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1. Introduction 

Fusus al-Hikam, the lasting work of Mohiyeddin Ibn Arabi, is 

one of the greatest works of Islamic theoretical mysticism, 

which has always been as a work of interest for the scholars of 

mysticism since the seventh century AH. More than 100 

descriptions have been written in Persian and Arabic on this 

book. 

All commentators of Fusus al-Hikam have tried to ease this 

book and teach it to Sufi enthusiasts. In the meantime, some 

commentators have been superior to others through better 

understanding of Fusus al-Hikam and the use of their superior 

teaching techniques. 

Among these commentators is Mohibollah Allah Abadi, one 

of the mystics and Sufis of India in the eleventh century AH. In 

this research, the teaching style of Fusus al-Hikam Allah Abadi 

has been considered in two parts according to new ideas in the 

field of teaching science and technology. In the first part, the 

pre-requisites of the study are described in terms of education, 

and in the second part, the methods of teaching have been 
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discussed. In addition, examples and evidence of the text that 

indicate the attention to each of these methods is mentioned. 

Hermeneutics, exploratory approach, structural pyramid, 

educational structure, repetition of concepts, reasoning, and 

thinking are among the things analyzed here. 
 

2. Methodology 

This study has been done using descriptive analysis method and 

library research, and through adaptation of the text with new theories 

in the field of teaching and learning methods. 

 

3. Discussion 

Undoubtedly, the book Fusus al-Hikam by Mohiyeddin Ibn Arabi 

is one of the most influential works on theoretical mysticism and 

Sufi literature. This book, despite its small volume, is the most 

important work of Ibn Arabi, which he wrote at the end of his life. 

This work has 27 fass and each fass is a chapter. Each fass contains 

the wisdom attributed to one of the prophets. The text of the book is 

very deep and very difficult to understand, Therefore, more than one 

hundred descriptions have been written about it so far. The special 

importance of Fusus and its place among mystics and Sufis has 

caused this book to have a tremendous impact on the intellectual 

sciences after it and on the literature of poetry and prose.Also, its 

importance as a textbook made it like many important books to be 

written to better understand the students. The most famous 

commentaries written on it are the commentaries of Sadr al-Din al-

Qunawi (d. 672 AH), Moayyed al-Din Jandi (d. 690 AH), Afif al-

Din Talamsani (d. 690 AH) and the commentary of Ibn Mahmud 

Qaisari (d. 751 AH). Sheikh Mohibollah Allah Abadi (d.1058 AH) is 

also one of the 11th century Hindu commentators on this book.  

Allah Abadi has made his commentary on Fusus al-Hikam in the 

name of Shah Jahan (1067-1067AH) in the month of Shawwal 1041 

AH. His description of Fusus al-Hikam has been written in Persian 

with a simple and fluent prose, and while mentioning fragments of 

the text of Fusus, he has described its various syntactic and semantic 

angles. Attention to various verbal and spiritual industries as well as 

imaginary forms are special features of his style and his prose is 

influenced by Persian literature in the 11th century AH and also by 

mystical literature in this period. 



Journal of Prose Studies in Persian Literature  3 
Year 23, No. 47, Summer 2020 
 _______________________________________________________________  

 

Certainly, one of the criteria for the superiority of each of the 

descriptions of the Fusus over the other explanations is the way they 

are written and taught in order to convey its deep meanings to the 

students .  

Description of Allah Abadi is one of the descriptions that the 

commentator has seen before other famous and comprehensive 

descriptions; Therefore, the author has tried to use the methods of 

writing and teaching them while solving other problems. In this 

research, the important educational aspects of the Description of 

Allah Abadi have been considered and some of its features have 

been studied according to the new theories of teaching sciences and 

technologies. 

For this purpose, significant cases of the educational style of 

Description of Allah Abadi have been studied in two sections with a 

total of 11items. 

In the first part, the cases that are useful and at the same time 

necessary for students to know before starting to read the description 

are examined. 

It can be said that this section, along with items such as 

familiarity with the author and the background of the work and such 

items in the introduction should be considered. 

In this section, entitled "Introductions", the following 4 items are 

discussed according to the evidence in the text: 

1. The method of interpreting the text in terms of receiving the 

author's intention 

2. Exploratory approach 

3. Paying attention to principles and hypotheses in solving 

problems 

4. Intellectual and content level characteristics 

In the second part, the methods and tools used by Allah Abadi to 

teach Fusus are discussed. This section, which is the main part of 

this article, shows the extent of the commentator's attention to the 

correct teaching methods and techniques .  

In this section, entitled "Observing the correct teaching methods 

in the Sharh-e Fusus al-Hikam Allah Abadi" the following 7 items 

are discussed: 

5. Paying attention to the previous knowledge of students and 

learners (prerequisites) 

6. Simple prose (scientific language) 
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7. Expressing generalities at the beginning of each fass and 

relating to the previous fass (construction pyramid) 

8. Structure of descriptions 

9. Step-by-step description from simple to difficult 

10. Repetition of concepts (practice law) 

11. Argumentative and critical thinking 

Although there is no document on how to teach theoretical 

mysticism during the life of Allah Abadi or earlier, each of the 

eleven items mentioned, the method of teaching and the degree of 

attention of Allah Abadi and teachers of theoretical mysticism to 

educational theories It expresses. 
 

4. Conclusion 

1. From all the cases regarding teaching methods in "Sharh-e 

Fusus al-Hikam Mohibollah Allah Abadi", we conclude that 

the author of this work is aware of the principles and methods 

of teaching and has made every effort to compile a coherent 

educational book. At the same time, it has eliminated the 

previous problems in the teaching method. 

2. Although the view of Allah Abadi and perhaps most of the 

commentators of Fusus on this work is a critical view; But all 

of them try to discover and present the intention of Ibn Arabi .

As a result, all their attention is on grammar, composition of 

phrases, transcripts, probabilities, different interpretations of 

sayings and the way of using sciences, and consequently their 

consensus and disagreement, is in order to achieve the goals of 

the author of Fusus al-Hikam. 

3. The manner in which each Chapter begins in "Sharh-e Fusus 

al-Hikam Mohibollah Allah Abadi" shows that, despite the 

limitations of printing books in the past and the continuous 

writing of texts without observing paragraphs and chapters in 

the modern style, the commentator has tried to finish its 

Chapters carefully .And at the same time, to connect them with 

a concise introduction and to maintain the longitudinal 

coherence between the contents of Fusus al-Hakam for its 

reader; As a result, the breadth and volume of the book does 

not break it. 
 

Keywords: Fusus al-Hikam, Allah Abadi, Educational style, 

Teaching method. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  9211 بهار و تابستان، 74شمارة  دورة جديد، ،32سال 

 
های صحیح تدریس در شرح فصوص الحکم بررسی سبک آموزشی و شیوه

 آبادیمحب اهلل اله

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 3 محبوبه خراسانیدکتر ، 2 مهرداد چترائی، دکتر 1بادی آتی نجفیاسر حجّ

 چکیده
 

 نظـر   عرفـان  آثـار  بزرگتـري   از يکـی  عربـی  ابـ   الـدي   محیـی  ماندگار اثر ،الحکم فصوص
 ايـ   بـر . اسـت  بـوده  عرفـان  و علم طالبان توجه مورد همواره هجر  هفتم قرن از كه است اسالمی
 شـاراان  تمـامی  .اسـت  شده نوشته عربی و فارسی ها زبان به شرح يکصد از بیش كنون تا كتاب
 نظر  عرفان طالبان به آن آموزش و اثر اي  غوامض از ابهام رفع و سهولت در سعی الحکمفصوص
 فنـون  و هـا روش از استفاده و الحکمفصوص از بهتر فهم مدد به شرّاح برخی میان اي  در. اندنموده
 از آبـاد  الـه  اهلل محـ   شـاراان،  اي  جملة از .اندداشته برتر  ديگران به نسبت خود برتر تدريس
 . است هجر  يازدهم سدة هند  صوفیان و عرفا

