
 عامل هام  في انتشار العرفان الكاذب :ضعف الترويج للعرفان الشيعي  

 ترمجة علّي احلاج حسن

 : العرفان؛ العرفان الكاذب؛ املعرفة؛ امليل؛ العشق؛ الشهود؛ املقّدس؛ اجلذب؛ القرب.المفردات المفتاحي ة

 في العرفان عن الحديث يجري عندما منه المقصود عن والحديث للعرفان، مختصر تعريف تقديم الرجاء
 .المجتمع

 واألديان قافاتالث يف العرفان حنو ميول وجود ستالحظون كمأنّ  يعين وهذا عاملّية، ظاهرة العرفان: األشكوري
 فطريّة أصول امليل هذا أصول أنّ  يعين ما ،تقريًبا كّلها  املراحل ويف اجلغرافّية، العامل نقاط خمتلف ويف ،كافّة  والسنن
 .خاّصة تعاليم أو ،نةمعيّ  ثقافة نتيجة ليس فهو. اإلنسانّ  الوجود يف

 التقليديّة من بدًءا ،اجملتمعات خمتلف يف العرفان من شكالأ لوجود الباعث كانتا  تهومشوليّ  عاملّية العرفان إنّ 
 أمر تعاىل اهلل حنو امليل نّ إ نقول عندما الدينّية معارفنا يف به نعتقد ما التعبريهذا  يشبه. احلديثة إىلووصوًًل 
 الذي املسري يف يكون ، إذ ذاك،واحلديث. العرفان باطن يف موجودة أمور ،اهلل ومعرفة ،اهلل حنو وامليل. فطريّ 
 اإلنسانّ  الوجود تضيء شعلة عن عبارة األصل يف هأنّ  إًّل  ،اخلاّصة والثقافات العقائدب سيتأثّر حيث ،فيه يتحّرك
 .ومعرفته حنوه وامليل ،وعبادته اهلل عشق احلقيقة؛ عشق من نوع وهو. فطريّ  بشكل

 جماًلت خمتلف ويف ،اإلهلّيات يف بحثي  . رّانيًّاس   كونه  هو عار وامل امليول باقي عن العرفان متيازا وجه إنّ 
 ةظاهريّ  ّيةحسّ  معار  تل كّلنا مي.  داخليًّا رّانيًّاس   كونه  العرفان، ميّيز ما أنّ  إًّل  واملعنويّات، اهلل حنو امليل عن الدين
ًل . والوحي ،ينوالد ،قلالن طريق عن املعار  بعض إلينا لتوص وقد. تقريًبا ، كّل البشر،البشر بني مشرتكة هيو 

 األمر هلذا ،طبًعا. والداخلّية الباطنّية املعرفة من نوع ،حقيقةً  ،العرفانف. مبفردها عرفانًا مجيعها راألمو  هذهتعّد 
 ّب تع. مليًّاع وآخر ،نظريًّا عرفانًا سّنتنا يف منتل أنّنا  ذل  مثال. وحياته ،وأعماله ،اإلنسان فكر يف خارجيّ  ظهور
 وطريقة ،باحلياة العالقة ذو العرفان من اجلزء لذاك جتماعّيةواًل اخلارجّية والنتائج التجارب عن حقيقةً  األمور هذه
 .احلياة

 ،عامّ إنساّن  األمر هذا إنّ  ،اهلل معرفة إىل جذورها تدّ مت املعرفة من ونوع ،باطينّ  ميل العرفان إنّ  القول وصفوة
 .خاّصة بثقافة حّده ميكن ًل



 فرع؟ هماوأي   أصل، منهما أي  ف ،معرفة بأن ه أخرىو  ميل، بأن ه العرفان عن يعب رونتارًة 

 ميكن ًل أنّه مبعىن .العرفان يف ابعضً  بعضهما عن منفّكان غري أمران ومها صحيحان. األمران ،كاّل :  األشكوري
يف هذه  ميلولكن ما من  ،باهلل فلسفّيةً  معرفةً  تلكونمت قد. وعشقه اهلل حنو امليل دون من العرفانّية اهلل معرفة تصّور
 عالقة له العرفان أنّ  مبا ولكن فحسب. باهلل معرفة بل ليست هذه املعرفة من احملّبة والعشق مبكان،. املعرفة
 وهذا األمرين، بني فيه الفصل ميكن ًل لذل  اإلنسان، باطن يف موجود وهو ،اإلنسان وباطن ،واملشاعر ،بالقلب
. بعضهما عن ينفّكان ًل ،للعرفان ركنان وامليل فاملعرفة واحدة. حلقيقة ووجهان ،واحدة لعملة وجهان أّّنما يعين

 بأنّ  ّدعاءواًل ،العرفان يف العشق حول احلديث نّ إ ثّ . والعشق احملّبة عن ةالعرفانيّ  املعرفةوًل ميكن أن تنفصل 
 شهوديّة، معرفة العرفانّية عرفةامل أنّ ذل   ،ابعضً  ببعضهما وطيدة عالقة على أّّنما على يدلّ  معرفة، العرفان
 أنواع وأنّ  ،مجيلة ومظاهره مجيل اهلل أنّ  ومبا ومظاهره، تعاىل اهلل مع املباشرة ةاملالقا الشهوديّة، من واملقصود
 احلقيقة هذه مالقاة باإلمكان ليس تايلالوب املطلق. هوو  ،اجلمالكّل   مصدر فهو فيه، اجتمعت قد كاّفة  اجلمال
تل  . اإلهليّ  الكبياء ذاك ضرحم يف ، شيًئا فشيًئا،حتصل اليت العبوديّةتنبجس  ثّ  ومن ،وعشق حمّبة دون من

 .ّبةاحملو  عشقالاملالقاة هي عني 

 الذي الشيء يعشق ًل اإلنسان ألنّ  متضاّدان، واخلشية العشق أنّ  ظاهرالف وظريفة، عجيبة مسألة وهنا
 األساس هذا وعلى ،يف آن هنا واخلشية العشق اجتمع ولكن .يعشقه من خيا  ًل فهو ،صحيح والعكس ،خيافه
 الكبري األملانّ  املتكّلمبسط . متناهية ًل حقيقة أمام حضور وهو ،اخلشية من ًيامتعال انوعً  اخلو  هذايصبح 
 صاحبةو  ،جّذابة فهي ،عنصران الدينّية لتجربةلإّن  قالف ،األمر ذاهل ،القدسي   فكرة كتاب  مؤّلف ،وتوأ رودلف
 نتيجة وكالمها ،أمامه بالصغر واإلحساس ،كبيائه  بسبب واهليبة ،مجاله بسبب اجلاذبّية حتصل. يف آن هيبة

 .املعرفةو  املشاهدة

 جوهر سال ال يشار  عندما احلقيقيّ  العرفان يف بعضهما عن منفصالن غري واملعرفة امليل أنّ  اخلالصةو 
 .إليه يؤّدي الذي هو بل ،العمل عن العشقينفّ   ًلو . العرفان

 بعض قالب في ،واألكاديمي ة ي ةالعلم المحافل في ميقد   ما بأن   القول يمكن هل التوضيح، هذا بعد
  ؟معرفةً  بل ،عرفانًا ليس التعليمي ة، والدورات صطالحاتاال



 عار  غري وهو ،العرفان هلأ من رءامل يكون قد. العرفان حقيقة( 2)و، العرفان علم( 1) :أمران َثم : ألشكوريا
 تل  إىل وصل أنّه إًّل  ،هاتدريس عن عاجزًا كوني قد بل ًل ،العرفان كتب  يطالع ومل ،صطالحاتاًل هبذه
 .الباطنّية التجريةتل  و  ،السلوك وذاك ،املالقاة تل  هو احلقيقة يف العرفانف. احلقيقة

 يف وابدؤ  إذ ،املدّونات تل  عتمج   ثّ  ،إليها وصلوا اليت الباطنّية والنتائج جتارهبم التاريخ طوال العرفاء دّون
. علم إىل كذا مذ العرفان تحّولف ،عليها أدّلةً  ،احلاًلت بعض يفقّدموا، و  فيها، والتفكري ،تحليلهاب ًلحقة مرحلة
 أن الضروريّ  من ليس. آخر علم أيّ كأو   ،كالفلسفةوهو   ها،وحتليل العرفاء شهود جتزئة عن عبارة النظريّ  لعرفاناو 

من  ،بالفلسفة شبيه حبث ذاك ألنّ  ؛النظريّ  العرفان يف أستاًذا تصبح أن أردت إذا بالعرفان معتقًدا أو عارفًا تكون
 ،يوًما اجلبال تسّلقت ومل ،تسبح مل أّن  مع ،بالاجل تسّلق أو ،السباحة حول كتابًا  تقرأ قدف ،ذهينّ  حبثحيث هو 

ا تكون وقد
ً
عندما  سّباًحا تصبح ،بلى بذل . سّباًحا تصبح لن  أنّ  إًّل  وقوانينها، السباحة ضوابط بكلّ  عامل

 مراحلبيان   عن عاجز  أنّ  إًّل  ماهرًا سّباًحا تكون وقد ،مارسة السباحةمب تبدأو  ،السباحة حوض إىلتنزل 
 أّما :العرفان حولوأخرى  ،تارةً  العرفان عملناقد يكون  .حوهلا البحث ًل ،حةالسبا هو عملي . فتقولالسباحة
 .السلوك ذاك يف الغوص هوف العرفاء عملأّما و  ،العرفان يف البحث فهو العرفان عمل

 كاف ةً   البشري ة المجتمعات ن  القول بأ يمكن فكيف اعتقاد، لىإ العرفانيحتاج  إليه، أشرتم ما على بناءً 
 كيفف الطبيعة، وراء بما يعتقدون ال أو ،ملحدون الدنيا في الناس بعض أن  علًما  ،العرفان من نوًعا تمتلك
 أن يجب هل والدين؟ العرفان بين النسبة هي ما أي الماد ي ؟ جاهاالت   أصحاب عند العرفان تصو ر يمكن
 أخرى؟ نسبة تصو ر يمكن وهل ؟م الأ ًنامتدي    العارف يكون

 اتوالسلوكيّ  الظواهر منوي طلق على كثري  .عاملّية ظاهرة العرفان حنو امليل أنّ  إىل سابًقا أشرت: األشكوري
 حبث فهذا ؟واحدةً  قيمةً  متتل  وهل ؟أصيل عرفانأم  ،حقيقيّ  عرفان هي هل ولكن. عرفانّية بأّّنا داتعتقاواًل
 .آخر

