
 البعد اإلنساني في الخطاب الصوفي، معرفة الذات والوعي بالعالم _مقاربة مقاصدية_

 حللح الزىرة : مداخلة األستاذة

 _قسنطينة _جامعة األمًن عبد القادر للعلوم االسالمية                   

 : مقدمة

الذي تتعالق حولو كل البىن  ليس أرسخ من البعد االنساين يف كل ادلنظومات ادلعرفية بوصفو زلور ادلعارف
ادلعرفية والذوقية وكذا كل أنساق وأظلاط العالئق البشرية، ولسنا نعىن ىنا إال ما تعلق منها باخلطاب الصويف 

عن فعلية وآلية تواصلية تقوم أساسا على أوعية لفظية ومضامٌن ذوقية يتعذر  االسالمي الذي يعرب يف مبناه
ح وصريح بفعل االشارات القائمة أمام تلك ادلعارف ادلسترتة وذلذا عد ىذا على الغًن استقباذلا بشكل واض

إليو اخلطاب يف أحايٌن كثًنة خطاب مارقا ال ينبغي االعتداد بو كمشروع تواصلي أصيل غًن أن ما تنصرف 
سعي الذات السالكة ضلو معرفتها بنفسها ب و ذلك اخلطاب خاصة ما تعلق منوعنايتنا يف ىذه ادلداخلة ى

وتعقل مث تذوق معادلها وطبيعتها كخطوة معرفية ذوقية لوعيها بالعامل أو مجلة العوامل ادلؤلفة حمليطها أو 
كسبيل دلعرفة الذات وضرورة ادلفارقة وجودىا، لذا كثًنا ما يطرح ىذا اخلطاب اشكالية الرتكيز على الالوعي  

حلضرة القدسية أين تغيب تلك الذات عن األغيار وتفىن يف بقاء ادلشاىد لتعود مرة ضلو عوامل الشهود وا
أخرى وقد جنحت مبعارف الدنية دتكن ذلا نوع من الوعي بالعامل ؼلتصر بذاهتاعلى أهنا ذلك ادلثيل أو 

األطر  ماىي :ادلشابو غًن ادلتكافئ، إىل حدود ىذا الكالم ؽلكن لنا حتديد إشكالية مداخلتنا كما يلي
ادلعرفية والذوقية اليت يتم وفقها معرفة الذات السالكة ومن مث وعيها بالعامل، وىل مت تقصيد تلك األطر ضلو 

 ؟اقامة توازنات وظيفية أو ذوقية

 

 

 

 



كل معرفة أي على النحو الذي يتم بو اكتشاف اإلنسان   يدرك ادلتصوفة أن معرفة اإلنسان بذاتو ىي مبدأ
خارج تلك الذات ؤكد على قيمة اإلنسان كمركز للمعرفة ورلاال ذلا حيث يعد ما ىو داخل اإلنسان شلا ي

العاشقة للمعرفة ال رلال دلعرفتو، لذا باتت معانقة اإلنسان لذاتو سفر طويل غلب اجتيازه إلخرتاق احلجب، 
 .1لوال ميادين النفوس دلا حتقق سًن السائرين

التصورات والتمثالت لبلوغ حقيقة ادلعرفة وىذا ال يكون إال ىو سًن معريف يقتضي اخرتاق إن السًن     
 .2بتجاوز عتبة احملسوسات وأوىام ادلعرفة بولوج عامل الروح والرتقي من مقام ادلشاىدة إىل مقام الشهود

يرى صاحب ادلسًن يف مسالك عروجو أن للصعود مراتب إذا أصل الروح ىي رمي عالمة ادراكو قد    
قبل تركيب السرائر حٌن ختلت عن محولة احلواس لذلك صلد ادلتصوفة يتقصون نطقت باأللوىية اليت شهدهتا 

ية اليت ال تتحقق إال ويتبعون مواطن الذلل يف بنية وتركيبة النفوس السائرة يف معراجها من أجل التزك
واالحرتاز من معاصي الباطن، مث إن انقياد النفس ال يتحقق إال  بالفضائل والطاعات مع شديد احلذر

 بقدرة ترى فيها النفوس ذاهتا كادلرآة العاكسة واصالحها بشمولية تستوعب دقائق العيوب.

