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استادیار دانشگاه بينالمللی امام خمينی(ره) ،قزوین ،ایران
محمد تقی فعّالی
دانشيار گروه عرفان اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

چکیده
نوشتار حاضر جستاری است درباب آراء عرفانی عارف نامدار سدۀ هفتم هجری قمری ،شيخ
المشایخ سعدالدین محمّد بن معينالدین (مؤیدالدین) محمّد بن حمویی بحرآبادی جوینی (-185
916/943ق) از خاندان شافعی مذهب حمویی که در مدّت چهار صد سال در ایران ،مصر و شام
منشأ خدمات مؤثر مادی و معنوی بودند .سعدالدین حمویی از عارفان طریقت کبرویّه و در سلک
مریدان برجستۀ شيخ نجم الدین کبری و در شمار نخستين صوفيانيست که با اعتقاد به والیت ائمّۀ
معصومين(ع) به عنوان اولياء مطلق الهی ،گرایشات شيعی داشته است .آثار و تأليفات وی پرشمار ،و
اغلب مشتمل بر سخنان رازآميز ،ارقام ،دوایر ،أشکال هندسی و اصطالحات خاصّی است که گاه
فهم و حلّ آنها دشوار مینماید .از آنجا که بيشتر تأليفات او به زبان عربی است و مشرب تأویلی
دارد ،هنوز در قالب نسخ خطی باقی مانده و استخراج آراء عرفانی وی در هر دو حوزۀ نظر وعمل
را دشواریاب نموده است .این مقاله در حوزۀ عرفان نظری با بررسی مهمترین آثار وی همچون
رسالۀ محبوب األولياء ،فی علوم الحقایق و حکم الدقایق ،لطائف التوحيد فی غرائب التفرید و
المصباح فی التصوف ،و نيز توجه به آثار مرید برجستهاش عزیزالدین نسفی ،به مقولۀ وجودشناسی
و تبيين احکام وجود اعم از وحدت شخصی وجود و تمثيالت آن ،اصالت وجود و تشکيک وجود
از منظر عارف حمویی پرداخته و برای تبيين بهتر ،گاه با آراء عرفانی شيخ اکبر محیالدین عربی-
 .5تاریخ دریافت5939/2/9 :

تاریخ پذیرش5939/5/29 :

 .2پست الکترونيکa.nouri1356@yahoo.com :
 .9پست الکترونيک (مسؤول مکاتبات)shamsmohammadjavad@yahoo.com :
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عارف هم روزگار شيخ حمویی که مناسبات و مکاتبات ميان ایشان در تاریخ تصوف به ثبت
رسيده -سنجيده و بيان داشته است.

کلید واژهها
سعدالدین حمویی ،عرفان نظری ،وجودشناسی ،وحدت وجود ،اصالت وجود ،احکام وجود.

مقدمه
بيشترینۀ آثار عرفانی که پيش از سعدالدین حمویی نگاشته شده ،دربارۀ عرفان عملی و
روشهای سير و سلوک ،دعا و ذکر ،نصایح و بيان حاالت عارفان است .صاحبان این آثار
گهگاه از حقایق شهودی هستیشناختی ،به ویژه توحيد و انسانشناسی ،و خاصّه مسئلۀ
والیت سخن گفتهاند ،اما علمی نظاممند از این معارف پدید نياوردهاند .البته نباید سهم
پيشينيانی همچون ابوحامد امام محمد غزالی و عينالقضات همدانی را در برداشتن گامهایی
درخور توجه در عرفان نظری نادیده گرفت 5.بنابراین ،اندیشمندان ابن عربی را که معاصر با
سعدالدین حمویی میزیسته مؤسّس عرفان نظری نمیدانند ،بلکه او را مکمّل و متمّم این
علم عظيم به شمار میآورند 2.بیتردید مباحث و عناصر عرفان نظری در اندیشههای عرفاء
و حکمای پيشين وجود داشته ،اما ابن عربی در دو اثر مهم خود الفتوحات المکّیّة و
فصوص الحکم که از مهمترین متون عرفان نظری به شمار میرود ،و نيز اتباع وی به عرفان
نظری سامان دادند ،اصول ،ارکان و مسائل آن را به تفصيل تحقيق کردند و به رشتۀ تحریر
درآوردند .پس از ابن عربی عرفان نظری بسط و کمال یافت و پيروانش از صدرالدین
قونوی تا صدرالدین قوامی شيرازی ،و از او تا حکمای معاصر در صورتبندی منطقی آن
گامهای بلندی برداشتند .عرفاء به تقسيمبندی مقولههای عرفان عملی و نظری التفات
داشتند و برای هر یک از این دو قسم نامهایی را به کار بردهاند .چنان که فنّاری ازعرفان
 .5غزالی دربرخی آثارش همچون مشکوة األنوار و نيز عينالقضات در کتابهای مختلفش همچون تمهيدات،
قسمتی از مباحث عرفان نظری را آوردهاند.
 .2آشتيانی ،جاللالدین ،مشارق الدّراری سعيدالدین فرغانی ،به کوشش جالل الدین آشتيانی ،قم5953 ،ش،
ص.56
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عملی به «عِلمُ التَصَوُف وَ السُلُوک» ،و از عرفان نظری به «علمُ الحَقَائِقِ وَ المُشَاهَدَة وَ
المُکَاشَفَة» تعبير کرده است .وی همچنين بيانی از ابن عربی را نقل میکند که در آن عرفان
عملی را علمِ «مَنَازِلُ اآلخِرَة» ،و عرفان نظری را «عِلمُ اهلل» ناميده است 5.هجویری نيز در این
باره میگوید« :محمّد بن الفضل البلخی (953ق) گوید" :العُلُومُ ثَالثَة :عِلمٌ مِنَ اهللِ ،عِلمٌ مَعَ
اهللِ ،عِلمٌ بِاهلل"ِ .علم باهلل معرفت است که همۀ اوليا او را بدو دانستهاند و تا تعریف و تعرّف
او نبود ،ایشان وی را ندانستند  ...علمٌ من اهلل ،علم شریعت بود که آن از وی به ما فرمان و
تکليف است و علمٌ مع اهلل ،علم مقامات طریق حق و بيان درجات اولياء بود» 2.پس میتوان
گفت که در عبارت فوق «علمٌ باهلل» ناظر به عرفان نظری و «علمٌ مع اهلل» ناظر به عرفان
عملی است .چنان که در بيانات عرفاء «علمُ الحقیقة» و «علمُ الطریقة» نيز آمده است 9.از این
روی ،به نظر میرسد باور آنان که پنداشتهاند عرفان نظری امری مستحدث است و به
یکباره در قرن هفتم سربرآورده ،یا از خواجه عبداهلل انصاری آغاز شده ،نمیتواند صحيح
باشد 4.نکتۀ مهم دیگری که باید به آن پرداخت ،مسألۀ تفاوت ميان علم عرفان نظری با
تجربۀ عارفانه است .تجربۀ عارفانه حقائق و معارفی است که عارف در مرحلۀ فناء و باالتر
از آن که بقاء پس از فناست ،به نحو شهود حق اليقينی دریافته است .گزارش عارف از این
تجربۀ عارفانه و شهود در زبان و قلم ،همان عرفان نظری است که در گذشته به آن علم
اإلشارة نيز میگفتند .البته در تجربۀ عارفانه ،شهود به همراه حقائق و معارف توحيدی
(مشهودات) حضور دارد .بنابراین در مجموع میتوان گفت که در شکلگيری عرفان نظری
یا علم عرفان نظری سه عنصر مدخليّت دارد:
 .5روش ،که همان شهود قلبی یا روحی است.
 .2محتوا ،یعنی حقائق و معارف توحيدی که عمدتاً وحدت شخصيّه و لوازم آن
است.
 .5فناری ،محمّد بن حمزة ،مصباح األنس ،به کوشش محمّد خواجوی ،تهران5954 ،ش ،ص.25
 .2هجویری ،علیّ بن عثمان ،کشف المحجوب ،به کوشش محمود عابدی ،تهران5983 ،ش ،ص.21
 .9عبدالرزاق کاشانی ،لطائف األعالم فی إشارات أهل اإللهام ،به کوشش مجيد هادیزاده ،تهران5953 ،ش،
ص.425
 .4ابنخلدون ،عبدالرّحمن ،مقدّمۀ ابن خلدون ،ترجمۀ محمّد پروین گنابادی ،تهران5999 ،ش ،ص.953
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 .9ترجمه ،تعبير و توصيف.

