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بِسْنِ اهلل الرَحْوَنِ الرَحِيْنِ
احلَوْدُ هلل رَبِّ العَالَوِيْنَ
وَالصَّالةُ وَالسَّالمُ عَلى ادلَبْعُىثِ إِلَى اخلَالئِقِ أَجْوَعِيْنَ
وَآلِهِ األوْصِيَاءِ ادلُنْتَجَبِيْنَ
ولَعْنَتُ اللَهِ عَلَى أَعْدَائِهن هِنَ األَوّلِنيَ وَاآلخِريْنَ إِىل يَىْمِ الدِّيْنِ

اـؿممـع ِ
طؾقه اـسالم:
أمي
َ
يؼول ُ
«و َأك ِر َأبصار ُؾ ُؾوبِـَا بِ ِضق ِ
اء َك َظ ِر َها إِ َـقْ َك َحتى َ ْ
ت ِر َق َأ ْب َص ُار
َ
َ ْ ْ َ َ
اـ ُؼ ُؾ ْو ِ
ب اــُّ ْو ِر َؽتَ ِص َل إِ َغ َم ْع ِد ِن اـ َع َظ َؿ ِةَ ،و َت ِص ْ َي
ب ُح ُج َ
احـَا ُم َعؾ َؼ ًة بِ ِعز ُؾدْ ِس َك»(.)3
َأ ْر َو ُ

( )1حبار األنوار ,ج  ،91ص  ,98ابب  :32أدعية املناجاة ,املناجاة الشعبانية.
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ّ
إن وصول اـساـك إغ هذه اـدرجة من اـؿعرؽة...
()4

يطؾؼون طؾقه اسم «اـعرؽان».

الُصُل إىل مراتب الهنال َالعرفاىِ حاجةٌ فطرِّ ٌة

اـصـػات اـؼق ِ
ِ
ّ
ؿـة
إن اؿ اـؿتعال من خالل إيداطـه
ّ
ِ
واـغرائز اـؿعـوي ِة يف ؽطرة اإلكسان ؾد ؽـتح ــه اـطريـق
احلـق ومـطـق اـعؼـل يف ّ
كـل
ّ
كحو بؾوغ احلؼقؼة وات ّبـاع
ـوصن وحادثـ ٍ
مـ ٍ
ـة ،وجعــل يف ِجبِ ّؾتــه وصبقعتــه اـتـؼقــب
واـبحث طن اـؿعرؽة واـشعور بآكشداد كحـو اـؽـامل
واـعثــور طؾقــه واـوصــول إغ طــاو اـؼــدس واـســؽقـة
أي مـاكع مـن اـوسـاوس أو
واـطؿلكقـة< ؽؾـقس هــاك ّ
اـوسائل اـؿختؾػة يؿؽـه أن يؿـع اـعؼـل واـػطـرة مـن

([ )2حرمي القدس ،ص ]35
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آكتصار واـػـوز  ،ويسـدّ طؾقـه مسـيه كحـو اـؿعرؽـة
واـتؽامل ،وحيرمه اـػقوضات وإـطاف اإلهل ّقة.
وإذا مـا ابتؾقـت اـــػس ـ بواسـطة إـؼـاء اـشـبفات
طؾقفا ـ باـوسوسة وصار سيها مـحر ًؽا ـبعض اـوؾت،
ؽسقليت اـقوم اـذي تستقؼظ ؽقه مـن رؾـد ا وتػقـق مـن
ؼػؾتفــا وذـــك بواســطة اــغؿــة اـؿؾؽوت ّقــة ـؾوجــدان
واـػطــرة< ـقــزيح طــن وجفف ـا إســتار اـباطثــة ط ـ
اـوسوسة ،وـتطـوي صريؼفـا كحـو احلؼقؼـة واـعرؽـان
ٍ ()5
طاـقة و ٍ
ٍ
ِ
ثبات متع.
وِه ٍة
اإلهلي بعع بصية ّ
ّ

([ )3حرمي القدس ،ص ]48

املــتقني

www.motaghin.com

4

نكطة اهلدف يف العرفاى احلل :معرفة اللـٌ َالتجرّد عنّا سُاٍ
(مُقع خُارم العادة)