 اوزة در جديد نظريات به توجه با آباد اله الحکم فصوص شرح سبک آموزشی مقاله اي  در
 مطالعـة  ماتمقـدّ  اول، بخـش  در. اسـت  گرفتـه  قرار توجه مورد بخش دو در تدريس فنون و علوم
 پرداخته آباد اله تدريس فنون و هاروش به دوم بخش در و گرديده تبیی  آموزشی لحاظ از شرح
است، ضم  آن كه نمونه ها و شواهد  از مت  كه نشان دهندة توجه شارح به هر كدام از اي   شده
 هاست، ذكر گرديده است.روش
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تکـرار مفـاهیم و تفکـر    تأويل مت ، رويکرد اكتشافی، هرم ساخت شناسی، سـاختار آموزشـی،   
 .است شده تحلیل و بررسی آنها به توجه با شرح اي  استداللی از جمله موارد  است كه

 

 .، روش تدريسآباد ، سبک آموزشیالحکم، الهفصوص  :کلیدیهایواژه

 

 مهمقدّ -1

گذارتري  آثار بر حیی الدي  اب  عربی يکی از تأثیرم فصوص الحکمبی شک كتاب 

تري  اثر شیخ بیات صوفیانه است. اي  كتاب با وجود اجم اندكش مهمعرفان نظر  و اد

دارد و هر فصّ  34تحرير در آورده است. اي  اثر  ةاكبر است كه در اواخر عمرش به رشت

هايی است كه به يکی از پیامبران مشتمل بر اکمتفصّ به منزلة يک فصل است. هر فصّ 

نجام تالیف فصوص به درستی مشخص نیست؛ نسبت داده شده است. تاريخ دقیق آغاز و ا

هـ ق  038رسد اب  عربی آن را در اواخر عمر خود يعنی در ادود سال اما به نظر می

لذا تا كنون  ،وار و فهم آن بسیار دشوار استنگاشته است. مت  كتاب بسیار عمیق و اشاره

هايی نیز از ز ترجمهبیش از يکصد شرح، چه به فارسی و چه به عربی بر آن نوشته شده و نی

صريح پیامبر اجرا  فرمان  ،خود را از نگارش فصوص ةآن موجود است. اب  عربی انگیز

داند كه در در اقیقت كتاب را نه از خود كه از اضرت پیغمبر می اسالم )ص( ذكر كرده،

ود در ا  به او داده است تا آن را در اختیار ديگران قرار دهد و آنان را از اسرار موجمبشره

مند سازد. اهمیت ويژة فصوص و جايگاه آن در میان عرفا و صوفیان و نیز اقشار آن بهره

مختلف طال  علم از زمان نگارش آن باعث گرديده كه اي  كتاب بر علوم عقلی بعد از 

خود و نیز بر ادبیات نظم و نثر تأثیر شگرفی داشته باشد و نیز اهمیت آن به عنوان يک 

ها  بسیار برا  ا  بی نظیر ديگر، شرحشد كه مثل هر كتاب مدرسه كتاب درسی باعث

توان ها  نگاشته شده بر آن میدرک بهتر شاگردان بر آن نوشته شود. از معروفتري  شرح

هـ  018هـ ق(، شرح مويد الدي  جند  )متوفا   043به شرح صدرالدي  قونو  )متوفا  

ـ ق( و شرح اب  محمود قیصر  )متوفا  ه 018ق(، شرح عفیف الدي  تلمسانی)متوفا  

هـ ق( نیز از شارای   9850آباد  ) متوفا  هـ ق( اشاره كرد. شیخ مح  اهلل اله 459

آباد اهلل از عرفا  وادت وجود  اهللهندو  قرن يازدهم اي  كتاب است. شیخ مح 

سعید ن ابوهندوستان و از شیوخ طريقة چشتیه و از نوادگان فريد الدي  شکرگنج و مريدا
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در شرح ااوال  شرح التسويه بی  االفادة و القبولگنگوهی است. محبوبه معلم در تصحیح 

 گويد:آباد  چنی  میاله

الدي  اب  جان نامی مذه  و مسلک شیخ اكبر محیاز جمله شاراان و به ويژه مروّ»

  شیخ مبارز ب  اهلل بآباد  است. نام كامل و  مح شیخ مح  اهلل اله ،عربی در هندوستان

الدي  گنج شکر است كه نسبت و  به خلیفة ثانی، عمر ب  شیخ پیر از اخالف شیخ فريد

 9504دسامبر  32هجر  قمر  برابر با  115رسد. تاريخ تولد و  را دوم صفر خطاب می

اند. هر میالد  در قرية صدرپور از توابع خیرآباد از منضمات اَوَد )لکهنو  فعلی( آورده

الدي  محمد، اكبر پادشاه بزرگ گوركانی غاز ایات و  معاصر با دوران جاللچند آ

است، بخش عمدة زندگی و  مقارن با دورة جهانگیر و پس از و  شاه جهان بوده است؛ 

 )اله« به ويژه توجه خاص دارا شکوه به ايشان و مکاتبات و  با شیخ اائز اهمیت است

 .: پانزده(9215آباد ، 

رسالة  ،مناظر اخص الخواص ، انفاس الخواص ،حاشیه ترجمة الکتاب ترجمة الکتاب،

القبول و ، غایة الغایات، تجلیة الفصوص، التسویه بین االفادۀ و المغالطات العامه ،سه ركنی

، تعداد  از آثار و  به فارسی و عربی است كه پیرامون ابعاد مختلف شرح فصوص الحکم

اند اثر گفته 32تا  90شده است. تعداد آثار و  را  يا به تأسی از آن نوشته فصوص الحکم

 باشند. كه اي  آثار هم به لحاظ عرفانی و هم به لحاظ ادبی اائز اهمیت می

هـ ق( در ماه  9804-9824را به نام شاه جهان ) فصوص الحکمآباد  شرح خود بر اله

به زبان  الحکمفصوص هجر  به انجام رسانیده است. و  شرح ديگر  نیز بر  9879شوال 

نام دارد. شرح فصوص الحکم او با نثر  ساده و روان  الفصوصةتجلیعربی نوشته است كه 

به زبان فارسی نگاشته شده و شیخ ضم  ذكر جزء جزء مت  فصوص، به شرح زوايا  

مختلف نحو  و معنايی آن پرداخته است. توجه به صنايع مختلف لفظی و معنو  و نیز 

فارسی قرن يازدهم و  نثرت ويژة سبک اوست و  نثر و  تحت تأثیر صور خیال از مشخصا

 نیز متأثر از ادبیات عرفانی اي  دوره است. 

اب  عربی در زمرة  فصوص الحکماگر چه تمام شروح منبعث از آثار عرفانی، همچون 

گیرند؛ لیک  موضوعی كه در طی اي  نوع از تحقیقات سوا  تحقیقات عرفانی قرار می

رفانی آنها در اكثر اوقات مغفول مانده، نحوة بیان و سبک آموزشی اي  آثار است. ماهیت ع
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پژوهش در روش آموزشی و تعلیمی هر كدام از اي  آثار، ساختار و زنجیرة آموزش آنها را 

سازد و اي  موضوعی است كه در اي  پژوهش ها  متماد  آشکار میدر طی سالها و قرن

ها  مورد توجه فصوص به عنوان يکی از سلسله شرحآباد  بر در خصوص شرح اله

 باشد كه مورد توجه قرار گیرد. ؛الحکم بدان پرداخته شده استفصوص

 

 بیان مسئله -1-1

ها  فصوص بر ديگر شروح، نحوة قطعاً يکی از معیارها  برتر  هر كدام از شرح

 ب است. شرح الهنگارش و تدريس آنها برا  رساندن مفاهیم عمیق آن به شاگردان و طال

ها  مشهور و ها  مؤخر بر فصوص است كه شارح، پیش از آن شرحآباد  از جمله شرح

جامع ديگر را ديده و از نظر گذرانده است؛ بنابراي  مؤلف سعی نموده ضم  رفع اشکاالت 

ها  شروح ديگر از روشها  نگارش و تدريس آنان نیز استفاده كند. در اي  مقاله جنبه

ها  آن با آباد  مورد توجه قرار گرفته و برخی از ويژگیهم شرح فصوص الهآموزشی م

 توجه به نظريات جديد علوم و فنون تدريس بررسی شده است. 

