويری الکل کعبة اآلمال و،حياز واألجميع األمکنة الحق في

  . ٤»معه ورأيت اهللا فيه وشيئًا إّلا ما رأيت: يقول، بمرآة دون مرآة

، متجذر فيه، زوع داخلي إلی الکمالن ينطلق في کشفه المعرفي من، کما يقدمه الخميني، إن العارف

   أساسه الفطرة التي أودعها

   

عبر اقترابه من أفق الوجود ، الوجوديو إذ أنه يسعی إلی تحقيق کماله المعرفي؛ الخالق في مخلوقاته

تجد  بحيث إنک لن، الفطرية التي جبلت عليها سلسة بني البشر بأکملها أن من األمور«ذاک؛ المطلق

ال ، غيرها ومسالک والمذاهب والاألخالقو أن العادات و،ي کل المجموعة البشرية يخالفهافردًا واحدًا ف

   ... »الفطرة التي تعشق الکمال«أنها ، تحدث فيها خلًال ال أن و،يمکن أن تبدلها

                                                 
 ٢٨٧ص المرجع السابق،  -١
  . ٢٦٦  المرجع السابق، ص - ٢
 . ٦٥  المرجع السابق، ص - ٣
الفهري، دار التعارف للمطبوعات،  عّلق عليه العالمة أحمد و، عّربهسر الصالة أو صالة العارفين الخميني، -٤

  . ١٣٨ ص ،)ت. د( بيروت، 
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 ،فيتوجه إليه، فيتخيله في أمر معين، اآلمال کعبة وظانًا أن ذلک هو الکمال، فکل يجد معشوقه في شيء

علی  لکن ال بّد أن نعرف أنه و ...فجميعهم يسعون نحو الکمال ... العاشق نی في سبيله تفانييتفاو

إن ما  و،الحقيقة لهذا الذي ظنوه بأنه معشوقهم عشقهم ليس في وحب هؤالء، الرغم من هذا الذي قيل

لوجد أن قلبه فطرته  إذ لو أن کل واحد منهم رجع إلی؛ يبحثون عنه ليس کعبة آمالهمو هتخيلو وتوهموه

يتحول عن هذا المعشوق إلی غيره إذا وجد الثاني أکمل من  فإنه، في الوقت الذي يظهر العشق لشيء ما

بل إن نيران عشقه  ،انتقل بحبه إلی األکمل منه وترک الثاني، إذا عثر علی أکمل من الثاني ثم، األول

 ال يرضی بأي حّد من الحدود و،من الدرجاتأية درجة  لتزداد اشتعاًال حتی ال يعود قلبه يلقي برحاله في

 ...  

تتوجه قلوبهم بالفطرة إلی الکمال ... البشر قلوب جميع أبناءفنور الفطرة قد هدانا إلی أن نعرف أن ، إذًا

قدرة  وال،جهل فيه علم الذي ال وال،ال کمال بعده وفيعشقون الکمال الذي ال عيب فيه ،الذي ال نقص فيه

   ،حياة التي ال موت فيها وال،ءالتي ال تعجز عن شي

   

البشرية يقولون بلسان فصيح  عائلة والجميع الکائنات،  هو معشوق الجميع»الکمال المطلق«أي أن 

إننا نطلب القدرة ، جالل المطلق والإننا نحب الجمال، المطلق إننا نعشق الکمال: بقلب واحد و،واحد

في کل  و،خيال والالتصور أو في عالم، لة الکائناتفهل هناک في جميع سلس. العلم المطلقو ،المطلقة

 مبدأ العالم، سوی اهللا تقدست أسماؤه، مطلق الجمال ومطلق الکمال کائن، عتبارية واالالتجويزات العقلية

   ... جّلت عظمته

إذ إن کل موهوم ؛ يکون شيئًا متوهمًا متخيًال ال يمکن أن و،إذن يستوجب عشقک الحقيقي معشوقًا حقيقيًا

 ،دون معشوق ال يکون من، عشق الحقيقي والفالعاشق الحقيقي. تتوجه إلی الکمال إنما، فطرة وال.ناقص

فالزم تعشق الکمال المطلق وجود الکمال  .ال يکون غير اهللا الکامل معشوقًا تتجه إليه الفطرةو

  . ١»المطلق

تحقيق الکمال ، بالتالي و،عانيهالنقص الذي ي فإن موقف العارف الذي تدفعه إليه فطرته إلی رفع، هکذاو

بالرغبة في  شعور والإذا کان يعبر عن حال من القلق، لشيء سوی اهللا تعالی المطلق الذي ال يتوفر

ظل ما يحيط به من شرور يحتوي عليها العالم  رفض الوضعية التي يعيشها في و،إزاحة العجز عن ذاته

ة في الکائن ليأص إنما يعبران عن وضعية، لمذکورتينشعور بالرغبة ا والحال القلق فإن، الذي فيه يعيش

   منذ أن وجد في، شکلت حافزًا أساسيًا له، البشري

سواء علی صعيد ، وجوده وشؤون واقعه بالتالي تثبيت واليته في إدارة و،تکامل واللالرتقاء، هذه الحياة 

ما  ،حقيق في الکمال المطلقإن في أطروحة الت و،واقعه االجتماعي العام واقعه الذاتي أو علی صعيد

عجز التي  والإزالة کل أسباب النقص في، بوصفه إنسانًا، يعبر عن تلک الرغبة الجامحة لدی العارف
                                                 

  . ما بعدها و١٧٧، مرجع سابق، ص   األربعون حدیثًا- ١

 ٣٩



رسالته التي بعث بها إلی الرئيس الروسي  من أبرز الشواهد في نص الخميني علی ذلک ما ذکره فيو

نص تلک  فقد جاء في، »البيرسترويکا«إعالن األخير ما يسمی بإصالحات   إثرميخائيل غورباتشوف

ال  و،إن مشکلة بلدکم األساسية، نحو الحقيقة الواجب هو التوجه، حضرة السيد غورباتشوف«الرسالة 

فقدان  بل إن مشکلتکم األساسية هي، قضية الحرية واألزمة االقتصاديةو تمکن في مشکلة الملکية

   هي نفس مشکلة العالم الغربي التي و،حقيقي باهللاإليمان ال

   

  . ١»طريق المسدود أو ستجره إلی ذلک والقادته إلی االنحطاط

فإلی جانب أنه ، اإلنسانية التي تعالي منها فإن العرفان يجد في المقدس حًال لکافة المعضالت، بخالصةو

کامنة في  يعبر عن نزعة،  إنسانيفإنه جانب آخر منه موقف، يعلن عنهو ،يتخذه فرد، موقف فردي

يتوخی ، فالعرفان ليس مجرد سلوک. االرتقاءو أي نزعة الکمال، داخل کل فرد من أفراد البشيرية

کسواه ، بل هو، المقدس ايا تتصل بحقلهوعي في قض وتحصيل فهم و،تحقيق معارف العارف من خالله

 غير المتأصلة التي تعترض اإلنسانية فيخالصية لحل المشکالت  يهدف إلی تقدم أطروحة، من العلوم

لسوف يأتي الحديث حول بعض و ،نآاجتماعي في  وسلوک معرفي و،فهو رؤية معرفية، وجودها

علی أن  ،ذلک في فصول تالية و،االجتماعي إلی جانب المظهر المعرفي فيه مظاهر العرفان في جانبه

؛ الذي من غير الممکن إغفاله، العرفاني لحقلمن خالل تحديد إطار ا، في الفصل التالي، نمهد قبل ذلک

هو الحال  کما، يجمع بين الجانب المعرفي والجانب االجتماعي في هذا الحقل نظرًا لالرتباط الشديد الذي

  . معرفي في حقول أخری والفي الترابط بين االجتماعي

                                                 
  . ٨٢، ص ١٩٩٢ ، دار الهادي، بيروت،متطلبات العصر وریادة الفقه اإلسالمي اإلمام الخميني، -١

 ٤٠



   الفصل الثاني
  
  

  حقول المعرفة
علی حدود  و،فهمه وفي وعيه و،درسه ينفرد في و،ذي يخصهال مراء في أن لکل علم حقله المعرفي ال  

لحقول  حيث تبدأ حدود؛ ال يتجاوزه وفال يتعداه، ينتهي وعلمه الخاص علی أطرافه يقف و،هذا الحقل

  . لسعة حقله أو ضيقه تتسع أو تضيق تبعًا) أي علم( لمإن حدود الع و،علمية أخری

 نسانية علی تفاوت مساحاتها واإلاالختبارية  /العلمية، معاصرةإن السمة العامة لحقول علومنا الحياتية ال

محدودة ، منها نسبية والمعارف الناشئة. بعيدة عن اإلطالقية، نسبية ومحدودة، ضيقًاو سعة، مسافاتها/ 

لم تعد تضطلع بغير دور  و،تحظی بغير قيمة مرجعية إن المعارف اإلطالقية لم تعد«حيث ، کذلک

وترتکز علی إلغاء ، تمامًا ذاک أن مدينة العلوم التقنية ذات أبواب جديدة؛  المحفوظالسجل دور، توثيقي

 أي بقدر ما تؤسس نفسها، فيها وبقدر ما يکون أساسها منها فهي ُتعد مدينة أو حضارية. ال هوتية المطلق

   ية مرجعيةأال بالنسبة إلی ، بالنسبة إلی مرجعية ذاتية، بنفسها

   

  . ١»خارجها

، مطلق / واسع، رحب، الفضاء المعرفي  /المجال / فإن الحقل، ی المعالجة االعتقادية الالهوتيةفي مستو

إطالق  تکتسب إطالقيتها من، غير محدودة أو مقيدة، معارفه کذلک مطلقة حال و،بوصفه مقدسًا

ی صنف أن العرفان ينتمي إل، الفصل الماضي قد سبق الحديث في و،المقدس المنسوبة إليه / المتعالي

  . لو في وجه من وجوهه و،القدسية تضفی علی الوجود برمته إن هذه و،المقدسات

کما أنه لم . هويته المعرفية إلی المقدسو تبدو اإلجابة واضحة حول انتماء هذا الحقل، علی ضوء تلکو

و ما أ کيف يمکن لنا أن نقرأ المقدس: إعادة طرح التساؤل اإلشکالي القائل تعد ثمة حاجة ماسة إلی

 ،لکن ثمة حاجة أکيدة و،ذلک فيما مضی اختباري؟ فقد أجبنا عن / ينتمي إلی المقدس بعلم نافل مخبري

الحدود  إلی تسليط الضوء علی، في حقله المعرفي و،الخطاب العرفاني نحن في مجال مقروئيةو

  . »الوجود المطلق«أعني ، المرسومة للحقل العرفاني

ارتباط الخلق  و،حيث ارتباطه بالخلق العلم اإللهي موضوعه الحق من«: في هذا الصدد کتب الخمينيو

 ،الصفاتي کعلم األسماء، باقي المباحث مسائله و،مبادية األسماء الذاتيةو ،أي من حيث االرتباطين، به

  . ٢»الخمس ارتباطها الناتجة للحضرات وأحکامها، سماء األفعاليواأل

                                                 
  . ٢٨  العقل في اإلسالم، مرجع سابق، ص - ١
  . ١٥٧، مرجع سابق، ص مصباح اإلنس و  تعليقات علی شرح فصوص الحکم- ٢

 ٤١



الذي يربط بينها عالقة ، المتفاوت المراتب  امتداد الوجود المطلقتمتد علی، إذن، فحدود الحقل العرفاني 

  . نافل وال بين المقدس– وفق التعبير االجتماعي –أو ، بالشاهد أو الغائب، المطلق بالمقيد

 اعتبروا أن هذه المراتب بالرغم من تعددهاو ،لقد جرت عادة العرفاء تقسيم الوجود إلی مراتب الخمس

 الذي »المطلق الوجود«تفصح عن  وأنها تعبر جميعها و»الوجود«معنی واحد هو  هايعبر عن، تفاوتهاو

 خر والظاهر واآلهو األول«: قوله تعالی مستندين في ذلک إلی نص قرآني متين هو، تجلت منه
  . ]٣٠: الحديد[  »هو بکل شيء عليم و،باطنوال

صحاب عارف بالمعارف الحقة ألال فقد علم«: قد کتب الخميني في معرض تعليقه علی هذه اآليةو

 غاية آمال وأصحاب القلوب والسالکين أن منتهی سلوک السالکين والسالک لطريق، يقين والالمعرفة

  . ١»العارفين هو فهم هذا اآلية الشريفة المحکمة

قوامه ، رسمًا أو هرمًا نظريًا للوجود فوضع ما يشبه، قد جری الخميني علی أثر العرفاء في ذلکو

  : ب الخمس التاليةالمرات

العنقاء « و»الهوية الغيبية«و  ، ال بشرط»الوجود المطلق«يعبر عنها  و: الهوية الغيبية–األولی 

 کما يقول –أما حکمها فهو . »الوجود الصرف« و»المطلق الباطن« و»غيب الغيوب« و»المغرب

   في...  عنقاء المغرب المستکن في غيب الهوية والإن الهوية الغيبية« - الخميني

   

 أثر لحقيقتها المقدسة في الملک ال و،ال اسم لها في عوالم الذکر الحکيم، کمون وغيب و،بطون وعماء

عن  محجوب، تزّل في سرادقات جاللها أقدام السالکين و،آمال العارفين منقطع عنها، ال رسم و،ملوکوال

ال معبودة ألحد من  و،مرسلين والاءاألنبي غير معروفة ألحد من، کاملين والساحة قدسها قلوب األولياء

أشرف الخليقة  حتی قال، مکاشفين والال مقصودة ألصحاب المعرفة و،الراشدين سالکين والالعابدين

  . ٢») عبادتک ما عبدناک حق و،ما عرفناک حق معرفتک( أجمعين

کما يعبر عنها ،  تعالی»اهللا«بکلمة  التي يعبر عنها، هي الذات اإللهية األحدية و: الذات األحدية–لثانية ا

و  »التعّين األول« و»االسم الجامع« و»الفيض األقدس« و»األعظم االسم«: بعبارات أخری مثل

  . الخ ... »المرتبة األحدية« و»برزخ البرازخ«

کما أنه ، ظهور العوالم الوجودية الالحقة هو خليفة الهوية الغيبية في، في نظر الخميني، الذات األحديةو

 بتعبير أدق هو التجلي األول للهوية الغيبية بمظهر و،التي يفصح عنها ألول للهوية الغيبيةالمظهر ا

  . یخراأل واسطة هذه الهوية في تجلي العوالم و،األحدية التي ال تعدد فيها

يعبر عنها  و،الذات اإللهية األحدية صفات المنسوبة إلی والهي األسماء و:صفات وال األسماء–الثالثة 

   :عبارات متعددة مثلأيضًا ب

                                                 
  . ٥٦٧ -٥٩٦ مرجع سابق، ص األربعون حدیثًا،  - ١
  . ٨، ص ١٩٨٣الوفاء، بيروت،   قدم له السيد أحمد الفهري، مؤسسةوالیة، والمصباح الهدایة إلی الخالفة -٢

 ٤٢



   

«  . »المرتبة الواحدية« و»و الفيض المقدس« و»التجليات النورية

عبر عنها  و،)االسم األعظم( األحدية صفات عبارة عن تجليات الهوية الغيبية بواسطة الذات والاألسماءو

 رآة تعکس صورةتمثل م و،تلي الذات األحدية في التجلي في الوجود نظرًا ألنها؛ »التعّين الثاني«ذلک 

فالتعينات الصفاتية مرائي انعکاس ذلک  ،مرآة يتجلی فيها عکسها«فهي ، رغم تعددها، الذات األحدية

  . ١»ظهوره محل والنور العظيم

غيره في  وتعّين عين المتعّين وال،اإللهية تعينات األسماء«: هي عند الخميني و: األعيان الثابتة–الرابعة 

  . ٢»الوجود في الخارج وغيره في العقل نالعقل کما أن الماهية عي

 ٣»التجلي باأللوهية في الحضرة العلمية هو و،تحصل بالتجلي الثاني للفيض األقدس«هذه األعياء إنما و

بواسطة  لذا فهي تجليات السم اهللا األعظم باعتبار أنها تجّل له و،الصفاتو ذلک بواسطة األسماءو

  . التعّين المباشر لها صفات باعتبار أنهاال وتجليات لألسماء و،صفات والاألسماء

 اإللهية في األعيان المادية الخارجية هي تجليات األسماء والصفات و: األعيان الخارجية–الخامسة 

   الحجب« و»الظل«: يعبرون عنها بعبارات مختلفة مثل و،الثابتة بواسطة األعيان) العالم الحسي(

   

فما کان قابًال في الحضرة العلمية « ،الخ ... ،»المرتبة الوحدانية«و »ةالزيبق خلف المرآ« و،»الظلمانية

الدخول  عدم وإما لعلو الممتنع، ما ال يکون قابًال لم يتعلق به و،المقدس للوجود الخارجي تعلق به الفيض

فعدم تعلق . فإن القابل من حضرة الجمع، قابلية عدم و،بطالن ذاته و،هإما لقصور وتحت االسم الظاهر

عجز الفاعل عن و ذورات الباطلة من جهة عدم قابلتيها ال عدم القدرة عليها والالعرفية لقدرة بالممتنعاتا

، األعيان الخارجية يتوقف علی ثبوتها في العلم اإللهي فظهور، ٤»تعالی عن ذلک علوًا کبيرًا، إيجادها

  . ٥»لوالها لما ظهرت عين من األعيان«األعيان الثابتة التي ب بما يسمی

لما کانت  و،في طبيعة ظهوره وتجليه المتفاوت، المراتب الخمس المتقدمة تمثل هرم الوجود المطلق

 اهللا( من االسم األعظم، األصيل الذي يتجلی منه سائر مراتب الوجود الهوية الغيبية التي هي الوجود

، ر معروفة ألحد من الخلقغي، الثابتة عيان واألصفات والمرورًا باألسماء، إلی الوجود الخارجي) تعالی

تجلياتها و قائمة بين الذات األحدية، الخلق التي تمثل موضوع العرفانو فإن الرابطة القائمة بين الحق

في »الظهور« و»التجلي«بينها تتمثل في عملية و رابطة القائمة بينه وال،الوجودية في المراتب الالحقة له

   هو و،»مّد الظل«ی عملية التجلي هذه يطلق الخميني عل و،متباينةو هيئات متفاوتة

                                                 
  . ٣٨  المرجع السابق، ص - ١
  . ١٥  المرجع السابق، ص - ٢
 . ٥٢  المرجع السابق، ص - ٣
، ص ١٩٩١وعات، بيروت، للمطب اإلمام الخميني، شرح دعاء السحر، قدم له السيد أحمد الفهري، دار التعارف -٤

١٢١ .  
  . ٥٣ مرجع سابق، ص والیة، وال  مصباح الهدایة إلی الخالفة- ٥

 ٤٣



[  »لو شاء لجعله ساکنًا والظل ألم تَر إلی ربک کيف مّد«مستعار من قوله تعالی  ومصطلح مقتبس 

  . ]٤٥: الفرقان

مّده  وظل وال،الوحدة في مالبس الکثرات مّده ظهور و،الظل مقام الکثرة في الوحدة«: کتب الخميني

  . ١»اراالعتب اختالفهما في و،متحد

النََّفس « و»الوجود المنبسط«و  »الهوية السارية«مثل ، کما يطلق عليها أيضًا تسميات أخری

  . »المشيئة المطلقة« يجمعها کلمة والخ.. »الرحماني

خرق األستار األول هو  واألول أول من فلق الصبح األزل وتجلی علی اآلخر بعد«: کتب الخميني

 لتقدسها عن اإلمکان، المتعّين التي يعبر عنها تارة بالفيض المقدس ظهور الغير والالمشيئة المطلقة

أراضي  وعلی هياکل سموات األرواح أخری بالوجود المنبسط النبساطها و،توابعها وکثرة وال،لواحقهو

 ،القيومية بمقام و،رحيمية والبمقام الرحمانية و،نفخ الربوبي والالرحماني ثالثة بالنفس و،األشباح

أو «بمقام  و،بمقام التدلي و،بالبرزخية الکبِریو ،بالهيولی األولی و،بالحجاب األقرب وماءبحضرة العو

کل ، العلويةو بمقام المحمدية و،بل ذاک ليس بمقام أصًال، ذلک المقام عندنا غيرها إن کان و،»أدنی

  : مورد وذلک حسب مقام

   جمال يشيرکل إلی ذاک ال وحسنک واحد                     وعباراتنا شتی

   . ٢»المقاماتو عبارات حسب المراتب والإلی غير ذلک من االصطالحات

إن اهللا تعالی خلق «: في الحديث القائل )ص(ما ُنِسَب إلی النبي، من لطائف المصطلحات في هذا المقامو

  . ٣»عليهم من نوره الخلق في ظلمة ثم رش النور

، إنما تحصل في نظر الخميني العرفاني ،خلق وال الحقإلی أن قيام الرابطة المذکورة بين، نشير هناو

لذا فإن و ،اهللا تعالی هو اإلنسان / أول تعّين ثبت في األزل عند الذات األحدية ذلک أن، بواسطة اإلنسان

إظهار الصور األسمائية  وبمرتبة الجامعية عين الثابت لإلنسان الکامل خليفة اهللا األعظم من الظهور«

أن يتجلی  بطون ال يمکن والظهور والجمال والاالسم األعظم الستجماعه الجالل فإن، يةفي النشأة العلم

فالبّد من مرآة ، صفاتها ووسعة وجه المرئي کدورتها وبمقامه الجمعي لعين من األعيان لضيق المرآة

لثابتة العين ا لو ال و.يفيها حتی يظهر عالم القضاء اإللهيمکن أن ينعکس نوره و ،تناسب وجه المرئي

ال  و،لما ظهرت عين من األعيان الخارجية لو ال ظهورها و،لإلنسان ال تظهر عين من األعيان الثابتة

   ارتبط اآلخر وفبالعين الثابتة اإلنسانية اتصل األول باآلخر. إللهيةا تنفتح أبواب الرحمة

   

  . ١ »باألول

                                                 
  . ٨٢، مرجع سابق، ص مصباح األنس وتعليقات علی شرح فصوص الحکم  - ١
  . ٧٥  المرجع السابق، ص - ٢
يق الدکتور علي بو و تعل ، تقدیمجالل والالموصل إلی ذي العزة والمنقذ من الضاللأبو حامد الغزالي،  -٣

  . ٢٣، ص ١٩٩٣مکتبة الهالل، بيروت،  وملحم، دار

 ٤٤



رابطة في ذلک من  وال،بالعکس و،رجيةالخا فالعالقة تمتد في الذات األحدية إلی عالم األعيان، إذن

بحقيقة  أما فيما يتعلق. من طرف عالم األعيان هو اإلنسان الکامل  و"التجلي "  طرف الذات األحدية هي

  . فإن ذلک غير معلوم ألحد، الرابطة مع الهوية الغيبية

ال  و،ة الحقيقة عنهممتباين، مربوطة بالخلق هذه الحقيقة الغيبية غير و": في هذا الصدد کتب الخمينيو

الکاملين نفي  فإذا قرع سمعک في مطاوي کلمات األولياء، تراک أبداً شال ا و،أصًال بينهم وسنخية بينها

إذا سمعت الحکم  و.محمول علی ذلک  فکالمهم، تباين  بالذات وال،عدم االشتراک و،االرتباط

المرتبة  ول علی غير تلکممکاشفين فمحغيرية من العرفاء ال والريالتغا رتباط بل رفع واالباالشتراک

  . ٢" األحدية الغيبية 

و القراءة في الحقل أالمقام أن هذه المعالجة  لعنا نستفيد مما تم عرضه في هذا، ثم إنه من زاوية اجتماعية

معالجة أو قراءة  تستبعد فيها أية، المقدس / يتصل بالمطلق، مستوی معرفي خاص إنما تقع في، العرفاني

 ، بقيمة معرفية– کما قدمنا –مجتمعاتنا المعاصرة  التی تحظی في، مسائل النسبية المخبريةفي ال

