
 

 

Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciences, 
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Monthly Journal, Vol. 21, No. 11, Winter 2022, 179-201 
Doi: 10.30465/CRTLS.2021.7243 

A Critique on the Book 
Fusus al-Hakam and The School of Ibn Arabi 

Parisa Goudarzi* 

Zahra Jebraeilzade** 

Abstract 

Fusus al-Hakam is written by Muhyiddin Ibn Arabi. During the nearly eight 

centuries since this work was written, many writers have tried to unravel its knots 

with their descriptions and interpretations. The book Fusus al-Hakam and The 

School of Ibn Arabi by Abu al-'Ala Afifi is one of the most recent commentaries on 

Fusus al-Hakam, which was scrutinized in the form of commentaries. In this article, 

we try to introduce and critique this book translated by Mohammad Javad Gohari. 

The present book has been written as a "commentary" on Fusus al-Hakam; therefore, 

not all expressions of Fusus have been studied by the author. In the present book, 

Afifi has tried to explain in a language understandable regarding the mystical and 

philosophical issues of Fusus and to solve some linguistic and intellectual 

difficulties of Ibn Arabi for the western readers who are less familiar with the issues 

of unity. Therefore, this book can be helpful in understanding the complex issues of 

Fusus al-Hakam. Another prominent point of this book is the author's lack of 

prejudice against Ibn Arabi, which has turned him into a fair critic and impartial 

judge in the evaluation of Fusus. The author also tries to help to better establish 
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them in the mind of the reader by emphasizing and repeating the key topics of Ibn 

Arabi's view in the book, including the unity of existence, the relationship between 

the universe and God, and related topics.  

Keywords: Fusus al-Hakam, Ibn Arabi, Abu al-'Ala Afifi, Mohammad Javad 

Gohari, Unity of Existence. 
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  بكتا معرفي و نقد
  عربي ابن مكتب و الحكم  فصوص

  *پريسا گودرزي
  **زاده زهرا جبرائيل

  چكيده
طول حدود هشت قرن پس از نگـارش   عربي است. در  الدين ابن اثر محي الحكم  فصوص

هـاي آن   اند تا با شـرح و تفسـير خـود گرهـي از گـره      اين اثر نويسندگان بسياري كوشيده
اثر ابوالعال عفيفي از متـأخرترين تفاسـير    عربي ابن مكتب و الحكم  فصوصبگشايند. كتاب 

پردازد. در ايـن مقالـه    آن مي ةقاتي به موشكافي درباراست كه درقالب تعلي الحكم  فصوص
 محمدجواد گوهري بپردازيم. كتاب حاضـر  ةنقد اين كتاب با ترجم و كوشيم به معرفي مي
تمـام عبـارات   لـف  مؤرو  ازاين .نگارش درآمده است  به الحكم  فصوصصورت تعليقه بر  به

فهم مباحـث   به زباني همهاست. در كتاب حاضر عفيفي كوشيده نكرده بررسي را  فصوص
هـاي زبـاني و فكـري     را توضيح دهد و به حل برخي دشـواري  فصوصعرفاني و فلسفي 

تري دارنـد.   عربي براي خوانندگان غربي بپردازد كه با مباحث وحدت وجود آشنايي كم ابن
گشا باشـد. از ديگـر    راه الحكم فصوص ةتواند در فهم مباحث پيچيد رو اين كتاب مي ازاين
است كـه او را تبـديل بـه      عربي ط برجسته و مهم اين كتاب عدم تعصب نويسنده به ابننقا

نويسـنده   چنـين  هـم كـرده اسـت.   اين كتاب تعصب در ارزيابي  ناقدي منصف و داوري بي
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ازجمله وحدت وجود،  ب،عربي در كتا كيد و تكرار مباحث كليدي ديدگاه ابنأكوشيده با ت
  ها در ذهن خواننده كمك كند. به تثبيت بهتر آن ،وط به آنو مباحث مرب ،عالم و خدا ةرابط
  وجود. عربي، ابوالعال عفيفي، محمدجواد گوهري، وحدت  ، ابنالحكم فصوص ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

 است. اين اثر  نگاشته عمرش اواخر در كه است عربي ابنمهم  از آثار الحكم  فصوصكتاب 
ـ  سـه  حقـايق  و شرح احوال و اسرار باطني انبيا در عرفاني است كه كتب ترين بزرگ از  ةگان

و  دارد فص 27 كتاب اين. است درآمده تحرير ةرشت انسان به و ،هستي خدا، وجودي يعني
 عربي ابن. است شده داده نسبت پيامبران از يكي به كه است هايي حكمت بر مشتمل فص هر
و  دانـد  مـي  فرمان پيـامبر اسـالم  كتاب اجراي صريح  ليف اينأخود را از ت ةانگيز همقدم در
 است. داده او به رؤيا در اسالم پيامبر كه است همان نگاشته چه آن كه كند كيد ميأت

گـواهي بـر اهميـت و     الحكم  فصوصها و تعليقات بر كتاب  شمار باالي شرح و جرح
و تصـوف اسـالمي برجـاي     يعرفـان  ةثير ژرفي است كـه ايـن كتـاب در تـاريخ انديشـ     أت

الدين بن تركه  صائن ،جامي، كاشاني، قونويشرح توان به  است. از ميان اين شروح مي  نهاده
 ابـوالعال  به تعليقـات  چنين همو  ،عبدالغني نابلسي ، عالالدوله سمناني،بالي افندي اصفهاني،

 فصـوص هـاي جديـد    يكـي از تفاسـير و شـرح   كـه  اشـاره كـرد    )كتـاب حاضـر  ( عفيفي
 بهتوان  مي  نيز ليف شدهأت فصوص الحكمهايي كه در رد كتاب  كتاب ميان ازآيد.  مي  شمار به

، واسـطي حنبلـي    بن ابراهيم احمدليف أت هتك استار الفصوص يالنصوص ف ةاشع يها كتاب
رد ، عبـداللطيف بـن عبـداهللا سـعودي    ليف أت ةالفصوص من االعتقادات المفسود يحكم ما ف

 تهورات الفصـوص  يتسورات النصوص عل، مسعود بن عمر تفتازانيليف أت فصوصالاباطيل 
يحيـي بـن يوسـف    ليف أت حواش علي الفصوص ،شافعيد بن خضر ليف محمد بن محمأت

 ،بكر بن عبداهللا  ليف اسماعيل بن ابيأت ةلرجال الفصوص الزائغ ةالدامغ ةالحج، صيمري حنفي
  .دكر  اشاره يرهغ و علي بن سلطان محمد قاريليف أت رد الفصوص

از دارالعلم مصر  1921د. وي در دنيا آم در قاهره به يالديم 1897ابوالعال عفيفي در سال 
او  ة. عنـوان رسـال  شـد  از دانشگاه كمبـريج  يدكترموفق به اخذ  1930فارغ التحصيل و در 

نگـارش   بـه  ،رينولد نيكلسـون  ،شناس مشهور بود كه زير نظر شرق يعرب ابن يانةصوف فلسفة
 سـال  . وي دركـرد  چـاپ  يالديمـ  1939 سـال  درانتشارات كمبـريج  را درآمد. اين رساله 
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 سـال  در دانشگاه اسكندريه به كرسي استادي دست يافت و تا زمـان بازنشسـتگي در  1946
عربي  خصوص عرفان ابن تصوف و به ة. عفيفي در زمينكرد در همان دانشگاه تدريس 1957

چـاپ رسـاند كـه از     بـه  1947سـال  را در  فصـوص متخصص بود. وي تعليقات خود بـر  
عربـي بـه    ابـن  ةطور خاص دربـار  وي به ،براين د. عالوهآي شمار مي ترين آثار وي به شاخص
اي  توان به مـوارد زيـر اشـاره كـرد: مقالـه      ميشان  كه ازجملهاست هايي دست زده  پژوهش

عربي،  آثار ابنبارة زبان انگليسي در اي به زبان عربي، مقاله عربي به ليفات ابنأفهرست تبارة در
اي  شـريف و مقالـه    ليف ميان محمدأت ياسالم ةفلسف تاريخعربي از كتاب  ابن ةفصلي دربار

درود حيـات   هسالگي ب  69در سن  1966سال  درزبان عربي. عفيفي  به مكيه فتوحات ةدربار
  ). 2018الكيالني گفت (

 ةكارشناسـي ارشـد خـود را در رشـت     جواد گوهري است كـه دمترجم كتاب دكتر محم
اديـان و   هـاي  ي در رشـته دكتـر مـدرك  دو  وي صادق گرفته است. امام دانشگاه الهيات از

 اسـتاد  حاضـر  او درحـال . استگرفته و آكسفورد  ليدز از دانشگاه الملل عرفان و حقوق بين
است. گـوهري پـيش از    آكسفورد دانشگاه در اي خاورميانه هاي فرهنگ و اسالمي مطالعات

 يبرخـي آرا  ةيسـ از توشيهيكو ايزوتسو را كه بـه مقا  تائويسم و صوفيسماين كتاب  ةترجم
  فارسي برگردانده است.   عربي و تائويسم پرداخته است به ابن

وجـود مطالعـات     عـدم  »گفتار پيش«درباب ضرورت نگارش اين كتاب در دكتر عفيفي 
است. اين انگيزه سبب   بيان كردهزبان انگليسي را  به الحكم  فصوص مناسب ةكامل و ترجم

 ةنهاد نيكلسون بـراي موضـوع رسـال    را به پيش فصوصتا وي ترجمه و توضيح است شده 
عربي را براي خوانندگان اروپـايي   هاي ذهن و زبان ابن و بكوشد دشواريكند خود انتخاب 
  توضيح دهد.

