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منذ عصور ما قبل التاريخ، ما فتئ اإلنس��ان يتلّمس الّس��بل واملناهج قص��د الولوج لعامل ما وراء 

الطبيعة. وما الرس��ومات الجدارية للطاس��ييل واآلهكار بصحراء الجزائر س��وى م��ؤّش عىل هذا الحس 

الباطني الرّفيع الذي يبدو وكأنه رافق الّروح التي سكنت أسالفنا منذ األزل.

س��رتا التي تستضيف الدورة الحادية عرشة للملتقى الدويل : طرق اإلميان تحّثنا بحتمية وشعية 

الس��تحضار ذكرى أجدادنا، جميع أجدادنا الذين تركوا بصامته��م الرشيفة عىل اإلرث املعنوي للبرشية 

شهادة عىل عالقة القرىب والتضامن التي تربط اإلسالم باإلميان املسيحي.

نس��تذكر بحكم األس��بقية الزمنية القّديس أوغس��طني البوين، أحد آباء الكنيسة ومن أكرب مراجع 

الفكر الغريب الذي، بفضل مس��اره الروحاين، متّكن من بلورة إميان برزخي جامع بني املانوية واملسيحية. 

أولسنا هنا عىل مرمى حجر من بونة وطاغست عىل أرضه األم ؟ فلنسعى لتكريم ذكراه إذن.

يع��ّد كاتب "مدينة الل��ه" بحق أحد الوجوه األكرث عاملي��ة ألبناء الجزائر الذين كانوا س��ّباقني يف 

إنارة وإضاءة طريق اإلميان. فام تكرميه س��وى إعادة تركيب س��بحة نورانية ترجع حلقاتها األوىل لفجر 

التاريخ.

ثم جاء اإلسالم أخرا ُكتلة ورد حّطت برفق وسكينة عىل وادى الرمال قامئا كتاج من نور يعلو رأس 

مدينة الصخر التي إن ش��اهدتها من الس��امء خّيل إليك أنها برنس منش��ور عىل قممها الكشفية. وكأنه 

حّلة إلهية ارتس��مت عىل صفحة ترّسبات ثرية ومتش��ابكة من الشعائر واملعتقدات التي اعتنقتها هذه 

الحارضة اإلفريقية واملتوسطية عرب التاريخ.

فسار القسنطينيون عىل هدي التصّوف الذي يعّد التعبر األسمى للروحانية األممية الحاملة لقيم 

السالم، والتآزر والرحمة التي جاءت بها الرسالة الخامتة مثلام برّش بها القرآن العظيم.

حتى أضحت قس��نطينة ملتقى الطرق املؤدية إىل جناب الله. من الرشق إىل الغرب ومن الغرب 

إىل الرشق متّكنت هذه السالسل اإللهية من التالقي والتالقح والتكاثر من بعضها البعض. كان ذلك حال 

طريقتني صوفيتني اس��تقر بهام املقام يف هذه الديار : العيس��اوية القادمة من الغرب والخلوتية القادمة 

من الرشق والتي تسمى محليا بالرحامنية.

 : لهذين املرشبني تكرّس هذه الدورة من خالل تحقيق مسارهام التاريخي، مراجعة مناقب شيخيهام

س��يدي محمد الهادي بن عيىس وسيدي محمد بن عبد الرحمن، معاينة آداب سلوكهام وسائر شؤونات 

أمورهام الرشعية والتأسيسية عىل غرار الخلوة، الذكر والسلسلة.

مدينة اللَّه
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وكذا تكرميا لحارس بالد الهواء والهوى نتعّهد هذه الندوة. لس��يدي راشد هذا الويل املستور الذي 

ي��كاد يك��ون غر معلوم حتى من قبل أبنائه وإن تعّددت الروايات بش��أنه وتناقضت ! مع ذلك يواصل 

كالجندي املجهول، وفاء ملهمته الخفية، حراس��ته الغر مرئية ملدينة الجس��ور املعّلقة بالرغم من الرياح 

التي ما تنفّك تعصف � أحيانا بجرأة � مزعزعة ومشّككة عبثا وهدرا يف مقامه األبدي.

بيد أّن إشكالية امللتقى ليس يف نيتها وال مقصدها إقصاء التعابر التعّبدية األخرى املرتبطة بالهوية 

الروحية لعاصمة العرفان سرتا وإن مل تندرج يف قالب ما يصطلح عىل تسميته تعّسفا بالتصوف السّني. 

القن��اوة، الفقرات وغرهام م��ن النظم التعّبدية الهامش��ية تبنّي، يف نهاية املط��اف، أنها من املقّومات 

األساس��ية والّركائز الغيبية للمشهد املحيّل. من هنا فهي بال شك من صميم تراثها املعنوي وتشّكل نسغ 

ضمرها الحي واملغمور.

إذن لسائر هذه الوجوه املعرّبة عن الروحانية القسنطينية � النخبوية منها والشعبوية � ملوسيقاها 

الشعائرية )مالوف، قارقابو، عيساوة، إلخ.(، لخرجة سيدي راشد � عّساس البالد � ولسائر الطرق الصوفية 

الح��ارضة ع��ىل أرض املدينة : الحنصال��ة، الطيبية، إلخ. يعتزم املركز الوطن��ي للبحوث يف عصور ما قبل 

التاريخ وعلم اإلنسان والتاريخ تنظيم الدورة الحادية عرشة لطرق اإلميان.

إّن من شأن هذا املوعد العلمي إحداث نقلة نوعية يف مجال املعرفة والتفكر والبحث األكادميي 

املعني بش��أن التصوف بصفته ظاهرة اجتامعية ش��املة. إنه مبناس��بة إعالن قس��نطينة عاصمة للثقافة 

العربية ينعقد ملتقانا الذي يصبو إلس��تعادة مدينة الله � وكذا اإلنس��ان � لهويتها الصوفية مع تحقيق 

املصالحة مع حّسها املدين وتكريسها أخرا ملهمتها الكونية والرسمدية.

 

                                      

زعيم خنشالوي

املرشف العلمي عىل امللتقى
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عائشة الحضريي
معهد أصول الدين ـ جامعة الزيتونة ـ تونس

التصوف : تجربة للوجود أم للمعنى ؟ قراءة يف رسالة 

"مشكاة األنوار ومصفاة األرسار" للغزايل

إذا كان "الرسي الس��قطي" - حني س��ئل عن محبة الله - قد بدا منه ميل إىل تصوير ما س��ئل يف 

ش��كل ذوبان للوجود الحيس ضمن عش��ق صويف ينس��حب خالله املتصوف إىل حيث ال يكون الوجود 

وجودا مألوفا، فأنش��د : "وملا ذكرت الحب قالت كذبتني ألس��ت أرى منك العظام كواسيا // وما الحب 

حتى يلصق الجلد بالحش��ا وتخرس حتى ال تجيب املناديا // وتهزل حتى ال ُيبقي لك الهوى س��وى مقلة 

تبيك بها تناديا "، فإن الغزايل – حني س��ئل عن أرسار األنوار اإللهية -، قد بدا منه تهيب لس��ؤال اعتربه 

مرتق��ى صعبا " تنخفض دون أعاليه أعني الناظرين" و"بابا مغلقا ال يفتح إال للعلامء الراس��خني"، و"رسا 

من األرسار " الذي ليس عىل طبيعة األرسار التي يفتح ويفىش ألي كان . فأي األرسار يتهيب الغزايل خالل 

رس��الته "مش��كاة األنوار ومصفاة األرسار" ؟ وأي أمر هو ذاك الذي يس��تدعي تحقيق القول فيه "متهيد 

أص��ول وشح فصول" ؟ أهو قول يف تجربة العش��ق االلهي الصويف ال��ذي يتجاوز الوجود الحيس وجودا 

تذوب خالله الحواس كش��فا وانكشافا، أم هو قول يف تجربة املعنى الصويف الذي يتجاوز اللفظ الظاهر 

معنى وإدراكا، حيث يتبدل املعنى غر املعنى ويس��تحيل النس��ق اللفظي نسقا مغلقا عىل غر مريديه، 

فال تنكشف مقاصده إال ملن أدرك "رس األرسار " ؟ إنه ضمن هذا السياق، سياق النظر يف "التصوف بني 

تجربتي الوجود واملعنى"، يتنّزل موضوع مداخلتنا.
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عبد الرحيم العلمي
جامعة عبد املالك السعدي ـ تطوان ـ املغرب

شجرة املحبة : الوحدة والجمع والبسط 

يف تلوينات الفكر البرشي

م��ن البطون إىل الظهور، ومن الوجدان إىل الفعل الحضاري، يتأس��س املرشب الصويف عىل جوهر 

املحبة املطلق : "محبة الوجود"، املس��تمد من قبس مش��كاة نورانية عىل قنة طوى املحمدية، تتجوهر 

به أمناط التجليات يف األكوان ظاهرا وباطنا، ويتأثل به مرشوع بناء حضارة اإلنس��ان. تأسيس��ا عىل هذا 

املفهوم، تتناول ورقتي العلمية مدرسة "محبة الوجود" يف الفكر الصويف التي نجسدها شجرة املحبة من 

خالل مدارس��ها الكربى وتراثها الغني ش��عرا ونرثا، ومجاالت امتدادها عرب بالد الغرب اإلسالمي، وحاجة 

املجتمعات املعارصة إليها استثامر إمكانياتها الكربى يف بناء التوازن الفكري والوجداين لإلنسان.