 بمسائل الکينونة ية معرفية في ما يتصلؤإذ إنها تتوخی عبر عقل اعتقادي إنتاج ر ؛حضارية عاليةو

   تصلح في و،قوامها التقديس، وجود القدسيوال

   

تسهم في بناء مجتمع اعتقادي ، الواقع يجاد روية مشترکة فيإفي أو ، قراءة الواقع من منطلق اعتقادي

الفصول  نا نتمکن في ما يأتي فيللع، الجامع المشترک بين أفراده، المقدس يمثل الوجود، متجانس

  . الالحقة من تقديم صورة قريبة عن ذلک

                                                                                                                                                         
  . ٥٣، مرجع سابق، ص والیة وال مصباح الهدایة إلی الخالفة- ١
   .١١ المرجع السابق، ص - ٢

 ٤٥



   ثالثلالفصل ا
  
  شارات العرفانية واإلالتعبيرات أو الرموز

دموا بها منذ بداية الرئيسية التي اصط  إذا قلنا إن معضلة العرفاء أو الصوفيةبا الصونجانبلعلنا ال  

الصعوبات  بل إن في اإلمکان القول إن، اليوم تتمثل في الجانب التعبيري عصر التدوين أو قبله حتی

ات تحفظ وال،ألّمت  بالعديد من مشايخ هذا االتجاه مآسي التي والجاه الصوفيتحاب االصالتي واجهت أ

بالدرجة األولی  يعود السبب فيها، حول الطروحات التي تقدموا بها نظريًا أو عمليًا التي ما زالت تبدی

الصوفية إطالقًا أنهم قوم ال يتکلمون بلسان عموم  المعروف عن«ذلک أن من ؛ إلی هذا الجانب تحديدًا

 يتکلمون بلسان الرموز إنما و، فيه الناس من مسائل علم الظاهرون فيما يخوضضخوي ال و،الخلق

 إما ألن لغة العموم ال تفي بالتعبير عن معانيهم و،ليسوا أهًال له ضّنًا بما يقولون علی منإما ، شارةواإل

الباطن الذي يتلقونه وراثة عن  فحقائق العلم، أما ما يرمزون إليه. مواجدهم ويحسونه في أذواقهم ماو

هذان األمران وحدهما کافيان في  و،ال بالتعبير عنها لغة وعقل هذه الحقائق ال يستقل بفهمها و،النبي

   الصعوبات التي تعترض سبيل الباحث في فهم معاني الصوفية تفسير

فکثيرًا . يحلها أو يؤولها أو يحکم عليها لذا کان الحذر ألزم ما يلزم الناظر في أقوالهم حين و.مراميهمو 

أو أخذوا  ،أو حّملوها ما ال تحتمل، ا إلی غير معانيهاهصرفوف، أساليب القوم ما زّلت أقدام الباحثين في

بل نصحوا ، حذروا من الوقوع فيها والقدماء هذه المسألة تنّبه إليها و.بظاهرها حيث ال يراد ذلک الظاهر

قرأءة کتبهم أو  وصونًا للصوفية من أن يتجنی عليهم من ليس منهم أن يکفوا عن ،الناس طلبًا للسالمة

  ١»أقوالهميخضوا في 

عدم القفز عنها أو  و،اللغة المجتمعية يقتضي بالضرورة الوقوف عند، في إطار المعالجة االجتماعيةو

 دور الذي تمارسه في إطار وال،وظيفة التي تقوم بها والالذي تحلته ذلک نظرًا ألهمية الموقع و،فوقها

ثقافة في  والکونة لظاهرة الوعيالم بوصفها إحدی أهم العوامل الرئيسية، ي العامعالنظام االجتما

 أرقی أشکال الوجود الواعي لدی مختلف المجاعات البشرية علی بل إحدی، المجتمعات اإلنسانية

حينما نتجه بنظرنا إلی اللغة في   ...ألفاظ يعبر بها کل قوم عن أغراضهم«علی اعتبار أنها ، اإلطالق

شتی و ،نزوات والحاسيس واألتقاليد والعواطف والفمجموعة من األفکار ،أما هي بعده و،دورها النشوئي

فلأللفاظ بعد ،  يکون الشيء من الطبيعة تنتظمها األلفاظ انتظامًا أصبح منها کم، عتبارات واالالمشاعر

  . ٢»کما يقع دونها کذلک، ال تنزل دونه في االعتبار، مقدارها هذا الدور وجود معنوٌي علی

                                                 
 . ١٥ص ، ١ج  مرجع سابق، تعليقات عليه، والفصوص الحکم البن عربي  - ١
   کيف نضع المعجم الجدید، دار وب عبد اهللا العالیلي، مقدمة لدرس لغة العر-٢

 ٤٦



، فقط، مادية أو مجردة، معاني أشياء مقصودة المتخاطبون للتعبير عنفاللغة ليس مجرد أداة يستخدمها  

أيضًا المصدر  بل هي«فوق ذلک من أهم العوامل المنتجة لظاهرة المتحدات البشرية  فهي، کما قد يتوهم

  . ١»الجماعية الرئيسي المؤسس لظاهرة االختالف بين الهويات

قد اندفع ليفي  و.الصدارة من العلوم اإلنسانية مها مرکزقد تبوأت من حيث تقد، لذلک، ال يخفی أن اللغةو

 فوکو وبارت بل إنها اضطلعت بدور مرکزي في فکر، االستعانة بها في بناء منهجه ستراوس لذلک إلی

حتی ليمکن ، في أنتروبولوجيا ليفي ستراوس ال يقل في أهميته عن الدور الذي تلعبه«، الکان ودريداو

  . ٢»الخلق بقدرتها الالمتناهية علی ومهووسون بالطبيعة المؤسسية للغة، بها القول إنهم مهووسون

أو المثال األبرز في اإلفصاح عن  بل إن بعض رواد اإلناسة المجتمعية قد وجد في اللغة النموذج

  . الظاهرة المجتمعية عند درکهايم الظاهرة المستجمعة لعناصر

   هدف الذي يريدإن اللغة هي خير مثال لل«: کتب اينفز برتشارد

ال يعيها ، وظيفة و،بنية و،تاريخًا إن لها، إلزامي، فاللغة ذات طابع تقليدي عام، درکهايم أن يصل إليه 

، فردي فهي بالتأکيد ليست من نتاج فکر، األفراد قد ساهموا في تکوينها رغم أن و،الناس الذين يتکلمونها

  . ٣ »موضوعية، إنها ظاهرة جماعية مستقلة

 ،من بنية النسق االجتماعي القائم فيه هي قراءة في جزء خاص، فإن القراءة في لغة مجتمعية ،و عليه

الحفاظ  من حيث وظيفتها في و،واقعات من نفس النظام الذي تنتمي إليه ال يمکن فهمها إال بالعالقة معو

 ، اللغة القائمة فيهيلزم بالضرورة درس، وعيًاو فهمًا، ولکي تستقيم القراءة في النسق المجتمعي. عليه

أنها وليدة المجتمع  ذاک؛ استعمال أدوات االتصال الذهني المعتمدة فيه ذاتها و،لرموزها تفکير وفقًاوال

جميع  و،و الحق إن جميع العالقات المجتمعية«  :معبره الفکري و، الذوقي معًا وبالمستوی العقلي

کما تتعبر  ،تتعبر بألفاظ، مجتعية لدی األهاليالواقع جميع ظاهرات الحياة ال أي في، الوسال التقنية

في جميع األوضاع المقابلة ، جميع ألفاظ الکالم عندما يتوصل المرء إلی فهم تام لمضمون و،بحرکات

  . ٤»لهذا المجتمع هقد ختم دراست، له

 ،أفکارها و،أن تصرف مفاهيم الجماعة ،فهمها و،يخشی االجتماعيون من دون درس اللغة المجتمعيةو

   ذاک أن في لغة الجماعة؛ معانيها أو أغراضها الواقعية المقصودة ممارساتها عن وبل تقاليدها

   

نضرب مثاًال علی ذلک ما ذکره . ألغازهاو مصطلحات بمثابة مفاتيح لرموز الجماعة ووحدها مفردات

هذه . "اهللا "  لهمللکلمة التي تعني بالنسبة «السياق حول استعمال بعض األهالي  إيفنز برتشارد في هذا

                                                 
 . ٤٣، ص ١٩٩٧، ٢ ط الجدید،

  . ٤٨مرجع سابق، ص  ،المجتمع التونسي الحدیث نموذجًا: إشکالياتها وفي محددات الهویة الجماعية -١
محمد عصفور، مجلة عالم  د: ، ترجمةما بعدها من ليفي شترواس إلی دریدا والبنيویة جون ستروک، -٢

  . ٢٢، ص ٢٠٦عدد المعرفة، الکویت، 
  . ٢١٨ دیانة البدائيين في نظریات األّناسين، مرجع سابق، ص :األناسة المجتمعية  - ٣
  . ٩٤  المرجع السابق، ص - ٤

 ٤٧



نلمس بوضوح أن العرفاء ، من العرفاء کما عند سواه،  القراءة في النص العرفاني عند الخمينيفي إطار

مفردات  هم إذ يستخدمون و،مقاصدهم الخاصة والتعبير عن أغراضهم استخدموا طريقة فريدة في

مثلما ، نهاإّلا أنهم ال يستخدمو، منهجهم وطريقتهم يختلفون معهم أو يباينونهم في، يستخدمها أناس آخرون

، أخری تعنيهم إلی مدلوالت، تها الشائعة بين الناسبل يصرفونها عن مدلوال، الناس يستخدمها باقي

جديدة لم تکن معهودة إلی قاموس اللغة مفردات  أضافوا و،فبدلوا معانيها إلی معاني أخری خاصة بهم

   قوافخر، من قبل

فک  وفهمها إّلا بفهم مصطلحاتها ريسال يت، ألفهامفأصبحت لغتهم غريبة عن ا، قواعد التعبير المألوفة 

  . فاظها أو في عباراتهال وأسواء في مفرداتها، إشارية  /نظرًا ألنها لغة رمزية؛ رموزها

... قال أبو علي الروذباري. للطافة معناه اإلشارة ما يخفی عن المتکلم کشفه بالعبارةو«: کتب السراج

معنی  »الرمز«  و.... إشارة بحرکة جارحة»اءحاإلي«  و» خفيصار عبارة فإذا، علمنا هذا إشارة«

  :فقال القناد، ال يظفر به إّلا أهله، باطن مخزون تحت کالم ظاهر

      قوا أعجزک مرمی رموزهمط ناإذ
  ٢»إن سکتوا هيهات منک اتصالهو

ي الخطاب أول من بنی لغة الرمز هذه ف فإن، تأريخه وفين المعاصرين في العرفاننصوفقًا لبعض المو

بين سنتي  توفي ما( »ذو النون المصري«اإلسالمي من الناحية التاريخية هو  العرفاني أو الصوفي

من معاصري عهد التدوين في  و،والتصوف هو من کبار مشايخ أهل العرفان و)ـ ه٢٥٠ – ٢٤٠

  . اإلسالمي المجتمع العربي

هو أول من  و،»برئيس الصوفية« لّقبه الجامي) ...( ذو النون المصري«: کتب مرتضی المطهري

ال و ،واردًا فيها و، کان من أهلهاکي ال يفهمها إّلا َمْن، للمسائل العرفانية استعمل الرموز مصطلحات

   ،تدّرج هذا العمل بعده و،لم يردها من بابها يفهم شيئًا منها َمْن

   

  . ١»غزل والاستعملت المعاني العرفانية في ثوب الغرامو

                                                 
  . ١٥٩ -١٥٨  المرجع السابق، ص - ١
 . ٤١٤ اللمع، مرجع سابق، ص - ٢

 ٤٨



 »ذو النون«: عرفت قبل عهد قد، المعرفية قضايا وال عملية استخدام الرمز في المسائلإن، في الواقع

أقطاب  علی دأب األولين من، سواه من أهل هذه الطريقة و»النون المصري ذو«قد جری  و،بقرون

صرح بذلک . سقراط وفيثاغورس و،قلسوأنباذ ،هرمس: فرس أمثال والالفلسفة اإلشراقية من اليونانيين

 ابناذقلس وفإن هرمز ،کلمات األولين مرموزة و...«:  في قوله»حکمة اإلشراق«کتابه  هروردي فيالس

  . ٢»کالمهم کانوا يرمزون في، سقراط وفيثاغورسو

  : منها سببان جوهريان ،ثمة أسباب عديدة للجوء العرفاء إلی لغة الرمز، في أي حال

لن يقدر سواه ، ُبُرها بنفسهَيْخ والعارف يعانيها، ةإنما هي تجربة ذاتية محض، إن تجربة العارف :األول

عن  يصعب عليه التعبير عنها أو اإلفصاح، کما أن العارف، عيه ونطاق ألنها خارجة عن؛ علی فهمها

  . ال التوصيل وإذ أنها ال تقبل النقل؛ مضمونها

 ،ظهار بالحقيقةالذوقيات غير ممکنة اإلو العرفانيةفالمشاهدات «: في هذا الصدد کتب الخمينيو

   والعبارات للمتعلمين طريق الصواب والکاملين حجاب في لفاظ واألصطالحاتواال

   

  . ٣»حجاب

ألن العبارات ؛ الدرجات غير ممکنة و اعلم أن العبارة عن هذه«: في هذا الصدد نفسه کتب ابن سيناو

، تعلمًاو تعليمًا، ثم يتفهمونها، ثم يتذکرونها، ثم يحفظونها، أهل اللغات موضوعة للمعاني التي يتصورها

فضًال ، فليس يمکن أن يوضع لها ألفاظ ،فضًال عن قوی بدنه، أما التي ال يصل إليها إّلا غائب عن ذاته

 ،بالخياالت موهومات ال تدرک وال،کما أن المعقوالت ال تدرک باألوهامو ،عن أن يعبر عنها بعبارة

فال يمکن أن يدرک بعلم ، يعاَين بعين اليقين أنه أنکذلک ما من ش، متخيالت ال تدرک بالحواسوال

  . ٤»بالبرهان دون أن يطلب، أن يجتهد في الوصول إليه بالعيان، يريد ذلک فالواجب علی من، اليقين

النتمائها إلی ، صفة قدسية متعالية ذات، إن طبيعة المعارف التي يعاينها أو يعانيها العارف :الثاني

 سوف تکون قاصرة بل عاجزة، من المفردات أو التعبيرات اللفظية فإن أيًا، يبالتال و،الوجود المقدس

ليست ، المفردات أو التعبيرات اللفظية فإن، لن توفي بغرض التعبير عنها و،عن اإلفصاح عن مضمونها

 أما، أکثره من المحسوسات و،هو متعارف موضوعة لما، مفهومية ترسيمات وسوی مجرد صور

ألنه ؛ ال يکشف عنه مقال وعبارة به  فإنه ال تحيط– کما ذکرنا سابقًا –حق المطلق ل وا،الوجود المقدس

   بل إن ما سوف، ال رسم وال حّد له

   . إخفائها وللحقيقة سوف لن تؤدي إّلا حجبًا، عبارات من مفاهيم والتقدمه األلفاظ

                                                                                                                                                         
  . ٣٤١ مرجع سابق، ص عطاء، وإسهام: إیران و اإلسالم- ١
  . ١٧، مرجع سابق، ص اقشرح حکمة اإلشر - ٢
  . ٥٥، مرجع سابق، ص والیة والمصباح الهدایة إلی الخالفة  - ٣
  . ١٠١ -١٠٠ مرجع سابق، ص ،)في التصوف ( ٤ ج تنبيهات، والاالشارات  - ٤

 ٤٩



 ،قصور اإلشارة ولضيق العبارة؛ المحاطيةو محيطية وال،مشمولية والإن التعبير بالتعّين«: کتب الخميني

مصطلحاتها  و،العرفية هذه التعبيرات معانيها و،أن تفهم من تلک العبارات والروحاني إياک أيها األخو

عبارات حجب  والفإن األلفاظ، مقام أنسه و،عن ساحة قدسة بعد وال،فتقع في الفکر بأسماء اهللا، الرسمية

إن  و،القلب إلی الحقائق الغيبية ينظر بنور و،يلقيها وأن يخرقها وعارف الرباني البّد وال،المعانيو الحقيقة

حقائق  وال الحواس الظاهرة مرقاة للمعاني العقلية أنکما، إليها کانت في بدو األمر للجمهور محتاجًا

  . ١»النورية الکلية

عبارة أو يومي أعظم من أن يعبر عنها ب اعلم أن حقيقة التوحيد«: في هذا الصدد أيضًا کتب حيدر آمليو

يعني (  ألنها؛ شارة علی وجه إشراقها نقاب واإل،في طريق معرفتها حجاب فالعبارة، إلی تعريفها بإشارة

 مقدسة عن أن تظفر بمعرفتها األفکار، واألفهام منزهة عن أن تصل إلی کنهها العقول) حقيقة التوحيد

  : شعر، وهامواأل

  تجول عقول الخلق حول حمائها

  ٢ »ن برقها غير لمعةلم يدرکوا مو

   ،نجد في الواقع المعاصر من يشارک العرفاء في هذه النظرةو

يشهد لذلک ما ذکره ايفنز برتشارد  ، في إطار المقدس»الرمز«إياهم في مبررات اللجوء إلی  ويتفقو 

 أن لکنه حاول أيضًا، عالم الکالسيکي والمولر بشکل خاص بآلهة الهند اهتم«: في قوله. »مولر«عن 

نهائي قد نادی بأن فکرة الال، داللة عامة في قناعته أن لهذه التفسيرات و،يفسر بعض المعطيات البدائية

 مجازات ُتستوحی من بعض المشاهد العظيمة في العالم المعروفو ال يسعها أن تتعبر إّلا برموز

 کتسب داللة خاصةت و،المجازي لکن هذه الصفات کانت تفتقد معناها، أو باألحری صفاتها، کالکواکب

   ٣»استقاللية بوصفها آلهةو

يهدف ، التي قد تمکنوا من معاينتها بقلوبهم إلی استخدام الرمز لتصوير مقاصدهم، إذن، فلجوء العرفاء

 ،بعض مالمحها استجالء و،عبور من خاللها إلی استيحاء الحقيقة وال،مقاصدهم في الحقيقة إلی تقريب

 ،إذ إنه يتيح لآلخر حرية الفهم؛ من مأزق العبارة ن الممکن للتخلصرمز بهذا المعنی عبارة عن فوال

 ،خاطر أو وجدان کلما مّر في، تطور دائم وفهو علی تفتح«وتفسيرات ذاتية مالئمة  إجراء تأويالتو

  . ٤»دعا هذا الوجدان إلی التفتحو

 إلی اعتبار الرمز »سوسير«المعاصرين أمثال  لعل هذا من أبرز األمور التي دفعت بعض األلسنيينو

   متغيرًا، بالتالي و،أغراضهم وتقاليدهم وداللته وفقًا لحکم الناس شيئًا اعتباطيًا تتحدد

   

                                                 
  . ٢٥ مرجع سابق، ص والیة، والمصباح الهدایة إلی الخالفة  - ١
 . ٧٠ ص ،)ت. د. م. د. ن. د(منبع األنوار،  وملي، جامع األسرار حيدر آ - ٢
 . ١٧٧ ، مرجع سابق، صدیانة البدائيين في نظریات األّناسين :اإلناسة المجتعية -٣
  . ٢٦٣ مرجع سابق، ص تاریخ الفلسفة اإلسالمية،  - ٤

 ٥٠



  . ١شکًال ال جوهرًا و،ال ثابت وغير مستقر، متقلبًاو

ذلک من أجل  و،وضع مداليل إيمائية يهدف إلی) صورًا، رسمًا، شکًال( فالرمز سواء کان لفظًا أو عينًا

عن  عبارة عبارة واللفظ وال،الظاهر عنوان الباطن«فإن ، يستبطنه الرمز المرموز الذي لنظر إلیتوجيه ا

  . ٢»کسوة القشور والهيئات اکتسائه و،شکال واألحقيقة في مالبس األصوات والتجلي العين

رسوم  والشکال واألعدی مستوی األلفاظتت ،في هذا السياق نشير إلی أن الرمزية في الخطاب العرفانيو

  . دائرة الوجود إلی جميع، الموضوعة

فإن ، کلها أسماء إلهية، درجاتها ومدارجهاو دائرة الشهود ومراتبها وإن سلسلة الوجود«: کتب الخميني

  . ٣»ربه مظهر من مظاهر ودخل في الوجود في حضرة الغيب عالمة بارئهما  کل و،االسم هو العالمة

، طبقًا للنص العرفاني، المرموز المقدس رمز من أجل الجواز إلیکما نلفت إلی أنه إذا کان البد من ال

ناشئًا من  ال ريب في أن ما يلف الرمز من قداسة ال يکون و،مقصود بذاته فإن هذا الرمز يبقی غير

 .قائمة فيه بذاته وةيلليست أص و،صبغة ثانوية فإن صبغه القداسة إنما هي، خصائصه الجوانية الذاتية

   إنف، من أجل ذلکو

العرفاني فإنه غير مقصود أو موجه  ما نشهده من تقديس ألشخاص أو أفکار أو ما سواها في الخطاب 

في  ال بأس في االستعانة و. بالمقدس»حصرًا«إنما  و،ما سواها بذاتها إلی تلک األشخاص أو األفکار أو

   :عرفانية حيث قال هذا المجال بما ذکره ابن عربي في مقاطع من أبيات شعرية

  أو ربوع أو مغاٍن کلما    کلما أذکره من طلٍل

  و أال إن جاء فيه أو أما    و کذا إن قلُت ها أو قلت يا

  أو همو أو هّن جمعًا أو هما    و قلُت هوکذا إن قلُت هي أو

  : إلی قوله

 سماءأو علت جاء بها رب ال / أنواٌر جلت ومنه أسراٌر ذکُرُه أو ِمثُلُه أن تفهما / کلما أذکرُه مما جری

فاصرف  أعلمت أن لصدقي ِقَدَما / صفة قدسيٌة علويٌة مثل مالي من شروط العلما / لفؤادي أو فؤاد من له

، ما قيل في شأن صبغة القداسة التي تلف الرمزو ٤اطُلب الباطن حتی تعلما و /الخاطر عن ظاِهرها

مشروعة في الحقل االعتقادي  في شأن ما يعينه الرمز أحيانًا کثيرة من أمور مدنسة أو غير يصح أيضًا

 إنما يرمي إلی معاٍن تتصل و،الحالة کذلک غير مقصود في ذاته فإن ما يعنيه الرمز في هذه، الديني

   في هذا اإلطار نذکر علی و.بناحية أو أخری بالطريق إلی المقدس

   

  : سبيل المثال ما ورد في ترجيعات الخميني الشعرية مثل قوله

                                                 
  . ١٩ - ١٨، مرجع سابق، ص ما بعدها من ليفي شتراوس إلی دریدا والبنيویة  - ١
  . ٥٦ مرجع سابق، ص شرح دعاء السحر،  - ٢
  . ٨٤  المرجع السابق، ص - ٣
  . ١١، ص ١٩٦٦ دار صادر، بيروت، ترجمان األشواق،  محي الدین بن العربي، - ٤

 ٥١



  خمرتي الصافيةأنا السکران من قدح 

  أنا البعيد ألجل حبيبي اآلسر

  أنا الباني لدير العاشقين

  أنا الخاسر العابث العاجز

  من قلبي، من حياتي، من روحي

من لساني   هذه الترنيمة  صعدتحلقومي و

  يا نقطة عطف سّر الوجود

   ١ارفع عن المحب کأس السکر

يتوخی العارف من خاللها ، رموز تعبيرية ما يماثلها في الخطاب العرفاني وعبث والعشق وال،فالسکر

العرفاء  قد أبدی و،يعانيه في سيره الروحي للوصول إلی المقدس و،مشاعر اإلفصاح عن ما يتخيله من

نبهوا إلی ضرورة صرف مصطلحاتهم و ،حرصهم علی إلفات النظر إلی طريقتهم هذه في التعبير

نظر  و إياک أن تنظر«: يقول الخميني، ا إليهاقصدو وإلی وجوه أرادوها الرموزية التي يستخدمونها

تعّلم المعارف عند  و،المتألهين من أهل الذوق الفهم في هذه األوراق إّلا بعد الفحص الکامل عن کلمات

  . ٢»عرفاء الکرام والالعظام أهلها من المشايخ

زية کمرحلة من مراحل هذه الطريقة الرم بدا أن ما يعنينا من زاوية اجتماعية ليس التعاطي مع، هکذاو 

التي  لکن طريقة التفکير و،أو المدی الثقافي الذي قد بلغته هذه الفئة، الناس التطور الفکري عند فئة من

، للرموز"الصحيح " أما التفسير « ،مکان والبصرف النظر عن الزمان، يشترک فيها أفراد هذه الفئة

 Normativeت القروسطية صفة معيارية کان له في التأويالو ،فمطلب ظل الغرب ينشده منذ زمن

لکن . صفيًا صارمًا وأن يکون في الدراسات الدينية المقارنة يحاول ولکنه في علم األنتروبولوجيا ،قوية

 للرموز أو أن مثل هذا التفسير ممکن هو أمر معياري" صحيحًا "  مجرد التفکير بأن ثمة تفسيرًا

Normative«٣ .  

