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 الكوني في التراث الصوفي                   

 

 الديباجة

يطرح الكوني في الفكر االنساني عدة اشكاليات انطالقا من مفهومه وصوال الى طبيعة وجوده 

وكيفية تشكله وتفاعله مع المختلف المعرفي والثقافي. فهل الكوني في مفهومه هو الكلي في 

هل هو العام في مقابل الخاص  االنسان؟مقابل الجزئي سواء تعلق األمر بالكون أو 

د ثم هل للكوني في ذاته وجو النسبي؟والموضوعي في مقابل الذاتي أم هو المطلق في مقابل 

هو مجرد مفهوم ينتجه الفكر وتعبر عنه  أمRéalismeحقيقي ويتسم بناء على ذلك بالواقعية 

الكوني على ما ؟ هل يحيل   Nomalismeاللغة ويندرج في هذه الحالة في اطار االسمية 

لقد استمر طرح اشكالية الكوني عبر تاريخ الفكر   يكون؟هو كائن أم على ما يجب أن 

االنساني وانقسم حولها الفالسفة منذ أرسطو وأفالطون وأعيد طرحها في العصر الوسيط 

 La querelle desعلى أيدي المناطقة وعلماء الالهوت فيما عرف اذاك بنزاع الكونيات 

universaux  ثم تواصل طرح ذلك االشكال مع الفلسفة التحليلية في العصر الحديث وبلغ

ودافيد ارمسترنغ  Bertrand Russelأوجه في القرن العشرين السيما مع برتراند رسل 

David Armstrong. 

سباب استمرار هذا الطرح ومن أسرار االختالف حوله تلك العالقة أوقد يكون من أهم        

تواصلة بين الفكر والوجود ألن الكوني يتراوح بينهما ويخضع لما يحدث بينهما الجدلية الم

وبناء على ذلك يمكن القول بأن الكوني تتعدد مستوياته وتتنوع بين كونية وجودية  تفاعل.من 

وهو يتمثل على جميع هذه األصعدة في  بينها.وكونية منطقية وكونية ثقافية مع قيام روابط 

اهر المختلفة وما يوحد بينها فهنالك اذن مشترك انساني ومشترك وجودي المشترك بين الظو

والكوني هو األفق الموحد بين المتنوع والمختلف في هذه الظواهر فهو  ثقافي.ومشترك 

 المختلف.الوحدة النابعة من رحم التعدد والمؤتلف المستنبط من 

بيعة العالقة بينها وبين ومن االشكاليات التي يطرحها مفهوم الكونية أيضا ط       

وبعبارة أخرى كيف للخاص والمختلف أن يصبح كونيا وما هي مشروعية  الخصوصية.

أال يمكن للمركزية الثقافية لخصوصية ما أن تتخذ ذريعة الدعاء  الكونية؟االندراج في نطاق 

لكونية اذ اأال يمكن أيضا اتخ الحقيقي؟ما من شأنه أن يحيد بالكونية عن سياقها  الكونية وهو

ذريعة النتهاك الخصوصية والهيمنة عليها مما من شأنه القضاء على حرية االختالف والتنوع 

ولتفادي مثل هذه األخطار واالنزالقات المنجرة عن الوثوقية  وابتكار؟باعتبارها طاقة ابداع 

Dogmatisme  والتعصب للخصوصيات المنغلقة وعن ادعاء الكونية على أساس المصلحة

حتواء والهيمنة بات من الضروري االحتكام في مساهمة الخصوصيات في بناء الكوني واال
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الى وحدة العقل البشري دون الخضوع للنزعات الذاتية ودون اعتقاد التفاضل وممارسة 

االقصاء ودون االضرار بالخصوصيات المبدعة والتنكر لضرورة االختالف. فليس للذاتي 

 – Leviعي الهيمنة على الذاتية يقول ليفي شتراوس ادعاء الموضوعية وليس للموضو

Straus«العقل االنساني رغم الفروقات الثقافية بين مختلف أجزاء البشرية هو نفسه هنا  نإ

 «.أصالتهمللثقافة وأبنائها من التمسك بيقين  ال بد»كما يقول في سياق اخر  «.وهناك

في التراث الصوفي " معتبرين هذه نعتزم طرح موضوع " الكوني  اإلطارفي هذا         

فى واليخ الطريق.التوطئة مجرد القاء لبعض األضواء المنهجية ورسم لبعض المعالم على 

فهل يكمن الكوني في هذا التراث فيما يشتمل عليه من  األسئلة.ما يثيره هذا الطرح من عديد 

وهل تتمثل كونية التصوف في  سلوكية؟تجارب روحانية أو مبادئ وقيم فكرية أو مناهج 

 عادأمكن لألبوكيف  الوجود؟نظرته الى االنسان وفي تمثله للوجود أم في تصوره لما وراء 

وما هي أشكال التفاعل بين خصوصيات  الكوني؟الخصوصية لهذا التراث أن ترقى الى األفق 

وف مكن للتصوالى أي حد أ التاريخ؟التصوف االسالمي والتجارب الصوفية العالمية عبر 

اليوم أن يتجاوز في الكونية المستوى النظري الى تحقيق شيء من متطلباتها على المستوى 

 والواقعي؟الفعلي 

كل هذه االسئلة وغيرها مما يستحضره الباحث في هذا الموضوع تستدعي محاولة         

ا قد ارتأيناالجابة عليها وفي ذلك ما يبرر طرح مسألة " الكوني في التراث الصوفي " و

اقتراح بعض المحاور المؤطرة للبحث فيه نسوقها على سبيل الذكر ال الحصر ونتوخى فيها 

االشارة الى أهم القضايا المعروضة على الدرس والكفيلة بتكوين رؤية متماسكة حول 

 التالي:ور على النحو اوقد صغنا هذه المح الموضوع.

 

 صياغة تأليفية لمحاور الندوة

 

 الكونية في صلتها بالتصوف اشكالية – 1

 تحليل مفهوم الكونية قلسفيا وثقافيا 
 بيان صلة المفهوم بالتصوف والروحانيات المختلفة                                
 فتح االفاق أمام البحوث الالحقة                                

 بين التصوف وسائر الروحانيات قديما وحديثا – 2

 تنوع التجارب والرؤى والتفاعل بينها                                 
 ابراز المشترك والمختلف القيمي والنظري                                  
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 األنماط السلوكية وممارسة الطقوس                                            

 التصوف والروحانيات النسوية – 3

 ممارستها للتجربة الروحيةرصد حضور المرأة و
 ابراز مدى الخصوصية والكونية في هذه الروحانيات

 منزلة التصوف والتجارب الروحية في برامج التعليم – 4

 نماذج من برامج المؤسسات التعليمية العربية واالسالمية والغربية 
 الدراسات والبحوث الجامعية المعاصرة المتناولة للتصوف والروحانيات                                 

 في الرد على المتصوفة وأصحاب الروحانيات – 5

 خطاب الردود القديمة والمعاصرة
 حجج الرافضين للتصوف في مختلف العصور                                  

 حانيات ابداعا فنياالتصوف والرو – 6

 في فنون القول واالبداع الشعري واألدبي
 في السماع الصوفي وفن الموسيقى والرقص                                   
 في الرسوم الفنية واألشكال المعمارية                                   
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 المشاركون

 (وفق نظام التسلسل األبجدي     )

 (ريم  )بالطيب  

 (صفاء  )بطي  

 (عادل  )بلكحلة 

 (حسان  )بن زايد 

 (توفيق  )بن عامر 

 (هشام  )بن عمر 

 (ثريا )بن مسمية 

 (محمد )بوهالل 

 (فتحي )التوزري 

 (مريم  )جابالله  

 (سارة  )الجويني 

 (سعاد  )الجويني 

 (محمد  )الحاج سالم 

 (غفران )الحسايني 

 (عبد السالم   )حمدي ال

 (محمد رياض )الحويذق 

 (أسماء  )خوالدية 

 (صابر  )سويسي 

 (سعيد )الشبلي 

 (معز )الزموري 

 (هشام  )عبيد  
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 (لطفي  )عيسى  

 (عزيز )الكبيطي  

 (محمد )الكحالوي  

 (سامية  )فطوم  

 (محمد حبيب  )المرزوقي  

 (مقداد عرفة  )منسية  

 (هذيلي  )منصر  

 (عبد القادر )النفاتي  

 (هاحميد)النيفر  

 (ناجية  )لوريمي  
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 الملخصات

 صفاء البطي االسم و اللقب:

 و امتداداتها جنوب الصحراء التيجانية:الموضوع 

 الملخص:

 

نعتزم في هذا البحث رصددد االنتشددار الجغرافي للطريقة التيجانية في بلدان جنوب الصددحراء 

 ذلك انطالقا من مقرها األم في الشمال االفريقي بجنوب الجزائر و المغرب.االفريقية و 

و لن يقتصددر بحثنا على رسددم هذه الخارطة الجغرافية و الديمغرافية للطريقة التيجانية و  نما 

وراء هذا االمتداد الجغرافي و كذلك األهداف االجتماعية و الثقافية و  بيان األسدددددباب الكامنة

تروم شعوب المنطقة تحقيقها في  بلدانها، هذا عالوة على انعكاسات االنتشار  السياسية التي 

 على األوضاع الشمال افريقية سياسيا و ثقافيا و اجتماعيا.

و لن نغفل في عرضددددددنا لهذه القضددددددايا عن محاولة تبيىن ما طرأ على الطريقة التيجانية من 

 تغييرات و تطورات نتيجة هذا االمتداد جنوب الصحراء.

§ 

 

 ريم بالطيب:االسم واللقب

 :هاند  مريملالصوفيةاألبعادالكونية في التجربة:الموضوع

 رحلة امرأة صوفية في ديوان "حديقة في النار"

 الملخص

في هذا التقديم أستتتك تتف تيف عراري مريم هاند عجاربلا الصتتوفية وعد   

نظرة على وعتمعن فيلا في ديوانلا ال تتعرب بعنوان "حديقة في النار"لألقي 

مة  لا مالئ ية لجعل طات الروح لا" أو "ععكس" المح قة التي "عتررم ب الطري

صوفيل  ستخدمة في ال عر ال سية الم سا ضوعات األ سيعلا للمو للمرأة من خالل عو

في مقالته "خيار األم ال تتتجاعة: النص والنظام واالنعكاي في نظرية األد "  

صف  صطلح "االنعكاي" لو ستخدم أندريه لوفيفر م سيتلقى بلا ي الطريقة التي 

الكاعب أو القارئ الجديد التقليد األصتتلي ويريرو ويعيد عفستتيرول من خالل 
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صي فيما يتعل   صائد هاند  ألقي نظرة على مو فلا ال خ مجموعة مختارة من  

بالطرق الصتتوفية وعخيللاللمستتار الصتتوفي وأعالق الطرق التي "ععكس" بلا 

كاروع يد ابت يد من خالل اإل ع يةل تيف يتم التقل تال لة ال بة على األستتتا را

عرضتتمراح/ م محطات يري  هاند الروحيةه ه/ هي خطةية أم متذبذبةه تيف عر ر 

لهه  نال حالتلا الروحيةوعلى عقربلا م ياعلا اليومية غير المتو عة على  ح

عرهاه تيف  بأب يرق عضتتيف هاند عنصتتر الجندر تلى عجربتلا اليومية وتلى هتت 

عرها الصتتوفي يتكثف عنصتتر الجندر و عرهاه وتيف عربه هاند هتت  نحن نقرأ هتت 

 بالتجربة المجتمعية أوالكونيةه

§ 

 

 عادل بن خليفة بالكحلة: االسم واللقب

 في تجربة أحمد بمبة دلية الكوني والمقاومة االجتماعيج:الموضوع

 :الملّخص

 (.3538-3111( بتماهيه بكوني أحمد التجاني)3291_3581) بمببدأ كوني أحمد 

كوني ال يعترف باالررةاة وباازجا وإ وإنما يجا ف بالتواصااااااي مإ ازل ي بربدا  الو د  وهو

 الرصوصيإ والتعميق التجريدي والتجريبي لتمثي ازل ي والمحمدي.