  
صفاء البّطي

كلية العلوم االنسانية واالجتامعية ــ جامعة تونس

شعائر العيساوية بالّساحل التونيس : مشاهد ودالالت

سنعتني يف هذا البحث بدراسة أهّم شعائر الّطريقة العيساوّية مبنطقة محّددة من الّتاب الّتونيس 

وهي منطقة الّس��احل. وتتمّثل هذه الش��عائر يف ذكر هذه الّطريقة و ما متّيز به من آداب عن س��ائر 

الّطرق ويف كرامات األولياء املّتسمة هي األخرى بخصوصّية بارزة فضال عن املشاهد االحتفالّية املنتظمة 

يف كنف هذه الّطريقة منذ عّدة عصور. ولن نكتفي يف هذا العرض بالجانب الوصفي لش��عائر الّطريقة 

بل سنجتهد يف إبراز الّدالالت العميقة لتلك املامرسات ماّم يساعد عىل مزيد تفّهم الّرؤى الّصوفّية لدى 

الّطريقة العيساوّية تحديدا. 
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شعيب مقنونيف
جامعة تلمسان ـ الجزائر

فلسفة اإلنسان الكامل لدي الشيخ محمد الهادي بن عيىس 

تح��ول التصوف م��ن مرحلة التفكر والس��لوك الش��خيص، إىل مرحلة التنظيم 
االجتامعي والسيايس يف حركات وهيئات أصبحت تدعى بالطرق الصوفية. وقد كان الباعث عىل انتقاله 
إىل ه��ذه املرحلة هو ظواهر االنحالل الخلقي واألفكار الدخيل��ة التي أصبحت تهيمن عىل املجتمعات 
اإلسالمية، وتشيع فيها ظواهر االنحراف، فكان ال بّد للصوفية من أن يختاروا توحيد صفوفهم عن طريق 
الطرق، التي ُعرِّفت عند بعض أقطاب الطرقية بأنها مرشب إسالمي يختص بالناحية الروحية يف اإلسالم، 
ولها كيانها الذايت، وشخصيتها املستقلة ولها أسانيدها املوصولة بكبار الرجال ثم بالرسول صىل الله عليه 

وسّلم ولها أدابها وتقاليدها وأورادها وأحزابها وعاداتها، أومل يقل ابن عريب صاحب الفتوحات : 

**    فقم بها أدباً لله بالله                ما حرمة الشيخ إال حرمة الله  

 لذلك ذاع وانترش أنه "ال طريقة بدون ش��يخ"، فالشيخ إنسان كامل، وهو األساس يف كل طريقة، 
وما تفرقت الطرق إال اتباعاً لش��يخ، وتس��مى كلها باس��م مشايخها ومؤسس��يها. وورقتنا العلمية هذه 
محاولة لتظهر فلسفة اإلنسان الكامل يف الظاهرة الصوفية، متكئة عىل مفهوم املشيخة ودورها التبوي 

والروحي، متخذة من سيدي محمد بن عيىس أمنوذجا للطريقة العيساوية.

بنان محمد حسني 
جامعة القدس ـ فلسطني

طريقة القاسمي الخلوتية الجامعة يف فلسطي 

ته��دف هذه الدراس��ة إىل تس��ليط الض��وء عىل إحدى ف��روع الطريق��ة الخلوتية 
يف فلس��طني وتعرف بطريقة القاس��مي الخلوتية الجامع��ة، وهي من أكرث الطرق الصوفية انتش��ارا يف 
فلس��طني، تقوم طريقة القاس��مي الخلوتية الجامعة عىل مثانية أركان وه��ي الجوع االختياري أو صيام 
التط��وع والخلوة والصمت والذكر والفك��ر والحب واالمتثال والتوكل. وتقوم هذه الطريقة بالعديد من 
النش��اطات الدينية والعلمية ومن أهم أنش��طتها املتمثلة مبجال العبادة اإلكثار من النوافل كصالة قيام 
اللي��ل والضحى وإحياء بع��ض الليايل املباركة كليلة الق��در وليلة النصف من ش��عبان إضافة إىل إحياء 
ذكرى عاش��وراء أما يف مجال العلم و املعرفة فقد أنش��أت هذه الطريقة عام 1989م أكادميية القاسمي 
وه��ي من أه��م اإلنجازات التي حققتها الطريقة وقد بدأت بكلية الرشيعة والدراس��ات االس��المية ثم 
توس��عت لتش��تمل تخصصات مختلفة، كام أنشأت الطريقة مدرسة القاس��مي األهلية وكلية القاسمي 
للهندس��ة والعلوم ومركز القاسمي للبحوث واملجمع الثقايف ورياض األطفال، إضافة إىل إذاعة القاسمي.
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ياسني عامري
كلية العلوم االنسانية واالجتامعية ـ جامعة تونس

نظرية التصوف عند ابن سينا

نثر يف هذا البحث عديد االش��كاالت التي طرحها ابن س��ينا يف كتاب اإلشارات والتنبيهات الجزء 

املخّصص للتصّوف. إذ س��نحاول تبنّي أهّم مراحل التصّوف الس��ينوي وكيفّية تطهر النفس وتخّلصها من 

الشهوات حتى تبلغ أقىص درجات املعرفة وتنتقي وتتطّهر وتخلص بذلك إىل السعادة الحقيقّية. ذلك أّن 

العارف مؤّهل لبلوغ أرقى درجات التنزّه وبلوغ عامل القدس وتحصيل الّلذة العليا. كام سنعمل عىل تبنّي 

مقام��ات العارفني والدرجات التي يختّصون بها دون غره��م والتمييز بني الزاهد والعابد والعارف هذا 

إضافة إىل تحديد دالالت املريد وخواصه إذ ال ميكن انكار ما للعارف من دور يف التنظيم املدين.

نرص الدين موهوب
جامعة برج بوعريريج ـ الجزائر

التصوف اإلسالمي املعارص مدرسة للتسامح والتعايش

 للتصوف اإلسالمي إمكانات ومقوّمات استطاع من خاللها أن يرضب بجذوره يف املرشق واملغرب 

اإلس��المي، ويتعدى أثره من بالد اإلس��الم لينتقل من الرشق إىل الغرب، ويشهد إقباالً يف عرصنا الحايل مل 

يكن يشهده من قبل. لقد كان الصوفية هم الناقلون الفعليون لإلسالم، عرب التاريخ، إىل املناطق البعيدة 

من الكرة األرضية، خصوًصا إىل إفريقيا وش��به القارة الهندية والجزر األندونيسية. ويف أوروبا أيًضا تروى 

قص��ص كثرة حول كيفية انج��ذاب بعض املفّكرين األوروبيني الكبار للتصوف اإلس��المي، والدخول عرب 

أبوابه الواس��عة إىل رحاب اإلس��الم، وميكن اإلش��ارة هنا إىل René Guénon )عب��د الواحد يحيى(، 

Frithjof )عي��ىس ن��ور الدين(، وTitus Burckhardt، وMartin Lings )الش��يخ   Schuonو

أب��و بك��ر رساج الدين(...، الذين وجدوا يف الطريقة الصوفية الش��اذلية أمنوذًجا عالًيا يف الصفاء الروحي 

واالرتقاء الس��لويك. وكان انتش��ار التصوف بزعامات صوفية ش��اذلية منذ األمر عبد القادر بدأت بأول 

زاوية ش��اذلية مبرسيليا ثّم بباريس سنة 1920 لتنترش بعدئذ يف كامل التاب األورويب خاصة بعد مبادرة 
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مريديها يف طلب بناء أول مسجد بباريس. ويف سياق روح التعاليم الصوفية، ما زال الشاذليون يواصلون 

إىل الي��وم هذا الّدور يف أمريكا. ولقد كان التص��وف الذي يعترب مرادفا ل� "طريق اليقظة" مبا يحمل من 

معاين التعايش السلمي والتسامح والحوار ومحبة اآلخر سببا رئيسا يف انتشاره عند الغرب من حيث أّنه 

يدعو إىل تربية الضمر يف اإلنسان "حتى ُيِحّب ألخيه ما يحّب لنفسه" مثلام جاء عن نبي الرحمة محمد 

صىل الله عليه وآله وس��ّلم، دون النظر إىل أصل ذلك اإلنس��ان وال إىل جنس��ه أو لونه أو ميوله الدينية 

أو السياس��ية أو الثقافية... إمّنا النظر إىل اللطيفة التي تس��كنه والتي هي من الّنفخ اإللهي. كام كانت 

التجربة الصوفية التي تحارب االنغالق والّتكّلس ضمن تدّين فاتر ال روح فيه، مع فساد األخالق وسيطرة 

األنانية عىل الكيان اإلنساين سببا ثانيا يف انتشاره بني الغربيني.

شادن محمد حسني
الجامعة األردنية ـ عامن

التصوف بني خطاب التسامح وثقافة االنفتاح

التصوف ليست مذهًبا، وإمنا هو أحد أركان الدين الثالثة )اإلسالم، اإلميان، اإلحسان(، فمثلام اهتم 

الفقه بتعاليم شيعة اإلس��الم، وعلم العقيدة باإلميان، فإن التصوف اهتم بتحقيق مقام اإلحس��ان وهو 

أن تعبد الله كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك. وهذا املنهج يقولون أنه يستمد أصوله وفروعه من 

القرآن والس��نة النبوية واجتهاد العلامء فيام مل يرد فيه نص، فهو علم كعلم الفقه له مذاهبه ومدارس��ه 

ومجتهديه وأمئته الذين شيدوا أركانه وقواعده كغره من العلوم جياًل بعد جيل حتى جعلوه علام سموه 

ب��� عل��م التصوف، أو علم التزكية، أو علم األخالق، فألفوا فيه الكت��ب الكثرة بينوا فيها أصوله وفروعه 

وقواعده. والتاريخ اإلس��المي زاخر بعلامء مس��لمني انتسبوا للتصوف مثل شمس التربيزي وجالل الدين 

الرومي والنووي والغزايل والعز بن عبد السالم كام القادة مثل صالح الدين األيويب ومحمد الفاتح واألمر 

عبد القادر وعمر املختار وعز الدين القسام. نتج عن كرثة دخول غر املتعلمني يف طرق التصوف وما نتج 