 

 پیشینة تحقیق -1-2

ها  مجلس، ملی و رضو  موجود نسخة خطی در ايران در كتابخانه 1آباد  از شرح اله

و پژوهشی نیز در مورد رت نگرفته و مقاله است كه پیش از اي  تصحیح كاملی از آن صو

آن انجام نشده است. نويسندة اي  مقاله، تصحیح اي  شرح را در قال  رسالة دكتر  به 

 انجام رسانیده است. 

 

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ -1-3

بررسی سبک آموزشی و شیوها  تدريس در متون آموزشی كه ، موضوعی است كه 

و غالباً اي  متون از لحاظ محتوا و ساختار ادبی و بالغی مورد  كمتر بدان پرداخته شده است

تواند اشراف پیشنیان بر فنون اند. از اي  ایث، پژوهش در اي  زمینه میتوجه قرار گرفته

ت اي  موضوع نزد ايشان را آشکار سازد و سیر و تحول آموزش در اي  تدريس و اهمیّ

 آثار را مشخص كند.
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 بحث-2

آباد  در دو وارد قابل توجه سبک آموزشی شرح فصوص الحکم الهدر اي  مقاله م

شوند كه دانست  آنها گیرند. در بخش اول موارد  بررسی میبخش مورد بررسی قرار می

آموزان و طالب مفید و در عی  اال الزم پیش از شروع خواندن شرح فصوص برا  دانش

ون آشنايی با مؤلف و پیشینة اثر و توان گفت به اي  بخش همراه با موارد  همچاست. می

 موارد  از اي  دست در مقدمة شرح بايد توجه نمود.

آباد  برا  تدريس فصوص پرداخته ها و ابزار مورد استفادة الهدر بخش دوم به روش

دهد، میزان توجه شارح شود. اي  قسمت كه بخش اصلی اي  مقاله را تشکیل میمی

 دهد.ح تدريس نشان میها و فنون صحیفصوص را به روش

 

آبادی از بخش اول: مقدمات )آنچه پیش از خواندن شرح فصوص اله -2-1

 لحاظ آموزشی باید دانست(

 روش تأویل متن از حیث دریافت نیّت مؤلف -2-1-1

مؤوّل با مت  از منظر هرمونتیک، تفاسیر قرآن در هر سطحی گويا  برخورد مفسر يا 

ر را نیز بر ر با مت ، مقاصد مفسّ  به میزان تداخل فهم مفسّكنش تفسیرهستند. بنابراي  هر

 (11: 9212كند. )محمد  كله سر، مت  تحمیل می

ادانه دارد؛ آباد  به مت  فصوص نگاه تحلیلی و نقّدر بخش بعد خواهیم گفت كه اله

، يعنی فصوص الحکملیک  بايد دريابیم اي  نوع نگاه به مت  در جهت يافت آرا  مؤلف 

عربی است يا شارح، دريافتها  خود را از مت ، مد نظر دارد. اهمیت اي  موضوع از اي   اب 

ها  اب  عربی رسد انديشهجهت است كه بدانیم آنچه خوانندة اي  شرح در پايان بدان می

آباد . برا  پاسخ به اي  پرسش، رويکرد هرمونتیک كمک ها و نظريات الهاست يا يافته

اند كه ريشـــه در تقــدس مت  یک را آيینی با سابقه و كه  گفتـــهكننده است. هرمونت

( تالش مومنان خصوصاً رهبران آنها برا  پی بردن به تأويل و 710: 9247دارد. )اامد ،

مفهوم كتاب مقدس، آغازگر راهی گشت برا  تأويل هر مت  ادبی. در نقد ادبی جديد، 

كند و در باب چگونگی فهم بررسی میلة فهم مت  را ئهرمونتیک روشی است كه مس
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اي  روش در  .(980:  9207)محمد ، نمايدخواننده از مت  و تحلیل و تفسیر آن بحث می

طی دوران اعتال  خود، نظريه پردازان و منتقدان مختلفی به خود ديده است كه از 

 شسوئدنبورگ، شالير ماخر، آگوست بُک، گادامر و هرتوان به مشهورتري  آنها می

پردازان مجالی ديگر اشاره كرد. بررسی شرح فصوص از ديدگاه هر كدام از اي  نظريه

طلبد؛ لیک  با توجه به اي  كه منتقدان، هرمونتیک را به دو دستة كلی زير تقسیم می

الحکم از جهت اي  آباد  از فصوصاند، در مورد وضعیت تأويل و تفسیرها  الهكرده

 تقسیم بند  بحث خواهد شد.

 ی هرمونتیکتقسیم بندی کلّ-2-1-1-1

هستند. « ؤلفمت ت نیّقطعیّ»ها  سنتی مشهورند كه معتقد به اول به هرمونتیک ةدست

كنند. شود و خوانندگان بعداً آنرا درک میؤلف وضع میميعنی معتقدند معنی مت ، توسط 

تفکر خود را بنا  يابی به معنا  نهايی و عدم نسبیت انديشه،اي  گروه، با اعتقاد به دست

 شوندها  سنتی محسوب میاند. شالير ماخر و ويلهلم ديلتا  از بزرگتري  هرمونتیکنهاده

 .(980:  9207)محمد ،

كنند. ت مت  صحبت میها  جديد مشهورند از عدم قطعیّدوم كه به هرمونتیک ةدست 

فهمد. از بی  اي  میؤلف را به گونه ا  مبه نظر ايشان معنی مت  ثابت نیست و هر كس نیت 

  .(9207:980)محمد ، انی چون گادامر و آيزر اشاره كردپردازتوان به نظريهگروه نیز می

هايی است كه در از جمله شرح  فصوص الحکمآباد  بر دهد شرح الهشواهد نشان می

دارد؛ آباد  نگاه انتقاد  و تحلیلی به مت  گیرد؛ يعنی اگرچه الهاول قرار می ةرويکرد دست

آباد  شارای نقّاد ها  و  در جهت يافت نیت مؤلف فصوص است. الهلیک  تمام تالش

است؛ اما نه نقد كنندة اب  عربی، بلکه نقد كنندة شاراان و نظريه پردازان ديگر فصوص. 

اح است ا  بیان كرده، در اختالف و اتفاق و  با ديگر شرّلهئآنچه كه و  در رد و قبول مس

 فصوص الحکماح بزرگ اقوال اب  عربی. مثالً در دو مورد با قیصر  از شرّ در نیت اصلی

 گويد:كند. چنان كه میمخالفت می
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اند كه از رو  عبارت دور است اح در اي  جا رمز  بیان كردهو بعضی شرّ -

 03تا: آباد ، بی)اله 9القیصر  الی شرحِ ارجعْفَ الیهِ غبتَبنابرآن ترک كردم. اِن رَ

 .الف(

نان كه قیصر  دراي  جا غلط كرده است چنان كه اشعار  به غلط او خواهم چ -

 .الف( 338تا: آباد ، بی)اله ان شاءاهلل تعالی ،كرد

دهد كه او به دنبال مقصود شیخ همچنی  شواهد ديگر در خالل شرح و  نشان می

 گويد:است؛ چنان كه می

عد اسی صغر بُآن است كه در اجرام نیره  -قدس سره-پس مقصود شیخ  -

بخشد نه سواد و زرقت و غیر آن از الوان كه اجرام مذكور بر آن نباشند در واقع می

 .ب( 904تا: آباد ، بی)اله

ها  صرفی و آباد  برا  يافت مقصود اب  عربی تا آنجاست كه تحلیلاساسیت اله

چندي  بار اشاره كند؛ چنان كه به اي  موضوع نحو  عبارات را نیز از ديدگاه او بررسی می

 كرده است:

