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انزُ أتْنا  إال أٌ ّكًم {  انربًفسٌس محذاًُ حمًذ}أذٌجو تانشكش اخلانص إىل 

مبشحهح انهْساَس ًسرنريِ يع انذكرـٌساه  يشحهح يٍ  ويعنا يسريذنا انعهًْح ، انيت تذأخ يع

أمجم يشاحهنا انعهًْح ،مل ّثخم عهْنا فْيا أسرارَا انفاضم تنصائحو ًذٌجْياذو ، يقذيا ننا كم انذعى 

 ًادلساَذج ًانرشجْـع ، غايشا إّاَا تطْثح قهثو ًأخالقو انعانْح .

ذكٌّننا سٌاء يف جايعح ًىشاٌ  انزٍّ سامهٌا يف األساذزجكًا ال ّفٌذنا أٌ َشكش كم 

أً جـايعح ذهًساٌ ، فهْجذ ينـا ىنا كم األساذـزج فائـق انرقـذّش ًاالحرتاو ،كًا ال ّفٌذنا أٌ َشكش 

انزٍّ سكاٌ تهذّح عسهو "اجملارتح"كم انضيالء ًاألصذقاء ًسكاٌ ينطقح اننعايح خصٌصا 

عنذ  ""صذٍ طْثاا ذهقَ ساعذًَا يف إمتـاو ىزه ادلزكـشج ًإخشاجيا إىل اننٌس عهي

 أساذزذنا ، ًيشجعا ييًا نذٍ طهثرنا نهثحث ًاالسرضادج ادلعشفْح .

يف اننياّح ال ّسعنا إال أٌ َشكش انهجـنح ادلناقشح يٍ أساذـزذنا األفاضـم نرجيًيى عناء قشاءج 

 ًيناقشح يزكشذنا.

 أحسٍ ذعثري عنا  : قٌل اجلٌاىشًُييًا قهنا ّثقَ 

 سذًٌ يٍ كشو                 ًال ٌّيف تْـاَِ ساتـغ ادلنٍال ّثهغ انشكش يا ذ



 نكٍ جيهد ًكى يف اجليم يٍ ضشس.    نٌ كند ذعهـى يا يف انثذً ذعـزسَِ      

أً كند أصثحد يف انصحشاء يشذقْا                  تساط سيم تو احلصـثاء كانـذسس.

 " حنٍ َركْف ًَرشكم طثق يا هنٌٍ".
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 :مقــدمة عــامة

قليلة ىي الدراسات اليت تناولت اعبنوب الغريب للجزائر سواء كانت ىذه الدراسات  
سوسيولوجية أو أنثربولوجية أو حىت أركيولوجيا،ومن خالؿ اطالعنا على ماكتب وجدنا أف ىذه 

ىذه الدراسة اليت كبن  ، ولعل من بينهابدايات لدراسات الحقةالدراسات ما ىي إال
 بصددىا،وآمل أف تضع طريقا وسط الغابة.

إف اؼبناىج العلمية اغبديثة أصبحت تقـو أساسا على اؼبالحظة الدقيقة للظواىر اؼبدروسة ،وذلك 
هبدؼ الوصوؿ إىل وصف موضوعي وواقعي للشروط واؼبتطلبات اؼبتحكمة بظهور ىذه الظواىر 

عادة يف إطار  كاليات ينبغي أف يبدأواختفائها ،وإذا كاف ربليل أو رصد أية إشكالية من اإلش
أو تصور نظري ،فإننا يف ىذا سنحاوؿ صياغة تصور حوؿ مفهـو الزوايا والطرؽ الصوفية يف 

 شكل افًتاضات ؿبددة تستهدؼ اإلؼباـ باعبوانب اؼبختلفة للظاىرة .

تذكر بعض اؼبصادر أف معظم الزوايا بنيت حوؿ مواقع األضرحة،بناىا الفضالء إليواء 
ضيوؼ،وقراءة القرآف، والذكر واؼبارين، وتقدَل الطعاـ للمسافرين لتتحوؿ فيما بعد وبسرعة إىل ال

 مكاف هبتمع فيو األتقياء بعيدا عن ضجيج العامل.

ياء الصاغبُت ،أو أحد ػتشمل على ؾبموعة من العناصر كما تتكوف غالبا من ضريح ألحد األول 
ىناؾ اختالؼ كبَت بُت الزوايا والطرقية واؼبرابطية إال  أقاربو ،قاعة الصالة ،قاعة الدروس ،وليس

 .وىي تتواجد يف أماكن ؿبددة من حيث شخصية القائمُت عليها،ونوعية الدور الذي تؤديو،

لقد مثلت ىذه اؼبؤسسة بنظامها وبراؾبها اؼبعرفية تراثا علميا، ما يزاؿ جزء كبَت منو طي 
 لنا فيو حيز من الدراسة.النسياف، وإزاء ىذا اعبزء الكبَت سيكوف 
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سوؼ لن تكوف مهمتنا سهلة، خاصة وكبن نريد إعادة بناء ماضي على قواعد موضوعية  
ومناىج علمية، سيساعدنا يف ذلك الذاكرة التارىبية سواء كانت موروثا روائيا أو كانت وثائقيا، 

 لبشري.لكوهنا سبثل اؼبادة اػباـ للتاريخ وبدوهنا ال يبكن إعادة بناء اؼباضي ا

يتجو بعض الباحثُت العاملُت يف حقل األنثربولوجيا إىل اعتبار الذاكرة أقرب إىل اغبقيقة خاصة  
خذ الذاكرة اعبماعية أنبية لدى اجملتمعات التقليدية اليت تتميز بالثقافة الشفوية ،إذ تأ

بائل ،فماضي ىذه اجملتمعات حافل باألساطَت واألبطاؿ وأنساب األسر الكبَتة والقبالغة
والشيوخ الصوفية ،إذ يتناقلها األفراد جيال عن جيل هبدؼ تأكيد ىويتهم وتدعيم بناىم 

 االجتماعية واالقتصادية والثقافية .

وىنا ذبدر اإلشارة إىل أف أي اقباز إمبا يبدأ بفكرة ،والفكرة اليت نسعى إىل ربقيقها ىي البحث 
حققو وأقبزه فهو ما قاـ بو وما يشده إىل يف تراثنا عموما ،فالفرد ال يبكنو أف ينفصل عما 

 اآلخرين .

ولكن ال شيء أبعد عن ىدفنا كمثل ىذه اؼبهمة اليت تؤدي إىل االستفاضة واالستزادة يف عامل 
بقدر ما يبثلو عاؼبو الداخلي من يوتوبيا ومثالية ،يفصح عاؼبو اػبارجي عن ظواىر شىت نقصد 

 عامل التصوؼ باجململ ....

أف اغبس الديٍت جزء أساسي يف تكوين اإلنساف ،وأنو موجود بدرجات متفاوتة  ال مندوحة من
عو من الظهور بل ردبا هبحد عند الناس صبيعا ،مطمورا عند من وباوؿ أف وبجبو و يبن

 الذي يرى الفعل االالىي يف كل حركة كونية. -مثال-،وطاغيا وعارما عند الصويف وجوده

ىو قابلية التأويل ،فإذا كاف شرط العلم عند الفيلسوؼ غَت أف أىم شرط يف الدين عموما 
،دبعٌت أف القضية العلمية تكوف علمية إذا كانت تقبل اصر كارؿ بوبر ىو قابلية التكذيباؼبع
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اختبار صدقها ،فاف التأويل أمر الـز لكل نص ديٍت بل ىو الذي هبعلو أصال نصا دينيا ،فإذا  
 ما أو قاعدة أخالقية ما أو فلسفة .كاف النص ال يقبل التأويل فهو نظرية 

كرة تساعد األدياف يف زبفيف اػبوؼ من اؼبوت ومن اجملهوؿ بعامة ،بتقديسها لف
فيما يقولو عن األشياء اػبارجية والداخلية ،  ،ليسجوىر الدين كما يراه اؼبؤمن نفسو،فاعبماعة

وإمبا يف جعل اغبياة سهلة اغبمل ،فإذا آمن اؼبرء أنو عن طريق الطقوس أو العبادة يكسب بعضا 
من التصرؼ يف اجملتمع ،لكوهنا تتمتع جبميع –نقصد األدياف -من قوة اإللو ،فهي نوع خاص
 الفوائد وشىت الرغبات اؼبشًتكة .

طاؼبا ىو قادر على ربريك السلوؾ، وليس ؾبرد ؾبموعة –يطوؿ –ديث عن الدين بالتأكيد اغب 
من اؼبعتقدات والشرائع، ولكنو إيباف مغروس جبذوره يف البناء اػباص للشخصية الفردية، فاغباجة 

 .1الدينية ىي أيضا مغروسة يف الشروط األساسية بوجود النوع اإلنساٍل

يعد صورة من صور اؼباضي اؼبقيت أو عائقا من عوائق إمبا ىو مرجح أف الوعي الديٍت مل 
التقدـ، بل انو مكوف أساسي من اؼبكونات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية، وأف 

 دوره ىو إضفاء مثل ذلك اؼبعٌت اؼبنشود.

ادة قوية فالدين يولد فينا شعورا بالواجب من حيث أنو أمر االىي ،ال ينبغي إال االمتثاؿ إليو ،بإر 
وطيبة ونية سليمة،فالعقل البشري وبتاج لفكرة الكماؿ التاـ اليت يستخدمها كسلم يرجع إليو 

 .2من أجل أف يتمكن من ربديد نفسو

                                                           
1

  ،9767 ،الكويت ،اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب، اإلنساف بُت اعبوىر واؼبظهر، ترصبة سعد زىراف، ايريك فرـو -
 .926ص

2
- E .KANT, LECON SUR LA THEORIE PHILOSOPHIQUE DE LA RELEGION, 

TRADUCTION PAR WILLIAM FIN, LIBRIAIRE GMERAL, France, 1993, P51 
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ال نرمي من خالؿ ىذه الدراسة اغبديث عن الًتاث الديٍت ؽبذه اؼبنطقة وإمبا نسعى إىل قراءة 
زا ؿبايدا من ػف ىذا الًتاث مكتوبا فهو يبثل كنجديدة ؽبذا الًتاث دبفاىيم عصرية ،خاصة إذا كا

وىذا ما فعلو العامل الغريب الذي مل يبل من ، 3يل أف يفهمو بطريقتو ووسائلو وأسلوبوػحق كل ج
أف يعيد مراجعة بعض األحداث التارىبية حىت ولو كانت من اؼبسلمات بوسائل البحث اغبديثة 

جعلو ىبطو خطوات عمالقة يف ميداف البحث  القائمة على تقنيات االتصاالت السريعة ،ما
ظاىرة أو  التارىبي مثال،أفادتو كثَتا يف أف وبقق انتصارات علمية وتارىبية دوف أف ربتقر أية

، أمل يرفض الفكر الغريب وبو كانت انطالقتو كل منهج قبلي وكل معطى حادثة أو تستعلي عليها
ع فكرة مَتسا الياد ،حينما يقوؿ "مازلنا سابق واكتشف زيف كثَت من اؼبسلمات وىنا نتفق م

لباؼ البحث يف أمور الدين الذي نعتربه موضوعا مثاليا ،ال يبكن دراسة معتقداتو وتارىبو 
وطقوسو كعلم إنساٍل ،كذلك رأى أف الطريقة األسلم يف تاريخ األدياف ،كما يف أي علم آخر 

 .4يتهااىرة على الصعيد اػباص دبرجعتقـو دائما على دراسة الظ

ال شك لدينا من أف الظاىرة الدينية وىي الظاىرة الكلية اليت سبثل فيها مؤسسة الزوايا والطريقة 
إحدى مؤسساهتا ،تبدو بأشكاؿ متعددة ،وتطرح من األسئلة على ىذا الفكر الكثَت أحيانا 

و اؼبسيطرة حادة وأحيانا أخرى استفزازية ،ناشدة أجوبتها بإغباح  فالفكر الديٍت ال زالت وظيفت
عليو ىي تربير اإليباف والدفاع عن العقائد والشرائع ،ىذا ما جعل العلم عندنا حزينا ال علم 
االجتماع كما الحظ جاف دوفينيو ذلك عن زبصصو ،لذلك وفقط سنحاوؿ أف ندرس ىذه 
الظاىرة بعيدا عن "اغبشمة" اليت سيطرت على بعض الباحثُت احملليُت خاصة وأف ىذا اجملتمع 

شبع بالروابط الوجدانية والروحية،وال نكاد نعرؼ عنو سوى بعض العناصر فبا يطرح ربديا م
وصعوبات منها ضبابية الظاىرة ،ووىم شفافيتها حىت ولو ؼبسنا يف بعض اغباالت ما يعرؼ 
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 .267ص   ،2005 ،اعبزائر  ،دار البصائر  ،اعبزء اػبامس،تاريخ اعبزائر الثقايف،سعد اهلل أبو القاسم -

4
 .92ص ،2002، دمشق، منشورات وزارة الثقافةصبة حسيب كاسوحة ، تر  ،األساطَت األحالـ واألسرار الياد،  مَتسا -
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فيما يذكره  بالًتاجع الديٍت فانو ال يعٍت بالضرورة "موت اؼبقدس"كما يقوؿ بذلك روجيو باستييد
 .5ين طواليب يف كتابو الدين الطقوس واؼبتغَتات نورالد

والواقع أف أنبية الروابط الروحية أو الدينية اليت سبثل قاعدة االنتماء الواسع إىل اجملتمع ،ظلت  
رىينة وجود زاوية أو طريقة يف حياة اعبماعة تظهر بوضوح يف نشاطها اؼبوظبي الوعدة أو 

فت البحوث اغبديثة عن حيويتها وذبددىا رغم أف ىناؾ اؼبعروؼ ،ىذه التجربة اغبسية اليت كش
من الباحثُت يف العلـو االجتماعية من راىن على أفوؽبا ،بل وتوقعوا زواؽبا ،لكن فضل شيوخ 
التصوؼ يف بقائها إىل اآلف يرجع باألساس اعتمادىم التلقُت والتدريب ونشر التعليم الديٍت عن 

 تكوينا دينيا وروحيا ودبباركة شيخ الزاوية ؽبم. طريق اؼبريدين واألتباع بعد تكوينهم

ة ىي يف جوىرىا شأف قدَل ،ويف نفس ػدء إىل أف اغبديث عن ىذه الروابط الروحيػأشَت ب 
الوقت معاصر حىت لو اختلفوا الناس يف مللهم وكبلهم ،تبقى الصعوبة يف إدراكنا للممارسة 

عتقد يبقى يف ؾبملو ثاويا وراء اؼبمارسات اليت الدينية اؼبوجودة يف ثنايا الفعل االجتماعي ،فاؼب
 .دةربركها التصورات اؼبشًتكة ، ىذه العقائد ما ىي إال ظواىر اجتماعية قبل أف تكوف أفكار ؾبر 

يبدو ضروريا ىنا التشديد على أف كل الديانات هبا معابد ومؤسسات خاصة هبا )مساجد  
فيها الشعائر دبعرفة رجاؿ الدين اؼبتخصصُت، كما أهنا  ،زاوية ...(، تقاـخانقاه كنائس،رباط،و 

تسعى دائما إىل أف تنمي نسقا من اغبكايات ؽبذا العامل غَت اؼبرئي، ال تلبث أف تفرض نفسها 
على اجملتمع الذي هبد نفسو يقبل هبذه العقائد واؼبمارسات الدينية بدوف مناقشة أو حىت 

 مقاومة.
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     ،9ط ،9766، اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائرت، ترصبة: وجيو البعيٍت، ديواف، الدين الطقوس واؼبتغَتا نور الدين طواليب، -
 .39ص
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ؿ العلمي السوسيولوجي والنفسي والثقايف رغم ما يطرحو من لقد أصبح الدين مادة لالشتغا 
أسئلة عويصة ،وإدراجو كظاىرة ال يغَت فقط مبط الرؤية إليو ولكن يغَت أيضا أدوات الرؤية 

ر من أف يثَت اؽبيبة أو ويثَت الفضوؿ أكث قومناىج النظر الفعلي كما يقوؿ دوسارتو" الدين يقل
 . 6اإلذعاف"

واقع الناس يظهر من خالؿ فبارستهم للشعائر والطقوس اليت ال هبدوف  للدين أيضا أثر على
فيها حرجا، فهو حبق يعد أىم موضوع اجتماعي، كونو مل يعد ذاتيا بل ىبضع ؼببدأ التفكَت 

 والتدبَت.

على أساس ىذا الفرش اؼبعريف الذي تكلمنا فيو عن اإلطار العاـ للمؤسسات الدينية والدين   
بوجو مسطح ،ذلك أنو ال يبكن استنفاذ كل األفكار حولو نتوجو صوب الزوايا والطرؽ الصوفية 

 اليت ال يبكن بأية حاؿ من األحواؿ أف تكوف خارج إطار وحدود مفهـو "العقيدة الدينية".

زلة اليت تصبح طبعو ،إال أننا ال ػباه حقا،ىو أف الرحلة الوجدانية للمتصوؼ والعػلفت االنتما ي 
قبد صوفيا يرث ذبربة أو لغة صويف آخر ، بالرغم من التشابو الكثَت ؼبعظم الطرؽ الصوفية 

ين والزوايا يف اؽبياكل واألدوار إال أف ىناؾ اختالفات كثَتة أيضا بعضها يثَت جدال ولغطا كبَت 
خاصة يف بعض اؼبمارسات ،ناىيك عن التداخل يف األلفاظ كلفظة اؼبرابط اليت أصبحت تطلق 

 .7ش والشيوخ ورجاؿ التصوؼ والشعوذةبعمومها حىت على الدراوي

ىناؾ بعض الباحثُت من فرقوا بُت الزوايا القديبة أو زوايا اؼبرابطُت وزوايا الطرؽ الصوفية ،فالنوع 
للطلبة ونشر العلم أو ىو الستقباؿ الغرباء والبؤساء واحملرومُت الذين األوؿ مؤسس يف نظرىم 
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 ،الرباط ،منشورات ضفاؼ وسؤاؿ التعددية ،فلسفة الدين مقوؿ اؼبقدس بُت األيديولوجيا واليوتوبيالي عبود احملمداوي ، ع -
 .239ص ،9، ط2092

7
 .91ص ،2005، اعبزائردار البصائر، ، اعبزء الرابعتػاريخ اعبزائر الثقايف، د اهلل، أبو القػاسم سع -
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وع الثاٍل وىو زوايا الطرؽ الصوفية ،واليت قيل عنها أهنا غَت ذات أنبية ػيبحثوف عن ملجأ،أما الن
 .8خارج اؼبناطق اإلقليمية والدار األـ،وىي زوايا لالجتماع الدوري ألصحاب الطريقة

د الوراء ال نستطيع تلمس دالئل تثَت إىل وقت عاش فيو أو خاللو األفراوكبن مهما عدنا إىل 
،بل أننا نواجو اإلنساف على الدواـ ضمن صباعة ،على األقل البشريوف يف عزلة بعضهم عن بعض

األنثربولوجيا ورغم أننا ال نعرؼ غبد بداية ىذه  ىذا كل ما يتفق عليو علماء االجتماع و
الدين على  أننا نتابع جوانب ثانوية من ،أوىر بعيدة عن الدينف كنا ندرس ظواالدراسة إ

 .9حساب جوانبو الرئيسية

لذا تعترب اؼبؤسسة الدينية أيا كانت بنية اجتماعية حديثة نسبيا يف تاريخ اغبضارة اإلنسانية، 
ونقوؿ ىذا ألف اعبماعات البشرية عاشت وفقا ؼبعتقداهتا ومارست طقوسها وقصت أساطَتىا 

 تشرؼ على ىذا مؤسسة دينية بعينها. دوف أف

ىي ظاىرة جديدة ومرتبطة حبضارة -بالعمـو-نكاد نتفق مع فراس السواح يف أف اؼبؤسسة الدينية
 اؼبدينة ومدى تطور البٍت واؼبؤسسات االجتماعية والسياسية يف ؾبتمع اؼبدينة .

الصوفية باعتبارىا إحدى  وكبن إذ نتكلم عن اؼبؤسسة الدينية ،نضمن حديثنا عن الزوايا والطرؽ
 .10اؽبيكل السامق الذي ندعوه الدينمؤسسات ىذا 

إف التفات الباحثُت ؽبذه اؼبؤسسات الدينية بالدراسة رغم قلتها جعل الكثَت منا يكوف فكرة 
واضحة عنها وعن دورىا داخل اجملتمع احمللي ،ذلك أف الدين جزء ال يتجزأ من الطبيعة 

                                                           
8

 .24صنفسو،  المرجع -

    ،9ط ،9774 ،سوريا ،منشورات عالء الدينسوريا،  دين اإلنساف حبث يف ماىية الدين ومنشأ الدافع الديٍتفراس السواح،  -9
 .22ص

10
 . 20ص، السابقفراس السواح، اؼبرجع  -
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ذ البداية ،ما جعل اؼبقدس يف مثل ىذه اجملتمعات ذروة البنية اإلنسانية وموجود معها من
 االجتماعية ،وعنصر رئيسي أيضا يف بنية الشعور .

ال شك أف الظاىرة الدينية بالعمـو أخذت حيزا يف الفكر اإلسالمي اؼبعاصر غَت أف علم  
غم أنبية الظاىرة  االجتماع العريب مل يساىم بقدر واؼ يف دراستها بوسائلو وربليالتو اػباصة ر 

اليت هبا جوانب تؤكد اجتماعيتها ،السيما السلوؾ الديٍت يف اغبياة اليومية بعيدا عن النصوص 
 اجملردة أو التعاليم الدينية .

كما أننا ال قبد الظاىرة الدينية اإلسالمية استثناء فهي كذلك من شأهنا أف زبضع لتحليل   
االجتماعي مهما كانت تكتسي من قدسية ،على الرغم من صعوبة ىذه اؼبغامرة –التاريخ 

إف –العلمية اليت تكمن يف إشكالية العالقة بُت اؼبتعايل أو فوؽ الطبيعي أو حىت فوؽ البشري 
من صور الوعي  وبُت اجملتمع اؼبادي أو الطبيعي أو البشري ،فالدين ىو أعلى صورة–شئت 

 .11بالذات حسب ىيغل

طلتها دوف منازع ما أتينا على ذكره ما ىو إال تسخُت جملريات أحداث ووقائع اجتماعية ب إف 
،واؼبؤسسات تو اؼبمارسات واؼبعتقدات الشعبية،أوالدين ذو اجملاالت الواسعة ،قائمالظاىرة الدينية

عامل )الزوايا مثال(،والسلوكيات اليت تساعد اؼبؤمن على ربقيق ىدفو وىو فهم الكوف والت
،حىت أنو أحيانا يفسر دينو حسب أوضاعو وحاجاتو اػباصة فيهمل بعض جوانبو ويشدد عوم

 .12و ويعطيها اؼبعاٍل اليت تناسبوعلى بعضها اآلخر ،وأحيانا يعيد تفسَت مبادئ
                                                           

 ،9ط  ،9779 ،لبناف ،اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع،ترصبة أضبد عبد اغبليم عطية، أصل الدينلودفيغ،  فيورباخ-11
 .94ص

 ،9776 ،4ط ،بَتوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،-حبث استطالعي اجتماعي -اؼبعاصر اجملتمع العريب  ،حليم بركات -12
 .219ص
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إنو يريد من خالؿ كل ىذا مشاركة اآلخرين لو يف معارؼ توصل إليها وحقائق تبدو لو أنو     
رى أشق و أوعر ،ما هبعل ػ،وكل مرحلة من الطريق ترمي بو إىل أخ ناه الكدح يف سبيلهاضأ

ؤسسة الدينية وموقعنا منها الكثَت من األمور اليـو زبتلط كمفهـو الدين وفكرتنا عن اؼب
،كوف أف لقاء االالىي باإلنساٍل قائم عرب تاريخ اإلنساف الروحي بصرؼ النظر عن "من وفيها

 .13احبو"اقتحم الصومعة على ص

–تكلم عن الظاىرة الدينية يف عمومها  ألف ذلك ال يعٍت على األقل نتاج إىل مربر حينما كبال 
ؽبا حصة األسد يف ىذه األطروحة   اليت ستكوف ناأو دراست نارب من موضوعأننا هن–نابالنسبة ل
،فالدين ىو يف النهاية مبط للعيش يف اغبياة 14اوؿ التشديد على الدين ال التاريخنا كبكما أن

لدنيا من بُت أمباط أخرى وىو ذبربة بشرية ال ينفصل فيها الطابع القدسي اؼبتعايل عن الواقع ا
 تصوغو الرموز الدينية الدنيوي ذلك أف ال أحد،حىت القديس يبكنو أف يعيش يف عامل

،لذا يأيت تدخل الدين يف حياة اعبماعة كلها ليعطي شكال ملموسا للعقائد ،حىت واف  باستمرار
يف داخلو إحساس االلتزاـ الداخلي ،وىو ما يشجع عليو اجملتمع ليزيد بو سباسكو  كاف وبمل
 بو يواصل حضوره وديبومتو . وتضامنو،و

ومهما أخذ الدين من أشكاؿ ،والبرط يف مؤسسة من اؼبؤسسات اليت تأخذ على عاتقها الدفاع 
تريد أف تأخذ دورىا يف وظيفتو االجتماعية اؼبعقدة اليت زبتلف باختالؼ الزماف  عنو وسبثيلو،فهي

واؼبكاف ،ولو تراءى لنا أف ىذه اؼبؤسسات منعزلة عن بعضها البعض ىذا يؤكد على األقل أف 
 الدين أصبح جلبابو واسعا. 

                                                           
 ،9774 ،9ط ،دمشق ،دار عالء الدين ،-الرافديندراسة يف األسطورة سوريا وبالد -مغامرة العقل األوىل  ،فراس السواح -13

 .90ص

 .900ص  9765، 9رطبة، بَتوت، طدار قعزيز العظمة، الًتاث بُت السلطاف والتاريخ،  -14
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اىرة يف إطارىا عود على بدء، بعد ىذا اغبشد ؽبذه العدة من األفكار الغاية منها وضع ىذه الظ
، التصوؼ مالـز الكلي، لواقع يصعب نكرانو كاف من الطبيعي أف ينتج اإلسالـ كدين صوفيتو

 .15فطري لكل ديانة

اليت استند إليها الفكر منذ عهد بعيد مثلت الزوايا والطرؽ الصوفية أىم اؼبباحث 
 ،ما جعلها تتبوأ ،وسانبت كظاىرة اجتماعية يف إنتاج تغَتات اجتماعية وحراؾ ديٍتاإلسالمي

أيضا مكانة ىامة يف اغبياة الفكرية والثقافية والدينية على امتداد التاريخ اإلسالمي حىت ولو 
–أخذت أشكاال متعددة ومظاىر ـبتلفة ،ولئن كاف من غَت اؼبتيسر علينا رصد التطورات 

قتصر على معرفة اليت مست وظيفة الزوايا والطرؽ الصوفية ،فاف ربليلنا ؽبذه الظاىرة سي-كلها
 .16ا فالظواىر تبحث دوما عن جوىرىاأصوؽبا وكنهه

ك لكي تقدـ لنا نفسها بشكل قد وبدث أف زبفي الظاىرة أصلها بكل الوسائل وذل
ألصوؿ ،فهي مسائل زبتص ب "كيف " ،وحىت واف جرى االىتماـ دبسائل متعلقة باطبيعي

ؿبددة كما يقوؿ بذلك   ؽبا أنبية تارىبية"ؼباذا"،فهي ليست ذات أنبية نظرية ،وغالبا ما تكوف و
 .17كارؿ بوبر

يفضي بنا ىذا إىل أف نأخذ األصل من حيث كونو مرافقا لكل كينونة أو ىوية ال يسبقها وال 
يتعاىل عليها ،إذ من اؼبستحيل أف قبد نظاما اجتماعيا قد ظل على حاؿ واحدة يف ؾبتمع ما يف 

 اؽبدؼ الذي من أجلو توجد الظاىرة.ـبتلف مراحل حياتو ،ناىيك عن الغرض أو 
                                                           

15
 .46ص، 9771، 9، طلبنافنتخب،  اإلسالـ االجتهادات والتاريخ، دار اؼبالتشكالت األيديولوجية يفبن سامل ضبيش، -

16
 ،9773 ،9طوؼ اليهودي، ترصبة: نظَت جاىل، اؼبركز الثقايف العريب، بَتوت، الفلسفة األؼبانية والتصاس، يورغن ىابر م-
 .32ص

  ،مصر ،دار اؼبعارؼ، عبد اغبميد صربة :ترصبة ،-دراسة يف مناىج العلـو االجتماعية-، عقم اؼبذىب التارىبي كارؿ بوبر -17
 .945ص، 9737
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مثلت الزوايا والطرؽ الصوفية يف تاريخ مغربنا العريب عامة واعبزائر خاصة عرب تطور وظائفها 
قافة الدينية ،ومن تقوية ػورة اؼبثلى للمؤسسة الدينية حينما سبكنت من نشر الثػاؼبختلفة الص

ا كبَتا استحقت من خاللو أف تلفت رساميل رمزية وسلطات معنوية بعد أف لعبت دورا ثقافي
إىل تارىبية الظاىرة وحضورىا كمؤسسة حىت ولو اقتصرت على أدوار  -على األقل–االنتباه 

 معدودة كالدور التعليمي )الديٍت(مثال.

