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ً:ثحًْبًَالًًْصًُخًَّلًَمًُ
07ًًً–06ًمتصّوفةًالقرننيًً"اإلنسانًيفًاخلطابًالّصويف،ـ :ب موضوع الّرسالة موسوم        ً-ه 

 -فريدًالّدينًالعطّارًوجاللًالّدينًالّروميًأمنوذجاً
ومفهومه عند العطّار ة اإلنسان ماهي حولواإلشكالّية الرّئيسّية اليت حاولت اإلجابة عنها تتمحور 

وإبراز البعد اإلنساين يف اخلطاب الّصويف إنساين  أبفق  الرّتبويّة بعاد الوظيفّية و والّرومي وصلة ذلك ابأل
 وجمموعة اقرتاحات وتوصيات. وخاُتة فصول   مقّدمة وأربعةوقد جاء املوضوع يف 

, وجعلته مبحثني تناولت يف نسان ومفهومهلبيان مصطلح اإل فخّصصته لوًّاألًالفصلًأّماًًًًً
األول مدخال عاّما، جعلت املطلب األّول منه لداللة عنوان البحث فبّينت املراد ابخلطاب وعّرجت 

أّما املطلب الثّاين فجعلته لبيان داللة اإلنسان يف الّلغة و القرآن الكرمي،  ،على حتليل كلمة التصّوف
ثّاين فكان خمّصصا ملصطلح اإلنسان يف االجّتاهني الفكري والعلمي, وجعلته مطلبني، أّما املبحث ال

وخّصصته لالجّتاه الكالمي والفلسفي يف املطلب  –الفكري والعلمي  –وبّينت املراد هبذا الوصف 
األول منه، أّما املطلب الثّاين فكان وقفة مع أصحاب االجّتاه العلمي، واخرتت أمنوذج ا لذلك " 

 ألكسيس كاريل " من خالل كتابه " اإلنسان ذلك اجملهول ".
وجعلته  ،وميين الرّ ار وجالل الدّ ين العطّ لعصر وحياة فريد الدّ فخّصصته   اينالفصلًالثًًّأّماًًًًًًً

مبحثني، تناولت يف األّول منه عصر الّرجلني وحتّدثت فيه عن احلالة الّسياسّية واالجتماعّية خالل 
هــــ وأردفته ابحلديث عن الواقع الثّقايف وواقع العلوم املختلفة العقلّية والّنقلية  07+  06القرنني 

كر أهمّ  الطّرق الّصوفية اليت كانت خالل تلك املرحلة, مع اإلشارة إىل واقع الّتصوف خالهلا مع ذ 
منتشرة آنذاك وهذا شاهد على مرحلة الّنضج اليت وصل إليها التصّوف يف تلك املرحلة، أّما املبحث 
الثّاين فكان خمّصصا حلياة العطّار والّرومي من خالل الوقوف على أهمّ  احملطّات يف حياة الّرجلني 

رمها واإلشارة إىل مدى إسهامها وأتثريها يف التصّوف واملسار العلمي هلما مع الوقوف على آاث
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العرفاين وامتداداهتا، مع بيان أبرز ما ُتّيزت به من كون أغلبها منظوم ينتمي إىل طابع املثنوايت 
  والّرابعيات ممّا جيعل حتليلها أمر ا صعب ا جدا، مع اإلشارة إىل اخلّط املمتد من أيب سعيد بن أيب اخلري

هـ، كما  07( ابعتباره رائد فّن الّرابعيات إىل موالان جالل الّدين الّرومي خالل القرن هـ  440) ت 
توّقفت يف هذا الفصل مع األدوات اليت ينبغي استصحاهبا لقراءة الّنص الّصويف سواء أكانت معرفّية 

 أم سيكولوجّية، خصوص ا يف حديثي عن مفاتيح قراءة مثنوي جالل الّدين الّرومي.
ًالفصلًالثًّمًّأًًًًًًً فكان خمّصصا لإلنسان من عامل الذرّ  إىل عامل الّتكليف وهذا إشارة إىل  الثا

