
نظرات في الثقافة العرفانیة – الطبعة الثانیة 

بین یدي كتاب نظرات في الثقافة العرفانیة وفي حضور ومشاركة المقرر والمحقق للكتاب القیم الشیخ حسین 
األكرف، ومدیر معھد المعارف الحكمیة سماحة الشیخ شفیق جرادي، عقد أعضاء منتدى قارئ للشباب (الذي ینظمھ 

معھد المعارف الحكمیة) اجتماعھ الدوري، یوم األربعاء في 13 نیسان .2016 
الجلسة التي أدارھا الدكتور محمد حمود، شھدت تفاعًال ممیًزا بین أعضاء المنتدى والحضور، وافتتحھا الدكتور 

حمود بإعالن انطالق اللقاء “في محضر التوحید والثقافة العرفانیة” مشیًرا إلى أن “أفضل ما في ھذا الكتاب ھو إراءة 
منھاج واضح سبیلھ، یرویي ظمأ المتعطش، ویوجھ األبصار والبصائر إلى الحكیم الخمیني ومدرستھ العرفانیة”. 

ومن ثم قّدم الشیخ حسین شمس الدین، قراءةً للكتاب مّر فیھا على أھم األفكار الواردة فیھ، مثیًرا من آن آلخر بعض 
اإلشكالیات التي ألقت بنفسھا أمامھ أثناء القراءة، بدًءا من الباب األول من الكتاب الذي تعرض فیھ الكاتب “ضمن 
فصلین لبیان حقیقة العرفان النظري، ومیزان تقییمھ. فعّرف حفظھ هللا العرفان من جھة منھجھ، وأدوات المعرفة 

المستخدمة فیھ، فقال: الحس ھو أداة لمعرفة القضایا المادیة، أما العقل فھو أداة لمعرفة القضایا التي ال یتحقق منھا إال 
عن طریق البرھان. وأما الشھود الباطني فھو أداة لمعرفة الحقائق دون واسطة الحس أو العقل. ثم تعرض سماحتھ –

یضیف الشیخ حسین شمس الدین– إلى أن بیان الحقائق العرفانیة بعد الشھود إنما یتم بالتوسل بالمفاھیم الذھنیة وھنا ال 
بد من التفریق بین مسألتین: 

تبیین المسائل العرفانیة التصوریة •
تبیین المسائل العرفانیة التصدیقیة •

حیث أشار المؤلف إلى أن المعارف التصوریة تُبَیَّن على سبیل التشابیھ، والكنایات، واالستعارات لقصور اللغة. أما 
المعارف التصدیقیة فلم یشر إلیھا إال إشارة ضعیفة حیث قال أنھا تتمظھر بلباس األدلة العقلیة. وھنا أطرح سؤاًال: ھل 

نقل التصورات العرفانیة، ونقل التصدیقات یكتسبان القیمة والحكم نفسھ؟ ثم أشار المؤلف حفظھ هللا إلى أن بعض 
الكشوفات قد تكون شیطانیة، وقد یكون االلتباس البیاني واقع في البیان أیًضا. 

وفي الفصل الثاني –یكمل الشیخ شمس الدین – أشار سماحة آیة هللا الشیخ الكعبي أنھ ال بد للكشف من میزان، بھ 
یتمیز الكشف الشیطاني عن الرحماني، محدًدا الضوابط بـ: العقل، النقل الصحیح، موافقة الضوابط الفقھیة. 

وھنا نسأل ما ھو المقصود من النقل الصحیح الذي جعلھ میزان لصحة الكشوفات؟ ھل ھو النقل المصحح بطریقة 
الرجال المعتبرة في الدراسات الفقھیة؟ ثم أنھ ھل یفید مطابقة المنقول للواقع أم یفید فقط الحجیة في مورد المنجزیة 

والمعذریة؟ وھل غیر المتواترات فقھیًا تصلح لتعارض كشفًا عن الواقع أم أنھا ال تخبر عن الواقع إال ظنًا ولكن 
جعلت لھا الحجیة شرًعا؟ ثم إن جعل عدم مخالفة الضوابط الفقھیة، والنقل الصحیح معیارین لصحة الكشوف وعدمھ، 

