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Abstract 

The main question of this study was to identify the ethical motivation factors from 

the viewpoint of Ibn Arabi and to depict the path through which the ethical agent 

would achieve the optimal life intended by religion and ethics. A reference to Ibn 

Arabi’s works using a descriptive-analytical method made it possible for us to 

explain the ethical motivation steps as follows. In order to expand the existence, the 

general Divine grace bestowed the virtue of life onto the human, while the specific 

grace of sublime God installed the human as the (potential) collection of Names. 

The knowledge that is gifted by God and leads to knowing the world of archetypes 

informs the human about the reality of his existence. The divine grace and the 

human’s knowledge of this grace bring about kindness, set the ground for him to 

make effort, and make the context for the growth of optimal human character. 

Finally, the station of guardianship and knowledge about the divine guardians is 

another aspect of the divine grace, a way to recompense for the human knowledge 

incompleteness, and a compensation for his defective ambition; the last factor 

accelerates the transition from ethical motivation to ethical act.  
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 عربی اخالقی در الهیات عرفانی ابن عوامل انگیزش

 

 2، سیداحمد فاضلی*۱علیرضا آرام

 دکتری فلسفۀ اخالق، دانشگاه قم، قم، ایران . ۱

 استادیار گروه فلسفۀ اخالق، دانشگاه قم، قم، ایران. 2

 (14/03/1399؛ تاریخ پذیرش: 18/08/1398تاریخ دریافت: ) 

  چكیده

عربی و ترسیم مسیری است کاه فاعال اخالقای باا      انگیزش اخالقی در نگاه ابنۀ خاص این تأمل، شناسایی عوامل مسئل

عربی باا روش توصایفی و تحلیلای،     پیمودن ان به حیات مطلوب دینی و اخالقی دست خواهد یافت. رموع به اثار ابن

ساترش وماود، باه    های انگیزش اخالقی را چنین تقریر کنیم: رحمت عام الهای در گ  کند که گام این امکان را فراهم می

ی انسان را در مقام ممعیات )باالقوه( اساماء مساتقر کارده اسات.       تعال حقانسان شرف ومود بخشیده و رحمت خاصۀ 

کناد.   معرفتی که عطیۀ حق و منتهی به شناخت عالم اعیان ثابته باشد، انسان را باه حقیقات وماودی خاود ملتفات مای      

و بساتر پارورش خقلاق مطلاوب بشار       همتساز  ، زمینهمحبتنندة رحمت الهی و معرفت انسان به این رحمت، برانگیزا

است. در نهایت، مقام والیت و شناخت اولیای الهی ومه دیگری از رحمت حق، مساتدرکی بارای نارساایی معرفات و     

 .  کند است؛ که عامل اخیر انتقال از انگیزش اخالقی به عمل اخالقی را تسریع می همتمبرانی برای قصور 
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 مقدمه

تحلیلای، عوامال برانگیزاننادة انساان      -در پژوهش حاضر در تالشیم که با روش توصیفی 

عربی احصاا کنایم. هرچناد تأمال در اندیشاۀ       ی اخالق را از منظر اندیشۀ عرفانی ابنسو به

عربای، کاه    ی ابنارارد، عرضۀ مسائل امروزی فلسفه به عربی پیشینه و گسترة نمایانی دا ابن

هایی همچون هاانری کاربن و ویلیاام چیتیاک نمایاان اسات، هناوز         در پژوهش شخصیت

های نامبرده با طارح   کند. تداوم بخشیدن به تالش شخصیت های اغازین خود را طی می گام

یاک دساتگاه   موضوعات مرتبط باا فلسافۀ اخاالق، حرکتای بارای اکتشااف یاا بازساازی         

 شناختی تازه با محوریت اندیشۀ عرفانی خواهد بود. اخالق

تاوان باه    ای از روانشناسای اخاالق، مای    زیرشاخه عنوان بهبرای تقرب به هدف فوق و 

بحا   چارا کاه   های( صدور افعال اخالقی پرداخت.  )یا محرکات و انگیزه بح  از عوامل

انگیزه در مسیر اخالق، موضوعی اسات  برترین  ۀهای عمل اخالقی و کشل یا توصی انگیزه

ترتیب نقش خدا و ساهم دیان در اخاالق از     یابد. به این دینی توسعه می ةکه با ورود انگیز

در ایان میاان، رماوع باه     روانشناسی اخالق، موضوعی در خورد تأمل خواهد باود.   ۀزاوی

رتباط عرفاان  تومهی است. چرا که ا شایانوامد دستاوردهای  ،الهیات عرفانی مهان اسالم

 ،گرای حیاات انساانی   وحدتانسان و تأکید ان بر ومه الوهی و با ابعاد روانی و شخصیتی 

در موضاوع   مشخصااً شناسای اخاالق و   ن روا ةخاص در حوز یتواند منشأ استخرا  ارا می

در موضاوع روانشناسای    عربای  ابان  یارامقاله با رموع باه  این در  انگیزش اخالقی باشد.

 یساو  بهانگیزش اخالقی از نگاه وی، عوامل اقبال انسان  ۀمسئل ،خاص تصور بهاخالق و 

 ر تقریر خواهیم کرد. کمتفعارفِ این  با استناد به اثارِعمل اخالقی را 

 رحمت و توفیق حق

هویات عاالم    یتعال حقرحمت به معنای عام در ایجاد است. در این معنا،  عربی ابناز نگاه 

ر ان اسات. هماه   بهویت متعالی او روحِ این صورت و مداست و ما صورت ظاهر اوییم و 

از علم نارسی است که فارد محجاوب    ،حاضرند و اگر خطایی سر زند یتعال حقدر قلمرو 
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، عربای  ابان ) کنند تا این قصاور را بار او ببخشااید    درخواست می یتعال حقبرای مبران از 

 کند: راه وماوب  هی معرفی میدو راه را برای رحمت ال عربی ابنکلی  طور به .(178 :1380

)یعنی تبعیت از فرامین الهی و احکام شرعی( و راه امتنان الهی که ایان راه دوم مقارون باه    

 .(180 :1380عربی،  )ابناست. 1«ءٍ یْش  کقل ّوَسِعَتْ  یرَحْمَتِوَ »عمل نبوده و مصداقِ 

 عربای  نابا ق ومود خود را به رحمت عام حضرت حاق وامدارناد. باه بیاان     یخال ۀهم

 :1380عربای،   )ابان  «رحمت الهی مالئم و غیرمالئم را به حسب ومود فارا گرفتاه اسات   »

