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 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 
لو الصالال ، لو بالالف صالالوفة   ن الالبة إىل  لو الصالالفا ، ان يكالون الصالالويف مالالأخوذا مالالن لهالالل الصالالفة،

، لو غالال  الغالالوب بالالن املالالرم، لو مالالن كلمالالة سالالوفيا اليونانيالالة والالاليت تعالالف اقكمالالة، لو ان تكالالون لقبالالا  
 ذلك.

ويالر  جالان شالو فليالي يف كتاباله ص التصالوف واملتصالوفةص ان ارجالا اشالتقاقات التصالوف تالالرب  
الكملالالة بالصالالالوف وارتدااالاله   االنقطالالالاعم وهنالالا  اشالالالتقاق اخالالر يالالالرب  الكلمالالة بالصالالالفا  التطهالالالر، 
واملعىن الثالث للصوفية يرجالع اشالتقاقه اللغالوىل إىل اللفالظ اإلغريقالي سالوفيا لىل اقكمالة تلالم هالي 

خلصالالااا الثالثالالة ايساسالالية الالاليت يث هالالا معالالىن التصالالوف االنقطالالاع والتطهالالر واقكمالالة، وسالاليعمل ا
 التاريخ على ان ينوعها يف شىت اإلحنا  واالجتاهات.

ولئن اشتهر بأ لهل العلم ان التصوف مأخوذ من لبس الصوف مبا يعنياله ذلالك مالن ةاللالة 
ان ذلالالالالالك   يكالالالالالن ملحو الالالالالا  يف سالالالالال    علالالالالالى الاهالالالالالد واالنقطالالالالالاع عالالالالالن الالالالالالدنيا إىل ا  تعالالالالالاىل، إال

ايامالالة عم والصالالحابة ايوااالالل الالالذين مثلالالوا املعنويالالات العاليالالة والروحانيالالة القصالالو  يف اإلسالالال ، 
وإمنالالا كالالانوا يأخالالذون بالانيالالة ويالالدعون إىل التنمالالل بالالل  الالة نصالالو  تشالال  إىل ان ارتالالدا  الصالالوف 

لصالالوف مالالثال  لالاليس إال مالالن لالاليس مالالن ال الالنة يف شالالي . ومالالا كالالان يفعلالاله لهالالل الصالالفة مالالن ارتالالدا  ا
 جهة فقرهم وعوزهم.
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لثالال ت ةلالالة مالالن املقاربالالات الالاليت مالالن شالالأحتا ان تعالالأ علالالى  ديالالد مفهالالو  التصالالوف، كتعريفالاله 
هالالالال.م ان التصالالالوف لالالاليس ر الالالا  وال 265بأنالالاله   خلالالالثمي حيالالالث يالالالر  لبالالالو اق الالالأ النالالالورىل   ت

ه ابالالن خلالالدون بأنالاله علمالالا ، ولكنالاله خلالالث. وبيالالل الالالبع  إىل تعريالال  التصالالوف بالاهالالد، بينمالالا عرفالال
ح الالالالالن رعايالالالالالة ايةا مالالالالالع ا  يف ايعمالالالالالال الوالالالالالاهر  والباانالالالالالة بالالالالالالوقوف عنالالالالالد حالالالالالدوة مقالالالالالدما 
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 

عالالالن متالالالاع الالالالدنيا وايبا الالالا  الالالا باسالالالم  ضاملعالالالر  صن سالالالينا يف كتالالالاا اإلشالالالارات حيالالالث قالالالال  ابالالال
الااهالالالالالد، واملوا الالالالالا علالالالالالى فعالالالالالل العبالالالالالاةات مالالالالالن القيالالالالالا  والصالالالالاليا  وحنومهالالالالالا  الالالالالا باسالالالالالم العابالالالالالد، 
واملنصوف بفكر  إىل قدس اجلربوت م تدبا لشالروق نالور اقالث يف سالره  الا باسالم العالارف ص 

م يف تعريفاله املشالهور ص التصالوف ال.ه200ن معروف الكرخي   ت واىل هذا املعىن يومئ كل م
 صفا  ومشاهد ص.

ومالالن امللفالالت للنوالالر وجالالوة صالالعوبة يف تعريالال  التصالالوف، وان التعالالاري  الالاليت ذكرهالالا املتصالالوفة 
تعري  التصوف تعريفا علميا شامال ي التوعا كالل صالوره وجااياتاله، بالل قصالدوا    يقصدوا هبا

ة يف قوة معينة حمدوة فكل واحد مالنهم عالرب عمالا وجالد، ونطالث التعب  عن لحواهلم اخلاص هبا 
 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 

لالالذىل اصالالطبغت بالاله فمياهالالا عالالن غ هالالا مالالن املراحالالل وذلالالك ب الالبا لكالالل مرحلالالة اابعهالالا اخلالالا  ا
مالالالن تطالالالرف لصالالالحاا الناعالالالات ومالالاليلهم اخلالالالا  عالالالن الوسالالالطية املعتدلالالالة الالالاليت لمالالالر هبالالالا الالالالدين يف 
العالقة مع ا  تعاىل، وقد لة  ذلك إىل  هور نتو ات وتشوهات اعتربت فيما بعد عالمالات 

ن تالالالالالاريخ التصالالالالالوف املكتالالالالالوا تالالالالالاريخ فاصالالالالاللة للتمييالالالالالا بالالالالالأ املراحالالالالالل، ومالالالالالن هنالالالالالا يكالالالالالاة ان يكالالالالالو 
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لالحنرافالالالات والتشالالالوهات امليفاكمالالالة يف نطالالالاق الالالالريت  وامل الالاللكيات الالالاليت بكالالالن ان تصالالالور عالقالالالة 
 اإلن ان با  تعاىل.

وعلالالى هالالذا ايسالالاس سالاليطرت ناعالالة اخلالالوف واقالالان علالالى التصالالوف يف القالالرن الثالالا  للهنالالر  
واصالالطبغت هالالذه املرحلالالة بالالالدعو  ومالالا تالالاله بالشالالكل الالالذىل االالده عنالالد اق الالن البصالالرىل ولمثالالاله، 

إىل ص العالةص، و ص قطع العالاثص، و الفرار من الدنيا ص، و صاليأس مالن النالاس لتتنالاوز اينفالس 
 قلقها ويعوة إليها ان ها وصفايتها.