  
  معرفي صوري كتاب. 2

ترجمـه و   1396در سـال محمـدجواد گـوهري    را يعرب مكتب ابن و الحكم  فصوصكتاب 
است. درمجمـوع كيفيـت   كرده صفحه در قطع وزيري چاپ  388در  آن را انتشارات روزنه

ـ در عال يدقتـ  بيكتاب از  ،اينباوجود ؛قبول استمو صحافي كتاب  ،آرايي، چاپ صفحه م ئ
 يگفتار مترجم داراي پيش ةبر مقدم برد. اثر حاضر عالوه ويرايشي و اغالط نگارشي رنج مي

. متـرجم محتـرم   كنـد  را معرفي مـي ي عرب هاي فكري ابن آن مشخصه لف است كه درؤاز م
ابوالعال بر نخستين جمله از  ةاولين تعليق ةبه ترجم» آغازگر كتاب«كتاب بخشي را با عنوان 
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لـف بـر هريـك از    ؤازآن تعليقـات م  پـس اختصـاص داده اسـت.    فصوصكتاب  ةتحميدي
هفت فـص   و بيست الحكم فصوصاند.  شدهترتيب از آدم تا خاتم ترجمه  هاي كتاب به فص

هـا   دارد كـه عنـاوين آن   )اسـت آمـده  شان در كتاب  شمار انبيايي كه شرح مقامات باطني ه(ب
  ند از:ا ترتيب عبارت به

  ؛فص اول (حكمت الهي درخصوص آدم)
  ؛فص دوم (حكمت نفثي درخصوص شيث)

  ؛)فص سوم (حكمت سبوحي درخصوص نوح
  ؛)فص چهارم (حكمت قدوسي درخصوص ادريس

  ؛يمي درخصوص ابراهيم)فص پنجم (حكمت مه
  ؛)فص ششم (حكمت حقي درخصوص اسحاق
  ؛)فص هفتم (حكمت عليه درخصوص اسماعيل

  ؛)فص هشتم (حكمت روحي درخصوص يعقوب
  ؛)فص نهم (حكمت نوري درخصوص يوسف
  ؛فص دهم (حكمت احدي درخصوص هود)

  ؛)فص يازدهم (حكمت فتوحي درخصوص صالح
  ؛)فص دوازدهم (حكمت قلبي درخصوص شعيب
  ؛)فص سيزدهم (حكمت ملكي درخصوص لوط

  ؛)فص چهاردهم (حكمت قدري درخصوص عزير
  ؛)فص پانزدهم (حكمت نبوي درخصوص عيسي

   ؛فص شانزدهم (حكمت رحماني درخصوص سليمان)
   ؛فص هفدهم (حكمت وجودي درخصوص داوود)
   ؛فص هجدهم (حكمت نفسي درخصوص يونس)

   ؛فص نوزدهم (حكمت غيبي درخصوص ايوب)
   ؛فص بيستم (حكمت جاللي درخصوص يحيي)

   ؛ويكم (حكمت مالكي درخصوص زكريا) بيستفص 
   ؛دوم (حكمت ايناسي درخصوص الياس) و   فص بيست
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   ؛سوم (حكمت احساني درخصوص لقمان) و     فص بيست
   ؛چهارم (حكمت امامي درخصوص هارون) و    فص بيست
   ؛موسي)پنجم (حكمت علوي درخصوص  و   فص بيست
   ؛ششم (حكمت صمدي درخصوص خالد) و  فص بيست
   .هفتم (حكمت فردي درخصوص محمد) و  فص بيست

و جايگاه ، الحكم  فصوصعربي، كتاب  گفتار كتاب به معرفي اجمالي ابن لف در پيشؤم
هـاي موجـود در    رفيع اين كتاب در تصوف اسالمي پرداختـه و سـپس بـه بيـان دشـواري     

معاني متفاوت از كلمات تخصصـي در   ةعربي، اراد رمزآلود زبان ابن ةازجمله شيو فصوص
وجـودي    وحـدت  ةكه با فلسف نحوي به ،و احاديث قرآنويل آيات أت الهيات اسالمي، ةحوز

عفيفي اهم مباحث موجود در كتاب را  دكتر ،ازآن پسپرداخته است. ، وي در تعارض نباشد
ارائـه  اختصـار   انـد بـه   الم شـكل گرفتـه  حـق بـا عـ    ةوجود و رابطـ  كه حول محور وحدت 

  است.   كرده
  
  معرفي محتوايي كتاب. 3

عربـي در آن   عرفاني اسـت كـه ابـن    كتابي فلسفي ،گويد كه عفيفي مي چنان ،الحكم  فصوص
هفت فص  و  . وي در بيستكند مي تشريحرا (جهان)  الوجود (خدا) با ممكنات واجب ةرابط
عربـي   كه ابن( يو آن را ذيل نام پيامبرنويسد  ميموضوعات مختلف حول اين رابطه  ةدربار

  آدمي. ةمانند: حكمت الوهيت در كلم ؛كند بررسي مي )خواند آن پيامبر مي ةآن را كلم
از ابتدا تا انتهاي عبارات كتاب را  فصوصعفيفي در كتاب خود بر سياق ديگر تعليقات 

سپس به توضيح و شرح آن  ،و نكات مهم هر فص را آورده نقل نكرده است، بلكه جمالت
عربـي در آن فـص را در    كالم ابن ةها چكيد در بسياري از فص چنين همپرداخته است. وي 

  دهد. طول فص بسط مي و در كند ميابتداي آن بيان 
را سـرّ خلقـت    ةآدمي، مسئل ةدر كلم تعربي در فص نخست كتاب، حكمت الوهي ابن

از  ،حتي مالئكه ،داند كه ديگر موجودات سبب خلقت انسان را استعدادي مي . ويگشايد مي
. هـايش  تـرين صـورت   الت الهـي در عظـيم  توانايي انسان در تجلي كما، يعني ندا آن محروم

خواند. از ديگر نكات اين فص بيان  عربي انسان را كون جامع و عالم صغير مي ابن ،رو ازاين
  شود.  فنا و بقا مطرح مي ةفص مسئل ةفيض اقدس و مقدس است. درخاتم
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عربي خلقت را نـه ايجـاد از عـدم بلكـه      شيثي، ابن ةحكمت نفثي در كلم ،در فص دوم
حـق   بـراي او آفرينش را فعلي ضروري  ،ديگر عبارت خواند. به ظهور يا خروج يا تجلي مي

كـرده  ن حق به موجودات بيـا  بخشي وجود ةواسط معناي ظاهرشدن به دانسته و خلقت را به
 ةخواند كه اگـر بـه وحـدت كـه نقطـ      روي يك سكه مي حق و خلق را دو ةاست. او رابط

 ةولي اگـر بـه كثـرت كـه نقطـ      ،گردد اشتراك موجودات است نظر شود به ذات حق بازمي
بـه خلـق    نظر شود ها واضافات است نسبت بودن سبب نامتناهي افتراق موجودات است و به

دانـد.   مي  سويهرا دو و آنكند  ميبطه را به مشاهده در آينه تشبيه عربي اين را گردد. ابن ميباز
اسـما   ةحق براي مشاهد ةخودشان و خلق آين ةخلق در مشاهد ةوي بر آن است كه حق آين

و ظهور احكام اين اسماست. وي براي دعا و درخواست بنده از رب سه مرتبه قائـل شـده   
و درخواست با اسـتعداد. درواقـع ايـن     ،است: درخواست با لفظ يا دعا، درخواست با حال

  شود.  مي  مورداستجابت واقع درخواست با استعداد حقيقتاً

هـاي متفـاوت    عربي يكي از ديدگاه نوحي، ابن ةدر فص سوم، حكمت سبوحي در كلم
 يـا  ذات در خداونـد  دهد. در كالم تشبيه هماننـدكردن  تشبيه و تنزيه را ارائه مي ةخود دربار

 بـه  اعتقـاد  از عبـارت  تنزيـه  و اسـت  خالق به مخلوق صفات نادسا و تمخلوقا به صفات
عربي اين  ولي ابن 1.است خالق از مخلوقات صفات سلب و مخلوقات از خداوند بودن منزه

معناي اطالق  تنزيه را به و تشبيه كار برده است. او هها ب اصطالحات را غير از معاني رايج آن
بدين معناست كه اگر به او » خداوند منزه است«عبارت  ،رو ازاينو تقييد استفاده كرده است. 