ت أو مدرسة أو مقر والواقع أف ىناؾ من الشواىد ما يدؿ على أف الزاوية يف األصل بي
وجودىا ضروري يف اغبفاظ على الرباط الديٍت وربقيق ما كاف ماف والطعاـ ،و لالسًتشاد واأل

الفقهاء و شيوخ الزوايا ينشده أفراد اجملتمع ،من خالؿ التفاعل القائم واؼبستمر بينهم وبُت 
،رغم ما مرت بو من أطوار ـبتلفة يف أدوارىا ،فمن دور ؿبتشم يف طور النشوء والقبائل

ديثة خاصة القرنُت التاسع عشر والعشرين إىل دور باىت والتأسيس إىل دور نافذ يف العصور اغب
 يف بعض األزمنة خاصة يف اغبياة السياسية.

تتواجد الزوايا يف أماكن ؿبددة، وغالبا ما ترتبط باسم أحد األولياء الصاغبُت اؼبدفونُت على 
ما تكوف يضا مقربة منها، والزاؿ ؽبا أثر كبَت وعميق خاصة لدى سكاف األرياؼ، ويف الغالب أ

 (معينة.تابعة لطريقة )صوفية

شَت ىنا إىل ظاىرة انتشار الزوايا بشكل الفت لالنتباه يف العهد الًتكي أو األصح نود أف ن
ـ 9394العثماٍل ،ىذه الدولة العثمانية اليت حكمت اعبزائر طيلة ثالثة قروف ونصف القرف من 

ة والسلطة العثمانية بالتحالف ـ ،رغم ما اتسمت بو العالقة بُت الطرؽ الصوفي9610إىل 
حيث أف الطرؽ -رضبو اهلل–تارة،واالختالؼ تارة أخرى ،يؤكد ذلك أبو القاسم سعد اهلل 

الصوفية كانت موجودة وشائعة حىت قبل الوجود العثماٍل يف اعبزائر،غَت أف فًتة حكمهم ىو 
 الذي شاع فيو التصوؼ بشكل جلي وواضح .
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اريخ اعبزائر ،ذلك االتصاؿ والًتابط ما بُت الفًتتُت العثماٍل كبن نعلم كما يعلم كل دارس لت
واالحتالؿ الفرنسي احملددتاف مابُت الفًتتُت القرف السابع عشر والقرف العشرين للميالد ،ىذا 
الًتابط مس كل القطر اعبزائري دبا فيها اعبنوب الغريب اعبزائري اؼبمتد من األطلس التلي إىل 

ال إىل العرؽ الكبَت فبا جعلها سبتاز دبظاىر طبيعية متنوعة ،بداية األطلس الصحراوي ،وصو 
 .18بلية منها جباؿ القصور والعموربالشطُت الشرقي والغريب ليليهما السالسل اعب

حىت واف كانت ىذه اؼبنطقة اعبغرافية ،مل زبضع للتنظيم السياسي العثماٍل بشكل مباشر ،إال    
أهنا كانت ملزمة بدفع اعبباية اؼبفروضة يف شكل ضرائب ويرجع ذلك أيضا إىل نظاـ اعبماعات 

كرب والعشائر التابعة للمشايخ وشيوخ الزوايا وأشهرىم سيدي الشيخ، زعيم البوبكرين واؼبقدـ األ
للطريقة الشاذلية والذي كاف يشرؼ على زوايا ليس يف األراضي اعبزائرية فحسب ولكن كذلك 

 يف فكيك .

روفة لدى األتراؾ منذ سنوات ،ذلك أنو كاف يًتدد أحيانا على التل ػىذه الشخصية كانت مع
جعل اوالت وسط القبائل غبثهم على اعبهاد ضد األسباف ،فبا ػاعبزائري أين كاف يقـو دبح

 .19صور والقبائل يف اعبنوب الغريبدويب القػراؾ يعينونو ناطقا رظبيا ؼبنػاألت

أشهر قبائل اعبنوب الغريب اعبزائري ضبياف وأوالد سيدي الشيخ ،ىذه األخَتة كاف ؽبا نفوذا    
دينيا حبكم أهنا تشكل مشيخة دينية يف ىذه القبيلة اعتمدت أو ردبا ازبذت من كلمة 

النسب الشريف ما يعطيها اغبق يف أف تتبوأ ىذه اؼبكانة ، خاصة بعد ؾبيء  "األشراؼ "، أو

                                                           
18-DEUONTES VICTOIR ,L2ALGERIE ECONOMIQUE DIRECTION L’AGRICULTURE ET LA 
COMARCE  ,ALGER,1922,P91. 

19
 .72-79ص، 2001، اعبزائر،دار القدس، بوداود عمَت :ترصبة ،تاريخ اعبنوب الغريب اعبزائري األعلىخليفة بن عمارة،  -
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االحتالؿ الفرنسي واستيالئو على أمالؾ الدولة واألوقاؼ اإلسالمية واألسر الًتكية ربت األمر 
 .20ـ9610الصادر يف 

 سعت اإلدارة الفرنسية إىل التقرب من قبائل اعبنوب عامة خاصة أوالد سيدي الشيخ ؿباولة
استغالؿ زعمائها من اجل اؽبيمنة على اعبنوب الغريب وألهنا أيضا قبيلة )أوالد سيدي الشيخ 
نقصد (،صبعت بُت شرؼ الدين والسيف واؼبكانة السامية بُت سكاف اؼبنطقة ،ىذا التقرب 
سيؤيت شباره خاصة مع سي ضبزة أوؿ قائد من أوالد سيدي الشيخ الذي يضع نفسو يف خدمة 

نسية ،وسيشارؾ يف ضبالهتا التوسعية بالصحراء مقابل امتيازات ضخمة وبعد وفاتو اغبكومة الفر 
 يعُت أبوبكر خلفا ألبيو ويلقب "الباشا أغا ".

لكن بعد اكتشاؼ النوايا السيئة لفرنسا ،ربدث حالة عصياف من طرؼ ىذه القبيلة تًتجم فيما 
قل من خالؽبا أف تستعيد  ـ(،استطاعت على األ9661-ـ9642بعد إىل ثورة امتدت ما بُت) 
 كرامتها أو تربئ هبا ذمتها .

من اإلنصاؼ أف ال ننكر على الطرؽ الصوفية والزوايا دورىا منذ بداية االحتالؿ الفرنسي    
للجزائر اؼبتمثل يف نشر الثقافة واغبفاظ على الشخصية واؽبوية الدينية ىذا باعًتاؼ اإلدارة 

عا الثقافة والعلم وخاليا للسياسة والتوجيو الثوري ورباطات الفرنسية نفسها حيث اعتربهتما منب
للجهاد اؼبستمر ضد أي عدواف خارجي ،حيث كانت تضم يف مؤسساهتا عناصر وطنية معادية 
لالحتالؿ ،رغم غموض بعضها وانغماس بعضها اآلخر يف اعبمود والسلبية اجملردة كما ىو عند 

                                                           
20

   ،9762 ،اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، 9700-9650الفرنسية يف اعبزائر اؼبعمروف والسياسة ، عباد صاحل -
 .06ص
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وسائل لتسخَت ىذه اؼبؤسسات الدينية ػبدمتها نظرا اػبلوتية ،ما جعل اؼبستعمر يستخدـ كل ال
 .21ا من ىيمنة روحية على اعبماىَتؼبا كاف ؽب

إف مراىنة السلطة الفرنسية على مثل ىذه اؼبؤسسات دليل قوي على أف الزاوية والطرؽ الصوفية  
طاعت كانت سبلك سلطة قوية وتأثَتا، ؼبا سبلكو من ماؿ وأتباع وسلطة روحية على اجملتمع، است

 أف تكتسب ىذه السلطة حبرصها على ربط نفسها بالشرع والدين.

كما أننا قبد قوؿ ادوارد سعيد "إف اؼبستشرؽ الباحث كاف يسَت أماـ العسكري"صحيح،     
خاصة يف تلك اؼبرحلة التارىبية ،اليت ارتبط هبا تاريخ الزوايا بشكل وثيق بالتاريخ السياسي 

 زائر والديٍت أيضا .واالجتماعي للجنوب الغريب للج

إف أنبية موضوع الزوايا وقيمتو العلمية يف مثل ىذه اجملتمعات احمللية، اليت ال زالت ربتفظ ببيئتها 
 التقليدية القبلية، رغم ما شهدتو من ربوؿ وسبدف تكمن يف فكريت "االنتماء" "والوالء ".  

نوب الغريب ويكاد يكوف ىذا مثلت الزوايا شكال من أشكاؿ اإليباف يف اعبزائر ،وخصوصا اعب
الشكل ؾبهوال ؼبن يراقب ىذه اجملتمعات من اػبارج ،رغم حضورىا التارىبي القدَل والفاعل يف 
اغبفاظ على الروابط الدينية واؼبقدس ،حىت أننا يبكن أف نقوؿ عنها أهنا "امتداد اجتماعي "لربوز 

 ـ .ظاىرة اؼبتصوفة واألولياء الصاغبُت والقديسُت يف اإلسال

يف اجملالس -أعنف–ـ ،وبعد أف مرت اعبزائر بانتخابات 9779يف شهر مايو من عاـ    
البلدية غَت عادية وغَت متوقعة أسفرت عن فوز التيار اإلسالمي فبثال يف اعببهة اإلسالمية 

بأغلبية ساحقة ،مت انعقاد أوؿ" ندوة وطنية حوؿ الزوايا "،الغرض منو بالدرجة األوىل   لإلنقاذ

                                                           
21

اسة تارىبية وأيػديولوجية در  - صبعية العلماء اؼبسلمُت اعبزائريُت وعالقتها باغبركات اعبزائرية األخرى، عبد الكرَل بوصفصاؼ -
 .222ص ،2007 ،9ط ،اعبزائر، دار مداد -مقارنة
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ح صباح اعببهة اإلسالمية من خالؿ دورىا اعبربي السياسي حيث اجتمع أكثر من طبسمائة كب
ال كرجاؿ  -( مندوب وفبثلو الزوايا بقصر األمم،لتستعيد وىجها ووبدد دورىا اعبديد300)

 .22طة السياسية اعبديدة يف البالدبل ضمن اػبري –كما علق أحد عناصرىا -مطا يفء 

راغ ألف اجملتمع أيا كاف ال يعيش أبدا يف فراغ ،بل تأخذ ػال تنطلق من ف دراسةػال شك أف ىذه ال
من أىم الدراسات اليت أقبزت مرتكزا ؽبا ،آخذة بعُت االعتبار كل مالحظات الباحثُت اليت 

اليت ال  معاتػسجلت الكثَت من األمور واؼبعطيات وردبا حىت حقائق ال زالت باقية عن ىذه اجملت
أي شك من حيث أهنا تشكل قاعدة ىامة ،وشرطا مالئما لفهم القبيلة الزاوية اؽبا ػينتابنا حي

 (.أوالد سيدي اضبد اجملذوب)

 : حقل البحث 

وألنو من الصعب دراسة كل اعبنوب الغريب للجزائر ، فإف اجملاؿ اؼبكاٍل يتضح من خالؿ    
وبدىا مشاال والية تلمساف  عنواف الدراسة وىو والية النعامة اليت تقع يف اعبنوب الغريب للجزائر

وسيدي بلعباس وجنوبا والية بشار وشرقا والية البيض وغربا اغبدود اؼبغربية ، وتبلغ نسمة 
كلم مربع ، ربتوي على   27392592نسمة ، ومساحتها حوايل  972524سكاهنا حوايل 

ا ، ىذه عدد قليل من الزوايا ، أشهرىا زاوية سيدي أضبد اجملذوب وىي بالتحديد حقل حبثن
الزاوية ال تقل أنبية عن الزوايا اؼبوجودة يف اعبزائر ككل، ومقر ىذه الزاوية ىي دائرة عسلة ، اليت 
تتميز ببساطتها وبساطة سكاهنا وىدوئهم الشديد، باإلضافة إىل وجود ؽبجة الشلحة جبانب 

للدراسة وإجراءاهتا  اللغة العربية واللهجة العامية ، وسنجد أكثر تفصيل عنها يف االطار اؼبيداٍل
 اؼبيدانية.

                                                           
22

  ،2006 ، اعبزائر،دار القصبة للنشر، من األمَت عبد القادر إىل عبد القادر–الدين والدولة يف اعبزائر ي، جورج الراس -
 .211ص
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 :الدوافع واألهداف 

أما الدوافع واألىداؼ اليت كانت وراء اختيار اؼبوضوع فهي تنقسم إىل ما ىو ذايت وما ىو    
موضوعي، فأما الدوافع الذاتية يبكن إصباؽبا أوال يف رغبتنا يف ربصيل مادة معرفية ؽبا عالقة بعلم 

أصبح زبصصنا وأملنا أف نقدـ فيو مؤلفات ومراجع –عن اختيار –االجتماع الديٍت، ىذا العلم 
يف ذىننا بفضل النظريات –إىل حد ما –لطلبتنا، وألف ىذا التخصص أصبح واضحا 

 واألنثربولوجية الدينية . السوسيولوجية

اؼبسألة الذاتية األخرى ىي رفضنا الذايت للتعريف الذي يريد أف يعطيو بعض اؼبثقفُت    
ن للزوايا ، وىو األمر الذي تتطلب منا الوقوؼ عنده يف حدودنا العلمية ، أضف إىل التقليدي

ذلك االنتماء إىل ىذا اجملتمع الذي نريد أف ندرسو ، والذي مل تنجز حولو مواضيع سبسو يف 
 الصميم، يساعدنا يف ذلك قربنا من اؼبكاف ومعرفتنا بو ، وكذلك العالقات اليت ذبمعنا بأفراده.

الدوافع اؼبوضوعية فكثَتة يبكن إصباؽبا يف : ىناؾ دراسات جزائرية وغَت جزائرية أقبزت  أما   
ىو متعلق دبا ىو ديٍت عقائدي ومؤسسايت كالزوايا والطرؽ الصوفية   عن اؽبوية اعبزائرية ، منها ما

وعسى أف -طبعا ليس كلها–كانت يف غالبيتها تارىبية أو أنثربولوجية، ومل تكن سوسيولوجية
تكوف ىذه الدراسة إحداىا ، ناىيك عن تساؤلنا الدائم عن الزوايا واليت استطاعت أف تبقى 
حاضرة رغم وجود مؤسسات دينية أخرى ؽبا صداىا وباعها قديبا، ومؤسسات حديثة كاعبامعة 

 واؼبدرسة وغَتىا ، وىو ما يغرينا بالبحث فيها وعنها .
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، ومد الدراسات السوسيولوجية اليت ازبذت من أما األىداؼ فهي االستجابة ؽبذه الدوافع   
اجملاؿ الديٍت حقال ؽبا دبعطيات ميدانية جديدة، وعلى رأي ىنري موندراس ومارؾ أوبريت  

 اؼبيداف ىو مصدر كل زبيل سوسيولوجي .

  البحث:صعوبات 

لعل أىم صعوبة ىو االرتباط اؼبهٍت ، الذي أعاقنا عن أداء مهمتنا بالشكل الالئق ، وبعد    
اؼبكاف عن إقامتنا فبا اضطرنا إىل االستعانة دبجموعة من الباحثُت سيجيء ذكر أظبائهم يف 
الفصوؿ اؼبيدانية، وىناؾ صعوبات أخرى قبملها يف قلة الصرب وتعامل احمليط مع الباحثُت 

 ىا.وغَت 

 أهمية الدراسة ومكانتها من الدراسات السابقة: -2

ىذه الدراسة أيضا إىل أف ربوز على مكانة بُت الدراسات اليت أقبزت يف مثل يف سعى ن      
ىذه الظواىر ؼبنطقة اعبنوب الغريب اعبزائري ،طاؿبة إىل اإلتياف باعبديد الذي يضاؼ إىل ىذه 

هتا الكثَت من التساؤالت يف الوقت ذاتو على أجوبة ربمل يف طيا ،معلنةالدراسات
 ،مكتشفة لكتابات تعترب ذخائر جليلة ؼباض ؾبيد.اعبديدة

الدينية لشيوخ الزوايا  ىذه الدراسة أيضا رسم مشهد عاـ للممارساتيف اوؿ سنح
والوسائل  جو استهالكها،وذلك باكتشاؼ الشروط احمليطة بتلك اؼبمارسات وبرصد أو ومريديها

 الفاعلُت فيها ووتائرىا من خالؿ  ،كما رباوؿ معرفة ظروؼ تلك اؼبمارسات واؼبستخدمة
ة عنها نقصد اؼبمارسات ،حيث ال تكوف الصلة باؼباضي فقط صلة بالتاريخ تفضيالهتم اؼبعرب 

 لكنها أيضا صلة باؼبقدس الذي يبيز فًتة األولياء.
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عن ىذه الظاىرة يف ىذه اؼبنطقة ولكنها تطمح إىل –ليست األوىل –واغبقيقة أف ىذه الدراسة 
أف تشكل منطلقا أساسيا لدراسات مقارنة الحقة لفهم طبيعة ىذه اجملتمعات ،أو باألحرى 
ىذه اعبماعات اؼبنخرطة يف مثل ىذه اؼبؤسسات الدينية ،من خالؿ دورىا الذي لعبتو خصوصا 

، وما شهده اجملتمع اعبزائري من ربوالت  رى وبعد االستقالؿػمع قياـ الثورة التحريرية الكب
اجتماعية وصراعات سياسية وفكرية ،جعل من اؼبمارسات الدينية ؿبل صراع وجدؿ يف 

قبوؿ الزوايا واإلسالـ الطرقي من قبل  رف اؼباضي ،منها ما حدث من رفض أوعدـػػثالثينيات الق
نتكلم عنو الحقا بالتفصيل –صبعية العلماء اؼبسلمُت ربديدا مع آراء الشيخ البشَت اإلبراىيمي 

 لتعاود اؼبمارسة ظهورا حبدة يف التسعينيات من القرف نفسو. -

تهم إىل إبداء لطاؼبا نظر علماء االجتماع إىل اغبركات الدينية على أهنا مشكلة اجتماعية دفع
بعض اؼبالحظات حوؿ الطرؽ اؼبختلفة واؼبمكنة يف التطرؽ إىل ىذا اؼبشكل اؼبمارسايت من 

على أف العقيدة أمر خاص  -يف الوقت ذاتو–حيث مقابلة بنيتها مع حركتها ،مؤكدين 
ط حياة ،فالدين عموما مسالة ضمَت شخصي وجداٍل ال مسألة قسر اجتماعي ومببالفرد

االجتماع أف يعاجل ،ومن شبة فاف الواجب األوؿ للباحث يف علم جملموعة عنوةيفرضاف على ا
 ،كما يقوؿ سوركُت يف كتابو عن النظريات السوسيولوجية اؼبعاصرة.23حقائق اجملتمع

لقد أصبح ىذا االىتماـ بالدين علمانيا حىت ولو كانت لو وظيفتو النفسية البالغة األنبية ألنو 
تقد وطقس منظمُت تنظيما ؿبكما ،وليست ىنا ػلرموز تتمثل يف معيقدـ لألفراد صبلة من ا

اؼبؤسسة الدينية إال ناقلة للمعرفة الدينية كتحفيظ القرآف وتعلم اغبديث رغم ما ىناؾ من ارتباؾ 
 لدى فاعلي ىذه اؼبؤسسة الذي لو أسبابو .
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 ،9753،بَتوت ،دار النهضة العربية، دراسات يف تاريخ التفكَت واذباىات النظرية يف علماالجتماع ،ؿبمد عاطف غيث-
 .23-22ص
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جملردة أو تفصل عن بأف زبتزؿ ؾبموعة من األفكار ا–باعتباره ظاىرة دينية –ال يسمح اإلسالـ 
الظواىر االجتماعية والتارىبية اليت تعرفها اؼبنطقة اإلسالمية ألهنا عرب تشكلها التارىبي حوت 

 .24ة أنثربولوجية لإلسالـ اؼبعاصرـبيالية واجتماعية سانبت يف تأليف بني على عناصر نفسية و

وحسب وإمبا ؼباذا حدث  ال يرتبط ولع اإلنساف بالتاريخ اإلنساٍل ؼبعرفة ما حدث يف اؼباضي
ذلك أف غاية التاريخ تتجلى يف فهم ىذه اعبماعة ؽبويتها الذاتية خاصة ذلك التفسَت ، وكيف؟

ؽبية ىي اليت الالىويت الذي ارتبط بازدىار الديانات ،مع أخذىا يف اغبسباف دائما أف العناية اإل
 تسَت التاريخ إىل غايتو اؼبنشودة .

ال يبكنها االستغناء عن التاريخ كمعُت ؼبثل ىذه الدراسات – نقوؿ ىذا ألف ىذه الدراسة
خاصة وأف البحث يف تاريخ اعبنوب الغريب للجزائر من اؼبيادين البحثية الشيقة واليت ال تزاؿ بكرا 

وعاتو الكثَتة ػتتطلب بذؿ اعبهد ،واؼبزيد من الدراسات يف ىذا الفضاء اعبغرايف الواسع دبوض
 ظاىرة )ظواىر كامنة بتعبَت ادوارد مَتتوف (.الػتفية وغَت ػاؼبخ

رغم دراسات كبار الباحثُت اعبزائريُت للتصوؼ عموما والذين سلطوا األضواء على معامل كبَتة 
(للمغرب الظاىرة الصوفية )الطرؽ، الزواياللظاىرة الدينية وفتح منافذ يبكن الولوج فيها إىل 

ؿ التغَت الذي أصاب بنية اغبركة الصوفية عما  األوسط ،خاصة بعد أف لفتت انتباىهم من خال
 كانت عليو يف السابق )القرف الرابع ىجري مثال(،إال أهنا ظلت تتحرؾ يف نسق التاريخ و

 ،ومتحفظة أحيانا أخرى .ع فإف مسانبتو كانت جزئية أحيانا، أما علم االجتما األنثربولوجيا
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ملتقي أي مستقبل  -إنسانيات عدد خاص  ،اعبزائر، ية يف اػبطاب االنثربولوجي اؼبعاصرمفهـو اػبصوصية الثقاف، هبادي منَت -
 .992ص، 9777 ،وىراف ،مركز البحوث األنثربولوجية والثقافية -لألنثربولوجيا 
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ؿ دراسات كثَتة يف اؼبرحلة االستعمارية حىت لقد كانت القبائل والزوايا واجملموعات األىلية ؾبا
ولو كانت يف معظمها أنثربولوجية والغاية منها غَت حسنة البتة ،إال أهنا استطاعت أف تعطي 

 صورة عن ؾبتمعات صور عنها بأهنا بال تاريخ أو ماض .

من اغبقوؿ ،يبدو أف حقوؿ األنثربولوجيا االجتماعية والثقافية ومناىج دراستها ولإلشارة فقط   
اؼبعرفية اليت أصبحت تلقى عناية خاصة من دوائر البحوث األكاديبية يف ـبتلف البلداف وذلك 

 ألنبية معرفة الشعوب لذواهتا أوال ولبعضها ثانيا .

(ال يضع نفسو بديال وال حىت مصححا عبملة أف ىذا اؼبشروع )الدراسة،ولنعلنها من البدء   
طرحت طرحا قد يكوف سوسيولوجيا أو أنثربولوجيا مل يستكمل  اؼبشاريع اليت ستتناوؽبا واليت

عمقو أو مشوليتو ،ذلك أف مهاـ عامل االجتماع يف التحليل والتفسَت والفهم تبدو أكثر إغباحا 
 عسى أف قبعل من ىذا اغبقل ـبتربا خصبا لدراسات اجتماعية أخرى .

مشروعيتها يف  –بعسلو –للجزائر ال تتخذ دراسة زاوية سيدي أضبد اجملذوب باعبنوب الغريب 
اعتبارىا عينة سبثل الزوايا األخرى إال لكوهنا قد تستند إىل احملددات التارىبية تقريبا نفسها 
،وتناوؿ ىذه الزاوية يبدو ؿبتما بداية من عوامل ذاتية تتعلق بالباحث )قرب اؼبكاف وعامل الزمن 

داري الذي يصعب من مهمتنا البحثية وال خاصة مع االرتباط اؼبهٍت للباحث ذلك االرتباط اإل
داعي ألف أوضح أكثر فكل من يبارس اإلدارة يعرؼ ذلك جيدا،وأخرى موضوعية تتعلق بطبيعة 

 البحث العلمي ومقتضياتو اؼبنهجية اليت ال تفصل اػباص عن سياقو العاـ .

الت والتغَتات لن نضيف شيئا إذا قلنا بأف ؾبتمع عسلو عرؼ وال زاؿ يعرؼ ؾبموعة من التحو 
االجتماعية يف العقود األخَتة ،منها التحوالت اليت مست اغبقل الديٍت رغم صعوبة متابعتو 
علميا حىت ولو اتسم بالظاىرة اؼبشاىدة اليت تتمثل يف تلك االحتفاالت اليت أصبحت تأخذ 
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داد،فالدين شكل سياحة دينية أين يتعلق فيها األحياء باعبثماف داللة على ارتباط بعوامل األج
ىو بالفعل ظبة كونية للثقافة البشرية ،ال ألف كل اجملتمعات تشجع اإليباف باألرواح وإمبا ألهنا 

 تعًتؼ صبيعا بشكل أو بآخر بالتجليات اػبارقة الرىيبة للواقع .

سواء عندنا يف اعبزائر أو بلداف –إف دراسة الزوايا والطرؽ الصوفية بصورة علمية بدأ يتجلى 
لعريب، خصوصا اؼبغرب األقصى الذي شهد اىتماما كبَتا باألضرحة والزوايا والطرقية  اؼبغرب ا

 ميشو بلَت وغَتىم. غَتتز وو كما يظهر يف دراسات أيلكماف 

بل أكثرىا ية باجملتمعات اؼبغاربية ،ػإذ تعترب ىذه الدراسات أىم األحباث اليت تناولت اغبياة الدين
 .25مشولية وعمقا كذلك

فاف ىذه الدراسة وىي تتخذ موضوعا ؽبا الزوايا والطرؽ –نقصد دراستنا -ميداهنا  أما من حيث
الصوفية يف وسط بدوي متمدف عمرانيا ،ذات صلة بسوسيولوجيا الثقافة وعلم االجتماع الديٍت 

إىل ،باإلضافة اؿ الروحي يبثل موضوعها األساسيواألنثربولوجيا الثقافية واالجتماعية ذلك أف اجمل
سم طقس عبورىا )السياحة ،والدور الذي تلعبو خاصة يف مو طبيعة التجربة الدينية ذاهتا

 ، الوعدة متخذة من عسلو مكانا عبغرافيا مقدسها .26(الدينية

قايف لإلنساف ىو أقل ديبومة من اإلنساف نفسو ػىذا اؼبوروث االجتماعي والديٍت والث
ا والطرؽ الصوفية يف ؾباالت عدة السيما اعبانب ،فالدراسات اليت تناولت بعض جوانب الزواي

الًتبوي والتعليمي واعبهادي كدراسات أبو القاسم سعد اهلل يف كتابو  اؼبوسوعي تاريخ اعبزائر 
الثقايف بأجزائو ،وصالح مؤيد العقيب يف كتابو الطرؽ الصوفية والزوايا يف اعبزائر ،وؿبمد نسيب 

د القادر خليفي الطريقة الشيخية ،وفياليل ـبتار نشأة اؼبرابطُت زوايا العلم والقرآف باعبزائر ،وعب
                                                           

25
 .34ص ،2004 ،اؼبغرب ،إفريقيا الشرؽ، -اسة سوسيولوجية للتدين باؼبغرب در  -الدين واجملتمع عبد الغٍت منديب،  -

26
 .934صعبد الغٍت منديب، اؼبرجع السابق،  -
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ف كنا سنركز أكثر على إوالطرؽ الصوفية وأثرىا يف اعبزائر خالؿ العهد العثماٍل ،وغَتىا كثَت و 
الدراسات اؼبيدانية اليت تناولت حقل الدراسة من قريب ىذا ال يعٍت االستغناء عن الدراسات 

 ا فبن مل نذكرىا واليت سنستعُت هبا يف دراستنا ىذه بشكل ما حىت والسابقة الذكر أو غَتى
 لوكاف نظريا .