عن  اجلواب يّتضح عامليًّا. اعتبناه لذل  اهلل، معرفة فطرة على مبينّ  ألنّه ،اعامليًّ  امليل يكون أن ميكن ،نعم 
 ،كّل البشر  ،البشر عند موجودة والفطرة الفطرة. بوجود نعرت فنحن  اإلسالمّي، العرفان لعندما حنلّ  املسألة هذه
 اإلنسان عند حّت  موجودة الفطرة أنّ ب نعتقدوكذا . آخر يف ضعيًفاو  مكان، يفقويًّا  ظهورًا هلا أنّ  يكمن يف والفرق
 قد أّّنا كما  ،خاّصة ظرو  وطبق حياته من معّينة حلظة يف تظهر قد ،اهلل عن البحث فطرة ميتل هو  إذ ،امللحد



 األدىن املستوى وبالتايل فإنّ  .آخر أمر أيّ  أو والرتبية، التعليم أو الثقافة، أو ،احلياة أحداث ثرإ على تزولو  ختتفي
 . اإلنسانهو حال  ذاوه ،تعاىل هحنو  و النزوع امليل هو للعرفان املطلوب

 حنوه ميلمن حتّقق ما مبقدار و  ،فيها وبروزها اهلل معرفة ظهور مبقدار العرفان باسم ما ظاهرة عن احلديث ميكن
 اًلستعداد؟ ذاك يثمر مت أي ،العرفان يظهر مت ولكن .احلاًلت من كثري  يف ستعداداًل هذا يظهر ًل .تعاىل
 لإلنسان؟ ذاتّيةً  ّيةً خاصّ  فكريتال أليس :الفلسفة عن احلديث ميكن كذاو  .املختلفة الظرو  إىلهذا اإلمثار  زىيع
التفكري،  ظهور أنّ  إًّل  فكري،الت من األدىن باحلدّ مجيًعا  الناس يتمّتع .وفيلسو  مفّكر إنسان كلّ   ليس ذل  ومع
 .خاصّ  حياة وأسلوب ،وتعليًما ،ريًنامت ويتطّلب ،عّدة شروط وإىل أرضّية إىل تاجحي ه، وتفّتحه،وز وبر 

 عن ينفصالن ًل انأمر  والعرفان الدين نّ إ أي للدين؛ الباطينّ  البعد هو الصادق العرفان أنّ ب نؤمن حنن
 الدين بني النسبة هي مايطرح البعض أسئلًة من قبيل: . كذل   عرفانّ  بعد على حيتوي الدينو . بعًضا بعضهما
 هذاو  .العرفان يعارض املتديّنني بعض أنّ  حّت ! العرفانو  الدينتناسب بني ًل  فيجيب آخرون بأن والعرفان؟
  على السواء. نيواملسيحيّ  املسلمني عند موجود اجلدال

 بعض على يد للمضايقات يتعّرضون احلاًلت من كثري  يف وكانوا ،أقّلّيةً  الثالثة األديان يف العرفاء لطاملا كان
 ًل العرفان أنّ ب يعتقدون الذين جند العلمانّيني املقابل يفو . للدين منافًيا العرفان يعتبون كانوا  الذين املتشّرعني
 ،التعّدديّة من انوعً  العرفان يف أنّ ب هؤًلء يعتقد. الدين ويرفضون ،العرفان إىل فيميلون الدين مع يتناسب
 يف موجودة غري عناصر العرفان يف أنّ ب يعتقدون أّّنم كما  .الدين يف موجود غري وهو ،والتسامح ،والتساهل
 يعمل. العلمانّ  يف عيون جّذابة أمور وهي للعامل، اجلمالّية والرؤية ،التكليف فقدانو  اإلباحة، مثل من ،الدين
 .بينهما ما يف تناسب وجود عدم عن يتحّدثونكما   ،الدين عن العرفان فصل على هؤًلء

 واألحكام. ،األخالقو  العقائد، هي ،ثالثةً  أركانًا للدين نّ إ ،الكالمّية وكتبنا سّنتنا على بناءً  ،نقول حننو  
 الكريم القرآن آي كلّ ف العرفان، علًما أّن هذه أركان الدين ًل غري؟ مكان أين للعرفان املخالف يسأل وهنا
  .واألخالق العقائد آنّيةالقر  ةالتارخييّ  القصصب كما أّن املراد.  األحكام أو ،األخالق أو ،بالعقائد تتعّلق

 الدين يف نّ بأ القول ميكننا ًل .رابًعا ركًنا ليس والعرفان ،بعًضا بعضها عرض يف الثالثة األركان هذه تقع
. العرضيّ  ًل الطويلّ  اجلزء وهو ،للدين الباطينّ  البعد هو العرفان أنّ  احلقّ ف .وعرفان ،وأحكام ،وأخالق ،عقائد

 نفهم قد أي .خالقكذا لألو  ،باطن ولألحكام باطن، للعقائدف. باطن الثالث األركانهذه  منولكّل ركن 



 نرغب اأنّن إًّل  ،(ةوالظاهريّ  النقلّية العلوم) احلصويلّ  العلم بواسطة ما حقيقةً  نتعّلم فقد ،ظاهريّ  ىمستوً  يف العقائد
 ،السالم عليه ،املؤمنني أمري اإلمام إليه ارأشما  وهو ،القلبّ  الشهود طريق عن احلقيقة تل  إدراكب أخرى تارةً 
 هبا نعتقد اليت احلقيقة دشهو  ميكننا ،إًذا. احلقيقة باطن هو وهذا ،"األبصار عيون ًل القلوب عيون: "قال عندما
 اإلمام يقولويف هذا السياق . "الرؤية" عنوان حتت املعرفة من النوع هذا عن الدين حتّدث. يًّاقلبشهوًدا  أذهاننا يف
 .1"أره مل اربًّ  أعبد مل: "السالم عليه ،املؤمنني أمري

 أعماًًل  نؤّدي املثال، سبيل على ،الصالة ففي: ظاهر لألحكامو  .باألحكام عالقة له ما يف احلال هو ذاوه 
 . اباطنً  بعينها األعمال ذههل أنّ  إًّل  خاّصة، وحركات

 يف الصالة القلب شاركي يف آن، فحني جوارحنا وتتحّرك احلقّ  بذكر لساننا يلهج عندما حيضر القلببلى، 
 آخر بشكل الصالة يأتون ًل العرفاء نّ إ أي العاديّة؛ الصالة ظاهر فالصالة العرفانّية ًل تنايف. ةً عرفانيّ صالًة  تصبح
 ةكيفيّ   فيكمن يف أّما املائز حنن، نفعل كما  اثنتني متاًما بركعتني الصبح صالة العرفاءيصّلي . حنن به نأيت ما غري

 ،احلضورذاك و  املعىن ذاك ميتل  ًل أنّه إًّل  ،العار  عبادة ّيةكمّ   من أكبما  رجل عبادة ةيّ كمّ   تكون قدف .العبادة
 ،2"الثقلني ةعباد من أفضل اخلندق يوم عليّ  ضربة: "املثال سبيل على يقال وعندما. اإلخالص من الدرجة وتل 
 مامإل القلبّ  احلضور ذل هو  بل اآلخرين، من أكب أثرًا تركتعلّي، عليه السالم،  لسيف الفيزيائّية قّوةال ًل ألنّ 
  .3الدغل من منزّه اهلل أسد أنّ  واعلم العمل، يف اإلخالص عليّ  من تعّلم :يوًما مولوي فيه قال

 أكب لذكر الكون يف وجود الف. آخرون لّم هباي ًل أذكارًا للعرفاءبأّن  الناس بعض يعتقده ما صحيًحا ليس
 . العار  هبا ينطق اليت" اهلل إًّل  إله ًل" عن هبا هلجأ يتال" اهلل إًّل  إله ًل" فال ختتلف ،"اهلل إًّل  إله ًل" من

 ولكن اآلخرين، احرتام ترعىو  ةنسانيّ اإل العالقات ةالظاهريّ  األخالقحتكم . كذل   األخالق حال وهذا
فنتحّدث عندها عن  ،الظاهريّ  هابعد من أبعد هو ما إىلهبا  رتقين فإنّنا ،ننظر إىل األخالق بعني العرفان عندما
، حبكم يعتب فهو هلل، وعبد للخلق حمبّ  وألنّه ،العار  أنّ  يعين ما .اإلنسان أعمال يف اخللق حبّ  وجود ضرورة
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، ئّمةاأل أحاديث إليها أشارت ّيةً حب ّ  عبادةً  العرفاء عبادة كانت  وهلذا السبب إيّاه .اهلل مظاهر الناس أنّ  ذل ،
، ثالث أقسام إىل العبادة ، عليه السالم،الصادق ماماإل ميقسّ . العرفاء منالكثري  حهاووضّ  ،عليهم السالم

اهلل عّز وجّل خوفًا فتل  عبادة عبادة العبيد، وقوم عبدوا اهلل تبارك وتعاىل طلب الثواب إّن العباد ثالثة، قوم عبدوا : "فيقول
  .4"فتل  عبادة األجراء، وقوم عبدوا اهلل عّز وجّل حبًّا له فتل  عبادة األحرار

غاية آماهلم.  ليس ذل  أنّ  إًّل  النار، نم يدبع وهو ،نصيبه فاجلّنة حمّبته من انطالقً ا اهلل يعبد الذي ًل غرو أنّ 
 مقامها اعتبار ميكن وًل ،عال مقام ذات هي النار من وخوفًا باجلّنة طمًعا العبادة أنّ  إىل اإلشارة جيببالطبع 
 .      ليه السالمع، املؤمنني أمري إلمامإىل ا نسبةً  متدن   مقام هو ،أجل .دان

 الدين بين النسبة هي كيف  أخرى بعبارةو  بها؟ تقول األخرى األديان أن   أم باإلسالم مختص ة الرؤية هذه هل
 األخرى؟ األديان في والعرفان

 إىل اخللق بدء ذم األنبياء منكثريًا   أرسل تعاىل اهلل وأنّ  ،اإلهلّية األديان أصل بوحدة تقدنع حنن: األشكوري
 واجتناب اهلل عبادة عن يتحّدث وكّلهم ،احلقّ  دينال إىل نيدعو  ومجيعهم ّلى اله عليه وآله،ص ،اخلامت ظهور

 الزمانّية  الظرو و  تتناسب تعاليم مواقدّ  بل متعّددة، ذاهبمل سوايؤسّ  ومل ،اهلل أنبياءمل خيتلف وبالتايل  .الطاغوت
 يوه ة،واحد التعاليم هذه روح ألنّ  أّوًًل .  تعاليمهم بنيقّط  تناسب عدم َثم  يكن مل لذل  فيها، واجاؤ  اليت

 تتمحورهي و  ،واملكان الزمان ظرو  اختال  إىل بينها ت عزى اجلزئّية اًلختالفاتألّن  ثانًياو  التوحيد، إىل الدعوة
 املمكن من هأنّ  يعين وهذا التعليم، درجات يف اختال  فهو العقائد يف ختال اًل أّما. العقائدًل  ،حكاماأل حول
، صّلى اهلل اخلامت سولللر  ذل  من أعمق مستًوى مويقدّ  ،املعار  من ىمستوً  السابقني لألنبياء تعاىل اهلل يقّدم أن

