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 1اإلنسان في ثوب كماله

 ماري شيمل آن

 ترمجة حمّمد علّي جرادي وفاطمة زراقط

  

 احلّب. ، اجلرب احملمود،القلب، القضاء والقدر ،الشيطان ،: الصوفّيةالمفتاحّية الكلمات

 

  إضاءات على النفسانيّة الصوفيّة  

اعترب  إذ .موضع أخذ ورّد بني العلماء الغربّيني، تصّوفةامللطاملا كانت مكانة اإلنسان يف اإلسالم، ال سّيما عند 
؛ فكأنّه يتالشى ]يف اجلربوت اإلهليّ ّية ُتذكر يف حضرة ، ال ميلك أّي أهّ "عبًدا هلل" وصفهأّن اإلنسان، ببعضهم 

الذي  ،"اإلنسانّية"ويرى هؤالء أّن مصطلح ال يعدو كونه أداًة حيرّكها القدر. وتضمّحل شخصيّته، فحضرته[، 
ينتمون إىل  ،هذا يف حني يرى آخرون .أصاًل  الفكر اإلسالميّ  يف هجنيهو مصطلح  ،تتشّدق به احلضارة الغربّية

، ذلك أّن الشخصّية ستغراق يف الذاتّيةمتام االيفضي إىل قد  خطرًا كامًنا ،الفكر الصويّف يف مراحله املتأّخرة
 . ويرىالكاملة، فهي مرآة اهلل "العامل األصغر" حّد صارت معه إىل "تضّخمت"قد  اإلنسانّية، إذا جاز التعبري،

 بعلم اإلنسان يف اإلسالم )أو األنثرُبوجلياق جسيًما حيد خطرًا "اإلنسان الكامل"عقيدة  يفبعض املستشرقني 
 ال غري. "عبد هلل"االّدعاء املهني بأّن دور اإلنسان يكمن يف أنّه عن  ّيةً أهّ ، خطر ال يقّل (اإلسالمّية

ذلك أّّنا ذات أوجه عّدة كما ، 2ألنثروبولوجيا الصوفّية يف اإلسالما بيانويف الواقع، يصعب علينا 
أن  ناوعليه، ميكن شاسعة.و جسيمة  وتلك املتأّخرة االختالفات بني التيّارات الصوفّية القدميةو  .اإلسالم نفسه

اختطاط  من دون أن حناول، عند املتصّوفة "اإلنسان"لفهم  اليت تبدو مهّمةً  نستهدف تلك األوجه، من املسألة،
 .معظم معامل الصورة

                                                                 
1 A. M. Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill: The University of North Carolina Press : 1975), 

pp. 187-199. 
-N. Heer, “A Sufi Psychology Treatise,” Moslem World, 51 (1961), a translation of a text by al-Ḥakīm at انظر، 2

Tirmidhī that was edited in Cairo in 1985. 

 ، انظر،الالحقةحول املراحل التارخيّية و

J. M. S. Baljon, “Psychology as Apprehended and Applied by Shāh Walī Allāh Dihlawī,” Acta Orientalia 

Neerlandica, 1971. 
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. فيها شرًحاواألحاديث  رواياتوهي فكرة أسهبت ال .3اهلل على أّن اإلنسان ُخلق بيَدي القرآنينّص 
 فإنّ  ،بقليالان بعبارة روزهب .4، مّث سّواه ونفخ فيه من روحه ليهبه احلياةأربعني صباًحا بيديهآدم طينة  فقد مّخر اهلل

إّن صورة آدم مرآة "بقلي قائاًل ال. ومن مّث يتابع احلضرة اإلهلّية عملت يف اإلنسان طيلة أربعني ألف سنة""
َسُنِريِهْم آيَاتَِنا ِفي اْلآَفاِق ؛ }5إنسانيف صورة  يتظّهر، نيني اململكتَ هاتَ  اشتملت عليهفكّل ما  ؛نيمَ ـللعال

 .6"{أَنُفِسِهمْ َوِفي 

، اهلل األكمل فعل، كلّهاوباملقاييس  فاإلنسان،  .يعةبّوئ أسطورة اخللق هذه اإلنسان مكانًة جّد رفوتُ 
. وكما يف احلديث القدسّي، يل، مرآة تعكس صفات الباريهو، بالتابفضل نفخة الروح اإلهلّي، ف الذي صار حيًّا

لإلنسان  األّول النموذجَ  فإنّه يتبّدى لنا من هذا املنظار، رأينا إىل آدمفإذا ما . "خلق آدم على صورته]اهلل[ " فإنّ 
َها}بنعمة العلم، على خصوصيّتها؛ مّن اهلل عليه  الذي قدالكامل،  َم آََدَم اْلأَْسَماَء كُلَّ وإنّه بفضل . 7{َعلَّ

 ادرًا على، يعين أنّك بّت قاألمساءًما باسم من ـتكون عالفأن ؛ كلّها، أضحى آدم سّيد املخلوقات  "علم األمساء"
أّن  ىعل هذه اآلية، يف توسعة ملداليلها على ما يبدو، املفّسرين وقد فّسر بعض .لصاحلك، وعلى تسخريه سيادته

يف صلواته. وبذلك، أضحى آدم  "يستعملها"ة يف اخللق، لكي ياهلل قد مّن على آدم مبعرفة األمساء احلسىن املتجلّ 
ر،، وأمر املالئكة بالسجود وقد جعل اهلل آدم خليفته يف األ. 8الرومي على حّد تعبرياألمري الذي ُعّلم األمساء، 