كمالالالا سالالاليطر علالالالى هالالالذه املرحلالالالة ناعالالالة اقالالالا والعشالالالث اإلهلالالالي، وذلالالالك مالالالع رابعالالالة العدويالالالة يف 
نالالر ، وقالالد تبلالالورت هالالذه الناعالالة الصالالوفية فيمالالا بعالالد مالالن خالالالل الثلالالث الثالالا  مالالن القالالرن الثالالا  لله

مالالنه  اسالالتقطاا كامالالل للالالنفس يف عالقتهالالا مالالع ا  تعالالاىل علالالى لسالالاس حماولالالة اال الالاة بالالاملطلث 
 تتمثل بالعشث اإلهلي.

ويكالالالالاة يكالالالالون مالالالالن ا مالالالالع عليالالالاله عنالالالالد البالالالالاحثأ بالالالالأن لول مالالالالن ت الالالالموا بالصالالالالوفية  هالالالالورا يف 
هالال.م، وعبالد  208م، وجابر بن حيان   ت  هال.150  ت  الكوفة، منهم لبو هاشم الكويف

هالالال.م وعلالالى الالالرغم االالا يوصالال  بالاله تصالالوف هالالؤال  مالالن التطالالرف، فقالالد وصالالفت 210الصالالويف   
هالالالذه املرحلالالالة يف املصالالالاةر ال الالالنية عمومالالالا  باالعتالالالدال، ورلت ان هالالالذه املرحلالالالة عبالالالار  عالالالن الاهالالالد 

لقالالر ن الكالالرن وانتهنالاله الرسالالول   الصالالاةر عالالن جالالوهر اإلسالالال  وحقيقتالاله واملوافالالث ملالالا ةعالالا إليالاله ا
  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 

 نالالذا  فقالالد ةعالالا اجلنيالالد البغالالداةىل لالالرب  اققيقالالة بالشالالريعة  لالاله ويبالالدو ان هالالذا االجتالالاه كالالان راانالالا  
يف هالالالذا ايمالالالر، ين  بالالاله واشالالالتهر عنالالاله قولالالاله  صمالالالن   يفالالالظ القالالالران ويكتالالالا اقالالالديث ال يقتالالالد 
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علمنالالالا هالالالذا مقيالالالد بالكتالالالاا وال الالالنةص، وقالالالد تالالالر  هالالالذا الالالالرب  تالالالأث ا  واضالالالحا  علالالالى التشالالالكالت 
 يل. الالحقة للتصوف نلم ه بوضوح عند ليب حامد الغاا

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.

لخالذت مالمالا التصالوف ص الفل الفي ص توهالر إىل العلالن،  ىلومع حلول القرن الثالالث اهلنالر 
ول واملشالالالاهد  وفكالالالر  العشالالالث اإلهلالالالي واملعرفالالالة املباشالالالر ، وكانالالالت سالالاليما مالالالع القالالالول باال الالالاة واقلالالال

املعرفالالالالة عنالالالالدهم ت الالالالمى الوجالالالالدان لو الالالالالذوق، وهالالالالي معرفالالالالة مباشالالالالر  تت طالالالالى العقالالالالل إىل اإلهلالالالالا  
املباشالالر، وتت طالالى الشالالريعة بطريقالالة املشالالاهد  القلبيالالة االالد بالالدايات هالالذا االجتالالاه بقالالو  عنالالد رابعالالة 

 ، اقالني.العدوية، احملاسيب، الب طامي، اجلنيد

إذا، تعالوة االهاصالالات ايوىل للتصالالوف الفل الفي إىل منتصالال  القالالرن الثالا  اهلنالالرىل، إال انالاله 
  يكتمالالل املنحالالى التصالالويف كفكالالر  فل الالفية ويف مالالذاها كاملالالة ومراتالالا منتومالالة للعالالا  الروحالالي 

م صالاحا فكالر  ص ال.هال261إال بعد حتاية القرن الثالا  اهلنالرىل، فالربز لبالو يايالد الب الطامي   ت 
م الالالالذىل تنت الالالا إليالالاله عقيالالالد  ص اقلالالالول ال.هالالال 309ا والفنالالالا م ولبالالالو منصالالالور اقالالالالني   ت الشالالال

 واال اةص.

علالالالالالى ان املرحلالالالالالة ال الالالالالابقة وان لالالالالالالث عليهالالالالالا التصالالالالالوف الفل الالالالالفي إال ان ذلالالالالالك ال يالالالالالرتب  
بالضالالرور  باالجتالالاه الفل الالفي الالحالالث والشالالامل لفالسالالفة اإلسالالال  ايوااالالل كالكنالالدىل، والفالالارايب 

ل إىل التصوف الروحي اده بوضوح يف فل فة ابن سالينا ص املشالرقيةص ملياهبم، فوابن سينا وإضرا
القاامالالة علالالى الالالذوق والكشالال ، والالاليت افتتحهالالا الفالالارايب ولبرزهالالا يف شالالكلها املمتالالاز ال الالهرورةىل 

 م صاحا كتاا صحكمة اإلشراقص.ال.ه587اقليب   ت 
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لالالالالوا علالالالالى التصالالالالوف ويف القالالالرنأ ال الالالالاةس وال الالالالابع  هالالالالر فالسالالالالفة ومفكالالالرون صالالالالوفيون اةخ
عقااالالالالد وتصالالالالورات فكريالالالالة كوحالالالالد  الوجالالالالوة واإلن الالالالان الكامالالالالل   إشالالالالراق ال الالالالهرورةىل االالالالا رفالالالالع 
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. 

      م ال الالالالالالالهرورةىل اقلالالالالالالاليبال.هالالالالالالال669هالالالالالالالذه املرحلالالالالالالالة هالالالالالالالي  ابالالالالالالالن عالالالالالالالريب   والوجالالالالالالالوه البالالالالالالالارز  يف 
         م، عبالالالد الكالالالرن اجليلالالاليال.هالالال580م ابالالالن افيالالالل   ال.هالالال669م ابالالالن سالالالبعأ   ال.هالالال587 

م، جالالالل الالالدين ال.هالال632م، ابالالن الفالالارض   ال.هالال605م، الشالالاعر فريالالد الالالدين العطالالار   ال.هالال26
العرفالالان النوالالرىل والعملالالي بشالالكله  م. وقالالد شالالهدت هالالذه املرحلالالة نالالوا  تشالالكلال.هالال672الرومالالي  

   املتداول يف عصرنا اقاضر.