 .(178: 1380، عربی ابن) «هر کس را که رحمت یاد کرد، سعادتمند گشت» رو نیااز  .(178

...  هر بخشی از عالم مجموع عالم، یعنی قابل تمامِ متفرقاات عاالم اسات   : »عربی ابناز نظر 

نفیش نماایی،   انجااثباتش کنی و  نجایاندانی،  انجابدانی و  نجایاش که او را پس چنین مبا

مگر انکه او را به ومهی که خودش خویشتن را اثبات کرده اثبات کنی و به هماان ومهای   

بنابراین سزاوار است بنده معتقاد   .(153 :1380عربی،  )ابن «که او نفی کرده است، نفی کنی

رساند، بلکه رحمات الهای اسات کاه دساتگیر او       ان مقامات نمی باشد که اعمالش او را به

بخشاد.   ت عمل و ثواب و پاداشِ پس از عمل میشود و خداست که وی را توفیق و قوّ می

 بنابراین حصول سعادت، یعنی دخول به سارای کرامات وابساته باه رحمات الهای اسات       

 .(55 :1391عربی،  )ابن

 :1380عربی،  )ابن اند استعداد پذیرفته ۀواسط بهرا در این میان، اهل حضور عطایای الهی 

هرچاه از بناده   ۀ اعیان ثابته تعیین شاده اسات،   که این استعداد نیز در مرتب انجااما از  .(59

سرزند از توفیق الهی نصیب او شده است. در واقع توفیق، ومه خاص رحمات عاام الهای    

خیارات   یساو  باه ایش اناان  که به لطل خدا نصیب بندگان و عامال گار  شود  محسوب می

، به هماین توفیاق   شود میادمیان  ةکه سبب انگیزش و اراد یتعال حقد. معرفت به خواهد ش

بنده به سلوک اثاار   ةکنند توفیق کلید سعادت ابدی و هدایت عربی ابنوابسته است. به بیان 

باوده و   نبوی، و راهبر وی به تخلّق به اخالق الهی است. این توفیق از کساب بناده بیارون   

                                                                                                                                        

 .156اعراف:  .1
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نوری است که خداوند در قلب ان کس که وی را برای خودش برگزیده، تاباناده و   ۀمنزل به

   .(13 :1391عربی،  )ابن او را برای خودش اختصاص داده است

عامل هر فضیلت و کمال و راهنمای صفات متعالی است که به هر خقلق  در واقع توفیق

 بااطن را اصاالح و ضامیر را خاالص کناد      کاه دیاده را روشان،   خواند  فرامیای  پسندیده

]در راه حاق    توفیق همان محرّکِ تمنای استقامت» عربی ابنبه بیان  .(17 :1391عربی،  )ابن

باه   عربای  ابان طریاق   ینه اب .(14 :1391عربی،  ابن) «و عامل هدایت به طریق سعادت است

: مباد  توفیاق اساالم    کند که طباق ان  سیر توفیق و کارکردهای ان در حیات ادمی اشاره می

هاا   کند. وسط توفیق ایمان است، که نفوس را از تاریکی است، که مان و اموال را حفظ می

اغیاار حفاظ    ةکند. غایت توفیق احسان است، که ارواح را از مشااهد  ها حفظ می و گمراهی

 .(14 :1391عربی،  )ابن کند می

 وابساتگی دارد  یتعال حقایت تخلّق به اخالق که بازگشت به وطن است، به توفیق و عن

( که همین شوقِ انسان برای رمعت به سرمنشاأ وماود، هماراه باا     261 :د تا ، بیعربی ابن)

تارین محارک بارای تخلّاق باه       واحدیت، اصالی  ۀخداوند به استجماع اسماء در مرتب حب

عنایات در ازل را شارط و    عربای  ابان  رو نیااست. از  یاله یاخالق الهی و تحقق در اسما

 همات حرکت و تعالی انسان دانسته است؛ همچنانکه اخر این سفر را نیز به تقدیس  ۀمقدم

  .(66 :الل 1408، عربی ابن) عارف از علل مادی نام نهاده است

و نقاش ایان    گردد یبازمدر نقاط متعددی از اثار خود به بح  از توفیق الهی  عربی ابن

بنده را به توفیقِ علم و عمال بار    یتعال حقتی کند. وق توفیق را در تخلّق انسان یاداوری می

برایش  انچه ةگشاید و او را در مشاهد اخالص یاری فرماید، بر او دری به ملکوت خود می

ه سازد تا از غفلات و بازگشات باه عاالم شاهوات بازماناد. با        استوار میاست، ی کرده لتج

د و ایان  کنا  لم ملتفات مای  بنده را به عنایت خودش برای فهم اسرار عا یتعال حقطریق  ینا

رحمت الهی را  عربی ابندر واقع  .(58 :1391عربی،  )ابن همان علم تدلّی و علم تلقی است

کند کاه ایان رحمات در     گیری انگیزش اخالقی معرفی می نخستین عامل در شکل عنوان به

 ؛شود با عنوان توفیق شناخته می ،ومه خاص خود
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 کسب معرفت و التفات به رحمت حق

ی است، دومین عامل انگیزش اخالقی از منظار  تعال حقمعرفت که مسبوق به رحمت کسب 

و ایناک باا    از پی نفس رحمانی حق به اقلیم وماود رسایده   انسانعربی است؛ چرا که  ابن

به وحدتی که عامل صدور کثارات   انجابه صور پنهان عالم و از افرین حق  رحمت معرفت

انگیازش عملای خاود را از علام و     انساان  طریاق   ینا هیابد. ب می اگاهی عالمِ ومود است،

اصاطالح اعیاان ثابتاه عاالوه بار کاارکرد        عربی ابن ۀدر اندیشکند.  میمعرفت خود حاصل 

االمر اعیاان   شناختی است. چرا که در این عالم نفْس ومودشناختی ان، وامد کارکرد معرفت

ینکه مومودیت موماودات  و ماهیاتِ مومودات به نحو علمی حضور دارد. پس عالوه بر ا

عالمِ ومود مشروط به ثبوت انها در عالم اعیان ثابته است، علمی که ما نسابت باه    ۀدر پهن

اعیاان ثابتاه    ۀاوریم نیز مسبوق به ثبوت علمی ان عین در رتبا  دست می هر عین خارمی به

عاالم  به همان صورت کاه در عاین ثابات بار انناد، در      » امور عالم عربی ابناست. به تعبیر 

هاای اخالقای در    ترتیب هسات  (. به این210: 1380عربی،  )ابن «شوند ومودِ عینی ثابت می