5

عرفان نظری توصيف و تحليل تجارب عرفانی است ،اما چيستی آن حقيقت عينی که
در درجۀ اوّل مشهود عارف و در درجۀ بعد موضوع تأمّل در عرفان نظری است ،محلّ
بحث است .به جهت ابهاماتی که در موضوع عرفان نظری وجود دارد ،اقوال و بيانات
مختلفی در این باره مطرح است که برخی از آنها عبارتند از :وجود ،وجود مطلق ،وجود
مطلق البشرط مقسمی ،واجب الوجود ،ذات احدیت ،اسماء و صفات و نيز وحدت شخصی
وجود .البته همۀ این اقوال در تقابل با یکدیگر نيستند و برخی از آنها قابل جمع با
یکدیگرند .برخالف نظر برخی که گفتهاند آگاهی عرفانی متعلَق ندارد ،و آگاهی محض
بدون متعلَق و بدون محتوا است ،موضوع یا متعلَق آگاهی عرفانی ،حقيقت هستی یا همان
حق تعالی است و عارفان در متعالیترین شهودهای خود به شهود حقيقی هستی نائل
میشوند و علم عرفان نظری کاوش عقالنی در یافتههای شهودی عرفاء است .از این رو،
موضوع علم عرفان نظری مفهومی است که از همان موضوع آگاهی عرفانی و متعلَق نهایی
شهود عرفانی که حقيقت هستی است ،حکایت دارد 2.منبع اصلی در عرفان نظری ،شهود
عرفانی است ،اما عرفاء در ساختن این منظومۀ معرفتی ،از تجربه و زبان فلسفی ،کالمی،
دینی (قرآنی و روایی) ،عرفی و ادبی (شعر و نثر) استفاده میکنند و با بهرهگيری از منابع
غنی اسالمی ،به خلق مفاهيم ،اصطالحات و زبان خاصّ خود ،و سرانجام به ترسيم جهان
بينی عرفانی میپردازند .حاصل سخن این که عرفان نظری ترجمان شهود و بيان تحليلی و
نظاممند و گاه استداللیِ یافتههاست و در این زمينه ،شهود بنمایهها را برای تأمّالت نظری
در اختيار عارف قرار میدهد .آنچه از آثار عارفان در عرفان نظری بر میآید این است که
آنها با استفاده از روشهای مختلف ،دعاوی عرفانی را مستند و توصيف میکنند .راه اصلی
استناد به کشف ،اعم از کشف خود یا کشف عارفان دیگر است .راه بعدی ،استناد به قرآن و
سنّت است که کشف برتر و معصوم است .راه سوم ،عقل و استدالل عقلی است .برخی از
 .5کالبادی ،أبوبکر محمّد بن ابراهيم ،التَعرُف لمذهب التّصوّف ،به کوشش محمود عبدالحليم و طه عبدالباقی،
مصر5396،م ،ص.85
 .2فناری ،محمّد بن حمزه ،ص59؛ قيصری ،محمّد بن داود ،شرح فصوص الحکم ،به کوشش جاللالدین
آشتيانی ،تهران5951 ،ش ،ص.565
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عارفان تفکّر عقالنی را در زمينهسازی برای رسيدن به حکمت و معرفت مفيد میدانند.

5

آراء سعدالدین حمویی در عرفان نظری
 .1وجود شناسی
 .1. 1احکام وجود
در بحث از احکام وجود ،تبيين صفات و احوال وجود به صورت مطلق مورد توجه قرار
میگيرد ،اعمّ از این که این صفات و احوال مربوط به مفهوم وجود باشد یا دربارۀ حقيقت
وجود و مسائلی از قبيل بداهت وجود ،وحدت وجود ،اصالت وجود ،جعل وجود و....
درباب بداهت وجود ،این مطلب مطرح است که مفهوم وجود برای همه کس روشن است
و برای دریافت آن ،نيازی به معلومات پيشين نيست .در این زمينه ارسطو را اولين عنوان
کنندۀ این بحث میدانند .در بحث اشتراک وجود ،هرچند که مبحثی فلسفی است و ليکن
پایهای برای فهم تشکيک وجود به شمار میرود .بيشتر حکماء و متکلمان مسلمان به
اشتراک معنوی وجود حکم کردهاند و بسياری از آنان ادعای بداهت نمودهاند 2.جعل وجود
هم یکی دیگر از احکام وجود است که «الوُجُودُ مَعمُولٌ بِالذَاتِ» و این بحث نيز منحصراً در
فلسفۀ اسالمی مطرح شده است که گاهی به عنوان ضميمۀ اصالت وجود در تحقق ،ما را از
بحث جعل وجود بی نياز نمیکند .منشأ پيدایش این بحث را میتوان متکلمان مسلمان
دانست ،زیرا پس از ابنسينا ميان متکلمان نزاعی درگرفت که آیا ميان وجود و عدم
واسطهای هست یا نه؟ در این ميان گروهی ماهيّات را امور موجود دانستند و وجود را با
ثبوت به یک معنی گرفتند و در نتيجه ميان وجود و عدم ،واسطهای قائل نشدند .گروهی
دیگر به بودن واسطه ميان وجود و عدم حکم کردند و آن را «ثابت» ناميدند و به ترتيب
ثبوت را اعم از وجود دانستند و برای ماهيّات که همان مرتبۀ بين وجود و عدم است ،قائل