تختلف وفقًا لحکم الفرد  والتفسيرات التي تتفاوتو حتمال قدر کبير من التأويالتيبقی أن للرمز قابليته ال

من ، الداللة المجازية هو إخراج داللة اللفظ من الداللة الحقيقية إلی«باعتبار أن التأويل  ،أو الجماعة

حقه أو أو ال ] بسببه[ من تسمية الشيء بشبيهه أو  غير أن يخّل ذلک بعادة لسان العرب فی التجوز

  . ٤»في تعريف أصناف الکالم المجازي] ُعّددت [ من األشياء التي  أو غير ذلک، مقارنه

                                                 
 ( ،) ت-د(دار التعارف  عداد، واإلتفسير من لجنة التحقيق و، ترجمة مع شرح، الفناء في الحب الخميني-١

 . ) الترجيعة الثانية
  . ١٥٤، مرجع سابق، ص الیةو والمصباح الهدایة إلی الخالفة  - ٢
  . ٤١ مرجع سابق، ص ما بعدها من ليفي شتراوس إلی دریدا، والبنيویة  - ٣
، المؤسسة العربية ٣ط  ،شریعة من االتصال وال، فصل المقال فيما بين الحکمة أبو الوليدمحمد بن رشد-٤

  . ٣٢، ص ١٩٨٦نشر، بيروت،  والللدراسات

 ٥٢



 ،فهو مجال مفتوح. يعّبر عن االختالف تأويل وال،تفسيرات وفاللغة المجازية تتطلب باستمرار تأويالت

   ،راء واآلحقل يتسع لالجتهادو

م رؤيته علی أنها کل مؤوِّل يقدو ،ن غير منظورفهو غوص في باط، المذاهبتقوم  و،وزع الفرقبه تتو 

ثمة إمکان ،  أخریتغليب داللة علی ومفاضلة بين المعاني الکثيرة و ما دام التأويل«، يالمقصود الحقيق

أن ما عداها  و،الصحيح دعي أنها تملک التأويلتکل فرقة ، يزعم کل متأّول أن تأويله هو الحق نإل

 کل واحد يمنح خطابه صفة العمومية و،معيار الحقيقة خطابهکل مذهب يعتبر  و.ضالل وباطل

تدعي أن المعنی الذي و ،ها تحصر کل فئة طلب الحق في الطريق الذي تسلکه إليهدعنو ،شمولوال

غير أنه ليس باإلمکان قبول کل ، فساد وأن ما عداه خطأو ،علی األصل»الداللة الحقيقية«تبرزه هو 

ضياع  وإلی فقدان المعنی ذلک أن التسليم بتعدد الداللة يؤدي؛  لها النصالتأويالت التي يتسعو اآلراء

  . ١»الهوية

يبقی حقًال بعيدًا عن ، علمًا بالباطن بوصفه، فهو، فإن التأويل ليس أمرًا متروکًا للجميع، مع ذلکو

ليس  صنف«: اإلطار نجد أن ابن رشد قد صنف الناس إلی ثالثة أصناف في هذا و.متناول عامة الناس

ذلک أنه ليس يوجد أحد سليم  و]الغالب[ الذين هم الجمهور، طابيونهم الخ و،هو من أهل التأويل أصًال

الجدل  هؤالء هم أهل و]الجدل [ صنف هم من أهل التأويل  و،التصديق العقل َيعَری من هذا النوع من

 بالطبع، ء هم البرهانيونهؤال و،اليقيني صنف هو من أهل التأويل و،عادة والبالطبع فقط أو بالطبع

  . ٢»الحکمة  أعني صناعة، صناعةوال

باعتبار أنهم يبحثون ، أوسع أفقًا و،الحقيقة هم أبعد مرمی في البحث عن، کما بات واضحًا، إّلا ان العرفاء

کان العرفاء  لما و.کما هو الحال بالنسبة ألهل البرهان، بدل العلم به، في اليقين يتحققون و،في المطلق

بما ، فمع العرفان. المنهج التأويلي بامتياز ]يقول علي حرب [ فإن العرفان الصوفي في نظرنا «لک کذ

 الرمزي به يتصالح و ...نظر والوالوحي، ستدالل واالوالحدس، البرهانو يتقاطع البيان، هو تأويل

   . ٣»الحقائق يظهر الحق في وويطل الظاهر علی الباطن، واقعيوال

   الفصل الرابع
  
  

  أدواتها ومصادر المعرفة العرفانية
األساسية التي يستند إليها العارف   المعرفةالقلب هو أداةمتصوفين علی أن  والتتفق آراء العرفاء  

 قيام والتتفق آراؤهم علی إنکار قدرة العقل علی أداء دور القلب کما، للتوصل إلی معارفة اليقينية

                                                 
  . ٥٥، مرجع سابق، ص ي الثقافة العربيةقراءات ف: حقيقة وال  التأویل- ١
  . ٥٨ مرجع سابق، ص شریعة، والفصل المقال فيما بين الحکمة  - ٢
  . ١٤ص  مرجع سابق، قراءات في الثقافة العربية،: حقيقة والالتأویل - ٣

 ٥٣



: موقفهم من الفکر فکتب و،التصوف قد غالي ابن خلدون في تصوير طرق تحصيل المعرفة عند أهلو

انية إذا الروح فالنفس، ّذ والالذي للنفس من ذاتها بغير واسطة يکون أشّد فال شک أن االبتهاج باإلدراک«

هذا اإلدراک ال  و،لّذة ال يعّبر عنهما ولها ابتهاج شعرت بإدراکها الذي لها من ذاتها بغير واسطة حصل

 ،بالجملة نسيان المدارک الجسمانية و،إنما يحصل بکشف حجاب الحسو ،ال علم ويحصل بنظر

اولون بالرياضة إماتة فيح، بحصول هذه البهجة متصوفة کثيرًا ما يعنون بحصول هذا اإلدراک للنفسوال

   الُقوی الجسمانية

 من ذاتها عند زوال الشواغب ليحصل للنفس إدراکها الذي لها و،مدارکها حتی الفکر من الدماغو 

 ،هذا الذي زعموه بتقدير صحته مسّلم لهم و،لذة ال يعبر عنهماو موانع الجسمانية يصحل لهم بهجةوال

العقلية محصلة لهذا النوع من  دلة واألهم إن البراهينفأما قول، هو من ذلک غير واٍف بمقصودهمو

 ألنها بالقوی؛ دلة من جملة المدارک الجسمانية واألإذ البراهين ؛بتهاج عنه فباطل کما رأيته واالاإلدراک

في تحصيل هذا اإلدراک إماته  به نحن نقول إن أول شيء ُنعنی و،ذکر والفکر والالدماغية من الخيال

  . ٢»له قادحة فيه ألنها منازعة؛ غية کلهاهذه القوی الدما

أمثال محمد عابد ، لدی بعض المعاصرين في ترسيخ الفهم، لعل ما ذکره ابن خلدون کان له أکبر األثرو

 إلغاء العقل يسعی إلی، بأنه يمثل موقفًا مناهضًا أو نقيضًا، العرفان من العقل حول موقف، الجابري

  . رؤية سحرية أو أسطورية بهدف تکريس، فيةفته المعريإقصائه عن دوره أو وظو

 ، الذي يختص بدراستهيبالحقل المعرف إن موقف العرفان من العقل يرتبط بصورة مباشرة، في الحقيقة

حقله  إذ الموضوع الذي تعامل معه العرفان في؛ وعي له أو فيه والمن الفهم يرمي إلی تحقيق مستویو

خصائص الموضوعات العقلية التي   تختلف عن–سابقًا  کما ذکرنا –المعرفي ذو خصائص مميزة 

   تعاملت معها بعض العلوم

کما قد ، الخطاب أو النص العرفاني علمًا أن ليس ثمة موقف مناهض أو مباين لموقع العقل في، األخری 

 طبقًا لنص الخميني، فإن العرفاء، لکن علی النقيض من ذلکو .يظن أو يتوهم بعض المعاصرين

 مثالية وحقائق مادية وعوالم يخترق ما يصادفه من، ينظرون إلی العقل علی أنه خارق ،العرفاني

 إحاطة العقل المجرد علی ما دونه من الملک«: الخميني کتب. قادر علی اإلحاطة بها و،روحيةو

فيه ببعض الجوانب  حيث يکون اإلحاطة؛ محسوسيء يکن کإحاطة شيء محسوس بش لمکوت لموال

بل إحاطته من جميع ، السطوح الخارجة عن الذات  يحيط بعضها ببعض إّلا ببعضال و،والنهايات

فهو سار . والنفوذ فإن إحاطته يکون بنحو السريان، کما يحيط بظاهرة، بباطن المحاط يحيط، الجوانب

                                                 
  . ٤ص ، ٢ج سابق،  ، مرجعتعليقات عليه والفصوص الحکم للشيخ األکبر محي الدین بن عربي -١
  . ٥١٧ مرجع سابق، ص ،)المقدمة ( یخ ابن خلدون تار  - ٢

 ٥٤



طريقة البرهان الفصل والتمييز بين   قد جرت في الفکر العربي علی–فنا لکما أس - إذا کانت العادةو

 طريقة الکشفية القائمة وال،هي التي خصوا بها الفالسفة و،العقليين نظر والالعقلي القائمة علی البحث

   هي التي خصوا فيها العرفاء أو و،عيان القلبي والعلی الذوق

هما في تفاعل والطريقتين في تقاربهما لم يجد ثمة ما يمنع من النظر إلی هاتين، فإن الخميني، المتصوفة 

؛ جديدة أو تؤسس عليها ما يفضي إلی معارف، يؤيدها في الطريقة األخری تجد ما، توليد معارف قلبية

، يبنيه العقل و،نظر واليفضي إليه البحث علی ما، في نظر الخميني، ذلک أن المعارف القلبية تتأسس

إن  و،العرفاء فإن طور«. لييجد ما يمکن أن يؤيده البرهان العق، الکشف القلبي کما أن ما يفضي إليه

حاشا المشاهدات الذوقية أن . البرهان الفصيحو ،کان طورًا وراء العقل إّلا أنه ال يخاف العقل الصريح

  . ٢»و البراهين العقلية أن تقام علی خالف شهود أصحاب العرفان ،تخالف البرهان

 يکمن – نالأسف کما –الطريقة الکشفيةو إن الفارق الجوهري الذي ينبه إليه الخميني بين الطريقة العقلية

 بواسطة ،حقائقها العلمية ومعرفه کنه األشياء و،مفاهيم والإدراک الصور ة هييفي أن وظيفة العقل الذهن

  . ٣»إنما يکون بعد الوجود والحقيقة في نفسها المفيد لتصور«هو  و»الحد« - ما يسمی عند الفالسفة -

البّد ، أولی في طريق العرفان الکشفي  يمثل خطوة–ي عند الخميني  في النظر العرفان–إن کان  وهذاو

إّلا  ،تحقيق هدفه في الکشف عنها و،في إطار سعيه للوصول إلی الحقيقة العارف من القيام بها / للسالک

   رتحر وال سلطان الفکرةأن ما يعني العارف هو أن يتخلص من

تحصيل اليقين في مستوی من  من أجل، نفسهتسليط نظره إلی الوجود  و،منها في مجال الوجود 

فمن تفکر بالجمال ، فإن التفکر في الوجود غير التحقق به أو فيه ،ألن الفکرة تحجب العين؛ مستوياته

الحجاب «بأن العلم هو  لذا قيل و،من تفکر بالعشق ليس کمن تحقق به و،کمن کان متحققًا به ليس

  .  »األعظم

يکون سيره ، سيره إلی اهللا وطلبه للحق برهان في والدما يلجأ إلی الفکرإن اإلنسان عن«: کتب الخميني

 ألنه قد سقط في الحجاب األکبر؛ أرباب العرفان وسير أهل المعرفة ال يکون من نوع و،عقليًا علميًا

  ٤. »األعظمو

                                                 
  . ١١٨ص  مرجع سابق، والیة، والمصباح الهدایة إلی الخالفة  - ١
  . ١١١  المرجع السابق، ص - ٢
 انتشارات للطوسي، ، الجوهر النضيد في شرح منطق التجریدجمال الدین حسن بن یوسف الحلي -٣

  . ٢٢٢ ش، ص . هـ١٣٦٨بيدار، قم، 
  . ٥٦٣، مرجع سابق، ص ربعون حدیثًا  األ- ٤
 

 ٥٥



 فبوصفها مخزن المعار، سلطة النفس والتحرر من، فإنه يحصل بواسطة التجريد الروحي، أما الکشف

، مسموعة أصوات الکثرات وألنه ما دامت آثار التعينات مشهودة؛ معالمهاو و اختفاء آثارها«، علوموال

  . ١»سلوک والالسير بل إنه تخيل السفر وادعی، ال يکون اإلنسان مسافرًا

والتحقيق األتم أفاد أنه متی شم أحد من «  التالي»مصباح األنس«في تعليق علی قول صاحب کتاب و

أنوار  استهالکه تحت سطوات واسمه وتعّينه وانمحاء حکمه وفناء رسمه ا رائحة فذلک بعدمعرفته

   و هذا هو المشاهدة الحضورية«:  کتب الخميني٢»الحق

اکتناه  وأجّل من کل عرفان وأعلی هي و،کّمل بعد الرياضيات المعنوية والعرفاء والالحاصلة لألولياء 

 فيما يجوز هو أيضًا علم ناقص حاصل من الفکر الذي هو و،ودالوج هو غير معقول في و،بقدم الفکر

الغير ال يعرف الغير بخالف العلم و ،غيرية والفهو في الحقيقة مثار الکثرة. ترتيب أمور لتحصيل آخر

 نفي الغيرية حتی رسوم التعينات وهوهوية وال،فإنه مثار الوحدة ،معرفة الحضورية والالشهودي

  . ٣»الماهوية

إنما يرمي إلی تحقيق حّد من اليقين ، القلبية مشاهدة والي سلوکه الکشفي القائم علی المعاينةفالعارف ف

شرط في  يقين والإذ إنه ليس اإليمان؛ برهان واللديه من معارف بالدليل والنظر المعرفي بما کان قد ثبت

أن اإلنسان طيلة حياته الممکن «من   – کما يقول الخميني –ذاک أنه ؛ نظر العقلي والما يثبته الدليل

تلک  ولکن، منافسة واليتفوق علی أقرانه في مقام البحث و،أدلة کثيرةو ،يخوض في براهين عديدة

 ،بجمع الفاهيم. تباسًا والتحّيرًا وشکًا بل تزيده، لم تبعث لديه االطمئنان و،العلوم لم تؤثر في قلبه شيئًا

 تثنيه عن الذات و،شغل القلب بغير الحق سبحانهإنما ت و،تجذب نفعًا کثار من المصطلحات الواإل

  . ٤»المقدسة

تمثيل الغائب بما  و،لالستدالل علی ما هو غائب من شاهد، نظره وفي خالل بحثه، کما أن العقل ينطلق

   يتراءی للعقل من

ا أم. أن الغائب بالنسبة له مجهولو ،ذاک أن الشاهد لديه معلوم؛ مفاهيم يلتقطها مما هو شاهد وصور 

 الوجود المطلق بديهي / إذ إن الحق؛ ٍناموجود متعال إلی موجود ف فإنه في کشفه ينطلق من، القلب

عن ، تفتيش عنه والحاجة للستدالل عليه فال، معاينة القلبية والةغير عصي علی المشاهد، واجب الوجودو

ال سيما أنه قد  ،رأظه و،ألن ذلک يعني االستدالل بما هو أعرف منه؛ معلومات طريق ما يمتلک من

و لما لم « و،»ال فصل وإذ ليس لها جنس، لها حد ليس«ثبت في الفلسفة العقلية أن واجب الوجود ذاته 

  . ٥»برهان متشارکان في حدودهما والألن الحد؛ برهان عليه يکن للوجود حّد فال

                                                 
  .    المرجع السابق نفسه- ١
 . ٢٧٣ مرجع سابق، ص .مصباح األنس وتعليقات علی شرح فصوص الحکم  - ٢
  . ٢٧٤ -٢٧٣ المرجع السابق، ص - ٣
  . ٣٥٩ مرجع سابق، ص األربعون حدیثًا، - ٤
  . ٢٦ص ، مرجع سابق، ١ج  الحکمة المتعالية في األسفار األربعة،  - ٥

 ٥٦



کما ،  مرآة الکلبين خلقه ظاهر فيو فهو تعالی بال حجاب مسدول بينه« -  حسب الخميني–بالتالي و

المستکنة  فأشار بلفظ هو إلی الحقيقة الغيبية. ١»باطن والظاهر والاآلخرو  هو األول«: »قال تعالی شأنه

ال بطون  و،ال ظهور لشيء من األشياء و،له فالظهور کل الظهور ... صفاتية والفي الحضرة األسمائية

اهللا الحسين  اء يوم عرفة لموالنا  سيدنا أبي عبدکما في دع، حقيقة لشيء أصًال بل ال، لحقيقة من الحقائق

حتی يکون هو المظهر لک؟ متی غبت حتی  أيکون لغيرک من الظهور ما ليس لک( روحي له الفداء

  . ٢) عليک تحتاج إلی دليل يدل

ذلک  و،آليات المعرفة في إطار العرفان وظائف الموزعة علی والنلفت إلی األدوار، استکماًال للحديث 

  : الشکل التاليعلی 

فإن ، لالتصال بالعالم المادي الخارجي هي أدوات اإلدراک التي تتوسطها النفس و:الحواس: أوًال

ء اللنفس األشي إذ إنها تؤدي؛ س ذات وظيفة محددةاوالحو ٣»بواسطة الحواس المدرک هو النفس ولکن«

ما خال أن ، لتصورات والمعارف الکليةإلی عالم ا عالقة لها بما ينتميال و،ترنة بمادة معينةقالجزئية الم

 نشوء المعرفة لذا فإنها ال غنی عنها في و،يشکل المادة األولی في عالم الکليات ما تنقله الحواس

، فال سبيل إلی المعرفة إّال بها حتی بالنسبة )علمًا من فقد حسًا فقد(قول أرسطو استنادًا إلی ، تکاملهاو

  . ٤»أن يستفيد علمًا إذا لم يحس ئًا أويأن يفهم ش «العقل ال يستطيع إلی العقل، ألن

تتولد للعارف من خاللها المشاهدات  س هي األداة المعرفية األولی التياالحو، في المنظور العرفاني

 باعتبار أن عالم، الذي يتجلی فيه الحق، بالعالم الخارجي المنظور إنها وسيلته لالتصالذ إ؛ األولية

اإلنسان «فإن ، تنعکس فيها أنوار الحق فهي مرآة ،)الفعلية (تجليات الحق العيانيةاألعيان الخارجية هي 

   ،والبصيرة العارفة باهللا، والعين والمشاهدة للحق، هيلالحظ اإل ءيری في کل شي، اإللهي

ما : (جعفر الصادق سالم اهللا عليهما کما روی عن أمير المؤمنين واإلمام، تشاهد في موجود نورالحق 

  . ٥») فيه ومعه وبعده و رأيت اهللا قبله و شيئًا إّالرأيت

بحيث ؛ التدرج في مراتب السلوک مة الحواس في الحقل العرفاني تمتد وظيفتها المعرفية بعدهإن م

 ن من المالئکةيسماع کالم الملکوتي و،رؤية حقائق عالم الغيب مستوی«يصبح في إمکانها بلوغ 

ن رم کاأن خاتم المرسلين المک و،الحق  في مناجاته کان يسمع کالمکما أن موسی کليم اهللا، والروحانيين

  ...الحديث من دون أن تسمع أذن أحد ذلک، الصورة الملکوتية لجبرائيل يری و،يتحدث مع المالئکة

                                                 
  . ٣  سورة الحدید، اآلیة - ١
  . ٨٨ مرجع سابق، ص والیة، وال مصباح الهدایة إلی الخالفة- ٢
  . ) ١(، هامش رقم ٣٦٠ ص مرجع سابق، ،)فی الفلسفة اإلسالمية(سم الثاني ، الق اإلشارات والتنبيهات-٣
 –وکالة المطبوعات :  الناشربدوي،  عبدالرحمن:، ترجمة إسحق بن حنين، تحقيقفي النفس أرسطو طاليس، -٤

   .٧٩ ص) ت. د(بيروت،  –دار القلم الکویت و
 . ١٥٨ص ، مرجع سابق األداب المعنویة للصالة ٥

 ٥٧



فإنه عليه ، النبي يعقوب عليه السالم في حق ومن األمثلة علی ذلک التي يجدلها مستندًا قرآنيًا ما ورد

السکينة في  ابيضت عيناه من الحزن تدارکه الرحمة اإللهية بإلقاء ويوسف السالم بعدما ابتلي بفراق

وال تيأسوا من روح ، أخيه وسسوا من يوسففتح يا بنّي اذهبوا«: وأراد أن يبسطها في بنيه فقال، قبله
   ولذا، ه سرت بظاهر حسهتوألن روحاني .»روح اهللا إّال القوم الکافرون اهللا إنه ال ييأس من

   . ٢»وجد ريح يوسف بالقوة الشامة

 عملية يحتل المرتبة الثانية في، وبالتالي ،عقل والوهو قوة ذهنية تتوسط بين اإلحساس :الخيال: ثانيًا

 المادة الحاضرة عند المدرک علی هيئاتيدرک الشيء الموجود في  فإذا کان اإلحساس، رفةالمع

ويعبر عنه ، صورته بعد تجرده من المادة  فإن الخيال يدرک ذلک الشي ء من خالل،محسوسة خاصة به

ا في أصوله تعود هذه العبارة و.»الوسط«وهی کلمة ترادف في معناها الکلمة  .»البرزخ«في العرفان 

 ،]١٠٠: المؤمنون[»برزخ إلی يوم يبعثون ومن وارئهم«: قال تعالی، في آيات ثالث، إلی متن قرآني

جعل بينهم  و« قال کذلک و]٢٠: الرحمن[»البحرين يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيان مرج«: قال تعالیو
  . ]٥٣: الفرقان[ .»حجرًا محجورًا وخًازبر

عالم البرزخ هو عالم :  قلنا؟البرزخ ما عالم و:فإن قلت«: کتب ابن عربي في مصطلحاته الصوفية

  ٣»هکذا هو عندي و،عالم الجبروتالطريق  يسميه بعض أهل و،الخيال

 وبين منفي، موجود وبين معدوم و،معلوم غير وماکان أمرًا فاصًال بين معلوم و«وفی موضع آخر کتب 

إّال ) ذاک ( ليس وو معقول في نفسهه و.سمي برزخًا اصطالحًا، وغير معقول بين معقول و،مثبتو

  . ٤»الخيال

 ذاک أن للخيال في العرفان فضاءه؛ ٥ »المتوسطة النشأة البرزخية«طلق الخميني علی فضاء الخيال يو 