بيد أّن  .نحوا سّر األمساء، والذين يعبدون اهلل بطاعة كاملة تاّمة، الذين مل ميُ 9اإلنسان يسمو على املالئكةله؛ ف
. أحيانًا ارهذا االختيالقدر حيّد من  وإن كان –االختيار ما بني الطاعة والعصيان يتلّظى، ب أو اإلنسان حيظى،

فقبلها  فأبني أن حيملنها وأشفقن منها نيعلى السماوات واألرض ُعرضت "األمانة" اليترضت على اإلنسان عُ وقد 
حّّت القدرة على  احلّب، أو اإلرادة احلرّة، أوأّّنا سؤولّية، وآخرون املأّّنا املفّسرين  بعض رأىأمانة  ؛اإلنسان
 .التحّقق

املالئكة، فأّّن  لقد كنّا يف الفردوس، حنن ولفّ "و منزهلم احلّق حيرّك املتصّوفة: كان احلنني حنولطاملا  
 ؟10"العودة إىل هناك جمّدًدا

                                                                 
 .75، اآلية ص سورة 3
 .72، اآلية ص؛ وسورة 29، اآلية الحجر سورة 4

5 Ibid, p. 437. 

 .53 ، اآليةفّصلتسورة  6
 .31، اآلية البقرةسورة  7

8 Jalāluddīn Rūmī, Mathnawī-i Maʿnawī, ed. and trans. R. A. Nicholson (London, 1925-40), vol. 1, p. 1234.  

9 ʿAlī b. ʿUthmān al-Hujwīrī, The “Kashf al-Maḥjūb,” the Oldest Persian Treatise on Sufism by al-Hujwīrī, 

trans. by R. A. Nicholson. Gibb Memorial Series, no. 17. 1911. Reprint. (London, 1959). 
 .463الصفحة  (،1957، حتقيق بديع الزمان فروزانفر )جامعة طهران: كّلّيات شمس يا ديوان كبيرجالل الدين الرومي،  10
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 إىل منفاهم الدنيويّ  رّدهموي، تذّكرهم أليّام الفردوس اخلوايل إىل هذه احلالة اليت يرثى هلاهبم يفضي و 
الكون كّله شجرة، " كتب شاعر بكداشّي يوًما:وقد  . الكمالنقطة إىل  اخللق يصل. ففي اإلنسان، ثانيةً 

 .11!"أنّه الشجرة ، فال تظّننالثمرة. واملعيّن هو الثمرةأضحى واإلنسان 

إذ  ".عرفاخللق لكي أُ عرف، فخلقت كنت كنزًا خمفيًّا ال أُ "سب إىل الباري حديث قدسّي آخر: ونُ 
حديث وينّص  الذي بلغ منتهاه. التجّلي اإلنسانَ  ، وجعلعرف، فخلق اخللقأراد اهلل، يف وحدته األزلّية، أن يُ 

ألجل  كلّهاق، بدوره، األشياء  لَ الذي خَ  ،احلقّ  ألجلُخلق  العامل األصغر، اإلنسان، وهو على أنّ  آخر قدسيّ 
 .إيّاه اإلنسان

 فقد خاضوان بالفعل، وإن مل يفّصل يف ذلك. أّما الصوفيّو  جّد مرموقة مبكانةالقرآن اإلنسان  وقد حبا
يف  الرومي يصفهكما ان،  فاإلنس؛ يف اإلنسانقد اشتغلت قدرة اهلل الكلّّية مّث إّن  حياة اإلنسان. جوانبيف خمتلف 
على مسّو مكانة  تدلّ عّدة بيّنات  القرآن. وقد وجد الصوفيّون يف 12"اسطرالب صفات اجلاللهو ": بعض شعره

َسُنِريِهْم آَيَاتَِنا ِفي اْلآََفاِق َوِفي أَْنُفِسِهْم َحتَّى يََتبَيََّن } اإلنسان. ومن آياهتم املفّضلة يف هذا السياق:

ُه اْلَحق   يعثروا ل بالتايل، و العلمهم لينهلوا من منبع آية فّسروها على أّّنا إيعاز هلم بالنظر إىل قلوهبم  ،13{َلُهْم أَنَّ
 على معشوقهم القدسّي، وهو أقرب إليهم من حبل الوريد.

قد شرع من هنا، آخًذا يف التمحور  "،من عرف نفسه فقد عرف ربّه" وال بّد أّن احلديث القدسّي،
الصوفّية أمّيا  . وقد اعتمد منّظرولفياملنقوشة على معبد د   "عرف نفسك"اتنبٍّ ملقولة  ؛ ولعّله، يف أصله،والتبلور

أنّك عثرت على النقطة اليت يرتع فيها اإلله، وهي  ، يعينولّبه قلبك قلب فإذا عرفت"اعتماد على هذا احلديث: 
عن ، أروع قّصة البّتة، وكتب الرومي . وقد اختلف املفّسرون يف تفسري هذا احلديث."بالربّاينّ نقطة التقاء اإلنسايّن 

يه اللذين أكل عليهما الدهر وشرب، ف  كّل صباح خُ   عندكان أياز هذا، يطالع . إذ  الغزنويّ  أياز، خادم حممود
 ّد له من أن يتذّكر مع كّل فجرإذ كان ال ب ،إزاره البايل الذي كان يرتديه قبل أن جيتبيه حممود لنفسه ينظر إىلو 

