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مقدمۀ مؤلف بر ترجمۀ عربی

سـرآغاز ورود من به دنیای شـیخ اکبر، ابن عربی، به پنجاه سـال پیش بازمی گردد، 
به برکت وجوِد پیری مسـلمان موسـوم به شـیخ مصطفی عبدالعزیز که در اروپا زاده 
شده بود. در آن سال های دور به قصد آشنایی با میراث فکری و معنوی و مکتوبات 
شـیخ، بـا آن آفاق گسـتردۀ ناپیدا کرانش، با قدم هایی لرزان و مـردد به راه افتادم. از 
آن هنگام بود که با عالقۀ بسـیار کوشـیدم فکر و اندیشـه و هم تمام زندگانی ام را از 
مدد الینقطع تعالیم و معارف موهوبی و کسـبی او مایه ور سـازم.  به این ترتیب طی 
حـدود نیم قرن به مطالعـۀ منظم تألیفات ابن عربی پرداختم، بی آنکه حتی یک روز 
این کار متوقف شـود. سـپس جهد کردم تا دسـتاورد و رهاورد خود از سـفر به این 
اقلیم را که میراثی اسـت مشـاع و مشترک  به دست دیگران بسپارم، تا مغرب زمین 
نیـز، همان طـور کـه پیش تر مشـرق زمین بهرۀ خـود را از آن حاصل کرده اسـت، از 
آن بهره منـد گـردد. پس، از سـِر اتفاق و تصادف نیسـت که نوشـته های من دربارۀ 
ابن عربی و میراث وی، به زبان فرانسـوی و نیز دیگر زبان های اروپایی نشـر یافته 

است.
وقتی هم که چند سال پیش دکتر احمد الطّیب مرا از تمایل خود به ترجمۀ کتابم 
نبوت و والیت از دیدگاه ابن عربی از زبان فرانسـوی به زبان عربی باخبر سـاخت، 
از او دربارۀ فایدۀ این کار سـؤال کردم و پرسـیدم که آیا ترجمۀ کتاب من -- کتابی 
که برای مخاطب غربی نوشته ام -- با اینکه میراث خود ابن عربی و بلکه آثار شمار 
زیادی از شـاگردان و شـارحانش ]که به زبان عربی است[ در دسترس خوانندگان 



ده            نبوت و والیت از دیدگاه ابن عربی

عرب زبان قرار دارد، برای آنان سودمند است. ولی دکتر احمد الطّیب سرانجام مرا 
متقاعـد کـرد که ترجمۀ این اثر برای خوانندۀ عرب زبان هم سـودمند اسـت. و من 
بسیار خوشبختم از اینکه امروز ثمرۀ این کوشش صبورانه را در ترجمۀ عربِی آنچه 
به زبان فرانسـوی نوشـته بودم می بینـم، ترجمه ای که این امتیـاز را دارد که با کمال 
امانت و قدرت در انتقال دقایق متن فرانسوی به زبان عربی صورت گرفته است. 

از آنجـا کـه احسـاس می کنـم آن روز نزدیـک اسـت کـه طومـار صحایـف و 
کتاب هایی که به دسـت بشـر به نگارش درآمده اسـت -- برای همیشـه -- در هم 
پیچیده شود، و در حالی که دیگر بار اوراقی را می خوانم که از زمان تألیفشان مدت 
مدیدی گذشته است، با خوشبختی و سرافرازی احساس می کنم این نوشته در این 
ترجمه ایام شـباب خود را از سـر گرفته اسـت. خداوند به دوست ما احمد الطّیب 

جزای خیر دهاد.