مذه  كوفیان كه شیخ  زائده است بر «3ةلک الصورو  تِعض قُ  بَمِ»در  «مِ »و  -

 .ب( 904تا: آباد ، بی)اله مايل است به ايشان

 شواهد  كه ذكر شد و بسیار  ديگر از شواهد، نشان دهندة اي  موضوع است كه اله

 به دنبال نیت و مقصود اب  عربی بوده آباد  همچون بسیار  ديگر از شاراان فصوص 

يابند، مقصود اب  عربی است به زعم شارح می است و آنچه خوانندگان شرح و  در

 تی است.ها روش سنّآباد  در تأويل مت  از ديدگاه هرمونتیکفصوص. بنابراي  روش اله

 

 رویکرد اکتشافی -2-1-2

به يادگیر  در ای  آموزش هستند.  پردازان يادگیر  اكتشافی در تدريس، معتقدنظريه

معتقد است مطال  درسی را نبايد مستقیم در اختیار يادگیرندگان قرار داد،  جروم اس برونر

ان امور و راه ال له روبرو ساخت تا خودشان به كشف روابط میئبلکه بايد آنها را با مس

 .(08: 9244)نوروز ، اامدزاده، عزت خواه، مسائل بپردازند
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تعبیر  « برزخ البرازخ»جی  مايل در مقدمة شرح خوارزمی از فصوص الحکم به تعبیر ن

صحیح و منصفانه است. در اقیقت اي  اب  عربی است كه از رويکرد اكتشافی در تدريس 

استفاده كرده است و همی  رويکرد است كه باعث گرديده شاراان زياد  به فراخور 

دازند و سعی در كشف مسائل بغرنج آن دانش خود به زور آزمايی در شرح فصوص بپر

آباد  و بسیار  از شاراان فصوص الحکم به طريقة نمايند. در قسمت قبلی گفتیم كه اله

اند؛ اما سوال اينجاست كه آيا ها  سنتی سعی در كشف مقاصد اب  عربی كردههرمونتیک

سیدن به افکار خود به راستی مقصود اب  عربی از خلق اي  اثر به شیوة اكتشافی و موهوم، ر

كارگیر  اذهان ديگران برا  نیل به اهداف جديد در ه اوست يا آن كه و  خواهان ب

مراد از معتبر بودن تفسیر، لزوماً منطبق »هِرش  اعصار مختلف نیز بوده است؛ چنان كه به نظر

: 9202شمیسا، « )مخوانی آن با شواهد و مدارک استؤلف نیست بلکه همبودن آن با نیت 

303.) 

 

 مسائل ها در حلّهتوجه به اصول و فرضیّ -2-1-3

له، نیازمند عواملی است كه درستی اي  عوامل، پیش از اي  بر ال ئاثبات و ال هر مس

له ثابت گرديده است. مثالً در ال مسائل هندسی از قضیة فیثاغورس به عنوان ئكنندة مس

گردد. در بقیة علوم نیز به استفاده مید ندارد، يک قضیة اثبات شده كه نیاز به اثبات مجدّ

گردد و همیشه عواملِ صحیحِ موردِ توافق در نزد عالمان يک همی  روش، مسائل ال می

رشته وجود دارند. برخی از اي  عوامل، همچون قضیة فیثاغورس، نظريات از پیش ثابت 

دستة اخیر را به  اند.رغم عدم اثباتشان، عالمان پذيرفتهشده هستند و برخی ديگر را علی

شناسند. نرسیدن دو خط مواز  به همديگر در رياضیات و محال بودن اجتماع اصول می

ها  نقیضی  در منطق از اي  قسم است. در علوم اسالمی از آيات قرآن به عنوان اصل

صريح قرآن، مرسوم  شود و اشاره به نصّپذيرفته شده برا  اثبات ديگر مسائل استفاده می

كنند، ديگر عواملی كه علما  اسالمی برا  ال مسائل، بسیار بدان استناد می است. از

اااديث و رواياتند. همة علما  اسالمی آيات قرآن را به عنوان اصول قبول دارند، اگر چه 

در تفسیر آيات با هم اختالفاتی دارند؛ اما در مورد اااديث و روايات كار قدر  دشوار 
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ران صحیح بودن اديث و اعتبار آن و دوم، تفسیر  كه مفسّ است. نخست به دلیل اثبات

 كنند. مختلف از آن اديث می

در فصوص الحکم و همچنی  در شروح آن بسیار از آيات و اااديث استفاده شده 

آباد  به شیوة اب  عربی و بسیار  ديگر از شاراان فصوص در اثبات مسائل از است. اله

خلفا  اسالمی استفاده كرده و برخی از اي  اقوال را به عنوان اااديث نبو  و اقوال ائمه و 

اصولی قابل قبول پذيرفته و شرح خود را به استناد آن اقوال پیش برده و بسط داده است. 

آباد  مشکل اينجاست كه برخی از اااديث و اقوال مورد استناد اب  عربی و به تبع آن اله

و سنديت و يا تفسیر مورد توافق نیست؛ قاعدتاً نزد فرق مختلف اسالمی از جهت اعتبار 

در قبول برخی مسائل  -علی الخصوص شیعیان-خوانندگان برخی مذاه  و فرق اسالمی 

 الحکمفصوصوار گردد در فهم مطال  زنجیرهشوند و اي  موضوع باعث مید میمردّ

راطیون كار از اد ها تا آن جا پیش رفته كه برخی افدچار مشکل شوند. متأسفانه اي  شبهه

اند و اختالف آنها با اب  عربی تبديل به خصومت شده است. يک مورد از اي  گذرانده

 آباد  بدي  گونه آمده است:اااديث مورد اختالف اديث ابار خرماست كه در شرح اله

گاهی رسالت پناهی مردم را منع كردند كه تأبیر گويند كه سالی اضرت قبلهمی -

-پس گفت  ،پس ثمر نداد در آن سال ،ثمر خواهد داد ،تأبیر نخل نکنند كه بی

پس خود فضیلت ثابت كرد  ،« 2دنیاكُم بأمورِ فیّ اعْلَمُ وَ أَاَقُّ أَنْتُمْ»  : -علیه السالم

  .الف( 00تا: آباد ، بی)اله آن جماعت را

 اي  اديث از اااديث بسیار مورد مناقشة شیعه و سنی است كه در مورد آن بسیار

نقد شبهة »ا  با عنوان در مقالهانديشة نوي  دينی اند از جمله علی نصیر  در مجلة گفته

بدي  موضوع به صورت « راهیافت خطا در آموزه ها  نبو  با تأكید بر روايت تلقیح خرما

  .(1-38: 9219)نصیر ، ل پرداخته استمفصّ

و ساريه نهاوند اشاره كرد؛ توان به ماجرا  خلیفه دوم از اقوال مورد اختالف ديگر می

 چنان كه در شرح آمده است:

 303تا: آباد ، بی)اله سارية نهاوند را ديد ،از مدينه -رضی اهلل عنه-و خلیفة ثانی  -

 .الف(
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قدر در بی  شیعیان تبلیغات سوء شده است كه در خصوص شخص خلیفة دوم، آن

كه در داستان ساريه، موضوعی نگرند؛ چه رسد به آن بسیار  با ترديد به شخصیت او می

هايی نیز صورت گیرد. توجه به اي  نکته ماورائی به و  نسبت داده شود و از قول او استنتاج

آباد  و نیز شرح اله الحکمفصوصاائز اهمیت است كه استفاده از اقوال خلفا و عايشه در 

ی به ائمة اطهار آباد  ارادت خاصو بغض ندارد، چرا كه اب  عربی و اله ربطی به ا ّ

 اند. همچنی  الهاند؛ چنان كه بسیار  در اثبات شیعه بودن شیخ اكبر كوشش نمودهداشته

آباد  علی علیه السالم را در شراش، شاهراه طريق هدايت و امام صادق را عارف واثق، 

 خطاب كرده است.

ه باشد. آباد  بايد قدر  از اعتقادات شارح آگابنابراي  خوانندة شرح فصوص اله

بايست ظرفیت شنیدن مطلبی از مخالفی  عقايد خود و يا همچنی  شاگرد اي  مکت  می

مخالف با اعتقاداتش را داشته باشد وگرنه ممک  است در میانة راه درس را رها كند. در 

ت وجود استاد  توانمند و آگاه كه صحیح و غلط مطال  را به شاگرد گوشزد اي  جا اهمیّ

 گردد.ها دستگیر  نمايد معلوم میابهام كند و او را در

 

 های سطح فکری و محتواییویژگی -2-1-7

دانست  سطح فکر  و محتوايی هر اثر برا  خواننده آن اثر مفید و چه بسا الزم است. 