ّ
إن مدرسة اـعرؽان ـ اـذي يعــي اـؿعرؽـة احلؼقؼ ّقـة

احلق تعاغ ـ ٓ تُعـى بسائر إمور من اـؽرامـات
ـذات ّ
وإمور اخلارؾة ـؾعادة واـؿؾػتة ـالكتباه ،بل هي تبتــي
وترتؽز ؽؼط ط اكؽشاف أرسار حؼقؼة اـوجود ،وذـك
من خالل اتّباع شـريعة اإلسالم وآؾتـداء بســّة أهـل
اــبي ص ّ اؿ طؾقه وآـه ومـفجفم ،أ ّما اـؿـدارس
بقت ّ
واـؿـاهج إخـرى ؽفـي مشـغوـ ٌة بخـوارق اـعـادات

سوا ًء كاكت من ؾبقل اإلخبار باـغقـب أم آصـالع طـ
اــػوس أم كشف أرسار طاو اــام ّدة واخلـواص اـام ّديـة
ـألشقاء ،أم حتصقل اـامل وحطام اـدكقا واحلصـول طـ
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اـؽقؿقاء( )6وأمثاـه ،أم حتّـى اـؿعرؽـة اـظاهر ّيـة بنمـام
طجل اؿ تعاغ ؽرجه ـ وتعقع زمـان ضفـوره
اـعصـر ـ ّ
بطـي إرض
وتوجقه اــاس يف هذا آجتـاه ،أم اـؼقـام
ّ
وسائر إطامل اخلارؾة.
ّ
توجه اـساـك
إن كبار اـ ُعرؽاء وأهل اـتوحقد َيعدّ ون ّ
وهدرا ـرأسامل طؿـره
إغ ؼي اؿ اـؿتعال سب ًبا خلرساكه
ً
وتبـ ً
ـديال هــوهر اـوصــل اــــادر اـوجــود بإحجــار
()7

اـرخقصة احلؼية .

ّ
إن آهتامم باـؿعـو ّيات واــزوع كحو حؼائق طاو ما
وراء اـام ّدة واـطبع ،وإن كان حركة ممدوحة كحـو اـؼـقم
واـؽامٓت اـروح ّقـة واـؿعـو ّيـة ،ويؽتسـب مـن هـذه
([ )4فن حتويل املعادن إىل ذىب]
([ )5حرمي القدس ص 83ـ .]84
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خاصع ،ـؽن يـبغي آـتػات إغ أكّـه
ِهقة ود ّؾة ّ
اهفة أ ّ

كام يتو ّؽر اـوجود اإلكسـان طـ مراتـب تتؾػـة هـي:

اـتجـرد اـتـام ،ؽـال بـدّ وأن
اـام ّدة واـصورة واـؿعــى و
ّ
تؽامظ وارتؼاؤه كحو طاو اـؿعـى متطاب ًؼـا
سيه اـ
ّ
يؽون ُ
مع هذا اــحو من مراتب اـوجود.

أي مرتبة من اـؿراتب
عّب طن ّ
وـؽن يف هذا اـعرص ُي ّ
اـروح ّقــة واــػس ـ ّقة ـنكســان بعــاو اـؿعـــى واـبــاصن
ال كـرى ّ
واحلؼقؼة< ؽؿـث ً
أن إؽـراد اــذين ُنـّبون طـن

احلوادث واـظواهر اـؿستؼبؾ ّقة ـ صب ًعا اـصحقح مـفـا ــ
ُيوصػون بـظر اــاس واـعـوام بإوصـاف اـؿؾؽوت ّقـة
واـؽامٓت اـتجرد ّية َؽيون أ ّن ُرتبتفم تػـوق اـؿراتـب
وأّنم متؿقزون طن أخرين .وكـذـك كـراهم
اـبػ ّية ّ
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ٍ
بلؽعال ؼي طاد ّي ٍة< ؽفمٓء بـظر
يصػؼون ـؾذين يؼومون
ٍ
وأّنـم
اـعوام يؿتؾؽون ؾدرات ؽوق اـؼدرات اـبػ ّيـةّ ،
حصـؾوا مرحؾـ ًة طاـقـ ًة مــن طـواو اـوجـود< وـؽــن يف

