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ف؟ الفصل األول ما التصوُّ

ــاه  ــيتطور معن ــة، وسـ ــوف” هــو العنــوان العــام لموضــوع الدراسـ 1 مــن الجهــة االصطالحيــة إن “التصـ

تدريجيــًا. أمــا كلمــة “صوفــي” فسأســـتخدمها لإلشـــارة إلــى الشـــخص الــذي خــاض بنفســه تجربـــة صوفيــة. 

إن شــبهي الجملة: “تجربة صوفية” و”وعي صوفي”، ســوف ُيســتخدمان كمترادفين. بيد أن المصطلح 

األفضــل هــو “الوعــي الصوفــي”، ألن كلمــة “تجربــة” مضللــة فــي بعــض األحيــان. وســؤالنا: مــا التصــوف؟ 

معنــاه علــى الحقيقــة: مــا التجربــة الصوفيــة؟

2 التجربــة والترجمــة فــي ليلــة مظلمــة بالعــراء، قــد يــرى الواحــد منــا شــيئًا أبيــض لــه بريــق، وقــد يقــول 

ــا صخـــرة مطليـــة  قائــل: إنــه شــبح، وثــان: إنهــا مــاءة معلقــة علــى حبــل غســيل، وقــد يفتــرض ثالــث: أنهـ

بالبيــاض. هـــا هنــا تجربــة واحـــدة بثــاث ترجمـــات مختلفــة. التجربــة أصيلــة، أمــا الترجمــات، فتحتمــل الصــواب 

والخطأ. إذا كنا ســـنفهم أي شيء عـــلى اإلطـــاق بخصوص التصوف، فمـــن الضروري أن نقـــوم بتفريق 

مشــابه بيــن التجربــة الصوفيــة والترجمــات التــي قــد توضــع لهــا، ســواء أحــدث هــذا بواســـطة الصوفييــن 

أنفســـهم أم غيــر الصوفييــن. 

3 ليــس مــن الصوفيــة ُيطلــق اســم التصــوف أحيانــًا علــى كل شــيء غامــض، أو ضبـــابي، ومــن الســـخف 

ــكل مــا هــو ضبابــي، فليــس ثمــة مــا هــو غامــض، أو ضبابــي، أو غيــر واضــح، أو غيــر  أن يربــط التصــوف بـ

محــدد فــي التصــوف.  

4 نوع جديد من الوعي إن الوعـي الصـوفي ال يتعلـق بامتاك أنواع مختلفة من اإلحساس، أو الفكر، 

أو الشــعور. يقولــون لنــا إن بعــض الحشــرات أو الحيوانــات تســتطيع أن تــدرك األلــوان فــوق البنفســجية 

واأللوان تحت الحمراء. كل هـــذه با شـــك أنواع من اإلحســـاس تختلـــف عن كل إحساســـاتنا، أمـــا الوعي 

الصوفــي، ففقـــير معــدم فيمــا يتعلـــق بــكل هـــذه اإلحساســـات، وال يشـــتمل علــى أيِّ مفاهيـــم تجريديــة 

أو أفـــكار، إنـــه يختلــف تمامــًا عــن وعينــا الحســي العقـــلي، وبــذا ال يمكــن وصفــه أو تحليلــه بالطريقــة التــي 

نقيــس بهــا عناصــر وعينــا الحســي العقلــي.

ومثلـــما اســـتبعدنا العنـــاصر الحســـية، عنــد دراســـتنا للوعــي الصـــوفي، فإننــا سنســـتبعد العنـــاصر العقليــة 

أيضًا. ال يعني هـــذا أن األفكار في الوعـــي الصوفي تختلف عـــن األفكار التـــي اعتدنا عليها، وإنـــما أنها 

ال تحتــوي عـــلى أي أفــكار علــى اإلطــاق.  
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ــة  ــة مكتملـ ــارب الصوفي ــا كل التجـ ــق عليهـ ــم التــي تتوافـ ــة األهـ ــمة المركزيـ 5 جوهــر التصــوف إن السـ

النضـــج، وتخـــدم فــي مجــال تمييــز تلــك التجــارب عــن غيرهــا، أن كل تلــك التجــارب تتعلــق بــإدراك “وحــدة 

مطلقــة غيــر محسوســة” فــي كل األشــياء، اتحــاد أو واحديــة ال تســتطيع الحــواسُّ أو العقــل اختراقهــا. 

ــا العقلــي الحســي. ــارة أخــرى، إنهــا تتجــاوز بالكليــة وعين وبعب

ــيين متمايزيــن فــي كل التجــارب الصوفيــة، فــي  6 الصوفيــة االنبســاطية يبــدو أن ثمــة نوعيــن أساسـ

جميــع الثقافــات العليــا: الطريقـــة االنبســـاطية تنظـــر نحـــو الخـــارج عـــبر الحـــواس متجهــة صــوب العالــم 

الخارجــي، فتجـــد الواحــد فــي صميــم النفــس، فــي أعمــاق النفــس اإلنســانية. أمـــا الطريقــة االنطوائيــة، 

فهــي أثقــل وزنــًا مــن األولــى فــي نظــر تاريــخ التصــوف، هــي النهــر األكـــبر فــي كل تاريــخ التصــوف، 

ــر لذلــك النهــر.       ــوى جــدول فرعــي صغي ــت سـ ــاطية ليسـ والطريقــة االنبسـ

7 الصوفية االنطوائية ســوف أســرد هنا وصفًا مشــهورًا من تعاليم “ماندوكيا أوبانيشــاد”. إن نصـــوص 

األوبانيشـــاد كتبــت بأيــدي عــدد مــن عـــرافي الغابــات المجهوليــن فــي الهنــد، ممــن عاشـــوا قبــل ثاثــة 

آالف ســـنة أو ألفيــن وخمــس مائــة ســنة. وتعــد تلــك الكتابــات مــن أول مــا ُكتــب عــن التصــوف فــي العالــم 

كلــه، لكــن لهــا ُعمقــًا روحانيــًا. فلعقــود طويلــة، وبالنســبة إلــى ماييــن البشــر فــي الشــرق، كانــت هــذه 

التعاليــم، ومازالــت، المصــدر األعلــى للحيــاة الروحيــة. وبالنســبة إلــى الوعــي الصوفــي االنطوائــي، تقــول 

تعاليــم الماندوكيــا بأنــه: “فــوق الحــس وفــوق الفهــم وفــوق كل التعابيــر. إنــه الوعــي الوحــدوي الخالــص 

حيــث الوعــي بالعالــم وبالكثــرة. إنــه الســام الــذي ال يمكــن التعبيــر عنــه، إنــه الخيــر األســمى، إنــه واحــد 

بــا ثــان، إنــه الــذات”. ويمضــي نــص األوبانيشـــاد ليقــول إن “الوحـــدة غيــر المتمايــزة” هــي “النفــس” ذاتهـــا. 