الذات يف  ذواهتم تتجاذب مفهوم  وخالل سًن السالكٌن يف مدارجهم وتركيزىم واستغراقهم يف معرفة    
والوجود، احلقيقة كتابات الصوفية رلموعة من الثنائيات الوجودية وادلعرفية تعرب من خالذلا يف أوعية ادلعدم 

واجملاز وكلها باعتبار الزمن والعامل، ىذا األخًن الذي يتحيز مفهوميا السم شيء يعرف بواسطة شيء آخر  
شيء آخر وىو عند العرفاء من ادلتصوفة ينصرف إىل مسمى اإلنسان كما اخلامت اسم لشيء ؼلتم بو 

، مبا يفيد أن كل ما يف العامل قد اختصر يف رلموع ما ىو مندرج يف النشأة االنسانية، وىذه النظرية 3الكبًن
ا تعد من أرسخ ادلضامٌن ادلعرفية الباطنية اليت ذاع صيتها يف الصٌن قبيل القرن اخلامس ق.م وكذا اعتمدى

الفكر الكالمي االسالمي شلثال يف الفرق الشيعية الباطنية، حيث أطلق عليها بنظرية ادلثل وادلمثول، وتعتمد 
باعتباره انسانا كبًنا  4أساسا على مجلة من ادلوازنات والتماثالت بٌن االنسان بوصفو عادلا صغًنا والعامل
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بٌن البنيتٌن سواء على ادلستوى ادلادي أو عامل اآلمر والدين وىذا يعين نقل تلك  البراز مجلة من التوافقات
ادلماثالت إىل عامل األئمة واألوصياء وكذا ترسخت ىذه النظرية يف الفكر الصويف شلثلة بنظرية االنسان 

 .1الكامل سلتصرا جوامع الكلم يف العامل

الباعثة على معرفة اهلل  علي أهناهتا تنظر إىل ادلوجودات مث إن الذات يف رحلة ادلسًن ضلو العلم بذا     
والعالمة الدالة عليو، ال من حيث الذات وإظلا من حيث األمساء والصفات، أي استطاعة ادلعرفة باألمساء 

من حيث التعرف على كل آمر من أمور العامل بوصفو مظهرا خاصا بتلك األمساء، فاحلق تعاىل من  االذلية
وصفاتو ادلتجلية يف مرايا األعيان ومظاىر ادلمكنات ىو عٌن العامل، حبيث ينقلب ىذا األخًن حيث أمسائو 

 :إىل ظل للحق ؽلارس بو فعل ادلعرفة من خالل ذاتو يقول ابن عريب

 إظلا الكون خيال وىو حق واحلقيقة

 2والذي يفهم ىذا حاز أسرار الطريقة

وىذا ألن السالك أو الواصل يف حبثو عن ذاتو أو ذواهتم ىم ػلتكمون يف مفاىيمهم واصالحاهتم إىل ما 
تنتجو جتربتهم من مقامات وأحوال من دون تقيد مبا ىو مألوف لدى الناس من تعابًن، يف تأكيد شديد 

مفهوم جديد للذات  على ضرورة نفي اللذات واقصائها كشرط من شروط اكتمال فعل التوحيد وىنا ينبثق
حصر دالالت ما يصدر عنو من ودتوقعها يف عامل ثان مفارق ال زمان فيو وال مكان، وحينها يستعصي 

عبارات وإشارات لكوهنا متعلقة أساسا مبعايشة احلال نفسها وبلوغ الدرجة ذاهتا وىو اآلمر الذي ترسخ يف  
اء وأضحى ركنا ثابتا يف مضامٌن مقوالهتم شلا دفع بابن عريب إىل اعالن نسبة كتبو بأكملها كتابات العرف

