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  چكيده
آور ابن عربي  در نوشتار حاضر، نخست به تأثير شگفت

بر صدرالمتألهين اشاره شده كه در موضوعات حكمي 
. و عرفاني ابداعي خود به سخن او استشهاد شده است

 مفاتیح، اسفاربررسي آثار عمدة صدرالمتألهين، مانند 
 فتوحات مکیةنگاهي به و نيز  الشواهد الربوبیة، الغیب

دهد كه هر دو در  ابن عربي نشان مي فصوص الحکمو 
حل مسائل پيچيده، از كشف و شهود سخن گفته و 
مندرجات آثار خود را الهام غيبي و خود را مأمور 

ابن عربي در اغلب آثار خود، از . اند اظهار آنها برشمرده
 هاي منطقي متداول سو مطابق با معيارها و ميزان يك
انديشد، اما از سوي ديگر، كشف و شهود را  مي

. شمارد ترين معيار و محك آگاهي و شناخت مي اصيل
صدرالمتألهين نيز بر اين باور است كه براي دريافت 

بايست افزون بر سالمت فطرت،  الهامات غيبي، فرد مي
شرح صدر، تيزهوشي و سرعت فهم همراه ذوق 

و نوري از كشفي، مشمول عنايت الهي قرار گيرد 
جانب خداوند تابيده شود تا او را همچون چراغي، 
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كشف، شهود، عرفان، الهام غيبي، ابن  :واژگان كليدي
 .عربي، صدرالمتألهين

                                                                                 
 . ور اصفهانپيام ناستاديار دانشگاه.  

alireza_jalali26@yahoo.com 

Alireza Jalali 

Abstract 
In the present article, first, we highlight Ibn 
Arabi's surprising influence on 
Sadrolmote'allehin. This is such that the latter 
has referred to the former in his most innovative 
aspects of his wisdom and mysticism. The study 
of the major works of Sadrolmote'allehin, such as 
Asfar, Mafatih Alghyb, Shawahid AL-
Rububiyah...., as well as a look at Futuhat al-
Makkiyya and Ibn al-Arabi’s Fusus al-Hikam 
suggests that both of them, in solving complex 
problems, have spoken of discovery and 
intuition; they have described their works as 
inspirational and regard themselves as 
inspirational agents of their statements.Ibn Arabi, 
in his works, on the one hand, contemplates in 
accordaance with the commonly used logical 
criteria and criteria, but, on the other hand, sees 
the discovery and intuition as the most genuine 
criterion of awareness and understanding. 
Sadrolmote'allehin also believes that in order to 
receive occult inspirations, one must, in addition 
to having the health in his nature, have 
broadmindedness, acumen, and the speed of 
understanding along with discovery, and be 
subject to Divine providence, so that a light 
would be sent from God to make him shine like a 
lamp. 

Keywords: mystic discovery, mysticism, occult 
inspiration, Ibn Arabi, Sadrolmote'allehin. 
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  مقدمه
حكمت متعاليه بيانگر نوعي رويكرد عرفاني است، 
رويكردي كه فيلسوف را به سوي تفكر متعالي در 

اوج اين رويكرد به حكمت . دهد ق ميحكمت سو
عرفاني صدرالمتألهين  ـ  توان در انديشة فلسفي را مي

يافت كه تحت تأثير انديشة عرفاني ابن عربي، با 
  .شود عرفان آميخته مي

ابن عربي و مالصدرا، هر دو از اقطاب و اعيان 
. گذاران حكمت در عالم اسالم هستند و از بنيان

أسيس كرد و دومي حكمت اولي عرفان نظري را ت
ابن عربي در قدرت تخيل، . متعاليه را بنيان نهاد

نوآوري و ابداع، همچنين در شدت نفوذ و تأثير 
كلمه و كثرت پيروان بر صدرا برتري داشت اما 
صدرا در زهد، پارسايي، احترام به احكام دين، 
التزام به ظاهر شريعت و تقيد به عقل و برهان بر 

  .افتابن عربي تقدم ي
بيان اين نكته مهم است كه بخش بزرگي از 
حكمت متعالية صدرا ارتباطي تام و تمام و پيوندي 
استوار با عرفان نظري ابن عربي دارد، حسن اعتقاد 

اي است كه در  و اعتمادش به ابن عربي در مرتبه
ترين موضوعات حكمي و  ترين و ابداعي بنيادي

م وي عرفاني، با تجليل و تعظيم تمام از كال
از . كند جويد و به آن استشهاد مي استمداد مي

آيد كه او با تأليفات متعدد و  مطالعة آثار صدرا برمي
فتوحات ويژه با دو اثر مهم او  انبوه ابن عربي، به

. آشنايي كامل داشته است فصوص الحکمو  مکیه
بيشتر بوده  مكيه فتوحاتالبته آشنايي و انس با 

خوبي  كتاب عظيم بهاست، از همة ابواب اين 
 فصوصاطالع داشته و از شروح بسيار كه بر 

را در اختيار داشته و  شرح قیصرینوشته شده ظاهراً 
در آثارش به مقتضاي حال، مطالبي از آن و گاهي 

  .هم بدون ذكر نام وي، آورده است
مالصدرا در اكثر مسائل عرفاني و فلسفي با ابن 

چنانكه پس  عربي اتفاق عقيده و وحدت نظر دارد
از طرح مسئله، نقل عقايد، ذكر ادله و اظهار عقيدة 

خود، كلمات و عبارات ابن عربي را با تجليل و 
تكريم، به عنوان شاهد، مويد، دليل و سند نهايي 

  ).371: 1387جهانگيري، (كند  ذكر مي
در مواردي نيز كه ظاهر سخنان ابن عربي را با 

بيند، به  ر ميظاهر شريعت و با آراي خود ناسازگا
خاطر حسن ظن نسبت به وي، آن كلمات و عبارات 

كند تا آنها را موافق  اي توجيه و تفسير مي را به گونه
  ).2/259: 1379شيرازي، صدرالدين (نمايد 

  ديدگاه مالصدرا نسبت به عرفا. 1
و » الحکماء االیمانیون«صدرا از عرفا با عنوان 

را در ه فبرد و اين طاي نام مي» االفاضل الربانیون«
مرتبه و مسلك و دليل و ذوق از حكماي اقدمين 
همچون سقراط، فيثاغورث، انباذقلس، اغاثاذيمون 

چنانكه در . داند و افالطون الهي باالتر و برتر مي
ِاّن ربک ُهو یفصل َبینهم یوم القیامه «تفسير آية كريمة 

کما هو عند ... « :نويسد مي» فیما کانوا فیه یختلفون
هی و الرواقیین و ائمتهم االقدمین سقراط و افالطون االل