 اهللو  ،الواقع تبنّي  العقائد ألنّ  ،اإلهلّية األديان يف متعارضتني عقائديّتني عبارتني وجود احملال من لذل . عليه وآله
 مكان يف يوضحه امّ  وأوسع أعمقوضوًحا  مكان يف واقًعااهلل  يوضح قد ،نعم .متعارضني بنحوين الواقعيقّدم ًل 
  اهلل دين األصيلة املسيحّية بأنّ  نعتقد فنحن ،هنا ومن. اعرضيًّ ًل  اطوليًّ  اًلختال هذا  سيكون لذل و  ،آخر
 اإلسالم وباطن األصيلة اليهوديّة وباطن األصيلة املسيحّية باطن أّما .كليهما  ،وباطن ظاهر ذات وهي ،كذل 

 إىل بشرال أيدي متتدّ  فقد ة.البشريّ  العوارض عليه تطرأ البشر أيدييف  الدين يقععندما  . ولكنواحدال غري ف
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 عرفان فَثمم  .اإلسالميّ  العرفان حال هو وهذا .وتفسريه وفهمه الدين إدراك يف البشر خيطئ وقد املقّدس، الكتاب
  .العرفان من متعّددة أشكاًًل  ميارسون واملسلمون ،إسالميّ 

 أّن أشياءً  إًّل  عليهم السالم، ملعصومني،اإىل و  الكريم القرآن إىل تعود اإلسالميّ  العرفان منابع أنّ  صحيح
 . هلا خاطئ تفسري تقدميعلى املفّسرين  بعض يقدم وقد .أخرى منها وحذفت ،إليها تأضيف قد

 ريوالتغي الفهم لسوء تعّرضلل قاباًل  الدين ظاهر كان  وإذا ،الدين باطن العرفان أنّ  إىل كانت اإلشارة  هنا من
 له فيقّدمون ا،صحيحً  إدراًكا دراكهوإ فهمه عن البشر يعجز قد ، إذدينال باطن كذل ف ،البشر على يد
 .عّدة تفسريات

 هلف ،الشيعي   العرفان عليه يطلق ماال سي ما  ،الخارج في الرائج العرفان نواعأ عن باختصار تتحد ثون هال  
 األخرى؟ العرفان أنواع عن حقيقةً  الشيعي   العرفان يختلف

 البوذيّة،و  اهلندوسّية من مثل ،الشرقّية العرفانّية السنن من جمموعةلدينا  .رائجة عّدة عرفانّية سنن : َثم األشكوري
 هذا خيتلف. الشرق دول وجمموعة ،واهلند ،واليابان ،الصني يفتلقى رواًجا  العرفان وأنواع أخرى من وغريها،
 ذل  مثالو (. اليهوديّةو  املسيحّية،و  اإلسالم،) والتوحيديّة اإلبراهيمّية األديان عرفان عن اجوهريًّ  اختالفًا العرفان
 تعاىل اهلل عن أحيانًا، ،األنواع هذه تتحّدث. اإلبراهيمّية األديان عن متاًما خمتلف بشكل اهلل تقّدم األنواع هذه أنّ 
 أّما اإلطالق، على تعاىل اهلل عن ًل تتحّدث البوذيّة الفرق وبعض. به عتقاداًل عدم أو ،الشرك إىل يؤّدي قد امب

 صرّ ي .لآلهلة اجلامع اإلله عن وأخرى ،ةدمتعدّ  آهلةعن  ،تارةً  تتحّدث، أّّنا إًّل  اهلل، بوجود فتعرت  اهلندوسّية
 بعيدةً  يف الواقع، ،اليوم أصبحت أّّنا إًّل  اإلهلّية، األديان إىل دّ تمت األديان هذه جذور بأنّ  القول على بعضال

 . واإلسالم ،واليهوديّة ،املسيحّية يف املوجود الوحيانّ  العرفان األديان هذه ويقابل .عنها

 العرفاناسم  عليها يطلق اليتو  ،ودين ّنةس   كلّ   عن اخلارجة العرفان أنواع اجملموعتني هاتني إىل يضا 
 يكن ومل ،وفيلسوفًا عارفًا كان  املثال، سبيل على ،فأفالطون .فطريّة اهلل معرفة أنّ  إىلسابًقا  أشرنا .الفرديّ 
 الذي اإلنسان أنّ  يؤّكد ما ،النفس وهتذيب والسلوك السري أصحاب من وكان موّحد، فهو ذل  ومع ،امسيحيًّ 



 العمل يشاهد تعاىل اهلل كان  ملّاو . اإلهليّ  الدين إىل يصل مل لو حّت  ،احلقائق له تّتضح قد فطرته مبقتضى يعمل
 .5﴾اْلم ْحِسِننيَ  َأْجرَ  ي ِضيع   ًلَ  اهللَ  ِإنم : ﴿قول يصدق ،املخلصة والعبادة املخلص

 عن فيها حديث ًلإذ  على املدارس املعاصرة اليت حتمل اسم "العرفان"، العرفان سما قنطل أن ًل جيب
 عليه نطلق ما وهذا ،يف الظاهر هي تشبه العرفان بل. والسلوك السري عن وًل ،الباطنّية التجربة عن وًل ،الشهود
 السرورو  ،سكونال حنو يسعى الذي أي الدنيويّة، األمور حول الغالب يف يتمحور الذي الكاذب العرفاناسم 

 احلركات بعضبالقيام  هيعجب وقد ،معّينة موسيقى مساع ، جرّاءتارةً  ،اإلنسان سرّ ي   قد .احلسنة واألحوال ،الظاهريّ 
إذ  عرفانًا، ليست األمور هذه أنّ ، علًما املعنويّات أو العرفان سما ذل  على طلقفي   ،مثاًل  كاليوغا  ،اجلسمانّية
 هتذيب يكون أن بجيهذا و  .النفس هتذيب طريق عن اهلل معرفة هو ،العامل ذاهل باطنّية معرفة عن عبارة العرفان
 . الشريعة تعاليم علىمبنيًّا  النفس

 وسوء الفهم بسوء أصيبت اإلهلّية األديان أنّ  ومبا ،فحسب التوحيديّة األديان نع الصحيح العرفانينجم 
 ،الرهبنة وأصبح كّل من ،املسيحيّ  العرفان يف التثليث فظهر ،خفوتًا العرفان شهد ن،الزم مرور بفعل التفسري
 اجملتمعات علىأرخى هذا األمر بظالله  قدو  ،املسيحيّ  الدين من اجزءً  ،الدنيا عن واًلبتعاد ،املطلق واًلنزواء
 . نزواءواًل الرهبنة بعتتّ  الصوفّية رقالفِ  فأصبحت ،ةاإلسالميّ 

 أنّ  ، علًماالعرفان من ةدمتعدّ  أنواع اإلسالم يف كذل   خمتلفة، وكالمّية فقهّية مذاهب سالماإل يف أنّ  وكما
 ذل  سببويعزى . والفقهاء املتكّلمني من – العقائديّة الناحية من – الشيعة إىل أقرب ةالسنّ  املسلمني العرفاء
 ،اخلالفة ظومةنم يف لوًليةًل معىن ل شيعّية. عقيدة صلاأل يف وهي ،األساس العرفانمبان  منمبىًن  الوًلية نّ أإىل 
 العرفان أنّ  صحيحو . الوًلية ملفهوم تعريفأفضل  قّدم فقد التشّيع أّما .ّيةالسن ّ  النظريّة يف للوًلية مكان وًل

   .خالص شيعيّ  عرفان بأنّه عاءدّ اًل ميكن ًللكن  ،الشيعيّ  الفكر من قريب اإلسالميّ 

 .احلصول ومكن موجود الشيعيّ  املذهب يف اخلالص العرفان نّ بأ قولال يجبف الشيعيّ  العرفان أّما عن
يعتقد . ليهم السالمع، املعصومني وتعاليم ،ةوالسنّ  ،القرآن من نشأي الذي اخلالص العرفان ذاك هو به واملقصود

 ،فحسب الشيعة عند به هتماماًل جرى إسالميّ  تعليم الوًلية ةموضوع أنّ  إًّل  ،دبالتوحياملسلمون، كّل املسلمني، 
 .ليهم السالمع، ةاألئمّ  همو  ،مصاديقه كذل ف التشّيع يف واضح الوًلية مفهوم أنّ  وكما
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 المجتمعات في الموجود الخارجي   الظهور هذا به المقصود هل الشيعي ، العرفان في معرض الحديث عنو 
 الشيعي ة؟

 ،واألحاديث ،القرآن يف ظاهر هو امّ  عمّ أ والتعاليم الشيعّية، يمالتعال من النابع العرفانهو  املقصود: األشكوري
 والتعاليم الفقه حال هو كما  ني،اثنَ  ينمصدرَ  للعرفانإذ  ،وبعد ، عليهم السالم.املعصومني شخصّية يف يتجّلى وما

 عني نّ فإ. السرية نسّميه الذي هو والثان ،والتدويينّ  القويلّ  واملنقول ،املكتوب املصدر هوف لاألوّ أّما  كّلها.  الدينّية
ليهم ع، األئّمة وجود كذاو  ،اإلسالميّ  للعرفان مصدر، صّلى اهلل عليه وآله، األكرم الرسول شخصّية وجود
ًل ميكن  ؟املطلق نزواءاًل مع ذل  يتناسب فهل للعرفان، السالم، منوذج، عليه احلسني أنّ  فرضنا إذاو  .السالم
 ،العدل وعدم ،الظلم جتاه مبالًيا ًلأن يكون  ،ملحمة الطفّ  صاحب وهو ، عليه السالم،احلسنيلعرفان 
، عليه املؤمنني أمري يكون الذي لعرفانيف ا واآلخرة الدنيا بني الفصل ًل ميكنكما   ، وغري ذل .اجلور وحاكمّية
 عليه غمىي   كان  الذي ، عليه السالم،فعليّ . ابعضً  بعضهما عن منفصلني غري تمعواجمل الفردو . له مصداقًاالسالم، 

 ًل ينف ّ . األيتام بيوت على به جيول ،هكتف  على كيًسا  حيمل كان  بنفسه هو ،شيتةخو  اهلل عبادة شّدة من
 ، عليه السالم،عليّ هذا وكان . والصالة بالذكر ًل ينحصر عنده فالعرفان العرفان، هذاعن  اسالن بأمور هتماماًل

عرفان  اخللوات يف بالذكر تصرخي   الذي العرفانو  .العرفان من ازءً وما هذا إًّل ج ،احلرب ساعات يف سيفه يشهر
 أخرى. كثرية  أبعاد عن غفلأو  عًداب  اخّتذ   ناقص،