اند و معرفت ادمی به حقاایق ایان عاالم، کاه خاود موهاوب از        عالم اعیان ثابته مقرر شده

ی است، عامل دوم در برانگیختن او به حیات اخالقی خواهد باود. تنهاا باا    تعال حقرحمت 

 توان از معرفت به اعیان ثابته، به اتصال ومودی با انها نائل شد. که میسلوک اخالقی است 

 مکارکرد عقل سلیم را هم به تجلی الهی وابسته دانسته و هم به ایماان و اساال   عربی ابن

از نگاه وی مردم یا عالِمند  .(183 :1380عربی،  )ابن در برابر فرامین شارع ارتباط داده است

در باب علت و معلول، سخن عقل ظااهری را باا کشال     مثالًاخیر،  ، که فردمؤمنیا مسلمِ 

 :1380عربای،   )ابان  عالِم، ذات موصوف به علم است .(185 :1380عربی،  )ابن کند تأیید می

 اخذ کرده است. یتعال حقو ادمی علم خود را از  بوده یتعال حقصفت  اصالتاً( که 179

مساتقل بنادگان    ةبوده که از کساب و اراد رحمت و توفیق الهی  ۀبنابراین، معرفت نتیج

 ةبیرون است. در نتیجه شماری از بندگان هم هستند که از معرفت به حق و از تاوان و اراد 

 «عُون یسْت طِیَالسُّجُودِ ف ال  یإِل  دْعَوْن یُوَ » ۀبا اشاره به ای عربی ابنپیمودن سبیل حق محرومند. 

بعضی از بنادگان در دنیاا اساتطاعت امتثاال      اساساًه کند ک به این نکته اشاره می (42)بقره: 
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، عیسی)ع( باا روح الهای   عربی ابندر روایت  .(137 :1380عربی،  )ابن فرمان الهی را ندارند

کرد که اگر مبرئیل بدین طریق بر مریم نازل نشده بود، مسی، هام   خود مردگان را زنده می

در پایاان فاصّ    عربای  ابن .(140 - 139 :1380عربی،  را نداشت )ابناین موهبت و معرفت 

علام، هماان حیاات الهای      ۀواساط  باه زنده کردن معنوی »رسد که:  عیسوی به این حکم می

توفیاق کساب    ۀمنزلا  بهمعرفت  ییعنی اعطا .(140 :1380عربی،  )ابن «متعالی و نوری است

 حیات معنوی برای بندگان است.

می که برایش از ان مشااهدات حاصال   ملکوتی و استحکا ۀلطیف ۀتصفی ۀواسط به»انسان 

در این اوقات است که با  .(65 :1380عربی،  )ابن «رود شده است، از عادت بشری بیرون می

عاالم ملکاوتی کاه اختصااص بادو       ةهمنشینی عالم ملکوتی که بیرون از اوست، به مشاهد

ه با  .(66 - 65 :1380عربای،   )ابان  یاباد  انتقاال مای   -و همان غیب و بااطن اوسات   -دارد

 ةقاوّ  ان راخیاال صاحی، کاه     ۀیافته، باطنِ ادراکش به خزانا   ترتیب بینش انسان توسعه ینا

 :1380عربای،   کناد )ابان   ها را برطرف مای  و حجاباست مفکّره حاصل کرده، گشوده شده 

حکیم متخلّاق  »گوید که این رتبه اختصاص دارد به  در بیان تکمیلی خود می عربی ابن .(67

   .(73 :1380عربی،  )ابن «ومود و حقیقت ۀسرچشمواصل به  متحقق

 تیا رؤعباارتی هماان    معرفت حقیقی یا باه  ،دومین گام دعوت به اخالق الهی بنابراین

از معرفات ظااهری باه     یتر باطن در مقیاس گسترده تیرؤاسرار باطنی عالم ومود است. 

 عربی ابنفکری  ۀشود؛ یعنی همان انگیزش و عملی که در منظوم انگیزش و عمل منتهی می

االمر خود و تأثیر اعمال در اثار  در این نگاه، حقیقت در نفس ق است.قمنتهی به تخلّق و تح

رود و به عارش   دنبال عملِ صال، باال می ماند و ک لِم طیّب به وضعی و حقیقی خود باقی می

   .(154 :1380عربی،  )ابن یابد الهی ارتقا می

 یو عمل نیز برقرار است. هر عمل از انگیزش معیّنا معرفت  ۀهمین وضع ثابتْ در رابط

محتاوم و منضابط، از    ۀشود که حفظ این رابطا  منتهی می یو به مقصد خاصاست برخاسته 

اسات. در ایان    ظهورات و پایش از ان در عاالم اعیاان   ر در عالم رمصادیق ثبات حدود مق

ق قا بخشد و باه تح  جه میکند؛ تخلّقی که نتی به دو تحقق و تخلّق اشاره می عربی ابنبح ، 
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ای  رساد کاه نتیجاه    که به تحققای مای   ان است. تا مایی ۀرساند و تخلّقی که تحقق نتیج می

ق ذاتی است. در این مدار  منازل معرفات باه سارّ الهای      قبرای ان نیست و این همان تح

 در واقاع  .(171 :1391عربای،   )ابان  شود، که البته این سرّ نیز خاود مراتبای دارد   منتهی می

 توحیِد احدی مستلزم گذر از اسباب و وساائط و توماه باه وحادت فعال و فاعال اسات       

 یاباد  در این توحید، انسان بر احوال عوالم دنیا و اخرت وقوف می .(475 :1395عربی،  )ابن

 .(170 :1391عربی،  )ابن

و باه   در عاالم اعیاان   معرفات  مطلاوبِ  ۀانسان را به نقط حق بهبدین قرار تومه مداوم 

، در مهت اتصال باه اساماء و تخلاق باه     یزش اخالقی متناسب با غایت حیات اخالقیانگ

رساند. همان خدایی که فاعلی مز او نیست و هایچ موماودی ماز او     می یتعال حقصفات 

(، یعنی هیچ موماودی در وماودِ خاود متکای باه ذات خاود       53 :1413عربی،  )ابن نیست

ه ومود اشیا را از اغاز پیدایش از خداوند و نیز هر کس ک» عربی ابننیست، مگر او. به بیان 

او ببیند و نیز معیّت خداوناد را در تماام اشایا مالحظاه      یسو بهرا در نهایت  انهابازگشت 

 303 :د تا ، بیعربی ابن) «یابد شود و همواره حقیقت محض را می بینی نمی کند، دچار کثرت

- 304).   