كوف أي دراسة ال –وعلى ىذا األساس ستأيت دراستنا مكملة لدراسات سابقة قد تضيف شيئا 
خاصة وكبن كباوؿ أف ننظر إىل ىذه الظاىرة بعُت –تتطابق مع دراسة أخرى تطابقا تاما 

يولوجية ،فالبحث يف أصوؿ زاوية سيدي أضبد اجملذوب بعسلو ال يشكل سوسيولوجية ال بعُت ب
إال جانبا من حبثنا دبنطقة ؿبددة وتعرؼ ذبانسا وسبايزا أيضا رغم صعوبة البحث يف ماضي بعيد 
نوعا ما ،حىت أننا يبكن أف نتفق مع ما قالو كلود ليفي سًتوس "إف مشكلتنا تكمن يف ؿباولة 

 .27"رغبتنا يف تأريخ حاضر ال ماضي لون معرفة تارىبو أو يف بناء ماضي كبن عاجزوف ع

ىذا القوؿ ال يقتصر على دراستنا كبن فقط، بل يكاد يكوف شأف معتاد كلما تعلق األمر 
بدراسة ظاىرة من ظواىر اغبياة اإلنسانية، فقد تتشابو الثقافة يف عدد من اجملتمعات اؼبتباعدة 

 .28وظائفها جتماعية وو أبنيتها االرورة تشابػدوف أف يستلـز ذلك بالض

ي لدراستنا سالسة وبساطة ،من حيت فهم ىذه القبيلة الزاوية ،لتكوف ػالـ يعطػمثل ىذا الك
مبوذجا للزوايا اؼبوجودة عرب القطر اعبزائري لبعض التشابو الذي سنشَت إليو يف ىذه الدراسة 
،معتمدين على ذلك يف االشًتاؾ يف ىوية واحدة وانتماء ديٍت واحد ىذا ال يعٍت أننا ال قبد 

نا تكمن أيضا إحدى أىم جوانب دراستنا كوهنا رباوؿ فهم ؾبتمع عسلو اختالفا أو سبايزا ،وى

                                                           
 .901ص،الكويت، وكالة اؼبطبوعات ،السوسيوأنثربولوجي يف دراسة اجملتمعؿبمد عبده ؿبجوب،  -27

28
 .15ص ،9756، بَتوت ،دار النهضة العربيةرات يف األنثربولوجيا الثقافية، ؿباض ،أضبد أبو زيد -
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الويل الصاحل سيدي أضبد  انطالقا من الزاوية اليت تقـو خبدمتها قبيلة اجملاذبة )نسبة إىل
 (.اجملذوب

تعد حبق مكاف خصب ليس فقط للدراسات  –يف العمـو -إف منطقة اعبنوب الغريب 
أو العلـو الطبيعية وذلك  ت سواء يف العلـو اإلنسانيةالسوسيولوجية،بل كل االختصاصا

:األوؿ االمتداد اؼبكاٍل الشاسع واجملهوؿ لكثَت منا، والثاٍل عبهلنا التاـ هبذه اجملتمعات لسببُت
وإمبا للنبش -معاذ اهلل–اليت يشاع عنها النية والطيبة وأحيانا السذاجة نقوؿ ىذا ال النتقاص 

 البحث وأيضا اؼبعرفة بأكثر فبا نتوقع .أعمق عسى أف يكافئنا 

من بُت الدراسات اؼبيدانية اليت أجريت دبنطقة اعبنوب الغريب األعلى كما يصفو مؤرخ وباحث 
ىي الدراسات اليت قاـ هبا ىو نفسو حىت واف كانت أحيانا تارىبية  خليفة بن عمارةاؼبنطقة 

الغريب اعبزائري األعلى من األصوؿ إىل  أكثر منها سوسيولوجية نذكر على سبيل اؼبثاؿ "اعبنوب
،وكبن إزاء دخل أيضا يف اختصاص اؽبجيوغرافيةغاية اندالع حرب التحرير حملة تارىبية ،واليت ت

ىذه الدراسة أماـ إنتاج شبرة عقل وذبربة ال إنتاج ذوؽ ،فهو مل يذخر جهدا يف دراسة ىذه 
الباحثُت األجانب ال سيما الفرنسيُت  اؼبنطقة واليت تعرؼ أيضا باعبنوب الوىراٍل عند بعض

،وىذه الدراسة ىي هناية سلسلة لدراسات سبقتها مثل السَتة البوبكرية واليت اىتمت بأنساب 
،وما وبسب ؽبذه الدراسات أهنا من دوف أف يستثٍت أي قبيلةالقبائل اؼبوجودة هبذه اؼبنطقة،

الذي بذلو الباحث ،ىذا ال  جاءت غنية دبعطيات ومعلومات عن اؼبنطقة،خاصة بعد اعبهد
 يعٍت أنو جاء بعمل كامل ،بل ىناؾ بعض من األمور اليت سنتوقف عنها .

 أما الدراسات اليت ؽبا صلة وثيقة دبوضوع دراستنا ىي تلك اليت قاـ هبا كل من الباحثُت:

 : عبد العزيز رأسمال -أ
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اسة )اؼبخطوطة( نشرت ىذه الدر  عرؼ إىل غاية ىذه اللحظة إف كانتنال الزوايا الواقع والتاريخ:
،وىي إحدى الدراسات اؼبعمقة رغم أـ ال-وىو مشكور على ذلك–ىا من صاحبها اليت أخذنا

أف ىناؾ بعض اؼبواضيع نشرت يف ؾبالت علمية واليت جاءت بتفصيل وإيضاح لكثَت من 
واؼبقدـ والكرامة الصوفية وغَتىا ويشَت أيضا فيها إىل  اؼبفاىيم اؼبتداولة مثل الويل واؼبرابط،الشيخ

اختفاء اؼبرجعيات اليت كانت تقدس اؼبعٌت ،وأهنا عادت فقط بعودة الروح إىل الزوايا واؼبدارس 
ال وبدد لنا من أعاد ؽبا الروح –ذا أمكننا أخذ الكالـ كما ىو إ–القرآنية التقليدية مع أنو 

 لبادئ وؼباذا؟...اجملتمع أـ السلطة ،ومن كاف ا

ال يتواٌل الباحث عبد العزيز رأس ماؿ  يف دراساتو عن ذكر جل الزوايا اليت عرفها القطر 
الطريقة األكثر انتشارا ؼبا ؽبا –اعبزائري ،خاصة تلك اليت ؽبا ارتباط بالطرؽ الصوفية كالتيجانية

واألعراش الثالث -لطبيةالقادرية أو ا–من تأثَت ؿبلي وعاؼبي وبإشارتو إىل الطريقة الشيخية 
اؼبنتسبة ؽبا :أوالد سيدي الشيخ،أوالد سيدي التاج،أوالد سيدي أضبد اجملذوب ،يكوف قد خدـ 

،وإف مل يكن بشكل سوسيولوجي دراستنا على األقل يف ؾباؿ تعريفو لنا ؽبذه القبيلة 
 نثربولوجيا .أ فعلى األقل تارىبيا و،معمق

ـ تناوؿ فيها 9765دكتوراه اغبلقة الثالثة واليت أقبزت يف عاـ  يف دراستو اليت ناؿ هبا أطروحة يف
قبيلة أوالد سيدي أضبد اجملذوب الويل الصاحل الذي لاجملاؿ القبلي من خالؿ رؤيا من الداخل 

 انتشر تأثَته الروحي إىل ؾباالت أوسع من مركزه.

تمثل يف "القبيلة مركزا يف ذلك على بعدي "اؽبوية "و "اؼبقدس "من خالؿ ؾباؿ دراستو اؼب
والساللة والزاوية "،ىذه األخَتة اليت استطاعت أف ذبمع حوؽبا آالؼ اؼبريدين يف مناسبتها 
السنوية بإحياء "اؼبعروؼ" يف األسبوع الثاٍل من شهر أكتوبر من كل سنة يف قرية عسلو 

العلمية ألنو ىو  واعتمادنا على ىذا اؼبرجع دوف الرجوع إىل األطروحاتباعبنوب الغريب للجزائر .
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نفسو يستعُت هبا ولصعوبة حصولنا عليها كذلك ، لذا جاء ىذا اؼبؤلف الذي نشر أثناء اقًتابنا 
، وىذا على اؼبرجع ككتاب يف ثالثة أجزاءمن هناية ىذه األطروحة ، أو دبعٌت أدؽ ربصلنا 

 .29ياه الدكتور رأظباؿ عبد العزيزاؼبؤلف ال ىبتلف عن اؼبخطوط الذي أىدانا إ

 

 

 : الباحث أحمد بن أحمد رحمه اهلل-ب

ذه وىي ودراستو ال تبتعد كثَتا عن دراسة الباحث عبد العزيز رأظباؿ وال حىت عن دراستنا ى
وؿ كثَتا يف ،وىناؾ من يسمي ىذا باؼبعػروؼ وىو مصطلح متدا30وعدة سيدي اضبد اجملذوب

سكاف احملليُت كالزردة أو ،أضف إىل ذلك مصطلحات مرادفة يطلقها الاجملتمعات اؼبغاربية
هبتمع فيو الناس من كل صدب  ،وىي ال زبتلف يف معناىا من حيث ىي لقاءالنشرة

،ما يرتقي بو إىل مصاؼ "العرؼ الشعيب "اؼبتعدد اعبوانب  يسودىا البهجة والفنتازيات،وحدب
قرآف والذكر (،واعبانب الديٍت الرمزي )قراءة الهالكي )اؼبأدوبات والطعاـ والشايكاعبانب االست

 والوعظ(.  

 :الباحث مصطفى راجعي-ج
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  -دراسة أنثربولوجية حوؿ صحراء تلمساف وأطرافها-، الػزوايا واألصالة اعبزائرية بُت التاريخ والواقع ،عبد العزيز رأس ماؿ -
 . 2099 ،اعبزائر، منشورات ثالة األبيار

30
-2004، جامعة تلمساف ،زبصص فنوف شعبية، -رسالة دكتوراه -أصوؽبا وتطورىا الوعدة يف الغرب اعبزائريضبد، بن أضبد أ -

2005. 
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مناطق اعبنوب الغريب للجزائر وتنتمي إداريا  ى،أجريت دبدينة اؼبشرية وىي إحد31ىذه الدراسة
،وىي الشباب ،اإلسالـ والقروض البنكيةإىل نفس مكاف الدراسة عسلو إىل والية النعامة حوؿ 

رض البنكي حالة شباب اؼبشرية ،والذي حاوؿ دراسة حاولت معرفة اؼبواقف ذباه مشروعية الق
فيها رصد اىتماـ الشباب يف تشكيل  مؤسسات مصغرة باالعتماد على دعم الوكالة ،ولرفضهم 
يف الوقت ذاتو االعتماد على القروض البنكية حبجة الربا وعدـ جوازه يف اإلسالـ ،ما جعل 

قيمية ؟ وما ىي  رات معيارية وروض راجع باألساس إىل اعتباػالباحث يتساءؿ :ىل رفض الق
النتائج واالنعكاسات ؟،ويف عرضو يشَت اؼبؤرخوف كما يقوؿ الباحث إىل الصعوبات واؼبقاومة 
األخالقية اليت أظهرىا السكاف احملليوف يف مشاؿ أفريقيا والشرؽ األوسط ذباه مؤسسات 

المية يف سنوات ػبنوكا إس عل ىذه الدوؿ تنشأػالتحديث الكولونيايل ومن أنبها البنوؾ،ىذا ما ج
 الثمانينيات ،ومع ذلك بقت ىذه الشعوب ؿبافظة ذباه ىذه القروض .

االت كذلك ،منها اجملاؿ ػؾب ذه الدراسة من زوايا ـبتلفة وػاع الباحث أف يتناوؿ ىػلقد استط
يف أف ، ومن خالؿ اجملاؿ األخَت استغل الفرصة ؿ االقتصادي واجملاؿ السوسيولوجيالقانوٍل واجملا

ددة  ػيثبت جدارة العلـو االجتماعية يف فهم قضايا اإلنساف داخل ؾبتمعو من خالؿ نظريات متع
 كالنظرية اؼباركسية والثقافوية والوظيفية والتفاعلية .

ىو ديٍت واجتماعي اقتصادي جاءت  وغَت بعيد عن اجملاؿ الذي اختار أف يبحث فيو ىو ما
، خاصة عندما اختار مبوذج دراستو الطريقة العالوية دبستغاًل ولتو يف الدكتوراه على النحو ذاترسا

االقتصادي يف اعبزائر دراسة  يف عنواف للمذكرة جاء على الشكل التايل التدين وثقافة النمو
مسحية ، وفيها وباوؿ رصد أىم أشكاؿ التدين الذي عرفو اجملتمع اعبزائري بدء من مرحلة 
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رسالة  ،القرض البنكي حالة شباب اؼبشريةدراسة ذباه مشروعية،  -وض البنكية اإلسالـ والقر  ،طفى راجعي الشبابمص -
 . 2000 ،علم اجتماع التنمية ،ماجيسًت
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ستقالؿ وما بعده ، مركزا على التدين الطرقي ومسانبتو يف مسألة االستعمار أو قبلها إىل غاية اال
جد مهمة وىي التنمية الشغل الدائم لكل اغبكومات اؼبتعاقبة يف تسَت االقتصاد الوطٍت ، 

 .اقتصاد بات يرواح مكانو معتمدا على دخل الذىب األسود فقط 

بالنسبة لنا ولدراستنا حىت واف كنا مل كل ىذه الدراسات اليت ذكرناىا ؽبا أنبيتها وقيمتها العلمية 
نركز على بعض الدراسات األخرى ألسباب يبكن أف نذكر منها اىتمامها دبواضيع ال عالقة ؽبا 
بدراستنا أو تكوف قد أجريت يف مكاف غَت مكاف دراستنا وكذلك ردبا لعدـ سبكننا من حصر  

بو رغم وجود أسباب لذلك سبق  كل الدراسات وقراءهتا كاملة وىو تقصَت ال بد من االعًتاؼ
 اإلشارة إليها . 

 

 

 :اإلشكالية والفرضيات -1

اليت تعرب -حىت اآلف ولو شكالو  األقل على-تعد الزاوية اؼبؤسسة الثقافية االجتماعية الوحيدة 
ولو أف ىذا قد يكوف -عن التصوؼ ،فالصويف شخص غَت مقتنع باؼبؤسسات الدينية القائمة 

العتقاده بفكرة –حكما مسبقا سنستبُت صحتو من خالؿ ىذه الدراسة اليت كبن بصددىا 
،رغم أنو عمل كما تبينو الشواىد 32القائم ،فهو مثقف ؿبتج أخالقياالتسامي عن الوضع 

التأسيس لفكرتو من خالؿ الزاوية و الطريقة الصوفية اللتاف تعداف من أىم  التارىبية على
 اؼبؤسسات الدينية اؼبوجودة والباقية حىت يف عصرنا ىذا .
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مصطفى راجعي التدين وثقافة النمو االقتصادي يف اعبزائر دراسة مسحية رسالة دكتوراه علم اجتماع التنمية جامعة وىراف -
2007-2090 . 
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يرتبط التصوؼ بالدين ،وىو علم شريف مستمد من الشرع وقائم على الشرع وال ىبرج عن 
مح لو باستيعاب السَتة النبوية،ألف الشرع ،ويبد كل منتمي إىل طريقة صوفية ما بثقافة دينية تس

ذلك ما يبغ اؼبتصوؼ فهو منذ البداية يصر على مشروعو الصويف الديٍت كامتداد للمشروع 
الديٍت النبوي ،متقمصا بذلك النموذج النبوي بكل تفاصيلو ووبيط شخصو هبالة من القداسة 

 تدعم مشروعو .

ايا إال تلك اعبماعة الدينية اؼبتسمة على األقل واغبقيقة أننا ال نعرؼ من الطرؽ الصوفية أو الزو 
ظاىريا باالنسجاـ الروحي والتضامن اؼبذىيب ، والنفوذ ؼبا يتمتعوف بو من صبغة دينية وما 
وبضوف بو من احًتاـ يف الذاكرة اعبماعية جملتمعاتنا ، بل إننا ال نستطيع أف قبـز بأننا نعرؼ 

موا يعيشوف ويبارسوف الدين على طريقتهم ، وال حىت شيوخها ومريديها بشكل كامل ، ما دا
 يطلعوف ؾبتمعهم اؼبقرب على تفاصيل و أسرار حياهتم الصوفية.

ؽبذا السبب ،فإننا ال نستطيع ،وكبن نقبل على ىذه دراسة موضوع الزوايا والطرؽ الصوفية ،يف 
البنية الفوقية   رغم انتمائنا لو نقصد–إال من خالؿ ما كتب –وسط ال نكاد نعرؼ عنو الكثَت 

كمجتمع إسالمي ،إال بإمكانية إخضاعو للبحث ما وسعنا ذلك من جهد ،كوف البحوث 
تستمد قيمتها من صبعها بُت األنبية من حيث معاعبة اؼبواضيع لقضايا سبس اىتماـ العديد من 
الناس من جهة ،ومن جهة أخرى التجديد متمثال يف ؿباولة تسليط األضواء عليها ،وإعطائها 

 اغبجم الذي تستحقو .

أف ينكر الكم اؽبائل الذي كتب يف التصوؼ –سواء كاف باحثا أو حىت قارئا –ال يبكن ألحد 
والطرؽ الصوفية وحىت الزوايا ،وما أكثر الدراسات الوصفية واالستكشافية اؼبعرفة بالتصوؼ  

ى سبيل اؼبثاؿ لكن تبقى الدراسات العلمية اؼبتخصصة ذات العمق يف التفكَت قليلة نذكر عل
وجيوفروي  WILLIAM CHITTICK،وولياـ ستيكM.CHODKOUVUCSـ.شودكوفيتس



 مدخل عام للدراسة   

 

30 
 

،وه L.MASSIGNON،ولويس ماسينيوف A.NICHOLSON،وقبلهما أ.نيكلسوف
 .H.CORBIN33.كورباف

ال شك يف أف التصوؼ بصيغتو الطرقية واغبالية ىبتلف اختالفا بينا عن التصوؼ النظري 
اؼبتصوفة القدامى ،وأصبح يقتصر على ؾبموعة من الطقوس اؼبكونة  الفلسفي كما صاغو ومارسو

 من األذكار واألوراد الدورية اليت تقاـ يف الزوايا .

وى واؼبتصوفة واؼبتدينوف، وأصحاب البدع ػل الفتػاة وأىػيضج عامل الدين اليـو بكثَت من الدع
يف اإلسالـ أو يف األدياف األخرى والزوايا يف ىذه الدنيا اليت ليست إال طريق إىل اآلخرة سواء 

 .34ة، هبذا تعلن األدياف عن نفسهاعام

نتناولو يف ظروؼ  واغبقيقة أف ىناؾ عدة تساؤالت إشكالية يطرحها مثل ىذا اؼبوضوع الذي
األصوؿ ،وال يبكن أف تعاجل بعقل بارد بل ببحث أكاديبي غرضو البحث يف صعوبة اؼبعاينة

إسالما بَت الثقايف عن الدين لتجعل منو "الشروط الرمزية لنوع من التع، و السيوسيوثقافية اؼبعرفية و
مستقال"،ومتماس مع الدين الرظبي الذي ما ىو يف النهاية إال مبط للعيش يف اغبياة الدنيا من 

 .35سي اؼبتعايل عن الواقع الدنيويبُت أمباط أخرى وىو ذبربة بشرية ال ينفصل فيها الطابع القد

،كما ىي عليو اآلف فما ىي العوامل السوسيولوجية والثقافية اليت جعلت ىذه الزاويةفإذا كانت 
الظاىرة تنشأ يف مرحلة معينة من مراحل التاريخ ،ألف اغبديث عن األصوؿ ىو دعوة صروبة 

 للبحث يف اعبذور التارىبية ؟.
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، 92عدد، لبنػاف ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ؾبلة إضافات ،ىوية الصويف أبو العباس أضبد التيجاٍل مبوذجا، طييب غماري -
 .942ص، 2090خريف 

34
 .90-7ص ،2005، 9ط ،بَتوت ،دار الطليعة ،إسالـ اؼبتصوفة ،ؿبمد بن الطيب -

35
 .64ص ،2006 ،9، طاعبزائر ،االختالؼة اعبدد وخراب العامل، منشورات، تواطؤ األضداد اآلؽب،علي حرب -
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ا التقليدية اليت إىل أي مدى ظلت الزوايا والطرؽ الصوفية ؿبافظة على نسقها القدَل )خصائصه
ىي ظروؼ نشأهتا حىت عمت كافة اؼبناطق  ما عرفت هبا يف اجملتمعات البدائية األوىل...(،و

اعبزائرية خاصة اؼبناطق الصحراوية وؼباذا؟خصوصا أهنا انتشرت يف ؾبتمع قاـو االستعمار 
 الفرنسي وسياستو الظاؼبة.

اع ػو يشػقة نسبيا على نفسها ، حىت ولإىل أي مدى ظلت ؾبتمعات اعبنوب الغريب للجزائر منغل
عنها أهنا ؾبتمعات ؿبافظة ،يغلب عليها التدين الشعيب الوراثي اآليل مؤكدة على أهنا ؾبتمعات 

 خطاب وليس ؾبتمعات معرفة ،وأي خطاب ؟.

و الدور الذي لعبتو الزوايا والطرؽ الصوفية على مدار تشكلها وتكوينها وقبل ىذا ما ػمث ما ى
ثقافية واؼبعرفية والتارىبية ،وىل ىي امتداد لطرؽ أخرى يف اؼبشرؽ أو  ا السوسيوىي أصوؽب
 اؼبغرب ؟

ما الذي حدث للزوايا والطرؽ الصوفية حىت فقدت أو تكاد تفقد بريقها اإليباٍل، خاصة بعد أف 
حدث زواجا بينها وبُت السلطة السياسية وأصبحت دعاية أكثر منها دعوة وىداية ؟وأين ىي 

 ور التنشئة الدينية لألجياؿ .من د

ف مل نقل أهنا فقدت الكثَت إىذا –كيف ظلت الزوايا مؤسسة دينية سبارس وظائفها التقليدية 
يف ظل وجود مؤسسات دينية أخرى تشاركها بعضا من األدوار أف مل نقل سلبتها أدوارىا  –منها 

ها على األقل من أجل كالتعليم الديٍت وغَتىا ومل رباوؿ حىت نسج عالقات اجتماعية مع
 "االعًتاؼ اؼبتبادؿ "،أضف إىل ذلك اإلقباؿ عليها من اعبيل اعبديد  ضعيف وغَت فعاؿ أيضا.

وات ػأما إذا تعلق األمر بالرسالة الدينية والتعليمية ،فأين ىي من الدعوات اليت تدعى بالدع
والالئكية وما جدوى إقامة  اؽبدامة واألفكار اؼبخزية اليت تعتربىا جديدة على األمة كالعلمانية
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ة والية النعامة ػدث يف ؾبتمع الدراسػالوالئم اؼبوظبية "الوعدة"باسم أوليائها الصاغبُت كما وب
دي ػروؼ سيػاء معػ،وفيما يعرؼ أيضا ربت غطريب للجزائر اؼبعروفة بوعدة عسلوباعبنوب الغ

 ُت ىذه اؼبنطقة .ػأضبد اجملذوب الويل الصاحل دف

يف العمـو ال تكف الزاوية أو الطريقة على أف تكوف ىذه اعبماعة اجملهولة اليت ال نعرؼ عنها 
غَت النزر اليسَت ،واغبقيقة أننا ال نعرؼ عنها غَت بعض الطقوس اليت ىي عبارة عن سلوؾ فردي 

 ،أو بتعبَت لينهارد "أف الطقس ما ىوخالؿ التكرار ، وعرب كل زمن وجيلأو صباعي يضمن من 
من تقلبات ،متخذا شكال دفاعيا اط يف عامل خارج اإلطار التجرييبإال وسيلة من أجل االلبر 

 .36العامل اػبارجي أيضا"

لقد ظل مصطلح الزاوية ؿبتفظا باؼبعٌت األكثر مشوال لتعدد وظائفها ،فما مدى قباعتها يف إعادة 
وتألقا كما  نحوىا بريقا الذين ال يب–نقصد مريديها–بعث دورىا ىي أوال يف اجملتمع اؼبصغر 

د وطٍت بو خضعت ؼبقتضيات ،وىل فعال بعد أف شكلت يف شكل ارباكانت يف الزمن القدَل
ا ،وبعد أف كاف ينتمي إليها إال ذوو علم وأخالؽ فأصبح يدخلها آخروف ،وما دورىالسياسة

تمع ماذا وبدث ،مث ما ذا لو اختفت أو لنقل نزعنها من نسق اجملاػبفي  واؼبعلن يف وسط اجملتمع
 يف اعبنوب الغريب للجزائر منطقة النعامة )عسلو( ربديدا؟.–يف نظري –خصوصا 

ىذه التساؤالت اإلشكالية وغَتىا قبدىا مطروحة على ىذه الدراسة، وال يبكن اعبـز باعبواب 
عنها دوف استنطاؽ الواقع خاصة إذا كاف يتميز ىذا الوقع الديٍت بالتعقيد الشديد حىت أنو 

 اوز أحيانا الصعيد التارىبي.يتج
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 .63ص،اؼبرجع السابق، علي حرب -
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ومع ذلك ال يسعنا إال أف نقدـ بعض األجوبة على ىذه التساؤالت ،اليت ال تتعدى أف تكوف 
أجوبة أولية ،وفق اؼببتغى الذي حددناه ؽبذه الدراسة ،اليت تبدو أكثر اتساعا فبا نظن لكثرة 

حصها والتأكد منها من خالؿ هتا االبستمولوجية وؿباولُت أف مبتشعباهتا وتداخال تساؤالهتا و
الواقع علها تفصح لنا عن خطأ ما نظنو ،فصياغة ىذه الفرضيات أو صبلة منها تقتضيو اؼبنهجية 
العلمية أوال وأخَتا،ىذه الفرضيات يتم التقاطها وتنظيمها وإعادة صياغتها على ضوء اإلشكالية 

اليت توصل إليها باحثوف  تقد تكوف من بعض االستنتاجا –األنفة الذكر –العامة للبحث 
 ، أو من األحكاـ والتصورات الشائعة يف ؾبتمع الدراسة.سابقوف

، اليت نسقو ومنظومتو الفكرية والثقافيةذلك أف كل ؾبتمع يف نظر كلود ليفي سًتوس مبوذج لو 
تتكفل دوما بإعادة ترتيب عالقتو مع تارىبو عن طريق الفعل العقلي اؼبولد لتلك األنساؽ 

من بنيات ومباذج ال يبكن –نقصد اجملتمع –ومات ،موضحا يف الوقت ذاتو أنو مكوف واؼبنظ
 تفسَتىا يف كليتها وإمبا على أساس نظرية يف التواصل ذات منطلق معريف وليس اثٍت .

لذلك تبدو أنبية موضوع الزوايا من حيث أصالتها وعمق ذبذرىا يف بنيات ىذا اجملتمع ،ويف 
تارىبو الديٍت والسياسي ،كما أف أنبيتو تكمن يف راىنية بعض األسئلة اليت طرحت من خالؿ 
البحث وىي عديدة ،ويف بعض األحياف تتزاحم حىت إهنا ترىق فكر الباحث ،خاصة على 

تها اعبديدة مع السلطة ناىيك عن عالقتها القديبة مع اجملتمع ،وكبن ىنا ال مستوى بناء عالق
وإمبا ربريك األسئلة حىت تظل تزعجنا وتقلقنا وربفزنا على البحث –كما قلنا –ندعي اإلجابة 

 دوما.