 ةواألئمّ  ،املؤمنني وأمري، صّلى اهلل عليه وآله، لو الرس يّتخذ من الذي هو الشيعيّ  العرفان أنّ  اخلالصةو 
 م،وبياّن هم،كالمشخصّية املعصومني، و و  ،القرآن يف تتمّثل هنا القدوةو  .قدوةً  ، عليهم السالم،املعصومني
   ليهم سالم اهلل.عهم، وسلوك

 هلف السالم، العملي ة.سيرة المعصومين، عليهم و  الوحي نصوص إلى يعود الشيعي   العرفان أن   إلى أشرتم
 ؟مي زاتهو  العرفان هذا خصائص توضيح باإلمكان

 يعينما  .اإلسالم تعاليم غري آخر شيًئا ليس أنّههي  الشيعيّ  لعرفانا الذي يّتصف هبا األوىل ّيةاخلاصّ : األشكوري
 هذه لعلّ و . كلمةً   منه ينقص وًل ،واحدةً  كلمةً   الدين إىل يضيف ًلهو ذاك الذي  احلقيقيّ  العرفان ه جيب علىأنّ 

 شيء نالتديّ  نّ أ إذ بدى ،ظهرت اليت كّمّية املشاكل  لشاهدنا رقالفِ  تاريخ إىل عدنا إذا ولكن ،بسيطة العبارة
 سوى وآداب عقيدة كلّ   من خيلو أنّههي  األوىل األصيل اإلسالميّ  لعرفانا ّيةخاصّ  ،إًذا .آخر شيء والعرفان



 ،يف األمهّّية غايةً  ّيةاخلاصّ  هذه وتعدّ  .املتديّنني أفضل العرفاء أفضل كان  لذل و  ،هوآداب اإلسالم األصيل عقائد
 العرفان من جزًءا ليست البدع حاًلت إنّ  .وهتذيبها الشيعيّ  العرفان على دخلت اليت البدع ه جيب تصفيةأنّ  مبعىن

 ،ةوالسنّ  القرآن يف منشئه عن والبحث ،اعتقاد وكلّ  سلوك كلّ   مصدر دراسة جيب لذل  .األصيلالشيعّي 
 .تعاليم اإلسالم اليت ينطبق عليها على العطّ واًل

 يف حنرا ا وجود على يدلّ  هذاو  بالطريقة، لب بالشريعة يرتبط ًل الفالنّ  والسلوك املوضوع نّ إ تارةً  يقال قد
 الدين من قالعمي املستوى هو العرفانف .الباطينّ  هبعدب الدين هوبل  ،الدين غري آخر شيء ليس العرفان. العرفان
 ."الشريعة" اسم هظاهر  على طلقي   الذي

، جيب العرفان، بدل احلقيقة سما الباطن هذا على أطلقنا فإذا نه،باط والعرفان ،الدين ظاهر الشريعةوبالتايل 
 .الشريعة مع هختالفاو  هتضادّ  ذل  من نفهمًل  أن حينها،

 عند املتديّنني بعض فيتوقّ  قدبالطبع  ،كّلها  املتديّن حياة مراحل يف موجودة الشريعة أنّ  فيه ش ّ  ًل مّا
 العار و . اجلميع أمام ، على الدوام،مفتوح الطريق هذا أنّ  إًّل  الباطن، من يقرتبون وًل ،اهريّ الظ املستوى
 من ليس ولكن ،متديّن عار  كلّ   نّ بأ القول ميكن لذل  .باطنه إىل الدين ظاهرجيتاز  الذي هو فحسب
على  فتقتصر معرفتهم ،وداخلّيةً  باطنّيةً  جتربةً  ننياملتديّ  بعض يعيش ًل قد. عار  متدّين كلّ   يكون أن الضروريّ 

 مل الدينف. مقبول أنّه إًّل  الدين من األدىن احلدّ  هو وىاملست هذا أنّ  صحيحو  .حكاماأل ورعاية الظاهريّ  عتقاداًل
كما أّن   خاّصة. مهّة إىل األمر هذاهذا األمر وحيتاج  ذل ، على حضّ  أنّه إًّل  ،العرفان اكتسابب املتديّن يلزم

 جلمالإىل ا اًلجنذابمن دون و  ،العشق دون من عارفًا حيصب أن ما لشخص ميكن الف ،من العشق مبكان العرفان
 ،الظاهر عند املتوّقف الفردوهو يتعّلق إّما ب ،وبنّي  مفتوح الطريق هذا. اإلهلّية يوالنواه باألوامر اًلكتفاءو  ،اإلهليّ 
 .الباطن خولد إىل يسعى الذيذاك  أو

 وقّسموا ،متناسقني غري وجعلومها ،والباطن الظاهر بني الفصلوا حاول لذل  ،قد يلتبس األمر عند البعض
 وجود يف السببيكمن و  أ،خطً  التقسيم هذاويعّد . الباطن أهل والثانية ،الظاهر أهل األوىل ،جمموعتني إىل الناس

 همبعضو  ،ظاهر أهل همبعض أنّ  صحيًحا ليسو  .والباطن ظاهرال أهل والثانية ،ظاهرال أهل األوىل: جمموعتني
إذ  .املتصّوفة بعض إىل نسب الذي ينللد العداء هو األمر هذا ألنّ  ؛الظاهر مع يتناسب ًل باطن أهل اآلخر
 الرؤية طبق باطلف والشريعة الظاهر من البعيد الباطن اأمّ . بالظاهر لنا عالقة وًل ،باطن أهل نّناإ هؤًلءيقول 

 . وجود لهوًل  األصيلة، اإلسالمّية



فيض  فَثمم  ،بالفروع يتعّلق ما يف أّما ،وأحكامهما والشريعة الدين تعاليم مع الكامل التطابق هو األصل ،إًذا
 والعبادة خلوةلل أنّ علًما  الدنيا، عن بتعادواًل اًلنزواء عرفان ليس ،املثال سبيل على ،الشيعيّ  العرفان .الكالم من
 إذا ،واجلهاد ،واحلرب ،اسةبالسي أن يرتبط لعرفانل ميكنو  .ومسؤولّية ،جمتمعو  ،حياة العرفان فيه، خاّصة ّيةأمهّ 
، عليهم املعصومون يشّكل الذي هو الشيعيّ  العرفان .فحسب ذكرو  نزواءا جمّرد ليس العرفانف. شروطه رتفاتو 

 والذي الطاعة، الواجب شيخوال ،القطب عن رقالفِ  بعض يف احلديث كان  فإذا. غريهم ، ًلوقدوته حمورهالسالم، 
 التعاطي يف تصدق احلالة هذه ألنّ  لعرفان الشيعّي بصلة.ميّت إىل ا ًل فهذا حال، كلّ   على إليه ستماعاًل جيب
 يف فذل  ،ونقّلده الفقيه بعنتّ  كّنا  إذا. املطلقة الطاعة يستحقّ  فال املعصوم غري وأّما ،حسبف املعصوم مع

عدم  ، إذ ذاك،عليه جيب ،أخطأ قد الفقيه نّ بأ الفرد أيقن إذاو . عمياء طاعةً  ليست وهي ،الفرعّية األحكام
 مقولة" الالغسّ  يدي بني تكاملي" والشيخ املرشد مقابل يف املريد بأنّ  رقالفِ  بعض مقولة فإنّ  ،لذل  .اتّباعه
 ،احلالة هذه ستخداما البعض أساء لقد ،نعم. اخلارج من الصوفّية رقالفِ  بعض ثقافة دخلت مسألة وهي خاطئة،
 .حنرا امنحرفة كّل  عقيدة وهذه ،خطأ على املرشد كان  لو حّت  املطلقة الطاعة حنو املريدين فدفعوا

 والمسلمين الشيعة من واسع طيف ظهور ن،والمسلمي الشيعة وعرفاء ،العرفان طريقة دراسة عند ظيالح  
 يتعل ق ما في أم ا. الديني ة العلوم في قوالمتعم   والعاِلم، ،والقص اب ،والكاسب ،المزارع منهم العرفاء، بين

 بين إذ ما من عالقة ،الخواص   ببعض خاص   العارف عنوان أن   فالظاهر مثاًل، ،كالمسيحي ة  األخرى باألديان
 باإلسالم خاص   المجتمع طبقات لجميع العرفان عموم إن   إًذا،، القول يمكن هلف والعرفان، الناس عموم
 ات؟المعنوي   طريقعن  والسلوك الحياة ممارسة للجميع اإلسالم يسمح حيث ،وحده

 كذل   عارفًا، األّميّ  يكون قد بل ة،خاصّ  طبقةب أو بصنف خمتصّ  غري اإلسالم يف العرفان: األشكوري
 على ةالعمليّ  املصاديق من كثري  ةمثّ  .الباطن طهارة مبقدار وهلذا عالقة ،عارفنَي  يصبحا أن ميكن واجملتهد الفيلسو 

 صّلى ،الرسول سأل املثال، سبيل علىف .وآله عليه اهلل صّلى ،الرسول نزم يف حّت احلال  ذا كانكو . العرفان هذا
على  وهو من هو يف مقامه، الذي كان يعيش يف اليمن، القرن أويس عن قدرة ،اليمان بن احلارث ،وآله عليه اهلل

 النار، وأهل ة،اجلنّ  يف ةاجلنّ  وأهل العرش، يف نيالعرشيّ  يشاهدإنّه  احلارث فقال ،وصل الليل بالنهار بالعبادة
 ،عامل إليه يصل قد الذي العرفان هو هذا. احلالة هذه علىحيافظ  أن ،وآله عليه اهلل صّلى ،الرسول منه فطلب
 .ةاخلارجيّ  بالعوامل مشروط غري اتاملعنويّ  طريقف ،كذل   دين عامل أو بيتها، يف تعمل امرأة أو



 املسري هذا طيّ  من نمتكّ و  ،أوسع برؤية العامل هذا دخل اإلنسان علم ازداد كّلما  هأنّ  إىل اإلشارةًل بّد من 
 القلب، وحضور اإلخالص هو يف العرفان لاألوّ  الشرط. سواء العاملِ  وغري العاملِ  سرعة أنّ  صحيًحا ليس .بسرعة

 عدم نّ بأ القول ميكن ًل ولكن كبرية،  مساعدات العلميقّدم . فيه اًلحنرا  من وينجي ،الطريق العلمومن ثّ ميّهد 
هو  اإلنسان إليه حيتاج وما ،على الدوام مفتوح العرفان باب.  السال أمام الباب يغلق علمّية مراتب إىل الوصول
 .املريد هبا يتمّتع اليت اهلّمة مقدار على يتوّقف هذاو  اإلنساّن، الوجود من ورأمسال ،خالصة ةونيّ  ،طاهر قلب