 .5ابنترکه اصفهانی ،علی بن محمّد ،تمهيد القواعد ،به کوشش جاللالدین آشتيانی ،تهران5996 ،ش ،ص.292
 .2فخر رازی ،محمّد بن عمر ،المباحث المشرقیّة فی علم اإللهيّات و الطّبيعيّات ،قم5956 ،ش ،ج ،5ص58؛

إبن رشد ،محمّد بن أحمد ،تفسير ما بعد الطّبیعة ،تهران5955 ،ش ،ص55؛ مالهادی سبزواری ،مجموعه
رسائل ،به کوشش سيد جاللالدین آشتيانی ،تهران5996 ،ش ،ص.955
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به ثبوت شدند .اینان معتقد بودند که ماهيّات در مرتبۀ خود عاری و منفکّ از هرنوع
وجوداند و نوعی تقرّر و ثبوتی دارند که «ثابتات أزلیّة» و گاه «اعيان ثابته» خوانده شدهاند.

5

عزیزالدین نسفی در کتاب االنسان الکامل در این باره سخنان مبسوطی دارد ،و نظر
شيخ خود سعدالدین حمویی را چنين اظهار میدارد« :ای درویش ،جواهر و اعراض عالم
جمله به یک بار در عالم عدم بالقوه موجودند به طریق کلی ،آن جواهر و اعراض را که در
عالم عدم بالقوه موجودند ،به طریق کلی ماهيات و ممکنات و کليات میگویند و آن
موجودات بالقوه جمله شیء اند و جمله معلوم خدایند .معدوم ممکن دیگر است و معدوم
ممتنع دیگر است .معدوم ممکن شیء است ،اما معدوم ممتنع شیء نيست و این اشياء را
ابن عربی اعيان ثابته میگوید و شيخ المشایخ سعدالدین حمویی اشياء ثابته میگوید و این
بيچاره حقائق ثابته میگوید .این اشياء را از آن جهت ثابته میگویند که هرگز از حال خود
نگشتند و نخواهند گشت».

2

 .2. 1وحدت شخصی وجود
مهمترین و پيچيدهترین مسأله در عرفان اسالمی مسألۀ توحيد است که عارفان آن را
وحدت شخصی وجود میخوانند .این پيچيدگی به نحوی سبب شده تا بسياری کج
فهمیها و احياناً سوء تفاهمها در این بحث نسبت به عارفان پدید آید.
به نظر میرسد که منظور عارفان مسلمان از وحدت شخصی وجود عبارت است از
اینکه وجود حضرت حق واحد است و ماسوی اهلل وجودی در عرض یا طول حق ندارند،
بلکه همۀ ماسوی اهلل مظاهر و تجلّيات حضرت حقاند .به تعبيری یک وجود بسيط و بی
نهایت واقع را فرا گرفته و دیگر وجودی در ميان نيست .اما آن وجود واحد ،دارای تجلّياتی
است که همۀ هستی عبارت از آن تجليات است .آنچه از کثرات هست ،وجود حق نيست،
بلکه به وجود حق است .یعنی ظهور اوست و تشکيک وجود نيست .به تعبير دیگر ،اصل
وجود که دارای تحقّق با حيث اطالقی است ،مساوی با حق تعالی است و ماسوی اهلل با

 .5سهروردی ،شهابالدین یحيی ،مجموعه مصنّفات ،به کوشش هانری کربن ،تهران5919 ،ش ،ج ،5ص.269
 .2نسفی ،عزیز الدین ،االنسان الکامل ،به کوشش ماریژان موله ،تهران5989 ،ش ،صص.914-919
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افاضۀ وجود محقّق نمیشوند ،بلکه چون اسماء وجود حق و صفات اویند ،محقّقاند و
چون مظاهر و جلوههای حقاند ،موجودند.
عارف حمویی عبارات و اشاراتی را در باب وحدت شخصی وجود اینگونه بيان
داشته است« :هُوَ المُتَحِدُ فِی ذَاتِهِ وَ هُوَ اهللُ المُنفَرِدُ فِی وُجُودٍ وَ المُتَوَحِدُ بِمَاهُوَ عَلَيهِ وَ بِهِ وَ
لَهُ وَ فِيهِ» 5و ابراز میدارد که حضرت باری تعالی در هر حالتی أحد است و وحدت
شخصی دارد .وی با تعابيری این چنين توضيح میدهد« :الوَجهُ عَالَمُ الوُجُودِ وَ اللَوحُ عَالَمُ
المَوجُودِ وَ القَلبُ عَالَمُ المَشهُودِ فَإذاً یَکُونُ سُبحَانَهُ وتَعَالَی فِی مَقَامِ ارتِفَاعِهِ وَ مَکَانِ حَمدِهِ وَ
شَأنِهِ فِی عَالَمِ الوُجُودِ وَ فِی مَقَامِ استِوَائِهِ فِی عَالَمِ المَوجُودِ وَ فِی مَقَامِ اصطِفَائِهِ فِی عَالَمِ
المَشهُودِ».

2

عزیزالدین نسفی در رسالۀ چهارم کشف الحقایق در این باره سخنی را از استاد خود
سعدالدین حمویی نقل میکند که وی از سعدالدین حمویی میپرسد که خدا چيست؟ وی
میگوید :آنکه وجود دارد خداست .آنگاه از او میپرسد که جهان چيست؟ وی میگوید:
هيچ چيز جز خدا وجود ندارد ،ال موجود سوی اهلل .و در ادامه چنين توضيح میدهد« :اما
اگر تنها خدا وجود دارد ،همۀ مخلوقات مظاهر صفات او هستند ...در آن وقت که در
خدمت شيخ المشایخ سعدالدین حمویی بودم ،شيخ فرمود که جوهر اول صفات خدای
است و شيخ این مقدار بيش نفرمود و مرا عجب میآمد و به دشواری قبول میکردم و این
ساعت معلوم شد که افراد موجودات جمله به یک بار مظاهر صفات خدایند».