اهمیت اي  موضوع از اي  جهت است كه خواننده با فضا  ذهنی مؤلف آشنا شده و 

، و  را تا پايان به كجا خواهد رساند. تقريباً تمامی خواهد دانست كه خط سیر افکار مؤلف

محیی الدي  اب  عربی است و بالتبع، خط  الحکمفصوصآباد  تحت تأثیر تألیفات اله

فکر  و  نیز متأثر از آن و در اقیقت متأثر از نظرية وادت وجود اب  عربی است. اي  

ا  از شرح ود. در زير، نمونهآباد  مشاهده نمتوان از جا  جا  كت  الهموضوع را می

 آيد:دهد، میفصوص و  كه خط فکر  او را اول وادت وجود نشان می

 الیه تويی فیه تويی و مسلوکٌ پس راه تويی و اق تويی؛ سالک تويی و مسلوکٌ -

 .ب( 383تا: آباد ، بی)اله
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الحکم های صحیح تدریس در شرح فصوصبخش دوم: رعایت شیوه -2-2

 آبادیاله

 4ها  صحیح تدريس بر اساس اي  بخش میزان توجه شارح فصوص به روش در

 ها و فنون تدريس امروز  مورد بررسی قرار گرفته است. شاخصه از روش

 گیران )پیش نیازها(ه به دانسته های قبلی طلّاب و فراتوج -2-2-1

آنها در م برا  شروع آموخت  يک مطل  جديد به دانش آموزان، بايد بداند كه هر معلّ

ها  آشنايی آنها نسبت به مسائلی كه قرار است مطرح شود چه سطح علمی هستند و اداقل

گردد كه و  از استفادة مطال  نامأنوس برا  تا چه اندازه است. اي  موضوع باعث می

ها  دانش آموزان جلوگیر  كند و مطال  خود را به شکلی مطرح نمايد كه با آموخته

مان برا  شروع يک فرايند يادگیر  از دانش اط باشد. امروزه معلّقبلی ايشان در ارتب

ها  ايشان اطالع گیرند يا اداقل با پرسش، نسبت به آموختهآموزان آزمون تعیی  سطح می

سان علوم و فنون تدريس اي  بخش از تدريس را در مدل عمومی كنند. مدرّپیدا می

نوروز ، آقازاده، عزت خواه، ه اند. )قبل از تدريس تعريف كرد ها تدريس در فعالیت

ها اجازة اضور ( در تدريس علوم دينی، استاد با توجه به شناخت به دانش طلبه22: 9244

دهد؛ بنابراي  هنگامی كه قرار است كتابی همچون شرح در محضر كالس را به ايشان می

فهم كتاب توجه اب برا  ها  معلومات طلّآباد  تدريس شود، استاد به اداقلفصوص اله

توان گفت مؤلفی در ارائة ت دارد. میدارد. در اي  میان نحوة نگارش كتاب نیز اهمیّ

تري  عوامل در دسترس و كمتري  دشوار  و مفاهیم موفق است كه مطال  را با ساده

گردد كه دامنة اضور فراگیران در محضر بیان كند. اي  موضوع باعث می تري  روشساده

گیر  از اهلل از آن دست مؤلفینی است كه سعی نموده با بهرهش يابد. مح آن كتاب گستر

توان ها بیشتري  شاگرد را به خود جذب كند. میتري  عوامل و كارآمدتري  روشساده

آباد  بايد  گفت اداقل معلومات و پیش نیازهايی كه يک شاگرد مکت  شرح فصوص اله

 داشته باشد به قرار زير است:
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آباد  خود هندو ت است كه اله: توجه به اي  نکته اائز اهمیّيی به زبان فارسیآشنا -9

اند، بنابراي  اشراف به زبان فارسی كه بوده و شاگردان و  نیز قاعدتاً اغل  هندو بوده

تري  و اولی  توانايی است كه يک شاگرد بايد داشته زبان علمی آن زمان بوده مهم

 د  در قسمت بعد  توضیح داده خواهد شد.آباباشد. در خصوص نثر اله

آباد  از فصوص، ها  الهتقريباً در بیشتر قطعه شرح آشنايی با صرف و نحو عربی: -3

 ها  صرفی و نحو  استفاده شده است. بايد دانست كه تحلیلها  صرفی الهاز تحلیل

برا  فهم بنابراي  آشنايی اندک در اي  زمینه  ،آباد  در سطح باال و پیچیده نیست

اب هايی كه طلّها  صرفی و نحو  و  كافی است. از آن جا كه اولی  كتابلتحلی

قاعدتاً در اي  زمینه با  ،گیرند در زمینة صرف و نحو عربی استعلوم دينی فرا می

 آيد:ها میا  از اي  تحلیلمشکلی روبرو نخواهند شد. در زير نمونه

 ذِاخْ أخیرِفی تَ ا اهللُهَرَتی اظهَالَّ حٍصالِ ةُکمَت اِهذا كانَلِ وَ ثلیثُالتَّ ونِالکَ اصلُفَ 7ق -

وعدا »خبر كانت است و « فی تأخیر اخذ قومه» ل 5کذوبٍمَ یرَغَ داًعْوَ امٍايّ ةَثَلثَ هِومِقَ

تا: آباد ، بی)اله و ثانی خبر آن« انتك»خبر ديگر يا اول متعلق باشد به « غیر مکذوب

 .الف( 332

مقصود از آشنايی با قرآن و اديث، آشنايی در سطح  ا قرآن و اديث:آشنايی ب -2

معمول و  بلکه آشنايی در ادّ ،باال  آن يعنی تفسیر قرآن و علم رجال و اديث نیست

تواند نیاز شاگرد را به فهم مفاهیم شرح يک مسلمان معتقد می ماتی و در ادّمقدّ

یح داده و همچنی  اضور استاد در مرتفع كند و البته بیش از اي  را خود شارح توض

 تکمیل مفاهیم نافع است.

به جز موارد  كه ذكر شد دانست  علومی همچون منطق، كالم، رياضیات و عرفان در 

توان گفت هر كدام از اي  علوم شرط الزم فهم شرح فصوص، يار  رسان است؛ اما نمی

شاگرد كافی باشد و در ا  برتواند ط و خوب میبرا  يادگیر  است. داشت  استاد  مسلّ

 ها  شرح را سهل گرداند. بنابراي ، اقیقت اي  است كه الهمحضر و  ابهام و پیچیدگی

 فصوصتري  كت  عرفان اسالمی يعنی آباد  شرای بر يکی از مشهورتري  و عالمانه
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اب  عربی نوشته كه اي  كتاب را برا  شاگردان مبتد  قابل فهم و سهل كرده است  الحکم

د قدر سخت و دشوار نیست كه خود نیاز به شرح مجدّاي  شرح مانند برخی شروح آنو 

م آباد  به زبان امروز  كتاب راهنما  معلّتوان گفت شرح الهداشته باشد. به نوعی می

 المسائل برا  شاگرد است. برا  استاد و خودآموز و الّ فصوص الحکم

 

 نثر ساده ) زبان علمی( -2-2-2

رابطة نزديک ايران با هند و رواج كامل زبان فارسی در آن  بک شناسی نثرسشمیسا در 

ديار و پیدايش جرايانات مهم ادبی و تألیف كت  متعدد را از نکات قابل توجه نثر دورة 

داند. او معتقد است زبان در اي  دوره كامالً عوض شده و زبان قديم از بی  رفته صفويه می

نه و مبتنی بر زبان رايج مردم است و انحطاط ادبی در اي  دوره از و زبان نثر اي  دوره عامیا

دورة تیمور  هم بدتر است. و  نثر اي  دوره را به نثر ساده، نثر مصنوع و نثر بی  بی  

مراد از نثر ساده در اي  دوره نثر مرسلی »گويد: كند و در توضیح نثر ساده میتقسیم می

د. در نثر سادة اي  دوره لغات و تركیبات عربی و اشاره به اننوشتهنیست كه امثال بلعمی می

