
1 
 

 قراءة في كتاب نظرات في الثقافة العرفانية

 الشيخ حسين شمس الدين

حسني مشس الدين، نظرات يف الثقافة العرفانية، ابن عريب، التصوف، العرفان، الشهود، الكلمات المتاحية: 
 املفاهيم الذهنية، احلقائق العرفانية.

بكلمذذ" ن ذذن بعيذذدن ،  فذذذ  سذذافة  قذذق هذذذا الوة ذذة هذذق يف احلقيقذذة نتي ذذة  ذذرابع نقديذذة  ذذن بعيذذد،    صذذد 
ة بيذ  ققذاةو  بذني الكاحذظ حفظذ  اال،  ن  فمذن د ن هذذا املسذافة فذلظ  بذقب الظذن بنفسذق عنذذد ا  ة  املوضذوعي  

 ، فمعذةع. ا    فلل   احعاةض   ابد   

فظذذ  حعذذرا الكاحذذظ ضذذمن فصذذلني لبيذذان حقيقذذة العرفذذان النظذذر    يذذ ان حقييمذذ ، فعذذرف ح ،يف البذذاا ال  
  ذا العقذ  ، هذو  داع ملعرفذة القيذايا املاديذة ناحلذس :املعرفذة املسذتعملة فيذ ، فقذا  تاال العرفان  ن جهة  نه     د ا

حلقذائق بذل    ذا الشذهود البذاط  فهذو  داع ملعرفذة ا فهو  داع ملعرفة القيايا ال"   يُتحقق  نها ن  عن طريق الربهذان.
  ابطة  ن حس    عق ن.

املفذذاهيم الذهنيذذة،  لكذذن هنذذا مساحتذذ  نأ  ن بيذذان احلقذذائق العرفانيذذة بعذذد الشذذهود نسذذا يذذتم بالتوبذذ  بمث حعذذرا 
ا باملفذاهيم  التشذابي  ة العقلية إلثبات القيذايا املشذهودية بذنفس الطريقذة الذ" يتوبذ   ذه  التوب  يتم بالدل   ؛ بأ 

 نقذذذذ  ة؟  بتعبذذذذر هفذذذذر هذذذذ  نقذذذذ  التصذذذذوةات العرفانيذذذذة لنقذذذذ  التصذذذذوةات الكشذذذذفي   -مذذذذا  مساهذذذذا الكاحذذذذظق-احلسذذذذية 
 ؟يكتسبان القيمة  احلكم نفس التصديقات 

مث  شذذذاة حفظذذذذ  اال يف فتذذذذال الفصذذذذ  ال    ن بعذذذذش الكشذذذذوفات  ذذذد حكذذذذون شذذذذيطانية  قذذذذذل   ذذذذد يكذذذذون 
 .ااإللتباس البياظ  ا ع يف النق   يي  

يذذذذ  الكشذذذذا يتم  بذذذذد للكشذذذذا  ذذذذن  يذذذذ ان بذذذذ   يف الفصذذذذ  الثذذذذاظ  ذذذذن البذذذذاا ال    شذذذذاة الكاحذذذذظ نأ  نذذذذ 
د ثذذلض ضذذواب  هذذق العقذذ   النقذذ  الصذذحيل  اليذذواب  الفقهيذذة،  هنذذا   بذذد  ذذن طذذر  الشذذيطاظ عذذن الر ذذاظ، فعذذد  

حسذذا   حذذو  هذذذا اليذذواب   ذذن اةهذذة املعرفيذذة:  ذذا هذذو املقصذذود  ذذن النقذذ  الصذذحيل؟ هذذ  النقذذ  املصذذحل بذذالطريق 
ة يف ج الفقهيذذة؟ مث نن النقذ  الصذحيل هذذ  يفيذد  طابقذة املنقذو  للوا ذذع  ل يفيذد فقذ  احل ي ذذالرجذا  املعتمذد يف املنذاه

 ال  هنذا   ربذرب عذن الوا ذع ن   ن ذ عذن الوا ذع  ا وةد املن  ية  املعذةيذة؟  هذ   ذر املتذواحرات حصذلل لن حعذاةا قشذف  
 ؟ا لكن جعلت هلا احل ية شرع  