به ذاتش نظر شود از هر وصف و حد و قيدي منزه اسـت. بـه هـيچ موجـودي نيـاز       باتوجه
موجودات سـاري اسـت. امـا اگـر از جهـت       ةو او در هم ،چيزي بر او احاطه ندارد ،ندارد

  شود.  گاه او مشبه مي آن ،حق بنگريم هاي موجودات به تعينات ذات حق در صورت
هـايي ماننـد    عربي از شخصـيت  ادريسي، ابن ةدر فص چهارم، حكمت قدوسي در كلم

هاي  بحث كرده است. مؤلف در اين فص نيز جنبه ،دركنار هرمس ،و اخنوخ ،الياس، ادريس
. او تنزيه نوح را عقلي و ادريس را ذوقي تلقي كرده كرده استتنزيه را بررسي  ةديگر مسئل

. صفت تقديسي ديگري كه در اين فص بدان پرداخته دانسته استرو دومي را برتر  ازاين و
تراز باشد تا درمقام قيـاس   كه كسي نيست كه با خداوند بتواند هم درحالي ،است» علو«شده 

است. بدين شكل   خلق يكه از وجهي حق و از وجهواقع شود. وجود داراي دو وجه است 
  باالضافه دانست.توان علو را علو  مي



 187   )زاده زهرا جبرائيلو  پريسا گودرزي( ... الحكم  فصوصمعرفي و نقد كتاب 

 

عربـي موضـوع انسـان كامـل را      ابراهيمي، ابـن  ةدر كلم در فص پنجم، حكمت مهيمي
است و   داند كه حق در او سريان يافته ميانسان كامل  ةرا نمون مطرح كرده است. او ابراهيم

همين ويژگي   خالل وي است) نيز از نظر او به زلقب خليل (اشاره به جريان و سريان حق ا
گر يكي  راهيم اشاره دارد. گرچه تمام موجودات در مكتب وحدت وجودي وي نماياندر اب

 اسـت و ابـراهيم    الهـي  يي تمام كماالت صفات و اسماانسان كامل تجل ،اند الهي ياز اسما

عربـي براسـاس ديـدگاه فلسـفي خـود مفهـوم        ابن ،اين فص ةادام يكي از ايشان است. در
سويه از حق به خلـق  ت را امري دودهد. او عباد ه ميجديدي از كلمات حمد و عبادت ارائ

وجود از حق به خلق را حمد حق به خلق و  ةبه اين معنا كه افاض ،داند و از خلق به حق مي
  خواند. ها بدو مي سوي خلق را حمد آن حق از يساختن كماالت اسما عيان

دارد  اختصـاص  ياها)ؤاحالم (ر ةاسحاقي، به مسئل ةفص ششم، حكمت حقيقي در كلم
ديگرنـد. موضـوع    مكمل يـك اين دو با فص نهم ارتباط دارد و  ،گويد كه عفيفي مي و چنان

وحي و مظاهر  ةعربي درباب مراتب وجود و حضرات خمس و نيز مسئل ابن ةاحالم با نظري
نامد.  مي »حضرات خمس«و آن را  داند مي. او مراتب وجود را پنج مرتبه است  نبوت مرتبط
ياي صادقه اسـت) را از مظـاهر يكـي از حضـرات كـه      ؤاحالم (منظور تنها ر سپس برخي

هـا   وجودآمـدن آن  بـه  ةدرباب نحـو  ،ازآن پسداند.  حضرت خيال يا حضرت مثال است مي
نسازند   خيله را به امور ديگر مشغولنيروهاي رواني مديگر گويد. هرگاه حواس يا  مي  سخن
ببندند كه در اين   قشهاي عالم مثال در آن ن رتتواند به فعليت كامل خود رسيده و صو مي

  ياي صادقه رخ داده است. ؤهنگام ر
حـق و   ةاي از جوانـب رابطـ   اسماعيلي، به شرح پاره ةفص هفتم، حكمت عليه در كلم

رب و مربـوبي و عـالم را    ةحـق را رابطـ   يبين موجودات و اسما ةپردازد. او رابط خلق مي
كـه  ( گر رب خود داند. تمام موجودات و ازجمله انسان تجلي الهي مي يمجمع تجلي اسما

 داند. مي حال عبد و رب او انسان را درعين ،رو ازاين .هستند )الهي استي عربي اسما نظر ابن به
و  2و وعيـد هاي بسيار متفاوت خود را دربـاب وعـد    عربي ديدگاه در پايان اين فص نيز ابن

از از نظر او جهنم نه جايگاه عذاب بلكه پـر   ،مثال برايكند.  يخلود در آتش جهنم ارائه م
معنـاي   و عـذاب بـه   )داند ها با بهشت متفاوت مي از بابت نعمت آن را گرچه( نعمت است

  بخش چون آتش ابراهيم است. گوارايي (عذوبت) بوده و آتش جهنم خنك و آرامش
عربي بـه بررسـي معـاني مختلـف      يعقوب، ابن ةدر فص هشتم، حكمت روحي در كلم

هـا   پردازد. سپس بين آن و جزا مي ،دين و ديگر كلمات مرتبط با آن چون اسالم، انقياد ةكلم
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دين را  ةرسد. وي كلم اي منطبق با اصول وحدت وجود مي به نتيجهو ، كند ميارتباط برقرار 
 ،رو دين هم كار عبد اسـت. ازايـن   گيرد و چون انقياد كار عبد است پس به مفهوم انقياد مي

ها در مفهوم انقياد اشتراك دارند. سپس انقياد  زيرا تمام آن ؛داند تمامي اديان را با هم برابر مي
ي ادانـد. درنتيجـه جـزا در معنـ     را از انحصار عبد خارج كرده و حق را نيز منقـاد عبـد مـي   

 هـا  بـه آن  ،اتحسـب طبيعـت موجـود    بـه  ،آن چيزي اسـت كـه حـق از خـود     اش حقيقي
و جـزاي  دهـد   ربـط مـي   3عربي جزا را بـه موضـوع سـرّ قـدر     ابن ،ازآن پساست.   بخشيده

او جزا  ،داند كه او براي خود برگزيده است. بر اين اساس سبب سرنوشتي مي بهفردي را   هر
  خدا در آن دخيل نيست. ةطبيعي افعال بندگان دانسته است كه اراد ةرا نتيج

. اصل سخن شود ميبحث » عالم مثال«از يوسف،  ةنوري در كلمدر فص نهم، حكمت 
بـه   اين است كه حقيقت وجود در جوهر خود يـك و باتوجـه   الحكم  فصوصعربي در  ابن

و  ،هـا  اعتبارهـا، نسـبت   ةواسـط  خود متعدد (متكثر) است. تعدد در آن بـه  يصفات و اسما
اسـت و اگـر از   » حـق «ه آن خواهي گفت ك ،هاست. اگر از جهت ذات بدان نظر كني اضافه

خواهي گفـت   ،حيث ظهور آن درباب اعيان ممكنات يعني از ،جهت اسما و صفات بنگري
عربي در تمام كتاب  است. اين همان مكتب وحدت وجود است كه ابن» جهان«يا » خلق«كه 

خلقـت   أمبـد عنوان  را به» نور«ته است. او اسم الهي به شرح آن و مسائل مرتبط با آن پرداخ
وجود الهـي بـر سـر     ةاو بود كه ساي ةواسط چراكه به ،داند يا ظهور تعينات در ذات الهي مي