مقدمۀ مترجم عربی

ای خواننــدۀ باریک بیــن! گاهــی اتفــاق می افتــد کــه دربــارۀ آنچــه ابن عربــی بــه تــو 
ــه  ــی ک ــر داری؛ از عناوین ــا او اختالف نظ ــی ب ــو جزئ ــا به نح ــاس ی ــد از اس می گوی
ــد  ــاز می کن ــا آغ ــی اش را از همان ه ــای عرفان ــی آورد و نظرورزی ه ــود م در کالم خ
گرفتــه تــا آنچــه می خواهــد به صراحــت و اغلــب در جامــۀ رمــز و اشــاره بــه ســالک 
ــه  ــد در بــاب آن مجادل اهــل ذوق بگویــد. ولــی آنچــه گمــان نمی کنــم کســی بتوان
و مناقشــه کنــد ایــن نکتــه اســت کــه هرکــس خــود را بــه دریــای عظیــم میــراث 
بازمانــده از ابن عربــی درانــدازد، میراثــی کــه در آن علــوم عقلــی و نقلــی و ذوقیــات 
به نحــو شــگفتی بــه هــم درآمیخته انــد، چــاره ای نــدارد جــز اینکــه -- بــه  اختیــار 
ــه ای از معرفــت هســت -- موضــع  ــد کــه در اینجــا مرتب ــراف کن ــار -- اعت ــا اجب ی
مــا در قبــال آن هرچــه خواهــد باشــد -- کــه ورای هرگونــه بحــث و درس اســت و 
هــم فراتــر از مرزهایــی اســت کــه دانشــمندان و متفکــران صاحب نظــر مســلمان در 
پشــت آن هــا متوقــف مانده انــد. ایــن مســئله در حــد خــود یکی از مشــکالتی اســت 
کــه میــراث ابن عربــی برمی انگیــزد، زیراکــه صبــوری ورزیــدن در مقــام فهــم ایــن 
ــرار کــردن  ــد برق ــه آن و پیون ــذل کوشــش به قصــد نظــم و نســق دادن ب ــراث و ب می
ــت آمده  ــج به دس ــر نتای ــن ب ــه یافت ــین در آن و احاط ــین و پیش ــب پس ــان مطال می
عمــری دراز طلــب می کنــد و کوششــی مشــقت بار کــه جــز از عهــدۀ تنــی چنــد 
از دانشــمندان برجســتۀ عصــر جدیــد برنمی آیــد. مثــاًل وقتــی بــه مطالعــۀ فتوحــات 



دوازده            نبوت و والیت از دیدگاه ابن عربی

می پــردازی، احســاس می کنــی بــه موج خیــز دریایــی متالطــم فروافتــاده ای کــه از 
هــر سمت و ســوی آن تندبــاد علــم و معرفــت اســت کــه مــی وزد و تــو نمی دانــی از 
آن میــان چــه چیــزی را برگیــری و چــه چیــزی را وانهــی. ابن عربــی را نمی توانــی بــا 
اغلــب متفکــران مســلمان و دانشــمندان جامع االطــراف نظیــر جاحــظ و ابن ســینا 
ــکان را  ــن ام ــو ای ــه ت ــان ب ــی: این ــاس کن ــدون قی ــه و ابن خل ــی و ابن تیمی و غزال
می دهنــد تــا --  بــا جّد و جهــدی انــدک یــا بســیار -- بــر روی اصــول علمــی ای 
ــا  ــوری ب ــالش و صب ــا اندکــی ت ــادی تفکــر آن هاســت دســت بگــذاری و ب کــه مب
افــکار و اندیشه هایشــان بده بســتان کنــی و وجــه صــواب یــا خطــای آن را دریابــی 
و ســپس آن را به صــورت حکمــی کــه از ســالمت و صحتــش اطمینــان داری بیــان 
کنــی. امــا زهــی خیــال باطــل اگــر بــه خاطــرت خطــور کنــد کــه بخواهــی با آثــار و 
نوشــته های ابن عربــی هــم در ایــن چارچــوب بده بســتان کنــی. ظاهــرًا نفــس همیــن 
مشــکل اســت کــه نــزد عمــدۀ ناقــدان ابن عربــِی عصــر مــا »عوامــل توجیه گــر« یــا 
»عذرهــا« ی مقبــول -- و کافــی -- تلقــی شــده اســت، افــرادی کــه کوشــش های 
انتقادی شــان منحصــر اســت بــه تکــرار اشــکاالت و معایبــی کــه قبــاًل بیــان شــده 
و در روزگاران گذشــته فیصلــه یافتــه اســت. همیــن بــس کــه بــه آنچــه ایــن ناقــدان 
-- کــه در میانشــان دانشــمندان بســیاردانی هــم وجــود دارد -- نگاهــی شــتاب آلود 
گاهــی و شناختشــان از ابن عربــی و میــراث او از  بینــدازی تــا یقیــن کنی کــه میــزان آ
حــدود آنچــه ناقــدان قدیــم ابن عربــی -- و مقــدم بــر همــه ابن تیمیــه -- نوشــته اند، 
ــر نمــی رود و  خرده گیری هــا و اتهاماتــی کــه هشــت قرنــی از آن هــا می گــذرد، فرات
در بســیاری مــوارد هــم از شــناخت موضــع »شــاهد« در خرده گیری هــای مربــوط 