إىل أنّه جيب على اإلنسان،   مي. وخيلص الرو 14حالته الوضيعة األوىل، لكي يقّدر النعمة اليت حباه إياها سّيده
 ينعم عليهاجلبّار، الذي  العزيز شيئيّته يف حمضرومن مثّ سيكتشف ال ،لق منهالذي خُ كما أياز، أن يتذّكر الضعف 

 .رمحته بكّل شيء من لدن

                                                                 
11 J. K. Birge, The Bektashi Order of Dervishes (1937; reprint ed., London, 1965), p. 118.  

12 Mathnawī-i Maʿnawi, op. cit., vol. 6, pp. 3138-43.  

 .53، اآلية فّصلت سورة 13
14 Mathnawī-i Maʿnawi, op. cit., vol 5, p. 2113.  
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وكأّّنا  ،الصويّف باجتاه الباطنخالصة جتربة على السري  الصوفّيني هذا احلديث على أنّه أغلبويفّسر 
بشكل رائع هذا املوقف العطّار فريد الدين  وقد وّصف .15نفسه ها قلب اإلنسانتُ بلَ لتجربة، أو رحلة ق   استبطان

 حبر روحه.ّي جلّ يف  ، تدرجييًّا،هسكينتَ الرواية بطل ، حيث يكتشف "نامه مصيبت"يف كتابه  أّخاذ

ما وسعين أرضي وال مسائي، "يف حديث آخر مفاده:  "اهلل يرتع يف قلب احملّب املريد"وتتجّلى مقولة أّن 
. ولكن يتجّلى فيها اجلالل ، املرآة اليتإن شئت ،همَسم  ة اهلل، أوفالقلب تكيّ  ".ولكن وسعين قلب عبدي املؤمن

الصدأ، ينجلي ، وبطاعة ملؤها العشق، حّّت ينقشع الغبار و كّل حني بالزهد والنسك  هذه املرآة ينبغي تقشيب
 األّول. األصيل اينّ املرآة النور الربّ فتعكس 

، وهي صورة "جياداإل"، مرحلة السالك هلذه املرحلة حتضريأخرى تستخدم إلظهار كيفّية صورة  ومثّة
بغية  االنكسار"تتماشى فكرة و . "أجليأنا عند املنكسرة قلوهبم من "يف حديث قدسّي:  قال اهلل إذ ."كسارناال"

اهلل يثبته  نيد إنّ اجلودفع قول  .رييّةً حتض ، باعتبارها مرحلةً جماهدة النفس عند املتصّوفةمع  ،متاًما ،"إعادة البناء
تأكيد "إىل  ميّاال اه العاّم لعلم الكالم اإلسالمّي االجتّ بلويس ماسينيون إىل اعتبار  العدم أكثر ممّا يثبت بالوجود

، كذلكعلى القلب أن ينفطر  و ، كما اجلسد  على النفس أن تنكسرف .16"اإلعمار االنكسار ال عربوجود اهلل 
حتوي كنوزًا ال ُتطال إاّل اليت اخلرابات  حاله كحال ،وطًنا جديًدا له مهلل فيه يبين ا لكي، مبا حيتوييضمحّل  حّّت 

 .الكهفكحال اخلضر يف سورة   – بتنقيب الباطن

 17؟قلبك املدهلّم املظلم غياهب ال تنشد كنز اهلل املدفون يف حيثما وجدت خرابة، فثّم أمل بكنز ما، فلمَ 

وهذا ما  – بصفته وسيلًة للوصول إىل السكينة والوحدة "نكساراال"العطّار عن فريد وغالًبا ما يتحّدث 
، أو عن حمرّك 18يشري إليه عندما حيكي على حجر الرحى الذي انكسر، فما عاد يدور متملماًل بال توّقف

. 19"الوحدة صندوق"حيّطم كّل الشخصيّات اليت استعملها، ويرّدها مجيعها إىل ، الذي نامه اشتريف  الدمى،
خباّصة يف التقليد الفارسّي  –الصوفّيني املتأّخرين  الشعراء مصطلًحا حمبًّبا إىل قلوب 20"منكسر"وأضحى مصطلح 

كانوا   لعلّهم. شعراء الصّف األّول بينهمطغت النقشبنديّة على حيث  –اهلندّي مع بدايات القرن الثامن عشر 

                                                                 
15 H. Corbin, L'Homme de lumière dans le Soufisme Iranien (Paris, 1965), p. 93.   

16 L. Massignon, La Passion d'al-Ḥusayn ʾIbn Mansour al-Ḥallāj, martyr mystique de l'Islam exécuté à Bagdad 

(Paris, 1922), vol. 2, p. 631.  

 .141الصفحة  (،1957، حتقيق بديع الزمان فروزانفر )جامعة طهران: كّلّيات شمس يا ديوان كبيرجالل الدين الرومي،  17

   .149، الصفحة (1959)طهران، مصيبت نامه فريد الدين العطّار،  18

 .137(، الصفحة 1960)طهران،  اشتر نامهفريد الدين العطّار،  19
َكست"، يف الفارسّية. 20  "ش 



[5] 
 

ضرورة لبداية ك  االنكسار عزاءهم يف فكرة أن جيدوا ،فيه اهلند اإلسالمّية متاًما اّنارتيف الوقت الذي ، يأملون
 جديدة.