ھل ھما ضابطتان كلیتان عامتان؟ كیف ذلك والنقل غیر شامل لبیان كل الحقائق؟ والضوابط الفقھیة ال شأن لھا في 
بیان الحقائق التكوینیة؟ 

أّما في الباب الثاني فتعرض الكاتب للقراءات المتعددة لوحدة الوجود حیث عرض ثالث قراءات أولھا وحدة الوجود 
بمعنى اإلحاطة العلمیة � باألشیاء، ثانیھا الوصول لمقام الفناء في هللا، وثالثھا انمحاء جمیع الوجودات قبال وجود هللا 

ل من معنى وحدة الوجود الشخصي عند ابن عربي.  سبحانھ. ثم ختم ببیان جمیل جًدا ما قد یؤوَّ



وفي الباب الثالث وضمن فصلین تكلم آیة هللا الشیخ الكعبي عن الواسطة في نقل المشاھدات العرفانیة، ففي الفصل 
األول ومن منطلق أن قیمة ما تنقلھ النفس من مشاھدات یتوقف على رتبتھا االستعدادیة في إرادة الكمال، سعى الكاتب 

لبیان أقسام النفس اإلنسانیة، وھي: 

النفس العالمة التي تكون معرفتھا بالوجود األصیل والرب الجلیل كمعرفتھا لذاتھا. •

النفس المفطورة وھي المستعدة للكمال، ولكنھا تحتاج لمرشد یأخذ بیدھا. •

النفس المستجمعة للقوى النظریة والمستعدة الكتشاف المعارف والحصولیات. •

النفس الخالیة من الفطرة والعلم وھي المحتاجة للتھذیب لتستیقظ وتصبح جاھزةً لتلقي المعارف. •
وفي ھذا الفصل أسجل – والكالم للشیخ شمس الدین – تساؤًال على قول الشیخ حفظھ هللا: ʼفالمشاھدة بالفطرة أرفع 
مرتبة ممن یرید الوصول للعرفان العملي عن طریق العرفان النظريʻ، فجعل سماحتھ بذلك المشاھدة بالفطرة في 
عرض السیر النظري، وھو تساؤل أقف عنده، فھل ھناك سلوك عملي أصًال من دون سبق معرفة نظریة؟ أولیس 

السالك طریق المعرفة النظریة طریقھ العملي أوضح من غیر الممتلك لھذه المعرفة؟ 

والفصل الثاني من ھذا الباب، عنونھ الشیخ حفظھ هللا بـ”الریاضة النفسیة”، واستھلھ بفكرة مھمة على المستوى 
اإلبستمولوجي، وھي أن البحث عن أحوال النفس اإلنسانیة یشكل عامًال مھًما للوقوف على الفرق بین المنھج الفلسفي 

والمنھج العرفاني. ثم ذكر ثالثة أمور مِعینة على تكوین اإلرادة. 

وفي الباب الرابع، وتحت عنوان: “إرادة السعادة ومحققاتھا”، یتعرض الشیخ حفظھ هللا لشرح موجز لكالم ابن سینا 
في اإلشارات والتنبیھات، في معرض كالمھ عن محققات اإلرادة الجسمانیة والنفسانیة. 

وفي الباب الخامس یتعرض آیة هللا الشیخ الكعبي، لخصوص شخصیة وكتب محي الدین ابن العربي، فبعد أن یذكر 
لمحة عن حیاتھ الخاصة یتعرض إلطاللة موجزة لـالفتوحات المكیة، وفصوص الحكم، ثم یذكر مالحظات جدیرة 

باالھتمام من جھة معارضتھا لبعض المسلمات. وھنا أیضا نسجل تساؤًال وھو: ھل أن النتائج الباطلة تضر بالمنھج 
العلمي المتبع؟ بكلمة أخرى ھل بطالن النتائج دال بالضرورة عن بطالن المقدمات التي منھا المنھج؟ 

ثم ینتقل الشیخ حفظھ هللا في الفصل الثاني، لبیان بعض آراء علماء العرفان والحكمة في محي الدین بن عربي، ومنھم 
صدر الدین الشیرازي، وآیة هللا جوادي آملي، والشیخ حسن زاده آملي، ومجموع ھؤالء األعالم یحاولون أن یثبتوا 
تشیع ابن عربي داعمین سعیھم بنصوص تثبت ذلك من الفتواحات والفصوص، ولكن یبقى السؤال حول كیف لھذه 

النصوص أن تثبت تشیعھ مع وجود نصوص أخرى معارضة لمذھب أھل البیت؟ اللھم إال أن یقال كما صرح آیة هللا 
الجوادي اآلملي في بعض كتبھ أن كتب ابن عربي نالھا بعض التحریف. 