اخری ة فیثاغورس و انباذقلس و اغاثاذیمون و عند طایف
و َامتن دلیًال و اجلی ذوقًا و  هم اعلی مرتبة و َاّدق َمسلکاً 

أثق برهانًا و َارفع فطرًا، و هم الحکما االیمانیون و 
االفاضل الربانیون کابی یزید البسطامی  و سهل التستری 

 »...الجنید البغدادی و محی الدین االعرابی و تابعیهم و
  ).6/125: همان(

اما در ميان پيشينيان و معاصرانش از فيلسوفان 
حكما و عرفاي اسالمي  اعم از غربي و  يوناني و

اي مانند ابن عربي تعلق  شرقي به هيچ عالم و فرزانه
خاطر و اعتقاد و اعتماد نداشته است كه در آثار و 

هايش با تجليل و تعظيمي شكوهمند همچون  نوشته
العارف النوراني و المكاشفات الصمداني، الشيخ 

يا بعض ) 418: 1363، همو(الكامل المكمل 
و ) 2/269: 1379، همو(المحققين من اهل الكشف 

و العارف ) 9/45: 1981، همو(قدوه المكاشفين 
الرباني از وي نام برده و كلمات و عبارات او را در 

ييد عقايد فلسفي و عرفاني خود با احترام فراوان، تأ
آور نقل كرده و گاهي  حسن ظن و اعتمادي شگفت
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هم براي تبيين و تثبيت عقيده و قول خود، بدون 
اينكه از خود يا ديگران چيزي بنويسد و دليل و 
شاهدي بياورد، تنها به اين دليل كه كالم ابن عربي 

فا كرده است اكت» ةمحقق عند ذوی البصیر«كالم 
  ).7/50: همان(

جالب است كه صدرا در حسن ظن به ابن 
كه همچون برخي از  رفتهعربي تا آنجا پيش 

علماي شيعة اماميه مانند شيخ بهايي، ميرزا محمد 
اخباري و قاضي نوراهللا شوشتري، او را شيعة 

؛ )484: 1383جهانگيري، (انگارد اثناعشري مي
پس از اشاره به خود  شرح اصول کافیچنانكه در 

شيخ بهايي از باب سيصد و شصت سوم  ملخص
) ع(كه دربارة معرفت وزراي مهدي  فتوحات مکیه

است، با تجليل و تعظيم از ابن عربي با عنوان 
تمام آن باب را وارد » الشيخ العارف المحقق«

و نحن نذکر بعینه ِمن «: نويسد سازد و در پايان مي مي
  ).7/50: 1981شيرازي، صدرالدين (» غیر حذف ِشی

مالصدرا نه تنها به حكمت و عرفان ابن عربي 
اعتقاد و اعتماد داشته بلكه طبع شعر او را نيز 

در تفسير سورة يس آنجا كه آية . ستوده است
را مورد بحث قرار » و الشعرا یتبعهم الغاوون«كريمة 

دهد او را در طبقة حكماي مقبولين، امثال ابن مي
الدين يحيي بن حبش  سينا، ابونصر فارابي، شهاب

سهروردي و در رديف شاعران نامداري همچون 
ترين  ق، بزرگ632متوفاي (ابن فارض مصري 
الدين مولوي  و جالل) زبان صوفي شاعر عرب

گوي، سنايي، عطار و  تواناترين صوفي شاعر پارسي
  ).5/336: 1379، همو(سعدي قرار داده است 

  حركت جوهري. 2
ا، جهان را مانند مالصدرا به پيروي از عرف

دانست كه مدام در حال حركت و  اي مي رودخانه
به عقيدة او حركت، چيزي جز تجديد . سريان است

و تجدد مدام عالم در هر لحظه نيست، نه فقط 
اعراض، بلكه خود جوهر عالم نيز همواره در 
حركت و صيرورت و به عبارت ديگر، در نوزايي و 

كه خداوند جهان  اين انديشه. نوآفريني مداوم است
آفريند، نزد  كند و از نو مي را در هر آن نابود مي

  :  گويد مولوي مي. بيشتر عرفا وجود داشته  است
  شود دنيا و ما هر نفس نو مي

  خبر از نو شدن اندر بقا  بي
  رسد عمر همچون جوي نونو مي

  نمايد در جسد  مستمري مي
تمام موجودات عالم در ). 27: 1378مولوي، (

جوي كمال هستند و براي غلبه بر نقص خود جست
. برند همواره در سير تغيير و صيرورت به سر مي

آفريند تا نواقص را  خداوند در هر آن تجليات تازه مي
  .بزدايد و كماالت جديد براي موجودات پديد آورد

مالصدرا براي تأييد و تثبيت اصل اصيل 
حكمت خود، يعني اصل حركت جوهري هم از 

گيرد و و فتوحات ابن عربي كمك مي مكاشفات
كند؛ براي نمونه در تفسير سورة فاتحه، استشهاد مي

پس از اشاراتي متعدد » اهدنا الصراط المستقيم«آية 
بر اينكه ابن عربي پيش از او قائل به حركت 

و با » تأييد استبصاري«جوهري بوده، با عنوان 
ُد ما و مما ُیوی« :نويسد تجليلي شكوهمند از وي مي

اّصلناه و یوِکُد ما قررّناه من الحرکة الجوهریة و السلوک 
الباطنی لالنسان و غیره من االکوان، قول الشیخ االلهی و 
العارف الّربانی فی الفتوحات المکیة فی باب تقلیب 

  ).1/110: 1379شيرازي، صدرالدين (» باطن االنسان

  ادبيات مشترك مالصدرا با عرفان. 3
د، براي حل بسياري از مالصدرا در آثار مهم خو

مسائل پيچيدة فلسفي، آشكارا از انكشاف معنوي 
خود سخن گفته و مندرجات آثارش را الهام غيبي 
و خويشتن را مأمور اظهار آنها برشمرده است، 

، به صراحت چنين مفاتيح الغيبچنانكه در مقدمة 
َقد َصَدَر َامُر ِمن آمِر قلبٍی و وردت ِاشاره من ... « :آورده

ر قلبی قد َنَفَذ ُحکُمُه و َجَزَم و َجری قضائُه َخَتَم به ِس 
الهیه و اظهاُر مسائل من علوم قرانیة  اعالُن طائفة ِمن ُرموزِ 

هی لُعمری، عیون ... ةو اشاراِت نبویة و اسرار ایمانیّ 
الحقایق االلهیة و کنوُز المعارف الربانیة ینکشُف ِمنها 
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نها مجامع جوامع بدائُع مسائل العرفان و یتشّعُب م
  ).2-3: 1363، همو( »...الحکمة و البرهان

اي از اشارات  فرماني از فرمانرواي قلبي و اشاره
اي از  غيبي صادر گرديده و به ظاهر نمودن دسته