د ىذا االستطراد الطويل نوعا ما عطبعا ب–وكبن يف فاربة ىذا البحث ،سنسعى قدر اإلمكاف 
وضع فرضيات على شكل أجوبة مؤقتة لتلك األسئلة السوسيولوجية اليت طرحتها -للغاية ذاهتا

علينا اؼبعرفة اعبادة ؽبذه الظاىرة االجتماعية من خالؿ فبارسات أفرادىا للشعائر والطقوس ، اليت 
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وصفها بأهنا تتسم بالتدين الشعيب الذي يتميز باؼبرونة وعدـ التقنيُت ...،  يبكن وضعها أو
عادة، لنهاية أماـ ظاىرة ذبري فيها بعض األمور ؾبرى الدين، وبعضها هبري ؾبرى الفنحن يف ا

 .37وبعضها هبري ؾبرى اػبرافة

وقوة ارتباطها  لدينية ،اليت من أىم خصائصها عمقإذا كانت الزوايا إحدى اؼبؤسسات ا -9
وتالضبها بالقبيلة ذات النسب الشريف ،واليت قد تكوف على تقارب كبَت يف األفكار 

والرؤى وطريقة التحرؾ –نقصد كيفيتو –واألىداؼ إال أهنا قد زبتلف يف األداء الوظيفي 
ىذا اؽبدؼ الذي يبكن أف يكوف عنصره األساسي الدين والشرع ،حىت ولو كاف بتدين 

اؼبتجذرة يف التاريخ وخليط من العقائد   مزيج من اؼبعتقدات اؼبوروثة وشعيب فبثال يف
االت من الطرؽ الصوفية ،وما ػاإلسالمية مستمدة روحانيتها من ارتباطها الوثيق يف بعض اغب

يًتكو من أثر ىؤالء اؼبتصوفة يف القبيلة الزاوية ،وعلى ىذا األساس يبكن أف نعترب أف أصل 
 ذي يبثل بدوره احد العناصر اؽبامة للثقافة .الزوايا ىو الدين ال

وضماف السَت  ديٍت ، باغبفاظ على توازف القبيلةتقـو الزوايا جبانب دورىا التعليمي ال -2
العادي للحياة العامة ؽبا،مستغلة يف ذلك سلطتها الروحية مستثمرة كذلك يف منح 

اؽببات والعطايا واؼباؿ ،ما هبعلها أكثر "الربكة"ألفراد اجملتمع احمللي ،الذي ال يتواٌل يف تقدَل 
ربكما يف مسالة الضبط االجتماعي ،طبعا يتم ىذا بعد أف زبضع كل القبيلة إىل الشيخ 
)مقدـ الزاوية(،ىذا األخَت سيسعى إىل أف وبدث سباسكا وتضامنا اجتماعيا ،كما وباوؿ 

َتىا،كما يسعى إىل من خالؿ سلطتو الدينية أف يرضي صبيع حاجيات األفراد صغَتىا وكب
لعب دور قاضي يف فض النزاع،بإصالح ذات البُت،عن طريق إعطاء كل حق حقو ،ىذا 

يف –الدور الذي يبدو أنو ال ىبتلف عن دور السلطة السياسية،وىي بالفعل فالزاوية سبلك 
                                                           

37
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 يبكنها أف سبارسها إال داخل اجملتمع ،فالزاوية قد ال–مثل ىذه اغباالت سلطة سياسية ؿبلية 
تكوف أوجدهتا ضرورات اجملتمع ،وىي هبذه الصورة نستطيع أف نقوؿ أف أصلها اجتماعي 

 سياسي .

ا جديدة أدوار  ،لتلعبيمية تعززىا كتلة قبليةنظعادت الزوايا والطرؽ الصوفية كأداة ت -1
بعد أف انطوت ربت لواء السلطة السياسية ،من خالؿ  ،خاصةوحىت ال نقوؿ عنها غريبة

د ،ىذا اإلشراؼ زاد يف انتشارىا إىل درجة أنو ال تكااألوقاؼإشراؼ وزارة الشؤوف الدينية و 
الربكة  -،هبا تبقي على أدوارىا الدينية الروحية والنفسية زبلو منطقة من زاوية تأوي ضريح

 من سكاف اؼبنطقة ال يؤمنوف بالطب النفسي حىت أف كثَت -فاء من األمراضػاالستش وطلب
صاحب الضريح من خالؿ  وال يذىبوف إىل الطبيب النفسي،كما يفعلوف ذلك مع الويل أو

زيارتو على األقل مرة يف األسبوع ،أما الوطنية فبعد أف كانت اعبهاد ضد اؼبستعمر أصبح 
د شيوخ الزوايا الذين يبيلوف ينوب عنو الوالء التاـ للسلطة اغباكمة ،من خالؿ قيادهتا نقص

إىل السلم ونبذ العنف ،كما أهنم يساعدوف يف حل كل النزاعات ،من ىنا يبكن أف نذىب 
مع ذلك الطرح الذي يعترب الزوايا مفهوما مركبا هبمع يف نفس الوقت دالالت متعددة 

 غبموالت سياسية واجتماعية وثقافية ودينية وأحيانا حىت إيديولوجية .

رغم أف ىناؾ  لكنها ليست بالضرورة فضاء للتصوؼ وايا ارث تارىبي ما من شك،الز  -2  
زوايا تأسست يف البداية كطريقة صوفية ،والصوفية كما نعلم حركة أصيلة يف اجملتمعات 
اإلسالمية،تتجسد أكثر يف اؼبنحى التصاعدي للزىد لكل من ىبتارىا ،حبثا عن الطمأنينة 

هبعلنا نعتقد ىذا أيضا يف الزوايا اليت رباوؿ أف ال تعطي طمأنينة الروحية،والراحة النفسية ما 
،إهنا تبحث عن وؼ أو الطرؽ الصوفية أو األولياءمستعارة من خالؿ مفاىيم أخرى كالتص

العالقة من خالؿ ىوية صباعية تتمثل يف القبيلة أو العشَتة ،ىذه األخَتة اليت تعمل على 
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،حىت واف تطلب األمر إقامة االحتفاالت الوسائل الديٍت بكلاغبفاظ على ىذا الرباط 
كما  ،اػبتاف،اؼبعروؼ أو ما يعرؼ بالوعدة)مولد النيب صلى اهلل عليو وسلم الدينية اؼبوظبية

ى تفعل زاوية سيدي أضبد اجملذوب بعسلو والية النعامة ؾبتمع دراستنا من أجل اغبفاظ عل
 .(يكوف يف الغالب جل غاياهتا الذي،و التماسك االجتماعي بُت أفرادىا

 : منهجية الدراسة وتقنياتها الميدانية -2

اؼبكاف  منهجا تعدديا،ؼبا لو من أبعاد ـبتلفة فبتدة يفعلينا  تفرض طبيعة ىذا اؼبوضوعقد 
والزماف،وبالسماح وفقا ؽبذا اؼبنهج ببعض التداخل يف اؼبنهجيات إتباعا وظيفيا على أف ال هبعلنا 

،ما يبعث يف الباحث من انو خيار صعب وتوجو معقد ،تيهاف أو حىت التسيبة لنوع من العرض
الوىلة األوىل قلقا معرفيا ومنهجيا ال يزوؿ إال عرب تفكيك الواقع اؼبراد دراستو والبحث يف خباياه 
،ؿباولُت ذبنب يف الوقت ذاتو االرهتاف إىل التحليل األحادي أو التفسَت االسقاطي ،ذلك أف 

 سة أصبح مشدودا أكثر إىل مشكالت جديدة.ؾبتمع الدرا

َت لقد سعت كل اؼبدارس بنظرياهتا ومناىجها أف تسهم يف تطور وربسُت الرؤية والفهم والتفس
،وبدوف لسوسيولوجية مبٌت ؼبيداف خاص هبا،فبا جعل للمعرفة اللظواىر والعالقات االجتماعية

 وى إف مل نقل مستحيال .ىذه النظريات واؼبناىج يصبح أي حبث ميداٍل عدَل اعبد

احث لظاىرة ما،ال يسعى ألف يفهم أبعادىا وخباياىا ،فالفهم كما يفسره بأي  أف ال أعتقد
لعلمية بطبيعة أي ظاىرة ج فكري وربليلي مناسب للحصوؿ على اؼبعرفة اهماكس فيرب من

 ، فهو حبث ربليلي وجهد عقلي استقصائي.اجتماعية

تندرج معاعبتنا ؼبوضوع الزوايا والطرؽ الصوفية ضمن مساعي كثَتة منها مسانبة بعض علماء 
االجتماع والباحثُت الذين يعملوف على توسيع التحليل السوسيولوجي خارج حدود اؼبعاعبة 
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،خاصة بالنسبة للدور الذي لعبتو وتلعبو الزعامات الدينية داخل ؾبتمع الدراسة ،أضف يديةالتقل
ذلك ؿباولة إلعادة بناء الواقع ضمن تصور ؿبدد ومنطقي ،كوف كل تساؤؿ يطرح صبلة إىل 

انشغاالت فكرية قد تكوف يف غالبيتها جدلية بُت ذات عارفة ومعطى فكري واقعي مرتبط 
، ها وربديدىاػن أف يتم سبييزىا وزبصيصػا كانت طبيعتها ال يبكػرة اليت مهمػىذه الظاى، بالظاىرة 

ها لوحدىا من دوف إدراكها من خالؿ ارتباطها مع بقية الوقائع اليت تشكل معها والتعرؼ علي
النسيج الكلي كما يقوؿ بذلك ابن خلدوف ،الذي يضيف كذلك أمرين يف فهم الظاىرة ونبا 

 عد التارىبي للظاىرة ،والثاٍل معاعبتها معاعبة نقدية ربليلية .بمعرفة ال

ر ػي مىت توفرت معطيات جديدة خاصة إذا عثإف ما وبرؾ أي باحث ىو نوع من التحد
الباحث  ،أو بتعبَت أدؽ مل تطرح على بساط البحث،ليجدحث على زاوية نظر مل يتم تناوؽباالبا

،وتتضح ضرورة البدء يف البحث عن مظاىر تبدو ألوؿ وىلة دومبا معٌت  عملعمعة نفسو وسط م
،لكن مع أخذ الوقت الكايف مت دةع العامة اليت بدت عديبة الفائكما حصل يف بعض اؼبواضي

فحص جوانب خفية تكشفت عن مواضيع ذات فائدة مل تدرؾ يف بداية األمر ،وبدا أف كل 
اعبوىر فيها ،ورغم الصعوبة اليت يبكن أف تعًتينا يف ربليل بنية الزاوية أو الطريقة ؼبا ربملو من 

سابقا  ،وكما أشرنا38انفسه أشبو ما تكوف بالشعائر اغبارة اليت تفرض فهي دالالت رمزية ،
ؤكد أيضا على أف منهج الدراسة ربدده الدراسة نفسها،وحىت اؽبدؼ ال يبكن ربديده سلفا ن

خضع ألي نس نا،كما أنتفيد الدراسةكن أف يبقلل بالطبع من أي منهج أو نظرية ن،لن 
ال ؾباؿ ؼبعرفة ظاىرة الزوايا والطرؽ الصوفية دوف  ،إذما يتجسد ىذا يف اؼبنهج التارىبي،كمنهما

 البحث فيما ينطوي عليها من عناصر تارىبية .

                                                           

.15ص ، بَتوت،مركز اإلمباء القومي ،جورج كتوره :ترصبةتيودورؼ أدو رنو، ؿبػاضرات يف علػم االجتػماع،  -  38
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ذلك أف السياؽ التارىبي ال يتوقف عند حدود نشوء التدين الشعيب كما سبثلو يف بعض اغباالت 
واكتشاؼ  بل يبتد ليشمل كذلك استيضاح تطوره ،ومدى تأثَت الرأظباؿ الرمزي اؼبرتبط بو ،الزوايا

 كتحقيق التوازف النفسي والقدرة على التالـؤ مع متغَتات اغبياة اؼبعاصرة .،وظائفو الكامنة 

إف اؼبنهج التارىبي يفرض نفسو على ىذه الدراسة ،فنحن نريد أف نعرؼ أو نبحث يف أصل 
كلمة ظاىرة الزوايا ،واغبديث عن األصل يدعو إىل البحث يف اعبذور التارىبية ،رغم ما تثَته  

"أصل"من لبس ،فهي قد ربيل إىل البداية أو تشَت إىل مرحلة أولية يف الزمن التارىبي ،كما قد 
تشَت إىل الطبيعة باعتبارىا أصال فبكنا على طوؿ الزماف ،ىذا اؼبعٌت اؼبزدوج لكلمة "أصل"هبمع 

اد إنساف إذف فلسفة التاريخ مع فلسفة الطبيعة ،فبصعودنا مع مسار التاريخ لدينا حظوظ إلهب
ما يزاؿ قريبا من حاؿ الطبيعة ،فاؼباضي ال يتحرؾ وال يهتز كبن من وبركو ويهزه كما يقوؿ 

 .39شاؿ دو سارتو بلغتو الصوفيةمي

رب ،واألمر كذلك أف زبصص ىذه الدراسة حيزا لتحليل بنية الزوايا ووظائفها،ورصد غليس دبست
،فبمثل ما ىبدـ اؼبريد شيخو ويسعى إىل كسب  تلك العالقة العمودية بُت الشيخ واؼبريد واألتباع

ارسة وظائفها البسيطة ربت رضاه ،قبد القبيلة أيضا زبدـ زاويتها ،ىذه األخَتة ال تنقطع عن فب
ا االحتفالية كل سنة فهي ػة طقوسهػ،يتجسد ذلك كما قلنا يف اغبفاظ على إقامأي ظرؼ

 أنسجتو ،لذلك قبد أنفسنا يف حاجة إىل متجذرة يف اآلف نفسو يف متعمقة يف اجملتمع احمللي ،و

                                                           
 ،9ط ،اعبزائر ،دار ابن الندَل ،اؼبعرفة التارىبيةالتاريخ ومداخل منهجية يف صناعة،  ابستومولوجياعبدا هلل عبد الالوي،  -39

 .70ص ،2007

قرى العزايل -البنيات األسرية ومتطلباهتا الوظيفية يف منطقة بٍت سنوس يف النصف األوؿ من القرف العشرين ،ؿبمد ضبداوي -20
 .   2003جواف ، اعبزائر، إشراؼ: بيَت بَتاد، وىراف ،جامعة السانياكتوراه، ، رسالة د -مبوذجا

 

 



 مدخل عام للدراسة   

 

39 
 

حبسب ما يذكر    الوظيفي–الوظيفي أو بصيغة أخرى إىل التحليل البنائي –اؼبنهج البنائي 
 .40الباحث ضبداوي ؿبمد يف أطروحتو للدكتوراه 

 ،الذي نعلم أف إدموند ىوسرؿنهج الفينومينولوجي )الظاىرايت(ستغامر ىذه الدراسة بأف ذبرب اؼب
(أحد مؤسسيو ،وىو طريقة وصفية يف البحث ،تبتعد عن النظريات الفلسفية 9637-9716)

ا هتورباوؿ حدس ووصف الظاىرة كما تبدو لتجربتنا اؼبباشرة ،أي وصف طبيعتها وطرؽ تبديا
وتعبَتاهتا عن نفسها ،ىذه اؼبغامرة العلمية ال نطمح من خالؽبا إال أف نزداد علما ،ولوعن طريق 

واػبطأ،كما بدا لنا أف موضوع دراستنا يستحق أف قبرب عليو أو بالتعبَت األصح أف  احملاولة
ىبضع للمنهج الفينومينولوجي باعتباره منهج حبث حىت ولو كاف ارتباطو بالفلسفة اؼبعاصرة 

 -،أضف إىل ذلك أف كل مفاىيم ومناىج العلـو االجتماعية ؽبا أصوؿ فلسفية واليت ال تعٌت
 .41ثار اؼبًتتبة على ىذه األفعاؿبالنتائج غَت اؼبقصودة لألفعاؿ اإلنسانية أو اآل–نقصد اؼبناىج 

ا ػتستطيع أف تستغٍت عن اؼبنهج التفاعلي ،بشكل ما ال سيم الكذلك ،قبد أف ىذه الدراسة 
خ ومريديو ،أو حىت بينو وبُت ؿبيطو ػل الًتبية الدينية والتنشئة األخالقية بُت الشيػفيما يتعلق بنق

جتماعي ،الذي ىبضع لتأثَتاتو حبكم ما يبلكو من احًتاـ داخل وسطو ،وما تعطو لو تلك اال
 .42كدسات بشرية فباثلة فيما بينهااؼبكانة من سلطة روحية يف القبيلة اليت ما ىي إال "ت

وؼبا كاف جهدنا يف ىذه الدراسة يشكل ما ىو البحث يف اؽبوية من بعدىا االجتماعي لدى 
ارتأينا أف نستخدـ أيضا اؼبنهج اؼبقارف،كوف ىذا اؼبنهج ال وبتاج إىل أف يربر  قبيلة اجملاذبة

                                                           
 

 . 966ص السابق،اؼبرجع كارؿ بوبر،  -29

42
-   E.DURKHEIM,DIVISION DU TRAVAILSOCIAL 1967,P15 
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استخدامو ألنو كما قاؿ دوركاَل "وبل اؼبنهج اؼبقارف يف العلـو االجتماعية ؿبل اؼبنهج التجرييب 
 يف العلـو الطبيعية ".

قاعدة من قواعد البحث  أضف إىل ذلك ما يقًتحو علينا ابن خلدوف من أف قبعل منو
، وذلك من خالؿ اغبديث عن ما أظباه بقياس الغائب والشاىد اؼببٍت على قاعدة االجتماعي

،وما أظباه أيضا بتحكيم أصوؿ العادة وطبائع العمراف ،وىذا 43أف حكم الشيء حكم مثلو
 التحكيم ال يتم إال باؼبقارنة . 

اؼبنهج الوصفي التحليلي والذي يسمى أيضا ما يعٍت أيضا أننا بصدد استخداـ كذلك        
اؼبنهج االستكشايف ،والغرض منو معرفة خصائص الظاىرة وأبعادىا يف إطار معُت لنقـو بتحليلها 
استنادا للبيانات اؼبتحصل عليها مع ؿباولة الوصوؿ إىل أسباهبا والعوامل اليت تتحكم فيها 

نفس الوقت االستعانة أف أمكن باؼبنهج وبالتايل الوصوؿ إىل نتائج قابلة للتعميم ،ويف 
 اؼبونوغرايف حبكم ما يبثلو من وصف خاص يقـو على تصور منهجي إجرائي ونظري مناسب . 

تقريبا ىذه ىي جل مناىج الدراسة ،وال يبكن أف نقصي أي منهج قد يفيد الدراسة كاؼبنهج 
وكما قلت يف مقدمة كالمي الذي مل نأت على ذكره   -إف تطلبتو دراستنا -األنثربولوجي مثال

 أف منهجيتنا منهجية متعددة .

كذلك يسهل يف مثل ىذه اجملتمعات الصغَتة واؼبتقاربة بعضو ببعض القياـ باؼبالحظة اؼبباشرة 
يف الزاوية بُت الشيخ -وىذا األىم–)اؼبشاركة (واؼبعايشة لوقائع اغبياة اليومية أوال، وثانيا 

 م الديٍت لويل ىذه القبيلة الزاوية.واؼبريدين خاصة يف إحياء اؼبوس

                                                           
43

 .حسن الساعايت      علم االجتماع اػبػلدوٍل    قواعػد اؼبنهج  دار النهضة   -
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أكثرىا فائدة يف البحث من أفضل وسائط الدرس االجتماعي و –على ما يعتقد –وألف اؼبقابلة 
رفتها وردىا إىل عناصرىا ،كوهنا تساعدنا على ربليل اؼبسائل االجتماعية ومعاالجتماعي

لتقنيات لكل من يريد ،يدعم ىذا القوؿ موريس أقبرس قائال"اؼبقابلة ىي أفضل ااألولية
هم اعتمادا على استكشاؼ احملفزات العميقة لألفراد واكتشاؼ العوامل اؼبشًتكة لسلوك

هبا فقط يستطيع الباحث كسب ثقة اؼببحوث ،ما هبعل البحث   ،و44خصوصية كل حالة"
ككل يظهر جيدا وصادقا ،فهي تساعد على صبع اؼبعطيات اؼبراد ربصيلها ،قد نعتمد باإلضافة 
إليها على االستمارة )االستبياف( إذا بدا لنا أف ىناؾ فجوات أو نقائص يف اؼبعطيات أو بغية 

 التدقيق.

مي بشكل أو بآخر إىل الدراسات األنثربولوجية ال نستطيع االستغناء عن تيف مثل دراستنا اليت تن
تاريخ حياة   ،أوبالظواىر اإلنسانية اليت عاشوىا بار السن ،ورواة اغبوادث اؼبتعلقةػذاكرة ك

م أو حىت  ػالؿ أوالدىػاألشخاص الفاعلُت واؼبهمُت الذين تركوا بصمة يف تأسيس الزاوية من خ
ر واؼبقاـ ػأحفادىم الذين ال زالوا على قيد اغبياة ،خاصة عند أولئك الذين يعرؼ عنهم الذك

ة اعبيدة اليت ايل والصالح ،كما أننا استعنا يف ىذا بآلة التسجيل الصويت من النوعيػالع
 من قبل اؼببحوثُت .يستخدمها أصحاب وسائل اإلعالـ بعد أف وجدنا ذباوبا 

 : خطة الدراسة ومحاورها الرئيسية -3

خوفا من الوقوع يف احملاذير العلمية ،وضياع اؼبقصد ،وأال يضيع جهدنا ىباء منثورا ،ستكوف 
اآلخر نظرا لتقارب  ا بعضهفصوؿ مستقلة يف بعضها ومًتابطة يف ستةىذه الدراسة موزعة على 

                                                           

منهجية البحث العلمي يف العلـو اإلنسانية تدريبات عملية ترصبة بوزيد صحراوي وآخروف دار القصبة للنشر موريس أقبرس  -22
 .975ص   2002اعبزائر 
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فة إىل اؼبقدمة مفاىيمها كما قلنا سابقا شريطة أف ال زبرج عن اإلطار العاـ للدراسة ،باإلضا
 ايا الزواياػأف كبيط بكل قض ،أون أف نتطرؽ إىل كل جوانب الظاىرة،إذ ال يبكواػبالصة العامة
 حيث اؼبعٌت يف دراسة واحدة . ، بل وأيضا منإحاطة شاملة ال من حيث اؼببٌت والطرؽ الصوفية

وىي الظاىرة الدينية اليت تتسم بالشمولية ، ه الدراسة شديدة الصلة بالظاىرة الكلية ذوألف ى
وتبدو بأشكاؿ متعددة وتضم العديد من اعبوانب ،ويبكنها أف تكوف فردية وصباعية أيضا ،فهي 

مر أيضا بأية ظاىرة من ظواىر ظاىرة ثقافية رائدة ،ىذا ال يقتصر على دراستنا بل يتعلق األ
 اغبياة اإلنسانية .

ية بشكل خاص يف الدينالثقافة بشكل عاـ وعن الثقافة عن يف القسم األوؿ لذلك سنتكلم 
بعد أف أصبحت موضوعا مفضال وؿببذا ومفروضا كذلك على الزوايا  جانبها الصويف الطرقي و

إىل اليـو ،ما هبعلنا لبصص لو على األقل التفكَت السوسيولوجي وحىت االنثربولوجي منذ ظهوره 
و عن ربديد للمفاىيم اليت ؽبا عالقة شديدة الصلة نتحدث فيوىو الفصل األوؿ  ، كامال فصال

الؿ اغبديث عن الدين والتصوؼ والطريقة الصوفية خبالبحث مثل الثقافة والثقافة الدينية من 
 .ج ربتهاما تتضمنو ىذه اؼبفاىيم من مفاىيم تندر  و والزوايا

اإلسالمي، وىو غَت بعيد الزوايا والطرؽ الصوفية يف العامل أما يف الفصل الثاٍل فسنتحدث عن 
،رغم مات الرئيسية اليت سبيزه عن غَتهن  إحدى السػاقل يعترب الديػفعند اإلنساف الع، عن الدين

 ال زالت تواجهو رؼ ما الذي نعنيو بالدين ،ىذا األخَتػما يسود من اعتقاد لدى بعضنا بأننا نع
و إال دليل على أننا أماـ ػمشكلة ابستمولوجية تظهر يف ربديده كمفهـو ، وما تعدد التعاريف عن

مفهـو زئبقي يصعب ربديد معناه ربديدا دقيقا ،ومع ىذا سنأخذ بأىم التعاريف اليت القت 
 قبوال عند علماء االجتماع والفالسفة واألنثربولوجُت  .
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أنبيتو يف حياة اجملتمعات ،كونو أحد اؼبصادر األولية للثقافة اإلنسانية  كما سنأيت على ذكر
شيئا الذي يظهر نفسو ،،فهو يرضي يف أنفسنا حاجات حقيقية عرب ذبلي القدسي )اؼبقدس(

بع بالقداسة ،فاإلنساف اؼبتدين ال يستطيع العيش إال يف مناخ مشـبتلفا كل االختالؼ الدنيوي
ا ال يفوتنا أف نتحدث عن الشعائر اليت ىي ظبة متأصلة يف الدين ،كمأو الطقوس بصفة عامة

واليت هبا يبكن أف نعرؼ اإلنساف اؼبتدين من غَته فهي وسيلة وليست غاية،هبا وبقق غاياتو 
 الدينية منها طهارة القلب .

وف داخل النسق الثقايف ،حىت ػظاىرة أخرى ال يبكن إال أف تكإىل يفضي بنا ىذا إىل اغبديث 
ربة حسية وجدانية ،وأحيانا فردية ،وأحيانا أخرى اجتماعية نقصد التصوؼ بنوعيو  ػولو كانت ذب

كما يصنفو بعض اؼبهتمُت هبذا العلم بالتصوؼ السليب الذي هبتنب الفرد فيها ؾبتمعو مقتنعا 
 وؼ حياة دينية عميقة داخل اعبماعة ،مقويا هباػل يف عيش اؼبتصػبعزلتو والتصوؼ الفعاؿ يتمث

لتصوؼ يف تاريخ الفكر العريب اإلسالمي الذي عن ال ػالتفصيشيء من ب رجعاطفتو الدينية ،لنع
عده ىذا األخَت من أبرز اغبركات الفكرية ،لذلك سنتكلم عنو كظاىرة يف عصره ،لنعرؼ أصلو 
 واشتقاقو وتعريفو ،وبدأ ظهوره أو نشأتو ،ومراحل تطوره وفبيزاتو ،كما سنأخذ مباذج من أعالمو

 ، مث نتكلم عن الطرؽ الصوفية يف العامل اإلسالمي.وفبارسيو 

اؼبغرب فأردت من خاللو إعطاء حملة تارىبية عن الطرؽ الصوفية والزوايا يف  ثالثأما الفصل ال
مثل القادرية و ،واىم الطرؽ األصلية اليت وجدت فيمن خالؿ رصد تاريخ ظهورىا،اعبزائرالعريب و 

فرعية كالشاذلية والشيخية مع الًتكيز عليهما للعالقة الوطيدة اليت ،وبعض الطرؽ الوالتيجانية
ذبمعهم بالزوايا والطرؽ الصوفية اؼبوجودة باػبصوص يف اعبنوب الغريب للجزائر وربديدا بزاوية 

 سيدي اضبد اجملذوب .
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ت أما الفصل الرابع خصصناه لإلطار اؼبنهجي للبحث ، وأىم اؼبقاربات العلمية اليت تناول    
ريب خاصة الزوايا والطرؽ الصوفية سواء يف اؼبشرؽ العريب كمصر والسوداف وغَتىا أو اؼبغرب الع

 مية سريعة وغَت دقيقة.  ا، ولكن بصورة بانور اؼبغرب األقصى واعبزائر

 مبسح منطقة البحث سمالفصل ما قبل األخَت وىو اػبالقسم الثاٍل ميدانيا، ففي ا ليكوف
أنثربولوجيا للجنوب الغريب للجزائر وربديده جغرافيا وطوبوغرافيا ،ونرصد  و مسحا سوسيولوجيا

،وكذلك نتكلم عن ظيت هبا ىذه اعبغرافيا الشاسعةػفيو اغلب الدراسات اؼبيدانية اليت ح
ة اليت ػ،بوسائل جد بسيطالدينية اليت سبتاز هبا اؼبنطقة االت الدينية اؼبوظبية ،وتلك الثقافةػاالحتف

،وحرص شيوخ متعلمُت دواة وبعض الكتب الدينية )مصادر(لب لوحة و ػاألغ ال تتعدى يف
 ومتفقهُت على فبارسة أدوارىم التعليمية يف ظل أي ظرؼ وباجملاف كذلك .