بربدا  ةيادوالمقاومة االجتماعية المتصااااااا   -مرو أخرى-هاه  المجا فة هي التي ماااااامح  

 فة أبي مدين الغوث وأبي الحسن الشاذلي. األ مةإ ولدفإ الرطر الرا جي...تماما كمجا 

§ 

 

 : حسان بن  ايداالسم واللقب

 : التراث الصوفي والكونية عبر بحوث جامعية تونسية.الموضوع 

 الملّخص:

كما هو معلوم ظ رت د امااااات وبحوث ترى أن التصااااوف دخيي علو االماااا م وهو 

مااااليي ةقافة كونيةإ وأن المساااالمين اخهو  عن االمك االخرى كال رود والفرا واليونان .... او 
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أن ك ابتدعو  بعد تأةرهك برهبانية المسايحيين وعقادد الي ود وفلسافات ال رامسة واالف نونيين 

 ر بهلك اغلب المساااتشااارةين وماااايرهك في ذلك باحثون عر. ومسااالمون. المحدةين. وةد اشااات

 وتفاعي بعض مر ك نقديا مإ مثي هه  االنروحات. 

في هها الساااياج وجدت أنن من الباحثين التونسااايين من يرى بأن الفحد الرقدي لطبيعة 

ن الميول ع ةإ بعيدان االخرى. وكهلك الثقافات الساااابقالع ةة بين الصااوفية االمااا مية واالديا

العانفية والهاتيةإ من شااااااانه ان يكشاااااا  عن افق يخر من التفكير الهاتيإ تبلو   اااااامن ذلك 

التراث الفكري وفي جوانبااه المعرفيااة ونقااان انعطااافااه التااا يريااة ومن خ ل ع ةااة التفاااعااي 

 بثقافة االخر او مإ "االجربي" أو "الدخيي" أتو "الغريب"...

الو اماااتعرات وتحليي موة  لك يكن  فماااا مطلقا او وهو ما مااايقودنا في بحثرا هها 

ةبوال تااما أو محاكاو. برصااااااو  الع ةة بين التصااااااوف والثقافات االخرى. حي  تراوح  

نفساااااا ك عبر التا يا بين االحترا  واالدانة والمصااااااالحة والمعا  ااااااة أمواة  الصااااااوفية 

مد مااة  وتعدديت ا لدى كي والتأصايي والتحدي ... حساب مفاهيك التجربة الديرية بين وحدويت ا

فق ية/ ك مينة/ فلساااااافينة/ صااااااوفينة من ج ة ومإ كي ولي او صااااااوفي عا ف من ج ة ةانية. 

لتعرف التجربة الصاوفية في بعدها الكلي مدها وجر ها. مداها االةصو وعتبت ا الدنيا بالررر 

ة ال تعري بالماااااارو و الوحدو في التمثي وأن التعدد وال ال  ترو  في هه لكون الوحادو المرجعيان

 يعري التعدد والترو  في تلك.... 

وماااااارركر علو القراءو والتاأوياي كترو  للتجرباة الاديرياة. ةك علو التجربة بين االبدا  

والفكر مرو ا بتأصيي المما مة التأويلية في االم مإ يخهين نماذج من كتابات اماتهو باحثين 

امه بالمسااالة المحو ينة اال وهي: كي  نقرا نردن بالهكر مر ك توفيق بن عامر. من خ ل اهتم

د الطيب ومحمد الكح وي الهي ةادته ابحاةه  التراث؟ وماربح  المسالة من خ ل كتابات محمن

ف المقا ن بشكي عام وفي الفكر الصوفي برفريقية والغر. االم مي بشكي  ومقا باته للتصاون

الثقافات االخرىإ مااارتراول ه را خا  الو د اماااة علمينة في مساااألة الع ةة بين التصاااوف و

جوانب امااامااية مر اإ خاصااة تلك التي ظ ر ان ا تراعي التساالسااي المرطقي والترامااق البريوي 

 لمجمي مكونات الفكر الصوفي وعراصر إشكاليته. 

 

§ 
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 توفيق بن عامر :االسم واللقب     

 الكون من منظور صوفي :الموضوع

 

 :الملخص

 

نعتزم في هذا العرض حول " الكون من منظور صوفي " محاولة          

النظر عن كثب الى تصور الصوفية للوجود ورؤيتهم للعالم في نشأته وهيئته 

 .. وذلك تمهيدا لمقاربة مفهوم " الكوني " في تصورهمووظيفته ومصيره

ا جيفنحن نرتئي النظر من هذه الزاوية الى ما يصطلح عليه بالكسمولو

القضايا التي تطرحها هذه  محاولين استعراضcosmologieالصوفية 

من أبرز . والكسمولوجيا دينيا وفلسفيا وطرح األسئلة الجوهرية المتعلقة بها

أركان هذه المساءلة ما يتصل منها بالغاية من خلق الكون وبعملية الخلق في 

نسان والعالم حد ذاتها وبالعالقة التي يرتئيها الصوفية بين الله واال

 .وبتصورهم كذلك لما أسموه بمراتب الوجود

 

ضافة الى بيان رسمهم لمنوال السلوك المثالي للكائن البشري اإلهذا ب          

في هذا الكون وادراكهم لمعنى " الكوني " وأبعاده في ذلك السلوك وكيفية 

رة في . ولن يهمل هذا العرض االشاالترقي لبلوغ أكمل درجاته وأرقاها

غضونه الى أهم المراجع التي استند اليها الصوفية في صياغتهم لهذا التصور 

والى دور العوامل والمؤثرات الثقافية المختلفة التي عملت على توجيه 

 طار العام للفلسفة الصوفية بالرغم منتصورهم تلك الوجهة وكانت بمثابة اإل

  .تنوع الرؤى داخلها وتطور مراحلها عبر التاريخ

§ 
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 هشام بن عمر االسم واللقب:

 

 من خ ل تعبيراته الفرية الموميقية كونية التراث الصوفي ازم ميالموضوع: 

 

 الملّخص: 

 

لقد انتصر المتصوفة المسلمون للحياو علو امتداد معرك تا ير كإ ومعوا نحو 

تمجيدهك للهوج والوجدان وازبدا إ وتَمثُّل ك لكي ذلك إد اكا المصالحة بين الروح والجسدإ ب

 وةوال وملوكا. 

التي تَجسندت في جملة من المما مات  أ صدو هامة من التعبيرات الفريةإوهكهاإ أو ةونا 

لحركة ا )الشفوية والصوتية(إ المصطبغة بصبغة كونية با  وإ في خمك ما تكترفه ازبداعية

 رعات.الصوفية من خصوصيات وتف

والصوتية"  ونسعو من خ ل هها المبح إ إلو  صد مجمي هه  "التعبيرات الشفوية

(Les Expressions orales et vocales)  التي شاع  لدى المتصوفة المسلمين مره بداية

حركت ك الرهدية األولو في ب د المشرجإ وإلو غاية ظ و  وانتشا  التصوف الطرةي في 

 مرتل  ب د ازم م.

الموجَّ ة أماما إلو مرانبة الوجدان من بوابة أملوبية الرطا.  ا تلك التعبيراتإن 

 وتقريات األداء الصوتيإ القادمة علو أشكال فرية متروعة من الصياغة الموميقيةإ الشفويإ

أعط  ل ه  التعبيرات محرة كونية تجاو ت أشكال التعبير المرصوصة والمرحصرو في 

 المراهي.ةاموا ةقافي محدد المعالك و

موف نتكلك عن األماليب الفرية الجمالية التي اعتمدها متصوفة ازم م ألداء الرد 

القريني ولمما مة الهكر والسما إ وهي أماليب وتقريات انطلق  أماما من بوتقة الرصوصية 

وموف نعاين مرتل  هه   وعانق  الكونية في أبعادها ازنسانية والوجودية المطلقة.

دى عدد من أع م المتصوفة المتقدمين والمتأخرينإ في مشا ج ب د ازم م االمتعماالت ل

 وفي مغا ب ا.

§ 
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 مسمينة  بنةريا : االسم واللقب

 كونية الرطا. الفري الصوفي: الموضوع

 الملّخص:

 "إن المجاهدو والرلوو والهكر يتبع ا غالبا كش  حجا." الحس

والروحي يشااكي عالما مفتوحا علو معاني كونية من الرطا. الفري الصااوفي بعمقه الوجداني 

 هو خطا. غا ج في الرمرية الموغلة ؛الحب والتسامح ةادك علو  مر العبا و ولط  ازشا و

 ف  مجال فيه لعقي ليد ك أبعاد  الداللية وحقادقه المعرفية في التجريد وفلسفة التوحيد؛

األلبا. ويعطر فرون الرطا. من  الرطا. الصااااااوفي فيه من فرون القول وأفانيره ما يسااااااحر

فرية  لغة ؛مراجاو وشااوج للهات العلية فكان للشااعر الصااوفي لغة خاصااة في عالك الحب االل ي

 .بمعاني لطيفة وتجليات شريفة في مقام االنس بالله مبحانه وتعالو

 ؟فكي  تمر رت كونية الرطا. الفري الصوفي في مرتل  تجلياته

 

§ 

 

 ه لمحمد بو: االسم واللقب

  وحانية الغرالي: تَرَاُ  ُ الهاتينة والررام الموضوع:

 :  الملّخص

قل من العقادِد  الديُن كما وةإ تََمثُّلُهُ في العلوم الديرينة التي كان الغرالي أحدَ مررنري ا الكباِ  نَسااااااَ

ا فردينا وجماعينا كام . أدنى  دُ الترام  والشاااعادر والتشاااريعات والقيك واألخ ِج الُمقَعَّدَوِ التي تَراشاااُ

الدينِ  هها الرمط من التمثني إلو تحويي  ميٍط اجتماعي شااااميإ وإلو نشاااأوِ مااالطةٍ إلو عاِمِي تر ِِ

اجتماعينة  ةابينة عليا تَفرت نراَم الدين علو  امادر األفراد ومالوِكِ كا الشرصي والعموميإ 

 وتُقاوم كيَّ خروجٍ عره. 

