بري [پري= الشيخ املرشد] من املصطلحات العرفانيّة.

أصل اللفظة  .معىن بري يف األصل العجوز واملسنّ ،واصطالحًا مبعىن الشيخ ،واملرشدد،
والدليل ،واإلنسان اجملرِّب .يف ما يتعلّق جبذر هذه الكلمة يف اللغات القدمية ،هنالك نظريّتدان،
فالبعض يعدّها مشتقّةً من الكلمة األفستائيّة  prvyal/paroمبعىن السابق واملقدّم (هوبشمان ،ص
 ،83أيضًا ← ص  ،)141 ،181وهنالك من تصوّر أنّها وكلمةَ بدر [پدر= األب] مدن
اجلذر نفسه (يف اللغات اإليرانيّة القدمية ،pitar :ويف الفارسيّة الوسيطة  pidو  ،pidarأو مدن
الدهُزوارش [ Abytlالدهُزوارش هي الكلمة املأخوذة من اللغة اآلراميّة ،واملكتوبدة بداّ ّ
البهلويّ ،لكنْ يف أثناء القراءة تُقرأ ترمجتُها البهلويّة] (هُرن وهوبشمان ،مد  ،1ص .)853
تُشاهد هذه الكلمة يف اللغات اإليرانيّة من دون أيّ تغيري (سجلّ أردشري بابكدان ،اجلدزء ،5
الفقرة 5؛ زاد سَبرَم ،الفصل  ،14الفقرة .)2
مل تُالحَظ كلمة بري يف الكتابات الساسانيّة احملفورة ،لكنّها موجودة على أختام ذلدك
العصر ،ويف أمساء األعالم املركّبة احملفورة عليها مثل  pīr- talmو ( pīr- Čīr- ātaxšجينيدو،
م  ،2ص  .)44إنَّ وجود مصطلح پريپيدا  pirpaytāgمبعىن الشائخ يف دينكدرد ( 7ترمجده
موله ،الفقرة 12؛ ترمجة مدن ،الفقرة  ،)12والكلمتني املركّبتني مردپري [العجوز] ومردم پري
[العجَّز] يف سجلّ أردشري بابكان ،و منتخبات زادسَپرَم (م .ن ،ص .ن) ،حرفيًّا مبعىن العجائز،
ومن بلغوا السبعني من العمر ،شواهدُ جيّدة على املعىن األصليّ هلذه الكلمة .يعتقد دار مسدتتر
أنَّ الكلمة األفستائيّة  prvyaمبنيّة على قاعدة تغيري الوس  ،مبعىن إضدافة صدائيف يف وسد
الكلمة ،وهي قاعدة خاصّة باللغة األفستائيّة ،جاءت أ ّوالً بصورة  ،paoiryaوحتوّليف بعد ذلك
إىل الشكل پري (م  ،1ص  ،131الفقرة  .)32يف اجلزء السادس من كتاب بندهش [سدفر
اّليفة بالبهلويّة] الذي عُدِّدت فيه أضداد العالَمَيْن ،وردت لفظة بريى (طبعًا باللفظ زرمانيه)
أي الشيخوخة ،ضدّ لفظة جواين [الشباب] (الفقرة .)43
يف كلّ األحوال ،فضالً عن املعىن األصليّ واألوّلديّ للفظة پري (املسنّ ،األبيض الشَّعر)،
هي يف األدب الفارسيّ ،قبل كلّ شيء ،مرافدةٌ لكلمة الشيخ العربيّة ،وباملعىن نفسده ،الدذي
تُستخدم فيه هذه الكلمة على سعة هذا االستخدام يف اللغة العربيّة وتنوّعه .تُستخدم لفظة بدري
لدى الزرادشتيّني يف إيران مبعىن املرشد والدليل ،ولدى اليهود اإليرانيّني مبعىن النبديّ أيضًا.
املصادر واملراجع :بندهش [سفر اّليفة بالبهلويّة] [مجعه] فرنيد دادكدى ،ترمجده

بالفارسيّة مهرداد هبار ،طهران 1814ش [1443م]؛ زاد سَبرَم ،منتخبات زادسَپرَم ،ترمجده
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بالفارسيّة حممّد تقي راشد حمصّل ،طهران 1811ش [1437م]؛ كارنامهء اردشري بابكدان
[سجلّ أردشري بابكان] ،مع النصّ البهلويّ ،والفونيطيقا ،والترمجة الفارسيّة ،وفهرس املفردات،
ط .هبرام فره وشي ،طهران 1854ش [1475م]؛ باول هُرن ويوهان هانرييش هوبشدمان،
أساس اشتقاق الفارسيّة ،ترمجه بالفارسيّة جالل خالقي مطلق ،طهران 1851ش [1477م]؛
أجنيب...