إىل مصادر مفارقة تعزز مقوالتو وتسمها بنوع من العصمة القدسية مثل ما صلده حاضرا مع كتابو فصوص 
إن لإلنسان حالتٌن احلكم حينما نسبو إىل الرسول صلى اهلل عليو وسلم عرب فعل الرؤيا، ويفسر ذلك قائال 

علا اليقظة والنوم، وقد خلق ادلوىل عزوجل لكل حالة إدراكا خاصا فاالدراك اخلاص باليقظة ىو احلس 
يف ادراكهم احلسي ال يعتربوهنا رؤيا وال يبادرون أصال واإلدراك اخلاص بالنوم ىو احلس ادلشرتك ومجيع الناس 
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ؤون لتفسًنىا خاصة أولئك الذين نالوا درجات من إىل تفسًنىا على عكس مدركاهتم بالرؤيا فهم يلج
ادلعرفة فهم على يقٌن تام من أن ادلرء ىو كحال النوم يقظة، ومجيع الصور ادلرئية يف ىذه احلالة ىي منام 

 1ورؤيا تعرب يف رلملها عن ادلعاين واحلقائق اليت ختتفي خلفها

دلنام أن بعض العرفاء وادلتصوفة يف خطاهبم أقر مبا وىكذا ؽلكننا القول واعتمادا على نوبات اليقظة وا      
يكون إىل درجة الوحي حبيث تنقلب الذات العارفة إىل رلرد مسلك أو قناة معرفية ذوقية ؽلرر من خالذلا 

يف انشاء اخلطاب وىو ما يؤدي إىل تنوع  الوحي أو الكالم االذلي، إذ تغيب الذات ىنا بات يتحكم
 :أشكال اخلطاب الصويف

 خطاب الصويف للصويف وتغلب عليو االشارات والرمز وىذا يعين خضوع اخلطاب دلراتب ادلتخاطبٌن_9

_خطاب الصويف لغًن الصوفية وتتخذ اللغة يف ىذا السياق سبيل التصريح والوضوح يف حدود سلصوصيتو 2
 عارف األخرىويتجلى ىذا الصنف من اخلطاب يف ادلخاطبات وادلناظرات اليت جتمعهم بغًنىم من أىل ادل

_خطاب صويف صادر عن عوامل أو تدخالت غلد فيها العارف ذاتو مقذوفا بو داخل حرم احلضرة أين 3
وعمد ما ىو الكتمان وىذا ما ػليلنا إىل عرض تفيض عليو معارف الدنية، ال تقبل الشك وال ادلصارحة 

 أىم حاالت ىذا النوع من اخلطاب

I.  دوائر معرفة الذات حيث يدخل ادلريد يف حالة من السبات ومبرور الغنود وىي أول مراحل التأمل وأول
الوقت وادلمارسة ينتقل إىل حالة بٌن السبات واليقظة وخالذلا يتمتع بنوع من التميز ال يرقى إىل إلتقاط 

 التفاصيل
II. عن الرتكيز معها على الوعيو ليستطيع التقاط ادلعرفة  اإلدراك وىذا يكون مصاحبا لقوة تأملية يزداد

 2ذاتو من الوعيو وخالذلا تتعطل حواس الرؤية والسمع مع اختبار سريع الدراك حالتو
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III.  وىنا الورود وىي ادلرحلة اليت تنفتح هبا العٌن الروحية من خالل تركيز التأمل والسبات يف أقل مستوياتو
لكونو صاحب أمر  تتحقق االنسانية يف أكرب زلالىا مظهرة ومربزة العزة واألعلية اليت يكتسبها السالك

إذلي وصورة إذلية ال من حيث جسمو وىذا سر ومكمن التفوق على سائر الكائنات، وعليو فكل ما 
قيل يف شرف وفضيلة االنسان واستحقاقو للخالفة اإلذلية إظلا قيل يف اإلنسان الذي ىو مظهر اخلالفة 

 1واحلقائق اإلذلية حيث تكون مرآة قلبو موضع جتلي األنوار الربانية

حينها يقول العارف السالك ال أرى شيئا غًن اهلل أي التصريح بوصولو إىل حالة وحدة شهود كما        
ومقاماتو فيقول ال أرى شيئا إال وأرى اهلل فيو وىنا نوع من ادلزامنة ادلعرفية يف أحوال الوصول ؽلكن لو أيضا 