رازهاي الهي و آشكار نمودن مسائلي از علوم قرآني 
  .و اشارات نبوي و اسرار ايماني فرمان داده است

نيز  الشواهد الربوبیهع در نظير همين معاني بدي
قسم به جان ... « :چنين است خالصةكه شده بيان 

خودم مطالبي كه در اين كتاب تحرير يافته، انواري 
است ملكوتي كه در آسمان قدس و واليت 

چون امر و فرمان از ناحية غيب بر ... درخشيد مي
قلب من وارد شد و از جانب آن عالم به من اشاره 

آن اسرار را به علت حكمتي كه  شد كه قسمتي از
بر اثر كثرت مراجعه ... بر ما مخفي است اظهار كنم

به ... و دريافت افاضه و رحمت الهي » امر«به عالم 
مسائل شريف و غوامض لطيفي دست يافتم كه 

ناچار امر آمر غيبي ... اند ديگران به آنها واصل نگشته
نمودم و را امتثال كردم و به تحرير اين مسائل اقدام 

دامن سعي و كوشش و جديت را به ميان زدم و 
بدان گونه كه از عالم غيب به من فرمان دادند آن 
... مسائل را در اين كتاب به رشتة تحرير درآوردم

بر اساس اين عبارت، مالك ). 4- 5: 1385، همو(
  . است» عالم امر«متعالي بودن حكمت، اتصال به 

عرشيه،  تعابيري همچون برهان عرشي، حكمه
توحيد عرشي ) 13: همان(شروق نور لزهوق ظلمه 

و مانند آنها بيانگر همين حقيقت اتصال ) 100: همان(
  .است» عالم امر«و ارتباط با عالمي ديگر به نام 

به نوعي بينش » عالم امر«انسان بر اثر اتصال به 
يابد كه متمايز از  و نگرش متعالي دست مي

به عالم امر موجب  اتصال. هاي متعارف است نگرش
تمايز حكمت متعاليه و حكيم متعالي از حكمت 

هاي عقل  دريافت. شود متعارف و حكيم متعارف مي
، هيچ تعارضي با »عالم امر«بشري بر اثر اتصال به 

  .كند هاي ديني پيدا نمي وحي و آموزه
وي بر اين باور است كه چون روح انساني يك 

متحيز در حقيقت عقالني است و حقايق عقلي، 
اجسام و قابل تصور در اجسام و قابل تصور با 
حس و وهم نيستند، انسان علوم و معارف را با 

كند  جوهر عقلي خويش از عالم امر دريافت مي
  ).66-67: 1363همو، (

  ربعهاأل  سفاراأل .1ـ3
 اسفار اربعهترين اثر مالصدرا كتاب  گمان مهم بي

ابن سينا و  المعارف مشائي است كه حد واسط دائره
. مجموعة عظيم علوم باطني ابن عربي است

شامل  اسفارگويد  مي اسفارمالصدرا در مقدمة 
السفر من . 1: چهار مرحله و منزل سلوك است

. 3السفر بالحق في الحق، . 2الخلق الي الحق، 
السفر بالحق . 4السفر من الحق الي الخلق بالحق و 

مؤلف از  استفادة). 1/13: 1981همو، (في الخلق 
توسط مؤلف به سبب معنايي  اسفار اربعهعنوان 

است كه او براي روش و غايت كار فلسفي خويش 
از ديدگاه او در حكمت راستين، . شناخته است مي

كنندة  ناپذير و كامل برهان و كشف دو وجه جدايي
و ديگر آثار خود از  اسفاروي بارها در . يكديگرند

ريقة شهود درآميختن روش شناخت فلسفي و ط
گويد و به طالب حكمت توصيه  عرفاني سخن مي

كند كه پيش از خواندن كتاب به تزكية نفس  مي
مدت « :گويد مي اسفاربپردازد و در همان آغاز 

گيري به سر بردم و به سوي  زماني در انزوا و گوشه
االسباب تضرع فراواني داشتم تا اينكه جانم  مسبب

لبم سرازير شد و مشتعل گشت و انوار ملكوت بر ق
بر اسراري آگاهي يافتم كه تا كنون اطالعي از آنها 
نداشتم و رموزي بر من منكشف شد كه با برهان 

بلكه آنچه از اسرار الهي و . مكشوف نشده بود
حقايق رباني را كه قبالً با برهان آموخته بودم، با 

آنگاه . تري با مشاهده و عيان ديدم حقايق افزون
  ).1/8: همان(ون يافت عقل راحتي و سك

  رسالة سه اصل. 2ـ3
ين كتاب يكي از آثار صدرالمتألهين به زبان ا
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فارسي است كه دربارة سير و سلوك، تكامل 
اخالقي، كشف علوم حقيقي و نيز موانعي كه در 
نيل به وصال به حقيقت در راه سالك نهاده شده 

هايي كه  به نظر او موانع و حجاب. باشد است، مي
دم را از ادراك و كسب آن علم محروم اكثر مر

دارد، مشتق از سه اصل است كه به مناسبت آن،  مي
  .ناميده است اصل سهاين رساله را 
جهل است به معرفت نفس كه او  :اصل اول
  .است حقيقت آدمي
حب جاه و مال و ميل به شهوات و  :اصل دوم

  .لذات و ساير تمتعات
تسويالت نفس اماره است و  :اصل سوم

دليسات شيطان مكاره و لعين نابكار كه بد را نيك ت
  ).25: 1377، همو(نمايد  و نيك را بد مي
مشتمل بر مطالب مهم و مباحث  رسالۀ سه اصل

لطيف و دقيق عرفاني، علمي و اخالقي است و در 
هر مبحثي صدرالمتألهين، از آيات قراني، احاديث 

تار و گف) ع(، ائمة اطهار )ص(و اخبار پيغمبر اكرم 
و اشعار بزرگان عرفان مانند عطار، سنايي، مولوي، 

شواهدي آورده و ... حافظ، شيخ محمود شبستري و
). 26: همان(براهين خود را با آن مزين نموده است 

در مقدمة اين كتاب با استشهاد دو بيت از حافظ 
گويم  گويد آنچه مي باز هم مي) بدون آوردن نام او(

ام و بار دگر  ا گفتهباره: از عالم رباني است
پويم  گويم كه من دلشده اين ره نه به خود مي مي

اند هر چه استاد  در پس آينه طوطي صفتم داشته
در فصل سوم ). 38: همان(گويم  ازل گفت بگو مي

بدان كه آدمي اگر چه به جهت كثافت «: گويد مي
بدن از جنس بهايم و انعام است، اما از ايشان ممتاز 

اش مستعد فيضان روح  وح نفسانياست به آنكه ر
و اگر چه به جهت لطافت نفس با . قدسي است