عن ذلك من مامرسات خاطئة عرّضها يف بداية القرن املايض لهجوم املتعلمني يف الغرب باعتبارها ممثلة 

للثقاف��ة الدينية البالية، ثم ب��دأ مع منتصف القرن املايض الهجوم من قبل منتحيل الس��لفية باعتبارها 

بدعة دخيلة عىل اإلسالم. وسنتطرق يف هذ البحث إىل تبيان دور التبيه الصوفية يف زمن العوملة.
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عبد الجليل بن سامل
جامعة األمري عبد القادر ـ قسنطينة ـ الجزائر

التصوف والتعايش نحو بناء إنسانية موحدة
 

إن التصوف يعد مرآة صادقة لتجليات الروح اإللهية يف البدن، ومنارة أشقت أنوارها عىل صنوف 
اآلنام، فألفت بني ألوانهم وأفكارهم، وأدخلتهم محراب اإلنس��انية الفس��يح، ذلك الفضاء الذي يغوص 
يف معاني��ه روح التصوف األم، والذي فاض منه التصوف املش��تك كأرضية للوئام املدين. فلو انطلقنا من 
مفهوم��ني يوحي بهام التص��وف دومنا مواربة لقلنا إنهام مفهومان محوريان األول : النعمة، وهي وجود 

روح الحق يف الخلق، أما الثاين: الرحمة، ولعل ابن عريب كان حاذقا ملعناها ومبناها إذ يقول :

    لقد كان قلبي قابال كل صورة  **   فمرعى لغزالن ودير لرهبان 

فتجليات الرحمة يف املشتك اإلنساين هو قبول صور الحب كام سامها ابن عريب، هذا الحب الذي 
يتج��ىل يف مع��ني الرحمة اإللهية, إذ أنه ملا أحب عباده جع��ل صور الحب ال تخضع ملكان وال تتلبس يف 

لباس وكيان بل الغاية الجىل وجود صورة الرحمة اإللهية فيها.

زيد عبد الرحمن حسني بن يحيى
مركز النور للدراسات واالبحاث الصوفية ـ تريم ـ اليمن

العارفة بالله سلطانة بنت عيل الزبيدي 
منوذج للتصوف الحرضمي النسوي 

للتصوف الحرضمي املديني دور واس��ع وامتداد كبر يف العديد من االصقاع الس��يام يف دول شق 

آس��يا وبعض دول شق أفريقيا وله سامته ومميزاته رغم شحة وندرة الكتابات والدراسات عنه وللمرأة 

الحرضمية دور ومس��احة بارزة فيه يتبني من خالل عرض منوذج من أبرز تلك العارفات وهي الش��يخة 

س��لطانة بنت عيل الزبيدي امللقبة ب� )رابعة حرض موت(. ومن نافلة القول بيان التهميش الذي تعرض 

له التصوف النس��وي رغم أهميته وكونه األساس الذي نبع منه أعالم رجاالت التصوف فبعظمة كل رمز 

يعلم عظمة الحاضنة واملربية له ومن اختناها منوذجا للعارفات الحرضميات سرة المعة يلخص البحث 

تاريخ مسرتها وآثارها وفكرها الصويف ليحرك األقالم لدراسة مثيالتها واالستفادة من معارفهن وتجربتهن 

ومحاولة لس��د هذا الفراغ الغر مربر يف الكتابات الصوفية يف الخصوص والعموم فالنس��اء كام يف لسان 

النبوة شقائق الرجال.
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توفيق بن عامر
كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ـ جامعة تونس

الطريقة الرحامنية ومقاومة االستعامر

نس��تهل هذا البح��ث بالتعريف بالطريق��ة الرحامنية وظروف نش��أتها و تفرعه��ا من الطريقة 

الخلوتية وانتش��ارها بالغرب اإلسالمي والس��يام بالقطرين الجزائري والتونيس كام سنعرف بأهم أدبيات 

هذه الطريقة ومبعاين أورادها وسلوك أوليائها. ثم نعتني باملقابل بتحليل األوضاع االستعامرية السائدة 

يف القرن التاسع عرش واملعارصة لظهور هذه الطريقة وانتشارها بشامل إفريقيا. وسوف نهتم يف مرحلة 

ثانية بأحداث مقاومة الزوايا الرحامنية لالس��تعامر الفرنيس بالجزائر وبأش��هر الثورات والوقائع الحربية 

التي خاضتها تلكم الزوايا ضد القوى االس��تعامرية. مع التوقف عند ابرز األبطال الذين ابلوا بالء حس��نا 

يف تلك املقاومة من الرجال والنس��اء عىل حد س��واء. وس��نويل اهتامما يف مرحلة ثالثة وأخرة بانتش��ار 

الرحامني��ة العزوزية بالجنوب التونيس وبأهم األدوار الوطني��ة التي اضطلعت بها مام عزز اللحمة بني 

القطرين الجزائري والتونيس.

محمد فاضل جيالين 
مركز الجيالين للدراسات الصوفية ـ إستانبول ـ تركيا

منهج وحقيقة التصوف عند شيخ اإلسالم 
عبد القادر الجيالين

منهج الش��يخ ريض الله عنه يف طريق��ة القادرية العلية املباركة مبني عىل الكتاب والس��نة. لقد 

اعتمد الش��يخ الجيالين أوال النصوص الرشعية، كالقرآن الكريم ثم الس��نة املطهرة يف االستنباط األحكام 

الرشعية والتعليق عىل النصوص مشرا إىل قاعدة أوصولية ويحاول مزج األحكام الرشعية بيشء من علم 

األخالق والسلوك، ويكرث الشيخ األدلة النقلية والعقلية يف املسألة الواحدة ليعطي القارئ صورة واضحة 

عن كافة جوانب املس��ألة. القصد هو إبراز أساس��ات املنهج التلقيني لدى الش��يخ عبد القادر الجيالين 

كأمنوذج للتبية الروحية عند السادة الصوفية.
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ديالور غرار
جامعة نجم الدين أربكان ـ قونيا ـ تركيا

الخلوتية ىف قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا :
             الكلشنية وإبراهيم الكلشنى

إبراهيم الكلش��ني الذى يروى أنه ولد ىف س��نة 826/1423 وتوىف ىف سنة 940/1534 قد زار تربيز 

ومرص ودياربكر والحجاز. وهو مئس��س الطريقة الكلش��نية التى هي شعبة من كبائر شعبات الخلوتية 

التى تس��مى ىف تاريخ التصوف "مصنع الطريقات". وتصل سلسلة إبراهيم الكلشنى إىل يحيى الشرواىن 

الباكوى الذى يعد پیرا ثانيا ىف الخلوتية مبعرفة عمر دهده الروشنى )تويف يف سنة 892/1487( الذى كان 

خاليفة يحيى الش��رواىن. ويروى أن عمر دهده قد أهدى إلراهيم الكلشنى وردا وقال له : "أنت روضة 

البسطان البقاء." وسميت طريقته كلشنية تذكارا من هذا الورد إذ كلمة كلشن بالفارسية وتعنى روضة 

الورود. وهناك تشابيه كبر بني الطريقة الكلشنية والطريقة املولوية منسوبة ملوالنا جالل الدين الرومى 

)قدس رسه(، وأيضا نحن نعلم من التاريخ بأن إبراهيم الكلشنى وإن كان خلوتيا- كان يحب موالنا جالل 

الدين محبة عميقة. وكتاب املعنوى إلبراهيم الكلش��نى يدل عىل هذه املحبة بني الش��يخني. ألنه ألف 

كتابه هذا نظرا لكتاب املثنوى ملوالنا وكال الكتابني قد ألف بنفس اللس��ان اى بالفارىس. وانا سأتناول ىف 

مداخلتى الطريقة الكلش��نية طريقة صوفية بأركانها وآدابها مجمال وأبحث عن مؤسس��ها الذى انرشت 

الطريقة الخلوتية بيده ىف القارات الثالث اى آسيا وإفريقيا وأوروبا وكذا عن تأليفاته وآرائه التصوفية.

محمود حيدر
مركز دلتا لألبحاث املعّمقة ـ بريوت ـ-لبنان

املواطنة الرحامنية طريق العارف الواصل إىل مدينة الله

ينظ��ر بحثنا يف الكيفية التي ينبغي ان ُتقارب فيها املواطنة الرحامنية من أجل أن يس��توي نظام 

ر مس��عانا بعبارة "املواطنة  العي��ش يف ع��امل الخلق ع��ىل رصاط الحقانية والتاح��م. وإذ وجدنا أن نظهِّ

الرحامنية"، فلغاية اس��تجالء ما يختزنه فضاء التصوف مام حظيت به موقعية اإلنسان من اعتناء خاص 

يف املع��ارف اإللهية واملقاص��د الربَّانية. لقد ابتنينا بحثنا عىل تأصيل فهمن��ا ملاهية العارف الواصل تبعاً 

النهاممه مبدينة الله، والتعريف بها، والس��عي إليها قوالً ومس��لكاً. وما رمينا من هذا التأصيل إال ابتغاء 
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التع��رّف اىل دربه ونهجه ومس��لكه، ليكون حاصل ه��ذا التعرُّف بياناً للن��اس يف اجتامعهم وتدافعهم؛ 

يتها وس��عادتها. وليك يبلغ العارف الواصل ما كتبه عىل نفسه، فقد أنشأ  ولتهتدي به اإلنس��انية اىل س��وَّ

رحلت��ه نحو مدين��ة الله عىل صحبة تتآلف فيها أركان أربعة : - صحبة م��ع الله - وصحبة مع الذات - 

ة، يدرك أن ال انفصال بني  وصحبة مع الغر، وصحبة مع الكون. والعارف الواصل العامل باألركان املسامَّ

صحبة وصحبة ؛ وانها جميعاً ال تلتقي ضمن وحدة خالَّقة إال بالوصل والتعرّف والتسديد. فالصحبة مع 