9

ابن عربی نيز در فصّ إدریسی یکی از اسماء حسنای خداوند را اسم علیّ میداند« :وَ
مِن أسمَائِهِ الحُسنَی العَلِیُ» .وقتی چيزی جز او نيست ،پس بر هرچيزی برتری و علوّ دارد.
از آن جا که خداوند از نظر وجود عين موجود است و موجودات به اسم محدثات مسمّی
هستند و بویی از وجود نبردهاند (وَ مَا شَمَت رَائِحَةٌ مِنَ الوُجُودِ) ،از این رو علوّ او علوّ به
نفسه است نه به غير 4.و در فصّ هودی فصوص الحکم آورده است« :فَهُوَ السَارِی فِی
 .5سعدالدّین حمویی ،محبوب األولياء ،نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،شمارۀ ،9219
تصویر ،14ص.568
 .2همان ،تصویر  ،13ص.558
 .9نسفی ،عزیز الدین ،ص.24
 .4قيصری ،محمّد بن داود ،ص.59
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مُسَمَی المَخلُوقَاتِ وَ المُبدَعَاتِ» (اوست که در مخلوقات و مبدَعات ساری است)« .فَهُوَ
عَينُ الوُجُودِ» (در نتيجه او عين وجود است) 5.چنان که پيداست به نظر ابن عربی حقيقت
وجود اصل ،و بالذات طاردِ عدم ،غير محض و منشاء جميع آثار است؛ همچنين واحد است
به وحدت ذاتی و شخصی ،نه سنخی یا عددی؛ ال بشرط است از جميع شروط ،حتی از
شرط اطالق؛ مطلق است از جميع قيود ،حتی از قيد اطالق ،یعنی ال بشرط مقسمی است.
این حقيقت بَحت و این حق واحد در مراتب و تعابير مختلف ،دارای شؤون ،اطوار
تجلّيات ،تعيّنات و ظهوراتی است که در موطن علم در مالبس اسماء اعيان ثابته ،در مرحلۀ
ذهن در مجالی اذهان ،و در مرتبۀ خارج در مظاهر اعيان و موجودات خارجی ظهور
مییابد .پس در دار هستی فقط یک حقيقت و یک وجود و یک موجود راستين هست و او
حق است و کثرت در مجالی و مظاهر است .البته این کثرت برخالف پندار بعضی ،اعتباری
محض و موهوم نيست .بلکه این کثرت به واقع در وجود عالم به مرتبۀ خود متحقّق است،
زیرا اگر آن حقيقت و ذات وحدانی نبود ،این ظلّ و کثرت پيدا نمیگردید« :فَالوُجُودُ
المَنسُوبُ إلَی کُلِ مَخلُوقٍ هُوَ وُجُودُ الحَقِ إذ ال وُجُودَ لِلمُمکِنِ» .چنان که گفته است:
«فَالحَقُ خَلقٌ لِهَذَا الوَجهِ فَاعتَبِرُوا ...وَ لَيسَ خَلقاً لِهَذَا الوَجهِ فَادَکِرُوا» 2.یعنی که حق به اعتبار
ظهورش در صور اعيان و قبول احکام آنها خلق است ،اما به اعتبار احدیّت ذاتی در
حضرت احدیّت و به اعتبار اسماء اولی در حضرت الهيّت ،دیگرخلق نيست ،بلکه حق ،و
متعالی از خلق است .از اینجاست که شيخ هم روزگار سعدالدین حمویی ،ابن عربی بيان
می دارد :فَسُبحَانَ مَن أظهَرَ األشيَاءَ وَ هُوَ عَينُهَا فَمَا نَظَرتُ عَينِی إلَی غَيرِ وَجهِهِ وَ مَا سَمِعتُ
أذُنِی خِالفَ کَالمِهِ.

9

حاصل آن که در باب وحدت شخصی وجود میتوان گفت :تنها یک موجود در
خارج دارای تحقّق عينی و مصداق خارجی است و هو الحقّ المتعال .همۀ ماسوای حق به
وجود حضرت حق موجودند ،نه به وجودی زائد .در واقع ،عارفان خداوند متعال را حيث
 .5قيصری ،محمّد بن داود ،صص.996-923 ،515
 .2همو ،همان ،ص53؛ ابن عربی ،محمّد بن علی ،الفتوحات المکّیّة ،به کوشش عثمان یحيی ،مصر5461 ،ق،
صص.596-514 ،239 ،159
 .9إبن عربی ،محمّد بن علی ،الفتوحات المکّیّة ،ج ،9ص.413
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تعليلی ما سوی اهلل نمیدانند بلکه حيث تقييدی میدانند .ودر حيث تقييدی ،حيث شأنی یا
حدّی منظور آنهاست ،نه حيث ِاندماجی ،بلکه در بحث صفات حق ،حيث شأنی یا حدّی را
مطرح میسازند .پس عارفان کثرت را منکر نيستند ،بلکه تعبير آنها از کثرت با فيلسوفان
متفاوت است و در نهایت به تعبير عرفاء ،منظور از وحدت شخصی وجود آن است که
وجود ،واحد من جميع الجهات و بسيط مطلق است .هيچ کثرتی در آن نيست ،نه کثرت
طولی و نه کثرت عرضی ،نه کثرت به شدّت و ضعف و نه به غير شدّت و ضعف ،و
حقيقت وجود منحصراً واحد است و آن خداست.
عرفا برای تبيين و توضيح منظور خود از وحدت شخصی وجود تمثيلهای متعددی
به کار بردهاند که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود:
الف) تمثيل انعکاس تصویر در آینه
با آن که هر یک از تمثيلهای عرفانی کارکرد خاصی در تقریب فهم مسألۀ وحدت شخصی
وجود دارند ،اما برخی از این مثالها کاربرد بيشتر و اهميّتی مضاعف دارند ،که مثال آینه و
انعکاس تصویر در آن از این جمله است .این تعبير در بعضی عبارات ائمۀ هدی(ع) ،گفتار
مشایخ عرفاء و بيشتر اشعار شعراء یافت میشود ،چنان که در مناظرۀ عمران صابی با
حضرت رضا عليه السّالم نيز امام(ع) ازمثال مرآت در جواب عمران صابی بهره میگيرد و
در پاسخ به این سؤال او که« :أال تَخبِرنِی یَا سَيِدِی هُوَ فِی الخَلقِ أمِ الخَلقُ فِيهِ؟» حضرت
رضا عليه السّالم میفرماید« :جَلَ یَا عُمرَانُ ! ذَلِکَ لَيسَ فِی الخَلقِ وَ ال الخَلقُ فِيهِ ،تَعَالَی عَن
ذَلِکَ وَ سَأعَلِمُکَ مَا تَعرِفُهُ بِهِ الحَولَ وَ ال قُوَةَ إلّا بِاهللِ» .امام(ع) میپرسند« :أخبِرنِی عَنِ
المِرآةِ .أنتَ فِيهَا أم هِیَ فِيکَ؟! فَإن کَانَ لَيسَ وَاحِدٌ مِنکُمَا فِی صَاحِبِهِ ،فَبِأیِ شَیءٍ استَدَلتَ بِهَا
عَلَی نَفسِکَ»؟ 5پس وقتی انسان در مقابل آینه قرار میگيرد ،تصویر و صورت او در آینه
منعکس میشود .در این جا آن صورت به یک معنا خود شخص است و به یک معنا غير
شخص است .خود شخص است ،زیرا شخص با دیدن آن خود را میبيند و اظهار میدارد
که خود را دیدم و حتّی از آن به خود یاد میکند .و غير شخص است ،زیرا نمایانگر اوست

