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 أبو ع�د هللا محمد بن يوسف السنو�� (و. 9-838 هـ/6-1435م—ت. تلمسان: 895 هـ/1490م) من أشهر مت�ل��
ا وتار�ــــخ علم � تار�ــــخ األشع��ة المتأخرة عموم�

الغرب اإلسال�� المتأخ��ن دون شك، وأحد الحلقات المحور�ة ��
�ن لحقاە من المزا�ا الب�داغوج�ة الم�سمة بها ا. ولعّل شهرته وذيوعه ال�ب��  ال�الم األشعري �الغرب اإلسال�� تحد�د�
� حلقات التعل�م

، واحتفاَء العلماء والطالب بها �� ّ الذي�ع ال�ب�� � ضمنت للسنو�� أعماله العقد�ة التق����ة، وال��
 ع�

ً
ا هائ� � الخصائص التعل�م�ة أنها، وخالل أقل من ثالثة قرون، عرفت ان�شار�

� دل�ال ع� تفوقها ��
، و�ك�� � والتلق��

ا أو الماليو .صع�د العالم اإلسال�� برمته؛ مما حتم ترجمَتها إ� لغات محل�ة �التاشلح�ت أو البن��

ا الس�اق �مكننا أن نفهم س�ب عدم توجه الدراسات الغ���ة الم�كرة، والمنجزة حول أف�ار وأعمال
َ

 ضمن هذ
ض، نحو إبراز أنماط أخرى من فكر صاحب العقائد، اللهم إن اس�ث�ينا ها المف�� � السنو�� تحل�ال لمست��ات تم��
� المغرب من خالل

� ��� العق�دة األشع��ة ��
� الواضح الذي لع�ه السنو�� �� عنايتها، غال�ا، ب�ظهار الدور الب�داغو��

� �سه�ل فهم
� �انت هذە التق���ات، أو العقائد، قد ساهمت، �حق �ما قلنا، �� البناء التعل��� المح�م لعقائدە. ول��

 العق�دة، �قالٍب األشعري، للعوام وطالب العلم ع� السواء؛ فإنه ل�س من اإلنصاف أن �قت� وصف الرجل أو
� دورە ع� ت�بع هذا المستوى التعل��� دون سواە، مادامت �عض أعماله قد ت�يح إم�ان�ة إظهار فرادة

التفك�� ��
� ع� اشتهر الح�م عل�ه �االنحطاط والركود. لهذا؛ ي��� لقب المجدد الذي تصفه

أطروحات السنو�� ال�الم�ة ��
ا غ�� را�د ا فك��� اجم والط�قات محل نقاش، س�ما أن الدراسات الحديثة أث�تت للغرِب اإلسال�� �شاط� �ه كتب ال��
ة السنو�� وما �عدها؛ مما قد يو�� �مخالفة طب�عة هذا ال�شاط  إ� ف��

ً
مجال العق�دة األشع��ة، �دا متواص� �

��

� وصف السنو�� ة، واستدعت ل��ما من �عض المؤرخ�� رت بها عادة هذە الف�� � صوِّ لصورة القاتمة ال��
.«-«المجدد-�ـ

� اإلسالمولوج�ا والعلوم االجتماع�ة، من خالل ، �س� الندوة إ� بناء حوار ب�� � ف�� ع� غرار أعمال ساب��نا م��
دراسة السنو�� وأعماله بتوظ�ف مقار�ات متعددة أ��� نجاعة. فال مفر، إذن، من دراسة فكرە ونصوصه ودورە
وري لـمجموعة من القضا�ا المتصلة وع�ە ضمن دراس�نا لتار�ــــخ الفكر اإلسال�� المتأخر، وذلك �استصحاب ��
� -«-العوام»، وهو ما س�عود �الفائدة،  بهذە األمور مثل عمل�ة ترجمة العقائد إ� اللغات المحل�ة وك�ف�ة تداولها ب��
� المساجد أور�ا

هم. �ما أن العودة إ� تدر�س السنوس�ات �� و�ولوج�ا وغ�� �ال شك، ع� �عض آراء علماء األن��
 وأم���ا، �الس�اق
 الحد�ث والمعا�، �مظهر من مظاهر الرج�ع إ� إسالم تقل�دي متصل �اله��ة المغ���ة أو اإلف��ق�ة �ش�ل ظاهرة