8 التصوف والدين معظـــم من يكتبـــون عن التصوف يعتقـــدون أن التصوف والتصوف الدينـــي، شيء 

ــين التصــوف والديــن، لكنهــا ليســـت  ــة بــارزة بـ ــح، أن ثمــة صلـ ــة. صحيـ واحــد، غيــر أن هــذا بعيــد عــن الصحـ

مباشــرة أو قريبــة مــن المباشــرة أو فوريــة. ومــن الضــروري أن نـــدرك أن التصــوف ليـــس لديــه تفضيــل ديــن 

علــى ديـــن. التجربــة الصوفيــة ال تملـــك أدنــى رغبـــة فــي أن تجعــل مــن اإلنســـان مســـيحيًا أو بوذيــًا. 

9 العنصــر األخالقــي فــي التصــوف مـــن الممكـــن أْن نؤكــد أحيانــًا أن التصــوف ليــس ســـوى هـــروب مــن 

الحيــاة، مـــن الممكـــن أنــه قــد ُوجــد مــن المتصوفــة مــن يســـتحقون هـــذه اإلدانــة. ومــع أن التعامــل مــع 

نعمــة الوعــي الصوفــي، كنهايــة فــي حــد ذاتهــا، متوقــع بالتأكيــد مــن الناحيــة النفســـية، وليــس ثمــة شــك 

بوجــود أشــخاٍص استســلموا لهــذا اإلغــراء، فــإن هــذا الســلوك، ليــس ســلوك المتصــوف المثالــي، وهـــو 

ســلوك مــدان بشــدة مــن جانــب أولئــك األكثــر تمثيــًا للتصــوف.  
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10 تفســيرات بديلــة للتصــوف توجـــد مجموعــة أخــرى مـــن التفســـيرات البديلـــة للتجربــة الصوفيـــة، ال 

ــه،  ــة بوجــوٍد أعظــم مــن ذاتـ ــما يدعــي دائمــًا، علــى صلـ ــأن الصوفــي، مثلـ ق ب ــدِّ ــد أن نذكرهــا. قــد نصـ بـ

كائــن روحــي ال محــدود يتجـــاوز التدفــق الزمنــي لألشـــياء. أو قــد نتبنــى، مــن ناحيــة أخــرى، الحــل البديــل 

للمتشــكك الــذي يعتقــد أن الوعـــي الصوفــي ذاتــي بالكليـــة، غيــر أننــي أود اإلشــارة إلــى أننــا حتــى لــو 

اخترنــا البديــل المتشــكك، وافترضنــا أن الوعـــي الصـــوفي ال يكشـــف عـــن أي حقيقــة خـــارج دمــاغ صاحبـــه، 

فإننــا ال نوافـــق علــى اســـتبعاد التصـــوف أو اعتبـــاره أوهامـــًا ال قيمــة لهــا، مســـتحقًة االســـتبعاد.  

11 منهجيــة المنتخبــات مــن وجهـــة نظــري أن الهديــة الكبــرى للصوفــي، هــي تجربتــه، فــي حيــن أنــه 

ينطلــق فــي تفســيرها مبـــاشرة بصـــورة عقليــة. لقـــد أصبــح بهـــذا ُمفكــرًا وفيلســـوفًا، قــد يكــون فيلســوفًا 

جيــدًا وقــد ال يكــون، إال أن كل نظرياتــه ليســت مقدســة. توجـــد، قلــة مــن المتصوفــة، مــن أمثــال القديســـة 

تيريــزا وهنــري سوســـو، الذيــن كتبــوا ســـَيرهم الذاتيــــة. لكــن، ينبغــي أن نتذكـــر أن المتصــوف، فــي الغالــب، 

ال يميــل علــى اإلطــاق، إلــى جــذب االنتبــاه لنفســـه، بــل يميـــل إلــى الكتابــة عـــن نظرته إلى الحيـــاة بصورة 

عامـة. 

ف الهندوسيُّ الفصل الثاني التصوُّ

منـــذ األزمنـــة القديمة والفلســـفة الفيدانتيـــة تحتل المكانـــة العليا في مضمار الفلســـفة في الهند، برغم 

وجــود عــدد مــن الفلســـفات المناِفســـة. وعلــى الرغــم مــن أن الفيدانتيــة تعــد نفســها فلســفة وبـــذا تكــون 

منتجــًا مــن منتجــات العقــل، إال أنهـــا فــي حقيقتهــا ذات جــذور ممتــدة فــي التصــوف، إنهــا ترجمــة عقليــة 

لهــذا النــوع مــن التجــارب الصوفيــة الــذي يوصــف فــي نصــوص الماندوكيــا األوبانيشــاد. “إنــه الوعــي 

الوحــدوي، حيــث الوعــي بالكثــرة مطمــوس.. إنهــا النفــس”. 

الفيدانتـــا نفســـها انقســـمت إلى تيـــارات متشـــعبة من األفـــكار، والتيار الرئيس الذي يمكن اعتباره النسخة 

ــر ممكــن، يمكــن قراءتهــا علــى أنهــا  ــة إلــى أبســط تعبي ــا الاثنائي ــر الفيدانت ــة” منهــا. عندمــا نخت “الاثنائي

نتيجــة لخطوتيــن عظيمتيــن مــن الترجمــة المبنيــة علــى التجربــة الصوفيــة الموصوفــة فــي النـــص الســـابق. 

هاتــان الخطوتـــان قــد اكتمــل تطورهمــا فــي األوبانيشـــاد، فلــم يبـــق للفيدانتيـــين المتأخريــن غـــير الشــرح. 

الخطـــوة األولــى مــن الترجمــة تشـــتمل علــى اســـتحضار الوحــدة غيــر المتمايــزة، حيــث تطمــس الكثــرة 

لتكــون هــي النفــس الخالصــة للفــرد. 