عربي  شد. ابن  د گستردهگوي مي» عالم غيب مطلق«اعيان ممكنات در عالم معقوالت كه بدان 
  انسان را با اين عالم مرتبط ساخته است.  4خيال ةدر اين فص قو

شـود.   هود، موضـوع رحمـت الهـي بررسـي مـي      ةدر فص دهم، حكمت احدي در كلم
تمـام   ة) رحمت الهـي را اسـمي عـام و دربرگيرنـد    156(اعراف:  5قرآنعربي با استناد به  ابن

داند. او رحمت را بخشش وجـود بـه موجـودات     بردار و عاصي مي موجودات اعم از فرمان
كه خداوند هميشـه   بر آن استوي كند.  كند و از آن مفهومي مشابه رضا برداشت مي معنا مي

  اند.  تكويني  مطيع امر ،چه خير و چه شر ،زيرا آنان در تمام كارها ،از بندگان خود راضي است
پردازد. در اين فص  صالح، به موضوع خلقت مي ةفص يازدهم، حكمت فتوحي در كلم

گـاه آن را   كنـد. آن  معناي ديني آن (يعني خلق از عدم) رد مـي  عربي نخست خلقت را به ابن
از يكـي از   )كـه بالفعـل وجـود دارد   ( ساختن چيزي كند كه خلقت خارج چنين تعريف مي

كه   صورتي حضرات وجود به حضرت وجود خارجي است يا ظاهرساختن چيزي است در
در آن صورت نبوده است. بـدين جهـت خلقـت خـروج اسـت و نـه خلـق از عـدم.          قبالً
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كه  ايده چنان  كه در اين ،در هم آميخته استتثليث  ةخلقت در ديدگاه او با ايد ،براين عالوه
و آن عبـارت   ،مسيحي است تا ديـن مسـيحيت   ةفلسفاز ثر أتمتر  گويد بيش دكتر عفيفي مي
اي پيچيده بين دو تثليث مربوط به حق و خلق كه تثليث حق (فاعل) متشكل  است از رابطه

كل است از: ذات مخلوق، و قول (كن) و تثليث خلق (قابل) متش ،است از: ذات الهي، اراده
  سازد.  مي  مطرحفص مسئله نسبت افعال با بندگان را  ةخاتمدر عربي  ابنو امتثال.  ،سماع

 البته نـه  ،پردازد شعيب، به موضوع قلب انسان مي ةكلمفص دوازدهم، حكمت قلبي در 
تر از رحمـت   عربي بر آن است كه قلب عارف وسيع انسان عامي بلكه قلب عارف. ابن قلب

بدان جهت كه ذات الهي رحمت خود را بر تمام موجودات گسترده و وجود را  ،است  لهيا
روز قيامـت   ةفص دربار ةدرخاتمعربي  ابن). 156(اعراف:  6به تمام ممكنات بخشيده است

 كنـد. او روز قيامـت را   و از آن تفسـيري متفـاوت بـا مفـاهيم اسـالمي مـي       گويد ميسخن 
 7بـه حـديث مشـهور پيـامبر     باتوجـه ( كليـه و آن را  بازگشت نفـس جزئيـه بـه نفـس      روز

د جزئيـه  يـ هـاي عقا  داند. در اين روز است كه حجاب روز بيداري انسان مي ))16  (احقاف:
  شود.  و موانع بين حق و خلق برطرف مي رود ميكنار 

اش بـا   و رابطه 8»همت«لوط، به بررسي موضوع  ةكلمفص سيزدهم، حكمت ملكي در 
مور جهان پرداخته است. اغلب عرفا ادعا دارند كه عارفان متحقق به مقام تصرف در اشيا و ا

 .كنـد  مي  اين ادعا را ردعربي  . ولي ابناند قرب الهي داراي كرامات ةواليت و واصل به درج
عارفي كه به مقام فنا رسيده باشد و به وحدت ذاتي خـود بـا حـق    گرچه او بر آن است كه 

اسـت    او در مقـامي كشد؛ چراكه  دست از آن مياما  ،استمحقق شده باشد قادر بر تصرف 
داند كـه   مي  ذات خود ندارد. پسداند وي تنها صورتي است كه وجود و ارزشي در  كه مي

بيند كه در او تصرف  ، پس غيري نمياند كه در او تصرف شده يكي  شخص متصرف و آن
سوي انبيا تقديري  معجزه از ةارائتنها دليل معجزات پيامبران نيز چنين است و  ةكند. دربار

است كه خداوند از ازل مقدر كرده است تـا بـا تصـرف ايشـان در اشـيا و امـور عرضـي        
  مشخص شود.

قضا و قدر كـه مربـوط بـه عـالم     مسئلة عزير،  ةفص چهاردهم، حكمت قدري در كلم
رتباط قـدر  ميان قضا و قدر و ا ةعربي به بررسي رابط جا ابن شود. در اين است بيان مي  غيب

عربـي   پـردازد. ابـن   و خلق و نيز شناخت انسان از عالم غيب و ميزان امكان اين معرفت مي
قدر  سرّنظر او  ازشود.  داند كه با ذوق بر عارف كشف مي شناخت سرّ قدر را از اموري مي

عربي در اين فص  همان اعيان ثابت موجودات است كه از ازل در علم قديم بوده است. ابن
  كند.  بندي مي وضوع فنا را مطرح و آن را به مراتبي رتبهنيز م



  1400، بهمن 11، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   190

 

عربي موضوع نبوت عامه يا نبـوت   عيسي، ابن ةدر فص پانزدهم، حكمت نبوي در كلم
عربي عيسي را خـاتم انبيـا    كند. ابن مطلقه يا نبوت خاصه يا همان نبوت تشريع را مطرح مي

اند خوانده است.  مستقل از خود داشتهدر نبوت عامه و محمد را خاتم پيامبراني كه شريعتي 
تمام موجودات را مظاهر حق معرفـي   عربي ابن، كند كه مكتب وحدت وجود اقتضا مي چنان
چراكـه   ،كند كند و مقيدكردن حق در يك مظهر و در يك صورت معين را كفر تلقي مي مي

  حق منزه از هر تقيدي است.
ــ  : موضــوع محــوري دارد ماني، دوســلي ةفــص شــانزدهم، حكمــت رحمــاني در كلم

كه در فصوص قبل نيـز از آن سـخن    چنان ،و انواعش ،موضوع رحمت الهي، معاني  نخست
عربـي در   موضوع ديگري كه ابن ،براين و تصرف. عالوه ،دوم موضوع ملك، خالفت ؛رفت

نظـر او خلقـت فعلـي     بـه  ،چنـين  هم 9.گويد خلق جديد است آن سخن مي ةاين فص دربار
او مدعي است كه خلقـت حركتـي    بار انجام داده و فارغ شده باشد.   كنيست كه خداوند ي

. خـالق نيـز   دشـو  مي  لباسي جديد ظاهراست كه وجود در آن در هر لحظه با  يازلي و دائم
شـمار موجـودات    هاي بـي  جوهري ازلي و ابدي است كه در هر آن در صورتي از صورت

  .دشو ميبعدي در صورت ديگر ظاهر  ةدر لحظد شو ميشود و چون صورتي پنهان  ظاهر مي
اسـت. وي مقـام    اهللا خليفـة داوود،  ةموضوع فص هفدهم، حكمـت وجـودي در كلمـ   

كند و خالفت نخست را متعلـق   تقسيم مي الرسول  خليفةو  اهللا  خليفةخالفت را به دو قسم 
دوم را   خدا اخـذ كـرده و خالفـت    ا مستقيماً ازداند كه علم خود به شريعت ر مي اي به ولي

مقام ولي را  ،رو است. ازاين  ه شرع را از رسولي ديگر اخذ كردهكه علم خود ب اي  صفت ولي
عربي از دو نوع خالفت روحي يا باطني و خالفـت   خواند. ابن برتر مي )و نه رسول(از نبي 

حكم يا خالفت ظاهري نيز سخن گفته است. او خالفت اولي را بدان جهت كه علم خـود  
از فقـط  ديگري را كه علم خـود را  داند، اما  مياز خدا اخذ كرده خالفت واقعي  را مستقيماً

شـرط اجـراي    داند و اطالق اين عنوان بـه او را بـه   عنوان خالفت نمي ةرسول گرفته شايست
  داند.  ميجايز عدالت 

بـا فـص نخسـت شـباهت موضـوعي       يـونس،  ةفص هجدهم، حكمت نفسي در كلمـ 
و جايگاه وجـودي او سـخن    ،و فص درباب انسان، طبيعت اوچراكه در هر د ،دارد  بسياري