ــد. ــا آن نوشــته، ناتوان ان ــن ی ــی، در ای ــار ابن عرب ــه آث ب
به اعتقاد من مشکِل میراث مکتوب ابن عربی دو امر است:

نخسـت، دایرةالمعارفـی بـودن و تنـوع قلمروهـا و زمینه هـای معرفتـی آن و 
پراکندگـی اش در میـان صدهـا تألیف، از مجلـدات ضخیم گرفته تـا کتاب هایی در 
حجم متوسـط تا رسـاله های کوچک، و از آثار چاپی گرفته تا آثار دسـت نویس، و 



مقدمۀ مترجم عربی            سیزده

از آنچه انتسابشـان به ابن عربی محرز اسـت تا آنچه انتسابشـان به او مشـکوک یا 
منحول است.1

دوم، پیچیدگـی فوق العـاده ای کـه در ورای زیباتریـن و دقیق تریـن تعبیرات از 
حیث زبانی یا ِداللی روی پنهان کرده اسـت، چیزی که در ذهن خواننده دو گمان 
متناقض با یکدیگر به وجود می آورد: گاه به آنچه او می گوید حسن ظن پیدا می کند 
و  پس از تأویلی سـهل و آسـان یا متصّنع آن را به اصول و قواعد متعارف اسـالمی 
بازمی گرداند و گاه خواننده نمی تواند به آن حسـن ظن نشـان دهد که در این صورت 
بر برخی از موارد آن درنگ می کند، سویه ها و سایه هایی از شک و تردید دربارۀ آن 
موارد در ذهنش متراکم می شـوند و نهایتًا به این نتیجه می رسـد که این یا آن نوشتۀ 

ابن عربی با این یا آن اصل از اصول اسالمی تصادم یا تعارض دارد.
به ظّن اغلب از همین روست که قدمای ما به دو گروه تقسیم شده اند: گروهی 
جانب تکفیر یا تفسـیق یا بدعت گذار شـمردن شیخ را گرفته و گروهی دیگر او را در 
جایـگاه بلنـد اولیا و مقّربان نشـانده اند. بعضی از کسـانی که او را سـتوده اند، نظیر 
ابن حجر هیتمی و سیوطی و برخی دیگر، خود از زمرۀ ائمۀ حدیث و روایت بوده اند.

و نیـز بـه ظّن اغلـْب اتخاذ موضع تسـلیم یـا »توقف« در برابر مشـکالت و 
معضالت آرای ابن عربی به روش علمی و وجدان دینی نزدیک تر است تا جانب 
یراکه، فی المثل، ابن عربی  تکفیر گرفتن و ربقۀ دین از گردن وی بیرون آوردن، ز
اقرار و شهادت خود به ایمان به خداوند متعال و فرشتگان و کتاب های آسمانی 

1. در اینجا باید از تالش علمِی سـتودنی اسـتاد فقید عثمان یحیی رحمه الّله یاد کرد که حاصل 
آن را طـی رسـالۀ دکتری خود به دانشـگاه سـوربن پاریس تقدیم کـرده و آن را اختصاص داده 
است به شناساندن مصنفات ابن عربی از حیث نوع و تاریخ نگارش، خطی یا چاپی بودن، و 
مفقود یا موجود بودن آن ها، در قالب فهرسـتی طوالنی از کتابخانه های شـرق و غرب عالم 
کـه وی توانسـته اسـت از آن ها دیـدار کند و در این خصـوص در آن ها به فحص و جسـتجو 
بپردازد. مؤلف در این رساله یادآور شده است که به ابن عربی نزدیک به هزار تألیف منسوب 
شـده اسـت. این پژوهش در دو بخش به زبان فرانسوی در سال 1964 در سلسله کتاب های 
»المعهد الفرنسـی بدمشـق« منتشـر شـده اسـت و ما آن را تحت عنوان مؤلفات ابن عربی 

)قاهره 1992( به عربی ترجمه کرده ایم.