الله ال تستوي إال بإيقان ويقني، والصحبة مع الذات ال ُتعرف إال بالحفظ واملعاينة، واما الصحبة مع الغر 

والك��ون فإنها ال تنجز إال مبعرفٍة هي حاصل معرفة النفس املحفوظة بالله واملؤيدة بلطفه وفيضه. فلو 

أنجز العارف معرفته بنفس��ه عرف الله، فعرّفه الله عىل الغر والكون، ثم ليفتح له بالغر والكون سبياًل 

اىل معرف��ة الواجد واملوجود معرفة الحارض والش��اهد. كل ذلك يؤول اىل الغاية العليا التي ال تس��تحق 

لطالبها إال يف مقام الخرية. وعّلة هذا املقام التعرف واالستشعار والرفق. واذن، فال بد لكل عارف واصل 

اتج��ه نحو مدينة الله، من أن يح��وز عىل التخلُّق والتعبد والتعرُّف معاً، ليك يتفق له الس��بب املوصل 

اىل الخري��ة التامة. وملا كان مقام الخرية منبنياً عىل التناس��ب بني غاي��ة الحق يف الخلق، وحق الخلق 

يف االهتداء اىل تلك الغاية، ظهر املعلم األول الذي ينبغي للعارف الوقوف عليه لبيان سياس��ته. فالغاية 

اإللهية من حكمة الخلق بيِّنة يف فضاء التصوف، وكذلك عرب رسيانها يف عمل األنبياء والرسل والقديسني 

واألولياء.. انها غاية ال ُتنال إال باالس��تقامة عىل األمر. حيث يتلقى العارف الواصل الهداية واللطف من 

املدبِّر األعىل، ثم ليميض مبا تلقى اىل حضارة العاملني الفاضلة.

محمد الحزماوي
كلية اآلداب والعلوم ـ الدوحة ـ قطر 

الشيخ الخلويت مصطفى البكري الصّديقي
                  ورحلته إىل مدينة القدس عام 1710 م

تعال��ج هذه الدراس��ة الرحلة األوىل التي قام بها الش��يخ مصطفى البكري الصّديقي الدمش��قّي 

الخلويّت أحد أقطاب ومش��ايخ الطريقة الصوفّية الخلوتّية، حيث مكث س��تة أش��هر زار خاللها األماكن 

املقدس��ة و املشاهد الدينية يف مدينة القدس بشكل خاّص وبعد املدن الفلسطينية األخرى بشكل عام.

وقد رصد الصديقي يف هذه الرحلة صور متعددة يف مختلف جوانب الحياة و بخاصة الجانب االجتامعي 

ال س��يام فيام يتعلق بالطريقة الصوفّية الخلوتية، وقد أطلق عىل هذه الرحلة اس��م "الخمرة الحسية يف 

الرحلة القدس��ية"، وتعد من أهم الرحالت التي ش��هدتها القدس خالل القرن الثامن عرش، وكان الشيخ 
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الصّديقي قد أخذ الطريقة الخلوتية عن الشيخ عبد اللطيف بن حسام الدين الحلبي الخلويت الذي لقنه 

األسامء وبعد وفاة الشيخ الحلبّي اجتمع تالمذته عىل الصديقي وجددوا له أخذ البيعه وكان ذلك بداية 

ش��هرته كش��يخ طريقة صوفّية. لذا فقد كان له دور كبر يف نرش الطريقة الخلوتية وشيوعها يف عدد من 

األقطار العربية واإلس��المية حتى أضحت يف عهد البكري من أوس��ع الطرق الصوفية انتشارا يف فلسطني 

وأكرثها أتباعا. كان تعريفه بالطريقة الخلوتية التي ينتمي إليها الصّديقي من أهم الجوانب االجتامعية 

الت��ي تضمنته��ا رحلته فقد بنّي الرشوط الواج��ب توافرها يف من يقوم مبهمة اإلرش��اد يف الطريقة، كام 

وضح الطريقة املّتبعة يف اإلجازة لدى بعض الطرق الصوفية األخرى، إضافة إىل كيفية إقامة الخلوة التي 

اشتهرت بها الخلوتّية، حيث كان مشايخ هذه الطريقة وأتباعها يكرثون الخلوة اكرث من بعضهم انطالقا 

من ترك مشاغل الدنيا و التفرغ للعبادة، كام تحدث أيضا عن حلقات الذكر وكيفية إقامتها.

سعاد الجويني
معهد أصول الدين ـ جامعة الزيتونة ـ تونس

البعد املدين يف تجربة التصّوف

يشاع عن التصّوف أّنه مجرّد تجربة فردّية خالصة تحيل عىل االنغالق باّتجاه الّذات والّتقوقع دون 

اآلخر بل ورمّبا الّنفور من كّل غرّية واعتبارها عائقا أمام الّصفاء واالنسجام الجّواين. وعليه كان ال بّد من 

تجاوز هذه الّنظرة االختزالّية الضّيقة للتصّوف والّدعوة لترشيع رؤية مغايرة تقوم عىل اس��تدعاء اآلخر 

يف بن��اء الّتجربة الصوفّية. يبقى مثل هذا الفعل مرشوطا أساس��ا بإعادة الّتأصيل الّنظري للفكر الّصويف 

والكشف عن ثراء األبعاد اإلنسانية املتخفّية وراء حاالت الوجد والّشوق والحّب التي يعيشها املتصّوف. 

والّنظر إليه عىل أّنه يؤّس��س للقاء مخصوص بالجامعة ِقوامه اإليثار والعطف رغم التفرّد والتوّحد. بهذا 

يك��ون التصّوف مجال مناء للتعايش وفق األبعاد اإلنس��انّية املتناِقصة اليوم أم��ام تعاظم الّطرق املادّية 

للمعاش. ذلك ما يرّبر الّنظر يف منزلة هذا الفكر من اإلنس��ان من خالل إعادة البحث يف شوط تأصيل 

البعد املدين داخله. نأمل من خالل هذا العمل تحقيق قراءة مخصوصة ملسائل ما زالت تحتاج إىل كثر 

عناية.
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زهية بن عبد الله
املركز الوطني للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ علم االنسان والتاريخ  ـ  الجزائر

فضاءات املياه، يف دروب السالكني ومامرسات العارفني

تتح��ول قداس��ة املاء من عنرصها الكوين عندما تنس��ب إىل مصدر مع��ني أو فضاء معني، فتصبح 

مزدوجة أو متعددة القداس��ة بقداس��ة املنبع الصادرة منه أو املسلك الجارية فيه أو املكان الذي سوف 

تس��تقر عنده. إن ارتباط الحياة الجس��دية والروحية للصالحني واملتصوفني والزاهدين بهذه القداسات 

تجعل فضاءات املياه، فضاءات ترحل إليها أفئدة املريدين واملحبني واألتباع كلام سلكوا دروب شيوخهم 

وأولياءه��م. فاملاء يطهر، ميحي، يجدد، يجمع وينق��ل، لذلك فهو موضوع العبادة وصاحب كل طريقة.

روضة محمد كوكو
جامعة الخرطوم ـ كلية اآلداب والدراسات اإلسالمية ـ السودان

مقام التوبة ومفهوم الرحمة عند القديس اوغسطني

ينوه التنزيل االلهي بشان التوبة ويجعلها سمة اساسية واجبة عىل املؤمنني بالله تعاىل منذ أقدم 

العصور ويامر بها يف غر أية، فهي من أجل الطاعات كام أنها خلق االنبياء واملرسلني. بدات الخطئية مع 

بدء الخلق لذا كان مقام سيدنا أدم عليه السالم هو مقام التوبة الذي انتهى اليه بعد الندم عىل املعصية. 

تش��مل مغفرته س��بحانه وتعاىل ايضاً ما ترتب عىل الذنب والرحمة واملغفرة صفتان الزمتان ذاتيتان ال 

تنفك عنه ذاته جل شأنه. ومل تزل أثارهام سارية يف الوجود. أهتم الفالسفة واملفكرين واملشتغلني بعلم 

الالهوت بقضية تفسر الوجود والبحث عن الحقيقة منذ قديم االزل. ويعد القديس أوغسطني من أهم 

هوالء املفكرين وأش��هر االباء حيث كان السمه صدى واسع يف الفكر املسيحي والفلسفة الغربية بشكل 

ع��ام حتى القرن الثالث عرش امليالدي. نتعرف عىل االطار العلم لفلس��فته م��ن خالل مؤلفاته يف رحلة 

البحث عن الحقيقة وتفسر معنى الوجود، ومن املعاين املهمة التي دارت حولها كتاباته الخطيئة، الجزاء، 

علم الله املسبق، اللطف االلهي، القدرة واالرادة االلهية وارادة االنسان والوحدة العضوية بينهام، الندم 

بالقلب والتوبة بعد اإلعتاف واملغفرة بعد الش��عور بالخطيئة. كام يكش��ف مفهومه للرحمة عن حس 

صويف متميز حني يتعرض لفكرة الرحمة االلهية، والتي ال تايت نتيجة اس��تحقاق وال ميكن تربيرها مبنطق 

العدل. فهى متنح دون مقابل كمعنى من معاين الحب االلهي يعترب ذات االله الخالق هي املصدر األول 

لهذه الفلسفة القلبية والتي ينعكس مردودها دامئاً عىل األرض لتصر رحمة إنسانية.
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أحمد جاب الخري
جامعة األمري عبد القادر ـ قسنطينة ـ الجزائر

التصوف فضاء للتعايش والوئام 

تطرق��ت هذه املداخلة إىل إبراز املعنى العلمي الذي عليه مدار كلمة التصوف ، كام تطرق إليها 

أصحاب هذا الفن ويف مقدمتهم اإلمام أيب هوازن القشري يف كتابه الشهر )الرسالة البيانية(، مع الرشح 

الذي يس��تبعد تلك املعاين القدمي��ة التي تربط التصوف بالعزلة وهجر الحي��اة االجتامعية، ثم بيان أن 

التصوف اإلسالمي إمنا هو يف حقيقته علم قائم بذاته يهدف إىل تزكية النفس وتطهر الباطن من مختلف 

األوضار التي تعلق به ، وبذلك يغدو س��لوكا يف واقع الحياة مرتبطا باملعاين الخلقية الرفيعة التي تدفع 

إىل التعايش مع اآلخر واالنفتاح عىل ثقافته، وبث روح التعاون واإلخاء ونرش ثقافة السلم واألمن انطالقا 

م��ن نصوص الوحي الكريم ، ويف نهاية املطاف عمدن��ا إىل بعض الطرق الصوفية يف الجزائر التي بذلت 

جهدها يف نرش هذه القيم يف املجتمع. 