ها مساهم است، اما از ايشان بدين  مالئكة آسمان
تواند برآيد، و  صفت ممتاز است كه به هر طور مي

شايد گرايد و سير در مقامات  به هر صورت كه مي
كوني و تطور در اطوار ملكي و ملكوتي و معارج 

  ).79: همان(» ...كند حاني مينفساني و رو

  اشعار مالصدرا. 3ـ3
در واقع مالصدرا، پس از كسب علوم و معارف 
و درك فيض از محضر بزرگاني چون ميرداماد و 

ها رياضت و تهذيب نفس به  شيخ بهايي و سال
شيوة سالكان طريقت و طالبان راستين حقيقت، در 
عرفان و حكمت الهي به مقامات معنوي شامخي 

و به يمن اعلي ) 475: 1365نصر، (آمده  نايل
مراتب قابليت و صفاي طويت، از شعشعة پرتو 
ذات، دل و جان او روشن و از جام تجلي صفات 

اي  به بادة عشق الست سرمست گشت؛ او منظومه
بيت آن بر  2150به سبك و بحر مثنوي سروده و 

در اين ابيات نيز، تجارب و . جاي مانده است
  :كند خود را بيان مي مكاشفات عرفاني

  ساقيا بر كف نهم جامي كزو
  كشف گردد راز گيتي مو به مو

  ساقيا از مي  دلم را ده حضور
  فارغم گردان ز حور و از قصور

  چون حضور دل شود كس را مقام
  ...فارغ آيد از بهشت خاص و عام

  اولياء را جذبة حق همچنين
  كشد تا سوي اعلي عليين  مي

  الست ها مستند از جام مست
  از سقا هم ربهم گشتند مست

  غش است  ها گرچه صاف و بي اين سخن
  دالن را ناخوش است ليك افسرده

  شمار باشد اسرار درونم بي
  گزار ليك كم بينم درون حق

  تا بيفروزم زمان از گفت دل 
  ...پس كنم از دل زبان را مشتعل

  بنده را باري بحمداهللا درون
  از فسونپاك گشت از رزق و جاه و 

  نور حكمت بس بود تزيين من
  نيست زرق و مكر و كين آيين من
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  كنم از سخن كشورستاني مي
  كنم وز براهين حكمراني مي

  دارم اندر سينه گنج شايگان
  ...ماية گيرد از دلم دريا و كان

  ها ام انديشه در رياضي كرده
  ها ام از بيخ شبهت، ريشه كنده
  ماوراي اين همه دارم جنود
  روها وصفشان كرده ودودلَم تَ

  علم تقصير از دلم جوشد همي
  جام تحقيقش دلم نوشد همي

  دارم اندر علم قرآن رمزها
  ها كه نتوان كرد ادا زان اشارت

  حق نهاده در دلم گنج ابد
  ...گرچه در آزارم از هر ديو و دد

  ).119-156 :1376شيرازي، صدرالدين (
به اعتقاد او، مكاشفات، واقعيتي وجودي و از 

تواند براي هر  اهي مستقيمي است كه ميسنخ آگ
. شخص كه از نظر باطني مهياي آن باشد حادث شود

  .اين مكاشفات اوصاف و مضامين مشتركي دارند
يكي از اصول حكمت متعالية مرتبط با مبحث 

ها و علوم با  كشف و شهود اين است كه آگاهي
شوند و حقيقت نفس  نفس و جان آدمي متحد مي

مالصدرا . ها نيست همين انديشهانساني چيزي جز 
با زبان فلسفي خود و با تكيه بر اصول حكمت 
متعاليه نهايتاً به نظرية اتصال به مبدأ و مشاهدة 

نفس آدمي بر اثر . رسد ارواح و حقايق ملكوتي مي
هاي خاص كه با تأكيد مالصدرا بايد  رياضت

تواند در يك  مطابق با موازين شريعت باشد، مي
و دگرگوني بنيادي و ذاتي،  مسير صيرورت

استكمال يابد و در مراتب معنوي و باطني تا مرتبة 
اي كه با عقل فعال  عقل قدسي پيش رود؛ به گونه

متحد شود و همراه مالئكه و فرشتگان شود، 
اي از  همچون انسان كه در استكماالت نفس، فرشته

فرشتگان شود، يا در مسير اعوجاج و نقصان تا 
كه به شيطان يا حيوان تبديل شود  آنجا سقوط كند

  ).8/259: 1981، همو(
صدرا چنين تحول وجودي را با فنايي كه عرفا 

بيند، بلكه مقصود از  كنند، ناسازگار نمي مطرح مي
فناي عرفاني را به معناي عدم توجه به خود به نحو 

حالج را به اين معنا » انا الحق«كند و  كامل تلقي مي
عارف عين خود را مشاهده  داند كه ممكن است مي

اين . نكند، اما البته حكم عين براي او باقي است
تواند به اين معنا باشد كه عارف در  مطلب مي

لحظات زودگذر مشاهدة حق و در اوج حاالت و 
شود و در  خلسات عرفاني به كلي از خود رها مي
  .شود حسن اسماء و صفات حق مستغرق مي
ت خود در همان گونه كه در مشاهدة صور

شوي اگرچه براي آينه رنگي است،  آينه، غرق مي
تو به سبب استغراق مشاهدة صورت خود، بدان 
التفاتي نداري و هستي آينه و تصوير، ابزار و 
واسطة مالحظة صورت توست و تو بدان توجهي 

  ).1/116: همان(نداري لكن آنها واقعاً هستند 
مالصدرا درك، دريافت و پذيرش حكمت و 

شدن جان فيلسوف را به نور معرفت،  روشن
داند كه برخي از  مشروط و داراي اسبابي خاص مي

شرح صدر، سالمت فطرت، : آنها بدين شرحند
حسن خلق، نيكويي رأي و انديشه، تيزهوشي، 
سرعت فهم همراه با ذوق كشفي و افزون بر اينها 
بايد در قلب معنوي حكيم، نوري از جانب خداوند 

آن را همچون چراغي فروزان سازد  تابيده باشد كه
و همان است كه راهنما و هدايتگر به سوي 

 فان لقبول الحکمة و نور المعرفة شروطاً « :حكمت است
، کانشراح الصدر و سالمة الفطرة و حسن الخلق و اسباباً 

جودة الرای و حدة الذهن و سرعة الفهم مع ذوق کشفی  و
معنوی نور من و یجب مع ذلک کله ان یکون فی القلب ال

  ).7-6: همان(» ...الله
آنچه مسلم است مالصدرا و حكمت متعالية او 

هاي عرفاني همدلي دارد بلكه از  نه تنها با انديشه
اساساً حيات . آنها تأثير بسيار پذيرفته است