/إيرج بروشاين/
يف العرفان .بري [پري] مبعىن الدليل ،واملريب واملرشد للتلميذ أو املريد أو السالك .من غري
املعروف بدقّة مىت أصبحيف هذه الكلمة ،يف احلقبة اإلسالميّة ،متداولةً يف أوسداط أصدحاب
الطرق اإليرانيّة يف املناطق املختلفة .الظاهر ،أنَّ استخدام هذه اللفظة كان متداوالً يف خراسان
قبل استخدام لفظة الشيخ العربيّة ،ويُرجّح أنَّ املالمَتيّني يف نيسابور يف القرنني الثالث والرابدع
اهلجريَّيْن ،الذين كانوا يتكلّمون الفارسيّة ،كانوا يستخدمون لفظة بري .ذكر رشيدُالدين امليبديّ
عبدَاهلل بن مُنازل ،أحدَ املشايخ املالمتيّني يف أواخر القرن الثالث اهلجريّ وأوائل القرن الرابدع
بصفته "بري أهل املالمة" [مرشِد املالمتيّني] (م  ،1ص  .)431يف ترمجة الرسدالة القشدرييّة
أيضًا ،وهي ترمجة قدمية ،وُصف أبو حممّد عبدُاهلل بن مُنازل بأنّه "بري املالمتديّني" (ص .)78
حىت أنَّ املتصوّفة اّراسانيّني ظلّوا حىت القرنني اّامس والسادس اهلجريَّيْن يُسمّون مرشددَه
ال حجّدة اإلسدالم أبدو حامدد حممّدد الغزالدد ّي (-435
ومربّيه عاد ًة "بري" ،فمدث ً
535ه1111 -1314/م) يتكلّ يف رسالة "اإلبن" على ال "بري" و"بري الطريقدة" ومرتبدة
"بريى= املشيخة" ،وال يستخدم لفظة الشيخ (1888ش [1454م] ،ص  .)138يسدتخدم
أمحد جام املعروف باس جنده بيل (581 -443ه1141 -1343/م) يف كتابده أندس
التائبني لفظةَ بري على حنوٍ تلقائي .هذان الكاتبان اّراسانيان مل يكن لديهما حتمًا إصرارٌ على
استعمال اللفظة الفارسيّة ،ولو كانيف كلمة الشيخ العربيّة متداولة أكثر يف أوسداط متصدوّفة
خراسان ،ولدى قارئيه ومريديه  ،ملا توانوا عن استعماهلا .حتمًا ابتداءً من القرن اّدامس
اهلجريّ/احلادي عشر امليالديّ ،كانيف كلمةُ الشيخ العربيّة مسدتخدمةً يف ثثدار املتصدوّفني
الفارسيّة ،مثل كشف احملجوب للهجويريّ ،إنّما يف هذه املؤلّفات نفسها استُخدميف كلمة بري
بكثرة .منذ النصف الثاين من القرن السادس اهلجريّ ،باتيف كلمة الشيخ أكثر تداوالً يف كتب
متصوّفة خراسان ،لكنّ لفظة بري أيضًا مل تفقد رواجها .يفسّدر متدرج الرسدالة القشدرييّة
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اّراسانديّ لقرائه الناطقني بالفارسيّة كلمة الشيخ بكلمة "بري" واملشايخ بد "بريان" .يف أسرار
التوحيد ،على الرَّغ من أنَّ حممّد بن املنوّر يذكر أبدا سدعيد أبدا اّدري (املتدوفّى سدنة
443ه1343/م) بلقب "الشيخ" ،يستخدم مرارًا وتكرارًا لفظة بري وحدها ،أو جدزءًا مدن
األمساء املركّبة مثل "بريصحبيف" [شيخ الصحبة] و"بريمجع" ،و"بريطريقيف" [شيخ الطريقدة]
(اجلزء ،1ص  .)241 ،117 ،21يف عصر سعيد أيب اّري ،وقبله ،كانيف كلمة "بري" لقبًدا
يُعبِّر عن االحترام ،ويُستخدم للقادة الدينيّني والروحيّني .ففي أسرار التوحيد ،ذُكر أبو علدي
سياه املروزيّ بلقب "بري بو علي سياه" (اجلزء ،1ص  ،)113 -117وأبو الفضل السرخسيّ،
الذي كان "بريصحبيف" [شيخ صحبة] أيب سعيد أيب اّري ،بلقب "بري بُلفضل" (اجلدزء ،1ص
 .)27 -21مسّى رشيد الدين امليبديّ يف كشف األسرار اّواجة عبدَاهلل األنصاريّ امللقّب بد
"شيخ اإلسالم" مرارًا "بريطريقيف" [شيخ الطريقة] ،كما أنَّ فريدَ الدين العطّار ذكدر أيضًدا
اّواجة بلقب "بري هِرى" (1431م ،ص  ،)153ولكنْ يف املناطق الغربيّة مدن إيدران ،يف
أذربَيجان واجلبال وفارس كان لقب "بابا*" هو املستخدم ،كما يُالحظ يف أمساء معروفة مثدل
بابا كويي أو بابا كوهي ،وبابا طاهر اهلمدانديّ* ،وبابا فدر التييدزيّ* ،وبابدا أفضدل
الكاشيّ* ،وبابا ركن الدين الشريازيّ*.
ميكن للبري [الشيخ املرشد] أنْ يكون للسالك وللمريد مبندزلة األستاذ واملعلّ  ،لكدنَّ
شأنه مل يكن مقتصرًا على كونه معلّمًا وأستاذًا .يف التصوّف ،جرى التمييز بني شيخ التعلدي
وشيخ التربية ،وقد جرى التأكيد يف أوساط الطرق اإليرانيّة ،ال سيّما املالمتيّة يف نيسابور على
اجلانب التربويّ ،وكان من واجب مربّي السالك ومرشدِه جتّنبُ سدوء اّلدق ،والتحلّدي
باألخالق احلسنة واحلميدة (← ماير ،ص  ،)142 -143ولقب "بري" كان أكثر داللةً على
هذا اجلانب التربويّ.
شبّه حممّد الغزالديّ البري [الشيخ املرشد] بالفالّح الذي يزرع الغالل ويربّيهدا لتنمدو
وجتود ،وهذه اجلدارة ال تتوافر لكلِّ أحد .البرييّة (املشيخة) هلا شروط ،منها أنّ البري ال جيب أنْ
يكون من حمبّي الدنيا واجلاه ،وأنْ ميارس الرياضة [الروحيّة] ،وأنْ يتمتّع مبحاسدن األخدالق،
وبالثّقة والوقار ،وبالعل الوافر (1454م ،ص  .)138 -132من ضمن األشياء اليت كانيف
مطلوبةً من البري احلكمة واملوعظة احلسنة .كتاب پند پريان [حِكَ املشايخ] املدوّن حواىل القرن
اّامس اهلجريّ ،يتضمّن احلكايات احلكميّة والوعظيّة ملشايخ [بريان] التصدوّف والعرفدان.