أن ّ
اـوؾت كػسه كرى ّ
كل تؾك إمور وإؽعال اخلارؾـة
ـؾعادة يف كظـر أهـل اـػـ ّن وأهـل اـتوحقـد وأصـحاب
اـؽامٓت اـعاـقـة ٓ ث ّثـل أي ٍ
ٍ
ؾقؿـة ،وـقسـت
يشء ذي
ّ
أكثر من ٍ
ـعبة< ّ
ٕن اــػس تستطقع بواسـطة اـرياضـات
اخلاصــة أن تصــل بســفوـة إغ مثــل هــذه
واـؿراؾبــات
ّ
ِ
اـؿــام اــذي
اـػعؾ ّقات ؽتتّصل بؿرتبة اـؿثال من ؾبقلَ :
ٌ
حـوادث مسـتؼبؾ ّق ٌة مع ّقــ ٌة<
يراه اــائم ؽتـؽشف ــه ؽقـه

ويؿؽن يف كثي من إحقان بؾوغ هذه اـؿسائل وحت ّؼؼفا

ٍ
صريق ؼي رشطـي وتـاـف ـرضـا اؿ .وكـم هـم
طن
املــتقني
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إؽراد اـؽثيون اـذين ٓ يعتؼـدون بل ّيـة شــريعة مـن
اـشـرائع اإلهلقة ،ومع ذـك ؽنّنم استطاطوا أن ي ِ
ؽسـبوا
ُ
ّ
ّ
اـؼوة بواسـطة اـؼقـام بـبعض
كػوسفم
مؼدارا مع ّقـًا من ّ
ً
اـرياضات واـؿجاهدات اــػساك ّقة ،واستطاطوا بواسطة
اـتسخي واـسقطرة اإلمجاـ ّقة ط طاو اـؿثـال ْ
أن ععؾـوا
ترصؽفم واكؼقادهم.
اـام ّدة حتت ّ