بعالالالالد ذلالالالالك  هالالالالر التصالالالالوف بشالالالالكله االجتمالالالالاعي واملتمثالالالالل بالالالالالطرق والتنويمالالالالات اخلاصالالالالة، 
و ملث املتصوفة يف اخلوانث والاوايا والربااات والتكايا، وكان التصوف حالىت القالرن اخلالامس لو 

  موحالالد  لو غايالالة، دصالالغ   ال رابالال  بينهمالالا لو قاعالال ال الالاةس اهلنالالرىل بثالالل اجتاهالالا فرةيالالا  لو فرقالالا  
تبالالدة العقديالالة اإل اعيليالالة و  إال الاهالالد وعبالالاة  ا ، وبعالالد االحالالتالل االيالالويب ملصالالر وبالالالة الشالالا ، 

اليت كانت ترف  التصوف العتقاةهم انه يلغي ةور اإلمامة، وانتشار املالذها الشالافعي الالذىل 
وفية،  هالالالرت الطالالالرق الصالالالوفية، فكانالالالت للصالالالوفية فالالالتا البالالالاا علالالالى مصالالالراعيه لمالالالا  اقركالالالة الصالالال

خانقالالاه ص سالالعيد ال الالعدا ص الالاليت ةعمهالالا صالالالح الالالدين يف القالالاهر  وكانالالت لول خانقالالاه لس الالت 
يف مصالالالالالر. وخالالالالالالل العهالالالالالدين االيالالالالالويب واململالالالالالوكي بالالالالالرزت الطالالالالالرق الصالالالالالوفية ايساسالالالالالية، ولمههالالالالالا  

.. و ولالالالت الصالالالوفية مالالالن حركالالالة الشالالالاذلية، القاةريالالالة، القلندريالالالة، العي الالالوية، املولويالالالة، النقشالالالبندية
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 
م، ال.هال632م، ابالن الفالارض املصالرىل  ال.ه627يا ، الشيخ فريد الدين العطار   هؤال  عمر اخل

م، نالور الالدين ال.ه791م، سعدىل الش ازىل، حافظ الش ازىل  ال.ه672جالل الدين الرومي   
 م، جمد الدين سنااي، فرةوسي...ال.ه898عبد الرمحن جامي   

ات الدينيالة والفل الالفية يالر  امل تشالرقون ان التصالالوف اإلسالالمي اسالالتمد عناصالره مالن اقضالالار 
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 

وجالالوة فل الالفة الفالالي  والالاليت سالالوف االالد خطواهالالا العريضالالة يف فل الالفة ابالالن عالالريب حالالول وحالالد  ال
واققيقة احملمدية وليضالا يف اقكمالة االشالراقية عنالد شالهاا الالدين ال الهرورةىل الالذىل جعالل مالن 
ا  نالالورا لونالالوار، 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 

آلراميالالة مثالالل الهالالوت، ناسالالوت، رمحالالوت، رهبالالوت، وحنوهالالا. ونوالالا  الرهبنالالة الالالذىل يقالالو  علالالى وا
احتقالالار البالالدن، وهنالالر الالالدنيا، واعتالالاال النالالاس، واالمتنالالاع عالالن الالالاواني، والرضالالا بالقليالالل مالالن لبالالاس 
واعالالا . واقلوليالالة، وهالالي حلالالول الالهالالوت يف الناسالالوت، وقالالد بالالرزت هالالذه اقلوليالالة عنالالد اقالالالني 

شالالابه يف الالالدعو  إىل احملبالالة، وهالالو مالالذها رابعالالة العدويالالة املعرفالالة بالعشالالث اإلهلالالي الب الالطامي، والت
ولخالال 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 

لالالوق خلقالاله ا  ومنالاله تفرغالالت كالالل امل لوقالالات ايخالالر ، تشالالبه إىل اققيقالالة احملمديالالة، وانالاله لول خ
حالالد بعيالالد مالالا ورة يف الكتالالاا الاراةشالاليت ص زنالالدا اف الالتاص. كمالالا ان هنالالا   شالالبها   كبالال ا  بالالأ بعالال  
التعاليم الصوفية والاهد والرهبنة يف الديانالة املانويالة، كمالا يشالبه الاهالد والقناعالة والنهالي عالن ذبالا 

كيالة. كمالا ان معوالم مشالالايخ الصالوفية الكبالار كالانوا مالن الفالرس  كالال براهيم  اقيالوان يف الديانالة املاة 
بالالن ايةهالالم وليب يايالالد الب الالطامي، ومعالالروف الكرخالالي، وشالالقيث البل الالي، وحالالا  ايصالالم، وسالالهل 
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الت الالاليفىل، واجلنيالالالد، واقكالالاليم اليفمالالالذىل، واقالالالالني، والغالالالاايل، وال الالالهرورةىل الفيل الالالوف... ومالالالن 
ابه اقاصالل بالأ بعال  تعالاليم التصالوف والفل الفات الدينيالة ذلك التأث  الصيف املتمثل يف التش

الصالالينية القدبالالة، فقالالد عالالرف عالالن كونفوشالاليوس قولالاله  كالالل شالالي    الالره اإلن الالان بكالالن تعويضالاله 
إال الوقت وكان الوت ه الفيل وف الصيف من ذوىل االجتاه الصالويف البالارز، يالؤمن بضالرور  تالر  

اجل الم كالي ي التطيع اإلن الان االتصالال  العمل وشؤون اقيا  والت لي عن الشالهوات وحاجالات
بالص التاوىلص   القدر  الغيبية اليت جيا االبان هبام.. ومن ذلالك التالأث  اهلنالدىل املتمثالل يف وجالوة 

التصويف ومعتقدات فالرق الربامهالة والبوذيالة اهلنديالة، ففالي العقيالد  الربمهيالة ةعالو   يمتشابه بأ تعال
 الاة بالالروح الكليالة ص الربامهالاص كمالا ان القالول إىل ختليا الالنفس مالن ساليطر  اجل الد وال العي لال

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 

فصالالال للالالروح عالالن عالالا  االبالالدان، وا اةهالالا ةنالالس البالالدن حالالىت ترقالالى يف الكمالالال وصالالوال إىل االن
 بالروح الكلية للعا .

ان كالالالان مالالالا تقالالالد  مالالالن مالالالؤثرات خارجيالالالة ال يوجالالالد ةليالالالل علالالالى كونالالاله مالالالؤثرا  مباشالالالرا  يف نشالالالأ   
التصوف اإلسالمي سو  ما يوهر من جمرة التشابه يف بعال  التفاصاليل وااللتقالا  العالابر االا ال 

ان التالالدقيث يف ايمالالر باملعالالاي  العلميالالة، كمالالا يالالر  بعالال   يفيالالد علمالالا ال يصالاللا ةلالاليال  قااعالالا ، بالالل
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 

ت إىل اققيقالالة بصالاللة، ويالالر  ان مالالا يالالربهن علالالى ايمالالر بأنالاله الالالو  بأوهالالا  ملفقالالة واةعالالا ات ال  الال
التحيالالالا يف ةراسالالالة امل تشالالالرقأ هالالالو ان كالالالل مالالالا يتصالالالورونه امالالالرا  ح الالالنا يف اإلسالالالال  يرجعونالالاله إىل 