حیاات   ةزیا ممو مقصاد انساان و فصال     واالتارین مقصاود   ،رسیدن به قرب لقای حق

 :1391عربای،   )ابان  را طلب کند  اخالقی اوست؛ که فراسوی اهلل حامتی نیست، تا کسی ان

 «را از امر و درخواسات ثاواب مبارّا داشاته اسات      قانیصدخداوند » عربی ابن نظراز  .(16

و در واقاع باه    باه نفْاسِ معرفات   حقایق اعیان ثابتاه،   تیرؤبا انان  .(32 :1391 ،عربی ابن)

علم و حقیقت مطلق ان معرفت باه شایء، بار     دح»اند که:  معرفت واقعی نفْس دست یافته

 «رساند تو را به سعادت ابدی می ،که هست و مفید عمل بدان است؛ که همین مسیر گونه ان

کاه در   شاود  محساوب مای   یتعال حقای از مانب  این معارف عطیه .(34 :1391عربی،  )ابن

علمْ نوری از انوار الهای اسات کاه خداوناد در     »چنین شرح داده شده است:  ربیع ابنبیان 

... و ان معنایی اسات کاه قاائم باه      کند قلب هر کس از بندگانش که بخواهد پرتوافکن می

 ۀدر ساای  .(34 :1391عربای،   )ابان  «ساازد  باشد و او را بر حقایق اشیا اگاه می نفْس بنده می
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این رازِ موهاوب کاه بارای    »رسد که:  و تخلّق به این نقطه میبندگی  ۀمعرفت حقیقی، رابط

... و ان تخلّاق   ذوق حاصل است و عقول در ادراکش ازاد نیساتند  ۀواسط بهصاحبان قلوب 

 .(38 :1391عربی،  )ابن «است یربانی و وصل یاسما

ش بر بندگان ظهور و از اباواب اسامان بار اناان     ی خویدر حقیقت خدایی که به اسما

 خلاق کارده   قتخلّا (، انساان را بارای تحقاق و    29 :1367عربای،   )ابان  کارده اسات  تجلی 

عامالِ انگیازش ایان تحقاق و تخلّاق در کتااب        عنوان به( و معرفت را 5 :1361، عربی ابن)

کسب این معرفت مسبوق به توفیق  تکوین و تشریع و در نفس انسانی مندر  ساخته است.

الهی و مسبوق باه رحمات عاام الهای در      ۀت خاصو البته توفیق هم رحم خواهد بودالهی 

 ؛گسترش مظاهر ومود است

 محبت ۀو توسع همت

عارف باه   همتشود،  پس از رحمت الهی و معرفتی که از پی این رحمت نصیب انسان می

اصل خلقات   عربی ابنشود. از نگاه  می دار عهدهاید و عاملیت انگیزش اخالقی را  میدان می

. اما ایان اصال   1خ ل ق کقمْ مِنْ ض عْلٍ( که فرمود 126 :1380عربی،  )ابن انسان از ضعل است

حاق   یعارف و با فعلیت بخشیدن به استعدادهای پنهانی که مظاهر اساما  همتضعیل، با 

شاود. رهااورد ایان     کسب معرفت کامل، تقویت می بادر کتاب نفس انسانی هستند، همراه 

محساوب  از اساباب بااطنی    همات مضاعل نسبت باه پروردگاار اسات.     محبتنیز  همت

 ۀبه رابط عربی ابن .(247 :1393)قونوی،  تر است و حُکمش از اسباب ظاهری قوی شود می

که ان هام وابساته باه توفیاق الهای       -اشاره دارد و اینکه باال رفتن معرفت همتمعرفت و 

و  انسان برای اتصال باه مباد    همتشود و در این مسیر،  ناچیز دیدن خود می سبب -است

 .(128 :1380عربی،  شود )ابن تقویت میحق  یاو به لقا محبت

ادمی در امتداد ومود  همتانسان نیست؛ چرا که  ةبه معنای استقالل اراد همتدر واقع 

، گااهی بارای   عربای  ابنهمه از رحمت الهی است. به اعتقاد  عاریتی وی مندر  شده و این
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کناد   شود. در این حال، بنده ابتدا گمان مای  یحاصل م یهمتحق، اراده و  ةسبب اراد بنده به

را خود تحصیل کرده و در خیاالش دعاای خاود را سابب کساب ان       همتکه این اراده و 

ای که وی را برای طلاب توفیاق باه حرکات اورده، از اثاار توفیاق        یابد. اما اراده توفیق می

حق  ةگر اراد. پس ااستپیشین الهی در کسب توفیق الحق و ومه خاص رحمت عام الهی 

متأخر و مجعول بناده نیاز    ةق نگیرد، توفیقی حاصل نخواهد شد و ارادلبه اعطای توفیق تع

 .(14 :1391عربی،  ر نخواهد یافت )ابنظهو

در  یتعاال  حاق سبب رخنه و تخلّال   به ،صفت خلیل برای ابراهیمکه گوید  می عربی ابن 

 محبات در بنادگی و   همات ش ( که این ویژگی مومب افازای 85 :1380عربی،  )ابن اوست

خواهد شد. این بنده باه درخواسات معاّین یاا غیارمعّین خاود دلبساته         یتعال حقنسبت به 

 .(59 :1380عرباای،  )اباان یابااد در امتثااال فرمااان الهاای تحقااق ماای همااتشبلکااه  ؛نیساات

برای قبول فرمان الهی، عامل انگیازش مهام بنادگان در مهات تخلّاق       همت یساز خالص

باه نیاروی طناازی و بیاان ساخن       عربای  ابندر این میان،  اخالق الهی است.مداوم انان به 

اهال حاق باه     ،عالی نفسانی اهل حق است. در پای ان  همتکند که تأثیر  شیرین اشاره می

و شاوق و ذوق اسات، اراساته     حاب شود و عامل ایجااد   تخیلی که در نفس انان ثابت می

 همات یعنی  .(88 :1391عربی،  )ابن نامد می تعشّق نفسانیهمه را  این عربی ابنشوند که  می

به صفات حاق و تخلّاق باه اخاالق الهای، ناوع        فاتصادر امتثال امر الهی و لذت بنده از 

رساد   نظر می کند. به را در وی ایجاد می یتعال حق، لذت و عشق نسبت به محبتخاصی از 

 ا  نیست. ک دیگری محتربا عاملیت این ذوق و تعشّق، عمل اخالقی انسان به مح

ند( سخن گفتاه  هست )که همان قوای نفسانی ها همتاز انفعال امسام در برابر  عربی ابن

یافته در نفوس، اصل و اساس خارق عاادات برحساب     است. به بیان وی قوای الهیِ ترکیب

ند. او قوای انبیا را نعمت انحصاری حق به انان دانساته اسات. در ایان    هست  مراتب خویش

اتاش   یتعال حقاگر  نکهیاکند و  ابراهیم)ع( و به اتش افکندن وی اشاره میبح  به داستان 

حضرت  ةسوزانْد؛ چرا که طبیعت اتش سوزاندن است. اما اراد ، ابراهیم را میکرد را رها می

عارف و ولیّ حق نیز از پی امتثال فرمان رب به ایان مادار     ةحق مانع سوزاندن شد و اراد
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که واپساین منازل ان تخّلاق باه اخاالق و تحّقاق در صافات        کمالی  کمالی خواهد رسید.

