
 

 

  
 

نتقل املدويل التؤرم  امل  

 املغرب وإسبانيا والربتغالبني 

التصوف بالمغرب واألندلسالتصوف بالمغرب واألندلس    
واآلثار والمعمار وفي الفكر واألشعار  واآلثار والمعمار وفي الفكر واألشعار  التاريخ  التاريخ      فيفي   

 املغ ب:                               شفشاون 17 و 18 مارس 2017 
2017 ربشتن 28و 27إشبيلية                                    :سبانياإ  

  2017 كتوبرأ 1و شتنرب  30وأجلزور  شتنرب 29 مريتلة    :الربتغال

 

 صور ذات عالقة ببصمات التصوف احملفوظة يف الرتاث األثري واملعماري واإلتنوغرايف ابملغرب وإسبانيا والربتغال 
 

لتحقيق الربح بتصريح من وزارة الرتبية والثقافة والرايضةكافة أعضاء مؤسسة اإلدريسي متطوعون ابعتبارها ذات النفع العام وال هتدف   :ملحوظة  
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  فكرة المؤتمرفكرة المؤتمر

ي ما زالت املدارس التارخيية املعاصرة عاجزة عن الكشف عن بواكري التصوف اليت أتّصلت يف الفكر املغريب منذ بداايت القرن الثالث اهلجر 
ه( وحممد بن عبد هللا  313يم بن مّن هللا الغماري )ت ه( وأبو حممد حام 222على يد رواد األئمة من أمثال إلياس بن صاحل الربغواطي )ت 

ه(. وال ختلو املصادر التارخيية من اإلشارات الدالة على ارتباط التصوف حينئذ ابكتساب العلوم والتعمق يف  319بن مسَّرة اجلبلي املصمودي )
 مالمسة درجة اكحكمة. وسرعان ما أصبح التصوف عنواا  املعارف اليت قد تسمو أبصحاهبا ـ بواسطة الـتأمل يف قضااي اخللق والوجود ـ إىل

خالل  النتقال أهل العلم من مستوى املعرفة التجريبية واملدارك العقالنية واألنساق الربهانية إىل درجة التحقيق الفكري الرفيع الذي المس ـ
ذاك العصر، اخللوة واالنقباض عن الناس واالحِنباس يف  عصر اخلالفة ـ درجات غري معهودة يف الفكر اإلنساين. وال خيفى كيف آثر متصوفة

 الرابطات دون األهل والعشرية. ويُقدِّم رابط املنستري بشرق األندلس ورابط الرحيانة بغربه أمثلة دالة على هذا املنحى.   

غرب يف دروب الُفرقة،كان إيذاا  إال أن االختالالت اكحضارية الكربى اليت ترتبت عن تفكك نظام اجلماعة وتشعُّب مسارات أهل امل
 ابلشروع يف فك ارتباط التصوف ابلعلوم واملعارف والنأي به عن األصول العقالنية واملناهج الربهانية. ومن أبرز مظاهر التحول يف أوساط

جاج بن زلو اللمطي وتقدم الرابطة اليت أسسها العابد املتبتل و وعظ الناس وتذكريهم وحتذيرهم.  منمتصوفة هذا العصر اإلكثار 
م( يف جزيرة  أبطراف بالد جدالة على 1059ه/451م( ببالد نفيس والرابطة اليت أنشأها تلميذه عبد هللا بن ايسني اجلزويل )ت 1054ه/445)

د األقطاب من ومع ذلك، ظل التصوف العرفاين متألقا  بفضل جهو البحر احمليط مثالني كاشفني عن املنحى الفكري العام مبغرب دار اإلسالم. 
ه( برابطة متسامان ببالد الريف والشيخ  578 ه( برابطة املرية وأبو داود مزاحم بن علي البطيوي )ت 536أمثال ابن العريف الصنهاجي )ت 

 ه(.  638األكرب حميي الدين بن عريب )ت 

رف حبركة املريدين اليت انتظمت حلقاهتا حتت وال خيفى كيف اندرج التصوف منذ عصر املرابطني على توثيق ربط العامة ابملشيخة فيما عُ 
وهو التوجه الذي ترسَّخ ببالد غمارة على يد موالي عبد السالم بن ه( املختلي برابطة ِجّلة.  546إشراف أبو القاسم أمحد بن قسي )ت 