چهارده            نبوت و والیت از دیدگاه ابن عربی

و رسـوالن او و روز قیامت و قضا و قدر را مطابق با تفصیلی که در قرآن کریم 
و سـّنت مطهره آمده و بر حسـب عقیدۀ اهل سـّنت بیان کرده اسـت.1 او خدا و 
فرشـتگان و مؤمنـان حاضر را بر گفتۀ خود شـاهد می گیرد و این شـهادت خود 
را آشـکارا بر مـردم عرضه و در جای جای کتاب هایش تکـرار می کند. همچنین 
از مرتبـه و لونـی از علـم مکنون سـخن به میان می آورد که آن را »علوم اسـرار« 
می نامـد و خاص انبیاسـت، و وارثان ایشـان یعنی اولیـا و الهام یافتگان آن را از 
ایشـان بـه ارث می برنـد. وی در ایـن زمینه حدیـث صحیحی به سـند خود نقل 
می کند که طی آن ابوهریره می گوید: »َحِفظُت ِمن رسـوِل الّلِه)ص( ِوعاَئیِن، َفاّما 
َاَحُدُهمـا َفَبَثثُتـُه، و َاّمـا اآلَخُر َفَلو َبَثثُتُه ُقِطَع الَبلُعوُم«2 ]از رسـول خدا دو باردان 
)وعاء/ حدیث( به خاطر سـپردم، یکی از آن دو را بیان و منتشـر کردم، اّما آن 
دیگری را اگر بیان و منتشـر کنـم گلوگاهم را خواهند برید[، و این وارثان مأمور 
بـه کتمـان این علوم اند، و خود او برایمان حکایت می کند که در سـال 594  ه  ق 
سـّری از اسـرار الهی را در فاس فاش کرده و بدین سـبب مورد عتاب واقع شده 

اسـت3، و به این شعر تمّثل جسته:
ــُه ــی َرَددُت ــرِّ َلیَل ــن ِس ــَتخِبٍر َع َیقیـِنو ُمس ِبَغیـِر  َلیَلـی  ِمـن  ِبَعمیـاَء 
ــا« َامیُنه ــَت  َفَان ــا  رن »َخبِّ ــوَن:  رُتُهـم -- ِبَامیـِن4یُقُول و َمـا َانـا -- ِان َخبَّ

)فتوحات مکیّه، 11، 363(

1. به عنوان مثال بنگرید به فتوحات مکیّه، الشهادة االولی، ج 1، ص 163 به بعد، چاپ عثمان 
یحیی، قاهره، 1392ه  ق/ 1972 م.

2. صحیح بخاری، ج 1، کتاب العلم، باب 42.
3. فتوحات مکیّه، ج 2، ص 348، چاپ دارالکتب العلمیه، مصر، 1329.

4. »چه بسا که از من راز لیلی پرسیده اند و من به سخن سربسته و گمراه کننده ایشان را دربارۀ او 
به اشتباه انداخته ام. به من گویند که او همۀ رازهای خود را به امانت نزد تو سپرده است و تو 
گاهی دهم، من اگر راز او را فاش کنم امین  از اسـرار او باخبری و خواهند که من ایشـان را آ
و رازدار نخواهـم بود« )ترجمۀ اسـتاد جالل الدین همایـی، مصباح الهدایة و مفتاح الکفایه، 