   .(88 :1380عربی،  )ابن است یتعال حق

روسات کاه عاارف     اگر تأیید و یاری و عنایت خداوند نباشد، ما هم نیساتیم. از هماین  

بیند که مخاطبش قرار دهد. این هماان صاراط    غیر خدای متعال نمی ،کس را در ومود هیچ

گام انسان به یمن و برکت الهی بر ان نلغزد. اما دشواری راه  رود میمستقیمی است که امید 

که گاه نفْسی که به فرمانروایی عادت کرده، فرمان گارفتن از حاق را دشاوار     روست نیااز 

راه چاره همچنان بازگشتِ پیوسته به تعالیم شرع است و مریاد   عربی ابنیابد. اما از نگاه  می

باقی بماند و مرتکاب حرامای نشاود، تاا تخلّاق و       یتعال حقا باید در این مقام بر عهدش ب

 .(159 - 155 :1380عربی،  قق او دوام یابد )ابنتح

هماواره او را عباد خاود نگاه      یتعال حقسعادتمند کسی است که  ةبند عربی ابناز نظر 

 ظاهر اعیاان باشاد   تیرؤداشته و خوف و رمای او همواره بر اساس ایمان و نه بر اساس 

خاویش باه    محبات در  محاب ( در مسیر رسیدن به اخاالق الهای،   302د:  تا ، بیعربی )ابن

خواناد. در   یابد و خداوند را فاعل تمام افعال می رسد که نفس خود را سراب می ای می رتبه

 عربای  ابان باه بیاان    .(76 :1998عربای،   شود )ابن محبوب می عین محباین نقطه است که 

شاوق را از اوصااف    عربای  ابان ار محبوب است. البتاه  دید یسو بهحرکت روحانی  ،شوق

شاود و از پای ان شاوقی باه شاکل       ایجاد می یمحبتشمرده است. در حقیقت ابتدا  محبت

 محاب ند و هار کاه   هست حدی که این دو همواره با هم به خواهد شد؛مالزمت با ان همراه 

 .(58 - 57 :1998عربی،  است )ابن محباست،  مشتاق است و هر که مشتاق ،است

 یتعاال  حاق  ةمنتهی به ایان افعاال، مساتقل از اراد    حباز این افعال یا  کی چیهبنده در 

کاه عباد در ساکوت     است که در حالی یتعال حقاین همان ایجاد : »عربی ابننیست. به بیان 

 .(212 تاا د:  عربای، بای   ابان ) «اورده اسات  وماود  باه اصلی خویش است، ساخن را در او  

داند کاه انساان را    پوششی می ان را (88)بقره:  «َقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ و» ۀبه ایبا اشاره  عربی ابن

هاا   ها و امثاال ایان   این غفلت عربی ابن. از نظر دارد یبازم -گونه که هست ان -از ادراک امر

را  هماتش عاارف بایاد    .(128 :1380عربای،   )ابان  دارد یباازم م عارف را از تصرف در عال
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رَّبُّ »رمان الهی کند و حضرت حق را وکیل خود قرار دهاد. کاه فرماود:    صرف تبعیت از ف

در مماع   عربای  ابان بیاان   رو نیا ااز  (.9)مزمل: « لًایوَکِ فَاتَّخِذْهُ هُوَ إِلَّا هَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَ

 عارفِ دارای معرفت کامل در نهایت ناتوانی و ضعل»و معرفت چنین است:  همتمراتب 

 .(129 :1380عربی،  )ابن« گردد ظاهر میبرابر فرمان حق   ]در

انسان در تخلّق به اخالق الهی از توفیق و معرفت حق برخاساته   همتچنانکه گذشت،  

خادا   حبد. در این نگاه، شو ، مضاعل میمحبتاست و با امتثالِ تو م با شوق و رغبت و 

حال، عارفان مانب وصال خداوند انسان به خدا شدیدتر است و در همه  حباز  ،به انسان

زناد )تلمساانی،    مای دانند و شوق بازگشت به وطن در انان مو   موطن خود می ۀمنزل بهرا 

ی و واحادیت( از  یاساما  ۀ)در مرتبا  عارف تا قبل از وصاال باه ذات   .(339 - 338 :1392

را  کند و در حقیقت وصاال دائام   دائمی طی می صورت بهایستد و این مسیر را  حرکت نمی

ای که به مواصلت یک اسم رسیده، نسبت به  ، حتی در لحظهعربی ابنکند. به تعبیر  طلب می

باه   عربای  ابان  ةاشار .(88 :1998عربی،  دان مشتاق است )ابناسم دیگر همچنان مفارق و ب

. در حقیقات  خواهاد باود  اشتیاق دائمی انسان به کمال، مادخل بحا  از مایگااه والیات     

در امتثال فرمان حق  همتمحصول توفیق خاص و معرفت مامع و که خود  محبتافزایش 

 ؛کند والیت را فراهم می ۀورود به رتب ۀاست، زمین

 والیت و الگوی اخالقی انسان کامل

عربی، نظار باه الگاوی انساان کامال و       ترین عوامل انگیزش اخالقی در اندیشۀ ابن یکی از مهم

ان سالک صراط حق با اولیای حق است. در مهت تقرب به این الگو از مجرای پیوند متقابل می

 ۀعزیزیا  در فاصّ عربای   تبیین مایگاه والیت در ایجاد یا تقویت انگیازة حیاات اخالقای، ابان    

اسمی است که برای خدای متعال باقی بوده و اتصاف بنادگان   ولیّ» :نویسد فصوص الحکم می

پاس  » :گویاد  رح این عبارت میخوارزمی در ش. «بدان با قید تخلّق و تحقق و تعلق میسر است

 «باه اخاالق الهای    باود ان است که فاانی باشاد از صافات و اخاالق خاویش و متخلّاق        ولیّ

و انها به عاین واحاد    استاسمای الهی همان اشیاء »(. در واقع هرچند 678: 1379)خوارزمی، 
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های  نمونه عنوان به(. اما در این میان بعضی از این اعیان 177: 1380عربی،  )ابن« بازگشت دارند

باه   اتصااف الگو و ولیّ به تعلایم خلاق بارای     عنوان بهاند و  ی ظاهر شدهتعال حقترِ تجلی  کامل

 اخالق الهی اشتغال دارند. 