 .5قمّی ،ابن بابویه ،التوحيد ،به کوشش حسينی طهرانی ،قم5915 ،ش ،صص.491-494

596

آراء سعدالدین حمویی در عرفان نظری /پژوهشنامۀ ادیان ،سال  ،56شمارۀ  ،26پایيز و زمستان 5931

و آینه آیۀ اوست .آینۀ عرفانی در واقع نشان دهندۀ صاحب صورت است ،چون صاحب
صورت بالذات آینه است ،مرآت بالذات تواند بود.
سعدالدین حمویی در این باره میگوید« :آنگاه که انسانی صاحب جمال بخواهد که
خود را در آینه بنگرد ،عوام مردم بر آنند که با دو چيز سر و کار دارد ،ولی خواص تنها یک
چيز می بينند و بس».

5

و در عباراتی دیگر میافزاید« :خداوند با علم و حکمت خویش مقدّرات را به تقدیر
کشيد و با صنع و آیت خودش سبب اتقان و إحکام امور گردید .او خداوندی است که
هميشه در آینههای شناختها وجود دارد و در آنها آشکار است» 2.و نيز در جایی دیگر
حدیثی قدسی را وجه استشهاد خود قرار میدهد« :أنَا القَابِلُ وَ أنتَ المَقبُولُ خَلَقتُ آدَمَ وَ
جَعَلتُهُ مِرآةَ النُزُولِ وَ خَلَقتُکَ فِيهَا وَ أنتَ الدَلِيلُ وَ أنَا المَدلُولُ» و اشاره میکند که خداوند
تعالی حضرت آدم(ع) را بمنزلۀ آینۀ خویش قرار داده است 9.در نتيجه ،همان گونه که اشاره
شد ،مثال آینه میتواند بهترین مثال برای تبيين وحدت شخصی وجود و رابطۀ ميان خالق و
مخلوق از منظر عارفان باشد و بنا بر این دیدگاه ،عارفان با این مثال میخواهند نشان دهند
که کثرات عدم محض نيستند.
محیالدین عربی نيز مثال عکس در آینه را اقرب و اشبه مثالها در این موضوع
میداند و در موارد فراوانی ازین مثال استفاده میکند 4که حاصل کلماتش میتواند این باشد
که مخلوق هيچ چيزی از خود ندارد االّ ظهور و صورتِ مرآتیِ حق .هم صورت مرآتی
هست و هم نيست؛ در حدّ ارائۀ مرآت است ،زائد برآن نيست و شاید بتوان گفت که
موجود معدوم است.

 .5نسفی ،عزیزالدین ،ص.29
« .2فَهُوَ تَعَالَی ال یَزَالُ فِی مِرآةِ تَعرِیفِهِ وَ مُظهَرِه ِوَ فِی مُستَودَعِهِ وَ مُستَقَرِهِ» ،محبوب األولياء ،تصویر ،24ص.48
 .9همو ،همان ،تصویر  ، 59ص.549
 .4ابن عربی ،محمد بن علی ،فصوص الحکم ،به کوشش أبوالعالء عفيفی ،ج 5و ،2صص 92و 95؛ قيصری،
محمد بن داوود ،صص 525و521؛ الفتوحات المکّیّة ،ج ،5صص 584و  ، 964ج ،9ص ،559ج ،4صص،223
.989 ،966
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ب) تمثيل نور (خورشيد) و آبگينههای رنگی
در این مثال ،مجموعۀ هستی به جعبهای ساخته شده از آبگينههای رنگارنگ (هزاران شيشه
با رنگهای مختلف) تشبيه میشود که منبع نورانی سفيد در آن جای گرفته است .به این
ترتيب ،پيش از آن که منبع نور در جعبه قرار گيرد ،نور اطراف آن سفيد است و یک رنگ
واحد دارد ،ولی به محض آن که در جعبه قرار گرفت ،هزاران رنگ در اطراف آن جعبه پيدا
میشود و اگر شيشهها بشکنند ،نور با همان یک رنگ خواهد بود .عالم کثرت نيز همچون
تنوّعات نور واحدند ،یعنی رنگهایی متفاوت برای نوری واحداند ،حال آنکه به تعداد
رنگها نور وجود ندارد و یک نور است که به رنگهای گوناگون درآمده است .حاصل آن
که در این تمثيل نور (خورشيد) نشانگر ذات احدیّت و غيب مطلق است و آبگينهها نمودار
ممکنات و ماهيّات موجودات در تمام عالم هستیاند.
سعدالدین حمویی در برخی عبارات و سخنانش دربارۀ نور (خورشيد) و زجاجه
سخن میگوید و بر این باور است که با وجود نور است که میتوان دیگر صفات و اسماء
را بيان داشت (اعتقاد به وحدت در مسير کثرت) .گو اینکه با ظهور و طلوع خورشيد،
حرکت دیگر موجودات به چشم خواهد آمد .سعدالدین ،البته فراتر میرود و میگوید که با
خورشيد و صفتی که در خورشيد است ،قابليّتهای متعدّد و کثيری در طبيعت بوجود
میآید ،یعنی آفتاب ،سبب کثرت میگردد ،با این که خورشيد فقط نور است ،و این یعنی
وحدت در کثرت .وی میگوید« :ألنَ لِلشَمسِ قُوَةَ اإلنضَاجِ وَ اإلخرَاجِ وَ قُوَةَ اإلحرَاقِ وَ
اإلفنَاءِ وَ قُوَةَ اإلمَاتَةِ وَ اإلحيَاءِ» 5.این از خصوصيات خورشيد است که در قابليتهای
مختلف تأثيرات و ظهور مختلفی از خود نشان میدهد.
او در کتاب محبوب األولياء و بهویژه در بخش الدّائرة الهائیّة و در تأویالت و
تفاسيری که از آیۀ «اهلل نور السماوات و األرض» و نيز آیات دیگر ،در مورد نور و زجاجه
دارد ،تعابير وسخنانی را میآورد که همگی حکایت از آن دارند که سعدالدین نيز بر این
باور است که وحدت در نور ،و کثرت در اثرات نور و قابليتهای منوَر است« :نُورٌ عَلَی نُورٍ
یَهدِی اهللُ لِنُورِهِ مَن یَشَآءُ وَ مَن لَم یَجعَلِ اهللُ لَهُ نَوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ» .همچنين شيخ تعبيری
نيز در تأویل خورشيد (نور) دارد« :بدان که خورشيد صورت عقل اکبر است .همچنان که
 .5سعدالدین حمویی ،محبوب األولياء ،تصویر ،55ص.29