 .(395: 9240)شمیسا: « ث و درآمیختگی شعر و نثر كم نیستآيات و ااادي

الحکم در همی  دسته قرار دارد و اگر آباد  در شرح فصوصتوان گفت نثر الهمی

مفهوم عبارات  كالم و  در معدود جاهايی ديرياب و ثقیل است، اي  ثقل مااصل معنی و

سنگی  فصوص است و نه نثر و ؛ چرا كه مقصود او از شرح، آسانی كالم فصوص است تا 

كند امکان و نه بغرنج تر كردن آن؛ مضاف بر آن كه محتوا  مطال  علمی، اقتضا می ادّ

كه عامل ارتباط با خواننده، يعنی زبان، تا اد امکان ساده و سهل باشد. همچنی  توجه به 

ا  زبان فارسی، زبان علمی مردمان هندو بوده است ت است كه در دورهته اائز اهمیّاي  نک

توان بالغتی در اد فارسی زبانان از آن آباد  فارسی نیست و قطعاً نمیزاد  الهو زبان مادر

انتظار داشت، همان گونه كه همة آثار عربی فارسی زبانان، بالغت آثار فاخر اعراب را 

زاده آباد  همچون خود و  فارسیيگر آن كه غال  مخاطبی  آثار الهندارند. نکتة د

اند، لذا الزم است كه نثر و  تا اد امکان ساده و قابل فهم برا  خواننده و طلبة نبوده

به طور كلی بايد دانست »گويد:  صفا در خصوص نثر نويسان هند  میاهللهند  باشد. ذبیح
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در تألیفاتی كه از آنان داريم ساده نويسی و توجه به كه روش انشا  پارسی گويان مذكور 

آباد  در برخی توان گفت تنها دشوار  نثر الهمی (.701: 9204« )نثر مرسل بوده است

لغات مهجور و دور از ذه  است كه غال  آنها ريشة عربی دارند. البته شايد همی  لغات 

  در نثر علمی آن دوره مرسوم بوده آبادكه برا  خوانندة امروز  دشوار است در زمان اله

توان به طور قطع استفاده از اي  لغات را مالک دشوار  مت  قلمداد كرد. باشد. بنابراي  نمی

 آباد  آمده است:در زير دو نمونه از اي  گونه واژگان مهجور در نثر اله

 آن از قوت به سو  فعل اركت آن آب است و عدم خروج سکون تسخ و  -

 .ب( 900تا: ، بیآباد )اله

و غیر آن به  صاهلیتهمچنی  فرس كه نام يک چیز  باشد كه تحیز و قبول و  -

 .الف( 379تا: آباد ، بی)اله و  قائم باشند

 قبلی )هرم ساختفصّ و ارتباط با فصّ ات در ابتدای هر بیان کلیّ -2-2-3

 شناسی(

ادة فراگیر  مطال  آن آمفصّ آباد  برا  آن كه ذه  خواننده را در ابتدا  هر اله

ا  مجمل در ابتدا  كند، كلیات آنچه را كه قرار است بدان پرداخته شود در مقدمهفصّ 

چنان  ،ايمكند. اي  سبک از ياددهی را در كت  آموزشی امروز  بسیار ديدهذكر میفصّ 

كه اهداف يادگیر  فصل و سواالتی كه قرار است در پايان هر فصل به جواب آن رسیده 

در را سان تدريس به اي  موضوع گردد. مدرّگونه ذكر میعنوان ، در ابتدا  آن فصلودش

مه آغاز اند و معتقدند هر فصل بايد با ذكر اهداف تدريس و مقدّكت  خود اشاره كرده

 ةشامل توضیحاتی در زمین ة هر فصلممقدّ»گويد: مه میگردد. شايانفر در خصوص مقدّ

ط با فـصول ديگـر و مرور  بر تاريخچه موضوع و روند جايگاه فصل ااضر در ارتبا

)شايانفر، « استهانداز  كلی در زمینـه موضـوع هر يک از زير فصل تکامل آن و چشم

 جهت( اي  شکل و ترتی  از ياددهی در 99:  9200سادات اسینی، صنعتی نجار، مهرو ، 

اند. از آن تعبیر كردهن فنون تدريس به هرم ساخت شناسی اسروش تدريسی است كه مدرّ

 گیرند. تر قرار میها  پايی در اي  هرم، كلیات مفاهیم در رأس و جزئیات در قسمت
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آباد  آمده، از شرح فصوص الحکم الهفصّ عباراتی كه در مطال  آغازي  شرح هر 

قبلی شده است؛ از آنجا كه متون كه  به فصّ با فصّ موج  ارتباط و پیوند ظريف هر 

ها  كاغذ و صنعت چاپ، پی در پی و بدون هیچ فاصله و پاراگراف بند  وديتدلیل محد

فصّ قبلی، فصّ آباد  با ذكر يک جمله، ضم  اختتام شده است، الهها نوشته میبی  فصل

آيد جديد میفصّ كند. تمام مطالبی كه در جديد را آغاز و دورنمايی از آن بیان می

ا  از مطال  آغازي  شرح رأس هرم است. در زير نمونهتکمیل كنندة هالة ذهنی از مفهوم 

 آيد:ابراهیمی میفصّ 

و هرگاه فارغ شد از اکمت سبوایه و قدوسیه كه مُشعر تنزيه بوده شروع كرد  -

بی  ،چه، عشق ااكم است و ناطق كه عاشق ؛در اکمت مهیمیه كه مورث تشبیه باشد

:  -صلوات اهلل علی نبینا و علیه- از اي  جا گفت خلیل اهلل ؛معدوم مطلق شود ،معشوق

 .الف( 932تا: آباد ، بی)اله  «0انی لَا أُاِ ُّ الْآفِلِی َ»

 الحکمفصوصهای عبارات منتخب ساختار شرح -2-2-7

وجود ساختار يکپارچه، منظم و منسجم در هر اثر، مخصوصاً تألیفات آموزشی، موج  

موضوع در آثار كه  با توجه به نگارش شود. اي  سهولت خوانش و فهم بهتر آن اثر می

ها  طبع و كمبود و به دلیل محدوديت-هم و بالفاصله و بدون بند و پاراگراف پشت سر

آباد  همچون ها  خطی شرح الهيابد. در تمامی نسخهاهمیت بیشتر  می -گرانی كاغذ

لی و يک ا  در شروع يک جمله از جملة قباغل  قري  به اتفاق نسخ خطی، هیچ فاصله

ا  فاصله گانه آن نیز كلمهبند از بند پیشی  آن وجود ندارد و اتی بی  فصول بیست و هفت

تر نیفتاده است و تنها عالمت شروع هر فصل عنوان آن است كه در برخی از نسخ، درشت

ها  نگارشی شارح تحرير يافته و يا به شنگرف نگارش شده است. بنابراي  اي  محدويت

آن داشته تا به مدد ساختار  نظام مند، خواننده را از اي  اجم عظیم كلمات فصوص را بر 

 متسلسل، منتفع كند.

آباد  در شرح فصوص بدي  گونه است كه و  از لحاظ ساختار  روش كار اله

كند و سپس به شرح آن را ابتدا ذكر می فصوص الحکما  يا جمالتی از مت  عبارتی، جمله
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به ترتی  به « ل»و « ق»بارات فصوص میان دو عالمت اختصار  پردازد. جمالت يا عمی

 گیرد. گويم( قرار میمعنی قال )گفت( و اقول )می

پردازد به طور كلی موارد  كه شارح در شرح هر مت ِ انتخابی از فصوص، بدان می

 شامل موارد زير است: 

ور همنشینی توضیح در مورد جايگاه و مرتبة قول از لحاظ محل قرار گیر  در مح -

 كالم. 