رضوان محمد سعيد عجاج ايزويل
جامعة البلقاء ـ األردن 

مالمح التصوف يف شعر عائشة الباعونية

عائش��ة الباعونية أديبة وفقيهة ومتصوفة امنوذج س��اطع يف الحضارة العربية االس��المية وعائشة 

الباعوني��ة م��ن نوابغ القرنني التاس��ع والعاش الهجريني وهي من الش��خصيات التي س��اهمت يف اثراء 

الثقافة االنس��انية مام حدا باملنظامت العاملية االحتفاء بها وتكرميها ملا قدمته لالنس��انية فقد احيص لها 

م��ا يقارب الثالثني مصنفا ما ب��ني مخطوط ومطبوع مل تكن همة الباعوني��ة تقف عند حد ملا انفتحت 

عىل الفضاء الصويف الرحب من خالل تنس��كها وس��رها اىل الحقيقة املطلقة من خالل التجربة الصوفية 

اىل ان وصل��ت اىل اعىل املراتب بع��د رحلتها يف طلب العلم مام أثار وجها ووجدانها فثارت ش��اعريتها 

وعربت عن مش��اعرها فقرضت شعرا قد يفوق الس��ابقني والالحقني وهو ما نسلط الضوء عليه يف بحثنا 

ه��ذا حيث نع��رض ما قدمته الباعونية يف ثنايا ش��عرها من مالمح التصوف ومصطلحاته التي س��كنتها 

واتقنت صياغتها لنجدها سجلت حضورا رقى بها اىل مصاف كبار شعراء التصوف االسالمي كابن الفارض 
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لها األدب،  وابن عريب والبوصري مام جعل املؤرخني يصفونها ب� : "كان عىل وجهها من الجامل ملحة جمَّ

وحلَّتها بالغة العرب، فجعلتها بغية ومنية الراغبني وقال عنها الغزي : الشيخة، األريبة، العاملة العاملة، أم 

عبد الوهاب، الصوفية، الدمشقية ألنها سكنت دمشق- بنت الباعوين، أحد أفراد الدهر، ونوادر الزمان ؛ 

فضاًل، وعلاًم، وأدبا،ً وشعراً، وديانًة، وصيانة وقال ابن العامد شذرات الذهب 8 / 111 : نالت من العلوم 

حظاً وافراً، وأجيزت باإلفتاءوالتدريس.. تعّد من الش��عراء العثامنيني، وقد بلغت يف الشعر مبلغاً عظياًم، 

حتى عّد العارفون باألدب عائشة بني املحدثني من الشعراء واألدباء تزيد عن الخنساء بني الجاهليني.

مانيزاه ملوك محمودي
جامعة طهران ـ إيران

الفاضلة مدینة الّتصّوف 

إن الّتصوف يعترب املجتمع البرشّي کوحدة إنسانّية تتأّثر بکّل حادثة يف کاّفة أنحاء العامل فاالعتقاد 

الم والنَّشاط والفرح والرِّفاه واالنتفاع بالّنعم  لم والسَّ بهذااألصل يکّلف الصوفّيني إيل طريقة تنتهي إلی السِّ

اإللهّيةدون االکتاث بالّلون والّنسب والّلغة والرّشيعة ألّن الّصوفّية تری کاّفة مظاهر الوجودإيضاح نور 

الحّق فألجله ُوضعت الّش��فقة والّتساهل والّصفح واإلحسان إيل العاملّيني کّلهم. إّن الّتصوف يتمّکن من 

بناء مجتمع مثايّل يسود فيه الحّب فهذااملجتمع يتعّدی الحدودالجغرافّية ومداه، القلوب وشعاعه، کّل 

مقلِّ��د يطأ يف هذاالّطريق فُرغم هذا، الصوفّيون أمام أِخاّلئهم وأصدقائهم ماء جاٍر وإزاء أعدائهم بنيان 

ا کأّنهم صخور. مرصوص فهم مقاومون جدًّ

املهدي سعيدان
كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ـ جامعة تونس

التجربة الصوفية يف رسالة حي بن يقظان البن طفيل

متثل رس��الة حي بن يقظان أحد املراجع األساس��ية يف معرفة ما آلت إليه الفلس��فة اإلسالمية يف 

عالقتها بالفكر الصويف. وتطرح هذه الرس��الة مشكلني أساسيني أحدهام يتعلق مبعرفة الحقيقة مبعناها 

النظري والثاين يتعلق بتجربة الذوق كسبيل إىل الخالص. ورغم ما يوجد من اختالف بني هذين املشكلني 
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إال أنهام يف الحقيقة يعربان عن هاجس واحد هو هاجس التواصل. س��نحاول يف هذه املداخلة أن نبني 

بأي معنى ميثل مشكل التواصل املشكل الضمني الذي يتناوله ابن طفيل يف رسالته وكيف متثل التجربة 

الصوفية يف نفس الوقت طرحا لهذا املشكل وحال له.

مشهور عبد الرحمن رسور
جامعة القدس ـ فلسطني

أضواء عىل الطريقة الخلوتية الرحامنية يف فلسطني 
وصالتها بالطرق الصوفية األخرى

متت��از الط��رق الصوفية بكرثة فروعها، فكلام التف مريدون حول ش��يخ كان بامكان ذلك الش��يخ 

تأسيس طريقة خاصة به، فيستطيع وضع منهج خاص بطريقته، ومن أكرث الطرق الصوفية فروعا الطريقة 

الخلوتية، التي بدأت باس��م الطريقة الدينورّية نسبة إىل ممشاد الدينوري، ثم السهروردية نسبة إىل آل 

السهروردي، ثم الخلوتية نسبة إىل الشيخني عمر الخلويت ومحمد الخلويت وأخي الخلويت وإىل اشتهارهم 

بتبية املريدين عىل طريق الخلوة. وقد دخلت الخلوتية إىل فلسطني يف القرن الثالث عرش الهجري عن 

طريق ش��يوخ الطريقة يف طرابلس الذين كانوا يتددون عىل سواحل الشام لنرش طريقتهم فتبعهم كثر 

م��ن الناس، وأقاموا له��م زوايا يف مناطق عديدة، كام كانوا ينطلقون م��ن طرابلس لزيارة بيت املقدس 

ومقام��ات األنبياء والصالحني يف فلس��طني وبخاصة يف الخليل وعس��قالن وغزة هاش��م والرملة فأقاموا 

زوايا يف عديد من املناطق. وقد س��ميت الطريقة خالل القرنني األخرين بأس��امء عديدة منها الطريقة 

الرحامنية نس��بة إىل ش��يخها الش��يخ عبدالرحمن الرشيف واستقّر اس��مها اليوم عىل طريقة القاسمي 

الخلوتية الجامعة. يف هذا البحث س��أعرف بالطريقة الخلوتية الرحامنية يف فلس��طني، وصالتها بالطرق 

الشبيهة يف املرشق اإلسالمي واملغرب اإلسالمي، وأورادها ودورها يف خدمة املجتمع الفلسطيني. 
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أمني يوسف عودة
جامعة آل البيت ـ عامن ـ األردن

حبُّ الهوى وحبُّ االستحقاق ـ تفكيك وتأويل : 
رابعة العدوّية وصوفّيات أخريات

ستقف القراءة عىل خطاب رابعة الشعري املعروف:" أحبُّك حبَّني..." وتحفر فيه بيشء من التعمق 

ن لظهور أهم أفقني معرفيني، شّكال هوية  واالس��تطالة. ويبدو تس��ويغ ذلك يف أنه خطاب تأس��ييس، مكَّ

التصوف اإلس��المي ومس��اره فيام بعد، أصوال وفروع��ا. يتجىل األفق األول يف تحري��ر العبادة من علتي 

الخ��وف والطمع، لتغدو عب��ادة قامئة عىل الحب بني العبد والرب. وأما األف��ق اآلخر فيبدو أثره بيِّنا يف 

اس��تيالد خطاب ش��عري مباش الحق، يلغي املس��افات والحجب بني العبد بوصفه عبدا، والرب بوصفه 

ربا، وَيس��تدِخُل مفردات ذات مرجعية إنسانية، كاألنس والشوق والوصال والهجر والصد … يف تشكيل 

بني��ة الخطاب الش��عري وملفوظاته. وقد كان لخطاب رابعة أثر بعيد يف أقرانها من النس��اء املتعبدات 

الصوفيات، اللوايت مل تقّل هممهّن عن همة رابعة يف س��لوك مس��الك التعب��د الُحبِّي لله تعاىل. وتراءى 

خطاب رابعة وأقوالها ظاهَرْين يف أشعار النساء الصوفيات تارة، وخفّيني تارة أخرى.                         