والخطــوة الثانيــة، تعريــف ذات الفـــرد نفســـها، الوحـــدة الخالصــة بيــن األنـــا المتناهيــة واألنـــا الكليــة، األنــا 

المتناهيـــة مـــع براهمـــان المطلق. يعتقـــد من كتبوا األوبانيشـــاد أن هـــذا التحول الفكري هو سر الخاص، 

إنــه أكبــر اكتشـــافاتهم: أن النفــس فــي الوعــي الصوفــي تـــدِرك هويتهـــا الحقيقيـــة فــي االتحـــاد مـــع 
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اإللهـــي، ثــم تتجـــاوز إلــى مـــا وراء كل األحــزان.

فــي زمـــن األوبانيشـــاد -مــا يقــارب ألــف ســـنة قبــل ميــاد المســـيح- نجــد أن العقـــل الهنــدي قــد توصــل 

إلــى قبــول اإليمــان بالتناســـخ، كـــما آمــن بــأن الحيــاة، مليئــة باألحــزان. كل هــذا قــد أصبـــح ذا جــذور عميقــة. 

وهكـــذا، وجــد الحكـــماء الهنــود حــل المعضلــة فــي القــول بالتناســـخ. 

ــاد. مــن المؤكــد أن  ــزء األخيــر مــن األوبانيشـ الموضـــوع الثانــي، هــو مفهــوم المايــا الــذي يظهــر فــي الجـ

هــذا المفهــوم ينتمــي إلــى الفلســـفة الهنديــة أكثــر مــن انتمائــه إلــى أصــل التصــوف، إنهــا تفســـير عقلــي 

أو “فكــرة صوفيــة” وعــاوة علــى ذلــك، فــإن المايــا عامــة فارقــة فــي الفلســـفة الهنديــة. فالمايــا ليســت 

جــزءًا مـــن المـــيراث الصوفــي.  

السفيتاســفاتارا أوبانيشــاد يتســاءل التاميــذ فيمــا بينهــم: مـــا ســـبب هــذا الكــون؟ هـــل هــو براهمــان؟ 

ــة،  ــون، والصدفـ ــكان، والقانـ ــان، والمـ ــيرًا؟ الزمـ ــة أخـ ــنجد الراحـ ــن سـ ــاذا نعيــش؟ وأيـ ــا؟ ولمـ ــن أيــن أتين ومـ

والمـــادة، والطاقـــة األوليـــة، والعقـــل، كل هـــذه األشـــياء، ال يمكــن أن تكــون ســـبب وجـــود الكـــون، ألنهــا 

مجــرد آثـــار، وكلهــا توجـــد لخدمــة النفــس. كـــما أن النفــس الفرديــة ال تســـتطيع أن تكــون هــي الســـبب في 

كونهــا موضوعــًا لقوانيــن الســعادة والتعاســة، لذلــك فهــي ليســت حــرة.

هــذا الكــون الشاســـع َعَجَلــة، فوقهــا كل المخلوقــات التــي يســري فيهــا الميــاد والمـــوت والميـــاد مــن 

جديــد، إنهـــا عجلــة تــدور وتـــدور وال تتوقــف أبـــدًا، إنهــا عجلــة براهمــان. مــادام أن النفــس الفرديــة تعتقــد 

أنهــا منفصلــة عــن براهمــان، فإنهــا ســتدور حــول العجلــة مكبلــة بقوانيــن الميــاد والمــوت والميــاد مــن 

جديــد. لكنهــا، عندمـــا تتقلـــب فــي نعمــة براهمـــان، فإنهــا ســـُتدرك اتحادهــا بـــه، فيتوقــف دورانهــا حــول 

العجلــة، وســُتحقق الخلــود.

ــاد  إلــى  ــر، مثلمــا قدمتــه األوبانيشـ ــوف الهندوســي المبكـ ــا نمضــي مــن التصـ شــري أوروبنــدو عندمـ

ــنجد أن اختــاف األفــكار محــدود جــدًا، برغــم الثاثــة  ــر لشــري أوروبنـــدو ، فسـ ــاصر المتأخـ التصـــوف المعـ

آالف ســـنة التــي تفصــل بيــن المبكــر والمتأخــر، ال ينبغــي أن نفاجــأ بهــذا، ألن الوعــي الصوفــي هــو نفســه 

ــر نفســه باألفــكار الثقافيــة، ومــع هـــذا، فــإن التغيــر واالختــاف بيــن  فــي كل العصــور، إال أنــه عــادة مــا ُيدثِّ

افيــن، هـــذا جلــيٌّ تقريبــًا فــي  ناســـجي األوبانيشـــاد وشــري أوروبنـــدو قليــل. إنــه ســـليٌل روحــٌي ألولئــك العرَّ

كل صفحـــة كتبهــا. فهــو ينطلــق بفصولـــه مــن قاعــدة األوبانيشـــاد مباشــرة، ويعدهــا مرجعــًا لــه فــي كل 

مــا كتــب، أكثــر مــن أي مرجــع أشـــار إليــه، ال ُتســـتثنى مــن ذلــك إال حالــة واحــدة هــي كتــاب البهاغافــاد غيتا. 

ومــع هــذا َتْبقــى األوبانيشـــاد هــي المصــدر األعلــى لــكل الروحانيــة الهنديــة.  

ولـــد أوروبنـــدو في الهند عـــام 1872، وتعلـــم في كامـــبردج بإنكلترا، فاز بجوائـــز كثيرة، وقيـــل إنه قضى 
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أربعــة عـــشر عامــًا فــي إنكلـــترا، ثــم عــاد إلــى الهنـــد واعتــزل عالــم السياســـة و”اســـتقال مـــن العـــالم” مثلمــا 

يقــول الهنــود، كــي يقضــي مــا تبقــى مــن عمــره فــي ممارســة اليوغــا ومطــاردة غايــة الصوفييــن. نـــشر 

عـــددًا كبـــيرًا من الكتـــب باللغـــة اإلنجليزيـــة، ومنها عمله األوســـع الـــذي عبر فيه عن فكره وتجربته بصورة 

أكبــر “فــي الحيـــاة اإللهيــة”. وعلــى الرغــم مــن أن تجربتــه الصوفيــة -وهــي بــا شـــك مـــن النضــج والتطــور 

بمــكان- تشــرق فــي مناســبات وفــي لمحــات رائعــة، فــإن كتاباتــه مشــغولة باألفــكار الفلســفية.  

