عالقة التصوف بالتشيع
يتضمن التصوف ،كحقل اختصاصي علمي ،جمموعة من املقدمات الدراسية اليت البد
منها يف اإلفصاح عن ماهية هذا العلم ،وذلك من خالل الرجوع إىل اجلذر االشتقاقي لكلمة
التصوف ،وتعريفه ،وبيان نشأته ومراحل منوه ،واملؤثرات اخلارجية اليت سامهت يف تطوره،
والطرق اليت انبثقت منه...
فقد كان اشتقاق لفظ الصويف موضع خالالف بالأ لهالل الفالن ،وقالد تراوحالت فرضاليا م بالأ
ان يكالون الصالالويف مالالأخوذا مالالن لهالالل الصالالفة ،لو الصالالفا  ،لو الصال  ،لو بالالف صالالوفة ن الالبة إىل
الغالالوب بالالن املالالرم ،لو مالالن كلمالالة سالالوفيا اليونانيالالة والالاليت تعالالف اقكمالالة ،لو ان تكالالون لقبالالا ،لو غ ال
ذلك.
ويالر جالان شالو فليالي يف كتاباله ص التصالوف واملتصالوفةص ان ارجالا اشالتقاقات التصالوف تالرب
الكملالالة بالصالالوف وارتدااالاله االنقطالالاعم وهنالالا اشالالتقاق اخالالر ي الرب الكلمالالة بالصالالفا التطهالالر،
واملعىن الثالث للصوفية يرجالع اشالتقاقه اللغالوىل إىل اللفالظ اإلغريقالي سالوفيا لىل اقكمالة تلالم هالي
اخلصالالااا الثالثالالة ايساسالالية الالاليت يث هالالا معالالىن التصالالوف االنقطالالاع والتطهالالر واقكمالالة ،وسالاليعمل
التاريخ على ان ينوعها يف شىت اإلحنا واالجتاهات.
ولئن اشتهر بأ لهل العلم ان التصوف مأخوذ من لبس الصوف مبا يعنياله ذلالك مالن ةاللالة
علال الالى الاهال الالد واالنقطال الالاع عال الالن الال الالدنيا إىل ا تعال الالاىل ،إال ان ذلال الالك يكال الالن ملحو ال الالا يف س ال ال
ايامالالة عم والصالالحابة ايوااالالل الالالذين مثل الوا املعنويالالات العاليالالة والروحانيالالة القصالالو يف اإلسالالال ،
وإمنالالا كالالانوا يأخالالذون بالانيالالة ويالالدعون إىل التنمالالل بالالل الالة نصالالو تشال إىل ان ارتالالدا الصالالوف
لالاليس مالالن ال الالنة يف شالالي  .ومالالا كالالان يفعلالاله لهالالل الصالالفة مالالن ارتالالدا الصالالوف مالالثال لالاليس إال مالالن
جهة فقرهم وعوزهم.
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لثال ت ةلالالة مالالن املقاربالالات الالاليت مالالن شالالأحتا ان تعالالأ علالالى ديالالد مفهالالو التصالالوف ،كتعريفالاله
بأن الاله خل الالثمي حي الالث ي الالر لب الالو اق الالأ الن الالورىل ت265هال الال.م ان التص الالوف ل الاليس ر الالا وال
علمالالا ،ولكنالاله خلالالث .وبيالالل الالالبع إىل تعريال التصالالوف بالاهالالد ،بينمالالا عرفاله ابالالن خلالالدون بأنالاله
ح ال الالن رعايال الالة ايةا مال الالع ا يف ايعمال الالال الوال الالاهر والباانال الالة بال الالالوقوف عن ال الالد حال الالدوة مق ال الالدما
االهتمالالا بأعمالالال القلالالوا ،مراقبالالا خفاياهالالا ،حريصالالا علالالى الننالالا فهالالذا الرسالالم هالالو الالالذىل بيالالا
هذه الطريقالة ،وذهالا الالبع ايخالر إىل تعريال التصالوف بكثالر العبالاة ايمالر الالذىل يرتضاله
اب الن سالالينا يف كتالالاا اإلشالالارات حيالالث قالالال ص املعالالرض عالالن متالالاع الالالدنيا وايبا الالا الالا باسالالم
الااهال الالد ،واملوا ال الالا علال الالى فعال الالل العبال الالاةات مال الالن القيال الالا والصال الاليا وحنومهال الالا ال الالا باسال الالم العابال الالد،
واملنصوف بفكر إىل قدس اجلربوت م تدبا لشالروق نالور اقالث يف سالره الا باسالم العالارف ص
واىل هذا املعىن يومئ كل من معروف الكرخي ت 200هال.م يف تعريفاله املشالهور ص التصالوف
صفا ومشاهد ص.
ومالالن امللفالالت للنوالالر وجالالوة صالالعوبة يف تعريال التصالالوف ،وان التعالالاري الالاليت ذكرهالالا املتصالالوفة
يقصدوا هبا تعري التصوف تعريفا علميا شامال ي التوعا كالل صالوره وجااياتاله ،بالل قصالدوا
هبا التعب عن لحواهلم اخلاصة يف قوة معينة حمدوة فكل واحد مالنهم عالرب عمالا وجالد ،ونطالث
حب ا مقامه.
مر التصوف مبراحل ولشواط ال تشكل بالضرور تقطيعات زمنية مبقدار ما تعالرب عالن الالنه
والناعالالة الالاليت سالالاةت املرحلالالة االالا يوقعنالالا يف مشالالكلة التالالداخل الالالامف فيمالالا بالالأ املراحالالل ،فقالالد كالالان
لكالالل مرحلالالة اابعهالالا اخلالالا الالالذىل اصالالطبغت بالاله فمياهالالا عالالن غ هالالا مالالن املراحالالل وذلالالك ب الالبا
مالالن تطالالرف لصالالحاا الناعالالات ومالاليلهم اخلالالا عالالن الوسالالطية املعتدلالالة الالاليت لمالالر هبالالا الالالدين يف
العالقة مع ا تعاىل ،وقد لة ذلك إىل هور نتو ات وتشوهات اعتربت فيما بعد عالمالات
فاصال الاللة للتمييال الالا بال الالأ املراحال الالل ،ومال الالن هنال الالا يكال الالاة ان يكال الالون تال الالاريخ التصال الالوف املكتال الالوا تال الالاريخ
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لالحنراف الالات والتش الالوهات امليفاكم الالة يف نط الالاق ال الريت وامل الاللكيات ال الاليت بك الالن ان تص الالور عالق الالة
اإلن ان با تعاىل.
وعلالالى هالالذا ايسالالاس سالاليطرت ناعالالة اخلالالوف واقالالان علالالى التصالالوف يف القالالرن الثالالا للهنالالر
ومالالا تالالاله بالشالالكل الالالذىل االالده عنالالد اق الالن البصالالرىل ولمثالالاله ،واصالالطبغت هالالذه املرحلالالة بالالالدعو
إىل ص العالةص ،و ص قطع العالاثص ،و الفرار من الدنيا ص ،و صاليأس مالن النالاس لتتنالاوز اينفالس
قلقها ويعوة إليها ان ها وصفايتها.