يقوم من ناحية بتزويد  حيث؛ وهي وظيفة مزدوجة، ه الکشفيةتوظيف، وبالتالي، الخاص مجاله المعرفي/ 

يقوم بتجلية المکاشفات الرحية ،  ومن ناحية أخری ،س الظاهرةالحواس الباطنة بمعطيات الحوا

ولکن الخيال ، الصورة مجرد عن فإن المکاشفات تقع« عليها من صور هإضفاء ما عند عبر، المجردة

  ٦»والغالب دخالة المأنوسات والمعتقدات في ذلک التمثل ،بمجرد مناسبة، يمثها بأي صورة شاء

إمکانية استجالء الواردات الوافدة علی  تمنحه، قوة خالقة بالنسبة للعارفيمثل ، بهذا المعنی، فالخيال

، الغيب أي أن الخيال عبرة إلی، کذلککما أن الحس ، ي الغيبيةنامع والللحق مجلًّ«فهو ، مرآته القلبية

                                                 
 . ٥٥٠ مرجع سابق صاألربعون حدیثًا، ١
 . ١٤٢ص  مرجع سابق، مصباح األنس، وتعليقات علی شرح فصوص الحکم ٢
 . ١٧١ ص ١٣ج  مرجع سابق، الفتوحات المکية، ٣
 . ٤٠٩-٤٠٨ص المرجع السابق،  ٤
 . ١٦٤ص  مرحع سابق، األداب المعنویة للصالة، -٥
 . ٢٢٤ص  مرجع سابق تعليقات علی فصوص الحکم ومصباح األنس، -٦

 ٥٨



   

  . ٣ »بجميع مراتب التأويل

تتحدد وظيفته في أنه يلتقط الصورة ، النفس هو في المفهوم الفلسفي أعلی قوة إدراکية في و:العقل: ثالثًا

يستند في بناء  العقل، نعم. ال يفيد رأيًا جزئيًا و،التباسات في المادة أو هيئاتها الکلية المجردة عن أية

 کما أسلفنا –إذ ال يستطيع العقل ؛ صور جزئيةو تقدمه إليه الحواس من مبادئ اتصوراته الکلية علی م

  . يستفيد علمًا إذا لم يحس  أن يفهم شيئًا أو أن–

تحصی تفاصيل ما يتناهی إليها من  ال، اکية هائلةرطاقة إد وإنما هو قوة و،إن القعل ليس أداة أو آلة

 فهو صلة اإلنسان، أو من بيئة داخلية ذاتية، ارجيةمن بيئة حياتية خ ،صور علمية وافدة ومدرکات

في معقوله بين أن يکون معقوًال  من دون فرق، معقول في آن والبل إنه العاقل، الضرورية بمعقوالته

 ،بالتالي و،مع ذلک يبقی عاجزًا عن إدراک الالمتناه أو حصره) العقل(  لکنه، مخبريًا أو اعتقاديًا غيبيًا

قوامها ، مقوالت مفهومية کلية يد أو الخفض في صور أويه ال يقبل الحصر أو التقإذ إن؛ اإلحاطة به

اإلمکانية  يمنحنا«فالعقل ، ال حصر و–نا لف کما أس–ال حد لها  ،)القدسية(  فإن الحقيقة اإللهية، »الحد«

خارجة عن  و،اولهفإنها تبقی بعيدة عن متن، الحقيقة أما. ٤»بناء قوتنا ولتنظيم فعاليتنا ولمعرفة األشياء

   إّلا أن قصور العقل، مفاهيمه العلمية ومحجوبة عنه بصوره اللفظية ،فضاء نظره

دوره في مستوی خرق  وموقعه من أهمية وال يقلل من شأنه، حاطة بها واإل،عجزه عن بلوغ االحقيقةو 

  کما–حاطة بها  واإليهاقدرته علی النفوذ ف و،ال حصر ولها التي ال عّد األفق المعرفية الواسعة المختلفة

  . کل ما فيها مسخر له و، فإن سلطنة العقل ال حدود لها–سبق ذکره 

في العالم الخلقي فإن خالفته خالفة في  قد حان حين أن تعلم معنی خالفة العقل الکلي«: کتب الخميني

حضرة  صفات منل واإبراز األسماء وونبوته إظهار کماالت مبدئه المتعال ،الظهور في الحقائق الکونية

شهود تصّرف النفس اإلنسانية في  والالغيب واليته التصرف التام في جميع مراتب و،الجمع ذي الجالل

النقصان يکون أقوی و اعتناقه بالعدم وفإنه لعدم شوبه بالقوة، ال يقاس بتصرفها بل تصّرفه، أجزاء بدنها

                                                 
 . ١٤٨ص المرجع السابق،  -١
 . ١٠ص  مرجع سابق، قراءات تأویلية في الثقافة العربية،: حقيقة والالتأویل -٢
  . ٥١ -٥٠ مرجع سابق، ص مصباح األنس، و الحکمتعليقات علی شرح فصوص  - ٣
  . ٢٨٧ مرجع سابق، ص قراءات تأویلية في الثقافة العربية،: حقية والالتأویل - ٤

 ٥٩



يبدو العقل من منظور ، العالم الخلقي استنادًا إلی هذا الموقع الذي يحتله العقل في مستوی المعالقة في

رغم ما  ،تکامل الوجودي والمن أجل تحقيق المعرفة، اإلنساني البّد منها عرفاني حاجة ماسة في الکيان

  . يفضي إلی فتح أبواب المعارف، لدوره ألن ممارسة العقل؛ فهوميةيمکن أن يصنعه من حجب م

لم  ولکن لو لم نرّد الحجاب و،الحجاب األکبر إن العلم الذي ال يفضي إلی اإليمان أراه«: کتب الخميني

   نتعلم لما تمکنا من

ة من دون تعلم إلی مقامات شامخ إنه لمن الممکن أن يبلغ اإلنسان و،إن العلوم بذور المشاهدات. خرقه 

  . ٢»يحصل إنه نادر ما و،خالفة طبيعة السنن و،ولکن هذا خالف العادة ،علوم والحجاب المصطلحات

هو مفتاح أبواب «العرفان عند الخميني  في مستوی المعاقلة االعتقادية في إطار، بوصفة خارقًا، فالعقل

 –ذلک  يحدث و،٣»سلوک اإلنسانيحتمية لل و،هو مقدمة الزمة و،والعلوم خزائن الکماالت والمعارف

إعماره  و،شأنها أن تؤدي إلی إحياء القلب فإن من، من خالل ممارسة عملية التفکر–في نظر الخميني 

المؤمنين عليه السالم  کان أمير: قال«) ع(عن اإلمام جعفر الصادق، النص النقلي استنادًا إلی، بالمعارف

  . ٤»اتِق اهللا ربکو نبکجاف عن الليل ج و،نبه باتلفکر قلبک: يقول

، نتيجة أو نتائج يستفيد منها العارف لکل منها، مراتب عديدة وفإن للتفکر درجات، في الرأي الخمينيو

  : منها

بأنواع تجلياته  و،ذلک هو العلم بوجوده نتيجة و،کماالته وصفاته وأسمائه والتفکر في الحق تعالی - أ

 ،العلوم أعلی مراتب و،هذا أفضل مراتب التفکر و،خارجيةالمظاهر الو التي تشمل األعيان الواقعية

   تفکر وال،إن إن االنتباه إلی ذات العلة؛ أتقن مراتب البرهانو

برهان «: لذلک سمي باسم و)...( المعلوالتو بالمسببات وم بهب المطلق يدفع باإلنسان إلی العلفي السب 

  . »الصديقين

 »مظاهر والاألسماء يشهدون األعيان في مرآة و،صفات والءفالصديقون بمشاهدة الذات يشهدون األسما
٥ ...   

نتيجة هذا  و،قدرة اإلنسان من طاقة للتفکرو دقائق الخلق بما يتناسب و،إتقانه والتفکر في روائع الصنع

إذ إن مبدأ  ؛»برهان الصديقين«هو علی العکس من  و،صانع الحکيم والالکامل التفکير هي معرفة المبدأ

  ...يات واآلمظاهر وال يحصل العلم بالتجليات همن و، في ذاک المقام هو الحق تعالی عّز اسمهالبرهان

ملخص  و ...والصانع فمبدأ البرهان هو المخلوقات التي عن طريقها يتم العلم بالمبدأ ،أما في هذا المقامو
                                                 

  . ١٢٣ مرجع سابق، ص والیة، والمصباح الهدایة إلی الخالفة -١
  . ٤١٢ مرجع سابق، ص األربعون حدیثًا،  - ٢
  . ١٨٦  المرجع السابق، ص - ٣

  . ١٨٤السابق، ص المرجع  ٤ -
  . ٨٧ المرجع السابق، ص - ٥

 ٦٠



إنما يحصل بواسطة الشهود ، معارف  يتوصل إليه العرفاء منفيما تقدم أشرنا إلی أن ما: القلب :رابعًا

 ،العقل بما يثبت لدی، يقين المعرفي والهو مصدر االطمئنان، أهل المعرفة في اعتقاد، إذ القلب؛ القلبي

نظر القلوب إلی ما توارث فی الغيوب  و رؤية القلوب هو«: فعن السراج. فيه تتجلی معاني الغيبو

   )ع(هو علی معنی ما قال أمير المؤمنين علی بن أبي طالب و،اإليمان بأنوار اليقين عند حقائق

   

بکشف  - ني في الدنيايع - َتَرُه العيون لم: ثم قال! وکيف نعبد من لم نره: هل تری ربنا؟ فقال: حين سئل

بالقلب  فأثبت الرؤية »ما کذب الفؤاد ما رأی«: قال اهللا تعالی، بحقائق اإليمان ولکن رأته القلوب، العيان

  . ٢»في الدنيا

 عليه ذکره هو ما کان الغالب و،إلنسانا و يريدون بلفظ الشاهد ما يکون حاضر قلب«: وعن القشيري

فإن . يشاهده ذکره فهو وفکل ما يستولي علی قلب صاحبه، ًا عنهکان غائب إن وهيبصر وحتی کأنه يراه

ومعنی الشاهد ، فهو يشاهد الوجود، الغالب عليه الوجد إن کان و،فهو يشاهد العلم، کان الغالب عليه العلم

  . ٣»فکل ما هو حاضر قلبک فهو شاهدک ،الحاضر

 ،رآة النعکاس أنوار اليقين المعرفيم  يشکل»شيء لطيف«إنما هو ، المراد بالقلب في النص العرفانيو

استنادًا إلی  ،قلطإنه باختصار موطن الوجود الم، لهام واإلمهبط الوحيو ،مرکز تلقي التجليات اإللهيةو

  . نص قدسي

ال سمائي بل يسعني قلب عبدي  وأرضي ال تسعني( في الحديث القدسي يقول اهللا تعالی«: کتب الخميني

رأی الخميني  من ذلک فيکي و،٤»وب سوی قلب المؤمنبية جماله المحيکون آ ما من موجود) المؤمن

   ال يوجد حجاب بين هذا القلب الذي بلغ في«في أنه 

إن روح « ... الحديث الشريف بين الحق المتعالي کما في و ...إحاطته الموجودات المجردة وسعته 

  . ٥»اتصال شعاع الشمس بها المؤمن ألشد اتصاًال بروح اهللا من

غير ، متحرر من أسر نفسه و،دون سواه يتجه بفطرته إلی اهللا تعالی، في نظر الخميني، ن قلب المؤمنفإ

للحق  أصبحت عبدًا و،سر النفسأفلو تحررت من «، الرذائل الباطنيةو ملوث بالمساوئ  األخالقية

ت قلبک إلی أرسل و،ثنينية واالالنفاق أجليت مرآة روحک من غبار و،جعلت القلب موحدًا والمتعالي

 لتوسع قلبک بقدر يغدو و،لشاهدت بعينک آثار ذلک في هذا العالم ،النقطة المرکزية للکمال المطلق

ال  وال يسعني أرضي( جميع العوالم حيث تصير مساحتها أوسع من، محًال لظهور السلطنة التامة اإللهية
                                                 

  . ١٩١ المرجع السابق، ص - ١
  . ٤٢٦ مرجع سابق، ص   اللمع،- ٢
  . ٧٤ مرجع سابق، ص الرسالة القشيریة،  - ٣
  . ٥٤ مرجع سابق، ص األربعون حدیثًا، - ٤
  . ٤٠٩ المرجع السابق، ص - ٥

 ٦١



  هل رأيت تحليق الطير؟

  ١»!انسلخ من أغالل الشهوة حتی تری تحليق اإلنسان

 ،شغلهم الشاغل مجاهدة النفس، دائمة هجرة و،شوق متصل وفإن أهل المعرفة في طلب مستمر، لذاو

بالعزوف عن  ال تتم مالحظته إّلا و،وبهم إّلا بمشاهدة الحقال تلين قل ونفوسهم ال تهدأ، ترويض اإلرادةو

   فالهجرة إلی الحق تتطلب، نسالخ من الذات واالالدنيا

 ،فال يعتمد علی شيء سواه، له واالنقطاع بالکلية، إي االنفصال عن األلوان أجمع، الخروج من الخلق 

  ٢. ال يرجع عنه إلی غيرهو

 ال يمکن أن يکون –نظر الخميني  فإنه في، قية والرذائل الباطنيةأما القلب الملوث بالمساوئ األخال

ال  يعيش في البيت المظلم للنفس«فإن اإلنسان ما دام ، موطنًا للتجليات ال و،لهام واإلمحًال لهبوط الوحي

 تتمثل في، الخطوة األولی نحو اهللا فإن، بل يعّد من المخلدين في األرض، يکون مسافرًا إلی اهللا تعالی

  . ٣»ترک حب النفس

اختالف  و،في مستويات قلوب العارفين فإن ثمة تفاوتًا ،)المؤمن( إذا کان القلب مصدر إلهام العارفو

فيما بينها  إن قلوب األولياء تختلف«: ب الخمينيفي هذا الصدد کت و،علی قلبه في طبيعة التجليات الوافدة

أن الحق المتعالي يتجلی في تلک القلوب من و ةشوقي وضها قلوب عشقيةعفب، في قبول تجليات األسماء

مضاعفات  فإن الخوف يکون من، خوف واليبعث علی الشوق، ذاک التجليو ،خالل أسمائه الجمالية

 قابل لتجلي جميع األسماء الشوقية منها، أوسع – في نظر الخميني –ثمة قلب  و.٤»تجلي عظمة سبحانه

في ذلک  سيأتي الحديث و، في الصطالح العرفاني»لکاملاإلنسان ا«هو قلب  ،هذا القلب. خوفيةوال

  . الحقًا

                                                 
  . ٢٤٦ المرجع السابق، ص - ١
 . ١١٧ص  مرجع سابق، قراءات تأویلية في الثقافة العربية،: حقيقة والالتأویل - ٢
  . ٣٠٩ مرجع سابق، ص األربعون حدیثًا، - ٣
  . ٣٣٢ -٣٣١  المرجع السابق، ص -٤

 ٦٢



  الفصل الخامس  
  
  

  التشکل المفاهيمي العرفاني 
  

  لدی العارف
فهي ، ةاجتماعي ومعرفية: ظيفتين أساسيتينو ممارسات الدينية في المجال العرفاني والتؤدي الطقوس  

 / خالق / إلی إله سحري أو / خيالي / ريموجه إلی موجود أسطو) عبادي( تقليدي ليست مجرد سلوک

يستهدف إشباع  و،يعبر عن شعور داخلي لذات فردية ،ال محض سلوک فردي و،مقدس موجود بالفعل

  . لها ال بعد اجتماعي وال عمق، ذات الفرديةالکامنة في ، شعوريةنفسية ال دوافع ونوازع

تعّين للعارف کيف يجب أن ، روحي تقدفالطقوس في هذا المجال هي قواعد السلوک المستندة إلی مع

  منهاةالغاي، عمق اجتماعيين وفهي سلوک فردي ذات بعد، المقدس  /يتصرف حيال الوجود المطلق

سّر الحقيقي لها هو  واللجميع العبادات إن النتيجة األصلية«إذ ، توليد معارف تنتمي إلی المقدس: أوًال

   تجديد شعور و،تجميع المنتمين إلی العرفان ولّف: ًاالغاية منها ثانيو  .١»الحصول علی المعرفة

أن ال «الخميني الخالدة للمسلمين  نلحظ ذلک علی سبيل المثال في وصية و،تضامن لديهم والاالنتماء 

 من أعظمفصالة الجمعة ، التي هي مظهر البعد السياسي للصالة جماعة والوا عن صالة الجمعةليغف

  . ٢»ورية اإلسالمية في إيرانعنايات الحق تعالی علی الجمه

 يستند هلکن، في حضرة األشياء المقدسة فعل يؤديه صاحبه« -  کما يقول جاک لومبار–فالصالة کطقس 

  . تصور وفعل ،بالتالي، فهو، قدتإلی مع

فهي تترواح ، کانت تلک معقدة أيضًا کلما کانت هذه معقدة و،تنوع أنماط الصالة يقابل تنوع األديانو

 کما، فردية والبين الدعاء الذي يتصف بالمزيد من الحرية و،يتغير ة اآللية لنص ثابت البين الصال

تعريفًا " نا أن نضع ئفالصالة إذا ش ،بالتالي و.) ...( تتراوح بين الصالة الذهنية واالستغراق الصوفي

  . ٣»سةيتعلق تعلقًا مباشرًا باألشياء المقد، شفهي، ديني طقس«لها هي عبارة عن " مؤقتًا 

اجتماعية عن انتماء المرء إلی تصورات  يعبر من زاوية وسواه يحکي و)أعني الصالة (إن هذا الطقس

أو يوجد فيها  باعتبارها جزءًا من الثقافة التي يولد، تفرض نفسها عليه من خارجو تتولد عنده، مشترکة

   إن يکن و،نفعال الفرديال من فعل التفکير أو اال«الفرد 

                                                 
 . ١٩١ المرجع السابق، ص - ١
  . ١٧ص ، )ت. د(، مکتب وکالء اإلمام الخميني، لبنان، ، الوصية الخالدة اإلمام الخميني-٢
  . ٢٢١، ص ١٩٩٧العربي، بيروت،  حسن قبيسي، المرکز الثقافي: ، ترجمة إلی األنثولوجيامدخل جاک لومبار، -٣

 ٦٣



إن أي تفسير نفساني : درکهايم يقول لنا لهذا السبب کان و.ترضيهما معًا و،ن تستجيب لهمابمقدورها أ 

  . ١»البّد أن يکون تفسيرًا مغلوطًا، المجتمعية لواقعة من الواقعات

أو أن ، تخلو من اقتران بتجارب انفعالية ال، ية منهاجال سيما الدينية أو الرو، ال مراء في أن الطقوسو

اعد هذه قو بمثابة عالمة فارقة في تحديد درجة التزام الفرد أو الجماعة بتأدية النفعال فيهاتکون عملية ا

  . ة لهاغايات المعزو والالطقوس

، قبل أي شيء، یفهي تتجل، الحقيقة ماثلة تبدو هذه، في إطار الممارسات الروحية أو العبادية في العرفان

 السلوک الديني  خالل حرصه علی االلتزام بقواعدمن، دينونته لإلله المقدسو في ارتهان العارف

  . نضباط ضمن إطار السلوک العقلي واال،خالقيواأل

 ،معرفة وال،قلبه تجليات نور اإليمان إن ذلک اإلنسان الذي تطرأ في«: في هذا الصدد کتب الخمينيو

اإلنسان  هو ذلک، ةمعرف واليکون رهن الحقيقة والعروة الوثقی لإليمان،و يطوق رقبته الحبل المتينو

 يتحرک بأمر من العقل و،القوانين العقلية تکون ذمته مرهونة لدی و،الذي يلتزم بالقواعد الدينية

  . ٢»شرعوال

عنصر أساسي من عناصر قواعد  هي، عاطفية للذات الفردية وکمظاهر وجدانية، تأثر والفاالنفعال

   ،تصرف حيال المقدس والالسلوک

في النهاية حالة فردية وجدانية  إّلا أن ذلک ال يستلزم أن تکون الطقوس، ضًابل حتی حيال النافل أي 

من  أنها تفرض نفسها عليه و،الثقافة التي يولد أو يوجد فيها هذا الفرد مادامت تمثل جزءًا من، انفعالية

  . و بيئته حالها في ذلک حال سائر األجزاء األخری في ثقافته، الخارج

نری أن ثمة وظيفة أخری ، النص العرفاني  من أن نلفت النظر إلی أننا لدی معاينةالبّد، في هذا المجالو

، العقل، الدين(   القائمة علی أساس االلتزام بالقواعد المذکورة الثالث–العرفانية  وسقأساسية للط

 ،فضًال عن النفسي، االضطراب أو القلق المعرفي تتمثل في قدرتها علی طرد حالة -) األخالق

فيما يتصل ، معرفي إحداث يقين و،في قدرتها علی توفير حاٍل من الطمأنينة النفسية ،بالتالي و،وحيروال

  . بأسرار الوجود المقدس

التصرف وفقًا لها من شأنه معالجة حاالت و ،فإن االلتزام بالقواعد الشرعية، يفعلی المستوی النفس

أو يصعب  شؤون الغيب مما يعجز المرء واةحيال أسرار الحي، تطرأ في النفس قلق التي والاالضطراب

  . عليه مواجهته أو التغلب عليه

إن  و،شقاء وسعادة و،فسادًا وصالحًاو مرضًا وو ال بّد أن نعرف أن للنفوس صحة«: کتب الخميني

الکامل علی  فهو ... ال يتسنی ألحد سوی ذات اهللا المقدسة، مفاسدها ومصالحها دقائق وإدراک طرقها

                                                 
  . ٢٠٧ ، مرجع سابق، صدیانة البدائيين في نظریات األّناسين:  اإلناسة المجتمعية-١
  . ١٤٥، مرجع سابق، ص األربعون حدیثًا  -٢
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 –هي أن اهللا تعالی يعلنها : الثانيةو ؛ ال توجد إّلا عند ذات الحق المقدس–بإصالح األمراض النفسية  

 أي، لهام واإلد إّلا عن طريق الوحيال يقع ألح ... هذا الهدف العظيم معلوم أن مثل و. حتمًا–الشريعة 

  . ١»مه من جانب الحق تعالیييجب أن يکون تعل

يمنح  و،قلق والتسکين حالة االضطراب  إلی– بحسب هذه النظرة –يفضي ، فااللتزام بالقواعد الشرعية

ة علی القدر بالتالي تمنحه و، التي تعترض سبيلهلعراقي والتذليل الصعوبات اإلنسان العارف القدرة علی

شأنه أن يدفع باإلنسان العارف باتجاه فتح أبواب  األمر الذي من، شؤون الغيب ومواجهة أسرار الحياة

حيث ؛ الحياتية خفي خلف الکينونة وغمار التجربة المعرفية للکشف عما هو مخبوء خوض و،المعرفة

طريق العارف  و،معرفةالسلوک الديني مفتاح أبواب ال ممارسة قواعد و،تغدو عملية االلتزام الشرعي

 الشوائب من) تحريره( تنقيته و،إذ إنها تفضي إلی تجلية صفحة القلب؛ العلمية إلی بلوغ أهدافه

تفريق جميع ما يشغله  و،الذاتية أو الحياتية منه ةاألنواي / عبر نفض آثار الشواغل النفسية، لتباساتواال

عنه في  قد عبر و،بادة أثرًا يحصل في القلبإن لکل ع«إذ ؛ إلی ما عداه تعالی أو يلفته، عن الحق

 بين سره و،باطنه وبين ظاهر اإلنسان ال بّد أن يعلم أن و،الرواية بزيادة النقطة البيضاء أو توسيعها

   تأثير و،حرکاته سراية عظيمة وأفعاله وبحيث تکون آلثار کل منهما عالقة طبيعية وعلنه ربطًاو

   
»غريب فيه  . ٢

 تزکيته والجوارح تصفية القلب أعمال وو إنما مراد الطاعات«: ه قال الغزاليفي هذا الصدد نفسو