مواعظ املشايخ هذه هي اليت كان يسعى مدوّنو* سِيَر املشدايخ واألوليداء ،أنْ يُددخلوها يف
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كتبه  .كانيف قراءة هذا النوع من األقوال واملواعظ احلكميّة ومساعُها يُعدّان نوعًا من العبادة،
ووسيلة تربوّية .يقول حمرّر كتاب طبقات الصوفيّة اّواجة عبداهلل األنصاريّ "لقد قال شديخ
اإلسالم خاصّتنا ،ونصح لنا -قدّس اهلل روحه -أنْ احفظوا لكل شيخ قوالً ،وإنْ مل تسدتطيعوا
احفظوا امسه" (ص  .)4كان بعض املشايخ [بريان] ،ومنه البري بو علي سدياه املدروزيّ ،ال
يعرفون حىت القراءة والكتابة ،إنّما كان باستطاعته أنْ يُعلّموا السالكني عل َ الباطن وأسدرارَ
السلوك ،وأنْ يقوموا بتربيته  .أشار شيخ اإلشراق شهابُ الدبن السهرورديّ يف رسدالته يف
حالة الطفوليّة بدقّة إىل الفرق بني األستاذ واملعلّ من ناحية ،وبني الشيخ الذي هو املربّي ومعلّ
أسرار الطريقة ،من ناحية أخرى ،ووصفَ طلبةَ العل بأنّه أطفالٌ يذهبون إىل الكتّاب للدرس
والتحصيل ،لكنّه هو يذهب إىل شيخ ليكلّمه على أسرار الطريقدة و"الدذوق" (مد  ،8ص
.)211 -252
وصليف أمهّيّة البري مبعىن املرشد الدينديّ ومربّي السالكني إىل حدّ أنّ املتصوّفة عددّوا
شيوخَه ميندزلة خلفاء النبديّ األكرم صلّى اهلل عليه وثله وسلّ  .عدّ أبو حامد الغزالديّ يف
رسالته "يا ولدي" مندزلة البري لدى مريديه ،كمندزلة النبديّ صلّى اهلل عليه وثله وسلّ بني
أتباعه ،ويقول :كما أنّ اهلل عزّ وجلّ قد أرسل األنبياء هلداية اّلق ،فاملشايخ يف غياب األنبياء
نوّاهب ألنّه أدالّء اّلق ومرشدوه  ،ونائبُ النبديّ يف كلّ قوم وجمموعدة مدن السدالكني
شيخُه [بريه ] ،ألنّ "الشيخ [البري] نائب رسول اهلل" (1454م ،ص  .)138انطالقًا مدن
هذا األمر يذكر أمحد الغزالديّ أخو أيب حامد يف إحدى رسائله الشيخ املرشد بصفة "نبدديّ
النقد" (ص  .)3كان املتصوّفة يف هذا األمر يستندون إىل حديث هو حتمًا من بني األحاديث
املوضوعة يقول" :الشيخ يف قومه كالنبديّ يف أمّته" (جنده بيل ،مد  ،1ص  .)121هلدذا
السبب ،أسوأ شيء لإلنسان "أنْ يكون من دون شيخ [مرشد]" ،فيكون كمن ال نبديَّ له وال
دين وال مذهب .ينقلون هبذا الصدد أيضًا مجلة بالعربيّة عن بعض املشايخ وهي "من ال شيخ له
ال دين له" (عني القضاة ،ص  .)23ميكن مالحظة أمهّيّة البري بني مريديه يف القَسَد "بدالبري،
بالنبديّ" ،اليت دخليف إىل حدٍّ ما يف لغة العامّة .شُبّه الشيخ أيضًا بالطبيب احلداذق ،تتاجده
املريد املتألّ ليداويه (م .ن ،ص  .)13 -4عُبِّر عن العالقة بني الشيخ واملريد بتشابيه وتعدابري
شاعريّة ،منها تشبيه الشيخ بالقمر ،واملريد كاملعبَر املظل الذي تتا ليالً إىل ضوء القمدر (م.
ن ،ص  .)23يعرّف املولويّ أحيانًا الشيخ املرشد بأنّه "مَرقاة السَّماء (م  ،8الدفتر السادس،
البييف  ،)4125ويعدّه بني الناس عنيَ الضياء ويقول "اّلق كالليل واملرشد القمر" (مد ،1
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الدفتر األوّل ،البييف  .)2484ما من أحد ميكنه من دون شيخ مرشد ،يف هذا السفر الشدديد
األهوال والكثري املخاطر أنْ يصل إىل مقصده ساملًا ،ومن طخطو خطوة يف هذا الطريق ،ولدو مل
يكن معه الشيخ املرشد طيلة السفر ،سيصل إىل املقصد أيضًا "بعون قلوب املرشدين [بريان]":
"يدُ املرشد (بري) ليسيف مغلولةً ،ال تصل إىل الغائبني/فيده ليسيف سوى قبضدة اهلل" (مد ،1
الدفتر األوّل ،البييف  .)2475لذا فإنَّ املريدين حىت يف غياب املرشد يطلبون اهلمّة والعون من
باطنه.
مبا أنّ الشيخ املرشد نائبُ النبديّ ونبديُّ زمانه ،جيب إطاعة أوامدره ،واحترامده يف
الظاهر والباطن .احترامه يف الظاهر هو مراعاة اآلداب الظاهريّة ،فال جيادله املريد ،وال يعترض
على أيّ فعل من أفعاله ،وأنْ ال يناقشه ويقول له لذا وملاذا ،وكما يقول أبو حامد الغزالدديّ
"كلّما مسع من املرشد ما ال يعرف تأويله ،جيب أنْ يتذكّر قصّة موسدى واّضدر -عليهمدا
السالم -فهي حتكي عن عالقة املرشد واملريد (1432م ،م  ،2ص  .)84يتوجّب على املريد
أيضًا أنْ ال يتفاخر يف حضرة املرشد ،وال ميدّ سجّادة الصالة حىت ،وأنْ يُحافظ على حرمته يف
كلّ األحوال ،واالحترام الباطين هو أنْ يكون داخل املريد موافقًا لظاهره (م .ن1454 ،م ،ص
 ،)134 -138وأنْ يظلّ متنبّهًا يف غيبة املرشد ،وكأنّه حاضر (عدني القضداة ،ص .)88
يتوجّب على املريد كذلك أنْ يظلّ يف إرادته متشبثًا (جن الرازيّ ،ص  ،)215وحبسب قدول
النظاميّ الكنجويّ ،أنْ ال يُعرِض بوجهه عن املرشد (ص  ،)111 -113ومن واجبات املريد،
أنْ يشرح للمرشد أحواله ال سيّما رؤياه اليت تُسمّى واقعة (عني القضاة ،ص .)82
جرى املزيد من التأكيد على احملافظة على احترام املرشد يف البداطن ،وبشدكل عدام
االهتمام الباطنديّ والقليب به يف اآلثار الصوفيّة ،اليت أُلّفيف منذ القرن السادس اهلجدريّ ومدا