كمالالا سالاليطر علالالى هالالذه املرحلالالة ناعالالة اقالالا والعشالالث اإلهلالالي ،وذلالالك مالالع رابعالالة العدويالالة يف
الثلالالث الثالالا مالالن القالالرن الثالالا للهنالالر  ،وقالالد تبلالالورت هالالذه الناعالالة الصالالوفية فيمالالا بعالالد مالالن خالالالل
مالالنه اسالالتقطاا كامالالل للالالنفس يف عالقتهالالا مالالع ا تعالالاىل علالالى لسالالاس حماولالالة اال الالاة بالالاملطلث
تتمثل بالعشث اإلهلي.
ويك الالاة يك الالون م الالن ا م الالع علي الاله عن الالد الب الالاحثأ ب الالأن لول م الالن ت الالموا بالص الالوفية ه الالورا يف
الكوفة ،منهم لبو هاشم الكويف ت 150هال .م ،وجابر بن حيان ت 208هالال.م ،وعبالد
الصالالويف 210ه الال.م وعلالالى الالالرغم االالا يوص ال بالاله تصالالوف هالالؤال مالالن التطالالرف ،فقالالد وصالالفت
ه الالذه املرحل الالة يف املص الالاةر ال الالنية عموم الالا باالعت الالدال ،ورلت ان ه الالذه املرحل الالة عب الالار ع الالن الاه الالد
الصالالاةر عالالن جالالوهر اإلسالالال وحقيقتالاله واملوافالالث ملالالا ةعالالا إليالاله القالالر ن الكالالرن وانتهنالاله الرسالالول
م يف حياته اخلاصة والعامة.
و يلبث ان هالر امليالل إىل املالاني بالأ التنربالة الروحيالة والعقالل مالع سالفيان الثالورىل ،واقالارب
بن لسد احملاسيب ،فكالان جلميالع ايخال بالأ النوالر العقالل والتصالوف اثالر يف خصالومه ابالن حنبالل
لالاله ويبالالدو ان هالالذا االجتالالاه كالالان راانالالا نالالذا فقالالد ةعالالا اجلنيالالد البغالالداةىل لالرب اققيقالالة بالشالريعة
واشالالتهر عنالاله قولالاله صمالالن يفالالظ الق الران ويكتالالا اقالالديث ال يقتالالد بالاله يف هالالذا ايمالالر ،ين
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علمن الالا ه الالذا مقي الالد بالكت الالاا وال الالنةص ،وق الالد ت الالر ه الالذا الال الرب ت الالأث ا واض الالحا عل الالى التش الالكالت
الالحقة للتصوف نلم ه بوضوح عند ليب حامد الغاايل.
ولالالالث علالالى هالالذه اجلهالالوة اسالالم ص التصالالوف العملالاليص يف مقابالالل ص التصالالويف الفل الالفيصالذىل
جا بعد بنوريات ال تقع برلىل الغاايل يف تقدير اإلسال وال تدخل يف تعاليمه.
ومع حلول القرن الثالالث اهلنالرىل لخالذت مالمالا التصالوف ص الفل الفي ص توهالر إىل العلالن،
سالاليما مالالع القالالول باال الالاة واقل الول واملشالالاهد وفكالالر العشالالث اإلهلالالي واملعرفالالة املباشالالر  ،وكانالالت
املعرف الالة عن الالدهم ت الالمى الوج الالدان لو ال الالذوق ،وه الالي معرف الالة مباش الالر تت ط الالى العق الالل إىل اإلهل الالا
املباشالالر ،وتت طالالى الش الريعة بطريقالالة املشالالاهد القلبيالالة االالد بالالدايات هالالذا االجتالالاه بقالالو عنالالد رابعالالة
العدوية ،احملاسيب ،الب طامي ،اجلنيد ،اقالني.
إذا ،تعالوة االهاصالالات ايوىل للتصالالوف الفل الفي إىل منتصال القالالرن الثالا اهلنالالرىل ،إال انالاله
يكتمالالل املنحالالى التصالالويف كفكالالر فل الالفية ويف مالالذاها كاملالالة ومراتالالا منتومالالة للعالالا الروحالالي
إال بعد حتاية القرن الثالا اهلنالرىل ،فالربز لبالو يايالد الب الطامي ت 261هالال.م صالاحا فكالر ص
الش الا والفن الالا م ولب الالو منص الالور اق الالالني ت  309ه الال.م ال الالذىل تنت الالا إلي الاله عقي الالد ص اقل الالول
واال اةص.
عل ال الالى ان املرحل ال الالة ال ال الالابقة وان لال ال الالث عليه ال الالا التص ال الالوف الفل ال الالفي إال ان ذل ال الالك ال يال ال الرتب
بالضالالرور باالجتالالاه الفل الالفي الالحالالث والشالالامل لفالسالالفة اإلسالالال ايوااالالل كالكنالالدىل ،والفالالارايب
وابن سينا وإضراهبم ،فامليل إىل التصوف الروحي اده بوضوح يف فل فة ابن سالينا ص املشالرقيةص
القاامالالة علالالى الالالذوق والكشال  ،والالاليت افتتحهالالا الفالالارايب ولبرزهالالا يف شالالكلها املمتالالاز ال الالهرورةىل
اقليب ت 587هال.م صاحا كتاا صحكمة اإلشراقص.
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ويف القال الرنأ ال الالاةس وال الالابع ه الالر فالس الالفة ومفك الالرون ص الالوفيون اةخلال الوا عل الالى التص الالوف
عقاا الالد وتص الالورات فكري الالة كوح الالد الوج الالوة واإلن الالان الكام الالل إشال الراق ال الالهرورةىل ا الالا رف الالع
التصالوف مالالن م الالتو املقالالوالت الوجدانيالالة واالنفعالاالت النف الالية إىل م الالتو اخلالالوض يف معرفالالة
ا تعاىل والكش عن لسرار عالقة اإلن ان خبالقه ومركاه من الكون.
والوجال ال الالوه البال ال الالارز يف هال ال الالذه املرحلال ال الالة هال ال الالي ابال ال الالن عال ال الالريب 669ه ال ال الال.م ال ال ال الالهرورةىل اقلال ال الاليب
587ه الال.م اب الالن س الالبعأ 669هال الال.م اب الالن افي الالل 580ه الال.م ،عب الالد الك الالرن اجليل الالي
26هالال.م ،الشالالاعر فريالالد الالالدين العطالالار 605هالال.م ،ابالالن الفالالارض 632هالال.م ،جالالالل الالالدين
الرومالالي 672هالال.م .وقالالد شالالهدت هالالذه املرحلالالة ن الوا تشالالكل العرفالالان النوالالرىل والعملالالي بشالالكله
املتداول يف عصرنا اقاضر.