 شيء، وقد جيد يف ركام هذا القلبكّل خال مفرغ من   يف قلب له يقيم فقد جيد العارف صورة خليل
 . ومّهدت21"يف مكان قّط، وجده يف اإلنسان ما مل جيده"، أّن يف جذبة أّخاذةالكنز اخلفّي الدفني، ويكتشف، 

أمام سيل من العواطف حنو وحدة جامعة  تعابري عدد من العارفني املتحّمسني الذين وصلوا إىل هذه املرحلة الدربَ 
دود بني اهلل حالة تتالشى فيها كّل ح إىل ،نظريّة ابن عريب إذا ما أضيفت إىلميكن أن تفضي، بسهولة،  ،حاضنة

 طاق واسع عند الصوفّية املعتدلة.إاّل أّن اإلله يبقى إهلًا، والعبد عبًدا، وهي وجهة نظر مقبولة على ن ،واإلنسان

على  ةيف الصوفّية، مبنيّ  ، كما كّل ما]علم النفس يف الصوفّية[ ةالصوفيّ  واجلدير بالذكر أّن النفسانّية
أعلى  والروح منزلةً وحيتّل كّل من القلب  اإلنسان.أكثر املنازل دنوًّا يف  ؛أفكار حول النفسر قرآنّية، وعلى أفكا

]اإلمام[ قدمية قدم تفسري  ملنظومات الحقة أكثر تعقيًدا؛ منظومات اًساهذه أس الثالثّية. وتشّكل 22من النفس
والقلب خاصّية  ،أّن النفس خاصّية الظامل . وحيسب ]اإلمام[للقرآن الكريم م[]عليه السال جعفر الصادق

أّما السابق فيُفين  ،واملقتصد حيّب اهلل هلل ،والروح خاصّية السابق؛ فالظامل حيّب اهلل لنفسه هو فحسب ،املقتصد
 اوجنيد هذه الثالثّية. بيد أّن أب، بسطامي، واحلكيم الرتمذياليزيد  يبأ . وقد اتّبع كّل من23هللاإرادته يف إرادة 

 .24وظائف اإلنسان الطبيعّية ، أي"الطبع"بني النفس والقلب عنصر دخل سعيد اخلرّاز يُ 

 القرآنها من ، وقد استقااإلنسان قلبأربع أوجه ل رأى أبو احلسني النوري ،الفرتة الزمنّية نفسهاويف 
القلب، وهو موئل ( 2و) ؛26مرتبط باإلسالم الصدر، وهو (1) :25تحّدث عن، فبطريقة بارعة ]الكرمي[

 .29توحيدلا اللّب، وهو مقرّ ( 4و) ؛28باملعرفة الفؤاد، وهو مقرون( 3و) ؛27ميانإلا

                                                                 
21 Yūnus  Emre, Dīvān (Istanbul, 1943), p. 79.  

 انظر، 22
L. Massignon, “le ‘cœur’ (al-qalb) dans la prière et la méditation musulmane,’’ Études Carmélitaines (1950).  

23 P. Nwyia S.J., Exégèse coranique et langage mystique (Beyrouth, 1970), p. 17.  

24 Ibid, pp. 240-2.  

25 Ibid, p. 321.  

 .23، اآلية الزمرسورة  26
 .16، اآلية النحل؛ وسورة 7، اآلية الحجراتسورة  27
 .11، اآلية النجمسورة  28

 .190اآلية  آل عمران،سورة  29 
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]اإلمام[  . وقد شّبهاإلهليّ  خُيترب الوحي، حيث هو لّب اللبّ ، و وغالًبا ما يزيد الصوفيّون عنصر السرّ 
بَيَْنُهَما بَْرَزٌخ َلا } – بني القلب والنفس الذي حيول العقل باحلاجزالصادق ]عليه السالم[ جعفر 

 .31من النيل من طهارة القلب ونقائه تتمّكن الغرائز املدهلّمة الدنّية لكي ال – 30{يَبِْغيَانِ 

كار الصوفّية املّكي بعض األف و. وقد خّلص عمر حمّددة ولكّل من هذه املراكز الروحّية وظيفة خاّصة
وحفظها يف مقام قربه.  ،اهلل خلق القلوب قبل األجساد بسبعة آالف عام نّ إ" :لطيفة، إذ قال حكايةاألوىل يف 
لباب قبل األرواح بسبعة ة األنس به. وخلق األوحفظها يف جنّ  ،الف عامآرواح قبل القلوب بسبعة وخلق األ

 والقلب يف اجلسد. مثّ  ،والروح يف القلب ،يف الروح حبس اللبّ  وحفظها يف مقام الوصل به. مثّ  ،آالف عام
ووصل القلب إىل  ،. فانشغل اجلسد بالصالةمنها يف البحث عن مقامه اخلاصّ  فبدأ كلّ  ،اختربها وأرسل الرسل

 .32"استقراره يف الوصل باهلل . ووجد اللبّ وبلغت الروح القرب من الربّ  ،احلبّ 

دقيق ترتبط فيه كّل  نظامووضعوها يف  ،وقد أسهب الصوفيّون املتقّدمون بشرح هذه التعاليم البسيطة
 .باجلزء الذي يتلّقاها خربة

يشهدها السالك، وذلك على الكشوفات املختلفة اليت ضروب  بالطريقة ذاهتا، ،وقد صّنف الصوفيّون
الكشوفات[ هذه وما إذا كانت ]، أساس اختالف مراتب وعي العارف ]أو تنبّهه[ أثناء حدوث هذه الكشوفات

حدسّية باحلّق تعاىل. وقد قام عارف صويّف آخر بتصنيف إىل معرفة ذات نفع يفضي به إّما إىل معرفة فكريّة أو 
  :كما اآليت،  حديثّيةمعتمًدا على مفردات  ،هذه الكشوفات