ميذه اإلمام أيب اكحسن ه( يف خلوته جببل العلم وتوثقت أصوله ضمن إحدى أشهر الطرق الصوفية بفضل جمهودات تل626مشيش )ت 
يف دروب الطرُِقية العامية. وكلما  ه(. ومل يتوقف التصوف منذ ذلك اكحني وعلى مدار القرون الالحقة عن االنزالق656الشاذيل الغماري )ت 

ل لالسرتشاد ـ وسط ظالمات اتسعت دائرة األمية، تعذََّرت إمكاات إدراك اكحقائق بَطْرِق أبواب العلم واكحكمة، فال يبقى أمام العامة من سبي
 اجلهل املتناسلة ـ إال شيوخ الطريقة يُردِّدون أوراَدهم ويتربّكون أبضرِحتهم ويتطلعون إىل صفاء النفس ابجلذبة واكَحضرة.     

نتشال حلقاته من جتدا إذا أمام تراث فكري وجمتمعي مغريب أصيل ما فتئت أقالم املؤرخني واملفكرين واملعماريني واألدابء تعمل جاهدة ال
ن آاثره املندثرة. طي النسيان وإبراز معامله العمرانية والكشف عن ُدَررِه الالمعة. وابملثل، مل يدَِّخر علماء اآلاثر ُجهدا  يف إزالة طبقات الرتاب ع

ة اإلدريسي املغربية اإلسبانية ومع ذلك، تظل املسافات متباعدة يف انتظار تناسق اجلهود بني خمتلف اكحقول املعرفية، وهو ما تسعى مؤسس
   للبحث التارخيي واألثري واملعماري إىل تقريب مسالكه من خالل تنظيم مؤمتر دويل متنقل بني املغرب وإسبانيا والربتغال.

 د الاار  محالدكنتور أ
 أستاذ التعليم العايل ورئيس مؤسسة اإلدريسي املغربية اإلسبانية  

 

  

اإلدريسي متطوعون ابعتبارها ذات النفع العام وال هتدف لتحقيق الربح بتصريح من وزارة الرتبية والثقافة والرايضة كافة أعضاء مؤسسة  :ملحوظة   
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ترجمة ذاتية مقتضبة للمكرمينترجمة ذاتية مقتضبة للمكرمين     
 

 ()تطوان ـ مدريد حممد شلور .1
لألنباء، مؤلف عدة كتب صحفي، اجلائزة الوطنية للصحافة إبسبانيا، كاتب ابللغة اإلسبانية، شاعر ومدير سابق لوكالة املغرب العريب 

 ابإلذاعة والتلفزيون اإلسباين. ومدير برامج 

  لقنت ـ إسبانيا(أ) رفائي  رويث أزوار .2
املمنوحة من طرف املنتدى األرويب  للمتاحف السنوية ائزة األروبيةاجللقنت، وحاصل على ، مدير املتحف األثري أبأبلقنت عامل آاثر

  ني بغوارذامار ذي شقورة. للمتاحف، مدير اكحفرايت برابط الصاكح
  

 الربتغال(ـ  )مريتلة كالوديو طوريس .3
 على جائزة 2015حصل سنة متحفا(،  12من املؤلفات، مدير اجملمع األثري مبريتلة )صنف عددا اخلزف األندلسي،  خمتص يفعامل آاثر 

 .  البااب فرانسيسكواألكادمييات البابوبة ابلفاتيكان من طرف 

 (ـ إسبانيا )غراطة أناونيو مالبيكا .4
اكحفرايت مبواقع أثرية  وطنية ودولية، مدير تقديرشواهد جوائز و  كتب، حاصل علىة  جبامعة غراطة، مؤلف عد التاريخ واآلاثرأستاذ 

  (.وغريها غراطة )مدينة إلبريةيف أندلسية 

 فرنسا(ـ ابريس ) رفائي  الس فايت .5
كحلي جامع ا، ابحث مرمم و دويلعلى الصعيد الفاس، حماضر مدينة ، من مواليد سيابر و أستاذ وطبيب جراح، جامعة دجيون وجامعة 

 الصياغة بفاس. صنعة علم م. جنل ، له عدة منشورات وجوائزاألمازيغي وجموهرات الريف

 )شلب الربتغال( أان ماراي مريا .6
الكشف عن معامل التاريخ األندلسي يتوقف عن مل ي تغال الذطبيبة يف علم النفس، مديرة أول مركز للدراسات العربية الربتغالية ابلرب 