من الحياة اإللهية من الفصل األول: الطموح اإلنساني

ال يبــدو أن ثمــة ســـببًا يفـــسر لنــا: لمـــاذا يجــب علــى الحيـــاة أن تتطــور مــن عنـــاصر ماديــة، أو لمـــاذا يتطــور 

العقــل مــن أشـــكال حيـــة، إال إذا قبلنــا بحــل الفيدانتــا القائـــل إن الحيــاة متضمنــة مــن األســـاس فــي المــادة 

والعقــل متضمــن مــن األســاس فــي الحيــاة، ذلــك أن المــادة، صفـــة جوهريـــة، صــورة لحيــاة محتجبــة، 

والحياة صـــورة لوعي محتجب. عندها ســـيكون االعـــتراض ضعيفـــًا عندما نســـعى نحو خطـــوة زائدة في 

السلسـلة ونعـترف بـأن الوعـي الذهني نفسـه ربما يكون مجرد شـكل وحجـاب لحالة أعـلى وراء العقـل.  

الفصل الثالث التصوف البوذي

ولد بوذا شـــمالي الهند فيما يقارب ســـنة 483 قبل المياد، ومات وعمره ثمانون عامًا. من هذا، نأخذ 

أن دينه قد ســـبق المســـيحية بما يقارب الخمســـمائة ســنة. لم يكتب بوذا شــيئًا، والمخطوطات المبكرة 

عــن دينــه لــم تظهـــر إال بعــد أربعــة قــرون مــن موتــه. فــي تلـــك المخطوطــات، وضعــت مئــات اآلالف مــن 

الكلمات على لســـانه، وليست لدينا جملة واحدة نستطيع أن نقول بيقـــين إنها -حرفيـــًا- من كام بوذا. 

ومـــع ذلك، وجدنـــا أن تجربته الجوهرية وأفكاره، با شـــك، قد تجســـدت في تلـــك المخطوطات. ينتمي 

بــوذا إلــى أســرة مــن المحاربيــن مــن طبقــة النبــاء، كان شـــديَد التأثــر بمـــآسي البشــرية، فهجـــر حيــاة الـــترف، 

وتــرك بيتــه، ودخــل حالــة “نكـــران العالــم” مصممــًا علــى أن يكشـــف الســر الــذي ســـيحرر اإلنســـان مــن أحــزان 

ــزال يبحــث عــن “االســتنارة العليــا” ذلــك المصطلــح البــوذي الــدال  ــاش تجربــة الزهــد وكان ال ي الحيــاة. عـ

علــى أعلــى درجــات الوعــي الصوفــي. بعــد عــدد مــن الســـنين مــن بــذل الجهــود الشــاقة، وصــل بــوذا إلــى 

هدفه. جذبه في البدايـــة االســـتمتاع بحالـــة النرفانا، دون أن يشـــارك النـــاس في ســره. لكن امتـــاء بوذا 

بالشـــفقة تجاه معانـــاة البشــر، جعله يعود مرة أخـــرى إلى العالم كي يخبر بني اإلنســـان بالحقيقة التي 

اكتشــفها، وهكــذا ولــدت ديانتــه. أســس جماعــة الرهبـــان التــي يقــال لهــا ســـانغا لتكــون بوابــة يدخـــل منهــا 

كل مــن رغــب الدخــول فــي هــذا الديــن. وـــنحتاج فقـــط إلــى حقيقــة تاريخيـــة واحـــدة ضروريــة لوضـــع إطــار 

لصـــورة التصــوف البـــوذي، أال وهــي التفريــق بيــن مدرســتي الهينايانــا والماهايانــا.  

منتخبــات الماهايانــا ال توجـــد فـــروق ذات أهميــة بيــن الهينايانـــا والماهايانــا، فيـــما يتعلــق بالعنصــر 
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الصـــوفي الخالــص فــي البوذيــة. ذلــك أن العنصــر الصوفــي الخالــص فــي البوذيــة هــو النرفانــا، والنرفانــا، 

في المدرســـتين، لها الطبيعة نفســـها. وتظهر الخافات بينهما في قوالب تفســـير االعتقـــاد، واألفـــكار 

األخاقيــة، والفضـــاء العاطفــي الــذي يتضمــن النرفانــا. ســـنبدأ باالختافــات العاطفيـــة، فقـــراءة الماهايانـــا 

للبوذيــة تعـــد “عربــة أكـــبر” مــن “عربـــة” الهينايانــا “الصغـــيرة” ألن األولــى تحمــل أناســـًا أكثــر إلــى شـــاطئ 

النرفانــا األبعــد. ومعنــى هـــذا افـــتراُض أن تكـــون الماهايانــا أكثـــر شـــعبية. أمــا الهينايانــا، فمناســـبة فقــط 

ألقليــة نخبويــة مــن النــاس. وثمــة دفء عاطفــي فــي الماهايانــا ومســاحة للصداقـــة ال يبـــدوان ظاهريــن 

في وصفة البوذية الجنوبيـــة الجافة المتزمتة، إن لم نقل القاحلة. كما يعرف كل من ســـافر في أراضي 

البوذيــة الجنوبيــة، أن الهينايانــا نجحـــت، بطريقــة مــا، فــي التكيــف مــع النـــاس العادييــن، لكــن الماهايانــا من 

جهــة هــي الديــن األكثــر شـــعبية، ســـمحت بــأن تنمــو علــى تربتهـــا طبقــات متعــددة مــن األعـــراف الخرافية. 

ــمالية جارتهــا الهينايانــا بأنهــا  ــة الشـ ــو األهــم، إذ تتهــم المدرسـ ــتين هـ االختـــاف األخاقـــي بيــن المدرسـ

تدعو إلى األنانية وماحقة كل إنسان خاَصـــه الخـــاص في النرفانـــا، تاركة األغلبيـــة العظمى من البـــشر 

دون أمــل، كنتيجـــة لتلــك األنانيـــة. 

دي. تــي. ســوزوكي: ِزن إن بوذيــة الــزن فــرع مــن الماهايانــا. تجربتهــا األساســية تدعــى “ســاتوري” 

وهــي ذاتهــا تجربــة االســتنارة فــي كل البوذيــة، ومــا يجعلهــا تختلــف عــن صــور البوذيــة األخــرى، لــه عاقــة 

بتقنياتهــا التــي تســتخدمها للوصــول إلــى االســتنارة. يشــمل ذلــك أنواعــًا مختلفــة مــن األســئلة القائمــة 

علــى األلغــاز.  وتشــتمل أحيانــًا علــى أنشــطة جســدية عنيفــة ُيقصــد منهــا أن تكــون نوعــًا مــن الصدمــة 

العاجيــة التــي تهــدف إلــى تحريــك الطمــوح، انتقــااًل مــن حالــة الفهــم العقلــي للعالــم نحــو الوعــي 

الصوفــي. ومعظــم كتابــات البروفيســـور ســـوزوكي، علــى الرغــم مـــن أنهــا توضــع فــي إطــار الــزن، فإنهــا 

تعــد تفســيرية للفلســفة البوذيــة بشــكل عــام.

