
واقع وآفاق البحث في تاريخ الفكر بالغرب اإلسالمي

- مراجعات في الفلسفة والتصوف وأصول الفقه - 

أعمال مهداة إلى المفكر المغربي الدكتور عبد المجيد الصغير

يومي 21 و 22 فبراير 2018،

برحاب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقنيطرة

الندوة الدولية:

برنامج



األربعاء 21 فبراير 2018

استقبال المشاركين )التّاسعة صباحًا(

الجلسة االفتتاحّية )التّاسعة والربع صباحا( 
برئاسة د. حسان البَاهي )جامعة ابن طفيل/ القنيطرة(.

آيات بينات من الذكر الحكيم
كلمة السّيد كاتب الدولة في التّعليم العالي.

كلمة السّيد رئيس الجامعة.
كلمة السّيد عميد الكلية.

كلمة السيد رئيس المجلس العلمي المحلي.
كلمة السّيد منسق النّدوة ورئيس مركز روافد للدراسات واألبحاث.

استراحة حفل شاي على شرف المشاركين.

الجلسة األولى )العاشرة والنصف صباحا( 
برئاسة د. محمد بوطربوش )جامعة ابن طفيل/ القنيطرة(.

ـ جدلية وحدة الوجود لدى ابن عجيبة، 
د. محمد المصباحي )جامعة محمد الخامس/ الرباط(.

ـ التصوف المغربي وآفاق البحث 
د. محمد بن كيران )جامعة ابن طفيل/ القنيطرة(.

ـ التصوف المغربي؛ سؤال الهوية والممارسة، 
د.محمد أديوان )جامعة محمد الخامس/ الرباط(.

ـ عالقة المذهب األشعري بالتصوف السني، 
د. عبد القادر بيطار )جامعة محمد األول/ وجدة(.



ـ إشكال عالقة ابن طفيل بالجنيد؟ 
د. إبراهيم بورشاشن )المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين/ القنيطرة(.

مناقشة
وجبة غذاء 

الجلسة الّثانية )الّثالثة بعد الزوال(
برئاسة د. محمد بن كيران )جامعة ابن طفيل/ القنيطرة(

ـ نظرية الحد الفلسفية: قراءة لرسالتي ابن سينا والغزالي في الحدود، 
د. محمد أيت حمو )جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل/ فاس(.

ـ شهادة ابن خلدون على العلوم الحكمية في عصره، 
د. محمد أبو حفص )جامعة موالي اسماعيل/ مكناس(.

ـ بين التجسيد والتجريد في نقد ابن عربي لعلم الكالم  
د. أحمد كازا )جامعة أبي شعيب الدّكالي/ الجديدة(.
ـ البيان المختصر في كالميات ابن ظفر الصقلي تـ 565هـ، 

د. زيد الشريف )جامعة ابن طفيل/ القنيطرة(.
. قاعدة اطراد األدلة وانعكاسها بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين من 

المتكلمين، 
د. محمد الصّادقي )جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل/ فاس(.

ـ أبو عبد اهلل ابن الرمامة والمدرسة الغزالية بفاس على عهد المرابطين، 

د. عزيز أبوشرع )جامعة ابن طفيل/ القنيطرة(.

ـ مناقشة



الجلسة الثالثة )الرّابعة والنّصف مساء( 

برئاسة دة. ربيعة بنويس )جامعة ابن طفيل/ القنيطرة(.

ـ آليات االجتهاد عند علماء الغرب اإلسالمي: مراعاة الخالف نموذجا، 

ذ. محمد المهدي الناجي )جامعة القاضي عياض/ مراكش(.

ـ التصوف المغربي: تجليات الفاعلية وعمق التأثير.  

د. خالد التوزاني )جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل/ فاس(.

ـ التقية في التصوف: وظائفها ومستوياتها، 

د. البوغالي محمد )جامعة القاضي عياض/ مراكش(.
ـ ثابت الجمال في الشعر الصوفي، قراءة من خالل نماذج مغربية، 

د. عبد الوهاب الفياللي )جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل/ فاس(.
ـ نقد الباطنية بين الغزالي وابن العربي، 

د. لشقر محمد )جامعة ابن طفيل/ القنيطرة(.

ـ التفسير اإلشاري للرسم القرآني عند ابن البنا المراكشي من خالل كتاب عنوان 

الدليل، 

موالي عبد الصمد الكلموسي )جامعة ابن طفيل/ القنيطرة(.

مناقشة 



الخميس 22 فبراير 2018

الجلسة الرابعة )التّاسعة صباحا(
برئاسة د. أحمد شوقي بنبين )الخزانة الملكية/الرباط(.

. «al-Fanakī, ʿAbd al-Ḥaqq al-Fāsī et Ibn al-Sakkāk, des 
soufis maghrébins en Orient à la fin du XIIe siècle»
Dr Motia ZOUIHAL Post-doctorant  Collège De France, Paris
. L’utilisation du livre (pseudo-)aristotélicien Kalām fī 
al-khayr al-maḥḍ dans le Budd al-‘ārif d’Ibn Sab‘īn.
Dr  J. Janssens, KU Leuven
. Pourquoi la Muršida ne serait-elle pas écrite par Ibn 
‘Asākir (6201223/)?
Ilyass Amharar (IREMAM, Paris IV)
. Averrroes’ Commentary on the De intellectu of 
Alexander of Aphrodisias: remarks on its contents and 
influences.
Allan Neves, State University of Minas Gerais, Brizil.
. La présence de Proclus et du Liber De Causis  dans 
l’œuvre d’Ibn Bāğğa et pseudo Ibn Bāğğa
Un philosophe péripatéticien du XXIe/XXIIe siècle a.C 
de l’occident islamique.
Dr RACHAK JAMAL, Université Cadi Ayyad Marrakech.