 ها  صرفی و نحو . تحلیل -

 معنا  تحت اللفظی.  -

 شرح و بسط معنی.  -

 هاذكر استدالل -

 ها و توضیح در مورد آنها. ذكر نسخه بدل -

 ذكر ااتماالت.  -

 ذكر ساير اقوال و آرا.  -

 ذكر شواهد.  -

 آيات و روايات.  -

 ذكر اشعار.  -

 نتیجه گیر  كلی.  -

ارد، غالباً جايگاه قول در محور همنشینی ) اگر نیاز به از لحاظ ترتی  قرارگیر  اي  مو

آيد و معنا  ها  صرف و نحو  میگردد و سپس تحلیلبیان باشد( در ابتدا ذكر می

جمالت و شرح در مکان بعد  قرار دارند و شواهد  همچون آيات و روايات و اشعار، 

آرا، و نتیجه گیر  در مراال  ها، ذكر سايرها و معنی آنها، ااتماالت، استداللنسخه بدل

ريزد و شارح به فراخور اهمیت ها به هم میگیرند؛ اما گاه اي  ترتی بعد  قرار می

كند. در هر كند يا برخی از موارد را اذف میموضوع، تقدم و تأخر آنها را دگرگون می

 گردد. صورت معنا  عبارات جزء موارد  است كه هیچگاه اذف نمی
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شود و گاهی يک صفحه يا در مورد يک قول، گاه به خطی ختم میتوضیحات شارح 

گردد. قصد شارح رساندن و فهم كالم شیخ است كه اگر در خطی فهم بیشتر را شامل می

پردازد. در كند و اگر نیاز به توضیح بیشتر داشته باشد، بیشتر بدان میشود، بدان قناعت می

كنیم. جهت تمايز هر كدام از اجزا  ساختار، می ا  از ساختار شرح و  بسندهزير به نمونه

 ايم.آنها را به خطی متفاوت در زير آن مشخص كرده

اي  تتمة قول صديقه  ل کَلَالمَ هُجاءَ مَّثُ رٍهُاشْ ةَتَّسِ کَفی ذلِ هُلَ ةُالمدَّ تِكانَ وَ ق -

يعنی بوده است مدت وای در خواب شش ماه پستر آمد  -رضی اهلل عنها-است 

و در بعضی نسخه  سول خدا صلی اهلل علیه و سلم فرشته يعنی جبرئیل امی بر ر

واقع است يعنی آمد وای الهی بر زبان جبرئیل علیه  «الملک سانِلی لِای عَالوَ»

 .الف( 908تا: آباد ، بی)اله  السالم

ساختار: جايگاه قول در محور همنشینی كالم، معنی و شرح مختصر، ذكر نسخه بدل و 

 آن.معنی 

 

 شرح مرحله به مرحله از ساده به مشکل و تقطیعات کوچک -2-2-5

شرح جزء به جزء و رسیدن به نتیجة كلی و تشريح مسائل از ساده به مشکل، از 

كنند. در اي  روش اواشی مان از آن استفاده میها  تدريسی است كه بیشتر معلّروش

گیر  گردد تا از مااصل آنها نتیجهشود و مسائل پیرامون آن تشريح میله بیان میئيک مس

به كار برده است و هر قطعه از  فصوصآباد  در شرح ی به دست آيد. همی  روش را الهكلّ

قدر تشريح كرده تا مجموع شرح قطعات، منتج به نتايج نهايی در هر را آن فصوص الحکم

دارد، فقط  ، محیی الدي  اب  عربیالحکمفصوصگردد. البته همی  روش را مؤلف فصّ 

ا  از پازلی است كه قطعه ،تر و در لفافه؛ يعنی هر قطعه از مت  فصوصقدر  سربسته

دهد. اال هر كدام از اي  قطعات ی را نمايش میمجموع اي  قطعات، صورت و نتیجة كلّ

خود صورتی دارند كه شاراان برا  يافت آن صورت، اي  قطعات را به قطعات 

توان گفت شاراان فصوص برا  وضوح برا  درک بهتر میاند. تر تقسیم كردهكوچک



 73 74شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

اند و هر كدام ها  بیشتر ساخته، نمايشگرهايی با تعداد پیکسلالحکمفصوصقاب تصوير 

 سعی كرده اند كه وضوح و كیفیت بیشتر  را به نمايش گذارند. 

ز مت  آباد ،  انتخاب قطعه متنها  كوچک و كوتاه اها  بسیار مهم شرح الهاز ويژگی

تري  مت  انتخابی و  برا  شرح محدود در هر مراله از شرح است. كوتاه الحکمفصوص

 به يک كلمه است مانند:

ی محمد عربی مکّ ،يعنی آن ممد ؛عطف بیان است مر ممد را  لمحمد  ق -

 )الههاشمی است و آن محمد ب  عبداهلل ب  عبد المطل  ب  هاشم ب  عبد مناف است 

 .ب( 1تا: آباد ، بی

توان گفت به طور و بلندتري  مت  انتخابی و  در ادود چهار سطر است؛ لیک  می

میانگی  طول قطعات انتخابی و  برا  شرح در ادود يک سطر است. اي  يعنی آموزش 

گام به گام و شمرده شمرده به دانش آموز و طلبة علوم دينی. اي  روش از ياددهی بسیار 

يابیم كه بدي  طريق   رو كمتر شارای از فصوص را میگیر و زمان بر است از ايوقت

بی  دو شرح ديگر از  الحکمفصوصآموزش داده باشد. مقايسة نحوة انتخاب تقطیعات از 

 ذكرياو  در شرح فصوصفصّ فصوص، برا  درک بهتر موضوع كمک كننده است. 

قسیم شده است. قطعه ت  27قطعه و در شرح خوارزمی به  94د پارسا به الحکم خواجه محمّ

 قطعه تقسیم كرده است.  71را به فصّ آباد  اي  اي  در االی است كه اله

 

 تکرار مفاهیم ) قانون تمرین( -2-2-3

ک و پاسخ، برا  تثبیت پیوند ااصل بی  محرّ»سان علوم و فنون تدريس معتقدند مدرّ

 مدزاده، عزت)نوروز ، اا« الزم است يادگیر  تکرار گردد تا اي  پیوند تقويت شود

آباد  ياددهی به شاگردان بر اثر تکرار و (. از خصوصیات ديگر شرح اله73: 9244خواه،

مانی است كه برا  يادگیر  شاگردان در تکرار تکرار است. مح  اله از آن دست معلّ

كند تا ملکة ذه  قدر يک مطل  را تکرار میدهد. او آنمطال  خساست به خرج نمی

« واضح است»و « شرح اي  مطل  گذشت»شرح و  جمالتی از قبیل خواننده شود. در 

ا  برا  تکرار و بازتدريس يک مطل  است. تکرار بسیار نادر است و همواره به دنبال بهانه
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يک مطل  ممک  است در ذيل شرح يک قول كوچک از فصوص اتفاق بیفتد يا در چند 

ا  از كالس درس، در جلسه میی از فصوص و يا در فصوص مختلف. گويی معلّجا  فصّ

چند بار يک مطل  را تکرار كند يا آن كه در جلسة بعد  مطل  را مرور كند و يا در 

ا  به مطال  گذشته داشته باشد. در زير جلسات آتی به فراخور موضوع درس، اشاره

 آيد:ا  از اي  تکرار در ذيل يک قول از مت  فصوص مینمونه

ز موسی علم چیز  كه سوال كردم كه اق تعالی يعنی مستور است و پوشیده ا -

چه، متصور نیست كه اق تعالی  چه، سوال صحیح است و جواب منطبق نه؛ ؛باشد

ديد كه موسی پیغامبر است و عارف و بر مردم معلوم شود به كنه پس خود فرعون می

 چه، سوال صحیح بود و جواب موسی منطبق بر سوال ؛خواندديوانه او را ديوانه می

 ؛چه، مستور باشد از موسی و از هر كسی علم چیز  كه سوال كرده بود فرعون ؛نبود

 .الف( 793تا: آباد ، بی)اله چنان كه می شنو  چه، سوال صحیح باشد تا آخر

 

 ادانهتفکر استداللی و نقّ -2-2-4

استدالل عبارت است از بازآرائی و دستکار  يک سلسله اطالعات در اافظة دراز »