عــي الــزن وتؤكــد لنــا أنهــا ستكســبنا وجهــة نظــر جديــدة تكــون فيهــا الحيــاة  ســاتوري أو االســتنارة تدَّ

أكثر ِجدة وعمقًا وبجوانب أكثر إرضاء. إن هـــذا االكتســـاب لوجهـــة النظـــر الجديـــدة في تعاملنا مع الحيـــاة 

والعالــم يطلــق عليــه تاميــذ الــزن اليابانيــة اســم “ســاتوري” بالصينيــة، إنــه اســم آخــر لاســـتنارة، وال يوجــد 

زن دون “ســـاتوري”.   

الســمات األساســية للســاتوري  الاعقانيــة،  التبصـــر الحدســـي،  التســـلطية، اإلثباتيــة، البعــد الماورائــي، 

نغمـــة غيـــر شـــخصية، الشـــعور بالمجـد، واللحظية.  

يوجيــن هيريغــل: ِزن إن كتــاب يوجـــين هيريغــل “منهــج الـــزن” هــو أحــدث كتـــاب عــن الموضــوع، وقــد 

نشــر فــي عـــام 1960 مــا قالــه هيريغــل عــن تجربــة الســاتوري يمكــن أن يوضــع فــي مقابــل مــا نقلنــاه 

عــن ســـوزوكي مــن بـــاب المقارنــة بيــن االثنـــين واإلضافــة. إن هيريغــل عالــم خبيــر فــي علــم االســتبطان 
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النفســي الوصفــي الدقيــق، وقــد اســتطاع، بأســلوب اإلشـــارات الحاذقــة والمقارنــات اإليحائيــة، أن يخلــق 

ــيئًا مــن الشــعور بتلــك التجــارب التــي أعلــن لنــا فــي الوقــت نفســه أنهــا عصيــة علــى الوصــف. فينــا شـ

اوي ف الطَّ الفصل الرابع التصوُّ

لــم ينجـــذب أفــراد الشـــعب الصينــي كثـــيرًا إلــى التصـــوف، فواقعيــة األخــاق الكونفوشــية وعمليتهــا كانتا 

تعبــران بصــورة أفضــل عــن مزاجهــم وعبقريتهــم، لكنهـــم امتصــوا التصـــوف البــوذي وعدلـــوه بطريقتهــم 

الخاصـــة. وعلى أيديهم أصبح اســـمه تشـــا آن، ومعنـــاه يكافئ الزن في اللغـــة اليابانية. التصوف الوحيـــد 

الــذي نبــع فــي الصيــن هــو الطاويــة، والمؤســـس التاريخــي للطاويــة هــو الو تــزو، مــع أن هــذه الحركــة، 

فــي الواقــع، قــد انبثقــت عــن جماعــة مــن النســـاك غيــِر معروفيــن ممــن عاشـــوا فــي أوديــة بعيــدة منــذ 

ــراض  ــزو التاريخــي نفســه، لكــن علــى افت ــر فــي وجــود حقيقــي لــاو ت ــة متقدمــة. ثمــة شــك ُمعتب أزمن

وجــوده، يبــدو أنــه قــد ولــد فيمــا يقــارب ســـنة  570 قبــل الميــاد. 

الفصل الخامس أفلوطين

ال يوجــد شــك فــي أن أفلوطيــن واحــد مــن أعظــم المتصوفــة الذيــن رآهــم العالــم، مــع أنه لــم يكن بالدرجة 

األولــى صوفيــًا، وإنمــا كان مفكــرًا وفيلســوفًا. ويقــف أفلوطيــن فــي خانــة الممثــل األول لألفاطونيــة 

لة وتختلـــف عنها مـــن وجـــوه متعـــددة.  المحدثة. وتعتمد فلســـفته عـــلى فلســـفة أفاطـــون، لكنهـــا معدَّ

ــيرية لألفاطونيــة والدفــاع عنهــا، والجــزء  ــخته التفسـ ــتعراض نسـ ــن كتاباتــه خصصــه السـ ــر مـ الجــزء األكب

األصغــر منهـــا خصصــه لوصــف تجاربــه الصوفيــة.  

ولـــد أفلوطـــين في مصـــر، ســـنة 205 مياديـــة تقريبـــًا، ودرس في جامعـــة اإلســـكندرية. حـــاول أن يقوم 

برحلــة إلــى الهنــد، لكـــن تلــك الرحلــة أخفقــت. يحمــل تصوفــه بصمــة هنديــة واضحــة، وينتمــي إلــى الشــرق 

وإلــى الغــرب، غيــر أنــه لــم يتخــذ الختــم الخــاص باألديــان التأليهيــة الغربيــة. 

يـــرى أفلوطـــين أن الكـــون ينشـــأ من الواحـــد بسلســـلة من الفيـــوض، أو خطـــوات تنازلية، كل خطوة تمثل 

مزيدًا مـــن االبتعاد عن الواحد اإللهي أكثر من ســـابقتها. كل خطوة من سلســـلة الفيوض هي انحطاط 

إلــى األســـفل مــن حيـــث القيمــة، ابتعــاد عــن الخيــر واقتــراب مــن الشــر، مــع العلــم أن الشــر الخالــص يتجـــاوز 

كل فيـــض، وهـــو عدم خالـص.  

الفصل السادس التصوف المسيحي

1  مصــادر التصــوف المســيحي: قــد يتوقــع أحدهــم أن التصــوف فــي المســيحية يمكــن أيضــًا أن يكــون 

عنصــرًا أصيــًا، وأن مؤســس الديانــة المســيحية هــو مــن يقــف وراء التصــوف المســيحي، كالعاقــة بيــن 
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بــوذا وبيــن التصــوف البــوذي نفســها، لكــن هــذا ليــس بصحيــح علــى اإلطــاق. لقـــد تجاوزنــا بيقيــن ذلـــك 

الخــط الــذي يفصــل بيــن الـــشرق والغــرب، ونحــن اآلن علــى مشـــارف الديانــات الغربيــة العظيمــة الثــاث: 

المســـيحية، واليهوديــة، واإلســـام. إن هــذه الديانــات الثــاث ســامية فــي أصلهــا، وتوحيديــة في صفتها. 