بع الالد ذل الالك ه الالر التص الالوف بش الالكله االجتم الالاعي واملتمث الالل ب الالالطرق والتنويم الالات اخلاص الالة،
و ملث املتصوفة يف اخلوانث والاوايا والربااات والتكايا ،وكان التصوف حالىت القالرن اخلالامس لو
ال الالاةس اهلنالالرىل بثالالل اجتاهالالا فرةيالالا لو فرقالالا صالالغ ال رابال بينهمالالا لو قاعالد موحالالد لو غايالالة،
إال الاهالالد وعبالالاة ا  ،وبعالالد االحالالتالل االيالالويب ملصالالر وبالالالة الشالالا  ،وتبالالدة العقديالالة اإل اعيليالالة
اليت كانت ترف التصوف العتقاةهم انه يلغي ةور اإلمامة ،وانتشار املالذها الشالافعي الالذىل
فالالتا البالالاا علالالى مص الراعيه لمالالا اقركالالة الص الوفية ،هالالرت الطالالرق الصالالوفية ،فكانالالت للصالالوفية
خانقالالاه ص سالالعيد ال الالعدا ص الالاليت ةعمهالالا صالالالح الالالدين يف القالالاهر وكانالالت لول خانقالالاه لس الالت
يف مصال الالر .وخال الالالل العهال الالدين االيال الالويب واململال الالوكي بال الالرزت الطال الالرق الصال الالوفية ايساسال الالية ،ولمههال الالا
الشالالاذلية ،القاةريالالة ،القلندريالالة ،العي الالوية ،املولويالالة ،النقشالالبندية ..و ولالالت الصالالوفية مالالن حركالالة
فرةيالة ذاتيالالة إىل نوالم وفالالرق وجتمعالالات هلالا عقااالالد وم الالك وقيالالوة مههالالا عبالاة ا  ،وقالالد سالالاة يف
لوساط هذه الفرق اخلمول واالعتماة على الغ يف املعاش.
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وقد واكا هذه املرحلة ما ي مى بواهر شعرا اقا والرومان ية والدروشة ،واشالتهر مالن
هؤال عمر اخليا  ،الشيخ فريد الدين العطار 627هال.م ،ابالن الفالارض املصالرىل 632هالال.م،
جالل الدين الرومي 672هال.م ،سعدىل الش ازىل ،حافظ الش ازىل 791هال.م ،نالور الالدين
عبد الرمحن جامي 898هال.م ،جمد الدين سنااي ،فرةوسي...
يالر امل تشالرقون ان التصالالوف اإلسالالمي اسالالتمد عناصالره مالن اقضالالارات الدينيالة والفل الالفية
املتقدمة عليه ،وي تندون يف ذلالك علالى جمالرة التشالابه القالاام بالأ التصالوف اإلسالالمي وايةيالان
والفل الالفات ال الالابقة ...مالالن ذلالالك التالالأث اليونالالا املتمثالالل بكتالالاا اثولوجيالالا الالالذىل الالدب عالالن
فل الالفة الفالالي والالاليت سالالوف االالد خطواهالالا العريضالالة يف فل الالفة ابالالن عالالريب حالالول وحالالد الوجالالوة
واققيقة احملمدية وليضالا يف اقكمالة االشالراقية عنالد شالهاا الالدين ال الهرورةىل الالذىل جعالل مالن
ا نالالورا لون الوار ،فالالاض بالالاينوار القالالاهر وهالالي العقالالول والنفالالوس وايج الالا  .ومالالن ذلالالك التالالأث
امل يحي املتمثالل بالتشالابه يف بعال املوالاهر ،مثالل اسالتعمال اخلرقالة وبعال الكلمالات ال الريانية
واآلراميالالة مثالالل الهالالوت ،ناسالالوت ،رمحالالوت ،رهبالالوت ،وحنوهالالا .ونوالالا الرهبنالالة الالالذىل يقالالو علالالى
احتقالالار البالالدن ،وهنالالر الالالدنيا ،واعتالاال النالالاس ،واالمتنالالاع عالالن الالالاواني ،والرضالالا بالقليالالل مالالن لبالالاس
واعالالا  .واقلوليالالة ،وهالالي حلالالول الالهالالوت يف الناسالالوت ،وقالالد بالالرزت هالالذه اقلوليالالة عنالالد اقالالالني
الب الالطامي ،والتشالالابه يف الالالدعو إىل احملبالالة ،وهالالو مالالذها رابعالالة العدويالالة املعرفالالة بالعشالالث اإلهلالالي
ولخ ال ا فالالان كلمالالة صالالويف املشالالتقة مالالن لالالبس الصالالوف ايمالالر الالالذىل كانالالت عليالاله النصالالار  .ومالالن
ذلالالك التالالأث الفارسالالي حيالالث يالالذكر الشالالاعر الصالالويف ابالالن الفالالارض مالالثال ان مالالذها الصالالوفية يف
اققيقالالة احملمديالالة ،وانالاله لول خلالالوق خلقالاله ا ومنالاله تفرغالالت كالالل امل لوقالالات ايخالالر  ،تشالالبه إىل
حالالد بعيالالد مالالا ورة يف الكتالالاا الاراةشالاليت ص زنالالدا اف الالتاص .كمالالا ان هنالالا شالالبها كبال ا بالالأ بعال
التعاليم الصوفية والاهد والرهبنة يف الديانالة املانويالة ،كمالا يشالبه الاهالد والقناعالة والنهالي عالن ذبالا
اقيالوان يف الديانالة املاةكيالة .كمالا ان معوالم مشالالايخ الصالوفية الكبالار كالانوا مالن الفالرس كال براهيم
بالالن ايةهالالم وليب يايالالد الب الالطامي ،ومعالالروف الكرخالالي ،وشالالقيث البل الالي ،وحالالا ايصالالم ،وسالالهل
6

الت الاليفىل ،واجلنيالالد ،واقك الاليم اليفمالالذىل ،واقالالالني ،والغ الاايل ،وال الالهرورةىل الفيل الالوف ...ومالالن
ذلك التأث الصيف املتمثل يف التشابه اقاصالل بالأ بعال تعالاليم التصالوف والفل الفات الدينيالة
الالره اإلن الالان بكالالن تعويضالاله
الصالالينية القدبالالة ،فقالالد عالالرف عالالن كونفوشالاليوس قولالاله كالالل شالالي
إال الوقت وكان الوت ه الفيل وف الصيف من ذوىل االجتاه الصالويف البالارز ،يالؤمن بضالرور تالر
العمل وشؤون اقيا والت لي عن الشالهوات وحاجالات اجل الم كالي ي التطيع اإلن الان االتصالال
بالص التاوىلص القدر الغيبية اليت جيا االبان هبام ..ومن ذلالك التالأث اهلنالدىل املتمثالل يف وجالوة
تشابه بأ تعاليم التصويف ومعتقدات فالرق الربامهالة والبوذيالة اهلنديالة ،ففالي العقيالد الربمهيالة ةعالو
إىل ختليا الالنفس مالن ساليطر اجل الد وال العي لال الاة بالالروح الكليالة ص الربامهالاص كمالا ان القالول
بوحد الوجوة وان اهلداية صل بالبص والروح ولاليس بالعقالل واملنطالث وتقالو العقيالد البوذيالة
علالالى م الالألة الفنالالا الصالالويف والنرفانالالا البوذيالالة ،وهالالو يوجالالا علالالى اإلن الالان ان يطهالالر نف الاله مالالن
ةنالالس البالالدن حالالىت ترقالالى يف الكمالالال وصالالوال إىل االنفصالالال للالالروح عالالن عالالا االبالالدان ،وا اةهالالا
بالروح الكلية للعا .