592

آراء سعدالدین حمویی در عرفان نظری /پژوهشنامۀ ادیان ،سال  ،56شمارۀ  ،26پایيز و زمستان 5931

شمس منوِّر عالم و مدبّر امورِ ظواهر اشياء است و اَثمار و زروع را تربيت میکند ،تا آن چه
خام است ،پخته شود و آن چه زائد است ،سوخته شود» .او عقل را به خورشيد تشبيه
میکند و نيز خاک را ،و وقتی سخن از خاک آفرینش حضرت آدم(ع) به ميان میآید ،آن را
به تراب العقل تعبير میکند و این را به جهت تربيت نور و قدرت هدایت عقل میداند.

5

محی الدین عربی شيخ هم روزگار سعدالدین حمویی نيز آورده است« :فَالحَقُ بِالّنِسبَةِ
إلَی ظِلٍ خَاصٍ صَغيرٍ وَ کَبِيرٍ وَ صَافٍ وَ أصفَی کَالنُورِ بِالّنِسبَةِ حِجَابِهِ عَن ألفَاظٍ فِی الزُجَاجِ
یَتَلَوَنُ بِلَونِهِ وَ فِی نَفسِ األمرِ ال لَونَ لَهُ وَ لَکِن هَکَذَا ال تَرَاهُ ضُرِبَ مِثَالٌ لِحَقِيقَتِکَ بِرَبِکَ».

2

دراین مثال نور وجود حق بهمثابۀ نور محسوسست و حقائق و اعيان ثابته بهمثابه زجاجات
متنوع و رنگارنگ و تنوّعات ظهورحق متعال درآن حقائق و اعيان ،چون رنگهای گوناگون
است.
ج) مثال عدد یک و ظهور آن در سایر اعداد
مطابق این تمثيل ،همۀ اعداد از «واحد» پدید آمدهاند .یعنی با تکرار یک ،اعداد دیگر حاصل
شدهاند و عدد «یک» در همۀ اعداد جاری و ساری است و اساساً اعداد همان عدد یکِ
متکثّراند .پس اعداد به یک معنی عدد یک ،و به یک معنی غيرآن هستند .در واقع ،اعداد
ظهور کثراتی عدد یکاند .در این تمثيل عدد یک نمودار ذات اصلی (غيب مطلق) است و
سایر اعداد نمودار عوالم هستیاند .اصوالً در عرفان و فلسفه عدد یک به یک تعبير ،عدد
نيست و عدد در واقع از دو شروع میشود .ليکن با این که عدد نيست ،در تمام اعداد
حضور دارد و سازندۀ اعداد است .گویی عارفان با این مثال درصدد بيان شدّت ارتباط و
وابستگی جهان به خداوند از یک سو ،و جلوۀ خداوند در همۀ عوالم از سوی دیگراند و هر
عدد جز وحدت مکرره نيست و تکرار شیء ،ظهورات اوست و ظهورات شیء جدای از او
نيست.
سعدالدین حمویی تعابيری در مضمون این مثال دارد که اشارهای به صورت معنایی به
این تمثيل وحدت شخصی وجود میکند و در شکل حرف «الف» و وجود حرف «الف» در
 .5سعدالدین حموی ،المصباح فی التّصوّف ،به کوشش نجيب مایل هروی ،تهران5992 ،ش ،ص.99
 .2قيصری ،محمّد بن داود ،صص.299-291
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همۀ حروف دیگر ،همين معنی را ابراز داشته است .او در رسالۀ المصباح فی التصوّف آورده
است که «الف» در همۀ حروف موجود است اکنون بدان که «باء» تا «یاء» ،جملۀ حروف
صورت بسط ذات الفاند و در هر حرفی «الف» موجود است و مضمر ،هم به معنی و هم
به لفظ .پس همه از «الف» پيدا شدند و «الف» در همه موجود است و در همه است و
بيرون از همه است و این مجموع ،اوست .این مجمع همه مَظهر اویند و او مُظهر همه؛ همه
مبانی اویند و او بانی همه 5.همچنان که مشاهده میگردد ،سعدالدین عباراتی را که ابن
عربی در باب عدد یک و سایر اعداد میآورد ،در قالب حرف «الف» و سایر حروف بيان
میکند و قائل بر این است که سایر حروف شکل ،حالت صفت یا فعلی از حرف «الف»اند

و ذات حروف همان حرف «الف» میباشد .همچنين در رساله فی علوم الحقائق و حکم
الدقائق در این باره میآورد« :الواحد ظهر فی المظاهر علی صورة الکثير و الکثرة التقدح فی
وحدة الواحد الذی وحدته ذاتیة و نسبة الحق الذی وحدته ذاتیة إلی غيره کّنسبة الواحد إلی
جميع االعداد».