ّ
إن آ ّصالع ط بعض اـؿغقبات ،وإحضار إشـقاء
ٍ
ٍ
واـتصــرف يف
معروؽـة،
بطريؼة ؼي
اـؿخػ ّقة ،واحلركة
ّ
إذهان وكػوس اـعوام مـن اـــاس ،واـؼقـام بـإطامل
ؼي اـعاد ّية ،هي من إمور اـتي ُيؿؽـن أن تصـدر مـن
أيضـا
اـؿؾتزمع باـػائع اإلهل ّقة ،كام يؿؽـن أن تصـدر ً
من ُطباد إصـام و ُطبـاد اـبؼـر وسـائر ِ
اـػـرق اـضـا ّـة،
ّ
ّ
املــتقني
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وممّن ــدمم ارتبـاط مـع اـشـقاصع واهـ ّن واــػـوس
اخلبقثة.
من هـا وبـا ًء ط ذـك يـبغي اـتدؾقق ج ّقـدً ا ـؿعرؽـة
مراد ومؼصود اـؿدارس واـؿـاهج اـػؽر ّية اـؿختؾػة يف
ـتوجـه كحـو
اـعاو من دطو م أخرين وحـ ّثفم طـ ا ّ
إمور اـؿعـو ّية وباصن اإلكسان وطاو ما وراء اـطبقعـة،
ؽام هو اـؿراد وما هو اهلدف اـؿـشود وراء هذا اـؿػفوم
اهؿقل واـؽالم أخذ باـؼؾوب؟ ومـا اــذي يروموكـه
جمرد اـوصـول اـقسـي ـنكسـان إغ
من ذـك؟ ؽفل ُيعدّ ّ
هــذه إمــور ؽضــقؾ ًة؟ تؾــك اـػضــقؾة اـتــي ٓ تســتؿر
جاذب ّقتفا وروكؼفا ّإٓ إغ ما ؾبل اـؿوت ،وـؽـّفا بعد أن
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ترج اــروح مـن اـبـدن تصـبح بلمجعفـا يف يـد اـػــاء
واـعدم ،وتودع يف بوتؼة اــسقان.
واــؼطة اـتي تستدطي اـد ّؾة ها هـا< هـي ّ
أن اـــػس
اـبشـــر ّية بشـ ٍ
ـؽل طــا ٍم ،وبســبب تع ّؾؼفــا بعــاو اـطبــع
وابتعادها طن طواو اـؿعـى ٓ ،ترتك أي ٍ
جفد أو سـعي
ّ
ُيؿؽّـفا مـن حتصـقل ّ
اـؾـذات واـؿشـتفقات اــػسـاك ّقة<
سواء ثؽّـت من حتصؾقفا طّب إمور اـام ّديـة واـدكقو ّيـة
أطم مـن أن تؽـون مـن جــس اـؿلكـل أو
ـ واـتي هي ّ
اـؿشـــرب أو اـؿؾــبس أو اـؿســؽن أو اـؿركــب أو
اـرئاســة أو ســائر هــذه إشــقاء ـ ـ أم أمؽـفــا حتصــقل
ّ
اـتؾـذذ بـإمور اـؿعـويـة اـؿتّصـؾة
مشتفقا ا بواسطة
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بدائرة احلواس اـصور ّية واـؽائـة يف بعض إمور اـغـي
اـعاد ّية.
ؽؿن باب اـؿثال :إذا َرأى اـعوام ؽر ًدا ُيؿسك بلؽعى
بواسطة ُخ ٍ
دطة ما ،ؽنكّك ترى اهؿقع عتؿعـون حوــه<
وـؽن إذا أراد أن ُي ّبع حؼقؼ ًة من حؼـائق طـاو اـوجـود
واـتوحقد ـؿدّ ة طػ دؾائق ؽؼط ،ؽنكّـا ـن كرى ّإٓ طـد ًدا
ً
مفتؿــع بــذـك ،وأ ّمــا اـبــاؾون
ضــلقال مــن إؽــراد ّ
ويتػرؾون من حوـه.
ؽسقرتكوكه
ّ
هذا اـؿثال من أصغر وأدىن كـامذج إمـور اخلارؾـة
ـؾعادة ،ؽؽقف إذا وصل اـؿؼام إغ اـؿسائل واحلـوادث
ّ
وإخاذة اـتـي تطـف اـؼؾـوب ،مـن اإلخبـار
إرؾى
وصـي
واـتصــرف يف إمـور اـام ّديـة،
بإمور اخلاؽقة،
ّ
ّ
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إن ّ
إرض؟! ّ
كــل هــذه إمــور ترجــع إغ احلــواس
اـّبزخ ّقة واـؿثاـ ّقة ـنكسـان ،واحلؼقؼـة ّ
أن اـبـون بقـفـا
حلجـب اــػسـاك ّقة مـا
وبع اـعرؽان واـتوحقد وكشف ا ُ
بع إرض واـسامء!

ٍ
وـذا كرى ّ
بوجاهـة
اـزمرة من إؽراد تتؿتّـع
أن هذه ُ
ٍ
وؾقؿة مم ّقزة بع اــاس ،وترى أوساصفا ُُمتضـ ًة ـطبؼات

اــاس ط اختالؽفم من اـعوام واـؿتع ّؾؿع ،بـام يػـوق
أهل اـتوحقد واـؿعرؽة ،كام ّ
أن حضور خطابا م حيـوز
ط جاذب ّق ٍة أكّب طـد اـعوام.
الطرِل إىل معرفة اللـٌ :االيتنام بظاير الشرِعة َباطهًا معًا

احلـق يف مدرسـة اإلسـالم ً
ُمـآ
ّ
وـام كـان طرؽـان
ّ

وممتـ ًعا بغي اتّباع تعاـقم اـشـريعة وصاطـة أوامـر اــبـي
املــتقني
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إكرم ص اؿ طؾقه وآـه وس ّؾم واجتـاب كواهقه< ــذا
كان ط اـساـك إغ اؿ أن يبذل ـ مـن أجـل اـوصـول
ّ
وكـل اهتاممـه يف رطايـة
إغ تؾك اـؿرتبة ـ كامل سـعقه
ٍ
بشـعرة ،وٓ
موازين أحؽـام اـشــرع اـؿؼـدّ س شـعر ًة

ذر ٍة طــن أداء اـػــرائض واـتؽــاـقف
ؼرصــ مثؼــال ّ
ُي ّ
()8

اـؿلثورة.