يذذذةن  نالنقذذذ  الصذذذحيلن هذذذ  لذذذا ضذذذابطتان قليتذذذان عا تذذذان؟ قيذذذا مث نن جعذذذ  نعذذذدل االفذذذة اليذذذواب  الفقه
  النق   ر شا   لبيان ق  احلقائق  اليواب  الفقهية   شأن هلا يف اةملة ببيان احلقائق التكوينية؟
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ا الكاحذذظ حفظذذ  اال للقذذرابات املتعذذددع لوحذذدع الوجذذود، حيذذا عذذرا ثذذلض  ذذرابات يف البذذاا الثذذاظ حعذذر  
وجود مبعىن اإلحاطة العلمية ال ع   ج  بالشياب، ثانيها الوصو  ملقال الفناب يف اال بذبحان   ثالثهذا  ها  حدع ال    

نسحذاب ييذع الوجذودات  بذا   جذود اال حعذاأ، مث فذتم ببيذان ييذ   ذا  ذد يذح    ذن  عذىن  حذدع الوجذود الش صذية 
هذذو اال، فذذذل  قفذر باطذذ ، قمذذا  نذ  لذذو قذذان  بذذن عذريب  ذذن  حذذدع الوجذود  ن قذذ   وجذودافذذلن قذان  قصذذود ن : ذائل  

،   ذا نن قذان  قصذودا  ذن  حذدع الوجذود  ن ا قصودا  ن  حدع الوجود نفق الكثرع يف العامل فهو باط  فابد  يي ذ
 .نالكثرع ليس هلا  جود  ستق  ب   جودها ةبطق حعلقق  لق فهو  قبو    نس م  ع التوحيد احملش

نيذذة، ففذذق الفصذذ  ال     ذذن لذذم عذذن الوابذذطة يف نقذذ  املشذذاهدات العرفايف البذذاا الثالذذا  ضذذمن فصذذلني حك
بذعس الكاحذذظ  ننن  يمذة  ذذا حنقلذ  الذنفس  ذذن  شذاهدات يتو ذا علذذس ةحبتهذا اإلبذتعدادية يف نةادع الكمذذا ن نطلذق 

رفتهذذذا لبيذذذان   سذذذال الذذذنفس اإلنسذذذانية  هذذذق الذذذنفس العاملذذذة الذذذ" حكذذذون  عرفتهذذذا بذذذالوجود الصذذذي   بذذذالرا اةليذذذ  قمع
الذذذنفس املسذذذت معة للقذذذوع  ابذذذذا ا،  الذذذنفس املفطذذذوةع  هذذذق املسذذذتعدع للكمذذذا   الذذذ"  تذذذا  ملرشذذذد يأفذذذذ بيذذذدها  ثالث ذذذ

النفس اخلالية  ن الفطذرع  العلذم  ا  فر  اةف  احلصوليات، النظرية  هق املستعدع بتل  القوع النظرية  ن حكتسظ املع
 ظ املعاةف. هق النفس احملتاجة للتهذيظ لتستيقظ  حطل

فاملشذاهد بذذالفطرع  ةفذذع  رحبذذة  ذذن ن :علذذس  ذو  الشذذيه حفظذذ  اال حيذذا  ذذا   يف هذذا الفصذذ   بذذ   حسذذا    
، فهذذ  هنذذاو بذذلوو عملذذق  ذذن د ن بذذبق  عرفذذة نظريذذة؟ نيريذذد الوصذذو  للعرفذذان العملذذق عذذن طريذذق العرفذذان النظذذر 

  املمتل  هلذا املعرفة؟ضل  ن  ر  ليس السال  ببي  املعرفة النظرية طريق  العملق    

 يسذتهل  بفكذرع  همذة علذس  الرياضةة الفسسةية اا هذو  ذا عنونذ  الشذيه حفظذ  اال الفص  الثاظ  ن هذذا البذ
ذ املستو  اإلپستمولوجق  هو  ن البحذا عذن  حذوا  الذنفس اإلنسذانية يشذك  عذا ل   للو ذوف علذس الفذرني بذني  ا هم 

ثلثذذذة   ذذذوة  عينذذذة علذذذس حقويذذذة اإلةادع  هذذذق علذذذس التذذذوا  : ن الذذذة املوانذذذع املذذذنهج الفلسذذذفق  املذذذنهج العرفذذذاظ، مث  قذذذر 
 جذود شذيه ققذق قذق  ا احل ظ مث  ن حكذون نفذس السذال   تذوفرع علذس اإلبذتعداد  اإلةادع القويذة للكمذا ،   فذر  

 بال .