غير أنن الديَنإ كما عبََّرتا عره مما مااااااُت الغرالي الصاااااوفينةُ وي اّ  الفلسااااافينة والروحانينةُإ 

مة بالهاتينةإ ومساااا ل شااارصاااي تطون ي ي دف إلو تحقيق كيرونة ازنساااان تجربةل فردينة محكو

 عبر التماهي بازله من خ ل الفراِء فيه واالتنصاِف بصفاته. 

 تثير هاتان المقا بتان المرتلفتان للدين عدنوَ أمئلة نروم البحَ  في ا في مداخلتراإ مر ا: 
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واحدو مرسااااااجمة؟ أم كان  لديه مقربات هاي عبنر الغرالي كتااباة  ومماا مااااااة  عن  وحاانينة  -

  وحانينة مرتلفة؟ وفي هه  الحالةإ هي كان واعيا باخت فاِت  وحانينتِِه وتراةماتَِ ا؟ 

نة للروحانينة لديه؟ وما مصاد ها؟  -  ما العراصر المكون

 إلو أين حدنٍ كان   وحانينتُهُ مرفتحة  وإنسانينةَ المرر ؟  -

  وحانينة الغرالي بالرسبة إلو العصر الوميط؟  ما الدالالت التي حملت ا -

رَ ا  -  علو لف  انتباهرا ومساءلترا اليوم؟  عراصَر ةاد و   هي تممن

§ 

 

 التو  ي د.فتحي:واللقب االسم

 د الشطحات الصوفية ألبي يري الر   الفردي وتطويإ العقي في معركة الهاتية الموضوع:

 البسطامي               

 الملّخص:

الشااااااطحاات الصااااااوفية جمي وتعبيرات لحالة وعي فريدو حي  ترتفي الحدود واألنر 

الااههريااة التقليااديااة للع ةااة بين الرااالق والمرلوج. وتعتبر الشااااااطحااات الصااااااوفيااة أحااد أبر  

ازما مي. وهي ظاهرو نفسية/اجتماعية تكون في ا  التعبيرات المثيرو للجدل لتجربة التصاوف

 عر تمرم ا واحتمال تي  ا. في   subjectivité"الهاتية" 

وتمثي الشطحات الصوفية أحد أبر  مراهر تصوف القرن الثال  هجريإ حي  تشكي 

واةعا ديريا جديدا متمث  في ازمااا م الصااااعد والمتمدد شااارةا وغرباإ من خصاااادصاااه برو  

ويعتبر أبو يريد نيفو  البسااااااطاميإ الراهد وصاااااااحب التكوين الديري  الحركات الصااااااوفية.

بعد أ ي والمعترلي أبر  من ا تبط امااااامه ب ه  الراهرو وفتح البا. لمن جاء بعد  ليههبالحرف

 بكثير في هها المسا  الصوفي.

ويرد ج هها البح  في إنا  االهتمام بسااايكولوجية التصاااوف ازمااا مي وا تبان هه  

ر ااية فالتجربة الرفسااية الروحية بالواةإ االجتماعي والثقافي والساايامااي. ويرطلق البح  من 

بين التدين والتصاااوفإ وبين  Borderlineتواجد "الشاااطحات الصاااوفية" في مرطقة حدودية
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األيمان والكفرإ والوالء والمعا  اةإ والفراء والوجود وبين الثقافة العربية ازماا مية والثقافة 

الفاا مااااااية وال ردومااااااية. وماااااايكون ل ها التموةإ أةر كبير علو المحاوالت العديدو لف ك هه  

 اهرو وشرح ا.الر

ومااارساااعو من خ ل هها البح  لف ك البرية الرفساااية المرتبطة ب ه  الراهرو والع ةات 

القادمة بين هه  الراهرو والبعد الرفساي االجتماعيإ ومارررر إلو أي مدى تشكي هه  الراهرو 

مااا أةااا ت حااديثااا نوي  عن الكفر والرناادةااة وماادى  مثااي «Pathos» عنمسااااااتراادا للحاادياا  

 .ا تبان ا بال هيان وغيا. العقي

 

§ 

 االسم واللقب: مريم جاب الله

 الموضوع: تأويل الكوني في التراث الصوفي

 الملّخص:

 وفي حياالصاا يعتبر الكوني في التراث الصااوفي الرقطة الجوهرية التي جعل  والتراث

ا أيمااااااو معاااني الكليااةلمااا يحملااه الكوني من  الرمن ذلااكعبر التااا يا و يربض يتجاادد

 .لفاعلية تأويي الكوني

 

 لوونعتمد عفالتاويي يجيبرا علو ماااااا ال ما الهي يجعي التراث الصااااااوفي حيا متجددا 

فادض المعرو إذ يطرح التاأوياي حسااااااب مقاا باة بول  يكو  في كتااباه االمااااااتعاا و و

ازحالة إذ يعتبر الكوني في التراث الصااااااوفي و يليتي الف ك يكو مف وم التاأوياي عبر 

المعرو األول الهي يحيي الو المعرو الثاني الهي    المتجددو. يتماامنب  و من المعاني 

ف ك  في التراث الصوفي تحكمه حركتين حركة الفالكوني  الفلسافيةيرفتح علو االحاالت 

الوجود و ازةااامااة في  وحركااة ةااانيااةإ  حركااة ازحااالااة إلو لااب المعرو االنفتاااح علو

 عمقه....

§ 
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 :ما و الجويري حافيراالسم واللقب

 مراهر السنلك في الفكر الصوفي :الموضوع

 :الملّخص

التنجربة الصنوفينة في ذات ا مررلة  وحانينة يتنصي في ا العبد المتراهي بربنه ال نمتراهي وفي ا   

ف من  ّية مرانق الرين  يحصي ازشراج الصنوفين ويفيض العلك الهنوةين الهني يمكنن المتصون

وحينة من مصد ها ا زل ي من حوله وتسكين األنا األعلو لديه إ واكتشاف تلك الشنرا و الرن

بحي  يتمكنن المريد من " تلميإ مريته الدناخلينة فيصحن أن نقول أننه علو صو و الله     "الحقيقة 

غبة إ وتستح ن الطنبيعة األولو لديه  " التني تط نر المريد من مشاعر الكراهينة إ والعر  إ والرن

 وعلو اعتبا  أنن   علو اعتبا  أنن الله وكما و د في الرنصو  الديرينة خلق يدم علو صو ته

الله وكما و د في الردن القريني تحديدا علنك يدم األمماء كلن ا وجعله خليفة له علو األ ت 

وحينة والعقلينة ةال تعالو : } وعلنك يدم األمماء كلن ا ةكن عر  ك علو الم دكة  ومدن  بالقوى الرن

التنجربة الدنيرينة بما تمرحه من  وعليه تدفإ هه  1فقال أنبئوني بأمماء ه الء إن كرتك صادةين {

و الدناخلينة فتفتح ةلبه علو اآلخر المرتل . لقد تمثني  عمق د جة الوعي لدى المريد وتمدن  بالقون

ف وحدو التنرون  ال ادي للحقن والحقيقة حي  ملنك بأننه يصعب حصر ذلك االخت ف بقيود  التنصون

المستوى بالهنات ترعدم الفوا ج التنصو ينة المحتملة  إ وأكند وأننه وفي ههاالعبا و وبحدود المرطق

بين البشر بدليي شيو  هه  التنجربة التني برهر  ةد ت ا علو مجاو و كين االعتقادات القطعينة 

.  والشكن أنن لهلك المرحو ع ةة بتحقنق مطلب السنلك مإ الهنات بالرنرر إلو ابتغاء وجه الله

وح لدي ك من ناحية أخرى  ناحية وبالرنررة من المقامات والمجاهدات الصنوفين  إلو هرمينة الرن

تعدن  تلك ال ريمة التني وحالهإحي  يسعو المتصنوف إلو هريمة الجسد بسبب انفعاله مإ وجد  

شك  من أشكال ن وت القلب في نلب الحقن بحي  يصير ةالب المتصنوف بأوصاف ةلبه وهو 

ي ا  بهلك يتجاو  الحواا ألننه أد ك أنن  يقرة  اليقرةإهراك معرفة من نمط يخر ةد يسمن

 والمحتملة.أيديولوجينة ةو ينة أحيانا يمكر ا أن تراهض الفو و الواةعة 

والحقيقة أنن هها المرحو الصنوفين يتماهو تماما مإ داللة لفرة السنلك في معراها اللنغوي حي    

والريي إذا تسالم  تسايرت ال ي يج  التنصالحإمث  أنن السنلك يعري  2يفيدنا " لسان العر. "

" في ال نتيرينة علو انعدام الحر.    La Paixكهلك تدلن لفرة السنلك "  بعض.بعما علو 

ح  الكريسة الكاةو عالمينةإوترتبط ا تبانا وةقا بالدنين من حي  أننه يشكني ظاهرو  ليكية وةد صرن

                                                           

 1- البقرو : ] 9 / 13 [ 

الطبعــــــــــــة األولو  للمطبوعات بيروتإلبرانإم منسة األعلمي  –لسان العر.  –ابن مررو :  -1

.  3515إ    3م إ الجرء  9008 /3291  
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المشاكي األمامينة التني تردن السنلك بمعرو التني  أننه من واجب المعتقد وغير المعتقد أن يحسك

 .  3تردن االبتعاد عن نينة الحر.

غبة في السنلك إلو الموجودات     وإذا كان ذلك شأن الصنوفي مإ  بنه ف  غرابة أن تمتدن تلك الرن

ة التن  تعكس  يالتنبعينة بمعرو إلو مرلوةات الله إ ويمكن أن نمثني لهلك عرد بعض المحطنات الم من

ذلك المرر  لدي ك ومر ا " وحدو الوجود " التني تدعك النرررينة القادلة أنن التنجربة الصنوفينة تدلن 

علو وجود حقيقة واةعينة واحدو تتجاو  الفردينة الهناتينة للوعي الصنوفي ولفرة وحدو الوجود 

"Panthéisme " من أصي يوناني م لنفة من "Pan بمعرو شامي أو عام ومن ""Théisme "

إ وهي بالتنالي تدلن علو شمول األلوهينة لكين شيء إ في ما معرا  أنن وجود الله  4بمعرو إله

 ووجود العالك هما  ر. واحد من الوجود .  

1-  POUPARD PAUL – Dictionnaire Des Religions – Presse Universitaire De France ,1984, p 1488 .  

م ص 9111ترجمة د/  مام عبد الفتىاح  مام ، مكتبة مدبولي ، القاهرة –ف الفلسفة التىصوى  -ستيس ولتر :  -

951 . 