ّ
وصي اـؿسـي
إن طدم آـتػات إغ اـتؽاـقف اإلهلقة
ّ
جمرد تّبيـر ـؾفـوس واـشـفوات
بطريؼة ٓ أباـ ّقة ...هو ّ
اــػساك ّقة يف هذه اـدكقا اـدكقة< كام كُشـاهده طــد بعـض
ِ
اـػرق اـصوؽقة وؼيها< ومثقل ذـك ُيرى حتّـى يف ؼـي
هذه ِ
اـػرق بدون هذا اـتّبير واـتلويل ،وكم هم كثيون
([ )6حرمي القدس ،ص ]36
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أوـلك اـذين هم من أهـل اـعؾـم واـدرايـة ،واــذين و
يؼتصـر أثر طدم اطتــائفم باـتؽـاـقف واـوضـائف طـ
أكػسفم ،بل أ ّدى إغ اكحراف أوـلك اـعـوام وأوجـدوا
ـدمم اـقلس واــظرة اـسـؾب ّقة جتـاه اـؿسـائل اـؿعـو ّيـة
و ِ
اـؼقم اـؿتعاـقة ـؾشـريعة اإلهل ّقة.
ِهــتفم
ويف مؼابــل هــمٓء هـــاك مــن ّ
وجفــوا كـ ّـل ّ

وهــدؽفم كحــو ضــاهر إحؽــام وآهــتامم باـؼقــام
باـتؽــاـقف مــن دون آـتػــات إغ جفتفــا اـباصـ ّقــة،
ٍ
ٍ
وهمٓء أكؽروا ّ
وواؾعقة وراء هذه اـتؽـاـقف
حؼقؼة
كل
أيضا يف آشـتباه واـغػؾـة
واـوضائف ،وـذا ؽؼد سؼطوا ً
سؼو ًصا مري ًعا< ّ
اـتوجه كحو ضاهر إحؽـام مـن
إن َمثل
ُّ

ؼي مالحظـة حؼقؼتفـا وواؾع ّقتفـا ـ واـتـي ث ّثـل جفـة
املــتقني
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ِ
اـعؾ ّقة باــسبة هلا ـ يشبه أكل ؾشــرة اـػاكفـة مـع إـؼـاء
اـػاكفة وـ ّبفا بعقدً ا ! ؽاـذين ُيـؽرون ّ
اـغـائي
أن اهلـدف
ّ
ـوة مــن اـؼقــام بــإطامل واـتؽــاـقف
واــتقجــة اـؿرجـ ّ
ـق تعــاغ،
اـظاهر ّيـة هــي اـؿعرؽـة اإلهل ّقــة وطرؽـان احلـ ّ
ـؿجرد إسؼاط
وؾـعوا أن تؽون هذه إطامل ؽؼط وؽؼط
ّ
اـتؽؾقــف وبــراءة اـذ ّمــة اـظاهر ّيــة ،ؽســعوا وصؾبــوا
اـؿراتب اـدك ّقة من اــِعم اإلهل ّقة يف اهـّة ،عب طؾقفم أن
يعؾؿوا ّأّنم خسـروا خسار ًة ؽادحـ ًة ،واستعاضـوا طـن
ٍ
ٍ
ـورات
بزجاجـات وب ّؾ
إكسي اـسعادة واـػالح إبـدي
مؼ ّؾ ٍ
دة ؼي أصؾ ّق ٍة وٓ ؾقؿة هلا.
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زاهد از تو حور مى خواهد ؾصورش بع
به جـت مى گريزد از درت يا رب شعورش بع

( )9

[يؼول :اـزاهـد يريـد مــك احلـور اـعـع ؽـاكظر إغ
ؾصوره! وهو يسـرع إغ اهـة تاركاً بابك يا رب ؽاكظر
كم هو شعوره!].