تلك الّرحلة اليت ميّر هبا اإلنسان بدء من العامل األّول، وهو اصطالح  قرآين يف أصل وضعه ) عامل 
وه موثقا ابلّتوحيد ألسُت برّبكم ( وهو عامل الذرّ  أين مسح هللا على ظهر آدم واستخرج ذريّته وأعط

وأشهدهم بربوبّيته وألوهّيته, وجعلته مبحثني حتّدثت يف األّول منه عن اإلنسان الكامل مفهومه 
ومنزلته وتكرميه من خالل منظور الّرجلني، أّما املبحث الثّاين فكان بياان  لإلنسان يف عامل الّتكليف 

لروح واجلسد (، وذيّلتها ابحلديث عن ُحُجب  فأشرت إىل استخالفه وطبيعته املرّكبة من ثنائيتني ) ا
الّروح وأبرزها الّنفس وإبليس والّدنيا مع حتليل  لألمثلة اليت قّدمها الرّجالن واإلشارة إىل داللتها الّرمزية 

 الّصوفية.
ًالفصلًمًّأًًًًً ا إىل ة اليت بدأت نزوال لتعود صعود  حلة اإلنسانيّ فكان استكماال ملسار الرّ الّرابعًا

د هذه الّرحلة وآفاقها ومعاملها ثت فيه عن حدو فتحدّ  ،اإلنسان حنو الكمالاألصل فجعلته لسعي 
لذا كانت نفس اإلنسان  ، من العطّار والّروميا يف ذلك املسار نفَسه الذي رمسه كلٌّ ، متتبّـع  وعوائقها

على ما تتحّقق به هذه الّرحلة مع الوقوف  ،و ما يُطَلق عليه الّسري الّنفسيوه حلة،هي بداية هذه الرّ 
فأشرت إىل فكرة العشق وضرورهتا والّشيخ واملرشد وثنائّية الّشريعة واحلقيقة، أّما املبحث الثّاين من 
هذا الفصل فكان نتيجة  ملا سبقه فجعلته للحديث عن الفناء والوالية يف املعجم الّصويف مع اإلشارة 

وذيّلت هذا املبحث ابحلديث عن جتّليات البعد اإلنساين  إىل داللتها يف خطاب العطّار والّرومي،
والعاملي لفكرة اإلنسان يف خطاب الّرجلني، فأشرت إىل جتّلي الّرمحة اإلهلّية، واعتبار الّروح كموطن  
مشرتك  لكّل األداين واملذاهب، فهي مركز الّدائرة اإلنسانّية،كما أشرت إىل بعض احلدود واحلواجز 

حتول دون الّتقريب والّتواصل واحلوار كالّلسان والّلون واجلنس مبّينا أن اخلطاب الّصويف الومهّية اليت 
يتجاوز هذه احلدود فهو خطاب كويّن، كما أشرت إىل جتّلي احلبّ  يف اخلطاب الّصويف يف ظلّ  واقع  

عّددية الّدينّية يف موسوم  ابلّصراع ومليء ابحلقد والكراهّية واحلروب والّدمار،كما أشرت إىل واقع التّ 
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واقعنا املعاصر وضرورة استثمار اخلطاب الّصويف هبدف الّتواصل واحلوار ابعتبار الّتصّوف خطاب 
 يسع اجلميع آبفاقه اإلنسانّية الّرحبة.

ًاخلامتةأمًًًًًًًّ جتّلي البعد  ومن بينها: ،البحثليها من خالل إ لتائج املتوصّ فجعلتها لبيان النّ  ا
داين األ واعتبار هذه الفكرة جوهر ولبم  ويف،نسان يف اخلطاب الصّ نساين لفكرة اإلالعاملي واإل

خرى لكوهنا قريب األفشل مشاريع التّ  اشد يف ظلّ  نساين الرّ واصل اإلا للتّ ا مهم  وجسر   ة،ماويّ السّ 
الستثمار اخلربة  ة  ضمنيّ  وهذه الفكرة هي دعوة   ة مكّرسة،يديولوجيّ أة و سة على مقاصد سياسيّ مؤسّ 
 يننساين للدّ من أجل جتلية البعد اإل(  منوذجاأني ابع اهلجريّ ادس والسّ فة القرنني السّ متصوّ )  ةوفيّ الصّ 