لاله اصالال لو اخالر غال  اسالالمي، وال توجالد صالور  غال   مصدر اجنيب وجيالا عنالدهم ان يلتم الوا
 عمى.امينة للبحث العلمي اكثر سو ا  من هذا التعصا الطاافي اال



 8 

ان النا ر يف ايات القر ن الكرن، واحاةيث الناليب   م، ومالا تناقلاله ايامالة  عم مالن اقالوال  
ومارسالالالوه مالالالن افعالالالال، سالالاليما حتالالال  البالغالالالة والصالالالحيفة ال الالالناةية، وكيفيالالالة سالالاللو  اخلالالالوا  مالالالن 
االصالالالحاا واالتبالالالاع جيالالالد يف كالالالل ذلالالالك معينالالالا ال ينضالالالا ومالالالنهال عالالالذبا اجاجالالالا قركالالالة العرفالالالان 

الشهيد مطهرىل يف فصالل  جالذور العرفالانم مالن كتاباله العرفالان  ت الا ل بعال   قولياإلسالمي. 
امل تشالالالرقأ عالالالالن ال الالالبا احملالالالالر  ييب ذر يف معارضالالالة الوالالالالاملأ يف عصالالالره، كالالالالان هالالالؤال  بصالالالالدة 
الباحث عن عامل خارني عا  اإلسال  ةفع ابا ذر وحركاله يف هالذا ا الال. يقالول جالورني جالرةاق 

العدالة االن الانيةص متعنبالا  مالن هالؤال  امل تشالرقأ  ان امل يحي يف كتاا ص االما  على صوت 
ذلالالك مثالالل الالالذىل نالالراه قالالرا النهالالر لو شالالاائ البحالالر   نت الالا ل مالالن ايالالن احضالالر هالالذا الشالال ا 
املا ، ونت ا ل عن مصدر املا  متناهلأ النهالر لو البحالر. مالن ايالن بكالن ييب ذر ان ي التلهم 

وع العرفالان فامل تشالرقون يبحثالون عالن خارني عالا  اإلسالال ، نفالس هالذا الواقالع نشالاهده يف موضال
مصدر ومنبع اخر غ  اإلسال  اهلم وحر  عال  املعنويات يف العرفالان غالافلأ لو متغالافلأ عالن 
هالالالذا البحالالالر العوالالاليم، ابكننالالالا ان ننكالالالر كالالالل هالالالذه املصالالالاةر بالالالد ا مالالالن القالالالر ن الكالالالرن واالحاةيالالالث 

يت قالالالالالالدمها اولئالالالالالالك واخلطالالالالالالا واالحتناجالالالالالالات واالةعيالالالالالالة وال الالالالالال   لنؤيالالالالالالد بعالالالالالال  الفرضالالالالالاليات الالالالالالال
امل تشرقون وابتاعهم. وق ن اقظ فقد جا  اخ ا  افراة مثل نيكل ون االنكليالاىل وماسالينيون 
الفرن الالالي مالالالن الالالالذين كانالالالت هلالالالم مطالعالالالات واسالالالعة يف العرفالالالان اإلسالالالالمي ليعيففالالالوا بصالالالراحة ان 

القالر ن املصدر االصلي للعرفان اإلسالمي هو القر ن وال النة، يقالول نيكل الون  اننالا نشالاهد يف 
 تلك االيات اليت تقول  

 ا  نور ال موات واالرض ،وهو االول واالخر ، ال اله إال هو    كالل مالن عليهالا
لقالالد خلقنالالا اإلن الالان ونعلالالم مالالا توسالالوس بالاله نف الاله وحنالالن   ،نف الالت فيالاله مالالن روحالالي  ،فالالان

 لاله نالورا فمالا لاله ومالن   جيعالل ا  اينمالا تولالوا فالثم وجاله ا  ، و اقالرا إلياله مالن حبالل الوريالد
 . من نور
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ويف اققيقالالة فالالان اصالالل وبالالالذر  التصالالوف يف هالالذه االيالالات، فالالالالقر ن   يكالالن عنالالد الصالالالوفيأ 
ايوااالالالل جمالالالرة كلمالالالات مالالالن ا ، بالالالل وسالالاليلة للقالالالرا منالالاله، وبواسالالالطة العبالالالاة  والتعمالالالث يف االجالالالاا  

صالالالوفيون ي الالالعون امل تلفالالة للقالالالر ن، وخاصالالالة تلالالالك االيالالات اللطيفالالالة الالالاليت تالالالرتب  بالالاملعراني، كالالالان ال
 للوصول  إىل تلك اقالة الصوفية للنيب و ققها يف ذوا م.

جيالالالا علالالالى ال الالالالك ان يقطالالالع يف اريقالالاله إىل ا  مالالالا اصالالالطلا عليالالاله باملقامالالالات واالحالالالالوال، 
واملقامات مكاسا واالحوال مواها، وال الك جيا عليه بالرياضة وا اهد  ان يصالل علالى 

واه جيا علياله االرتقالا  إىل مقالا  اخالر، امالا اقالال فهالو حملالات املقا ، ويبقى فيه، وينه اتى بشر 
 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  

وة فيالالاله، التوبالالالة  وهالالالي الرجالالالوع عمالالالا كالالالان مالالالذموما يف الشالالالرع إىل مالالالا هالالالو حممالالال .1
وال الالالك جيالالا ان يتالالوا توبالالة نصالالوحا مالالن ةيالالع االمالالور امل الفالالة للشالالريعة، فالالاذا تالالاا 

 فقد  قث الرجوع إىل اخلالث.

الورع  وهو االبتعالاة عالن ةيالع الشالبهات، وعمالا ال ينفالع، فهالو االحتالااز مالن   .2
 .اخلالثكل شي  ما عدا 

ض القلالا عنهالا، وهالو واجالا الاهد  وهو ابعاة الرغبة عن متالاع الالدنيا واعالرا .3
 يف اقرا  وحالل يف الفضيلة.

الفقر  وهو االحتياني لل الالث تبالار  وتعالاىل وعالد  االحتيالاني ملالن سالواه. ومالن  .4
 وصل إىل مقا  الفقر اصبا ال يتاني إال إىل اخلالث تعاىل وغنيا  عن كل ما عداه .
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ل الصالالالرب  وهالالالو يطهالالالر الالالالنفس مالالالن ةيالالالع الالالالوان الولمالالالات والكالالالدورات واالمالالالا .5
 واالما ، وبيفكها للتعلقات  لا القلا.