اسم  عليها طلقي   ةاملسيحيّ  يف فرقة أن َثم  هذا السياق يف ذكرن .مهنةً  أو شغاًل  اإلسالم يف العرفانليس 
بعض  بل ًل ،حاًلت هكذا على اإلسالممل يشّجع  .للعبادة الصوامع وسكنوا احلياة تركوا مجاعة وهم املان ،

 .دائًما النحو هذا على كان  ةاملسيحيّ  يف الوضع أنّ علًما  ذل ، تذمّ  نصوصال

 مرسا تكان  مرسا، واألخرى مري، إحدامها ني،ختَ أ حول اإلجنيل يف وردت ةً قصّ  يتناول ةاملسيحيّ  يف حبث َثم 
 حبث البعض يف تفاضل هذين العملني. العبادة، هلأ من فكانت مري أما ة،اًلجتماعيّ  اخلدمات أصحاب من
بني هذا  اجلمع يف يكمن الكمال إنّ  ثالثة فئة وقالت. العبادةوأخرى بأفضلّية  ،اخلدمة طائفة بأفضلّية تقالف

، ابعضً  بعضها عن تنف ّ  ًل أمور ،واخلدمة ،والعبادة ،واملراقبة ،العمل أنّ  ينيع ما .احلقّ  الكالم هو وهذا. وذاك
 َلِفي اإِلْنَسانَ ﴿ أنّ  يبنّي  الصريح النصّ  ألنّ  اإلسالم، يف موجودة غري اإلشكالّية هذهبالطبع . هي واحدة يف عينها

 والعمل. بعضهما عن ينفّكان ًل الصاحل والعمل اإلميان أنّ  يعينما . 6﴾الصماحِلَاتِ  َوَعِمل وا آَمن وا المِذينَ  ِإًّلَ *  خ ْسر  
 يفورد و  الثان هو اخلدمة.البعد ، و العبادة هو األّول البعد :بعدان الصاحل للعمل بل ،حمضةً  عبادةً  ليس الصاحل
 أنّ  البداية منذ صرّح الكريم القرآن أي إنّ  ،7﴾ي  ْنِفق ونَ  َرَزقْ َناه مْ  َوِمما الصمالَةَ  ي ِقيم ونَ  المِذينَ ﴿ :الكريم القرآن
 .باخللق يهتمّ كذا و  ،يؤمن ويعبد الذي هو قياملتّ 

 وظيفته، كانت  مهما فيه الحركة شخص لكل   يمكن حيث الجميع، أمام مفتوح العرفان طريق أن   أك دت  
، من جهة والعرفان ، من جهة،ةواالجتماعي   العملي ة الوظائف بين الجمع يمكن كيفف. عمله كان  ومهما
 الشخص يغي ر أن واألفضل األخرى، من العرفان إلى أقرب األعمال بعض أن   البعض ريتصو   قدو  ؟أخرى
 . فماذا تقولون؟ جاهاالت   هذا في عمله
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 ،عسكريّ  واآلخر املنزل، يف يعمل همبعضف ة.اًلجتماعيّ  الوظائف من السنخ هذا كافّةً   البشر : ميارساألشكوري
 اإلسالم يف وجود ًل. عرفاء وهم العرفان يف تعمل جمموعة َثم  نوًل يصّح القول بأ. سياسيّ  والرابع معّلم، والثالث
 التعليم مبسألة املشغول لعاملِ ل ه ًل ميكنأنّ  حّت  األخرى، املهن جانب إىل مهنةً  ليس فالعرفان مفهوم، هلكذا
 مكّلف هأنّ  إًّل  الطرقات، شقّ  عن غري مسؤول هأنّ  صحيح. للعبادة أن ينزويو  املهّمة هذه عنأن يغفل  والتعّلم
 مالاألع عرض يف ليس املعنويّ  والسري ،املعنويّ  السري مينع عمل فما من. أداًء صحيًحا التعليم عملبأداء 
ًل ريب أّن اهلل تعاىل . اتاملعنويّ  على احلصول ردناأ إذا احلياة حركة إيقا  علينا ينبغي ًل هأنّ  يعين ما. األخرى

مضافًا إىل  املثال، سبيل على ،اليوم يف اتمرّ  مخس الصالةبأداء  أمرنا إذ ،والضروريّ  املطلوب املقدارأمرنا بتأدية 
 إذا قصرية ةمدّ  إىل حيتاج والنوافل الفرائض جمموع أنّ  إىل اإلشارة جيب ولكنملن يرغب.  املستحّب إقامتها نوافلال
 ،ةوالعائليّ  ،ةالفرديّ  ووظائفه اتهمسؤوليّ يؤّدي  حرًّا فيها نساناإل يكون اليت الساعات مبجموع ذل  قارنّا ما

 عارفًا اإلنسانإذ يصبح  الصالة، بزمان خمصوًصا ليس عارفًا اإلنسان صريورة أنّ  ذل  إىل يضا . ةواًلجتماعيّ 
 على ةً معنويّ  قيمةً  يضفي الذي أي إنّ . ، إىل غري ذل ةالرياضيّ  هوايته ميارس وهو عارفًا ويصبح العمل، أثناء
 من بكثري أكب عاديّ  عمل قيمة تكون قد. ةوالنيّ  ةالروحيّ اجلوهر يف  يكمنبل  العمل، ذاك قالب ليس العمل
املقصد  كان  إذاف ،"صالة حالة يف، على الدوام، كان  ملن "طوىب: طاهر بابايقول . الظاهر يف عباديّ  عمل قيمة

طائل  ًل كالم  فهذا العباديّة الفرائض بتأديةو  بالصالة ،ّنار ليل ،منشغلةً  الناس من جمموعة وجود من هذا القول
 له ذاكرًا كان  ملن هنيًئا أن ذل  من يقصد هو نعم،. ّنار بالصالة ليل مشغوًًل  الشخص يكون أن ميكن ًل. منه
 ركذ بغية  كافّةً   أعمالهأن ًل يوقف  اإلنسان على جيب ولكن ،هلل ذكر الصالة أنّ  صحيحو . على الدوام تعاىل
 بالذكر اهلل ذكر اختصار ميكن ًل. سبحانه هلل ذكر هو ،كان  كيفما  ،اإلنسانبه  يقوم الذي احلسن العملف. اهلل

 ذكر. عمل أيّ  مع يتداخل ًلو  ، بال هوادة،مستمرًّا يكون أن ميكن الذي القلبّ  الذكر َثم  بل ،فحسب اللسانّ 
 من حالة أيّ مع  اهلل ذكر ًل يتعارضو . األخرى كّلها اإلنسان أعمال مع تتعارض ًل اليت األمور مجلة من اهلل
 .العرفان جوهراهلل  ذكر و ،الرتكيز من املزيد يف يساعد الذكر بل ،الذهينّ  ذكرال

 أعمااًل  واختاروا بدايةً  ذهبوا هم، أنفسهم،وأن   ابة،جذ   أمور اتوالمعنوي   العرفان ن  يقول إ الشباب بعض رىن
 اللذائذ على الحصول بهدف العلمي ة الحوزات فيبغية التحصيل  عنها واتخل   ذلك وبعد ومشاغل،

 ؟مرأيك هو ماف ة،المعنوي  



 الدرس هو الذي عملي من جيعل دليل وما من. اتالنيّ يف  تكمن األعمال قيمة أنّ  اإلسالم أّكد: األشكوري
 هي ةالنيّ . اإلطالق على أمر هلكذا اإلسالم يف وجود ًل. مزرعته يف يعمل الذي من اهلل عند أكب قيمة ذو الديينّ 
. ةخاصّ  أعمال من تأّتىت أمورًا ليست اتواملعنويّ  العبادةوعليه فإّن . العمل على املعنويّة القيمة تضفي اليت

. مجيًعا ناملؤمنو  يؤّديها أن جيب اليت والعبادات التكاليف مناحلّد األدىن  وجود من بدّ  ًل أشرت، وكما ،بالتأكيد
 هذه تصبح. كفائيّ   وجوهبا أنّ  إًّل  ،واجبة أمور فهي اإلنسان، عاتق على امللقاة اتواملسؤوليّ  األعمال باقي اوأمّ 

أن  لإلنسان كنمي  . املعنويّ  اإلنسان ارتقاء إىل ، بالتايل،وتؤّدي ،ةالعبوديّ  ةبنيّ العبد  أّداها إذا العبادة مبنزلة األمور
 اجلدال هذا حنو دفع الذي إنّ . كما لو كان يدرس علوًما دينّيةً   اهلندسة يدرس وهويرتقي على الصعيد املعنوّي 

 ،واخلانقاهات الصوامع إىل الذهابك  ،خاصّ  واسم ،خاصّ  ولباس ،خاّصة هيئة إىل تدعو اليت رقالفِ  بعض وجود
 ينفصل أن جيب ،احلاًلت تل  على وبناءً  ،هألنّ  ة،يّ العادّ  احلياةو  تتناسب ًل األمور هذه أنّ  إًّل  ذل ، وأمثال
 .ةخاصّ  فرقة يف عضًوا ويصبح القيود، ببعض نفسه ويقّيد ،اجملتمع عن الشخص

 رءامل يكون فقد ناقص، عرفان هألنّ  والعرفان،  التصوّ  من نوعذا الهل ًل مكان يف املذهب الشيعيّ  احلقيقة، يف
 ِفرق َثم و . منحر  غري كان  لو حّت  ،ناقص هفانعر وبالتايل ف. واحد بعد ذو هألنّ  ناقص، ذكره أنّ  إًّل  هلل، ذاكرًا
 ،الرسول هو اإلطار هذا يف واألسوة القدوة ألنّ  العقائد، مستوى على منحرفة غري اأّنّ  مع ناقًصا عرفانًا متتل 
 .السالم عليهم ،األطهار ةواألئمّ  ،وآله عليه اهلل صّلى

 ؟ةً جاذبي   أكثر األخرى الدين مجاالت تكون أن يمكن وهل العرفان؟ ةجاذبي   تكمن أين

 فقه َثم  يكون نأ ميكن ًل. صحيح غري عمل األخرى الدين أجزاء عرض يف العرفان وضع إنّ : األشكوري
 من صحيح غري الفصل هذا نّ إ العرفان، حنو اآلخر همبعضو  ،الفقه حنوالدارسني  بعض يذهب ثّ  ،وعرفان
 أصحاب من يكون أن جيب الفقه وقبل ًًل،أوّ  الفقه أصحاب من يكون أن العار فيجب على . العملّية الناحية
 األخالق أصحاب من العار  يكون أن جيبو . عقائد دون من فقهما من و  فقه، دون من عرفان ما من. العقائد
 قبل عرفاء ليكونوا يسعون والناقصة، ئةاخلاط ةالدينيّ  الرتبية وبسبب ،جمتمعنا يف األفراد أنّ  له يؤسف ما. الفقه قبل
 ًل حنن. له دين ًل نمّ  حّت  نرجوه أمر األخالق ألنّ  ،مقّدمةَ  األخالق أنّ  أعتقد! نيوأخالقيّ  ننيمتديّ  يكونوا أن
 منه عنتوقّ  األفراد، وحقوق ةاًلجتماعيّ  الضوابط رعاية منه عنتوقّ  ناأنّ  إًّل  الصالة،أداء  له دين ًل الذي من عنتوقّ 
 كلّ   من ةاألخالقيّ  األمور هذه عنتوقّ  حنن إًذا،. مثاًل  السيارة قيادة ضوابط يطبق وأن يكذب، وًل يسرق ًل أن