فلسفي او در يك سير و سلوك خاص به  ـ  فكري
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عرفان ارتقا يافته است و اصول عمدة فلسفة خود 
ول مكاشفات عرشي و الهامات رباني را محص

داند و آنچه براي شخص مالصدرا به عنوان  مي
تجربه و مكاشفة عرفاني رخ داده است همه يا 
اغلب از سنخ الهاماتي بوده كه در آن حقايق كلي و 

  .عقلي به وي اعطا شده است
مكاشفة عرفاني نزد صدرا، واقعيتي از سنخ 

ب مشاهده آگاهي و علم حضوري است و وجه غال
و مكاشفه در نظر مالصدرا، همين ويژگي 

به ويژه مكاشفات معنوي كه . زايي است معرفت
ناظر به حقايق معقول هستي هستند و بر قلب 

  .شود حكيم الهي و عارف، الهام مي
مكاشفات مالصدرا مطابق تصريحات خود او، 
همه از سنخ مكاشفة معنوي است كه در آثار 

هاي متعددي از  توان نمونه كساني مثل ابن عربي مي
يافت، اما در ايدة ) مشاهده(تجارب صوري 

مالصدرا، سخني از رؤيت و مشاهده يا ارواح 
هاي درگذشته و مانند اينها ديده  اموات انسان

شود و البته گفته است كه آنچه را قبالً از طريق  نمي
: همان(برهان دانسته بودم، با مشاهده و عيان يافتم 

رسد اينها همان حقايق علمي و  نظر ميو به ) 1/8
معنوي است كه بر قلب او افاضه شده است و 

شود كه بسياري از مسائل غامض  خود يادآور مي
فلسفي از طريق گشايش عيني و الهام رباني بر وي 

  ١.معلوم شده است

  و حكمت ابن عربي. 4
ابن عربي به سنت عرفاني و تصوف اسالمي تعلق 

شناسي براي الهام  فه در معرفتدارد و عرفا و متصو
و مكاشفه به عنوان ابزارهاي شناخت، اهميت 

ابن عربي مدعي است كه از . اي قائل هستند ويژه
  . هاي فراوان برده است روش كشف و شهود بهره

  در حكمت شهودي روش. 1ـ4
واسطه  روش شهودي نوعي مواجهة وجودي و بي

لق است كه ميان عارف به عنوان شهودگر با متع

با اين روش شخص عارف . شود شهود ايجاد مي
توانايي ادراك و مشاهدة اموري را به دست 

آورد كه با ساير ابزارهاي شناخت قادر به ادراك  مي
آنها نيست؛ به سخن ديگر شهود، روشي است كه 

وجود شهودگر، . 1: هاي آن عبارت است از مؤلفه
متعلق . 4عدم واسطه و . 3مواجهة وجودي، . 2
  .شود هاي ديگر درك نمي ودي كه با مدركشه

ابن عربي تنها به دو راه براي رسيدن ما به 
نخست راه : كند آگاهي نسبت به خدا اشاره مي

كه همانا علمي ضروري است و هنگام » كشف«
دهد و انسان آن را در خودش  كشف دست مي

تواند  پذيرد و نمي اي نمي يابد و هيچ گونه شبهه مي
يابد كه به آن  ، دليلي هم براي آن نميآن را دور كند

راه دوم، . يابد استناد كند، جز آنچه در خويشتن مي
اين راه . راه انديشه و استدالل به برهان عقلي است

فروتر از راه نخست است، زيرا صاحب نظر دچار 
شود و به  هايي سخت در دليل خود مي شبهه

تواند آن را كشف و وجه درست را در  دشواري مي
: 1392ابن عربي، (امر مطلوب جستجو كند 

پس نتيجه اين است كه عقل را ياراي آن ). 1/319
نه از حيث  ـ نيست كه وجه درست را در علم الهي 

 ـ نظري، نه از جهت شهودي و نه از تجلي حق
دريابد، بلكه دانستن آن تنها از راه اعالم الهي است، 

ن گونه يعني خدا كسي را از آن وجه آگاه كند، هما
  .كند كه بندگان ويژة خود را از آن آگاه مي

رسد ميان مالصدرا و ابن عربي به نظر مي
دربارة الهام معنوي و مكاشفات شخصي نوعي 

ابن عربي نيز . كند قرابت و شباهت جلب توجه مي
دربارة منشأ و مأخذ آثار خود، معتقد به نوعي الهام 

و  معنوي است و آثار خود را به عالم روحاني
  .كندربوبي منسوب مي

از  فصوص الحکماو دربارة منشأ و مأخذ 
گويد كه پيامبر در آن، او را  سخن مي ٢اي مبشره

مكلف به رساندن اين كتاب با همين نام به مردم 
اما ... « :گويد مي فصوص الحکمكند، در مقدمة  مي
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فی ُمبّشره ُاریتها فی ) ص(بعد فاّنی رایُت رسول الله 
ر ِمن ُمحّرم سنة سبع و عشریًن و ستمائة العشر االخ

هذا کتاب : بمحروسة ِدمشق و بیده کتاٌب فقال لی
» فصوص الحکم ُخُذُه و اخُرج به الی الناس ینتفعوَن به

  ).48: 1980، همو(
، معرفي فصوص الحکممطلب اصلي خطبة 

ابن عربي . كتاب و چگونگي فراهم آمدن آن است
نه كه هست، بي اين كتاب را همين گو: گويد مي

گرفته، حتي ) ص(هيچ كم و زياد از رسول اكرم 
نام كتاب را هم از خود آن حضرت شنيده است و 

اي  كند كه رسول خدا را در مبشره خاطر نشان مي
ديده و كتاب را از او گرفته ) آميز رؤياي بشارت(

  ).جا همان(است 
نيست،  فصوص الحكماما اين دعوي منحصر به 

َفَو اللِه ما « :خواند م امالء الهي ميرا ه فتوحاتاو 
کتبُت ِمنُه َحرفًا ِاّال َعن ِامالِء ِالهّی و ِالقا َرّبانٌی، ُاو نفٍث 

و ، )3/456: 1392همو، (» روحاّنٍی فی روِع کیانیٍّ 
هاي او نتيجة تفكر و انديشه نيست  گويد نوشته مي

بلكه او كليد فهم قرآن را به دست دارد و هر چه 
؛ آورد گويد از قرآن به دست مي يا مي نويسد مي

» ونّما هفيه في مجالسي و تصانيفي ا ما نتكلّم ميعفج
من حضرة القرآن و خزائنه فانني اُعطيت مفتاح الفهم 

همچنين در باب  ).3/344: همان(» فيه و االمداد منه
ِاّن جمیَع ما اکُتِب فی تالیفی َلیس َعن َرویة و ِاّنما «: 366

  ).جا همان( »نفث فی روعی َعلی َید َمِلَک االلهام ُهَو 
گويد من  مي فصوص الحکمابن عربي در خطبة 