وأّما في الباب السادس، وضمن ثالثة فصول، تحدث آیة هللا الكعبي عن أھم مسائل العرفان النظري، وھي: وحدة 
الوجود الشخصیة، وعمدة البحث تعریفي وإثباتي، أما التعریفي فیذكر فیھ معنى الوحدة الشخصیة للوجود معتمًدا على 

التفریق بین المعرفة بالكنھ والمعرفة بالواجب، ثم ینتقل إلى طرق إثبات وحدة الوجود الشخصیة من دلیل كشفي إلى 
دلیل عقلي، وھا ھنا أقف عند بضعة نقاط في ھذا الفصل: 

أوًال قال المصنف حفظھ هللا: ʼفطریق معرفتھم � تعالى یبدأ منھ كعلة ثم تظھر لھم اآلثار والمعلوالت التي ھي في 
الواقع تجلیات لوجود العلةʻ، وھنا محل الشاھد الذي أرید أن أعرض لھ، فھذا الكالم مخالف للتحقیق في ھذا العلم، 
وشاھد على ھذا ما قالھ العالمة الطباطبائي في مدخل نھایة الحكمة حیث قال في وصفھ للفلسفة اإللھیة ومنھجھا: 

ʼفالبراھین المستعملة فیھا لیست ببراھین لمیة وأما برھان اإلن فقد تحقق في كتاب البرھان من المنطق أن السلوك من 
المعلول إلى العلة ال یفید یقیناʻ بینما الشیخ قال الطرق الفلسفیة تبدأ من إثبات المعلول إلثبات العلة. 



والمالحظة الثانیة ھي في تعداده للبراھین العقلیة على وحدة الوجود، حیث قال المصنف: ʼمن األدلة على وحدة 
الوجود أن الوجود بدیھي التصور فال یحتاج إلى دلیل إثباتʻ، وھذا الكالم یالحظ علیھ من جھتین: األولى أن الكالم 
في البرھان حول وحدة الوجود ھو كالم حول إثبات وحدة مصداق الوجود والكالم المذكور كدلیل ھو حول مفھوم 

الوجود  ولیس المصداق. والثانیة تعبیر أن الوجود تصوره بدیھي یلزم منھ أنھ ال یحتاج إلى دلیل ھذا كالم أیًضا 
مخالف للصواب ومباین للصحة. قال المصنف حفظھ هللا ʼأن الوجود بدیھي التصور فال یحتاج إلى دلیلʻ وقد تحقق 
في كتاب المنطق أن الذي یكون تصوره بدیھي ال یحتاج إلى تعریف ال أنھ ال یحتاج إلى دلیل فالتصور البدیھي ھو 

المستغني عن التعریف ولیس عن الدلیل. 

والمالحظة الثالثة في قول المصنف حفظھ هللا الوجود مساٍو للوحدة، والحق أن الوجود مساوق للوحدة ومعلوم الفرق 
بین المساواة والمساوقة. 

أّما المالحظة الرابعة، فھي في قولھ ʼالشھود نافع للمشاھد ولیس للغیر فال بد من الرجوع للدلیل العقلي في مقام 
اإلثباتʻ وھنا أیضا یبرز تساؤل مفاده: ھل الشھود حجة على المشاھد قبل أن یكون حجة على غیره؟ أال یحتاج 

المشاھد نفسھ للدلیل العقلي حیث یمكن للشھود أن یكون تلبیًسا. 