چاپ استاد همایی، تهران، 1367، ص 212، پانویس 1(. ــ م.
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سـپس شـیخ راجع به قصور زبان و ناتوانی الفاظ و عجز آن ها از بیان علوم 
اسـرار و مخاطبات و مکاشـفات هشـدار می دهد. از همین روسـت که، تا آنجا 
که توان و طاقت بشـری اجازه می دهد، هیچ گونه گریز و گزیری از به کار بردن 
رمز و لغز و اشارت و تلمیح نیست و ابن عربی در مقام رفع این شک و شبهه ها 
خواننـدۀ خـود را بـا آن هـا تنها نمی گـذارد بلکـه او را نصحیت می کند بـه اینکه 
یر آن ها باشد  دسـت از ظاهر الفاظ »مشـکل« بردارد و در پی معنای پنهان در ز
که فقط و فقط همان مقصوِد بالعلم1 است، و از همین روست که ناچار می شود 
دیوان ترجمان االشـواق خود را شـرح کند تا برای خواننده اش روشـن شـود که 
مسـئله در اینجا مسـئلۀ رمزی اسـت که خود آن مقصود اسـت و داللت لفظی 

وضعـی به هیچ رو با آن مطابقت ندارد.
محّققی که در درون این طرح و نقشۀ نظام مند در پی بررسی مسائل و معارفی 
باشـد که ابن عربی عرضه کرده اسـت هرگاه در متن آثار او به مشـکلی برمی خورد 
کـه نظیـری برای آن در شـریعت نمی یابد با تکفیـر او خود را به خطـر نمی افکند، 
وِااّل همچـون کسـی اسـت که کل این ضوابط و هشـدارها و تنبیهاتـی را که مؤلف 
به عمـد و بـا حرص و ولع تمام در فتوحات مکیّه آورده اسـت بـه دیوار می کوبد، و 
حتی شـهادت وی را که حاوی عقیدۀ او در الهیات و نبوات و سـمعیات و مطابق 
عقیدۀ اهل سـنت و جماعت اسـت تکذیب می کند. از این روست که خودداری از 
اظهار رأی و عقیده در این زمینه به احتیاط نزدیک تر است و مانع از افتادن به دامن 

1. به عنوان مثال بنگرید به این قصیدۀ زیبای وی که آن را با مطلع ذیل آغاز می کند:
مـاکّل مـــا َاْذُکـــُرُه ِمـــن َطَلـــٍل کّل  مغـاٍن  او  ُربـوٍع  او 

و در آن ده هـا واژه ماننـد ابـر و شـکوفه و ورق الحمام )ورق الطیر( و ماه تمام و خورشـید و 
رعد و برق و باد و راه و کوه  و خیمه  و تپه و اسب و باغستان و باران را برمی شمرد و در آخر 

می گوید:
علویـــٌة قدســـیٌة  َقَدمـاصفـــٌة  ِلصدقـی  اّن  َاعَلمـْت 
َتْعَلمـاَفاْصــِرِف الخاطَر َعــْن ظاهرها حّتـٰی  الباطـَن  اْطُلـِب  و 
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گناه تکفیر مؤمنان می شود. شاید دانشمندان قدیم که در آنچه به مشکالت میراث 
فکری و معرفتی شـیخ اکبر مربوط می شـد از اظهارنظر خودداری می کردند به این 
اشـکاالت در ضمن چنین ضوابطی و در پرتو آنچه اصول و قواعد اسـالمی ایجاب 
می کرد، یعنی اتخاذ موضع خودداری از اظهارنظر در چنین مواردی، نظر داشتند.

ابن عربی مردم را به پذیرش آنچه اصحاب مکاشـفات می گویند ملزم نمی کند، 
ولی آنان را از تکذیب بی دلیل و برهان ایشان برحذر می دارد: 

هـرگاه )صاحب سـّری( چیزی آورد که عقل آن را روا می شـمرد و شـرع در 
بـاب آن خامـوش بود، اصاًل و ابدًا ما را نرسـد کـه آن را انکار کنیم و در قبول 
آن مخّیریـم ... اگـر آنچه آورده بود حـق بود ... می پذیریم وِااّل آن را در بقعۀ 
امور ممکنه می گذاریم و در باب گویندۀ آن چیزی نمی گوییم، زیرا که ]گفته[ 
شهادتی است مکتوب که از بابت آن مورد سؤال قرار خواهیم گرفت. خداوند 