وهــي ليســت، بالدرجــة األولــى، ديانــات صوفيــة علــى اإلطــاق. الهندوســية )علــى األقــل فــي أعلــى 

ر وصلت إليه( والبوذية، ديانتان صوفيتان بصفة جوهرية إنهـما متجذرتـان في التصـوف، والتصـوف  تطوُّ

بالنســـبة إليهمــا هـــو الجوهــر، لكــن التصــوف ليــس جــزءًا مــن جوهــر األديـــان الغربيــة. 

2 االنقسام العظيم: الشرق والغرب إن التضـاد الذي سنسـلط عليه الضـوء اآلن هو بين وحـدة الوجود 

التــي اتصفــت بهــا الهنــد، والتوحيــد الــذي اتصفــت بــه الديانــات الغربيــة الثــاث. ال ينبغــي أن نقلــق تجــاه 

المعنــى القاموســي الدقيــق لوحــدة الوجــود والتوحيــد، وســوف أســـتبق الكلمات هنــا ألدافع عن نوعين 

من األفكار التي ســـأقوم بتصنيفها، أقصـــد بوحدة الوجود أي نظريـــة مثل نظرية أفلوطـــين أو الفيدانتا، 

ل نفســـه إلى العـــالم، فيصبح الله والعـــالم من الجوهر نفســـه، عـــلى الرغم  فيهـــا أن الله أو المطلـــق يحوِّ

من أن الصـــورة تختلف. وأقصد بالتوحيـــد أي نظرية تعد الله والعـــالم جوهريـــن اثنين متمايزين، كل واحد 

منهمــا لــه وجــوده المســـتقل، مــع أن أصـــل العالــم قـــد كان بفعــل اللــه عندما خلقه. 

3 نغمــة التصــوف المســيحي المؤثــرة: عـــلى الرغــم مــن أن النواة المعرفيـــة للتجربــة الصوفية: الوحدة 

غيــر المتمايــزة، هــي نفســـها تقريبــًا، فــإن هنــاك عامليــن يتمايــزان مــن ثقافــة إلــى ثقافــة وهــذان العامــان 

همــا: التفســير العقانــي للتجربــة. والتفســير العاطفــي الــذي يرافقهــا. العامــل األول، أكثــر إثــارة للدهشـــة 

وأهــم، إنــه يمثـــل االختافــات الجوهريــة بيــن التصــوف البــوذي والتصــوف المســـيحي. والعامــل الثانــي 

ــبة التــي ســنجدها فــي منتخباتنــا مــن بوذيــة الــزن  ـــب. وال بـــد أن نقتبــس بعــض الكلمــات المناسـ المتقلِّ

الخاصــة بســوزوكي. لقــد كتــب هنــاك عــن الســاتوري فــي البوذيــة: إنها ال تحوي مذكرات شــخصية مثلما 

الحظنا في تجارب التصوف المسيحي، ال توجـــد أي إشـــارة عـــلى اإلطاق في ســـاتوري البوذية لمثل 

تلــك المشـــاعر الجنســـية والشـــخصية المتكـــررة، والعاقـــات التــي يمكــن أن تـــبرز مــع تلــك المصطلحـــات: 

شـــعلة الحـــب، األب، طفــل اللــه ...إلـــخ. وقــد نقــول إن كل تلــك المصطلحــات هــي تفســـيرات، وليــس لهــا 

عاقــة بالتجربــة نفســها.

ق ســوزوكي بيــن التفســير العقانــي المقيــد بمجموعــة مــن المعتقــدات الدينيــة مثــل: اللــه وابــن  ال يفــرِّ

الله، وردود األفعال العاطفية مثل: “الحب المشــتعل” وما شــابهه. ال شــك أن هذين العاملين متصان، 

فاالعتقــاد يؤثــر فــي العاطفــة، والعاطفــة تؤثــر فــي االعتقــاد. االعتقــاد بــأن عيســى المســيح مــات مــن 

أجلنــا، بــا شــك، قــد ُيثيــر عاطفــة الحــب فــي صــدور المســيحيين.   وعلــى الرغــم مــن أن تجربــة التصــوف 

المســيحي والبــوذي والهندوســي والمســلم هــي التجربــة نفســها ربمــا، فــإن التنــوع واالختــاف بينهــا 
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كلهــا يرجــع إلــى العقانــي، والعاطفــي.     

مايســتر إيكهــارت االنتقــال المباشــر مــن ديونيســيوس إلــى مايســتر إيكهــارت معنــاه أن نقفــز فــوق 

ثمانيــة قــرون، فنصــل إلــى العصــر الذهبــي للتصــوف المســيحي فــي القرنيــن الثالــث عشــر والرابــع عشــر. 

ولــد مايســتر إيكهــارت فــي ألمانيــا ســنة 1260 تقريبــًا. وفــي فتــرة مبكــرة مــن حياتــه، دخــل التنظيــم 

الدومنيكانــي، وقــد ترقــى بســرعة، وغــدا رئيــس هــذا التنظيــم فــي منطقتــي ساكســونيا وبوهيميــا. كان 

معروفــًا، وكان األعمــق مــن الناحيــة الفلســفية، ومــن جهــة األصالــة واالســتقالية، بيــن كل المتصوفــة 

المســيحيين. 

ه تعاليــم إيكهــارت بتعاليــم  إنهـــا حقيقــة مذهلـــة ومهمــة، أن كتابيــن ُنشــرا منــذ فتــرة قريبــة، أحدهمــا يشـــبِّ

الفيلســوف الهنــدي شــانكارا، واآلخــر يشــبه تعاليمــه بالتصـــوف البـــوذي. كا الكتابـــين ال يكتفـــي بإظهـــار 

أوجــه الشـــبه المجــردة، وإنـــما يقـــارن كل فكـــرة بفكـــرة، فــي كل موضـــوع. الكتـــاب األول لرودولــف أوتـــو 

ــوزوكي واســمه “التصــوف: المســيحي  “التصــوف: شــرقًا وغربــًا”، والكتــاب الثانــي مــن تأليــف د. ت. سـ

والبــوذي” بطبيعــة الحــال، كان إيكهــارت جاهــًا بالتصــوف الهندوســي والبــوذي، ولهــذا كان التشــابه 

المذهــل ذا داللــة علــى أن الكتابيــن يشــهدان علــى عظمــة روح إيكهــارت وعمقهــا، وأن صفاتــه هــذه ال 

يمكــن حبســها فهــي للعالــم وليســت محصــورة فــي ديــن فــرد. 