 يؤمن الناس بعض: ونقول ،ذل  من أعلى خطوةً  نرتقي ناإنّ  ثّ . كذل   يكون أن إنسان كلّ جيب على  و  إنسان،



على التكاليف  عيشجّ  والدين األخالق، تضعها اليت من أكثر تكاليف اإلنسان عاتق على الدين يضع .بالدين
 متّكن إذا. ةاإلهليّ  األحكام إطار يف عيشال أي التدّين، هي الثانية املرتبة إًذا،. هاويؤّكد هادويؤيّ  األخالقّية
 ،الدين باطن إىل الدخول وهي الالحقة، املرتبة إىل نصل ذل  عند بنجاح، املرحلتني هاتني عبور من الشخص
 .العرفان وهو

 عن صحيح غري رًاتصوّ  الشخص ميتل  أن وهي كاذبة،  ةاجلاذبيّ  تكون قد. العرفان ةجاذبيّ  على دليالن َثم 
 أن داجليّ  من اليت الكرامات ببعض عجبوي   ومولوي، حافظ عن روىت   ةشعريّ  أبيات بسماع فيتفيك العرفان،
 هذهو . التكاليف من التحّرر عن عبارة العرفان أنّ  ونيظنّ  الناس، إذ بني رائج خاطئ رتصوّ  َثم  .اإلنسان ميتلكها
 العشق": قال عندما حافظ إليه أشار ما هذا احلقيقّية، ةاجلاذبيّ  نم البعد كلّ   بعيدةوهي  ،كاذبة  ةجاذبيّ  ةاجلاذبيّ 
 .8"فيه الوقوعتكمن يف  الصعوبة أنّ  إًّل  األمر، بدايةيف  سهاًل  يبدو

 مأّنّ  إًّل  ة،العرفانيّ  املقامات إىل الوصول هبد  وحرارة بشوق يسريون ويسلكون الذين الناس من الكثري َثم 
 اليوم الرائج. الشهوات وجلم ةالنفسانيّ  األهواء على القضاء جيب وحينها ته،ومشقّ  صعوبته إىل يلتفتون املسري أثناء
 . وجوهره العرفان حقيقةًل  ،العرفانّ  البحث هو اجملتمعات بني

 المذموم؟ المقد س األمر هو ما

. ةاإلنسانيّ  باألخالقالتخّلق  دون من متشّرًعا الشخص يصبح أنهو  املذموم العرفان من املقصود: األشكوري
 الليل يسهر أنو  ،الناس حلقوقمن دون أن يهتّم  اتواملستحبّ  الواجبات رعاية على الشخص يعمل أن يعين وهذا
 على. قاخلل ءسيّ  يكون أن أو ،دة السّيارةقيا قوانني يراعي من دون أن السالم، عليهم ،البيت أهل عزاء يف

 العزاء يف املشاركة لن تعّوض. متشّرًعا كان  إذا فكيف ن،متديّ  غري كان  لو حّت  اآلخر حقوق أن يراعي اإلنسان
 اهلّمة الشخص امتل  إذ. عنها بدياًل  تكونولن  املخالفات، تل  ،السالم عليه ،احلسني اإلمام على واللطم
، إذ صبحفي ،نوالباط العمق حنو السري ميكنه ثّ ومن  ة،اإلسالميّ  واألخالق الدين أحكام رعاية فعليه عارفًا ليكون
 .عارفًاذاك، 

 التي العوامل هي ما الدين، علماء بين منتشرة هاأن   ىحت   الشيعة، بين للعرفان مخالفة رؤية ث م   أن الحقيقة
 الدين؟ علماء بين العرفان تجاه ةالسلبي   الرؤية هذه وجود في ساعدت
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 جيب: أو اًل  .للعرفان نيصحيح غري وتفسري صورة وجودهو  شيء كلّ   من األهم ة،عدّ  أسباب َثم : األشكوري
 النقل علماء حنّدث أن ميكننا. باطنها هو بل والعقائد، واألحكام الفقه عرض يف ليس العرفان أنّ  على التأكيد
 اعتبار ميكن هل أخرى، بعبارةو . أيًضا بواطن هلافهي  ،ظواهر واألحاديث القرآن آليات كما  هبأنّ  املتشّرعون
 يعر  ًل الذي الشخص ملعرفة مساوية اآليات، هذه خالل من ،وآله عليه اهلل صّلى ،لرسولحّصلها ا اليت املعرفة
 هذه ظاهر ه ًل اختال  يفأنّ  الواضح ؟العرّيّ  والنحو الصر  من شيًئا يدرك أو ةالعربيّ  الكلمات معان سوى
 بالظاهر نقول اكنّ   فإذا. األمر خيتلف فلن برتمجتها ،وآله عليه اهلل صّلى ،الرسول قام لو حّت  والروايات، اآليات
 معرفتنا عن ،السالم عليهم ،األطهار ةواألئمّ  ،وآله عليه اهلل صّلى ،الرسول معرفة ختتلف لن ذل  عند ،فحسب
 ىمستوً  يف ليستا املعرفتني هاتني أنّ  عامل كلّ   يدرك .9﴾َنْسَتِعني   َوِإيماكَ  نَ ْعب د   ِإيماكَ ﴿قوله تعاىل  نستحضر عندما
 عن عبارة األمر كان  إذا حنن؟ منتلكه وًل ،وآله عليه اهلل ىصلّ  ،الرسول ميتلكه الذي األمر هو ما إًذا،. واحد
ا. امتالكها بإمكان فإنّ  اللغة، ًً  خالل ومن اللغة خالل من عليه أحصل أن ميكن ًل الذي الباطن هو إَذ
 طهارة إىل األمرهذا  حيتاج. الباطن بذاك صاللالتّ  يسعى ،وآله عليه اهلل ىصلّ  ،الرسول قلب كانفقد  . الظاهر
 .املعرفة هذه من أدىنً  ىمستوً  على اآلخرون حيصل بالطبع. احلقيقة معرفة تزداد ازدادت ماكلّ و  ،ةباطنيّ 

 عن منفصاًل  ومذهًبا حالةً  باعتباره عنه احلديث جرى بل العرفان، عن صحيحة صورة قّدمت   مل احلقيقة، يف
وهي  ،العرفانتأخذ مسّمى  ةعدّ  رقوف حنل هناك ،خمتلفةً  إسالمّيةً  فرقًا منتل  وكما ناأنّ  الكثريون يظنّ . الدين
 .الظنّ  هذا رواج يف التارخيّية األحداث تسامه وقد ،ابعضً  بعضها عن ختتلف

 الِفرق هذه مشاهدة دفعت ثّ . العقائديّ  املستوى على منحرفة صوفّية رقفِ  وجود اإلسالميّ  التاريخ شهد
 .الدين عن خارًجا واعتبوه الباطن طريق ببطالن القول إىل باملتشّرعة

 حبث وهنا واإلشارة، الرمز بلسان يتحّدثون العرفاء أنّ  بالعرفان هو الظنّ  سوء يف سامهت اليت األدّلة مجلة من
 ،مباشر غري العرفاء كالم  أنّ هي  النتيجة أنّ  إًّل  واإلشارات، الرموز لغة حنو دفعت ةعدّ  أسباب َثم  بل .مفّصل
 ثو حب أهمّ فمثاًل من . بالعرفاء الظنّ  سوء من كبرية  حالة وجود إىل دفع ام هذا. العوامّ  عند للفهم قابل وغري
 سيكون ذل  عند األلفاظ، هذه حدود يف املفهوم هبذا اإلنسان معرفة كانت  فإذا الوجود، وحدة حبث العرفاء
 والدين والعقل احلس اأمّ  واحد، اهلل ووجود وجودنا أنّ  إىل يشري املفهوم هذا ظاهر ألنّ . للدين خمالًفا ظاهره
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 علًما! واحد بوجود وتقولون احلقائق هذه عن تغفلون فكيف ،ومتعّددة كثرية  حقائق الكون يف تحّدثون عن أنّهفي
 من انطالقًا العرفاءيتحّدث . بالوحدةوكذا يقّرون  بالكثرة، العرفاءيقّر . الكثرة ينكروا مل املسلمون العرفاء أنّ 

 تل ل ومظهر فعل إًّل  هي ما ، كّل املوجودات،املوجوداتإّن و  واحدة، الوجود حقيقة إنّ  ويقولون الباطن،
 ذل  إىل اإلشارة يف تستخدم اليت األلفاظ أنّ  إًّل  احلقائق، وجود ينكر ًل العار  أنّ  تشاهدون أنتم. احلقيقة
 .أحيانًا فهم سوء إىل يؤول ما وهذا فهمها، ويف عنها البحث يف عمره يقضي أن الشخص من بتتطلّ 

 خاطئة؟ استنتاجات إلى ىأد  بحيث  صعًبا وقبوله العرفاء كالم  إدراك كان  اذالم

 العرفان، اسم عليه يطلق جديد علم َثم  نّ بأ والقول ،آخر بشكل املوضوع هذا على طاللةاإل ميكن: األشكوري
 عرفنا فإذا ،لغته إىل نتعّر  أن علينا وجيب ة،اخلاصّ  مصطلحاته على نطّلع أن من لنا بدّ  ًل إليه  التعرّ  أردنا وإذا
 األحكام إصدار باإلمكان وأصبح موضوعه، عن صحيحةً  صورةً  وامتلكنا ،العرفان على العطّ اًل أمكننا ذل 
 إىل باإلضافة فهو ،ةخاصّ  لغة للعرفان كان  وإذا. بالظاهر  التمسّ  إىل سوى بنا يؤول فلن املعرفة عدم اأمّ . حوله
 .هنا عنها للحديث جمال ًل نةمعيّ  ألسباب واإلشارة الرمز بلسان يتحّدث ذل 

 ث م   هلف ،اإلسالمي   العرفان في والتحقيق البحث في طويلة مد ة منذ بدؤوا نيالغربي   نالمحق قي أن   نعلم نحن
 ؟اإلطار هذا في ةالغربي   الجهود حول توضيحات