  . »٣المعارف فيه  مراد تزکيته حصول أنوار و،جالؤهو

علی  و،٤»من أنوار الغيب بعد الستر ما ينکشف للقلوب«هو  و،يعبر العرفاء عن ذلک تارة بالتجليو

 و التجلي من قبل العبد زوال حجاب«: شيرية علی الرسالة القهشرح حد تعبير زکريا األنصاري في

هو علی  و.٥»الحق کشفه عن العبد حاله من قبل و،انصقال مرآة القلب عن صدأ طباع البشرية والبشرية

  . ذاتي و،أسمائي /  صفاتي و،فعلي: ثالثة أنواع

حضرة الواحدية تجليه في ال و.باألسماء الذاتية إن تجليات الحق في حضرة األحدية تجّل«: کتب الخميني

  . ٦»األفعال وتجليه في حضرات األعيان الخارجية تجّل بأسماء، الصفات تجّل بأسماء

   إن الفتح في«: کتب الخميني. »الفتح«تارة يعبرون عنها بو

                                                 
  . ١٩٥ المرجع السابق، ص - ١
  . ٦٢ مرجع سابق، ص ،سر الصالة أو صالة العارفين  - ٢
 . ١٠٥ -١٠٤، ص ١٩٢٧ ، مطبعة السعادة، مصر، معارج القدس في مدارج النفس أبو حامد الغزالي-٣
  . ٢٠٥، مرجع سابق، ص ١٣ج  الفتوحات المکية،  - ٤
  . ) ٥(، هامش رقم ٦٦ مرجع سابق، ص الرسالة القشيریة،  - ٥
   .٥٣٨ مرجع سابق، ص اآلداب المعنویة للصالة،  - ٦
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والمکاشفات علی األنسان من قبل الحق  علوم والهم عبارة عن فتح أبواب المعارف والعوارفبمشر

أنه  و،للنفس نسان في البيت المظلمفما دام اإل، مغلقة عليه ودة في وجههموص سبحانه بعد أن کانت

عندما يغادر هذا  و،مکاشات عليه مسدودة والالمعارف تکون أبواب، رغبات النفسية والبالتعلقات مشدود

–أبواب قبله عليها  تنفتح، اجتياز منازل النفس و،يةانوار الهدأ و،ببرکة ترويض النفس البيت المظلم

  . ١»ويصبح من ذوي القلب ،تلقی المعارف في قبله –مکاشفات  والوملعال

 عفم«. »فتح مطلق« و،»فتح مبين« و »فتح قريب«: العرفان أيضًا ثالث والفتوحات المعرفية في

 ،الوالية تنفتح أبواب "الفتح المبين"مع  و،وتغفر ذنوب النفس، المعارف تنفتح أبواب "الفتح القريب"

الفتح "مع  وذنوب المتأخرة القلبية، وال،النفسية تغفر البقايا من الذنوب المتقدمة و،هيةليات اإللجتوال

الفتح "معرفة أن  البّد من و.يغفر الذنب الذاتي المطلق والتجليات الذاتية األحدية، تنکشف" المطلق

من المقامات  فهو" الفتح المطلق"أما  و،والعرفاء ولياء واأليتيسران لألنبياء"الفتح المبين "و"القريب 

ب شفاعة النبي بوبس فإنما هو بالتبع، إذا حصل ذلک لشخص و– ءخاتم األنبيا –الختمية  الخاصة بالرتبة

  ٢. ) "صلی اهللا عليه وآله وسلم  (األکرم

   قد و،هو ابن عربي»الفتح«لعل أول من استخدم مصطلح و

   

  . »الفتوحات المکية«: صنف تحت هذا العنوان کتابه الشهير

  . »السفر«تارة أخری ب هکذا يعبر العرفاء عن ذلک أيضًاو

 ،هو مستغن عن البيان و،المنازل إلی المقصد بطي الحرکة من الموطن متوجهًا«بالسفر  ويقصد

  . ٣»هو أربعة ومعنويو

  : ٤التالي  تترتب عند الخميني علی النحو و،فاألسفار عند العرفاء أربعة

الذي ؛ ه الفعليرجمال الحق بظهو رؤية و ... .برفع الحجب، ق المقّيد إلی الحمن الخلق: السفر األول

هذا  وأخيرة، وبعبارة أخری بانکشاف وجه الحق لديه ... مراتب األکوان هو في الحقيقة ظهور الذات في

  . آياته  والسفر رؤية جميع الخلق ظهورها الحق

بمقام ]في هذا السفر[الحق له  يتجلی و ...طلقملالحق لی اهو من الحق المقّيد إ و:السفر الثاني

  . يفني عن ذاته وصفاته وأفعاله  وأصًال عند ذلک ال يری األشياء و،وحدانيته

االسم [من حضرة األحدية الجمعية  يأ، إلی الخلق الحقي بالحق]المطلق[في الحق  هو و:السفر الثالث

 األشياء عند ذلک تنکشف له حقائق و،ةة األعيان الثابتإلی حضر]لی اتع »اهللا«ذات األحدية  والاألعظم

                                                 
 . ٣١٦ص  مرجع سابق، األربعون حدیثًا، - ١
 . ٣١٧ص المرجع السابق ريال - ٢
 . ١٤٨ص ، مرجع سابق، مصباح الهدایة إلی الخالفة والوالیة - ٣
 ١٥١-١٠٥ص المرجع السابق،  - ٤
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من األعيان الثابتة إلی األعيان  أي (.لحقهو من الخلق الذي هو الحق إلی الخلق با و:السفر الرابع 

 الظاهرة القالبية والباطنية يجعل األحکام والسفر يشّرع في هذا و« .) بوجوده المتحقق بالحق، الخارجية

  . ينبئ عن اهللا وصفاته وأسمائه ويخبر و،القلبية

فية الکاملة التي يقوم بها العرفاني الرحلة المعر هي في النص، کما يبدو واضحًا، إن هذه األسفار األربعة

 - قابليته وطاقته حسب–حيث يتمکن العارف في خاللها من اإلحاطة ؛ الوجود المطلق العارف في دائرة

في عوالم  ،)الذاتية، الصفاتية / ائيةمساأل، الفعلية ( أو جميعها، ببعض تجليات الوجود اإللهي المقدس

الوجود التي يتجلی  وهي عوالم. عالم األحدية  - ج، واحدةال عالم – ب، ةأ عالم الواحداني :وجودية ثالث

 ،الخ ... تقييد والطالق واإل،ترکيب والبساطة وال،والکثرة بين الوحدة، فيها الحلق المقدس بنحو متفاوت

بالتالي يحصل  و،وتختلف درجاتهم ،تتفاوت مقامات العارفين، تجليات القائمة فيها والمهذه العوال بحسبو

 معرفة بقدر مقام وال،الشهود بقدر الوجود« فإن–تعبير الخميني  علی حّد و–يما بينهم التفاضل ف

  ١»العارف

يحدث للعارف الدرجة ) واألعيان الثابتة ،عالم األعيان الخارجية (فبالتجليات الفعيلة في عالم الواحدانية

   ،ية في عالم الوحدةالصفات / بالتجليات األسمائية و،»علم اليقين« األولی من اليقين المسماة

تحدث له ، وبالتجليات الذاتية في عالم األحدية ،»عين اليقين«تحدث له الدرجة الثانية من اليقين المسماة  

  . »حق اليقين«اليقين المسماة  الدرجة األخيرة من

السالک في کل مرة  / من العارف  من هذه الدرجات الثالث يتطلبإلشارة إلی أن بلوغ أيِّوتجدر ا

  وفي٢»المرتبة الفنائية، المرتبة الشهودية، المرتبة اإليمانية، العلمية المرتبة«: لمرور في أربع مراتبا

خالل رحلتهم الکشفية هذه في عوالم  نلفت إلی أن ثمة نوعين من األحوال تعتري السالکين، هذا السياق

  : مراتبه والوجود

مراتب المعرفة في إحدی التجليات  تمکنه من قطعغيبوبة لدی  والمن تعتريه حالة من الهيمان :األول

 نتقال إلیدون تمکنه من اال، التجلي في غيبوبته المعرفية في هذا بحيث يستغرق؛ الوجودية الثالث

 »السکر«و»الصعق« و»المحو« :مثل، تسميات عدة يطلق العرفاء علی هذه الحالة و،التجلي الالحق

 ،طبقًا لمراتب التجليات، حالة الفناء هذه ذات مراتب ثالث و،»الفناء« يصطلحون عليها و،الخ... .. 

 و»فناء في تجليات الذات« و»والصفات اءمفناء في تجليات األس« و،»فناء في تجليات األفعال«: هي

  . »الفناء التام ( يعّبر عن المراتبة األخيرة

                                                 
 . ١١١ص  مر جع سابق، شرح دعاء السحر، - ١
 . ٣٩٥ص  مرجع سابق، األربعون حدیثًا، - ٢
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بالتالي  و،درجات التجليات الثالث نرجة م من لديه قابلية الخروج من حالة الغيبوبة المعرفية في :يالثان

   للرجوع يکون مؤهًال

 هذه الحالة تسميات عدة أيضًا يطلق علی و،مواصلة سفره في رحلة التجليات الوجودية و،إلی وعيه 

 يصطلحون عليها و،الخ ... »اإلثبات«و»الحضور«و»الصحو« :مثل، تقابل تسميات الحالة السالبقة

  . »البقاء«

، يحصل إّلا بعد إرجاع العبد إلی مملکته ال، ظهور العبد و، الخلقيتورية الحق فمس و«: کتب الخميني

  . ١»الفناء هو البقاء بعد

بقاء في تجليات « و،»تجليات األفعال بقاء في«: فيترتب ذلی، ويقابل البقاء الفناء في مراتبه الثالث

  . »البقاء المطلق« األخيرة يعبر عن هذه المرتبة و»في تجليات الذات بقاء«و، »صفات والاألسماء

يتسنی له ال و،الفناء في مرتبة من مراتبه تجدر اإلشارة إلی أن بعض العرفاء قد يحدث أن تصيبه حالة

بما يشاهده  بأن يصبح مأخوذًا، هبجراء استيالء التجليات اإللهية علی قل، بالبقاء تحلي والالعودة من فنائه

مما قد ، أو في ذاته، جاللية والالجمالية، وصفاته  أو في أسمائهسواء في فعله، من کمال الوجود المقدس

 –علی سبيل المثال – کما حدث، ديني والألوف العقليم العنطق بما يتنافی م وال،»الشطح« یليؤدي به إ

العروج إلی  بعد«فالعارفون علی حد تعبير الغزالي  .بسطامي والحالجلکا، لبعض أقطاب الصوفية

کان له هذه الحالة  لکن منهم من، اتفقوا علی أنهم لم يروا في الوجود إّلا الواحد الحق األسماء الحقيقة

   ،ذوقيًا منهم صارله ذلک حاًال و،علميًا عرفانًا

 ،م فصاروا کالمبهوتين فيههواستوفيت عقول ،واستغرقوا بافردانية المحضة، ت عنهم الکثرة بالکليةفوانت 

دفع  فسکروا سکرًا ،اهللا فلم يکن عندهم إّلا، لذکر أنفسهم أيضًا ال و،لذکر غير اهللا لم يبَق فيهم متسعو

ما «: قال آخر و»!ما أعظم شأني سبحاني«: وقال اآلخر »أنا الحق«: فقال أحدهم، دونه سلطان عقولم

إلی  عنهم سکرهم وردوا فلما خّف، ال يحکی و،کالم العشاق في حال السکر ُيطوی و»اهللا إّلا في الجبة

مثل ، بل شبه االتحاد، عرفوا أن ذلک لم يکن حقيقة االتحاد ، العقل الذي هو ميزان اهللا في أرضهسلطان

، يبعد أن يفاجئ اإلنسان مرآة ال و،»من أهوی أنا ومن أهوی أنا«: العاشق في حال فرط عشقه قول

 يری الخمر و،بهالمتحدة  المرآة أن الصورة التي رآها هي صورة فيظن، المرآة قط لم َير وفينظر فيها

  : قال واستغفر، رسخ فيه قدمه و ،عنده مألوفًا لذا صار و،في الزجاج فيظن أن الخمر لون الزجاج

  فتشابها فتشاکل األمر     الخمرراقت ورّق الزجاج
فکأنما خمر  ال خمر وکأنما قدح و      ال قدح و

ا غلبت سميت باإلضافة إلی ذإالحالة  هذه و.کأنه قدح: ن يقولبين أ والخمر قدح: وفرق بين أن يقول

 فإنه ليس يشعر بنفسه في، فني عن فنائه وألنه فني عن نفسه؛ »النفاء فناء«بل »فناء«صاحب الحالة 

                                                 
 . ١٠١٤ص  مرجع سابق، مصباح األنس، وشرح فصوص الحکمتعليقات علی  - ١
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  ١.»ًاأو بلسان الحقيقة توحيدًابلسان المجاز اتحاد

لذلک بعقيدة أهل  و...کووالسل شطحيات کلها من نقصان السالک والالشطح«ويری الخميني أن 

غير معوج عن طريق ، يفياته کعارفًا، إلی طريق السلوک بد للسالک من معلم يرشدهالسلوک ال

  . ٢»الشرعية تاالرياض

وبقدر ما يبدو ظاهره ، ظاهر وباطن فهو ،و بعدين بل أبعادياتية ذحفإن اإلنسان في کينونته ال، وهکذا

جلی باطنه  فإذا، بل فيه الحق، باطنه فيه حقائق الوجود و،ظاهره يجلو باطنه بمقدار خفاء و،يختفي باطنه

معه أي إلی التخلص من حالة الفرق إلی  في توق دائم إلی التوحد«لذا فهو  و،برزت صورة الحق

ما  بمقدار و،عن کل معنی و،عن کل فعل و،إذا أفنيت النفس عن کل شيء ذلک إّلاال يتحقق له  و،الجمع

أن  وهو أن يقوم الحق عن النفوس بقاء وال، اآلخرءيکون لها البقا»معنی ورسم«تفنی النفس عن کل 

حالة  يصبح في و،يرجع العبد إلی أوله و،لی حقيقة الحضرةإاإلنسان  هنا يتعالی و،تبقی هذه به وله

فالتوحيد يعادل ، وهذا هو معنی التوحيد .يفتح من ثم أمامه الغيب الذي هو ذوق و،ع مع أحدية الحقالجم

   بذلک يصبح و،أما البقاء فهو التحقق بالحقيقة و.٣»بميثاق اهللا العمل فناء هو وال،إذن الفناء

صارت  و،المطلقة ئةمع المشي انسجم حالة إذا کان اإلنسان کامًالفي هذه ال و،اإلنسان الباقي کامًال 

  . ٤»يبصر به إلی آخره وفالحق يسمع به«جل الفعلي  وللحق عز روحانيته عين مقام الظهور الفعلي

                                                 
نشر،  والة للطباعةيالقوم الدار: الدکتور أبو العال عفيفي، الناشر:  حققها وقّدم لهاالغزالي، مشکاةاألنوار، -١

 . ٥٨-٥٧، ص١٩٦٤القاهرة، 
 . ١٥٠ص  مرجع سابق، والیة، والمصباح الهدایة إلی الخالفة - ٢
 . ٢٧٨ص  مرجع سابق، قة،التأویل والحقي - ٣
 . ٥٢٧ مرجع سابق، صاألربعون حدیثًا، - ٤
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  الفصل السادس  
  

  التبلور المفاهيمي لدی العارف 
الحديث  هو، إطار العرفان اإلسالمي إن الحديث عن التبلور المفاهيمي أو المعرفي لدی العارف في  

 في، بعد أن أتم رحلته الکشفية، وسما وجوديًا، اکتمل معرفيًا وتکّون الذي؛ »الکاملاإلنسان «عن 

 سمائي واألوتحقق في الوجود الفعلي ،اإللهية في مراتب التجليات الوجودية معايناته القلبية ومشاهداته

أشير  ماک، مرآة تجلي االسم األعظم و،مظهر االسم الجامع«بحيث أصبح  ؛ذاتي في تلک التجلياتوال

  . ٢»١»آدم األسماء کلها عّلم و«: لیاقال اهللا تع، سنة کثيرًا والإلی هذا المعنی في الکتاب

  و»الوجود وحدة«: هما، قضيتين رئيسيتين عض أن تعاليم العرفان تترکز في أطروحتها حولبويری ال

رئيسيًا ال  ءًاجزتشکل ، »اإلنسان الکامل«وعلی الرغم من قناعتنا بأن قضية  ،»اإلنسان الکامل«

إّلا أنه ليس ، فهمها بمعزل عن هذه األطروحة ليس في اإلمکان، »وحدة الوجود« ينفصل عن أطروحة

   في هذا، ثمة ما يمنع

   

ما أثير  کثرة و،ألهميتها نظرًا؛ مستقلة علی أنها قضية، من عرض هذه القضية بشکل منفصل، المجال

 ،سواء من قبل العرفاء أنفسهم، هتمام وااله من العنايةال بأس ب حيزًا قد أخذت و،حولها من نقاش

 باحثين والأو من قبل المستشرقين ،من ابن عربي حتی العصر الحاضر بدءًا، وبخاصة المتأخرين منهم

  . في هذا القرن  نقادوال

 استخدامًا في ور تداوًالثأک لفاظًاأ يرادف في داللته، »اإلنسان الکامل«والجدير ذکره أن مصطلح 

فترة  المصطلح هو وليد، إن هذا. الخ ... »الخليفة«و، »الولي«و»النبي« :مثل، الخطاب الديني لإلسالم

العديد من الباحثين أتاح لعدد من الباحثين  في اعتقاد، هذا و،متأخرة في مجال بيئة الخطاب العرفاني

إلی  حّد أنه وصلبل تمادی إلی ، هويته الحقيقة والمصطلح نسب هذا المستشرقين التشکيک في

قد زعم بعض هؤالء  و،»اإلنسان الکامل« التشکيک في هوية األطروحة بأکملها التي تقوم عليها فکرة

 القديمة أصوله في النظريات إنما هو مصطلح يجد و،لقيط للعرفان اإلسالمي إنه مصطلح غير شرعي أو

، حول هوية هذا المصطلح، سجاًال ونقاشًا مما ولَّد، أو الهليني أو سواه، في الفکر اليوناني أو اإلغريقي

  . بل في أطروحته برمتها 

 األفکار األفالطونية المحدثة إلی جانب تأثير و«وفي هذا الصدد ادعی کارل هينرش بکر أنه 

 قد ظل و،الصوفية المختلفة کان لهذه األفکار أثرها أيضًا في اإلسالم فيثاغورية المحدثة في الفرقوال

    ... ...هو األنتروبوس تليوس»فاإلنسان الکامل«. فيه  ًاالکثير منها حي

                                                 
 . ٣١: سورةالبقرة، آیة - ١
 . ٥٧٣  مرجع سابق، صاألربعون حدیثًا، - ٢
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  . ١»هي اإليزوثيوس فوزيس»الذات الحقانية« و

هي إحدی تجليات الهرمسية التي تعود  ورأی عبدالرحمن بدوي أن فکرة اإلنساني الکامل عند الصوفية

 ،ألرسطو بصفة خاصة و، يونانيًاه الفکرة تبدو أثرًاذکما أن ه، الطباع التام إلی فکرة اإلنسان األول أو

نحن نراها  و،اإلنسان األول مرکز الصدارة تحتل فکرة اإلنسان الکامل أو«: کتب في هذا الصددو

  . ٢»أفلوطين"تساعات " ذي هو منتزع من وال،طاليس المنسوب إلی أرسطو"ولوجياثأ" بوضوح في کتاب

ال يتفق في رأيه مع ، بفکر أهل التصوف الذي عني بشکل کبير؛ لکن مساينيون المستشرق المعروف

في  ال، في الرؤی السامية ... فإن فکرة اإلنسان الکامل إنما نشأت«نظره  في و.بدوي في ذلک  وبکر

عبد "عند أنبياء بني إسرائيل فکرة  فهي، الهلينية التي تحجرت فيها من بعد في قالب تنظيمي الفلسفة

سر " عن، ذي يکشف الرد الظاهر لکرامته إليه في نهاية األزمانوال .باآلالم  والمبتلی"العادل"فکرة"يهوا

التي ال يستطيع حملها غير القلب  "األمانة" السر الذي أخفاه اهللا عن المالئکة عن هذا"مجد العادل 

تأليه لکل  وال،للکنيسة )المثلث الملکوت (تتويج وال،المسيحية اإليمان بعود المخلص هي في و...اإلنساني

   ، الذين أدرکوا اهللا الحي بقلب واحدأولئک

   

الذي " الروح" صوت "شاهد الِقَدم " هي في اإلسالم و،الذراوية "کن"قم لکلمة الحضرة تالتمجيد المنو

عن  فکرة السامية وال...) فيمأل الدنيا عدًال کما ملئت جورًا( الرموز الوثنية سيحطم فعله الرجعي کل

  . ٣ »سلوب النبوياإلنسان الکامل وثيقة الصلة باأل

تشترک في  واألديانظاهرة امتدادية تّتحد و ،برأي ماسينيون هي فکرة دينية" اإلنسان الکامل"ففکرة 

لشعب دون  أو لمجتمع دون آخر أو، لذا فهي ليست خاصية مميزة لدين أو آخرو ؛عوة إليهاد والتبنيها

فإن مرتضی المطهري .  في هذه الرؤيةالمسلمين نجد أن ثمة من يوافق ماسينيون من المفکرين و،آخر

يکن له وجود في اآلداب   لم»اإلنسان الکامل«أن تعبير «رغم تأکيده ، اإلسالمي المعروف الفيلسوف

ستعمل هذا أول من ا و،ليوم مستعمل حتی في أوروباا لکنه واإلسالمية حتی القرن السابق الهجري

 هو العارف المعروف" الکامل  اإلنسان" ضوعًا باسم طرح مو وبشأن اإلنسان،  اإلسالملمعا بير فيعالت

  . ٤») الطائي محي الدين العربي األندلسي(

أن العرفاء المسلمين  و،األديان السماوية احتمل مطهري أن هذه الفکرة يمکن أن نجد مصدرها في

   استثمروها في أطروحتهم

                                                 
 . ١٣-١٢ص  مرجع سابق، :التراث اليوناني في الحضارة اإلسالمية - ١
 . ٣٣ص ، ١٩٨٢ م، بيروت،، دار القلوجودیة في الفکر العربي والعبد الرحمن بدوي، اإلنسانية -٢
، ص ١٩٧٦ بيروت، –م لو دارالق  الکویت– وکالة المطبوعات ، اإلنسان الکامل في اإلسالم،عبد الرحمن بدوي -٣

١٠٨ – ١٠٧ .  
  . ١١، ص ١٩٩٢البعثة، بيروت،  جعفر صادق الخليلي، مؤسسة: ، ترجمةاإلنسان الکامل مرتضی المطهري، -٤
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اإلنسان " طرحوا للبحث مسألة  ذينو الواقع أن العرفاء هم ال«: في هذا کتب المطهري و،المعرفية 

  إنهم استلهموا نظريتهم من موضوع ... نظريتهم من األديان حتمًا يمکن القول بأنهم استمدوا و"الکامل 

  . ١»المهدي الموعود) الزمان آخر( نسان الکامل في واإل)الولي( و)النبي (موضوع و)آدم(

ربما  و.من رؤية ماسينيون أو محاکية لها مستوحاةربما تکون رؤية المطهري المذکورة في هذا المقام و

التي  أصالة الذات وقول بتفّوق وال،استبعاد اآلخر وإلی نفي، في المقابل ، عائدة»بکر«تکون رؤية 

  . مستشرقون بصورة خاصة وال،يشتهر الغربيون بها عمومًا

الذين عاصروه أو الذين جاءوا  ءالعرفا قد فتح الباب واسعًا أمام، إن استعمال ابن عربي لهذا المصطلح

بهذه  ،بصورة مستقلة و،ت تعنی خاصةاراد مصنففإ و،»اإلنسان الکامل« من بعده للبحث في قضية

 ن مؤلفات تحت هذا العنوانيعوالتاب تالمذته وفقد صّنف العديد من معاصري ابن عربي. القضية