و  مبشار یاا برتارین داعای،     -مندی از سعادت، واالتارین الگاوی اخالقای    برای بهرهبنابراین 

مراتب شناخت به حضرت حاق دسات    ترین یعالپیامبران هستند؛ چرا که به  -برانگیزانندة بشری

اند. البته این دستیابی نیز محصول رحمت، توفیق، معرفت تام نسبت به حضرت حاق اسات.    یافته

اشاره و این تفاضل را مرباوط باه ذات و    1«بَعْضٍ یعَل الرُّسُلق ف ضَّلْن ا بَعْض هُمْ  تِلْکَ»ۀ به ای عربی ابن

در استعداد متفاوت خالیق هم واضا،   ق،کرده که این استحقا استعداد پیامبران در ان ذات معرفی

در میان  شود، عیان میهمان تفاوت که در وامب و ممکن در واقع  .(132 :1380، عربی ابن) است

 .(35 :1384املی،  زاده حسن) حسب تفاوت در مراتب انان بر قرار است رممکنات نیز ب

، رساول باه حکام    عربای  ابن غ شده و به بیان لزوم تبعیت از امر حق به پیامبران نیز ابال

د، کنا کند. پس اگر بدو وحی شود که در امری تصرف  بدو وحی شده است، عمل می انچه

کند و اگر از تصرف باز داشته شود، عمل بر خالف امر حاق را   به فرمان پروردگار عمل می

از خاود هایچ    کس چیهکند. در مجموع، هر تصرفی مسبوق به فرمان الهی است و  ترک می

   .(129 :1380عربی،  ابن) ندارد

نحو اتمّ ظهور  حق به یو این هدایت در اولیا شدههدایت الهی در سراسر عالم گسترده 

گونه کاه   فعل و صنعت خود را ان یتعال حقچون »گوید:  می عربی ابن رو نیایافته است. از 

عربای،   )ابان  «(50)طاه:   ه دی اعطی کل شیء خلقه ث م  فرماید:  باید ادا کرده است، پس می

 یتعال حقو با رضایت بالفعل  بودهاین هدایت تکوینی البته با عمل بنده همراه  .(91 :1380

به مرضی  عربی ابنعبد و ربّ،  ۀدر بح  از رابط رو نیاد. از شو اش مقارن می از اعمال بنده

عربای،   )ابان  کناد  اد میاستن 2«ارمعی الی ربک» ۀبودن طرفین از یکدیگر اشاره دارد و به ای

                                                                                                                                        

 .253. بقره: 1

 .28. فجر: 2
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عبد و ربّ به این شکل است کاه اگار    ۀشرح رابط عربی ابنفکری  ۀدر منظوم .(92 :1380

همان ربّی کاه مخصاوص    ةاهلل همان ذات احدی باشد، هیچ مومودی با اهلل مز در محدود

اوست، مرتبط نیست. البته انسان کامل و ولیّ حق امکان ارتباط با تماام اساماء و تخلّاق و    

   .(90 :1380عربی،  )ابن ق در انها را خواهد داشتقتح

والیت با تبعیت و تسلیم مالزمت دارد و چون حال ولیّ حق اقتضاای   عربی ابنبه باور 

در ماناد.   پرسد و چون حال اقتضای تسلیم کرد، ساکت می کرد، از مهت عبودیت می سؤال

هاا در وقات خاود باه امابات       استکند درخو ن الهی است که معیّن میاین قدَرِ معیِّ تینها

نیست. باا ایان توضای، کاه در      سؤالکند که از روی  به عطایایی اشاره می عربی ابنبرسند. 

در عالم امر واقع شده است، گروهی هم هستند که نه از مهت عجلاه و ناه    سؤالنیز  نجایا

وی ایان  کنناد.   به مهت شناختِ استعداد، بلکه به مهت امتثال فرمان الهی درخواست مای 

 .(60 :1380عربی،  کند )ابن معرفی می گروه را بندگان خالص خداوند

(. 55: 1380عربای،   عربی، خداوند با خلقت ادم او را تشریل و تکریم کرد )ابن از نگاه ابن

در نتیجه مقام خالفت الهی به انسان تعلق گرفت که عالمْ شهادت است و خلیفۀ غیب و بااطن  

عربی ادم را حاقّ خ لاق    هاست که ابن سبب همین امتماع صورت د. بهای می حساب بهاین عالم 

ۀ انساان کامال حاافظ خ لاق خاویش اسات       لیوسا  باه (. خداوناد  54: 1380عربی،  نامد )ابن می

ی و دمیدن روح او در قلاب نفْاس، موماب عصامت     تعال حق(. القای سبّوحی 50: 1380عربی،  )ابن

 (.  47: 1380عربی،  به دور از حقیقت است )ابنادمی و دور ماندن او از اهداف نفسانی و 

ند، برای تسهیل سالوک  هست  خلفای حق د،ای پیامبران که خو در این میان، نقش واسطه

حاق بارای همگاان اساان نیسات. باه بیاان         یبندگی است؛ چرا که ارتباط مستقیم با اسما

گوناه کاه    ، هماان و برایشان راه رسیدن به خودش را بیان داشت و روشن نماود : »عربی ابن

 ۀواساط  باه  -فرشاتگانش بیاان و روشان کارد، و بارای اولیاایش       ۀواسط بهبرای پیامبرانش 

و برای فرشتگانش به سرشت و نهادی که انان را بر ان ایجاد کرده است اشکار  -پیامبرانش

روی در همه حال توفیق همراه ایشان است و انان را به هر عملی که مومب  ... از این نمود

 .(14 :1391عربی،  )ابن «کند به خدا باشد، راهنمایی می قرب
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کسی که حبیابش از  »یابد که:  تا مایی ادامه می یتعال حقسبب تبعیت از  صعود انسان به

... پاس هار کاس را کاه      یاباد  ان مهات اشتیاق می ۀدهد، به هم مهات مختلل ندایش می

و از مخلوقاات وحشات پیادا     از خلوت ندایش دهد، بدان خلوت اشاتیاق یافتاه   یتعال حق

 «ورزد ... و هر کس کاه از مهات حکام نادا داده شاود، باا مردماان مباشارت مای          کند می

 ۀاین مسیرِ تخلّق به اخاالق الهای و دسات یاافتن باه رتبا       ۀدر ادام .(60 :1391عربی،  )ابن

عربای،   شاود )ابان  حق برایش حاصال   تیرؤیابد تا  است که انسان عرو  می یاللهۀفهیخل

1391: 73).   