عربي در ايـن فـص    گفته شده است. دو موضوع ذكر و مرگ نيز جزو مباحثي است كه ابن
ذكر حالي است كه صـوفي در آن بـه وحـدت ذاتـي خـود بـا        ،پردازد. از نظر او ها مي بدان

 ةفناي در اوسـت. بـاالترين مرتبـ   معناي حضور با خدا يا  يابد و ذكراهللا به خداوند دست مي
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و قلبـي در ايـن مرتبـه    زبـاني  البتـه ذكـر    .ذكر درميان موجـودات نيـز از آن انسـان اسـت    
جمعيت واقع شده و به تمام  ةعربي تنها ذكري است كه در مرتب گيرند و منظور ابن نمي  قرار

را تنهـا  عناي مـرگ نيـز، او مـرگ    اجزاي روحي و بدني انسان سرايت كرده است. درباب م
اي براي انتقال از حـالي بـه    چراكه از نظر او مرگ مرحله ،خواند معناي پراكندگي اجزا مي به

حال ديگر و از صورتي به صورت ديگر از مجراي وجود اسـت و ايـن مربـوط بـه همـان      
   10.موضوع خلق جديد است

ايوب، عالم غيب يا هويت غيب است كه  ةموضوع فص نوزدهم، حكمت غيبي در كلم
در اين فص از دو نسبت فوق و تحت  لفؤخواند. م عربي آن را نفس رحماني يا اَب مي بنا

خداوند بنـابر نـص    ،نظر او كند. به گويد و هردو را در نسبتشان با خدا بررسي مي سخن مي
او  ،چنـين  هـم چيز است و اين همان صفت تنزيه است.  همه) فوق 18(انعام:  11برخي آيات

كه اين نسـبت نيـز اشـاره بـه      12،كه حديث نبوي بدان اشاره دارد تحت هرچيزي است، چنان
را  و شـيطان  ،فص بار ديگر موضوع بهشت، جهنم ةادام صفت تشبيه الهي دارد. وي سپس در

 وجـود  جاب و عدم درك فرد از حقيقت وحدتسازد و جهنم و آتش آن را درد ح مطرح مي
 ةكـه خـدا هويـت همـ    دانـد   مـي كند و دربرابر آن سعادت را درك ايـن حقيقـت    تلقي مي

  كند. شيطان را نيز نماد دوري از حقيقت و جهل تلقي مي ،چنين همموجودات است. 

  فصـوص هـاي   تـرين فـص   حجـم  ز كـم يحيـي، ا  ةفص بيستم، حكمت جاللي در كلم
ي شرح و توضيح ندارد. در ايـن فـص   نظر دكتر عفيفي نيز چيز زيادي برا است و به  الحكم

سـبب حـاالت    و يحيـي را بـه  كنـد   ميعربي صفات جاللي و كمالي خداوند را بررسي  ابن
دست مظهر كامل صفات جاللي و عيسي   اين و صفاتي از ،قبض، اندوه، ورع و پرهيزگاري
بـا اشـاره بـه آيـاتي كـه مربـوط بـه تولـد          ،خواند. سـپس  را مظهر كامل صفات كمالي مي

در ايـن آيـات   زيرا كند؛  لحاظ اتحاد با حق برتر از عيسي معرفي مي يحيي را به ،13هاست  آن
كـه خداونـد كـه     درحـالي  ،تر است و اين به ثنويت نزديكاست عيسي از خود سخن گفته 

  اصل وجود است خود از يحيي سخن گفته است.
زكريا، اختصاص به مراتب فيض الهي در  ةدر كلم ويكم، حكمت مالكي بيستفص 

اسم اهللا و  )110(كهف: 14قرآنبا استناد به  عربي ابتدا رحمت دارد. ابن ةعالم و نقش كلم
مراتـب   ،دانـد. درادامـه   الهي مي يها را جامع تمام اسما و آنگيرد  ميمترادف رحمان را 

ق براي خـود در صـورت   واحد ح كند: تجلي نخست تجلي تجلي حق را چنين بيان مي
گيـرد و   مي بر ها مسماست در ي را كه حق بدانيست. تجلي دوم رحمت الهي اسمااسما
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گيرد. تجلي سوم تجلي حق  ن است جاي مياعنوان يك اسم كه همان اهللا يا رحم تحت
بر صورت اعيان ثابت موجودات است كه تجلي حق با وجودش بر هر موجودي همـان  

رحمـت خـود    ةواسط كند. درواقع حق به را مشمول آن مي رحمت اوست كه آن موجود
عربـي چـون معتزلـه معتقـد بـه وحـدت ذات و        كند. ابن وجود را به موجودات عطا مي

انـد   ها و اضافاتي معقوله نظر او صفات تنها نسبت با اين تفاوت كه به ،صفات حق است
  كه وجود عيني ندارند.  

چون فص چهارم بين  عربي هم الياس، ابن ةودوم، حكمت ايناسي در كلم بيستدر فص 
خـداي حكمـت   (و هرمس  )اسرائيل از پيامبران بني( هاي الياس، ادريس و اخنوخ شخصيت

سـبب   ت آسماني كـه بـه  ئداند: نش ت ميئخَلط كرده است. او ادريس را داراي دو نش )يونان
وم عنصـري  ت دئباالرفتن او به آسمان و قرارگرفتنش در فلك شمس نصيب او شده و نشـ 

نمودنش با نام الياس داراي آن شده  سبب فرودآمدن مجددش به زمين و پيامبري است كه به
ادريسـي  ــ   عربي معتقد است هركس بخواهد به حكمـت الياسـي   است. بر اين اساس، ابن

رود متحقق شود بايد ابتدا به حيوانيت مطلق خود متحقق شود تا بتواند از نردبان تجريد باال 
ابتـداي راه سـلوك بايـد از اطاعـت عقـل       سـالك در  ،نظر او صرف بدل شود. به به عقل و

كار نگيرد و آن را غافل كند تـا بـه    چيزها به ةرفته عقل را در انديشدن دربار سربپيچد و رفته
ها براي او حاصل خواهد شد. سـپس سـالك    ازآن كشف پسحيوانيت خود متحقق شود و 

كه از الياس زائـل   چنان(شهوت جسماني و لذات طبيعي  بايد به عقل مجرد خود بازگردد تا
  نمون شود.  آسماني خود ره ةاز او نيز زائل شود و به نشئ (شد

و  ،لقمان، به موضـوع احسـان، مشـيت    ةوسوم، حكمت احسان در كلم بيستدر فص 
گويـد و   احسان سـخن مـي   ةكلم ةابتداي فص دربار درعربي  ابنشود.  الهي توجه مي ةاراد
). 317: 1396(عفيفـي   15گيرد كار مي  معنايي كه در حديث پيامبر ذكر شده است به ا بهآن ر

و گويـد   مـي ) درباب حكمت سخن 12(لقمان:  16مناسبت نسبت لقمان با حكمت سپس به
 ،كند مي الفاظ ظهور ةواسط كمتي است كه بهقسم نخست ح: كند را بر دو قسم تقسيم ميآن 
اسـت كـه مسـكوت      قسم دوم حكمتـي  ؛اند ردخطاب آنو عوام مو ،چون احكام شرع هم

مشـيت   بارةو اختصاص به خواص دارد. سپس بحثي در ،مانند حكمت الهي، گذارده شده
) 13(لقمـان:   17فـص از شـرك    ةخاتمـ  درعربـي   ابـن دهـد.   و تفاوت آن با اراده ارائه مي

به انقسام است كه اين امـري    داند كه درمقام توصيف قائل ي مياو مشرك را كس گويد. مي
  محال است.  
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عربي به موضـوع عبـادت و    هارون، ابن ةوچهارم، حكمت امامي در كلم بيستدر فص 
بـودن هـارون از    بهـره  جهـت كـم   اسرائيل را به پرستي بني پردازد. او انكار گوساله الوهيت مي
دسـت   ندن آن بههاي محدود وجود، سوزا عربي گوساله را نماد صورت داند. ابن معرفت مي

خاكسـتر آن در دريـا را عالمـت    شـدن   و ريختـه  ،هـا در ذات الهـي   موسي را فناي صورت
دانـد. سـپس در بـاب تسـخير سـخن       ها در درياي مـتالطم وجـود مـي    صورتشدن  زائل
نخست را تسخيري نظير تسـخير رعايـا ازسـوي     ةشمارد. گون گويد و آن را دو نوع مي مي