§ 

 

 االسم واللقب: سعاد الجويني 

 الكوني والعرفان عند صدر الدين الشيرازي  الموضوع:

 :الملّخص

نسعو هرا في بيان وجو  نِسبة الكوني إلو العرفان عرد صد  الدين الشنيرا ي. ونجد أمسا ل ه  الفر ينة 

في الترون  الدناللي المحمول علو مف وم الكونيإ مإ ازشا و إلو ند و امتعماله كلفظ في نصو  الشيرا ي 

ف.   ة بالتصون  الم تمن

والكاميإ وتعبنر هه  المصطلحات عن مراتب ومقاصد العرفان  يُرادف الكوني الكلني ويُحيي أيما علو التامن 

. ون دف بالرصو  إلو تو يح أبعاد االتنصال بين الكوني وفق المعاني  باعتبا   معيا في إد اك الحقن

إ و غك حمو  كسر أصنام الجاهليّة في الرّد على الصوفيّةالتي أشرنا إلي ا والعرفان من خ ل  مالة 

ف المسادي العرفان مالة المهكو و بقراءو نقدينة تُمينر بين واةإ التصون ينة في موا إ أخرى كثيروإ ترتدن الرن

 المرشود. القادك علو إنكا  الكوني ومشرو  العرفان الكلني

رة ه  تتنمح بعض معالك ه و بنما في ةرايا الدناللة السنالبة للعرفانإ والمشكي هو وجود أبعاد الكوني مممن

ف الجاهي األبعاد عبر الوةوف  مالة بين المتصون مث  عرد مستويات المقا نة التي أةام ا الشيرا ي في الرن

ويب ا أو علو األةي تب العرفانينة من تحديد الكونية وبالجملة نرنو إلو أن تمكنن هه  األمو  والحكيك العا ف.

ت ي بهلك إلو ف ي نر الفمادي الرلقية. البعد الرنرري في العلك الكلني والبعد العملي في شمولية في بعدين:

 القول بوجود تصون  ةادك الهات للكوني العرفاني في فكر صد  الدنين الشنيرا ي؟

                                                           
 

.  
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§ 

د الحاج مالك االسم واللقب: محمن  

ر عرد الموضوع: بابا  تن: الوجه ازل ي عرد الجوكينة ال ردواإ ووجه الصحابي المعمن  

المتصوفة المسلمين                

 الملّخص:

هي يمكن للفقير ال ردومي والد ويش المسلك أن يتبادال األدوا ؟ وهي يمكن لرفس 

الشرصينة أن تكون ل ا في الواةإ التا يري هوينة ديرينة مردوجة من خ ل األمطو و أو 

الطقوا؟ لإلجابة عن ههين الس الينإ نقترح في هها البح  د امة حالة " اترا ناث" المعروف 

تن"إ والهي ةد يكون عاش في القرن السادا لل جرو. ف ه  الشرصينة المقدنمة أيما  بامك "بابا  

في نرر هردوا الريبال هي جوكي ]يوغي[ جاء من أفغانستان )حي  اشتبك مإ المسلمين 

ك  ا بالرسبة للمسلمينإ ف و مرجن ربنأ بر و  توتأةنر ب ك( إلو الريبال )حي  امتقرن وأةام مملكة(. أمن

د في مافر إليه في مكنة ليصحبه نيلة ة ةين مرةإ ةبي أن يعود الجريرو العربينة و الربين محمن

إلو بلد  ليعيش متنة ةرون كاملة بسبب دعوو الربين له بطول العمر ويُمحي محين تبجيي في 

ا مرويًّا يستقطب  كامي غر. ال ردإ وخاصنة في البرجا. حي  يُوجد مرا   الهي يش د حجًّ

ا  من ا لمسلمين وال ردوا. ومن خ ل البح  في خفايا هه  الشرصينة المردوجةإ م يين الرون

ة صحبته للربين و وايته أحادي  برمراد مباشر  وما أةا ته من جدل عرد أهي الحدي  حول صحن

(إ مرحاول تحليي !إلو الربين تُعرف بامك "األ بعين الرترينة"... بعد متنة ةرون من ال جرو )

بين السردينتين ال ردومينة وازم مينة في هها الرصو إ وبيان مدى التقاب ت والترافرات 

ابتداء من القرن السابإ ال جري مإ بعض الطواد  ال ردومينة خشية تكين  الصوفينة في ال رد 

تطابق في بعض المفاهيك والمما مات والسردينات بين الر ج ابت ع اإ وما نتج عن ذلك من 

فة "بي شر " ]المرالفين انري الصوفي حين بر  الجوكي ال ردومي والر ج الب المتصون

للشريعة[ المتأةنرين بو وح بعقادد الجوكينة وخاصنة نادفة "الراث يوغا" التي تعتبر الربين 

د أحد مريدي ازله المتجسند "غو اخراث" ومره تعلنك الربين فرون الجوك ]اليوغا[. والحقن  محمن

والجوكينةإ وهو ما يبر  في مشا كة المسلمين في التقليد الجوكي أنن الع ةة معقندو بين الصوفينة 

علو غرا  ما نجد  عرد فرج "الراوال" و"الراغراث" و"الكانفاتا" )ذوي اآلذان المثقوبة( في 

نة من المسلمين  غك أننه تقليد مستمدن من تعاليك ازله ال ردومي شيفا. ف ي كان  البرجا.إ والمكون

ة هردوا دخلوا ازم مإ أو مسلمين امتُجلبوا إلو فرج الجوكينة؟ تبدو ه الء في األصي جوكين 

ازجابة صعبة دون معرفة عميقة بالسياج التا يري االجتماعيإ وخاصنة في ظين ما يُ حظ من 

ع ةة المسلمين ببعض األ رحة الجوكينةإ مواء بالحجن إلي ا أو تولني القيام علي ا مره ةرون. 

أنن المسلمين في ال رد شكنلوا عبر تا ير ك فرة ا جوكينةإ وأنن بعض الطرج  بيد أنن الثاب  هو

والقلرد ينة والشطا ينة تبرن  بعض المفاهيك والمما مات الجوكينةإ وهو  الچشتيةالصوفينة مثي 

و لإلم م األ ةوذكسين في ال رد في مواج ة التدينن الشعبي  ما يبدو أننه أعطو شرعينة وةون

الصوفيإ ما ميجعي مره أحد العوامي الكبرى التي امتغلنت ا السيامة وأدنت إلو انفصال باكستان 

ك البرجا. في مرتص  القرن العشرين بين الدولتينإ مإ ما صاحب ذلك من عرد ال رد وتقسي
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حرو. وةتي وت جيرإ وما أعقبه من أجواء عدادينة ما ترال ةادمة بين المسلمين وال ردوا في 

و ال ردينةإ  غك وجود شرصينة موحدنو مثي... بابا  تن  !كافنة أ جاء القا ن

§ 

 : غفران حسايرياالسم واللقب

 الحكمة والعرفان عرد صد  الدين الشيرا ي :الموضوع

 الملّخص:

 

تتررل  ّية الفيلسااوف الفا مااي صااد  الدين الشاايرا ي في مد مااة الحكمة المتعالية 

ف من  هاتية أو ال التجربة  ااايق ااامن المقا بات الفلسااافينة التي اشاااتغل  علو اخراج التصاااون

الملينة الموغلة في الطرةينة التقليدينة خ ل القرن العاشااااار لل جروإ لتماااااعه في مساااااا  تطون  

تا يري كثيفة في تجا ب ا وأشاااااراصااااا ا عميقة في  هانت ا المعرفينة الباحثة عن التوفيق بين 

ف في جوهر  تأميسا للتجربة الصوفينة  من  ّية املة ش الحكمة والعرفانإ فكان نقد  للتصون

 التوفيقبين الحكمة والعرفان عبر عدنو مستويات معرفية وفلسفية وديرية. تمإ تطلب

 

ف من الراحية الهاتينة ملوكيا ونرريا    لقد خات الم  صاد ا الشايرا ي تجربة التصون

في الوة  الهي كان فيه مرشاغ  بحين إشكاليات فلسفية شادكة نرح ا في كتابه الش ير الحكمة 

في األماااافا  العقلية" ليرت ي إلو تطابق نتادج البرهان العقلي مإ العرفان الشاااا وديإ   المتعالة

ي العرفاني والت المتعددو ليقادنم  ّياة توفيقياة جاامعة بين مر ج التفكير الفلساااااافي بمرجعياته أمن

 الكشفي من ج ة ةانينة برابيعه المرتلفة وتجا به التا يرينة المتراكمة.

اوةاد مثنلا  هاه  التجربا في الفلساااااافاة ازماااااا مينة وفي تا يا   ة مرعرجاا معرفياا هاامان

ف مااااهم   من ج ة ف الطرةي التقليدي في القرن العاشااار   التصااون في تقويض فكرو التصاااون

لل جرو وةد امااتبدن به العمي الساالوكي دون العلك الررري فر رت األهواء وازدنعاءات ليرمااي 

ة ومتصااالحة مإ أدوات التفكير العقلي ومرفتحة عرفانينة علو أمااس معرفينة صاالب  ّية  دعادك

 من ج ة ةانينة علو  مسا  تطون  الفكر الفلسفي  في أمسه وةمايا  .

وإن كان أفق البح  في المسااا ين الحكمي والعرفاني متشااعنباإ إال أننه من الم ك بمكان 

 نسلنط الموء علو  ّية صد  الدين الشيرا ي لعدنو اعتبا ات أمامينة: أن

خاتك حكماء ازماااا م في القرن الحادي عشاااار لل جرو فكان خ صااااة  يعتبر  اإ أننهأولن 

 مو وث فلسفي وعرفاني  رك.

ف والحكمة  علو المستوى الهاتيإ من ج ة ةانية أنن الشيرا ي خات تجربة التصون

ه حاول في حكمته المتعالية أن يوفنق بالحكمة والعرفان  ومن ج اة ةاالثاة وهي األهكإ أنان

 لوم ازل ينة.في نلب الع

ف ازمااا مي  هان التصاااالح مإ مساااا   التا يري  هه  االعتبا ات و اااع  للتصاااون

و هان التجدد والتطون  الهي يقتماااااي خروجه من أنر  الماااااينقة الملينة والطرةينة ليتررل في 

أفق كوني له جهو  في تجا . مرتلفة بين الشاااااارج والغر.إ وله تطلنإ إلو الكونية في التقاء 

ف/ا لعرفان بالحكمة الفلسافينة علو تعدد مشاا ب ا ازغريقية وازم مية والشرةينة بشكي التصاون

 عام.
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§ 

 األمتاذ عبد السن م الحمدياالسم واللقب: 

 الرطا. الصنوفين الجريدين في "كتا. القصد إلو الله" بين الكونينة والرصوصينةالموضوع: 

 الملّخص:

للرصوصينة حمو اإ من ج ٍة ماإ في أين  تتأمنس مداخلترا علو فر ينة خ صت ا أنن 

د من تلك م ما يكن نو   دو كين التنجرن خطا. يدنعو الكونينة أو يرر  إلي اإ ف  وجود ل ه  متجرن

إ وذلك لسبب بسيطإ هو أنن ازنجا  اللنغوين مقيند بررفينته حتنو في أةصو  المرَجر الِرطابين

داإ ولعين أجلو وجه في تقيند  ب  ا كونه يصد  عن الهنات ازنسانينة النتي ال يسع ا أن حاالته تجرن

إ فعله ولو  إ إذ يفعي في ا ال نشعو إ الفردين والجمعين تترلند تماما من تأةيرات مرشئ ا الثنقافين