گردد و تنظیم و تألیف آنها برا  رسیدن به اطالعاتی كه در آن لحظه كس  می مدت و

تواند پاسخ مسأله باشد و اصطالااً اي  نحوة تفکر را يک قضیه مجهول كه می

Reasoming (.73: 9244)نوروز ، اامدزاده، عزت خواه،« گوينديا استداللی می 

كه ضم  سهل كردن فصوص هايی است آباد  بر فصوص از جمله شرحشرح اله 

الحکم اب  عربی و قابل فهم كردن آن برا  طالبان علم، نگاه انتقاد  و تحلیلی نیز به مت  

 ها  ديگران را از فصوصدارد. اي  شرح از آن دست شراهايی نیست كه صرفاً استنتاج

خود ها  گیر ها  گذشتگان، نتیجهالحکم انعکاس دهند، بلکه شارح، ضم  بیان استنتاج

و در بیان آرا  خود استقالل رأ  و اجتهاد دارد. او گاه نظر  را تأيید  كندرا نیز بیان می

كند. در عی  نگرد و گاه به طور كلی آن را رد میكند گاه با ديدة اغماض به آن میمی

اال هیچ ااتمالی از نظر شارح دور نیست و ااتماالت متفاوت را به طرق مختلف بیان 

دهد در مورد اقوال و آرا  ديگران و هرگونه ااتمالی به خوانندگان اجازه می اوكند. می
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آباد  به ااتماالت، تأمل كنند و نظريات مختلف را با هم قیاس نمايند. میزان پرداخت  اله

ها، اِعراب و انشا  لغات، آراء و اقوال ديگران و نیز از جمله توجه و  به نسخه بدل

ی او از جمالت فصوص، نشان از باريک بینی و تدقیق شگرف ها  مستقیم شخصبرداشت

 ها  پیشی  دارد. و شرح الحکمفصوصو نگاه نقادانة و  به 

آباد  كه هر كدام قسمی از پرداخت  و  به ااتماالت و هايی از شرح الهدر زير نمونه

 دهد، آورده شده است:نگاه استداللی او به مت  را نشان می

است به جا  « فاعلم»باشد به ضرورت شعر و در بعضی نسخه به سکون « تعلم» -

 .الف( 304تا: آباد ، بی)اله  جید است« تعلم»و نسخة « تعلم»

پس آن از قبیلة صور  ،ديد در اال نومو تواند بود كه بگويی كه هر چه می -

 .الف( 908تا: آباد ، بی)اله بیدار  بود كه هر دو چیز از عالم خیالند

كنیم بند يعنی سست می« نسدل»است به جا  « نسئل»بعضی نسخه  و شايد در -

 .الف( 208تا: آباد ، بی)اله اج 

اند و اي  صواب نیست چه و بعضی مردم مالک را از ملک به معنی قوت گرفته -

ملیک است نه مالک كه  ،لوطی و نیز مشتق از ملکفصّ اکمت ملکیه گذشت در 

 .الف( 271تا: آباد ، بیه)ال مالک از مُلک است نه از مَلک

 

 گیرینتیجه-3

 گیريم كه:هايی كه به عمل آمد چنی  نتیجه میبا بررسی

ها  تدريس و ياددهی در شرح فصوص از مجموع موارد  كه در خصوص روش .9

ها  گیريم كه مؤلف اي  اثر به اصول و روشآباد  مطرح شد، نتیجه میالحکم اله

خود را در تدوي  يک كتاب آموزشی مناس  و با تدريس واقف بوده و تمام كوشش 

 فصوصساختار  منسجم، ضم  رفع اشکاالت قبلی در نحوة تدريس و آموزش 

 ، نموده است.الحکم

نه است؛ داآباد  و چه بسا اكثر شاراان فصوص به اي  اثر، نگاهی منتقاگر چه نگاه اله .3

بینی آنها تیجه، همة باريکلیک  سعی همة آنها كشف و ارائة نیّت اب  عربی است. در ن
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ها  ها، ااتماالت، برداشتدر صرف و نحو، اِعراب و انشا  عبارات، نسخه بدل

متفاوت از اقوال و نحوة استفاده از علوم و نتیجتاً اتفاق و اختالف آنها، در جهت نیل به 

 است.  الحکمفصوصنیّات مؤلف 

دهد كه را دارد، نشان می آباد  كه اکم يک فصلدر شرح الهفصّ نحوة آغاز هر  .2

ها  گذشته و نگارش پیوستة متون بدون ها  طبع كت  در زمانرغم محدوديتعلی

ها لبند  و فصل بند  به سبک امروز ، شارح سعی نموده است فصرعايت پارگراف

ا  مجمل به هم بپیوندد و انسجام طولی را به ظرافت خاتمه دهد و در عی  اال با مقدمه

را برا  خوانندة آن افظ كند؛ در نتیجه، گستردگی و اجم  الحکمفصوص بی  مطال 

 مطال  كتاب، موج  گسستگی آن نشده است.

 

 هایادداشت
 مند  به آن، به شرح قیصر  مراجعه ك .اگر عالقه .9

 .ز بعضی قوا، آن صورتی هستند... ا .3

 تر و داناتريد در اي  مورد به امور دنیا  خود.شما محق .2

را از شرح آن متمايز  الحکمفصوص  ق و ل به معنی قال و اقول، مت  اروف اختصار .7

 كند.می

 و بنا بر اصل مذكور بود اکمت اضرت صالح علیه تثلیث است ،پس اصل كون و تکوي  .5

السالم در تأخیر اخذ قوم او سه روز وعدة غیر مکذوب كه ظاهر كرده بود خدا تعالی اکمت 

 .مذكور را برا  او

 كنندگان را.ندارم افول همانا م  دوست .0

 

 منابعفهرست 

 فارسیمنابع 
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 امیركبیر. تهران:
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 .933-11، سال هشتم، شماره دوم، 9212پايیز و زمستان ادب عرفانی)گوهر گويا(، 

ه دانشـکد  ةمجلـ  «.هرمونتیـک و اـافظ  (. »9207. )امیـرا زمـرد   و محمد اسـی    ،د محمّ .90

 .990-984، 940شماره  ،9207زمستان  .اه تهرانادبیات و علوم انسانی دانشگ

 . چاپ سوم، تهران: انتشارات شهرزاد.فرهنگ فارسی(. 9218د. )معی ، محمّ .94



 33 ..شرح . در سیتدر حیصح هایوهیو ش یسبک آموزش یبررس                   99 بهار و تابستان

ها  نبو  با تأكید بر روايت تلقیح نقد شبهة راهیافت خطا در آموزه(. »9219نصیر ، علی. ) .90

 . 38-1، 28اره ، شم0، سال انديشة نوي  دينی«. خرما

هووا و فنووون روش(. 9244نــوروز ، داريــوش؛ آقــازاده، اامــد و كــريم عــزت خــواه. )  .91

 . چاپ پنجم، تهران: انتشارات پیام نور.تدریس

. تصـحیح و تعلیـق   و القبوول  ةشرح التسویه بین االفواد (. 9215آباد ، محـ  اهلل. )  اله .38

 م. تهران: مولی.ملیحه معلّ

. تهران: كتابخانه مجلـس،  الحکمشرح فصوص(. هـ ق 9850فا  متوآباد ، مح  اهلل. )اله .39

 .ق 9924تاريخ كتابت: ، ق 9879تألیف  ]نسخة خطی[، 3998شماره 

. تهران: كتابخانه مجلـس،  الحکمشرح فصوص(. هـ ق 9850متوفا  آباد ، مح  اهلل. )اله .33

 .، فاقد تاريخ كتابتق 9879تألیف  ]نسخة خطی[، 90223شماره 

. مشـهد: كتابخانـه آسـتان    الحکمشرح فصوص(. هـ ق 9850متوفا  ، مح  اهلل. )آباد اله .32

 .ق 9924تاريخ كتابت: ، ق 9879تألیف  ]نسخة خطی[، 59557قدس رضو ، شماره 

 نشر.ام، مشهد: به. چاپ سیراهنمای نگارش و ویرایش(. 9217جعفر. )دی، محمّيااقّ .37
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