ان كالالان مالالا تقالالد مالالن مالالؤثرات خارجيالالة ال يوجالالد ةليالالل علالالى كونالاله مالالؤثرا مباش الرا يف نشالالأ
التصوف اإلسالمي سو ما يوهر من جمرة التشابه يف بعال التفاصاليل وااللتقالا العالابر االا ال
يفيالالد علمالالا ال يصالاللا ةلالاليال قااعالالا ،بالالل ان التالالدقيث يف ايمالالر باملعالالاي العلميالالة ،كمالالا يالالر بعال
امل تشرقأ ،جيعل من تلك املدعيات امورا تافهة ال ت تحث النور ،وقالد ارجالع امل تشالرقون يف
حكمهم على التصوف اإلسالالمي ،فيصالرح امل تشالرق ص ةيالسالي اولال ىلص يف حديثاله عالن هالذا
ايمالالر بأنالاله الالالو بأوهالالا ملفقالالة واةعالالا ات ال الت إىل اققيقالالة بصالاللة ،ويالالر ان مالالا يالالربهن علالالى
التحيالالا يف ةراس الالة امل تش الالرقأ هالالو ان ك الالل م الالا يتص الالورونه ام الرا ح الالنا يف اإلس الالال يرجعون الاله إىل
مصدر اجنيب وجيالا عنالدهم ان يلتم الوا لاله اصالال لو اخالر غال اسالالمي ،وال توجالد صالور غال
امينة للبحث العلمي اكثر سو ا من هذا التعصا الطاافي االعمى.
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ان النا ر يف ايات القر ن الكرن ،واحاةيث الناليب م ،ومالا تناقلاله ايامالة عم مالن اقالوال
ومارس الالوه م الالن افع الالال ،س الاليما حت ال البالغ الالة والص الالحيفة ال الالناةية ،وكيفي الالة س الاللو اخل الوا م الالن
االص الالحاا واالتب الالاع جي الالد يف ك الالل ذل الالك معين الالا ال ينض الالا وم الالنهال ع الالذبا اجاج الالا قرك الالة العرف الالان
اإلسالمي .يقول الشهيد مطهرىل يف فصالل جالذور العرفالانم مالن كتاباله العرفالان ت الا ل بعال
امل تش الالرقأ ع الالن ال الالبا احمل الالر ييب ذر يف معارض الالة الو الالاملأ يف عص الالره ،ك الالان ه الالؤال بص الالدة
الباحث عن عامل خارني عا اإلسال ةفع ابا ذر وحركاله يف هالذا ا الال .يقالول جالورني جالرةاق
امل يحي يف كتاا ص االما على صوت العدالة االن الانيةص متعنبالا مالن هالؤال امل تشالرقأ ان
ذلالالك مثالالل الالالذىل ن الراه قالالرا النهالالر لو شالالاائ البحالالر نت الالا ل مالالن ايالالن احضالالر هالالذا الشال ا
املا  ،ونت ا ل عن مصدر املا متناهلأ النهالر لو البحالر .مالن ايالن بكالن ييب ذر ان ي التلهم
خارني عالا اإلسالال  ،نفالس هالذا الواقالع نشالاهده يف موضالوع العرفالان فامل تشالرقون يبحثالون عالن
مصدر ومنبع اخر غ اإلسال اهلم وحر عال املعنويات يف العرفالان غالافلأ لو متغالافلأ عالن
هالالذا البحالالر العوالاليم ،ابكننالالا ان ننكالالر كالالل هالالذه املصالالاةر بالالد ا مالالن القالالر ن الكالالرن واالحاةيالالث
واخلط ال الالا واالحتناج ال الالات واالةعي ال الالة وال ال ال ال لنؤي ال الالد بعال ال ال الفرض ال الاليات الال ال اليت ق ال الالدمها اولئ ال الالك
امل تشرقون وابتاعهم .وق ن اقظ فقد جا اخ ا افراة مثل نيكل ون االنكليالاىل وماسالينيون
الفرن الالي م الالن ال الالذين كان الالت هل الالم مطالع الالات واس الالعة يف العرف الالان اإلس الالالمي ليعيفف الوا بص الراحة ان
املصدر االصلي للعرفان اإلسالمي هو القر ن وال النة ،يقالول نيكل الون اننالا نشالاهد يف القالر ن
تلك االيات اليت تقول
 ا نور ال موات واالرض ،وهو االول واالخر  ،ال اله إال هو كالل مالن عليهالا

فالالان  ،نف الالت فيالاله مالالن روحالالي  ،لقالالد خلقنالالا اإلن الالان ونعلالالم مالالا توسالالوس بالاله نف الاله وحنالالن
اقالرا إلياله مالن حبالل الوريالد ،و  اينمالا تولالوا فالثم وجاله ا  ومالن جيعالل ا لاله نالورا فمالا لاله
من نور.
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ويف اققيقالالة فالالان اصالالل وبالالذر التصالالوف يف هالالذه االيالالات ،فالالالقر ن يكالالن عنالالد الصالالوفيأ
ايوااالالل جمالالرة كلمالالات مالالن ا  ،بالالل وسالاليلة للقالالرا منالاله ،وبواسالالطة العبالالاة والتعمالالث يف االج الاا
امل تلفالالة للقالالر ن ،وخاصالالة تلالالك االيالالات اللطيفالالة الالاليت ت الرتب بالالاملعراني ،كالالان الصالالوفيون ي الالعون
للوصول إىل تلك اقالة الصوفية للنيب و ققها يف ذوا م.
جي الالا عل الالى ال الالالك ان يقط الالع يف اريق الاله إىل ا م الالا اص الالطلا علي الاله باملقام الالات واالحال الوال،
واملقامات مكاسا واالحوال مواها ،وال الك جيا عليه بالرياضة وا اهد ان يصالل علالى
املقا  ،ويبقى فيه ،وينه اتى بشرواه جيا علياله االرتقالا إىل مقالا اخالر ،امالا اقالال فهالو حملالات
ونفحات غيبية حالة دب يف قلا ال الك وهي مثل الربق تعرب وليس هلا ةوا .
واملقامات عند الصوفية سبعة ،ذكرها لبو نصر ال راني يف كتاا ص اللمعص ،وهي
 .1التوبالالة وهالالي الرجالالوع عمالالا كالالان مالالذموما يف الشالالرع إىل م الالا هالالو حمم الوة فيالاله،
وال الالالك جيالالا ان يتالالوا توبالالة نصالالوحا مالالن ةيالالع االمالالور امل الفالالة للشالريعة ،فالالاذا تالالاا
فقد قث الرجوع إىل اخلالث.