التوكل  وهو ان يكون اإلن ان بيد اخلالث مثل امليت بيد الغ ال، يفعالل باله  .6
مالالالالا يريالالالالد، ال بلالالالالك جتاهالالالاله اراة  وال تالالالالدب ا وال حركالالالالة، وهالالالالو ال ينالالالالايف ال الالالالعي والعمالالالالل 

 والتوسل بايسباا.

 الرضا  مقا  الرضا مقا  الواصلأ وليس منال ال الكأ. .7

 واالحوال املشهور  عند الصوفية عشر  وهي ح ا ما ذكر يف ص اللمعص.

املراقبالة  علالالم العبالالد بالالااالع الالالرا سالالبحانه عليالاله، فاسالالتدامته هلالالذا العلالالم  .1
 مراقبة لربه.

القرا  استغراق وجالوة ال الالك وقرباله مالن ا  تعالاىل، وهالذا يصالل مالن  .2
فيالالاله عالالالن نف الالاله  خالالالالل االبتعالالالاة عالالالن الصالالالفات النف الالالانية، إىل اقالالالد الالالالذىل يغيالالالا

 ويصل إىل الفنا .

احملبالالالة  هالالالي االراة ي مبعالالالىن اراة  التقالالالالرا والتعوالالاليم   ، وت الالالتلا  احملبالالالالة  .3
ااعالالالالة املالالالالوىل يف كالالالالل شالالالالي ، وان تكالالالالون اراةتالالالاله وكالالالالل مالالالالا  تالالالالار يف الالالالالا رضالالالالا 

 احملبوا.

اخلالالالالوف  وهالالالالو اناعالالالالاني القلالالالالا وان الالالالالخه مالالالالن امأنينالالالالة االمالالالالن بتوقعالالالاله  .4
 امكان حصول مكروه.
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 مل برمحة ا  وعفوه.الرجا   اال .5

الشوق  هيا  ةاعية لقا  احملبوا يف نفالس احملالا، ويصالل الشالوق بعالد  .6
 احملبة.

 داالنالالس  التالالذاذ البالالاان بالالالنور إىل كمالالالال ةالالال احملبالالوا، ويصالالل بعالالال .7
 الشوق.

االامئنالالالان  بالالالذكر اقالالالالث تعالالالاىل، فالالالالذكر يطمالالالالئن ال الالالالك، و لالالالث فيالالالاله  .8
 اليقأ، ويؤهله للمشاهد .

 ة اقث تعاىل ببص   القلا.املشاهد   ريتي .9

اليقالالالالأ  العلالالالالم اإلهلالالالالي امل الالالالتوةع يف القلالالالالوا، وهالالالالو ريتيالالالالة العيالالالالان بقالالالالو   .10
 االبان ال حبنة الربهان.

وان كان  ة مالحوات علالى هالذه املراحالل ال اللوكية املتبعالة، فهالي ان التعبال  عنهالا 
ن كتالاا بعدة معأ امنا هو االةال وليس التفصيل، واال فان تعداة الطرق  تلال  مال

آلخالالر، فبعضالالها يشالال  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

ية العالقة بأ التصوف والتشيع على اكثر من صالعيد، وةونالت يف هالذا لث ت قض
ا ال املؤلفات العديد ،  ثلت فيها االرا  والنوريات املتفاوتة سلبا  واجيابالا ، فأسالا ت 
التقالالالدير يف الوصالالالل والفصالالالالل بينهمالالالا غالبالالالالا ، وقالالالد  حضالالالت بعالالالال  هالالالذه املؤلفالالالالات يف 

ع، ككتالالالايب   الصالالاللة بالالالأ التصالالالوف البحالالالث عالالالن ابيعالالالة العالقالالالة بالالالأ التصالالالوف والتشالالالي
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.

مبالالذها ةون اخالالر، فالشالاليعة هالالذا، وينبغالالي ان نعلالالم ابتالالدا   ان التصالالوف ال خبالالتا 
مالنهم متصالالوفة ومالالنهم غالال  متصالالوفة، واملتصالالوفة فالاليهم الشالاليعة وفالاليهم غالال  الشالاليعة. واذا  
كالالالالان املتصالالالالوفة مالالالالن الشالالالاليعة هالالالالم قلالالالالة بالن الالالالبة إىل املتصالالالالوفة ال الالالالنة حب الالالالا مالالالالا نقالالالالل 

. فهذا يرجع إىل اعتبالارات تار يالة معينالة 1امل تشرق نيكل ون عن عبد ا  االنصارىل
تالالالاريخ سالالاللبا، كمالالالا يرجالالالع إىل االعتبالالالارات اخلاصالالالة الالالاليت كانالالالت  كالالالم   كمالالالت بالالالذاكر 

ذهيب حب الالالالالالالا ، ومفهالالالالالالالو  التصالالالالالالالوف يف التصالالالالالالالني  املالالالالالالال2النوالالالالالالالر  إىل مفهالالالالالالالو  التشالالالالالالاليع
االسالالتعماالت املتعاقبالالة واملتقلبالالة واملتفاوتالالة، ومهمالالا يكالالن، لالاليس التصالالوف مالالذها مالالن 

. نعالالم اخالالذ مالالذاها ال الالنة، كمالالا لالاليس هالالو فرقالالة م الالتقلة عالالن سالالاار الفالالرق االسالالالمية
التصالالالوف اابعالالاله صال الالالفص حالالالأ انالالالتوم يف االالالرق، و ثالالالل يف خوانالالالث، وذلالالالك السالالالباا 

 سلطوية ال مذهبية تعوة إىل زمن االيوبيأ واملماليك  ديدا.

                                                           

 نقل عنه قوله: كل من القي شيخ صوفي عرفتهم شيعيان اثنان او اكثر. 1 

وعلى سبيل المثال كان التشيع يطلق على محبي امير المؤمنين )ع( ولو لم يكن المحب معتقدا باصول المذهب، ف  2 

 يحين كان يعتبر االخير رافضي. هذا في الذهنية العامة للعامة.
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 :الوصل إشكالية

واالالا يثالال  االنتبالالاه يف جمالالال ترسالاليم العالقالالة بالالأ التشالاليع والتصالالوف ان هالالذه العالقالالة   
نوالالر  مالالن التصالالوف سالالوةاوية، اليالالث تكالالون كانالالت ختضالالع للموقالال  مالالن التصالالوف، وح

فانه جيرىل رب  التصوف بالتشيع ربطا مفتعال يقالو  علالى جمالرة التشالابه العالابر ولالو مالن 
بعالال  الوجالالوه  اإلمامالالة والقطبيالالة، العصالالمة واقفالالظ، املهدويالالة، زيالالار  االوليالالا ..م. ويف 

امالالا عالالن ال تكالالون النوالالر  فيهالالا إىل التصالالوف سالالوةاوية، ي الالتبعد التشالاليع   الالالذىل الا الال
 جماالت البحث.