بعده .ومبا أنّ الشيخ املرشد نائب النبديّ ،وحىت أنّه مبندزلة نبديّ النقدد ،وهدايدةُ املريدد
واستقامته رهنٌ به ،على اإلنسان أنْ تسّ حنو مرشده ويظهر له احملبّةَ نفسها اليت يكنّها للنبديّ
األكرم .املرشد كذلك بالنسبة إىل املريد مظهرُ الوالية ،وهو صاحب كرامة ،ال سيّما بالنسدبة
إىل مريديه .كلّما زادت سلطة املرشد بالتدري على مريديه باطنيًّا ،يصبح أعلى شأنًا حىت من
املربّي والدليل .املرشد قادرٌ على أنْ يُنجّيَ املريد ،بنظرة واحدةٍ منده ،مدن مزالدق الطريدق
الباطنديّ ومهالكه ،من دون أنْ يكون جمَبرًا على التريّض ،واالنزواء ،لذا جيب على املريدد أنْ
يتوسّل إىل مرشده يف مجيع األحوال .املرشد رفيق الدرب الوحيد للمريد والسالك ،رفيق يرافقه
يف الباطن .يف بعض الطرق يُطلب إىل املريد أنْ يرب قلبه دائمًا بالشيخ املرشدد ،وهدذا مدا
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يسمّونه "رب القلب بالشيخ" (جن الدين كيى1435 ،م ،ص  .)57كان الدبعض أيضًدا
يطلب إىل املريد أنْ تفر صورة الشيخ املرشد يف قلبه ،وقبل أنْ يبدأ الذّكرَ ،جيب أنْ يفكّر هبذه
الصورة القلبيّة ،اليت يسمّوهنا الصورة الفكريّة (صاحب جهان ثبادي ،ص .)17
كان املعىن األوّل املراد من لفظة بري إطالقها صفةً لشخص حقيقيّ يقي يف زاويدة أو
خانقاه ،ويتولّى إرشاد مريديه؛ لكنْ ابتداءً من القرن اّامس اهلجريّ وما بعده ُلحِدظ هلدذه
اللفظة معىن ثخر ،وهو املرشد الباطين .هذا املرشد الباطين يُشاهد يف عامل املثال أو امللكدوت،
ويسمّيه الفالسفة اصطالحًا "العقل الفعّال" .أقدم املراجع املتوافرة يف متناولنا املتعلّقة هبذا املعىن،
هي رسالة ابن سينا "حيّ بن يقظان*" ،وترمجتها وشرحها بالفارسيّة ،اللذان أجنزمهدا أحدد
تالمذة الشيخ الرئيس يف القرن اّامس اهلجريّ .يشرح ابن سينا يف هذه الرسالة ارتباط النفس
الناطقة بالعقل الفعّال ،من خالل القصص والتمثيل .خرجيف النفس الناطقة للكاتب ،الذي هو
السالك نفسه ،يف أحد األيام من مدينتها ،فرأت من بعيد شيخًا مرشدًا (بري) "مجيالً وجلديالً
وعجوزًا" ،ال يزال على الرَّغ من شيخوخته تتفظ بنضارة الشباب ،وال عالمة لديده علدى
الشيخوخة سوى وقار الشيوخ ( ص  .)8هذا الشيخ املرشد الذي هو العقل الفعّال نفسه ،هو
كما يقول الشارح "يُسمّى بلغة الشريعة جيائيل" (ص  .)1والسبب يف أنّ ابنَ سينا مسّى العقل
الفعّال أو جيائيل بري [املرشد] ،أنّه أحد املالئكة و "املالئكة خُلقوا منذ القدم ،فه قددماء"
(ص  .) 7اس هذا الشيخ املرشد "حيّ بن يقظان" ،ويقظان كابنه حيّ هدو أحدد املالئكدة
الكرّوبيّني ،وأوّل شيء خلقه اهلل املتعال ،وهو العقل األوّل نفسه .يوجّه السالك إىل هذا املرشد
أسئلةً ،فيجيبه عنها املرشد العالِ  ،ويلقّنه علومًا ،أحدها عل الفراسة .يوصي املرشدُ السدالكَ
أيضًا ،أنْ يغسلَ رأسه وبدنه يف نبع املاء العذب ،اجملاور لنبع احلياة ،وأنْ يشرب من ذلك املداء
ليتقوّى ،ويتم ّكنَ من طيّ الفيايف والقفار ،وكي ال يغرق يف البحر ،وال يشعر بالتعدب وهدو
يصعد جبل قاف (ص .)87 -81
البري [الشيخ املرشد] باملعىن الذي عرّفه ابن سينا يف رسالة حيّ بن يقظان ،يُشداهَد يف
اآلثار الرمزيّة والعرفانيّة لشيخ اإلشراق شهاب الدين السُهرورديّ ،من بينها الرسائل الدثال::
العقل األمحر ويف حالة الطفوليّة ،نشيد جناحَي جيائيل .يف العقل األمحر ،حني كان السدالك
يعي الصحراء بصورة باشق ،رأى مرشدًا ،ظاهرَ احملاسن ،أمحرَ الوجه؛ ظنّ أوّل األمر أنّه شابٌ،
وسأله" :من أين أنيف قادمٌ أيّها الشاب؟" أجابه الشيخ" :أنا أوّل أبناء اّليقة ،وأنيف ختداطبين
وكأنّي شاب؟" ،ولدمّا سأله السالك ،إذًا ملاذا احتفظ مبحاسنه بيضاء ،أجابه "أنا شيخٌ مرشدٌ
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نورانديّ" (السُهرورديّ ،م  ،8ص  .)223يف رسالة يف حالة الطفوليّة يرى السالك أيضًدا
شيخًا يف صدر اّانقاه [التكيّة الدرويشيّة] ،خِرقتُه نصفها أبيض ونصفها أسود (م .ن ،م ،8
ص  .)254هذا الشيخ هو نفسه جيائيل أو روح القدس ،الذي يصفه السُهرورديّ يف نشيد
جناحَي جيائيل (م .ن ،م  ،8ص  )223بقوله إنَّ له على جانبيه األمين واأليسر جنداحني،
اجلناح األمين نورٌ حمضٌ ،وسبب ذلك أنَّ هذا اجلناح ميثّل وجه جيائيل يف حضرة اهلل عزّ وجلّ،
لكنّ جناحه األيسر ليس نورانيًّا بالكامل ،وإنّما جزءٌ منه دليل على ما فيه من ظلمة ،وسدبب
ذلك أنّ هذا اجلناح ميثّل وجه جيائيل بذاته .يف هذه الرسالة نفسها يرى السالك يف الصحراء
عشرة مشايخ ،حسنٌ حميّاه  ،جيلسون بثبات على صُفَّة ،وهؤالء العشرة ،ه أنفسه الدذين
ُيعَدّون يف احلكمة املشائيّة العقولَ العشرة (بورنامداريان ،ص  .)217 -221أخرُه  ،اجلالسُ
صفَّة هو العقل الفعّال ،وحني يسأهل السالك من أين أتوْا؟ جييبه هذا الشيخ األخري،