 .2الورع وهو االبتعالاة عالن ةيالع الشالبهات ،وعمالا ال ينفالع ،فهالو االحتالااز مالن
كل شي ما عدا اخلالث.
 .3الاهد وهو ابعاة الرغبة عن متالاع الالدنيا واعالراض القلالا عنهالا ،وهالو واجالا
يف اقرا وحالل يف الفضيلة.
 .4الفقر وهو االحتياني لل الالث تبالار وتعالاىل وعالد االحتيالاني ملالن سالواه .ومالن
وصل إىل مقا الفقر اصبا ال يتاني إال إىل اخلالث تعاىل وغنيا عن كل ما عداه .
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 .5الصالالرب وهالالو يطهالالر الالالنفس مالالن ةيالالع ال الوان الولمالالات والكالالدورات واالمالالال
واالما  ،وبيفكها للتعلقات لا القلا.
 .6التوكل وهو ان يكون اإلن ان بيد اخلالث مثل امليت بيد الغ ال ،يفعالل باله
م الالا يري الالد ،ال بل الالك جتاه الاله اراة وال ت الالدب ا وال حرك الالة ،وه الالو ال ين الالايف ال الالعي والعم الالل
والتوسل بايسباا.
 .7الرضا مقا الرضا مقا الواصلأ وليس منال ال الكأ.
واالحوال املشهور عند الصوفية عشر وهي ح ا ما ذكر يف ص اللمعص.
 .1املراقبالة علالالم العبالالد بالالااالع الالالرا سالالبحانه عليالاله ،فاسالالتدامته هلالالذا العلالالم
مراقبة لربه.
 .2القرا استغراق وجالوة ال الالك وقرباله مالن ا تعالاىل ،وهالذا يصالل مالن
خالالالل االبتعالالاة عالالن الصالالفات النف الالانية ،إىل اقالالد الالالذىل يغيالالا فيالاله عالالن نف الاله
ويصل إىل الفنا .
 .3احملب الالة ه الالي االراة ي مبع الالىن اراة التق الالرا والتعو الاليم  ،وت الالتلا احملب الالة
ااع الالة امل الالوىل يف كال الالل ش الالي  ،وان تكال الالون اراةت الاله وكال الالل م الالا تال الالار يف ال الالا رضال الالا
احملبوا.
 .4اخل الالوف وه الالو اناع الالاني القل الالا وان الالالخه م الالن امأنين الالة االم الالن بتوقع الاله
امكان حصول مكروه.
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 .5الرجا االمل برمحة ا وعفوه.
 .6الشوق هيا ةاعية لقا احملبوا يف نفالس احملالا ،ويصالل الشالوق بعالد
احملبة.
 .7االنالالس التالالذاذ البالالاان بالالالنور إىل كمالالال ةالالال احملبالالوا ،ويصالالل بع الد
الشوق.
 .8االامئن الالان ب الالذكر اق الالث تع الالاىل ،فال الالذكر يطم الالئن ال الالالك ،و ل الالث في الاله
اليقأ ،ويؤهله للمشاهد .
 .9املشاهد ريتية اقث تعاىل ببص القلا.
 .10اليق الالأ العل الالم اإلهل الالي امل الالتوةع يف القل الالوا ،وه الالو ريتي الالة العي الالان بق الالو
االبان ال حبنة الربهان.
وان كان ة مالحوات علالى هالذه املراحالل ال اللوكية املتبعالة ،فهالي ان التعبال عنهالا
بعدة معأ امنا هو االةال وليس التفصيل ،واال فان تعداة الطرق تلال مالن كتالاا
آلخالالر ،فبعضالالها يشال إىل ثالثالالة االالرق ،وبعضالالها إىل لربعالالأ اريقالالا ،وبعضالالا يالالدة مااالالة
مرحلة وبعضها يصل إىل االل ي اا يعف ان ديد املراحل امنالا هالو لمالر نوالرىل قالد ال
ينطبث على التقطيع العملي الذىل يعايشه الصويف اما.
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إشكالية العالقة بين التصوف بالتشيع:
لث ت قضية العالقة بأ التصوف والتشيع على اكثر من صالعيد ،وةونالت يف هالذا
ا ال املؤلفات العديد  ،ثلت فيها االرا والنوريات املتفاوتة سلبا واجيابالا ،فأسالا ت
التق الالدير يف الوص الالل والفص الالل بينهم الالا غالب الالا ،وق الالد حض الالت بعال ال ه الالذه املؤلف الالات يف
البحالالث عالالن ابيعالالة العالقالالة بالالأ التصالالوف والتشالاليع ،ككتالالايب الصالاللة بالالأ التصالالوف
والتشالاليعم و الناعالالة الصالالوفية يف الفكالالر الشالاليعيم ملصالالطفى كامالالل الشالالييب ،وكتالالاا
بالالأ التصالالوف والتشالاليعم هلاشالالم معالالروف اق الاليف ،بينمالالا لف الالا الالالبع ايخالالر نطاقالالا
واسعا لو ضيقا للبحث يف هذا ا ال.
هالالذا ،وينبغالالي ان نعلالالم ابتالالدا ان التصالالوف ال خبالالتا مبالالذها ةون اخالالر ،فالشالاليعة
مالنهم متصالالوفة ومالالنهم غال متصالالوفة ،واملتصالالوفة فالاليهم الشالاليعة وفالاليهم غال الشالاليعة .واذا
ك الالان املتص الالوفة م الالن الش الاليعة ه الالم قل الالة بالن الالبة إىل املتص الالوفة ال الالنة حب الالا م الالا نق الالل
امل تشرق نيكل ون عن عبد ا االنصارىل .1فهذا يرجع إىل اعتبالارات تار يالة معينالة
كمالالت بالالذاكر تالالاريخ سالاللبا ،كمالالا يرجالالع إىل االعتبالالارات اخلاصالالة الالاليت كانالالت كالالم
النو ال ال الالر إىل مفه ال ال الالو التش ال ال الاليع ،2ومفه ال ال الالو التص ال ال الالوف يف التص ال ال الالني امل ال ال الذهيب حب ال ال الالا
االسالالتعماالت املتعاقبالالة واملتقلبالالة واملتفاوتالالة ،ومهمالالا يكالالن ،لالاليس التصالالوف مالالذها مالالن
مالالذاها ال الالنة ،كمالالا لالاليس هالالو فرقالالة م الالتقلة عالالن سالالاار الفالالرق االسالالالمية .نعالالم اخالالذ
التصالالوف اابعالاله صال الالفص حالالأ انالالتوم يف االالرق ،و ثالالل يف خوانالالث ،وذل الالك الس الالباا
سلطوية ال مذهبية تعوة إىل زمن االيوبيأ واملماليك ديدا.

1نقل عنه قوله :كل من القي شيخ صوفي عرفتهم شيعيان اثنان او اكثر.
 2وعلى سبيل المثال كان التشيع يطلق على محبي امير المؤمنين (ع) ولو لم يكن المحب معتقدا باصول المذهب ،ف
يحين كان يعتبر االخير رافضي .هذا في الذهنية العامة للعامة.