وفي الفصل الثاني من ھذا الباب تعرض سماحتھ إلى مفھوم العالم للنظرة العرفانیة، حیث فرق في اصطالحھم بین 
العالم الصغیر والعالم الكبیر وذكر خصائص العالم في الرؤیة العرفانیة. وفي ھذا الفصل قال المصنف أن ʼالعالم 

الكبیر ھو عالم األجرامʻ وھو غریب منھ حفظھ هللا ألن ھذا ھو خالف ما اصطلح علیھ الفالسفة من كون العالم في 
اصطالحھم لیس عالم األجرام فقط بل ھم كل ما سوى هللا. ومن الشواھد ما ذكره المال صدرا في أسفاره حیث قال 

ʼفالمنقول علیھ سوى هللا أو المسمى بالعدمʻ، باإلضافة لما ذكر في حاشیة السبزواري في كتاب الحكمة 
المتعالیة الجزء السابع الفصل الثامن والثالثون حیث قال في حاشیتھ: ʼالعالم ھو ما سوى هللا سبحانھ وتعالى من 

الماھیات اإلمكانیةʻ ولیس عالم األجرام فقط. 
وفي الفصل األخیر تعرض سماحة آیة هللا الشیخ الكعبي، لبیان مسألة العوالم الخمسة في العرفان. 

وفي الباب السابع ذكر المصنف ضمن خمسة فصول حقیقة الخالفة والوالیة، وذلك اعتماًدا على متنین أساسیین وھما 
مصباح الخالفة والوالیة لإلمام الخمیني، ورسالة الوالیة للعالمة الطباطبائي قدس سره. 

 وفي الباب األخیر تعرض المصنف لذكر العرفان النظري والعملي في فكر اإلمام الخمیني، فذكر أمھات مطالب 
العرفان التي ظھرت في كالم اإلمام كوحدة الوجود، والفیض األقدس والمقدس، وحقیقة الخالفة المحمدیة”. 

وبذلك ختم الشیخ حسین شمس الدین مداخلتھ، لینتقل الحدیث بعدھا إلى الشیخ محمد بیضون، الذي قّدم ورقة أورد فیھا 
بعض اإلشكالیات لیضیفھا لماسبق، حیث اعتبر بدایةً بأن “الكتاب یوافق مضمون عنوانھ نظرات في الثقافة 

العرفانیة، فالكاتب لم یدعي أنھ یقدم مقاربةً كاملةً في موضوع العرفان”. مشیًرا إلى قول كان قد سمعھ ھو في درس 
عند سماحة الشیخ شفیق جرادي، وھو قول منقول عن أحد العرفاء ومفاده “ما لي كلما ارتقیت إلى الحق درجة، 

وجدت ذلك األعمى قد سبقني بعصاه إلیھا” في إشارة إلى ابن سینا ومنھجھ العقلي. وھنا یضیف الشیخ بیضون “أمام 
ھذه الحالة ھل یمكن القول أن الطریق الشھودي للمعرفة ھو السبیل الوحید للمعرفة الشھودیة كما صرح الكاتب؟ – ثم 

یضیف – إشارةٌ أخرى، ذكر الكاتب في الفصل األول من الباب السادس، في الصفحة ʼ 140في إطار بیان حقیقة 
تسبیح الجمادات منتھي إلى القول لھو أعلى مرتبة من أن یكون مسبًحا ذاكًراʻ، فتبنى التسبیح والذكر في غیر معنى 
التسبیح الذي نعرفھ، ثم یتلو مباشرة عنوان قصة تحت عنوان كرامة اإلمام الرضا وفي آخر القصة یقول سماحتھ 



ʼوإذا بكل شيء یسبح حتى الجدران والماءʻ والسؤال ھو ھل ھناك أي تناقض بدوي بین ھذین النصین المتتالیین في 
ھذا الكتاب؟ 

وفي الباب الخامس من الفصل الثاني، في الصفحة 116، یورد سماحة آیة هللا الشیخ الكعبي أراًء حول دعوة تشیع إبن 
عربي، فیذكر عن الشیخ جوادي آملي أدلةً على تشیعھ، وإذا أردنا أن نالحق ھذه األدلة، یمكننا أن نعنونھا بالتالي: 

والیة اإلمام المھدي (عج) أو القول بوالدتھ. •

اعتبار البسملة جزء من القرآن. •

القول بأفقھیة اإلمام علي (ع) •

ذكر األئمة (ع) •

أفضلیة اإلمام علي (ع). •

بیان نسب اإلمام سالم هللا تعالى علیھ وعجل هللا فرجھ الشرف. •
و السؤال ھو ھل في ھذه العناوین خروج عن مذھب أھل السنة ودخول في مذھب التشیع؟ أم أنھا أصًال محل نزاع 

واختالف بین علماء أھل السنة؟”. 

