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ف عبّمخ، َلملهٍخ مؾٕٓ الّلٔه ثه عوثيٓ فبٕيخ  يٓ  ّن رلمٕيني  ُّ ال ٔقزلف الّلاهٍُن المؾلصُن لعلم الزٖ

ّْ  ٓ ّوػ رعيبلٕم ّيٕقً َوْيوٌب، من ميه فيبه  زجيً  673ٕله الّلٔه القُوُْ )د  ٌـ(، اٙطلع ثلَه مؾُه

خ،  َ عه ٛؤق ربمٕني َ رجبعٍم. َعل ّٕ ّ ٌنا األٍبً، ؽبَلىب  ن وىظو  ٓ مىيليخ القُويُْ ال ميه ىأَيخ القب

ييخ  ٔٚييب  ييٓ مَييزُِ  ّٕ ٕييلزً ثْييٕقً ّييبهؽب َوبّييوا  ؾَييت، َموّمييب مييه عٍييخ الٖييلِ اليينْ َعلرييً  زجييً القب

عييخ  قٍّٕييخ  َ ٕييُ ّٕخ.  ُّ ييوَػ الزييٓ اٌزّمييذ ثٍييب  ييٓ ثلييلان مقزلعييخ، َعٖييُه مزعبئجييخ، َمييناٌت َٛوا ييق مزى ّْ ال

ربمٕيني المجبّيؤه َرٕيو المجبّيؤه. َٔعيّل العميل الزؾلٕليٓ َالُٕيعٓ الينْ ئمىيب ثيً  يٓ ٌيني  َ نلك مه وبؽٕيخ

الموؽلخ مه عملىب رُٛئخ ٙوَهّٔخ للُُٕه ملّ موؽلخ الزألٕف َاالٍزىزبط الزيٓ هّ يويب  ٍٕيب عليّ عميع ثعي٘ 

ييخ ثييأصو القُوييُْ  ييٓ الضقب ييبد الزو ٕييخ َالعبهٍييٕخ َا ّٕ لعوثّٕييخ، َ يينلك الٍىلٔييخ المبؽظييبد َاالٍييزىزبعبد القب

َالٖٕىٕخ. َفزمىب ٌنا العمل ثبلىظو  ٓ ثعي٘ رغلّٕيبد ريأصٕو القُويُْ  يٓ عيلك ميه الطيوّ الٖيُ ّٕخ  بلْيبملّٕخ 

 َالىقْجىلٔخ َرٕوٌب.

 كتاب الىّصىص: -1

لضبصخ لً،  ٚب عيه "معزيبػ البٕيت" َ"العكيُو"، ٌَيُ ٔعّل  زبة "الىُّٖٓ" للقُوُْ  ؽل  ٍّو الكزت ا

ٌيـ( " وّيً 673مه الكزت الزٓ ٔعوٗ  ٍٕب القُوُْ منٌجً َ لَعزً. َٔن و الزجؤيْ  ؽل ّّواػ ٌينا الكزيبة )د 

ّْبهػ،  مب ٔزُئّف علّ  َّبمع علّ ثؾو ثٕبن المٖىّف َال ٖٔعت  ٍمً، ثل َٔزُئّف ٌنا العٍم علّ عؤبن  لك ال

ّعخ  وُاه الجٖو  ٓ رلهو مه المعبهف مب لم ٖٔل ملًٕ  ؽل"اوجَبٛ  ّ
1
. 

ّٓ  ٓ  ضٕو مه العلمبء َالكزت، مىٍم عجل الوؽمبن الغبمٓ النْ ٔزُارو عىيلي م يو  َ بن لٍنا الكزبة  صو عل

 زبة الىُٖٓ القُوُْ
2

. َئل ائزجٌ الغبمٓ معىّ العلم مه وُٖٓ ٕله اللٔه القُوُْ
3

. َم و العىبهْ ٌنا 

 ٓ مُاٙع مزعّلكح مه "مٖجبػ األوٌ" َمه  ٌّم مظيبٌو  ٌمّٕيخ ٌينا الكزيبة صيوالي ثبلمٖيطلؾبد الزيٓ  الكزبة

ف العلَعٓ، َمعبلغزً مْكلخ َؽلح الُعُك. ُّ  رىزمٓ ملّ مغبه الزٖ

                                                           
1
 2003مؾمل ٔبٍٕه، مقّلمخ رؾقٕقً للىُٖٓ  ٓ رؾقٕق الطُه المقُٖٓ لٖله اللٔه القُوُْ، مٖو، مىْأح المعبهف،  مثوإٌم مثوإٌم -

2
 اوظو: -

Nicholas L. Heer, The Precious Pearls, State University of New York Press, New York, 1979, p. 8 

3
 70ٌـ، ٓ 1328للٔه الواىْ، القبٌوح، هاعع اللّهح العبفوح ثىٍبٔخ  ٍبً الزقلٌٔ لعقو ا -



 

  

                

 

َمه مظبٌو رلاَه  زبة الىُٖٓ  ضوح مقطُٛبرً من  ٓ رو ٕب  َ  ٓ مٖو  َ  ٓ ثيولٕه َلٕيلن،
4
َئيل  

ح ٛجعبد ؽغؤّخ، صّم ؽلٔضخ اثزلاء مه القون الزبٍع عْو.ٛجع ٌنا الكزبة علّ 
5
 

ّّواد علّ القٕمخ الكجوِ الزيٓ مىؾيذ  ّْوَػ الزٓ َٙعذ علّ  زبة الىُّٖٓ مه  ٌّم المؤ َرعّل  ضوح ال

يوَػ "مْيول القٖيُٓ مليّ معيبوٓ الىٖيُٓ" ّْ لً َلٖبؽجً. َمه  ٌّم ٌيني ال
6
لعيبء اليلٔه عليٓ ثيه  ؽميل  

ُّ زٍب. َ بن مضجزب لُؽلح الُعُك ائزعبء ثيبثه عوثيٓ.  835المٍب مٓ الؾىعٓ )د  ٌـ(، ٌَُ مه علمبء الٍىل َمزٖ

 مب  بن مه ّّواػ " ُٖٓ الؾكم"
7
. 

ٌيـ(، َئيل  856َّوػ  زبة "الىُٖٓ"  ٔٚب ثٕو مؾمل ثه ئطت اليلٔه القيُ ٓ الؾىعيٓ ) يبن ؽّٕيب ٍيىخ 

 ٓ الٖيعؾخ األَليّ ميه مؽيلِ مقطُٛيبد ٌينا  ٍّمّ ّوؽً ٌنا ثـ"ىثلح الزؾقٕق َويٌخ الزُ ٕق"، مضلمب ٔظٍو

الْوػ
8
. 

ّْبهػ  ٓ الٖعؾخ األفٕوح مه ٌنا الْوػ  وًّ ّول  ًٕ  ٓ  َا ل ٍّو هعت ٍىخ  ٌـ، َ وًّ  856َٔقجووب ال

  وغ مىً  ٓ الَىخ وعٍَب.

َئل م و ؽبعٓ فلٕعخ ّبهؽب آفو لكزبة "الىُٖٓ" ٌُ مؾٕٓ الّلٔه مؾمل ثه ئطيت اليّلٔه األىوٕقيٓ )د 

بثق  885 َّ ّْوػ ال ٌـ(، َثٕه  ّن عىُان ّوؽً ٌُ "ىثلح الزؾقٕق َويٌخ الزُ ٕق". ٌَنا ٔعىٓ  وًّ وعٌ عىُان ال

للقييُ ٓ. ٌَىييب  ييبن ٔىجبييٓ  ن وزُئّييف للزؾقييق مييه المَييألخ َئييل رأّ ييل لييلٔىب  ّن ٌيينا ا ّييكبه ؽٖييل لييلِ الجبؽييش 

بثعخ مىً ٔقُه المٖوْ مثوإٌم مثوإٌم مؾمل ٔبٍٕه  صىبء رؾقٕقخ لكزبة "الى َّ ُٖٓ" للقُوُْ؛  عٓ الٖعؾخ ال

موًّ رمّكه مه الؾُٖه علّ وَقزٕه  بملزٕه ميه ّيوؽٕه ميه ّيوَػ  زيبة الىّٖيُٓ،  ؽيلٌمب مٍُيُ  ثيثيلح 

الزؾقٕق لمؤلّعً مؾمل ثه ئطت الّلٔه القُ ٓ. َثعل ملك ٔقُه  ٓ ٌبمِ الٖعؾخ الزبٍعخ عْيوح مّن ٌيني الىَيقخ 

                                                           
4
 الىُٖٓ"  ٓ المكزجبد الزو ّٕخ.لكزبة "هاعع مضب القُاعُْ  ٓ مقلمزً علّ روعمخ العكُو ثبلعبهٍّٕخ  قل م و فمَخ عْو مقطُٛب  -

5
ب ؤه  ٓ ٍٛوان ٍىخ  - َّ ٌـ ٌَٓ ٛجعخ ؽغؤّخ. َٛجع ٛجعخ  فوِ ثٍبمِ  زبة "رمٍٕل القُاعل" الثه رو يخ  1315ٛجع  زبة الىُّٖٓ ثٍبمِ مىبىه ال

خ  . َ يٓ ٌيني الطجعيخ  ٛليق علٕيً اٍيم "معزيبػ معيبرٕؼ العٖيُٓ" َٛجيع ٛجعيخ صبلضيخ ؽلٔضيخ ثملٔىيخ مْيٍل ٍيى1899-1898ٌيـ/ 1316األٕعٍبوٓ، ٍٛوان، 

ُه ٌـ مع رعبلٕق للمٕوىا ٌبّيم األّيكُهْ َالَيٕل عيبه اليلٔه اّٖيزٕبوٓ. َٕيله  ٔٚيب عيه مكزيت ا عيب  ا ٍيبمٕخ ميه الكزيت الٖيُ ّٕخ ثبٍيم "وي 1400

ثكلّٕييخ اٖكاة ثزؾقٕييق اليل زُه مثيوإٌم مثيوإٌم مؾميل ٔبٍيٕه ه يٌٕ ئَيم العلَيعخ  2003العو يبن ا ٕيلاه الضيبوٓ". َتٍيود ٛجعيخ لٍينا الكزيبة ثمٖيو ٍيىخ 

 ثغبمعخ المىُٖهح.

6
ٕعؾخ(.  مب ٛجع ٌنا الكزبة مكزت ا عب  ا ٍيبمٓ ثملٔىيخ ئيم ثزؾقٕيق  272، )2008ؽقّقً  ؽمل  ؤل المئلْ َوْورً كاه الكزت العلمّٕخ ثجٕوَد ٍىخ  -

 الَٕل عبه اللٔه اّٖزٕبوٓ.

7
 221-3/220اوظو روعمزً للِ القىُْ،  ثغل العلُ   -

8
 ٕعؾخ. َالمبؽظ  وًّ رُعل عّلح مقطُٛبد مه ٌنا الْوػ ثمكزجبد رو ٕخ. 155مقطُٛخ عبمعخ ثووَزُن الزٓ رْزمل علّ وقٖل  -



 

  

                

 

وٕقٓلمؾمل ثه  ٚل اللٔه األى
9

. َالموعيع  ّن االٍيمٕه ٌميب لْيقٔ َاؽيل، َ ّن االٍيم الضيبوٓ مؾميل ثيه  ٚيل 

اللٔه األىوٕقٓ  فطأ المؾقق  ٓ ئواءح  لمخ  ٚل، َالموّعؼ  ٓ وظووب  وٍّب ئطت الّلٔه. َمب ٔلعم ٌينا الزيوعٕؼ 

مئلٕم موموح. َٔزأّ ل  ّن  ىوٕق لَٕذ اٍم عب لخ، َموّمب ٌٓ ملٔىخ رو ٕخ رقع  ٓ  ئّٖ ّمبه روة األوبُٙه  ٓ 

ٌنا الّو ْ  ٔٚيب ميه فيبه ميب َعيلوبي ميه معطٕيبد  يٓ مقطيُٛ عبمعيخ ثووَيُن؛  قيل  زيت عليّ ريبف ٌينا 

المقطُٛ: ّوػ وُٖٓ ئىُْ لقطت اللٔه األىوٕقٓ المعوَف ثبثه  ّيوف. َ يٓ الٖيعؾخ الَبكٍيخ مىيً وغيل 

ّٓ ثٕو مؾمل ثه ئطت اليّلٔه القيُ ٓ  االٍم اٖفو؛ ؽٕش ٔقُه: "ٔقُه العجل العقٕو المؾزبط ملّ الوةّ  الٌُّبة البى

ٌيـ، َ ّن ميب َئيع ميه  885الؾىعٓ". َثىبء علّ ٌنا، وَزطٕع  ن وقّو  ّن االٍمٕه ٌمب لْيقٔ َاؽيل ريُ ّٓ ٍيىخ 

الزجبً َفلٜ للِ ثع٘ الجبؽضٕه
10
 وزٕغخ لمب َئع  ًٕ ؽبعٓ فلٕعخ مه فلٜ. 

ىُٖٓ للْٕـ ثبٔئل فلٕعخ ثه عجل هللا الوَمٓ )رُ ٓ َتٍو  ٓ القون العبّو للٍغوح ّوػ آفو لكزبة ال

ٌـ(، ٌَُ مه مْبٔـ الَلطبن ثبٔئل الضبوٓ َمه آصبهي "ؽبّٕخ عليّ  ٖيُٓ الؾكيم" الثيه  910 ٓ ؽلَك ٍىخ 

عوثٓ، َ"رعَٕو العبرؾخ"، َ"ّوػ الىُٖٓ  ٓ رؾقٕق الطُه المقُٖٓ".
11
 

َ ٓ  َافو القون العبّو ّوػ  زبة "الىُٖٓ"
12
لؼ اليلٔه مٖيطعّ المعيوَف ثىيُه اليلٔه الْٕـ مٖي 

ٌـ(. َئل  بن ئبٕٙب  ٓ ملٔىخ  كهوخ، َرُلّّ مْٕقخ اليأَخ ثأٔيب ٕيُ ٕخ َٕيىّف رعَيٕوا للقيوآن  981ىاكي )د 

ّْٕـ، ثبلٓ   ىلْ )د  ٌـ( النْ  زيت ّيوؽب معٕيلا عليّ  959ٔقف عىل وٍبٔخ ٍُهح األوعب . َمّمه رأصّو ثٍم ٌنا ال

 ٓ." ُٖٓ الؾكم" الثه عوث

َثوى  ٓ القون المُالٓ ّوػ علّ "الىُٖٓ" للقطجٓ، ٌَُ عجل الكؤم ثه   ميل اليلٔه  ؽميل ثيه مؾميل 

ٌيـ(. َثيوى  يٓ القيون الضيبوٓ  1055خ ئبٙٓ فبن العلوٓ الىٍوَاوٓ القطجٓ الؾىعيٓ. َليل ثمّكيخ )َريُ ّٓ ثٍيب ٍيى

عْو ّوػ "للىُٖٓ"  ثوإٌم القلُرٓ
13

. َالموعؼ  وًّ الْٕـ مثوإٌم ثه مؾمل الىكَبهْ الوَمٓ القليُرٓ 

ٌـ لً "ثوٌبن األلؾبن  ٓ ؽكم الّوئٔ َالّلَهان". 1100الٍْٕو ثىَٕمٓ ىاكي المزُ ّّ  ٓ ؽلَك ٍىخ 
14
 

                                                           
9
رٖيُف مكزجيخ ٛلعيذ  1047مؾمل ثه  ٚل اللٔه األىوٕقٓ، ىثلح الزؾقٕق َويٌخ الزُ ٕق  ٓ ّيوػ الىٖيُٓ لٖيله اليلٔه القُويُْ، وَيقخ فطٕيخ هئيم  -

 ٌـ. 856َهئخ َٔوعع ربهٔـ وَقٍب ملّ ٍىخ  203 َهائٍب ثلاه الكزت المٖوْ َعلك 

10
لمؾمل ثه ئطيت اليلٔه  386/3ٌنا القلٜ َئع  ًٕ  ٔٚب مؾقق  زبة  ٍمبء هللا للقُوُْ ؽٕش وقل عه ثوَ لمبن َعُك وَقخ لْوػ الىُٖٓ  ٓ ثبهٌٔ  -

 ل ثه ئطت اللٔه األىوٕقٓ.القُ ٓ صم م و وَقخ  فوِ ثعىُان ىثلح الزؾقٕق َويٌخ الزُ ٕق، لمؾٕٓ اللٔه مؾم

11
  1/230، 1951هاعع الجبلاكْ، ٌلّٔخ العبه ٕه، اٍزبوجُه،  -

12
 1278رُعل وَقخ مقطُٛخ مه ٌنا الْوػ ثمكزجخ ٍّٕل علٓ ثبّب  -

13
 699رُعل مىً وَقخ  ٓ مكزجخ هارت ثبّب /  -

14
 1/18الجبلاكْ، ٌلٔخ العبه ٕه،  -



 

  

                

 

َٔن و ؽبعٓ فلٕعخ ّوؽب آفو لكزبة "الىُٖٓ"  ثوإٌم ثه مٍؾبّ ثه ٍلٕمبن الزجؤيْ ٍّمبي " ٍواه 

َّوَه ثبل لً الؾمل هلل  يٓ ماريً َ ٍيمب ً َٕيعبرًال َّ ُُٕه ملّ عٕه الىُّه"  
15

. َالظيبٌو  ّن عميو هٙيب  ؾبليخ 

ٌـ؛ 673 فطأ  ٓ ربهٔـ َ برً  قل ععلً ٍىخ 
16
 ْ اعزجوي مه معبٕوْ ٕله اليّلٔه القُويُْ، مالّ  وّىيب ليم وعليم  

ٓ ؽٕبح القُوُْ. َالمبؽيظ  ثلا ثُعُك ٌنا الْقٔ  ٓ عٖو القُوُْ، َال ثُعُك ّوػ لكزبة "الىُٖٓ"  

 ّن ثع٘ الجبؽضٕه ال ٔن وَن اٍم الزجؤيْ، َموّمب الَٕوَىْ  َ الَواىْ
17
يوػ عيلح مقطُٛيبد   ّْ َمه ٌنا ال

 ٓ مكزجبد رو ٕخ.
18
 

 مفتاح غية الجمع والىجىد -2

عّل ٌنا الكزبة علّ الّلَا  المٖىَّف الّو ٌٕ للقُوُْ
19

"الىّعؾيبد . َئل م وي ٕبؽجً  ٓ  زبة آفيو ليً ٌيُ 

ا لٍّٕخ" ٙمه الىعؾخ الزبٍعخ ئب ب: "َئل م ود ٍّو األصو َا ملاك َاالٍيزملاك َالىكيبػ َ ّمٍيبد موارجيً، َ وٍّيب 

ه  زبة "معزبػ رٕت الغمع" َرعٖٕلً مه رٖبوٕعٓ"، َّ فمَخ َمب تٍو ثكّل وكبػ مىٍب  ٓ  
20
َئل  ٙيؾّ ٌينا  

ف ميه مليك ميب ائزجَيً مىيً القٕٖيوْ )د الكزبة ٍلطخ موععّٕخ لزبمٕن القُوُْ، َمه ثعلٌ ُّ م مه  عيب  الزٖي

ٌـ( ئيب ب: "َئيل ٕيّوػ ّيٕقىب هٙيٓ هللا عىيً  يٓ  زيبة المعزيبػ: " ّن ميه عبميبد الكبميل  ن ٔقيله عليّ 751

ا ؽٕبء َا مبرخ َ مضبلٍب".
21
 

ه  يبن ٔيزّم َٔمكه  ن وىظو  ٓ  صو ٌنا الكزبة  ٓ العكو ا ٍبمٓ مه فبه مَزُٔبد عّلح؛  علّ ٕعٕل  َّ  

رلهٌٔ ٌنا الكزبة  ٓ الملاهً ا ٔواوّٕخ ثعل الزٕقّه مه مرقيبن الطّلجيخ أل ضيو الىّٖيُٓ العلَيعّٕخ عَيوا.
22
َتيّل  

ٔعزجييو  ييٓ ٌييني المييلاهً  ثييوى  زييبة  ييٓ البٕجّٕييبد. َ ييبن الطّلجييخ ٔلهٍييُوً ه قييخ ّييوػ العىييبهْ ثعييل كهاٍييزٍم 

                                                           
15
 2/1907ؽبعٓ فلٕعخ،  ْف الظىُن،  -

16
 1/12لخ، معغم المؤلّعٕه، ثٕوَد، مكزجخ المضىّّ،  ؾب -

17
 هاعع القُاعُْ  ٓ مقّلمزً علّ العكُو. -

18
 الموعع وعًَ. -

19
 8/775، )ثبلعووَّٕخ( 2، كا وح المعبهف ا ٍبمٕخ ٛ(Sadr al-Din al-Kunawi)اوظو ٍزٕك، ٕله اللٔه القُوُْ  -

20
 1997-1996ٌـ/1417مُلّ، القُوُْ، الىعؾبد ا لٍّٕخ، ٍٛوان، اوزْبهاد  -

21
 ٌَُ مىُْه علّ المُئع: 62هاعع ؽَه ىاكي آملٓ، ٍوػ العُٕن  ٓ ّوػ العُٕن، ٓ  -

http://dc304.4shared.com/img/JVVDdW88/preview.html 

22
 اوظو: -

N.Hanif/Biographical encyclopaedia of sufis, central 

Asia and Middle East, Sarup and sons, New Delhi, 2002, p. 412. 



 

  

                

 

لعُٖٓ اثه عوثيٓ
23

ؽً "مٖيجبػ األويٌ" ميه المواعيع األَليّ لزيلهٌٔ . َئيل  ٙيؾّ "معزيبػ البٕيت" َّيو

ف العلَعٓ  ٓ رو ٕب َمٔوان ثْكل فبٓ ُّ الزٖ
24

ّٓ لمعو يخ  . َٕيّوػ ثوَ لميبن " ّن معزيبػ البٕيت ميلفل علمي

الؾقٕقخ ا لٍّٕخ َ ٍواهٌب".
25
 

َرجلَ  ٌمّٕيخ ٌينا الكزيبة عليّ ٕيعٕل آفيو ميه فيبه  ضيوح مقطُٛبريً المُعيُكح  يٓ مكزجيبد عيّلح ثليلان 

مبوٕب َرو ٕب َثؤطبوٕب َمٖو َالٍىل. أل
26
َرزُ ّو الُٕ  وَقخ ملكزوَوّٕخ  ؽلِ مقطُٛبد ٌنا الكزيبة ثْيجكخ  

األوزووذ.
27
يواد المٍّميخ عليّ األٌمّٕيخ الزيٓ   ّّ َال ّّك  ّن االوزْبه الغبوا ٓ لمقطُٛبد ٌنا الكزيبة  ؽيل المؤ

ّّو رٕو  بف ثمعوكي  ٓ العكو ا  ٍبمٓ القيلٔم؛ مليك  ّن ئٕميخ  زيبة ميب رَيزمّل  ٍبٍيب مىؾذ لً، مالّ  ّن ٌنا المؤ

يوَػ  ّْ ه ال َّ يوَػ مقٕيبً الزّورٕيت الزيبهٔقٓ، َ  ّْ ّْوَػ الزٓ َٙعذ علًٕ. ٍَىعزمل  ٓ الزّعؤف ثٍيني ال مه ال

 ٓ ٌنا الٖلك "مٖجبػ األوٌ ثٕه المعقُه َالمىقُه  ٓ ّوػ معزبػ رٕت الغميع َالُعيُك"
28
لمؾميل العىيبهْ  

ه ّيٕـ مٍيب  عضميبوٓ،  ميب  يبن ئبٙيٕب ثملٔىيخ  ٌـ(. َ بن834)د  َّ ٌنا الوميي المٍيّم  يٓ ملهٍيخ اثيه عوثيٓ  

يب رإٍَٔيٕب مٍّميب  ّٖ ثُهٍب الزو ٕخ؛ ؽٕش الٔياه ثب مكبن ىٔبهح ٙؤؾً. َئل  ٙؾّ  زبثيً "مٖيجبػ األويٌ" و

يُ ٕخ  يٓ رو ٕيب َمٔيوان. َال ٔيياه مؾيّل كهً مليّ الٕيُ  ّٖ للِ الطّوّ ال
29

نا الْيوػ ٔؾظيّ . ٌَينا ميب ععيل ٌي

ُّ ٕه. ثبؽزوا   جٕو مه للن علمبء الْٕعخ المزٖ
30
َئل رغلّّ ٌينا االؽزيوا  ميه فيبه الْيوَػ َالزعلٕقيبد الزيٓ  

ّْوػ مىٍب ّوػ مغٍُه مٍُُ  ثـ"مطبلع الَعُك: ّوػ معزبػ رٕت الغمع َالُعُك". َٙعذ علّ ٌنا ال
31
 

                                                           
23
 اوظو: -

Chittick, The last will and testament of Ibn Arabi’s foremost disciple, Sadr al-Din Qunawi.www.ibnarabisociety. 

org/articles/sadraldinWill.html 

24
 اوظو: -

Seyyed Hossein Nasr, Theoretical Gnosis and doctrinal sufism and their significance today 

25
 مقّلمخ المؾقّق لكزبة القُوُْ،  ٍمبء هللا الؾَىّ. -

26
 الموعع وعًَ. -

27
- www.daraleman.net/uploads/Mifta7alGheib.pdf 

28
  .1905ٌـ/ 1323ٛجعخ ٍٛوان  -

29
 اوظو: -

Jane Clark and Denis Mc Auley, some notes on the manuscripts of Ibn Arabi, reprinted from the journal of the 

Muhyiddin Ibn Arabi Society, vol 40, 2006. (www.ibnarabisociety.org)  

-
30

 اوظو: 

Muttahhari Murtaza, An introduction to irhan, Al Tawhid IV, 1, 1407/1986 

31
 .ٌنا مقطُٛ رٕو مؤّهؿ َمغٍُه المؤلّف مؾعُت ٙمه المقطُٛبد ا ٍبمّٕخ -



 

  

                

 

زيبػ البٕيت؛  قيل رٖيّلِ  ؽيل ربمٕين العىيبهْ، َرُإل  ٓ القون الزبٍع اٌزمب  علميبء المينٌت الؾىعيٓ ثمع

ٌيـ( ٌينا الْيوػ ثكُويً  يٓ ربٔيخ  1089ٌَُ مؾمل ثه ئطت الّلٔه األىوٕقٓ لْوؽً. َئل َٕف اثه العمبك )د 

ف. ُّ الؾَه معزجوا  ّن ٕبؽجً مّمه ٍعُا ملّ الغمع ثٕه العلُ  الْوعّٕخ َالزٖ
32
َالظبٌو  ّن ٌنا الْوػ الينْ  

ٛبد ثمكزجبد رو ٕخرزُ ّو مىً عّلح مقطُ
33
 بن مُّعٍب للمجزل ٕه علّ عكٌ ّوػ العىبهْ النْ  بن ٔزّغً ملّ  

.ٛبة المَزُٔبد العلٕب
34
 

ٌـ( النْ ٔىزميٓ مليّ ثقيبهِ  يٓ ملٔىيخ  896َ ٓ  َافو القون الزبٍع للٍغوح، اٍزقّو المبّ  ؽمل ملٍٓ )د 

العبهٍٕخ ثطلت مه الَلطبن مؾمل العبرؼ، َملك فيبه ثُهٍب، َروعم "معزبػ البٕت" لٖله اللٔه القُوُْ ملّ 

 1475ٌييـ/ 880ٍييىخ 
35

، َالمبؽييظ  ّن  ؽييل الجييبؽضٕه األرييواو ال ٖٔييف ٌيينا العمييل ثأوّييً روعمييخ، َموّمييب ٔعزجييوي 

ّوؽب لمعزبػ البٕت.
36
 

 (، ٌَيُ 1690ٌيـ/ 1102َوغل مصو ملك ّوؽب رو ٕب مٍّمب "لمعزبػ البٕت" اٙطلع ثً عضميبن  ٚيلٓ )د 

 (. ٌَيينا الْييوػ مٍُييُ  1725ٌييـ/ 1127بم الٖييُ ٓ القلييُرٓ، َالْييبهػ مٍييمبعٕل ؽقييٓ الجوٍَييُْ )د ٍييز

يبهػ  وّيً ميه المزجىّيٕه  ّْ ثـ"مٖجبػ القلت  ٓ ّوػ معزبػ البٕت". َمه الُاٙؼ ميه فيبه ئب ميخ مؤلّعيبد ٌينا ال