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إشكالية الوصل:
واالالا يثال االنتبالالاه يف جمالالال ترسالاليم العالقالالة بالالأ التشالاليع والتصالالوف ان هالالذه العالقالالة
كانالالت ختضالالع للموقال مالالن التصالالوف ،وحيالالث تكالالون النوالالر مالالن التصالالوف سالالوةاوية،
فانه جيرىل رب التصوف بالتشيع ربطا مفتعال يقالو علالى جمالرة التشالابه العالابر ولالو مالن
بع ال الوجالالوه اإلمامالالة والقطبيالالة ،العصالالمة واقفالالظ ،املهدويالالة ،زيالالار االوليالالا ..م .ويف
ا الال الالالذىل ال تكالالون النوالالر فيهالالا إىل التصالالوف سالالوةاوية ،ي الالتبعد التشالاليع امالالا عالالن
جماالت البحث.
إذا ،فقالالد عمالالدت الدراسالالات القدبالالة واملعاصالالر إىل تصالالوير اقالالدب العالاقالالي بالالأ
التشال ال الاليع والتصال ال الالوف تصال ال الالويرا مش ال ال الالبوها يف الغالال ال الالا ،فاسال ال الالا ت إىل املعال ال الالاي العلمي ال ال الالة
واملوضوعية يف الوصل والرب على حنو كان اهلدف صم ّ ي اص وموجها منذ البد .
ومهمالالا يكالالن ،فقالالد ربال ال الراني الطوسالالي يف كتابالاله اللمالالع خلالالث الصالالوفية وعلمهالالم
باالمالالا علالالي عم ،مهمالالال للفالالرق الفالالارق يف هالالذا ا الالال ،فاالامالالة اعطالوا العلالالم اللالالد
الختصاصهم مبهمة خالفالة الرسالول م يف قيالاة امل اللمأ ةينيالا وةنيويالا ،واملتصالوفة
هالالم كبقيالالة النالالاس يصالاللون علالالومهم بالك الالا ..وهالالم لصالالحاا اح الوال ال لص الحاا
علالالو كمالالا يقالالول ال الراني نف الاله .والعلالالم اللالالد ين الالا عنالالد الشالاليعة إىل ايامالالة االثالالف
عشر ،يف حأ ان العلم اللد الذىل تقول به الصوفية ال صره بعدة معأ.
ومالالن جهالالة ثانيالالة رب ال عبالالد الالالرمحن بالالن خلالالدون يف صاملقدمالالةص مفهالالو قطالالا عنالالد
املتصوفة مب الة اإلمامة عند الشيعة ،متناوزا للم احة الاليت تفصالل بينهمالا ،فالقطالا
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عنالالد الصالالوفية ييفبالالع علالالى الكالالة باانيالالة اصالالطنعها املتصالالوفة ،بينمالالا االمالالا عنالالد الشالاليعة
يرعى امور امل لمأ ال ياسية والدينية.
وم الالن جه الالة ثالث الالة اس الالتغل امح الالد ام الالأ يف كتاب الاله صض الالحى اإلس الالال ص فك الالر مهدوي الالة
مو فا هلا يف خدمة الفكالر الصالويف ،مالع مالا يف ذلالك مالن القفالا فالوق اققالااث والوقالااع
القاامة ،ال اقل فان املهدويالة لي الت مالن اختصالا الشاليعة ،بالل هالي عقيالد اسالالمية
يؤمن هبا ةيع امل لمأ من حيث اصل املعتقد.
ومالالن جهالالة رابعالالة ذهالالا كامالالل مصالالطفى الشالالييب يف كتابالالة صالصالاللة بالالأ التص الالوف
والتش الاليعص إىل رب ال ال التص الالوف بفك الالر العص الالمة والش الالفاعة وزي الالار قب الالور االولي الالا عن الالد
الش الاليعة .متن الالاهال حقيق الالة ان العص الالمة عن الالد الش الاليعة وان ك الالان يقابله الالا اقف الالظ عن الالد
الصالالوفية ،إال ان اكثالالر الصالالوفية ال يعتالالربون بالالاقفظ وال بالقطالالا وإمنالالا يكتفالالون باتبالالاع
الشيوخ ،فال وجه الاالق القول بان الصوفية متأثر بفكر العصمة عند الشيعة.
وعليالاله فهالالذه احملالالاوالت ت الالتند يف الالرب بالالأ التصالالوف والتشالاليع علالالى جمالالرة التشالالابه
العال الالابر ،وذل ال الالك مال الالن خ ال الالالل العبال الالث باملف ال الالاهيم اخلاصال الالة بعي ال الالدا عال الالن املع ال الالاي العلمي ال الالة
املوض الالوعية ،اذ جم الالرة التش الالابه ال جيع الالل اح الالد الف الالرقأ مال الرتب ب الالاالخر ه الالذا النح الالو م الالن
االرتبالالاط ،واال فالالال تكالالاة لالالو املالالذاها االسالالالمية مالالن تشالالابه مالالع غ هالالا مالالن مالالذاها
االةيالالان ايخالالر يف تنويعا الالا العامالالة ولالالو يف بع ال الوجالالوه ،وال يعالالف ذلالالك بالضالالرور
وجوة ارتباط بينهما كما ال فى على املنص اللبيا.

اشكالية الفصل:
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كمالالا وقالالع اللغال يف ال الرب بالالأ التصالالوف والتشالاليع ،وقالالع ايضالالا يف الفصالالل بينهمالالا،
فقد ذهالا الالبع إىل الفصالل بالأ التشاليع والتصالوف علالى لسالاس موقال ايامالة عم
ال الراف للتصالالوف ،م الالتندين يف ذلالالك إىل الرصالالد الكب ال يف بيانالالات ايامالالة عم الالاليت
يتنلالالى فيهالالا املوق ال ال الراف للتصالالوف بوضالالوح ،مالالن تلالالك البيانالالات ص احتالالم اعالالدايتنا،
فمن مال اليهم فهو منهم ويشر معهم ،وساليكون اقوامالا يالدعون حبنالا وبيلالون الاليهم
ويتشبهون هبم ويلقبون انف هم بلقبهم واقواهلم ،إال فمالن مالال الاليهم فلاليس منالا ،وانالا
منالاله ب الرا ومالالن تنكالالر هلالالم ورة علالاليهم ،كالالان كمالالن جاهالالد الكفالالار بالالأ يالالدىل رسالالول ا
مص .لو صال يقالالول بالتصالالوف احالالد إال خلدعالالة لو ضالالاللة ومحاقالالةص لو صال تلتقالوا إىل
ه الالؤال اخلال الالداعأ فال الالاحتم شال الاليااأ ،ف رب ال الوا قواع الالد الال الالدين يتاهال الالدون لراحال الالة االج ال الالا
ويتهحالالدون لصالاليد االنعالالا ويتنوعالالون عم الرا حالالىت يرخ الوا االركالالان مح الرا ،ال يهللالالون إال
لغالالرور النالالاس ،وال يقللالالون الغالالذا إال ملنالالع الع الالاس واخالالتالس قلالالا الالالدفناس الغالاليبم،
ويتكلمال الالون ب ال الالامالاهم يف اقال الالا ويطرح ال الالوحتم بال الالاةالاهم يف اجل ال الالا ،اوراةه ال الالم ال ال الالرقا
والتص الالدية ،ولذك الالارهم ال الاليفل والتغني الالة ،ف الالال يت الالبعهم إال ال الالفها  ،وال يعتق الالد هب الالم إال
اقمقالالا  ،فمالالن ذهالالا إىل زيالالار احالالد مالالنهم حيالالا لو ميتالالا فكأمنالالا اعالالان يايالالد ومعاويالالة
وابا سفيانم.