گوید بهشتِ ما در این سرا، نعمتی  می عربی ابنبا در پیش داشتن همین مراتب است که 

کسای کاه در    .(73 :1391عربی،  )ابن ان طاعت است وتوان بدان دست یافت  است که می

دنیا به طاعت و ادب شرعی اشاتغال ورزد، در اخارت باه معایناه و قارب مشاهدی نائال        

فهم این مراتب، لذت پیمودن طرق تخلّق به اخالق الهی را  .(77 :1391عربی،  شود )ابن می

سمع و کشل  ۀواسط بهق بر ان مقدار، ... و تخلّ لذت به مقدار فهم است»اورد که:  پدید می

   .(81 :1391 ،عربی ابن) «و محو وسایط است

ند، اشاره تهس  موسوم یتعال حقهای  به اسرار پنهان عالم که در بیان او به کتاب عربی ابن

کتاب منیر برای صاحبان حجج و دلیل است، کتااب منیار بارای اهال     »نویسد:  و می کند می

حقایق است، کتاب مُحصی برای اهل مراقبه است، کتاب عزیز برای اهال عصامت اسات،    

کتاب مرقومِ حکیم برای مرسالن و وارثان است، کتاب مسطورِ ظاهر همان تأویل و اعتباار  

ست، کتاب مسطورِ باطن نیز برای صااحبان اعتباار اسات و کتااب ماامع      برای اهل ایمان ا

وی در ادامه باه کاارکرد خااص ایان      .(90 :1391عربی،  )ابن «برای روحانیون مَلکی است

هر کس بر او کتاب منیر تاالوت شاود،   »گوید:  و می کند میحق اشاره  یها برای اولیا کتاب

   .(91 :1391 عربی، )ابن «کند هوا و هوسش را سرکوب می

توحید و ادب مومب ان است که چرا غ اخالق الهای اسامانی روشان     عربی ابناز نظر 

عربای،   )ابن اش نزول کند ، تا خداوندِ رحمان به قلب بندهردیفراگشود و نورش همه ما را 

)که تأویل و تعبیر حقیقت هستی است( کساانی هساتند    دارندگان علم کامل .(163 :1391
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های مساتتر ان راه   به معانی نهفته و کتاب ،های محسوسِ عالم صورت یز وراتوانند ا که می

 .(449 :1395عربی،  )ابن تجلی تماشا کنند ۀیابند و سرّ وحدت را در ایین

کند و به  معرفی می 1حسنه ة)ص( را به استناد بیان قران کریم اسو پیامبر اسالم عربی ابن

( با انکه حق مخلاوق  263 ب: 1408عربی،  ن)اب کند ان حضرت وصیت می ةتبعیت از سیر

در اعتقادات، که البته با حق در ذات خود متفاوت است، یکی از صور علم مردم نسبت باه  

 هاا  نوکه قان بوداما تنها قانونگذار خداوند واحد  .(250 :1380عربی،  )ابن عالم هستی است

طبیباان بااطن ادمای،     عنوان بهنیز پیامبران  .(35 :1381عربی،  )ابن فرستد ها فرومی را در دل

 کنند.   نازله را تسهیل می های نومسیر ایضاح حقایق و فهم قان

 عربای  ابان اند،  حق که در نقش الگوی اخالقی تجلی یافته یدر میان طرح بح  از اولیا

های عقل و به عنایت ازلی خداوند اهتمام دارد. چنانکاه معتقاد    همچنان به بیان محدودیت

باا فراموشای    محبتکلی  طور بهکه به تدبیر عقل باشد، خیری نیست و  یمحبتدر که است 

توان با تحقیاق و   از نگاه وی علوم ظاهری را می .(118 :  تا ، بیعربی ابن) ر استسخود می

که دانستن ان موقوف باه وهاب    هستنددست اورد، اما علوم و اسرار باطنی اموری  تأمل به

 .(385 :ب تا ، بیعربی ابن) دارداختصاص والیت الهیه است که این به نبوت و 

شاود، باه موماود     در انسان دمیده می یالقدس روح ۀنفخ که یهنگام»گوید:  می عربی ابن

او از الوهیات   حاظ یابد؛ که این هماان   مطلق ملحق شده و با ان اتحاد معنوی و مقدس می

... و  او مشابه با ظاهر عالمظاهری  ۀاست. بدین قرار، انسان دارای دو نسخه است: ... نسخ

توان گفت  اکنون می .(148 تا الل: عربی، بی )ابن« یه استباطنی او مشابه حضرت اله ۀنسخ

اخالق به معنای تبدیل نسخه ظاهری به اصل باطنی است که رحمات،   عربی ابنکه در نگاه 

ن شاناخته  ها و عوامل حرکت انسان در عرو  از ظاهر باه بااط   گام عنوان به همتمعرفت، 

تارین   ی و نااب واالتارین ولّا   تیا نهادر والیت است.  ۀشوند. باطن این مسیر همان رتب می

مقاماات ایشاان را شاامل     عربای  ابان )ص( یافت کاه   الگوی اخالق را باید در پیامبر اسالم

                                                                                                                                        

  (.21)احزاب: « رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَه حَسَنَه یلَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِ. »1
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مقام قاب قوساین و  دنای    تینهادر ومود یافتن و محمودِ حق بودن و خلود در بهشت و 

( کاه در  85 - 84 :1405عربای،   ة درخت هستی است )ابنواقع ایشان ثمردانسته است. در 

خلقات   فرد به منحصرنوع  عنوان بهالحکم، با وصل حکمت نوعیه و  واپسین فصّ فصوص

 شود. معرفی می

 گیری نتیجه

انگیزش اخالقی در پیوند با والیت الهی و البته با نظر به رحمت عام و  عربی ابن اندیشۀدر 

شود. در این مسیر، انساان باا رماوع باه      ت به مظاهر خلقی خود ترسیم میخاص حق نسب

به وحادتی کاه عامال صادور کثارات عاالمِ        انجابه صور پنهان عالم و از  ،مشاهدات خود

شاده  منجار  طریق، با رحمت خاص حق که به اعطای علام   ینه ایابد. ب ومود است، راه می

ک انساان  رکند. در واقع تحا  د حاصل میاست، انگیزش عملی خود را از علم و معرفت خو

قبل از انکه باه معرفات انساان     ،الهی و متصل شدن به اخالق الهی یصال به اسماتبرای ا