لعكو مؾٕٓ الّلٔه ثه عوثٓ؛  قل ّوػ  صؤه مه آصبهي.
37
 

                                                           
32
ٌـ: "َ ٍٕب المُلّ مؾميل ثيه ئطيت اليلٔه األىوٕقيٓ الؾىعيٓ ا ميب  العيبلم العبميل ئيو  العليُ  الْيوعّٕخ َالعقلّٕيخ عليّ  885ٔقُه اثه العمبك  ٓ  ؽلاس ٍىخ  -

ف،  غميع ثيٕه الْيؤعخ َالطّؤقيخ َالؾقٕقيخ، َٕيىّف ّيوؽب لمعزي ُّ بػ البٕيت للْيٕـ ٕيله اليلٔه المُلّ العىبهْ، َرمٍّو، َ يبّ  ئواويً، صيّم ٍيلك مَيلك الزٖي

 9/513، 1993القُوُْ ٌَُ  ٓ ربٔخ الؾَه. َّوػ  ٔٚب "وُٖٓ الٖله القُوُْ"، ّنهاد النٌت، ثٕوَد، كاه اثه  ضٕو، 

33
 اوظو: القُاعُْ  ٓ مقّلمزً لزوعمخ العكُو ملّ العبهٍّٕخ. -

34
ىوٕقٓ ٌَُ ّوػ وعٌٕ  َهك  ًٕ لطب ف عليّ َعيً االئزٖيبه وععيب للمجزيل  ٔقُه ؽبعٓ فلٕعخ عه معزبػ البٕت: "َّوؽً الْٕـ مؾمل ثه ئطت اللٔه األ -

 2/1768 ْف الظىُن عه  ٍبمٓ الكزت َالعىُن  "،َّوػ  ٍزبمي العىبهْ  ٓ ربٔخ ا ٛىبة ال ٔىزعع ثً مال المىزٍٓ

35
 اوظو: -

Chittick, Article « Tasawwuf » E I 2 ,       

36
 اوظو: -

Dr Necdet Tosun (Marmara university-Ilahiyat Faculty.Istanbul), The contribution of the ottoman sufis to the persian 

language and literature. 

http://sologak1.blogspot.com/2009/09contribution-of-ottoman-sufis-to-html 

ليً الؾميل ليك  880َٔجلَ  ّن مَزىل ٌنا الجبؽش مب ئبلً ؽبعٓ فلٕعخ: "َّوؽً الْٕـ  ؽمل عجل هللا ا لٍٓ للَلطبن مؾمل العبرؼ َ رّمً ٍىخ  َّ صمبوٕه َصمبومب خ  

 بهٍٓ مجَُٛ )معُٖه  ًٕ ثٕه المزه َالْوػ( ثبلمٕم َالْٕه  يوغ مىيً  يٓ ريبهٔـ الَيىخ الميثيُهح )ٌكينا  يٓ األٕيل  ٔب هللا المزؾمل ثزُؽٕلو... ٌَُ ّوػ

. َئيبهن ثميب م يوي الجبيلاكْ: 2/1768، 1992َلعلٍّب المن ُهح( ثيأَزً ثجللح  همٕل"  ْف الظىُن عه  ٍبمٓ الكزت َالعىيُن، ثٕيوَد، كاه الكزيت العلمّٕيخ 

ٌيـ. ميه رٖيبوٕعً رغلٕيخ األهَاػ  يٓ الزٖيُف، ىاك المْيزبئٕه، ّيوػ  896عجل هللا الَٕمبَْ الوَمٓ الٍْٕو ثيب لٍٓ الٖيُ ٓ المزيُ ّ ٍيىخ "ا لٍٓ الْٕـ 

 5/470، 1992معزبػ البٕت لٖله اللٔه القُوُْ" ٌلٔخ العبه ٕه ثأٍمبء المؤلعٕه َآصبه المٖىّعٕه مه  ْف الظىُن، ثٕوَد، كاه الكزت العلمّٕخ، 

37
وَد، ٌمب "الزغلّٕبد الجوئٕخ  ٓ ّوػ ئٖٕلح العْقٕخ، للْٕـ األ جو"، َ"ؽبّيٕخ عليّ ّيوػ العٖيُٓ الثيه عوثيٓ"، اوظيو  ؾبليخ، معغيم الميؤلّعٕه، ثٕي -

 1/348. َاوظو  ٔٚب الجبثبوٓ، ٌلٔخ العبه ٕه 6/2000كاه مؽٕبء الزواس العوثٓ، 

http://sologak1.blogspot.com/2009/09contribution-of-ottoman-sufis-to-html


 

  

                

 

ّٓ آفييو "لمعزييبػ البٕيت"، ئييب  ثييً عجيل الوؽمييبن الجوٍَييُْ الؾىعييٓ َثيوى  ييٓ ٌيينا القيون  ٔٚييب  ّييوػ رو ي

َّو َمْبهو  ٓ ثع٘ العليُ . َرُعيل ميه ٌينا الْيوػ عيلح 1748ٌـ/1161الٍْٕو ثمُط ىاكي )د   (، ٌَُ مع

مقطُٛبد  ٓ المكزجيبد الزو ٕيخ
38

. َ يٓ القيون الضبليش عْيو للٍغيوح ّيوػ "معزيبػ البٕيت"  ؽميل ثيه عجيل هللا 

ٌـ(، َمىً عّلح وَـ مقطُٛخ  ٓ ثع٘ المكزجبد الزو ٕخ. َثعل ٍىُاد ئب  عجل اللطٕف ثيه 1211)د القؤمٓ 

مؾمييل الجوٍَييُْ الٖييُ ٓ الؾىعييٓ المْييٍُه ثبيييْ ىاكي
39
ٌييـ( ثْييوػ معزييبػ البٕييت لٖييله الييلٔه 1247)د  

ؾيُ ٍيىخ ٌيـ(، َ يبن وقٕجيب لاّيواف، َئبٙيٕب لبييح و1308القُوُْ. َتٍو ثعل ملك ّوػ مٖطعّ   ىيلْ )د 

ٌـ.1265
40
َم و القُاعُْ ّوؽب لٍْبة اللٔه  ؽمل اثه ؽَٕه الؾمُْ ثبٍم "ّوػ معزبػ البٕت" رُعل مىً  

وَقخ مقطُٛخ َاؽلح،
41
َٔزُ ّو  ٓ مكزجزٕه رو ٕزٕه ّوؽبن لمؤلّعٕه مغٍُلٕه؛  ؽلٌمب ثعىُان "ّوػ معزيبػ  

البٕت"
42

.؛ َالضبوٓ مٍُُ  ثـ" ٍواه الٍُْك الؾبٕل مه  زؼ الُعُك"
43
 

َ ٓ القون الواثع عْو للٍغوح، علّق علّ  زبة "معزبػ البٕت"، َعلّ "مٖجبػ األوٌ" للعىبهْ رعلٕقبد 

 ضٕوح َمعٕلح المٕوىا ٌبّم ثه مؾمل علٓ الكٕبوٓ ا ّكُهْ
44

. َعلّق علًٕ  ٔٚيب ٍيٕل مؾميل القميٓ
45

. َعلّيق 

1986َوْيود ٍيىخ  1935الزعلٕقخ ٍىخ  علّ ٌنا الكزبة  ٔٚب رعلٕقبد  ضٕوح آٔخ هللا القمٕىٓ. َئل  زت ٌني
46
 .

َئييل  زييت القمٕىييٓ آهاءي، َوقييلي العلمييٓ علييّ الكزييبة  ييٓ ّييكل ؽبّييٕخ اٍييزُعجذ صلييش الكزييبة. َٔعييُك اٌزمييب  

ف آٔييخ هللا مؾمييل علييٓ ّييٍجبكْ )د  ُّ ف ملييّ  ٍييزبمي  ييٓ الزٖيي ُّ  (؛  قييل  ييبن  1950القمٕىييٓ ثييبلقُوُْ َثبلزٖيي

خ ثْوػ كاَك  ّٕ القٕٖوْ علّ " ُٖٓ الؾكم" الثه عوثٓ، َ"معزبػ البٕت" لٖيله ٔىٖذ ملّ كهًٍَ القب

                                                           
38
 1/553المؤلف الجبلاكْ، ٌلٔخ العبه ٕه،  هاعع مقلمخ القُاعُْ لكزبة العكُو، َاوظو  ٓ روعمخ -

39
 1/327اوظو روعمزً للِ الجبثبوٓ، ٌلّٔخ العبه ٕه،  -

40
 م و القُاعُْ  ٓ مقلمزً علّ العكُو  ّن مه ٌنا الْوػ وَقخ  ٓ مكزجخ  ٍعل   ىلْ ثإٍطمجُه. -

41
 1773رُعل ٌني المقطُٛخ  ٓ مكزجخ " مبوذ فئىً ٍٓ" /  -

42
 ٌَُ مقطُٛ ثمكزجخ: -

Topkapi Sarayi Kütüphanesi, Emanet Hazinesi, d.no: 1269, 230 vr. 

43
 1726مىً  ٓ مكزجخ َلٓ   ىلْ هئم رُعل وَقخ مقطُٛخ  -

44
 ئٓ.ٍكه ثطٍوان َكّهً العلُ  العقلٕخ َالمعبهف ا لٍّٕخ  ٓ الملهٍخ الَلطبوٕخ الىبٕؤّخ  ٓ ٍٛوان، ٌَُ مه ربمنح اٖئب مؾمل هٙب القمْ -

45
 قٍيبء القييون الواثيع عْييو للٍغييوح. َئيل رزلميين  يٓ العلَييعخ َالعو بوٕيبد علييّ المٕييوىا ٌبّيم الكٕبوييٓ َالمٕيوىا ؽَييه الكومبّيبٌٓ َالْييٕـ علييٓ ٌيُ مييه  -

 الىُهْ. َالمبؽظ  ّن الىَقخ المقطُٛخ لزعلٕقبد ٍٕل مؾمل القمٓ مؾعُتخ  ٓ مكزجخ  لٕخ اٖكاة ثغبمعخ ٍٛوان.

46
 اوظو: -

Nasir al-Din Ansari, The works and declarations of Imam Khomeini, 

www.Imamreza,net/eng/imamreza,php?id=Eo2037 

 َاوظو:

Commentaries on the interpretation of Fusus al-hikam and Misbah al uns by Ayatollah Khomeini, Tehran. Pasdar-e 

Islam, 1406/1986 



 

  

                

 

ٌـ(. َتّل اٌزمبمً ثٍني المؤلّعبد علّٕب 481اللٔه القُوُْ، َ"مىبىه الَب ؤه" للقُاعخ عجل هللا األوٖبهْ )د 

  ٓ آصبهي َرعكٕوي ٕٛلخ ؽٕبرً.

األٍيزبم ؽَيه ؽَيه ىاكي  َئل  زت اٖئب مؾمل هٙب القمْيئٓ رعلٕقيبد عليّ "معزيبػ البٕيت"، َ ينلك  عيل

آملٓ. َعلّ "معزبػ البٕت"  ٔٚب رعلٕقبد مٍّمخ لمعلّق مغٍُه مٍُُمخ ثـ" زؼ المعزبػ"
47

. َ ل ٌني الزعلٕقبد، 

َثعٍٚب ٛجع ٛجعخ ؽغؤّخ، لم رعل َاٙؾخ للقواءح؛
48
لنلك ئب  ثزؾقٕقٍب َالزقلٔم لٍب مؾمل فُاعُْ. 

49
 

و الؾلٔش علّ الزعلٕقبد َالزلهٌٔ، َموّمب رغبَى ملك مليّ َلم ٔقزٖو االعزىبء ة"معزبػ البٕت"  ٓ العٖ

علّ ٔل  1978روعمزً ملّ لببد صبس ٌٓ الزو ٕخ َالعبهٍّٕخ َالعووَّٕخ؛  قل روعم ملّ العووَٕخ عي ّٕب مىن ٍىخ 

، َروعمً  فٕوا 1995، صم روعمً ملّ العبهٍٕخ مؾمل فُاعُْ ٍىخ (Ruspoli Stéphane)هَٔجُلٓ ٍزٕعبن 

.2002زو ٕخ   و  كمٕولٓ ٍىخ ملّ ال
50
 

َالغلٔو ثبلن و  ّن روعمخ معزبػ البٕت ليم رجيل   يٓ العٖيو الؾيلٔش، ثيل ٍيجقزٍب روعميبد  فيوِ ئجيل ٌينا 

العٖو مؽلاٌب ملّ اللبخ العبهٍٕخ رُالٌب  ؽمل ملٍٓ،  ّمب المزوعمبن اٖفوان  ٍمب مغٍُالن.
51
 

                                                           
47
 14255-9404ُٛ  ٓ مكزجخ "آٍزبن ئلً"، رؾذ هئم ٌني الزعلٕقبد مؾعُتخ  ٓ مقط -

48
رٕيت مه األمضلخ علّ ٌنا ؽبّٕخ المٕوىا ٌبّم ثه ؽَه ثه مؾمل علٓ الكٕبوٓ األّكُهْ علّ مٖجبػ األوٌ ثٕه المعقُه َالمْيٍُك  يٓ ّيوػ معزيبػ  -

 ٌـ. 1323ؽبعٓ عجل الوؽٕم رٖلِ للطجع الؾبط الْٕـ  ؽمل الْٕواىْ، ّعجبن  الغمع َالُعُك، لؾميح العىبهْ، ٍٛوان،  بهفبوً

49
ل هٙيب اوظو معزبػ البٕت للقُوُْ َّوؽً مٖجبػ األوٌ للعىبهْ مع رعلٕقيبد لمٕيوىا ٌبّيم االّيكُهْ َآٔيخ هللا القمٕىيٓ ٍَيٕل مؾميل القميٓ َآئيب مؾمي -

ٌيييييـ ٌَيييييُ عليييييّ المُئيييييع  1416ّل  ليييييً: مؾميييييل فُاعيييييُْ اوزْيييييبهاد ميييييُلّ القمْيييييئٓ َاألٍيييييزبم ؽَيييييه ىاكي آمليييييٓ َ يييييزؼ المعزيييييبػ، ٕيييييؾؾً َئييييي

http://shiaonlinelibrary.com 

50
 اوظو: -

DEMIRLI, Ekrem, Miftâhu Gaybi’lCem’ ve’l-Vucûd (Tasavvuf Metafizigi) Iz Yay., Türkçe, Istanbul, 2002 

HÄCEVÏ, Muhammmed, Tercüme-i Misbâhu’l-üns-i Hamza Fenârî, Mevlâ Yay., Farsàa, Tahran 1374/1995-   

RUSPOLI, Stephane, La Clef du Monde Suprasensible -Miftah al-Ghayb- de Sadreddin Qunyawi These de 3 cycle, 

Fransisca, University Paris, 1978 

51
 هاعع:  -

a) Miftâhu’l-Gayb Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, (translator is unknown) (Istanbul) Haci Mahmut Efendi, d 

no: 2610, 82 vr. 

b) Tercüme-i Miftâhi’l- Gayb, translater by. Seyh Ahmet Ilâhî, Süleymaniye Library, Pertev Pasa d. no: 278, 143 vr. 

Ayasofya, d. no: 2089 ; Konya Karatay Ysuf Aga Library, d. no: 4866. 

c) Miftâhu’l-Gayb’dan Tercüme, (translator is unknown) Millet Library, (Istanbul) Ali Emiri Sry. D. no:    ; vr.   -

   

http://www.konevisempozyumu.com/eng/konevi.php?dil-tr 



 

  

                

 

ب خ مقطُٛبد "معزبػ البٕيت" َّيوَؽً َروعمبريً َٔزّٚؼ ممن ثعل ٌنا العوٗ الزبهٔقٓ المٍَت  ّن  ض

ؽّغخ ال مغبه للطّعه  ًٕ علّ األٌمّٕخ الكجوِ الزٓ  بن ٔؾظّ ثٍب القُوُْ  ٓ العكو ا ٍبمٓ عبّمخ، َ ٓ عليم 

خ. ّٕ ف فب ُّ  الزٖ

 كتاب الفكىك -3

ه ّوػ علّ  ؽل  ٍّو  زت مؾٓ الّلٔه ثه عوثٓ، ٌَيُ " ٖيُٓ الؾكيم". َ"ا َّ لعكيُو" ٔعّل "العكُو"  

مه المٖىّعبد الزٓ ٔقّل   ٍٕب ٕله الّلٔه القُويُْ منٌجيً َ لَيعزً. َالظيبٌو  ّن ٌينا الزّيألٕف ليٌٕ ّيوؽب  يبمب 

ييو معييبوٓ عىييبَٔه  ثييُاة "العٖييُٓ." َّ لعٖييُٓ الؾكييم؛ ملييك  وّييً ٔع
52
ٌَيينا الييّو ْ ٔؤّ ييلي ثعيي٘ الجييبؽضٕه  

َّو مب م وي الْٕـ األ جو، ثل ٌُ ّٖٔوػ  ٓ فبرمخ "العكُو"  وّيً ليم  اٖفؤه؛ ملك  ّن القُوُْ لم ٔعٖل َلم ٔع

ٔزّٖل لْوػ  زبة العُٖٓ
53

. َلٌٕ مه البؤت  ن ٔؤلّف القُوُْ  زبثب مَزلٍمب مه  ُٖٓ اثه عوثٓ؛  قل 

 مٙبءح مب رم٘  ًٕ.  بن ٔٚطلع ثزلهًَٔ، ٍََٔم  ٓ

َّبؿ ثىَيـ  ه اٌزّم  ضٕو مه الى َّ َئل  بن "العكُو" مؾّل اٌزمب  ملؾُت علّ   ضو مه ٕعٕل؛  عٓ مَزُِ  

ٌنا الكزبة، لنلك اؽزعظذ المكزجبد الزو ٕخ ثعلك َا و مىٍب. َرُعل عيبَح عليّ مليك، ثعي٘ المقطُٛيبد ميه 

ثغمٍُهّٔيخ رْيٕكٕب. ٌَيني المقطُٛيخ األفٕيوح  زجيذ ٍيىخ  ٌنا الزألٕف  ٓ مٖو َمٔيوان، َ يٓ المكزجيخ الُٛىّٕيخ

ٕعؾخ. 97 ، ٌَٓ رّٚم 1490ٌـ/ 894
54
َئل ٛجع ٌنا الكزبة  ٓ العٖو الؾيلٔش عيّلح ٛجعيبد 

55
َريوعم مليّ 

اللبزٕه: العبهٍٕخ
56
َالزو ٕخ. 

57
 

ٔقخ؛ ٌـ( الىقْجىلْ الطو1046َئل َعلوب ّوؽٕه  ؾَت لكزبة "العكُو"؛  ؽلٌمب للَٕل  ٍعل الجلقٓ )د 

ٌـ(  ّن للَّٕل  ٍعل " زبثبد علّ ّوػ العُٖٓ للمؾقق مؾميل ثيه مٍيؾبّ 1111 قل  فجووب مؾمل المؾجٓ )د 

                                                           
52
 اوظو: -

Sachico Murata, The Too of Islam a source book on gender relationships in islamic thought, state university of New 

York Press, U.S.A. 1992, p. 92 

53
ه 286هاعع لٕلّ عجل الكؤم فلٕعخ، فطبة القُوُْ ثٕه الزأصو ثقطبة اثه عوثٓ َالزمبٔي عىً، العكُو َالعٖيُٓ ومُمعيب، ٓ  - َّ ، الملزقيّ اليلَلٓ األ

 رو ٕب. -ً َوْوي مو ي الجؾُس ؽُه القُوُْ ٙمه ثللّٔخ موا  ثكىٕب ثكىٕب. َئل وظم 2008مبْ  21-20ؽُه ٕله اللٔه القُوُْ 

54
 .XVIIIG52ٌني المقطُٛخ مؾعُتخ  ٓ المكزجخ الُٛىٕخ الزْٕكٕخ رؾذ هئم  -

55
 ٌـ. 1371ٌـ َ عٕل ٛجعً ثزؾقٕق مؾمل فُاعُْ  ٓ مؤٍَخ اوزْبهاد مُلّ  1315ٛجع العكُو مع العُٖٓ  ٓ ٍٛوان ٍىخ  -

56
  .1993-1992ٌـ/ 1413هٍٕخ مؾمل فُاعُْ، اوزْبهاد مُلّ، ٍٛوان روعمً ملّ العب -

57
 2003روعمً ملّ الزو ٕخ   و  كمٕولٓ، اٍطىجُه  -



 

   

                

 

ف" ُّ ُّ  عجً  ٓ علم الزٖ القُوُْ، رلّه علّ عل
58

. ٌَنا المعطّ ٔزىبئ٘ مع القٜ العب  النْ  بن ٍيب لا ٙيمه 

ا ٔىطجق علّ ُّٕفٍب القلامّ َالمؾلصٕه.الطؤقخ الىقْجىلٔخ.  قل  بوذ معبكٔخ الثه عوثٓ ثْكل عب ، ٌَن
59
 

َهئيخ، َرُعيل  86 ّمب الْوػ الضبوٓ،  ٍُ "هٍبلخ  ٓ الزعلٕق علّ العكيُو" مغٍُليخ المؤلّيف رْيزمل عليّ 

ٙمه مغمُعخ  ٍٕب وَقخ فطٕخ مه "العكيُو" ثيلاه الكزيت المٖيؤخ.
60

َئيل عّو ىيب عليّ ٌيني الّوٍيبلخ الجبؽيش 

قُوييُْ "الىٖييُٓ  ييٓ رؾقٕييق الطييُه المقٖييُٓ"، َوقييل مىٍييب رعؤعييب مثييوإٌم مؾمييل ٔبٍييٕه مؾقييق  زييبة ال

لمٖطلؾٓ الْٕئّٕخ َاالهرَب .
61
 

ّْوَػ الزٓ َٙعذ علّ " ُٖٓ الؾكم" الثيه عوثيٓ، مىٍيب  ّٓ  ٓ  ّل ال َ بن لكزبة "العكُو" رأصٕو عل

ٔكُن اليّوَػ "ّوػ  ُٖٓ الؾكم" للاََك القٕٖوْ؛ ؽٕش وغل م و "العكُو"  ٓ الْبٌل الزبلٓ: "َٔمكه  ن 

مٚمُ  الّواء ألّن المعبوٓ الضبصخ الزٓ ٌٓ معٍُمبد الّلٔه  لٍّب ميه ّيأن اليّوَػ الميلثّو للجيلن  ؾٖيل الزىبٍيت 

ثٕىٍمب َملًٕ مبه ّٕقىب المؾقّق  ٓ  كُ ً".
62
 

َئييل َئييف مؾقييق ٌيينا الكزييبة علييّ ثعيي٘ اٖهاء الزييٓ  فيينٌب القٕٖييوْ  ييٓ ّييوؽً مييه القُوييُْ، ٔقييُه: 

ػ القٕٖوْ  فن مب م وي  ٓ  ئَب  الّوؽمخ ثعٕىً عه الْٕـ الكجٕو ٕبؽت العكُو َالىُٖٓ... "َالْٕـ الْبه

يبهػ:  يبعلم  ّن الّوؽميخ القٖٕٖيخ لَيلٕمبن ميه الوؽميخ  ّْ ئبه الْٕـ  ٓ العكُو ثعل رقَٕم الّوؽميخ ثميب م يوي ال

العبّمخ الٖعبرٕخ".
63
 

ؽً عليّ  ٖيُٓ الؾكيم الثيه عوثيٓ المٍُيُ  َئل رغلّّ رأصو عجل الوؽمبن الغبمٓ ثكزبة العكُو  ٓ ّو

ثـ"وقل الىُٖٓ" مضلمب وقل مؾقق ّوػ القٕٖوْ.
64
 

َلم ٔقزٖو رأصٕو "العكُو" علّ ّوَػ " ُٖٓ الؾكم"، ثل رعّلاي ملّ مٖىّعبد  فوِ مىٍب  زت مىبئت 

ُّ خ  اثه عوثٓ، مم ٔقُه  ؽل المٖىّعٕه  ٍٕب، ٌَُ  ثُ الؾَه علٓ ثه مثيوإٌم القيبهْ الجبيلاكْ، ٌَيُ ميه مزٖي

                                                           
58
 .1/403مؾمل المغجٓ، فبٕخ األصو  ٓ  عٕبن القون الؾبكْ عْو، ٛجعخ ؽغؤخ )ك.د( َ)ك. (،  -

59
 Michel Chodkiewicz, The Diffusion of Ibn Arabi’s Doctrine, Journal of the Muhyiddin Ibn Arabi Society, volاوظيو:  -

IV, 1991. 