                                                                               
محمود مجد الدين صربي 

مركز جيالين للبحوث والدراسات الصوفية ـ القاهرة ـ مرص

منهج عبد القادر الكيالين الرتبوي والروحي
 

وضع الش��يخ عبد القادر الجيالين نظاماً تربوياً ومنهجا يس��تهدف إعداد الطلب��ة علمياً وروحياً، 

واجتامعياً، ويتحدد هذا اإلعداد بحس��ب س��ن الطالب وحاله، فإن كان ممن يقصدون تصحيح العبادة 

كالكبار من الناس والعامة، درّس��ه الش��يخ العقيدة، وفقه العبادات، وتس��تدعي هذه الدراس��ة إعداد 

النابه��ني منه��م لألمر باملع��روف والنهي عن املنكر. أم��ا إن كان الدارس طالباً من طلبة املدرس��ة، فإنه 

يتلقى إعداداً أوس��ع، يتضمن ثالثة عرش علاًم مشتماًل عىل التفسر والحديث، والفقه الحنبيل، والخالف 

واألصول، والنحو والقراءات، باإلضافة إىل ما س��بق، ويس��تبعد علم الكالم والفلس��فة وينهى عنها. ورّكز 

اإلمام يف تربيته الروحية عىل تنقية الطالب، حتى يصبح صفاء بال كدر، ويصر عيل نهج النبي صىل الله 

عليه وعيل آله وسلم، يف عقله ومشاعره.



20

مقداد عرفة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ـ جامعة تونس

من مقّومات الرؤية الصوفية وعالقتها بحياة املجموعة

مل تربز الدراس��ات يف تاريخ التصّوف اإلسالمي، وإن كرثت، جانبني نراهام أساسّيني، أّولهام العالقة 

املتفاوتة داخل ش��ّتى التجارب والنظريات الصوفية بني مقّومني وهام النظر واإلرادة، وثانيهام النظر إىل 

العالقة باإلله عىل أّنها عالقة محّبة ال عالقة محاس��بة. وهو ما يفتح أمامنا أفقني ليس لهام نهاية وهام 

جوهرّية الضمر يف اقتضائه العميل والرؤية الجاملية يف اقتضائها االستيتيقي. ومن الواضح أّن هذين مبا 

هام من األولوّيات يف الرؤية الصوفية للحياة ييرّسان التعايش والوئام. نسعى هنا إىل إبراز هذا الجانب 

عىل أّنه من مغازي التصّوف الهاّمة.

أحمد إبراهيم عبد الحليم الصيفى

األكادميية املرصية للتاريخ والرتاث والفنون ـ القاهرة ـ مرص

الخلوتية مرشقية املنشأ عاملية االنتشار 

يقول الشاذىل "التصوف هو تدريب للنفوس عىل العبودية وردها ألحكام الربوبية" . ولذا اختلفت 

طريقة اإلنسان ىف كيفية تدريب نفسه عىل ذلك ، من ذلك كانت الطريقة الخلوتية كأحد مراحل السلوك 

اإلنس��اىن عىل األرض ، تلك الطريقة التى نس��بت للش��يخ أىب الفيض محمد بن نور كريم الدين الخلوىت 

الخوارزمى وكان من قواعدها التزام الخلوة . ومفاد ذلك البحث دراسة تلك الطريقة وفق محاور ثالث 

: أوله��ا األف��كار واآلداب واألوراد واألذكار التى قامت عليها تلك الطريقة. ثانيا محاولة اس��تجالء منابع 

تلك الطريقة ىف فارس والقوقاز ، وطبيعة التطور الذى أصابها. وأخرًا دراس��ة عملية االنتشار واالنطالق 

للعاملية من املنابع الس��ابقة صوب األناضول واملناطق العربية الواقعة تحت هيمنة السلطنة العثامنية، 

والعوامل املساعدة ىف ذلك، وما ترتب عليه من نتائج.



21

محمود أحمد حسن صالح الدين 

جامعة القدس ـ فلسطني

الوصية الجلية للسالكني طريق الخلوتية
 ملصطفى البكري الصديقي

يعترب الش��يخ مصطفى البك��ري الصديقي من أبرز أقطاب الطريقة الخلوتية يف بالد الش��ام وقد 

وضع يف هذه الطريقة العديد من الوس��ائل و بخاصة خالل رحلته إىل مدينة القدس أهم حوارض العامل 

اإلسالمي ، ففي 1710 قام برحلة إىل مدينة القدس بهدف نرش الطريقة الخلوتية فيها واستغرقت هذه 

الرحلة 7 أش��هر، ألف خاللها مجموع��ة أوراق التباعه ومريديه عالوة عىل رس��الة تبني أركان الخلوتية 

س��امها الوصّية الجلية للس��الكني طريق الخلوتية، توضح األركان األساس��ية التي تقوم عليها الطريقة، 

وقد عرب عن ذلك بقوله )وكان قد اتصل بطريقتنا الخلوتية جامعة فلام أردنا التوجه قصدنا أن نتحفهم 

بوصية مخترصة جامعة لغالب أركان الطريق لتكون منبه لهم فيام يحتاجونه من التخلق بأخالق أولئك 

والله اس��أل أن ينفع بها من طالعها و عمل مبا فيها اإلخوان و أن يجعلها س��ببا لجذبهم إىل نيل مقامات 

اإلحس��ان(. وقد جاءت هذه الرس��الة عىل شكل نصيحة أس��داها الصديقي لألحبابه ومريديه يك تكون 

دس��تورا لهم ، يهتدون بها يف س��رهم إىل الله سبحانه و تعاىل، وركز فيها عىل الجانب الخلقي الذي هو 

الهدف من التصوف و العبادة و بني الصديقي يف هذه الرس��الة األركان الثامنية التي تقوم عليها التبية 

الروحي��ة للطريقة الخلوتية والقواعد التي ينبغ��ي للمريدين االلتزام بها واملواظبة عليها،كام وضح فيها 

ص��ورة البيعة بني املريد والش��يخ فبعد فتة من املجاهدة و التزكي��ة للمريد يتقدم ألخذ عهد الطريقة 

ويتوىل الش��يخ تلقني املريد للعهد مبينا كيفية الجلوس وما يتم تلقينه لينتهي األمر بإعالن الشيخ إجازة 

املريد يف الطريقة ويأذن له بقراءة أورادها.

عبد الله حامدي
جامعة منتوري ـ قسنطينة ـ الجزائر

طيور الصوفية : الرمز والداللة  

: الخمرة – الرأة  لقد عمد املتصوفة للتعبر عن حاالت النفس باس��تعامل الرموز املادية من مثل

– الن��ار – الريح وما إىل ذلك من الرموز الدالة عن األحوال واملقامات لكن من أبرز رموز كبار املتصوفة 

منذ غابر العصور توظيفهم لرمز الطر ؛ هذا الطائر الذي يعرف أحيانا باس��م "الس��يمرغ" أو "العنقاء" 
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ال��ذي ال لون له، واملعروف بالتوحد والفضائل الروحية ... ويتامهى مع املالئكة يف العروج إىل املقامات 

الع��ال فاتحا منقاره إىل الّريح يتس��قط أخبار الس��امء ويعود بحكايا الغيب وامُلنته��ي .. هذا ما نريد يف 

هذه املحارضة أن تكون لنا وقفة مع اس��تحضاره لدى أقطاب التصوف يف الحضارة العربية اإلس��المية.

عباس سليامن حامد السباعي
املعهد العايل للموسيقى واملرسح ـ الخرطوم ـ السودان

التصوف واملوسيقى الروحية وجامليات الحان 
شعر الغناء الصويف يف السودان 

نزلت االديان الس��اموية مبختلف دوراتها هدايًة للبرش لتنظيم حركة حياته ومتعته مبحافل الدنيا 

ملا أَحله املوىل س��بحانه وتعاىل. ونال فيها ما تيرس من االختيار حس��ب ترتيب نزولها لتتالءم مع طبيعة 

حياة االنس��ان من خصائص ومميزات وجاء آخرهام ناس��خ األديان وهو الدين االسالمي الحنيف املنزل 

واملرس��ل لسيدنا رس��ول الله محمد صىل الله عليه وس��لم الذي أصبح رباًطا مانًعا بني الخلق والخالق. 

وتعترب حركة املوس��يقى وارتباطها بإنش��اد الغن��اء الديني الصويف مبا تحتويه م��ن كلامت دينية والحان 

موس��يقية يف الغن��اء. وهو قالب تم لحنه ليتناس��ب مع رضوب والحان حركة الذك��ر الجامعي بأنواعه 

املختلفة لتكون يف مجمعها عبارة كلامت من الش��عر بني عليها ايقاعات حركة الذكر مع اإلنش��اد باسم 

الجاللة والتهليل الذي توافق مع زحف كلامت الشعر عىل األلحان اإلنشاد الحر واملوزون الذي خلق بني 

الذاكر واملنشد جاملية روحة عالية يف حلقة الذكر الصويف الذي تشبعت حلقاتهم بالسعادة والجامليات 

الطيبة مع ميزان الذكر الصويف.    

محمد معتز السبيني
مؤسسة األمري عبد القادر الجزائري الدولية للثقافة والرتاث ـ دمشق ـ سوريا

اإلمام أيوب الخلويت وتجديده بدمشق الشام

يتحدث البحث عن َعَلم الخلوتية األكرب يف بالد الشام والذي يعترب من املجددين يف القرن الحادي 

عرش الهجري أال وهو اإلمام أيوب الخلويت الدمش��قي الصالحي املتوىف سنة 1071 ه� والذي كان له من 

الش��هرة بدمشق الشام والعامل اإلسالمي ما يفوق الوصف عالوة عىل املؤلفات النادرة يف أصول الطريقة 

الخلوتية والتي مازال معظمها قابعا يف خزائن املخطوطات.
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ويعد هذا البحث لبنة هامة يف أصول الخلوتية الش��امية خاصًة والرشقية عامًة، ويركز عىل مدى 

أهميتها يف املجتمع ومدى تقّبل الناس وانس��جامهم معها ال س��يام وقد كان مشايخها عىل قدر كبر من 

العلم الرشعي واللديّن، وهو وإن تناول اإلطار التقليدي إال أنه يفيد يف الكشف عن هذه الشخصية التي 

تعترب ركنا ركيناً من هذه الطريقة العلّية.