 محمد البرقعي و،الدين النسفيعزيز  و)٨٠٥توفي سنة ( الجيلي کعبد الکريم ،)اإلنسان الکامل(

أضحی فيه ، بل إنه بلغ حّدًا، المصطلح هذا، منذ ذلک الحين، شاع في استعماالت العرفاء و.سواهمو

طائر « و» الخضر«مثل ، عبارات أخری متنوعة وألفاظيرمزون إليه ب أخذ العرفاء، مصطلحًا أصيًال

   »العالم الصغير« و»الکلمة التامة« و»الشجرة« و»القدس

   

  . الخ ... »اإلنسان العين« و»الکون الجامع« و»الحقيقة المحمدية«و 

البّد من اصطحابه مع السالکين  و يعبر العرفاء عن هذا اإلنسان الکامل الذي«: کتب المطهري

 الشجرة يعنون بها في اصطالحهم اإلنسان«: قال عثمان يحيیو ،٢»طائر القدس« و»بالخضر«

  : ترجيعات الخميني العرفانية حيث قال  الشجرة في إحدی»لفظة«ی وردت في هذا المعن و.٣»الکامل

 »الطور«من مجلی  / يا رمز النداء األبدي يا موسی الصعق في الحب / يا مبلغ صوت السماء
قل  / خفي واليا مرشد الظاهر يا من منک أصل شجر الظهور / محب واليا قمة جبل الحب الالمکاني

في العرش  في مجمع العابثين الفانين /  الحق»أنا«أيها المجلی الکامل ل عاليًا بعشق سر الالهوت
قد شبهت الکامل من «عن صدر الدين الشيرازي و .٤ارفع عن المحب کأس السکر / العلي العالمي

من العالم الصغير اإلنساني  أشرف أجزاء العالم الکبير بإنسان العين] هو [ اإلنسان الکامل الذي  العرفاء

   مأخوذًا من، فلهذا سمي اإلنسان إنسانًا، بالبصرعنه المعّبر  هو و،يکون به النظر إلی األشياءالذي 

                                                 
سازمان تبليغات  (  م اإلسالميال، منظمة اإلعسالمي للحياة اإلنسانيةالهدف اإل مرتضی المطهري، -١

  . ٥٤ ه، ص ١٣٦٠ طهران، ،)إسالمي
  . ٤١٨، مرجع سابق، ص إسهام وعطاءإیران،  و  اإلسالم- ٢
في شرح ما اکتنفت عليه  کشف الغایات و، تعليقات ابن سودکين، التجليات اإللهية محي الدین بن عربي-٣

  . ) ٧٢(، هامش رقم ١٠٣ ش، ص . هـ١٣٦٧اهی، تهران، کدانش يق عثمان إسماعيل یحيی، نشرالتجليات، تحق
  . ) رجيعة الخامسةتال( ، مرجع سابق، الفناء في الحب  - ٤
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 صفات والفهو مظهر جميع األسماء ،فإنه به نظر الحق إلی خلقه فرحمهم، "أبصرت " بمعنی " آنست " 

  . ١»الکتاب الجامع فهو، يات واآلمجمع کل الحقائقو

 :الکامل«: فعن الغزالي، »اإلنسان الکامل« حمفية تحديدات عامة لمالقد ورد في بعض األدبيات الصوو

  . ٢"الکامل من ال يطفي نور معرفته نور ورعه "  :هو المعني بقولهمو

کمل  وبه تمت المراتب و،لإلنسان الکامل المرتبة األربعون من مراتب الوجود هي«: عن القونويو

أنزل  فاإلنسان، صفاته وي األکمل علی حسب أسمائهسبحانه بظهوره ف ،ظهر الحق للعالم و،العالم

نا أنه الجامع قد بيَّ و،ليس لغيره ذلک ،أعالهم مرتبة في الکماالت و،الموجودات مرتبة في الظهور

، عرضًاو لزومًا، صفات والبالذات، وجودًا وحکمًا، تفصيًال وجملة، قيةالخل حقائق وال،للحقائق الحقية

واسم ، عبارة عن رقيقة من رقائق اإلنسان يته أو سمعته في الخارج فهووکل ما رأ، مجازًا وحقيقة

 ،هو الکرسي و،العرش هو و،هو الصفات و،هو الذات و،فاإلنسان هو الحق. اإلنسان لحقيقة من حقائق

 ،ما فيها ورضونهو األ و،کواکبها وهو السماوات و،الجن هو و،هو الملک و،هو القلم و،هو اللوحو

   هو و،ما حواه وهو الوجود و،هو العالم األخراوي و،نياويالعالم الد هوو

   

  . ٣»هو الحادث و،هو القديم و،هو الخلق و،الحق

عن الصورة التي رسمها العرفاء   في نص الخميني العرفاني»اإلنسان الکامل«ال تختلف صورة و

) ص(محمد  هو النبي»املاإلنسان الک«ـباستثناء أنه يعتقد أن المقصود ب ،السابقون له في شيء تقريبًا

في هذا االعتقاد  و–کما ذکرنا في الفصل الفائت  - اقتدائهم به و،أصياؤه بسبب اتباعهم له وباألصالة

بعده ولي هو النبي  بعض الصوفية الذين ذهبوا إلی أن ختم الوالية العامة الذي ال يوجد يخالف الخميني

 المسلمين الذي ينسحب بخالف االعتقادي بين مذاهال إلی، مرد ذلک في الحقيقة و.عيسی عليه السالم

وبخاصة الخليفة الذي  ،)ص(يبمنصب الوالية للن وتحديدًا في مسألة الخالفة اإلسالميةو ،إلی العرفاء

 في حين يعتقد غالبية »اإلمام المهدي المنتظر«الشيعة بأنه  حيث يعتقد المسلمون؛ تختتم به الوالية

  . ) ع( عيسیالسنة بأنه النبي المسلمين

  کحقل للفحص»اإلنسان«مباشرة مع  في مواجهة، »اإلنسان الکامل«نجدنا من خالل فکرة ، هکذاو

ال و ،استحوزت، معاصر والالقديم،  في الفکر اإلنساني»اإلنسان«قضية  ال شک في أن و،معالجةوال

منذ األيام األولی لوجوده عليه جهود هائلة  فقد ُبذلت في سبيل التعر و،تزال تستحوز علی اهتمام متميز

   قد ال نجد تعريفًا دقيقًا يحدد ماهية اإلنسان، وفي هذا المجال .في هذا الکوکب األرضي

فکرية والعقائدية الدينية  والالفلسفية نظرًا لالختالف الواسع في النظريات العلمية للمدارس؛ حقيقتهو 

  . کماله ونسب لتحقيق نجاة اإلنسانهدفت إلی تقديم الصيغ األ المتنوعة في هذا السبيل التي
                                                 

  . ٥١ مرجع سابق، ص إیقاظ النائمين، - ١
  . ٧٤ مرجع سابق، ص مشکاة األنوار، - ٢
  . ١٤٦ مرجع سابق، ص اإلنسان الکامل، - ٣
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ذه من حال القلق أو إنقا و،اإلنسان الريب فيه أن أّيًا من هذه النظريات لم توفق إلی تحقيق سعادةو

 ،مآلهو هأو فيما يتعلق في مصير، سواء فيما يتعلق في وجوده، وجوده عتريه فيياالضطراب الذي 

، انشغل عنها والذي ابتعد عن نفسه؛ الغربی سانبصفة أخص اإلن و،بصفة خاصة إنساننا المعاصرو

 هذا السياق فيو .تکنولوجية وةنياستنفاد جهده في تحقيق إنجازات تق و،إلی الخارج بسبب توجيه اهتمامه

من أجل تحقيق ، اإلنسان أن يأخذها في واقعه المعاش نجدنا أما إشکالية العقلية التي يتعين علی، أيضًا

  . عقل اإلنجازي والالديني افتراقًا بين العقل وإذا افترضنا أن ثمة تعارضًا، ي سعادتهبالتالو ،کماله ونجاته

کما أن ، تلتزم العقلية االعتقادية الدينية ،ال مراء في أن أطروحة العرفان التي نحن في إطار معالجتهاو

مدی  حول،  البحث مفتوحًاإّلا أن ذلک يبقي، الناس تلتزم العقلية اإلنجازية في عالمنا الغالبية العظمی من

الفضلی التي في اإلمکان عبرها تحقيق  تساؤل حول الصيغة وال،إمکانية المشارکة بين هاتين العقليتين

باستشفاف  تری أن التقديمات العلمية الجديدة تسمح، أن ثمة نظرة جديدةو ال سيما، کماله ونجاة اإلنسان

  . کما أسلفنا، خوان بوغدانوف واألجان غيتون  يراهاکالتي، سر األعظم والتالٍق بين العالم وتحالف

صالة الوجود اإلنساني أعلی ، منظارها من، إن هذه النظرية التي يقدمها العرفان حول اإلنسان تؤکد 

تدعو  تي ما زالت وال،عقائدية في هذا القرن والالنظريات الفکرية والفسفية نادت بها أبرز والتي تبنتها

خاصة نطرية ميشال فوکو في قراءته  بصفة و،المفکرين المتأخرين في هذا العصرإليها نظريات أبرز 

هي « أما الصيغة األعم لهذه العالقة. فيها أن ثمة دومًا عالقة للذات بذاتها التي ال حظ، للذات اإلنسانية

  . ١»اءنثن واالالذات باالنطواء يتم تولد، أي القوة المنطوية، تأثرها بها وتأثير الذات في ذاتها

يتعلق أولها بالجزء المادي منا «اإلنسانية  أبعاد الذات وتشکل جوانب وأربعة انثناءات تولد الذات، برأية

 لذاته أو وهو الجسم و،فيعرف ثنيه علی يدهم، طرف اليونان هتمام به منالذي سيتم اال

»Aphrodisia« .الرغبة نمطًا ماديًا ستصبح  و،رغباتهو فسيقع االهتمام بالجسد، أما لدی المسيحيين

عالقة  ذلک أن؛ أو انطواؤها، بحصر المعنی، الثاني فهو انثناء عالقة القوی أما، مخالفًا تمام المخالفة

، ال يتعلق األمر بالتأکيد بذات الشيء و،فريدة تبعًا لقاعدة، ثني دومًا لتصبح عالقة ذات بذاتهانالقوی ت

بوصفه يشکل  ،إنشاء الحقيقة، ثالث وال ...ية أو عقلية أو جماليةالفاعلة طبيعية أو إله حينما تکون القاعدة

لکل معرفة يتملکها  و،کشرط صوري لکل معرفة ،عالقة هذا األخير بالحقيقة و.عالقة الحقيقة بوجودنا

   تولد الذات: الفرد

 و أديکارت والمسيحيين أو أفالطونو في المعرفة الذي ال يحصل بذات الکيفية لدی کل من اليونان 

" بالنشو  فهو الذي يشکل ما کان يطلق عليه: من حيث هو أقصی حد، نفسه انثناء الخارج، الرابع. کنط

                                                 
المرکز الثقافي العربي،  سالم یفوت،:  ترجمةمدخل لقراءة فوکو،: المعرفة والسلطةجيل دلوز، :  انظر-١

  . ١١٣، ص ١٩٨٧بيروت، 
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إّلا أنها دائمة ، ضها في بعضاختزال بع ئمة الذات يتعذرقا«تری هذه النظرية أو ثالثة من هذه األبعاد و

  . ٢»الذاتو المعرفة والسلطة: االرتباط

، ألحد إغفال ُبعد أو اختزاله في ُبعد آخر من غير الممکن، فهذه النظرية تتيح لنا الحديث عن ذات مرکبة

. اآلخر توجد في البعدوظائفه التي ال يمکن أن  و،متطلباته و،خصائصهو ،فإن لکل ُبعد استقالليته

کيان السلطة  و ...يعبر عنه في وقت بعينه ما وفکيان المعرفة يتحدد بالشکلين اللذين يتخذهما ما يری«

يتحدد بتوّلد  ذات أو کيان الذات وال.تتمظهر عبر فرديات تتغير في کل عصر يتحدد بعالقات القوی التي

  . ٣»لظهورها تأي بالمواقع التي يتخذها االنثناء مناسبا، الذات

   ال شک في أن جميع النظريات اإلنسانية تلتقي في نظرتهاو

   

األص  : ٤تتمثل بما يلي، لة اإلنسان علی أسس رئيسية

 .تافيزيقيةيم والالموجودات الطبيعية  من بين جميع»ذات مستقلة«أي له  .»وجود أصيل«. اإلنسان -١

  ) Essence generique( »جوهر نوعي شريف«له و

 الحرية ... ،قابلة للتفسير في اإلنسان غير و،هذه أکبر قوة خارقة للعادة و،»إرادة مستقلة«نسان اإل -٢

 . من أبرز مميزات اإلنسان، اإلليهة هما من الصفات و،ختيارواال

 .  .هذه أبرز صفاته و.»موجود واع«اإلنسان  - ٣

، ذي له علم حضوري بالنسبة لنفسهال أي أنه الموجود الوحيد الحي .»موجود واع ذاتيًا«اإلنسان -٤

   ..بالتالي يغّيرها و،و يقيمها ،يعّرفها و،يحللها ويعللها

القوة الخارقة التي تمکنه من اجتياز  هذا اإلبداع هو الذي جعل له هذه ... »موجود مبدع«اإلنسان -٥

  ... . المحدودة إمکانياته والحدود الطبيعية

ال يتوقف أمام  وبمعنی أنه ال يستسلم ؛نه يعشق األماني المثالية أو أ»ذو أمنية«اإلنسان موجود  -٦

» عقيدته« إنه يفرض: بعبارة واحدة و ...»ما يجب أن يکون«لتغييره إلی  بل يسعی، »ما هو کائن«

 بعکس –بل، المستمرة نحو الکمال فحسب بهذه الکيفية لم يکن في حالة الحرکة و.دائمًا علی الواقع

   –خری الکائنات الحية األ

  . له علم مسبق بذلک و،يقرر بنفسه مسيرة تکامله 

                                                 
  .  المرجع السابق نفسه- ١
  . ١٢٤ ص  المرجع السابق،- ٢
  .  المرجع السابق نفسه- ٣
 دار الصحف للنشر، ترجمان، عباس. ، ترجمة دمدارس الغرب وعلي شریعتي، اإلنسان، اإلسالم.  د-٤

  . و ما بعدها٢٦ه، ص ١٤١١طهران، 
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 يحرضه علی أّلا يکون ساکنًا في الطبيعة هو و،تکامله وإن طلب األماني هو أکبر عامل لحرکة اإلنسان

، التفکير هو القوة التي تحرضه دائمًا علی و. الثابتة المحدودة»الموجودة الواقعية«في نطاق ، حياةوال

  . المعنويو بداع المادي واإلاالبتکار، معرفة الحق، حثالب، االکتشاف

القيمة هي عبارة عن . )(Valeur »القيمة«هنا يأتي البحث المهم عن  :»موجود أخالقي«اإلنسان -٧

التي  »الحاالت« أو إحدی »األعمال«أحد » األساليب«أحدد : »الظواهر« إحدی ورابطة بين اإلنسان

» الرابطة القدسية«بنوع من  لهذا يمکن تسميتها و،) (Vtiliteح يتوفر فيها دافع أفضل من الرب

  بوجودهةيالتضحأن اإلنسان في هذه الرابطة يشعر بأنه حتی   إلی حد»عبادة والالحرمة«المعجونة ب

 . له ما يبرره، وحياته

ود العديد من إّلا أنها تختلف في حد، أعاله بالرغم من اتفاق النظريات اإلنسانية علی المبادئ المذکورةو

ليست ، قيمهو ،أمانيه المثالية و،وعيه وإرادته و،إلی أصالة الوجود اإلنساني فإن النظرة. هذه المبادئ

ففي . حديثها وقديمها، االعتقادية ذات النزعة اإلنسانيةو فلسفية والمذاهب الفکرية والسواء عند المدارس

فهناک صراع . الناسو ثمة صلة عدائية بين اآللهة، نالقائلة بأصلهة وجود اإلنسا، اليونانية الميثولوجيا

 إن جميع جهودها و،اآللهة هي قوی ضد اإلنسان و إن«، »عالم الناس وعالم اآللهة«بين عالمين 

   أحاسيسها تقومو

سيادته  واستقالله و،حريته واإلنسان عي وألنها تخشی؛ جهله وتقييده بضعفه و،علی سلطتها الجبارة 

محکوم  هو و،يسلک هذا السبيل يکون قد ارتکب ذنبًا کبيرًا وتمرد علی اآللهة ل إنسانک و.ةعلی الطبيع

 اإلنسان يبحث باستمرار عن نجاته من هذا القيد من جهة کان و.أقسی العقوبات وعليه بأشد أنواع العذاب

 ،الطبيعةاآللهة في  أن يحل محل و،عن طريق الحصول علی قدرة اآللهة لنيل استقالله يسعی و،سرواأل

  . إرادته  ويحرز اختياره وأن يستنقذ من أکفها القهارةو

 منطقية تمامًا واألساطير اليونانية کانت طبيعية ناس في والفإن هذه الصلة العدائية بين اآللهة، بالطبعو

من قبيل ، للطبيعة مظاهر القوی المادية و»أرباب األنواع«األساطير اليونانية هي  ألن اآللهة في... 

، والزلزلة، فصول السنة، الوفرة االقتصادية، البدنية القوة، الجمال، المطر، األرض، النهر، لبحرا

اإلنسان ضد سلطة قوی  هي حرب، في الحقيقة.. فإن هذه الحرب  ... موت والالمجاعةو ،المرض

، يه المتزايدوع وإن اإلنسان يسعی للتخلص بقوته و،ومصيرة إرادته و السائدة علی حياة اإلنسانةالطبيع

   ... . ،قاهرة للطبيعة أن يکون أعظم قوة و،ليأخذ بنفسه زمام أموره، سيادة هذه القوی من

للوصول إلی أصالة اإلنسان بجحودها  اليونانية التي تسعی) أومانيسم (کانت ال، علی هذا األساسو

  . ١» السماء–حبل عبودية اإلنسان  قطع و،إنکار سيادتها ولآللهة

النهضة امتدادًا ألصالة اإلنسان في اليونان   في أروبا الحديثة بعد عصر»أصالة اإلنسان«رت لئن اعتبو 

قبل  أو من، سواء من قبل الليبرالية الغربية، لهة واآلالقطيعة بين الناس من خالل إعالن، القديمة
                                                 

  . ٣٨ المرجع السابق، ص - ١

 ٧٦



اإلنسان «أعطوا لفکرة  و،الخارجي فقد أنکروا واقعية العالم، ا المثاليون القائلون بأصالة اإلنسانأم

 اعبتاره ذهنًا و،إثبات أصالة اإلنسان و،مفارقة إنکار العالم المادي حيث وقعوا في؛  أصالة»المدرک

  . علی النقيض من النظرة الليبرالية الواقعية، مجردًا عن عالم الواقعية

، تقع النظرة العرفانية، مثالية وال،)الشيوعيةو الليبرالية( حديثة والين کلتا النظرتين المادية اليونانيةوب

 الطبيعة«بين  لم يحل التضاد«فهو ، جذورها في النظرة الدينية اإلسالمية تحديدًاو التي تجد أصولها

طبيعة المادية کالهما  والن الذهنيهي أن اإلنساو ،بل بإعالنه هذه الحقيقة،  فحسب»اهللا« و»اإلنسان«و

   »المادة« و»الفکرة«فقد تجاوز التضاد بين ، أخری من ذات متعالية آيات أو تجليات

واقعية المادية أصلين  وال،اإلنسانية بنفس الوقت الذي يعتبر فيه الحقيقة و،»الطبيعة« و»اإلنسان«أو  

 ألنه يعتبرهما نابعين من مبدأ؛ وديةرابطة وج وبينهما صلة أساسية جعل، منفصلين عن بعضهما

   . ٢وجودي واحد

 قوام وجوده نيشکال، بعدين رئيسيين ي مکوَّن منإلی أن الکائن اإلنسان، وفاقًا للدين، فقد نظر العرفان

المتمثل في و ،يتمظهر في وجوده المادي و،أحدهما ظاهر: يسمی بالحياة الدنيا في العالم الخارجي فيما

 ّلذات والمن هذا البعد تتولد الرغبات و،فوکو يمثل البعد األول للذات اإلنسانية عندهو الذي  و،جسده

خر  واآل؛فيها لتصاق واال،ندماج معها واالتعبر عن حال من التفاعل و،الطبيعة المادية التي تحاکي

 ،ال مادية، ليةالبعد تتولد النشدادات إلی أمور مثا من هذا و.يتمثل في الوجود المثالي أو الروحي  و،باطن

  . الخ  ... ماني واأل،خير والب الجمالح و،خالقية واأليم الدينيةقفي ال تتجلی مظاهرهاو

أنهما من  باعتبار، نوازع هذين البعدين تعارض بين والأن ثمة نوعًا من التناقض وتری هذه النظرية

  عنه من خاللتعاده اإلنسانإن اإلنسان يؤکد انتماءه إلی أحد بعديه أو اب بحيث؛ طبيعتين متناقضتين

فيتحقق عن طريق تحرره التدريجي من  ،ارتقاؤه وأما تکامل اإلنسان.  علی اآلخرتغليب رغبات أحدهما

    هذهبحد ال ضرورة فيه أن تخمد، لذاته ووالتحرر من نزعات الجسد ارتباطاته مع عالم الطبيعة

   

  . ته رغبا وإنما في تغليب نزعات الباطن و،لذات والالنزعات

 ة ملکيةنشأة ظاهري: عالمان ونشأتان له و.اعلم أن اإلنسان أعجوبة«: يقول الخميني في هذا الصدد

  . ١»هي من عالم آخر وةباطنية غيبية ملکوتي ةأنش و،بدنه هي و،دنيوية

                                                 
  . ٤١ المرجع السابق، ص - ١
  . ٨٧ المرجع السابق، ص - ٢
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بقدر تغليب نزعات ، رغباته والجسد لم تَرضرورة في إخماد نزعات، فإن هذه النظرية، وکما ذکرت

 في حدودها الطبيعية التي حّددها، دعت إلی تلبية احتياجات الجسد فقد، لذا، رغباته ولذاته والباطن

  . الشرع

يعاملها علی  وسلوکه کطبيب حاذق أن يتملک نفسه في أيام، لی السالکفع«مثًال، وفق هذه النظرية و

 غرور ونار الشهوة في أيام اشتعال ةال يمنع نفسه الطبيعي و،السلوک أيام وحسب اقتضاءات األحوال

فإن في إطفاء الشهوة ، المشروعة قعليه أن يخمد نار الشهوة بالطر و،الشباب من حظوظها بالکلية

 فإنه من السنن الکبيرة. ليتزوج  وفلينکح، علی سلوک طريق الحق بطريق األمر اإللهي إعانة کاملة

  . ٢»اإللهية

أن يخرج من  و،الجسدي) ثنية (بعده أن ينسلخ عنفإن اإلنسان ال يمکن ،  لهذه النظرية  وفاقًا، وهکذا

بل إن ، وإبداعية خالقة ذات طاقة و،واعية، مريدة، ذات مستقلة حرة وککائن کيما يحقق أصالته، جلده

   حتمي لتحقيق هذه وبقاء الجسد شرط ضروري

، يمارسه والمسار الذي يسلکه الجسد إنما يتم عبر، تعبير عنه والياإلحساس الوعأن ذلک ؛ األصالة 

  . أو أن يختزله في الجسد الظاهر ) الغيبي (يغلي بعده الباطن مثلما أنه ال يمکن لإلنسان أن

علی حد تعبير  و.عن باقي الکائنات  َتميَُّزُه ووفي اعتقاد هذه النظرية أن هذا ما يعطي اإلنسان فرادته

 ،بة إليه معنی اإلحساس بالذاتنسلالوحيد الذي يکتسب اإلحساس با الکائن«فإن اإلنسان هو ، البعض