جــان فــان روز بــروك ولـــد روز بـــروك، الصـــوفي الفلمنكــي العظيـــم، فــي عـــام 1293، بقريــة روز بـــروك 

القريبـة مـن بروكسـل. وفي العـام  1317، كان ال يزال يتلقـى األوامر كقسيس للكاتدرائية في بروكسل. 

ــين، أصبــح غيــر راٍض عــن شــكلية العبــادة الكاتدرائيــة واهتمامهــا بالمظهــر الخارجــي،  وفــي ســن الخمسـ

فغــادر بروكســـل مــع صديقيــن متدينيــن وبحــث عــن ملجــأ فــي المحيــط المســـالم لصومعـــة بالقـــرب مــن 

بروكســـل. هنــاك وهــب نفســـه كليــة الستكشـــاف الحيــاة الروحانيــة. وتدريجيــًا، أحــاط بـــه األتبــاع. لكنــه كان 

يــرى أن حيــاة التصــوف الباطنيــة يجــب أن تــوازن بحيــاة ظاهريــة تخصــص للمشــاركة ومــد يـــد العــون لـــكل 

الكائنــات. ومـــن وجـــوه متعــددة، حاكـــى روز بــروك أفــكار إيكهـــارت ولغتــه، وال تخطــئ العيــن اختافــات 

كبيــرة بينهمــا.    

القديســة تيريــزا األفيليــة مــن الطبيعــي أن نضــع القديســة تيريــزا والقديــس يوحنــا الصليبــي فــي ســـلة 

ــزا والقديـــس يوحنــا  ــة تيريـ واحــدة، فقــد عاشــا وعمــا وتعــاون الواحــد منهمــا مــع اآلخــر. أخــذت القديسـ

ــاط  ــا النشـ ــدة، وأن يبعثـ ــرة جديـ ــا أديـ ــرة الموجــودة، وأن يؤسسـ ــما أن يقومــا بإصــاح األديـ ــلى عاتقيهـ عـ

ــزا فــي عــام 1515  ــرة. ولــدت القديســة تيري ــة باألدي ــي يعدانهــا الئقـ ــاة الدينيــة التـ والصرامــة فــي الحيـ

وماتــت عــام 1582، لقــد غــدت مشـــهورة بســـبب الحديـــث الحميمــي الـــذي أظهرتــه للعالــم عـــن تجربتهــا 
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الصوفيــة عبــر كتابــة ســيرتها الذاتيــة.    

ومــن الجلــي أن القديســـة تيريــزا قــد وصلــت إلــى المرحلــة األخيــرة مـــن الحيـــاة الصوفيــة فــي زمـــن كتابتهــا 

لكتـــاب “الحصــن الباطنـــي” ولــم تصــل إلــى تلــك المرحلــة فــي أثنــاء كتابــة ســيرتها الذاتيــة.

ــا الصليبــي ولــد القديــس يوحنــا الصليبــي فــي عــام 1542 ومــات عــام 1591، بيــد أن  القديــس يوحن

أســلوبه الكتابــي يتعــارض تعارضــًا شــديدًا مــع أســلوب القديســة تيريــزا. وعلــى الرغــم مــن أنــه ال يصــل إلــى 

ْيــن، فــإن ذهنــه بــدا صافيــًا، وكان منظمــًا فــي بحوثــه، ويظهــر قــدرة  ْيــن األلمانيَّ مســتوى المقارنــة بالصوفيَّ

تحليليــة معتبــرة، وقــوة نفســية تبصريــة عظيمــة. 

الفصل السابع التصوف اإلسالمي

 ازدهـــر التصــوف بصــورة أكـــبر فــي البــاد العربيــة وبـــاد فــارس. ال يوجــد تاريــخ محــدد لبــزوغ التجربــة 

الصوفيــة، لكــن ســاد االعتقــاد بأنــه قــد ابتــدأ فــي القــرن التاســع الميــادي، وأشــرف علــى عصــره الذهبــي 

فــي القــرن العاشــر، وظــل مزدهــرًا عــدَة قــرون، ثــم بــدأ باالنهيــار مــع حلــول القــرن الخامــس عشــر تقريبــًا. 

إن اللغــة التــي اســتخدمها بعــض متصوفــة المســلمين كانــت أكثــر جموحــًا وطيشــًا مــن أي شــيء قالــه 

مايســتر إيكهــارت. 

ــمع قــط  ــلمين، ذا لغــة جامحــة متطرفــة، لــم ُيسـ ــدة الوجــود، عنــد متصوفــة المسـ ــزوع نحــو وحـ كان الن

بمثلهــا مــن جانــب متصوفــة المســـيحيين األكثــر رصانــة. ربمــا الســبب عــدم وجــود ســـلطة دينيــة مركزيــة 

ــة.   ــة فــي اإلســام كتلــك التــي كانــت فــي الكنيســة الروماني قوي

مــن المســتحيل أن نكتــب عــن التصــوف، دون أن نذكــر شــيئًا ولــو كان قليــًا عــن الغزالــي العظيــم توفــي 

فــي عــام 1111. إننــي لــم أدخلــه فــي هــذه المجموعــة المنتخبــة، والســبب فــي ذلــك، أنــه برغــم كونــه 

فيلســوف الصوفيــة العظيــم، فــإن هنــاك شــكًا فــي كونــه صوفيــًا، بمعنــى أن يكــون قــد وصــل إلــى 

الوعــي الصوفــي شــخصيًا.  

وعندمــا نــدرس التصــوف الفارســي، ســنجد أنــه قــد مــال إلــى التعبيــر عــن نفســه مــن خــال الشـــعر، وقــد 

ــار  وجــال الديــن الرومــي  وكثيــر  ــن العطَّ ــعراء الصوفييــن، ومــن هــؤالء، فريــد الديـ م عــددًا مــن الشـ قــدَّ

مــن هــؤالء الشـــعراء، عــرف عنهــم اســـتخدام الصــور الجنســـية الشـــهوانية، والصــور الخياليــة المأخـــوذة مــن 

ظاهــرة الُســكر بالخمــر.