عزيز عابدين
USA الجامعة األمريكية للدراسات اإلسالمية ـ فرجينيا ـ

حقيقة البيعة عند السادة الصوفية 

اس��َتحدَث أهل التصوِف البيعة للوصول إىل مقامات اليقني والتمس��ك بالدي��ن. فكان حريًّا بهم 

اس��تخدام البيعة وس��يلة للحفاظ عىل الدين من االندثار، فمامرس��ة الدين هي أفضل طريقة للحفاظ 

عليه، فالبيعة هي كالعهد بني املريد وشيخه، َيِعد فيها املريد )اإلنساُن العادي( شيخه بأنه سيبقى عىل 

طريقته ومنهجه متابًعا له وجاعاًل إّياه قدوته. فقد نهج الُوّراث من مرش��دي الصوفية طريقة الرس��ول 

صىل الله عليه وسلم يف أخذ البيعة يف كل عرص، فقد ذكر األستاذ الندوي يف كتابه: "رجال الفكر والدعوة 

يف اإلسالم": "أن الشيخ عبد القادر الجيالين فتح باب البيعة والتوبة عىل مرصاعيه، يدخل فيه املسلمون 

من كل ناحية من نواحي العامل اإلسالمي، يجددون العهد وامليثاق مع الله. البيعة إمنا هي منهج الرسول 

صىل الله عليه وسلم يف األخذ والتلقي؛ ولذلك فإن املبايع إمنا يعاهد الله بالتزام أوامره وأداء ما أمره به 

واجتناب نواهيه وما أمره باالبتعاد عنه، وكل ذلك يتم مببايعة )معاهدة( الشيخ عىل ذلك؛ فالشيخ هنا 

مبثابة الوسيلة أو الطريقة التي سيتسخدمها املريد لتحقيق عهده مع الله تعاىل، فراقب نفسه وأعامله 

وأقواله، ويف نفس الوقت يكون عنده من يستسقي منه املعرفة والعلم، أي الشيخ الذي بايعه.

عبد املنعم القاسمي الحسني
جامعة ورقلة ـ الجزائر

الطريقة الرحامنية طريقة وحدة وتوحيد

تع��د الطريقة الرحامنية إحدى أبرز الطرق الصوفية يف الجزائر، وهي متثل أحد املعامل الرئيس��ية 

البارزة وظاهرة دينية روحية اجتامعية وسياس��ية هامة يف تاريخ الجزائر املعارصة، وهي األوسع انتشارًا 

يف عموم الجزائر إبان القرن التاس��ع عرش؛ حيث كانت تس��تحوذ وحدها ع��ىل أكرث من %50 من عدد 
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الزوايا يف الجزائر، بحس��ب إحصاء "ديبون" و"كوبوالين" الذي أجَرَياه عام 1897م. تأسست أواخر القرن 

الثاين عرش الهجري عىل يد ش��يخها ومؤسس��ها )محّمد بن عبد الرحمن الزواوّي األزهرّي(، وإليه ُنسبت 

فقي��ل "الرحامنّية"، وهي متفرعة عن الطريقة الخلوتّية. عملت الطريقة الرحامنية عىل إخالص العبادة 

لل��ه وحده ال شيك له، ك��ام عملت عىل توحيد أقطار املغرب العريب، فأقام��ت زوايا بكل من: املغرب 

وتونس وليبيا والجزائر. كام عملت عىل توحيد مناطق الجزائر وجمعها تحت لواء واحد: منطقة القبائل 

واألوراس، والصحراء، والش��امل، فكانت بحق ملتقى لكل األعراش واألعراق، تجتمع عىل كلمة التوحيد، 

وتقدي��م فروض الوالء والتقدير للش��يخ امل��ريب. وربط أوارص املحبة واألخوة بني أبناء الش��عب الواحد. 

عملت أيضا عىل إذابة الفوارق بني الطبقات االجتامعية املختلفة: طبقة األغنياء، وطبقة الحكام، وطبقة 

الفالحني إلخ يجتمعون يف مكان واحد إلقامة ش��عائر الطريقة، ويخضعون لش��يخ واحد يستمدون منه 

أن��وار الحقيق��ة وفيوضاتها. الذي نخلص إليه م��ن هذه املداخلة أننا بحاجة ماس��ة يف وقتنا الراهن يف 

مجتمعاتن��ا املع��ارصة، إىل مثل هذه التجارب الروحية التي أغنت الحياة الثقافية، وأقامت أسس��ا قوية 

وسدودا منيعة للحفاظ عىل الهوية والشخصية الوطنية.  

  
ليىل خليفة 

مؤسسة ابن عريب الدولية ـ عامن ـ األردن

نظرة متهيدية للسامع الصويف من خالل 
فتوحات الشيخ األكرب

ين��درج الحديث يف الس��امع الص��ويف عند الناس والعلامء عىل الس��واء بني مقب��ٍل، ومدبٍر، وآخُر 

غ��ر مقبل وال مدبر. املقبل يرى أهمية الس��امع من حيث هو رياض��ة روحية وطريقة تعبدية، ويثبت 

ع��دم تعارضه مع الدين والرشيعة، بل ويرى توافقه م��ع العلوم الطبيعية والظواهر الكونية التي تهتم 

بدراس��ة أثر األمواج الصوتية واملوسيقى الروحية يف اإلنسان نفسيا وجسدياً. واملدبر، يحرجه ما يواكب 

الس��امع من أحوال وجدانية من طرب ومتايل واهتزاز ورصاخ يرى أنها من باب اللهو واللعب يتعارض 

م��ع العقالني��ة املتزنة، ومع فقه الرشيعة والدين . وأما األخر هو ال ينبذ الس��امع وال يعارضه، ولكن ال 

يقبله من حيث هو علم ويرى أنه يندرج تحت باب الفنون واآلداب الجميلة, ويف أحسن األحوال ميكن 

للدراسات اإلثنية أن تهتم به من حيث هو موروث شعبي وفولكلور طريف. وحتى داخل البيت الصويف 

نج��د من يفضل الطرق الصوفية التي متي��ل للتأمل والخلوة والذكر الخف��ي باعتبارها تتوافق واملنطق 

العقالين، مثل الطريقة النقشبندية او الخلوتية، وآخرون ال يرون بأساً يف األحوال الوجدانية يف طرق مثل 

الرفاعية والعيس��وة وإن كان ظاهرها ش��عبويا فإذا كان كثر من الباحثني يتجه إىل اعتبار الش��يخ األكرب 
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محيي الدين ابن العريب، ممن فضلوا االبتعاد عن السامع، وذلك استناداً لبعض نصوصه يف مقابل موالنا 

ج��الل الدين الرومي الذي كان أكرث تعبراً وترصيحاً ومياًل العتامد الس��امع والحرك فإننا يف هذه الورقة 

سنحاول أن نلقي الضوء عىل خفايا الرؤية األكربية ملوضوع السامع وسنسعى لبيان اهتامم الشيخ األكرب 

بتخليص موضوع الس��امع الروحي ممن يس��ميهم باملتش��يخني املتطفلني املدعني. فعلم السامع يندرج 

يف االعتبار فيام يس��ميه اب��ن العريب بالعلوم األعجمية ، وهي علوم عزيزة لها العلو والس��مو وإن يكن 

متعلقها الحس. فيكون للحس هنا، "الرشف كل الرشف" كام يقول الشيخ. ولكن ال بد ملريد هذه العلوم 

أن يتخطى عقبة كؤود تختلط عندها الخواطر واألحوال وتلتبس عليه مصادرها، فكيف مييز بني ما هو 

من االحوال والخواطر ما يكون مصدره مليك روحاين، أو نفيس او حيواين طبيعي أو إلهي. سنتتبع شيخنا 

يف هذه املس��ارب الوعرة من علومه األعجمية لعلنا نجد هدًى ملوضع الس��امع الصويف عنده ينر طريق 

البحث.

رفيف الصّباح
الجامعة األمريكية ـ بريوت ـ لبنان

دولة اإلعتناء اإللهي : أركان مدينة الله 
عند القديس أوغسطينوس

يهدف هذا البحث إىل تبيان العنارص التي ُتبنى عليها " مدينة الله" مبعناها الباطني داخل النفس 

وتالي��اً التحض��ر لتحقق هذه املدينة العادل��ة، النقيض للمدينة الدنيوّية الوثنّي��ة. األوىل بخضوعها لله 

تتحّرر وتس��مو، والثانية بخضوعها ألهواء النفس تنحدر إىل حضيض الجاهلية. هي دولة العدل واألمان 

واإلحسان التي تتحّرر أرواح أفرادها من قيود الوهم واألنانّية ويتعاملون عىل أساس طاعة اإلله، وبدل 

بناء هرم، ُيقلب الهرم، يف ثورة تنرص الحّق عىل الباطل واملحّبة عىل البغضاء. لقد ش��كلت "مدينة الله" 

عماًل حاس��اًم يف التاريخ الغريّب والالّهوت املسيحّي. نقض أوغسطينوس فكرة القدرّية ووّضح عالقة الله 

بالقوانني الطبيعّية ش��ارحاً بأّن االنتصار والهزمية الدنيوّية جزء من القانون الطبيعّي ولهام أس��باب وكّل 

األس��باب تع��ود إىل الله. وشح ما يج��ب أن ننتظره من الله والعالقة بني السياس��ة واإلميان. لقد تكّلم 

عن الفطرة البرشّية التي تس��عى إىل السمّو والبحث عن السالم والعدل بتكوينها وتناقض القبول بآلهة 

مزّيف��ة. ويحلّل س��قوط الدول ويرّده إىل األصن��ام التي تغّذي الرّش يف البرش ويق��ول بأّن صعود الدول 

ال يقت��رص ع��ىل الدول املتدّينة بل عىل كّل دول��ة تنترص فيها فطرة الخر، فال يفص��ل الفطرة الطبيعّية 

لإلنس��ان عن الدين. ان العالمة األبرز يف االطروحة األوغس��طينية هي تل��ك التي تتمحور حول الفطرة 

والقانون الطبيعي والعناية االلهية التي تحيط بهام يف التدبر الوجودي. فالعناية اإللهية هي التي توجه 
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األس��باب بكافة أشكالها. لكن القديس أوغس��طني ينكر ما ذهب اليه الحلوليون من ان الكون جزء من 

الل��ه ألن هذا ال يليق بالله. ولذا فهو يفصل بني الطبيعة املخلوقة وطبيعة اإلله الخالق اآلمر الذي يؤثر 

يف فهم القوانني الطبيعية واحداث التاريخ. وهذا ما يش��كل الركن األعظم الذي به تس��تمد مدينة الله 

األوغسطينية رسوخها ودميومتها.