لون« ]زخرف: 19[. 
َ
متعال فرموده: »َسُتکَتُب َشهاَدُتُهم و ُیسأ

و پیـش از آن می گویـد: »و اما مرد خردمند دانا که خیرخواه خویشـتن اسـت آن 
را رد نمی کند بلکه می گوید: این در نظر من می تواند راسـت یا دروغ باشـد.«1

این کتاب که آن را از روی اصل فرانسوی و هم ترجمۀ انگلیسی اش ترجمه کرده و 
به خوانندگان عرب زبان تقدیم می کنم در زمرۀ معدود کتاب هایی اسـت که تبیین و 
توضیح مفهوم والیت و گشودن بسیاری از رازهای این مفهوم کانونی در نوشته های 
ابن عربی را، از بای بسـم الّله تا تای تّمت -- طی تحلیل علمی کاماًل دقیقی -- بر 
عهده گرفته است. مؤلف با حضور منحصربه فرد و خاصش در قلمرو میراث شیخ 
اکبر توانسته است صفحات فراوانی را روشن سازد که در نظر کثیری از دانشمندان 
و پژوهنـدگان تاریک و مجهول می نموده اسـت. خواننـده را این قدر بس که بداند 
اسـتاد میشـل شـوتکِیویچ، نویسـندۀ کتاب، نیم قرنی است که بر سـر خوان آثار و 

1. فتوحات )چاپ عثمان یحیی( 1، 140-141.
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مکتوبات ابن عربی نشسـته اسـت، می خواند و می کاود و با صبر و شکیبایی ای که 
کم تر نزد پژوهندۀ عصر ما به هم می رسـد غوامض آن را می گشـاید. کتاب حاضر 
پژواکی حقیقی از مقدار و مرتبۀ معرفت موشکافانۀ مؤلف به زوایا و خفایای میراث 
شـیخ اکبر و اغراض و مقاصد اندیشـه و عقیدۀ او دربارۀ تصوف و علی الخصوص 
در باب مفهوم والیت است. خواننده در این کتاب آثار مصاحبت طوالنی نویسنده 
بـا آثار شـیخ اکبر، در متون و شـروح، از جنبۀ سـیر پیدایش و تحـول را در خواهد 
یافت. کتاب حاضر در آن واحد در دو میدان به مبارزه می پردازد: از یک سـو غبار 
غلیظ نشسـته بر دیدگاه ها و آرا و عقاید و مقوالت معرفتی وی را می افشـاند و از 
جانـب دیگـر آن را از قید و بند فهم ها و دریافت های نادرسـتی که طی زمانی دراز 
حول آن متراکم شده است می رهاند و سپس درصدد بازسازی میراث شیخ به نحو 

صحیح و چنان که خوِد شیخ خواسته بود برمی آید.
می ماند اینکه بگویم بر حسـب منطق طبیعی اشـیا این امید هسـت که غربیان 
از طریق خود ما و ثمرات قلم خود ما مشرق زمینیان ]عرب زبان[ اوج های معنوی 
و روحانـی مـا را دریابنـد و از رهگذر نوشـته ها و تحقیقات و تحلیل های کسـانی 
کـه در دامـن همین میراث بالیده اند به اعتقادات معنـوی آنان پی  ببرند. این کتاب، 
بـه دور از هرگونـه تعصـب له یا علیه شـیخ اکبر، بی گمان در دسـت خواننده چراغ 
پرنـوری خواهد شـد که آنچه را پیش از ایـن در میراث ابن عربی مجهول مانده بوده 
اسـت روشن می سازد، خواه خوانندۀ آن به ابن عربی حسن ظن داشته باشد و خواه 
سـوءظن، و در هـر دو حالـت آنچـه اهمیـت دارد درک و فهم خوب و درسـت آن 

چیزی است که این بزرگمرد الهام یافته می گوید.
احمد الطّیب
رئیس دانشکدۀ اصول دین دانشگاه االزهر - اسوان
اقصر، 6 جمادی اآلخر 1419/ 1998
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امام جعفر صادق علیه السالم:
 من دخل فی الوالیة دخل فی بیت االنبیاء
)کلینی، الکافی، ج 1، ص 412(