60
  . 343هاعع المغمُعخ هئم  -

61
 32َٓ  27هاعع القُوُْ،  زبة الىُٖٓ، رؾقٕق مثوإٌم مؾمل ٔبٍٕه، ٓ  -

62
 666ٌـ، ٓ 1375ىكٓ، ، ٍٛوان، ّو خ اوزْبهاد علمٓ َ و1ٌكاََك القٕٖوْ، ّوػ  ُٖٓ الؾكم، رؾقٕق ٍٕل عبه اللٔه آّزٕبوٓ، ٛ -

63
 912المٖله وعًَ، ٌبمِ ٓ  -

64
القٕٖيوْ  ٔقُه عبه اللٔه اّٖزٕبوٓ: "َئل وقل الْبهػ الغبمٓ  ٓ "وقل الىُّٖٓ" مب وقلىبي عه العكُو ثعٕىً َ نا الْبهػ القٕٖوْ َرٕوٌمب" ّوػ -

 1093، ٓ 1لعُٖٓ الؾكم، ٌبمِ 



 

   

                

 

ٙٓ( ٔغزمع ثبلىجٓ )ٓ( َمه ّبء مه القون الضبمه للٍغوح: "لعموْ مب  وٖعُي ألوٍّم لم ٔعو ُي ثأن الْٕـ )ه

المىقلجٕه ملّ اللاه اٖفوح مزّ ّبء مه لٕل  َ وٍبه ٌكنا م وي عىً ئطت الُئذ ٕله اللٔه القُوُْ  يٓ  كيُو 

الىُٖٓ "رٖىٕعً".
65
 

َالمبؽظ  ّن مه  ٌّم مب اٍزوعّ اوزجبي الّلاهٍٕه لكزيبة "العكيُو" رعؤعيً لاوَيبن الكبميل. ميه مليك ئيُه 

"ئبه الْٕـ الكجٕو )ٔعىٓ ٕله الّلٔه القُوُْ(  ٓ  زبة العكُو: ا وَبن الكبمل الؾقٕقٓ ٌُ الجيوىؿ  الزٍبوُْ:

ثٕه الُعُة َا مكبن َالموآح الغبمعخ ثٕه ٕعبد القل  َ ؽكبمً َثٕه ٕعبد الؾلصبن...".
66
 

كزيت الضبصيخ َئل  بن  زبة "العكُو" مؾّل اٌزمب   جٕو َمقُٖٓ  ٓ العكو ا ٔواويٓ؛  قيل  يبن ٙيمه ال

للقُوُْ الزٓ  بوذ كهٍب  ٓ الؾُىاد العلَعّٕخ َالعو بن ا ٍبمٓ  ٓ القيوَن الَيزخ األفٕيوح
67

. َرُإيل ٌينا 

االؽزعبء ثـ"العكُو"  ٓ العكو ا ٔواوٓ الؾلٔش؛  قل مٌت  ضٕو مه ممضّلٕيً مليّ  ّن القُويُْ ٕيّوػ  ٕيً ثُٕيف 

ا مب  المٍلْ ثقلٕعخ هللا  ٓ العك الٍبهَوٓ.
68
 

 إعجاص الثيان في تأويل أّم القشآن -4

ٔعّل ٌنا الكزبة مه  ٌّم مؤلّعبد ٕيله اليلٔه القُويُْ
69

، ٌَيُ ميه  ثَيٜ رعبٍيٕو ٍيُهح العبرؾيخ  يٓ ريبهٔـ 

العكو ا ٍبمٓ؛  قل امزّل علّ   ضو مه  هثعمب خ ٕعؾخ. َئل م و ٕيله اليلٔه القُويُْ ٌينا الكزيبة  يٓ الىعؾيخ 

 لٍّٕخ" رؾذ عىُان "معغبى الجٕبن"، معزجوا  وً مْزمل علّ ّوػ  لٕبد  ٍواه    الواثعخ مه  زبثً "الىعؾبد ا

القيوآن
70
ٍََيمً ؽيبعٓ فلٕعيخ ثيـ"معغبى الجٕيبن  يٓ  ْيف ثعي٘  ٍيواه  ّ  القيوآن"، 

71
َريىٍ٘ األٌمّٕيخ الزييٓ  

يخ ؽظٓ ثٍب ٌنا الكزبة علّ عّلح اعزجبهاد مىٍيب العيلك اليُ ٕو ميه مقطُٛبريً المىزْيوح  يٓ عيّلح ثليلان ّٕ ، َفب

رو ٕب  ٚب عه مٖو َمٔوان
72

ه ميّوح  يٓ ٍيىخ  ً. َمىٍب ٛجع َّ  1310مىن مّلح ثعٕلح، َرزبلّ ٛجعبرً  قل ٛجع أل
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 ؛1892ٌـ/
73
 ْ مىن  َافو القون الزبٍع عْو للمٕبك، َالؾبه  ّن  ضٕوا مه مؤلّعبد القُويُْ تلّيذ مقطُٛيخ  

ٌـ ثبلمطجعخ وعٍَب. َؽقّقً ثإٔوان عبه اللٔه اّٖيزٕبوٓ ٍيىخ 1369ملّ عٍل ئؤت، َ عٕل ٛجعً مؾقّقب  ٓ ٍىخ 

ٌـ1381
74

 ،1969ٌـ/1389، َؽققً  ٓ مٖو عجل القبكه  ؽمل عطب  ٓ ٍىخ 
75
ٕيل ٛجعيً  يٓ مٔيوان فيبه َ ع 

 2002ٌـ/ 1423ٍىخ 
76
.2005َؽقق  ٓ ثٕوَد  ٔٚب علّ ٔل عبٕم الكٕبلٓ َوْو ٍىخ  

77
 

َم و مؾقق  زبة "ّوػ األٍمبء الؾَىّ" للقُويُْ  ّن ليً رؾقٕقيب لكزيبة "معغيبى الجٕيبن" مقزوويب ثُٙيع 

ل لً ّٖ  ٍوً مُُٙعٓ مع
78

ف  ٌّمٕخ ٌ ُّ نا الكزبة َالؾبعيخ مليّ وقليً . َئل  كهو الجبؽضُن المؾلصُن  ٓ الزٖ

 ، 1997-1996ٌيـ/1375ملّ  لَىخ  فوِ رٕو اللَبن العوثٓ؛ لنلك تٍود روعمخ لً ملّ اللبخ العبهٍّٕخ ٍىخ 

 ئب  ثٍب   و  كمٕولٓ. 2002اٙطلع ثٍب مؾمل فُاعُْ، َثوىد مصو ملك روعمخ لً ملّ اللبخ الزو ٕخ ٍىخ 

خ  يٓ األٍَيبٛ الٖيُ ّٕخ ميه مليك،  ّن  ؽيل ّيُٕؿ الطؤقيخ َئل َعل  زيبة "معغيبى الجٕيبن" عىبٔيخ ملؾُتي

ٌيـ(،  زيت ؽبّيٕخ 1102القلُرٕخ، ٌَُ الْٕـ عضمبن ثه الَّٕل  زؼ هللا الْمىٓ الوَمٓ الٍْٕو ثآد ثبىاهْ )د 

علّ رعَٕو العبرؾخ ٍمبٌب "موآح  ٍيواه العو يبن عليّ معغيبى الجٕيبن". َٔزٚيؼ ميه روعميخ ٌينا الْيٕـ  وّيً ميه 

زعييبلٕم ملهٍييخ اثييه عوثييٓ َربمٕيينيالمقزييلٔه ث
79

. َرُإييل رييأصٕو  زييبة "معغييبى الجٕييبن"  ييٓ مؤلّعييبد الطّؤقييخ 

الُٖ ٕخ القلُرٕخ مه ملك مؽبليخ مٍيمبعٕل ؽقيٓ القليُرٓ الجوٍَيُْ علٕيً  يٓ رعَيٕوي "هَػ الجٕيبن  يٓ رعَيٕو 

ال ّيّك  ن ال ٔين و هللا م يوا القوآن" ؽٕش ٔقُه: "ئبه الْٕـ ٕله اللٔه القُويُْ ئيّلً ٍيّوي:  ّ يلي ثيبلزكواه، َ

ؽقٕقٕب، َفُٖٕب ثٍنا االٍم األعظم الغبمع المىعيُد ثغمٕيع األٍيمبء مالّ الينْ ٔعيوف الؾيّق ثبلمعو يخ الزبّميخ، 

َ رّم القلق معو خ ثبهلل  ٓ  ل عٖو"
80

. َ ٍمبعٕل ؽقٓ هٍبلخ "الؾٚيواد القميٌ ا لٍّٕيخ" ثيلا ميه فبلٍيب 

خ.رأصّوي ثأعب  ملهٍخ اثه عوثٓ عب ّٕ ّمخ، َثٖله اللٔه القُوُْ َ زبثً معغبى الجٕبن ثٖعخ فب
81
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 ٓ(. 391ٍزبن  زبة ثملٔىخ ئم، )ٛجعزً مؤٍَخ ثُ -
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، كاه الكزيت عجل القبكه  ؽمل عطب، الزعَٕو الُٖ ٓ للقوآن: كهاٍيخ َرؾقٕيق لكزيبة "معغيبى الجٕيبن  يٓ رأَٔيل  ّ  القيوآن لٖيله اليلٔه القُويُْ"، القيبٌوح -

 1969الؾلٔش، 

76
 وعٌ مؾقق ٛجعخ مؤٍَخ ثٍُزبن  زبة َوعٌ المؤٍَخ. -

77
 ّٕخ ثعىُان "معغبى الجٕبن  ٓ رعَٕو  ّ  القوآن ٍُهح العبرؾخ"وْورً كاه الكزت العلم -

78
 اوظو مقلمخ رؾقٕق ّوػ األٍمبء الؾَىّ للقُوُْ. -

79
ه للْي - ُّ ٕـ األ جيو" ٕىّف ٌنا الْٕـ عّلح مؤلّعبد مىٍب "الزغلّٕبد الجوئٕخ  ٓ ّيوػ القٖيٕلح العْيقّٕخ للْيٕـ األ جيو" َ"ؽبّيٕخ عليّ ّيوػ الزلقئٕ المطي

 1/348بٕت  ٓ ّوػ معزبػ البٕت للقُوُْ" اوظو الجبثبوٓ، ٌلّٔخ العبه ٕه، َ"مٖجبػ ال
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 4/334اٍمبعٕل ؽقٓ، هَػ الجٕبن،  -
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َرُإل رأصٕو ٌنا الكزبة  ٓ علمبء الُٖ ٕخ مه ملك اؽزغبط عمو ثيه ٍيعٕل العيُرٓ
82
ٌيـ( ثيً 1280)د  

 ٓ  زبثً "همبػ ؽية الوؽٕم علّ وؾُه ؽية الّوعٕم" مم ٔقُه: "َئبه رلمٕني الٖله القُوُْ ئيّلً ٍيّوي  يٓ 

ؤؾخ ٌم المؾجُّن للمؾقيٕه "معغبى الجٕب ّٖ ن": المؤٌّلُن لبوزعبل ثىزب ظ األمَاّ الٖؾٕؾخ َعلُ  المكبّعبد ال

هح َالعكوح الَلٕمخ...". ُّ زً، َالمؤمىُن ثٍم َثأؽُالٍم مه  ٌل القلُة المى ّٕ مه  ٌل هللا َفب
83
 

 َ  ٓ العكيو الْيٕعٓ  َ ٓ العٖو الؾلٔش، لم ٔىقطع االٌزمب  ثكزبة "معغبى الجٕبن" من  ٓ العكو الُٖ ٓ

َرٕوٌمب؛  قل  ؽبه علًٕ مؾمل الكَىيان الؾَٕىٓ ّٕـ الطؤقخ العلٕخ القبكهّٔخ الكَىياوٕخ  ٓ العواّ،  ٓ مقبه 

لً ؽُه مُُٙل الٍلأخ، ثّٕه  ًٕ  ّن القُوُْ ٔعّوف الٍلأخ  يٓ "معغيبى الجٕيبن" ثأوٍّيب "ؽكيم ميه  ؽكيب  العليم، 

ُاة مه القطأ"، إوًّ لٌٕ لٍب مالّ رعٕٕه المَ ّٖ زقٕم مه المعُط َال
84
َاؽزّظ ثيأئُاه القُويُْ  يٓ  زبثيً "معغيبى  

الجٕبن"  ٔٚب الموعع الّلٔىٓ آٔخ هللا  مبه الؾٕلهْ  ٓ  زبثً "ّوػ وٍبٔخ الؾكمخ ا لٍٕبد ثبلمعىّ األفئ"؛
85
 

 قل م يو صبصيخ ّيُاٌل ميه  زيبة القُويُْ"
86

زيأصو ثكزيبة "معغيبى . َال هٔيت  يٓ  ّن اليزعطه مليّ  يّل رغلّٕيبد ال

الجٕبن" مه ئجٕل المَيزؾٕل عليّ ثبؽيش ثمعيوكي، لكىىيب اعزٍيلوب  يٓ العضيُه عليّ ثعي٘ الْيُاٌل الّلالّيخ عليّ ٌينا 

مليّ مغيبه   ٔٚيب الزأصٕو الينْ رغلّيّ ميه فيبه ميب وْيو ميه  زيت  َ مقيبالد، مالّ  ّن األ ٕيل  ّن ٌينا الزيأصٕو امزيلّ 

ل.الّلهاٍبد الغبمعّٕخ الزٓ لم رىْو ثع
87
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 أثش القىوىي في تلميزي فخش الذيه العشاقي -1

اعزمع ؽُه ٕيله اليّلٔه القُويُْ عيلك ميه علميبء الٖيُ ٕخ، ميه  ٌّمٍيم  قيو اليلٔه مثيوإٌم العوائيٓ )د 

لكىًّ اوزقيل مليّ عيّلح مىيبٛق مىٍيب الٍىيل، َال  (، ٌَُ ّبعو  بهٍٓ المُلل،  ٍملان مَقٜ ه ًٍ، 1287ٌـ/686

ٍٕمب ملٔىخ مُلزبن الزٓ ٍزعوف  ٕمب ثعل ثبٍم ثب َزبن، َئّٚ هكؽب مه الّيمه  ٓ  ىٕيب، َ لّيف عيّلح مٖيىّعبد 

ّعؤخ َوضؤخ مىٍيب "اللمعيبد"، ٌَيُ ّيوػ مقزٖيو ليـ" ُٖٓ الؾكيم" الثيه عوثيٓ  زجيً ثبلعبهٍيّٕخ، َوْيو 

 ٓ ّوّ المْوّ ثُاٍطزً رعبلٕم اثه عوثٓ
88

. َئل  لّف العوائيٓ "اللمعيبد" ثعيل  ن ئيو  علٕيً  ٖيُٓ الؾكيم 

الثه عوثٓ،  كبن ٌنا المٖىّف مَزلٍمب مه ٌني اللهًَ مجبّوح، ٌَُ رألٕف وضوْ َّعوْ ئٖيٕو ثٕىيً َثيٕه 

ه عوثيٓ" ُٖٓ الؾكم" علك مه وقبٛ الْجً الْكلٕخ، مالّ  وًّ ٔقُ  ثغبء عليّ ريأَٔبد القُويُْ لزعيبلٕم اثي
89
 .

َئل وبئِ ثعي٘ الجيبؽضٕه ٌينا الؾكيم اعزميبكا عليّ  ّن العوائيٓ ٔين و  يٓ ثلأيخ "اللمعيبد"  وّيً ٔزجيع ٍيىه  ؽميل 

َّو ٌنا المُئف ثأّن ٕبؽجً ٔؤّ ل علّ مٚمُن العْيق  يٓ "اللمعيبد" 520البيالٓ )د ٌـ(  ٓ "الَُاوؼ"، َٔع

ثعي٘ الّلاهٍيٕه مليّ  ثعيل ميه ٌينا اليّو ْ عىيلمب  ثٖعخ رعُّ الزو ٕي علّ المؾزُِ المنٌجٓ للكزبة. َئل مٌيت

ا زوٗ  ّن العوائٓ مه فبه  زبثً "اللمعبد" علّ ّب لخ "الَُاوؼ" ٔورت  ٓ رؾقٕق االوَغب  ثٕه رعبلٕم اثه 

عوثٓ َرعبلٕم  ؽمل البيالٓ، مالّ  ّن ٌنا الّو ْ ٔغٍل ؽقٕقخ  يُن اثيه عوثيٓ ليً  لَيعخ للعْيق ُٛهٌيب القُويُْ 

يخ ثقٖيٕلح "وظيم الَيلُو" الثيه العيبهٗ المعوَ يخ  ٔٚيب ثْكل   ضو رع ّٕ ثبلزب ٕيخ ٖٕب ميه فيبه كهٍَيً القب

الكجوِ
90

ُّ خ القون     14ٌيـ/ 8. َٔعزجو  زبة "اللمؾبد  ٓ ّوػ اللمعبد" لٕبه علٓ الْٕواىْ ٌَُ  ؽل مزٖ

زىبك  ٍبٍييب ملييّ مييه  ئييل  ّييوَػ "اللمعييبد". َئييل عييّلي ثعيي٘ الجييبؽضٕه مٖييٕجب  ييٓ ّييوػ معييبوٓ العوائييٓ ثبالٍيي

مؤلعبد القُوُْ َالعوربوٓ َالغىلْ.
91
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  Divine flashes, London 1981ملّ ا وغلٕئخ  دلزوعمزٍمب للمعب (Wilson)ََٔلَه  (Chittick)هاعع مقلمخ ّزٕك  -

90
 اوظو: -

 William G. Chittick: Eraqi, Fakhr al-Din Ebrahim, Encyclopaedia Iranica, www. Iranicaonline. org/articles. Eraqi 

91
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ػ "اللمعييبد"،  ٍييُ "لييُا ؼ" الغييبمٓ اليينْ ٔىظييو لاصييو مييه فييبه مٖييطلؾبد القُوييُْ َ ّمييب  ّييٍو ّييو

َّو الضّىبء الكجٕيو الينْ ٕيله ميه القُويُْ عليّ  زيبة "اللمعيبد"؛  قيل  َملهٍزً َعجو رعبلٕمٍب. َلعل ٌنا مب ٔع

ٌـ.673 وًّ  لّف ئجل ٍىخ  -من ّٕؼ ٌنا القجو - رّم رألٕعً عوًٙ علًٕ مّمب ٔعىٓ هَْ  ّن العوائٓ لّمب 
92
 

ييخ  ييٓ  ّٕ َئييل ه ِ ثعيي٘ الّلاهٍييٕه  ييٓ "اللمعييبد"  صييوا رٚييوة عيينَهي  ييٓ  لَييعخ اثييه عوثييٓ، َفب

 زبثييييً "موْييييبء الييييلَا و"، َاعزجييييوي ثعيييي٘ آفييييو معييييبكح ٕييييٕبرخ لزعييييبلٕم ٕييييله الييييلٔه القُوييييُْ ملييييّ لبييييخ 

عْيييق.
93
يييخ   ّٕ َثىيييبء عليييّ ٌييينا،  يييبن للعوائيييٓ كَه مٍيييّم  يييٓ اليييلا وح المٍُيييعخ لٖيييله اليييلٔه القُويييُْ َفب

مييه وبؽٕييخ رييأصٕوي العمٕييق  ييٓ الزعكٕييو الْقٖييٓ للغييبمٓ اليينْ ٔمضييل  ضٕييو مييه  ئَييب  ّييوؽً للمعييبد مييلفب 

 لزأَٔل القُوُْ لزعبلٕم اثه عوثٓ.

معوَ خ َعٍٍب ملّ ٕله اليلٔه القُويُْ، َمب ٔؤّ ل رأصٕو القُوُْ  ٓ العوائٓ  ٔٚب هٍبلخ وضؤخ
94
ٔمبصيل  

 ٍلُة  زبثزٍب  ٍلُة "اللمعبد". َلٍب ثع٘ األٌمّٕخ الزبهٔقٕخ؛ ألوٍّب رن و  ّن اثه عوثٓ )مبد ئجل ىميه ثعٕيل 

مه رألٕف الوٍبلخ( كعيب العوائيٓ مليّ كمْيق. َثعيل مليك هؽيل العوائيٓ مليّ القيلً صيّم مليّ الملٔىيخ؛ ؽٕيش  زيت 

ٔزنّمو  ٍٕب مه ثعلي عه القُوُْ. َئل ٔكُن عبك ملّ  ىٕب ثعل  زبثزٍب، مالّ  وًّ ميه الميوّعؼ  ن مليك  الّوٍبلخ، ٌَُ

لم ٔقع ئجل مُد القُوُْ.
95
 

ثٕزب رلَه ؽيُه ريوٗ البييه  يٓ معظمٍيب. َرعيُك  ضٕيو ميه ٌيني  5800َللعوائٓ كُٔان ٔزّٚمه ؽُالٓ 

ليٕب مىٍيب ٔجيلَ علٕيً الزيأصّو ثزعيبلٕم اثيه عوثيٓ َملهٍيزً، َميه القٖب ل ملّ  زوح مئبمزً  ٓ الٍىيل، مالّ  ّن عيلكا ئ

الممكه  ن ٔكُن وظم ٌني القٖب ل ثعل لقب ً ثبلقُوُْ
96

. َالغيلٔو ثبلين و  ّن العوائيٓ امزييط  يٓ  كيوي َ زبثبريً 

م مييؤصّوان ه َٕييبن؛  ؽييلٌمب رييأصٕو القُوييُْ؛ َالضييبوٓ رييأصٕو ملهٍييخ ا ّييواّ للَييٍوَهكْ. َ ييبن ئييل رعلّييم رعييبلٕ

 الطؤقخ الٍَوَهكٔخ علّ ٔل ّٕقً ثٍبء اللٔه ى ؤب الملزبوٓ.

                                                           
92
 3/225ثبلعووَّٕخ(،  )2، ثـ ك. .م. ٛ(H. Massé)لـ ٌـ. مبٍٓ  (Iraqi)اوظو  ٖل عوائٓ  -

93
 اوظو: -

Jane Clark, Early Best-Sellers in the Akbarian tradition. The Dissemination of Ibn ‘Arabi’s teaching through Sadr al-

Din al-Qunawi, p. 21 

94
 49-46اللمعبد"، ٓ ٓ "روعمٍب ملّ ا وغلٕئخ ّزٕك ََٔلَه  ٓ مقلمزٍمب لزوعمخ  -

95
 اوظو ّزٕك،  قو اللٔه العوائٓ، المٍُُعخ ا ٔواوّٕخ، الموعع المن ُه. -

96
 اوظو لمئل االٛبل علّ ٌنا المُُٙل: -

Baldick, tr.The Poems of Fakhr al Din Fraqi (Lama’at and Estelahat), ph.D.diss, Oxford,   8   



 

   

                

 

 تأثيش القىوىي في عفيف الّذيه التلمساوي -2

ٌـ(  ٕٕل ملٔىخ رلمَبن الغيا ؤّخ، ٌَيُ ميه القيب لٕه ثُؽيلح الُعيُك  690ٔعّل ععٕف الّلٔه الزلمَبوٓ )د 

الغٕليٓ، َالقُويُْعلّ رواه اثيه عوثيٓ، َاثيه العيبهٗ، َاثيه ٍيجعٕه، َعجيل الكيؤم 
97

. َميه مؤلّعبريً ّيوػ 

مقزٖو علّ " ُٖٓ الؾكم" الثه عوثٓ
98

يوػ ٍيُِ مقطيُٛ َاؽيل مكزميل، ّْ ، َليم ٔزجيّق ميه ٌينا ال
99
َئيل  

َئعىب علّ عّلح مؽبالد علًٕ للِ مؾقق "ّوػ العُٖٓ" للاَك القٕٖوْ.
100
 

لكزيبة "مىيبىه الَيب ؤه  َئل ٛجعذ  ٓ عٖووب عّلح مؤلّعبد وضؤخ َّيعؤّخ للزلمَيبوٓ، ميه  ٌّمٍيب ّيوػ

ملّ الؾّق المجٕه"
101
ٌـ(. َممب ٔزّٚمىً ٌنا الكزبة فجو ٔن و  ّن ععٕف اليلٔه  481ألثٓ مٍمبعٕل الٍوَْ )د  

 بن ٔجبّو اٍزٕعبء القياوخ ثلمْق،
102
َلً  ٔٚب ّوػ لـ"مُائف الىعّوْ" 

103
ٔن و المؾقّق  ٓ مقّلمزً  ّن ععٕف  

يُ ٓ؛  قيل اوزْيو فجيوي َرعلّيق ثيً الّلٔه اٍزطبل ثمقبلزً  ٓ الُؽلح الم ّٖ ن عمبعيخ رىيبكْ ثمنٌجيً ال ُّ طلقخ  ن ٔكي

مؤلَي  ٓ ٕعل َثٕذ المقلً، َعغلُن َرٕوٌب ميه ثيبك الْيب   يٓ المْيوّ َ يٓ رٕوٌيب ميه ثيبك المبيوة، 

ٌييـ(؛  قييل  ييبن كاعٕييخ ملييّ مقبلييخ الععٕييف 734العغلييُوٓ )د  اثييه ٛييٓ َعلييّ ه ً ٌييني العوئييخ رلمٕييني مؾمييُك

وٓ ٔؾعظ   ضو كُٔاوً َٔىبٙل عيه معزقيلي. َليم ٔقزٖيو األميو عليّ  ثىيبء عٖيوي، َموّميب وغيل  ّن  ٌّمٕزيً الزلمَب

ف الكجٕييو ؽييبرم الملقييت  ُّ ُّ خ ثعييل مُرييً ثيييمه ُٛٔييل؛  ييبلمعوَف عييه المزٖيي ثقٕييذ  ٍييٕوح لييلِ ُٛا ييف المزٖيي

ن للزلمَيبوٓ األصيو الكجٕيو  يٓ ٌـ(  ّن ليً  زبثيبد عليّ كٔيُان الععٕيف الزلمَيبوٓ. َ يب 1013ثبألٌله الٕمىٓ )د 

خ  يٓ ارغبٌيبد ثعي٘ الّوٌجيبن" ّٕ العبلم المَٕؾٓ  ٓ العٖو الٍُٕٜ، َفب
104
َال روعيع مىيليخ الزلمَيبوٓ مليّ  

ُ ّٕخ مه ملك كُٔاوً النْ وْو ثبلقبٌوح ٍىخ  ّٖ َوْو ؽلٔضب  1889 زجً الىضؤخ  ؾَت، َموّمب  ٔٚب ملّ  ّعبهي ال

2008ٍىخ 
105

 ٕخ اثه العبهٗ.، َلً  ٔٚب ّوػ علّ رب
106
 

                                                           
97
 7، ٓ 1969اوظو عجل البىٓ الىبثلَٓ، مٔٚبػ المقُٖك مه َؽلح الُعُك، كمْق، مطجعخ العلم،  -

98
ه ّيبهػ لعٖيُٓ الؾكيم ثط2ؽبعٓ فلٕعخ،  ْف الظىُن،  - َّ  The Garden of)ؤقيخ ميُعيح  يٓ  زبثيً / َاوظو اعزجبه ٍٕل ؽَٕه وٖيو الزلمَيبوٓ  

Truth)،  ٓ214 

99
 Jane Clark, Early Best-Sellers in the Akbarian tradition, p. 22َاوظو:  Shehit, 1248اوظو:  -

100
 494-488ّوػ العُٖٓ للقٕٖوْ، رؾقٕق آّزٕبوٓ، ٓ ٓ  -

101
 )عيآن(. 1989ؽققً عجل الؾعٕظ مىُٖه، رُوٌ، كاه الزو ٓ للىْو،  -

102
 30المٖله وعًَ، ٓ  -

103
 ؽقّقً عمبه الموىَئٓ. -

104
 31المٖله وعًَ، ٓ  -

105
 وْو ثزؾقٕق ك. ٍُٔف ىٔلان. -

106
 10/535، ثبلعووَٕخ، 2ثـ ك. .م. ٛ (M. Yalaoui)َمؾمل الٕعبَْ  (Krenkau)لكووكُ  (AL-Tilimsani)اوظو  ٖل "الزلمَبوٓ"  -



 

   

                

 

عخ؛  علّ ٕعٕل العبئخ ثيبثه عوثيٓ  ُّ َرجلَ الٖلخ العمٕقخ ثٕه الزلمَبوٓ َالقُوُْ مه فبه معطٕبد مزى

جً ملّ القُوُْ، ثبعزجبهي مؤّهفب َّبهؽب للمنٌت؛  قل ّوػ مضلً العُٖٓ، َّيوػ  ّْ ٔعزجو الزلمَبوٓ ئؤت ال

 ٔٚييب األٍييمبء الؾَييىّ،
107
عزجييوي ثعيي٘ الّلاهٍييٕه مييه  لمييع مؤييلْ الْييٕـ اثييه مضلمييب  عييل القُوييُْ، َئييل ا 

عوثٓ،
108
َئل رغلّّ لىب معبه الزلمَيبوٓ الثيه عوثيٓ ميه فيبه  هثعيخ مُاٙيع م يوي  ٍٕيب  يٓ ّيوؽً مُائيف  

الىعّوْ روّؽم  ٍٕب علًٕ هؽمخ َاٍعخ
109

ٕبّ  ّن الزلمَبوٓ َالقُوُْ َّ ٔمضّبن ؽلقزيٕه ميه ؽلقيبد  . َثلا  ٓ ٌنا ال

ٌـ(  ٓ  زبثيً "مْيٕقخ  ثيٓ المُاٌيت 1071ٍلَلخ ٍىل العلمبء ثمؤلعبد اثه عوثٓ. ٔقُه عجل الجبئٓ الؾىجلٓ )د

الؾىجلٓ": "ٍىل ٕبؽت المْٕقخ ) ثٓ المُاٌت( ثمؤلعبد اثه عوثٓ ٌنا َٔيوَْ ّيٕقىب ٕيبؽت ٌيني المْيٕقخ 

كاد  وا  مىٍم... َهَأخ الضبوٓ عه ٍّبة اللٔه  ؽمل الٖلٔقٓ... )ػ( رآلٕف ا مب  الٍمب ... اثه عوثٓ عه ٍب

عه الؾب ظ اثه ؽغو ثوَأزً لنلك مه ٛؤقٕه  ؽلٌمب عه الَّٕل عجل الوؽمبن ثه عمو القجبوٓ عه العيي مؾميل 

ثه مٍمبعٕل الؾمُْ عه الععٕف ٍلٕمبن ثه علٓ الزلمَبوٓ عه ّيٕقً ٕيله اليلٔه مؾميل ثيه مٍيؾبّ القُويُْ 

مب  مؾٕٓ اللٔه ثه العوثٓ ئّلً ٍوي".عه ا 
110
 

َئل َصقذ ثع٘ المٖبكه القلٔمخ هؽلخ الزلمَبوٓ مع ّٕقً القُوُْ مليّ مٖيو ميه مليك ئيُه الْيٕـ عجيل 

لً علّ ّٕقً القُويُْ،  إوّيً لّميب ئيل  ٌـ1029الولَف المىبَْ )د ّٚ ( عه الزلمَبوٓ،  صىّ علًٕ اثه ٍجعٕه َ 

مع ثً اثه ٍجعٕه لّمب ئل  مه المبوة. َ بن الزلمَبوٓ ميع ّيٕقً القُويُْ، ّٕقً القُوُْ هٍُال ملّ مٖو اعز

ئبلُا الثه ٍجعٕه:  ٕف َعلرً ٔعىٓ  ٓ علم الزُؽٕل،  قبه: موّيً ميه المؾقّقيٕه لكيه معيً ّيبة  ؽينّ مىيً، ٌَيُ 

الععٕف الزلمَبوٓ..."
111

ُّ مىيليخ الزلمَيبوٓ عليّ مورجيخ ّيٕ ّْبٌل عل يخ  ّن . َال ٔىجبٓ  ن ٔعٍم مه ٌنا ال ّٕ قً فب

اثه ٍجعٕه َٕف القُوُْ ثأوً مه المؾقّقٕه. َمه المعلُ   ن "مورجيخ الزؾقٕيق  يُّ مورجيخ العو يبن" عليّ ؽيّل 

عجبهح الزلمَبوٓ وعَيً
112
لكيه الؾينّ ليٌٕ مورجيخ، َلعيّل القٖيل مىيً رُٕيل الزلمَيبوٓ ثن ب يً الؾيبّك مليّ رجىيٓ  

 منٌت الُؽلح المطلقخ النْ ٔزّعق  ًٕ مع اثه ٍجعٕه.