إذ . املسلمني غري العلماء دخلها اليت العلمّية الساحات أوائل من اإلسالميّ  والعرفان التصّو  عتبي  األشكوري: 
 الغرب علماء دفعت اليت األسباب اأمّ . ةالصوفيّ  رقوالفِ  ، والتصوّ  ،العرفان دراسةب ،ةدّ ع قرون ومنذ ،هؤًلء بدأ

 حّت  ،(أفريقيا مشالًل سّيما ) أفريقيا يف كثرية  ةالصوفيّ  الِفرق أنّ  تعرفون هل. فكثرية اإلسالميّ  العرفان يف للبحث
 اآلثار أنّ  ذل  إىل يضا .  بالتصوّ  نهمتديّ  امتزج لذل  ،اإلسالم الناس اعتنق ةالصوفيّ  الِفرقهذه  ه بفضلأنّ 

إذ كان الناس  بعيدة، حدود إىل جّذابة ،الفارسّية أو ةالعربيّ  باللغة سواء ،املسلمون العرفاء تركها اليت ةاألدبيّ 
 أنّ يف  األخرى املسألةوتكمن . الفارض وابن عرّي، وابن حافظ، وأشعار ،املثنويجيذبون إىل مجال نصوص 

 املسلمني لغري جّذابًا اإلسالميّ  العرفان كان  لذل . املناطق باختال  خمتلفة أشكال هلا ،عاملّية ظاهرة العرفان
 .اإلطار هذا يف الدراسات منالكثري  قّدموا لذل  وللمحّققني،

 ة،ملالفرنسيّ  باللغة احلاّلج حول جمّلدات عّدة املثال، سبيل على ،L. Massignon ماسينيون لويس كتب
 العرفان حول H. Corbin كوربان  هنري آثار ًل ننسىو . مبثلها اإلتيان من املسلمني احملّققني من أحد نيتمكّ 



 وفلسفة السهروردي فلسفة حول الكتب منالكثري  تبوك  . العرفانّ  عدالب ذات ةالشيعيّ  ةاإلهليّ  والفلسفة الشيعيّ 
 جانب إىل. عامليًّا األثروأصبح هذا  للمثنوي، R. A. Nicholson نيكلسون رينولد ترمجة جند، كذل ،و . صدرا ماّل 

 ،Annemarie Schimmel مشيل ماري آنو  ،A. J. Arberry آربري آرثر أمثال من املستشرقني منالكثري  َثم  هؤًلء،
 عمل. اإلسالميّ  العرفان أبعاد من ب عًدا منهم كلّ   قّدم حيث ،اإلسالميّ  العرفان حول قّيمةً  آثارًا تركن مّ  وغريمها
 توشيهيكو أمثال وحبث. الِفرق على آخرون وعمل اإلسالمّي، العرفان تاريخ على من هؤًلء الباحثني بعض

 يرتّددون كانوا  الباحثني هؤًلء أنّ  مباوبالطبع . النظريّ  العرفان يف W. Chittick شيتي  وويليام T. Izutsuإيزوتسو 
 حول غالًبا فيها الرتكيز فكان األخرى اإلسالمّية الدول اأمّ  ،النظريّ  العرفانعلى  أحباثهم ترّكزت لذل ف إيران على
 .والطرق الفرق

 حول واملقاًلت األطروحات منالكثري  ّوند   الغرب ويف.  يومنا هذاحّت  زالوا وما بالعرفان، كثريون  اهتمّ 
 من أكثر اإلسالميّ  بالعرفان اهتمّ  الغرب أنّ  الواضحو . اليوم الغرب يف احلّية األحباث من واحد وهو العرفان،
 .الفلسفة من ةً جاذبيّ  أكثر العرفان أنّ  أساس على بالفلسفة اهتمامه

 مناسب؟ بشكل دراسته جرت وهل ،الخضم   هذا في الشيعي   العرفان موقع أين

. جمتمعنا يف حّت  أو ،أخرىبلدان  يف سواء ،الالئق باألسلوب مي قدم  مل الشيعيّ  العرفان أنّ  أعتقد ًل،: األشكوري
 ،املعصومني وسرية ،والسّنة ،الكتاب إىل به للرجوع اليوم العرفان حيتاج. التهذيب من كثريإىل   عرفان اليوم حيتاج
 من التهذيب هذا بواسطة نتمّكن أن جيب. التاريخ طوال وجدت اليت الكثرية التجارب وإىل السالم، عليهم
 أن جيب ما هذا. ةاًلجتماعيّ  احلياة نوم ،التديّن نوم ،ةالعقالنيّ  نم البعيد غري اإلسالميّ  العرفان حقيقة إظهار
 العلم مع ة،اًلجتماعيّ  للحياة أو ،نللتديّ  معارض أو ،ةللعقالنيّ  معارض هأنّ  على اليوم مي قدم  العرفان ألنّ  ،حيصل
 ن،التديّ  رجوه هنّ بأ القول ميكن بل ًل ن،التديّ  مع يتعارض ًل فهو ،ووحيانّ  عقالنّ  عرفان الشيعيّ  العرفان أنّ 
 املتخّصصة املغلقة اللغة حالة عن إخراجها فيجب العرفاء لغة اأمّ . ةوالدنيويّ  ةاًلجتماعيّ  باحلياة ارتباط على وهو

 اللغات، وجبميع ةً كافّ   املستويات على تقدميه جيب لذل  دين،املؤيّ  من الكثري للعرفان ألنّ  ة،خاصّ  بفرقة املنحصرة
 هذا إىل نبادر مل ماو  ،الكاذب العرفان أوجده الذي املعنويّ  الفراغ سدّ  من نتمّكن النحو وهبذا. الفنّ  لغةًل سّيما 
 . عرفان هشب إىل وأ ،كاذب  عرفان إىل الناس ينقادس األمر

 اوإمّ  العرفان، عنوان حيمل ما نقّدم ًل أنّنا امّ إ الكاذب هي العرفان حنوالبعض  تدفع اليت األسباب لةمج منو 
 .جّذاب غري نقّدمه ما يكون أن



 غيره؟ من أكثر النظري   البعدعلى و  المضمون على ونتؤك د ملكعيج الذي ما

 ة،أخالقيّ  غريو  عقالنّية، غري ظاهرة العرفان هلف العرفان. ماهّية عر ن أنيتعنّي علينا  بادئ ذي بدء: األشكوري
 يرّوج من فروضال هذهجتد  لألسف والفقه؟ الدين عن بعيًدا الشخص جيعل العرفان حنو التوّجه هل دينّية؟ وغري
 واإلسالم الفقهيّ  اإلسالم :نوعني اإلسالم ، إنّ نافذ مجيل قلم صاحب وهو ،ريناملتنوّ  املثّقفني أحديقول . هلا

 الفقهيّ  اإلسالم أنكر وإذا. بإسالم ليس فهو الفقهيّ  اإلسالم غري آخر شيًئا العرفانّ  اإلسالم كان  إذاف. العرفانّ 
 أو ،العرفان وترتك اإلسالم من الفقه ختتار أن ميكن  ًل. عرفانو  فقه اإلسالمفي ف. ناقص فهو العرفانّ  اإلسالم
 والتجارب والشهود ،الفقه يف والنقل ،الفلسفة يف ةالعقالنيّ  ىجلّ تت ،بلى. مثاًل  فيه ةالعقالنيّ  ترتك أن أو ،العكس
عن بعضها بعًضا يبدأ  صلتف  وإذا  ،الثالث الدينّية ملعرفةا أركان هي الثالثة األبعاد هذهف .العرفان يف ةالباطنيّ 
 دون من اتلمعنويّ ول ة،عقالنيّ  دون من اتلمعنويّ ول ات،معنويّ  دون من ةلعقالنيّ ال معىن لف .الفهم يف اًلحنرا 
 . زأجمت ناقص ذل  كلّ   وفقاهة، ديانة

 الفيلسو  يبحث ولن الفقيه، العار  وًل ،العار  الفقيه خيالف لنوعندما تتضايف هذه األركان الثالث 
. معنّي  منظار من احلقيقة تل  إىل شخص كلّ   هيتوجّ  قد بلى، واحدة. حقيقةاألركان  هذهف .آخر قطب عن

 واآلخر ،العقالنّ  البعد حنو البعض هيتوجّ  اإلطار هذا ويف ومعقول، علميّ  أمر العمل تقسيم أنّ  ذل  إىل يضا 
 .العرفانّ  البعد حنو والثالث ،الفقهيّ  البعد حنو

 ،الطباطبائي العاّلمة أو ،مهتاشخصيّ  يف الثالثة األبعاد مجعوا سرّه،س قدّ  ،اخلميين اإلمامأعالم على غرار  َثم  
 هي بل األمور، هذه بني تناسب وعدم تناقضو  لتعارض وجود ًل ،بالتايلو . وفقيًها ،وعارفًا ،فيلسوفًا كان  الذي

 من ،اإلسالم عن احلديث ميكننا ،نعم. النقص جدوو   ،األمر ًلختلّ  منها واحدةً  أسقطنا لوو  التناسب،غاية يف 
الثانية و  ،ةفقهيّ  ، األوىلالتاريخ عب راجتا اإلسالم إىل رؤيتان َثم  أنّ  مبعىن. وعرفانّية ةفقهيّ  زاوية من التارخيّية، الناحية
 .إلسالمل اثنني شكلني وجود يعين ًل هذا لكنّ  ،ةعرفانيّ 

 يصح   قد. وإرشاده المجتمع هداية مستوى على هام   العملي ة النماذج عن الحديث أن   فيه شك   ال امم  
 هذه أن   المجتمع يالحظ العملي ة، المصاديق عن الحديث عند ولكن ،نظري   بشكل المجتمع مع الحديث
 لىوإ – يجب أخرى، بعبارةو . ةوالعقالني   نالتدي   عن افترقت أو وابتعدت، الحياة اعتزلتقد  النماذج
 في ااصً أشخ أن   األفراد يشاهد أن يجب للمجتمع، ةعملي   نماذج تقديم – النظري   البعد توضيح جانب



 نبالتدي   يفيضون وهم ةاالجتماعي   اتهمومسؤولي   حياتهم ، في الوقت نفسه،ويمارسون عرفاء الخارج
 .باعهاات   يجب التي القدوة ليكونوا ة،والعقالني  

 ًًل أوّ . القدوة تقدميتكمن يف  أخرى شكلةً م نعان ناأنّ  مع املشكلة، هذه نعان ًل ناأنّ  احلظّ  حلسن: األشكوري
 .ذل  يف إهبام فال وسريهتم، ،وأقواهلم ،أخبارهم من الكثري وصلنا وقد .قدوتنا ،السالم عليهم ،ناملعصومو  عدّ ي  
 وأرقاها. هاوأرفع أنواع القدوة أفضل أيدينا بني ةالنبويّ  السريةكذل  تضع و 