كذلل الشذيه يتعرا الشيه حفظذ  اال لشذر   ذوج  ل إرادة السعادة ومحققاتهايف الباا الرابع  ت عنوان 
الذذذرئيس ابذذذذن بذذذذينا يف اإلشذذذذاةات  التنبيهذذذذات يف قل ذذذذ  عذذذن قققذذذذات اإلةادع اةسذذذذمانية  النفسذذذذانية،   لذذذذ  ضذذذذمن 

 فصلني.

يف البذذاا اخلذذا س يتعذذرا الشذذيه خلصذذوت ش صذذية  قتذذظ قذذق الذذدين بذذن عذذريب، فبعذذد  ن يذذذقر حملذذة عذذن 
، مث يذذقر  لحظذذات جذذديرع فصةةوا الحكةة   ةالستوحةات المكي ةةحياحذ  اخلاصذذة يتعذرا عذذرب نطللذة  ذذوج ع علذذس 

 باإلهتمال  ن جهة  عاةضتها لبعش احلقائق املسلمة يف املذذهظ احلذق  علذس اال شذأن ،  لكذن ههنذا نسذ   حسذا    
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بذذاملنهج العلمذذق املتبذذع؟ بكلمذذة  فذذر  هذذ  بطذذلن النتذذائج دا  باليذذر ةع علذذس  : هذذ  النتذذائج الباطلذذة حيذذر   هذذو ا يي ذذ
 ؟ا" نقصد  نها املنهج املتبع  يي  بطلن  قد اح  ال

مث ينتقذذذ  الشذذذيه حفظذذذ  اال يف الفصذذذ  الثذذذاظ لبيذذذان بعذذذش هةاب علمذذذاب العرفذذذاب  احلكمذذذة يف قيذذذق الذذذدين بذذذن 
عذذريب،   ذذنهم صذذدة املتذذأهلني الشذذرا    ذذدس بذذرا  هيذذة اال اةذذواد  اش لذذق حفظذذ  اال ،  الشذذيه حسذذن  ادا ه لذذق 

بن عريب  يدعموا  ذوهلم بنصذوت حثبذت  لذ  ا لون  ن يثبتوا حشيع قق الدين العلل حيحفظ  اال.  جمموع هح ب 
ع   ذذذع  جذذذود  ذذذن الفتوحذذذات  الفصذذذوت،  لكذذذن يبقذذذس لذذذد  القذذذاةو بذذذحا ، قيذذذا هلذذذذا النصذذذوت  ن حثبذذذت حشذذذي  

النصوت التو ذا يف  ذذهظ  نصوت  فر   عاةضة ملذهظ  ه  البيت عليهم السلل؟  ليس   صس  ا حثبت هذا
قذذذق الذذذذدين  ذذذد نالتهذذذا يذذذذد  ن يقذذذذا  قمذذذا صذذذر  هيذذذذة اال اةذذذواد  يف بعذذذش قتبذذذ  بذذذذأن قتذذذظ ابذذذن عذذذريب؟ اللهذذذم ن  

 .التحريا

يف البذذذاا السذذذادس  ضذذذمن ثلثذذذة فصذذذو  يتحذذذدض عذذذن  هذذذم  سذذذائ  العرفذذذان النظذذذر ، املسذذذألة ال أ  حذذذدع 
 امذد  ت   عذىن الوحذدع الش صذية للوجذود  عيذة  عمذدع البحذا حعريفذق  نثبذام،   ذا التعريفذق فيذذقر فالوجود الش صي  