الجلسة الخامسة )الحادية عشرة صباحا( 
برئاسة د. محسن إكوجيم )رئيس المجلس العلمي المحلي للقنيطرة(

- المسار العلمي للدكتور عبد المجيد الصغير ـ أو الّذات بين اآلخر والتراث، 

د. جمال عالل البختي. )جامعة عبد المالك السعدي/ تطوان(.

ـ »المدخل لصناعة المنطق« البن طملوس، نحو قراءة مغايرة، 

د. أحمد الفرحان )جامعة ابن طفيل/ القنيطرة(.

ـ فصل المقال في ما بين الواقع التاريخي والمنهجية األصولية من االتصال. 

د. عبد الرحمن قشيش. )جامعة موالي اسماعيل/ مكناس(.

ـ التصوف اإلسالمي بالمغرب وإشكالية الخصوصية العملية، 

 - درعة   / والتّكوين  للتربية  الجهوية  )األكاديمية  شيخي.  أحمد  د. 
تافياللت(.

ـ فلسفة المقاصد واألصول عند عبد المجيد الصّغير، 

د. محمد شهيد )جامعة محمد األول/ وجدة(.

مناقشة
وجبة غذاء



الجلسة السادسة )الّثالثة مساء( 
برئاسة د. عبد السالم بالجي )جامعة محمد الخامس/ الرباط(.

ـ سلطان التصوف اإلسالمي على متصوفة اليهود، »الهداية إلى فرائض القلوب 

والتنبيه على لوازم الضمائر«. 

د. أحمد شحالن )جامعة محمد الخامس/ الرباط(.
ـ متن العهد القديم في معترك الترجمة بين جهود المحدَثين ومسالك القدماء 

ِربيين وَقرّائين، 

د. عبد الرّحيم حيمد. )جامعة ابن زهر/ أكادير(.
العلمية  بين  الصغير  المجيد  عبد  الدكتور  عند  األديان  بين  الحوار  إشكالية  ـ 

واإليديولوجية.

د. يوسف الكالم )دار الحديث الحسنية/ الرباط(.
»قناعات  كتاب:  خالل  من  الصغير،  المجيد  عبد  المفكر  عند  األديان  مقارنة  علم  ـ 
معرفية أم أهداف إستراتيجية: مراجعة نقدية لمحاضرة بابا الفاتيكان حول اإلسالم«.

 دة. نادية الشرقاوي )الرابطة المحمدية للعلماء(
. من مظاهر تعايش األديان بالغرب اإلسالمي: الفقيه الطيب بن كيران وجوابه 

اليهود  بين  التجارية  العالقات  حكم  في  العلوي  سليمان  موالي  للسلطان 

والمسلمين، دراسة وتحقيق.

 د. المختار شاكر  )دار الحديث الحسنية/ الرباط(.

مناقشة



الجلسة الّسابعة )الرّابعة والنّصف مساًء( 
برئاسة د. سعيد شبار )جامعة السلطان موالي سليمان/ بني مالل(.

ـ التوجه النقدي في فكر عبد المجيد الصغير - شهادة نابعة من بطون مؤلَّفاته -. 
د. خالد زهري )المكتبة الملكية/ الرباط(.

ـ مراجعة عبد المجيد الصغير للتجربة الفكرية الرّشدية.
د. عبد النبي الحري )جامعة أبي شعيب الدّكالي/ الجديدة(.

ـ الذات المنتجة لخطاب المفاهيم والتلقي المغاير؛

بحث في أسئلة المنهج عند عبد المجيد الصغير. 
د. موالي أحمد الّطايعي )جامعة موالي اسماعيل/ الراشدية(.

 ـ االنتصار لعلم الكالم ومفاهيمه في كتابات الدكتور عبد المجيد الصغير.

د. الحسين حران )دار الحديث الحسنية/ الرباط(.

الجلسة االحتفائية )السادسة مساء(: 
برئاسة د. أحمد البوكيلي )جامعة محمد الخامس/ الرباط(.

شهادات في حق الدكتور عبد المجيد الصغير

مناقشة
تسليم الدّرع للمحتفى به.
كلمة ختامية وتوصيات:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة: زمن المداخلة الواحدة 20 دقيقة.



اللجنة المنظمة للندوة

منسق الندوة: عزيز أبوشرع، جامعة ابن طفيل/ مركز روافد للدراسات 
واألبحاث.

 موالي رشيد بن السيد، جامعة ابن طفيل.
 العربي الدايز، جامعة ابن طفيل.

 موالي عبد الصمد الكلموسي، جامعة ابن طفيل. 
 المختار شاكر، مركز روافد للدراسات واألبحاث.

 الزوهرة الصنهاجي، جامعة السلطان موالي سليمان/ مركز 
روافد للدراسات واألبحاث.

 محمد كركوب، جامعة ابن طفيل/ مركز روافد للدراسات 
واألبحاث.

 أحمد الشيخي، األكاديمية الجهوية لجهة درعة تافياللت/ 
مركز روافد للدراسات واألبحاث.

 زهير بدر، مركز روافد للدراسات واألبحاث. 
 محمد صالح بوشتال، جامعة القاضي عياض.