ها گره خاورده اسات.    نسبت به انسان خاصۀ خداوندبه رحمت عامه و توفیق   وابسته باشد،

ده و باه زباان شارع    که علم به اسما را در ادمیان به امانت نها بوده الهی ۀاین رحمت واسع

باه   حاب مسیر تخلّق به اسما را به انان تعلیم داده است. همچنانکه خداوند در نهاد ادمیان 

. در واقاع  کردانان را برای این بازگشت مجهز  همتو  گذاشتبازگشت را هم به ودیعت 

تارین   همین رغبت انسان برای رمعت به سرمنشأ ومود، همراه با رحمات پیوساته، اصالی   

 است. یاله یرای تخلّق به اخالق الهی و تحقق در اسماک برمح

بر بندگان ظهور کرده و از ابواب اسامان بار اناان تجلای      ی خویشخدایی که به اسما

ق قا ق و تخلّق خلق و معرفت، الگو و عامل انگیزش ایان تح قکرده است، انسان را برای تح

اخاالق   ۀحسان  ةاسو. فرمودو تخلّق را در کتاب تکوین و تشریع و در نفس انسانی مندر  

والیات و انساان    ۀمرتبا  ،ترین مقاام  ومو کرد. عالی الهی مست یایاولرا باید در پیامبران و 

 است که فانی از صفات و اخالق خویش و متخلّق به اخاالق الهای  کسی  ولیّو  بودهکامل 

. کناد  یمعرفای ما  شرط رسیدن به مقام والیت الهی را فراگیری اخالق الهی  عربی ابنباشد. 
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تخلّاق باه    ۀرشد اخالقی انسان تا مرتب ۀزمین ،حق یاولیا ةاقتباس ادمیان از خقلقیات پسندید

است. نفْسِ تومه قلبِ ادمی به این مسیر،  یتعال حق ییاسماو تحقق در ساحت  اهلل یاسما

در فعلیت یافتن شوق و رغبت او برای اتصال به حق کافی است؛ که این رغبتِ متقابال تاا   

  ای که در ان حق و عبد از یکدیگر خشنودند، تداوم خواهد یافت. رتبه

ی رحمت الهی و طی ظهور انسان در عالم وماود در  لچنین، انگیزش اخالقی با تج این

توفیاق خااص    ۀکاه خاود نتیجا   )  شود. با معرفت انسان به این رحمت سرشت او تنیده می

پایش  والیت  ۀ. این مراتب تا رتبیابد مستورِ وی فعلیت می محبتو  همت (است یتعال حق

 ی اخالق الهی است.لترین عامل و واپسین تج که عالیرود  می

االمر اعیان ثابته و با  عربی بر اساس نفس ترتیب رابطۀ باید و هست در اندیشۀ ابن به این

های اخالقای در عاالم    یابد. به این تقریر که هست وساطت عوامل انگیزش اخالقی قوام می

ی تعال حقاند و معرفت ادمی به حقایق این عالم، که مسبوق به رحمت  بته مقرر شدهاعیان ثا

رساند که: تنها با سلوک اخالقی  ی متأخر از ان میها زهیانگاست، او را به این بصیرت و به 

توان از معرفت به اعیان ثابته عرو  یافت و در اتصال ومودی با انها که قارین   است که می

 ، مسکن گرفت.سعادت ابدی است
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 کتابنامه

، تحقیاق  (اإلسرا الی المقام األسری )کتاب المعراج (.ق الل 1408) الدین ، محیعربی ابن .1

 و النشر. للطباعهدار ندره  و شرح سعاد الحکیم، بیروت:

تحقیق عاصام اباراهیم الکیاالی،     ،انشاء الدوائر(. الل تا )بی ------------------ .2

 نا. بی

 ،التدبیرات االلهیه فی اص الح المملک ه النفس انیه   (. ب تا )بی ------------------ .3

 نا. تحقیق عاصم ابراهیم الکیالی، بی

باباا   ، ترممۀ گال (حجاب هستی )چهار رسالۀ الهی(. 1381) ------------------ .4

 شفیعی. سعیدی، تهران:

قیاق  تح ،(الدره البیضاء )و یلیه عقیده اهل االس الم (. 1413) ------------------ .5

 مکتبه مدبولی. زینهم محمد عزم، قاهره: محمد

 بیاروت:  تحقیاق ریااض العباد اهلل،    ،الکون شجره(. 1405) ------------------ .6

 دارالعالم.

ابوالعالء عفیفای،  تصحی، و تعلیق  ،فصوص الحکم(. 1380) ------------------ .7

 الزهرا. تهران:

د علی موحد و شرح محمترممه  ،فصوص الحکم(. 1395) ------------------ .8

 کارنامه. و صمد موحد، تهران:

تحقیاق عاصام اباراهیم الکیاالی،      ،کتاب الحجب(.   تا )بی ------------------ .9

 نا. بی

حیاادراباد، ممعیااه  ،کت  اب الفن  اء ف  ی المش  اهده(. 1361) ------------------ .10

 المعارف العثمانیه.ةدائر

المعااارف ةحیاادراباد، ممعیااه دائر ،کت  اب الکت  ب(. 1367) ------------------ .11

 العثمانیه.
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تحقیااق سااعید ، کت  اب الیق  ین و کت  اب المعرف  ه. (د تااا )باای ------------------ .12

 عبدالفتاح، کتاب الیوم.

تحقیاق محماد فاوزی الجبار،      ،لوازم الحبّ االلهی(. 1998) ------------------ .13

 دار معد و دار النمیر. دمشق:

 :تصحی، محماد خواماوی، تهاران    ،مواقع النجوم (.1391) ------------------ .14

 .مولی

 داراالیمان. ، دمشق:الوصایا(. ب 1408) ------------------ .15

 نیاا، تهاران:   ، تصحی، اکبر راشدیشرح فصوص الحکم(. 1392) الدین التلمسانی، عفیل .16

 سخن.

وزارت  :تهاران  ،الهمم فی ش رح فص وص الحک م    ممدّ(. 1384) حسن ،زادة املی حسن .17

 .نگ و ارشاد اسالمیفره

زاده  اهلل حسان  تحقیاق ایات   ،شرح فصوص الحکم(. 1379) الدین حسین ، تا خوارزمی .18

 .دفتر تبلیغات اسالمی :املی، قم

 .مولی :تصحی، محمد خواموی، تهران ،فکوک(. 1393) صدرالدین ،قونوی .19

 

 