.  تملنك  نواصي التنفكير العق نين المر جين المو وعين

الفردينة للرطا.  نسعو إلو اختبا  هه  الفر ينة اعتمادا علو عينرة من التنشكن ت

الصنوفين أمس  ومادر أمثال اإ بعد اختما هاإ خطابا نوعينا يعبنر عن شكي في التندينن ازم مين 

د  "إ وتتمثني العينرة في أةَر من تآلي  الجريد بن محمن ف السنرنين يوص  بـ"التنصون

ثبي  صا علو تم( المش و  بلقب "ميند الطنادفة"إ وإفراد  ب ها اللنقب يعكس حر230هـ/925)ت

دين وفق أف ام  ةيمته المرجعينة في شكي من التندينن يُراد له أالن يتعدنى حدود تعاليك الدنين المحمن

عون  ممينون.  خصوصينة  بط ا مشرن

 إ تح. جمالرسائل الجنيد" ) من: كتاب القصد إلى اللهُوِمَك ذلك األةر الجريدين بـ"

(إ واختيا   نموذجا نرتبر به فر ينترا 51-12إ صد9008 جب ميدبيإ دا  إةرأإ دمشقإ 

المهكو و  اجإ إلو اعتبا ات مو وعينة لن نغفي عن بيان ا في مو ع ا المرامب من 

المداخلةإ وهه  ةوام مقا بترا في ا ة ةة مداخي من المفاهيك ازجرادينة المعتَمدو علو صعيد 

ل فالتنشكيلة الرطابينة ا المدخي األون ا المدخي الثناني فالعراصر ازشا تحليي الرطا.إ فأمن ينة إ وأمن

. ا المدخي الثنال  فالرطا. البيرين  وازحالينةإ وأمن

مرتومني بتلك المداخي إلو امتكشاف مجالي الكونينة ومكامن الرصوصينة في التنعينن 

إ عسو أن يوةفرا ذلك علو العامي النهي حدند نبيع  ةالرنوعين الجريدين للرطا. الصنوفين الكلنين

ف م ك وافر في تشكيلهإ والمينما التندينن التنونسين  كين  ر. من التندينن السنرنين كان للتنصون

ف الجريد السنالك»المركنب من ة ةينة   إ فرننه ال يمكن إد اك«عقد األشعرين وفقه مالك وتصون

إ مقا نة بالتندينن السنلفين الحربلين مث إ في حال ظين  وحانين  افد  الرن  ما و اء معدنه االنفتاحين

. كين  خا ج دادرو األ واء الكاشفة عن حقيقته الجوهرينة النتي  ان علي ا التنقليد الطنرةين التنبرن
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§ 

 

 محمد  يات الحويهجاالسم واللقب: 

 .مبادئ الجماعة الصوفية بين الررري والواةعيالموضوع: 

 الملّخص:

 

ررري ا. فالباح  في الفكر الصوفي في مستوا  الا وملوكين تبح  الو ةة في الكونية الصوفية أخ ةين 

يات مقتم يق  علو تجا .  وحانية ومبادئ وةيك ومراهج ملوكية ترةو به إلو األفق الكوني. غير أنن 

المستوى الواةعي بمتطلباته وإكراهاته تفرت علو الجماعات الصوفية في التا يا الحدي  الترلني عن جانب 

 ع ا إلو تجاو   وعدم االلترام بكين ما فيه.من هها المستوى الررري وتدف

ذلك ما دعانا إلو نرح المسألة في هه  الو ةةإ ودفعرا إلو العمي علو بيان ا من خ ل نموذجين  

جمعية "لجماعات صوفية بر ت في القرن العشرينإ وال ترال فاعلة إلو اليوم. الجماعة األولو هي 

عود ويالتركية.  "جماعة الرو "والثانية هي  إوالمعروفة بامك "األحباش" "المشا يإ الريرية ازم مية

 ل فيما تحريان به من انتشا  تجاو  المحلية وازةليمية وأد ك العالمية.يتمثني األون اختيا نا ل ما إلو مببين: 

المستوى  فيما يلحره الدا ا لدى هاتين الجماعتين من اخت ف جلين بين  -وهو األهكن –ويتمثني الثاني 

ا الترريرية الم مسةإ والمستوى ازجرادي الواةعين الهي تتجلنو مونصوص   مااتالررري الهي ير ر في أدبين 

 م محه في فترو التمكنن من السلطة والدخول في غما  السيامة وممكرات ا.

قدَّم يُ يتممن العمي مرحلتينإ نعتري في األولو بمبط أهكن خصادد المستوى الررري ممثنلة  فيما 

ا في المرحلة الثانية مثن تمن مبادئ صوفية وةيك  وحينة ومراهج ملوكيةإ  ي نموذجا نررينا يتبعه المريد. أمن

 فربينن الممينرات السلوكية للجماعة الصوفية علو المستوى الواةعي وتحديدا أةراء المما مة السيامينة. إذ

ها إلو  إنشر دعوت ا علو مقوالت ا الرررية عرد تحافظ الجماعة غير أنن خو  ا في الشأن السيامي يمطرن

خ ةيةإ فيبدو االخت ف وا حا بين الررري أالترلي عن جانب من مبادد ا الصوفية وما الترم  به من ةيك 

.  والواةعين

ونروم من خ ل هه  المقا نة بين المستوى الررري ومستوى المما مةإ تحديدَ نقان االشتراك 

له واالخت ف في تجا .  الجماعات الصوفينةإ وخاصنة الكشَ  عن ت اف  معرو الكونية في خطابات ا وتحون

ا تَُماَ ا. د ةيرَّ  أكثر ممن  إلو مجرن

§ 
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: أمماء خوالدينةاالسم واللقب  

 : التنأويي الصوفي لآليات الكونية في القرينالموضوع

 للقشيرين أنموذجالطاد  ازشا ات  - بين التحديد الدناللين وازن ج ازشا ين 

 الملّخص:

و  من األكوان المترامقة ِوفاَق ِحكمة إل ينة هي ات مبار  لطالما بَدَا القرين لمتدبنريه مجرن

...وهو إلو  . وهو كونل بشري وحيوانين ونبيعين أغوا ها. ف و كونل تعبيرين وداللين و مرين

 ل وتُسينر  وتُر ر إ ال بما هو مصرو ذلك كلنه كونل تكويرين صون   اللنه ومطنر السنرن التي تحكمه

ا.  فحسُبإ بي بما هو أما ول علو صانعه أيم 

ب ها االعتبا  تصير اآليات الكونينة في القرين دالنة  في ذات ا داللة  عبا ينة  دالنة  علو غيرها 

.للقشمن األكوان داللة  إشا ينة . وهو ما مرحاول التنفكنر فيه امترادا إلو لطاد  ازشا ات   يرين

§ 

 

 : صابر مويسياالسم واللقب

 "جسد الصنوفي من الرصوصينة إلو الكونينة" :الموضوع

 :الملّخص

يحتي الحدي  عن الجسد مساحة هامة في التراث الصوفيإ فقد امتحمر  الصوفينة في 

وامتقرّوا من خ له شرصية العبد وكيرونته و بطوا مسالك تربيته  ع ةة بالروح والرنفسإ

مه وتدبير  لئ  يحجب صاحبه عن المقاصد الحقيقينة لوجود . فمر ك من نرر إليه نررو وتروي

ت ميش وإةصاء و أى فيه الداء كين الداء فقرنه بال وى والش وو وأكند ا ت انه بترابينته أو 

لة به وامتردم  أ  ينته الملتصقة بدنيوت ا وكثافت ا والمرشغلة ب ا عن  ب ا فرادى إلو ةطإ الصن

لك مفردات مرتلفة مثي الفراء والمحو والموتإ وملك مسلك التشدد بي العر  في محاولة له

لتجاو   وتحييد . ومر ك من  أى فيه اختراال للعالك وع مة علو الوجود ازل ي وبديإ صرعه 

له وف مه واكتشاف أمرا   وكيفينة تحقيق تراغمه مإ عالمه بي  فأعلو من شأنه ودعا إلو تأمن

ةواعد وأصوال انطلق  من  مك تفصيلي لمكوناته ووظادف ا فرح  من خ ل ا  و إ لهلك

 .صو و زنسان  ي  الكامي واعتبر  أممو ما يربغي للعبد أن يد كه
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وبين هه  الرررو وتلك لك يرتل  الصنوفينة في أنن الجسد عرصر  ديس في تفاعي الصنوفي 

هوينتهإ به يتمينر عن غير  ويكتسب معرفة مإ ذاته ومإ ما حولهإ ف و ع مة من ع مات 

برفسه وباآلخرإ وبه يحيا وتبر  خصوصينته التي يمكن أن يكون في ا في اآلن نفسه مجيرا أو 

اإ والمحرا  في ذلك عما ته بالحبن ازل ي الهي يغمر  فيفيض علو ما حوله ويستوعبه  حرن

ون كي ما في العالك األكبرإ فيك لتكتمي إنسانينته من حي  هو عالك أصغر يرترل في تكويره

إذناك أكثر التحاما بالكوني وانسجاما معه في  ّيته لهاته ولجميإ الكادراتإ وفي تصون   لع ةته 

األمثي بربنه.. ويتجلنو ذلك في مرتل  مراحي التجربة الصنوفينة خطابا وملوكا من ةبيي حديث ك 

ةد وك م ك علو كرامات جسد الولين حينا ومقبو ا..  عن أنوا  الرلق وتمثنل ك لدالالت الرن

حي  يتجاو  الصنوفي عتبة الرصوصينة ليعانق  حابة الكونينة عبر ازع ن عن فرون امتثما  

را دو   مرتشيا باكتشافه ناةاته وأبعاد .  جسد  والسمون به مثمن

§ 

 معيد الشلبي  االسم واللقب:

في  وةراء :ازنساااااانيفي مساااااتوا   في التجلي الروحاني وظ و  العقي المحض الموضووووووع:

 .ميثاج الجريد البغدادي ووةفة محمد بن عبد الجبا  الرفري

 الملّخص:         

( لحرة البع  األول المسماو لحرة الميثاج التي ـااااااه 921يقترد الجريد البغدادي )ت 

ويعتمدها واةق في اا ذ ياة يدم  ب ك علو توحياد  ب  شااااااريكإ ليجعي مر ا اللحرة األصاااااافو 

كموةإ  وحاني نو اني جلين يكشاا  ظاهرا عن نبيعة الميثاج والع د مإ الر.إ لكره يكشاا  

ا هو في مثي أهمية هها الع دإ إن ا لحرة ظ و  العقي المحض بريئا من كي مراهر  باانراا عمن

ق 1التعين واالنحصااااا  والمحدودية بالشاااارنين أي الرمان والمكان. وفي كتا. الميثاج) ( يعمن

 (.2ريد هه  المعاني ويكثف ا كما يريدها و وحا في كتا. "كر  ب  أن ")الج
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ا محمد بن عبد الجبا  الرفري )ت بعد   (إ فيسااااتصاااارإ لحرة عرفانية مااااماها  182أمن

ف اا بكون اا فوج العلك وفوج المعرفةإ يسااااااترب  في ا المعرو الروحاني للكون 3"الوةفاة") ( عرن

في صاااااياغة كوجيتو البيان الصاااااوفي الهي يمكن حصااااار   ازنسااااااني ليلتقي مإ الجريد تقريبا

ودماترته في عبا و "من عرف  به عرف نفساه" إ هها الشاعا  الهي وةإ تحريفه في فلسفات 

 التعاظك الحلولي ومقوالت وحدو الوجود التي انبر  علو شعا  "من عرف نفسه عرف  به".