2

وی در عباراتی دیگر به مضمون وحدت شخصی وجود اشاره میکند و میگوید که
سایر اعداد و یا سایر حروف در پی انبساط و گسترش عدد یک و یا حرف «الف» ،که به
مثابۀ ذات احدیّتاند ،به وجود میآیند وآشکار شدن نفسها و روحها را نتيجۀ انبساط ذات
میداند .این یعنی همان وجود عدد یک در سایر اعداد و یا حضور حرف «الف» در سایر
حروف« :أنَ الذَاتَ لَمَا إنبَسَطَت بِوُجُودِهَا أرسَلَت مِنهَا شَوَاهِدُ جُودِهَا إلَی جُنُودِهَا فَأظهَرَت
النُفُوسُ فَقَامَت عَلَی حُدُودِهَا وَ أظهَرَت األروَاحُ فِی مُقَابَلَتِهَا .»...

9

آن چنان که محیالدین عربی نيز در بحث از این معنا میگوید« :فَإنَهُ أرَادَ ظُهُورَ
الوَاحِدَ فِی مَرَاتِبِ األعدَادِ فَظَهَرَت أعيَانُ اإلثنَينِ وَ الثَالثَةِ وَ األربَعَةِ إلَی مَایَتَنَاهَی بِظُهُورِ
الوَاحِدِ» 4.یا این عبارات که« :فَالوَاحِدُ لَيسَ العَدَدُ وَ هُوَ عَينُ العَدَدِ أی بِهِ ظَهَرَ العَدَدُ فَالعَدَدُ

 .5سعدالدین حمویی ،المصباح فی التّصوّف ،ص.9
 .2همو ،فی علوم الحقایق و حکم الدقائق ،مطبعة کردستان العلمیة5928 ،ق ،ص.435
 .9همو ،محبوب األولياء ،تصویر  ،525ص249؛ برای مطالعۀ بيشتر نک :محبوب االولياء ،تصویر ،269
ص.469
 .4ابنعربی ،محمد بن علی ،الفتوحات المکيه ،ج ،9ص.954
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کُلُهُ وَاحِدٌ ،لَو نَقَصَ مِنَ األلِفِ وَاحِدٌ انعَدَمَ اسمُ األلِفِ وَ حَقِيقَتِهِ وَ بَقِيَت حَقِیقَةٌ أخرَی وَ هِیَ
تِسعَمِئَةٍ وَ تِسعَةٍ وَ تِسعُونَ لَو نَقَصَ مِنهَا وَاحِدٌ لَذَهَبَ عَينُهَا فَمَتَی انعَدَمَ الوَاحِدُ مِن شَیءٍ وَ
مَتَی ثَبَتَ وَجَدَ ذَلِکَ الشَیءَ وَ هَکَذَا التَوحِيدُ إن حَقَقَهُ وَ هُوَ مَعَکُم أینَ مَا کُنتُم».

5

د) تمثيل نفس و قوای آن
نفس و قوای آن نيز مثال خوبی برای وحدت عرفانی وجود است ،یعنی همچنان که نفس و
همۀ قوای آن به یک وجود موجوداند و قوای نفس شئون نفساند و نفس حيث تقييدی
شأنی آنهاست ،وجود حق و ماسوای حق همه به وجود واحد موجوداند و حضرت حق
حيث تقييدی و شأنی ماسوای خود است.
سعدالدین حمویی مطالب بسياری در باب نفس در کتابهای خویش آورده است .او
نفس را در مرتبۀ دوم ذات ،و ذات را مرتبۀ دوم وجود میداند و بر این باور است که نفس
از عِلویّات و سفليّات متشکّل شده و به همين سبب است که عالمی از نفس به وجود
میآیند و عالمی از روح .گویی که روح برعرش مستولی است و نفس بر فرش 2.یا در
جایی دیگر میافزاید« :إعلَم أنَ النَفسَ ظَهَرَت مِن هُبُوطِ الذَاتِ وَ بَانَ الرُوحُ مِن طُلُوعِ الوَجهِ،
فَلَمَا طَلَعَ الرُوحُ امتَلَأ الرُوحُ رِیحاً مِنَ النَفسِ وَ لَمَا ظَهَرَتِ النَفسُ امتَألَت النَفسُ مِنَ الرُوحِ
نَفساً ،فَبِقَدرِ ذِهَابِ النَفسِ انتِشَارُ النَفَس».

9

محیالدین ابن عربی نيز در این باره پس از ذکر آیۀ «وَ فِی أنفُسِکُم أفَال تُبصِرُونَ»
مینویسد« :مَا ثم إلّا النفس الناطقة و هی العاقلة و المفکرة و المتخیّلة و المحافظة و المصورة
و المّنیمة و الجاذبة  ...المدرکة لهذه األمور و اختالف هذه القوی واختالف األسماء عليها و
ليست شیءٍ زائدٍ عليها بل هی عين کل صورة و هکذا تجده فی صور المعادن و البنات و
الحيوان و األفالک واألمالک .فسبحان من أظهر األشياء و هو عينها».

 .5إبن عربی ،محمّد بن علیّ ،الفتوحات المکّیّة ،ج ،5ص.99
 .2سعدالدّین حمویی ،المصباح فی التّصوّف ،ص.42
 .9همو ،محبوب األولياء ،تصویر  ،98ص.55
 .4ابن عربی ،محمّد بن علی ،الفتوحات المکّیّة ،ج ،2ص. 413
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حاصل آنکه عرفاء تمثيلهای دیگری همچون تمثيل سایه و صاحب آن و یا تمثيل
موج و دریا را در استدالالت عرفانی خویش آوردهاند و همۀ این تمثيلها در جهت اثبات
وحدت وجود و گذر از عالم کثرت به عالم وحدت است .گویی عالم وحدت به لحاظ
وسعت ،بسيار گستردهتر از عالم کثرت است و کثرات همچون قطراتی در مقابل دریای
وحدت میباشند.
 .3. 1اصالت وجود
یکی از موضوعات مهم مسألۀ اصالت و اشتراک وجود است که عقاید و آراء عرفاء و
صوفيان در این زمينه اثر زیادی در نظرات فالسفه داشته است و از فروع مسألۀ وحدت
وجود به شمار میرود .بحث و فحص فالسفه این است که آیا آنچه در خارج تحقّق و تقرّر
یافته و تقرّرش با اصالت است و مجعول بالذات است ،چيست؟ وجود است یا ماهيّت؟ این
بحث بعد از فراق و اتفاق در این که هر موجود ممکنی مرکب از وجود و ماهيّت است،
مطرح گردیده و اشاره شد که وجود به معنی هستی ،امری است اعتباری و عام ،شامل کليۀ
موجودات؛ اما در این مسأله که آیا آن امر اعتباری که مفهوم بدیهی است ،مصداقی که منشأ
انتزاع آن باشد بنام وجود ،وجود دارد یا خير؟ و به عبارت دیگر ،اشياء متخالفۀ هریک در
دارالتحقّق و تقرّر وجودند یا ماهيّت؟ کسانی که قائل به اصالت وجودند میگویند :آن چه
در عالم خارج و عين تقرّر و تحقّق است ،وجود است و اشياء خاصۀ متخالفه که عبارت از
وجود است متخالفۀ خاصهاند و ماهيات اموری هستند که از وجود عينی انتزاع میشوند و
تقرّر ماهيات تقرّر اعتباری است و متحقَق نمیباشند .بلکه آن چه در خارج است یک امر
است به نام وجود و دارای مراتب و حدودی است که از هر حدّ و مرتبۀ ماهيّتی انتزاع
میشود و به عبارت دیگر ،ماهيّات حدود وجودند و برخی دیگر میگویند :آن چه در عالم
خارج تقرّر دارد ماهيّات است و وجود امری انتزاعی و اعتباری و غير از همان وجود که
معنی مصدری و امر اعتباری و رابطی است چيز دیگری نيست به نام وجود و آن چه متقرّر
است ماهيّات است که وجود از آنها انتزاع میشود و اگر وجود متأصّل در خارج باشد باید
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موجود باشد و برای او وجودی باشد که نقل کالم در آن وجود شود و تسلسل الزم آید .که
هر یک از پيروان اصالت وجود و ماهيّت دالئلی برای اثبات نظر خود اقامه کردهاند.