***
پس به هر دوری ولی ای قائم است
تـا قیامـت آزمایـش دائـم اسـت

مثنوی موالنا

کتابـی1 کـه ترجمـۀ آن تقدیـم می شـود اثـر محققانۀ دسـت اولی اسـت در بررسـی 
تاریخی و تشریح یکی از مهم ترین مفاهیم در قلمرو عرفان و تصوف، یعنی مفهوم 
»والیت« و ابعاد مختلف آن به ویژه موضوع »ختم والیت« و ارتباط آن با »نبوت« 
از دیـدگاه ابن عربی، به قلم اسـتاد میشـل )علی( شـوتکِیویچ، یکـی از بزرگ ترین 
متخصصـان عرفـان ابن عربی در سـطح جهانـی در عصر ما. اصل کتـاب به زبان 
فرانسـوی اسـت و اهمیت و شـهرتش موجب شده اسـت به چندین زبان از جمله 

1. Michel Chodkiewicz, Le Sceau des saints: prophétie et sainteté dans la doctrine 
d’Ibn Arabî, Paris, Gallimard («Bibliothèque des sciences humaines», 86), 1986; 
édition revue et augmentée, Paris, Gallimard («Collection Tel», 394), 2012.
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انگلیسـی و ایتالیایی و عربی و ترکی ترجمه شـود. ترجمۀ فارسی بر اساس ترجمۀ 
عربِی استاد احمد الطیب -- از شخصیت های دینی و فرهنگی برجستۀ معاصر در 
مصر که در دهه های اخیر چند سـالی شـیخ االزهر هم بوده -- انجام یافته که مورد 
تأیید نویسنده هم قرار گرفته و بر آن مقدمه نوشته است و در پاره ای از موارد مبهم 

به ترجمۀ انگلیسی1 کتاب هم مراجعه شده است.
نویسندۀ کتاب، میشل )علی( شوتکِیویچ )2020-1921(، در یادداشتی خود را 

چنین معرفی کرده است:
در طول عمرم سه کار انجام داده ام:

1. پدر خانواده ای با هشت فرزند هستم.
2. کارمند و سپس مدیرکل یکی از مؤسسه های انتشاراتی بزرگ پاریس به نام 

دوسویل )de Seuil( بوده ام.
3. پژوهشگر و سپس استاد دانشگاه در تاریخ تصوف اسالمی در مدرسۀ عالی 

مطالعات تطبیقی علوم اجتماعی )EHESS( در پاریس بوده ام.
و اکنون دوران بازنشسـتگی را می گذرانم و با جد و جهد و نشـاط بسیار یکسره به 

مطالعه و پژوهش مشغولم.
شـوتکِیویچ در جوانی و در بحبوحۀ جنگ جهانی دوم با خواندن کتاب بحران 
دنیای متجدد از رنه گنون و سپس دیگر آثار او دچار تحولی روحی شد و بعدها از 
رهگذر آشـنایی با میشـل ولسان اسـالم آورد. از آغاز دهۀ 1950، مطالعه و بررسی 
آثـار ابن عربـی و دیگـر آثـار عرفانی برای او بـه کاری فکری و معنوی تبدیل شـد. 
کار حرفـه ای او در وهلـۀ اول ویراسـتاری و سـپس تدریس بود. در سـنین جوانی 
به انتشـارات فرانسـوی دوسویل در پاریس پیوست و در سـال های 1979 تا 1989 
رئیـس و مدیرعامـل آن مؤسسـه شـد. کار او به عنوان ناشـر باب آشـنایی و ارتباط 

1. Traduction anglaise: Seal of the Saints: Prophethood and Sainthood in the Doc-
trine of Ibn ʿArabī, trad. Liadain Sherrard, Cambridge, The Islamic Texts Society 
(«Golden Palm Series«), 1993.
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بـا پژوهندگان دانشـگاهی برجسـته را به رویش گشـود و توانایی علمی و وسـعت 
فوق العادۀ دانش و اطالعاتش دربارۀ اسالم، تصوف و به ویژه ابن عربی مایۀ اعجاب 
و ستایش آنان شد. در سال 1989 از انتشارات دوسویل بازنشسته شد و در مدرسۀ 
عالـی مطالعات تطبیقی علـوم اجتماعی به تدریس پرداخـت. دیرزمان از فعالیت 
علمی اش در مقام تدریس نگذشـته بود که در سـال 1994 بازنشسـته شـد و از کل 