ٌَكنا،  إّن ٌنا الؾكم ٔقعٓ فلعٕخ منٌجّٕخ ْٔزوو  ٍٕب ٕبؽت الؾكم مع المؾكُ  ليً ٌَيُ ممن ليٌٕ ؽكميب 

مؾبٔلا َمُُٙعّٕب، ٌَينا ال ٔىعيٓ الواثطيخ القُٔيخ ثيٕه الْيٕـ َرلمٕيني َمبىمزيً الطُّٔليخ ليً َإيطؾبثٍمب  يٓ 

                                                           
107
لً الؾمل هلل األؽل مارب َٕيعبد"،  ْيف الظىيُن،م و ؽبعٓ فلٕعخ  ّن للزلمَبوٓ ّوؽب لاٍمبء ا - َّ . َاوظيو  ٔٚيب عجيل القيبكه مؾميُك، 2/1034لؾَىّ  

 593، ٓ 1966العلَعخ الُٖ ٕخ  ٓ ا ٍب ،كاه العكو العوثٓ، 

108
 . Henri Laoust, Les Schismes dans l’Islam, Paris, Payot,   8 , p. 28اوظو:  -

109
 527َٓ  466َ 312، َاوظو ٓ 333ٓ  ،هؽمخ هللا علًٕ َاٍعخ  ٓ ٌني المَألخ"، ّوػ مُائف الىعّؤْقُه: "ئبه الْٕـ مؾٕٓ الّلٔه  -

110
 www.azahera.netاوظو هَأخ الؾب ظ اثه ؽغو َى ؤب األوٖبهْ َرٕوٌم لكزت الْٕـ مؾٕٓ اللٔه، مىزلِ األىٌؤٕه  -

111
 412/ 7اثه العمبك، ّنهاد النٌت، -

112
 251الىعّوْ، ٓ الزلمَبوٓ، ّوػ مُائف  -



 

   

                

 

الَعلاء(، ٌَٓ كَٔوح الُٖ ٕخ المعوَ يخ هؽبد ُٛٔلخ،  ٌّمٍب الّوؽلخ ملّ مٖو؛ ؽٕش ويال  ٓ فبوقبي )ٍعٕل 

ُ ّٕخ. ّٖ  ثبلقبوقبي ا ٕبؽّٕخ. َ بن العبٛمُّٕن ئل  ٌٍَُب صّم  َئعٍب ٕبػ اللٔه األُٔثٓ علّ ال

َمه مظبٌو الٖلخ الُصٕقخ ثٕه الّوعلٕه مهٍبه القُوُْ هٍبلخ ُٛٔلخ ملّ ععٕف الّلٔه الزلمَبوٓ مٍُيُمخ 

َّمبل" ٖٔف  ٍٕب  ٕف  وًّ، ٌَُ ٔطُف ثبلكعجخ، ارٚؾذ للًٔ معبوٓ ثعي٘ ثـ"ا لمبل ثجع٘  لمبد  ٍواه ال

أٖبد الزٓ ٍمعٍب  غأح"
113

. َال ّيّك  يٓ  ّن ٌيني الٖيلخ الكجٕيوح ثيٕه القُويُْ َرلمٕيني المجبّيو الزلمَيبوٓ، ئيل 

بريً، ال َٔيمؼ اوعكَذ  ٓ  زبثً َ ّعبهي من مه وبؽٕخ األ كبه  َ المٖطلؾبد. مالّ  ّن ميب اّٛلعىيب علٕيً ميه مؤلع

خ  وّيً ال ٔين و القُويُْ ثبالٍيم. َئيل ٔكيُن م يوي رلمٕؾيب  يٓ ثعي٘ المُاٙيع مىٍيب  ّٕ ثزقلٔو ؽغم ٌنا الزأصٕو فب

ّٓ مّوح َاهك  ٓ عجبه  وطب ٕخ؛  أفند مىً عه ؽَيه،  قٕيل  رؾيت  ن ريوِ هللا،  قليذ وعيم.  ئُلً: "َلقل َهك عل

ىيل هعليٓ ٛبلجيخ مليّ ؽلقيٓ،  ٚيبّ وعَيٓ، َرٌُّميذ  ّن  قٕل رعبه،  كىذ  عل الّوَػ رىعٖل عه عَمٓ ميه ع

المىّٕخ ئل  كه زىٓ، َ ىذ ٍمعذ مه الْٕـ ئلًٍ هللا ئجيل ٌيني الُائعيخ  ّن العقٕيو مما  هاك  ميوا عميع وعَيً علٕيً، 

 إوًّ ٔىعٖل،  ن ود ٌنا القُه  ٓ رلك الَبعخ".
114
 

 هـ( 699أثش القىوىي في سعيذ الذيه الفشغاوي )خ  -3

وربوٓ ملّ الطؤقيخ الٖيُ ٕخ الَيٍوَهكٔخ. َ يبن اوزميبلي ملٍٕيب ميه فيبه وغٕيت اليلٔه عليٓ ثيه اوزمّ الع

ٌييـ(، ٌَييُ رلمٕيين ّييٍبة الييلٔه عمييو الَييٍوَهكْ. َكهً الؽقييب علييّ ٕييله الييلٔه 678ثيييرِ الْييٕواىْ )د 

 ٌييـ( إييطؾت640ٌييـ )َهثّمييب ٍييىخ  643القُوييُْ، صييّم علييّ مؾمييل ثييه ٍييكوان الجبييلاكْ َآفييؤه. َ ييٓ ٍييىخ 

العوربوٓ القُوُْ َعلكا مه العلمبء اٖفؤه مه األوبُٙه ملّ مٖو.
115
 

َرزغلّّ الٖلخ الُصٕقخ ثٕه القُوُْ َالعوربوٓ مه فبه  ضٕيو ميه المعطٕيبد، مىٍيب  ّن مؽيلِ مقطُٛيبد 

 زبة "معغبى الجٕبن  ٓ رأَٔل    القوآن"
116
ي، َثٍبمٍْب عجيبهاد ثقيٜ ٕيله  669 زجٍب العوربوٓ ثقطًّ ٍىخ  

ٔه القُوُْالل
117

. َلٌٕ ٌنا ثبؤت،  بلعوربوٓ َلظ "علُ  الؾقٕقخ" عه ٛؤق القُوُْ؛ ملك  وًّ عّو ً ثولٔيخ 

اثيه العيبهٗ الكجيوِ.  اثه عوثٓ الُٖ ٕخ. َ ٓ ئُوٕخ ) ىٕب الُٕ ( اٍزمع العوربوٓ مليّ ّيوَػ القُويُْ لزب ٕيخ

ه عليّ ئٖيٕلح اثيه العيبهٗ، ٌَيُ  ٌيّم  ُّ َعلّ  ٍبً ٌني الّلهًَ، َثُؽٓ مىٍب،  زت العوريبوٓ ّيوؽً المطي

                                                           
113
 776/ 8، ٕله اللٔه القُوُْ، ك. .م. (Chittick)اوظو ّزٕك  -

114
 473الزلمَبوٓ، ّوػ مُائف الىعّوْ، ٓ  -

115
-5 ، ٓ ٓ  1979 َ  1978ٌيـ/1357هاعع ٍعٕل اللٔه العوربوٓ، مْبهّ اللهاهْ، ّوػ رب ٕخ اثه العبهٗ، رؾقٕق عبه اللٔه  ّيزٕبوٓ، مْيٍل،  -

6،77-78 

116
 َهئخ(. هاعع مقلمخ القُاعُْ لكزبة "العكُو" للقُوُْ. 161ٌٓ مقطُٛخ  ُثوَلُ ) -

117
 الموعع وعًَ. -



 

   

                

 

 زييبة  زجييً. َٔىقييل العورييبوٓ  ييٓ "مْييبهّ الييلهاهْ"
118
ييخ ّييوؽً لقٖييٕلح اثييه   ّٖ ييو  ٕييً القُوييُْ ئ َّ فجييوا ٔع

ٌيـ َ يبن اثيه العيبهٗ عليّ ئٕيل  630خح األَليّ ٍيىالعبهٗ؛  عٓ المّوح األَلّ الزٓ ٍب و  ٍٕب مليّ مٖيو للميوّ 

عيبك مليّ مٖيو،  يبلزقّ ثكضٕيو ميه ّيُٕؿ  640الؾٕبح، لم ٔيزمّكه ميه االلزقيبء ثيً. َثعيل عْيو ٍيىُاد؛  ْ ٍيىخ 

الُٖ ّٕخ، َؽضُّي علّ ّوػ ئٖب ل اثه العبهٗ الزٓ رؾظّ ثزقلٔو الغمٕع. لٍنا َا ق القُوُْ علّ  زبثخ ّوػ 

الثه العبهٗعلّ الزب ٕخ الكجوِ 
119
َؽزّّ من  بويذ ٌيني الوَأيخ ٕيؾٕؾخ،  إوّيً ئيل ٔكيُن المقٖيُك مىٍيب ئٕيب   

القُوُْ ثْوػ ٍؤع َرٕو مكزُة لٍني القٖٕلح؛ ألّن ئب مخ مؤلعبرً ال رزٚيمه ٌينا الْيوػ. َلعيّل القجيو الينْ 

َػ مىٍيب ّيوػ هَاي ٕبؽت " ْف الظىُن" ٔعّيى ميب وينٌت ملٕيً؛  قيل ئيبه عيه رب ٕيخ اثيه العيبهٗ، َلٍيب ّيو

ه لٍب َ ئل  الْبهؽٕه لً، ؽكٓ  ّن الْٕـ ٕله اللٔه القُوُْ  َّ الَعٕل مؾمل ثه  ؽمل العوربوٓ، ٌَُ الْوػ األ

عييوٗ لْييٕقً مؾييٓ الييلٔه اثييه عوثييٓ  ييٓ ّييوؽٍب،  قييبه للٖييله: لٍييني العييوًَ ثعييل مييه  َالكو،  ْييوؽٍب 

العوربوٓ َالزلمَبوٓ َ بٌمب مه ربمٕني"
120

ٌنا القجو،  بلمزأّ ل  ن القُوُْ روو ثٖيمبد . َمٍمب ركه ّٕؾخ 

ه ئيب  العوريبوٓ ثْيوػ رب ٕيخ اثيه العيبهٗ ثبلعبهٍيٕخ، صيم عيوٗ مليك  َّ ئُّٔخ  ٓ ّوػ العوربوٓ؛  علّ ٕيعٕل  

علّ ّٕقً القُوُْ،  بٍزؾَه ّٕقً ملك ؽَت هَأخ عجل الوؽمبن الغبمٓ  ٓ  زبثً "وعؾبد األويٌ"، َ زيت 

يوػ العبهٍيٓ  ثع٘ العجبهاد  ٓ ٌنا الجبة، ّْ  ُٙع العوربوٓ رلك العجبهاد المكزُثخ ثعٕىٍب  ٓ كٔجبعزً علّ ال

رّٕمىب َرجّو ب.
121
 

ل ملّ مٖبكه  كو العوربوٓ مه فبه  ٍمبء علمبء الُٖ ٕخ النٔه ٔن وٌم،  ّٕ َعلّ ٕعٕل صبن ٔمكه الزُ

ثيـ"ٍٕلوب: َ"الْيٕـ الكبميل" ٍم ٕله الّلٔه القُوُْ، ٌَُ ٖٔعً  ٔٚيب مىَمىٍم مه ٖٔعً ثـ"ّٕقىب ٍَّٕلوب"، َ

َ"المؾقق".
122
 

َالظبٌو  ّن الىَقخ العبهٍّٕخ مه ّوػ العوربوٓ لزب ٕخ اثه العبهٗ المٍُُمخ ثـ"مْبهّ اليلهاهْ اليٌيو 

يو َعيُك هٍيبلخ  َّ  ٓ  ْيف ؽقيب ق وظيم اليلهه"  بويذ رؾزينْ ثيلهًَ القُويُْ ثْيكل َصٕيق، َلعيّل ٌينا ميب ٔع

الىَقخ العوثٕخ  بوذ  ٙقم ؽغمب مه وظٕورٍيب العبهٍيٕخ. َئيل رّٕيو عىُاوٍيب  القُوُْ  ٓ كٔجبعخ الْوػ، مالّ  نّ 

لٕٖجؼ "مىزٍّ الملاهو َمْزٍّ لت  ل  بمل  َ عبهف  َ ٍبلك"، ٌَٓ َمن  بوذ رَٕو  ٓ رُا ق لٖٕق مع 

                                                           
118
 78-77َ 6-5العوربوٓ، مْبهّ اللهاهْ، ٓ ٓ  -

119
 اوظو: -

Giuseppe Scattolin, The Key Concepts of al-Farghani Commentary on Ibn al-Farid’s Sufi Poem, al-Ta’iyyat al Kubra, 

JMIAS 39, 2006, p. 37  

120
 2/265ؽبعٓ فلٕعخ،  ْف الظىُن -

121
 www.maarefislam.org. 13، القَم 3اوظو  مبه الؾٕلهْ،  زبة معو خ هللا، المغلل  -

122
 137 -104، ٓ ٓ 2َالمغلل  I ٓ ،174اوظو المغلل  -



 

   

                

 

َٔىجبيٓ  ن الىَقخ العبهٍّٕخ،  إّن مه األوَت  ن ٔىظو ملٍٕب ثبعزجبهٌب مواععخ كئٕقخ لٍب   ضو مه  ُوٍب روعمخ. 

ّٓ   ضو مه  ُوٍب  صو  ٍزبمي.  ٔكُن العوربوٓ ئل اعزجوٌب  صوي القب

َّو عل  اؽزُا ٍيب عليّ هٍيبلخ كعيم َرقيؤظ ميه القُويُْ، هريم  وّيً  يبن ثبلزّأ ٕيل عليّ ئٕيل  َلعّل ٌنا مب ٔع

خ  وٍّب ئو ذ  ٓ القبٌوح  ٓ ؽلَك ٍىخ  ّٕ ٌـ.670الؾٕبح عىلمب اوزٍّ مه رألٕعٍب، فب
123
 

ٍّم  ٓ الىَقخ العوثّٕخ المقّلمخ المىٍغّٕخ الزٓ رمزيّل عليّ ئواثيخ المب يخ ٕيعؾخ َ ٍٕيب "ثَيٜ مَيب ل َمب ٌُ م

علم الؾقٕقخ َٙجٜ  ىُن  ُٕه الطؤقخ"
124
َ ٓ الَٕبّ مارً، ٔقُه اّٖزٕبوٓ مؾقق ّوػ العوربوٓ: "مّن ٌنا  

ُّ خ، من ئل ف، َمن  ضٕوا مه المزٖ ُّ ٔمب  َ ؽلٔضب، اٍزعبكَا ميه مقّلمزيً الْوػ ال مضٕل لً  ٓ عوٗ علُ  الزٖ

ثْكل فبٓ".
125
 

 هـ( 777تأثيش القىوىي في مؤيّذ الّذيه الجىذي )خ  -4

ٔعزجو مؤٔل اللٔه الغىلْ  ؽل النٔه رزلمنَا مجبّوح علّ ٕله اللٔه القُوُْ. َئيل  لّيف الغىيلْ عيّلح  زيت 

ف العلَعٓ، من ثبللبخ العوثّٕخ  َ العبهٍٕخ. َمه  ُّ  زجً ثبلعوثّٕخ "ّوػ  ٖيُٓ الؾكيم"مٍّمخ  ٓ الزٖ
126
الثيه  

عوثٓ. َئل  بن ٌنا الْوػ مؤصوا  ٓ ّوػ رلمٕني الكبّبوٓ النْ  زت "رأَٔل القيوآن" المىَيُة فطيأ مليّ اثيه 

عوثٓ
127

، َمه مٖىّعبرً ثبللبخ العبهٍٕخ "وعؾيخ اليّوَػ َرؾعيخ العزيُػ"
128
َعلٕيً روعميخ مليّ اللبيخ الزو ٕيخ 

129
 

ملّ العوثّٕخ. 2005َللغىلْ  ٔٚب هٍبلخ ؽُه القله روعمذ ٍىخ 
130
 

ه ّيييوػ  َّ َال ّيييّك  يييٓ  ّن  ٌيييم ٌيييني المؤلّعيييبد "ّيييوػ العٖيييُٓ". َئيييل عيييّلي عجيييل الوؽميييبن الغيييبمٓ  

للعٖييُٓ
131

ه ّييوػ مَييزعٕ٘ ٔززجييع العٖييُٓ عملييخ عملييخ  ييٓ ؽييٕه  ّن  زييبة  َّ . َلعلّييً ٔقٖييل ثيينلك  وّييً  

وػ رألٕعٓ للعُٖٓ ٔجّٕه  ًٕ المؾبَه الو َٕخ  ٓ  ّل ثبة مه  ثُاثيً، مالّ  ّن ٌينا "العكُو" للقُوُْ، ا زعّ ثْ

                                                           
123
- Massignon, La Passion d’al-Hallaj: Martyr mystique d’Islam,      

124
 ،9/206مُك ثه ٍلٕمبن الكعُْ،  زبة  عب  األفٕبه، مقطُٛ، وقب عه وعؾبد األىٌبه  ٓ فبٕخ عجقبد األوُاه، مؾ -

125
 130-127العوربوٓ، مْبهّ اللهاهْ، ٓ ٓ  -

126
 ٓ(.975) 2000، ملٔىخ ئم، ثٍُزبن  زبة، 1ؽققً عبه اللٔه آّزٕبوٓ ٛ -

127
 Seyyed Hosein Nasr, Theoretical gnosis and doctrinal sufism and their significance today ,Transcendentاوظيو  -

philosophy1,1-36. london Academy of iranian studies,p6.   

128
 ٓ(239  )1983ٌأ/1362، ٍٛوان، اوزْبهاد مُلّ، 1ؽقّق َعلّق علًٕ وغٕت مبٔل ٌوَْ، عبة  -

129
 .ٓ( 181) 1996روعم ثبٍطىجُه ٍىخ  -

130
 2005ٔبهك، ثٕوَد، الجواّ، روعمٍب عمو ئُ -

131
 151، ٓ 2005الغبمٓ، وقل الىُٖٓ  ٓ ّوػ وقِ العُٖٓ الثه عوثٓ، رؾقٕق عبٕم مثوإٌم الكٕبلٓ، ثٕوَد، كاه الكزت العلمّٕخ،  -



 

   

                

 

الّو ْ ئل ٔجلَ مببلطب ملك  ّن ثع٘ اللهاٍبد  َٙؾذ  ّن  ضٕوا مه آهاء الغىلْ مَيزلٍمخ ميه "العكيُو"،  يٓ 

ؽٕه  ّن  ضٕوا مه رأَٔبد الكبّبوٓ َالقٕٖوْ مَزمّلح مه الغىلْ.
132
 

ّوػ العُٖٓ"، "القُوُْ علّ الغىلْ  بن  جٕوا؛  قل ؽٚو كهًٍَ  ٓ ئُوٕخ ؽُه َالُاٙؼ  ن رأصٕو 

َ زت مبؽظبرً فبه ٌني اللهًَ، َاٍزطبل ثنلك  ن َّٔغل كئب ق العُٖٓ َ ٍواهي َ ن ْٔيوػ رمُٙيً. 

 َٔقّو الغىلْ  ٓ مقّلمخ ّوؽً علّ العُٖٓ ثأّن  ٍزبمي ٕله اللٔه ّوػ لً فطجخ الكزبة  عٍم ثنلك مٚمُن

الكزبة ٔقُه: "َلقيل  يبن ٍيٕلْ ٍَيىلْ َئيلَرٓ مليّ هللا )د( ا ميب  اعيب ، عليم العلميبء األعيب  ّيٕـ مْيبٔـ 

ا ٍب  ؽّغخ هللا  ٓ األوب ، ٍلطبن المؾقّقٕه،  ٍف العبه ٕه الُإيلٕه، مفيو العيبلمٕه ثيبهلل  يٓ العيبلمٕه، مميب  

لٍٕيٕه  ثيُ المعييبلٓ ٕيله الؾيق َالييلٔه مؾٕيٓ ا ٍييب  الُهصيخ المؾميلٕٔه، مكمييل األ يواك َالىينه مييه األَالك ا 

َالمَلمٕه مؾمل ثه مٍؾبّ القُوُْ ّوػ ليٓ فطجيخ الكزيبة، َئيل  تٍيو َاهك البٕيت علٕيً آٔبريً، َوعيؼ اليىعٌ 

الوؽمبوٓ ثىعؾبرً، َاٍزبوّ تبٌوْ َثبٛىٓ هَػ وَمبرً... َ صو ريأصٕوا  مبلٕيب  يٓ هاعليٓ َئيبٛىٓ؛  يأ ٍمىٓ 

ن الكزبة  لً  ٓ ّوػ القطجخ..."هللا مه ملك مٚمُ
133

ّْ رعلٕق، ٌَُ ٔؤّ ل مب الؽظً  ّْبٌل ٔبىٓ عه   . ٌَنا ال

اللاهٍُن مه  ّن ٛؤقخ ّوػ الغىيلْ ثوّمزٍيب َ ٍيلُثً مزْيجع ثمٖيطلؾبد القُويُْ َمقبهثزيً. َٔكعيٓ لللالليخ 

 وي الكبّيبوٓ: "َئيل علّ ملك  ّن الغىلْ ثعل  ن   مل ّوؽً عوٍٙب علّ القُوُْ، َئو ٌب علًٕ ؽَيت ميب ٔين

َعلد  ٓ وَقخ ئو ٌب الْٕـ العبهف مؤّٔل اللٔه الْبهػ للكزبة ٌينا عليّ الْيٕـ الكبميل ٕيله اليلٔه القُويُْ 

ثقطًّ ثبلُعُي )َعُي العطف  َ الو ع لكلمخ ٍو  ٓ عجبهح اثه عوثٓ "َٔظٍو ثً ٍوي ملًٕ"(.
134
 

زيّلد  ٕميب ٔجيلَ مليّ ثيبئٓ مؤلّعبريً؛  قيل َلم رقزٖو ٕلخ الغىلْ ثبلقُوُْ عليّ ّيوػ العٖيُٓ، َموّميب ام

َٕييف القُوييُْ ثبعزجييبهي "ا وَييبن الكبمييل  ييٓ عٖييوي َئطييت  ئطييبة ىمبوييً َفلٕعييخ فييبرم الُالٔييخ الىجُٔييخ
135
 

ّٓ  وّيً  َالقلٕعخ ٌىب لٌٕ الىّب ت  ؾَت، ثل ٌُ  ٔٚب الُهٔش المعٕه. َ ٚب عه ملك لم ٔيعم  ؽل ثعل اثيه عوثي

ل ملّ  ٍم ٍو القله، َ  ّٕ وًّ مائً مه فبه رغوثخ ٕيُ ّٕخ ٍيُِ هثٕجيً َرلمٕيني ٕيله اليلٔه القُويُْ َثعيلي رُ

رلمٕني الغىلْ،
136
َئل  بن للغىلْ كَه مٍم  ٓ اوزقبه رأصٕو اثه عوثٓ َالقُوُْ مه فبه ربمٕني، َمىٍم عجيل  

وَػ الييوىاّ الكبّييبوٓ اليينْ كهً ّييوػ العٖييُٓ علٕييً، صييم  لّييف ّييوؽب علييّ ٌيينا الكزييبة ٔعييّل مييه   ضييو ّيي
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136
 .2010، فؤف 1ك ثكوْ عبء اللٔه، ٍو القله ثٕه اثه عوثٓ َالقُوُْ، مغلخ عله، العلك - 



 

   

                

 

العٖيُٓ اوزْيبها، ٌَييُ ربلجيب مييب ٔلّقئ  َ ٔعٕيل ٕييٕبرخ عميل ّييوػ الغىيلْ،
137
َ ينلك األمييو ثبلىَيجخ ملييّ  

ٌيـ، َليً هٍيبلخ 831ٌـ(؛  قل   مل ّوؽً علّ العُٖٓ ٍيىخ 835رو خ األٕعٍبوٓ )د ثه ٕب ه اللٔه علٓ 

ؽُه الُعُك ٍَمٍب ة"رمٍٕيل القُاعيل"،
138
ُٓ للغىيلْ. َئيل ٌَيٓ  ضٕيوا ميب رعٕيل ٕيٕبرخ عميل ّيوػ العٖي 

رُإل رأصٕو آهاء الغىلْ  ٓ العُٖه البؽقخ مه ملك مب رغلّّ  ٓ  زبة عجل الوؽمبن الغبمٓ "وقل الىُٖٓ 

ي ثآها يً َثْيعوي ميه  ُّ  ٓ ّوػ وقِ العُٖٓ" الثه عوثٓ؛ ؽٕش ٔىعذ الغىلْ ثبلْيٕـ الكبميل العيبهف، َٔىي

 ه علّ ثؾو الجَٕٜ: ملك ئُلً: "َهلل كّه الْٕـ مؤّٔل اللٔه الغىلْ؛ ؽٕش ئب

 الجؾو ثؾو علّ مب  بن  ٓ ئل  مّن الؾُاكس  مُاط َ وٍبه

ال ٔؾغجىّك  ّكبه رْب لٍـــب عّمه رّْكل  ٍٕب  ٓ  ٍزبهي.
139
 

يو مٌيبة  َّ َلعّل ٌني المىيلخ الزٓ ؽظٓ ثٍب الغىلْ  ٓ  زبثبد علمبء العُٖه المززبلٕيخ ثعيلي، ٌيٓ الزيٓ رع

ٓ رغبَى مب  بن للعكُو مه  صو.ثع٘ الّلاهٍٕه ملّ  ّن ّوؽً العُٖ
140
 

 هـ(751أثش القىوىي في داود القيصشي )خ  -5

كاَك القٕٖوْ عبلم رو ٓ َلل ثقٕٖؤخ، ٌَٓ ملٔىخ مه  ّمٍبد الملن  ٓ ٍَٜ األوبُٙه. َئل كهً علم 

ف عليّ عجيل اليوىاّ القبّيبوٓ )د  ُّ خ ٌيـ(، َلّميب  يزؼ الَيلطبن العضميبوٓ الضيبوٓ  َهفيبن ريبىْ ملٔىيي730الزٖي

ه ملهٍيخ عضمبوّٕيخ، َاٍيزلعّ القٕٖيوْ 735مىوٕق  ٓ ٍىخ  َّ ٌـ ثعل  ن  بوذ رؾذ ؽكم الجٕيوطٕٕه، ثىّ  ٍٕب  

للزلهٌٔ  ٍٕب َمكاهرٍب،  ظّل  ٍٕب فمٌ عْوح ٍىخ رقؤجب ؽزّ َ برً.
141
 

ٍَّب لزعبلٕم اثه عوثٓ  ٓ اللَلخ العضمبو ّٕخَئل عّل القٕٖوْ ثعٚل عملً  ٓ ٌني الملهٍخ َمؤلّعبرً مؤ
142

 ،

ََٔزىل ٌنا الؾكم ملّ األصو الكجٕو لمؤلعيبد القٕٖيوْ من عليّ العلميبء العضميبوٕٕه  َ العيوً. َ يٓ ٕيلاهح ٌيني 

                                                           
137

 اوظو: - 

 Chittick, Ibn al-Arabi, Encyclopaedia iranica 

138
  .1976ٌـ/1396ؽققً آّزٕبوٓ، ٍٛوان،  -

139
 60-59الغبمٓ، وقل الىُٖٓ، ٓ ٓ  -

140
 اوظو: -

Sachiko Murata, The Tao of Islam a source book on gender relationships in islamic thought, p 92 

141
 9-8، ٓ ٓ 1997اوظو مقلمخ مؾقق هٍب ل القٕٖوْ، مؾمل ثبٔوئلاه،  ٕعوْ  -

142
 هاعع: -

Tahrali, Ageneral outline of the influence of ibn Arabi on the ottoman Era, 

http://www.ibnarabisociety.org/articles/ottomanera.html 



 

   

                

 

المؤلعبد ّوؽً "لعُٖٓ الؾكم" الثه عوثٓ.
143
َئل ثلبذ الْوَػ المززبلٕخ عليّ " ٖيُٓ الؾكيم" موؽليخ  

ّٔ الىٚظ مه فبه ّوػ القٕٖوْ،  ٍُ  ٓ وظو ثع٘ اللاهٍٕه   ضو الْوَ ػ  ب لح لعٍيم المعىيّ الؾو يٓ ليى

اثه عوثٓ،  ٍُ ٔقزعٓ  صوي ثْكل لٖٕق َوبكها مب ٔجزعل عىً لٕقُٗ  ٓ عله ال ٔيورجٜ مجبّيوح ثيبلمقطع الينْ 

ٔيمع ّوؽً.
144
 

ه ريين و ثعيي٘ المٖييبكه  َّ َرزغلّييّ رييأصٕواد القُوييُْ  ييٓ القٕٖييوْ  ييٓ عييلح مَييزُٔبد؛  علييّ ٕييعٕل  

ف، ٌَينا رٕيو ممكيه ربهٔقٕيب ؽَيت ثعي٘ الجيبؽضٕه؛الزبهٔقٕخ،  وًّ  بن رلمٕنا لً  ُّ َ فن عىً علم الزٖ
145
ألّن  