 ى وتزكية نفس، ويظهر يف األحالم والبصرية. ف الكويّن؛ وهو ينشأ عن تقوً الكش .أ

 القلوبمعرفة و  ،ب، ويؤول إىل معرفة عامل األرواحوهو مثرة عبادة راتبة وجالء قلو الكشف اإلهلّي؛  .ب
 املبطّنة. األفكار  ستقرئيا األمور، وي، فريى العارف خباسرائروال

هذيب امللكات القيمّية. ل إليه بتو سّية. وميكن الوصدلمعرفة احلرتبة األدّن لالكشف العقلّي؛ وهو ميّثل امل .ت
 . من الكشف فيلسوف، كذلك، أن خيترب هذا اللونويستطيع ال

 يمّن عليهان إىل كماالت النبّوة. فاإلنس رة عبادة كاملة خالصة، تتبع وصولالكشف اإلميايّن؛ وهو مث .ث
م عَ ون   ،بربكات ربّانّية مباشرة، فيكامل املالئكة، ويلتقي بأرواح األنبياء والرسل، ويدرك ليلة القدر احلقّ 

 .33يف عامل املثال رك متجلّيًة أمامه على هيئة إنساناملبا شهر رمضان

                                                                 
 . 20، اآلية الرحمنسورة  30

31 Exégèse coranique et langage mystique, op. cit., p. 163.    

 انظر، 32

M. Smith, Readings from the Mystics of Islam (London, 1950), p. 29.  

 .443(، الصفحة 1891)مطبعة أنصاري:  علم الكتاباخلواجة مري درد،  33
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ما ات الروحّية للحقائق يالتجلّ  مراتب على العموم، تأيت هذه التحديدات يف املراحل املتأّخرة للصوفّية، بيد أنّ 
بني  بول وترحيب عند معظم املتصّوفة. وقد مّيز هؤالء حّق متييزموضع ق ،البدايات، ومنذ فوق الطبيعّية كانت
هذه اخلربة، مراحل جديدة يف  ،"تذّوقوا" قد املعرفة العاديّة املألوفة. فهم وبني، 34نح للعارفالعلم اللديّن الذي ميُ 

 .عن سرب أغوارهاعاجزًة  واملناهج الكالمّيةاملقاربات العلمّية  تبقى من احلكمة املوحاة، وهي حكمة

 

 ما موقع الشيطان منهما؟الخير والشّر: 

الشّر، أحد أكثر اجلوانب املبهرة يف النفسانّية  أو قّوة، الشيطانفرق الصوفّية مع  هباتشّكل الطريقة اليت تعاملت 
مارج  لق منوهو إّما مالك مطرود من اجلّنة أو جّن خُ  –حبسب القرآن  الشيطانالباطنّية يف اإلسالم. إذ يضطلع 

معّلم املالئكة، وهو يف هذا  ،نيحبسب بعض الصوفيّ  ،الشيطان. وكان 35بدور حمورّي يف قّصة اخللق – ارمن ن
 إبليسا وعنوّنَ  ،سّيد سلطان ،القرن السابع عشر كتبها الشاعر البنغايل املسلم منالسياق موضوع قصيدة 

اهلل له، ذلك أنّه كان معّلمهم. وينطبق  مروا بتوقري إبليس بعد لعن  يقول الشاعر يف القصيدة إّن املالئكة أُ  .36هنام
 ا.يًّ تبجيله ولو كان يف احلقيقة إبليساألمر نفسه على املريد املأمور بطاعة شيخه و 

بالنفس، ته اواوميكن بالتايل مس ،37جيري من ابن آدم جمرى الدمالشيطان  ويرد يف حديث مشهور أنّ 
على اإلنسان؛  عطي إبليس سطوًة فعلّيةً يف تاريخ اإلسالم أن أُ . إاّل أنّه مل حيدث السفلى من اإلنساناملرتبة أي 

. ويشكو إلنسان يستطيع أن يقاوم وسوساتههو يستطيع أن يغويه أو يكذب عليه كما فعل مع آدم، لكّن ا
قى هو يببل ؛ مبا هو هوشرًّا ال يصري إبليس  ،. إًذااء آدمأبن سهولة غوايته الشيطان، كما يصّوره حمّمد إقبال، من

 تأكيد. بكلّ ه بيد وبالتايل أداةً  ،خملوًقا من خملوقات اهلل على الدوام

أوىل هذه احملاوالت  . ويبدو أنّ إبليس إلصالحوجرت حماوالت عديدة يف بعض احللقات الصوفّية 
افتخاره بأصل خلقته  آَل بههلل آالف السنني قبل خلق آدم، و ابعبادته  تباهى إبليس إنّ  نشأت مع احلاّلج يف قوله

من طني. ويرى احلاّلج أن ليس يف العامل إاّل موّحدان  بالسجود آلدم املخلوق حديًثا من نار إىل عصيان أمر اهلل
 ،ل خازن رمحة اهلل والثاين خازن غضبه. ويصبح إبليسوّ وإبليس؛ فاأل صّلى اهلل عليه وآلهها رسول اهلل حقيقيّان، 

أن يُعَبد غريه، وإبليس أىب االنصياع  تأىب. إذ إرادة اهلل 38من اهلل نفسه" أكثر توحيًدا" ،حبسب نظريّة احلاّلج

