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 نبذة مختصرة

إيريك جوفروا. اإلسم :   

أستاذ اإلسالميات والتصوف بقسم الدراسات العربية واإلسالمية بجامعة استراسبوغ -
.1995فرنسا منذ عام –  

 

.2018عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة إعتبارا من   -  

 

جامعة :  يقوم باإلشراف على طالب دكتوراه من دول مختلفة على سبيل المثال -
 األزهر بالقاهرة.

يطلب منه إعداد تقارير علمية  بصفته خبيرا دوليا لدى الجامعات األجنبية  -
 كالواليات المتحدة األمريكية.

عضو لجنة الفحص العلمي للمجالت األكاديمية منها علي سبيل المثال :  -  

                                                Les cahiers de l’Islam 

رات دولية منها على سبيل المثال : مؤتمر دولي بمكتبة يقوم بتنظيم مؤتم -
.2003األسكندرية وكان يضم ثالثين مشاركا من مخلتف بلدان العالم، وذلك عام   

قام ببعثات علمية لدول عدة (القاهرة). -  

حتى 1989باحث  لدي المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق وذلك من   -
1992.  

داخالت في ملتقيات بعواصم عالمية ( أوروبا، العالم العربي، محاضرا  دوليا وله م -
 الواليات المتحدة األمريكية وأندونيسيا).

شارك فى عدة لقاءات تليفزيونية وإذاعية. -  

له عدة مقاالت تم نشرها وترجمتها الى  لغات عدة . -  

. 1986-1985حاصل على إجازاة عدة ومنها اإلجازة فى اللغة العربية عام  -  

 - محاضرا بالجامعة الكاثوليكية (بلجيكا).

 -يقوم بعمل أبحاث علمية حول التحديات الروحانية فى العالم المعاصر(العولمة -
 البيئة).

رئيس مؤسسة الوعى الصوفي. -  

عضو فريق بحثي دولي على سبيل المثال : -  



 

 

Kalam, Research & Medias (KRM) 

اإلسالم.مستشار علمي حول ما يتعلق بقضايا  -  

الطبعة الثانية  -قام بنشر مايزيد على عشرين مقالة فى دائرة المعارف اإلسالمية -
 والثالثة.

عضو لجنة الفحص العلمي للمجالت الدينية على سبيل المثال :  -  

Adyan (Qatar)  

قام بتأليف إثناعشر كتابا، تم ترجمتها للغات عدة. -  

 

 أهم األعمال العلمية

 

 1995 : Le soufisme en Egypte et en Syrie sous les derniers 
Mamelouks et les premiers Ottomans : orientations 
spirituelles et enjeux culturels, thèse publiée par l’Institut 
Français d'Etudes Arabes de Damas, Damas-Paris, 595 p.  

Publiée on line sur le site de l’Ifpo.  

 

التصوف في مصر وفي الشام  في أواخر المماليك وأوائل العثمانيين، اتجاهات  - 
 روحانية وتحديات ثقافية.

 

 1998 : La sagesse des maîtres soufis, éditions Grasset, Paris : 
présentation et traduction des Latâ'if al-minan d'Ibn ‘Atâ' 
Allâh, 314 p. Traduit en espagnol (Mandala Ediciones, 
Madrid, 2008). 

 

لطائف المنن  إلبن عطاء هللا السكندري .ترجمه األستاذ إيريك جوفروا إلى  -
الصوفية. المشايخالفرنسية تحت عنوان  حكمة    

 

 2003 : Initiation au soufisme, éd. Fayard, Paris. Réédité en 
2004 et en 2007. Traduit en arabe (Kalima Translation, Abou 
Dhabi – Beyrouth, 2010) et en anglais : Introduction to Sufism: 
The Inner Path of Islam (World Wisdom, USA, 2010) : 
traduction primée aux USA dans les « USA Best Book 



 

 

Awards » : "Winner" in the "Religion: Islam/Sufism" 
category.  

  

المغرب).-أوليات التصوف. تمت ترجمته الى العربية مرتين (لبنان -   

 

 2009 : L’islam sera spirituel ou ne sera plus, Le Seuil, Paris.  

 

اإلسالم سيكون روحانيا أو لن يكون.  تمت ترجمته إلى العربية من قبل المركز  -
بالقاهرة.القومي للترجمة والنشر   

 

 2014 : Un éblouissement sans fin – La poésie dans le soufisme, 
Seuil, Paris, 360 p. En cours de traduction en arabe à Beyrouth. 

الشعر في التصوف. يتم ترجمته الى العربية حاليا فى بيروت. -حيرة النهاية لها -  

 

 2005 : Une voie soufie dans le monde : la Shâdhiliyya, Paris, 
Maisonneuve & Larose, 30 contributeurs, 550 p. Réédité en 
2012 chez Gnôsis - Editions de France. 

الشاذلية ، طريقة صوفية فى العالم. وهو عمل جماعي تحت إشراف األستاذ إيريك  -
 جوفروا.

 

 1997 : Jihâd et contemplation - Vie et enseignement d'un soufi 
au temps des croisades, Dervy, Paris, 140 p. (rééd. chez 
Albouraq en 2003). 

  .جهاد ومشاهدة ، سيرة وإرشاد ألحد الصوفية فى عصر الحروب الصليبية -