القٕٖوْ لم ٔن و ّٕئب عه ٌنا، َلم ٔضجذ  وًّ ؽّل ثملٔىخ ئُوٕخ ئجل َ بح القُوُْ  َ  ن القُوُْ هؽل ملّ ملٔىخ 

ف مه الكبّبوٓ َكهً علًٕ " ُٖٓ ا ُّ  لؾكم".ئٕٖؤّخ، َ ٚب عه ملك،  إّن القٕٖوْ وٍل مجبك  الزٖ

لكه ّٕقً ٌنا لٌٕ المٖله الُؽٕل لمعو زً الُٖ ّٕخ،  ٍُ مىن مقلمخ ّوؽً ٔقو ثأوًّ اٍزعبك  ٕيً ميه  زيت 

الْٕـ اثه عوثٓ َ َالكي؛  ْ ربمٕني، ٔقُه: " ْوعذ  ًٕ مَزعٕىب ثبهلل ٛبلجب لوؽمزً  ن  ئٕل ثعي٘ ميب  يزؼ هللا 

هللا علٍٕم  عمعٕه".لٓ  ًٕ َمب اٍزعلد مه  زت الْٕـ َ زت  َالكي هُٙان 
146
 

َثىبء علّ ٌنا لم َٔزعو القٕٖوْ  ٍلُة الْٕـ القُوُْ  ٓ  زجً  ؾَت، َموّميب  ٔٚيب المعيبٌٕم األٍبٍيّٕخ 

 ٍٕب
147
مه رغلّٕبد رٕت  مه ملك اؽزغبعً ثقُه ٕله اللٔه القُوُْ  ٓ "معزبػ البٕت":" َالُعُك الظلٓ رغلّ  

الٍُٔييخ"
148

لييلَهان علييّ  لَييىخ علمييبء الٖييُ ّٕخ،  ٍييم ٔعجّييوَن عييه العييٕ٘ ، َالمبؽييظ  ّن ٌييني العجييبهح  ضٕييوح ا

األئلً ثبلظل، َعه العٕ٘ المقلً ثظل الظل
149

. َريورجٜ ٌيني المَيألخ ثبلؾيلٔش عيه الُعيُك َموارجيً، ٌَيٓ 

فمَخ ؽَت القٕٖوْ َ ٍزبمي القبّبوٓ اللينٔه اؽزينٔب ثيبلقُوُْ  يٓ ٌينا الزقَيٕم. َئيل  ٛليق علٍٕيب الؾٚيواد 

( عبلم الملك.5( عبلم الملكُد )4( عبلم الغجوَد )3( الُاؽلٔخ )2األؽلٔخ )( 1القمٌ ٌَٓ )
150
 

                                                           
143
 ٌـ.1375مؾمل كاَك القٕٖوْ، ّوػ  ُٖٓ الؾكم، رؾقٕق عبه اللٔه آّزٕبوٓ، ٍٛوان  -

144
- W. Chittick, The Chapter Headings of the Fusus, p. 1 

145
 8اوظو مقلمخ مؾقق هٍب ل القٕٖوْ، ٓ  -

146
 1/16ٌـ،  1382ق آٔخ هللا ؽَه ؽَه ىاكي اٖملٓ، ئم، ثٍُزبن  زبة، القٕٖوْ، ّوػ العُٖٓ، رؾقٕ -

147
 هاعع: -

Rasid Hafizovig, A Bosnian Commentator on the Fusus al-Hikam, Journal of the Muhyiddin Ibn Arabi Society, vol 

47, 2010, p. 89 

148
 172القٕٖوْ، ّوػ العُٖٓ، ٓ  -

149
 مه الٖعؾخ وعٍَب. 11المٖله وعًَ، ٌبمِ عبه اللٔه آّزٕبوٓ،  -

150
 اوظو: -

W. Chittick, The five divine Presences from al-Qunawi to al-qaysari, Muslim world, 72, 1982, 107- 28 



 

   

                

 

 هـ(898تأثيش القىوىي في عثذ الشحمان الجامي )  -6

مّن الىبتو  ٓ روعمخ عجل الوؽمبن الغبمٓ ال ٔمكه مالّ  ن ٖٔبة ثبلنٌُه َا عغبة  يٓ اٖن ماريً ثَيجت 

ل الكجٕو  ٓ ّقّٖٕخ ٌينا العيبلم.  ٍيُ ٔغميع ثيٕه اوزميبءٔه ٕيُ ّٕٕه؛  ؽيلٌمب للطؤقيخ الىقْيجىلٔخ؛ َالضيبوٓ  ُّ الزى

ف َ يٓ العليُ  األفيوِ.  لملهٍخ مؾٕٓ اللٔه اثيه عوثيٓ، ٌَيُ ٔكزيت الىضيو َالْيعو  ميب  وّيً ُّ ٔكزيت  يٓ الزٖي

َعبَح عليّ ٌينا،  ٍيُ ٔكزيت ثيبللبزٕه العوثٕيخ َالعبهٍيٕخ، ٌَيُ رئيو الزيألٕف، َٔعيّل فبرميخ الموؽليخ الَيبثقخ 

 عبن الزّْٕع منٌجب هٍمّٕب  ٔوان. َئل  بن ٍىّٕب ؽىعّٕب مع  وًّ عبُ معظم ؽٕبرً  ٓ تّل ؽكم الزٕمُهٕٔه ثٍواح 

وَزبن، ٌَٓ مىطقخ ٔزكلّم  رلت  ٌلٍب العبهٍّٕخ.الُائعخ ثأ بب
151
 

َلئه  بن للغبمٓ ئواثخ القمَٕه  زبثب،  إوّىب له وٍزّم مىٍب مالّ ثمب رغلّذ  ًٕ رأصٕواد اثيه عوثيٓ َالقُويُْ. 

ُّ خ العيوة  َ ٓ ٕلاهح ٌني المؤلّعبد ّوؽً "لعُٖٓ الؾكم" الثه عوثٓ. َاثه عوثٓ  ٓ وظيوي  ثيوى مزٖي

ُّ خ. َئل ه ٘ مه ٌنا المىطلق اوزقبكاد عبء اليلٔه علّ رواه اعزجب ه العوً عبه اللٔه الوَمٓ  ثوى المزٖ

الَمىبوٓ الُٖ ٓ الكجوَْ الثه عوثٓ
152

. َئل  ئّو الغبمٓ  وًّ عبعي عه  ٍم ثع٘  زبثبد اثه عوثٓ، مالّ  وّيً 

ؽَيت ميب م يوي رلمٕيني -ئل  عله لّمب كهً آصبه رلمٕني ٕله اللٔه القُوُْ، ارّٚؾذ آهاء اثه عوثٓ  ٓ مٌىً. َ

 ّن ٌنا الجبة من  زؼ لً،  إوًّ ٍٕىْو   كبه ملهٍخ اثه عوثٓ ؽزّ ٔقوثٍب مه عبمخ الىبً. َ يبن  يّل ميب  -الهْ

ف ٔىْل رؾقٕق ٌنا المجزبّ. ُّ  زجً ثعل ملك  ٓ مُُٙل الزٖ
153
 

ٔمضّبن  َا ل الؾٕبح  َ بن الزغَٕل الو ٌٕ لٍنا الٍلف مه فبه ّوؽً العُٖٓ، ٌَُ  ٓ الُائع ّوؽبن

العلمٕخ للغبمٓ َ َافوٌب؛  عٓ الجلأخ  زت "وقل الىُٖٓ  ٓ ّوػ وقِ العُٖٓ"،
154
ٌَُ ّوػ لمقزٖيو  

 1459ٌـ/ 863اثه عوثٓ وعًَ لكزبثً " ُٖٓ الؾكم"، َرّم ٌنا الْوػ ٍىخ 
155

، ٌَُ رقؤجب اليمه النْ  بن 

ٌييـ(. ََٔييزىل ٌيينا 859ٕييل هللا  ؽييواه الَييموئىلْ )د  ٕييً الغييبمٓ رؾييذ رييأصٕو الْييٕـ الىقْييجىلْ وبٕييو الييلٔه عج

الْوػ ثٖعخ  ٍبٍّٕخ ملّ القُوُْ َالّْواػ اٖفؤه للعُٖٓ  بلغىيلْ، َالعوريبوٓ، َالكبّيبوٓ، َالقٕٖيوْ 

ّْوػ. َمىن مقلمخ ٌنا الكزبة وغلي ٖٔيف القُويُْ ثأوّيً ّيٕـ  لنلك وغل  ًٕ ٕعؾبد  بملخ مه  ئُالٍم  ٓ ٌنا ال

                                                           
151
. َ يينلك روعمزييً 433-2/432ثبلعووَييّٕخ(، )، 2ثييـ ك. .م. ٛ (Massé)َمبٍييٓ  (Huart)لٍييُاهد  (Djami)اوظييو روعمزييً مييه فييبه مقييبه "عييبمٓ"  -

 ثبلىَقخ ا لكزوَوٕخ مه المٍُُعخ ا ٔواوّٕخ.

152
  ٖل عبمٓ ثبلمٍُُعخ ا ٔواوٕخ. -

153
 الموعع وعًَ. -

154
 .2005ؽققً ؽلٔضب الل زُه عبٕم مثوإٌم الكٕبلٓ الؾَٕىٓ الْبملٓ اللهئبَْ َوْورً كاه الكزت العلمٕخ ثجٕوَد ٍىخ  -

155
 اوظو: -

W. Chittick, Ibn Arabi’s own summary of the Fusus « The imprint of the Bezels of the wisdom, Journal of the 

Muhyiddin Ibn Arabi Society, vol1, 1982, p1  



 

   

                

 

ف  بمييل مؾقّييق َاهس علييُ  ٍييٕل الموٍييلٕه ٕييله الؾييق َالملّييخ َالييّلٔهعييبلم مييلئّق َعييبه
156

. َثعييل ملييك م ييو 

العكييُو""الغييبمٓ عييّلح  ئييُاه للقُوييُْ  فيينٌب مييه  زجييً  كزييبة 
157
َ زييبة "معزييبػ البٕييت" 

158
َ زييبة "رعَييٕو  

العبرؾخ"
159

غبمٓ َ زجً . َئل ال ٔكُن مغّوك م و ُّاٌل مه ٌني الكزت ؽّغخ ئُّٔخ علّ رأصٕو القُوُْ  ٓ  كو ال

َعلّ كهعخ معبلً لً، لكىٍّب لمب  بوذ  ٓ ثع٘ األؽٕبن رقزون ثإَٔبف لٖله اللٔه القُوُْ رقجو عه رقلٔو 

الغبمٓ الكجٕو لً،  ٍٓ رٖجؼ ؽّغخ ئُّٔخ علّ ٌنا الزأصٕو َا عبه. َمه ٌني األَٕبف وعزً ثقلَح المؾقّقٕه
160
 

ه مؾٕيٓ ا ٍيب  َالمَيلمٕه مؾميل ثيه مٍيؾبّ ثيه مؾميل"،َثـ "ّٕقىب ا مب  األ مل  ثٓ المعبلٓ ٕله اللٔ
161
 

َئل اٍزعبك الغبمٓ مه القُوُْ  ٓ ّوػ المقُٖك ثمورجزٓ الزىئً َالزّْجًٕ، َ ٓ ّوػ معٍيُ  ا وَيبن الكبميل 

  ضيو ميه اليىٔ -َرٕوٌب ميه المَيب ل. َلينلك مٌيت ثعي٘ اللاهٍيٕه مليّ  ّن "وقيل الىٖيُٓ" للغيبمٓ ٖٔيلؼ 

ف اثه عوثٓ مع اعزىبء فبٓ ثمعٍُ  ا وَبن الكبميل -األٕلٓ الثه عوثٓ ُّ لٕكُن مقلمخ عبّمخ لزٖ
162

. َثعيل 

ّٔ العٖيُٓ  1491َ 1490ٌنا الْوػ  لّف الغبمٓ  ٓ  َافيو ؽٕبريً ثيٕه ٍيىزٓ  ّيوؽب عوثّٕيب عليّ  بميل وي

المعىيّ عىُوً ثـ"ّوػ  ُٖٓ الؾكم" اعزجوي ثع٘ الجبؽضٕه مؾبَلخ مزُاٙعخ وَجٕب الئزٖبهي علّ رُٙيٕؼ 

المجبّو لكّل عملخ  ٓ الىٔ األٕلٓ
163

. َال ّّك  ٓ  وًّ اٍزعبك  يٓ ّيوؽً ٖهاء اثيه عوثيٓ ميه القُويُْ؛  قيل 

ه ّبهػ لزعبلٕم اثه عوثٓ، َّ  ئّو  ّن القُوُْ  
164
َثّٕه  ّن مقٖل الْٕـ اثه عوثٓ  ٓ مَألخ َؽلح الُعُك ٔمكه  

ٚؼ  صىبء كهاٍخ مؤلعبد ٕله اللٔه، َ ٍمٍب  مب ٔىجبٓ  ن ٔعٍم مه فبه الغمع ثٕه العقل َالْول، ٌَُ مب ٔزّ 

لٍب  ن رعٍم
165

. َالمبؽظ  ّن الغبمٓ لً "هٍبلخ  ٓ الُعُك"، َ بن مه   ضو الميلا عٕه عيه مجيلم َؽيلح الُعيُك 

ؽزّّ لقّت ثبلُعُكْ. َ بن مه النٔه هّكَا علّ المزكلّميٕه المعزوٙيٕه عليّ ٌينا المينٌت ليلِ الٖيُ ّٕخ ثؾّغيخ 

ُّ خ القيون الزبٍيع للٍغيوح  بلعىيبهْ َالمٍيب مٓ،  ّن ٌينا المينٌت رعبهًٙ م ع العقل؛  قل ثّٕه ٌُ َعلك مه مزٖ

َّو ثطؤقخ عقلٕخ مؾٚخ ثمب ٔعىٓ  وًّ ال ٔزىبئ٘ مع معطٕبد العقل. ٌَىب  ٔٚب ٔظٍو رأصٕو القُوُْ  ٔمكه  ن ٔع

ميه  عيبتم ربمينح اثيه عوثيٓ َروثيّ  يٓ   ٓ الغبمٓ،  قل  ئّو  ٓ "وعؾبد األوٌ" ثأّن الْٕـ ٕله اللٔه " بن
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 3اوظو وقل الىُٖٓ للغبمٓ، ٛجعخ ؽغؤّخ، لىلهح،  ّوف علٍٕب المٕوىا مؾمل ملك الكزبة الْٕواىْ، ٓ  -

157
 153 - 151 - 49 - 75 - 42لكٕبلٓ: ٓ م وي  ٓ فمَخ مُاٙع ٌٓ ؽَت ٛجعخ ا -

158
 90َ 42م وي  ٓ الٖعؾزٕه  -

159
 90م وي  ٓ الٖعؾخ هئم  -

160
 90المٖله وعًَ، ٓ  -

161
 151المٖله وعًَ، ٓ  -

162
 اوظو  ٖل "عبمٓ: ثبلمٍُُعخ ا ٔواوّٕخ. -

163
 الموعع وعًَ. -

164
 556الغبمٓ، وعؾبد األوٌ، ٓ  -

165
 Jane Clark, Early Best Sellers, p 25هاعع  -



 

   

                

 

ؽغوي َ فن العلُ  َالمعبهف مىً ؽزّّ ٕبه فلٕعخ لً َعلٌ  ٓ مقبمً ثعل َ برً  ّبعخ علُمً َمعبه ً َثعل 

ملك  بن عبه ب ثعلُ  ال ٖٔل  ؽل ملّ ؽقٕقزٍب مالّ ثعل رزجّع رؾقٕقبريً َالزعكٕيو  يٓ رلئٕقبريً ال ٍيٕمب مَيألخ َؽيلح 

الُعُك".
166
 

زٖو رأصٕو القُوُْ  ٓ الغبمٓ علّ ّوػ  ُٖٓ الؾكم، ثل امزّل لْٕمل  زجب  فوِ لً، مىٍب ّوػ َلم ٔق

"للمعبد"  قو اليلٔه العوائيٓ ٍَيمً ثيـ" ّعخ اللمعيبد". َرعيّل مَيبٌمزً  يٓ ّيوػ "اللمعيبد" عٌُؤّيخ ثَيجت 

ُ ٓ، َثَٕبّ رألٕف  زبة العوائٓ. ّٖ  معو زً ثبلعوثّٕخ َالعبهٍّٕخ، َثبلزّواس ال

يخ  ئيُاه اثيه عوثيٓ َرلمٕيني القُويُْ َ رجبعٍميبَ ّٕ يُ ٕخ، َفب ّٖ ّْوػ ثأئُاه ال ٔعّظ ٌنا ال
167

. َئيل اعزميل 

الغبمٓ  ٓ ّوؽً ٌينا مَيبها رأَٔلٕيب وبثعيب ميه اوزمب يً مليّ ملهٍيخ اثيه عوثيٓ َالقُويُْ َئب ميب عليّ  ئُالٍميب 

م و القُوُْ ثأوًّ "ئلَح العلميبء المؾقّقيٕه  المجبّوح. َئل تٍو الزأصو ثبلقُوُْ  ٓ ٌنا الكزبة مىن المقّلمخ؛ ؽٕش

َ ٍُح العو بء المُّؽلٔه"،
168
ف  يٓ مٔيوان مليّ ٌينا العٖيو  ُّ َئل تّل ٌنا الْوػ ٔعزميل  يٓ ريلهٌٔ الزٖي

169
 .

 ، ٌَٓ ٍلَلخ مه الزأّمبد 1466َ 1465َ لّف الغبمٓ  ٔٚب هٍبلخ ُٕ ّٕخ مٍُُمخ ثـ"اللُا ؼ" فبه ٍىزٓ 

ُ ّٕخ ٔمزيط  ٍٕب الْ ّٖ يُ ٕخ عليّ ه ٍيٍم القُويُْ َاثيه عوثيٓ. َئيل ال ّٖ عو ثبلىّضو م و  ٍٕب  ضٕيوا ميه ّيُٕؿ ال

ؽٚييو القُوييُْ  ٔٚييب  ييٓ  زييبة الغييبمٓ "الييلّهح العييبفوح  ييٓ رؾقٕييق ميينٌت الٖييُ ٕخ َالمزكلّمييٕه َالؾكمييبء 

 المزقييّلمٕه"، ٌَييُ ْٔييزمل علييّ مؽييلِ عْييوح مَييألخ رّمييذ مقبهثزٍييب مييه فييبه ثعيي٘ المزكلّمييٕه َالعبٍييعخ

ُّ خ النٔه ٔمضّلٍم القُوُْ َالعىبهْ َكاَك القٕٖوْ َاثه عوثٓ وعًَ.  َالمزٖ

َرعٕلوب ثع٘ مؤلّعبد الغبمٓ  ٓ رُصٕق ثع٘ مبمؼ الؾو ّٕخ العكؤّخ الزٓ  بوذ رطجيع ؽٕيبح القُويُْ  يٓ 

خ عليّ امزىيبل ٕبرً ثعلمبء عٖوي، ٔقُه اّٖزٕبوٓ: "ئبه مُالوب عبمٓ  ٓ هٍبلزً الُعُكٔيخ: ميه األكلّيخ اللالّي

َعُك الكلٓ الطجٕعٓ مب  َهكي المؾقق الطٍُٓ ئلً ٍيوي  يٓ هٍيبلزً المعمُليخ  يٓ  عُثيخ المَيب ل الزيٓ ٍيألً 

عىٍب الْٕـ ٕله اللٔه القُوُْ ئلً ٍوي، ٌَُ  ّن الْٓء العٕىٓ ال ٔقيع عليّ  ّيٕبء مزعيّلكح،  إوّيً من  يبن  يٓ 
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 3اوظو مقلمخ مؾقق  زبة "معزبػ البٕت" للقُوُْ، ٓ  -

167
 اوظو: -

 Browne’s traduction of Jami’s preface to Asheat, and see lit hist. Persia, III, pp 445-     

168
 3لمعبد ؽٚوح مُالوب  قو اللٔه عوائٓ، ٛجعخ ؽغؤّخ ثبلعبهٍٕخ، ٓ  -

169
ا ٔن و ٍٕل ؽَٕه وٖو  وًّ كهً " ّّعخ اللمعبد" علّ ملِ ٍىُاد علّ ٔل ٍٕل مؾمل  بتم عَبه النْ رطوّ ملّ  ٌّم مؾبَه الزُٖف مه فيبه ٌين -

 الىٔ اوظو:

Seyyed Hossein Nasr, Theoretical Gnosis and doctrinal Sufism and their significance today,p8 



 

   

                

 

بن  ّٕبء، َمن  بن  يٓ الكيّل ميه ؽٕيش ٌيُ  يّل َالكيّل ميه ٌيني  ل َاؽل مه رلك األّٕبء لم ٔكه ّٕئب ثعٕىً ثل  

الؾٕضّٕخ ّٓء َاؽل  لم ٔقع علّ  ّٕبء".
170
 

 تأثيش صذس الذيه القىوىي في الثقافح العثماويّح التشكيح -1

ن وؾيٕٜ علميب ثكيل رغلّٕيبد ريأصٕو ٕيله اليلٔه موّىب ال ولعٓ مه فبه ٌينا المجؾيش،  وّىيب وَيزطٕع ثمعوكويب  

القُويُْ  يٓ العكيو َالضقب ييخ الزو ٕيخ. لكىّىيب ٍييىغمع ثعي٘ المبؽظيبد َاالٍيزىزبعبد الزييٓ فلٖيىب ملٍٕيب ثعييل  ن 

اٍزعوٙىب  صو القُوُْ  يٓ ثعي٘ ربمٕيني َ صيو  زجيً  يٓ العكيو َالُائيع ا ٍيبمّٕٕه. َلعيّل المبؽظيخ األَليّ، 

قطُٛبد الزٓ اؽزعظذ ثٍب المكزجبد الزو ٕيخ، ٍيُاء ميب رعلّيق مىٍيب ثكزيت القُويُْ وعَيً،  َ رزمضّل  ٓ  ضوح الم

ثبلْوَػ َالزعبلٕق الزٓ  زجذ علّ مؤلعبرً. ٌَني المقطُٛبد رؾزبط ملّ ثؾش مَزقّل َّيبمل َمعّميق ٔؾٖيو 

بهوزٍب ثمب ُٔعيل  يٓ المقطُٛبد الزو ٕخ المقزلعخ مه ؽٕش علكٌب َؽبلزٍب َمؾزُاٌب َٔقُ   ٓ مَزُِ صبن ثمق

مقزلف مكزجبد العبلم مه ٌني المقطُٛبد. َلّمب  بن ٌنا العمل مَزعٖٕب علّ  يوك ثعٕىيً،  يإّن موا يي الجؾيش 

ح ملّ ركلٕف ثع٘ الجبؽضٕه ئٖل القٕيب  ثٍينا الغٍيل  ُّ المٍزّمخ ثزواس اثه عوثٓ َرواس ٕله اللٔه القُوُْ ملع

 الٚوَهْ للجؾش العلمٓ.

بوٕخ،  ززمضّل  ٓ  ن  زت ٕله اللٔه القُوُْ  بن لٍب  صو مٍّم علّ رواه  زيت ّيٕقً اثيه  ّمب المبؽظخ الض

 .المزُاٙععوثٓ  ٓ الملاهً العضمبوّٕخ لكه الّلهاٍبد رجلَ ّؾٕؾخ  ٓ ٌني المَألخ  ٓ ؽلَك علمىب 

ّٔ عليّ رُإيل ريأصٕو  زبثيبد القُويُْ َرعبلٕميً عليّ ميّو العٖيُه، َٔمكيه  ن   ّمب المبؽظخ الضبلضخ،  زى

وزُئّف ٌىب عىل مؾطبد ه َٕخ رَزٍّل ثلاَك القٕٖوْ اثه القون الضبمه للٍغوح. ٌَنا العبلم المىزميٓ مليّ ملٔىيخ 

لٍمب  وًّ  يبن ميه  وٖيبه ملهٍيخ اثيه عوثيٓ، لينلك ّيوػ  زبثيً  َّ ئٕٖؤخ الزو ٕخ مٍّم علا لَججٕه علّ األئّل؛  

ْ َثبلغىييلْ رلمٕيين القُوييُْ المجبّييو؛ َالضييبوٓ  وّييً رييُلّّ " ٖييُٓ الؾكييم"، َرغلّييّ مييه فبلييً رييأصوي ثييبلقُوُ

ه ملهٍييخ عضمبوّٕييخ َالزييلهٌٔ  ٍٕيب. َال هٔييت  ييٓ  ّن ٌييني الملهٍيخ  بوييذ  وٕييخ لييً لزكييؤٌ  َّ مَيؤَلّٕخ مكاهح  

رعبلٕم ملهٍخ اثه عوثٓ َٕله اللٔه القُوُْ. َ يبن مقيّو ٌيني الملهٍيخ ملٔىيخ مىوٕيق الزيٓ  بويذ رؾيذ الؾكيم 

ٌييـ، َ هاكَا مييه فييبه موْييبء ملهٍييخ  ٍٕييب ركييؤٌ الُعييُك العضمييبوٓ  731 عزؾٍييب العضمييبوُٕن ٍييىخ الجٕيوطييٓ، 

 ا ٍبمٓ  ٍٕب.
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 195ّوػ  ُٖٓ الؾكم للقٕٖوْ، ٓ عبه اللٔه آّزٕبوٓ،  -



 

   

                

 

يـ  صيو ٕيله اليلٔه القُويُْ  يٓ العكيو العضميبوٓ ميه  ٍّ ه مه القون الزبٍيع للٍغيوح، رو َّ َفبه الىٖف األ

ٌيـ(؛  قيل  زيت  ٌيّم ّيوػ عليّ  زيبة "معزيبػ رٕيت الغميع 834فبه  ؽل  ثيوى  عبميً ٌيُ الميبّ العىيبهْ )د 

ت الغمع َالُعُك"، َرزأرّّ َالُعُك" للقُوُْ ٍَمً ثمٖجبػ األوٌ ثٕه المعقُه َالمىقُه  ٓ ّوػ معزبػ رٕ

ه ّٕـ مٍيب  عضميبوٓ َمّميه ريُلّّ القٚيبء ثملٔىيخ ثُهٍيب. َ يٓ عٍيلي ٔجيلَ  ّن ثُهٍيب  َّ  ٌّمٕخ العىبهْ مه  وًّ  

ٌٍّ علّ  وًّ  ٙؾّ وٖب رإٍَٔيٕب مٍميب من ليلِ   ٕجؾذ مو يا علمٕب َ كؤب مٍّمب.  ّمب  ٌمّٕخ ٌنا الكزبة،  ززأ

ُّ خ ٔزّٖلَن لْوؽً علّ رواه مؾميل ثيه الطّوا ق الُٖ ٕخ  ٓ رو ٕب   َ  ٓ مٔوان. ٌَنا مب ععل ثع٘ المزٖ

خ ثجُهٍب  ّن المبّ  ؽمل ملٍٓ )د 885ئطت الّلٔه ا ىوٕقٓ )د  ّٕ ٌـ(  ٕيٕل 896ٌـ(، َمب ٔؤّ ل مبؽظزىب القب

 ثقبهِ اٍزقو  ٓ ثُهٍب؛ ؽٕش روعم "معزبػ البٕت" للقُوُْ.

ٌييـ( ٔيين و  920وغييل مؾٕييٓ الييلٔه مؾمييل االٍييقٕلٕجٓ ّييٕـ ٔييبًَ )د َ ييٓ ثلأييخ القييون العبّييو للٍغييوح، 

القُوُْ َربمٕني  بلغىلْ َالكبّبوٓ
171

. َلم ٔقل الىٖف الضبوٓ مه ٌنا القون مه ٕلِ  عمبه القُوُْ؛  قيل 

 ٌـ( ّوؽب علّ  زبة الىُٖٓ للقُوُْ.981 زت وُهاللٔه ىاكي )د 

ٌييـ( "مٖييجبػ القلييت  ييٓ ّييوػ معزييبػ 1102د َ ييٓ القييون الؾييبكْ عْييو،  زييت عضمييبن  ٚييلٓ ا لٍييٓ )

 البٕت"،  مب  زت رعلٕقً علّ ّوػ العبرؾخ للقُوُْ.

