
 ابن عرب  
یاز عرفان شخیص تا چشم ک بشر  انداز مشتر

 

 

 گردآوری: 

 البشتر سیود
 دکتر احمد الفواک و دکتر

 

 

جم:   متر

ن سیدی  دکتر سیدحسیر

 عضو هیأت علیم دانشگاه فردویس مشهد

 

 

 

 

 انتشارات آنا پل

۱۴۰۱ 
 

 

 

 شناسنامه کتاب

 األفق اإلنساني المشتركابن العربي الحاتمي من الذاتية العرفانية إلى : عنوان اصیل

 : ابن عرب  فاریس عنوان

ک بش   عرفان شخیص از   یتا چشمانداز مشتر

 ودیس ت  دکتر احمد الفواک و دکتر البشگردآورنده: 

جم ن سیدی: متر  دکتر سیدحسی 

ن جعفریر: راستایو   نگی 

( اتی: ادبموضوع )علوم انسابن داستابن  غت 

 ۳۱۰ صفحه:  تعداد 

 ۱۴×۲۱ : اندازه

 ۹۷۸۶۲۲۹۷۸۱۰۰۵: شابک

 تومان 130000 قیمت: 

 در باره کتاب:

امون نظریۀ معرفت ابن ازی، یم عرب  بحث و برریس پت  امون مبابن فقیه تصّوف و ، بنا به بیان صدرالدین شت  طلبد تا به مناقشه پت 

دازیم. ابنهای اهل ظاهر و ژاژخوایهها و کژیانحراف ن عرب  ب  های صوفیان عوام بتر
ّ
 مرکز ثقل و برجستۀ تمد

ی
تردید و به شایستگ

 و ادب  است. اندیشۀ وی به واقع از قرن هفتم هجری بر حیات معنوی جهان اسالم غالب بوده است. چنان
اسالیم در دو جنبۀ فلسفن



ن در تاری    خ دراز دامن خود، شخصیت منحرص به فرد و ویژه  به خود چون شخّصیت ابن عرب  ای همکه تصّوف نت 
ی

در قدرت و پیچیدگ

 «ندیده است. 

 

 فهرست مطالب: 

 

 مقدمه-

ن مضام افتیبر در  یدر برزخ معرفت و حجاب زبان، درآمد ابن عرب  -    ی 
ّ

 ابن عرب   کل
ن  ، دکتر احمد الفواک میر

  ،عرب  از نظر ابن علم کالم عرفابن  -
ن
 دکتر خالد الدرفوف

 ،از عبدالرحمن بن عبدالقادر الفأیس« األقنوم»از منظومة  «علمالکالم العرفابن »فصل  برریس -

  ةیاالله اتت  التدب»از خالل کتاب  است،یعرفان و س -
ن
 د. البشت  لسي       ود ،از ابن عرب   «ةیاصالح المملکة االنسان ف

 یدکتر عبدهللا الجبار  هامها،یچالشها و ا ،ابن عرب   شگابن یاند اثت  و وحدت وجود در م انیواحد اد -

 احمد یدکتر کاز  ،یعبدالقادر الجزائر « المواقف»از ضالل، کتاب  انداز تصوف ابنعرب  چشم -

 مسایل دکتر المصطفن  ،ابداع از نظر ابن عرب   هینظر  -

 دکتر عبدهللا إدالکوس ،انسان کامل در عرفان ابنعرب   -

 دکتر المحجوب قدار ،و سلوک ابنعرب   شهیعدالت و اعتدال در اند انیم -

ن بش   -
ّ
 بیأقب ی  حیدکتر  ،عرفان ابنعرب   ۀپژوهش در فلسف ،یمحرصن خداوند و تمد

ک بش   ت  نظام فطرت و تأث -  دکتر جمال  ،ابن عرب   دگاهیاز د یآن بر ساختار مشتر

 