تر  خواند كه تسخير موجودي است در مراتب پايين مطلوب ميشاه دانسته و آن را تسخير 
 ،دانـد  سوي خلق مـي  اما تسخير دوم را تسخير حق از؛ سوي موجودي در مراتب باالتر از

بخشـد   كند و صفاتي به موجودات مي بدين معنا كه حق براي خلق در شئونشان تجلي مي
پرستيده شود درحقيقت اوست كـه  هرچه  ،رو كرده است. ازاين كه استعداد ايشان اقتضا مي

    18.پرستش شده است
تـداي فـص داسـتان    در ابعربـي   ابن .موسي ةوپنجم، حكمت علوي در كلم بيستفص 

شدن فرزندان  كوشد كشته كند و سپس مي ديدن فرعون را نقل مي آمدن موسي و خوابدنيا به
در اين فص  عربي ابندستور فرعون را برمبناي وحدت وجود توجيه كند.  اسرائيل به پسر بني
الهيه و تعينـات جزئـي كـه     يو امهات اسما ،چون تعينات جنسي، نوعي هم كلي به تعينات
پردازد. يكي از اين تعينات كلي روح موسي بود كه ارواح فرزندان پسر  ها هستند مي افراد آن

دن موسي شيرنخور ،چنين هماو بودند.  ةاحاطدر دستور فرعون كشته شدند  اسرائيل كه به بني
در داسـتان   ،ن بـود. درادامـه  اها نماد كنارنهادن شرايع و اعتقادات گذشتگان و معاصر از دايه
خضر را صورت ظاهر اسم باطن خـدا و مقـام او را روح   وي انگيز موسي و خضر،  شگفت

و  نيو علـوم لـد   ،كند كه داراي واليت، غيب، اسرار قدر، علوم هويـت و انيـت   معرفي مي
جـا   و تشريع اسـت. در ايـن   ،ظاهر خداست كه داراي علوم رسالت، نبوت موسي نماد اسم

پردازد. درواقـع   مي  خود يعني واليت انسان كامل ةلسفعربي به يكي از مفاهيم مهم در ف ابن
است كـه نـه از راه عقـل      علم باطني معرفت دارد و اين علمياست كه به ي انسان كامل ول

از نبي باالتر است و به همين دليل است  ينظر او مقام ولشود و نه از راه وحي. از  كسب مي
چراكـه معرفـت كامـل بـه خـدا       ،شـود  اما واليت هرگز منقطع نمي ؛مقطعي است تكه نبو

عربي مقصود خداوند  ابن ،اساس  اين ي نيست. برضو هيچ عامل عر ،متوقف بر زمان، مكان
و  ،او ايـن خلفـا همـان انبيـا، رسـل      داند و از نظـر  ) را انسان كامل مي30(بقره:  19از خليفه

اند. ايشان علم خود را از حقيقـت محمديـه    هاي جامعي از كماالت الهي  كه صورت ينداوليا



  1400، بهمن 11، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   194

 

. سـپس  انـد  رو كون جـامع  هاي حق درميان خلق و ازاين ين جلوهتر اند و كامل دريافت كرده
ا در پاسخ به پرسش كند ذات حق ر مي  گردد و سعي موسي و فرعون بازمي دوباره به داستان

) از زبان موسي معرفـي كنـد. واضـح اسـت كـه در ايـن معرفـي        25- 24(شعراء:  20فرعون
در پايان فص به موضوع مرگ فرعون وي . كند  خود را مستحكم ةهاي نظري تا پايهكوشد  مي
ناگهـاني و از روي  چراكه او محتضرانه مرده است و نه  ،خواند مي  منانهؤپردازد و آن را م مي
حقيقت امر پيش از مرگ بـر فرعـون آشـكار شـد و پـرده از مقابـل        ،ديگر عبارت ت. بهغفل

  ديدگان او كنار رفت و سپس جان داد.
كتـاب  حجـم   هـاي كـم   خالد، نيز از فـص  ةوششم، حكمت صمدي در كلم بيستفص 

 اي جز داستان زندگي خالد بن سنان نپرداخته و تنهـا  چيز ويژه هيچ  عفيفي به ،است. بنابراين
نبوت برزخـي دانسـته    ةعربي در اين فص خالد را نمايند به اين حد اكتفا كرده است كه ابن

  كه همان خبردادن اوست از احوال آخرت در عالم برزخ.است 
اسـت.    ترين فصـوص كتـاب   محمد، از مهم ةوهفتم، حكمت فردي در كلم بيستفص 

و ارتبـاط آن بـا انسـان    نحوي مبسوط به موضوع حقيقت محمديه  عربي در اين فص به ابن
كامل پرداخته است. حقيقت محمديه از ديد او همان تعين اول اسـت و همـان نـوري كـه     

اين همان عقل  ،ديگر عبارت و هرچيز ديگر را از آن آفريده است. به ،خداوند قبل از هرچيز
 ةمنزل و اين تجلي به   ت مطلق براي خود در آن جلوه كردهاول است كه حق در حالت احدي

عربـي   ابـن  ،رو هاي وجـود اسـت. ازايـن    نخستين مرحله از مراحل تنزالت الهي در صورت
داند و در اين باب به حديث  مي )است  كه كون جامع( را همان انسان كاملحقيقت محمديه 

و  دگويـ  مـي آفرينش سخن  ةكند. سپس دربار مي  استناد) 402 ،6 ج :تا مجلسي بي( 21نبوي 
و  )مقصود تعين در صورت علم است( بر تثليث علم مبتني )40(نحل:  22قرآنآن را براساس 

عربـي حـديثي را    جا ابن ديگر متحدند. در اين تثليثي كه درواقع با يك ،داند عالم و معلوم مي
و در تفسير آن برخالف  كند مينقل ) 194 ،5 ج :1366 آمدى تميمى( 23درباب شناخت نفس

بلكه منظور  ،ت او از خدا نيستشناخ ةنفسش وسيل گويد معرفت انسان به ظاهر حديث مي
قـدر بـدو    د را شـناخته و همـان  قدر شناخته كـه خـو   است كه او پروردگارش را همان  اين

است كه به خود؛ زيرا او مظهر خارجي پروردگارش است. آخرين مطلب نيز روايت   جاهل
) كـه  34  تـا:  بابويه بـي  (ابن 24و نماز است ،عالقه به زنان، عطرباب حديث مشهور پيامبر در

  موافق مكتب خود رمزگشايي كند. ةشيو از آن بهاست عربي كوشيده  ابن
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  نقد و بررسي كتاب. 4
  ليفأاز حيث ت 1.4

تواند  مي فصوصها و شروح  چون ديگر تعليقه هم عربي الحكم و مكتب ابن  كتاب فصوص
گشايد. ايـن كتـاب بـه چنـد جهـت      عربي ب اي نو به ذهن و ضمير ابن براي مخاطب دريچه

  :دارد اهميت
كه از فضـاي   است نگاشتهكه نويسنده اين شرح را براي خوانندگان اروپايي  نخست اين

نويسـي   گويي و اجتنـاب از مغلـق   كوشيده تا ضمن ساده ،رو ازاين .دورند عربي به فكري ابن
نحوي مبسوط  مسائل فلسفي و فكري كتاب را به ةعمد )فصوصبرخالف اغلب شارحان (

ويـل  أعربي او را از قيد توجيه و ت عفيفي به ابن ةكه نگاه غيرمريدان ديگر آن ؛و روان بيان كند
در  ،اند تعارض در  يا تعاليم اسالم قرآنكه با آيات  ويژه هنگامي به ،عربي مواضع نادرست ابن

 نمونـه عفيفـي   بـراي . اسـت  كه دامن اغلب شارحان او را گرفته اي مسئله، امان داشته است
ها را شاهد مـدعاي خـود در    عربي آن در توضيح آياتي كه ابن ،در فص نوحي) 79: 1396(

ويالت وي را رد كرده و حمل آن معاني را بـر آن  أبيان مفاهيم تنزيه و تشبيه آورده است، ت
) نيـز خلـط آيـات    81: همانآيات نادرست شمرده است. در موضعي ديگر از همين فص (

عربي را به مخاطب متذكر شده اسـت.   جانب ابن ها از مطلوب آن به صادرهل و مويأو ت قرآن
ويـل  أ) در فص ايوبي و نيز ت280: همانشيطان ( ةعربي از كلم منظور ابن ةدربار چنين هماو 
 25سـجن در كـالم فرعـون    ةبـود، مقصـود از كلمـ     شـده و رنجي كه ايوب بدان مبتال  درد