راسة والية النعامة والتعريف خَت فأردناه ميدانيا بامتياز جملتمع الدوىو األ دساسأما الفصل ال
،باإلضافة إىل ذكر رة عسلو ما يعرؼ بقبيلة اجملاذبةللدراسة )دائاؿ اؼبكاٍل ػ،مث التفصيل يف اجملهبا

مث وضع استنتاجات عامة ،تائجها ومقارنتها بنتائج دراستناأىم الدراسات اليت تناولتو وعرض ن
 .ؽبا
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 تــمهيد:

ال زالت بعض ادلسائل كالثقافة والدين مبا ػلتويانو تعرف جدال واسعا ، فهي من          
ادلسائل الراىنة ليس على ادلستوى الفكري فحسب بل وحىت على ادلستوى السياسي  وىي وان 
عدت يف صلب تفكَت العـلوم االجتماعية فإهنا ال تقتصر على ىذه العلوم فقط ، ولذلك حتظى 

 ول واسع على الرغم من أهنا ال تسلم أحيانا من بعض االلتباسات .اليوم بقب

ليس بادلستطاع أن نعرض كل الوجهات اليت استخدمت يف مفهوم الثقافة ال سيما يف           
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، لذلك سنركز على أىم ادلفاىيم اليت تناولت ىذه ادلسألة ، دلا 

 .1ررمزي الفاعلة يف العامل ادلعاصى اإلنباء بأظلاط ادلنطق الدتلكو من نفاذ وقدرة عل

وعلى الرغم من أن كلمة ثقافة كلمة معقدة ألهنا كمفهوم ال تنطبق إال على ما ىو          
إنساين ،فنحن نعيش يف عامل نكاد ال نعرفو دلا فيو من تنوعات ثقافية مل تسلم منها اذلوية الذاتية 

 للفرد.

ا ػلسن بنا أن نوضـح منذ البداية أننا سنقدم رتلة من ادلفاىيم على قدر من ذلـذ         
 االرتباط فيما بينها ولنبدأ ب 3

 الثقافة  األصل والمفهوم : -1

ضلن ال نقلل من قيمة ما أصلز حول ىذا اجملال من النظريات والرؤى ،وما التنوع الثقايف إال 
أو آخر ، أو حىت بُت الثقافات الفرعية ، وإذا  حقيقة سوسيولوجية سواء كانت بُت رلال ثقايف 

كان البد من العودة إىل االستخـدام األول واألصـلي للثقافة ، فإننا بذلك مرغمُت دلعرفتها 
 .colèreىو يفلح  culture"ثقافةالولوج إىل االيتمولوجيا ، فاجلذر الالتيٍت لكلمة "

                                                           
1

 . 11ص، 1ط، األردن، دار األىلية للنشر والتوزيع  ،تررتة دليس فؤاد اليحِت ،اللغة الصامتة، ادوارد يت ىول -
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رنسي ،لتظهر يف أواخر القرن الثالث م أصبحت لفظا قدؽلا يف التعبَت الف1011يف عام    
الالتينية اليت تعٍت العناية ادلوكولة للحقل وللماشية  وذلك إشارة إىل culturaعشر منحدرة من 

،وىي بذلك تكون من حيث األصل وتاريخ الكلمات كمفهوم مشتق من 2قسمة األرض احملروثة
على أمسى اء الطبيعي ،كما أهنا تدل الطبيعة ،إذ تعٍت يف أحد وجوىها الزراعة أو العناية بالنم

مصدرىا يف ذلك واحد ىو اإلنسان وتفاعلو مع الواقع احمليط بو ،الذي  3وأرفع األنشطة البشرية
 ىو يف حالة دائمة من التغَت والتحول .

ليس يف نيتنا أن نغرق ْتثنا يف تعريفات الثقافة واليت ال ؽلكن حصرىا ،مكتفُت    
ال واليت ؽلكن وضعها يف اجتاىُت ،اجتاه ينظر للثقافة على أهنا القيم بالتعاريف األكثر تداو 

وادلعتقدات وادلعايَت والتفسَتات العقلية والرموز واأليديولوجيات ،واجتاه آخر يراىا تتمثل يف 
 .4ية بُت األفراد وكذلك توجهاهتمالنمط الكلي حلياة أمة ما ،وكذلك يف العالقات الشخص

سياقات التناول لدى الدارسـُت يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية إىل ولئن أدى اختالف    
االختالف يف حتديد مفهوم الثقافة على رغم اتساع استخدامو ،إال أنو ػلظى يف الكثَت من 
ادلرات باالتفاق عندىم على الداللة وادلعٌت نفسيهما كما أصبحت تشكل ذلم علا حيويا يشغل 

ديث ،إذ الثقافة ليست فقط ما نعيش بو ،إهنا أيضا واىل حد كبَت ما باذلم السيما يف العصر احل
، لقد صارت يف كل مكان ومل تعد ملكية خاصة جملموعة من ادلتأدبُت أو ادلثقفُت 5ضليا من أجلو

 ،إهنا اآلن يف مقدمة ادلشهد .

                                                           
2

مارس  ،1ط، لبنان ،دراسات الوحدة العربيةمركز ، تررتة منـَت السعدي ،مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية، دنيس كوش -
 .10ص ،7110

3
 .11ص، 7117 ،القاىرة ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، تررتة شوقي جالل ،فكرة الثقافة ،تَتي اغللتون -

4
 .11ص، 1220، الكويت، الوطٍت للثقافة والفنون واآلداباجمللس ، علي سيد الصاوي تررتة، نظرية الثقافة، ريتشارد أليس -

5
 .161ص، ادلرجع السابق، تَتي اغللتون -
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فة أو يربز تعريف تايلور للثقافة ألنو األشهر واألكثر ذيوعا ،والذي يقول فيو "الثقا   
احلضارة بادلعٌت االثنوغرايف الواسع ىي كل مركب يشتمل على ادلعارف وادلعتقدات والفن 

ها اإلنسان كعضو يف والقانون واألخالق والتقاليد وكل القابليات والعادات األخرى اليت يكتسب
 .6رلتمع معُت"

من حيث ىذا التعريف مسح لظهور تعاريف أخرى شبيهة يف ادلعٌت وال ختتلف عنها    
الداللة ، ولعل ىذا ما جعل أحد علماء االجتماع احملدثُت وىو روبرت بَتستيد الذي ظهر يف 
أوائل الستينيات أن يقدم تعريفا مبسطا حيث يعترب الثقافة ىي ذلك الكل ادلركب الذي يتألف 

 .7لو أو نتملكو كأعضاء يف رلتمعمن كل ما نفكر فيو ، أو نقوم بعم

وكذلك ال يذىب تعريف غي روشيو بعيدا عن أىم عناصر الثقافة ،وىناك من يعتربه    
أكثر مشوال وعمقا ،طبعا بناء على تعاريف سابقة ،واليت أحصينا فيها حوايل مائة وستُت 

قة بطرق التفكَت (،يقول غي روشيو "الثقافة ىي رلموعة من العناصر ذلا عال161تعريفا)
رق صيغت تقريبا يف قواعد واضحة واليت اكتسبها وتعلمها وشارك فيها ،وىي طوالشعور والفعل

رتع من األشخاص تستخدم بصورة موضوعية ورمزية يف آن معا من أجل تكوين ىؤالء 
 .8زةاألشخاص يف رتاعة خاصة وشلي

ومع منتصف القرن التاسع عشر شاع استعمال كلمة ثقافة عند رتيع البشر ،غَت أن    
الكلمة واكتسبت معٌت فكريا يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر معٌت  أوربا عرفت ىذه

يعرب عن التكوين الفكري عموما ،وعن التقدم الفكري للشخص ،ىذا ادلعٌت مل يبق زلافظا على 
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7
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نفسو سرعان ما تغَت يف أوربا نفسها ،فالربيطانيون مثال كان ذلم مفهوم خاص هبم استعاروه من 
 مثلتهم عن طريق تايلور ادوارد وطـوره كثـَت من األنًتبولوجينمالينوفسكيوكلر األنثربولوجيا اليت

 وروث بنديكت وغَتىم  وكذلك فعلت الفلسفة األدلانية 

ومع ذلك ال ؽلكن أن توجد الثقافة ويصبح ذلا حضور ودؽلومة إال بوجود اجملتمع و    
ة ،وإزاء ىذا االىتمام االجتماعي األفراد ،كما أهنا تصبغ على ىذا األخَت الصبغة اإلنساني

والعلمي للثقافة ػلاول كثَت من العلماء ال يف علم االجتماع فحسب بل حىت يف األنثربولوجيا 
حتديدا دلفهوم الثقافة ،ىذه الكلمة ادلطاطية اليت نسمعها كثَتا ونقرؤىا دون أن يكون لدينا عنها 

 جناس األخرى ،إهنا شيء إنساين. معٌت زلددا ودقيقا ينفرد بو اجلنس البشري دون األ

يف داللتها السيمانيطيقية مثلت كلمة ثقافة نقلة تارؼلية إنسانية خالصة من حياة الريف    
يقال أن سكان احلضر ىم  ،ولكن ىذه النقلة الداللية حتمل يف طياهتا مفارقة إذاحلضر إىل حياة
قيت أسَتة مَتاث داليل استعمل يف ،ىذه ادلفارقة ب9،بينما سكان الريف ليسوا كذلكادلثقفون

زمن سابق ،أين كان مفهوم الثقافة ال يزال يعرف تشكلو وتطوره ،فهو مل يسلم من ادلعاين البائنة 
االختالف ،ىذا ما حاول على األقل ليزيل وايت أن يوضحو يف مقالتو ادلشهورة "مفهوم 

،بل كانت شيئا حقيقيا أو رلردا  ا إذا،عندما أكد أن قضية الثقافة ليست فيم1292الثقافة"عام 
القضية كل القضية ىي يف السياق الذي غلري فيو التأويل العلمي ،فعندما ينظر إىل األشياء 
واألحداث يف سياق عالقتها بالكائن اإلنساين فهي تؤلف السلوك ،وعندما ينظر إليها ليس من 

 .10ثقافةع بعضها ببعض ، فهي تصبح خالل عالقتها باإلنسان بل عالقتها م
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أما يف اللغة العربية ،وبالتحديد يف اخلطاب العريب القدمي ال نكاد نعثر على ىذه الكلمة    
حذفو ورجل ثقف 3ب ثقـف الشيء ثقفا وثقافا وثقوفةإال يف الفعل ثقف،جاء يف لسـان العـر 

،ويف حديث اذلجرة 3وىو غالم لقن ويقال ثقف الشيء وىو سرعة التعلم3حاذق فهم وثقف
 .11و ثابت ادلعرفة مبا ػلتاج إليوأي ذو فطنة وذكاء وادلراد بو أنثقف 

وىي يف ىذه اللغة ختتلف عنها يف اللغات األخرى ،وىذا ما وعتو اللغة العربية بعد أن    
استطاعت أن تعتاد على مثل ىذه ادلصطلحات الغربية الغريبة عنها ،األمر الذي جعل مفهوم  

صبح مفهـوما لو دالالت معرفية خاصة ،وأبعاد سوسيولوجية كلمة الثقـافة يتطـور إىل أن أ
متعددة ،ال يف اللغات األخرى بل حىت يف اللغة العربية اليت اهتمت من ذويها بعدم الصالحية 

 ،مع أهنا قد حتتوي ادلعٌت نفسو عند لغات أخرى مع االختالف يف اسم الكلمة أو تررتتها .

ن يف نظر البعض نوعا من إقحامو يف موضوع أو لذا قد يبدو االستشهاد بابن خلدو    
لسنا ضلن الذين نأيت على ذكره اعتباطيا فها ىو  -ىنا–ظاىرة ىي بعيدة عنو وال تعنيو ، لكننا 

كليفوردغَتتز يستدل على أن ما أمساه ابن خلدون بعلم العمران ىو ما ؽلكن تسميتو اليوم بعلم 
اليت تتواىل يف  لبشري ومشاكلو والتحوالت االجتماعيةالثقافة والذي عرفو بأنو يتناول اجملتمع ا

،ويشَت غَتتز إىل مفهوم العصبية بالتحديد اليت جتمع أفراد قبيلة أو ساللة أو 12طبيعة اجملتمع
شعب يف عالقة متينة ،وىو بالتأكيد ال يأخذ ىنا مفهوم العصبـية مبفهومها البيولوجي بل مبعـٌت 

لذي يسَت الناس عليو يف حياهتم إظلا يعتمد على طبيعة الثقافة االنتماء والوالء ، فاألسلوب ا
 السائدة يف اجملتمع ،حىت ولو كانت ىذه الثقافة قبلية أو بدائية .

 الديــن أو الثقافة الدينية:   -2
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ال نظن بأننا سنستويف ىذا ادلفـهوم حقو مهما تناولناه على مـدار ىذه الدراسـة ، فلقد    
احملرض  ألفت فيو كتبا وال زالت تؤلف ، فهو أحد ادلصادر األولية لبدء الثقافة اإلنسانية و

، ومهما حاول 13كرية مرتبطة بطفولة اجلنس البشري، وىو لغز أو فوضى فالدائم يف دائرة الظل
السلوك الديٍت  نقول إلنسان يف االنغماس واختيار احلياة الدنيوية إال أنو لن ينجح أبدا يف إلغاء ا

 ....ىذا بادلطلق

إن صعوبة تعريف الدين ال تقلل من أعليتو ، ألنو يظل أكثر تأثَتا يف متغَتات  التاريخ    
كانت قيمة الدين الرئيسية   اإلنساين ، كما ال يقلل من أعليتو شروط وجوده وأصولو و نشأتو إذا

فيها نتيجة كفعل روحي خالص يبتغي من ذلك حتويل النـاس واألشياء من الباطن ال من اخلارج 
، يذىب جيمس إىل أن الدين أساسا جتربة وشيء ػلسو ادلرء ويعيشو ، إنو إحساس يتوافق 

فالدين ال يوجد إال مع  ،14بُت اإلنسان الواقعي وادلثايل تلقائيا ،ورلبول بُت اإلنسان ونفسو أي
النفوس  ادلتدينة وال يتجلى إال يف احلياة الدينية ، لذلك يعد الدين من أقوى النظم االجتماعية 

 .15"والثقافية ، أو بتعبَت سابيوأكوافيفا"إنو غشاء ثقايف يضمن التآزر داخل اجملتمع

ىو نتـاج الثقافة   فما من شك يف أن الدين من الناحية السوسيولوجيةواالنثربولوجية    
ونتاح فاعلية اإلنسان كمخلوق ثقايف ، فشيء طبيعـي أن يرغب بعمـق أن يكون مساعلا يف 
الواقع  ، ومن ىذا ادلنطلق ؽلكن اعتبار الدين أداة ثقافية عن طريقها يستطيع اإلنسان أن يكيف 

بل يعترب وجوده استجابة  نفسو مع بيئتو الكلية اليت تشتملو وأقرانو والعامل الطبيعي احمليط بو ،
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حلاجة نابعة أيضا من احمليط نفسو الذي نشأت فيو حىت ولو يصبـح يف ىذه احلالة وجوده " 
وجودا وظـيفيا"  ، إنو ماكينة معاين  بفضلو تنتج معٍت جديدة باستمرار ،لذا ىو ظاىرة تتميز 

 هبا كل اجملتمعات اإلنسانية السابقة  واحلاضرة والالحقة كذلك.

غَت بعيد عن وظيفـة الدين اليت ال تقتصر على وظائف زلددة ومعـدودة بـل إىل مسـائل    
، وإىل تقوية األواصر اليت 16جوىـرية تكمـن يف إظـهار مفهوم اإلنسان لنفسـو علـى رأي فـيورباج

تربطو باجملتمع الذي ينتمي إليو  ودعم دتاسكو االجتماعي من خالل ثبوتيتو على "حافز البقاء" 
ومبدأ االتفاق الضروري على ادلبادئ األساسية ، مهما كان الشكل الذي سيتخذه ، حىت لو  
كان يف شكل عقائد دينية أو معتقدات أخالقية ، لقد عٍت مونتسكيو عناية خاصة بوظيفة 

مثلو مثل القوانُت البد -وظيفيا -، ومن مث فإن الدينالستقرار االجتماعيالدين كعامل مهم يف ا
 .17مع ظلط العالقات االجتماعية أن ينسجم

بل ىناك من الباحثُت من يعترب احلياة الدينية للبشر مل تكن إال حياة اجتماعية يف    
العشائر األولية ، وأن الدين كان لو أثر بينا يف حياهتم كما ىو الشأن يف حياتـنا احلاضرة  وال 

قوم بإنتاج دائم للقيم اليت تكون نكران ذلذا ، ألنو ال يقبع داخل قوالب جامدة وزلنطة ، وي
غالبا مشًتكة بُت اجلميع شلا يساعد على حدوث احتضـان اجتماعي ضمن ظلط تفكَت وسلوك 

متغَت ومتحرك عرب رلاالت احلياة اليومية وزلددا يف الوقت ذاتو ضوابط ذلذا السلوك ،حيث  
 حياهتم الروحية .ينتهي هبا تنظيم الناس أنفسهم أثناء سعيهم يف فهم حياهتم خصوصا 
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ال يساىم البعد الديٍت يف بلورة اذلوية الفردية واجلماعية فحسب، بل يف دوره كمحرك    
للحضارات وعامل رئيسي يف نشوئها وتطورىا ، وىي نظرة يشًتك فيها كثَت من ادلفكرين ، 

إال  -كما ىو مالحظ  –ويعد مالك بن نيب من رتلتهم حيث يقول "أن احلضارة ال تنبعث 
بالعقيدة الدينية ، إذ نسعى أن نبحث يف حضارة من احلضارات عن أصلها الديٍت يقوم على 

، ما يعٍت  لدى األنًتبولوجُت ب "الكائن األعلى"أو 18أساس توجيو الناس ضلو معبود ديٍت
"الالهنائي" لتجعل من مسألة االعتقاد بو أىم واسطة يف العالقة بُت عبد ومعبود ، بُت النهائي 

هنائي ، ما يبعث على اإلحساس بالتعلق واالعتماد على قوة خارج أنفسنا ، واإلقرار بوجود  والال
كائنات أقوى منا ال يعرفها اإلنسان إال من خالل ما قيل لو عنها أو قرأه ، وتساؤلو عنها 
ليبعث فيو اخلوف والقلق واحلَتة  ودؽلومة السؤال علو يبعث فيو حياة جديدة هبا من الطمأنينة 

 ا تغنيو عن ثقل التفكَت يف أوصال عامل متهالك.م

لعل أىم نقطة نود التوقف عندىا لدى حديثنا ادلستطرد عن الدين ، أو الظاىرة الدينية    
مل تكن أبرز ىذه الصور  بالعموم ، ىي أهنا إحدى الصور الكونية للثقافة اإلنسانية ، ىذا إن

ار دينية  ال يسوغها أن تعد علما يتعلمو الناس ، بل ، إن ىذه الثقافة مبا تتضمنو من أفكالثقافية
ىي زليط ػليط بو وإطار يتحرك داخلو ، فروح التدين ال تفارق اإلنسان ال يف رلالو الروحي 
الذي ػلوط وجوده بل كذلك ادلعنوي ، وألشرح ىذه الفكرة وال تبقى مبهمة للقارئ كيفما كان 

ىذا اللطف ادلعلن اجتاه األديان ىو مدفوع بالرغبة يف نورد ىذه العبارة" غلب أن نفهم جيدا أن 
 تعبئة العقل احلديث ضد االهنزامية الكامنة فيو" كما يقول بذلك ىابر ماس يورغن .

يث أنو ؽلثل قد ال ضلتاج إىل إطالة يف الكالم حول  احلقيقة التالية ادلتعلقة بالدين من ح    
باألوضاع االجتماعية والثقافية اليت تظهر فيو، ، فهو ذو صلة زتيمية ثقافة كاملة لشعب ما

                                                           
18

 .16صالسابق، ادلرجع ، ريتشارد أليس-



 حتديد املفاهيم   الفصل األول 
 

54 
 

، عن فهو كيان رلسد اجتماعيا -نقصد اجملتمع –ساعيا الستجابة حاجياتو وتلبية تطلعاتو 
طريق العالقات االجتماعية ادلنظمة وفق معايَت أخالقية نابعة منو وتظهر جليا يف ظلط سلوكي 

(من قبل praxisفـة التنفيذ أي شلارسة )موحد ، يتفق عليو اجلميع دون استثناء، ويأخذ ص
الفرد ،كتحديد واجباتو مع اهلل ومع نفسو ورلتمعو ، كل ىذا يؤكد حقيقة أخرى لطادلا أكدىا 
علماء االجتماع عن الدين معتربينو أىم عنصر اجتماعي ، دلا ػلتوي من معتقدات ومعايَت 

 سلوكيا متماسك.وشلارسات اليت تشكل يف هناية األمر ظلطا ثقافيا ونظاما 

عموما، يعد الدين مقوم رئيسي من مقومات الثقافة على اختالفها ، ليس ىذا فحسب    
رواح  ولكن ػلفظ بل عنصر فعال وأساسي  يف تكامل الثقافة وجتانسها فهو مل يوجد إلنقاذ األ

، مبا يبعثو من قوى يف اإلنسان خاصة يف حلظات اضطراره وقلقو وخوفو من 19رفاىية اجملتمع
ادلوت ، ىذا األخَت ترى  فيو بندكت أندرسن شيء من االعتباطية يف العـادة ، مع أهنا تقر بأن 

، ىذا الفناء لبٍت البشر يتبعو طقس جنائزي ال ختلو منو 20اإلنسان أمر زلتوم ال مفر منوفنـاء 
ناك من يعمد إىل حرق ادليت وىناك من يعمد إىل الدفن ، الذي مر مبراحل أي ثقافة ، فه

عديدة  قبل أن يصل إلينا كما ىو اآلن ، فاإلنسان يف العصر احلجري كان يدفن موتاه يف 
ادلغاور رتع مغارة )مغارات( والكهوف ، على عكس ما نراه اآلن ، حيث ػلفر لو قبـر  وتقرأ 

حىت أن ىناك  من يصبح قربه مزارا ، خاصة إذا كان قد عرف بالورع  عنو الًتاتيل و األدعية ،
والصالح والتقوى ، كما ىو الشأن بالنسبة ألضرحـة األولـياء والصاحلُت ادلوجودين يف بقاع 
ادلغرب العريب ،  وكما ىو الشأن أيضا دلوضـوع دراستنا حيث ػلظى الويل الصـاحل" سيدي أزتد 

تمع الدراسة ، وما أحببت أن أشَت إليو ىو بقاء الطقس ) طقس اجملذوب" باحتـرام من رل
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ىي  اجلنازة( حىت لو تغَتت االعتقادات فيو ، وىو ىنا سلوك رتاعي تلتزم فيو اجلماعة بقواعد
 .21أساس طقوسيتو أبرزىا التكرار

يف احلقيقة كلما شعرنا أننا اقًتبنا من ىدفنا يف شرح وثبات فرضية الدين كأحد مصادر    
الثقافة صلدنا مضطرين للمزيد من اإلثراء ، ألن كال ادلفهومُت تدين ذلم ىذه الدراسة ، اليت ال 
خترج عن إطاريهما ، وما عسى الباحث ادلعاصر أن يعمل سوى توسيع وتطوير ىذه ادلفاىيم 
اليت تعترب مبثابة القاعدة األساسية واخلزان ادلعريف يف كل مساعلة علـمية كما يرى ذلك  

، السيما فيما يتعلق بالعلـوم اإلنسانية واالجتماعية ضمن سَتورات تارؼلية دلعرفة 22َتتزفوردغكلي
، ناىيك عن تكاثف اعية وطبيعة النسق االجتماعي ككلتأثَتعلا على تطور العالقات االجتم

 التساؤالت .

ىا ، ىي اليت إن ارتبـاط الديـن بعناصر متعددة كادلعتقـد والطقوس والشعـائر والقيـم وغَت    
أعطتو مفهوما مستساغا ، وفيو من السالسة ما ؽلكن فهمو علـى األقل يف حدود ادلعرفة العادية 
، ال ادلعرفة العلمية اخلاضعة للتجربة والتفكَت الفلسفي ادلبحر يف التجريد والتساؤل الدائم عن 

ضيع االعتقاد والسلم الغيبيات ، ىذه األخَتة تتعامل معها ادلعرفة العادية )البسيطة( كموا
واإلؽلـان الذي يرفعنا فـوق اخلوف والبؤس ، إن ادلؤمن الذي احتد مع ربو ليس رلرد إنسان يرى 
حقائق غلهلها غَت ادلؤمن بل ىو إنسان ذو قدرة أكرب على التصرف ، فادلؤمن يشعر مبزيد من 

لبشري ألنو يسمو فوق الطاقة لتحمل مشاق احلياة أو قهرىا ، فكما لو أنو يسمو فوق البؤس ا
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وضعو كإنسان ، فيخال نفسو سللصا من البشر مهما كان مفهومو للبشر ، إن العامل األول يف 
 .23نفسوأي إؽلان ىو االعتقاد باخلالص من خالل اإلؽلان 

ما يعزز رأينا أو فرضيتنا ىو التقاطع الواضح بُت مفهوم الدين والثقافة يف عـناصر كثَتة ،    
ل ادلثال ادلعتقـد الذي يعده فراس السواح من ادلكـونات األساسية للدين ، وما منها على سبي

على ادلرء أن يسلم ْتقيقتو ويؤمن بو دون تردد ، فميزتو أنو شأن رتعي ألكثر من سبب ، أوال 
من غَت ادلمكن أن يقوم كل فرد من أفراد اجلماعة بصياغة معتقد خاص بو ، ثانيا يتطلب دوام 

معتقد يتطلب إؽلان عدد كبَت من األفراد وإال اندثر وفقد تأثَته حىت يف نفس  واستمرار أي
صاحبو ، ومن ىنا نفهم دلاذا يسعى مؤسسو األديان وأصحاب الفلسفات الكربى إىل التبشَت 

حثهم على اعتناقها ، ذلك أهنم غلدون يف ىذا السعـي ضمـاناهتم الوحيدة م بُت الناس و بأفكارى
 .24واستمرارىا حلياة معتقداهتم

 مفهوم التصوف: -3

ىناك من يرى أن ىذا االسم معروف قبل ادللة اإلسالمية وذىبوا  أبعد من ذلك ، فردوه     
لفرس أو على أنو مأخوذ من رىبانية الشام أو من أفالطونية اليونان اجلديدة ، أو من زرادشية ا

لتصوف مبعناه االصطالحي متأخر ، ومع ذلك يبقى من ادلسلم بو لفظ ا25من الفيدا عند اذلنود
يف الوجود عن ادلضمون اجملرد ذلذا اللفظ ، ذلك ادلضمون الذي نستطيع أن نقول أنو يف صورة  
ما مع احلياة البدائية لإلنسان كان نتيجة لسلوكيات تعبَتية وإقامة طقوس رمزية ، مكتفُت 

رب استثماره يف التجربة الدينية على باإلشارة والرمز دون العبارة ، مستفيد من مراحلو احلضارية ع
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ضلو منظم  ىذه ادلراحل ادلتعددة ىي اليت أكثرت من مفاىيمو ، ىذه الكثرة وكأين بو يفعل شيئا 
 .كي يغطي على حلظة انبثاقو التارؼلي  -من ورائها–ما 

ّتوابو عن سؤال ىل التصوف ىو أساسا ظاىرة دينية بالنفي ، غَت  يفاجئنا ولًتستيس     
أنو يستدرك فيقول بأنو يرتبط بالدين لكنو ليس يف حاجة إليو ، مث ما يلبث يف كتابو التصوف 
والفلسفة من أن يعتربه ادلصدر النهائي لكل دين بل وماىيتو ، فالتصوف والديانة ادلنظمة ؽليالن 

اط الواحد منهما باآلخر ، والتصوف كما الحظ الربوفسور  أبَتن كان إىل ادلشاركة واالرتب
ادلكون الرئيسي يف ديانات اذلند ، لكنو مل يكن سوى تيار صغَت يف ادلسيحية واإلسالم 
واليهودية ، ىذه األخَتة ىي أقل تصوفا من كل الديانات األخرى ، رمبا ىذا ما تدعمو تلك 

إلو بٍت إسرائيل ىو ادلال"، وىو ما يشكل خطا عكسيا لفكرة  ادلقولة اليت سرت عن اليهود "إن
 التصوف اليت تتضمن الشعور الديٍت ومشاعر بالقدسي والكف يف العيش يف عامل ادلدنس ، كما

فيقول التجربة  -التصوف عموما-يقدم لنا حسن العاصي مفهوما حول التجربة الصوفية
تناىي( بربو )الالمتناىي( وتسميتها الصوفية احلال الصوفية منزلة روحانية يتصل فيها العبد )ادل

فيها ػلصل اإلشراق للصويف فيفيض عليو العلم الذوقي  ، تنطلق من العقل وأحوالو وقوانينو إىل 
أن تتعداه فتصبح فوق العقل غَت ملتزمة بقوانينو ، وىو ما ؼللق عند ادلتصوف اعتقاد جازم بأن 

ز عامل احلس والعقل ، يقع حتت سطوة إغراء مستمر  ىناك عادلا روحيا غَت زلسوس يتجاو 
يستمتع هبا من خالل جتربة وجدانية عرب رحلة خاصة بو يف عزلة تكـاد تكون أو تصبح من 

 طبعو.
ولفظ التصوف ذاتو  ىو من األلفاظ ادلربكة ، مًتىلة الداللة ، حىت أن بعض ادلؤرخُت      

ية مشتقة من كلمة صوفيا اليت تعٍت احلكمة ، ومنها اعترب الكلمة غَت عربية أصال وإظلا يونان
أيضا جاءت كلمة الفلسفة مبعٌت حب احلكمة فيلوسوفيا ، ومهما تعددت اآلراء حول مفهوم 
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التصوف إال أنو يبقى النزوع اإلنساين األصيل لو ، يتخذ ْتسب اختالف الديانات أشكاال 
ي السعادة القصوى باللغة السنسكرتية وعند سلتلفة ، فمثال عند اذلنود يأخذ مفهوم النرفانا أ

اليهود القباال ، وأما عند ادلسيحيُت فهي تكاد تكون معروفة حىت عند ادلسلمُت بالرىبنة ، كما 
ؽلتاز ىذا ادلفهوم دون غَته بوعورة لغتو لعجزىا على االحتواء ، ورىافة رموزه وىو ما يشدد عليو 

كائن تارؼلي ورمز حي يف الوقت ذاتو ، ألنو يعيش يف مؤرخي األديان حينما يعتربون اإلنسان  
عامل الرموز مبا فيها عامل الدين الذي ىو نسق من الرموز يرسخ لدى اإلنسان  حاالت وجدانية 

عامل الروحانيات ودوافع قوية وذلك من خالل تشكيل رؤيتو الكلية عن الوجود والتسامي بو إىل 
اينة ، وكأنو يتحول أي التصوف إىل سحر باطٍت يبهر ، أضف إىل ذلك روعة مع26وادلثل العليا

 صاحب التجربة أوال مث من حولو.
لقد أردنا أن طلوض يف مفهوم التصوف هبذا الشكل ، دون الشكل ادلعتاد لغويا      

واصطالحيا  ألننا أردنا التحدث عنو لدى سلتلف الديانات السماوية واألرضية ، ولو أننا 
ق منا جهدا أكثر من الذي بذلناه ، حىت نستطيع أن نشفي غليلنا يف نعًتف كذلك بأنو يستح

سيغرق حتما يف بعض األحيان يف مصادره ، لذلك  -مثلنا–استكشافو ، ولو أن الباحث 
نزعة إنسانية عامة وعنصر اجتماعي من  -يف هناية األمر-ارتأينا ىذه الطريقة ، فالتصوف

 عناصر الثقافة اإلنسانية.  