فعالیت هایش دست کشید و تمام وقت خود را وقف مطالعات شخصی کرد. 
حاصـل مطالعات گسـتردۀ شـوتکِیویچ در قلمـرو تصوف اسـالمی و تاریخ آن 
به طـور عـام و اندیشـه ها و آثـار ابن عربی به طور خـاص، و نیز سـفرها و مراودات 
علمی فراوانش به عنوان ناشـر و پژوهشگر و مشارکت در همایش های مختلف در 
سراسر جهان و به ویژه فرانسه، چند کتاب معتبر و انبوهی مقاالت ارزشمند است 
که فهرستی از آن ها در ادامۀ این نوشته آمده است. محور آثار او ابن عربی و تعالیم 

اوست و نوشته هایش مقدمه یا کلید فهم و درک آثار او.

کتابشناسی
1. کتاب ها:

ʿAbd al-Qādir al-Ǧazāʾirī, Émir Abd el-Kader: écrits spirituels, 
présentés et traduits de l’arabe par Michel Chodkiewicz, Paris, 
Éditions du Seuil, 1982.

Awḥad al-Dīn Balyānī, Épître sur l’Unicité Absolue, présentation 
et traduction par Michel Chodkiewicz, Paris, Les Deux Océans, 
1982.

Ibn ʿArabī, Les Illuminations de La Mecque: textes choisis, dir. 
et trad. Michel Chodkiewicz avec la collaboration de Cyrille 
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*** 

کتاب حاضر با وجود حجم متوسـطش اثری اسـت بسـیار پرمایه و عمیق که تتبع 
وسیع را با تحلیل دقیق همراه کرده است و همانند هر نوشتۀ اصیل دیگری به آسانی 
دیدار نمی نماید و از خواننده، بجز داشتن پاره ای معلومات پایه ای در زمینۀ عرفان 

و تصوف، انتظار انس و آهستگی و دوباره یا چندباره خوانی دارد.
از ایـن رو مترجـم الزم دیـد در همیـن آغاز با مـروری کوتاه بـر محتوای کتاب 
خواننده را با سـیمای کلی کتاب و خطوط اصلی مطالب آن آشـنا سـازد. اما پیش 
از آن چنـد نکتـه در باب اهمیت و امتیازات کتاب بگوییم.1 نخسـتین امتیاز کتاب 
در تسـلط رشـک برانگیز مؤلـف بر زبـان عربی و فهـم دقایق آن و ترجمـۀ انبوهی 
متن های دشـوار عرفانی از این زبان به زبان فرانسـوی و رفع ابهام از آن ها جلوه گر 
اسـت. دومین امتیاز کتاب طرح و تشـریح مفهوم پیچیـده و بحث انگیز »والیت« 
در چارچوبـی تـازه و نفوذ بـه ژرفای آن و تحلیل و تبیین ماهیـت »ولی« و کارکرد 
هستی شناختی آن است با پرهیز از طرح بحث در چارچوب سنتی ای که موافقان و 
مؤیدان و هم مخالفان و ناقدان طی قرن ها در حصار آن گرفتار بوده اند. چارچوب 
تازه ای که نویسنده برای پژوهش خود انتخاب کرده البته چندان هم تازه نیست بلکه 
بازگشـتی اسـت به طـرح و چارچوبی که ابن عربی برای تبییـن و توجیه این مفهوم 
پی ریزی کرده بود و مغفول مانده بود. نویسنده در این چارچوب تازه به جست وجو 

1. در معرفـی خـط سـیر اجمالـی مطالب کتاب و بیـان امتیـازات آن از مقالۀ خانم دکتر سـعاد 
 الحکیـم با این مشـخصات: »الوالیة الصوفیه«، التراث العربـی، رمضان و ذوالحجه 1409، 

ش 35-36، نیز استفاده شده است.