وبعد ھذه المداخلة كان الكالم لسماحة الشیخ شفیق جرادي، الذي أوضح أن الكتاب الموضوع بین یدي المتحاورین 
“كان عبارة عن مجموعة من الدروس التي ألقیت من قبل الشیخ عباس الكعبي، فقررھا وحّولھا لمتن متكامل الشیخ 
حسین األكرف. الذي وضع ھذه األوراق بین یدي إلبداء الرأي وأنا طلبت منھ حینھا أن یوافق على طباعة الكتاب 

لدى دار المعارف الحكمیة ووافق ھو على ذلك. 

أما أسباب رغبتنا في المعھد بطباعة ھذا الكتاب – یقول الشیخ شفیق جرادي – فألن ھذا الكتاب ھو من المحاوالت 
النادرة التي یقدم فیھا العرفان كثقافة، وألنھ قدم مجموعة من اإلشارات لمضامین یطویھا العرفان كعلم، ویمكن ألي 

مثقف أن یطلع علیھا ویستفید منھا، وأخیًرا ألن في ھذا الكتاب شيء من التجربة أكثر من محاولة نقل من كتب قدیمة، 
فھو من الكتب القلیلة جًدا التي استطاعت أن تنقل معرفتنا بالعرفان كثقافة، مع حفاظ النص على الجانب العلمي، ولكن 
من خالل صیاغة جمیلة ورائعة، ولذا یشرفني كثیًرا في معھد المعارف الحكمیة أن نكون الجھة الرسمیة التي طبعت 

ھذا الكتاب”. 

ومن ثّم تحّدث الشیخ حسین األكرف، وبعد أن شكر معھد المعارف الحكمیة، واإلخوة الحاضرین في منتدى قارئ، 
أوضح بأن سماحة الشیخ عباس الكعبي، “أراد من ھذا الكتاب أن یكشف الوجھ التلبیسي في العرفان، ویقدم رؤیة 

سلسة لمنھج اإلمام الخمیني العرفاني”، وتعھد بنقل كل المالحظات التي وردت وسترد في ھذه الجلسة إلى سماحة آیة 
هللا الشیخ عباس الكعبي. 

وھنا أورد المشاركون مجموعة من األسئلة واإلشكاالت أتت على الشكل التالي: 

یختلف كبار العلماء فیما بینھم حول العرفان، فیقول بعضھم بأّن كل ما لیس من أھل البیت ھو باطل؟ وھل حدیث •
أھل البیت عن هللا وصفاتھ ھي غیر العرفان حتى یقبلھ بعض العلماء ویرفضھ آخرین؟ 

ھل تدعون العتماد المتون النظریة لعلم العرفان بعد كتابتھا بطریقة منھجیة؟ ولماذا تقدم دائًما الرؤیة الكالمیة •
والعقائدیة على العرفان في المدارس الدینیة والثقافیة؟ 



ھل دافع اإلمام الخمیني عن الحالج؟ وكیف یجب أن تكون نظرتنا للمتصوفة؟ •

بین حكمة الفرس والیونان والتصوف السني والعرفان الشیعي مشتركات كثیرة، ھل ھذا یعني أن كل من قارب •
الموضوع قارب الحقیقة بلغتھ وثقافتھ؟ وكیف تفسرون مواطن االتفاق واالفتراق؟ 

وھنا عاد سماحة الشیخ شفیق جرادي لیجیب على ھذه األسئلة، فأفاد بأّن “الكتاب فعلیًا یمكن تقسیمھ لقسمین، یغلب 
على قسمھ األول الطابع التعلیمي البحت، وھو یمتد من أول الكتاب وصوًال إلى اإلشكاالت التي بدأ یطرحھا حول ابن 
 .”ʻالوالیةʼ ،ʻالسعادةʼ ،ʻوحدة الوجودʼ عربي، أما القسم الثاني، فھو القسم اإلشكالي الذي یتناول فیھ موضوعات مثل