و نيز در همـين فـص    ،ويالت شگفت فصوص استأ) در فص موسوي كه از ت29  (شورا:
هاي لفظـي كـه    ويالت و بازيأو ديگر ت ،)27(شورا:  26ديگر  اي مجنون در آيه ةرباب كلمد

بـه   )ها بسـيار اسـت   كه موارد آن( ها سود جسته است يد مواضع خود از آنيأعربي در ت ابن
عربي  هايي را كه ابن استاناو گاه برخي تمثيالت و د ،براين بحث و نقد پرداخته است. عالوه

 خوانده اسـت؛ برد مطالبش استفاده كرده است ناكارآمد دانسته و گاه حتي نادرست  در پيش
) انتخاب داستان داوري سليمان در محضر 258: 1396عفيفي در فص سليماني ( ،مثال براي

 ابراهيمـي جـا خوانـده اسـت. يـا در فـص       داوود را براي بيان تفاوت بين علم و ذوق نابـه 
مثـل آبـي   ( ق و خلقح ةرابط ةعربي درباب نحو هايي را كه ابن ) كلمات و مثال100  :همان(

هـا را   كار برده اسـت نادرسـت و آن   براي تقريب ذهن مخاطب به )كند مي  كه در پشم نفوذ
ليف كتاب از شرح كاشـاني و  أجاكه عفيفي در ت ازآن ،ديگر . ازسوياست دانستهكننده  راه گم
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اشتباهات اين شروح را نيز  )آيد شمار مي كه اين از مزاياي كتاب به( بهره برده استقيصري 
) 222: همـان در فص عيسـوي (  ،نمونه برايدر ذيل آن مطلب در كتاب خود آورده است. 

داند نقـد كـرده و آن را    مي  عربي كه عيسي را روحي از خدا ابن ةشرح قيصري از اين جمل
عربـي ناسـازگار اسـت. در فـص      ابـن  ةكه با فلسـف است  دانسته نوافالطوني ةفلسفاز ثر أتم

  برداشت كاشاني را از مفهوم حكم با متن ناهماهنگ خوانده است.نيز ) 354: همانموسوي (
مشكالت مربوط بـه ترجمـه و نيـز     كتاب مشكالتي دارد كه ذيل دو عنوانِ ،اين باوجود

  . كنيم شان مي مشكالت مربوط به چاپ بررسي
  

  حيث ترجمهاز  2.4
 مناسب مقدمة از برخورداري عدم )الف

و  ،گـذارترين اثرتـرين،   اي است بر يكي از مهم تعليقه اين كتاب ،تفصيل بيان شد ه بهك چنان
رفـت متـرجم محتـرم     انتظار مي ،رو ازاين .عرفان و تصوف اسالمي ةدشوارترين كتب حوز

 فصـوص گفتـار كتـاب از اهميـت     لف در پـيش ؤاستوارتري بر آن بنويسد. هرچند م ةمقدم
و اسـت  و نيز اهم مباحث مطرح سخن گفتـه   ،نويسي خود در تصوف، سبب تعليقه الحكم

كـم حـاوي    اين اثر دسـت  ةرفت مقدم توقع مياما  ،نياز داشته است مترجم را از اين كار بي
و تفـاوت و يـا    ،مطالبي چون معرفي مختصر كتاب، معرفي نويسنده و جايگـاه علمـي وي  

متـرجم   ةمحتواي مقدم كه آن حال ؛هاي اين كتاب نسبت به شروح ماقبل خود باشد ورينوآ
عربـي و   اي از سفر به دمشق و زيارت مزار ابن درباب عرفان، خاطره يتوضيح  اندكشامل 

اسـت  و توصـيفات و توضـيحاتي    ،نيز بيان احساسي كه بعد از ديدار از ايـن مكـان داشـته   
كـه   )همـين متـرجم   ةترجم (با مرحوم توشيهيكو ايزتسو متائويس و صوفيسمدرباب كتاب 

پايـان و   است كـه در   داند. اين درحالي كتاب عفيفي ميلحاظ محتوا برتر از  مترجم آن را به
  لف آن سخن رفته است.ؤدو جمله درباب اين كتاب و مدر فقط 

  جمالت برخي ترجمة نبودن روان )ب
 ةتواند از عدم دقت الزم متـرجم در ترجمـ   ميشويم كه اين موضوع هم  نخست يادآور مي

چينـي باشـد. در    برخي جمالت ناشي شده باشد و هم حاصل اشتباهات ناشـر در حـروف  
 بودن جمله:  هايي براي ناروان . نمونهشود ميبسنده   جا به ذكر چند نمونه اين
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تـوح  ليفات وي بدان زبان گشوده نبوده است مگر از فأچه در اين ت اما آن« 15 فحةص ـ
  ؛»كه خداوند بر خواص بندگان فتح كرده است

 ؛ »باشد لف هم نميؤهاي ديگر م و تنها محدود به كتاب فصوص و نه كتاب« 25صفحة  ـ

يــابي كــه بــراي  او را مــي روســت كــه ازهمــين« 22 فحةصــالفظــي:  تحــت ةترجمــ ـ
 » الختوضيح...

 
  از حيث چاپ 3.4

دشوار است. اين دشواري هـم ناشـي از   عرفاني است كه فهم آن  كتاب حاضر كتابي فلسفي
است و هم مربوط به توضيحات مطالـب   الحكم فصوصعربي در  ابن ةپيچيد ةزبان و انديش

هـاي مربـوط بـه     عربـي. اغـالط و آشـفتگي    ابن يفلسفي و عرفاني عفيفي بر عبارات و آرا
كتاب چيني و ويرايش متن اين دشواري را دوچندان كرده است. مروري اجمالي بر  حروف

ـ   خواننده را از تعدد اين نوع اغالط آگاه مي اغـالط ايـن شـائبه را     ةسازد. شمار بـاالي نمون
جا به برخـي از ايـن    است. در ايننشده كند كه اين كتاب پيش از چاپ ويرايش  تقويت مي

 شود. موارد اشاره مي

چينـي: شـايد بتـوان گفـت بـارزترين ايـراد كتـاب حاضـر          اغالط مربوط به حروف ـ
چيني اعم از نوشتن ناقص كلمه يا حـروف زائـد    هاي فراوان مربوط به حروف اشتباه
اسـت كـه     ت. تعداد اين اشتباهات چنـان زيـاد  ي اسيو داشتن اغالط امال اتدر كلم

 يدوم كتاب با نگاه  صنمونه در ف برايالشعاع قرار داده است.  ارزش كتاب را تحت
  ؛مشاهده شد چيني گذرا در ده صفحه هشت مورد غلط حروف

هاي كتاب جاافتادگي برخـي كلمـات گـاه فهـم      جاافتادگي كلمات: در برخي بخش ـ
مـردم تنهـا پـس از مـرگ     «پاراگراف آخـر:   26ة صفحمثالً:  كند؛ مشكل ميجمله را 

سـطر   91 ة، صـفح 6 سطر 89ة صفح .»شوند دست از غفلت و خواب خود بيدار مي
سـطر يكـي    261ة آخر و صـفح  و سطر 7 سطر 102ة صفح ،آخر در جمالت عربي

 ؛مانده به آخر

نويسـي   سرهم نويسي يا جدانويسي اشتباه كلمات: از ديگر مشكالت كتـاب سـرهم   ـ
و  ،»ت«، »ن«كلمـاتي كـه بـه     :مثالراي نادرست و يا بالعكس برخي كلمات است. ب

نمونـه:   بـراي انـد.   شـده بعدي چسـبانده   ةشوند در اغلب موارد به كلم ختم مي» ب«
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ايـن مشـكل    .»كه است آن«جاي  به »آنستكه«يا  »كه جهت بدان«جاي  به »تكهبدانجه«
 ،327 (ص »برد يانميپا« چون تيكه گاه كلما خورد، تاجايي چشم مي درتمام كتاب به

هستند هم كلمات واحدي  ،دربرابر. است  شده نوشته سرهم زين) 1 طرس ،2 اراگرافپ
شكل  اغلب به» توهم« ةسازند. مثالً كلم ميكه جدا نوشته شده و خواننده را سردرگم 

» درنورديـد « ةكلمـ اي ديگر  ). نمونه267نمونه ص  براينوشته شده است (» تو هم«
 ؛)2 اراگرافپ ،88نوشته شده است (ص » در نور ديد«شكل  به است كه

نويسي كلمات: مشكل ديگر كتاب اين اسـت كـه روال واحـدي در نگـارش      گانه دو ـ
الخط در يك سـطر وجـود    گاه يك كلمه با دو رسم. ر نرفته استكا هبرخي كلمات ب

 57 ةآمده است؛ در صفح» آيينه«و » آينه«به دو شكل » آينه« 65 ةدر صفح  مثالً: دارد.
در يك  258 ةدر صفحو بار ديگر سرهم نوشته شده است؛ بار جدا  يك» مادامي كه«

هـر دو صـورت    268 ةنوشته شده؛ در صـفح » داوود«و » داود«دو صورت  سطر هر
 ؛استنوشته شده » مشيئت«و » مشيت«

م نگارشي: جاافتادن يا وجود دو عالمت نگارشي در پايـان  ئكارگيري عال هاشتباه در ب ـ
 .370 ،97،، 55صفحات  :براي نمونهجمله از ديگر موارد است. 