رزقي بن عومر
جامعة وهران ـ الجزائر

أصول الطريقة العيساوية وآدابها

م��ا يعرف عن املغرب الع��ريب الكبر انه كان املجال الخصب لنش��أة الط��رق الصوفية وتطورها 

وتعدده��ا وتعترب الطريقة الش��الية األم مبثابة الخزان الكبر للتولد الروح��ي والخصب، بحيث خرجت 

من هذه الطريقة ع��رشات الطرق الصوفية ولعل اكربها عىل الخصوص الطريقة الدرقاوية كام تفرعت 

عنها طرق أخرى مثل الجزولية وغرها من الطرق، ومن الجزولية تفرعت الطريقة العيساوية وهي من 

أهم الطرق اختالطا بأوس��اط العامة. نحن يف دراس��تنا سنقترص عىل الطريقة العيساوية وهي من طرق 

التصوف املش��هورة مغاربيا، ذات املنش��ا املغريب واالنتشار االسايس يف الغرب من بالد اإلسالم، وسرنكز يف 

بحثنا عىل النقاط التالية:1 التعريف بالطريقة وبشيخها سيدي محمد الهادي بن عيىس ؛ قراءة يف سرة 

الش��يخ ومناقبه ؛ أوراد الطريقة ووظائفها وبعض أحزاب الطريقة ؛ اإلنش��اد وس��امع الوجد العيساوي 

؛ أهم الزوايا العيس��اوية وانتش��ارها يف بالد الجزائر، املغرب، تونس وليبيا ؛ دور الطريقة العيس��اوية يف 

تحقيق اللحمة الروحية لدول املغرب الكبر. 

بكري عالء الدين
جامعة دمشق ـ سوريا

فلسفة الخلوة األكربية

عالج ابن عريب مفهوم "الخلوة" يف أكرث من موضع من مؤلفاته وقد أفرد لها 

بحثاً مس��تقاًل يف رسالة صغرة رداً عىل تس��اؤل صديق له يف مكة يف بداية القرن السابع الهجري الثالث 

عرش امليالدي 602ه� / 1206م . )ورد اسمه يف الباب 69 يف معرفة أرسار الصالة من الفتوحات يف نهاية 
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فصل يف وقت صالة الظهر( وهو أبو العباس أحمد املرصي املعروف بالقس��طالين )املجاور مبكة(. وأعاد 

تن��اول املوضوع يف س��ياق الحديث عن املقامات الصوفية يف الفتوح��ات املكية الباب 78. وقد نقل ابن 

 ،Cosmogonieع��ريب هذا املفهوم من مج��ال األحوال واملقامات الصوفية وربطه بفك��رة بداية الخلق

والعالقة بني اإلنس��ان والكونMicrocosme/Macrocosme. ومّي��ز فيها بني الخلوة املقيدة بالرشيعة 

اإلس��المية والخلوة املطلقة التي تصلح للجميع من مؤمن وكافر. والغرض األس��ايس من الخلوة إذن هو 

الوص��ول إىل صفاء النفس وااللتحاق بعاملها من التنزه ع��ن الحكم الطبيعي، ألن عليها االلتحاق بالعامل 

 Prise de الروحاين خاصة . وإذا مارس��ها املؤمن فإنه يزيد إمياناً . أما غر املؤمن فإنه يكتش��ف نفس��ه

conscience عىل األقل . فكل من دخل تلك الخلوة وعمل بتلك الرشائط أمثرت له. وسنحاول يف نهاية 

املداخلة تحقيق هذه الرس��الة الصغرة بحجمها الهام��ة مبضمونها عىل عدة مخطوطات منتخبة، كونها 

غر منشورة حتى األن.

محمد زروقي
جامعة األمري عبد القادر ـ قسنطينة ـ الجزائر

فلسفة تصنيف العلوم عند متصوفة الجزائر 
من خالل كتاب الزهر الباسم

إن إيجاد مفهوم متفق بني الباحثني لفلس��فة تصنيف العلوم يعد أمرا بعيد املنال، وذلك ألن كل 

باحث يف املس��ألة إمنا يعرفها من خالل منظوره، بني ناظر لها من زاوية وضعية وآخر من زاوية وظيفية 

وما إىل ذلك من زوايا النظر العلمي، وإن الدارس ملا قدمته الثقافة الصوفية الجزائرية يف مجال فلس��فة 

تصنيف العلوم ليجدها مخبوءة يف بطون ما كتب من املدونات الصوفية، وإنه ليتبني للباحث أن صوفية 

الجزائر كان لهم من االهتامم يف هذا الشأن ما يجعلهم يف سياق متسق مع الحركة العلمية التي مست 

العامل العريب واإلس��المي، وهو ما تفرسه نظرتهم العلمية املنطقية التي تنظر للعلوم نظرة شمولية، ويف 

تراثنا الحديث نجد من مؤلفات الصوفية الجزائريني إس��هامات ش��تى يف سبيل تجسيد تقنيات تصنيف 

العلوم، ونجد إرهاصات ذلك يف واحد من املؤلفات الصوفية الجزائرية وهو كتاب : )الزهر الباسم( كتاب 

ي��ؤرخ للحركة العلمية لدى الطريقة الرحامنية بالجزائر. ومنه فإننا نكتش��ف مكانة علامئنا واهتاممهم 

بهذا الجانب الحضاري بل إننا نجد أن أوائل الذين تكلموا يف فلس��فة تصنيف العلوم يف مسارات الفكر 

اإلسالمي إمنا هم متصوفة الجزائر.
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عزيز الكبيطي إدرييس

املركز األكادميي الدويل للدراسات الصوفية والجاملية ـ فاس ـ املغرب

العالج الروحي من منظور أهل التصوف 
عامة وعيساوة-خاصة

ستتناول هذه املداخلة منظور أهل التصوف يف كيفية بناء اإلنسان بناء داخليا يعتمد عىل عمليتي 

التطهر والتنوير من خالل التكيز عىل العالقة بني ثالثية القلب والعقل والنفس. حيث سيتطرق املحور 
األول من هذه الورقة العلمية بالتفصيل إىل الحلول العالجية التي اقتحها رجال التبية الصوفية للتحكم 
يف مجاري القلب الس��بعة عن طريق التزكية قصد منع الران من االس��تقرار به��ا، ثم تنويرها بعد ذلك 
بواس��طة املصاحبة وأنواع الذكر املختلفة قبل الوصول إىل مرحلة الفناء يف الله ورس��وله. أما يف املحور 
الثاين فس��يتطرق العرض إىل العالجات املقتحة من طرف رجال التصوف ملداواة العقل من الوسوس��ة 
وس��وء الظن والخيال الفاس��د عن طري��ق التطهر أوال والتنوي��ر ثانيا والفناء ثالث��ا، ويف املحور الثالث 
سنتعرض إىل الوصفات العالجية التي اقتحها رجال التبية الصوفية يف االنتقال بالنفس من مقام الهوى 
إىل مق��ام الل��وم، ثم االطمئنان، ثم الرىض.. مع االس��تدالل يف كل ذلك مبقاالت أهل الله املس��تندة عىل 

الكتاب والسنة، وأيضا بشواهد علمية من الطب الحديث تؤكد املنظور العالجي التكاميل للصوفية.

عـقبة جنان 

جامعة قسنطينة ـ الجزائر 

دور الرتبية الروحية يف بناء املواطنة الراشدة

يقتيض معن��ى املواطنة انتامء الفرد إىل مجتمع تربطه به عالئق اجتامعية وسياس��ية وثقافية...، 
م يف  لك��ن املعنى الدقيق للمواطنة، يقتيض أيضا انخراط الفرد يف بناء مجتمع متحرضِّ ؛ و هذا ما ُيس��هِ
تحقيق ما ميكن أن نصطلح عليه "املواطنة الراش��دة". وعليه، فإن أي انحطاط يش��هده املجتمع، ميكننا 
أن نعزوه إىل اس��تقالة األفراد من فعل البناء الحضاري، يظهر ذلك يف س��لوكات رعناء جانحة للعنف ؛ 
تعكس ش��عور الكراهية و تنّم عن عدم االنتامء للوطن ! ألن الش��عور باالنتامء، الذي تتحقق املواطنة 
مبقتضاه، شعور يتقّوى مع األيام، حتى يصبح ُحبا عارماً إزاء الوطن. وهو شعور ال تكفي الحاجات املادية 
لتحقيقه، بل البد من فعل روحي جنيس. وال يتأىت ذلك إال باألخذ بيد الفرد نحو الرقي الُخلقي، بتمكينه 
من تجربة روحية تربوية ؛ يكتس��ب فيها مفردات االس��تقامة...؛ فتس��تحيل النفس "األمارة بالسوء" إىل 

"نفس مطمئنة"، مشّعة بالخر واألمان يف املجتمع.