5

از بررسی آثار سعدالدین حمویی ،آنجا که به بحث شخص و سایۀ او میپردازد،
چنين بر میآید که وی ماهيّت را مرتبۀ نازلۀ وجود میداند و اصالت را به ماهيّت
نمیبخشد .ظهور خداوند یا همان ذات و وجود ،بر اسماء صفات و افعال ،سبب هدایت
بندگان در راهيابی ایشان از سایۀ ذات به خود ذات میگردد .پس میتوان گفت که
سعدالدین به اصالت وجود قائل است و ماهيّت را سایهای در جهت هدایت میشمارد:
«وَ اعلَم أنَ الصَانِعَ هُوَ اهللُ سُبحَانَهُ وَ تَعَالَی صَنَعَ کُلَ صَانِعٍ وَ صَنَعَهُ وَ أتقَنَ کُلَ شَیءٍ
بِصُنعِهِ ،فَصُنعُهُ صُورٌ وَ نورٌ وَ طُورٌ عَن مَرَاتِبِ تَنَزُلِهِ کَمَا یَشَآءُ وَ یُرِیدُ عَلَی وَجهِ الظُهُورِ،
لِلوَاحِدِ أسمَاءٌ وَ هِیَ أسمَاءٌ أجَادَهَ بِمُرَادِهِ الحَمدُهللِ الَذِی هَدَی عِبَادَهُ إلَی اإلستِدرَاءِ بِظِلِهِ
الظَلِيلِ».

2
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 ابن ترکه اصفهانی ،علیّ بن محمّد ،تمهيد القواعد ،به کوشش جاللالدین آشتيانی ،تهران5996 ،ش. ابن خلدون ،عبدالرّحمن ،مقدّمه ابن خلدون ،ترجمۀ محمّد پروین گنابادی ،تهران5999 ،ش. إبن رشد ،محمّد بن أحمد ،تفسير ما بعد الطّبیعة ،تهران5955 ،ش. إبن عربی ،محمّد بن علی ،الفتوحات المکيّه ،به کوشش عثمان یحيی ،مصر5461 ،ق. همو ،فصوص الحکم ،به کوشش أبوالعالء عفيفی ،تهران5956 ،ش. حسن زاده آملی ،حسن ،ممدّ الهمم در شرح فصوص الحکم ،تهران5958 ،ش. -حمویی ،سعدالدّین ،فی علوم الحقایق و حکم الدقائق ،مطبعة کردستان العلميّه5928 ،ق.

 همو ،محبوب األولياء ،نسخه خطی موجود در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی شمارۀ .9219 همو ،المصباح فی التصوف ،به کوشش نجيب مایل هروی ،تهران5992 ،ش. .5صدرالدّین شيرازی ،محمّد بن إبراهيم ،الشّواهد الرّبوبیّة فی المناهج السّلوکیّة ،به کوشش سيّد جاللالدّین

آشتيانی ،تهران5949 ،ش ،ص8؛ مالهادی سبزواری ،ص96؛ حسن زاده آملی ،حسن ،ممدّ الهمم در شرح
فصوص الحکم ،تهران5958 ،ش ،ص.515
 .2سعدالدّین حمویی ،محبوب األولياء ،تصویر  ،569ص.269
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 سهروردی ،شهابالدین یحيی ،مجموعه مصنّفات ،به کوشش هانری کربن ،تهران ،ج5919 ،5ش. صدرالدّین شيرازی ،محمّد بن إبراهيم ،الشّواهد الرّبوبيّه فی المناهج السّلوکيّه ،به کوشش سيّدجاللالدّین آشتيانی ،تهران5949 ،ش.
 عبدالرزاق کاشانی ،لطائف األعالم فی إشارات أهل اإللهام ،به کوشش مجيد هادیزاده ،تهران5953 ،ش. فناری  ،محمّد بن حمزة ،مصباح األنس ،به کوشش محمّد خواجوی ،تهران5954 ،ش. فخر رازی ،محمّد بن عمر ،المباحث المشرقیّة فی علم اإللهيّات و الطّبيعيّات ،قم5956 ،ش. قيصری ،محمّد بن داود ،شرح فصوص الحکم ،به کوشش جاللالدین آشتيانی ،تهران5951 ،ش. قمّی ،ابن بابویه ،التوحيد ،به کوشش حسينی طهرانی ،قم5915 ،ش. کالبادی ،أبوبکر محمّد بن إبراهيم ،التَعرُف لمذهب التّصوّف ،به کوشش محمود عبدالحليم و طهعبدالباقی ،مصر5396 ،م.
 مالهادی سبزواری ،مجموعه رسائل ،به کوشش سيّد جاللالدّین آشتيانی ،تهران5996 ،ش. نسفی ،عزیزالدین ،اإلنسان الکامل ،به کوشش ماریژان موله ،تهران5989 ،ش. -هجویری ،علیّ بن عثمان ،کشف المحجوب ،به کوشش محمود عابدی ،تهران5983 ،ش.