ا ُکنهه وموضوع جوهر الذات وهو نتيجة لذلک وحده القادر علی خوض غمار المواجهة مع

 وجود والالوجود الواعي: اإليقاع وجودية مرکبة مزدوجة بما يتصف به من حالة، الحضاريين

  . ٣»الالواعي

 ،طبيعتها و،حدودها و،مفهومها ،لقيمثم إن االختالف القائم بين النظريات اإلنسانية حول قضية ا

وانتمائها  وعي الذات بوجودها، بالشکل الذي ُيتَّخذ علی مستوی الوعي تتصل بشکل مباشر، تطبيقاتهاو

 في طبيعة القيم التي فإن ثمة فرقًا،  يتولد فيه ي الذيعنتاج الطبي وال،بوصفها التعبير عنه، الحضاري

  . فهم  والألنماط الوعيوفقًا ، اإلنسانية جماعاتتتخذها ال

إلی طبيعة اختالف االهتمامات بين  فيه  أشارياء الذننثولعل في کالم فوکو حول النوع األول من اال

، الرغبة  هذا االختالف حيث تبرز بين االثنين حال من التغاير في أنماط يتجلی؛ اليونانيين والمسيحيين

بحيث تکون القيمة ؛ جزءالتي تتصل بهذا ال لب المنافعج، بالتالي و،لذاته وبين أن تکون بالجزء المادي

رغباته  واآلخر بين أن تکون بالجزء و،يجنيه لتحقيق هذه الرغبة ويحققه و،السبيل فيما ينتجه في هذا

م مع هذه ي من أجل تحقيق القيم التي تتالءالسع ،بالتالي و،الروحية الذي يتمسک به المسيحيون

التي تبلغ ؛ المثلی في هذا اإلطار تبدو القيمة الکبری في تحقيق الرغبات و. أهدافها تحقق لها و،الرغبات
                                                                                                                                                         

 . ٢٢ص ، مرجع سابق، األربعون حدیثًا - ١
 . ٥٩، مرجع سابق، صاآلداب المعنویة للصالة - ٢
 . ٢٠ص ، مرجع سابق، ١٩٩١ ، بيروت،معاش، دار الحقيقةال واألنتروبولو جيا الذاکرةمحمد حسين دکروب،  -٣

 ٧٨



تکبد  وعبر امثابرة، يقف عند حدود الذي ال، انطالقًا من فطرته التي تدفع به إلی الکمال، فالعارف

 ،وذاته فاتهتحلي بمواص وال،للتحقق في الوجود المطلق، وال حصر لها مصاعب التي ال عّد والالمشاق

   قدراته المطلقة بعد التخلي عن بعده الدنيوي، يبالتالو

فرق  وال،مظهر األتم واللإلنسان الکامل ما بعده کلها ثابتة ووجوب الوجود«بحيث يصبح ؛ ) الناسوتي ( 

 ،والشهادة وبين الغيب، مظهر والفي مقام أحدية الذات هو الفرق بين الظاهر لیابين ما ثبت هللا تع وبينها

  . ٢»ظاهرة في المظهر األتم، أو غيره ذاتية کانت، فجميع األسماء اإللهية. فرق والبين الجمعو

  بعلمعالم، کما أنه حي بحياة ربه، ربه بوجوب«اإلنسان الکامل واجبًا  / بعبارة أوضح يصبح العارفو

  . ٣»له فهو علی صورته ففي الخليفة يکون کل ما، ربه

وجودها  و،أنها تکتسب أصالتها علی، في النص العرفاني، ان الکاملتتجلی مکانة اإلنس، وهکذا

 المعنی هذا و.من مظاهرها  مظهرًا و،تجٍل من تجلياتها و،يةهاإلل من خالل أنها مثال للحقيقة، الحقيقي

التي ، واقعية والالدينية منها، األخری لإلنسان الکامل يختلف عن معناه في کل االتجاهات المعرفية

المتکون  وفقًا لنمط الوعي، ورسمت صورة في وعيها لإلنسان الکامل ،لی موضوع اإلنسانتطرقت إ

تشريعية في  وکمرجعية اعتقادية، اإلسالم ا العرفان منباإلمکان القول إنها صورة يستمده و.لديها 

تي وال ،التي عالجت موضوع اإلنسان عن کل االتجاهات المعرفية الدينية بعيدًا«فإنه ، هذاالخطاب

فردًا  بين اعتباره کائنًا عضويًا، وما بعدها تعيين دوره في الحياة و،راوحت فط استنتاجها حول تقديره

    للنواميس الطبيعيةًاأسير

بعيدًا ، العالم العلوي الروحي المقدس جتماعية أو أنه مجرد مخلوق دنيوي تحتي منفصل عن سمواالو 

، ودورًا معنی وتحديدًا، يدية للوجود بإعطاء اإلنسانحالتوأساس رؤيته  انفرد اإلسالم علی، عن کل هذا

إن هذا  و،لهية واإل الطبيعية منهاتجلياته، بکل مظاهر، انطالقًا من صفة الکمال المالزمة لوحدة الوجود

 والمثالية الکون الجامع لجميع المراتب العينية«علی اعتبار أنه . ٤»للعالم اإلنسان هو صورة مصغرة

                                                 
 . ٥مرجع سابق، ص مدارس الغرب،  واإلنسان، اإلسالم - ١
 . ٢٥٩ مرجع سابق، ص مصباح األنس، وتعليقات علی شرح فصوص الحکم - ٢
  . ٦٥ المرجع السابق، ص - ٣
 . ٥٥، مرجع سابق، صاألنتروبولجيا الذاکرة والُمعاش - ٤
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 الخليفة أو بلإلنسان الذي يستحق لق أو الشرط الضروري الالزم، هو السبيل، إذن، فالکمال المطلق

الذات في  إلی األبعاد أو الثنيات  التي تتشکل منها استنادًا–هنا نلحظ  و،النص وفق هذا، أو الواليةة النبو

، الذي يشکل بعدًا من أبعاد الذات، الخار ج أنه إذا کان طلب الکمال هو تعبير عن انثناء–نظر فوکو 

الخالفة  إن إذ؛ معرفة والسلطة والتعبير عن التالزم القائم بين الذات، للسلطة فإنه في الخالفة کمظهر

فور تحققه في کماله المطلق ، لإلنسان الکامل ،تتولد في مجال العرفان، مثابة نتيجة طبيعطةوالسلطة ب

  . الذاتي   /وجودي والالعرفي

   يدخل، من ذلک کما يمکن أن يستفاد، فإن امتالک السلطة، وعليه

 یورأ، خطاب ال صدی له و،فعال کأن المعرفة من دون سلطة سيف غير و،في صميم الوعي المعرفي 

 فإنها من. الذات، هکذا و.تجهيلي، ياستعباد، معرفة سيف بطاش مثلما أن السلطة من دون، ال يطاع

ی جال إلنشير في هذا الم و،له ال رائحة وال لون وال طعم، مجرد کائن جامد، ال سلطة ودون معرفة

 متنًا )القرآن (هوصفبمعرفة  والخطابه حول مدی التقارب بين السلطة الصيغة التي تقدم بها القرآن في

إن مبدأ السلطة قبل اإلسالم کان «: خليل فعلی حد قول استاذنا خليل أحمد. ينمرجعيًا للعرفان عند الخمي

 - القبيلة »الديمقراطية« جلبب بجلبابتکان ي و،مال والوعصبيتها بقوة السيف يتحقق في إطار القبيلة

، اختلف مبدأ السلطة، عقله النبوي ونص القرآنيمولد ال مع و،باتفاق ال بنص - ديمقراطية قريش مثًال

 الخالفة المسلمين األوائل أن بدا لفريق من و،ی شوری خاصةلع و،سّنة وعلی نص قرآني فصار قائمًا

 برز للمرة األولی هنا و،مبايعات وباتفاقآخر أنها ال تقوم إّلا  بدا لفريق و،أو اإلمامة ال تنعقد إّلا بنص

ساد اعتقاد بأن  و،أو الدولة عقل السلطان و–  أو عقل النبوة–ريب بين عقل النص العرب إمکان التق عند

  . ٢»أن الخالف السياسي قد باعد بينهما و،جدوالن من نهر واحد عقل السلطة هما نوعيًا وعقل النص

 ضوء علی و. السلطة– المعرفة –الذات  المتقدم لعالقة، تبدو صحة هذا االعتقاد جلية انطالقًا من الفهم

   ،نستطيع أن نلمس، هذا الفهم

ليس حالة استالبية «أن اإلنسان  ،تخصيصها لإلنسان في هذا النص و،من خالل طرح فکرة  الخالفة 

  في التاريخ»الحداثة األوروبية«هج المحددات التي تحدثنا عنها منا ضع بالتالي ألحد العوامل أوخت

 »السياسي«أم  »االقتصادي« ًا من عجزه أو تغربه أمامق ال ُيدرک انطالأي أنه، ال يتعين، واالجتماع

 علی، کما هو واضح، هاعتلتقي جمي، معايير تقزيمية للکائن البشري إلی ما هنالک من »األيديولوجي«و

إنه ؛ راديةأمام قضبان الحياة الالإ خيار ال وله حيلة ال، عاجزًا، ی الدواملع نقطة جعل اإلنسان مرتهنًا

                                                 
 . ٢١ص ، مرجع سابق، عاء السحرشرح د - ١
 . ٣٢ص  مرجع سابق، العقل في اإلسالم، - ٢
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تعبر من جهة عن ، علی النص القرآني جريًا، وال مراء في أن هذه النظرة للعرفان في تحديد اإلنسان

منه في  تجعل، سمو مقام و علو شأناإلنسان دون سواه من الکائنات من مدی القيمة التي يحظی بها

فکان قاب قوسين . ثم دنا فتدلی «: الکريم وفقًا للنص القرآن، قرب من حدودهأو ما ي، مستوی القدسي
اإلنسان في  لية الکبری التي تقع علی عاتقووتعبر من جهة أخری عن المسؤ .]٩ و٨: النجم[ »أو أدنی

بما ، من أداء دوره في إطار عملية االستخالف تمکنه و،إطار ممارسة دوره الخالفي في الکون األرضي

   عن طريق االلتزام بتنفيذ الصيغة االستخالفية التي، أهدافه وغاياته يحقق للمستخلف

   

  . وضعها له 

السلطة تعارضًا أو خروجًا عن المسلک  ال يری أن في ممارسة، نلفت إلی أن الخميني، وفي هذا السياق

 ،بتعاد عن المجتمع واال،العزلة مآثرة و،کذلک أن االبتعاد عن السلطة يریکما أنه ال ، العرفاني

االعتزال الصوفي دليل االرتباط  ال«: ففي نظره. حقق العرفان بيئة ما يؤکد ت واللطبيعةروب من اهوال

 الميزان في األعمال. وتشکيل الحکومة شاهد االنفصال عن الحق  ال الدخول في المجتمع و،بالحق

ک بما يناسبه من يوسع ذلک الشََّر هو و،زاهد مبتلی بشرک إبليس والفکثيرًا ما يکون العابد. ا دوافعه

 يبعده عن الحقأمثال ذلک مما  وشرک الخفي والوتحقير خلق اهللا جب والتکّبرُع والغرور والاألنانية

قرب ظی بمعدن فيح، ذا دافع إلهي کثيرًا ما يکون المتصدي لشؤون الحکومة و.يؤدي به إلی الشرکو

الحق علي بن  خليفته و)ص(أسمی کالنبي وأعلی منهما و،عليهما السالم سليمان وکداوود النبي، الحق

  . ٢»لمقدمه الفداء في عصر حکومته العالمية أرواحنا کحضرة المهدي و،أبيطالب عليه السالم

من أشد الداعين إلی إقامة إنه  إذ؛ النظرة ونجد في ممارسة الخميني الفعلية ما يؤکد التزامه في هذه

تستمد  بحيث؛ سنة النبوية والموزاين الصيغة اإللهية القائمة علی القرآن تحکم وفق، حکومة إسالمية

   قد تمکن من إقامة دولته اإلسالمية و.شرعيتها من اهللا فقط 

   

  . وفقًا لألسس اإلسالمية المذکورة، هذه

ة اإلسالمية ال تشبه الحکوم«: التالي قامها علی النحوفي هذا اإلطار حدد الحکومة اإلسالمية التي أ

بأموال  عابثًاقة يستبد فيها رئيس الدولة برأيه، فليست هي حکومة مطل ،األشکال الحکومية المعروفة

لکن ال بالمعنی الدستوري  و،دستورية يإنما ه وفحکومة اإلسالم ليست مطلقة ... . رقابهم والناس

القائمين  بمعنی أن،  دستوريةيإنما ه و،لنظام البرلماني أو المجالس الشعبيةا المتعارف الذي يتمثل في

                                                 
 . ٥٧-٥٦ مرجع سابق، صمعاش، والاألنتروبولو جيا الذاکرة - ١
 . ١٧ص ، مرجع سابق، بلسم الروح - ٢
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وحکم . هو المشرع وحده ال سواه  و،وحده حاکم هو اهللا وال،فحکومة اإلسالم حکومة القانون«: ويضيف

الناس يتبعون ما  سائر وخلفاؤه  و)ص(الرسول: کل األفراد، ولة نفسهاوفي الد ،اهللا نافذ في جميع الناس

لی لسان الرسول صل اهللا عليه وآله في القرآن أو ع يبنيه اهللا وشرعه لهم اإلسالم الذي ينزل به الوحي

  . ٢»وسلم

بإدارة شؤون المجتمع عن طريق التقيد  فإنها ليست فقط مجرد دولة تقوم، أما الحکومة اإلسالمية

   بمعنی أن ما، إنما هي أيضًا مظهر من مظاهر التجليات اإللهية و،فقط قواعد الدينية والبالشروط

   

تحقق الغاية من تحقيق نجاة  و،مشيئتها و اکه اإلرادة اإللهيةحر ويجري فيها يحاکي في ُمعاشه ويتم

  . کماله  واإلنسان

 العمل  بها سعادة أبنائها في الدنيا حکومة اإلسالمية ظاهرة إلهية يؤمن والاإلسالم«: کتب الخميني

 مفاسد واللصوصيات والأن تشطب بالقلم األحمر علی کل المظالم باستطاعتها و،خرة بأفضل جهواآل

مدرسة علی خالف المدارس غير  "اإلسالم "و. توصل اإلنسان إلی کماله المطلوب  و،واالعتداءات

 والسياسية ثقافية وال،معنوية والمادية وال،جتماعية واالالشؤون الفردية حيث يتدخل في جميع؛ التوحيدية

 في تربية  دخلما لهم، لو کانت صغيرة جدًا و،نقطة يهمللم  و،يشرف عليها و،عسکرية واالقتصاديةوال

التي تعترض طريق التکامل  مشکالت والنبه علی الموانع و،معنوي والتقدمه المادي و،والمجتمع اإلنسان

  . ٣»رفعها عمل علی و،فرد والفي المجتمع

تمثل أطروحة ، النص القرآني الکريم التي يستند فيها إلی، روحة العرفانطبإمکاننا القول بأن أ، وهکذا

أعطت هذه  قد و،وتعيد قراءة الواقع من خالل توجيه النظر إلی اإلنسان ذاته ،ر بأصالة اإلنسانإنسانية تّق

بإعالنها إمکانية ، النظريات اإلنسانية األخری لم يحَظ بها في أي من، مکانة مرموقة لإلنسان األطروحة

  . سمو إلی درجة الحق المقدس  وال،بامطلق تحقق اإلنسان

ن وَّإلنسان للجوانب الذاتية التي يتکقراءة ا کذلک قراءة متقدمة في استجماعها فيوتمثل هذه األطروحة  

  . مع الجوانب األربعة التي ال حظها فوکو في قراءته للذات اإلنسانية تتالقی إلی حّدکبير، منها

ل معاينتها من خال وتسنی لنا فحصها قد و.ترابط في بناء هذه األطروحة واضحًا والوقد بدا التماسک

، إليه حيث بدا جليًا البعد االجتماعي الذي ترمي؛ الخميني في هذا المجمال النص العرفاني الذي يقدمه

بحيث يصبح ؛ في بيئة مجتمعية معينة جعله سائدًا ويجري تعميمه،  إنتاج مشروع معرفييالمتمثل ف
                                                 

 . ٤١ص ) ت. م، د. د. ن. د (اإلمام الخميني، الحکومة اإلسالمية، - ١
 . ٤٢ص المرجع السابق،  - ٢
 . ٢١ص ، مرجع سابق، لوصية الخالدةا - ٣
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إضفاء ،  يستلزم بالضرورةاالستخالف ال ومن المعلوم أن اتخاذ المشروعية من الجانب اإللهي في قضية

 - ضحناأو کما–فإن تکوين الوعي . نزع صفة الدنيوي عنها  و،أفراده والمجتمع تاالقدسي علی ممارس

   فهما عالمان، ممارسهو هو شکل آخر عما 

ال ، بوصفهم فاعلين اجتماعيين إذ البشر«إن استلزم أحدهما اآلخر في کثير من األحيان  و،مختلفان 

عالقته  ويمارسونه فقد يعتقد اإلنسان أن المشروعية التي يستند إليها في حقيقة ما يفعلونه ،يعون بالضبط

المشروعية قد ال تکون في حقيقتها علی ما وصفت  لکن هذه و،إخضاعه له هي مشروعية إلهية وبنظيره

حری أن بل األ، إلهي أي بوصفها ذات مصدر، علی النحو المذکور، تمارس علی األقل أو أنها ال، به

فممارسات اإلنسان هي في مطلق األحوال بشرية ال  ،أي بوصفها إنسانية، باعتبار آخر، ننظر إليها

يتعلق بممارسة  فکيف إذا کان الموضوع،  بأنه ال قدرة له علی االنسالخ عن بشريته اإذا سلمن، إلهية

فإن األنبياء کانوا ، ة في ذلکال غراب و.١»اجتماع کان بينهم هي محور النزاع بين البشر منذ و،السلطة

يقيمون  و،أحوال المجتمع ينظمون و،ينجبون ويتزوجون و،يمشون في األسواق و،الطعام بشرًا يأکلون

   ... الخ ... يقودون الجيوش و.أسسه

فال ، السالک أن تکون تسميته حقيقية إذا أراد، و بالجملة«: قد عبر الخميني عما يشير إلی ذلک بقولهو

حصول  عالمة و،رحيمية واليتحقق بالرحمة الرحمانية و،تعالی إلی قلبه  يوصل مراحم الحقبّد له أن

 ، الصالح للجميع ويطلب الخير و،التلطيفو نموذج منها في القلب أنه ينظر إلی عباد اهللا بنظر العناية

   :رينغاية األمر أن لهم نظ، کّمل عليهم السالم والولياء واألالعظام هذا هو نظر األنبياءو

لهم عالقة  و،اآلخر النظر الشخصيو ،مدينة الفاضلة والنظام العائلة وأحدهما النظر إلی سعادة المجتمع 

حتی ، السعادتين تجري بأيديهم يراعون فيها وتنّفذ والقوانين اإللهية التي تؤسسو .کاملة بهاتين السعادتين

م تقننت مع لحاظهم نظا وأنها أسستالنظر تبدو في  أمثالها التي وتعزيرات والحدود والإجراء القصاص

  . ٢»الفاضلة المدينة

في  و،نظم مدنية والکامل في مؤسسات البّد من أن تتجلی الخالفة التي يطرحها العرفان لإلنسان، فإذن

  . منها دون أن ينزع عنها النزعة أو الصبغة القدسية التي تنطلق، إنسانية تطبيقات وممارسات

                                                 
 . ٥٩، مرجع سابق، ص نقد النص - ١
  . ٣٩٠، مرجع سابق، ص   اآلداب المعنویة للصالة- ٢
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    الخاتمة
فحددت ، اإلسالمي الذي يطرحه الخميني باحث السابقة حاولت أن أقدم صورة عّما هو العرفانفي الم  

عّرجت  من ثمَّ و،سواء من الناحية اللغوية أو من الناحية االصطالحية، عامة في البداية العرفان من جهة

اش الذي کان معهودًا انتقالها من مستوی المعو ، نشوء الظاهرة العرفانية في المجتمع اإلسالميةإلی قضي

إلی  - خلدون علی حد تعبير ابن - »من بعدهم وتابعين والکبارها من الصحابةو سلف األمة«عن 

زدهار العلمي الذي شهده المجتمع اإلسالمي االو کشکل من أشکال التطور، مستوی الکتابة أو التدوين

والمؤثرات  ،إليها العرفان کأصلبالتالي الجذور التاريخية التي يعود  و،للهجرة في القرن الثاني

قد نّبهت إلی ماهية العالقة القائمة أو  و،المتعاقبة ن الصيغ المتنوعة له في المجتمعاتالجوهرية في تکّو

لفّت إلی و ،علم اجتماع المعرفة ومثل الفلسفة، علوم أخری وتقوم بين العرفان التي في اإلمکان أن

العرفاني الذي کنا بصدد فحصه أو النظر  خطابه والخمينيالخصوصية المنهجية التي يمتاز بها نص 

   قد تسنی لي استنادًا و،إشکالية العرفان في إطار علم اجتماع المعرفة ذلک کمداخل إلی و.فيه

 :مسائل التي يتکّون منها والالقضايا معالجة والدخول في معاينة أو فحص الحقل العرفاني، إلی ذلک 

القواعد و مما أتاح لي فرصة التدقيق في األسس ،)الخ.. أدواته وصادرهم ،لغته، انتماءه، موضوعه(

أتاح ، بالتالي و،العرفانية التي وضعها الخميني سندًا لألطروحة والنظرية المعرفية التي تشکل مرتکزًا

 و من ثم األبعاد ،مسائل والفهم األبعاد والمقاصد المتوخاة من وراء تلک القضايا الفرصة أمام إمکانية

  . مقاصد التي تتوخاها األطروحة العرفانية عامةوال

أطروحة  ويمثل نظرية متکاملة في الوجود لقد بدا واضحًا مما تّم عرضه في المباحث السابقة أن العرفان

صيغة خالصية  هي تقّدم بمثابة و،بتاريخ المعتقد الديني اإلسالمي بصفة خاصة ترتبط، إنسانية متميزة

إخراجه من حالة ، بالتالي و،توجيه اإلنسان إلی الحقيقة بحيث تتوخی؛ وجود الکونيللکائن األرفع في ال

 الکفيلة بتحقيق ارتقائه االضطراب التي يعاني منها في إطار سعيه إلی الکشف عن السبل القلق أو

ال يخلو منها فرد من أفراد ، نزعة إنسانية، هي بالريبو ،رفاهه وبالتالي تأمين سعادته و،کمالهو

  . إلنسانيةا

 لم تِف اإلنجازات العلمية و،وقت مضی أکثر من أي، هي إنسانية قلقة، ال شک في أن اإلنسانية اليومو

 ،الوجدانية هاته في إخراج اإلنسانية من حالتها، التي حققها إنساننا المعاصر الهائلة) تقنية والالفيزيائية(

فاإلنسان يشعر يومًا «، يمها إنساننا مع ما ينجزهيق لعل السبب في ذلک يکمن في العالقة الخاطئة التيو

   يشعر، بالرغم من امتالک تقنيات جبارة و،من التقدم العلمي الهائل بالرغم، بعد يوم

تأبی  و،األشياء تفلت من سيطرته بأن، ال مالک زمامه و،بأنه ليس سيد مصيره، بفقدان السيادة 

 ،عليه فما صنعه اإلنسان يکاد يطغی، ض أن تسخر لهترف وتتمرد عليه ،استراتيجياته والخضوع لخططه

  . »١خلقها  نساق التي واأل،کأنه أصبح أسير المنظومات التي بناهاو
                                                 

  . ٦٥، مرجع سابق، ص حقيقة وال التأویل- ١
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يعود إلی التصور الخاطئ الذي يقيمه  ،علی ما يری بعض الفالسفة المعاصرين، السبب في ذلکو

 ،الغايات ا وسيلة من أجل تحقيق بعضفي حين أنه، يعتبر أنها شي حيادي إذ إنه؛ اإلنسان لماهية التقنية