                                                                 
 .65، اآلية الكهفسورة  34
 .34إىل  28، اآليات البقرةسورة  35

36 Enamul Haqq, Muslim Bengali Literature (Karachi, 1957), p. 119. 

 .471(، الصفحة 1962، حتقيق مدّرس رضوي )طهران، حديقة الحقيقة وشريعة الطريقةأبو اجملد جمدود السنائي،  37
38 H. Ritter, Das Meer der Seele. Gott, Welt und Mensch in den Farīduddin ʼAṭṭārs (Leiden: 1955), p. 538. 
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 ملخلوق، على الرغم من صدور أمٍر إهلّي واضح بذلك. ويرتجم احلاّلج هذا االحتجاج يف رباعيّته الشهرية
 ؛بني اإلرادة واألمر حيث يصّور إبليس الذي بقي ،"حودي فيك تقديسج"

 إ يّاَك إ يّاَك َأن َتبَتل  ب املاء   َوقاَل َلهُ   امم َمكتوفً ـــــاليَ َألقاُه يف 
معضلته تنذر  إذ إن   .فعرّبوا عن تعاطفهم معه ،عدًدا من الشعراء قد أهلم موقف إبليس املأساويّ لو 

قصيدة للسنائي تب يف هذا اجملال اليت سيواجهها يف هذا العامل. وأمجل ما كُ  الصعاب من اإلنسان بطريقة ما
طائر ل ا"الذي كان قلبه عشًّ الشيطان" األوائل، يصف فيها املالك املطرود  ئي، وهو من عظماء "رثّا39الغزنوي

وجيعل من آدم ذريعة  ،وهو يعرت، على مكر اهلل إذ كان يف نيّته منذ األزل أن يدين إبليس ،40احلّب" رغسيمُ 
 إلخراجه من اجلّنة:

رٌك يف طريقي نصبه   وواراهش 

  ومبتداهوجعل آدم مدخله 

 أراد سبياًل إىل لعين

 فكان ما أراد

 الذريعة املعينّ وكان ابن الطني 

لكن مل خيطر بباله أن يكون ، ما اأن اهلل سيلعن خملوقً  على اللوح احملفوظقد قرأ إبليس  فإنّ ، ال ريب
نادرًا ما جند قصائد تظهر العظمة املأساويّة إلبليس إنّنا  هو، كيف وهو املشتمل على آالف جواهر الطاعة؟

 السنائي الغزنوي. للمعّلم الغزالبوصف يفوق قصيدة 

م وهو العلَ  ،الذي كان أكرب منه ،(م1126ايل )أمحد الغزّ عاصره، رًا مبقد يكون فكر السنائي متأثّـ و 
وقد  .41"م التوحيد من إبليس فهو زنديقيتعلّ ه من مل وأنّ "أ على القول: لفكرة براءة إبليس والذي جترّ  التقليديّ 

 ارُ لكّنه وجد صداه يف كثري من الكتابات الصوفّية الاّلحقة. ويوافق العطّ  ،ننيحفيظة املتديّ وقتئٍذ هذا القول  أثار
واعتربه ثوب  ،د األكمل والعاشق األكرب، فهو تقّبل من اهلل حّّت اللعنفريى يف إبليس املوحم  ،مقاربتهيف  السنائي  
ويصري إبليس بذلك  .42"إىل سواه ألتفتاي أحّب إيّل ألف مرّة من أن لعنه إيّ " ،وحبسب قول احلاّلج ،عّز إذ

ويفّضل الفراق األبدّي الذي شاءه املعشوق على الوصال  ،معشوقه اشق الكامل الذي يرضخ لكّل أماينمنوذج الع
                                                                 

 .871(، الصفحة 1962، حتقيق مدّرس رضوي )طهران، الديوانأبو اجملد جمدود السنائي،  39
. 

 ة. املرتجم.طائر العنقاء باللغة الفارسيّ  40

41 M. S. Swartz, Ibn al-Jawzī’s “Kitāb al-quṣṣās waʼl-mudhakkirīn” (Beirut, 1971), p. 221. 

 (.1962، حتقيق حمّمد جواد شكور )طهران، منطق الطيرفريد الدين العطّار،  42
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عدم أُ و  ،حتّول إىل الصوفّية اهلند املغولّيةوهو يهودّي من  ،سرمد فاجأإليه. وبعد هذه الفرتة بقرون،  هو الذي يتوق
 تقليد الشيطان:إىل ّية يدعوهم فيها ، املتديّنني برباع1661عام 

 ،ذهبوا وتعّلموا سبل العبوديّة من الشيطانا

 .43وال تسجدوا لغريها واحدةً  اختاروا قبلةً 

، تدعو أقاصي السندالذي عاش يف القرن الثامن عشر يف  ،حّّت قصائد املتصّوف الشاه عبد اللطيف
 .44وأن يسريوا بسريته، األمر الذي شّكل مصدر حرية للمعلّقني ،القرّاء إىل إجالل إبليس كعاشق حقيقيّ 

 النموذج األّولأو  ،السجود آلدم عصيانًا فحسب فني مل تَر يف رفض إبليسًقا أخرى من املتصوّ رَ إاّل أن ف  
نقًصا يف العشق. فإبليس، كما يؤّكد الرومي دائًما، رأى بعني واحدة: لقد رأى  بل اعتربوه ،لكّل معاصي العامل

النار أفضل من الطني. إاّل أنّه  باعتبار أنّ  "أنا خري منه" أخذ يتفاخر قائاًل  ا، ولذفحسب خلقة آدم وأصله الطيينّ 
ويصبح إبليس بذلك ممّثل مدرسة  .45هوهي أّن اهلل نفخ فيه من روحه وجعله على صورت ،جتاهل احلقيقة الفعلّية

 ،46، خاسرًا بذلك حّب اهلل الذي يشّكل إرث آدم كما قال الروميالفكر "األحول"، الذي ال يرى بعينني
 .إقبال حمّمدوأوضح من بعده 