ن الرفري يتجلو الروح ك وية ومن خ ل القراءتين إ وبادمج البياانينإ بياان الجريد وبيا

ف بأغوا  .  صافية في وج يه الوجودي والمعرفي ليفمي بأمرا   ويعرن

 992إ   9001إ  1تاج العا فين الجريد البغدادي إ األعمال الكاملةإ تحقيق معاد الحكيكإ القاهروإ دا  الشروج إ ن  -  1

 وما بعدها.
 912م إ    –ن   - 2
بن الحسن الرفريإ األعمال الصوفيةإ و مره كتا. المواة  والمرانباتإ مراجعة معيد محمد بن عبد الجبا     -3

 9001الغانميإ مرشو ات الجميإ كولونيا )ألمانيا( بغداد إ 

 

§ 

 

 

 
 

وري االسم واللقب: مى  معزى الزى

وفي، نجم الدىين بن سددددوار اإلسددددرائيلي مثاال  الموضوووووع: عر الصددددى وح في الشددددى صددددورة الرى

 م(9961هـ/ 766)ت

 الملّخص: 

تحاول هذه المقالة اإللمام ببعض األبعاد الشعرية لصورة الروح ضمن التجربة الباطنية 
من و  التأملية عند ابن سوار بن إسرائيل الدمشقي، أحد أقطاب الشعر الصوفّي المعدودين

أبعاد ميالديا، وقد تميز شوووووووعره ب 31القائلين بوحدة الوجود في تصوووووووو  القرع الهووووووواب  لل جرة 
رمزية تحيل على بعض مقاصووووووود  التجربة الصوووووووورية، ف اهرة الروح من بين المواضوووووووي  التي 
ّّ وللّح،  تضومنت ا الريية الصورية اإلسالمية، ف ي بحه  تصّور محيي الّدين بن عربّي حح
وذلك من حيث ترّدد هويت ا بين األصول اإلل ية والم  ر اإلنهانّي، وأّما في الشعر الصوفي 
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الروح تتجّلى بخصوووائصووو ا وحرات ا واتصوووال ا بالمطلّ وتخلل ا للعوالت التي اسوووتوع  ا فصوووورة 
الخيال الصوووفي الم د ، وقد أبهوو تظ أن مة التمايل الشووعرّ  عند ابن سوووار اإلسوورائيلي أبعادا 
جمالية واوسوووووووومولوجية تقصوووووووودها رييتظ الصووووووووورية بتأّمل ا الباطني في الحقائّ ال ّلية، ويم ن 

المقالة حهوووو  أالك أف ار مميزة لتخييل صووووورة الروح في شووووعر ابن سوووووار، أول ا ت وي  هذه 
الّروح حّقا تتصوووووول صووووووورة الروح في ا بمطلّ األلوهة المتخّيل، والاانية تصووووووويره الّروح  اعتبار

ور المتخي لة برموى ط يمية تحيل على عالت الَخلّ، وأّما الاالاة فالّروح راحا،  َللقوا، أ  الصوووووووووووووووّ
الشووووووووواعر الرمز الخمرّ  للتع ير عن مالمح ا اللطيية في مرايا اوسوووووووووتعارة، وبذلك باسووووووووتامار 

يم ن ف ت أبعاد الروح اإلنهووانية من منحى جمالّي، ودليلنا في قرا ة هاهرة الروح  على النحو 
ر ف ت  المتخّيل القصوووووائد الصوووووورية وف ت مقاصووووودها مختل  مناهث التأويل الحدياة، لعّل ا تيهوووووّ

 تل  الّصور الشعرية الّصورية.حقيقة في مخ

 

§ 

 هشام عبيد :االسم واللقب

 :غروصينة الح نج الموضوع

 الملّخص:

نة  عرينة إلو تراث الفقه والك م ت دف المداخلة إلو إظ ا  انشااااااداد مدون الح نج الرنثرينة والشاااااان

ن مره الفترو المبكنرو وامتقرن إلو حدود القرن  ف الهي تكون إ مإ وجود نرو  م2هـااااا /1والتصون

 وا ااااااح نحو عرفانينة جديدو تسااااااتمدن مصاااااااد ها من ديانات وةقافات مرتلفة تتجاو  الدنادرو

ة . ويمكن مراا ة المهكو و  وحدود التنجاذ. بين الرنرعات ازماااااا ميان ةشااااااة مرااهر اال دواجيان

الرناشائة المحلنينة في البيئة ازما مينة المشرةينة والرنرعات الكونينة الغروصينة إ من خ ل د امة 

ه إ أبعاد لييشمي فم  عن الك م المرسو. إ تطبيقينة لرماذج من التنراث المومنإ للح نج أي ما

وفينة إ والجدل الدنادر حوله في القديك والحدي  إ وأمثلة  مااايرته في المصااااد  التنا يرينة والصااان

 . من الرنقاشات المعاصرو المتعلنقة بمصاد  تفكير  وفنن القول لديه

§ 
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 لطفي عيسواالسم واللقب: 

 مولد المسيح في ازنشاد الشعبي بين الرصوصي والكونيالموضوع: 

 الملّخص:

تمثي جملة الروانر التي نودن اةتراح ا تروي ا بممامين ازنشاد الديري الشعبي في       

إحياء ذكرى حمي السيد المسيح ووالدته من ةبي مريك العه اء. وذلك بالتعويي علو ما 

( المحسو. علو الطريقة الس مية 3219 - 3292أنشد  الشيا عبد المجيد بن معد )

م(. ويتعلق األمر بتأويي  3811 م األممر الفتو ي )ت المرسوبة للشيا عبد الس

مرصو  لحدث الوالدو حال  بطه بمرتل  األنوا  التي عاير ا مسا  حياو المسيح 

وترق ته المتعددو صحبة والدته وحوا ييهإ بحي  يمتح ند المروية من أم ات مصاد  

ة ها أشعا  المتصوفاألد. الروحي )تفامير القصد القريني واألحادي  الربوية(إ وك

ومعا يج كإ تلك التي تم  صياغات ا بأشكال ملغرو تحيي علو مدلول االةما  في معرو 

"االي د الثاني" ذكرا ال حصرا. وهو ما يس ي العثو  عليه وتو يح التقانعات المفيدو 

     بشأنه  من االنشاد الديري الكرادسي وتفامير كبا  الحوا يين لألناجيي أيما.

  

La figure du Christ dans la liturgie populaire : Entre spécificité 

et universalité   

  

         Nos propos présentent un hommage dédié au chant 

liturgiqueévoquant la nativité de Jésus Christ et cantillé par le 

célèbre maître du chant soufi, Abdelmajid Ben Saad (1924 - 1972). 

Ce merveilleux chant est amputé aux soulami , adeptes de la 

confrérie fondée par Abd-EssalemLasmar (m.1573). Il s'agit au 

fait, d'une interprétation représentative de la conception immaculée 

du christ, ainsi qu'aux péripéties de sa trajectoire de vie et ses 

multiples pérégrinations en compagnie de sa génitrice et de ses 

apôtres. Un tel récit est tiré, tout à la fois, de la littérature spirituelle, 

exégèses du curieux destin des prophètes bibliques, traditions 

prophétiques, ainsi que de des vulgates populaires, racontant d’une 

façon parabolique et haut en couleurs, la métamorphose des 
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croyants en épigones du Christ dont certains propos peuvent être, 

en partie, retrouver aussi bien dans les Evangiles que dans le Coran.  

§ 

 

 رالكبيطيد.عري االسم واللقب:

 "كونية التصوف بين المما مة السلوكية والواةإ الدعوي":الموضوع

 الملّخص:

مرتراول في هه  الو ةة العلمية برذن الله تعالو التي متتو   إلو محو ين: محو  كونية 

التصوف باعتبا   مما مة ملوكية تمثي  وح الدين الهي حدد المرجعيات األخ ةية 

والمعام تية للكادن ازنساني ليس فقط مإ أخيه ازنسانإ وإنما مإ الكون بأمر  حجرا 

 تياإ وكادرات نو انية وظلمانية. وشجرا وغطاء جويا ونبا

 ومرتطرج إلو أمس هها التعامي القادك علو  كيرتين أماميتينإ هما: 

 الحمو  الدادك مإ الله تعالو في كي التعام ت. (3

 والشفقة علو الرلق بشتو أصرافه الرابعة من صفاء المحبة وفيض الود. (9

ي ل ه  الكونية بين حسن الدعوو وفي المحو  الثاني من المو و  مرتطرج إلو الواةإ الدعو

وموء التقديكإ وميتك التركير علو كيفية تسويق الكونية في التصوف ازم مي في أو با 

من خ ل نريقة: الترريك الصوفي الكوني للصوفي ال ردي عرايات خانإ وتعاليك  وأمريكاإ

ض الصوفي األفغاني إد يس شا إ وكي  تماه  مإ هه  الدعوات ةبوال و فما بع

 الترريمات الصوفية الدعوية في البلدان ازم مية.

§ 
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 محّمد الكحالوي: االسم واللقب

 الكوني في تخييل المحبّة لدى الصوفيّة: مقام في محاورة األفالطونية المحدثة: الموضوع

 ملّخص:ال

هية باعتبارها عاطية ني تجربة المحّبة اإلل يةلصائص تدور محاور هذا البحث على رصد 
روحية ذاتّية وطريقا في التخّلّ والتحّقّ، تّتخذه الّذات الصورية طقس اش ، طلبا لمناىل في 

من  ماذجالتخّلّ ومرقاة إلى مقامات في التجّلي واإلدراك. وسي وع ترايز اوهتمام على ن
هو( 731و  بن عرّبي تتىمن اىدهارها من لالل نصوص و صورّية العربية واإلسالمية،الال تابة 

هو(، بدا لنا أّع هناك قاسما مشتراا يجمع ا في مهتوى طرح إم انات 717والّدباغ القيرواني تتو 
اورتقا  بتجربة العشّ والمعرفة إلى مناىل عالية، تنال عندها الّذات الصورية إطاللت ا على 

رة عن ائّ والتجّليات الصادمدرات ال ش  والتجّلي، فتدرك مقام سعادت ا بتلّقي أنوار الحق
حضرة عالت ال رىخ والخيال، تلك التجّليات التي و تهتطي  اللغة قول ا. ريغدو من أّت فعل 
بتابت ا مجّرد استعارات مجاىية وتلوينات تخييلية، تتخذ أسلوب الرمز وال ناية صيغة تع ير، 

الطونية راقية اونية تباألفوسردية دينّية، وإش ولتنيتح من أّت ع ر محاورة مدّونات فلهفية،
المحدأة(، تتجاوى حدود المّلة، يحدوها هاجس البحث عّما تحّقّ بظ الّذات العارفة الصورية 

 ر منز  وعرفانّيا، ع واستطيقّيا موجدها، من لالل مقام في المعرفة واألنهنة، يتجّلى إتيقّيا
ة ع ر استل ام أقاف التجربة،يقوم على الجم  واونيتاح وإعادة بنا  ،(universelتبّلي اوني 

اآللر والتأسيس من دالل حقل المشرك ال وني، ذاك العابر لل وّية ولخصوصية تجربة المعرفة 
 وتمّال المعتقد في صوره المتعّددة.                      