إذا ، فقالالد عمالالدت الدراسالالالات القدبالالة واملعاصالالالر إىل تصالالوير اقالالالدب العالاقالالي بالالالأ 
التشالالالالالالاليع والتصالالالالالالالوف تصالالالالالالالويرا مشالالالالالالالبوها يف الغالالالالالالالالا، فاسالالالالالالالا ت إىل املعالالالالالالالاي  العلميالالالالالالالة 
 واملوضوعية يف الوصل والرب  على حنو كان اهلدف صمّ ي اص وموجها منذ البد .

ني الطوسالالي يف كتابالاله اللمالالع خلالالث الصالالوفية وعلمهالالم ومهمالالا يكالالن، فقالالد ربالال  ال الالرا 
باالمالالا  علالالي  عم، مهمالالال للفالالرق الفالالارق يف هالالذا ا الالال، فاالامالالة اعطالالوا العلالالم اللالالد  
 الختصاصهم مبهمة خالفالة الرسالول  م يف قيالاة  امل اللمأ ةينيالا وةنيويالا، واملتصالوفة 

حاا كبقيالالالة النالالالاس يصالالاللون علالالالومهم بالك الالالا.. وهالالالم لصالالالحاا احالالالوال ال لصالالالهالالم  
علالالو  كمالالا يقالالول ال الالراني نف الاله. والعلالالم اللالالد  ين الالا عنالالد الشالاليعة إىل ايامالالة االثالالف 

 تقول به الصوفية ال  صره بعدة معأ. لذىلعشر، يف حأ ان العلم اللد  ا

ومالالالن جهالالالة ثانيالالالة ربالالال  عبالالالد الالالالرمحن بالالالن خلالالالدون يف صاملقدمالالالةص مفهالالالو  قطالالالا عنالالالد 
للم احة الاليت تفصالل بينهمالا، فالقطالا  املتصوفة مب الة اإلمامة عند الشيعة، متناوزا
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عنالالد الصالالوفية ييفبالالع علالالى الكالالة باانيالالة اصالالطنعها املتصالالوفة، بينمالالا االمالالا  عنالالد الشالاليعة 
 يرعى امور امل لمأ ال ياسية والدينية.

ومالالالن جهالالالة ثالثالالالة اسالالالتغل امحالالالد امالالالأ يف كتابالالاله صضالالالحى اإلسالالالال ص فكالالالر  مهدويالالالة 
لالك مالن القفالا فالوق اققالااث والوقالااع مو فا هلا يف خدمة الفكالر الصالويف، مالع مالا يف ذ

القاامة، ال اقل فان املهدويالة لي الت مالن اختصالا  الشاليعة، بالل هالي عقيالد  اسالالمية 
 يؤمن هبا ةيع امل لمأ من حيث اصل املعتقد.

ومالالالن جهالالالة رابعالالالة ذهالالالا كامالالالل مصالالالطفى الشالالالييب يف كتابالالالة صالصالالاللة بالالالأ التصالالالوف 
وزيالالالالار  قبالالالالور االوليالالالالا  عنالالالالد  والتشالالالاليعص إىل ربالالالال  التصالالالالوف بفكالالالالر  العصالالالالمة والشالالالالفاعة

الشالالالاليعة. متنالالالالاهال حقيقالالالالة ان العصالالالالمة عنالالالالد الشالالالاليعة وان كالالالالان يقابلهالالالالا اقفالالالالظ عنالالالالد 
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.

احملالالاوالت ت الالتند يف الالالرب  بالالأ التصالالوف والتشالاليع علالالى جمالالرة التشالالابه  وعليالاله فهالالذه
العالالالالالابر، وذلالالالالالك مالالالالالن خالالالالالالل العبالالالالالث باملفالالالالالاهيم اخلاصالالالالالة بعيالالالالالدا عالالالالالن املعالالالالالاي  العلميالالالالالة 
املوضالالالوعية، اذ جمالالالرة التشالالالابه ال جيعالالالل احالالالد الفالالالرقأ مالالالرتب  بالالالاالخر هالالالذا النحالالالو مالالالن 

شالالابه مالالع غ هالالا مالالن مالالذاها لالالو املالالذاها االسالالالمية مالالن ت االرتبالالاط، واال فالالال تكالالاة 
االةيالالان ايخالالر  يف تنويعا الالا العامالالة ولالالو يف بعالال  الوجالالوه، وال يعالالف ذلالالك بالضالالرور  

 وجوة ارتباط بينهما كما ال  فى على املنص  اللبيا.

 

 :اشكالية الفصل
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كمالالا وقالالع اللغالال  يف الالالرب  بالالأ التصالالوف والتشالاليع، وقالالع ايضالالا يف الفصالالل بينهمالالا، 
ل بالأ التشاليع والتصالوف علالى لسالاس موقال  ايامالة عم فقد ذهالا الالبع  إىل الفصال

الالالراف  للتصالالوف، م الالتندين يف ذلالالك إىل الرصالالد الكبالال  يف بيانالالات ايامالالة عم الالاليت 
يتنلالالى فيهالالا املوقالال  الالالراف  للتصالالوف بوضالالوح، مالالن تلالالك البيانالالات ص احتالالم اعالالدايتنا، 

الاليهم ساليكون اقوامالا يالدعون حبنالا وبيلالون و فمن مال اليهم فهو منهم ويشر معهم، 
ويتشبهون هبم ويلقبون انف هم بلقبهم واقواهلم، إال فمالن مالال الاليهم فلاليس منالا، وانالا 
منالاله بالالرا  ومالالن تنكالالر هلالالم ورة علالاليهم، كالالان كمالالن جاهالالد الكفالالار بالالأ يالالدىل رسالالول ا  

إىل  او قالال  مص. لو صال يقالالول بالتصالالوف احالالد إال خلدعالالة لو ضالالاللة ومحاقالالةص لو صال تلت
، ف ربالالالالوا قواعالالالالد الالالالالدين يتاهالالالالدون لراحالالالالة االج الالالالا  هالالالالؤال  اخلالالالالداعأ فالالالالاحتم شالالالاليااأ

يتنوعالالون عمالالرا حالالىت يرخالالوا االركالالان محالالرا، ال يهللالالون إال و ويتهحالالدون لصالاليد االنعالالا  
قلالالا الالالدفناس  الغالاليبم،  سلغالالرور النالالاس، وال يقللالالون الغالالذا  إال ملنالالع الع الالاس واخالالتال

الالالالالالرقا ويتكلمالالالالالون بالالالالالامالاهم يف اقالالالالالا ويطرحالالالالالوحتم بالالالالالاةالاهم يف اجلالالالالالا، اوراةهالالالالالم 
الالالالاليفل والتغنيالالالالة، فالالالالال يتالالالالبعهم إال ال الالالالفها ، وال يعتقالالالالد هبالالالالم إال  ولذكالالالالارهموالتصالالالالدية، 

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 
ث، اما إذا كانت تنبذ لصحاا ال لوكيات املنحرفة يف عالا  التصالوف التصوف باملطل

والالالاليت كانالالالت سالالالااد  زمالالالن ايامالالالة عم، فاحتالالالا تكالالالون حينئالالالذ واراة  علالالالى حنالالالو القضالالالية 
 اخلارجية ال اققيقية كما قد ي تفاة من القراان احملتفة هبا.