ويصّوره بعض  .دون أملمن ا مثاال للمأساة والكآبة، جيلس ضائًعا وحيدً  ،بذلك ،ويصبح إبليس
بعض  غاين الفراق الكئيبة. ولقد ظهر صدى التشّعبات الكثرية اليت طّورهتاأمن األسى أو عازًفا  فة يف ثوباملتصوّ 

دة األلوان لوحة متعدّ  إبليس يف يف أيّامنا هذه عرب أعمال حمّمد إقبال، الذي يقّدم الفرق الصوفّية ألوجه إبليس
اإلنسان الكامل  يقهرهاأن إىل . فهو يرى فيه العاشق واملفّكر، واملوّحد وروح الشّر اليت تتوق 47وغري اعتياديّة

 أسلم "إّن شيطاين]صّلى اهلل عليه وآله[:  الشريف الذي يقول فيه الرسول )نسبة إىل مضمون احلديث النبويّ 
ثبت األخري مام ابن آدم حني يُ هو سيسجد أ ،اخلالص. إًذا اد يف انكسارهجتكسر حّّت تنوأن  ،"(على يَدي

 ،وماّديّ  ،غويّ الصورة الشائعة للشيطان كمخلوق  قد وّظف، كذلك، إقبال فإنّ تفّوقه عليه. ومن ناحية أخرى، 
 مدّمر.و 

                                                                 
43 Armghān-i Pāk. ed. by Sheikh Muḥammad Ikrām (Karachi, 1953). 

 انظر، 44
A. M. Schimmel, “Schah ‘Abdul Laṭīf’s Beschreibundg des wahren Sufi,” in Festschrift für Fritz Meier, 

compiled by R. Gramlich (Wiesbaden: 1974). 
45 Mathnawī-i maʽnawī, op. cit., vol. 4, line 1617. 
46 Ibid, line 402 
47 A. Buasani, “Satan nell’opera filosofico-poetica di Muhammad Iqbal,” Rivista degli Studi Orientali 30 

(1957); A. M. Schimmel, “Die Gestalt des Satan in Muhammad Iqbal’s Work,” Kairos, 1963, fasc. 2. 
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اخلري مبوضوعات من مثل  شديدة االرتباط العلوم املتخّصصة يف دراسة الشيطان اليت تعاجلها شاكلامل إنّ 
. ولقد شّكلت هذه املشاكل ماّدة نقاش ألوىل وعالقتهما باالختيارالقدر القضاء و مسائل ، وبالتايل والشرّ 

، وما زالت حترّي عقول املؤمنني حّّت يومنا هذا. إذ لو مل الفكر اإلسالميّ  ءنشو جداالت علم الكالم يف بدايات 
اإلنسان وأعماله إليه؟ وما ى ميكن أن ننسب أفعال مدً  يكن من مؤثّر إاّل اهلل، فما هو دور اإلنسان؟ وإىل أيّ 

 هو مصدر الشّر؟ وإىل أّي حّد يقع اإلنسان كما الشيطان بني إرادة اهلل وأمره؟

قارًئا  بقليكما يقول روزهبان   ،". فهومرساًل  انبيًّ  وال بًا،مقرّ  ملًكا عليه يطلع مل،اهلل أسرار من سرّ  والقدر"
لق يف فال يدركه من خُ سّر اهلل منذ ما قبل اخللق، ، "هذا احلديث املنسوب إىل النيّب ]صّلى اهلل عليه وآله[

نتائج خطرية على أفعال اإلنسان بسيعود  اعرتاف بـ"قدر" حاكم على الكلّ  . وقد عرف املتصّوفة أّن أيّ 48"الزمان
نوافلهم من رغم على الدوًما وجلني ممّا ُقّدر هلم. فقد كانت فرائصهم ترتعد،  كان الزّهاد األوائل  من هناوإميانه. 

هؤالء إىل اجلنة وال وسهرهم وصيامهم، من يوم القيامة خوًفا من أن يرمى هبم يف النار حبسب قرار اهلل األبدي: "
 اإلرادة اإلهلّية. وهو حديث يقتبسه الغزّايل لإلشارة إىل غمو، ،"أبايل، وهؤالء إىل النار وال أبايل

وصل إىل ، أي أن تبقى إرادة من احلبّ  إوقد حاول املتصّوفون األواخر حّل هذه املشكلة بإدخال مبد
يف إرادة اهلل. فال ينسب اإلنسان بعدها أّي فعل إىل نفسه، بل يعيش  عرب تنّسكه ومعاناته وحّبه، حمفوظةً  ،الفناء

 ."اجلرب احملمود" ما مُسّيخمتربًا بذلك  ،ويعمل ويتكّلم من خالل إرادة اهلل

وقد كان جالل الدين الرومي أكثر صراحًة وطالقًة من أّي من نظرائه يف قوله بعدم توافق القول بالتقوى 
وأكل من مثرها قائاًل لصاحبها:  قّصة رجل تسّلق شجرةً  ،بأسلوبه الساحر ،ويروي الرومي مع القبول بقدر أعمى.