على حافّة ال ُ
حنن مجاعة عازبون ،أتينا من ناحية الالمكان (السُهرورديّ ،م  ،8ص  .)211إنّ املوضوعات
واملسائل اليت طرحها ابن سينا يف حيّ بن يقظان ،طرحها السُهرورديّ إىل حدٍّ ما يف رسدائله
الرمزيّة ،ومن ضمنها موضوع نبع ماء احلياة .يف العقل األمحر يقول للسالك ،إنّ عليده جتنّبًدا
لوعكاء السفر ،أنْ يعثر على نبع ماء احلياة ،وأنْ يصبّ املاءَ من هذا النبع على رأسه .هذا النبع
يف الظلمات ،وجيب على السالك أنْ يطوي كاّضر طريق التوكّل ،ليصل بعد عناء شديد إىل
ذلك النبع (م  ،8ص .)287
الشيخ املرشد (بري) مبعىن العقل الفعّال ،واملرشد الباطندديّ للسدالك ،كدان قبدل
السُهرورديّ قد دخل األدب العرفانديّ والصوفديّ الفارسيّ ،من طريق ثخر ،والشاعر الذي
كان قد فعل ذلك هو احلكي السنائيّ .ذكر السنائيّ يف مثنويّه الفلسفيّ -العرفاندديّ سدري
العباد ،املتأثّر برؤية ابن سينا إىل العامل وإىل الروح ،العقلَ الفعّال بلقب بري [الشيخ املرشد] .يف
أحد األيّام ،كان الشاعر حائرًا منهكًا من البقاء يف مقرّه بني الشياطني والوحوش والددواب،
الذين يرافقون البشر يف العامل السفليّ والعامل األرضيّ ،وفجأةً يرى يف وس الظلمة "عجدوزًا
لطيفًا ونورانيًّا" ،وهو على الرَّغ من شيخوخته أنضر من الربيع ،وأفىت (شرح سري العبداد إىل
املعاد ،ص  .)255 -258يقول الشاعر املتعجّب واملبهور بنور الشيخ ومجاله وحسنه ولطفه
وكماله ومشوخه ،فقال له "أي مكان هو بئر الظلمات وأنيف القمر؟" ،حينئذ يقول الشيخ عن
نفسه إنّه أرفع من اجلوهر واملكان ،أي أرفع من العامل اجلسمانديّ واملكان ،وأنّه ملكوتدديّ،
ووالده "ولديُّ اهلل" ،و"نتيجةُ القِدَم األوىل" ،وهو الذي أمره أنْ يندزلَ إىل األرض (م .ن ،ص
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 .)251األوصاف املذكورة هنا للبري هي نفسها اليت كان ابن سينا قد ذكرها يف حديّ بدن
يقظان .هنا أيضًا البري هو العقل الفعّال ،مرشد السالك يف سفره الروحيّ ،وهو الذي جييبُه عن
أسئلته.
يصف فريد الدين العطّار يف مثنوي مصيبيف نامه [كتاب املصائب] البري بصفته دليدل
السالك طيلة سفره الباطنديّ واملعنويّ .يسمّي العطّار السالك هلذا الطريق "فكرة" ،ويؤكّد أنّ
قصده ليس الفكرة العقليّة املبتلى الكفّارُ هبا ،وإنّما الفكرة القلبيّة .املرشد أيضًدا دليدلٌ هلدذا
السالك ،هو يف قلبه يدلّه على ذاته .حني يضع السالك تراب العامل يف الغربال ،ويغربله مائدة
ألف مرّة ينوجد فجأة يف الغربال الذي هو رمزُ القلب ،شيخٌ (بري) مرشد ،يأخدذ بيدده .ال
يُسمّي العطار هذا الشيخ العقل الفعّال ،وال يقول إنّه هو نفسه جيائيل وروح القدس ،لكنّده
يتمتّع خبصوصيّة ،موجودةٍ أيضًا لدى مرشد ابن سينا و السُهرورديّ ،وهي كونده نورانيًّدا:
"مشس أشرقيف على العالدمَيْن/عامل وجد الكوكب طريقه من خالله" (ص  .)12 ،54الشيخ
[بري] مبعىن الشخص النورانديّ الذي ينوجد يف قلب السالك ،موضوعٌ حتدّ :عنه قبل العطّار
جن ُ الدين كيى أيضًا .هذا الشخص النورانديّ الذي يُسمّى أيضًا شيخ الغيب ،هدو الدذي
تمل السالك إىل السماء ،السماء اليت يف داخل السالك (1457م ،ص  .)88 -82يظهدر
هذا املرشد الغيبديّ ،يف مثنوي مصباح األرواح ،املنسوب إىل مشس الدين حممّد اليدسدرييّ،
بكسوةٍ صوفيّة على السالكني الذين توجّهوا من املدينة حنو احلديقة ،ومن احلديقة حنو الصحراء،
وهو "مشرق وعلى فلك الشمس/من ناصيته املباركة نور (بردسري الكرمانديّ ،ص  .)2بعدد
أنْ يعزف الشيخ للسالكني حلنًا ،ويكلّمه كالمًا كالدرر ،ويسقي كالًّ منه مئة ندوع مدن
الشراب ،ويُسكره ؛ يصبح من مثّ دليل السالك ،وجييبه عن أسئلته الفلسفيّة -العرفانيّة ،ويدلّه
على عجائب العامل .يظهر الشيخ (بري) بصفته مرشد السالك يف مثنوي اسكندرنامه أيضًا ،وهو
أحد ثثار احلروفيّة ،وجييب عن أسئلة اإلسكندر الذي يبحث عدن مداء احليداة (فضدل اهلل
احلروفديّ ،ص .)125 -138
املعنيان أو اجلانبان االثنان للشيخ (بري) ،أحدمها املرشد اّارجيّ واآلخر الدليل الداخليّ
والقلبديّ ،ميتزجان أحيانًا ببعضهما ،ال سيّما يف الشعر ،حيث يصبح الفصل بينهما أمرًا شديد
الصعوبة .الشيخ الذي يُسمّى يف الغزليّات العرفانيّة ،ومنها غزليّات حافظ "بريمغان" [مرشدد
السالكني الزرادشتيّني] ،أو "بريمى فروش" [الشيخ بائع اّمدرة] ،أو "بريخرابدات" [شديخ
اّرائب] ،يتمتّع باّصائص والسمات نفسها ،اليت قال هبا احلكماء والشعراء الصوفيّة للمرشد
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الداخليّ والقلبديّ .صفة بري مغان يف أشعار حافظ هي العل  ،ومعرفة األسرار ،هو الشدخص
الذي تمل إليه الشاعر مشاكله ،وهو يقوم "حبلّ املعمّى برأيه" .هو صاحب الكأس الظداهرة
فيها صورةُ العامل ،واليت حتتوي على أسرار العامل كلّها .هو الذي طخلّص الشاعر من اجلهدل.