***

گداى كوى تو از هشت خؾد مستغـقست
اسي بــد تـو ازهـر دو طـاو آزاد اسـت

( ):

[يؼول :اـؿستعطي يف ح ّقك يا رب مستغن طن جـان
اخلؾــد اـثامكقــة ،واـؿؼ ّقــد بغــالل ح ّبــك حـ ّـر يف كــال
اـعاـؿع].
( )7منتخب من إحدى غزليات فروغي بسطامي.
( )8ديوان حافظ الشريازي ،ص .28
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***
ؽؽر هبشـت وحوري وؼؾامن كجـا كــد
دـداده طاشؼى كه كگـارش برابر اسـت
[يؼول :ماذا يػعل اـعاشق باهـة واحلور واـغؾامن؟ ؽام
ُيعطى ؾؾبه أط مـفا بدرجات].
ؽؽام ّ
موجـب
أن طـدم آطتــاء باـتؽـاـقف اإلهل ّقـة
ٌ

ّ
وجــل وؼضــبه وإبعــاده ،وموجــب
طــز
ـســخط اؿ ّ
ـؾحرمان من اـػقوضات اـؿعـو ّية ،كذـك طدم آطتـاء
باحلقث ّقة اـؿعـو ّية واـتؽامؾ ّقة ٕحؽام اـشــريعة ـ واـتـي
هي ِ
موجـب
اـعرؽان احلؼقؼي حلرضـة احلـق اـؿتعـال ـ
ٌ
إلهــدار آســتعدادات وإهــراق رأس مــال اـوجــود
اإلكســان ـتحصــقل وكقــل مراتــب اـػعؾ ّقــة واـؽــامل،
املــتقني
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ٍ
حقـلـذ
وسقؽون رصف رأس مال اـعؿر وكعؿـة احلقـاة
بدون ؽائدة.
ـذـك كرى ّ
أن اـػطرة واـوجدان يظالّن يف حاـة مـن
اـبحــث واـتحؼقــق طــن طــاو اـســؽقـة وآصؿلـــان
واـتؽامل اــػيس واـعرؽان اإلهلي< ؽقشـرطان من خالل
اـعؼل اـػطري واـضؿي اـؿرتبط بعاو اـؿعـى باـسي يف
مراتـــب اـؿعرؽـــة اـشـــفود ّية واإلحســـاس اـؼؾبـــي
واـوجدان ـعاو اـوجود ،ويبدءان برؽـع ّ
كـل مـا يعقـق

ســيِها وحتققــد مجقــع اـؿواكــع ،وإبعــاد كـ ّـل اـظــواهر
اـتوجه كحـو اـؿعـو ّيـات وسـحؼفا حتـت
اـصارؽة طن
ّ
اـتطـــور
إؾـــدام< ســـوا ًء اـرؽاه ّقـــة اـدكقو ّيـــة ،أم
ّ

اـتؽـوـــوجي ،أم تر ّؾــي اـعؾــوم اـامد ّيــة وآجتامط ّقــة،
املــتقني
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طـام تؾو ّثـت بـه إديـان مجق ًعـا مـن
و ُيعرضان كـذـك ّ
اخلراؽات واـوسـاوس اــػسـاك ّقة واـشـقطاك ّقة بواسـطة
وطـام صـرأ
اـامدي،
اـؿدارس اإلحلاد ّية ومدارس اـػؽر
ّ
ّ
طـم مـن اـقفود ّيـة واــصــراك ّقة
ط إديان اإلهل ّقـة إ ّ
واإلسالم ،وكذـك إديان اـغي اإلهل ّقة واـتي أضاطت
كػسفا.

(;)

دَر التُسّل بأيل البّت يف حتكّل املعرفة باللـٌ

يؼول إسـتاذ اـػريـد يف اـسـي واـسـؾوك اـعؿـظ<

احلـق
اـعارف اـؽامل واـػؼقه اـعايل اـؿؼام حرضـة آيـة ّ
اـطباصبائي:
اـس ّقد طظ اـؼايض
ّ

([ )9حرمي القدس ،ص 48ـ ]51
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أي مؼـام دون
«من اـؿحال أن يصـل اـسـاـك إغ ّ
آستؿداد من اـذوات اـؿؼدّ سة ـؾؿعصومع طؾـقفم
ّ
شـك أكـه
اـسالم وإذا ابتظ بخطل يف بداية اـؿسي ،ؽال
سقفتدي إغ اـطريـق اـصـحقح واـرصـاط اـؿسـتؼقم
()32

بؿعوكة أئؿة اهلدى وطـايتفم».