§ 
  : مامينة فطنوماالسم واللقب

 عربي أنموذجا[: الرّينة الكونينة في األنطولوجيا العرفانينة ]ابن الموضوع

 الملّخص
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ك و غمإ ةبي أن يرتقي إلو إشبيلية حي  د ا القرين والحدي  والفق  3312ولد ابن عربي األندلس مرة 

إ إال أن كان  اهدا ظ رت عليه ع مات الرهد والتصوف بعد  واجه من امرأو صالحة تقينةإ ةراء أمرته

ياته الفكر الصوفي الهي ُعرف به؛ فقد كان  في ح وصقل  الرروف االجتماعية والسياميةإ التي عايش ا

األندلس في  مان "ملطان العا فين" تح  حكك مراكش عاصمة دولة الُموحدينإ تعيش ذ وو الغليان 

 .السيامي نتيجة الصرا  مإ القوى األو بية القادمة من الشمال والساعية لتبديد الوجود العربي في ا

ونسإ ةبي أن يتوجه شرةا  للحجإ فأةام في مكة ة ث مرين عرف  ا  ابن عربي مدن األندلس والمغر. وت

خ ل ا ابرة إمام الحرم المكي وأحبن اإ وكتب في ا متغرال  ديوانه "ترجمان األشواج" بمعان صوفية  ةيقة. 

ةك واصي الترحال عبر مدن المشرجإ حي   من حكك الصليبيين بأنطاكياإ و ا  نرابلس  من الدولة 

 .م3920عراج ومصر ةبي أن يستقر في دمشق حتو وفاته مرة األيوبيةإ وال

م(إ حي   3100إلو  500ازم مية )من  -لقد كان فكر ابن عربي انعكاما  للعصر الههبي للحما و العربية

ا دهرت الفلسفة وتصاعدت األفكا  العق نيةإ وا تفإ مع ا شأن ازنسان حتو بات يُعتبر مركر الكون 

  األندلس ماحة للحركات الفكرية العميقة والتيا ات العقلية الجدليةإ التي أبر ت عددا  ومحو  القيكإ فكان

و دي والرومي  من أع م الفكر والف مفة من أمثال ابن نفيي وابن  شد وابن  هر والرا ي والس ر

"عرقاء وغيرهك الكثير ممن أةر في فكر ابن عربي وأغرا إ فألن  المئات من الكتب والرماديإ أهم ا: 

مغر."إ ةك "التدبيرات ازل ية" الهي و عه في إص ح المملكة ازنسانية والمقابلة بين الله والعالكإ 

 و"الفتوحات المكينة" حي  جمإ في هها الكتا. أشتاتا  من المعا ف تمثي الثقافة ازم مية بأومإ معاني ا.

كان خ صة مههبه في التصوف الهي  "إفصوص الحكموتمام نمجه العقلي والروحي تأليفه كتا. "

الفلسفيإ فراد من حينرو الجميإ .وبالرغك من م لفاته الكثيروإ لكره شغي شطرا  غير ةليي من حياته فيما 

يشغي به المتصوفة أنفس ك من  رو. العبادو والمجاهدو والمراةبة والمحامبة. لقد أحان نفسه بالتراث 

امه برو  خا  من الفلسفة الصوفينةن بجانبي ا الررري ازم مي بشكٍي تامإ وحصر جي اهتم -العربي

 والعمليإ ووة  كين علمه لردمتهإ و مره كي المجاالت المعرفية الُمحبَّبة إلو نفسه.

 

§ 

 محمد الحبيب )أبو يعر.( المر وةي االسم واللقب:

 العقلي والبرهان الروحالموضوع: 

  الملّخص:         
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أعتمد في دراسووووة مسووووألة االروا والبرهان العقليا مصوووودرين يتين في ما الديني 

)بأمثلة من القرآن( واليلسوووويي بأمثلة من فلسووووية هيجل( رنم ما بين ما من فرو  جوهرية 

حول النتوائ  النرريوة والعمليوة التي تترتب على هاا االتيا  )وهي ليسووووووا هي محل البح  

ين الروا والبرهووان العقلي في تلقي اليكر العربي الحووالي هنووا( ألحوودد دور هوواق العال ووة ب

عن  للحداثة الغربية وحصوويلته في التعامل مع ا لالل نقد التراثو وال دا البح  عن جواب

 السؤال التالي: 

موا مودى حرووووووور معنى البرهوان العقلي الواي يحقن االطمينان الروحي إلى المعرفة 

 والقيمة باعتماد ش اد الثاني لألول؟

§ 

 

 االسم واللقب: مقداد عرفة منسية

الموضوووع: بعا البحوث المعاصوورة وكالم ابن للدون في التصووّوا اليلسوويي في المقّدمة 

 الملّخص:

ع  وتطون ت تطون ا هاد إ إن  ف ازماااا مي وترون كثرت البحوث المعاصاااارو في التصااااون

ومهاهبهإ ونررياتهإ شااااارةا وإن غرباإ وشااااامل  مرتل  مراحله التا يرينةإ وشااااارصاااااياتهإ 

ومعجمه. ويحساااان برا اآلن أن نتراول هه  البحوث بالد ا والتصاااااري  والتقويكإ بغية معرفة 

ق. ه بقي في حاااجااة إلو بحاا  متجاادند أو متعمن  العمااي المرجر ونوعينتااهإ فرقاادن  بااهلكمااا نرى أناان

ريرا راولو  ترت ونحن ال نجعي البح  في المجال وليد عصرناإ وإننما نرى أنن القدامو كانوا ةد

 بين أمو إ –ما ومااااااعرا ذلك–ويربغي حيرئه أن نمينر لدي ك وتأ يرا بمراهج ونرج ترصاااااان ك.

ف ومدى  وهي: االنتمااء الماههبي األصااااااليإ واالختياا  الررري المباددي في حقيقة التصااااااون

وأع مه وأمن اته. وإذا ةد نا بهلك علو  مشااااااروعينتاهإ والطريقاة في  مااااااك تاا يراه بمهاهبه

نب الفحد والررر ههاإ وجب عليرا حيرئه أن نماااااعه في موةعه من تا يا البح  ترليد جا

ف وفي تا يرهإ وأن نلحقه باعتبا   عرصارا فيمل ن من و  ملفنات البح  في مو  في التصاون

دم في ولك نع معيننإ ونقادن  باهلاك مادى إمكاانية ازفادو مره وتحديد البح  ال حق بالقياا إليه.

 اجعوا في د اماااات ك ك م ماااابقي ك من القدامو في مو اااوعات  الغرت باحثين معاصااارين
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أمو ا عديدو تسااااتحقن مريد فحد. ونررا إلو اتنسااااا  المجال نُقصاااار  بحوة كإ ونجد مإ ذلك

ف الفلساااااافيإ ا ُعرف بالتصااااااون ونكتفي مره بهكر مثال لهلكإ وهو  حديثرا هها علو جوانب ممن

ف وغير  من فصاااول إومقا نتهإمن حي  مقا بات لمقّدمةاك م ابن خلدون في فصاااي التصاااون

البحااا  ونتاااادجاااهإببعض التوجن اااات لااادى عااادد من البااااحثين المعااااصاااااارين من أمثاااال 

يإ ومحمد مصطفو حلميإوجو يبيسكاتولين.   ايرولدنيكلسونإوأ ةري برن

 

§ 

 مرصر ههيلي: واللقباالسم 

 (, ازنسان بعين الروح3225-3512نيكوال بردياي  ): الموضوع

 الملّخص

ته فمحطنات فا ةة وعساايرو في حياو أمن  صااادف  مساايرو المفكر والفيلسااوفي والراةد الرومااي نيكوال برديي

الروماااية وفي حياو األنساااانية. يمكن القول أنن امااا اماته وهي متعدندو تشاااكني محطنة التقاء ناد  بين الهاتي 

بمتانة واةتدا . هها الرناظك كما والقومي والكوني. هرااك نااظك  غك تعادند وترو  المسااااااادي التي خات في ا 

دنا عليه.  وح عرد برديي  ما ألفرا  وتعون يعترف هو بهلك وبو اااوح  وحين باألمااااا ولكن ةد ال تعري الرن

ف والكوني أن نمرن ببردايي  مرو ا خفيفا من دون ادنعاء احانة  من المفيد جدنا في ندوو تبح  في التصااااون

تكمن أهميااة بحوث برديااايي  في ةااد تااه علو الوصاااااااي والجمإ بين ب ااها العلك الكبير والمغمو  في ين. 

ات مترابهو. الروح عرد  ليسااااا  مف وما ديريا بقد  ما هي بعد لطي  حين  اختصااااااصاااااات تبدو مرتلفة ومرن

التشااكني دادمه ومترلي عصااين علو التحيير. نجد هها البعد في األد. والفرون كما نجد  في فلساافة المتقدمين 

ية ازنسااان الحميمة وهي ل ها تأخه  والمتأخرين ال حصاارا في نصااو  الدنين. الروح عرد برديايي  خاصاان

الو معرفة ازنسااااان والرةي به أولوينا وليس مران ا البعيد تثبي  ايمان برله متعال بعيد. هو مر ج صااااوفي 

ف أيما. الثاب  أنن برد ي  يبتصارف وهو مر ج ديري مسايحي بتصارف وهو تأصايي بفكر وفلسافة بتصارن

مة. حمر ن اية القيصرية والحربين  فكنر في ازنساان وةد   االنطولوجي بسياج أ مة انسانية مركنبة ومعمن

العالميتين وةو و الب شافة وصاعود الرا ية واصاطدم بأبر  الفاعلين السياميين علو مدى عقود. حديثه في 

 ته في ا.الروح مر ج معرفة ومشرو  خ   انساني حدي  امتثرادي وةميرة ش اد

§ 
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 عبد القاد  الرفاتياالمك واللقب: 

 المو و : البعد الكوني في تجربة ازص ح عرد معيد الرو مي

  الملرند:

ة          تعتبر تجربة ازصااااا ح عرد ازمام بديإ الرمان ماااااعيد الرو ماااااي تجربة م من

وةينمة في التا يا ازنساااااااني وذلك لما تمينرت به من تجديد وفرادو علو مسااااااتوى التصااااااون  

والطرحإ ولجمع اا بين البعادين الراا  والكوني علو المسااااااتوى الفكري والعملي جمعا دفإ 