شيخ اّرابات والشيخ بائع اّمرة ،هو نفسه أيضًا يف نظر البعض املرشد الباطندديّ ،الدذي
يُسكر يف مصباح األرواح السالكني مبائة نوع من الشراب (بردسريي الكرمانديّ ،ص  .)8يف
الوقيف عينه ،رأى البعض أحيانًا هذا الشيخ مبعىن املرشد اّارجيّ أو شيخ اّانقداه [التكيّدة
الدرويشيّة] ،وهنالك عدد كبري من املعاصرين أيضًا ،رأوا للشيخ بائع اّمرة معنًدى صدوَريًّا
بالكامل ،وظنّوا أنّه الشخص الذي يبيع اّمرة يف اّمّارة واّرابات .الدذين رأوا إىل شديخ
اّرابات وبائع اّمرة مبعنامها الباطنديّ ،عدّوا اّمرةَ مخرة العشق اإللٰهيّ .لذلك ،فإنَّ الشيخ
(بري) هو الذي يستطيع أنْ يُسكِر السالك بشراب الشوق ومخرة العشق اإللٰهيّ .ذكر بعدض
الصوفيّة هذا العشق الذي يوصل السالك إىل املعشوق اإللٰهيّ باس "بري" و "املرشد" واألستاذ.
نقل عني القضاة اهلمدانديّ عن شيخه (الظاهر أنّه أمحد الغزالديّ) قوله" :ال شيخ أبل ُ مدن
العشق" (ص  .)238يقول املولويّ أيضًا يف املثنويّ (م  ،8الدفتر اّامس ،البييف :)8271
"أنيف لسيف اللحيةَ البيضاء بل شيخ العشق/منقذ مئات ثالف اليائسني".
استُخدميف لفظة بري أيضًا لدى األديان واملذاهب والفرق اإليرانيّة األخرى ،إىل حدٍّ ما،
مبعىن الشيخ واملرشد والدليل واملربّي بد لقب "بريمغان" ،الذي اتّخذ يف الشعر العرفانديّ معىنً
جمازيًّا ،كان يطلق يف األصل على الزعي الدينديّ الزرادشيتّ .لقب "بري دير" [مرشد الددير]
كان على ما يبدو الرهبان والنصارى يطلقونه على رؤساء الدير .كان اإلمساعيليّون الندزاريّون
يف القرن العاشر اهلجريّ ،يف عصر خريخواه اهلراتديّ ،يطلقون ،متدأثّرين بلغدة املتصدوّفة
اإليرانيّني ومصطلحاهت  ،لقب بري على الدعاة اإلمساعيليّني ورؤسائه  ،وحىت علدى شدخص
إمامه وحجّته (دفتري ،ص  .)585 ،451 -453يف العصر الصفويّ كان هذا اللقدب
أيضًا مستخدمًا يف أوساط اإلمساعيليّة (معني ،املادّة نفسها) .القلندريّون [الددراويش] الدذين
كانوا متأثّرين من عدّة نواح بالصوفيّة والدمَالمتيّة ،كانوا أيضًا يستخدمون هذا اللقدب .يف
مناقب مجال الدين الساوي ،اليت نظمها اّطيب الفارسيّ ،ذُكر الشيخ مجال الدين ومشدايخ
ثخرون أكثر من مرّة بلقب بري .كان لقب بري متداوالً أيضًا ،يف أوساط الفتدوّات اإليدرانيّني
بأسْره  .يفسّر الدمُالّ حسني واعظ الكاشف السبزواريّ (املتوفّى سنة  431أو 413ه) يف
فتوت نامه سلطاىن [رسالة الفتوّة السلطانيّة] كلمةَ الشيخ مبعىن بري ،ويقول" :إذا سألوا ما معىن
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الشيخ؟ قل إنّ معىن الشيخ لغةً بري" (ص  .)15كان أهل الفتوّة يستخدمون لفظة بري بداملعىن
العامّ ،حبيث أنّه كانوا يطلقون هذا اللقب ليس فق على شيخه  ،وإنّما أيضًا على النبدديّ
األكرم صلّى اهلل عليه وثله وسلّ  ،وعلى عليّ بن أيب طالب عليه السالم" :إعلد أنّ احلاجدة
ماسة إىل املرشد (بري) يف انتها الطريقة ،وشيخُ الطريق رسولُ اهلل صلّى اهلل عليه وثله وسلّ ،
وأمريُ املؤمنني ،وأبناؤه املعصومون عليه السالم ،ومبا أنّنا حمجوبون عن رؤيتده  ،ميكدن أنْ
يكون الرجل ،الفىت ،الذي يسري على هنجه  ،واملتحلّي بصفات الكمال ،هو مرشدد (بدري)
الطريق" (م .ن ،ص  .)11وصف كاشفي أيضًا اّضر بأنّه مرشد موسدى عليده السدالم،
وجيائيل الشيخ واملرشد للنبديّ صلّى اهلل عليه وثله وسلّ (م .ن ،ص .ن).