[وٓ يػوتـا اـتـبقه هـا ط ] ّ
أن وٓية اـؿعصومع
طؾقفم اـسالم كػس وٓية اؿ تعاغ وطقـفا حؼقؼة
وواؾ ًعا< وهبذا اـؾحاظ ،يؽون كظر اـعارف إغ اإلمام
كظرا آـقا ومرآتقا ٓ أ ّكه كظر استؼال ّيلّ ٕ ...ن
طؾقه اـسالم ً
()33

اإلمام طؾقه اـسالم ـقس ـديه يشء من ؾبل ذاته.

([ )10حرمي القدس ،ص ]82
( [ )11أسرار امللكوت ،ج ،2ص188 :؛ أتليف مساحة آية اللـو السيد حممد حمسن احلسيين
الطهراين حفظو اللـو].
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حترِف مصطلح العرفاى يف ثكافة الهاس املعاصرة

وـألسف ّ
ؽنن اصطالح اـعرؽان واـؿعرؽة يطؾـق يف

اـزمرة مـن إؽـراد
ثؼاؽة اـعوام يف هذا اـزمان ط هذه ُ
ِهفم إبراز خوارق اـعـادات]< ؽ ُقؼـال ّ
إن اـؿعرؽـة
[ممن ّ
ـحرصـ هبـمٓءّ ،
وإن
واـوصول إغ ُكـه طـاو اـوجـود ُم
ٌ

أن يرتك ـه اس ًام ورس ًام ْ
اـعارف إذا ما أراد ْ
وأن ععل َؽفم
اــاس يؿقل كحو حؼقؼـة اـوجـود< ؽؾـقس ــه ّإٓ إبـراز
ٍ
بعض من هذه إمور.
نّفّة تشٌُِ البعض للُجٌ املشرم لعرفاى العالّمة الطًرانّْ

ّ
إن واـــدكا اـؿرحــوم اـعــارف اـؽامــل و اـســاـك

اـطفران ـ رضوان اؿ طؾقه ـ كان من
اـواصل ،اـعالّمة
ّ
وإبـراز
إضفار
مجؾة اـ ُعرؽاء اـؿعدودين اـذين و ُي َر مـفم
ٌ
ٌ
بشؽل ٍ
ٍ
كادر< وكـان ُج ُّـل
ـؿثل خوارق اـعادات هذه ّإٓ
املــتقني
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ِ
سعقه ِ
توجه تالمذته وطؿوم
وِهته صوال حقاته أن ععل ّ
ّ

إؽراد ُمـصبا ط اـؿعرؽـة احل ّؼـة ،وبؾـوغ أرسار طـاو
واـتجرد واـوٓية .وـؽن مع هذا ك ّؾه ،كـرى ّ
أن
اـتوحقد
ّ
اـذين يريدون اـتعريـف بـه أو ثجقـد هـذه اـشخصـ ّقة
آستثـائ ّقة أو يريـدون إضفـار طظؿـة هـذا اـرجـلٓ ،
مستؿرين باـثرثرة طن ٍ
أمور ؼي طاد ّية صـدرت
يزاـون
ّ
يف زمن حقاته ،ويؼوـون ـوٓ صدور هذه احلوادث مـه،
ـبؼقت مـزـتُه ومؼا ُمه تػقا حتّى أن!

ّ
إن هذه اـثؼاؽة اخلاصلة كاكت ومـا زاــت شـائع ًة يف
اـعؾؿقة مـفا واـعامقة مـذ ِ
اـؿجتؿعات ِ
اـؼدم وإغ يومـا
ّ
ّ
هذا.
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ب كحن كجـد يف بعـض اـؿـوارد وبــا ًء ـؾؿصـاـح

أن اـعارف اإلهلي َيرى بـػسه ّ
واـؿؼتضقات ّ
أن اـصالح

ٍ
ٍ
ضلقل من خوارق اـعـادات ،ثا ًمـا
مؼدار
يؼتضـي إبراز
كام هو باــسبة ـؿعجزات أكبقاء اؿ حقث كاكـت مبـ ّقـ ًة