 ةالعبقريّ  خلقمن  ة مانعة  ة واالجتماعيّ ياسيّ روف السّ ومن الّنتائج األخرى عدم اعتبار الظّ  اإلسالمي،
ة سالميّ ة اإلمّ  من اتريخ األحرجة   ومي يف مرحلة  ار والرّ على ذلك من وجود العطّ  وال أدلم  ة،سالميّ اإل

الم والسّ  عوة إىل دين احلبّ  ومي ابلدّ ار والرّ ا ُتّيز خطاب العطّ ومنها أيض   ،ةياسيّ احية السّ من النّ 
 صراع القوى املختلفة، ومن النّتائج املتوّصل إليها أيضا كون فريد الّدين وضرورة استثماره يف ظلّ  

ّول من استعمل مصطلح اإلنسان الكامل يف التصّوف اإلسالمي وليس ابن عريب كما العطّار أ
أشارت إىل ذلك الدّكتورة " سعاد احلكيم" يف املعجم الّصويف،كما كانت يل وقفة مع رواية قواعد 

ملآخذ العشق األربعون للّروائية الرّتكية إليف شفاق، فأشرت إىل البعد الفيّن واجلمايل للّرواية مع بعض ا
اليت تؤخذ عليها, كما أشرت إىل ضرورة جتديد اخلطاب الّصويف من خالل تقدمي الّنماذج اإلنسانّية 

 الرّاقية وما خطاب العطّار والرومي إال دليل صادق على هذا األفق.
اث ىل ترمجة الرتّ إعي السّ  ها:مهّ أمن واالقرتاحات  وصياتمنًالتًًّلتًاخلامتةًبذكرًجمموعةًٍوذيًًًًًًًّ

ردت حتقيقه من خالل أللهدف الذي  اأتكيد   ة،غة العربيّ ىل اللّ ( إ االفارسي خصوص  )  ويفالصّ 
ص راسات العليا يف ختصّ وُتكني طلبة الدّ  ،ويفنشاء خمابر لتحليل اخلطاب الصّ إوالعمل على  البحث،

اجلامعة يف  سهامإبصوف ولية اليت تعقد حول التّ دوات الدّ داين من حضور املؤُترات والنّ العقائد واأل
 . ومعنوايّ اي  ذلك مادّ 
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Summary : 

 

Human being in the mystical discourse, 

sixth and seventh centuries mystics, 

Farid Edine Al Attar and Jalal Edine 

Rumi as a model  

 
      The main problematic that I tried to answer is 

based on human nature and his notion in Al Attar 

and Rumi and the relation with functional and 

educational effects of human with a humanitarian 

effect and to highlight it in the mystic discourse. 

The topic included an introduction, four chapters, a 

conclusion, some suggestions and recommendations. 

 

      I made the first chapter to indicate the human 

term and concept making two parts, in which the 

first one was a general entrance, I made the first 

division of it to signify the title of the search as I 
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defined the discourse and analysed mysticism, while 

the second division was about human significance in 

Arabic language and the holly Quran, concerning the 

second section, it was devoted to the notion human 

being intellectually and scientifically. Thus, I made 

it in two divisions, showing the objective of this 

description - intellectual, scientific – it was 

especially for the verbal and philosophical trends in 

the first part, the second part was about the 

scientists, illustrated by "Alexis Carrel" through his 

book "The man, the unknown ". 

 

      The second chapter was about the era as well as 

the biography of Attar and Rumi under two themes, 

in the first part, I dealt with the era of the two men 

talking about the political and social situation during 

the sixth and seventh centuries AH followed by 

showing the cultural and the various sciences 

situation during that phase with reference to 

mysticism with the most important Sufi ways that 

were widespread at that time, a proof of its maturity. 

     whereas the second section was about the 

biography of Attar and Rumi highlighting the most 

important stations of their life and scientific path as 

their contribution and influence in gnosis mysticism. 