 

 الطريقة: تعريف -4
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جاء يف لـسان العرب البن منظور أن الطريقة يف اللغة تطلق على السَتة وادلذىب     
 ، يقال ىو على طريقة حسنة أو طريقة سيئة.27واحلال

واصطالحا ىي اسم دلنهج أحد العارفُت يف التزكية والًتبية واألذكار و األوراد أخذ هبا     

على الطريقة  و أن لو استقاموا}3نفسو حىت وصل اىل معرفة اهلل، يقول اهلل تعاىل

 (.16-19)سورة اجلن اآلية {ألسقيناهم ماء غدقا

د بذلك تلك ادلدرسة اليت يتم وحُت نتكلم عن الطريقة الصوفية بالتحديد فنحن نقص    
عن طريق الشيخ وىو القيم   -الطالب أو التلميذ -فيها التطهَت النفسي والتقومي السلوكي للمريد

أي مبثابة األستاذ الذي يقوم بذلك اجلهد الًتبوي، يف تلقينهم األذكار بأسلوب يراه مناسبا ىو 
 تمي إليو أو ادلتأثر بو.طريقتو ووفق ادلذىب الفقهي أو العقائدي ادلنو  دلنهجو

لقد مثلت الطرق الصوفية أحد أىم مظاىر التواصل الروحي يف رلتمعاهتا، وساعلت      
كذلك بدور فعال يف توطيد العالقات بُت دول اجلوار كالعالقات اجلزائرية التونسية أو اجلزائرية 

لًتدد على ىذه الدول سواء ادلغربية أو اجلزائرية الليبية، من خالل شيوخها الذين كانوا كثَتي ا
 هبدف االستزادة العلمية أو توطيد أواصر احملبة مع إخواهنم، بغية تعزيز وحدة "االنتماء الديٍت".

إن احلديث عن الطرقية يفضي بنا إىل تتبع معناىا االصطالحي ادلتعدد، ففي األدبيات     
ليم" أن الطريقة ىي اخلط قد صلد ذلا مربر يف الفلسفة الصوفية حيث يقول زلمود عبد احل

الذاىب من زليط الدائرة إىل ادلركز، وكل نقطة على زليط الدائرة ىي مبدأ اخلط، وىذه اخلطوط 
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ىي طريقة سلتلفة ، ومهما اختلفت ىذه الطرق  -اليت ال حتصى وتنتهي كلها اىل ادلركز-
 .28فاذلدف واحد، ألنو ال وجود إال دلركز واحد وحقيقة واحدة

أن غلسد فيها توبتهما من ادلعاصي وترك  ق إذا ىو عهد بُت ادلريد والشيخ ػلاوالفالطري    
الكبائر، والبحث يف الذات النفسية عن الطهارة الداخلية واالرتقاء الروحي والكثَت من الصفاء 
الداخلي ،ولذلك عدت بالعموم رلموعة أفراد من الصوفية يتبعون شيخ الطريقة وؼلضعون لنظام 

لها اجتماعات دورية يف مناسبات معينة دقيق يف السلوك الروحي، وػليون حياة رتاعية يتخل
ويعقدون اجملالس يف الزوايا والرباط بصورة تكون منتظمة، ويعدىا البعض ملجأ عاما للجماىَت، 
بينما دتثل للمريد ادلنهج الذي عليو أن يتبعو لتحقيق الكمال الديٍت الذي ىو ذترة من ذتار 

 اجلانب األخالقي يف اإلنسان.

 المركز (:شيـخ الطريقة ) -4-1

إن قاعدة "من ال شيخ لو فشيخو الشيطان"، ىي قاعدة كل طريقة صوفية، اليت ال ختلو     
ؽلثل صمام األمان بالنسبة ذلا و أىم دعاماهتا، وبدونو ال يستقيم أمر ادلريد  -مركز–من شيخ 

اعية نذكر وال الطريقة، وال ؽلكن أن تقتصر مهمة الشيخ يف أدوار تلقينية بل ىناك أدوارا اجتم
منها معاونة احملتاجُت ومعاجلة ادلرضى،ناىيك عن التنشئة االجتماعية للمريدين أو حىت األتباع 
من خالل تعليمهم أمور دينهم ودنياىم، فهو مبثابة ادللقن والناصح وادلرشد واألستاذ لدرايتو 

 يكن لو شيـخ باحلاجات النفسية اليت ػلتاجها ادلريد، قال ابن عطاء اهلل السكندري "من مل
 .29يوصلو إىل سلسلة ادلتابعة فهو يف الطريق لقـيط ال أب لو، ويف ادلعرفة دعـي ال نسب لو
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 ،بَتوت ،ادلركز العريب لألْتاث ودراسة السياسات ،دراسة رللة عمران ،اإلسالم الطرقي ومستويات التأصيل ،حسن مرزوقي -
 .71-12ص ،7117ديسمرب



 حتديد املفاهيم   الفصل األول 
 

61 
 

حىت يستطيع الشيخ أن يكون القيم واألستاذ الذي يقوم بعملو مع الطلبة وادلريدين،     
يخا البد من توفر شروط ومواصفات، ػلدثنا عنها اإلمام اجلنيد بوضوح ويقول" ال يستحق ش

حىت يأخذ خطو من كل علم شرعي، وأن يتورع عن رتيع احملارم، وأن يزىد يف الدنيا ، وأال 
يشرع يف مداواة غَته إال بعد فراغو من مداواة نفسو، وحىت يكون على علم يهدي بو العباد فإذا 
 مرض مريده بسبب شبهة يف علم التوحيد داواه، وإذا حتَت يف مسألة من مسائل الفقو أفتاه،

ويشًتط أن يكون لديو القناعة بالغٌت عن الناس، وأن ؼلاف وؼلشى من ادلعاصي واألدناس وأن 
يالزم العمل بالكتاب والسنة، يزن أقوالو وأفعالو مبيزان الشريعة والطريقة فإن رأيت فيو شيئا سلالفا 

تتخذه  للشرع فاتركو حىت وإن كان ذا حال صحيح، فما عليك يف رده ْتكم الشرع من بأس وال
 مرشدا.

فشيخ الطريقة يسمى أيضا خليفة الورد ، وموىل الطريقة، وىو ؽلثل رئيس يف إطار ىذه     
ادلؤسسة من خالل اإلشراف عليها واإلخالص كذلك ذلا ، وىي تعطيو بادلقابل سلطة دينية 

الطرق  وروحية مقدسة، يضمن هبا أو من خالذلا "الشرعية" أمام األتباع و ادلريدين  وحىت أمام
الصوفية األخرى ، فالشيخ ىو الذي يشرف على التعاليم يف الطريقة أو الزاوية وتصدر منو كل 
ادلعارف والقرارات ، ىو قطب الرحى يف احلقل الطرقي بل ويعترب شرط ضروري يف ىذا اجلسم 

ة االجتماعي، من خالل دوره ادلتمثل يف الضبط، فإذا كان على ادلستوى االجتماعي ؽلثل عالق
طالب علم بشيخو، فانو على ادلستوى اإليديولوجي ختتلف ىذه العالقة ، وتصبح عالقة تابع 

 بزعيم على الشاكلة احلزبية أو الطائفية.

نشَت ىنا أيضا إىل ادلفهوم الفيربي الكاريزما الذي غلب أن تتوفر يف من يقود ىذه     
هي ضرورية لتلتف اجلماعة حولو، الطريقة، حيث غلب أن ؽلتلك أو أن يكون ذو كاريزما ،  ف

وىي خاصية ال تكون فقط يف مؤسسات الطريقة بل حىت يف مؤسسات أخرى، ىذه السلطة 
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الكاريزماتية ال تستمد مشروعيتها يف أثناء التأسيس من ادلعايَت القرابية ادلتوارثة، بل من 
دى شخص معُت كامتالكو اخلصائص اإلنسانية اخلارقة للعادة، اليت يعتقد الناس أهنا متوافرة ل

، مثال الربكة اليت يسميها كليفوردغَتتز ب الكهرباء الروحية ، 30قدرات روحية وفكرية خاصة
وقدرتو على منحها دلريديو وخدامو وأتباعو ، يف حُت تعًتف جل الطرق الصوفية بالسلطة 

  اهلل وعباده.الروحية للشيخ، بل يعد أصال ثابتا من رتلة أصوذلا كونو ؽلثل دور الوسيط بُت

ويكفي أن تذوب ىويتها اجلماعية ضمن ىوية فردية، ما ػلقق لو رلدا شخصيا خاصة     
إذا ظهر وأنو ؽلتلك كرامات، ناىيك على أن الشيخ يف حد ذاتو ضرورة دينية من جهة وضرورة 

ىي  تربوية أخالقية هبا ػلدد أداب ادلريد واألخالق اليت غلب أن يكون عليها ، من جهة أخرى
ضرورة لزومية يف الطريقة الصوفية اليت ىي يف النهاية رلموعة من ادلريدين يبايعون شيخا يعتربونو 

 ادلرشد الروحي ذلم.

الشيخ ضروري للمريد ليس فقط كمعلم بل أيضا كقائد جتب طاعتو بشكل مطلق،     
يت دتلي على ادلريد طاعة ظاىرة باجلوارح وطاعة باطنة يف القلب، حيث إرادة الشيخ احلرة ىي ال

القواعد اخلاصة اليت غلب عليو إتباعها ، فضال عن تقرير مبادئ الطريقة وتعاليمها وطقوسها 
ناىيك عن ادلسؤولية ادلباشرة اليت ؽللكها يف تسَت الطريقة أو الزاوية  فهو باختصار شديد 

 .31صاحب احلل والربط فيها

ػلتل منزلة عالية يف وسط رلتمعو، وػلاط وأن يكون ذو مكانة مرموقة لدى األتباع، و     
هبالة قدسية، وينسج حولو القصص واألساطَت، فهو عرضة لكثَت من اإلغراءات واألخطاء اليت 
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مل طلرج بعد من  -مهما كان–قد تبقى وصمة عار ال بو بل حىت ألقاربو وعشَتتو، فنحن 
الطرق الصوفية إبان احلقبة تفكَت أو فكر القبيلة ، وقولنا ىذا نابع شلا حدث لبعض شيوخ 

االستعمارية، أين عمل االستعمار على توظيفهم دلصاحلو اخلاصة ، فهو كان يعلم طبعا 
باالعتماد على الدراسات األنثربولوجية ادليدانية اليت اقتحمت جل مناطق ادلغرب العريب السيما 

بائل ادلتفرقة على ىذه منها اليت اىتمت على وجو اخلصوص باحلياة الدينية ذلذه الشعوب والق
البلدان ، أين كانت فيها سلطة شيخ الطريقة أو الزاوية مطلقة على ادلريدين دتليها عليهم القيم 
والتعاليم وادلبادئ الصوفية، إذ أن عمدة األدب مع الشيخ ىي احملبة لو، فمن ال يبالغ يف زلبة 

ىي زلبة تقتضي منو أيضا أن ال يفلح يف الطريق ، و  -ْتيث يؤثره على رتيع شهواتو–شيخو 
ػلب األشياء من أجلو، ويكرىها من أجلو ، لذلك عرف االستعمار معٌت ىذه السلطة عند 
أتـباع الطرق الصوفية ومدى تأثَتىا حىت على القبيلة ، ما جعل األمر يبدو يف غاية السهولة 

امتيازات كثَتة، لدى ادلستعمر، عندما عمد إىل استغالذلا، وجعلها يف خدمة مصاحلو نظَت 
مل تستطع أن تنال مرادىا وغايتها من كل الطرق الصوفية، اليت  -وىذا لألمانة فقط-ولكن 

كانت سدا منيعا يف وجهو، بفضل شيوخها أوال، الذين كانوا يؤمنون بأن ىذا ادلستعمر كافر 
ية، فادلتدين غلب اجلهاد فيو، من منطلق ديٍت زلض بعيدا عن تلك ادلزايدات الوطنية واإليديولوج

طبعا  -بعُت الريبة، فما بالك إذا كان ىذا الالمتدين  -يف اجملتمع الواحد–ينظر إىل الالمتدين 
 .32دهمن خارج رلتمعو وغازيا لبل-من وجهة الدين الذي ىو عند ادلتدين 

إن ورع الشيخ ومسعتو الطيبة والقوية ، ذلا كل الفضل يف البقاء على الطريقة متماسكة     
لو تأثَت كبَت على مريده ، فهذا ال ؽلنعو من ادلزيد من التقوى، الذي يتمثل سلوكيا يف  وألن

التواضع ذلم برفع الكلفة بينو و بينهم ، مع أخذ بعض ادلساحة بينو وبينهم كذلك مثل عدم 
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النوم معهم وال حىت األكل، حيث يكون أحد ادلريدين خادمو اخلاص، يقوم بإحضار الطعام لو 
القرب من اخللوة وراء الباب، إذ قد ػلتاج إىل خدمتو ، فالشيخ يقوم مقام اهلل يف توجيو ويرقد ب

 ريد....ادل

فشيخ الطريقة أو موىل الطريقة يكون يف األغلب حامل للربكة اليت يقول فيها بعضهم     
بأهنا ليست مفهوما دينيا وإظلا عقيدة دينية بأكملها ، فالشيخ ىو وريث شرعي إلمام الطريقة أو 
ادلؤسس، كما قد يكون الشيخ وليا صاحلا أو عادلا مشهورا كالشيخ عبد الرزتان الثعاليب يف 

 .33زائر وأيب مدين يف تلمسان وغَتىماجل

يذىب ابن عباد الرندي، وىو متصوف وصاحب مؤلفات يف ىذا احلقل ادلعريف ك"     
شرح احلكم" البن عطاء اهلل السكندري والرسائل الكربى يف التوحيد والتصوف وغَته ، بعد أن 

تويف، حينما وافق القائلُت استقر بو ادلقام بعد طول تطواف إماما وخطيبا بالقرويُت بفاس وهبا 
بضرورة الشيخ يف سلوك طريق التصوف، حيث يقول"الذي أراه أن الشيخ يف سلوك طريق 
التصوف على اجلملة أمر الزم ال يسع أحد إنكاره، وكان ىذا من األمور الضرورية"،بيد أنو 

تربية  يتكلم على نوعُت من الشيوخ يواصل فيقول " لكن الشيخ شيخان ، شيخ تعليم وشيخ
وشيخ تعليم بال تربية )ورمبا ىو يكون السائد يف وقتنا احلاضر(، فشيخ الًتبية ليس بضروري 
لكل سالك، وإظلا ػلتاج إليو من فيو بالدة ذىن، واستعصاء نفس، وأما من كان وافر العقل 

زم منقاد النفس فليس بالزم يف حقو، وتقيده بو من باب أوىل، وأضاف، أما شيخ التعليم فهو ال
لكل سالك، وكتب أىل التصوف مرجعها إىل شيخ التعليم، فالشيخ إذن البد منو على كل 
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حال، ألن الشيخ دليل على طريق اهلل تعاىل مبنزلة الدليل على الطريق احملسوسة ، فاعتماد 
 .34الشيخ ادلريب كذلك ىو طريقة األئمة ادلتأخرين من الصوفية

ُت، بل السهر بكل جوارحو على تقلبات ادلريد خوفا من ال يكتفي الشيخ بالتعليم والتلق    
أن تنزلق بو القدم ضلو العجب بالنفس ، فبقوة دترسو باجملاىدة يكون الشيخ على قدر من العزم 
من أن غلعل ادلريد دائما مستعدا لتعلم طرائق الصوفية، أىل التحقق يف التوحيد الذوقي وادلعرفة 

ابن خلدون عندما يبارك شيوخ الصوفية، ويدعو من أراد أن الوجدانية، وىذا ما نلمسو عند 
ػلصل على ادلعرفة احلقيقية أن يصاحب أرباب الصوفية، يقول"ولن يتوصل إىل ىذا احلد من 
التطور الروحاين إال من صاحب يف ىذه احلياة أرباب القلوب وطالب اآلخرة ، الشيوخ الصوفية 

 .35وىدايةإذ ىم للمريد وقاية ولطالب السلوك قوة 

 المــريـــد:  -4-2

يطلق ىذا االسم "ادلريد" على كل متأدب بآداب الصوفية، وال غلوز لو أن ينتسب لغَت     
مذىب التصوف، يقول القشَتي يف وصيتو للمريدين" يقبح بادلريد أن ينتسب إىل مذىب من 

لسلطة الشيخ ، وإذا مت وقبل ادلريد يف اجلماعة خضع 36ادلذاىب من ليس يف ىذه الطريقة
ادلطلقة ، وال ختتلف غاية ادلريد وىدفو عن شيخو بشكل عام وال حىت عن أي رتاعة صوفية 
رغم ما تبديو من أفعال ذات أىداف دنيوية كما يعتقد البعض إال أهنا يف حقيقتها تكمن يف 
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م إىل أن اذلدف الثابت الذي ال يتغَت وىو معرفة اهلل، وال يزال ادلريد يًتقى من مقام إىل مقا
 .37ينتهي إىل التوحيد وادلعرفة اليت ىي النهاية ادلطلوبة للسعادة

نستطيع أن نقول كذلك أن ادلريد ىو تلميذ صليب يف رحاب ادلدرسة الصوفية والطرقية     
ألنو يتقيد بنظامها الداخلي وضوابطها بطواعية تامة، ومرد ذلك يف حقيقة األمر إىل تكوينو 

قل ما يقال عنو أنو ؽلتاز بعمق ديٍت، ىذا ما أقره أيضا الفكر االجتماعي الديٍت داخل رلتمع أ
ادلعاصر حينما قال ْتضور الدين كظاىرة عميقة اجلذور داخل الذات الفردية واالجتماع العام، 

-وبكوهنا غَت مرشحة للتالشي يف ادلستقبل القريب أو ادلنظور، أضف إىل ذلك ما ؽلثلو الدين 
 ثقافة كاملة لشعب أو أمة أو حضارة. -يف أغلب مستوياتو

وبغض النظر عن ادلنهج الذي يأخذه ادلريد عن شيخو وطريقة تلقيو للعلوم الدينية     
باخلصوص، واليت ىي يف الغالب تتشابو إذ يغلب عليها التلقُت واحلفظ ولكن األىم يف ىذه 

ذون باإلرشاد من الشيخ ادلرحلة التعليمية ضرورة الصحبة أي مصاحبة شيخ مرشد أو مرب مأ
إلتباعو واالستسالم التام إلرشاده ووصاياه ، للتمكن من قطع مراحل السَت إىل اهلل عز وجل ، 
فالسالك ال يستطيع السَت وحده ىذا ما تلخصو كذلك مقولة من ال شيخ لو فشيخو الشيطان، 

 قلبية.فالشيخ كذلك يرشد ادلريد إىل طرق ختلصو من رعونتو النفسية وأمراضو ال

ال يقتصر األمر عند ادلريدين يف تلقي العلوم الدينية وتعاليم الطريقة اليت ينتمون إليها     
فحسب، بل تتعداه إىل أمور أخرى كتهيئتهم ألن يصبحوا قادة أو شيوخ من خالل تنشئتهم 

ور على كل القيم اليت تؤىلهم لذلك كاجملاىدة والصرب واالجتهاد وغَتىا من القيم، ىذا الد
الذي تقوم بو التنشئة االجتماعية من شأنو أن يساعد ادلريد على التكيف مع البيئة أو اجملتمع 
الذي أصبح يعيش فيو، من خالل ترويضو وتعليمو آداب السلوك االجتماعي لتتواءم مع نظام 
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أن الطريقة الصوفية كما أشرنا أنفا، فاجلماعة الصوفية اليت ظهرت عرب التاريخ اإلنساين ترى 
االتفاق يف االعتقاد واألفكار ىو حجر الزاوية ، وىو الذي يفضي إىل الشعور النفسي العام 

 باالنسجام.

يركز ادلريد يف التصوف العملي على بعض ادلمارسات الفردية واجلماعية مثل حلقات     
الذكر واإلنشاد وادلدح وغَتىا، بل يف حرصو على ىذه ادلمارسات يثبت لشيخو وألصحابو 
مدى دتسكو بالزاوية أو الطريقة اليت ينتمي إليها، ىذا الوالء واالنتماء ال ؽلكن النظر إليو على 
أنو أمر عادي وفقط بل إنو يعطي االستمرارية واإلشعاع ذلذه الطريقة خاصة ذلك اجلهد الذي 

ولئن كان  يبذلو ادلريدون يف موامسها االحتفالية ، أين غلتمع فيها شرائح دينية وثقافية واسعة،
السؤال دلاذا يتعب ادلريد نفسو يف ىكذا أمور دون غاية زلددة؟ يبدوا زلَتا لصاحبو  خاصة إذا 
مل يكن ينتمي إىل زاوية أو طريقة ما، فهو بالنسبة للمريد يعد الالسؤال أو رلرد ترىة، ذلك أن 

اعتو ىو الطاقة يف أن ما ػلركو وغلعلو يقوم بوظائفو جتاه رت -على األقل عنده-قناعتو تكمن
الروحية اليت يعطيها لو ادلقدس اإلسالمي يف صوره العليا ومستوياتو القصوى مبا ػلتويو كذلك 

 .38يف النظام الصويف، علم اجملاىدة األوىل

الذين يرغبون يف  -بفتح الطاء-بقي إىل أن نشَت إىل نقطة يف غاية األعلية وىم "الطلبة"    
االلتحاق بالطريقة، ال يتحولون إىل مريدين مبعٌت الكلمة إال القليل منهم كون رغبتهم وىدفهم 
ىو التعلم حيث يشًتط فيو قبل ذلك السَتة احلسنة وحفظ شيء من القرآن الكرمي مث غلتمع 

لطلبة بطلب من ادلقدم وْتضور شيخ الطريقة، فيقرؤون الفاحتة للطالب اجلديد ويدعون لو ا
باخلَت والنجاح، طبعا بعد أن يقبل كطالب علم يف الطريقة، ىذا القبول يعترب مبثابة بطاقة 
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االطلراط أو انتماء إىل الطريقة أو الزاوية، ومن مث يصبح من طالهبا ويعرف بامسو أو ينسب إىل 
 لدتو أو مكان ميالده أو قبيلتو أو قريتو.ب

وبعد انقضاء فًتة تعلمو قد يصبح ىذا الطالب مريدا يف ىذه الطريقة وػلاول التدرج يف     
سلمها حىت يستطيع أن يصبح يوما ما أحد مقدميها ودلا ال شيخها، أو يعود إىل بلدتو ليعمل 

عها ، ويف األغلب يشتغل كمعلم قرآن هبا مبا حصلو من علم ديٍت يف إحدى مساجدىا أو جوام
أو قيم أو إمام للصالة، لكن ىذا ال يعٍت انفصالو أو انقطاعو عن الطريقة اليت أىلتو ذلذا بل 
على العكس يبقى يكن ذلا عاطفة وزلبة ال تنقضي بصروف الدىر، حيث يعمد لزيارهتا يف 

نا حىت باذلدايا، كما أنو ال ؽلكنو أن بعض األوقات ومنها يزور مشاؼلو ويتودد إليهم باحملبة وأحيا
يتغيب عن موامسها االحتفالية، خاصة إذا كانت شلن تقوم باالحتفاالت الدينية، شأنو يف ذلك 
شأن طلبة اجلامعة وادلدارس الكربى، حيث يكنون كل االحًتام ألساتذهتم وجلامعتهم غَت أهنم 

الوجداين الروحي اخلارجي وادلادي  ال يستطعون إظهار ذلك ألهنم يفتقدون إىل ذلك الرابط
أيضا، وألن ىذه ادلدارس و اجلامعات ال تقيم مواسم احتفالية أو احتفائية زلددة مبناسبة معينة 
أو شخوص معينُت ، أي أهنا تفتقد لذلك التقليد الذي دتتلكو الطريقة الصوفية بفضل فاعليها ، 

غالب من ذوي النسب الواحد أو القبيلة أو ناقلي ادلعرفة الدينية شيوخها الذين يكونون يف ال
 .39الساللة ، والذين يكونون زلملُت برسالة تربوية صوفية

وليكن ، ال يطلب من ادلريد يف رحاب زاويتو أو طريقتو وحضرة شيخو إال الطاعة     
العمياء، مبعٌت أن يكون مستسلما منقادا راضيا بتصرفات شيخو، وأن يوقره ويعظمو ظاىرا 

ظاىره حرام، فهو هبذه الصورة قد يشبو  -نقصد فعلو-وباطنا، وال يعًتض على فعلو، وإن بدالو
و قيل "الشيخ يف قومو كالنيب يف أمتو "، كما ال يطلب من ادلريد شيئا ماديا مقابل النيب، حىت أن
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تعلمو و أكلو وإيوائو، فالزاوية ىي اليت تتكفل ّتميع النفقات ماعدا كسوتو، ودلثل ىذه الًتبية 
إغلابيات وىي أنو تعوده على خشونة العيش "اخشوشنوا فإن النعم ال تدوم كما قال عمر بن 

، واالعتماد على النفس والصرب و احللم، إال أن ذلا سلبياهتا واليت تكمن يف األساس اخلطاب
عدم تشكيل رأي، والوقوع أسَت دوغمائية الفكر الصويف )الزاوية( ، واإلحساس التفكَت بنفسو 

 ولنفسو، بل يفكر لو ْتيث يصبح كاآللة....

