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ُّ

قضيبلباحثذدل ل

الصوفية يف أوز ج
ويقرتلل«أالن جو لال » َّ
اكستان جيى أن
أن العنصىر اآل ر ألي حماولة إلعا ة اناأل اهلويَّة ُّ
شبنديَّة التقليديَّة عل وجه اخلصو ،ل يو لمتغاوكلسوكغلبالهشيقوةلباغهقايايهوةلمو ط ل
يكون ادعل الطَّريقة ُّ
الصوفيَّة النَّى نق َ
وةلباا ب ووث ِّ
قوواٍ ليفلباحاوواة،لفووأ ملما ووةليفلس وويثلبا وول ليق بسووثلل ووالبانو ْق ووحنايِّلل مووثلس و لب ووثاليفلجلنو ِّ
لبااينيهووةل
َ
ُ

باغهثباةلاا هلاواةد

ِّ
قرت ثتووالبق اووادل وويك ذلموونلبجليِّوواللذلتووااملبا و ااي لبَّغسوواةلحمووثوا ل و ِّ لبواووةل يووثطلس يغهووثل
ويفلم َ
.لياظو ُ
باص فيهةلب ايهةلوبوهثلم لبهل يهةلبا طنيهةلاك لمنهث،لمنلن اد ل
ُّ
الصى ىىوفية الكالسى ىىيكيَّة
الصى ىىوفيجِت الليجِى ىىت ونش ى ىىر تر ى ىىات للنُّصى ىىو
ُّ
-2لتشى ىىجيع نش ى ىىر أعمى ىىال حى ىىول ُّ
(الصىىوفيجِت الليجِىىت) ابللُّغىىات الليَّىىة احلديثىىة وابإل ليتيَّىىةللمو لباااووملأبمهيهووةلوبتِّاووثتل قاووةلبااُّمووةلب جناي يوهوةلبووللبا ووحث ل

اا لوجالبخلص ر)د ل
-1لتشجيع مج ج
الصوفية مع مجيَل اجملتمع املدين يف املؤسسات التعليميَّةد
القيَل ُّ
شبنديَّة عل وجه اخلُصو د
-1لنصح خمتلف أمل آسيا الوسط اتبيت موم ًفا
منفتحا ّتاه إحياأل النَّى نق َ
ً
الصوفيت حتدي ًدا فيما يتصل ابلتَّقاليد املوجو ة املتعلجِقىة اىتدرة املقامىات
-1لتشجيع إحيَاأل الثَّقافة واأل ب ُّ
ِّ
وان لبا َ هسثبيووةلوس و لبَّمووش لبغنفيووكل
وؤنشبليفلإقاوويملُمغاو
وفلمتثمووثلاباووشغملموونللنوهوالالياووثذلموونلباغهو ُ
ً
يف كىىل ولىىة،لوقووال هلمو ً
يثطلباص فيةلب ايهةلباغهقايايهةلبوذللذلتك ذلسنثكلماثااب للمشيكيهةد
بشؤمرلم ثباليهافل
ُّ