I presented its most characteristics which is the 
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versified type that belongs to pairs and quatrains 

style which is very difficult to be analyzed, with 

reference to Abu Said ibn Abi-lkhir - D 440 H- as a 

leading art Quartets to Maulana Rumi through 07th 

century H, I also mentioned in this chapter the 

means that should be used in understanding mystic 

content either it is cognitive or psychological, 

especially in my speech about the keys to read 

“Mathnawi” of Rumi. 

 

       The third chapter indeed was about man from 

being a grain (dharr) to commission (Taklif) in order 

to refer to the steps of the human being starting from 

the first world (dharr), a Quranic term in -a world I 

am not your God?- a powdering world where 

Adam’s descendants was extracted and was given a 

testament of monotheism. It was under two sections 

where the first one was about full man conception 

(el insane al kamil) for Rumi and Attar, while the 

second section was about the role (istikhlaf) of man 

in the world of commission. Eventually, the section 

was ended by talking about obstacles of the spirit 

(rouh) mainly passions and evil analysing the 

examples of Rumi and Attar. 

 

     The fourth chapter was a continuation of the path 

of the human steps that started down from paradise 

to go back up there talking about its prospects, 
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parameters and obstacles, that follow the same path 

pursued by Attar and Rumi, pointed the means that 

work together so as to achieve this trip talking about  

the idea of love (ishq) and its necessity, Sheikh, the 

spiritual guide in addition to bilateral law (sharea) 

and fact (haqiqa). 

 

     while the second section of this chapter was an 

outcome of the previous work to talk about the end 

and the state in the lexicon mystic with reference to 

the significance in Attar and Rumi discourse, so I 

appended this part by talking about the idea of 

human and global effect in their discourse, I pointed 

the divine mercy, and to consider the spirit as a 

common point to all religions and sects, as I pointed 

out some of the borders and barriers that prevent 

communication, noting that mystic discourse exceed 

these limits as being a universal discourse, as I 

pointed out  of love in mystic discourse  under bad 

circumstances marked by conflict and filled with 

hatred, war and destruction, as I pointed out the 

religious pluralism in the present time and the need 

to invest mystic discourse in order to communicate 

taking into account that mysticism is a discourse that 

accommodates everyone. 

 

      The conclusion actually, I did it to show the 

findings of the research including: the global and 

human effect to the idea of man in mystic discourse, 
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and consider this as the core of monotheistic 

religions, and an important bridge of humanitarian 

communication that failed by the other attempts to 

do so for being based on political and ideological 

purposes and this is an underlying call to invest a 

mystical experience-mystical of sixth and seventh 

centuries AD as a model, in order to shed light on 

the human effects of the Islamic religion, and not to 

consider the political and social conditions as a 

restriction to preventing the creation of Islamic 

genius, the proof is the presence of al-Attar and 

Rumi at a critical stage from the date of the Islamic 

nation politically, under which it was marked by the 

call to Islam as a religion of love and peace in Attar 

and Rumi discourse and the need to invest it under 

the struggle of the nations, added to the findings, 

Attar fact who was the first to use the full human 

term in Islamic mysticism and not Ibn Arabi as was 

said by, Dr. "Souad al-Hakim" in the lexicon mystic. 

Moreover, I had a pause with the novel: “ Forty 

Rules of passion” of the Turkish novelist Elif 

Chweq, I indicated the technical and artistic aspects 

of the novel, as I pointed out the need to renew the 

mystic discourse through the provision of highly 

humanitarian models just like Attar and Rumi. 

 

 

     I ended to the conclusion by mentioning a set of 

recommendations and suggestions mainly: the seek 
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to translate Sufi heritage (Persian especially) into 

Arabic, confirmation of the goal that I wanted to 

achieve through my research, and to work on the 

establishment of laboratories to analyze the mystic 

discourse, also to enable graduate students majoring 

in Doctrine to attend international conferences and 

seminars which are held on the contribution of the 

university financially and morally. 

 

 

 

 