وأضاف فیما یتعلق بمدرسة الشیخ الكعبي العرفانیة (المدرسة الخمینیة) بأّن “الدارس لمسار اإلمام الخمیني العرفاني، 
علیھ أن یمیز بین مرحلتین مر بھما اإلمام قدس سره، المرحلة األولى، وھي المرحلة التعلیمیة: حیث كان یتلقى 

علومھ العرفانیة، وإن كان من أصحاب الرأي العرفاني حینھا، وشھدت ھذه المرحلة إنتاج العدید من كتبھ العرفانیة، 
ولكن المدرسة العرفانیة الخمینیة لم تتجلى بشكل واضح وصریح إال في المرحلة الثانیة، والتي تحول العرفان فیھا إلى 

حیاة، فأصبح من الممكن لھ أن یقیم سلطة، ویدیر الدولة، بات عرفان المجتمع، ولیس الفرد، فاإلمام الخمیني في 
مرحلة الوالیة الفعلیة لھ، أبدى لنا وجھًا ھو أقرب ما یكون من العرفان بمعناه المحمدي والعلوي والمھدوي. وھنا نحن 

في حاجة لتبیان أكثر وضوًحا لمعالم ھذه المدرسة. 

أما عن السؤال حول الموقف من الحالج وأقطاب الصوفیة، فعلینا أن نمیز ما بین أن تمدح أحد ما وأن تتبنى 
مشروعھ. وعن السؤال حول العقائد فأنا یمكن أن أقول بأن أفضل طریق قدمت فیھا العقائد ھو العرفان، وھنا أقول أن 

مدرسة العالمة الطباطبائي التي أسمیت بالصدرائیة الجدیدة، استفادت من ھذا المخزون المزاوج بین العرفان 
والعقائد. وأما حول الخالف بین العلماء فیما خص العرفان، فاألصل في االختالف ھو أن یغني المطلب، واالختالف 

طالما ھو لم یصل لمرحلة التكفیر فھو دلیل صحة وغنى. 

وأخیًرا أود أن أذكر أمًرا من المھم توضیحھ – والكالم لسماحة الشیخ جرادي – یمتاز بعض األقوام عادةً، بمیزة 
تجعل لھم فارقًا عن غیرھم، كسمة المحبة عند المسیحیین على سبیل المثال، وإذا ما سألنا عن میزة الشیعة، فھي 
القدرة على المرونة، وھي المقتبسة من رحمانیة هللا، وذلك ألن الشیعة كانوا تاریخیًا خارج السلطة وتعلموا كیف 

یندمجون مع سلطة ال یتفقون معھا، وعلمھم أھل البیت سالم هللا علیھم أن یحاوروا الدھریین ویصاحبوھم، وواحدة من 
الدالئل على ھذه المرونة ھي مسائل العرفان. فالعرفان یحمل شیئا من الھندوسیة، وشیئًا من الفارسیة القدیمة، وشیئًا 
من األفالطونیة، وشیئًا من الغنوصیة، وشیئًا مما أنتجھ الشیعة. وذلك ألن الشیعة ذھبوا في االعتقاد بأصالة اإلنسان 

الذي في فطرتھ ال یمكن أن یخرج منھ إال ما ھو صحیح لو خلي ونفسھ، العرفان ھو عبارة عن ھذا اللقاء مع هللا 
بطریقة فطریة صافیة. 

من ھنا عندما یتبنى اإلمام الخمیني محي الدین بن عربي فألنھ یحمل قیمة عالیة فیما قالھ، و ألن ابن عربي أكثر من 
تحدث عن الوالیة بمعنى الحقیقة المحمدیة”. 

          وكان الختام مع سماحة الشیخ حسین األكرف، الذي روى قصةً عن حادثة قدیمة جمعتھ، بالشیخ عباس 
القوشاني، العالم الرباني، وتلمیذ العالمة القاضي، وآیة هللا السید عبد األعلى السبزواري، وكانت معھما إطاللتھ 

األولى على عالم العرفان، والطریق إلى هللا، ومن ھناك بدأ سیره إلى هللا. 

          وبذلك ختم الدكتور محمد حمود اللقاء الفكري الحواري، بعد أن أعلن بأن الملتقى في شھر أیار سیكون مع 
كتاب أخالقیات العلم عند اإلمام الخامنئي، بحضور ومشاركة مؤلفھ الدكتور عبد هللا زیعور. 