االبيـات   و كشـف  ،االحاديث اآليات، كشف نمايه، كشف نبوداز ديگر نقاط ضعف كتاب 
ويژه در كتابي كه نويسنده در توضيح مطالـب مـدام بـه     است كه كار يافتن موضوعات را به

 است.   دارد دشوار كردهارجاع پيشين  هاي فص

 
  گيري نتيجه .5

و  تا بـا رويكـردي جديـد   است لف كوشيده ؤاست و م فصوصخر أاين كتاب از شروح مت
بپـردازد؛   فصوصنويسي به بررسي مباحث عرفاني و فلسفي  نثري روان و با پرهيز از مغلق

 ةآشنا با مباحث عرفان نظري و مباحث پيچيد تواند براي خوانندگان ناآشنا يا كم رو مي ازاين
ـ   گشا باشد. كتاب حاضر به فصوص راه عفيفـي بـه    ةجهت عدم تعصـب و ارادت كوركوران

عربي با  برخي مواضع ناهماهنگ مكتب ابن ةويالت متكلفانأيد توجيه و تعربي او را از ق ابن
كـه عفيفـي    تاجـايي  ،در امان داشته است )كه دامن اغلب شارحان او را گرفته است( اسالم
نشان ساخته و بي، مواضع نادرست او را نيز خاطرعر بر بيان رويكردهاي ناهماهنگ ابن عالوه

 ي عادل به ارزيابي فصوص بپردازد. كوشيده تا در هيئت نقاد و داور
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رود؛  مـي   شـمار  بـه  الحكم  فصوصتعليقات  ازعربي  الحكم و مكتب ابن  كتاب فصوص
و تنها به شرح مباحـث     دهدانشرح جمله  به را جمله فصوص رو نويسنده تمام عبارات ازاين

گيـري چهـارچوبي كلـي از     تواند بـه شـكل   اين مي .است پرداخته فصوصاصلي و كليدي 
در  اسـت  در ذهن مخاطب كمـك كنـد. عفيفـي سـعي كـرده      فصوصعربي در  ابن ةانديش
چون وحدت وجـود،   هم( عربي كيد و تكرار مباحث كليدي ديدگاه ابنأجاي كتاب با ت جاي
ن خواننده كمـك  به تثبيت و فهم بهتر آنان در ذه )و مباحث مربوط به آن ،عالم و خدا ةرابط

خصـوص   مند به عرفـان اسـالمي بـه    هاين اثر اين امكان را براي خوانندگان عالق ةكند. ترجم
بلكـه از   لهاي مفصل و مطـو  بار نه از طريق شرح كند كه اين مباحث نظري عرفان فراهم مي

) الحكم فصوصعربي ( كار ابن دار عرفان نظري با شاه هاي يكي از متخصصان نام خالل تعليقه
  رجم محترم در اين راه مشكور است.از اين جهت كوشش مت .رو شوند هروب

  

  ها نوشت پي
 

  .1393هاشمي  تر، بنگريد به براي مطالعة بيش. 1
در دارد   ترين تفاوتي كه بين اين دو كلمه وجود مهماند.  . وعد و وعيد هردو از يك ريشه گرفته شده2

 »ايعـاد «و  »وعيـد «ولى ،رود كار مي هشر ب ةخير و هم در وعد ةهم در وعد »وعد« :استكاربردشان 
  است.  رود. در متون كالمي، وعد وعدة پاداش، و وعيد وعدة كيفر كار مي بهشر  ةفقط در وعد

  .فص چهاردهم بنگريد به. 3
 نيازمنـد  حقيقـتش  شـناخت  و يافتـه  غلبـه  عقـل  يـا  حـس  بـر  كـه  داند مي چيزي  آن را خيال . او4

  .است  تأويل
5 .ءكُلَّ شَي تعسي وتمحرو.  
6 .ءكُلَّ شَي تعسي وتمحرو.   
و    قُلْ يا عبادي الَّذينَ أَسرَفُوا علَى أَنْفُسهِم لَا تَقْنَطُوا منْ رحمةِ اللَّه إِنَّ اللَّه يغْفرُ الذُّنُ. 7 هـ ه ا إِنـَّ يعـمج وب

   .ونَتَجاوز عنْ سيئَاتهِمو ) 53 :(زمر فُور الرَّحيمالْغَ
ـ      عربي به همت از نگاه ابن. 8 خواهـد تـا در آن    ر هرچـه مـي  معناي نيرويـي اسـت كـه عـارف را ب

 د تـأثيري در چيـزي گـذارد آن تـأثير    بدين نحو كه اگر عارف بخواه ،كند گذارد مسلط مي  تأثير

  كند.  خواهد موجود شود موجود مي چه را مي شود و يا هرآن گذارده مي
  باره سخناني بيان كرده بود. تر و در فص دوم نيز دراين عربي پيش ابن. 9

  .فص شانزدهم بنگريد به. 10
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11 .هادبقَ عرُ فَوالْقَاه وهو.   
   .لو دليتم بحبل الي االرض لهبط علي اهللا. 12
وم   «با ضمير غايب از زبان خدا سخن گفته شده است  قرآنحيي در . دربارة تولد ي13 يـ ه لَيـع لَامسو

وحـده و از   )؛ ولي دربارة تولد عيسي از ضمير مـتكلم 15(مريم: » ولد ويوم يموت ويوم يبعثُ حيا
وم ولـدت   «زبان خود او سخن گفته شده است:  يـ لَيع لَامالسا     و يــثُ حعأُب مو يـو ـوتأَم مو يـو «

  ).33  (مريم:
14 .موا الرَّحعأَوِ اد وا اللَّهعا    نقُلِ اد بِهـ ـتلَا تُخَافو كلَاترْ بِصهلَا تَجنَى وسالْح اءمالْأَس وا فَلَهعا تَدا مأَي

   .وابتَغِ بينَ ذَلك سبِيلًا
كه خداوند را  احسان يعني اين«ي احسان شده بود فرموده است: اپرسشي كه از معن بارة. پيامبر در15

  ». بيني طوري بپرستي كه گويي او را مي
   .ي حميدنَّ اللَّه غَنولَقَد آتَينَا لُقْمانَ الْحكْمةَ أَنِ اشْكُرْ للَّه ومنْ يشْكُرْ فَإِنَّما يشْكُرُ لنَفْسه ومنْ كَفَرَ فَإِ. 16
17 .يمظع لَظُلْم إِنَّ الشِّرْك بِاللَّه لَا تُشْرِك نَيا بي ظُهعي وهو هنابانُ لإِذْ قَالَ لُقْمو.   
است و نـه    ) ناميده15(غافر:   الدرجات  رفيعخود را  قرآنكه خداوند در  روست  ازاين ،نظر او به. 18

يعفر  جره.الد  
   .وإِذْ قَالَ ربّك للْملَائكَةِ إِنّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً. 19
   .قَالَ ربّ السّماوات والْأَرضِ وما بينَهما إن كُنتُم مّوقنينَ*  قَالَ فرْعونُ وما ربّ الْعالَمينَ. 20
  .كُنْت نَبِيا وآدم بينَ الْماء والطِّينِ. 21
22 .نَاهدإِذَا أَر ءشَيلُنَا لا قَوكُونُ إِنَّمكُن فَي أَن نَّقُولَ لَه.   
  .منْ عرَف نفسه فقد عرَف ربّه. 23
   .و قره عيني في الصاله الطيب، النساء كم ثالث:حبب إليّ من الدنيا. 24
   .قَالَ لَئنِ اتَّخَذْت إِلَها غَيرِي لَأَجعلَنَّك منَ الْمسجونينَ. 25
   .إِلَيكُم لَمجنُونٌقَالَ إِنَّ رسولَكُم الَّذي أُرسلَ . 26
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