هود ىي حال الفناء وحال وحدة الوجود يكون قد وصل إىل حال وحدة الوجود مبا يفيد أن حال وحدة الش
ىي حال البقاء والفناء والبقاء متالزمان، وىذا ما يسمح لنا بالقول أن الفناء ىو أن تبدو لك العظمة 

فتنسيك كل شيء وتغنيك عن كل شيء سوى الواحد الذي ليس كمثلو شيء وليس معو شيء أو نقول 
حبق، فمن عرف احلق يشهده يف كل شيء ومل يكد  ىو شهود جق بال خلق كما أن البقاء ىو شهود خلق

يرى معو شيء لنفوذ بصًنتو من شهود عامل األشباح إىل شهود عامل األرواح ومن شهود عامل ادللك إىل 
 2شهود فضاء ادللكوت

لشهودي الذي ينشأ عن إدراك مباشر  ا مث إن وحدة الشهود تعرب عن نوع من التوحيد ىو التوحيد الذوقي
دلا يتجلى يف قلب الصويف من معارف الوحدة االذلية يف حال جتل عن الوصف وحينها نستعصي العبارة يف 

فيها عن نفسو وعن كل ميل سوى اهلل أو احلق فال يشاىد غًنه الستغراقو بكل حالة تستغرق الصويف ويفىن 
ء الصويف وىو كذلك مقام ادلعرفة الصوفية اليت تقذف يف جوانبو معىن الوعيو يف الكلية معربا بشدة عن الفنا

 دتام انكار الذاتالتوحيد مبقدار ما يعرف العبد من ربو يكون انكاره لنفسو، ليصل يف األخًن إىل أن 

ويف حٌن يرى أصحاب اخلطاب الذوقي بضرورة الوعي بالذات كشرط للعلم هبا والبقاء يف عوامل        
حيث يرى زلمد إقبال أن البقاء ىو أعلى درجات تأكيد الذات وتكامل عناصرىا من الناحية الشهود 

 العملية ليمكن ذلا حقٌن رئيسٌن وعلا احلق يف احلياة واحلق يف احلرية.
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 :حتيا ودتوت وتقوى وتضعف وفق مراحل ارتقاء الذاتإن الذات عند إقبال        

 آلمل الدائم وتعظيم الذات على قدر عظم ادلقصد_توليد ادلقاصد أو توليد الرغبات با9

 إظلا يبقى احلياة ادلقصد      حرس يف ركبها ما تقصد

 :_اجلهاد لتحقيق تلك ادلقاصد، فاحلياة لدى إقبال ال تكون إال باجلهاد2

 صار ادلؤمنون ذلم حياة     أال إن احلياة ىي اجلهاد

التفصيلية والدقيقة بٌن االنسان والعامل البراز وخالل يقيم اخلطاب الصويف سلسلة من ادلوازنات بٌن 
يستحيل االنسان آخر مراتب الوجود وأرقاىا من حيث احمللي وليست اآلخرية معناىا آخرية بالزمان اليت 

دائرة الوجود، وىذا يعين من جهة انية أن االنسان  تعين اجتماع كل حقائق الكون يف ىذا ادلوجود واكتمال
رفة السالكة مبعية العقل ؽلثالن طريف دائرة الوجود على أساس زاوية الكون، حبيث ؽلكن أن أو الذات العا

نوضح العالقة بيم االنسان والعامل من خالل ثنائيات مركزية وىي ثنائيات الروح واجلسد وادلركز والدائرة مث 
امل واإلنسان من خالل ثنائية اجلمع والفرق والصغر والكرب يف توازن يبٌن بدقة عن ثنائية العالقة بٌن الع

الوجود والعدم ليتوضح مفهوما رئيسا يف تلك الدائرة وىو أن االنسان أو الذات العارفة قد وجدت من 
عناصر موجودة يف الكون، بينما وجدت عناصر الكون نفسها من عدم مبا يفيد أفضلية اإلنسان من حيث 