علذذس التفريذذق بذذني املعرفذذة بالكنذذ   املعرفذذة بالوجذذ . مث ينتقذذ  حفظذذ  ال نأ طذذرني نثبذذات  حذذدع الوجذذود الش صذذية،  ذذن 
  عقلق.دلي  قشفق نأ

   ا عند بيعة نقاط يف هذا الفص : ههنا 

ة، مث حظهذذر هلذذم اشثذذاة  املعلذذو ت الذذ" هذذق يف فطريذذق  عذذرفتهم ال حعذذاأ يبذذد   نذذ  قعل ذذن ::  ذذا  املصذذنا     
 ن.ة الذ" حبذد   ذن نثبذات املعلذو   نتهيذة إلثبذات العلذةة  الكل ي ذة، خبذلف الطذرني الفلسذفي  الوا ذع لليذات لوجذود العل ذ

 هذذذا الكذذلل اذذالا للتحقيذذق يف هذذذا العلذذم  الشذذاهد علذذس هذذذا  ذذا  الذذ  العل ذذة الطباطبذذائق  ذذدس بذذرا يف  ذذدف   
، البرهةا ة.    ذا برهذان اإلن فقذد  قذق يف قتذاا فالرباهني املستعملة فيها ليست برباهني ملي  : ننهاية الحكمةب  قتا

ا، فذل يبقذس للبحذا الفلسذفق ن  برهذان اإلن الذذ  يعتمذد ة   يفيذد يقين ذ ن املنطق  ن السذلوو  ذن املعلذو  نأ العل ذ
 .ناملتل  ني العا ني نأ اشفرفي  علس املل  ات العا ة، فيسل  في   ن  حد 

نن الوجود بديهق التصذوة فذل ن :حدع الوجود  ا  املصنا حفظ  اال: يف حعدادا للرباهني العقلية علس   اثاني  
 هذذذذا الكذذلل يلحذذظ عليذذذ   ذذن جهتذذني، اةهذذة ال أ  ن الكذذذلل يف الربهذذان علذذس  حذذذدع  ن.حيتذذا  نأ دليذذ  نثبذذات

 ،االوجذود هذو نثبذات  حذذدع  صذداني الوجذود،  هذذذا الكذلل املذذقوة قذلل حذذو  املفهذول فهذو جمانذذظ حملذ  النذ اع، ثاني ذذ
    ن  ن؛حيتذذذا  نأ دليذذذ   ن :حعبذذذر  ن الوجذذذود حصذذذوةا بذذذديهق يلذذذ ل  نذذذ   نذذذ    حيتذذذا  نأ حعريذذذا  املصذذذنا  ذذذا 

 التصوة البديهق هو املستغ  عن التعريا   الدلي ،  ال ر به .
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 احلذذذذق قمذذذذا بذذذذني  يف قلذذذذ   ن الوجذذذذود  سذذذذا ني  ن،للوحذذذذدع الوجذذذذود  سذذذذا   ن ::  ذذذذو  املصذذذذنا حفظذذذذ  االاثالث ذذذذ
 للوحدع،   علول الفرني بني املسا اع  املسا  ة.

ع للذذذدلي  العقلذذذق يف  قذذذال نذذذافع للمشذذذاهد  لذذذيس للغذذذر فذذذل بذذذد  ذذذن الرجذذذو الشذذذهود ن ::  ولذذذ  حفظذذذ  االاةابع ذذذ
ذذذ ن،اإلثبذذات للذذذدلي  العقلذذذق حيذذذا  كذذذن  اة علذذذس املشذذاهد؟    حيتذذذا  املشذذذاهد  يي ذذذ هنذذذا  حسذذذاب  هذذذ  الشذذذهود ح  

 ؟الشهودا  ن يكون حلبيس  

رفانيذذذذة حيذذذذا فذذذذرني يف ا مساحتذذذذ  نأ  فهذذذذول العذذذذامل  ذذذذن النظذذذذرع العيف الفصذذذذ  الثذذذذاظ  ذذذذن هذذذذذا البذذذذاا حعذذذذر  
نصذذذطلحهم بذذذني العذذذامل الصذذذغر  العذذذامل الكبذذذر،   قذذذر فصذذذائي العذذذامل يف الر يذذذة العرفانيذذذة،  يف هذذذذا الفصذذذ   ذذذا  