وهالالذه الروايالالات ال تالالتم مالالن جهالالة الداللالالة علالالى املقصالالوة بتوجيالاله الداللالالة وجهالالة نبالالذ
التصوف باملطلث ،اما إذا كانت تنبذ لصحاا ال لوكيات املنحرفة يف عالا التصالوف
وال الاليت كان الالت س الالااد زم الالن ايام الالة عم ،فاحت الالا تك الالون حينئ الالذ واراة عل الالى حن الالو القض الالية
اخلارجية ال اققيقية كما قد ي تفاة من القراان احملتفة هبا.
واذا انتقلنالالا مالالن الناحيالالة الرواايالالة إىل الناحيالالة التار يالالة ،االالد كث الالر واف الالر مالالن كت الالا
ومصالالنفات شالاليعية كتبالالت بعن الوان صالالالرة علالالى الصالالوفيةص ،وهالالي ال تبتعالالد عالالن التوجيالاله
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املتقالالد  ،واال فلالالو تاملنالالا يف املرحلالالة التار يالالة ايوىل لوهالالور التصالالوف االالد ان التصالالوف
يف نشأته قد ثل بالنيب م وباالامة عم وبالش صيات الشيعية مالن الطالراز االول،
ففالالي مرحل الالة ه الالور الالالدعو االس الالالمية وال الاليت ت الالد خالالالل الق الالرن االول هن الالرىل ،ك الالان
املتصوف مفعما باملعنويالات ،مصالطبغا مبنحالى بالااف عميالث ،مشالتمال علالى اجلهالاة يف
سبيل ا  ،وكل ما يمله العرفان من قيم وةالالت راقية .واش ا هالذه املرحلالة هالم
الن الاليب م نف الاله ،واالام الالة عم ،وةل الالة م الالن الص الالحابة واخل ال الوا  ،م الالن قبي الالل ليب ذر
الغفارىل وساللمان الفارسالي وعمالار بالن ياسالر واملقالداة وكثال مالن الش صاليات العرفانيالة
املبكر الاليت تتحالدب املصالاةر عنهالا كثال ا ،مالن امثالال مالالك بالن حارثالة ورشاليد اهلنالرىل
واويس القر وكميل بن زياة وبريالر وحبيالا بالن موالاهر وامثالاهلم ،وقالد نقلالت املصالاةر
الرواايالالة اشالالارات عالالابر عالالن بعالالذ هالالؤال كمالالا يف قصالالة مهالالا الالالذىل قضالالى نتينالالة تالالأثره
بوص ال املتقالالأ يف خطبالالة ام ال املالالؤمنأ علالالي بالالن ليب االالالا عم ،ومالالنهم الربيالالع بالالن
خثيم خال مها واحد الاهاة الثمانية الذىل صعث ووقالع مغشاليا علياله عنالدما الع قولاله
تعاىل إذا رل م من مكان بعيالد عالوا هلالا تغيوالا وزفال ا ،ومالنهم اويالس القالر الالذىل
شهث شهقة غاشية عندما ع قوله تعاىل ان يو الفصل ميقاتكم ،وامثال هالؤال

كثر ان عاشوا الروحانية االسالالمية العاليالة مبالا تلقالوه مالن مالوالهم علالي بالن ليب االالا
عم.
وم الالن اجل الالدير بال الالذكر ان التص الالوف الش الاليعي ازةه الالر اب الالان اقك الالم الص الالفوىل يف ايال الران وال الالذىل
اعتم الد مالالذها التشالاليع مالالذهبا ر يالالا للدولالالة ،فقالالد شالالنعت الدولالالة الصالالفوية مالالن انتشالالار هالالذا
التيالالار ،وان كالالان ذلالالك ال حب الالا احملللالالأ ال بالالدافع مالالن العوامالالل التار يالالة واالجتماعيالالة واملذهبيالالة.
ومهمالالا يكالالن فقالالد عملالالت هالالذه الدولالالة الفتيالالة علالالى ةالالع ومحايالالة رجالالال الفكالالر وخباصالالة لصالالحاا
املنحى العرفا مالنهم .وصالاةف املالذها البالااف يف ايالران تربالة خصالبة صالالة للنمالو واالزةهالار.
مالالا ليالالث ان اصالالابه الضالالمور والالالذبول لمالالا سالاللطان الفقالاله املتمالالدن نالالذا  .وبالالذلك يتضالالا ان
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القطيع الالة الطارا الالة ب الالأ التش الاليع والتص الالوف يع الالوة س الالببها إىل التو يال ال ال الاللطوىل للتص الالوف يف
مناهضالالة التشالاليع ،فالالالطرق الصالالوفية كانالالت ق الد انتشالالرت بفعالالل الالاليفوي الالالدعااي املالالذهيب الالالذىل
افتعله ال لطان خلدمالة اهدافاله ،ومالذا كالان التصالوف يالدعم مالذها لصالا اخالر .3واة بعالد
ذلالك إىل حركالالة ارتداةيالالة جتالالاه الشالريعة تالالدعو إىل نبالالذ الوالالاهر واسالالتباحت احملرمالالات ،وعلالالى هالالذا
ايسالالاس اعتالالرب التشالاليع موقفالالا مؤس الالا مالالن التصالالوف عامالالة وبكالالن تل يصالاله بانالاله موق ال لهالالل
الش ال الريعة التقلي الالدىل .وعلي الاله ،ف الالان التش الاليع وق ال ال بوج الاله التص الالوف االخ الالذ يف االحن ال الراف بفع الالل
االست دا ال لطوىل له ،ال مطلث التصوف.
ال نكاة نلمس اثر للتصالوف ال الف يف الكتابالات املعاصالر  ،حيالث بالات التصالوف
لوثالالة و م الالة وبدع الالة واحنرافالالا ال ا الالد ل الاله مصالالدرا حب الالا كتاب الالات اجل الالابرىل وامثال الاله م الالن
املعاص الرين ،إال يف التشالاليع الالالذىل اخالالتل يف كلمالالا م باال اعيليالالة حالالىت بالالات املوق ال
من اإل اعيلية هو املوق من التشيع عموما.