ي ب ااها الطرح الرااا ن والممينر والترويااه الباااحثين إلو االهتمااام  ب ااا وإعااادو الررر والتااأماان

بريجابيته وةيمته. هها فمااااا  عن انبجاا تلك التجربة أو نشاااااود ا من  حك المعاناو واأل مةإ 

معاانااو الرو مااااااي الاهي خبر الحيااو ومر بعديد التجا . الساااااايامااااااية واالجتماعية والثقافينة 

ة في مرحلة اندحا ها وتراجع ا الحماااا ي أي في فترو ماااقون الر فة  وغيرهاإ وأ مة األمن

إ  العثمانيةإ وما يل  إليه أحوال الرجي المريض من انح ل وترلن  وتق قرإ األمر الهي شاااااجن

األنما  الغربية علو ال يمرة والساايطرو واالحت لإ وهها ما أكسااب عملينة إصاا ح الرو مااي 

 تين. في شتنو المجاالت حقنا ةيمة وأهمينة بالغ

ل في الحقيقة د امة أو  صد حمو  ذلك البعد الكوني والعالمي   من هها األفق تتررن

والمرر  ازنسااني في ما ةدنمه ازمام ماعيد الرو ماي من تصون ات وأفكا  إص حية من أجي 

الر وت باازنسااااااان كي يسااااااتعياد مكاانتاه و مريتاه في الوجودإ وي دني أماانة االمااااااتر ف 

ة أيمااا وتغيير واةع ا المرير اآلماانإ هها فماا   بمساا ولية واةتدا إ ومن أجي الر وت باألمن

عن لف  الررر إلو أهمينة ما تركه أحد أع م الفكر ازنسااااااني الهي يمكن االماااااتفادو اليوم من 

ة ال علو مساتوى د امة التراث الروحي وازنساني فحسبإ  مقوالته وأنروحاته اماتفادو م من

 يجاد الحلول لمرتل  مشاكي واةعرا المعيش.وإننما أيما علو مستوى إ

فمن هو الرو مااااااي وماا هي أبر  التجاا . الحياتية والروحية أو العوامي التي جعلته 

ا بمسااألة التغيير ومرشااغ  بالشااأن ازصاا حي عموما في يفاةه المرتلفة مااياماايا كان أو  م تمن

عه إ افة إلو الجانب الفردي إلو اجتماعيا أو صاوفيا أو فكريا أو ديريا أو غير  ؟ وما الهي دف

االهتمام بالبعد الكوني وازنسااااااني في تجربته ونداءاته ازصااااا حية تلك ؟ وما ع ةة الكوني 

بااازصاااااا ح ؟ ةك مااا هي تجليااات البعااد الكوني أو المرحو ازنسااااااااني والعااالمي في محطااات 

روحات وهو الهي ازصاا ح عرد الرو مااي ؟ وهي كان مصاايبا في كي ما ةدنمه من أفكا  وأن

يقول: "...ف  تأخهوا شااايئا إالن بعد إمرا   علو المحكإ ألن أةواال مغشاااوشاااة مرينفة ةد كثرت 

في تجا و األفكا ..حتو ك مي أنا ال تأخهو  علو ع نته بحساااااان ظرنكك ألننه صاااااااد  عرني فقد 

لكي  القلب أكون مفساااادا أو أفسااااد من حي  ال أشااااعر فعلو هها تيقروا وال تفتحوا الطريق إلو

( ؟  تلك إذن جملة من األمائلة وازشكاليات 112صايقي ازما مإ :-نا ج..") ماادي الرو 

المطروحة تصااااابو هه  المقا بة إلو ازجابة عر ا وتو ااااايح  ّية ازمام بديإ الرمان ماااااعيد 

 الرو مي في هها الشأن.

§ 
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 احميد  الريفراالسم واللقب:

 .في  حلة البيروني وحانية التمينر والتعا ف  الموضوع:

 )ةراءو في كتا.: تحقيق ما لل رد من مقولة مقبولة في العقي أو مرذولة(

 الملّخص:

إذا كاان  ال رد ةد امااااااتأةرت بمكانة  فيعة لدى العر. ةبي ازماااااا م فرن عرايت ك ب ا 

ا دادت اتساااااااعا بعد ذلك لتبلا المثاةفة بين المساااااالمين وال رود حدنا جعل ا أعمق من ع ةت ك 

 بسادر ةقافات الشرج القديك.

( إلو 3025  -211/ 220  -119 حلة العاِلِك المومااااااوعي أبي الريحان البيروني )

ه الكبير المعروف بـااااا" تحقيق ما لل رد من مقولة مقبولة في العقي أو  ال رد وإةامتُه ب ا وتأليفـاااااُ

من انفتاح فكري  مرذولة" تعد أو اااح تعبير عن متانة هها التأةر إ اااافة إلو ما دلـاااااااان  عليه

 ومبق حما ي في مجال التواصي بين الشعو. والترافه بين الثقافات. 

لقد أ اااحو البيروني ب ها األةر  اددا في مجال الرحلة واالكتشااااف: الرحلةُ باعتبا ها 

ِت فَانُرُروا ..." َ ا يُروا فِي األا بما تتيحه من ا تياد لآلفاج التي   5مصااداةا لقوله تعالو:" ةُيا مااِ

 تقتصااار علو الوصااا  الرا جي للمجتمعات المد وماااةإ شاااأن عموم الرحاالتإ بي بتمثي ال

المعرو المكترر الهي ألمإ إليه الشاايا محيي الدين بن عربي في "ازماافا  عن نتادج األماافا ".  

اف ُمركنِب ليبلا به مرتبة االكتشااا بالتحقيق ال ردي تجاو  البيروني بالرحلة حدود ازةروغرافيا

ء االجتماعي ومعا ف ا المساتقصية والمستفيمة لألشيا -: اكتشاافل لل رد بعمق ا الثقافي األبعاد

 والمجاالت وتصو ات ا للعوالك والعلوم وما و اء العلوم من حقادق ومعان وأمرا . 

لن أةدنم حجج خصاااااومرا من أجي دحمااااا اإ ألنري أعتقد أن هها »فعي ذلك وهو يقول 

ماااااج    تا يريًّا لحقادق. ماااااأ اااااإ بين يدي القا ئ نرريات خانئ. كتابي ال يريد عن كونه 

ا الع ةة  ال ردوا كما هي بالماااابطإ ومااااأذكر في السااااياج بعض نرريات ازغريق مو ااااح 
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الموجودو بير ماااإ غير باااهاا  عن الرصااااااك وال متحرج من حكااايااة ك مااه وإن باااين الحَق 

 .6وامـتُفاِرإ مماُعه عرد أهلهإ ف و اعتقاد  وهو أبصُر به 

ب ها يصاابح اكتشاااف اآلخر اكتشااافا  للهات: كي  تتقبي فكَر اآلخر واعتقاداته وخياالته 

دون  فض مطلق أو ةبول مت اافا . الوعي بااآلخر عرد البيروني هو إةرا  بوجود مرطٍق ةاٍن 

لاادى ال رود بتعااددهك واخت ف ك وبمااا يتوفر لاادي ك من ةروو معرفيااة وخبرو تعااايشاااااايااة وحياااو 

 د الباح  إال شغفا بالمعرفة وإةباال علو التمحيد والمراجعة.    وحية ال تري

في الر اية يترماا اكتشاف البيروني بتحقيقه ال ردي في اعتبا ين محو يين أول ما: أن 

ةادح هه  المقا بة في اعتبا  المثي األعلو في الثقافة ازماااااا مية هو "ال ن ادية" حي  يكون 

ةاني ما: أن البح  عن "المرطق اآلخر" في إةراده للهات وإغراده للثقافة و التغينر في تراياد دادك

 الراصة ال يمكن أن يصد  عن  وحانية التجريد والثبوتية. 

الصااااااد  عن  وحانية  ةراءو البيروني لحماااااا و ال رد في اعترافه بالغيرية صاااااميك

و . وعيه بغير  حي  أن ازنسان يعي ذاته خ ل مغايرو ال تقبي فصي التمينر عن التعا ف يتأتـن

. هي صاياغة ةقافية بعُدَّو معرفية وامعة  هها االعتراف عبر وعيٍ بالتمينر متعينٍِن في إيمان حين

موة  »ال ترى في الرررياااات العلمياااة إنجاااا ا في مجاااال البحااا  العلمي بقاااد  ماااا هي 

التي بتجددها وإبساتيمولوجي جديد يُبر  القيك المعرفية والرفسية التي جاءت ب ا تلك الررريات 

 7«ال تطون  تفكيرنا في المو وعات العلمية فحسبإ بي فكَرنا نفسه

 .1551؛7 -5، صيحة1. المجلدتحقين ما لل ند،  -6

 .53، ص 1894بشالر، مكتبة المعارف، الرباط،  فلسفة المعرفة عن غسطون، وقيديمحمد  -7

 

§ 

 ناجية الو يمياالسم واللقب: 

 تصون  ابن خلدون للعمرانالروحانينات في الموضوع: 

 الملخص

                                                           

 

 



34 
 

ت تكن هه  الو ةة بمف وم الروحانينات فيتصااون  ابن خلدون للعمران. وهي تجمإ بين بعدين ةلنما 

صة لفكر : البعد العمراني والبعد الروحاني. فقد نُِرر  وةإ الجمإ بير ما في الد اماات المرصان

ل إلو مرجعين  ب األون  ةإلي ما باعتبا هما وج ين مرتلفين من فكر الرجي ومن شاارصااينتهإ فرُسااِ

ب الثاني إلو إكراهات عصاااااار االنحطان الهي عاش فيه  ة تا يرينة "فهنو" مينرتهإ ونُسااااااِ عقليان

هاه  اال دواجياة حواجر بين  والاهي كاانا  فياه الغلباة للتصااااااون ات المراافياة للعقااي. وأفر ت

 .  المسادي التي عالج اإ ُممِعفة إمكان انترام ا في ذات الرسق الفكرين

ا ها في هها البح  هي أنن المساااااألة الروحانينة في فكر ابن خلدون والفر ااااينة التي نريد اختب

د ةمينة من القمايا العديدو التي عرت ل اإ بي هي مرجعينة صد  عر ا في معرك  ليس  مجرن

ما كتبإ وهي التي وجن   من الداخي تصااااون   لإلنسااااان في مااااياةه المو ااااوعين العمراني 

األخرويإ الهاتي الروحي ال ادف إلو خ صااااه ال ادف إلو صاااا حه في الدنياإ وفي مااااياةه 

ة بـااااااا"المساالك  وكان  علنقتت ى"إ وأخربهلك الحلقة الرابطة بين ما تراوله من إشااكالينات خاصاان

 بـ"ازنسان" في المطلق. 

روحانينة" "ال التي تتقانإ في ا ةماااايا جملة من المفاهيك وتربري د اماااترا ل ه  الفر اااينة علو

و"العمران"إ وهي: مف وم ازنساااااااااانإ مف وم الوجودإ مف وم المعرفاااةإ ومف وم الااادو و 

 الحما ينة. 
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