 هذذا فذلف  ذا  صذطلل عليذ  الفلبذفة  ذن قذون العذامل  ن،ا العامل الكبر فهو عامل الجرال    ن :املصنا حفظ  اال
   جمرد عذامل الجذرال،   ذن الشذواهد عليذ   ذا  قذرا  ذل صذدةا يف  بذفاةا يف نصطلحهم هو ق   ا بو  اال حعاأ

بالنسذبة اليذ   بالعذامل هذو  بذ  لسذان بعذش العرفذاب بقولذ  فذاملقو  عليذ  بذو  اال     ذرا    املسذمس قما صر  ن : ائل  
العذامل  ذا ن :باإلضافة ملا  ُقر يف حاشية السب  اة  علس البذفاة حيذا  ذا   ن.حعاأ قالظ  للش ي فهو    اال

 السابع الفص  الثا ن  الثلثون. احلكمة املتعالية اة ب ن،بو  اال حعاأ  ن املاهيات اإل كانية

عذذامل يف الفصذ  الفذذر حعذذرا الشذيه حفظذذ  اال لبيذذان  سذذألة العذوامل اخلمسذذة يف العرفذذان،  هذق علذذس التذذوا  
 النابوت  امللكوت  اةرب ت  عامل الواحدية  العامل اةا ع.

علذذذس  تنذذذني  ايف البذذذاا السذذذابع  قذذذر املصذذذنا ضذذذمن اسذذذة فصذذذو  حقيقذذذة اخللفذذذة  الو يذذذة،   لذذذ  نعتمذذذاد  
 بابذذيني لذذا  صذذبا  اخللفذذة  الو يذذة ل  ذذال اخلميذذ   ذذدس بذذرا  ةبذذالة الو يذذة للعل ذذة الطباطبذذائق  ذذدس بذذرا، يف 

لفص  ال   عرا املنهج العرفاظ  املنهج التفسر  قمنه ني للبحذا يف اخللفذة  الو يذة، مث  جذاد حفظذ  اال يف ا
 هذم املرحكذ ات هلذذا  انق  حبا العل ة الطباطبائق  دس برا حو  الو ية   ل  يف الفصو  الةبعذة املتبقيذة،  ظهذر  

 قذذذر  ار الشذذذريعة بباطنهذذذا، مث الطريذذذق ملعرفذذة عذذذامل البذذذاطن،   فذذذر  عل ذذة  ذذذاه ،اا  باطن ذذذ هذذذق  ن للذذذدين  ذذذاهر   ؛النظذذرع
  حوا  النفس  بب  الوصو  للحقيقة ال" هق باطن الشريعة.

ا املصذذنا لذذذقر العرفذذان النظذذر   العملذذق يف فكذذر اإل ذذال اخلميذذ   ذذدس بذذرا، فذذذقر يف البذذاا الفذذر حعذذر  
وحذدع الوجذود  الفذيش ال ذدس  املقذدس،  حقيقذة اخللفذة   هات  طالظ العرفان الذ"  هذرت يف قلمذات اإل ذال، ق

 احملمدية صلس اال علس ةبو  اال  هل .

مث حعذذرا لنبذذذع عذذن البذذفاة الةبعذذة يف قلمذذات اإل ذذذال  ذذدس بذذرا،  فذذتم قل ذذ  يف الفصذذ  الفذذر بذذذلبرا  
إل ذال علذس  سذتو  التنظذر فصائي العرفان العملق عند اإل ال،   هم  ا  قر حبسظ نعتقاد  القاصذر هذو التذ ال ا

  حعاأ  باب . التطبيق بالتكليا الشرعق الذ  هو ا ن نةادع اال
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ن  طرحها،  هق  لحظذة فنيذة   علميذة،   بذد للطبعذة القاد ذة نن شذاب اال  ذن   امللحظة الفرع ال"   د 
  قر  صادة بعش الكلمات املنقولة ال" مل يذقر  صدةها يف هذا النس ة.

 .ا هفر   مدال       احل

  السلل عليكم  ة ة اال  برقاح .