شارحان . مدعي پيامبري و رسالت نيستم اما وارثم
اند بدين  در ذيل اين عبارت به حديثي اشاره كرده

مضمون كه علما وارثان پيامبرانند و پيامبران زر و 
. نان دانش استارث آ. گذارند سيم به ارث نمي

  ).317: 1375قيصري، (
اما وارث در اصطالح ابن عربي تفصيلي بيشتر 

در نظر او، عالم . برانگيز دارد و تفسيري تأمل
انساني به مخروطي شبيه است كه انسان كامل در 

هاي  انسان«رأس آن قرار دارد و قاعدة مخروط 

  .هستند» حيواني
فرق  انسان حيواني، چنان كه از نامش پيداست،

اما انسان كامل، ساية . زيادي با جانوران ديگر ندارد
موحد، . (گوي اوست خدا و نايب حق و سخن

1385 :109.(  
در فاصلة ميان انسان كامل و انسان حيواني، 

هاي ديگر، بر حسب نقص و كمال  طبقات انسان
اين تصويري است كه ابن عربي در . قرار دارند
آن انسان كامل كه  گويد كند و مي ارائه مي فتوحات

در رأس قرار دارد در دوران رسالت، رسول ناميده 
شود و هم اوست كه چون دور رسالت به سر  مي

مادام كه رسول . گردد آيد به نام وارث ظاهر مي
ففي «؛ سازد وجود دارد وارث خود را ظاهر نمي

و في زمان انقطاع  زمانِ الرّسل يكون الكامل رسوالً
ل وارثاً و الظهور للوارث مع الرساله يكون الكام

  ).3/210: 1392ابن عربي، (» وجود الرّسول
شود،  اگرچه سلسلة نبوت و رسالت منقطع مي

الدوام بر كامالن  ناپذير است و علي امر الهي انقطاع
كامل در ارتباط با حضرت حق است . شود نازل مي

  .كند و احكام را هم بالواسطه از او اخذ مي
هاي شناخت  ها را از نظر شيوه يابن عربي آگاه

دانش . 1: كند و محتواي آنها به سه دسته تقسيم مي
يا آگاهي عقل، يعني هر گونه آگاهي كه يا ضرورتاً 
يا در پي نظر و دليل و از راه انديشيدن دست 

تواند درست يا  دهد، اين چنين آگاهي مي مي
» ذوق«دانش احوال كه جز با . 2. نادرست باشد

توان آن را تعريف  ن نيست و با عقل نميراهي بدا
كرد يا براي شناخت آن دليلي آورد، مانند آگاهي از 
شيريني عسل و تلخي صبر، عشق، وجد يا شوق و 

گونه  مانند اينها و محال است كه كسي به اين
ها دست يابد مگر آنكه متصف به آنها شده  آگاهي

 دانش اسرار، يعني آن. 3. و آنها را چشيده باشد
گونه دانش يا آگاهي كه فراسوي مرز عقل است 

القدس در دل و ذهن انسان  كه از راه دميدن روح
. دهد و ويژة پيامبران و اولياء است دست مي
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ها را داراست و در  صاحب علم اسرار، همة دانش
در حاليكه دارندة علوم ديگر . گردد آنها مستغرق مي

از  تر هيچ علمي ارجمندتر و شريف. چنين نيست
اين دانش در بر گيرندة همة معلومات نيست 

اين علم اسرار همان است كه ابن ). 1/31: همان(
نامد و  مي» علم الهي«عربي آن را با تعبير ديگري، 

هاست و همة  علم الهي اصل همة علم«: گويد مي
 ).1/143: همان(» گردد علوم به آن بازمي

ابن عربي بارها و بارها بر اين نكته تأكيد 
دانند تنها از راه  آنچه مي» اهل اهللا«كند كه  مي

: همان(» است نه از روي انديشه و تدبر» ذوق«
علم ذوقها از «: گويد و در جاي ديگر مي ).3/431

روي انديشه نيست و علم درست آن است و آنچه 
: 1980همو، (» جز آن است حدس و گمان است

را » اهل اهللا«در جاي ديگري، علوم همچنين  ).173
نامد و  مي) علوم اكابر(» هاي بزرگان دانش«

هاي بزرگان، ذوقي است، زيرا از  دانش«: گويد مي
  ).2/487: 1392همو، (» تجلي الهي است

ها را به دو گونه ابن عربي به نحو كلي دانش
كسبي و وهبي و در توضيح آن : كند تقسيم مي

ها و  دانشي هست كه ما آن را از انديشه: گويد مي
كنيم و دانش ديگري هست كه  مان كسب ميحواس

توانيم آن را  اي كه نزد ماست، نمي با هيچ وسيله
كسب كنيم، بلكه داده يا بخششي از سوي خداوند 

كند و ما  ها نازل مي ها و روان است كه آن را در دل
يابيم، اين  آن را بدون هيچ سبب بيروني مي

ة اي است دقيق، زيرا همان گونه كه انديش مسئله
درست را با ترتيب مقدمات، سببي براي حصول 

به همان سان كه بينايي را . دانش قرار داده است
ها قرار داده است، علم  وسيلة رسيدن به ديدني

  ).1/254: همان(وهبي نيز از جانب خداوند است 
ها  از سوي ديگر، ابن عربي پس از تقسيم دانش
ه به چهار طبقة الهي، طبيعي، رياضي و منطقي ك

نامد، بر اين نكته تأكيد  مي» حكيم«دارندة آنها را 
شود  كند كه جز اين چهار مرتبه، علمي يافت نمي مي

كه همانا » وهب«و راه تحقيق آنها با انديشه است يا 
افزايد كه طريقة ياران  سپس مي. است» فيض الهي«

بر اين است و آنان را با انديشه كاري نيست، زيرا 
يابد و در درستي  در آن راه مي كه نادرستي و فساد

دهد،  آن ترديد است و به آنچه انديشه به دست مي
  .توان اطمينان داشت نمي

صاحبان » ياران ما«مقصود من از : گويد او مي
نه عابدان و . ها و مشاهدات و مكاشفات است دل

زاهدان و نه مطلق صوفيان، مگر كساني از ايشان 
اين دربارة علوم بنابر. كه اهل حقايق و تحقيقند
فراسوي «شود كه اينها  نبوت و واليت گفته مي

اند و عقل را از راه انديشه در »روش و مرز عقل
پذيرد به ويژه نزد  آنها راهي نيست، بلكه آنها را مي

كسي كه صاحب عقل سليم باشد و شبهة خيالي و 
اي كه موجب فساد نظر شود، بر او چيره  انديشه