الجهد ليضع اإلنسان في عالقة صائبة مع  أن التصور األداتي للتقنية يوجه کل«لهذا رأی هيدغر و

لهذا نريد ، المحاولة الجيد لهذه التقنية علی أنها وسيلة هو النقطة الجوهرية في هذه إن االستعمال، ةينلتقا

إن إرادة ، نريد أن نصبح سادة عليها" روحية"غايات  نوجهها لصالح وتحکم في التقنية کما يقال آن ن–

  . ١»اإلنسان الت من مراقبةفتصبح أکثر إلحاحًا کلما هددت التقنية أکثر باالن السيادة هاته

لدی استخدامه للتقنية يمارس فعل  واإلنسان ،علمي بيد اإلنسان وفتح معرفی وفالتقنية وسيلة کشف

   يحقق سيطرته و،يخلقه وسيادته علی ما يصنعه و،يثبت کينونته الذي بفضله، التسخير

ذلک في خدمة الجماعة  و،إنجازاتو قدرته علی امتالک زمام ما يستخرجه أو يراکمه من معارفو 

  . لن يحصل ذلک إّلا بهذا التوجيه لصالح غايات روحية و،سعادتهاو من أجل تحقيق رفاهها، البشرية

 .ما هو روحي والتحالف بين ما هو علمي إلی إجراء حال من التصالح أوفإن ثمة ما يدعو ، من هنا

اإلنساني  باعتبارهما مجالين من مجاالت عقلنا، حقل االعتقادي والاإلنجازي بين الحقل، بعبارة أخریو

  . الخارق

 ،قائمًا فيهالقول أننا نجد مثل هذا التصالح  إّلا أن ما يستحق منا، ک ذلک مسبقًالن نقول بأن العرفان أدر

قد  و،التحالفية أنه نادی بوضوح بإنشاء مثل هذه العالقة، الخميني في هذا المجال لعل ما يميز خطابو

، بإمکاننا القول بأن الخميني جسد في خطابه العرفانيو ،کما في خطابه، جسد ذلک في ممارسته الذاتية

 فقيه والالشريعةو صالح بين الطريقةبل إنه فوق ذلک وسع إطار دعوته إلی الت، ازيبامت هذه الدعوة

 ،قدسية الکالم اإللهي وتعني هنا مجرد سلطان الوحي کلمة ديني ال«إن  و،سلطان في إطار الدينيوال

، ثقافة والاالقتصادو في السياسة، أصبح الدين مرکز بلورة االجتماع المدني کلهبقدر ما و ،لکنها تعنيو

فالدين ... مادي واليضم کل االجتهاد اإلنساني الفکري لکنه و،ثابتأساسه النص القرآني ال، ناًء واسعًاي

، دنيا واره دينًااإلسالم باعبت بهذا المعنی أصبحنا نتحدث عن و،األکبر منه بناء عقلي إنساني في الجزء

   تربية، مدنيًا وروحيًا ،عقًال وحيًا وأي

   

  . ٢»و حضارة

ي المتمثل ف، الحضاري اإلسالمي األعم  المشروعلقد فهم الخميني العرفان من خالل انتمائه إلی

 ،الحياة أو عالمًا بأمور، أو حاکمًا، يجد ثمة فرقًا في أن يکون العارف فقيهًا لذا لم و،المشروع الديني

فإن ، شروط المجتمع العلمي اإلنجازي فيه جميع، بانيًا لمجتمع مدني و،وعي علميين ويمتاز بفهمو

 في الدنيا سعادة أبنائهايؤمن العمل بها ، الحکومة اإلسالمية ظاهرة إلهيةو« اإلسالم في نظر الخميني
                                                 

مفتاح، المرکز الثقافي  عبد الهادي ومحمد سبيال: ، ترجمة الوجود– الحقيقة - ، التقنية  مارتن هيدغر-١
  . ٤٥، ص ١٩٩٥، بيروت، العربي

  . ٩٠، ص ١٩٩٣والنشر، بيروت،  ، المؤسسة العربية للدراساتالدولة والدین: ، نقد السياسة برهان غليون-٢
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هو أن ينزوي « فريق کبير تصور يؤکد الخميني علی أن معنی العرفان ليس کما، في هذا اإلطارو

وظنوا أن  ،أنماط الرقص ويؤدي بعض الحرکات و،بترديد بعض األذکار ينشغل وشخص في زاوية ما

   إن المرتبة العليا في العرفان قد. هذا هو معنی العرفان

التي ظنوا أن علی العارف أن  فلم يکن فيها أي من هذه األمور ،)عليه السالم (وصلها اإلمام علي 

  . ٢»فإنه لم يتنح جانبًا أو يعرض عن إنجاز أي عمل...  کامل لفيعزل عن کل شيء بشک، هايطبق

 إذا کان التنافس بين السلطان و،المدنية تتمظهر فيها کافة مظاهر، فالخميني دعا إلی بناء دولة إسالمية

في حين  ،التشريعيةحيث کان الفقيه بمثابة المشّرع أو صاحب السلطة ، هنا فقيه قد استمر إلی يومناوال

علی ، فإن الخميني أسس جمهوريته اإلسالمية ،يمثل السلطة التنفيذية وکان يحتل السلطان موقع الحاکم

: والية الفقيه استنادًا إلی مبدأ، تنفيذية والريعيةشالفقيه السلطتين التبحيث يحتل  ،أساس حاکمية الفقيه

 )ص(يلي من أمور المجتمع ما کان يليه النبي فإنه، إذا نهض بأمر تشکيل الحکومة فقيه عالم عادلو«

الرعاية السياسية و يملک هذا الحاکم من أمر اإلدارة ويطيعوا والناس أن يسمعوا وجب علی و،منهم

 مام من فضائل واإلعلی ما يمتاز به الرسول) ع(المؤمنين أمير و)ص(للناس ما کان يملکه الرسول

 . ٣»خاصة مناقبو

   ينبغي أن يکون« الخميني أن المجتهد رأی، بناء علی ذلکو

   

  . ٤»محيطًا بالقضايا المعاصرة

ال يمکن فهمها بمعزل عن الفهم الديني  ،في صيغته عند الخميني نظرية متکاملة، يبدو العرفان، هکذاو

ليس بأنه  هنا ال بّد من القول و،خاصًا من الجوانب المتنوعة التي يتکون منها إذ إنها تمثل جانبًا؛ العام

الخطاب لبناء نموذج معرفي في العصر  مدی إمکانية صالح هذا«في مقدورنا أن نعلن موقفًا حول 

کنا قد  هو إشکالية و»يتالءم مع واقع الحداثة وعصر اإلنجاز؟، قرن جديد نحن علی مشارف و،الراهن

إّلا أن ، موذجالخميني قد جسّد هکذا ن ذلک أنه علی الرغم من أن و،طرحناها في مقدمة هذا المبحث

                                                 
  . ٢١، مرجع سابق، ص  الوصية الخالدة- ١
جباره، معاونية العالقات  رعد: ، ترجمةحدیث الشمس  المعاونية الثقافية في منظمة اإلعالم اإلسالمي، -٢
 الجمهوریة اإلسالمية ،)للمؤتمر الدولي للفکر اإلسالمي األمانة الدائمة(لية في منظمة اإلعالم اإلسالمي دوال

  . ٢٠، ص ١٩٩٢  طهران،–في إیران 
  . ٤٩، مرجع سابق، ص الحکومة اإلسالمية  - ٣
  . ٥٠ مرجع سابق، ص متطلبات العصر، و  ریادة الفقه اإلسالمي- ٤
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فلربما ، أهدافه و،يحقق عبرها طموحاتهو ،بحيث يجد فيها نفسه ؛فأن لکل مجتمع تجربته التي تخصه

   کان نموذجًا صالحًا في

موقفه الذي يخصه في  ولکل رأيه فلندع، في حين يکون نموذجًا رديئًا في نظر قوم آخرين، نظر قوم 

اصنا في اختص مراعاتها في مجال والسياق علی أن االلتزام في هذه المسألة نشدد في هذا و،هذا المجال

المطروح مادام يفتح أمامنا باب التوضيح لهذه  علم اجتماع المعرفة ال يلغي أهمية السؤال اإلشکالي

 بيقدمها الخطا  اندفاعًا إلی اتخاذ موقف ذاتي من هذه النظرية التي منايثير في کل مادام أيضًا و،المسألة

  . !إما سلبًا؟ وإما إيجابًا، العرفاني لإلمام الخميني

                                                 
  . ١٣٤ مرجع سابق، ص نظرة متکاملة،نحو : األیدیولوجيا - ١
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  رس المصادرفه 
  

  والمراجع
    القرآن الکريم

قّدم لها عبدالرحمن  وحققها وشرحهاو راجعها علی أصولها اليونانية، »سفي النف«، أرسطو طاليس - 

  . )ت. د (، بيروت–دار القلم  و الکويت–المطبوعات  وکالة: الناشر، بدوي

   .)ت. د. ن. د. ن. د (،رمنبع األنو وجامع األسرار، حيدر، آملي - 

دار القلم  ووکالة المطبوعات الکويت :الناشر، ٢ط ، في اإلسالم اإلنسان الکامل، عبد الرحمن، بدوي - 

  . ١٩٧٦،  بيروت–

،  بيروت–دار القلم  و الکويت– وکالة المطبوعات: الناشر، وجودية في الفکر العربي والاإلنسانية - 

١٩٨٢ .  

 مها عن األلمانيةترج والمستشرقين أّلف بينها اسات لکباردر: التراث اليوناني في الحضارة اإلسالمية - 

  . ١٩٨٠،  بيروت–دار القلم  و الکويت–المطبوعات  وکالة: الناشر، يطاليةواإل

، ١ ط، حسن قبيسي: ترجمة ،األّناسين ديانة البدائيين في نظريات: اإلناسة المجتمعية، أيفنر، برتشارد

  . ١٩٨٦، دار الحداثة، بيروت

المجلس ، مجلة عالم الفکر، الحديث إشکالية المنهج في الخطاب النقدي العربي، بدالغنيع، بوطيب

 –سبتمبر  / يوليو، ٢٣المجلد ، ثاني والالعددان األول ،دولة الکويت –داب  واآلفنون والالوطني للثقافة

   اکتوبر

   

 /   . ١٩٩٤، ديسمبر

مرکز دراسات ، بيروت، ٤ ط ،»)١ (لعربينقد العقل ا«تکوين العقل العربي ، محمد عابد، الجابري

  . ١٩٨٩، الوحدة العربية

 ط، »)٢ (نقد العقل العربي« العربية سة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافةراد - بنية العقل العربي - 

  .. ١٩٩٢، العربية مرکز دراسات الوحدة، بيروت، ٤

 ١٩٨٥، دار التنوير، بيروت،  ١ فة العربية طحقيقة قراءات تأويلية في الثقا والالتأويل، علي، حرب

  . ١٩٩٣، العربي المرکز الثقافي، بيروت، ١ ط ،))١(

  . ١٩٩٣، العربي رکز الثقافيالم، بيروت، ١ ط ،)»٢«حقيقة  والالنص( نقد الحقيقة - 

  . ١٩٩٣، العربي المرکز الثقافي، بيروت، ١ ط ،)»٢«حقيقة  والالنص( نقد النص - 

انتشارات ، قم ،منطق التجريد للطوسي نضيد في شرحالالجوهر ، لدين حسن بن يوسفجمال ا، الحلي

  . ش. ـ ه١٣٦٨، بيدار
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 ٢، ٣٢٩عدد  ،)ملحق خاص( العالم مجلة، مقاربة أولية للعرفان عند اإلمام الخميني، طراد، حمادة

  . ١٩٩٠ ،)يونيو( حزيران

 ،).ت. د (، األعلمي للمطبوعاتمؤسسة ،تبيرو، تاريخ ابن خلدون، الرحمن بن محمدعبد، ابن خلدون

  . ج ٧

، عقل الديني والالشراکة بين العقل العلمي بحث فلسفي في حدود: العقل في اإلسالم، خليل أحمد، خليل

  . ١٩٩٥ ،دار الطليعة، بيروت، ١ ط

  . ١٩٩١، التعارف للمطبوعات دار، بيروت، ١ ط، األربعون حديثًا، روح اهللا الموسوي، الخميني

دار ، بيروت، أحمد الفهري عّلق عليه األستاذ العّالمة وعّربه، سير الصالة أو صالة العارفين - 

  . )ت. د (،التعارف للمطبوعات

 -   . ١٩٩١، التعارف للمطبوعات دار، بيروت، ١ ط، قدم له السيد أحمد الفهري ،شرح دعاء السحر

مطبعة ، مؤسسة باسدار إسالمي :شرالنا، ٢ ط ،مصباح األنس وتعليقات علی شرح فصوص الحکم - 

  . ـه١٤١٠ ،دفتر تبليغات إسالمي حوزة علمية قم

، مؤسسة الوفاء، بيروت، ١ ط، قّدم له السيد أحمد الفهري ،والية والمصباح الهداية إلی الخالفة - 

١٩٩٣ .  

 -   . )ت. د (،دار التعارف، بيروت ،عداد واإلترجمة مع شرح من لجنة التحقيق، الفناء في الحب
مؤسسة األعلمي ، بيروت ،٢ ط، تعليق السيد أحمد الفهري وتعريب ،اآلداب المعنوية للصالة - 

  . ١٩٨٦، للمطبوعات

  . ١٩٩١، التعارف للمطبوعات دار، بيروت، ١ ط، الشيخ حسين کوراني: ترجمة ،بلسم الروح - 

 -   . ١٩٩٢، الهادي دار، بيروت، ١ ط ،متطلبات العصر وريادة الفقه اإلسالمي
   مکتب وکالء: الناشر، بيروت ،)الترجمة العربية( الوصية الخالدة - 

. د. ن. د (،الحکومة اإلسالمية -  .)ت. د (،مور الحسبية واألةفي المسائل الشرعي) قده (اإلمام الخميني 

  . )ت. د. م

، لعامة للکتابالهيئة المصرية ا ،منطق العلم.. منهج العلم، فلسفة کارل بوبر، يمنی طريف، الخولي

١٩٨٩ .  

  . ١٩٩١، دار الحقيقة، بيروت ،٢ ط، معاش والاألنتروبولوجيا الذاکرة، محمد حسين، دکروب

المرکز الثقافي ، بيروت، ١ ط، يفوت سالم: ترجمة، مدخل لقراءة فوکو: سلطة والالمعرفة، جيل، دلوز

  . ١٩٨٧، العربي

، المجتمع التونسي الحديث نموذجًا :لياتهاإشکا وفي محددات الهوية الجماعية، محمود، الذوادي

  . ١٩٩٧ / ٣، ٢١٧العدد ، الوحدة العربية مرکز دراسات، المستقبل العربي

 ٨٩



، بيروت، ٣ ط، من االتصال شرعية والفصل المقال فيما بين الحکمة، أبو الوليد محمد، ابن رشد

  . ١٩٨٦ ،نشر والالمؤسسة العربية للدراسات

  . ١٩٩٢، المرکز الثقافي العربي ،بيروت، ١ ط، نحو نظرة تکاملية: يااأليديولوج، محمد، سبيال

مجلة ، محمود عصفور. د: ترجمة ،ما بعدها من ليفي شتراوس إلی دريدا والبنيوية، جان .ستروک

  . ١٩٩٦شباط  ،٢٠٦ عدد، الکويت، عالم المعرفة

، ٢ ط، سليمان دنيا، حقيقت، الطوسي شرح نصير الدين، تنبيهات والاإلشارات، أبو علي، ابن سينا

  . ٤ج  ،١٩٩٣، مؤسسة النعمان، بيروت

 -    . هـ١٤٠٥، العظمی المرعشي النجفي منشورات مکتبة آية اهللا، إيران - قم، ٢ ط، منطق المشرقيين
دار الصحف ، طهران، عباس ترجمان .د: ترجمة، مدارس الغرب واإلسالم: اإلنسان، علي، شريعتي

  . ـه ١٤١١، للنشر

دار إحياء التراث ، بيروت، ٣ ط، األربعة الحکمة المتعالية في األسفار العقلية، صدرالدين، ازيالشير

  . ٧ج ، ١٩٨١، العربي

تحقيقات  ومؤسسة مطالعات، طهران ،تصحيح دکتور محسن مؤيدي ومع مقدمة ،إيقاظ النائمين - 

  . ش . هـ١٣٦١، فرنسکي

  . ش . هـ١٣٦٦، نتشارات بيدارا ،قم .٢ ط، تصحيح محمد خواجوي، تفسير القرآن الکريم

طه عبدالباقي  وعبدالحليم محمود .د: خّرج حديثه وقدم له وحققه، اللمع، أبو نصر السراج، الطوسي

  . ١٩٦٠، و مکتبة المثنی ببغداد  مصر–دار الکتب الحديثة ، سرور

إبراهيم . مراجعة د ورتصدي، يحيی عثمان. د: تقديم وتحقيق، الفتوحات المکية، محي الدين، ابن عربي

 الهيئة المصرية –ون ليا بالسورببالتعاون مع معهد الدراسات الع المجلس األعلی للثقافة، ٢ ط، مدکور

  . ١٩٨٥، للکتاب العامة

: تحقيق، ما اکتنفت عليه التجليات کشف الغايات في شرح وتعليقات ابن سودکين ،التجليات اإللهية - 

  . ش . هـ١٣٦٧، دانشکاهي نشر، تهران، عثمان إسماعيل يحيی

  . ١٩٦٦، دار صادر، بيروت، ترجمان األشواق -  

  . ١٩٦٣، دار المعارف، مصر ،١ ط، التصوف الثورة الروحية في اإلسالم، أبو العال، عفيفي

، دار الکتاب العربي، بيروت، ٢ ط ،تعليقات عليه والفصوص الحکم للشيخ محيي الدين بن عربي -

  . جزءان، ١٩٨٠

، دار الجديد، بيروت، ١ ط ،الجديد کيف نضع المعجم ومقدمة لدرس لغة العرب، عبد اهللا، اليليالع

١٩٩٧ .  

شرحه  وعلق عليه وقدم له، الجاللو موصل إلی ذي العزة والالمنقذ من الضالل، أبوحامد، الغزالي

  . ١٩٩٣، مکتبة الهالل ودار، بيروت ،١ط ، الدکتور علي بو ملحم

 ٩٠



  . ١٩٢٧، محافظ مصر مطبعة السعادة بجوار، ١ ط، ي مدارج النفسمعارج القدس ف - 

، الدار القومية للطباعة والنشر :الناشر، الدکتور أبو العال عفيفي: قدم لها وحققها ،ر األنومشکاة - 

  . ١٩٦٤، القاهرة

، نشر والالمؤسسة العربية للدراسات ،بيروت، ٣ ط، الدولة والدين.. نقد السياسة، برهان، غليون

١٩٩٣ .  

المؤسسة ، بيروت، ٢ ط، أحمد خليل خليل. د: ترجمة، األطر االجتماعية للمعرفة، جورج، غورفيتش

  . ١٩٨٨، التوزيعو نشر والالجامعية للدراسات

 –بيروت ، ١ ط، خليل أحمد خليل .د: تعريب ،علم والاهللا، ايغور بوغدانوف وغريشکا وجان، غيتون

  . ١٩٩٢، دار عويدات الدولية، باريس

، شرح شيخ اإلسالم زکريا األنصاري ،الرسالة القشيرية، أبوالقاسم عبد الکريم بن هوازن، القشيري 

  . ١٩٨٧، دار أسامة، بيروت

نصير : ترجمة ،)١١٩٨( ابن رشد  وفاةفلسفة اإلسالمية منذ الينابيع حتیتاريخ ال، هنري، انکورب

، بيروت، ٣ ط، مير عارف تامر واألراإلمام موسی الصد :قدم له وراجعه، حسن قبيسي ومروة

  . ١٩٨٣، عويدات منشورات

، المرکز الثقافي العربي، بيروت ،١ ط، حسن قبيسي: ترجمة ،مدخل إلی األثنولوجيا ،جاک، لومبار

١٩٩٧ .  

ضمن شخصيات قلقة ، الصوفية في اإلسالم المنحنی الشخصي لحياة الحالج شهيد، لويس، ماسينيون

  . ١٩٧٨،  الکويت–وکالة المطبوعات ، ٣ ط، بدوي منفي اإلسالم لعبد الرح

 –قم ، اإلشراق للسهروردي المقتول حکمةشرح  ،)المشهور بقطب الدين الشيرازي( محمد، ابن مسعود

  . )ت. د (،بيدار انتشارات، باسدار صاحب الزمان

، ١ ط، اقانيمحمد عبد المنعم الخ :ترجمة، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، تقيمحمد، المصباح

  . جزءان، ١٩٩٠ ،دار التعارف للمطبوعات، بيروت

  . ١٩٩٣، دار الحق ،بيروت، ١ ط ،إسهام وإيران عطاء واإلسالم، مرتضی، مطهري

 -   . ١٩٩٢، مؤسسة البعثة ،بيروت، ١ ط، جعفر صادق الخليل: ترجمة، اإلنسان الکامل

 ،)سازمان تبليغات إسالمي(  الم اإلسالميمنظمة اإلع، طهران، الهدف السامي للحياة اإلنسانية -  

١٣٦٠ .  

معاونية العالقات ، رعد جبارة: ترجمة ،حديث الشمس، المعاونية الثقافية في منظمة اإلعالم اإلسالمي

 الجمهورية ،)مانة الدائمة للمؤتمر الدولي للفکر اإلسالمياأل( اإلسالمي الدولية في منظمة اإلعالم

  . ١٩٩٢، ان طهر–اإلسالمية في إيران 

  . ١٩٩١، جروس برس ،بيروت، ١ ط، تاريخ والمجتمع والالمعرفة، دريکيفر، معتقون
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  . ج ١٥، ١٩٩٠، دارالفکر، بيروت ،١ ط ،لسان العرب، جمال الدين محمد بن مکرم، ابن منظور

  . ٣ج ، ١٩٦٥، دار المعارف ،مصر، ٣ ط، نشأة الفکر الفلسفي في اإلسالم، علي سامي، النشار

. د (،علق عليه أبو العال عفيفي والعربية نقله إلی ،في التصوف اإلسالمي وتأريخه، رينولد، وننيکلس

  . )ت. د. م. د. ن

راجع ، دکتورة إسعاد عبد الهادي قنديل تعليق ودراسة، کشف المحجوب، علي بن عثمان، الهجويري

  . جزءان، ١٩٨٠ ،دار النهضة العربية، بيروت، المجيد بدوي الدکتور أمين عبد: الترجمة

، بيروت، ١ ط، و عبد الهادي مفتاح محمد سبيال: ترجمة ، الوجود– الحقيقة –التقنية ، مارتن، هيدغر

  . ١٩٩٥، المرکز الثقافي العربي

 ٩٢



   فهرس المحتويات
  

  

  ٧                  کلمة الناشر

  ١١                    تنويه

  ١٣                    إهداء

  ١٥                    المقدمة

  ٢٧       فان في إطار علم اجتماع المعرفةمداخل إلی إشکالية العر

  ٢٩                العرفان: المدخل األول

  ٤١            عالقة العرفان بالفلسفة: المدخل الثاني

  ٥١            الدعم الذي تقدمه الفلسفة للعرفان: أوًال

  ٥٢            الدعم الذي يقدمه العرفان للفسفة: ثانيًا

  ٥٦        رفةعالقة العرفان بعلم اجتماع المع: المدخل الثالث

  ٦٣      خصوصية المنهج العرفاني عند اإلمام الخميني: المدخل الرابع

  ٧١             المعرفة العرفانية: الفصل األول 

  ٩١              حقول المعرفة: الفصل الثاني

  ١٠٣         العرفانيةشارات واإلالتعبيرات أو الرموز: الفصل الثالث

  ١٢١         أدواتها ومصادر المعرفة العرفانية: الفصل الرابع

  ١٤١        التشکل المفاهيمي العرفاني لدی العارف: الفصل الخامس

  ١٥٧          التبلور المفاهيمي لدی العارف: الفصل السادس

  ١٨٩                    الخاتمة
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