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(transcendence)

(unity of being)(immanence)

(monism) 

 

 

−−

الفكرٌة رحلتً

 

   

 

−−

المصطلحات  معجم

الصوفٌة
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 ، 

 كولٌردجوً ابن عرب فكر فًوحدة الوجود محورٌة فلسفة 

فصوص الحكم الفتوحات المكٌة

التدبٌرات 

هللا الحسنى أسماءوكشف المعنى عن سر إصالح المملكة اإلنسانٌة فًٌة اإلله

األشواقوترجمان ،
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اإلسالمً

 العربً

فتوحات

فتوحات

 

فتوحات
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،  الفتوحاتاألسرارباب

فتوحات
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Biographia  Literaria) ) سٌرة أدبٌة

peace of God
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ةالغنائٌ البالد

" 

(254

−−

 العالقة بٌن الخلق و الخالق :و الطبٌعة الكونمفهوم 
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الفصوص

 

(Ode)
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 : ذلك المخلوق الربانىاإلنسان 

 

فتوحات

التدبٌرات اإللهٌة )

فصوص 

 الفصوص

الفصوص
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(Macrocosm)

(microcosm)

فتوحات
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 اإللهًالحب باهلل و  اإلنسانعالقة 

فصوص

 „ 

 

‛
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ًسالماإل

فتوحات 

الفتوحات

 

 

فتوحات  
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فتوحات

فتوحات

original sin)

الرومانتٌكٌة
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المالح

 عٌن الرؤٌة و رؤٌا العٌن :الخٌال
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اإلسالمً

ًسالماإل

 سٌرة أدبٌة

فتوحات
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unity in multiplicity 

سٌرة أدبٌة

 

 ...اوختام  
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Abstract 
On the Connection between God, Man and the Universe: The Unity of 

Existence in Muhyid Din-Ibn Arabi and Samuel Taylor Coleridge 

By Jehan Farouk Fouad 

This paper draws a comparison between Eastern Sufism and English 

Romanticism, highlighting the relation between the creator and the created 

in both creeds. The research focuses on the spiritual unity of existence in 

two renowned poets-philosophers; namely Muhyid Din-Ibn Arabi and 

Samuel Taylor Coleridge. Both Ibn Arabi and Coleridge believe in a 

spiritual unity of existence that encompasses the universe, endowing it with 

meaning and sanctity. This belief shows itself in the poets‟ concept of man, 

God and universe. Based on the theoretical framework of the unity of 

existence, the paper analyzes some poems by Ibn Arabi and Coleridge 

underlining their concept of epistemology, the origin of the universe, the 

role of Imagination and organic unity.  

 
 الهوامش

                                      

 

الفتوحات المكٌة

فصوص الحكمفتوحات

الفصوص

الفصوصالفتوحات

 

فً األدب و األخالق. التصوف اإلسالمً
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األسرىالمقام  إلىاإلسرا 
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فصوص

 

التصوف اإلسالمً

 

مع هللا

 

ImaginationFancy

 

سبعال

 

 المراجع
 و المترجمة المراجع العربٌة

كتاب الفتوحات المكٌة  

فصوص الحكم

نسانٌةٌة فى إصالح المملكة اإلاإللهالتدبٌرات  -

عربًهكذا تكلم ابن 

معجم المصطلحات الصوفٌة
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ٌلأولى التإ : من النصاإلسالمًقراءات فى التصوف 

كولٌردج

الحدٌث العربًالشعر  فًمعالمها الرومنطٌقٌة و

الرومانسًالخٌال 

الرومنطٌقٌة

. اإلسالمٌةفترتها و أصولهافلسفة وحدة الوجود: 

 

ًمالسمعالم التصوف اإل

.:رؤٌة تحلٌلٌة نقدٌةالشعريعضوٌة الخٌال فى العمل 

األدبٌةموسوعة النظرٌات 

ًسالمالتصوف اإل.

الجٌلىو عربًالت الفتوحات المكٌة البن شرح مشك

الشعر( فًمصر بٌن الحربٌن  فًالنقاد الرومانسٌٌن  فً االنجلٌزيثر النقد أ

ًسالمفً التصوف اإل

العربًالتصوف 

ًسالمحركة التصوف اإل     -

الشرق فًمدارات صوفٌة: تارٌخ الثورة المشاعٌة 

فً  ً الدٌن بن عربًٌمح :التذكاريالكتاب 

. م 1240-1165الذكرى المئوٌة الثامنة لمٌالده

 اإلسالمٌةتحلٌل ونقد من وجهة النظر  أضواء على التصوف:دراسة موضوعٌة:

 والفكرٌة

جنبٌة فٌهاأهم المؤثرات األالحدٌث و العربًدب األ فًأهم مظاهر الرومنطٌقٌة 

والمتصوفٌنالتصوف  فً: مع هللا 

األخالقاألدب و فًالتصوف اإلسالمً 

الذكرى المئوٌة الثامنة لمٌالده  فًى الدٌن بن عربى محٌ:  التذكاريلكتاب ا

.م6611-6421

الفكرٌة: سٌرة غٌر ذاتٌة غٌر موضوعٌة رحلتً

قصٌدة المالح القدٌم  -

أقوال كبار مشاٌخه: الطرٌقة  فً-مقاماته-التصوف: مصطلحهو اإلسالم

النقشبندٌة

الرومانتٌكٌة

نموذجا   عربً: معارج ابن السرديتحلٌل النص 
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