  ).1/261: همان(نشده باشد 
گويد كه سرچشمة  ابن عربي آشكارا مي

هاي او خداست و او آنها را از راه  ها و دانش دانسته
و آماده ساختن آن » انديشه«تهي كردن قلب از 

به دست آورده است و » واردات«براي پذيرش 
بدين سان از هر امري آن گونه كه هست آگاه شده 
 و حقايق را بدان گونه كه هستند، شناخته است،

اينها چه مفردات باشند، چه مؤلفات و چه حقايق 
آنگاه . كند الهي، وي در هيچ يك از آنها شك نمي

دانش ما از آنجاست و خداوند آموزگار «: گويد مي
  ).1/56: همان(» ماست

بدين سان پيداست كه ابن عربي، در همة 
هاي خود، از يك سو مطابق با همة معيارها  نوشته

انديشد و استدالل  داول ميهاي منطقي مت و ميزان
كند و از سوي ديگر و در واپسين مرحله  مي

كشف، شهود، بينش دروني، روشن شدن ناگهاني و 
آساي حقيقت يا حقايقي در درون  ظهور شراره
ترين معيار و محك آگاهي و شناخت  خود را اصيل

شناخت راستين نزد وي آن . شمارد مي) معرفت(
دربارة هر چيزي  است كه انسان، در هر امري و
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  .حقيقت آن را آن گونه كه در خود هست، دريابد
) علم(بنا بر بينش ابن عربي، هيچ گونه آگاهي 

دهد، مگر آنكه هر  براي كسي به درستي دست نمي
بشناسد و هر كس چيزي » به ذات خويش«چيز را 

را به وسيلة امري زائد بر ذات خود بشناسد، در 
دهد، مقلد آن امر زائد  آنچه آن امر زائد به وي مي

اكنون در سراسر هستي، كسي نيست كه . است
بشناسد، جز يك كس كه » به ذات خويش«اشياء را 

اش  همانا خداست و هر كس ديگري جز او، آگاهي
اگر چنين است . است» تقليد«به اشياء و غير اشياء 

كه آگاهي راستين، براي غير خدا، جز از راه تقليد 
هتر است كه ما مقلد خدا دهد، پس ب دست نمي

باشيم، به ويژه در علم به او، زيرا انسان از چيزي 
شود، مگر به ياري يكي از نيروهايي كه  آگاه نمي

خدا به وي بخشيده است، يعني حواس و عقل 
  ).235: 1377خراساني، (

انسان ناگزير است در آنچه حس به وي 
دهد، مقلد حس باشد، اما اين حس گاه خطا  مي
همچنين  آدمي. رود د و گاه به راه درست ميكن مي

دهد،  در آنچه عقل از ضرورت يا نظر به وي مي
است و ) فكر(عقل نيز مقلد انديشه . مقلد آن است

. هاي آن برخي درست و برخي نادرست است يافته
اي اتفاقي و  پس آگاهي عقل به امور، پديده

بدين سان، جز تقليد راهي نيست و . تصادفي است
چنين است بر خردمند است كه اگر بخواهد اگر 

يعني از راه . خدا را بشناسد، از خود وي تقليد كند
اش و از  هاي آسماني آنچه خدا از خويش در كتاب

زبان فرستادگانش خبر داده است و اگر بخواهد 
تواند آنها را از راه آنچه  اشياء را بشناسد، نمي
د به پس باي. دهند، بشناسد نيروهايش به او مي

بكوشد تا آنكه خدا شنوايي و » كثرت طاعات«
بينايي و همة نيروهاي او گردد و همة امور را به 
ياري خدا و خدا را به ياري خدا بشناسد چون ما 
همه ناگزير از تقليديم، اگر تو خدا را به ياري خدا 
و همة امور را به ياري او بشناسي، ديگر ناداني، 

تو راه نخواهد شبهه، شك و باور نادرست در 

  ).2/298: 1392ابن عربي، (داشت 
ابن عربي در جاي ديگري به اين نتيجة عرفاني 

رسد كه دانشي نيست مگر دانشي كه از اهللا  مي
گرفته شود، زيرا او به تنهايي داناست، او 
آموزگاري است كه براي شاگردش در آنچه از او 

آنچه نزد . دهد اي روي نمي گيرد، شبهه فرا مي
  .وند است، حقيقت استخدا

ما در علممان به خدا و به غير از خدا، جز از 
كنيم و هماهنگ با آنچه دربارة  خدا تقليد نمي

اين است . كنيم كند، رفتار مي خودش به ما القا مي
راه آگاهي و رستگاري در دنيا و آخرت كه همانا 

: همان(راه پيامبران و قائالن به فيض الهي است 
  ).290ـ2/291

  و حكمت تجليهاي  آموزه. 2ـ4
ها  آنچه بر دل«تجلي نزد ابن عربي عبارت است از 

او ). 5/485: همان(» شود از انوار غيب آشكار مي
قلب . داند قلب را محل تجليات الهي در انسان مي

همواره در دگرگوني و داراي احوال گوناگون 
. ماند است، حتي يك زمان بر حالتي يگانه باقي نمي

همچنين است : گويد ست كه ابن عربي ميدر اينجا
هر كس تجليات را با قلبش مشاهده . تجليات الهي

شود و در هر حالي سريعاً  نكند، منكر آنها مي
) ص(از اين روست كه پيامبر . گردد دگرگون مي
قلب در ميان دو انگشت از انگشتان : فرموده است

است، هر گونه خواهد آن را زير و ) رحمان(خدا 
  .كند دگرگون ميرو و 

شود، اما  قلب با دگرگوني تجليات، دگرگون مي
عقل چنين نيست، زيرا قلب را نيرويي است 

ِاّن فی ذلک َلذکری «اگر در آية . فراسوي مرز عقل
اگر مراد خدا از قلب، ). 37، ق(» ...لمن کاَن له قلٌب 

براي آن كسي كه داراي «گفت  بود نمي عقل مي
ي داراي عقل است اما به زيرا هر انسان» قلب است

هر انساني اين نيرو كه فراسوي مرز عقل است و 
. شود، داده نشده است در اين آيه قلب ناميده مي

دگرگوني در قلب مانند تحول الهي در 
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شناخت خدا از سوي خدا با قلب . هاست صورت
سپس عقل آن را از قلب . دهد، نه با عقل دست مي

  ).289 :1377خراساني، (پذيرد  مي

  گيري بحث و نتيجه
دهد بخش  بررسي آثار صدرالمتألهين نشان مي

بزرگي از حكمت متعالية او متأثر از سنت عرفاني 
و به لحاظ تاريخي، از » به طور عرضي«است، هم 

هاي عرفاني متقدم، به  طريق آشنايي وي با نوشته
از طريق » به طور طولي«ويژه ابن عربي و نيز 

