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بسم الّله الرحمن الرحیم

الحمـد الّلـه رّب العالمیـن و صّلی الّله علی سـّیدنا محّمـد و آله الطاهریـن و لعنة الّله علی 
اعدئهم أجمعین

دیـر زمانـی اسـت که بـرای جمعـی از دوسـتان و عالقه مندان بـه عرفان نظـری در اّیام 
تعطیالت کتاب شـریف و نفیس فصوص الحکم ابن عربی رحمة الّله، با شـرح قّیم جناب 
شـیخ اعظـم قیصری را مورد بحث و تدریـس قرار داده ام؛ اکنون فعاًل شـرح مقّدمه را که از 
روی نوارهای ضبط شده پیاده نموده اند، تقدیم ارباب فضل و معرفت می نمائیم تا انشاءالّله 
نوبت به طبع شروح فصوص نیز نائل شود، چون احتمااًل در جمع آوری نقصان هایی اعّم از 
طبعی و غیره موجود باشد، تقاضای عفو و مغفرت می نمایم و از تذّکرات خوانندگان گرامی 

بهره مند خواهیم شد. 
در خاتمه از جناب آقای مهندس مجتبی اسمعیلی صدیق معّظم و از سرکار خانم شیده 
ضیائیان که در آماده کردن کتاب زحمات فراوان متحّمل شده اند و نیز از جناب آقای مهندس 
سّید حمیدضیائیان که در طبع آن داوطلبانه سرمایه گذاری نموده اند، کمال تشکر و قدردانی 
را نموده و برای همگی ایشـان از درگاه خداوند ذی القّوه و الشـأن اجر جزیل و ثواب جمیل 

مسئلت می نمایم.
 و السالم علی جمیع اخواننا المؤمنین
تهران هشتم اسفندماه 1396 مطابق با دهم جمادی الثانی 1439 هجری قمری 
سیدعبدالّله موسویان 





پیشگفتار

خدا را سپاس می گویم که لطف و عنایت حضرت حق به این حقیر فرصت داد تا بعد از طی 
فراز و نشـیب های بسـیار، در نهایت بعد از گذشـت بیش از هشـت سـال، زحمت حضرت 
آیت الّله سید عبدالّله موسویان، این اثر برای همۀ عزیزان و عاشقان اهل معرفت و حقیقت به 
ثمر بنشیند و به دست ایشان رسد. و شرمنده از آنکه می دانم این حقیر شایستگی الزم برای 
این مسـؤلیت خطیر را نداشـتم، اما به دالیلی بدان اهتمام ورزیدم، از جناب آقای مهندس 
اسـماعیلی سـپاس فراوان دارم که در این راه مرا تنها نگذاشتند و نوارها را با دّقت تمام پیاده 

کردند.
همـه در ثقـل و عظمت کتاب های جناب شـیخ اکبر محیی الدیـن ابن عربی مخصوصًا 
فصوص الحکم، واقفند. شـرح کتاب مهم ایشـان توسـط عالمۀ بزرگ جناب شیخ محمود 
داوود قیصـری از منابـع اصلـی فهـم فصوص الحکم به شـمار مـی رود، و به زعم بـزرگان از 
ضرورّیـات ورود بـه بـاب عرفان نظری اسـت، در عصر حاضر جناب آیـت الّله جالل الدین 
آشتیانی اهتمام به تصحیح و شرح کتاب جناب قیصری کردند، و این کتاب که در انتشارات 
علمی و فرهنگی به چاپ رسیده از منابع مهم مطالعۀ طالب و دانشجویان و عالقه مندان این 
حوزه شده است. جناب آیت الّله موسویان برای تدریس این نسخه را برگزیدند و با چاپی که 
حدود صد و بیست و پنج سال پیش در دارالفنون طبع گردیده بود، مقایسه و شرح فرمودند، 
در ایـن دروس قصد ترجمۀ تحت الفظی نبوده اسـت، بلکه بیشـتر عنایت به معانی عمیق و 
لطیف عرفانی و معنوی این اثر بوده و استفاده از این مطالب برای فهم بیشتر قرآن و احادیث 

و روایات حضرت ختمی مرتبت و اهل بیت و مقامات این بزرگان. 
کتابـی که در دسـت عزیزان اسـت، بخش مقدمـۀ کناب عالمه قیصری به شـرح  خود 



ده    شرحی مخصوص بر مقدمۀ  فصوص

بـه فصوص الحکم اسـت، ایشـان در خطبۀ ابتدایـی کتاب اهمّیت این بخـش را چنین بیان 
می دارند: »من برای بیان آن )کتاب فصوص الحکم( قواعد و اصول فصولی را مقّدم داشـتم 
و در این مقدمه اصولی را که قاعدۀ توحید مبتنی بر آنهاست بیان کردم. عرفان نظری به این 
طریقه به آن اصول و قواعد انتساب پیدا می کند، و از این مقدمه  اکثر قواعد علم عرفان معلوم 
می شـود؛ برای کسـی که خداوند متعال او را موفق کرده باشـد و مورد انعام قرار داده باشد و 

نعمت والیت به او داده باشد«.  
بـه نوشـتار درآوردن درسـگفتارهای جناب عالمۀ بزرگ آیت الّله موسـویان بسـیار کار 
دشوار و گرانی بود، چرا که هر کس بیان ایشان را تجربه کرده باشد اذعان می کند، که بیانی 
دقیق تر و شفاف تر و رساتر از ایشان نیست؛ بیان مطالب عالی خود موهبت اعلی می طلبد، 
حال آنکه به نوشتار درآوردن آن بخش زیادی از طراوت و حیات آن را می گیرد، و حفظ این 
امانت بار گرانی برای حقیر بود؛ معذلک تمام تالش خود را نمودم تا در این مسیر بتوانم حق 
بیان رسـای اسـتاد را ادا کنم، اگرچه به خوبی می دانم که به تمامی میّسـر نشـد. قطعًا کتاب 
پیش رو دارای نواقص نوشتاری و طبعی خواهد بود که خود را مسئول آن می دانم، بنابراین از 
استاد بزرگوار و همۀ خوانندگان و عالقه مندان پوزش و طلب حاللّیت می طلبم، و برای بهتر 

کردن این اثر به همۀ عزیزان و متخّصصان دست یاری دراز می کنم. 
در ادامـۀ کار شـرح فص های کتـاب فصوص الحکم در راه اسـت، انشـاا... در صورت 

عنایت و خواست الهی در دسترس همگان قرار خواهد گرفت. 
و من الّله التوفیق
شیده حّدادی )ضیائیان(
پاییز 1397