 الدرجة األوىل واعتربوىا عندما تكلم أصحاب التصوف عن ادلريد الطالب وصفوه يف    
أوىل اخلطوات يف التصوف عن ادلريد، وصاحبها صاحب وقت رلد يف العبادة لطلب مراده 

بادلتجرد من ذاتو، لذلك نرى   -نقصد ادلريد-ومقامو اجملاىدات وتذرع ادلرارات ، حىت أنو يلقب
يظهر ادلريد وكأنو  كثَتا من الصوفية يصرون على اصطحاب مريديهم أينما حلوا وارحتلوا، حىت

ظل الصويف، ىذا األخَت الذي يريد من خالل االصطحاب أن يكتشف سره أو كرامتو رغم أن  
كل ما يكتبو أو يقولو ألغاز وإؽلاءات ورموز فقط، فهو يدرك جيدا أن السر ال يوجد لكي 

نعرفو، بل يعرف، وىو ال يظهر لوعيو إال بوصفو لغزا فقط، غَت أن ىذا اللغز ال يتطلب منا أن 
أن نشارك فيو، وبالتايل ففضح ادلريد ألسرار شيخو على اخلصوص، وسره الصويف وحكاية 
الكرامة ليس رلرد أمر عادي، ألنو يشعر ىذا ادلريد ادلاكر بامتالك سر خفي ؽلنحو امتيازا عن 

كل مكان   باقي ادلريدين األخريُت، وػلظى بامتياز نفسو عند عامة الناس الذين يتداولون اخلرب يف
مع إسناده إليو، لكن ىذه الشهرة واحلظوة سرعان ما تنقلب على ادلريد فتفضح أسرار شيخو 
....، لتبقى احلكاية الصوفية ىي الوحيدة اليت تعيش، إن ادلريد االبن دترد على الشيخ األب ويف 

إنو مكر دترده سجل موتو، إذ ال حياة لو خارج الدائرة األبوية، خارج دائرة ما ىو قدسي، 
 .40احلكاية ويا لو من مكر
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 تعريف الزوايا: -5

 لـغـة: 9-1

جاء يف لسان العرب البن منظور أن لفظة " زاوية "من الفعل زوى، إظلا زويت الشيء    
أي رتعتو وقبضتو، أي صلمع ما نعرف.وتعطي وتوضح  وتشَت ما مل يستطيعوا أن يقفوا عليو   

ركنا من أركان  البيت ، أو ادلسجد  ويقال عن الزاوية  كما أهنا تعٍت كلمة انزوى معٌت اختذ
اجلامعة ألهنا جتمع العباد ، وكانت العرب تقول " تزاوى القوم " أي تضامنوا وحتلقوا يف بقعة 
لغرض ما ، ويذكر يف كتب التاريخ أن ىذا اللفظ " الزاوية " أطلق قدؽلا على موضع بالبصرة ،  

ف الثقفي أحد الرجاالت ادلخلصُت لدولة بٍت  أمية ، وأحـد كانت بو وقعة بُت احلجاج بن يوس
 صناع رلدىا وصيتها التارؼلي ، وعبد الرزتن األشعث .

وتطلق بتسميات أخرى ، يف أماكن متعددة ، ففي تركيا )مسقط الدولة العثمانية (    
 ادلشرق بالرباط ، بالتكية أو التكايا ، وعند الفرس باخلانقاه ) اخلوانق( وتعٍت البيت ، وتعرف يف

ويراد هبا كما جاء يف ادلعجم الوسيط مأوى ادلتصوفُت والفقراء ، وادلسجد غَت اجلامع الذي ليس 
 .41فيو منرب ، واللفظة زاوية تسمى هبا مدينة من مدن ليبيا

دة، وقد كانت أساسا رباطا أما بادلعٌت الصويف ، فالزاوية ىي مكان للخلوة قصد العبا   
، وىذا أحد الباحثُت يقول أن الزاوية ال خترج عن ثالث أنواع 3 زاوية مطلقة أو منسوبة للجهاد

دلكان ما ، بنيت للعلم وأفعال الرب و اإلحسان وال تنسب إىل شخص معُت "وىذه أحسن أنواع 
ن الزوايا " ، مث الزاوية ادلنسوبة إىل شخص ميت تقدسو العامة وحتي  ذكراه  ومنها الزاوية اليت ضل

بصدد دراستها ، وىو مدفون بالزاوية وتنسب إليو ، ويف ىذه احلالة تأيت العامة إىل الزاوية زائرة 
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وطالبة للربكة ال للعلم وال لإلحسان ، أما النوع الثالث ، وىو ادلنسوب إىل إحدى الطرق 
وفنسال يف  الصوفية ، وىي إما زاوية الطريقة األم وإما فرع ذلا ولكن تنسب إليها ، أما ليفي بر 

كتابو الزوايا فيذكر أهنا 3" ىي على اجلملة مدرسة دينية ودار  رلانية للضيافة ، والظاىر أن ىذا 
التعريف يتفق يف اجلوىر وما عليو الزاوية أو ما كانت عليو يف ادلاضي ، والزاوية حتتوي عادة على 

حق هبا أيضا ضريح مصلى ، وغرفة قصرت على  تالوة القرآن ومدرسة لتحفيظ القرآن ، ويل
 .42الويل الصاحل ويكون ىذا الويل يف الغالب مؤسس الزاوية

 

 

 

 اصـطـالحا: 9-2

الزاوية3 أداة تنظيمية تعززىا كتلة قبلية، غايتها زتاية كيان ىذه القبيلة من التفكيك    
على  ادلادي أوال مث ربطهاستوى ادلوذلك بواسطة توفَت الشروط الالزمة لبقاء ىذه الكتلة على 

 .43ة الدينية باإلسالم الشرعي ثانيامستوى السياس

ولكنو مفهوم  –قد يكون كذلك و  –قد ينظر إىل مفهوم الزاوية على انو مفهوم بسيط    
، ألنو ػلمل يف داخلو رتلة من الدالالت ادلتعددة ، واحلموالت السياسية والثقافية مركب
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الشواىد ما يدل على ذلك سنأيت على ذلك يف واالجتماعية والدينية ، والواقع أن ىناك من 
 ركن البناء . -يف األصل  -وظائفها و أدوراىا ، رغم أهنا 

ظل مصطلح الزاوية زلتفظا مبعٌت أكثر مشوال خاصة يف مشال إفريقيا ،  إذ يطلق على بناء    
ا زلراب  وضرػلا ذو طابع ديٍت ، وأحيانا يطلق عليها ادلدرسة القرآنية ، يوجد هبا غرفة للصالة هب

ألحد ادلرابطُت أو ويل من األشراف تعلوه قبة ، سلصصة لضيوف الزاوية وادلسافرين والطلبة ، 
 .44وصوا يف حياهتم بأن يدفنوا فيهاويلحق بالزاوية مقربة تشمل أولئك الذين أ

هي ، ف45وحىت لو اعتربت الزاوية بـناية ذات طـابع ديٍت وثقايف كما  يصفها خالد بالعريب   
ظاىرة ذلا أعليتها وأصالتها اليت تستمدىا من عمق جتدرىا يف بنيات ىذا اجملتمع ، ويف تارؼلو 
الديٍت والسياسي ، خاصة وأهنا ارتبطت بظواىر تكون قد سبقتها ، إن مل تكن مهدت لظهورىا 

ىي  نقصد بذلك التصوف والطرق الصوفية ، فلكل طريقة صوفية زاوية ، والزاوية بادلعٌت الصويف
، وبو اعتربت وقتا ما القوة السياسية الوحيدة 46خلوة للعبادة، وقد كانت أساسا رباطا للجهاد

السلطان مستندة يف ذلك إىل فكرة االنتساب إىل آل البيت )االنتماء الشرفاوي(،فكل من  
 (، يعترب شريفا، تربطو قرابة دموية بنيب األمة. والشيخ )شيخ الزاوية

ا من مفاىيم ومصطلحات إال أهنا ال ؽلكن إال أن تكون داخل إطار مهما أخذت الزواي   
، ومصدر إلشعاع الروحانية -مدرسة دينية  -النسق الديٍت ، ما غلعلنا على اتفاق تام بأهنا 

العالية ، كما أهنا الزالت حتافظ على ضرورهتا داخل النسق القبلي ، فتجربة الزاوية كمؤسسة 
ستطاعت بنيتها الداخلية أن تعكس لنا رلتمعا ككل يعيش غمار دينية عاشت غمار التحول وا
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التحول، كما أهنا اعتربت أو عربت عن الوجود ادلادي للطريقة  فمن دون زاوية ال ؽلكن لطريقة 
 .47ما أن حتضر واقعيا وماديا ، ولن تتمكن طائفة ما من أن حتقق وجودىا

ادلختلفة ، حىت لو بقي فهمنا ذلا قاصرا أو تقتضي منا ضرورة معاجلة الزوايا تتبع جوانبها    
مشوشا يف بعض األحيان ، غايتو توسيع أفق وعينا التارؼلي من جهة ، والوصول إىل ادلقصد 

وىي   -وأننا نعتربىا كذلك  -الذي يرضي يف أنفسنا حاجة حقيقية ذلذه الظاىرة ، خاصة 
س ثقايف وديٍت ذلم ، فهي كذلك مؤسسة تواصل بُت األفراد واجلماعات ، تلعب دور متنف

الرابطة احلقيقية للوحدات ادلكونة للمجتمع اإلسالمي واحملافظة على استمراره ، ضلن ىنا نقصد 
القبيلة وىو وضع تتحدد فيو كذلك ىذه ادلؤسسة ، والذي دتثل أيضا فضاء اجتماعيا ما يؤىلها 

إن تعدد مفاىيم الزوايا ال  .تريف إغلاد حياة دينية اجتماعية متكاملة على حد تعبَت كليفوردغَت 
يعٍت اختالفها يف وظائفها وبنيتها ،إذ غالبا ما جتمع الزوايا بُت ىندسة ادلسجد وادلنزل ، وىي ال 

،ودتتاز بقصر حيطاهنا ، وكثرة غَت رتيلة ىندسياتتسم ّتمال أو زخرفة معمارية ، فهي قد تكون 
 بدون مئذنة.الرطوبة والعتمة ، قليلة النوافذ ، ويف الغالب 
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 تــمهيد :

إف تتبع اؼبسار التارىبي الطويل لإلسالـ، أمر مهم ك عصي على الفهم يف أحياف كثَتة، فنحن  
ماده ععندما نقوؿ "إسالـ"، فنحن نتكلم عن حدث عظيم شهدتو البشرية، عن دين عظيم 

نصوص مع براىيمية، كذبسدت كأفعاؿ كسلوؾ ك رسالة ظباكية، بدأت كمصطلح من الديانة اإل
زلو يف ؾبموعة من األفكار اجملردة، بل يبثل الشكل األكثر تلبأف -ىنا-)ص(، لذا ال يبكننا ؿبمد

أضاؼ إىل ثقل الدنيا -تطورا ك نضجا للفكرالديٍت، حىت كلو يف نظر كلود ليفي سًتكس
أف هبمع بُت العاؼبُت الركحي  -يضيف-الساحق ثقل اآلخرة اؼبرعب،ك استطاع

 -يف اغبقيقة –اارقةإننخمنظومة ظباكية ىبىااالجتماعي ك تب موظااؼبادم)الدنيوم(، ك تزين نك 
ا فيو فنحن لن نبلغ حىت حواشيو ، ك مهما تكلمنناك طاقت إمكانيتناأماـ موضوع يفوؽ كل 

كوف دبثابة فتح أقواس ليس إال، نقوؿ ىذا ليس تىوامشو، لذلك اقتصرنا على بعض جوانبو. سك 
مل نقف عنده كبن فقط، بل الكثَت حىت أف قامة فكرية مثل  ىربا ك ال تربيرا، بل فعال كاقعا،

ؿبمد أركوف ك الذم اشتغل على الفكر اإلسالمي، ك صاحب فكرة "اإلسالميات التطبيقية" 
؟ إال من قنكقف عاجزا، يف كثَت من مسائلو، كما سؤالو كيف  يل األسئلة بفهم اإلسالـ اليـو

، ىل فهمنا اإلسالـ  ُتفاال لو تراكمات ماض دالباحثُت، بل نضيف عليو سؤ  نبماليت تشحن 
ما ؿ يتبعو سؤاؿ أكرب ك أقول منو، ك فإذا كاف كذلك،فما الذم تغَت؟ سؤا؟يوماكفهمو األكلوف
ك خوؼ غَت مربرمن  ف ك صمت طاؿ أمده،مزيئلة إال اػبركج من ىدكء ػبغية من ىذه األس

 .معرفة ك علم...ك دين يدعو إىل كل ما ىو خَت ك صباؿ ك 

الفكرم اػبالؽ، أحد اؼبطالب الرئيسية لكل  بًتاثوتبدك مسألة استعادة اإلسالـ دباضيو اؼببدع ك 
دكف التورط يف التعاريف  ؽبا اجملتمعات اليت تدين هبذا الدين، كالذم من صبلة ما يعنيو اإلسالـ

الستعماؿ القرآين استنادا إىل ااتفق عليو مؤرخو اللغة دبا  مكتفُت، اللغوية ك االصطالحية الكثَتة
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بذؿ النفس أم اغبياة من أجل قضية نبيلة...، فاؼبضي كبو اهلل ىو بالذم ىو"ربدم اؼبوت"
 .1بأنو سَتتفع إىل مستول من الوجود أعلى ءاؼبضي كبو اؼبطلق) التعايل(، ىو شعور اؼبر 

تختلفة ؼبىاشار اغبركات اإلسالمية،كانتشاره بصور نتكبغض النظر عن اغبضور اعبلي لإلسالـ ،كا
عن تكلم عنو يف ىذه الدراسة الىبرج لذا مان يوعو ،يبقى دكما ذاحضور ؾبتمعي الفت،ذك 

الـ فضاء زماين كمكاين بو من ػن طاعة الدراسة ،فاإلسعرج يا مل لبعلنا منهجهب ا ماذنطاقو،ى
سس لكل ماىو جديد ؤ شأنو أف ي منصعب أحيانا دراستهونقده،كوف النقد ي امداسة ػالق

،ناىيك عن حتمية التطور كالتحوؿ اليت تطرأ على كل ظاىرة ،خاصة إذا كانت ىذه 2معريف
ا طبيبلك ز  ؽباعلى رؤيتنا للعامل ،ىذا اغبضور  ةمنيهمالظاىرة )اإلسالـ( حاضرة يف حياتنا ك 

من كل شامل  اىذه الدراسة اليت تتناكؿ إال جزءا بسيط عمعرفيا كانطولوجيا عميقا ،كال تس
داخل اإلسالـ  ن...أنا صوت يرتفع م تو "يحصتها ،مرددين مع أركوف بمقار كمعقد،ؿباكلُت 

وض ػب،فنحن مضطركف "ة الظاىرة الدينية اليـو ...بلكي يقوؿ بأف ىناؾ طريقة أخرل ؼبقار 
 .3اؼبعركة على أرض الواقع...

 المقدس اإلسالمي: -1

الدين يف د كلمة "دين" ك ك كر يقوؿ عزمي بشارة يف كتابو الدين كالعلمانية بعد أف يعدد رقميا 
يت "مقدس"ك"قدس" حىت كلو كردت ملكمرة، أنو ال توجد  ( 55طبسة كطبسوف ) القرآف كبو

عيسى أك حديث اهلل مع  ةو نبفإهنا مل ترد إال يف إطار عبارة "الركح القدس" يف سياقات ذكر 
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 .03ص  ،1441 ،1ط ،لبناف، دار عطية للنشرؿبمد أركوف، نافذة على اإلسالـ، ترصبة صباح اعبهيم،  -

2
 .118ص، 8333، 0ط ،اؼبغرب ، الدار البيضاء ،اؼبركز الثقايف العريب ،اػبطاب كالتأكيلأبو زيد نصر حامد،  -

3
 .58ص ،1441 ،0ط ،بَتكتأركوف ؿبمد العلمنة كالدين، اإلسالـ اؼبسيحية الغرب، ترصبة ىاشم صاحل، دار الساقي،  -
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غَت  ، 4يةتتوراالموسى كشعبو فيما يتعلق باألرض اؼبقدسة كالوادم اؼبقدس كغَتىا من قصص 
ُت ؤمنأف ىذا ال يعٍت على اإلطالؽ عدـ كجوده كمعٌت لو حضور كرىبة عند اؼبؤمنُت كغَت اؼب

سلفنا، ال تعدك الديانة إال أف تكوف تدبَت للمقدس كإدارتو ك بالسعي إىل إرسائو ذبعل أفكما ،
نساف اؼبتدين ال و مَتسيا الياد بأف اإلنع ربما يعىو منو يتأس يف نظاـ الدنيوم كالعادم، ك 

 5ال يف عامل مشبع بالقداسة، رغم عدـ امتالكو للحرية يف اختيار اؼبكاف اؼبقدسإيستطيع العيش 
توضيح فقط كية ،أك يف قالب الوحي االىي،ك جتماعية دينركؼ تارىبية اظألف ذلك ىبضع ل، 

ة كحىت ال ندخل يف متاىات اصطالحية فحينما نقوؿ اؼبقدس النريد فصلها عن مقول
 القداسة،لذلك قيل إف شبرة اغبياة الدينية ىي القداسة.

ة يف ضيسجل اؼبقدس اإلسالميبكل أشكالو كتنوعاتو كمفاىيمو حضورا لدل أكساط عري
بل  ،ت الكبَتة اليت غبقت هبا خالؿ كل ىذه القركفراغم التطو ر  تمعات اإلسالمية اؼبعاصرة،اجمل

و على نفسو قعو كتقو باين تفتح الدين اإلسالمي كارتإهنا تقبل عليو بكل نبة كسركر،على الرغم م
المي األكىل سبكن يف ػدس اإلسػراءه لفهم األشياء تظل ميزة اؼبقثيف بعض اغباالت،فمهما كاف 

، حىت أننا يبكن أف نذىب مع القوؿ بأف قوتو  6فقيةاألودية ك ػالعم بيتوككذا ترات تووحركيتهيكدينام
ل طقوس كشعائر ػأخذ شكػادم،أم عندما يػعالادم، بل ؼبا يتحوؿ إىل ػليست يف غَت الع

فهمها ال يكوف من ، ك سبارس،أضف إىل ذلك التجربة الدينية اليت تعٍت بشكل ما ذبربة القداسة
تهاأم لكوهنا شعورية ال عقالنية،فغالبا ما كتب عنها أكتوأدلف كأكرد كصفها الرائع يعاد زاكية ال
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 ،اؼبركز العريب للبحث كالدراسات السياسية ،بَتكت ،الدين كالتدين ،اعبزء األكؿ ،الدين كالعلمانية يف سياؽ تارىبي، بشارة عزمي -
 .133ص،3112 ،1ط

5
 .03ص،1988 ،1، طسوريا، دار دمشق للطباعة كالنشر، ترصبة عبد اؽبادم عباس ،اؼبقدس كاؼبدنسمرسيا الياد،  -

6
 .08ص،2005 ،1ط ،اؼبغرب ،دار توبقاؿ للنشر دس اإلسالمي،اؼبق ،الزاىي نور الدين -
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ؼبقدسة اليت تصف كلوج الرسل عملية التعرؼ إىل اؼبقدس كجها لوجو،من يف كثَت من الكتب ا
 . 7جبل سيناء إىل غار حراء

اؼبقدس كجعل ؿبوره حوؿ  نوحينما نتكلم عن اؼبقدس اإلسالمي، ففي الغالب نتكلم عن عقل 
 تعارضو مع الدنيومباهلل من قبل اإلسالـ بناء على سبيز جوزيف شلهود متجاكزا تعريف اؼبقدس 

، بيث ره يف شكلُت الطيب كاػبظهه، مؤكدا على سبءفقط، إىل ذباىل طبيعة القوة اليت توجد كرا
لهود إليو كذلك ىو ضركرة التميز بُت اؼبقدس كالوالية يف الثقافة الذم يدعو يوسف شك 

اىر طيف نفس الوقت كال من ال فإذا كاف اؼبقدس يعانق لدين،لربا أف اؼبقدس فبايز عاإلسالمية ،م
ل اؼبقدس عبارة عن ظُت يحكبو الوالية أك القداسة دبا ىي طهارة،يف  إف الدين موجولدنس،فكا

اؿ مغناطيسي يبارس اعباذبية اليت عمل اإلسالـ على توجيهها جدبهة يطاقة غامضة شب
 قى،كمفهـو اهلل ىو ليس ذلك الكائن األعلى الذم خلق الكوف مث انسحب منو،ليب8كبواهلل

 . 9َت ؾبراهيكف أف تكوف لو يد يف توجيهو كتغمنبعيد دعليو  تفرجام

 ُتَتكس معلصلحة خاصة ألم أكدبعدـ ارتباطو  ن يفملمقدس اإلسالمي يكلة قيقإف الركح اغب
كأخالؽ جامدة،من خالؿ   هال يف ذبريد حيويتو أك سلطة دنيوية ،تتجلى رسالتو الدينية يف

 "الدائم" الةغالب صور الرة الضمَت فهو يأخذ يف تنشيطو باإليباف ككذلك األعماؿ الطاىرة كطها
تقبل النهائي دكمباشك أك برىاف، فاهلل كاحد أحد، كالرسل ىم من القبوؿ ك الي بظألنو ح اؼبتغَت

 ،نقلو الوحي، كال ىبضع لقداسة فبيزة أم من الكتب السماكية كما لكتاب اؼبسلمُت"القرآف"
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 .138-131ص السابق،اؼبرجع،عزمي بشارة -

8
 .131ص ،1552، 1، طبَتكت ،دار الطليعة ،بٌت اؼبقدس عند العرب قبل اإلسالـ كبعدهشلحد يوسف،  -

9
   ،كزارة الثقافة ،دراسة اعبزائرو أعالمو، نشأة التصوؼ الفلسفي يف اؼبغرب اإلسالمي الوسيط اذباىاتو مدارس ،ضبيدم طبيسي -

 .32ص ، 8332



 يف العامل اإلسالمي الزوايا والطرق الصوفية   الفصل الثاني 

79 
 

قد كاجهت يف كقت مبكر جدا  -عموما–مية لذا كاف من الطبيعي أف تكوف الثقافة اإلسال
 . 10ضركرة فهم النصوص اؼبقدسة ك السعي إىل تأكيلها

زيل، ففي العصر نة فإنو متعدد عند التيشريعتة كاليدائكاف اإلسالـ كاحد يف أصولو العق  ئنكل
م على بناء اإلنساف، كيف العصر اؼبدين ركز على بناء السلطانونبا عاؼبكي ركز الرسوؿ صل

، كلقد مثل الصحابة صػفوة العاؼبة مدخالف أساسياف لبناء العمراف خالؿ القركف الالحقةكبناء ال
 ثقفالكبار كأيب بكر كعمر كعلي كابن عباس كغَتىم رضواف اهلل عليهم اعبيل األكؿ من "اؼب

دكف تنزيل يتأثر المث إف  ، 11ة اإلسالميةثقفاالسًتاتيجي اإلسالمي كاػبمَتة األكىل للصفوةاؼب
طابع  باؼبطبوعة  جتماعي اإلسالميشك بالواقع اغبضارم فبا يًتتب عليو صور من العمراف اال

من حيث التقدـ أك التتخلف أك من حيث االنفتاح أك ك  تحضرال ة أكك بداال كل ؾبتمع من حيث
 . 12ؽالغاالن

بالغيب كبُت كج بُت اإليباف زااإلسالـ كمنذ أكؿ يـو لدل اؼبسلمُت ثقافة عقالنية ت ىلقد أرس 
الدعوة إىل احًتاـ نظاـ األسباب كاؼبسببات كاحًتاـ قواعد العقل،كيبقى دكما مقدسا حىت قلنا 

ردية ، بل هبب ففقط يف اغبياة اػباصة ال حصرهعنو أنو دين اجتماعي أك دين ؾبتمع،كاليبكن 
نهاية لاألنو يف ، ذسكي أكصويف طرقي و رتأمع اآلخرين،ربت أم شكل كاف  توأف تتم فبارس

 ة مقدسة.الػسكر  قدسمابع من كتاب نتو ألنو يقدسبيبقى ؿباط 
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 .20ص ،8332 ، دار اعبنوب للنشر، تونس،اإلنساف يف اإلسالـبوحديبة عبد الوىاب،  -

11
 ،مؤسسة االنتشار العريب ،لبناف، –مدخل لدراسة عوامل االكبطاط كبواعث النهضة –يف نظرية اإلصالح الثقايف ؿبمد يتيم،  -
 .18ص،2012 ،1ط

12
 .80صنفس اؼبرجع،  -
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 اإلسالم واحد متعدد المذاهب:-8

حدىا، ألهنا انطلقت من مصدر ال يقتصر أم مذىب أك فرقة على سبثيل اإلسالـ كحده أك لو 
اؼبذاىب ك رؽ  ػىو اإلسالـ اغبي دبا احتول من عقيدة كثقافة كحضارة، كما ظهور الف كحيد

ة على كل االحتماالت كالتأكيالت، لذلك تقتضي منا حو تو الدينية اؼبفصوصة إال لغٌت نتعدداؼب
سساتو كتارىبو كتوجهاتو كاألىم من كل ىذا مؤ معرفة اإلسالـ كأم معرفة لدين آخر، دراسة 

كإف شئنا التدقيق كيف يبكنو أف يًتصبو)اإليباف الديٍت( على أرض ،أ 13ماذا يعنيو للمؤمنُت؟
إف كاف للفطرة دكر مهم ك معريف ال فطرم  يقُت اقع، دكمبا خوؼ ك تردد، ككذلك عن طريق الو 

يف تسهيل األمور عليو، شريطة أف ال يضع عليو "حصارا ذاتيا" أك ما يعرؼ باالنغالؽ ، أماـ 
 حرك شباؼبناقشات كال جمفتوح،فالتاريخ التأكيلي لإلسالـ يع نعيدك  ركر ننص ديٍت إسالمي 

لقدسيُت من لدف اهلل،كإمبا يرسل  -يف اإلسالـ –على ىذه النصوص، ك ال كجود كالتعاليق 
يف مصَت  -مباشرة–يبهدكف السبيل كوبملوف اآليات ك ال يتدخل اهلل  ةرسال أم ؾبرد ىدا

 .14اإلنساف لكنو هبدد الرسالة بانتظاـ أك يوحي إليو ببعض أعمالو،فهو يهدم الناس باستمرار

اجتماعية أك ة سواء كانت سياسية  يشركعاؼبلقد مثل اإلسالـ اإلطارالذم تنظم فيو كل أشكاؿ 
"أف اإلسالـ يفرض شركطا بنيقوؿ غوستاؼ فوف غرك ، أك فكرية، كإف كاف يفرض شركطا  ـو

على ؾبمل حياة اؼبؤمن كأفكاره، فليس ىناؾ أم شيء مهما كاف صغَتا أك شتخصيا أك خاصا 
درة على ػذلك صبع اؼبسلم دائما بُت الق"لفضيكي، سة"ظيم من قبل إرادة مقدتحق التنسيك إال 

،كعلى فرض صحة 15األجنبية  ردد يف االعًتاؼ بأصوؽباػتقبل عناصر أجنبية مع شيء من الت
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 .881ص، اجملتمع العريب اؼبعاصر، مرجع سابق، حليم بركات-

14
 .01-03صعبد الوىاب بوحديبة، اإلنساف يف اإلسالـ، مرجع سابق،  -

15
 .885ص، اجملتمع العريب اؼبعاصر، مرجع سابق، حليم بركات -
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يا، عرب عنو ذلك الصراع القد م بُت اإلسالـ كالديانات ىبىذا الكالـ األخَت الذم لو ما يربره تار 
يا ىو ما يسميو اؼبسلمُت" اؼبعاملة باؼبثل"،حيث مل يعًتؼ غَت اؼبسلمُت بالدكر عرفماألخرل،أما 

نساؽ كراء ىذه نللظاىرة اإلسالمية على مدار قركف من الزمن،كحىت ال  ستمولوجيباال
احملاكاتسنحاكؿ الًتكيز ىنا على ما شهده اإلسالـ من تفرع يف اؼبذاىب ك الفرقبعضها آزر 

بلها قككفر البعض،كلكن يف النهاية االختالؼ طبيعة بشرية  ادلبعض، ك بعضها اآلخرع
نظر ب-نا على ذكرىا آنفا،كأسباب أخرل تتعدد،كلعل نقطة البدء جئاإلسالـ لألسباب اليت 

السنة باألمر أىل عد أف رضي ببدأت مع هناية عصر اػبالفة الراشدة، -الكثَت من الباحثُت
ة ئماقـ، حيث اعًتفوا بالسلطة ال111رم يف عاـ و نصر األمويُت العسكفالواقع الذم خل

فعندما استوىل ، ة عمماىُت مع الفكرة القائلة اغبكومة الظاؼبة خَت من الفوضى اؼبتمآنذاؾ م
األمويوف على السلطة عدىم بعض اؼبسلمُت ملوكا ال خلفاء للرسوؿ، لقد استتخدموا يف الواقع 

 .16القوة ك ليس إجراءات التربير الشرعي

ين اإلسالميفي حبث أكاديبي ىبضع الدعلينا ىنا تتبع كل اؼبراحل التارىبية اليت مرهبا  يتعذر
قتضى اؼبنهجية الصارمة، ككذلك للزمن األكاديبي الذم ال يفوؽ يف الكثَت طبس ؼب

 ُتتهمسنوات،فحىت لو أردنا أف نقتصرحديثنا عن الفرؽ الكالميةكاؼبذاىب اليت عرفها سنكوف م
إشارات دالة ؽبا معٌت كسوؼ ك  تصارااحًتاما للمنهجية،خسنجعل يف كالمنا ابالتقصَت، لذلك 

الت الن تكوف كإشارة "قف" يف صحراء قاحلة ال سبر هبا أية عربة كال حافلةكبعيدا عن السج
الكالمية كالدفاعات اؼبعهودة بُت الفرؽ، فلقد ألف عدد كبَت من علماء اإلسالـ القدامى كتبا 

ك اؼبلل ك النحل اإلسالمية ك غَت اإلسالمية، اليت ال تعدك ؾبرد كجهات  عن الفرؽ ك اؼبذاىب
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 .134ص ،مرجع سابقأركوف ؿبمد، نافذة على اإلسالـ،  -
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أيديولوجية، ناىيك عن قد تكوف بأسباب صراعات سياسية ك  اليتك  الـ،ػنظر ـبتلفة يف فهم اإلس
 التفاسَت كاالجتهادات كالتأكيل.