د منبع سرمدي تمام كه خو» حقيقت«تماس با 
مالصدرا در آثار مهم خود، براي حل . عرفان است

حركت (بسياري از مسائل پيچيدة فلسفي، 
جوهري، اتحاد عاقل و معقول، اصالت وجود، 
توحيد حق تعالي، وحدت شخصي وجود، نفي 

آشكارا از انكشاف معنوي خود سخن ...) تناسخ و
شتن گفته و مندرجات آثارش را الهام غيبي و خوي
شود  را مأمور اظهار آنها برشمرده است و يادآور مي

به نوعي » عالم امر«كه انسان، در اثر اتصال به 
يابد و آن بينش  بينش و نگرش متعالي دست مي

رسيدن . هاي متعارف است متعالي متمايز از نگرش
به چنين جايگاهي را منوط به شرح صدر، سالمت 

شه، فطرت، حسن خلق، نيكويي رأي و اندي
تيزهوشي، سرعت فهم همراه با ذوق كشفي و از 

هايي كه  نوآوري. داند تر، عنايت الهي مي همه مهم
صدرالمتألهين در مجموعة حكمت متعاليه عرضه 

  :توان در سه دسته جاي داد داشته را مي
هاي ابتكاري كه صرفاً از آن خود  ديدگاه. 1

  .اوست و ريشه در آثار پيشينيان ندارد
كه نتيجة كشف و شهود عارفان  مطالبي. 2

  .پيشين است
هاي خود او كه با اين حال براي  نوآوري. 3

تأييد آنها به سخن عارفاني همچون ابن عربي 
  .كند استشهاد مي

ابن عربي نيز دربارة منشأ و مأخذ آثار خود به 
نوعي الهام معنوي معتقد است و آثار خود را به عالم 

هر دو بر اين . كند روحاني و ربوبي منسوب مي
تواند  كنند كه عمده موانعي كه مي موضوع تأكيد مي

بازدارد، شواغل حسي » عالم امر«نفس را از اتصال به 
هاي ظلماني است و چنانكه آدمي در رفع  و حجاب

آنها بكوشد، به اندازة كوشش او از طبعي لطيف 
شود و كبريت نفسش اين آمادگي را  برخوردار مي

اي از آتش ملكوت يا نوري از انوار  يابد كه شعله مي
بدين ترتيب . جبروت در او فروزان شود

صدرالمتألهين، در زمينة كشف و شهود همواره روش 
روي را در پيش گرفته و تفاوت بارز او با ابن  ميانه

عربي در اين است كه هرگز مدعي ديدار با پيامبران و 
 گرفتن كتاب از دست آنها و ديدار با درگذشتگان و

  .ارواح و كشف و شهودهاي غريب نشده است

  ها نوشت پي
 

اتحاد عاقل و : برخي از اين مسائل عبارت است از. 1
، وحدت )3/313: 1981شيرازي، صدرالدين (معقول 

: همان(، اصالت وجود )2/292: همان(شخصي وجود 
و نفي تناسخ ) 1/135: همان(وحيد حق تعالي ، ت)1/49
  ).9/2همان (
بادهايي را گويند كه در پي آن » مبشرات«در واقع، . 2

اين بادها پيك رحمتند و بشارت تخفيف . باران بيايد
ابن عربي، حديثي از . گرما و خشكي را با خود دارند

الدين ابوشجاع  را از شيخ مكين) ص(پيامبر اكرم 
در مكه شنيده و در  604رده كه در سال اصفهاني نقل ك

نقل كرده است  فتوحاتباب صد و هشتاد و هشتم 
روايت چنين است كه ). 2/376: 1392ابن عربي، (

فرمود رشتة رسالت و نبوت قطع شد ) ص(رسول اكرم 
اين . و پس از من ديگر رسولي يا پيامبري نخواهد آمد
ولكن «گفته بر مردم گران آمد و حضرت فرمود 

. ادامه خواهد يافت» مبشرات«يعني . »المبشرات
رويا المسلم و هي : چيست؟ فرمود» مبشرات«پرسيدند 

  ).جا همان. (»جزء من اجزاء النبوه

  منابع
  .قرآن کریم

الفتوحات ). ق1392(الدين محمد  ابن عربي، محي
به كوشش عثمان . المکیة فی معرفة اسرار المالکیة

  .قاهره. يحيي
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. فصوص الحکم و التعلیقات علیه). 1980( .ـــــــ
  .دار الكتاب العربي: بيروت

شارح متفلسف  ،مالصدرا«). 1387(جهانگيري، محسن 
خرد و خردورزی، ارج نامۀ دکتر . »ابن عربي

به كوشش علي  .غالمحسین ابراهیمی دینانی
 .خانة كتاب: تهران. اوجبي

الدین بن عربی چهرۀ برجستۀ  محی). 1383( .ـــــــ
  .دانشگاه تهران: تهران. رفان اسالمیع

 .»ابن عربيِ«). 1377(الدين  خراساني، شرف
مركز دايرة  :تهران. 4، جالمعارف بزرگ اسالمی رةیدا

  .المعارف بزرگ اسالمي
مفاتیح ). 1363( محمد بن ابراهيم شيرازي، صدرالدين
و  انجمن حكمت و فلسفه ايران: تهران. الغیب

  .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي
تصحيح محمد . شرح اصول کافی). 1366( .ـــــــ

مؤسسة مطالعات و تحقيقات : تهران. خواجوي
  .فرهنگي

به كوشش مصطفي . مجموعۀ اشعار). 1376( .ـــــــ
  .اهللا مرعشي نجفي كتابخانة آيت: قم. فيضي

 

 
تصحيح سيدحسين . رسالۀ سه اصل). 1377( .ـــــــ
  .روزنه: تهران. نصر
  .بیدار: قم. ن الکریمآالقرتفسیر ). ١٣٧٩( .ـــــــ
. ترجمة جواد مصلح. الشواهد الربوبیة). 1385( .ـــــــ

  .سروش: تهران
سفار العقلیة الحکمة المتعالیة فی األ). م1981( .ـــــــ
  .دار احياء التراث العربي: بيروت. ربعةاأل

تصحيح . شرح فصوص الحکم). 1375(قيصري، داوود 
علمي و : تهران. انيالدين آشتي و تعليق سيد جالل

  .فرهنگي
فصوص ). 1385(موحد، محمدعلي؛ موحد، صمد 

. درآمد، برگردان متن، توضيح و تحليل. الحکم
  .كارنامه: تهران

 .مثنوی معنوی). 1378(الدين محمد  مولوي، جالل
  .پيمان: تهران. تصحيح رينولد الن نيكلسون

تاریخ . »صدرالدين شيرازي« ).1365(نصر، سيد حسين 
. ميان محمد شريفكوشش  به. سفه در اسالمفل

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. ترجمة گروهي
  