وافالالالر  مالالالن كتالالالا واذا انتقلنالالالا مالالالن الناحيالالالة الرواايالالالة إىل الناحيالالالة التار يالالالة، االالالد كثالالالر  
ومصالالالنفات شالالاليعية كتبالالالت بعنالالالوان صالالالالرة علالالالى الصالالالوفيةص، وهالالالي ال تبتعالالالد عالالالن التوجيالالاله 
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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، 

عو  االسالالالالمية والالالاليت  تالالالد خالالالالل القالالالرن االول هنالالالرىل، كالالالان ففالالالي مرحلالالالة  هالالالور الالالالد
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 

قبيالالالالل ليب ذر النالالالاليب  م نف الالالاله، واالامالالالالة عم، وةلالالالالة مالالالالن الصالالالالحابة واخلالالالالوا ، مالالالالن 
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 

  عالالالن بعالالالذ هالالالؤال  كمالالالا يف قصالالالة مهالالالا  الالالالذىل قضالالالى نتينالالالة تالالالأثره الرواايالالالة اشالالالارات عالالالابر 
ربيالالالع بالالالن البوصالالال  املتقالالالأ يف خطبالالالة امالالال  املالالالؤمنأ علالالالي بالالالن ليب االالالالا عم، ومالالالنهم 

خثيم خال مها  واحد الاهاة الثمانية الذىل صعث ووقالع مغشاليا علياله عنالدما  الع قولاله 
نهم اويالس القالر  الالذىل ، ومالإذا رل م من مكان بعيالد  عالوا هلالا تغيوالا وزفال اتعاىل  

، وامثال هالؤال  ان يو  الفصل ميقاتكمشهث شهقة غاشية عندما  ع قوله تعاىل  
كثر ان عاشوا الروحانية االسالالمية العاليالة مبالا تلقالوه مالن مالوالهم علالي بالن ليب االالا 

  عم.

ومالالالن اجلالالالدير بالالالالذكر ان التصالالالوف الشالالاليعي ازةهالالالر ابالالالان اقكالالالم الصالالالفوىل يف ايالالالران والالالالذىل 
د مالالالذها التشالالاليع مالالالذهبا ر يالالالا للدولالالالة، فقالالالد شالالالنعت الدولالالالة الصالالالفوية مالالالن انتشالالالار هالالالذا اعتمالالال

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 

. وصالاةف املالذها البالااف يف ايالران تربالة خصالبة صالالة للنمالو واالزةهالار. املنحى العرفا  مالنهم
  مالالا ليالالث ان اصالالابه الضالالمور والالالذبول لمالالا  سالاللطان الفقالاله املتمالالدن  نالالذا . وبالالذلك يتضالالا ان 



 17 

القطيعالالالالة الطاراالالالالة بالالالالأ التشالالالاليع والتصالالالالوف يعالالالالوة سالالالالببها إىل التو يالالالال  ال الالالاللطوىل للتصالالالالوف يف 
د انتشالالرت بفعالالل الالاليفوي  الالالدعااي املالالذهيب الالالالذىل مناهضالالة التشالاليع، فالالالطرق الصالالوفية كانالالت قالال

. واة  بعالد 3افتعله ال لطان خلدمالة اهدافاله، ومالذا  كالان التصالوف يالدعم مالذها لصالا  اخالر
ذلالك إىل حركالالة ارتداةيالالة جتالالاه الشالالريعة تالالدعو إىل نبالالذ الوالالاهر واسالالتباحت احملرمالالات، وعلالالى هالالذا 

تل يصالالاله بانالالاله موقالالال  لهالالالل ايسالالالاس اعتالالالرب التشالالاليع موقفالالالا مؤس الالالا مالالالن التصالالالوف عامالالالة وبكالالالن 
الشالالالالريعة التقليالالالالدىل. وعليالالالاله، فالالالالان التشالالالاليع وقالالالال  بوجالالالاله التصالالالالوف االخالالالالذ يف االحنالالالالراف بفعالالالالل 

 االست دا  ال لطوىل له، ال مطلث التصوف.

ال نكاة نلمس اثر للتصالوف ال الف يف الكتابالات املعاصالر ، حيالث بالات التصالوف 
جلالالالابرىل وامثالالالاله مالالالن لوثالالالة و مالالالة وبدعالالالة واحنرافالالالا ال االالالد لالالاله مصالالالدرا حب الالالا كتابالالالات ا

املعاصالالرين، إال يف التشالالاليع الالالذىل اخالالالتل  يف كلمالالا م باال اعيليالالالة حالالىت بالالالات املوقالالال  
 من اإل اعيلية هو املوق  من التشيع عموما.

وهالالالالل مالالالالن االنصالالالالاف املنهنالالالالي ان نؤاخالالالالذ االشالالالالاعر    اقيففتالالالاله بعالالالال  فالالالالرقهم مالالالالن 
ن اجلماعالالة، وكالالان اقشالالوية وامثاهلالالا، فيكتالالا اجلالالابرىل مالالثال عالالن التصالالوف الشالاليعي وعالال

التشالاليع يالالوازىل التصالالوف خبالالالف اجلماعالالة الالاليت ال تقلالالا االنق الالا  إىل متصالالوفة وغالالال  
متصالالالوفة.واجلماعة عنالالالده بريئالالالة مالالالن اقالالاليفاف  مالالالة التصالالالوف كالالالل الالالالربا  ، والعنالالالا ان 
اجلالالابرىل ي تشالالهد يف كتاباتالاله بالالاقوال كبالالار املتصالالوفة مالالن ال الالنة ويتعمالالث فيهالالا ذلالالك يف 

لشاليعي وي التنت  منهالا مالا يلالو لاله ان ين البه إىل التشاليع معرض حديثه عالن التصالوف ا
ةون ان يكلالالالال  نف الالالالاله عنالالالالا  البحالالالالالث عالالالالن املصالالالالالاةر الشالالالاليعية الالالالالاليت  الالالالدة النوالالالالالر  إىل 

 التصوف.