وه الالل م الالن االنص الالاف املنهن الالي ان نؤاخ الالذ االش الالاعر اقيففت الاله بعال ال ف الالرقهم م الالن
اقشالالوية وامثاهلالالا ،فيكتالالا اجلالالابرىل مالالثال عالالن التصالالوف الشالاليعي وع الن اجلماعالالة ،وكالالان
التشالاليع ي الوازىل التصالالوف خبالالالف اجلماعالالة الالاليت ال تقلالالا االنق الالا إىل متصالالوفة وغ ال
متصالالوفة.واجلماعة عنالالده بريئالالة مالالن اق اليفاف مالالة التصالالوف كالالل ال الربا  ،والعن الالا ان
اجلالالابرىل ي تشالالهد يف كتاباتالاله بالالاقوال كبالالار املتصالالوفة مالالن ال الالنة ويتعمالالث فيهالالا ذلالالك يف
معرض حديثه عالن التصالوف الشاليعي وي التنت منهالا مالا يلالو لاله ان ين البه إىل التشاليع
ةون ان يكل ال ال نف ال الاله عنال الالا البحال الالث عال الالن املصال الالاةر الشال الاليعية الال الاليت ال الالدة النوال الالر إىل
التصوف.

 3وال يمنع من ذل ك ظهور بعض الطرق المنسوبة للتشيع ولو في نطاق ضيق جدا كالطريقة النور بخشية التي كانت ذات
طابع شيعي.
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ويكالالاة يكالالون اجلالالابرىل وامثالالاله معالالذورين فيمالالا وقع الوا فيالاله ،ذلالالك اننالالا إذا رجعنالالا إىل
املصالاةر الشاليعية االالد اناله ينالدر ان نقالالع علالى كتالاا اختصاصالالي يتحالث عالن التصالالوف
الشيعي ،بل االد كمالا هالااال مالن املالدونات الاليت الاجم التصالوف واملتصالوفة وقالد تقالد
اع الالاله م الالا يش ال إىل ذل الالك ،وم الالع ذل الالك يل الالو هل الالم ان يتش الالدقوا مبقول الالة ان التش اليع ه الالو
مص الالدر اهلرم الالية والغنوص الالية والتص الالوف والبااني الالة يف اإلس الالال  .م الالن هن الالا ف الالان النو الالر
املوضوعية اليت يدعيها الكتالاا احملالدثون ت التدعي مالنهم الرجالوع إىل املصالاةر الشاليعية
وليس ال نية كمياان يف االحتكا املوضوعي واملنطث العقال .
ويف هالالذا ا الالال تالالربز االمهيالالة القص الالو الالاليت تله الالا مؤلفالالات مثالالل كتالالاا ص لس الرار
الشالريعة وااالوار الطريقالالة وانالوار اققيقيالالةص لل الاليد حيالالدر االملالاليص وكتالالااص ك الالر اصالالنا
اجلاهليةص للفيل وف الكب مال صدرا الش ازىل وحنوها من مؤلفات ما زالالت مغمالور
تبحث عمن يايل الغبار الكثي عنها و رجها إىل حيا النور.
وبالالارس الكتالالاا ايخال ص ك الالر اصالالنا اجلاهليالالةص نقالالدا موجهالالا وتنو ال ا مالالؤارا مالالن
التصالالوف ال يكالالاة يكالالون م الالبوقا يف تالالاريخ التصالالوف بعامالالة ،قالالا بالاله احالالد رجالالاالت
التص الالوف الش الاليعة الكب الالار وش الالكل بالت الالايل قف الالا نوعي الالة و الالوال ج الالذريا يف النو الالر إىل
التصالالوف االالا جعالالل هالالذا الكتالالاا يعتالالرب حبالالث مفصالالال اساسالاليا مالالا بالالأ التصالالوف املنبالالوذ
والعرفان الصاعد الذىل يكاة يتوىل العقيد الكاملة يف النور الشيعية من التصوف.
يدعو مؤل الكتاا يف مطلع الديباجة إىل اقذر مالن ةاعالة كثال مالن النالاس يف
هالالذا الامالالان ويقصالالد بالالذلك الامالالان الالالذىل عاصالالره الالالذىل تفشالالت فيالاله لمالالات اجلهالالل
والعم الالا يف البل الالدان فه الالم يون الالون م الالع افالس الالهم ع الالن العل الالم والعم الالل ب الالاحتم متش الالبهون
باربالالاا التوحيالالد واصالالحاا التفريالالد ،ومالالا ذلالالك إال الحتالالم ترك الوا تعلالالم العلالالم والعرفالالان،
ورفضوا اكت اا العمل مبقتضى اقديث والقران.
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وبع ال ه الالؤال تش الالبثوا ب الالذيل ن الالاقا يف العل الالم والعرف الالان ،قاص الالر م الالثلهم يف العم الالل
واالبالالان ومالالع ذلالالك اةعالوا علالالم معرفالالة ومشالالاهد يف اقالالث ايوىل وجمالالاور املقامالالات عالالن
االح الوال ،والوص الالول إىل املعب الالوة ..وان ا احتالالم ال يعرف الالون شالاليئا مالالن ه الذه املعالالا إال
باالسامي واملعا .
ورمب الالا يق الالول بعض الالهم صايعم الالال ب الالاجلوارح ال وزن هل الالا ،وإمن الالا النو الالر إىل القل الالوا،
وقلوبن الالا واهل الالة حب الالا ا  ..وا الالا ت الالوض يف الش الالهوات والل الالذات ب الالالوواهر واالب الالدان ال
بالبواان والقلوا .فو يفة ال الك ايةق بالل الواصالل احملقالث لن ال يغلالث علالى نف اله
لب ال الواا ا اهال الالدات والرياضال الالات وخالفال الالات الال الالنفس وهواهال الالا يف لىل حال الالال مال الالا ةا يف
الدنيا ،كما كان حال النيب واالامة املعصومأ عم.
وسالالوف االالد  -وحنالالن تالالوض يف ايالالات الكتالالاا  -ان اهلالالاجس املعبالالارىل الالالذىل
يكالالم املص الالن عل الالى مالالد الصالالفحات التالي الالة ه الالو مي الاان العل الالم واملعرفالالة والعم الالل مب الالا
يقتضالاليه القالران وال الالنة ،فالشالريعة هالالي الطريالالث والالااة والغايالالة ،واملعرفالالة شالالرط لسالالاس يف
فهم الشريعة والعمل هبا.
وبالت الالايل ل الاليس هن الالا م الالن ميال الاان خ الالا يف اقك الالم عل الالى املتص الالوفة س الالو امليال الاان
العالالا ،وهو املعالالارف الشالالرعية والعمالالل بالالالقران وال الالنة .لالالذلك يمالالل املصالالن يف اكثالالر
مالالن موضالالع علالالى ايتلئالالك الالالذين توالالاهروا باملعرفالالة واةع الوا االحااالالة بالش الالرع ،لو نبالالذوا
العقل والشريعة جانبا ،بدعو عد امكان املعرفالة بشالي وان املعرفالة هالي اقنالاا..
هالالذه هالالي رسالالالة الكتالالاا الراي الالية ،وهالالي تعتالالرب ايسالالاس لكالالل ناعالالة صالالوفية عرفانيالالة
صحيحة بنور املؤل  ،وهذا ما سوف نلتم ه يف ايات الكتاا بوضوح كب .
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