يوجد املعىن العامّ للبري لدى خمتلف نقابات الفتوّات .يف فتوت نامده ييديف سدازان
[كتاب الفتوّة حلائكي الشييف] ،ورد من أقوال اإلمام جعفر الصادق عليه السالم ،أنَّ األساتذة
الكاملني حائكي الشييف عدده اثنا عشر أستاذًا ،كان شيخه [بريه ] أمري املؤمنني عليّ عليه
السالم (ص .)227 -221ورد يف هذا الكتاب نفسه ،مرّة واحدة ،أنَّ عدد املرشدين يف نقابة
صنّاع الشييف اثنا عشر :أربعةٌ ه مشايخ الشريعة ،وأربعةٌ مشايخ الطريقة ،وأربعدةٌ مشدايخ
احلقيقة .مشايخ الشريعة األربعةُ أربعةُ أنبياء مرسلون ه  :ثدم وإبراهي وموسى وحممّد صدلّى
اهلل عليه وثله وسلّ ؛ ومشايخ الطريقة األربعة ه جيائيل وميكائيل وإسدرافيل وعزرائيدل؛
ومشايخ احلقيقة األربعة ه  :الوالد واملعلّ واألستاذ ووالد الزوجة .يضيف املؤلّف بعد ذلدك
أمساء مشايخ املعرفة األربعة وه  :الشيخ العطّار ،وحافظ الشريازيّ ،ومشس التييزيّ ،وموالنا
جالل الدين الروميّ .يف هذا الكتاب نفسه ذُكر اس شيث بصفته املرشد الثاين ،كمدا ذكدر
ثالثة "أنصاف مشايخ" (ص  .)282 -281يف رسالة الفتوة للحدّادين ذُكر أيضًدا مشدايخ
الشريعة األربعة ،ومشايخ الطريقة األربعة ،ومشايخ احلقيقة األربعة ،ومشايخ املعرفة اّمسدة؛
مشايخ الشريعة ه ثدم ونوح وإبراهي وحممّد صلّى اهلل عليه وثله وسلّ ؛ ومشدايخ الطريقدة
اّواجة حممّد اليسوميّ ،وعليّ بن موسى الرضا عليه السالم ،وشيخ اجلبال الشداه ناصدور،
وشيخ اهلند الشيخ فريد غن شكر؛ ومشايخ احلقيقة ه املالئكة املذكورون أنفسه  ،ومشايخ
احلقيقة اّمسة ه  :الشيخ قاس أنوار ،وموالنا جالل الدين الروميّ ،ومشس التييزيّ ،والعطّار
وسعدي .يف هذه الرسالة ذُكر أيضًا األبّ ووالد الزوجة ،واحلالّق والصداحب ،كأنصداف
مرشدين (ص  .)34 -53كانيف صفة بري تستخدم أيضًا ،لقبًا ملن كان يتولّى مهمّة خاصّة يف
نقابة الفتوّات ،فمثالً كان من يتولّى مهمّة شدّ احلزام يُسمّى "پري شدّ" [شيخ شدّ احلزام].
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حافظيف الطرق العرفانيّة والصوفيّة اإليرانيّة يف العصور املتأخّرة أيضًا على لفظة الدبري
ومعناها كما مها .يف أوساط أهل احلقّ ،من الضروريّ أنْ يكون لكلّ شخص بادشاه (ملدك)
وبري (شيخ) ودليل (مرشد) (إلٰهي ،ص  .)13يُطلق لقب بادشاه على الشخص الذي طدوى
مراحل السلوك ،ووصل بتأييد من اهلل عزّ وجلّ إىل املرحلة األخرية وصار "مرثة مظهر جتلّدي
النور اإللٰهيّ" (م .ن ،ص  .)54البري أدىن مبرتبة واحدة من البادشاه ،وهو الذي يرشد األتباع
بتوجيه من البادشاه ،والدليل أدىن مرتبة من البري ،وهو الشخص الذي يتولّى بإذن من البادشاه
والبري "هداية الواردين إىل مسلك أهل احلقّ ،ويأخذ بيده ومن مثّ يسلّمه إىل الدبري" (م .ن،
ص  .)54 -58يعدّ أهل احلقّ البري بنيامني ،البريَ األزلديّ ،ويذكرون ضمنًا عددًا من املشايخ
[بريان] ،ويقولون بوجود أربعة بريان مالئكة ه  :إسرافيل وميكائيل وعزرائيدل وجيائيدل،
وأربعة مشايخ شريعة ه  :حممّد صلّى اهلل عليه وثله وسلّ وسلمان وقني وبالل ،وأربعة مشايخ
] (خواجدة الددين،
] ،وأربعة مشايخ سلطان صدحاك [
شاه خوشني [
1438م ،ص  .)42 ،83كان بعض الصوفيّة أيضًا يف العصور املتأخّرة يقولون بوجود أربعة
مشايخ (بري) ،وه " :األشخاص األربعة ،الذين أوصى هل اإلمام عليّ كرّم اهلل وجهه خبرقدة
خالفة الفقر ،اليت كانيف قد وصلته أ ّوالً من النبديّ صلّى اهلل عليه وثله وسدلّ وهد  :األوّل
اإلمام احلسن ،والثاين اإلمام احلسني [عليهما السالم] ،والثالث اّواجة كميل بن زياد ،والرابع
اّواجة احلسن البصريّ (التهانويّ ،م  ،1ص .)787
بني الدراويش اإليرانيّني املعاصرين ،ال يزال استخدام لقب بري شائعًا .ففدي سلسدلة
اّاكساريّة* أعلى املقامات واملراتب هو مقام البري .لدى الدراويش اّاكساريّني عدّة أندواع
من البري ،أحده بري الصحبة ،الذي هو نفسه البري الدليل ،ومهمّته تلقني املريد الذكرَ ،وتعليمه
وتربيته ،ومراقبة أفعاله وأقواله؛ اآلخر بري اّرقة ،الذي يسلّ بنفسه اِّرقة للسالك ،واآلخر بري
الطريقة ،الذي تظى باملقام األرفع (خواجة الدين1431 ،م ،ص .)148
املصادر واملراجع :ابن سينا ،حيّ بن يقظان ،الترمجة والشرح الفارسيّان املنسوبان إىل
اجلوزجانديّ ،ط .هنري كوربان ،طهران 1811ش [1437م]؛ نور علي إهلي ،برهان احلقّ،
[ال مكا1811 ،].ش [1437م]؛ عبداهلل بن حممّد األنصاريّ ،طبقات الصوفيّة ،ط .حممّدد
سرور املوالئيّ ،طهران 1812ش [1438م]؛ حممّد بن إيلطغان اليدسدرييّ الكرماندديّ،
مصباح األرواح ،ط .بديع الزمان فروزانفر ،طهران 1844ش [1473م]؛ پند پريان [حِكَ
املشايخ املرشدين] ،النصّ الفارسيّ ،يبدو أنّه من القرن اّامس اهلجريّ ،ط .جالل املتينديّ،
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طهران 1857ش [1473م]؛ تقي بورنامداريان ،رمز وداستاهناى رمزى در ادب فارسدى:
حتليلى از داستاهناى عرفاىن -فلسفى ابن سينا وسهروردى [الرمز والقصص الرمزيّ يف األدب
الفارسيّ :حتليل للقصص العرفانيّة -الفلسفيّة البن سينا والسُدهرروديّ] ،طهدران 1841ش
[1417م]؛ حممّد أعلى بن عليّ التهانويّ ،كتاب كشّاف إصطالحات الفندون ،ط .حممّدد
وجيه [وثخرين] ،كلكته 1312م ،ط .أوفسيف طهدران 1417م؛ اّطيدب الفارسديّ،
قلندرنامهء خطيب فارسى [كتاب القلندريّة للخطيب الفارسيّ] ،أو ،سدرية مجدال الددين
الساوجيّ ،ط .محيد زرين كوب ،طهران 1812ش [1438م]؛ حممّد عليّ خواجة الدين،
سرسپردگان :تاريخ وشرح عقائد ديىن اهل حق [املتولّون :تاريخ أهل احلقّ وشرح عقائدده
الدينيّة] ،طهران 1812ش [1438م]؛ نفسه ،كشكول خاكسارى :تاريخ وشرح عقايدد
ديىن وثداب ورسوم خاكساريه [كشكول اّاكساريّة :تاريخ اّاكساريّة وشرح عقائدده
الدينيّة وعاداهت وتقاليده ] ،تييز 1813ش [1431م]؛ فرهاد دفتدري ،تداريخ وعقايدد
امساعيليه [تاريخ اإلمساعيليّة وعقائده ] ،ترمجه بالفارسيّة فريدون بدره اى ،طهران 1875ش
[1441م]؛ أمحد بن أيب احلسن جنده بيل ،أنس التائبني وصراط اهلل املبني ،ط .علي فاضدل،
م  ،1طهران 1853ش [1471م]؛ تىي بن حبش السُهرورديّ ،جمموعة مصنفات شديخ
اإلشراق ،م  :8جمموعهء ثثار فارسى شيخ اشراق [جمموعة ثثار شيخ اإلشراق الفارسيّة] ،ط.