اـرسـل
ط هذا اـؿبـىّ ،إٓ أكّه و يؽـن مؼصـد رسـاـة ُ
حلجج اإلهلقـع وؼايـا م بؾـوغ هـذه اــؼطـة وهـذا
وا ُ
اهلدف.
ومن هـا ّ
ؽنن معقار اـتؽامل ـ طــد هـمٓء ـ وؽعؾ ّقـة
اـؿراتب اـوجود ّية ـؾعرؽـاء اإلهل ّقـع ،سـقؽون مرتب ًطـا
بؿؼدار ضفور خوارق اـعادات وصدورها من اـػرد.
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قّنة خُارم العادات عهد العالّمة الطًرانّْ َالعرفاء

رسه ــ
ـؼد كان اـؿرحوم اـعالّمة
اـطفران ـ ؾـدّ س ّ
ّ

مرارا:
يؼول ً

إن ّ
« ّ
حظ اـػـرد وكصـقبه يف اـؿعرؽـة وإدراك
طواو اـتوحقد سقؽون ّ
أؾل< ك ّؾام ضفرت مــه
أكّب .وك ّؾام كاكـت ِ
بشؽل ٍ
ٍ
اـسـعة
هذه إمور

مؼـدار حت ّؼـق
اـوجودي ُة ـنكسان أكّب وكـان
ُ
مراتب إسامء اإلهل ّقـة يف وجـوده أكثـر ّ
ؽـنن

ضفور وبروز هذه إمور مــه سـقؽون أؾـل<
ذـك ّ
ٕن ؼاية أهل اـؿعرؽـة واـتوحقـد هـي
اـؿفـم ــن
طرؽان حضـرة احل ّق وهذا إمـر
ّ
حيصل هبذه إمور».
املــتقني
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ـذا ّ
ـوق اـــاس كحـو هـذا
ؽنن إطاضم وٕجـل َس ْ

اهلدف اـعايل ؾ ّؾام ُيظفـرون هلـم هـذه إمـور ،حتّـى ٓ
تَلكس اـــػس و َيـلـف اــذهن هـذه اـؿسـائل< ؽتصـبح
أسي ًة ّ
احلواس اـباصـ ّقة واـصور اـّبزخ ّقة.
ـػخ
ّ
احلـق وإدراك
أ ّما اـذين بؼـوا طـاجزين طـن معرؽـة ّ

توحقد اخلاـق تعاغ وكاكت أرجؾفـم مشـؾوـ ًة وأيـدمم
ؽـنّنم ــن
ؾارص ًة طن اـوصول إغ تؾك اـذروة اـعؾقـاّ ،
مـاصا من إبراز مثـل هـذه إمـور ــدمم< ـؽـي
عدوا ً
عؾبوا اكتباه اـعوام ــاحقتفم .وهذا هو اـػرق بع مــفج
اـعرؽان وسائر اـؿـاهج إخرى ،حتّى مع كوّنم مجق ًعا
()34

متّجفع كحو طواو ما وراء اـام ّدة واـطبع.
([ )12حرمي القدس ص  42ـ ]47
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سبب سُء الظوّ بالعرفاء

ٍ
واـالؽت ـؾـظر يف هذا اـشلن ،هو ّ
مجاطـة
أن اكتساب

من أهل اـدكقا إغ مدرسة اـعرؽان صار سب ًبا ـسوء ضـن
كثيين بلهل اـتوحقد واـؿعرؽة ،ؽؼد ؾام هـمٓء بتغقـي
مالُمفم اـظاهر ّية وتع ّؾؿـوا بعـض اـؿصـطؾحات مـن
أهل اـعرؽان ،وتظاهروا باـزهد وآكعزال طـن اخلؾـق،
بــل ر ّبــام ؾــاموا بــرتك أداب اـشـــرط ّقة وو يراطــوا
اـتؽاـقف وإحؽام اـظاهر ّية ،ؽصـاروا سـب ًبا ـتشـاؤم
()35

سائر اــاس من مدرسة اـعرؽاء ومـفج أوـقاء اؿ.

([ )13حرمي القدس ص .]84

مالحظة :مت انتخاب ىذه املقالة بشكل أساسي من مواضع خمتلفة من كتاب (حرمي القدس)
لسماحة آية اللـو السيد حممد حمسن احلسيين الطهراين حفظو اللـو ،وقد متت مقابلة املنت مع األصل
الفارسي ،ووضعت لو عناوين تتناسب مع السياق.
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