َ يييٓ القيييون الضيييبوٓ عْيييو،  زيييت عجيييل الوؽميييبن الجوٍَيييُْ الؾىعيييٓ المْيييٍُه ثبٍيييم ميييُط ىاكي )د 

  ( ّوؽب لمعزبػ البٕت، َّوػ ٌنا الكزبة  ٔٚب رو ٕبن مه القون الضبليش عْيو للٍغيوح، ٌميب:1748ٌـ/1161

ٌييـ( َعجييل اللطٕييف ثييه مؾمييل الجوٍَييُْ المْييٍُه ثبٍييم ريييْ ىاكي )د 1211 ؽمييل عجييل هللا القؤمييٓ )د 

 ٌـ(. 1242

ٌَكنا،  إّن ّوَػ  زت القُوُْ مه للن العلمبء رطذ  ّل العُٖه رقؤجب ثلءا مه القون الضيبمه للٍغيوح، 

ٓ ال ٔمكيه  ن ٔقزٖيو عليّ رجيّٕه الْيوَػ ََُٕال ملّ القون الضبلش عْو. لكه رأصٕو القُوُْ  ٓ العكو العضميبو

الزٓ  زجذ علّ مؤلعبرً؛  مه الٚوَهْ رٍُٕع كا وح الىظو لزْمل مؤلّعبد  فوِ  زجٍب المعّكوَن األرواو، من 

ف  َ رٕوي مه؛ ملك  وًّ  ٓ مٛبه ّوَػ  زت اثه عوثٓ الزٓ  زجٍب  زبة  رواو، ئل وعضو علّ  ُّ  ٓ مغبه الزٖ

 (؛ 1553ٌيـ/ 960ها ً َرعبلٕمً. مه ملك "ّوػ  ٖيُٓ الؾكيم" لجيبلٓ   ىيلْ )د ٕلِ مؤلّعبد القُوُْ َآ

ؽٕش ٔقُه علّ ٍجٕل المضبه  ٓ رعَٕو عجبهح " ىقُه اعلم": "ئبه مُالوب ئومٓ  ٓ "ّوػ معزبػ البٕت" للْيٕـ 
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 اوظو: -

 Mustafa Tahrali, A General outline of the influence of Ibn Arabi on the Ottoman Era, ibid.  



 

   

                

 

عليّ مٕيببء ميب  ٕله اللٔه القُوُْ اعلم رىجًٕ َمٔقبت ألٌل الطلت َالزوئّٓ علّ الزُّعيً الكبميل َا ئجيبه الزيب 

ٔوك ثعلي ثقلت ؽبٙو َمٔمبء ملّ عبلخ ئلهي".
172
 

َٔجلَ  ّن َهاء الزأصٕو الكجٕو النْ مبهًٍ ٕله اللٔه القُوُْ  ٓ العكو العضمبوٓ َالزو ٓ الؾلٔش عُاميل 

ّييزّّ مييه  ثوىٌييب العبمييل الَٕبٍييٓ؛  قييل  تٍييو الؾّكييب  العضمييبوُّٕن ا عييبه لمؾٕييٓ الييلٔه اثييه عوثييٓ َربمٕييني، 

 (  لّيف 1398ٌيـ/ 800ؾب ظُا علّ رواصٍم، َّّغعُا علّ االعزىبء ثً مه مليك  ّن الَيلطبن ثوٌيبن اليلٔه )د 

 زّبثب ثْوػ آصبه ٕله اللٔه القُوُْ َ زت ٌُ وعَيً ّيوؽب ٍَيمً ثيـ"م َٕو الَيعبكاد  يٓ  ٍيواه العجيبكاد". 

عي٘ المَيب ل المبَها ّٕيخ  يٓ َ بن ئل رواٍل مع ّٕـ ُٕ ٓ ٌُ عيبء اليلٔه ٔيبه عليٓ ّيٕواىْ كاهد عليّ ث

"معزبػ البٕت". َٔجلَ  ّن اٌزمب  الَلطبن ثبلْٕـ القُويُْ، ثيل  عىيلمب  ٌيلِ ٍيغبكٔه مليّ ٙيؤؼ ٕيله اليلٔه 

َ ٌلٔذ ملًٕ  ٓ المقبثل وَقخ مه " ُٖٓ الؾكم" مؾبّح ثكزبثبد ثقٜ القُوُْ مارً. ىٕب،ثك
173
 

وثيٓ َالقُويُْ  يبن ثلأيخ ميه عٍيل الَيلطبن العضميبوٓ َالظبٌو  ّن الّل ع الكجٕو النْ َعلرً ملهٍخ اثه ع

مؾمل العبرؼ
174
 ( 1459(؛ ملك  وً  بن مه  رجبل ٌني الملهٍخ. َئل ارقن ّٕقً ّمٌ اللٔه )د 1451-1481) 

 ( مؤٌٍ الطؤقيخ الجٕومٕيخ  يٓ رو ٕيب، َ ؽيل  رجيبل ملهٍيخ اثيه 1430مَزْبها لً، ٌَُ رلمٕن الؾبط ثٕو  )د 

الَلطبن صبصخ علمبء علّ األئل ثْوػ  زت ٕله اللٔه ٌم ا ىوٕقٓ، َالقوميٓ، َا لٍيٓ. عوثٓ. َئل  لّف ٌنا 

، رجيّٕه  وّيً ٔىزظيو مىيً  ن  ّٔ ّٔ الَلطبن  يٓ صىبٔيب اليى َٔزّٚمه ّوػ ا لٍٓ علّ معزبػ البٕت علح مّبهاد رق

ٔقو ي.
175
 

ثىَييقخ مييه "ّييوػ   مييب  مييو ٌيينا الَييلطبن ثييأن رزييوعم ثعيي٘  زييت ٕييله الييلٔه ملييّ العبهٍييّٕخ، َاؽييزعظ

ييخ، ّٕ العٖييُٓ" للغىييلْ رلمٕيين القُوييُْ المجبّييو  ييٓ مكزجزييً القب
176
َلييم ٔكييه الَييلطبن مؾمييل العييبرؼ الَييلطبن  

العضمبوٓ الُؽٕل النْ ٍٔزّم ّقّٖٕب ثبثه عوثٓ َربمٕني َ رجبعً؛  قل َإيل اثىيً الَيلطبن ثبٔئيل الضيبوٓ الَيٕو 

                                                           
172
 27ٌـ، ٓ 1309ثبلٓ   ىلْ، ّوػ  ُٖٓ الؾكم، المطجعخ الىعَٕخ العضمبوٕخ،  -

173
 اوظو: -

Jane Clark, Earlybest sellers in the Akbarian tradition, p. 13 

 َاوظو  ٔٚب:

W. Chittick, « Sultan Burhan al-Din’s sufi correspondance in « Zeitschrift für die Kunde des Morgaulandes, Vienna, 

1981, pp. 33-   

174
 6/972)ثبلعووَٕخ(  2ٛ  ثـ ك، ،م، (Halil Inalcik) زجً فلٕل  وبلْٕك  (Mehemmed II) 2اوظو روعمزً  ٓ مقبه ثعىُان مؾمل  -

175
 8/754 كا وح المعبهف ا ٍبمٕخ،اوظو:  -

176
   -Jane Clark, Ibid, pp. 13هاعع:  -



 

   

                

 

ه ٍيُهٔب ٍيىخ علّ مىُالً، َ بن مضل َاللي مه المؾجٕه للكزت  َّ    1517َالغبمعٕه لٍيب. َعىيلمب رييا ٍيلٕم األ

ه عمل ٔقُ  ثً الجؾش عه مُئع ئجو اثه عوثٓ النْ  بن مٍمب، َ مو ثجىبء ٙؤؼ لً َعبمع ؽُلً. َّ  بن  
177
 

َئييل رعبٙييلد الَييلطخ الوٍييمٕخ لعلمييبء الييلٔه مييع الَييلطخ الَٕبٍييّٕخ  ييٓ اللَلييخ العضمبوّٕييخ؛  قييل  ٕييله ّييٕـ 

ٌييـ(  ييٓ عٍييل ٍييلٕمبن القييبوُوٓ  زيُِ رقييّو  ييّل مؤلّعييبد الْييٕـ اثييه عوثييٓ َرؾييّو   940ه ثبّييب )د ا ٍيب   مييب

رؾؤمب هٍمّٕب ئن ً  ٓ  بمل  وؾبء ا مجواُٛهّٔخ العضمبوّٕخ.
178
َئل رورت علّ ملك اىكٌيبه المٖيىّعبد المزعلّقيخ  

 ثً َثزبمٕني  ٓ المىبٛق العضمبوّٕخ.

 سيحأثش القىوىي في الثقافح الفاس -2

عيخ  ُّ لقل َئعىب  صىبء رؾلٕلىب لجع٘ رغلّٕبد رأصٕو رعبلٕم القُوُْ ميه فيبه ربمٕيني َ زجيً عليّ معطٕيبد مزى

رجوى رأصٕوي الغلٓ  ٓ الضقب خ العبهٍٕخ. لكه ال ٔىجبٓ  ن وعٍم مه ملك  وًّ رأصٕو  ٓ ارغبي َاؽيل؛  مميب ال ّيّك  ٕيً 

لعٍل الَلغُئٓ النْ عبُ  ٓ تلًّ  بوذ  ًٕ األٍَيبٛ المزعلّميخ  يٓ  ّن القُوُْ وعًَ رأصو ثبلعكو العبهٍٓ؛ ألّن ا

ملن ٍَٜ األوبُٙه رأفن ثبلضقب خ العبهٍّٕخ الّو ٕعخ.
179
 

َئل  بوذ العبهٍٕخ لبخ الجبٛ ثبلىَجخ ملّ ٍبعقخ األوبُٙه َالعضمبوّٕٕه األَا ل، َ ينلك ا مجواُٛهٔيبد 

الَىٕخ الغلٔلح  ٓ مٔوان َفواٍبن
180

ُّ خ ميه . َ بن الَب ٕٛه الَيبعقخ ٔوّؽجيُن ثقيلَ   جيبه العلميبء َالمزٖي

رو َزبن َمٔوان النٔه ربكهَا كٔبهٌم رؾذ ٙبٜ البيَ المبُلٓ؛ مّمب ععل الملن الَلغُئّٕخ  قُوٕخ َئٕٖؤخ 

ه ملّ  ٍّو موا ي الُٖ ّٕخ  ٓ العبلم ا ٍبمٓ. َ يبن العيوً ٔييَهَن اثيه عوثيٓ  ُّ َآّ ٍواْ ٍَُٕاً رزؾ

َمىٍم الجلقٓ النْ وغلي  ٓ ٍمبعبد  زبة "العزُؽبد" علّ ٍجٕل المضيبه. َليئه  يبن اثيه عوثيٓ ال   ٓ ؽٕبرً،

ٔزكلّم العبهٍّٕخ،  إّن رلمٕني ٕله اللٔه القُوُْ  بن ٔؾَىٍب، َلعّل العٚل  ٓ ملك ٔعُك ملّ  َؽل اللٔه  ومبوٓ 

 ٕييلئب ً َم ييوي عييّلح مييّواد  ييٓ ٌيـ، َ ٙييؾّ  ئييوة 602ٌيـ( اليينْ الزقييبي اثييه عوثييٓ  ييٓ ئُوٕييخ ٍييىخ 635)د 

"العزُؽبد". َ هٍل هثٕجً ٕله اللٔه للزعلّم علٕيً،  ظيّل  يٓ ٕيؾجزً لميّلح ٍيىزٕه َهؽيل معيً مليّ ّيٕواى
181
 .

َ بوذ لٖله اللٔه ٕبد ؽَىخ ثغبه اللٔه الوَمٓ. َلئه  زت ٕله اللٔه علكا ئلٕب مه الكزت ثبلعبهٍيّٕخ؛ 

زقلذ مه فبلً رعبلٕم اثه عوثٓ ملّ المىبٛق الزٓ رَُك  ٍٕب اللبخ العبهٍّٕخ  قل  بن الٍُٕٜ األ ضو  ٌمٕخ النْ او
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 301، ٓ 2002اوظو فلٕل موٕبلغٕك، ربهٔـ اللَلخ العضمبوّٕخ مه الىُْء ملّ االوؾلاه، روعمخ مؾمل األهوبلَٛ، ثٕوَد، كاه الملاه ا ٍبمٓ.  -

178
   ,  -Tahrali, General outlines, pp. 46اوظو:  -

179
 283، الموعع المن ُه، ٓ تاسيخ الذولح العثماويحفلٕل موٕبلغٕك،  -

180
 ( ثبلمٍُُعخ ا ٔواوٕخ.(saljuqsاوظو:  ٖل ٍبعقخ  -

181
 Chittick, Ibn Arabi, Encyclopaedia Iranicaاوظو:  -



 

   

                

 

ٌييـ علييّ  ئييل رقييلٔو كّهً ٕييله الييلٔه رب ٕييخ اثييه العييبهٗ ثبلعبهٍييّٕخ، َ ٙييؾذ كهٍَييً ملٍمييخ 643َمىيين ٍييىخ 

مليّ  فيوِ.  لزبمٕني. َ بن  ضٕو مه ٌؤالء ٔكزجُن ثبللبزٕه العوثٕخ َالعبهٍٕخ، َٔزوعمُن  ؽٕبوب  زجٍم مه لبيخ

َ ٓ ٌنا الٖلك اٍزلٍم ٍعٕل اليلٔه العوريبوٓ ّيوؽً المىٍغيٓ لزب ٕيخ اثيه العيبهٗ ثبلعبهٍيٕخ ميه فيبه كهًَ 

القُويُْ. َئيل عوٙيً علٕيً،  بٍزؾَيىً َ زيت ثعي٘ العجييبهاد  يٓ مليك  ُٙيعٍب العوريبوٓ  يٓ كٔجبعزيً علييّ 

 الْوػ العبهٍٓ للزب ٕخ رّٕمىب َرجّو ب.

 ّمب  قو اللٔه العوائٓ رلمٕن القُوُْ،  ٍُ ٔعّل مه   جو ّيعواء اللبيخ العبهٍيّٕخ. َئيل  لّيف ّيوؽب مقزٖيوا 

؛  ْ  ٓ العزوح الزٓ 673ٌـ 669َلعُٖٓ الؾكم الثه عوثٓ ٍَمً ثبللمعبد، َ بن رألٕعً  ٓ ئُوٕخ ثٕه ٍىزٓ 

ا األٛوَؽيبد الزيٓ رعلّمٍيب ميه القُويُْ  ُؽيلح  بن  ٍٕب رؾذ رأصٕو رعبلٕم القُوُْ لنلك اٍزعبك  يٓ مٖيىَّعً  ٌين

ُّ خ ا ٔواوّٕيُن  الُعُك َا وَبن الكبمل، َٔعزجو  زيبة "اللمعيبد"  ؽيل الكزيت الزيٓ اٍيزأوٌ ميه فبلٍيب المزٖي

ف َّوػ ّيوَؽب  ضٕيوح رزغيبَى الضبصيٕه مىٍيب  ُّ ثعكو الْٕـ األ جو. َئل اعزمل ٌنا الكزبة موععب للهاٍخ الزٖ

خ ملّ ٕله اللٔه القُوُْ َ َؽل اللٔه الكومبوٓ. 15ٌـ/ 9الكو وْ ) ّوػ علٓ ثه ٍُٔف ّٕ  ( النْ َٔزىل فب

َْٔزمل كُٔان  قو اللٔه العوائٓ علّ عْؤه ئٖٕلح رلَه علّ مُاٙيٕع كٔىّٕيخ َٕيُ ّٕخ ٔميلػ  ٍٕيب العوائيٓ 

ٓ آفو رزلمين عليّ ٔلٔيً،  ٍبرنرً الوَؽٕٕه، َمىٍم ٕله اللٔه القُوُْ. َ بن القُوُْ ما رأصٕو علّ رلمٕن  بهٍ

عيبمع األٕيُه  يٓ  ؽبكٔيش "ٌـ( النْ َلل ثْٕواى؛  قل كهً مقزطعبد ميه 710ٌُ ئطت اللٔه الْٕواىْ )د 

ٌـ673الوٍُه" الثه األصٕو علّ ٔل ٕله اللٔه فبه ٍىخ 
182

. َثبلععل ئو  الْٕواىْ علًٕ ثقُوٕخ َٕبؽجً  ٓ 

العلُ  الظبٌوح َالجبٛىخ
183

ّلِ الْيٕواىْ للزيلهٌٔ. َٔقجوويب الَيُٕٛٓ  وّيً ٍيكه رجؤيي . َثعل  زوح الززلمن رٖي

َ ئو  ثٍب العلُ  العقلٕخ، َؽّلس ة"عبمع األُٕه" عه الٖله القُوُْ عه ٔعقُة الٍمناوٓ عه المٖىف.
184
 

 يٓ  زبثيبد ئطيت اليلٔه الينْ ٔعيّل  ّيٍو ّيّواػ  َلئه  ىّب ال وعوف ملِ رأصٕو رعبلٕم اثه عوثيٓ َالقُويُْ

َ َا يل ّ  7 زبة "ؽكمخ ا ّواّ" للٍَوَهكْ،  إوّىب وعلم  ّن  بهٍٕب آفو ٌيُ  ثيُ ؽبميل ثيه رو يً ) َافيو ّ 

ٌـ( ؽبَه الميط ثٕه رعبلٕم اثه عوثٓ َالٍَوَهكْ. َٔظٍو ملك مه فبه  زبثً "ئُاعل الزُؽٕل"، مم ٔبؽظ 8
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   -H. Pitter, Autographs in Turkish Libraries, in Oriens VI, 1953, 63اوظو:  -

 8/775، ٕله اللٔه القُوُْ، ك. .م. (Chittick)َاوظو  ٔٚب: ّزٕك 

183
 www.arab.ency.comٌٕعوَكٔو ٓ، القُوُْ، المٍُُعخ العوثٕخ  -

184
 2/282 ،1979ٌـ/1399، كاه العكو، 2، رؾقٕق مؾمل  ثُ العٚل مثوإٌم، ٛتغيح الىعاج في طثقاخ اللغىييه والىحاجالَُٕٛٓ،  -



 

   

                

 

وًّ ٔؾزنْ  ٓ  ضٕو مه مُائعً َمَب لً ثزعبلٕم ٕله اللٔه القُوُْ، ثيل موّيً ٔلقئ  قيواد ميه المززجّع لمؾزُاي  

 َه ّوػ  جٕو لعُٖٓ اثه عوثٓ  زجً مؤّٔل اللٔه الغىلْ رلمٕن القُوُْ
185
. 

َئل رغلّّ رأصٕو القُوُْ  ٓ الضقب خ العبهٍّٕخ مه فبه  زجً علّ رواه "معزبػ رٕت الغمع َالُعُك"؛  قيل 

ه المواعييع اللهاٍييّٕخ األٍبٍييّٕخ  ييٓ المييلاهً ا ٔواوّٕييخ مالّ  وّييً ال ٔييلهً مالّ ثعييل اٍييزٕعبء كهاٍييخ   ضييو  ييبن ميي

ف  ٓ مٔوان. ُّ  الىُٖٓ العلَعّٕخ عَوا. َتّل ٌنا الكزبة مه المواعع األَلّ لزلهٌٔ الزٖ

 ؽيل  ٍيجبة اٌزميب    مب عّل ّوؽً "مٖجبػ األوٌ" للعىبهْ وٖب رإٍَٕٔب مٍّمب للِ ٕيُ ّٕخ مٔيوان. َلعيلّ 

ٌـ. َتٍيود  يٓ القيون 880ا ٔواوّٕٕه ثمعزبػ البٕت  وًّ روعم ملّ العبهٍّٕخ ثأمو مه الَلطبن مؾمل العبرؼ ٍىخ 

ٌـ رعلٕقيبد مٔواوّٕيخ عيّلح علٕيً اٙيطلع ثٍيب المٕيوىا اّٖيكُهْ ٍَيٕل مؾميل القميٓ َمؾميل هٙيب القمْيئٓ،  14

. َرييوعم ملييّ العبهٍييّٕخ 1935ٕىييٓ رعلٕقييً علييّ ٌيينا الكزيبة ٍييىخ َؽَيه ؽَييه ىاكي اٖملييٓ، َ زييت آٔيخ هللا القم

 .1996-1995الؾلٔضخ ٍىخ 

َ يبن  زييبة "العكيُو"  ٔٚييب مؾيّل اٌزمييب   جٕيو َمقٖييُٓ  يٓ العكييو ا ٔواويٓ؛  قييل  يبن ٙييمه الكزييت 

ح. َرُإل الضبصخ للقُوُْ الزٓ  بوذ رلهً  ٓ الؾُىاد العلَعّٕخ َالعو بن ا ٍبمٓ  ٓ القوَن الَزخ األفٕو

علييّ ٔييل مؾمييل  1993َ 1992االؽزعييبء ثييً  ييٓ العكييو ا ٔواوييٓ الؾييلٔش مييه ملييك روعمزييً ملييّ العبهٍييٕخ ٍييىخ 

 .1997-1996فُاعُْ النْ روعم  ٔٚب  زبة "معغبى الجٕبن  ٓ رأَٔل    القوآن" للقُوُْ ٍىخ 

ٓ ثزبمٕيني المجبّيؤه َ زجيً َال ّّك  ّن الجؾش  ٓ  صيو ٕيله اليلٔه  يٓ الضقب يخ ا ٔواوٕيخ ال ٔمكيه  ن ٔكزعي

الْقّٖٕخ؛ ألّن ثع٘ العلمبء النٔه رْجّعُا ثزعبلٕمً  بن لٍم  علٍم الغليٓ  يٓ العكيو ا ٔواويٓ، ميه مليك ميضب  ّن 

ه ّيوػ  َّ ّوَؽب عّلح "للعُٖٓ" ثبلعبهٍّٕخ مقبمخ عليّ ّيوػ القٕٖيوْ للعٖيُٓ. ٌَينا الزيأصٕو مؤّ يل  يٓ  

 ٌـ(.769لمٕن القٕٖوْ ثبثب ه ه اللٔه الْٕواىْ )د  بهٍٓ للعُٖٓ ٌُ "وُٖٓ القُٖٓ" لز

 أثش القىوىي في الثقافح العشتيّح -3

مّن كهاٍخ  صو القُوُْ  ٓ الضقب خ العوثٕخ مه العَو ثمكبن لمؾلَكٔخ اللهاٍبد  يٓ ٌينا المُٙيُل، مالّ  ّن 

َعٍيً اثيه رٕمّٕيخ الثيه عوثيٓ  ثؾُىرىب ثع٘ المعطٕبد األَلٕخ الزٓ ٍىْٕو ملٍٕب. َ يٓ ٕيلاهرٍب  ّن الىّقيل الينْ

َالقُوُْ، ئل ععل ملهٍزٍمب مُٙيع عيله  يٓ عيّلح موا يي ه َٕيخ  يٓ الضقب يخ العوثّٕيخ ا ٍيبمّٕخ مضيل القيبٌوح 

                                                           
185
 ، المٍُُعخ ا ٔواوّٕخ االلكزوَوّٕخ.(Torka)اعع  ٚل الوؽمبن،  ثُ ؽبمل ٕله اللٔه مؾمل ثه رو ً ه -



 

   

                

 

َكمْق
186

. َمع ملك ٔقجووب ثع٘ اللاهٍٕه  ّن القُوُْ  بن لً ربمٕن  ٓ مٖو ٍَُهٔخ َاألوبٙيُه؛  ْ  يٓ 

األمب ه وعٍَب الزٓ كّهً  ٍٕب اثه عوثٓ
187

، مالّ  وّىب مع األٍف ال وعوف  ٍمبء ربمٕني  ٓ مٖو ٍَُهٔب. َمع 

ٌـ ئيبك القُويُْ مغمُعيخ ميه الزبمٕين مليّ القيبٌوح، َ يٓ الطؤيق كهً القُويُْ 643ملك  وًّ اوطبئب مه ٍىخ 

رب ٕخ اثه العبهٗ
188

ملّ  . َٔوَْ اثه العمبك  ٓ ٌنا الٖلك فجوا عه عجل الولَف المىبَْ ٔعٕل ثأّن ٌني الوؽلخ

مٖو عمعذ القُوُْ ثععٕف الزلمَبوٓ رلمٕيني العوثيٓ  ٕيٕل ملٔىيخ رلمَيبن الغيا ؤيخ، َ وٍّميب اعزمعيب فبلٍيب 

ف المبوثٓ اثه ٍجعٕه ُّ ثبلمزٖ
189

. َئل  بوذ ٕلخ القُوُْ ثبلزلمَبوٓ مه العمق مب ععيل القُويُْ ٔوٍيل ملٕيً 

لخ ٍَمٍب ثيـ"ا لمبل ثيجع٘  لميبد  ٍيواه الَيمبل"، َ ُّ ثعٚيل ٌيني الٖيلخ، َثعٚيل  زبثيبد ععٕيف هٍبلخ مط

اللٔه  ٙؾّ مُٙع رجغٕل َاؽزوا   ٓ مُٛىً رلمَبن؛ ؽٕش َّٔمّ "ٍٕلْ ععٕف اثه رٕووٓ، ٌَٓ مىطقخ  ٓ 

ف األفبئيٓ َالعمليٓ  يٓ مقبثيل  ُّ ملٔىخ رلمَبن الغيا ؤخ. َهرم  ّن المٖيؤّٕه  يبن لٍيم رعٚيٕل فيبٓ للزٖي

ف الىظوْ َالعلَعٓ،  إّن رعبلٕ ُّ ، َميه 13م اثه عوثٓ اوزْود  ٓ مٖو  ٓ عٍيل الممبلٕيك فيبه القيون الزٖ

ف الْبملٓ َمجبك  973 ٌّم وبّؤٍب عجل الٌُبة الْعواوٓ )د  ُّ لخ ثٕه مجبك  الزٖ ّٖ ٌـ(؛  قل ٍعّ ملّ عقل ال

ّٔ ثٍب القُوُْ  ٓ  زبثً "الطجقبد الكجوِ" َروّؽميً علٕيً َالزي َّو الزوعمخ الزٓ ف ن ٕو اثه عوثٓ، ٌَنا مب ٔع

ثأوًّ ٕبؽت اثه عوثٓ، َثأن لً رعَٕوا للعبرؾخ َمؤلعبد  فوِ. ٌَني ا ّبهح م ٕخ؛ ألوٍّب ال رجوى مه عىيبَٔه 

مؤلعبرً ٍُِ الكزبة النْ مه ّأوً  ن ٔقّوة ٕبؽجً مه ئبه ، ئل ٔكُن ؽبمب ألؽكب  مَجقخ ّٙل ملهٍيخ اثيه 

 ( ئل اّيزبل  يٓ  َافيو ؽٕبريً ثلهاٍيخ 1905ل عجلي )عوثٓ َربمٕني. َٔغله ٌىب  ن وىجًّ علّ  ّن المٖلؼ مؾم

 اثه عوثٓ،  ٍل اّٛلع فبه ملك علّ  عمبه لٖله اللٔه القُوُْ؟

َعىلمب وىعم الىظو  ٓ ئب مخ ّّواػ  زت القُوُْ، وبؽظ  ّن ؽظّ العيوة مىٍيب ئلٕيل. وينّ و  يٓ ٌينا الٖيلك 

ٌـ.  مب ّوػ  1055لُك َالمزُ ّ  ٓ مكخ ٍىخ ثْوػ لكزبة "الىُٖٓ"  وغيي عجل الكؤم القطجٓ الؾىعٓ المُ

ٌيـ( ئبٙيٓ رييح. َُٔعيل ّيوػ آفيو لْيٍبة اليلٔه  ؽميل ثيه 1308 زبة "معزيبػ البٕيت" مٖيطعّ   ىيلْ )د 

 ؽَٕه الؾمُْ.