 ،فحسب واحد مكان يف جتتمع اليت اتواملعنويّ  والتديّن، ،بالعقالنّية يفيض فهو ،البالغة نهج إىل انظروا 
 أخذنا لو. السالم عليه ،املؤمنني أمري اإلمام ةشخصيّ  عن صورة البالغة نهجو . ابعضً  بعضها عن تنفصل وًل

 ،والعبادة ،باخلدمة مليًئا لوجدناه ساعةً  نوعشري أربع ةمدّ  يف ،السالم عليه ،عليّ  اإلمام حياة من مقطًعا
 ويف. أيًضا تالمذهتم بني القدوة سنجد ناأنّ  ذل  إىل يضا . شيء كلّ ينضح ب بل ًل والقضاء، ،والسياسة
 يف ستاًذاأ كان  قّدس سرّه، ،اإلمامف س سرّه.قدّ  ،خلميينا اإلمام ةشخصيّ  يف القدوة أمامنا تتمّثل الراهن، العصر
. العامل هزّ  من نمتكّ  إسالميّ  ونظام ثورة مؤّسس ذل ، إىل باإلضافة ،وهو. وفيلسوفًا ،وعارفًا ،وفقيًها العرفان،
 فهي للمجتمع، وتقدميها القدوة هبذه التعريف لنبدأولذل  ف. األهدا  لتل  األبرز النموذج كهذه  ةشخصيّ تعّد 
 إذاف. الغريبة العجيبة الكرامات من جمموعةعلى  خيتصر املقّدسني بعض عند العرفان أنّ  له فيؤسَ  ما. أمامنا ماثلة
 العرفاء أنّ  حّت . العرفان حقيقة عن تعّب  ًل األمور هذه أنّ علًما ! إّن لفالن كرامات قالوا شخص، تعظيم أرادوا

 بغية جهوده يبذل الذي هو العار ف. اًلعتبارب هايأخذو  ًل هم الكرامات هذه عنهم نقلت   الذين والعظماء
 يكون الذي هو عرفانًا واألكثر ،اليت ما أنزل اهلل هبا من سلطان األمور هذه سبيل يفًل  تعاىل، اهلل من القرب
 .بالدين معرفةً  وأكثر تديّ ًنا أكثر

 يف لاألوّ  الشرط طبًعا هبا. والتعريف تقدميها على لنعملف الراهن، العصر يف العظيمة النماذج هي هذه إًذا،
 مسلساًل  أحيانًا بثّ ت شاشات التلفزة أنّ ب تالحظون قد. متعّددة بألسنة اتالشخصيّ  هذه تقدمي هو العمل، هذا
 والعرفان ةالشرقيّ  للثقافة مباشر غري بشكل يرّوجون مأّنّ  اوًل يدرك القّيمون عليه مثاًل، ،ةالشرقيّ  اتاملعنويّ  حول
 من التلفزيونّ  العمل هذا حيمل اعمّ  يغفلون ثّ  مشاهديه، وكثرة التلفزيونّ  املسلسل ةجاذبيّ  أساس على الشرقيّ 
 ومعار  ،عوالتشيّ  اإلسالم حبقائق عارفني اننيوفنّ  ،وخمرجني ،كّتابًا  منتل  اكنّ   لوف. ةوأيديولوجيّ  ةعقائديّ  رسائل
 اتالشخصيّ  تقدمي بإمكاّنم لكانو  ،ترمجوا هذه احلقائق واملعار  يف أعماهلم الفنّ ّية كانوال ع،والتشيّ  اإلسالم
 .األخرى الواردات عن اًلبتعاد وبالتايل واجملتمع، األفراد إىل القدوة



 اتالشخصي   من الكثيرال يلتفت  بل ال الجانب، هذا في حقيقي   ضعف أن ث م   ، إًذا،الواضحفمن 
 السنوات فيصدرت . األمور هذه إلى الشأن هذا في اتالمسؤولي   أصحاب من والحقوقي ة الحقيقي ة
 بمجر دأن ُيحل   اإلشكال لهذا يمكن الولكن  وأخطاره، الكاذب العرفان من تحذ ر شت ى دعوات األخيرة
 الكاذب؟ العرفان مواجهة في والفكري   الثقافي   للشأن المتصد ي عمل تقي م كيف.  التحذير

 بشكل غّلفت رديئة بضاعة األسواق يف تعرض قد. والطلب العرض عامل هو اليوم، عامل أنّ  احلقيقة: األشكوري
 إًّل  ،واحملتوى املضمون قّيمة بضائع منتل  حننو  اجلميل. الظاهر إىل ونالقشريّ  األشخاص ينجذب ،وبالتايل. مجيل
 بضاعتنا تفقدوعليه، . األغلفة إأرد يف قيمةً  وأكثرها ئعالبضا أفضل نعرض وكذل . مجيلبشكل  ًل نغّلفها انأنّ 

  .اًلقتصاد حال هو هذا. املزّورة البضاعة أمام تهايّ أمهّ  القّيمة

 ألنّ  ،ةاخلارجيّ  املنافسة يف خنسر نالكنّ  والسّجاد، الفستق،و  التمر،و  الزعفران، أنواع أفضل منتل  إيران يف حنن
 لذل  مجيلة، أغلفةو  بقوالب مضرّةً  بضاعةً  يقّدمون اآلخرين أنّ  علًما للغاية، رديء عندنا والتغليف التعليب
 .النجاح لنا يكتب ذل  عندو  ،العرض مشكلة حللّ  نسعى أن جيب. السوق على يقبضون

 من الكثري احلوزة يف زالي الف ة،العلميّ  قمّ  حوزة يف دجيّ  بشكل العرفان تقدمي من نتمّكن مل اآلن حّت 
 حرّكت وآثار نتائج إىلالعرفان الرائج  أّدىوقد . املناسب باألسلوب قّدمي   مل هأنّ  ذل  للعرفان، املعارضني
 قابل وبأسلوب خمتلفة ومستويات متعّددة بلغات منتل  ما نقّدم أن جيب. العرفان ضدّ  واملخالفني املعارضني
 على ةمبنيّ  خمالفتهم تكون عندما املخالفة ميكنهم ومن ثّ  ته،ماهيّ  العرفان اخمالفو  يعر  أن جيببدايًة . للفهم
 .علم

 النابية، والكلمات الشعارات عن وبعيًدا ،األمنّية املواجهة عن بعيًدا الكاذب العرفانه جيب مواجهة أنّ  أعتقد
 الصحيح العرفان وتقدمي ،نافسةبامل احللّ ويكمن  العرفان، ذل  وراء اًلنسياق على األفراد تشّجع أمور كذاه ألنّ 

 ،الفلسفة لغةب العرفان نعرض أن جيب. للفهم بلوقا ،مؤثّرو  ،جّذاب بأسلوب وذل  ،اخلالص اإلسالميّ  والعرفان
 تقدمي علينا وجب خمتلفة، الناس سالئق كانت  إذاف. يف آن والشعريّة العلمّية وباللغة ،الروايات وبلغة ،الفنّ  وبلغة

 .ةعدّ  بأساليب الواحد املضمون

 احلوزة يفالعلماء  من كثري  َثم . ًًل أوّ  الفنّ  هذا منتل  أن يجبف ،العرض فنّ  عمومّية من األوىل اخلطوة تبدأ
 .العرض مستوى على قنيموفّ  ليسوا مأّنّ  إًّل  ناجحون، أشخاص وهم العرفان، حنو هوااجتّ  الذين من قمّ  يف العلمّية



 والعرفان؟ باألخالق متخص صة مؤس سة لديكم هل

 وقلياًل  ،التخّصصيّ  واملضمون العلميّ  اجلانب على نشاطاهتم يرّكزون السادة أنّ  إًّل  مؤّسسة، َثم  نعم: األشكوري
 كثري  هناك. للتأثري واألدوات الوسائل من واًلستفادة ،املعرفة وسوق ،اجملتمع وخماطبة ،العرض سائلمب ونيهتمّ  ام
 جيب .جبديدة األعمال هذهليست و . ًل تسّد النقص اأّنّ  إًّل  ،وقّيمةً  عميقةً  أعماًًل  قّدمواالعلماء األفاضل  من

 كما  ،بل ،فحسب واألكادميّية العلمّية الكتب تدوين خالل من بالضرورة حيصل ًل العلميّ  التأثري أنّ  إىل اإلشارة
 ،والروايات ،فالمواأل والرسم، السينما،)يف  الفّن، واألدب، وغري ذل ، يف: حقل كلّ   يف احلضور جيب ،أشرت
 .كّلها  اًلجتماعّية احلياة جماًلت يف الشيعيّ  العرفان تجّلىي أن جيب .(الدراسّية بالكتيف  حّت 

 حقيقة إلى للوصول شخص كل    طاقة طبق العمل يجب اًل،أو  ف طاقته؛ بمقدار مسؤول شخص كل    ،إًذا
ابًا التدي ن يصبح ذلك عند ،عماًل  بذلك االلتزام ،وثانًيا .الباطن إلى الظاهر من واالنتقال ،الدين بما هو  جذ 

 .هو

نعم، خذ أمري املؤمنني، عليه السالم، مثاًل، هل يعجبنا سلوكه ألّن شخًصا ما أمرنا بأن نعجب به؟ : األشكوري
 طاقته طبق يعمل أن شخص لكلّ  ميكنًل، إّن التأّمل يف سلوكه هو حبّد ذاته يثري اإلعجاب واألنس. بالطبع 
 سبيل على ،ةفاحملبّ . داخله يف ذل  جيّسم ثّ  املتعايل، الديينّ  والباطن اتاملعنويّ  منعال  ىمستوً  إىل للوصول
. التأثري شديدة هي لكانت ةاحملبّ  إًّل  فيه يكن مل لو التدّين إنّ  حّت  اإلسالمّي، العرفان يف حموريّ  عنوان املثال،
 وإذا. عنه الناس ًلنصر  النظر، وضيق ،بالفسق والرمي ،والتكفري ،الظنّ  وسوء ،للخشونة توأًما التدّين كان  لوو 

بال  األّول إىل تنجذبس فالناس ،الظنّ  وسوء اليأس من واآلخر األمل، من ينطلق أحدمها: نيمبّلغَ  وجود فرضنا
 جيب اليت ةاحملبّ  تضعف عندما. األعلى املستوى يف جذب وهو اجلذب، يف األساس العامل هي ةاحملبّ  ،نعم. ريب
 ويبتعدون ،املنحرفة رقوالفِ  ،الكاذب العرفان حنو األفراد ينساق ذل  عند واحلاًلت، اجملاًلتكّل   يفتتجّلى  أن
 .الصحيحة اإلسالم تعاليم عن