حسني نصر ،طهران 1878ش [1444م]؛ شرح سري العباد إىل املعاد يف جمددود بدن ثدم
السنائيّ ،مثنويهاى حكي سنائى [مثنويّات احلكي السنائيّ] ،ط .حممّد تقي مدرّس الرضويّ،
طهران 1843ش [1414م]؛ كلي اهلل صاحب جهان ثبادي ،كشكول كليمدى فارسدى
[كشكول كلي اهلل الفارسيّ] ،ط .حجريّة ،الهور 1414م؛ حممّد بن إبراهي العطّار ،تذكرة
األولياء ،حممّد استعالمي ،طهران 1813ش[1431م]؛ نفسده ،مصديبيف نامده [كتداب
املصائب] ،ط .نوراين وصال ،طهران 1851ش [1477م]؛ عبد اهلل بن حممّد عني القضداة،
التمهيدات ،ط .عفيف عسريان ،طهران [؟ 1841ش [1412م]]؛ أمحد بن حممّد الغزالديّ،
مكاتبات اّواجة أمحد الغزالديّ وعني القضاة اهلمدانديّ ،ط .نصراهلل بورجوادي ،طهدران
1851ش[1477م]؛ كيمياى سعادت [كيمياء السعادة] ،ط .حسني خدديوج  ،طهدران
1811ش [1432م]؛ نفسه ،مكاتيب الغزايل الفارسيّة ،بعنوان فضائل األنام من رسائل حجة
اإلسالم ،ط .عبّاس إقبال ،طهران 1888ش[1454م]؛ فتوت نامهء ثهنگران [كتاب الفتوّة
للحدّادين] ،ط .إير أفشار ،يف فرخنده پيام :يادگارنامهء استاد دكتر غالحمسدني يوسدفى
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[الرسالة امليموندة :كتداب ختليدد األسدتاذ الددكتور غالحمسدني يوسدفي] ،مشدهد
1813ش[1431م]؛ فتوت نامهء يييف سازان[كتاب الفتوّة حلائكي الشييف] ،يف رسدايل
جوامنردان :مشتمل برهفيف فتوت نامه [رسائل الفتوّات :املتضمّن سبع رسدائل فتدوة] ،ط.
مرتضى الصرّاف ،طهران 1873ش[1441م]؛ فضل اهلل احلروفديّ ،اسدكندر نامده ،در
جمموعة رسائل حروفيّه [كتاب اإلسكندر ،يف جمموعة رسائل احلروفيّة] ،ط .كلمان هدوار،
ليدن 1434م ،ط .أوفسيف طهران [ال تا].؛ عبد الكرمي بن هوازن القشرييّ ،ترمجة الرسدالة
القشرييّة ،ط .بديع الزمان فروزانفر ،طهران 1811ش[1432م]؛ حسني بن علي الكاشفيّ،
فتوت نامهء سلطاىن [كتاب الفتوّة السلطاندديّ] ،ط .حممّدد جعفدر حمجدوب ،طهدران
1853ش[1471م]؛ حممّد بن املنوّر ،أسرار التوحيد يف مقامات الشيخ أيب سعيد ،ط .حممّد
رضا شفيعي الكدكنديّ ،طهران 1811ش[1437م]؛ حممّد معني ،فرهنگ فارسى [معج
الفارسيّة] ،طهران 1871ش[1442م]؛ جالل الدين حممّد بن حممّد املولويّ ،املثنويّ املعنويّ،
تصحيح رينولد ا .نيكلسون ،ط .نصراهلل بورجوادي ،طهران 1818ش [1434م]؛ أمحد بن
حممّد املبيديّ ،كشف األسرار وعدة األبرار ،ط .علي أصغر حكمديف ،طهدران 1811ش
[1432م]؛ أمحد بن عمر جن الدين كيى ،رسالة إىل اهلائ اّائف من لومدة الالئد  ،ط.
توفيق سبحاين ،طهران 1814ش[1435م]؛ نفسه ،فوائح اجلمال وفواتح اجلالل ،ط .فريتز
ماير ،فيسبادن 1457م؛ عبداهلل بن حممّد جن الرازيّ ،مرصاد العباد ،ط .حممّد أمني الرياحيّ،
طهران 1852ش[1474م]؛ الياس بن يوسف النظاميّ ،خمزن األسرار ،ط .حسدن وحيدد
دستغردي ،طهران 1848ش[1414م]؛ عليّ بن عثمان اهلجويريّ ،كشف احملجوب ،ط .و.
جوكوفسكي ،لينينغراد 1421م ،ط .أوفسيف طهران 1853ش[1474م]؛
أجنيب...

/نصراهلل بورجوادي/
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