                                                           
186
 اوظو: -

 Jane Clark, Early best sellers, p. 10 

187
 اوظو: -

W. Chittick, Spectrums of Islamic thought, in the legacy of Medieval Persian Sufism, ed. L. Lewidson (London 1992) 

p. 27 

188
 8/775، ٕله اللٔه القُوُْ ك. .م. (Chittik)ّزٕك  -

189
 7/720اثه العمبك، ّنهاد النٌت،  -



 

   

                

 

َ ٓ ٍُهٔخ رغلّّ رأصٕو القُوُْ علّ ٍجٕل المضبه مه فبه "رعَٕو هَػ المعبوٓ" لٍْبة اللٔه األلٍُٓ 

زعَٕو م و مزُارو ألٍمبء  جبه الُٖ ٕٕه  جْو َاثه العبهٗ، َاثه عوثيٓ، َٕيله ٌـ(؛  عٓ ٌنا ال1270)د 

اللٔه القُوُْ
190
مه ملك ئُلً: "َم و مُالوب الْٕـ ٕله اللٔه القُوُْ ئّلً ٍوي  يٓ رعَيٕوي العبرؾيخ  وّيً ميب  

مه ُٕهح مالّ َلٍب هَػ".
191
 

ٔكعيييٓ  يييٓ صجُريييً معميييبل  َعىيييلمب رطيييّوّ األلٍُيييٓ مليييّ مَيييألخ َعيييُك القٚيييو  َهك ه ْ ميييه ٔقيييُه:

المْيييبٔـ َعميييبٌٕو العلميييبء األعيييب ، مالّ  ّن ميييه وقيييل ٌييينا المُئيييف اعزميييل مُئيييف القُويييُْ ٔقيييُه: "َرعقيييت 

ثيييأّن معميييبل المْيييبٔـ رٕيييو مَيييلّم  قيييل وقيييل الْيييٕـ ٕيييله اليييلٔه مٍيييؾبّ القُويييُْ  يييٓ "رجٖيييوح المجزيييلْ 

َريين وح المىزٍييٓ"  ّن َعييُك القٚييو )ل(  ييٓ عييبلم المضييبه"
192

 ييو األلٍُييٓ القُوييُْ  ييٓ مىبٍييجزٕه . َئييل م

 فيييؤٕه، اٌيييزم  ييييٓ األفٕيييوح مىٍميييب ثمعٍييييُ  القليييت ٔقيييُه:" َٔىجبييييٓ  ن ٔعليييم  ن للقليييت عىييييلٌم  ميييب ئييييبه 

يييييخ  ّٕ ه مٛبئيييييً عليييييّ اللؾيييييم الٖيييييىُثوْ الْيييييكل المعيييييوَف عىيييييل القب َّ الٖيييييله القُويييييُْ مٛبئيييييٕه؛ األ

ف َالْييييؤَن الوثبوّٕييييخ َثييييٕه القٖييييب ٔ َالعبّمييييخ؛ َالضييييبوٓ مٛبئييييً علييييّ الؾقٕقييييخ الغبمعييييخ ثييييٕه األَٕييييب

َاألؽُاه الكُوٕخ الوَؽبوٕخ مىٍب َالطّجٕعّٕخ...".
193
 

ٌـ(. َئل ّوػ 1144َ ٓ ٍُهٔخ رُإل االٌزمب  ثبثه عوثٓ َالقُوُْ مه فبه عجل البىٓ الىبثلَٓ )د 

  ُٖٓ اثه عوثٓ، َ زت  زبثٕه  ٓ َؽلح الُعُك.

ّٓ مه فبه األمٕيو عجيل القيبكه الغيا يوْ َئل رغلّّ رأصٕو القُوُْ  ٓ الضقب خ العو ثّٕخ ا ٍبمّٕخ ثْكل فب

 (؛  قل ّوػ هٍبلخ البٕت للقُوُْ  يٓ  زبثيً "المُائيف الوَؽٕيخ َالعُٕٙيبد الَيجُؽٕخ"، َريلَه ٌيني 1883)

ه الّوٍبلخ علّ  كوح َؽلح الُعُك َعلّ وظؤّخ ا وَبن الكبمل. َالمعلُ ،  ّن األمٕيو عجيل القيبكه كّهً  زيت اثي

 عوثٓ  ٓ كمْق ثعل وعًٕ مه الَلطبد االٍزعمبهّٔخ العووَّٕخ  ٓ الغيا و.

َالمؾٖييلخ  ن رييأصٕو القُوييُْ  ييٓ الضقب ييخ العوثٕييخ، َمن لييم ٔكييه  جٕييوا مقبهوييخ ثييأصوي  ييٓ الضقييب زٕه الزو ٕييخ 

مىزْيوح َالعبهٍٕخ؛  إوًّ ؽبٙو َٔؾزبط ملّ مئل مه الجؾش َالزىقٕت  يٓ مٖيبكه مقزليف الطوا يق الٖيُ ٕخ ال

  ٓ الجبك العوثّٕخ.
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 2006، عُان 2، العلك 14اوظو   و  علٓ ؽملان، الغبوت الُٖ ٓ  ٓ رعَٕو هَػ المعبوٓ، مغلّخ الغبمعخ ا ٍبمّٕخ ثبيح، المغلل  -

191
 1/173ؽٕبء الزواس العوثٓ، ، ثٕوَد، كاه مسوح المعاوياأللٍُٓ،  -

192
 15/326المٖله وعًَ،  -

193
 22/100المٖله وعًَ،  -
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يل ملٕيً من عليّ  ّٕ لئه  بوذ المعطٕبد  يٓ ٌينا المجؾيش ّيؾٕؾخ،  إوّىيب ٍيىلمؼ مليّ ثعي٘ ميب اٍيزطعىب الزُ

لخ المجبّوح ثٕه القُوُْ، َعلميبء الٍىيل  َ الٖيٕه  َ ٕيلزً رٕيو المجبّيوح معٍيم ميه فيب ّٖ ه ربمٕيني ٕعٕل ال

 َ رجبل ملهٍزً.

ٌيـ(، ٌَيُ ٕيُ ٓ  بهٍيٓ 1385 ، ٍيب و ٍيٕل عليٓ الٍميناوٓ )د  14َوعلم  ٓ ٌنا الٖلك  وًّ مىن القون 

ملّ  ْمٕو، ٍَبعل علّ وْو   كبه اثه عوثٓ  ٓ الٍىل من مه فيبه ّيوػ ثبلعبهٍيٕخ عليّ " ٖيُٓ الؾكيم" 

الثه عوثٓ،  َ مه فبه هٍب ل  فوِ ُٕ ٕخ
194

ُّ زٍب، ٌَيُ  . َثعل ؽُالٓ ئون وغيل  ؽيل علميبء الٍىيل َمزٖي

 ُٖٓ" اثه عوثٓ، َّوؽب علّ  زبة " ( الؾىعٓ ٔكزت ّوؽب علّ 1432ٌـ/835عبء اللٔه المٍب مٓ )د 

ٍّمبي ثـ"مْول القُٖٓ ملّ معبوٓ الىٖيُٓ". َئيل  زيت  ٔٚيب مٖيىّعبد  فيوِ  يٓ  الىُٖٓ" للقُوُْ"

ف العلَعٓ ثبلعوثّٕخ رأصو مه فبلٍب ثكزت ثبلعبهٍّٕخ رزعلّق ثٍنا المغبه المقُٖٓ. ٌَنا المعطيّ ٔجيوى  ُّ الزٖ

كٔه ثبللبخ العبهٍّٕخ َثبلعلميب ُّ ُّ خ  ّن  رجبل ملهٍخ اثه عوثٓ َالقُوُْ  ٓ الٍىل،  بوُا مزع ء َالْيعواء َالمزٖي

النٔه ٔعُْٕن  ٓ الجللان الزٓ رٍٕمه  ٍٕب العبهٍّٕخ. ٌَنا مب رجيّلِ ميه فيبه  قيو اليلٔه العوائيٓ،  لمعبريً الزيٓ 

 ثىٕذ علّ كهًَ ّٕقً القُوُْ  بن لٍب  صو عمٕق علّ الطؤق الٍَوَهكٔخ الٍىلٔخ.

ٍىيل ثعٚيل عجيل الوؽميبن الغيبمٓ؛  قيل عيبُ َ ٓ الَٕبّ مارً، اوزْود رعبلٕم اثه عوثيٓ َالقُويُْ  يٓ ال

معظم ؽٕبرً ثٍواح  ٓ   ببوَزبن، َمه ٌني المىطقخ الزٓ ٔزكلّم  ٌلٍيب العبهٍيّٕخ ٍيزىزقل   كيبه ملهٍيخ اثيه عوثيٓ 

 يٓ تٍيُه ّيوَػ  17َالقُوُْ وؾُ الْوّ لزٖل ملّ الجبٛبد المبُلٕخ لْوّ الٍىل ممب ٍٍَٕم فبه القون 

  جؤخ علّ وُٖٓ ٌىلٔخ.
195
 

َال ّّك  ّن مه ٔزّٖلِ للهاٍخ مٍُعخ لزأصٕو ملهٍيخ اثيه عوثيٓ َالقُويُْ من ميه فيبه مؤلعيبد الٍىيُك 

المَلمٕه  َ مه فبه رواعمٍم، ٍٕعضو علّ  ضٕو مه المعطٕبد الزٓ رٍَم  ٓ رعمٕق  ٍمىب لغبويت ميه عُاويت 

ّٓ  ٓ الٍىل علّ رواه عضُهوب  ٓ ر ف العلَع ُّ وعمخ الْٕـ مؤرمه اللَلخ  ثُ العٚيل اٍزقجبه رعبلٕم ملهٍخ الزٖ

ٌـ(  وًّ  بن "مىزَجب ملّ المينٌت 1004المؤّهؿ اثه الْٕـ مجبهو الٕمبوٓ األٕل الٍىلْ المَكه ) بن ؽٕب ٍىخ 

                                                           
194
 اوظو: -

Seyyed Hossein Nasr, The garden of Truth, p 220 

195
 اوظو: -

 Unity of Religion: R. Vassie, Abd al-Rahman Chichti and the Bhagavadgita, Theory in Practice, in Lewisohn, ed. 

Medieval Persian Sufism pp. 367- 8 



 

   

                

 

ف فُٖٕيب  ُّ ف َا ّواّ َعبه ب ثأٍيبلٕت الزٖي ُّ الؾىعٓ لكىًّ  ٓ الؾقٕقخ  بن وبثنا للزقلٕل ٍَبلكب مَلك الزٖ

ثه عوثٓ، َاثه العبهٗ، َالْٕـ ٕله اللٔه القُوُْ...". مَلك الْٕـ مؾٕٓ اللٔه
196
 

َئل رَّوة رأصٕو اثه عوثٓ َالقُوُْ ملّ العكو الٖٕىٓ مىين  َاٍيٜ القيون الَيبثع عْيو ٍيُاء ميه فيبه 

مؤلّعبد  زجٍب ٕٕىُٕن مَلمُن
197
 َ عه ٛؤق مٖىّعبد مزوعمخ لعلمبء مَلمٕه. َ ٓ ٌنا الَيٕبّ ٔعيّل  زيبة  

اللمعييبد" لعجييل الوؽمييبن الغييبمٓ مييه   ضييو الكزييت المزوعمييخ ملييّ الٖييٕىّٕخ رييأصٕوا  ييٓ العكييو  "اللييُا ؼ" َ" ّييعخ

الٖٕىٓ ا ٍبمٓ، َ يٓ العلَيعخ الكُوعٍُْٕيٕخ
198

. َلّميب  بويذ  زيت الغيبمٓ رعيوٗ رعيبلٕم اثيه عوثيٓ َ جيبه 

خ القُوُْ،  إوًّ  بن ثبلزأ ٕل عَوا  ٍبٍٕب مّود علًٕ آهاء القُوُْ. َٔع ّٕ ّل "المقٖل األئّٖ" ميه  رجبعً َفب

ٌيـ( رلمٕين ٍيعل اليلٔه ؽمُٔيخ )د 700الكزت الزٓ روعمذ ملّ الٖيٕىّٕخ، َ يبن مؤلعيً عئيي اليلٔه الىَيعٓ )د 

ف العلَيعٓ ثيبللبزٕه العوثٕيخ َالعبهٍيٕخ، َئيل  يبن مزُإيب ميع اثيه 649 ُّ ٌـ(، ٌَُ مؤلف عّلح  زت  ٓ الزٖي

الؾلقبد العكؤّخ مارٍب معٍمب مع  وًّ ال ٔمكه  ن ٔقبه موًّ ٔمضل عوثٓ َٕله اللٔه القُوُْ. َٔجلَ  وًّ ؽٚو  ٓ 

ه مه اٍزقل  عجبهح َؽلح الُعُك  ٓ العبهٍّٕخ، َلً  زبة مٍُيُ  ثب وَيبن الكبميل؛  َّ وعٌ ارغبٌٍمب. َالىَعٓ  

لنلك ٍبعل علّ وْو ٌنا المٖطلؼ الٍْٕو  ٔٚب.
199
 

وعم "ليُا ؼ" الغيبمٓ مليّ الٖيٕىٕخ ٕيبؽت   ضيو مزي (Liu chih)َٔعزجيو العيبلم المَيلم الٖيٕىٓ لُّٕيًٕ 

 ،  1704الكزت رأصٕوا  ٓ العكو ا ٍبمٓ الٖٕىٓ، ٌَُ مٍُُ  ثـ"الطجٕعخ َالمجل   ٓ ا ٍب ". َئل وْو ٍىخ 

ٌَُ ٔزطّوّ ملّ مجلم َؽلح الُعُك، ََٔزقل  عجبهح "البرعٕه" الزٓ  كفلٍب ٕله اللٔه القُوُْ  ٓ االٍيزعمبه 

اٍزقلامٍب للًٔ. الغبهْ َرُارو
200
 

                                                           
196
 400/ 2  1986ٌـ /  1406مؾَه األمٕه،  عٕبن الْٕعخ، رؾقٕق ؽَه األمٕه،ثٕوَد، كاه الزعبهف للمطجُعبد،  -

197
 The real commentary ont he true)عبلم مَلم ٔعَو الزعبلٕم ا ٍبمّٕخ  ٓ اللبيخ الٖيٕىٕخ، َئيل وْيو  زبثيً المٍُيُ  ثيـ  Wang Tai - Yüٔعل  -

teaching)  لخ لمجبك  ا ٍب .1642ٍىخ ُّ   ، ٌَُ كهاٍخ مط

198
 17ٌَُ ٔؾزُْ علّ روعمخ للُا ؼ الغبمٓ رعُك مليّ القيون  Sachiko Murata, chinese Gleams of Sufi light (New York, 2000)اوظو  -

 مو ُئخ ثمٖطلؾبد  ىعٍُْٕٕخ مه الٖٕىٕخ

199
 اوظو: -

 Sachiko Murata, Islamic neo-confucianism by liu chih (www.asiawind.com) 

200
 الموعع وعًَ. -



 

   

                

 

 أثشي في الطشيقح الشارليح -1

 ٍّ َذ الْبملٕخ فبه القووٕه الَبثع َالضبمه للٍغوح، َاوزْود  ٍبٍب  ٓ ّمبه م ؤقٕب َ يٓ ريوة العيبلم  

ا ٍبمٓ،
201
ه ارٖبه ثٕه ملهٍخ اثه عوثٓ َممضّلٍب القُويُْ َالطؤقيخ الْيبملٕخ مليّ لقيبء مقزليف   َّ َٔوعع  

 ٌـ( ممب  ٌني الطؤقخ َٕله اللٔه القُوُْ.665ؽُه ملِ ٕؾخ َئُعً ثٕه  ثٓ الؾَه الْبملٓ )د

 زبثً "لطب ف  ٌـ(  ٓ 709ٍكىلهْ )د ََٔزىل المؤّ لَن َئُل ٌنا اللقبء ملّ فجو هَاي اثه عطبء هللا ا 

المىه"؛ ؽٕش ٔقُه: "َلّمب ئل  الْٕـ ٕله اللٔه القُويُْ مليّ كٔيبه مٖيو هٍيُال اعزميع ثبلْيٕـ  ثيٓ الؾَيه، 

َركلّم ثؾٚورً ثعلُ   ضٕوح َالْٕـ مطوّ ملّ  ن اٍزُ ّ الْيٕـ ٕيله اليلٔه  بميً،  و يع الْيٕـ  ثيُ الؾَيه 

ٔقً، َمب علُمً؟ ئبه:  َكذ الْٕـ ٕله اللٔه َليم ه ًٍ َئبه:  فجوَوٓ  ٔه ئطت اليمبن الُٕ ؟ َمه ٌُ ٕل

ٔوّك عُاثب".
202
 

َالمبؽظ  ّن ٌنا القجو ال ٔزُارو  ٓ  زت المىبئت الْبملٕخ علّ رواه  زبة "كّهح األٍواه َرؾعخ األثيواه 

 ييٓ مىبئييت مْ الكعييت العلييٓ َالعقييو الْييبمـ الغلييٓ القطييت األ جييو َالبييُس األّييٍو ٍييٕلْ علييٓ  ثييٓ الؾَييه 

"  ٍُ ال  صو  ًٕ للقبء القُوُْ ثبلْبملٓ  ٓ مٖو علّ الورم مه َعُك  ٖل  ٕيً مٍُيُ  ثيـ" مو الىجيٓ الْبملٓ

)ٓ( للْٕـ )الْبملٓ( ثبالوزقبه لللٔبه المٖؤخ".
203
 

ئيً علٕيً. ٌَينا العٍيم  ُّ َئل اٍزىزظ ثع٘ اللاهٍٕه مه القجو المن ُه ه ٘ الْبملٓ ٍلطخ اثيه عوثيٓ َرع

مذ رَلٕمب ثأّن ئطت اليمبن ٌُ الْبملٓ، َلٌٕ اثيه عوثيٓٔعزوٗ  ّن القُوُْ  بن مغ ّٖ جوا علّ الزيا  ال
204
 .

َئل عُثً ٌنا الزأَٔل ثبلىقل ألّن اثه عوثٓ لم ٔلل لىعًَ مىٖت القطت  ٚب عه  ّن ربهٔـ اللقيبء ثيٕه اليوعلٕه 

زىيبئ٘ ميع َئيُل ٌيـ 640ٔالنْ ٔىجبٓ  ن ٔكُن َئع فبه هؽلخ القُوُْ الضبوٕخ ملّ مٖو؛  ْ  ٓ ؽيلَك ٍيىخ 

وقبُ ؽُه القطت رىبئٚب ربمب ألّن اثه عوثٓ  بن ئل مبد ئجل ملك ثَىزٕه.
205
َعبَح علّ ٌينا،  يإن القُويُْ  

                                                           
201
ف"  - ُّ  10/339، )ثبلعووَٕخ( 2لـ مبٍٕىُٕن َهاكرك ك. .م. ٛ (Tassawwuf)اوظو  ٖل "رٖ

202
 88ٓ  ، مٖو، كاه المعبهف )ك.د(2العبهف ثبهلل اثه عطبء هللا الَكىلهْ، لطب ف المىه، رؾقٕق عجل الؾلٕم مؾمُك، ٛ -

203
 24-13مؾمل ثه  ثٓ القبٍم الؾمٕوْ المعوَف ثبثه الٖجبغ، كّهح األٍواه، ٓ ٓ  -

204
 هاعع: (P. Nwyia)ٌنا المُئف ٔىَت ملّ الجبؽش البوثٓ ثُه ؤُب  -

Eric Geoggroy, De L’Influence d’Ibn Arabi sur l’école shadhilie egyptienne (époque mamelouke: premiers jalons), 

www.religioperennis.org 

205
 اوظو: -



 

   

                

 

 بن ٔعوف عٕلا  ن َتٕعخ القطت الزٓ رعُك ٙمىب  ٓ ٌنا القجو ملّ الْبملٓ ال رىَيغم ميع َتٕعيخ فيزم الُالٔيخ 

الزٓ ٔؤّ ل اثه عوثٓ  وًّ ٔؾزعظ ثٍب
206

ٌنا،  بن لكل مه العلمٕه َتٕعخ مقزلعيخ عيه َتٕعيخ اٖفيو،  . َثىبء علّ

خ. َمٍمب ٔكه ميه  ميو، ٔغيله  ّٕ -ٌَنا مب ععل الْبملٓ ٔأفن مَب خ مه اثه عوثٓ  وْبء كا ورً الوَؽّٕخ القب

واف مزجبكه ثٕه العلمٕه عُٗ الؾلٔش عيه رىيب ٌ ثٕىٍميبزالؾلٔش عه اع -ؽَت ثع٘ اللاهٍٕه
207

. َٔعٚيل 

 ُّ ه الطؤقخ الْبملٕخ  ٓ ارغبي االئزواة مه الْٕـ اثه عوثٓ،  ٍٓ رعّل الطؤقخ الزٓ َهصيذ رعيبلٕم ٌنا الّو ْ رط

 اثه عوثٓ   ضو مه  ّٔخ ٛؤقخ ُٕ ٕخ  فوِ.

َئل تٍو ٌنا الزأصو ثزعبلٕم اثه عوثٓ َثمعبٌٕم ملهٍزً مىن عطبء هللا ا ٍكىلهْ الينْ  ثيلِ معبليً الثيه 

؛ ؽٕش رطّوّ ملّ  كوح ا وَبن الكبمل مه فبه عجبهح الَٕل الكبمل، َاٍيزقل  عوثٓ  ٓ  زبثً "لطب ف المىه"

ثْكل مزُارو  لمخ الجوىؿ الزٓ رعُك ملّ َتٕعخ الوٍُه  يٓ الٍُيبٛخ ثيٕه هللا َالىيبً  ميب ريُارو للٔيً الؾيلٔش 

ه  عيب  عه وظؤخ َؽلح الُعيُك. َئيل رعيّيى ريأصٕو ملهٍيخ اثيه عوثيٓ َالقُويُْ  يٓ ّيُٕؿ الْيبملٕخ ميه فيب

ٌيـ(. َليئه  807ٌـ( َاثىً علٓ َ يب )د 765الطؤقخ الُ ب ٕخ المزعّوعخ مه الْبملٕخ َعلّ ه ٍٍب مؾمل َ ب )د 

 بن  كوٌمب الُٖ ٓ ٔىلهط  ٓ مٛبه فٜ اثه عوثٓ،  إوٍّمب لم ٔؤلّعب ّيوَؽب لكزجيً، َليم ٔين وا اٍيمً مالّ  ّن ميب 

ة "األىه" زجبي َٔزىل ملّ  لَعزً اٍزىبكا  ٍبٍّٕب؛  كزب
 
ّٔ  لَعٓ   لمؾمل َ ب، َمن  بن ّوؽب ألٍمبء هللا،  إوًّ و

ٔؾزنْ ثزعبلٕم اثه عوثيٓ ثٖيعخ علٕيخ. َٖٔيعً الىبّيو  يٓ رقلٔميً لٍينا الكزيبة ثبعزجيبهي ٔىزميٓ مليّ رٕيبه َؽيلح 

ه رييأصو الكبرييت  ُّ الُعييُك. َالمبؽييظ  ّن ٌيينا الييىٔ َٔييزقل  المٖييطلؾبد العلَييعٕخ ثبوزظييب  ليينلك مييه المزٖيي

مٖىّعبد  رجبل اثه عوثٓ، مضل القُوُْ النْ ّوػ  زت  ٍزبمي ثألعبت  لَعّٕخ مْبثٍخث
208

. َئل  بن  ثُ المُاٌت 

ّْ مليّ اثيه عوثيٓ، َميه  ّيّل الميلا عٕه 882ثه ىرلان )د  ٌـ(  ؽل ممضّلٓ الطؤقخ الُ ب ٕخ المبوثٕخ ما مٕل ئُ

عىً
209
 ا العىُان.َلً  زبة "الزغلٕبد" النْ ٔنّ و ثكزبة الثه عوثٓ ثٍن 

 ( ثىْيو رعيبلٕم اثيه عوثيٓ  يٓ 1565ٌيـ/973َ ٓ القون العبّيو للٍغيوح ئيب  عجيل الٌُيبة الْيعواوٓ )د 

ف ّيبملٓ  ٍيٍم ميه فيبه  زجيً  يٓ رقؤيت  زيبثٓ "العزُؽيبد المكٕيخ"  ُّ مٖو. َالْعواوٓ  قٕيً ّيب عٓ َمزٖي

                                                                                                                                                                                              
 Richard J.A. Mc Gregor, Sanctity and mysticism in medieval egypt: the wafa sufi order and the legacy of Ibn Arabi, 

State University of New York Press, washington, 2004, p.31 

206
 اوظو: -

M.Chodkiewicz, Le sceau des Saints, Paris, 1986, p. 173 

207
 ، الموعع المن ُه.Geoffroyهاعع ئُا وَْ  -

 
 2006مؾمل َ ب،  زبة األىه، رؾقٕق عبٕم الكٕبلٓ، ثٕوَد، كاه الكزت العلمٕخ،  -

208
 اوظو: -

 Richard, Sanctity and mysticism, ibid, p. 76 

209
 7/66الَقبَْ، الُٚء البمع، ثٕوَد )ك.د(  -



 

   

                

 

َ" ُٖٓ الؾكم" مه عبّمخ الىبً
210

بملٓ َرعيبلٕم اثيه عوثيٓ َثيوى . َؽبَه  ٔٚب عقل الٖلخ ثيٕه رعيبلٕم الْي

ك بعً عه اثه عوثٓ مه فبه  زبثً "الكجؤذ األؽمو  ٓ ثٕبن علُ  الْٕـ األ جيو"،
211
ٌَيُ ثمضبثيخ مىزقجيبد  

ميه  زيبة افزٖيو ثييً الْيعواوٓ "العزُؽيبد المكٕيخ" ٍييمبي "ليُائؼ األويُاه القلٍيٕخ"، َلّمييب  يبن الْيعواوٓ مييه 

ٍٕمل  عب  ملهٍزً؛ لنلك  لعٕىبي ٔزوعم للقُوُْ  يٓ "الطجقيبد الكجيوِ" الملا عٕه عه اثه عوثٓ،  إوًّ لم ٔكه ل

َٔزوؽم علًٕ، َٔن و  وًّ ٕبؽت اثه عوثٓ، َ ن لً رعَٕوا للعبرؾخ َمؤلعبد  فوِ.
212
 

َمييه  ٌييّم األمضلييخ علييّ اؽزعييبء  ٌييل المبييوة ا ٍييبمٓ ثييبثه عوثييٓ َملهٍييزً، مؽٕييبء األمٕييو عجييل القييبكه 

س الْٕـ األ جو مه فبه رقلٔم كهًَ عيه ثعي٘ مؤلعبريً مصيو اوزقبليً مليّ كمْيق.  ( لزوا1883الغيا وْ )د 

َئل  عبك وْو "العزُؽبد المكٕخ" الثه عوثٓ. َمه  ثوى رغلٕبد رأصٕو القُوُْ  ٓ األمٕو عجل القبكه الغيا وْ 

قُوُْ ٙمه ّوؽً ه"هٍبلخ البٕت" لٖله اللٔه ال -ٌـ( النْ  بن ئبكهْ االوزَبة ّبملٓ الَلُو 1300)د 

المُئف الضبمه َالَزٕه َصبصمب خ مه  زبثً "المُائف الوَؽٕخ َالعُٕٙيبد الَيجُؽٕخ"
213

. َٔجيلَ  وّيً ال عبئيخ 

لٍني الوٍبلخ ثكزبة "معزبػ البٕت" للقُوُْ
214

ٌني الوٍبلخ عليّ  كيوح َؽيلح الُعيُك َوظؤّيخ ا وَيبن  . َرلَه

الكبمييل المَييزلٍمخ مييه ملهٍييخ اثييه عوثييٓ. َلييٌٕ مييه المَييزبوة  ن ٔزييأصّو األمٕييو عجييل القييبكه ثييبثه عوثييٓ 

َثبلقُوُْ؛  قل وعبي االٍزعمبه العووَٓ فبهط الغيا و،  بٍزقّو  ٓ ثبك الْب ، صم  ئب   ٓ ملٔىيخ ثُهٍيب الزو ٕيخ 

َمصو ملك ثل   زبثخ "المُائف" َ ئب   ٓ عُاه مل ه الْٕـ اثيه عوثيٓ مليّ  ن ريُ ّٓ، َك يه ثغيُاه  .1855عب  

ئجوي. َٔعّل  زبة "المُائف" معبكح مؽٕبء الثه عوثٓ من مه ؽٕش المَب ل المبَها ّٕخ َالكبمّٕخ المؾُهٔخ  َ مه 

 اؽً  بلقُوُْ َالكبّبوٓ.وبؽٕخ مٖطلؾبرً،  كلٍب ممبصلخ لمب ٔزُ ّو  ٓ  زبثبد اثه عوثٓ َّو

َئل  ٍٍم  زبة "المُائف"  ٓ وْو رعبلٕم اثه عوثٓ ال  ٓ الجللان العوثٕيخ َا ٍيبمٕخ  ؾَيت، َموّميب  يٓ 

 ( الميبلكٓ الْيبملٓ، َاوزقيل ٌينا 1930 َهَثب  ٔٚب. َمه  ٍّو مه رأصّوَا ثً الْيٕـ عجيل الوؽميبن عليِٕ )د 

المعوَف ثبٍم الْيٕـ عجيل الُاؽيل  (René Guénon)ٓ هوٓ ئبوُن الزأصٕو ملّ  َهَثب مه فبه رلمنًٔ الُٖ 

                                                           
210
 اوظو: -

Michael Winter, Society and Religion in Early Ottoman Egypt: Studies in the Writings of Abd al Wahhab al-sha’rani, 

New Brunswick, NJ Transaction books, 1982 

211
 1998ؽققً عجل هللا مؾمُك مؾمل عمو، ثٕوَد، كاه الكزت العلمّٕخ  -

212
القُوُْ الُٖ ٓ هؽمً هللا ٕيبؽت اثيه عوثيٓ ليً رعَيٕو العبرؾيخ  يٓ مغلّيل َليً مؤلعيبد  فيو، عيبُ وٕعيب ٍَيزٕه  ٔقُه الْعواوٓ: "َمىٍم الْٕـ مؾمل -

مجزليّ ثب وكيبه ٍىخ، َمبد ٍىخ اصىزٕه ٍَجعٕه ٍَزمب خ ثقُوٕخ َ َّٕ  ن ٔىقل ربثُرً ملّ كمْق ٔل ه عىل الْٕـ مؾٓ اللٔه ثه عوثٓ ّٕقً  لم ٔزعق َ يبن 

 (www.al-mostafa.com))وَقخ الكزوَوٕخ ثمُئع مكزجخ المٖطعّ  292-291هللا عىً" الطجقبد الكجوِ، ٓ  علًٕ ملّ  ن مبد هٙٓ

213
ٕيوَد، كاه األمٕو عجل القبكه ثه مؾٕٓ اللٔه الغيا وْ، المُائف الوَؽٕخ َالعُٕٙبد الَجُؽٕخ، رؾقٕق عبٕم مثوإٌم الكٕيبلٓ الؾَيٕىٓ الْيبملٓ، ٛ ث -

 495-489 ، ٓ 2004ٓالكزت العلمٕخ، 

214
ُويُْ، ىعٕم فىْبَْ، ّوػ هٍبلخ البٕيت لٖيله اليلٔه القُويُْ، ميزه  زيبة المُائيف لامٕيو عجيل القيبكه الغيا يوْ، الىيلَح اللَلّٕيخ األَليّ ؽيُه الق -

2008 ٓ ،296. 