الفصل الثامن التصوف اليهودي

عند الُســـلطات العلمية الكبرى المختصة بهـــذا الموضوع، ال يمكن عد ما يســـمى بالتصـــوف اليهودي، 
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بصــورة عامــة، متطابقــًا مـــع التصــوف النموذجــي، جوهــر التجربــة هــو الوحـــدة غيــر المتمايـــزة. فــي حيــن 

يخبرنــا البروفيســور جــي. جــي. شــولِم أن مفهــوم الوحــدة ليــس أساســيًا فــي التجربــة الصوفيــة، كمــا 

ُتفهــم فــي التــراث اليهــودي. ويضيــف شــولِم: لنأخــذ علــى ســبيل المثــال، متصوفــة اليهــود األوائــل، 

فــي أيــام التلمــود ومــا بعــده.  إنهـــم يتحدثـــون عـــن ترقــي النفـــس نحــو العـــرش اإللهــي، حيـــث تحصــل لهــا 

ــف  ــادرة، تكشـ ــًا: فقــط فــي حــاالت ن ــه. وكتــب البروفيســور شــولِم، قائ ــة المنتشــية بحضــرة الل المعاين

النشـــوة عــن وحــدة حقيقيـــة مــع اللــه. فــي كل الحــاالت األخــرى، يحتفــظ المتصوفــة اليهــود بإحساســـهم 

بالمســافة بيــن الخالــق والمخلــوق.  

ــا   فــي التــراث الصوفــي اليهــودي ال توجــد أمثلــة علــى تجربـــة الوحــدة مـــع اللــه، إال مــا نجــده فــي كتابـ

أبــي العافيــة وبعــض المتأخريــن مــن الحســيديين، غيــر أن هــذا، فــي رأي البروفيســور شــولِم، شــيء نــادر 

ال يمكــن القيــاس عليــه. 

ــه الــذي يحملــه التصــوف فــي  ــتخلص منــه أن التــراث الصوفــي اليهــودي ال يحمــل المعنــى نفسـ ونسـ

األديــان األخــرى. وإذا اســتثنينا الحــاالت الشـــاذة فيــه، فــإن التــراث الصوفــي اليهــودي ليــس هــو التصــوف 

نفســـه الــذي فهمنــاه فــي هــذا الكتــاب. وهنــاك ســببان لهــذا الحكــم: األول: أن مفهــوم الوحــدة، ذلــك 

المفهــوم األســـاسي فــي التصــوف المســـيحي واإلســـامي والهنـــدوسي، ليـــس جـــزءًا مـــن التصـــوف 

اليهودي االعتيادي. والثاني: رؤيـــة العـــرش وقصـــور الجنـــة تعد في التصـــوف اليهـــودي تجارب صوفيـــة، 

والمشــاهدات مســتبعدة في المفاهيم الصوفية غـــير اليهوديـــة، ألنهـــا تتعلـــق بصـــور حســـية، في حـــين 

أن التجربــة الصوفيــة األصيلــة غيــر حســية.

الفصل التاسع تجربة صوفية معاصرة

أرثــر كوزلــر يربــط الســـيد كوزلــر تجاربــه المبكــرة كشــيوعي، باتهامــه فــي الحــرب األهليــة اإلســبانية مــن 

ــح “الجبهــة الشــعبية”. فــي الســجن، حينمــا  ــع لفرانكــو بتهمــة التجســس لصال جانــب حــزب الكتائــب التاب

ــتمرار فــي الليــل، ويوضعـــون  وضعــوه فــي الحبــس االنفــرادي، عــرف أن المســاجين كانــوا يؤخــذون باسـ

أمــام جــدار المقبــرة، ثــم تطَلــق عليهــم النـــيران، ولديــه كل ســـبب يدعــوه إلــى الخــوف علــى نفســـه مــن 

المصيــر ذاتــه. لقــد خرجــت تجربــة كوزلــر الصوفيــة، مزاِمنــة للقلــق المخيــف فــي حيــاة الســـجن، وتحــت 

تهديــد مســـتمر بالمــوت.  

كانــت تجربتـــه مــن النــوع االنطوائــي، والتركيــز عـــلى انحــال الفردانيــة “لقــد انمحــت األنــا مــن الوجــود”، 

ألنهــا قــد “ذابــت فــي الحــوض الكونــي”. هــذا مــا نشــعر بـــه “حيث يغـــرق كل التوتر، حيـــث التطهر المطلق 

من االنفعاالت والســـام العابـــر نحو فهـــم كل شيء”. فقدان الواحـــد لفردانيته هنـــا، بحيث يندمج في 
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المطلـــق الكـــوني، هــي صفــة كليـــة للتجربـــة االنطوائيــة. ومــع ذلـــك، فــإن تجربــة كوزلــر لــم تتطور.  

الفصل العاشر نظرة إلى الماضي وأخرى إلى المستقبل

ـاب األوروبيين نظروا إلى التصـوف من منطقة اسـتشراف مسـيحية، وبطبيعـة  بعـض المتميزين من الكتَّ

الحـــال فــإن شروحهـــم اصطبغــت بهـــذا األمــر إلــى درجـــة بعيـــدة. أمــا أنـــا، فقــد تعمــدت أن أســـلك طريقــًا 

مختلفـــًا، إننــي أكتــب كشــخص متعاطــف مــع التصــوف.  

وربمــا ُطــرح الســــؤال: مــا تطلعــات التصــــوف فــي مســتقبل هــذا العالــم، بمــا أنـــه ليــس ظاهــرة قــد 

اســُتهلكت كل قواها في الماضي؟ شــيء قليـــل مـــا يمكن قولـــه بخصوص هـــذا الموضوع. لقـــد اقترح 

ــاة، والعقـــل،  شــري أوروبنـــدو أن الكــون يكشـــف عــن عمليـــة تطــور منبثقـــة، مصطلحاتهــا: المــادة والحيـ

والعقـــل الفائـــق العقـــل الفائـــق هـــو الوعـــي الصـــوفي، وهو المرحلة القادمة التي ال يمكن رؤيـــة شيء 

من ورائها. إن قبلنا بهـــذا، فلنـــا أن نتوقع أن األقليـــة الصغيرة مـــن الناس الذين وصلـــوا اآلن إلى المرحلـــة 

الصوفيــة ســـوف ُيصبحـــون تدريجيــًا -ربـــما بعــد مــرور مليــون ســـنة أو نحوهــا - أغلبيــة. 