  واملشاريع الثقافية مع منشورات عديدة.  عمال األخالل ابلربتغال من 

 )أجلزور ـ الربتغال( سو انوي  ماراي  مخوصي  .7
 رابط الرحيانةتعريف ابملوقع األثري األندلسي عسكري حبرية متقاعد، رئيس مجعية البحث يف تراث أجلزور وصاحب مبادرة اكحفاظ وال

 . أبجلزور يف الربتغال

 )بلنسية ـ إسبانيا(   أمبارو سانشيس روسي  .8
جوائز تقديرية وطنية ودولية، صاحبة جائزة على  االقتصاد، رئيسة حركة اجملتمع املدين ضد كراهية املسلمني. حاصلةعلم تكوين يف 

الثقايف اإلسالمي داين للسلم العاملي التابعة لألمم املتحدة، مديرة املركز السالم املمنوحة من طرف الفدارالية الدولية املتعددة األسفراء 
متابعة  جملسم. عضو املنظمات اإلسالمية من أجل السل ائبة رئيس فدراليةو ة، سباناجمللس اإلسالمي اإلرئيس ا ةائبو  ببلنسية سابقا

   . االت وحماضرات منشورة، هلا عدة مقوالكراهيةوالعنصرية خمطط بلنسية للوقاية من التمييز 



 

 

 شفشاون املغ ب افنتنتاح املتؤرم  مبديقة: ب انمج
  

 )قاعة احملاض ات ابلعمالة( 2017مارس  17جلمعة شفشاون، ا 

  واثئق للمشاركني التقدمي  08:30

 ي(متؤسسة اإلدريس)تسيري أمحد الاار    االفنتنتاحية اجللسة
 كلمات السلطات واملنظمني والداعمني 09:00
 لمكرمني العلمية لفيديو عن اكحياة املهنية و بث  09:30

  دااي رمزية كلمات املكرمني ومنح ه             
  التمسماين )مؤسسة اإلدريسي( فاطمة الزهراء أيتوهتنتنسيق:            

  شاي  اسرتاحة 10:30

 يت الصوفية من خالل عشلي ملص  واملغ ب"  بجت" حماضرة افتتاحية 11:00
 )جامعة عني مشس ـ مصر( حممود إمساعي           

 "قصيدة: ابن ع يب ابملديقة املقورةقراءة شعرية "          
 )شاعر شفشاون ـ املغرب(  عبد الك مي الابال          

 احملاض ين واملقظمني(و )املك مني  :غذاء 14:00

 *ي(ة اإلدريسمتؤسسأمبارو سانشيس روسي  )دقيلة( تسيري  03: حماض ات )الثانيةاجللسة 
 

 م("10ـ9ه/4ـ3)القرنني  ابألندلسأبللقت خلوة املنتصوفني شلورة رابط واد  " 16:00 
 )املتحف األثري اإلقليمي أبلقنت ـ إسبانيا( رفائي  أزوار 

 "عالقة الصوفية ابلسلاة السياسية وال عية من خالل خماوط صلحاء واد  شلف ملتؤلفه املازوين" 16:30
 )جامعة وهران ـ اجلزائر( ادر بوابيةعبد الل          

 ": الرتاث الصويف األندلسي بعد سبعة ق ونميورقة واجلزائ  الش قية" 17:00
 (، إسبانياة للتاريخياألكادمية امللكالدراسات اإلسالمية، ) غليوم روسيو بوردو  

 "رحلنته املش قيةيف  أبو احلسن الشاذيل 17:30
 (حلوان مصرجامعة ) مسالإب اريم صالح خلي   

 دقيلة( 02) داخالتم

 "متؤسسة الزاوية يف اتريخ املغ ب املعاص : الدور النتارخيي وحلظة الللاء ابلنتحديث" 18:00
 (، املغربجامعة عبد املالك السعدي بتطوانابحث، ) يونس البلايل 

 "األض حة بفاس: العمارة والبعد الصويفالزوااي و " 18:20
 (، املغربتعددة التخصصات بتازةالكلية مابحث، ) مقري أقصيب  

 مناقشة 18:40 

 احملاض ين واملقظمني(و )املك مني  :اءعش 20:00
 (الدعوة مفتوحة إىل حني امتالء املكانحفل املوسيقى الصوفية وقراءات شعرية ) 21:30



 

 

 )قاعة احملاض ات ابلعمالة( 2017مارس  18لسبت شفشاون، ا 
 

 * ي(متؤسسة اإلدريسعبد الرب مقدي  )( تسيري دقيلة 03: حماض ات )الثالثةاجللسة  
000000000000 