� .�شد االن��اە وتوجُب عنا�ة خاصة من ِق�ل علم االجتماع الدي��
، ست��� أعمالها الحقا، إ� مقار�ة السنو�� وفكرە من منظور الدراسات اإلسالم�ة � ا؛ �س� هذە الندوة ال�� � أخ��
.واالجتماع�ة من خالل محاور ثالثة
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1. المحور األول: فكر السنو�� وأعماله
• Uدورە من خالل دراسة ال�شاط ال�ال�� ق�ل زمانه �

� السنو�� ال�ال�� داخل العق�دة األشع��ة؟ إعادة النظر �� .ق�مة م��

• .عالقته فكر السنو�� �الفلسفة

• .السنو�� والمنطق

• ات أعمال السنو�� ومخطوطاتها ��� �
.قراءات ��

وح وترجمة وتعل�م .2 � المغرب خاصة والعالم اإلسال�� عامة. ��
� فكر السنو�� ��

: تل�� �
المحور الثا��

• وحات مغ���ة وغ�� مغ���ة ل�تب السنو�� ��

• .تأث�� كت�ه ع� الفكر األشعري المتأخر

• : اف��ق�ا، آس�ا، أور�ا الخ � التعل�م األشعري �لعالم اإلسال��
.دور العقائد السنوس�ة ��

• ها ، ال��تونة، وغ�� � � تدر�س علم ال�الم �الجامعات اإلسالم�ة: �األزهر، القرو���
.م�انة عقائد السنو�� ��

• � المجتمعات اإلسالم�ة المعا�ة
�� " �  ،العقائد السنوس�ة وس�ل ترو�جها لألشع��ة كـ"وسط�ة دي��ة" أو "ثا�ت دي��

• � العودة إ� ممارسات تقل�د�ة مذهب�ة عند مسل�� الغرب. وسائل هذا التعل�م (المساجد والمعاهد الرقم�ة، التأط��
م�انة عقائد السنو�� ��

� معاهد خارج أور�ا
��).

• ا والماليو والمنن�ا واألماز�ــــغ والتتاري) وتار�خها.  اللغات المحل�ة �آلة لخطاب فكري. (أو السنو��  ترجمة العقائد إ� لغات محل�ة (البن��
(+�لغات أخرى

• ك�ة، ممارسات شعب�ة الخ. (عالقتها �ما سبق=محمد  العقائد من خالل مآدّيتها: تنقل المخطوطات، دراسة ال�سخ الخزائ��ة، وظ�فتها الت��

�
(الرا��

المحور الثالث: السنو�� وع�ە .3

• تلمسان وتأث�� ب�ئتها الس�اس�ة ع� فكر السنو��

• � ع�ە أم �عدە؟
هل ش�ل السنو�� سلطة معرف�ة ��

• ؟  هل �صح التعب�� �ع� ما �عد وق�ل السنو��

• االتصاالت مع معا��ه المشارقة

• هل �حق اعت�ار السنو�� حجة ناقضة لنظ��ة االنحطاط ؟

: تفاص�ل عن الندوة
� معهد ن�مار

�� �
ك والثا�� � مركز جاك ب��

اير 2023. اليوم األول �� � يو�� 31 يناير و1 ف��
.ستعقد الندوة ��

� ة أخرى للنقاش مع المستمع�� ون دق�قة وتضاف إليها ع�� .مدة �ل مداخلة ع��

�ة والفر�س�ة � .لغات الندوة: الع���ة واإلنجل��

.تتكفل الهيئة المنظمة ت�ال�ف السفر واإلقامة

:ك�ف�ة المشاركة

- آخر تار�ــــخ إلرسال الملخصات: 20 ش�ن�� 2022

- تار�ــــخ اإلعالن عن الملخصات المقبولة: 20 نوفم�� 2022

- � ص�غتها النهائ�ة: 20 يونيو 2023
تار�ــــخ استق�ال المقاالت ��

- �د التا�� � ي�ت�� إليها إ� ال��
ا �اسم المشارك والمؤسسة ال��

�
:�طلب إرسال الملخص (�ما ال ي��د ع� صفحة) مرفق

alsanucicjb@gmail.com

: المنظم
إل�اس أمحرار

: اللجنة التعل�م�ة
El Mehdī Ben Muḥammad al-Saʿīdī (Université Ibn Zuhr – Agadir), Khaled El-Rouayheb (Harvard University), Caitlyn Olson 
(Oxford University), Tal Tamari (CNRS), Dorrit Van Dalen (Université de Leyde), Khālid Zahrī (Université ʿAbd al-Malik al-Saʿdī 
– Tétouan), Ahmad Arif Zul-Kifl (International Islamic University Malaysia), Ilyass Amharar (IREMAM-CJB).
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