وأنا آكُل من الثمر الذي أعطاه"، فقام صاحب الشجرة بضربه "بعصا اهلل" حّّت يعرتف بأّن  ،"هذه شجرة اهلل
 .السرقة كانت مبشيئته ال بأمر من اهلل

ي التفسري الشائع حلديث "قد جّف القلم"، الذي يعين أنّه ال مالرو  ينبذنفسه،  ويف السياق الفكريّ 
ه ال أن يتغرّي. ويرى الرومّي أّن هذا احلديث إقرار أبدّي من اهلل بأنّ  ميكن ألّي شيء ُقّدر وُكتب على اللوح احملفوظ

 .49يضيع أجر العاملني، وال يعين أبًدا تساوي األعمال احلسنة والسيّئة

 ا حاكت يداكالبس ممّ 

 50ا زرعتاواشرب ممّ 
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49 Ibid., vol. 5, lines 131-53. 
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بل حيّث على العمل جبّد أكرب وبإخالص تاّم حّّت تصري عبوديّة  ،هذا احلديث إىل الكسل وال يدعوا
  . ألنّ 51ويكون بذلك مقبوال أكثر ،الفرد أنقى

 البقرة تُضرب إذا أبت أن حتمل النري، 

 52لكّن أحًدا ال يتوّقع منها أن تطري

يشّكل حبّد ذاته  ،بالتوافق مع الطبيعة اليت وهبه اهلل إيّاها ،إن تصّرف اإلنسان ولنا بعد ذلك أن نقول
مفيد وموصل لنهاية جّيدة، حّّت وإن  ،هدف اهلل من اخللق: كّل خملوق يوجده اهلل، وكّل فعل يسمح بهمتاهًيا مع 

"بني إصبَعي  ،كما ينّص احلديث الشريف  ،من فعلته. فاإلنسان مل يستطع اإلنسان أن يرى اهلدف النهائيّ 
يشتمل على التنّفس  أنّ كما   وأّن كّل انبساط هو بعينه انقبا،، ،ما يعين أّن لكّل فعٍل وجهان ،الرمحن"

ويُظهر اهلل نفسه بالطريقة ذاهتا من خالل أمساء وصفات متناقضة، فاجلالل ال يقّل  .االنقبا، واالنبساط مًعا
رًا ما يفّكر وناد ،عن اللطف يف حفظ مسار اخللق. فاإلنسان ال يرى إاّل الظواهر اخلارجّية فيأخذ بظاهرها أهّّيةً 

الغبار ال الريح؛ ينظر إىل  – املقارنة املفّضلة عند الروميّ وأستخدم هنا  –يف القّوة اخلفّية اليت أوجدهتا. فهو يرى 
، لكي يُعرف، يف ظهر إاّل أنّه ،Coincidentia oppositorum متقابل األضّداد فاإلهليّ الزبد وينسى عمق البحر. 

وال يّة. اقتضى تقولبه يف قوالب مادّ ف ،نوره احملض أقوى من أن يستوعبه أحد ألنّ  متقابلة، قوالب وألوان خمتلفة
ميكن للصويّف أن يفهم أن غضبة اهلل رمحة خفّية، وأّن األمل والعقاب الذي  ،. وبالتايل53يُعرف النور إاّل بضّده
 ؛ُضّلل اإلنسان باملظاهر اخلارجّية مرّةً لنمّوهم الروحّي ضرورَة الدواء املّر للمريض. وكم  ينزله على حمبّيه ضروريّ 

 ما كانت إال صداقة عداوةً كم 

 54اوكم من دمار ما كان إال إصالحً 

 ؛نيفاهلل يستبطن يف غضبه الرمحة ويف رمحته الغضب، وكّل خملوق يُظهر هذين الوجهَ 

 كانت الريح الباردة دماًرا على قوم عاد، 

 55لكّنها كانت لسليمان خادمًة جتري بأمره

ضر الذي وميكن كذلك فهم اخل   .56حياة لألفعى، وحامل املوت لغريهامصدر  ، فهوالسمّ حال  وكذا
 .ة ظاهرًاغري عقالنيّ على الرغم من أّّنا بدت معاين عميقة  لت أفعالهمحَ 
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وبالتايل أن يساوي  ،عن اهلل نيناجت هاعلى املقلب اآلخر، جيب على الصويّف أاّل يقبل اخلري والشّر باعتبار 
بينهما، بل جيب عليه أن يبقى حذرًا من استبطان الربكة للمكر. والرقابة الدائمة ضروريّة للحفاظ على سالمة 

 الروح.

حول علم اهلل وقدرته، مناقشني أدّق تفاصيل العالقة بني  دراسات مفّصلةً  العرفاءلقد خّصص كبار 
نولد نكلسون بشكل ممتاز. لكن حّّت أشهر يفكر اجليلي الذي فّسره ر  اإلنسان واإلرادة اإلهلّية. مثال على ذلك

بل  ،مل تستطع التخّلص من معضلة القدر والتفويض املتعبة؛ ذلك أّن هذه املعضلة ال حتّل بالعقل املنظومات
تحّقق ال مبجرّد ميكن أن ي ،كما يسّميه إقبال  ،اجلرب احملمود باحلّب حصرًا. فقد فهم احلاّلج والرومي وأتباعهما أنّ 

ذا التغرّي يف م مع اهلل من خالل احلّب والصالة. ومّت حصل هءُ بل بالعمل على التوا ،وضع معنّي  القبول بأيّ 
، ميكن للمتصّوف أن يأمل بانفتاح أبواب جديدة أمامه يف التسليم احملض النابع من احلبّ  عرب ،إرادة اإلنسان

 األلوهّية؛طريقه الروحّي حنو أعماق 

                               الطرق والسبل أمامك كلّ ّد ومّت سَ 

 57طريًقا خفيًّا ال يعلمه غريه لك ظهرفسيُ 

                                                                                                                                                                                                          
56 Ibid., vol. 5, line 3295 
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