على حدة )فجميع العامل برز من  1زء من أجزاء العاملدتيز الذات عن الكون بالكمال وعدم شلاثلتو ألي ج
عدم إىل وجود، إال اإلنسان وحده فإنو ظهر من وجود إىل وجود، من وجود فرق إىل وجود مجع، فتغًن 

احلال عليو من افرتاق إىل اجتماع، والعامل تغًن عليو احلال من عدم إىل وجود، فبٌن اإلنسان والعامل ما بٌن 
 2ذلذا ليس كمثل اإلنسان من العامل شيءالوجود والعدم و 

ولعلو من الضروري مبكان إشارة إىل يبينو ابن عريب بشأن ادلوازاة اليت يقيمها ابن عريب بٌن االنسان والعامل 
وبينهما وبٌن اهلل وىي باألساس ال تقام على التطابق بل على التغاير ادلستل من التشابو ألن كل من العامل 

قيقة اإلذلية مع العلم أن تعدد الصور ىو قائم على تعدد ادلرايا ادلختلفة الذي يقود رأسا صور للح واإلنسان
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إىل  اختالف الصور، وىذا يقودنا إىل استنتاج مبهم ومهم جدا مفاده أن االنسان وإن كان مساو للعلم 
 ان حقيقتوومساو هلل ويف آن ذاتو ىو مغاير هلل والكون أيضا مغايرة حتفظ لإللو مرتبتو ولإلنس

وما ىو جدير بالذكر ىنا أن ىذه ادلوازاة إظلا يتم ذلا التحقق ضمن ما يسمى بالسفر على ادلستوى 
اإلنساين، لذا كان لزاما على تلك الذات العارفة وادلستهدفة دلعرفة ما ىو داخل حدوداهتا ، لزاما عليها آن 

وصول فخروج الذات إىل أن تنخرط داخل كل أنواع السفر ألن كل تلك األنواع ختتصر كل مسالك ال
الوجود سفر وظلوه اجلسدي سفر، حركات أنفاسو سفر، وأفكاره كذلك دائمة السفر بٌن احملمود وادلذموم  

غلب على كما أن يف ادلتنفس سفر لألنفاس، حيث تعد حياة اإلنسان سفر دائم ويف خضم ىذه األسفار 
حقيقتو اإلذلية وذلذا غلب أن نشرك ثالثية العلم اإلنسان يف حياتو الدنيا أن يكون دائم العمل على جتسيد 

والعمل والعبادة، لتسفر يف األخًن عن جتارب ومعارف وادراكات وفوائد عظيمة يف )صيغة متفردة يف الرمزية 
ويف الشمولية للعامل والكون بأسره...ىل ىناك أكثر من السفر رمزية وعادلية؟ غًن أن الشيخ األكرب عاجلها 

 1سب إال إليو، ميتافيزيقية، كونية، وتلقينية(بطريقة ال تنت

ىكذا طللص إىل فاعلية السفر يف تعرف الذات على نفسها وحتصيلها للمعارف باالرتكاز على نفي ذاهتا  
 .وشهود احلضرة يف ارتقاء شديد ضلو أحوال ومقامات السلوك والوصول

 :الخاتمة

مسًنىا ضلو ادلعارف واكتشافها لذاهتا داخل أطر   طللص يف هناية مداخلتنا إىل قيمة الالوعي للذات يف
كياناهتا فكل ما يتم اقصاء كل وعي بوجودىا كلما تزداد قيمو تلك ادلعارف اليت تقدف بداخلها واليت 

الفناء ىو التعبًن الشامل واحلقيقي لوجودىا  دتكنها من العروج يف أفق احلقيقة والفناء هبا حيث يعد ذلك
 رب أسفار متواصلة ختتصر هبا األزمنة واألمكنة منتقلة من حقيقة إىل أخرى عرب عواملووعيها ذلك الوجود ع

احلقيقة واجملاز، إىل أن تقف على مشاىدة عرفانية تقوم باألساس على جتاوز وعيها واالنعتاق من محولة 
 احلواس.
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