                                                           

ك ظهور بعض الطرق المنسوبة للتشيع ولو في نطاق ضيق جدا كالطريقة النور بخشية التي كانت ذات وال يمنع من ذل 3 

 طابع شيعي.
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ويكالالاة يكالالون اجلالالابرىل وامثالالاله معالالذورين فيمالالا وقعالالوا فيالاله، ذلالالك اننالالا إذا رجعنالالا إىل 
ث عالن التصالالوف املصالاةر الشاليعية االالد اناله ينالدر ان نقالالع علالى كتالاا اختصاصالالي يتحال

الشيعي، بل االد كمالا هالااال مالن املالدونات الاليت  الاجم التصالوف واملتصالوفة وقالد تقالد  
ع هالالالو ياعالالالاله مالالالا يشالالال  إىل ذلالالالك، ومالالالع ذلالالالك يلالالالو هلالالالم ان يتشالالالدقوا مبقولالالالة ان التشالالال

مصالالالدر اهلرم الالالالية والغنوصالالالية والتصالالالالوف والباانيالالالة يف اإلسالالالالال . مالالالن هنالالالالا فالالالان النوالالالالر  
ا احملالدثون ت التدعي مالنهم الرجالوع إىل املصالاةر الشاليعية املوضوعية اليت يدعيها الكتالا

 وليس ال نية كمياان يف االحتكا  املوضوعي واملنطث العقال .

ويف هالالالذا ا الالالال تالالالربز االمهيالالالة القصالالالو  الالالاليت  تلهالالالا مؤلفالالالات مثالالالل كتالالالاا ص لسالالالرار 
الشالالريعة وااالالوار الطريقالالة وانالالوار اققيقيالالةص لل الاليد حيالالدر االملالاليص وكتالالااص ك الالر اصالالنا  

جلاهليةص للفيل وف الكب  مال صدرا الش ازىل وحنوها من مؤلفات ما زالالت مغمالور  ا
 تبحث عمن يايل الغبار الكثي  عنها و رجها إىل حيا النور.

وبالالارس الكتالالاا ايخالال  ص ك الالر اصالالنا  اجلاهليالالةص نقالالدا موجهالالا وتنوالال ا مالالؤارا مالالن 
بالالاله احالالالد رجالالالاالت التصالالالوف ال يكالالالاة يكالالالون م الالالبوقا يف تالالالاريخ التصالالالوف بعامالالالة، قالالالا  

التصالالالالوف الشالالالاليعة الكبالالالالار وشالالالالكل بالتالالالالايل قفالالالالا  نوعيالالالالة و الالالالوال جالالالالذريا يف النوالالالالر  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.

لع الديباجة إىل اقذر مالن ةاعالة كثال   مالن النالاس يف يدعو مؤل  الكتاا يف مط
هالالالذا الامالالالان ويقصالالالد بالالالذلك الامالالالان الالالالذىل عاصالالالره الالالالذىل تفشالالالت فيالالاله  لمالالالات اجلهالالالل 

ونالالالالون مالالالالع افالسالالالالهم عالالالالن العلالالالالم والعمالالالالل بالالالالاحتم متشالالالالبهون يوالعمالالالالا  يف البلالالالالدان فهالالالالم 
فالالان، باربالالاا التوحيالالد واصالالحاا التفريالالد، ومالالا ذلالالك إال الحتالالم تركالالوا تعلالالم العلالالم والعر 

 ورفضوا اكت اا العمل مبقتضى اقديث والقران.
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وبعالالال  هالالالؤال  تشالالالبثوا بالالالذيل نالالالاقا يف العلالالالم والعرفالالالان، قاصالالالر مالالالثلهم يف العمالالالل 
واالبالالان ومالالع ذلالالك اةعالالوا علالالم معرفالالة ومشالالاهد  يف اقالالث ايوىل وجمالالاور  املقامالالات عالالن 

ذه املعالالالا  إال والوصالالالول إىل املعبالالالوة.. وان ا  احتالالالم ال يعرفالالالون شالالاليئا مالالالن هالالال ،االحالالالوال
 باالسامي واملعا .

ورمبالالالالا يقالالالالول بعضالالالالهم  صايعمالالالالال بالالالالاجلوارح ال وزن هلالالالالا، وإمنالالالالا النوالالالالر إىل القلالالالالوا، 
وقلوبنالالالا واهلالالالة حبالالالا ا .. وا الالالا تالالالوض يف الشالالالهوات واللالالالذات بالالالالوواهر واالبالالالدان ال 

 ن ال يغلالث علالى نف الهلاحملقالث  بالل الواصالل ةقفو يفة ال الك اي .بواان والقلوابال
بالالالالالواا ا اهالالالالالدات والرياضالالالالالات وخالفالالالالالات الالالالالالنفس وهواهالالالالالا يف لىل حالالالالالال مالالالالالا ةا   يف ل

 الدنيا، كما كان حال النيب واالامة املعصومأ  عم.

ان اهلالالاجس املعبالالالارىل الالالالذىل   - وحنالالالن تالالوض يف ايالالالات الكتالالالاا -وسالالوف االالالد 
يكالالالم املصالالالن  علالالالى مالالالد  الصالالالفحات التاليالالالة هالالالو ميالالالاان العلالالالم واملعرفالالالة والعمالالالل مبالالالا 

ضالاليه القالالران وال الالنة، فالشالالريعة هالالي الطريالالث والالالااة والغايالالة، واملعرفالالة شالالرط لسالالاس يف يقت
 فهم الشريعة والعمل هبا.

وبالتالالالالايل لالالالاليس هنالالالالا  مالالالالن ميالالالالاان خالالالالا  يف اقكالالالالم علالالالالى املتصالالالالوفة سالالالالو  امليالالالالاان 
العالالا ،وهو املعالالارف الشالالرعية والعمالالل بالالالقران وال الالنة. لالالذلك يمالالل املصالالن  يف اكثالالر 

الالالالذين توالالالاهروا باملعرفالالالة واةعالالالوا االحااالالالة بالشالالالرع، لو نبالالالذوا مالالالن موضالالالع علالالالى ايتلئالالالك 
العقل والشريعة جانبا، بدعو  عد  امكان املعرفالة بشالي  وان املعرفالة هالي اقنالاا.. 

وهالالالي تعتالالالرب ايسالالالاس لكالالالل ناعالالالة صالالالوفية عرفانيالالالة  ،هالالالذه هالالالي رسالالالالة الكتالالالاا الراي الالالية
 وح كب . صحيحة بنور املؤل ، وهذا ما سوف نلتم ه يف ايات الكتاا بوض

 