 "اجملاالت ال عوية واللداسة يف مملكة غ انطة" 09:30
 ـ إسبانيا( غراطة)جامعة  أناونيو مالبيكا كويللو 

 وف الع فاين إىل الا قية العامية"من النتص بالد ال يف"  10:00
  إلدريسي(مؤسسة ا &)جامعة اكحسن الثاين  أمحد الاار   

 م("11 ـ8)القرون  ك مبديقة إلبريةاالعلماء والقس" 10:30
 )جامعة غراطة ـ إسبانيا( بالل سار ماروكو 

 "األبعاد الفلسفية والسياسية واالجنتماعية يف النتصوف الع فاين" 11:00
 )جامعة املنصورة ـ مصر( سلمى حممود            

 اسرتاحة شاي   11:30

 "  موسى: الليم ال وحية يف الابيعة واملخزون البيئي ملديقة سبنتةبليونش جبب"  11:45
 (ـ جامعة مدريد طبيب اجلهاز العصيب)ب حممد املصمود  

 دقيلة( 02) داخالتم

 "اخلرب اليلني عن صوفية تيااوين" 12:15
 تطوان ـ املغرب()جامعة  وائم العم             

 "والديقية ابملغ ب خالل العص  اللدمي بعض املمارسات ذات الابيعة الصوفية" 12:25
 )جامعة بومبيو فابرا ـ برشلونة( حممد احملساين 

 مناقشة 12:45
  مقح شوارد احلضور 

       )املك مني واحملاض ين واملقظمني( :ءغذا 14:00
J 

  العتيقة شفشاونمديقة وت اث  لمعامل النتارخييةموجهة لزايرة و تلدمي  17:00
 (الثقافية بشفشاونة ح)خبري السياعبد السالم املودن 

 على شرف املكرمني واحملاضرين والفريق املنظمعشاء أندلسي  20:30
  حفل موسيقى أندلسي وصويف           

 2017أبريل  30( ابتداء من 2017يتم اإلخبار ببرنامج  المؤتمر )في إسبانيا والبرتغال ـ شتنبر س

 الداعموناملقظمون و 

 عمالة شفشاون                                                اإلدريسي املغ بية اإلسبانية                           متؤسسة             
 مجعية ريف األندلس                                                        جهة طقجة تاوان احلسيمة                                     

 غ فة الصقاعة النتلليدية جبهة طقجة تاوان احلسيمة                                                            اجمللس اإلقليمي بشفشاون               

                                



 

 

 الورقة النتلقية للمتؤرم 

 لغات املتؤرم 
 العربية واإلسبانية والربتغالية

 يق العاماإلدارة والنتقس
 فاطمة الزر اء أينتوهتن النتمسماين

 )مؤسسة اإلدريسي املغربية اإلسبانية ـ جامعة إشبيلية(

 اللجقة العلمية

 أمحد الاار   
 (املغرب عبد املالك السعديو انية، جامعة اكحسن الثاين )مؤسسة اإلدريسي املغربية اإلسب

 أناونيو مالبيكا كويللو 
 )جامعة غراطة ـ إسبانيا(

 وديو طوريس كال
 )اجملمع األثري مبريتلة ـ الربتغال(
 نيكول الصباغ الس فايت 

 ابريس ـ فرنسا(للغات واكحضارات الشرقية  )املعهد الوطين
 بالل سار ماروكو 

 )جامعة غراطة ـ إسبانيا(
 أناونيو را  

 )مؤسسة اإلدريسي املغربية اإلسبانية، جامعة نوفا لشبونة ـ الربتغال(
 اننديز غومس ف انندو فري 

 )مؤسسة اإلدريسي املغربية اإلسبانية، األكادميية امللكية للفنون اجلميلة واآلداب إبشبيلية(

 املساعدة يف النتقظيميئة اهل
 )مجعية ريف األندلس بشفشاون( عبد السالم املودن
 )مجعية ريف األندلس بشفشاون( حسن بن محدة
 نية()مؤسسة اإلدريسي املغربية اإلسبا عم  بقيحىي

 )اجمللس اإلقليمي بشفشاون( عبد احلي الايار

 السك اترية النتلقية
 (ؤسسة اإلدريسي، جامعة برشلونة)م حممد احملساين
 (، جامعة إشبيلية)مؤسسة اإلدريسي يوسف زاين
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