 

   

                

 

ف األَهَثٓ َمه   ضو المزأصّؤه ثبثه عوثٓ مه فبه مب  زجً. َرأصو ثبثه عوثٓ  ُّ ٔؾّٕ، ٌَُ  ؽل  عب  الزٖ

ف مْٕيبه  بلَيبن  ُّ ، َاٍيمً ا ٍيبمٓ مٖيطعّ عجيل العئيي )د (Michel Vâlsan)َثبلقُوُْ  ٔٚب المزٖ

ّٕـ الطؤقخ الْبملٕخ ثجبهٌٔ. َ يبن ٔميبهً ٛقيًُ اليأَيخ الْيبملٕخ  يٓ ريُوٌ ثعيل  ن ريوّكك   (، 1974ٌَُ

ف "هٍيبلخ الزُعييً األريم" ُّ علٍٕيب ٌيُ َ رجبعيً عليّ ميلِ ٍييىُاد. َئيل ريوعم ٌينا المزٖي
215
 (l’épître sur 

l’orientation parfaite) عىييبء  ييٓ لٖييله الييلٔه القُوييُْ َعلّييق علٍٕييب. َ ييبن رييوعم ئجييل ملييك  زييبة "ال

المْبٌلح"
216
َالغلٔو ثبلين و،  (Le livre de l’extinction dans la contemplation)للْٕـ اثه عوثٓ  

خ مىٍب المورجطخ ثبلطؤقخ الْبملٕخ، ال ٔياه ٔلهً  ٍٕب  زبة  ّٕ  ّن علكا مه الموا ي الُٖ ٕخ  ٓ المبوة، َفب

"العُٖٓ" َ"العزُؽبد المكٕخ" الثه عوثٓ.
217
 

 في الىقشثىذيح وغيشها مه الطشائق الصىفيحأثش القىوىي  -2

رعزجو الىقْجىلٔخ مؽلِ الطوا ق الُٖ ٕخ الزٓ  علىذ كعمٍب لزعبلٕم ملهٍخ اثه عوثٓ َالقُوُْ الُٖ ٕخ؛ 

 ُٖٓ الؾكم" الثه عوثٓ "لنلك  لّف  عبمٍب مٖىّعبد رْوػ  زت اثه عوثٓ  َ  زت ربمٕني مه ملك ّوػ 

ٌـ(.  مب  لّعيُا  زجيب  يٓ مٔٚيبػ ثعي٘ المجيبك  األٍبٍيّٕخ الزيٓ رقيُ  822بهٍب )د ثبلعبهٍٕخ للىقْجىلْ فُاعخ ث

خ مجل  َؽلح الُعُك. ّٕ ف العلَعٓ ثقٕبكح اثه عوثٓ َٕله اللٔه القُوُْ، َفب ُّ علٍٕب ملهٍخ الزٖ
218
 

. َئيل َٔعّل عجل الوؽمبن الغبمٓ مه  ٍّو ُّٕؿ الطؤقخ الىقْجىلٔخ النٔه افزوئٍم رأصٕو رعبلٕم ٕله اللٔه

ٍلك الغبمٓ ٌني الطؤقخ علّ الْٕـ الكبّبوْ. َلّمب رُ ٓ ّٕقً رُلّّ الغبمٓ ه بٍيخ الطؤقيخ
219

، َ ريّم  زبثيً 

ٌيـ. ٌَيُ رقؤجيب الييمه الينْ  يبن َائعيب  ٕيً رؾيذ ريأصٕو  863"وقل الىُٖٓ  ٓ ّيوػ وقيِ العٖيُٓ" ٍيىخ 

 (، ٌَُ رلمٕن  ؽل  ٕؾبة ّبي وقْجىل.ٌـ895الْٕـ عجٕل هللا الَموئىلْ الىقْجىلْ الملقّت ثبألؽواه )د 

اػ اٖفؤه للعٖيُٓ ميه ربمينح ََٔزىل ّوػ الغبمٓ لعُٖٓ الؾكم ثٖعخ  ٍبٍٕخ ملّ القُوُْ َالْوّ 

 اثه عوثٓ َالقُوُْ  بلغىلْ َالقٕٖوْ. 
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 Etudes tranditionnelles LXVII, 241-2 8 ٓ مغلخ  1966وْود ٍىخ  -

216
 1961وْو ٍىخ  -

217
 اوظو: -

Seyyed Hossein Nasr, The Garden of Truth, Harper collins, U.S.A. 2007 p. 217 
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ٌييـ(  قييل  لّييف  زبثييب ثعىييُان "البمعييخ العوّييٕخ  ييٓ مَييألخ َؽييلح الُعييُك"، 1126اوظييو مييضب رييب  وقْييجىل ثييه عطييبء هللا اللكٍىييُْ الٍىييلْ الؾىعييٓ )د  -

 1/813الجبلاكْ، ٌلٔخ العبه ٕه 
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 92، ٓ 2009، ثٕوَد، المؤٍَخ الؾلٔضخ للكزبة، 1لطؤقخ الىقْجىلٔخ َ عبمٍب، ٛمؾمل  ؽمل كهوٕقخ، ا -



 

   

                

 

َٖٔييف الغييبمٓ  ييٓ ّييوؽً القُوييُْ ثبلْييٕـ الكجٕييو َالْييٕـ الكبمييل؛  ّمييب اثييه عوثييٓ،  ٕٖييعً ثبلْييٕـ 

األ مل
220

ؾٕل عليّ عيلك ميه مٖيىّعبرً مضيل "العكيُو" َ"رعَيٕو العبرؾيخ" َثعي٘ هٍيب لً. ََٔيزعٕل ثعي٘ . َٔ

  ٛوَؽبرً األٍبٍّٕخ المزعلّقخ ثُؽلح الُعُك َا وَبن الكبمل َالؾٚواد القمٌ.

َرُإل رأصّو  عب  الىقْجىلٔخ ثبلقُوُْ  ٓ العُٖه البؽقخ؛  قل َئعىب مضب عليّ ّيوػ لكزيبة "العكيُو" 

ٌـ( َٕعً المؾجٓ  ٓ  زبثيً "فبٕيخ األصيو  يٓ  عٕيبن القيون 1046للَٕل  ٍعل الجلقٓ الىقْجىلْ )د  للقُوُْ

ف. ُّ ُّ  عجً  ٓ علم الزٖ الؾبكْ عْو" ثأوًّ ّوػ ٔلّه علّ عل
221
 

ٌييـ( مييه  ّييٍو ّييُٕؿ الىقْييجىلٔخ 1144َ ييٓ القييون الضييبوٓ عْييو للٍغييوح،  ييبن عجييل البىييٓ الىبثلَييٓ )د 

هٍخ اثه عوثٓ َالقُوُْ. َئل رغلّّ مليك ميه فيبه  زبثيً "عيُاٌو الىٖيُٓ  يٓ ؽيّل الملا عٕه عه رعبلٕم مل

 لمبد العُٖٓ الثه عوثٓ"، َئل ٛجع ٌنا الكزبة  ٓ القبٌوح َعلّ ٌبمًْ ّوػ آفو ألؽل  عب  الىقْيجىلٔخ 

مجيلم َؽيلح النٔه رأصّوَا ثبلقُوُْ ثْكل  جٕو َعلٓ ٌيُ ّيوػ الغيبمٓ. َ يبن الىبثلَيٓ ميه  ّيّل الميلا عٕه عيه 

الُعُك. َئل  لّف  ًٕ  زبثٕه ٌمب "الظّل المملَك  ٓ معىّ َؽلح الُعيُك" َ"مٔٚيبػ المقٖيُك ميه معىيّ َؽيلح 

 الُعُك".

ٌـ(  زبة "معزبػ البٕت للقُوُْ" ثبعزجبهي ميه 1250ٌـ، م و  ؽمل الىقْجىلْ القبللْ) د 13َ ٓ القون 

القوَن الضبصخ األَلّ للٍغوح ٕيله اليلٔه القُويُْ ٌم  زت المزُٖ خ، َثٕه  ن مه  جبه األَلٕبء ثعل 
 

. َثيوى 

وقْجىلْ آفو  ٓ ٌنا القون مزأصوا ثبثه عوثٓ َربمٕني، ٌَُ الْٕـ ٍلٕمبن ثيه فُعيخ مثيوإٌم ئيجبن الؾَيٕىٓ 

ٌـ (، َئل  ئب  ٌنا العقٕيً الؾىعيٓ المىزَيت 1294المْزٍو ثجبثب فُاعخ ثه مثوإٌم ثه مؾمل القىلَىْ الجلقٓ )د

لّ الطؤقيخ الىقْيجىلٔخ  يٓ ملٔىيخ ئُوٕيخ صيبس ٍيىٕه ٍَيزخ  ّيٍو، وَيـ  ٍٕيب ثىعَيً  زيبثٓ "العزُؽيبد المكٕيخ" م

َ"العُٖٓ" مه الىَـ الزٓ  بويذ ثقيّٜ مؤلّعٍيب مؾٕيٓ اليلٔه ثيه عوثيٓ، ٌَيٓ  زيت  بويذ مؾعُتيخ ثبلمكزجيخ 

ف  ُّ  زبة َاؽل مٍُُ  ثيـ"ٔىبثٕع الميُكح الكب ىخ  ٓ مقجوح الْٕـ ٕله اللٔه القُوُْ. َئل َٕلىب مه ٌنا المزٖ

لنَْ القوثّ".
222
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اوظو ّوػ الغبمٓ علّ العُٖٓ علّ ٌبمِ ّوػ عجل البىٓ الىبثلَٓ "ّوػ عُاٌو الىُٖٓ  ٓ ؽّل  لمبد العُٖٓ"، مٖو، المطجعخ العيبموح  -

 1/71ٌـ، 1323الْوئٕخ 
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 1/403المؾجٓ، فبٕخ األصو،  -

 17،18،29، ٓ 1997الىقْجىلْ القبللْ، عبمع األُٕه األَلٕبء َ َٕب ٍم،رؾقٕق  كٔت وٖو اللٔه، ثٕوَد،مؤٍَخ االوزْبه العوثٓ،ـ  ؽمل 3
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 http://shiaonlinelibrary.coاوظو وَقخ ملكزوَوٕخ مىً علّ المُئع  -

 ٌـ.1308ٌـ َرُعل وَقخ ؽغؤخ مطجُعخ  ٓ ملٔىخ مٍْل ٍىخ  1302ٍىخ جُه ىَئل ٛجع ٌنا الكزبة ثبٍط

http://shiaonlinelibrary.co/


 

   

                

 

َئل افزوّ رأصٕو ٕله اللٔه القُوُْ ٛوا ق ُٕ ّٕخ  فوِ، مه ئجٕيل الطؤقيخ القلُرٕيخ
223

. َٔظٍيو مليك 

مه فبه ئٕب   ؽل ُّٕؿ ٌيني الطؤقيخ ٌيُ عضميبن ثيه الَيٕل  يزؼ هللا الْيمىٓ الوَميٓ الْيٍٕو ثيآد ثيبىاكْ )د 

لّ رعَٕو العبرؾخ ٍَمٍب ثـ"موآح  ٍواه العو بن علّ معغبى الجٕبن"، َليً  ٚيب عيه ٌـ( ثكزبثخ ؽبّٕخ ع1102

ف ميه المقزيلٔه ثزعيبلٕم ملهٍيخ اثيه  ُّ ملك "مٖجبػ البٕت  يٓ ّيوػ معزيبػ البٕيت" للقُويُْ. َٔعيّل ٌينا المزٖي

َػ الجٕيبن" عوثٓ َربمٕني. ٍَبه علّ وعٌ المَلك مٍمبعٕل ؽقٓ الجوٍُْ القلُرٓ؛  قل  ؽبه  ٓ رعَيٕوي "ه

علّ الْٕـ القُوُْ، َ زت هٍبلخ "الؾٚواد القمٌ ا لٍّٕخ" ثلا مه فبلٍب مزأصّوا ثأعب  ملهٍخ اثيه عوثيٓ 

خ. ّٕ  عبّمخ، َثبلقُوُْ َ زبثً "معغبى الجٕبن" ثٖعخ فب

مٍب، َئل امزّل رأصٕو القُوُْ  ٓ العٖو الؾلٔش ملّ علح ٛوا ق ُٕ ٕخ مىٍب الزٕغبوّٕخ؛  قل َعلوب  ؽل  عب

ٌـ( ٔؾٕل علّ  زبة "معغبى الجٕيبن" للقُويُْ  يٓ مٖيىَّعً "هميبػ ؽيية 1280ٌَُ عمو ثه ٍعٕل العُرٓ )د 

الوؽٕم علّ وؾُه ؽية الوعٕم"، َٔعزجو ٕبؽت ٌنا الكزبة مه  ثوى علمبء روة م ؤقٕب َمغبٌلًٔ؛  قيل ئيب  

مىييبٛق َاٍييعخ مييه ؽُٙييٓ وٍييو  ثؾو ييخ مٕييبؽّٕخ  جٕييوح ٌييل ذ ملييّ وْييو ا ٍييب ، َمؽٕييبء هَػ الغٍييبك  ييٓ

الَىببه َالىٕغو.
224
 

 ( ّييٕـ الطؤقييخ القبكهٔييخ الكَييىياوٕخ  ييٓ 1978َعييبَح علييّ ملييك  ؽييبه مؾمييل الكَييىيان الؾَييٕىٓ )د 

 العواّ علّ "معغبى الجٕبن" للقُوُْ  ٓ ثع٘  زبثبرً.
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ّيوح  يٓ رىَت ٌني الطؤقخ الُٖ ٕخ ملّ مؾمل ثه  ؽمل القلُرٓ. ٌَُ مه   ّمخ الُٖ ٕخ  ٓ فواٍيبن. َئيل اّكعيّ  وّيً  فين ٛؤقزيً ميه الىجيٓ )ٓ( مجب -

ف عيه مثيوإٌم الياٌيل صيم اٍيزقّل ثطؤقزيً. َئيل  الٕقظخ ال  ٓ المىب . َالقلُرٓ وَجخ ملّ القلُح الُٖ ٕخ. َ بن ُّ مه  رجيبل الطؤقيخ الَيٍوَهكٔخ. َ فين الزٖي

 ٌـ.986رُ ّٓ  ٓ مٖو ٍىخ 
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اعزجود ٕله اللٔه القُوُْ ثمضبثخ ئل ٔكزعٓ الجبؽش المَزعغل َالمزَول ثزوكٔل مب م ورً كهاٍبد  ضٕوح 

الىبئل َالُهٔش لزعبلٕم ّٕقً مؾٕٓ اللٔه ثه عوثٓ، ٌَُ ممن مغّوك عَو مّود علٕيً  زيت الْيٕـ األ جيو، َليم 

ٔىزظ عه َتٕعخ الٍُبٛخ ٌني ٍُِ ّوَػ رعٕل موزيبط   كيبه الْيٕـ َمجبك يً َمُائعيً، مالّ  ّن الجبؽيش المزيأوٓ ال 

عىلمب ٔزعمق  ٓ كهاٍخ آصبه الْٕـ ٕيله اليلٔه َالؾلقيخ الزيٓ  ؽبٛيذ ثيً ميه ربمٕيني  ٔكزعٓ ثٍني األؽكب ؛ ألوً

َ ٕؾبثً َمعبٕؤً، ٔيلهو ؽزميب  ن القُويُْ   جيو ميه  ن ٔكيُن مغيّوك وبئيل مقلّيل، َ وّيً ئيّل  مٙيب بد علٕليخ 

قً  يٓ عيّلح للمعو خ الٖيُ ٕخ َالعلَيعٕخ ٌيٓ  ٌيل ألن ريلهً، َ وّيً  يبن ؽؤٖيب عليّ مثيواى اٍيزقبلً عيه ّيٕ

ثٍينا  ثؾميل هللّا  - ئيل ؽٖيل"َ مُاٙع مه  زجً، مه ملك مضب مب ٔقُلً  ٓ  زبثيً القيبٓ ثزأَٔيل ٍيُهح العبرؾيخ:

، َمُا قخ لْٕقىب ا مب  األ ميل هٙيٓ هللّا عىيً، ؽٕيش ئيون الكيب  عليّ ٍيّو الجلأيخ ثيبلكب  القله رىجًٕ لكل وجًٕ

ْؽمه   م  هللاَّ  الوَّ َْ ٕم  َاٍزعزؾً ثٍنا اللَبن، صم ثّٕه ثعل ملك مب ئّله هللّا لً ثٕبويً.علّ ٍّو ث  ؽ  َلعميو هللّا ليم  ئٖيل  الوَّ

 ملك، ثل َئع ٌنا الكب  َالمُا قخ َالزورٕت كَن رعّمل، َموّمب رىجٍّذ لً  ٕمب ثعل،  ْكود هللّا ٍجؾبوً علّ ملك.

َٔيٕوح لْٕـ هٙٓ هللّا عىيً َال رٕيوي ماّل  لميبد َ ٍججً  وّٓ مب رّٖلٔذ لىقل  ب   ؽل  ٓ ٌنا الكزبة، ال ا

 فطوٌب الؾق ثبلجبه كَن ئٖل َرعّمل  ٓ عملخ مب َهك مه وعؾبد َعُكي"،
225
َثوىد ٌني الىيعخ االٍزقبلٕخ  

 نلك مه فبه  زبة "العكُو"؛ ؽٕش ٔقُه  ٓ مقّلمزً:" لم  ٍزْوػ مه ٌنا الكزبة علّ مىْئً هٙٓ هللا عىً 

ّٓ ثجو زً  ن هىئىٓ مْبه زً  ٓ االٛبل علّ مب اٛلع علًٕ َاالٍزْيواف ٍُِ القطجخ ال رٕو  لكه مّه هللا عل

َهاثطيخ مارٕيخ ٔعٖيمىٓ  ٕميب  علّ مب  َٙيؼ للٔيً َاألفين عيه هللا كَن َاٍيطخ ٍيججٕخ ثيل ثمؾي٘ عىبٔيخ ملٍٕيخ

" َهكي
226
.
 

طجييخ  زييبة ٌَكيينا  ييإّن الْييٕـ ٕييله الييلٔه ٔقييّو  ّن عبئييخ الزجعٕييخ للْييٕـ رُئعييذ عىييل ّييوؽً لق

"العُٖٓ"، َ ّمب مب ٍُِ ملك  يإّن ٕيلزً ثْيٕقً، اهرقيذ مليّ كهعيخ المْيبه خ  يٓ المعو يخ َ يٓ االٍيزىزبط. 

يؾب ألٍيواه ثعي٘ األ كيبه، َمزّمميب ليجع٘ المعيبوٓ َاٖهاء َمَزكْيعب لقجبٔيب اليىٔ  ّٙ ٌَكنا  بن القُوُْ مُ

 َ عمبّ ٕبؽجً النْ فجوي القُوُْ ُٛٔب.

َئل رغلّذ اٍزقبلٕخ القُوُْ عه ّٕقً مه فبه  ضٕو مه المَب ل، مىٍب  وًّ َربمٕني   ضيو ارٖيبال َرعلقيب 

ثبلعلَعخ مه اثه عوثٓ،  لئه  بن اثه عوثٓ ال ٔظٍو رأصوا َاٙؾب ثعلَعخ اثه ٍٕىب،  يإّن ٌينا األصيو ٍيٕزأّ ل ثعيل 

ٍبرً مع وٖٕو اليلٔه الطٍُيٓ عيه معو يخ مُد اثه عوثٓ ثعٚل عٍُك ٕله اللٔه؛  قل  ْف مه فبه موا

معٖلخ ثكزبة اثه ٍٕىب "ا ّبهاد َالزىجٍٕبد"، َ نلك ثْوػ للطٍُيٓ علٕيً. َرمضّيل ٌيني المواٍيبد ميع  ؽيل 
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 4، العكُو، ٓ القُوُْ -



 

   

                

 

 جبه ممضلٓ  لَعخ اثه ٍٕىب لجىخ مٙب ٕخ مىؾٍب الْٕـ ٕله اللٔه لزعبلٕم ملهٍخ اثه عوثٓ؛  قل ٍعّ مه فبلٍب 

العقلٕخ للعبٍعخ َٛؤقخ الكْف الُٖ ٕخ. ٌَكنا  ٍٍم القُوُْ  ٓ رإٌٍٔ ملهٍخ   ضيو ملّ الميط ثٕه الطؤقخ 

رْجعب ثبلعلَعخ اٍزمّود رعبلٕمٍب مه فبه  زجً َربمٕني، َوب َذ عه ٛؤقٍم رأصٕواد ملاهً ُٕ ٕخ َ لَعٕخ 

للٔه القُوُْ ٌٓ عؤقخ، مضل ملهٍخ ا ّواّ للٍَوَهكْ. َلعّل القُٖٕٕخ الزٓ ارَمذ ثٍب مؤلعبد ٕله ا

الزييٓ  ٌلزٍييب لزكييُن ماد  عييل َرييأصٕو ئيئُٕه؛  ييل عذ  ضٕييوا مييه العلمييبء ملييّ ّييوؽٍب َالزعلٕييق علٍٕييب، ٍَييغلذ 

ؽُٚهٌب  ٓ الملاهً العبهٍٕخ َالزو ٕخ ثْكل فبٓ،  مب  بن لٍب  صوٌب الغلٓ  ٓ  زت المزُٖ خ، َ ٓ  ضٕو 

ملّ القُه من  زجيً ئىّىيذ َٙيجطذ، ٍَيّٕغذ ئيواءاد  عٕيبه  مه الطوا ق الُٖ ّٕخ مضلمب ثّٕىب. ٌَنا مب ٔؤكْ ثىب

 مه العلمبء لكزت اثه عوثٓ.

َمب  بن ٌنا لٕزؾقّق لُ ال عمليخ ميه العُاميل المزٚيب وح مىٍيب كَه ربمٕين القُويُْ الينٔه ريأصّوَا ثلهٍَيً 

 العُٖه المزعبئجخ.َثكزجً، َهّككَا مٖطلؾبرً َمعبٌٕمً َرعبلٕمً، َ ٍٍمُا  ٓ وْوٌب ملّ  مب ه ئٖٕخ َعجو 

ل ربمٕني َاوزمب ٍم ملّ صقب بد َ عواّ مقزلعخ كَه  ٓ ٌنا،  ٚب عه اىكَاعٕخ اللّببد الزٓ  ُّ َئل  بن لزى

  بوُا ٔكزجُن ثٍب آصبهٌم، ٌَٓ العوثّٕخ َالعبهٍٕخ.

َمه ٌني العُامل  ٔٚب، ئٕب  القُوُْ ثزطئُو  ضٕيو ميه آهاء ملهٍيخ اثيه عوثيٓ َرُٙيٕؾٍب عليّ ريواه 

ؽييلح الُعييُك، ثييل من ثعيي٘ ٌييني اٖهاء ٔعييُك العٚييل ملييّ ٕييله الييلٔه  ييٓ مكفبلٍييب.  ؾَييت الجبؽييش ّييزٕك َ

(Chittick إن اثه عوثٓ  ضٕوا مب ُٕٔف  ٓ المٖبكه ا ٍبمٕخ ثأوًّ مىْئ مجلم َؽلح الُعُك مع  ن ٌيني  ،)

ه مه  كفل ٌني العجبهح  ٓ وظوي ٌُ ٕيله الي َّ لٔه القُويُْ، صيم ريُارو م وٌيب العجبهح رٕو من ُهح  ٓ  زجً. َ 

للِ ععٕف اللٔه الزلمَبوٓ رلمٕن القُوُْ
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. َالظبٌو  ّن مه  ٌّم رغلٕبد ٛوا خ القُوُْ َمٙيب برً رعبمليً ميع 

 ضٕو مه المٖطلؾبد؛  مٖطلؼ الزعٕه عليّ ٍيجٕل المضيبه اٍيزقلمً اثيه عوثيٓ  ؽٕبويب لكىّيً  ٙيؾّ مٖيطلؾب 

ي.  ّمب مٖطلؼ الغبء َاالٍزغبء،  ٕجلَ  ّن القُويُْ ععيل اٍيزقلامٍمب مٍّمب مه فبه  زبثبد القُوُْ َربمٕن

مزييُاروا.  ّمييب مٖييطلؼ الُاؽلٔييخ،  قييل ثييل  ُٔٙييع  ييٓ رقبثييل مييع مٖييطلؼ األؽلٔييخ مييه فييبه  زبثييبد القُوييُْ 

َالعوربوٓ
228

. َ ٓ  زبة "الىُٖٓ" مضب، وغل مفٕوح مه المٖطلؾبد الزٓ ركْف ؽَت مؾقق ٌنا الكزيبة 

 علٔل المطلق  َ  كوي مٛبّ الناد البٌٕخ كَن مٕل ملّ رْجًٕ  َ رغَٕم  َ ؽلُه  َ ارؾبك.عه ارغبي 
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- W. Chittick, Imaginal worlds, 1994 
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 اوظو: -

Sachiko Murata, W. Chittick, chinese gleams of sufi light, p229 



 

   

                

 

ف اثيه  ُّ َمب وَزقلًٖ  ٓ القزيب   ن القُويُْ  ٍيٍم ميع ّيٕقً َربمٕيني  يٓ ععيل الزٖيُف عبّميخ، َرٖي

ميبد الزعليٕم اليلٔىٓ  يٓ ثيبك  يب ُّ مب مه مق ُّ خ، ٙمه العلُ  الوٍمٕخ الزٓ  بوذ مق ّٕ هً َرو ٕيب.  ميب عوثٓ فب

 ٍٍم  ٓ االهرقبء ثبلزُٖف مه مغّوك معبهف ٔطبّ علٍٕب الجعل األفبئٓ ملّ معو خ وظؤخ ممزيعخ ثبلعلَعخ، 

َ ٍٍم  ٔٚب مه فبه المكبوخ الزٓ  بن ٔزمزّع ثٍب للِ الؾكب   ٓ مىؼ ُّٕؿ الزُٖف مكبويخ هٍيمٕخ  يٓ اللَليخ 

 ٍبمٓ.علّ فبف مب عو زً الؾو خ الُٖ ٕخ  ٓ البوة ا
229

 

َالظبٌو  ّن الزَول  ٓ الؾكم علّ القُوُْ، مضلمب  عل اثه رٕمٕيخ ليٌٕ ٍيُِ عبميخ عليّ ٍيُء العٍيم ليً. 

َاألمو  ٓ الؾكم علًٕ  مب ئبه الىبثلَٓ  ٓ ّٕقً،  إّن ثعي٘ مٖيىّعبرً، معٍيُ  اليىٔ َالمعىيّ َمُا يق لاميو 

ن  ٌيل الكْيف َالجيبٛه، َميه ليم ٔطليع عليّ ا لٍٓ َالْول الىجُْ، َثعٍٚب فعٓ عه مكهاو  ٌل الظيبٌو كَ

 المعىّ الموا  ٔغت علًٕ الَكُد  ٓ ٌنا المقب .
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