نيب ؿبمد تشَتجل اؼبصادر التارىبية أف أكؿ اختالؼ كقع بُت اؼبسلمُت حدث بعد كفاة ال 
)ص(،كمل يكن اختالفا عقائدياكال حىت اجتماعيا،قد يكوف أقرب إىل السياسيأم حوؿ من هبب 

ما عرؼ بسقيفة بٍت كىو  كجذب دأف يتوىل رئاسة الدكلة،كانتهى األمر يف ىذا أليب بكر بعد ش
اإلسالـ ىل فريقي كبَت إتعرؼ األحداث بعد ذلك أكرب انقساـ  ل ساعدىوالقصة تارىبيا معركفة،

منهما كل الركافد األخرل اليت سبثل  تين تفرعذالكبَتين الشيعة كالسنة، الل هنرهي كرافدم رئيسال
 . 17اؼبذاىب ك الفرؽ اإلسالمية اغبية الباقية ليومنا ىذا

 اإلسالم الصوفي: -3

لة مستحدثةبل كصفة ك ملسنا ىنا بصدد اغبديث عن اإلسالـ الصويف ككأنو ديانة جديدةأك 
دا تعباعتقادا ك ك يزه فهما كتصورا  سبة صوفية ظاىرة طبغبصبغاص -كىو كاحد-إلسالـت عن

كسلوكا، فهو ال يبكنو أف ىبرج عن أصوؿ ك قواعد اإلسالـ، فما نرـك إليو ىو استكشاؼ 
ليا يف جعل اإلسالـ معك وفية لإلسالـ كمظاىر اجتهاد أصحاهبا نظريا  صخصائص الرؤية ال

ن الدراسات العربية مك دليل ذلك الكم اؽبائل  -إىل حد ما –، كىو ما حصل 18ا صوفياندي
كبكل اللغات أيضا، كبعيدا عن مدل عمقها أك سطحيتها حيث ىناؾ من  يةقكاالستشرا

 الدراسات من ربمل نتائجها يف مقدماهتا، نقصد مقدمة ىذه البحوث أك الدراسات.
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 ،سوريا، األكائل للنشر كالتوزيع، التوزع اعبغرايفبدايات، النشأة، التاريخ، العقيدة، اؼبذاىب اإلسالمية منذ الالفرؽ ك ، سعد رستم -
 .81ص، 8335، 0ط

18
 .35ص، مرجع سابق، إسالـ اؼبتصوفةبن الطيب ؿبمد،  -
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بواسطة الفكر التأملي اؼبشاكل اػبطرة اليت يطرحها تواجد  اكلئن حاكؿ الفالسفة أف وبلو 
ة العقل اليت ال يلفلسفةاإلسالمية على شرعااالالىي كاإلنساين، كابن رشد الذم أراد تتويج 

إلنساف للتفكَت يف اؼبثل األعلى" ؤكا إىل سبل مغايرة سباما كاة عبفصو تجداؿ فيها ،فإف اؼب
، غَت أف 19ات الزىد كما فعل ابن عريب أك اعبيلينقاتير تطو إىل  لبلوغ ذلك االكامل" كسعو 

أف اإلسالـ الصويف ظل منعزال عقيما فاقدا إال  اتنقاتىناؾ من يرل بالرغم من كل ىذه ال
سواء على مستول  نفسو يف ظل التحوالت الكربلللمبادرة، أك دبعٌت أصح مل يستطع ذبديد 

ة الصوفية، لغيف الزمة اليكمن  -لباحثُتيف نظر بعض ا -الفكرأك العقيدة، قد يكوف ىذا
-يباء كالتعقيد اللغوماليت ىي عند اؼبتصوفة لغة خاصة يف التعبَت عن مواجيدىم، تتميز باإل

صوغوف أفكارىم يف ي، ك كأهنم 20نصها كىم كاىمتلإلبقاء على أسرارىم بكرا ال يق -تعمدا
 م مقدسة ال جداؿ حوؽبا.يقانأ

ؤية الصوفية لن تكوف انعكاسا مرآكيا للواقع بل ستتجاكزه، كيبكن ر الفإذا كاف اغباؿ كذلك، فإف 
خ اؼبتصوؼ لينس فيها أف تتجاكز الوعي نفسو، إهنا نوع من عملية خلق جديد ؽبذا الواقع

الدين معطاة أمور يقر بأف من ، رغم أف ىناؾ منهم 21عن موركثو الثقايف كاالجتماعي
حسي  بعض األشتخاص بوجو خاص لديهم إدراؾ أفكاليقُت هبا مباشر،كيذىب بعضهم إىل 

اإلدراؾ احملسوس بالعامل اؼبادم، حىت أف  -عندىم–باهلل، كباألمور االالىية تشبو إىل حد ما 
إىل عدـ  ةىناؾ منهم من سبادل،فقد ظهرت عند بعض الصوفية كما ىبربنا آدـ متز نزعة قديب
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 .94صابق، مرجع سعبد الوىاب بوحديبة، اإلنساف يف اإلسالـ،  -

20
 .54ص،  8334بن بريكة ؿبمد، اؼبدخل إىل التصوؼ اإلسالمي، اعبزائر، دار اغبكمة،  -

21
 .32ص السابق،اؼبرجع ضبيدم طبيسي،  -
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ت دبذاىب ثر بأف مذاىب الصوفية تأ يرلك الالمباالة بكل مايف ىذه الدنيا حىت بالشريعة  
 .22ل ك اؼبناىجػػزلة حيث أخذكا عنهم اؼبسائػاؼبعت مااؼبتكلمُت السي

يتأسس اإلسالـ الصويف على قاعدة زىدية ال بد منها لالرتقاء إىل الصفة الصوفية 
 وع من الدين اإلسالمي ككل، خاصة يف مصدرييشجبتهذه الصبغة كاف هباصطباغك 

بعض الصحابة كاستمر بعدىم  دكالسنة، كما التيار الزىدم الذم ظهر عنالقرآف  األساسُت
إال نواة لتجارب صوفيةعمقت الشعور الديٍت ككثقت اؼبعتقد الديٍت، فال شك يف أف ىذا 

ىو  -يت شرحها الحقاأسي-الزىد الذم لو أسباب كثَتة سياسية كاجتماعية كاقتصادية 
يبكن أف يكوف زىد من دكف مع أنو  دكف زىد،ة الضركرية للتصوؼ، فال تصوؼ من ماؼبقد

 . 23تصوؼ

 :حقيقة التصوف اإلسالمي -4

اليت  ، كثَتةالكاف التصوؼ اإلسالمي ىو أحد أشكاؽبا كذبلياهتا ،التصوؼ نزعة إنسانية عامة 
كقد عد من أبرز اغبركات ، ال تكاد زبلوا منها أم ثقافة إنسانية دينية كانت أك غَت دينية 

بدأ كتجربة خاصة فردية يعيشها الصويف أك  ، تاريخ الفكر العريب اإلسالميالفكرية يف 
الؿ" حوؿ كصف ىذه التجربة " ضيقوؿ أبو حامد الغزايل يف كتابو" اؼبنقذ من ال، اؼبتصوؼ

بل بالذكؽ كاغباؿ كتبدؿ ، لتعلم باكظهر يل أف أخص خواصهم ما ال يبكن الوصوؿ إليو 
كبُت ، ع كأسباهباكشركطهابد الشحعلم اإلنساف حاؿ الصحة ك الصفات فكم من الفرؽ بُت أف ي
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دار الكتاب سالمية يف القرف الرابع اؽبجرم، ترصبة ؿبمد عبد اؽبادم أبو ريدة، اجمللد الثاين، بَتكت، اغبضارة اإل ،آدـ متز -
 .09ص ، 5ط، العريب

23
 .14ص، اؼبرجع السابق، لطيب ؿبمدبن ا -
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فعلمت  ...كبُت أف يكوف سكرانا،  عرؼ حد السكرػكبُت أف ي،  عانابأف يكوف صحيحا كش
 " .24يقينا أهنم أرباب أحواؿ ال أصحاب أقواؿ

ليس يف استطاعتنا أف كبيط إحاطة شاملة بالتصوؼ اإلسالمي يف فصل أك فصلُت خاصة 
ناىيك  ، لم حجماؼبؤلفات اليت أقبزت حولو كاستحالة إدراؾ جوانبو كلها إدراكا تاماككبن نع

كإنتاج ذاتو باستمرار ال بشكل كاحد كلكن بأشكاؿ ـبتلفة متشاهبة حينا  ا نياتوعن تارىب
نقصد مثال حينما أصبح ؾبموعة من الطقوسوكذلك ما ارتبط بو من  ، كمتباينة يف أحايُت أخرل

ألزمنة كأمكنة  -ال هنائي -ككفق ىذا التصور سنضطر إىل عبور ، دات كفبارساتمفاىيم كمعتق
 .ىذا العامل الوجداين الذم استطاع أف يتحوؿ من ؾبرد ذبارب ذاتية إىل علم ديٍت قائم بذاتو 

ليس كما ىو اغباؿ اآلف ، من الطبيعي جدا مع ظهور اإلسالـ أف يكوف الًتاث ديٍت فيو  فتيا 
دينية ال يف الذه الظاىرة ؽبتمثل يف األساس بنوعية اغبراؾ اؼبتسارع ،ت كمتعددةألسباب عديدة 

فلقد جاء باعتباره اغبلقة  ، ظومة األفعاؿ كالسلوكياتػمنظومتها الفكرية كحسب بل حىت يف من
اػباسبة يف سلسلة الرساالت السماكية اليت كانت حلقات ذبديد للدين اإلؽبي كللشرائع اإلؽبية 

 .25م الرساالتمبتعدد كتطور كاختالؼ أ اؼبتعددة

فهو ، بوجو عاـ ال وبتاج منا الدين اإلسالمي الربىنة على انتشاره كشدة ظهوره كقوة حضوره 
فلقد ظهرت معو ركح غبياة صباعية  ، ظاىرة عميقة اعبذكر داخل الذات الفردية كاالجتماع العاـ

أتاحت لإلسالـ  ، كىو يف اغبقيقة مل يكن إال عودة ؿ" الدين األصلي" دين إبراىيم ، جديدة

                                                           
24

 . 122-123ص ،1532، 4، طبَتكت ، دار األندلس،اؼبنقذ من الضالؿ ،الغزايل أبو حامد -

25
 .10ص ،القاىرة ،دار الشرؽ األكسط ،أزمة الفكر اإلسالمي اؼبعاصر ،ؿبمد عمارة -
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ال ىذا األخَت الذم قد  ، 26أف يتكوف بعبارات بسيطة كيف نفس الوقت أف يولد أظبى تصوؼ
 .لية اؼبتألقةااإلسالـ يف مشولو كظبوه كركحو العإال –يف حد ذاتو –يكوف 

لو ،  يكن غريبا عن كسطو كما كقع للمسيحية يف أكركبا نشأ اإلسالـ يف أحضاف ؾبتمعهومل 
لتقديس لأيضا كظاىرة دينية انتقلت من موضوع  وىو أيضا فكره الديٍت اػباص بو منذ ظهور ى

 بل إىل موضوع للبحث ليس يف سياؽ الذم يتحرؾ فيو كىو شاسع -رغم عدـ زبليو عنو يوما–
لقدرة يف خلق اجملموعات كتكوين الركابط بشكل دقيق يف اؼبمارسات اؼبرتبطة بو كتلك ا

 يضفي على اغبياةلخلق تضامن كطيد بُت أفراد اجملموعة  إىلاالجتماعية يهدؼ من خالؽبا 
يسية رب بصورة رئعشرؽ جيب أف كلمة إسالـ  تستيعتقد اؼب، اإلنسانية "اؼبعٌت الذم تنشده"

 .27يف الدنيا أم بوصفو نظاما غبياة الناس، عن تصور اغبياة تصورا دينيا

6 : 

كنا أشرنا فيما سبق إىل مفهـو التصوؼ عند بعض اجملتمعات ذات الديانات السماكية 
تتبع صَتكرتو التارىبية كاالجتماعية -قدر اؼبستطاع-كحاكلنا  ، أك حىت اليت ليست ؽبا دين

عن التصوؼ اإلسالميالذم   أثرنا أف نضع فصال كامال، لذلك كطبيعة النسق االجتماعي ككل 
قد تكوف مثال يف شكل صيحة -اجملتمع اإلسالمي-ة من ؿبيطوعكاف استجابة غباجة ناب

احتجاج أك عبارة عن احتجاج أخالقي يف كجو االكبراؼ عن العقيدةكاالنغماس يف عامل  
كسلم كعهد عهد النيب صلى اهلل عليو  ،سالف عهده  المي إىلػاؼبادياهتدفو العودة باجملتمع اإلس
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 .313ص، 1541،دمشق  ،دار دمشق للطباعة كالنشر ، ترصبة ذكقاف قرقوط، نداء إىل األحياءركجيو،  مغار كد -
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 .022-023ص ،3،1531ط  ،اعبزائر ،اؼبكتبة الوطنية للنشر كالتوزيع، الفكر األخالقي عند ابن خلدكفعبد اهلل شريط،  -
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لكن عن  ،ما أخذنا التصوؼ عن القيل كالقاؿ"اػبلفاء الراشدين فلقد قاؿ اعبنيد يف رسائلو 
 .28"اعبوع كترؾ الدنيا كقطع اؼبألوفات كاؼبستحسنات

ره يف اؼبصادر ذلقد كاف للعامل الديٍت أثر  مهم  يف نشأة اإلسالـ الصويف ففضال عن ذب
بعض الصحابة كاستمر بعدىم   دالزىدم الذم ظهر عن عبدمفإف التيار الت،  اإلسالمية األكىل

تلك ، الديٍت كتوثيق اؼبعتقد اإليباين كاف النواة األكىل لتجارب صوفية عملت على تعميق الشعور
 ةلو يف نشأ دكاف دعما نظريا سن،   للتصوؼ أاؼبسانبة يف التشجيع على السلوؾ الزىدم اؼبهي

ىكذا ، بلفظ اإلحساف)ص( اف كاإلسالـ عرب عنو الرسوؿ فهم صويف للدين يتجاكز درجيت اإليب
لنا أف نشأة اإلسالـ الصويف تعود يف أصلها إىل ما يف اإلسالـ ذاتو من دكاع شجعت عليو  يبُت

 .29كبواعث سانبت يف انبعاثو

بل ىناؾ  -مع أنبيتو-عامل كاحد أف يكوف سببا يف ظهور أك نشأة ظاىرة ما لوحدهلال يبكن 
ىذه ، كمن بُت ظم الكتب اليت تناكلت اإلسالـ الصويفػيف مع هكىذا ما كجدنا ، عوامل أخرل

السلطة اغباكمة اليت أصبحت ذبرم  يف فسادثل باألساس سبالذم  العامل السياسي، العوامل
،كما ال نقوؿ ىذالتعليل ظهور حركة دينية أخذت قسطا كبَتا من الدراسة ، اجملوفك ة تعكراء اؼب

خاصة ككبن نعلم  ة ،لنشأسببا يف ا فساد اغبكاـ طبعا مع بعض االستثناءاتال يبكن أف يكوف 
كانوا لو قدحيو كاعتربكه فكرا خرافيا كحركة   ، دحيو كاؼبدافعُت عنواأف التصوؼ بقدر ما كاف لو م

 .ىستَتية 

أف تساىم يف ف أاستطاعت  ، كما أف اتساع رقعة الدكلة اإلسالمية بفضل الفتوحات الكثَتة
شكل ثقافة خاصة هبا تكاف من الطبيعي أف   ، غبضارة إنسانية أىم ميزة فيها حرية الفكرتؤسس 
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 . 24صبن سامل ضبيش، اؼبرجع السابق، -
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 .13-12صؿبمد بن الطيب، اؼبرجع السابق،  -



 يف العامل اإلسالمي الزوايا والطرق الصوفية   الفصل الثاني 

88 
 

ضركرة فهم النصوص اؼبقدسة كالسعي إىل  اكاجهت يف كقت مبكر جدىي ثقافة إسالمية 
اسية كالدينية ػالسي اركفهظظهرت فيها ظواىر ال يبكن فهمها إال يف ضوء ، 30تأكيلها 

 مليئة بعشرات التنويعات. -الظواىرفيها  -وف ػكاليت قد تك ، كاالقتصادية كاالجتماعية

 بتتسر  أف ىذا االتساع للدكلة اإلسالميةظبح لكثَت من العادات كالتقاليد الغريبة عن اإلسالـ
ىذا االمتزاج بتعاليم كثقافات أدياف  ا ،لثقافتو اليت كانت قارة يف حدكد بيئة صحراكية نشأ فيه

، تدرهبيا عن الكثَت من أمور الدينالذين بدؤكا يتتخلوف  ،ة اؼبسلمُتأخرىأثر كثَتا يف ثقاف
كبعد أف كاف الشعور  ،كالتماطل عن أداء الفرائض كالعباداتواإلقباؿ على الشهوات كاللذات

من خالؿ التفاكت بُت الغٍت  ،موجود أصبح ينمو بشكل رىيب ي يف ىذا اجملتمع غَتقالطب
كىذا ما كاف قد حذر منو  ،اعي كالتنافس على الدنيا كأمورىكالفقَت أدل يف النهاية إىل الس
تبسط  فكاهلل ما الفقر أخشى عليكم كلكن أخشى عليكم أ"  -رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 ."31كتلهكم كما أؽبتهم ىانافسو تسطت على من قبلكم فتنافسوىا كما بعليكم الدنيا كما 

ا اإلسالمية عثماف ابن عفاف  تداعيات غَت مروبة عليهكاف ؼبقتل اػبليفة الثالث للدكلة 
فنت داخلية كثَتة بدأت بُت أنصار علي كمعاكية انتهت اضطراب سياسي ك ذنت بظهور ،آ

منها أصبحت اػبالفة كراثية أك بالتعبَت ،  بتشكيل دكلة إسالمية جديدة ىي الدكلة األموية
آثر فيها  ، ةفرؽ إسالمية متعدد بعاث انؿبصورا يف أسرة كاحدة أدل إىل اعضد ملكا اػبلدكين

كالزىد يف ، بعض اؼبسلمُت حياة العزلة كالعبادة كالدعوة إىل ؿببة اهلل بكل ما للكلمة من معٌت 
 " كما فعل عبد اهلل بن عمر كآخركف. الفتنة"الدنيا كرد فعل غايتو االبتعاد عن 
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 .32صنساف يف اإلسالـ، مرجع سابق، عبد الوىاب بوحديبة، اإل -

31
-11ص ،3113،  3ط  ، دار الكتب بَتكتألنصار، ضبط النص ؿبمود حسن البتخارم أبو عبد اهلل، صحيح البتخارم،  -
30. 
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فت شكل البجملتمع اإلسالمي كل ىذه الظركؼ اإلسالمية كغَتىا جعلت الثراء يظهر يف ا
على نشأة  ركمنو خلقت ظركؼ اقتصادية كاف ؽبا آثا ،النتباه جعل ىناؾ تفاكت طبيعي ل

كعدـ قدرتو على  السيما عندما يرل اؼبعدـ اؼباؿ كالنعمة يف يد غَته يشعر باغبرماف ، التصوؼ
إف  ف مواساة لنفسو أحد ىذه اؼبال ذات ، التصوؼ يو قد يكوفيلجأ إلربصيلو فيبحث عن مالذ 

 .32م اآلخرةيم الدنيافلعلو يظفر بنعيكاف حـر من نع

من العوامل تفاعلت  ةىكذا نرل أف نشأة التصوؼ كانت نتيجة ؾبموع ، عود على بدء
ة دينية أصيلة كر حك  -كىنا هبب التشديد -اعبدير بالذكر أف التصوؼ، ك  كتواصلت فيما بينها

تطور للمنحٌت الزىدم اليت اعتربتكحركة سياسية يف طرحها انت حركة كيف اجملتمع اإلسالمي  
كىو ما عرب عنو اؼبستشرؽ اجملرم " احتجاج"أخذ شكل ، عندما فهم على أنو اؼبباشر
غَت ، أما يف طرحو  33هَت يف أف اؼبيل إىل الزىد كاف مرتبطا بالثورة على السلطة القائمةسغولدت

ربدد بو موقفا ، يف فهم النصوص الدينية اإلسالمية اؼبباشر كاف يف اعبانب الفكرم الذم ذبلى 
مث رؤية مكاف اإلنساف يف الوجود على كبو جديد  ،الشريعة اإلسالمية كالنبوة كاإلمامة منجديدا 

 أيضا.

أف يعترب الزىد دبثابة األب الشرعي للتصوؼ سبثل يف ، كاف من الطبيعي كاغباؿ كذلك 
رفها صاألكضاع االجتماعية كالسياسية كما ت لر جملالصريح  مضموف أساسي ىو موقف الرفض

شاط االجتماعي نكاالنقطاع عن فبارسة كل نشاط يف كل ؾباالت ال ، السلطة األموية اؼبسيطرة
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 .03ص ، 1،1552ط، دمشق، دار الفكر ،ربقيق ؿبمد اغبافظ ،شفاء السائل كهتذيب اؼبسائل ابن خلدكف، -

33
 ،اجمللد الثالث ،-إخواف الصفا –التصوؼ –تبلور الفلسفة -النزعات اؼبادية يف الفلسفة العربية اإلسالمية  ،مركة حسُت -

 . 323-321ص،2002، دار الفارايب، بَتكت
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يش مع قهر النفس كحرماهنا من كل مشتهيات الع،  الشعائر الدينية كحدىا ةكالتفرغ للممارس
 .34كاستشعار اغبزف كالقلق الدائم يف عواقب الذنوب

غَت أنو يبقى للزىد  ، كعلى الرغم من صعوبة ربديد فواصل زمنية بُت حركيت الزىد كالتصوؼ
دكر كبَت يف ظهور علم التصوفمن حيث كونو الطور اعبنيٍت غبركة التصوؼ خالؿ القرف األكؿ 

يشهد ربوال س -التاسع ميالدم- كمع حلوؿ القرف الثالث اؽبجرم ، -السابع ميالدم-اؽبجرم
 ."الصوفية"ىو  رخآيث أصبح يعرؼ الزىاد باسم حب كاضحا

إف ىذه اػبطوط العامة لتطور العالقة العضوية بُت الزىد كالتصوؼ يؤكدىا يف صبلة ما يؤكدىا 
فإف عالقة التحوؿ من الزىد إىل التصوؼ يف ؾباؿ  ، االصطالحي لكلمة التصوؼ رسياؽ التطو 

اؼبصادر ك  منكمالدنيا  ، اؼبصطلح كالتسميةلها يف ؾباؿ مثها عالقة ربوؿ بقاؼبضموف قد س
تتفق على أف مصطلح الصويف أطلق علىكثَتمن  داؼبراجع اؼبتتخصصة يف تاريخ التصوؼ تكا

قبل أف يتحوؿ الزىد دبفهومو األكيل  ، حركة الزىدعلى كما أطلق مصطلح التصوؼ   ، الزىاد
بدأت كجزء من التمهيدات اليت أم أف عالقة التسمية ، إىل التصوؼ دبفهومو النظرم الفلسفي

كل ىذا قبم عن الظركؼ اليت عاشها اجملتمع اإلسالمي ،   35تكونت خالؽبا عالقة اؼبضموف 
 عرب مراحل متعاقبة من تطوره.

يرجع ذلك باألساس  ، ؿبل خالؼ بُت العلماء ك الباحثُت وأما عن مبدأ نشأة التصوؼ فإن
زعُت يف أطراؼ البالدكال تربطهم أم رابطة كال ذبمعهم هم كانوا أفرادا مو ئإىل أف الصوفية يف مبد

القرف الثاين اؽبجرم شهد  منكمع ذلك تشَت بعض اؼبصادر إىل أف النصف الثاين  ، مؤسسة

                                                           
  11-10صحسُت مركة، اؼبرجع السابق،  -34
35

 . 22ص نفس اؼبرجع،--
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دة من ؼبمث شاع استعمالو بعد ذلك  ، ُت يف أكؿ األمرنىذا االسم التصوؼ على أفراد معي
 .36الزمن

كىو ما يذىب إليو أيضا  ، ة القرف الثاين كما بعدهرجع ابن خلدكف نشأة التصوؼ إىل هنايي  
كاف علينا االنتظار حىت بزكغ القرف الثالث ىجرم ففي ىذا العصر ،  امر تالباحث عارؼ 

كتقريبا نفس اغبديث عن ، 37ظهرت دعوة التصوؼ إىل الوجودكأخذت تغزك اجملتمع اإلسالمي
زبـو عند هناية القرف الثاين اؽبجرم يكوف الزىد قد أصبح على " عند حسُت مركة قبده النشأة 

 . 38"ـو فإف ىذا القرف مل يشرؼ على هنايتو حىت كاف قد دفع بالزىد إىل ىذا التتخ ، التصوؼ

كىو ليس ؿبل خالؼ   ( ،التصوؼ)خبالؼ القرف الثاين الذم نشأت فيو اغبركة الصوفية ك   
رؼ على كجو التحديد من بدأ التصوؼ يف األمة فإنو ال يكاد يع ، كبَت بُت  اؼبؤرخُت

 اذلك يرجع يف األساس إىل ظهور طائفة من العباد آثرك  ،اإلسالمية كمن ىو أكؿ متصوؼ 
دم عبالتغلو ستطيع أف نقوؿ أيضا أهنم سبيزكا بالنك  ،العزلة كعدـ االختالط بُت الناس 

ل  جعند  حغَت أف اؼبرج(، لوجدا)سيشهد بعد تطوره شكال آخر ىو اؽبوس الديٍت ، تقادمعإلا
لتصوؼ أف أكؿ لقب صويف كاف أليب ىاشم الكويف الذم عاش يف النصف يف اكتب اؼبؤرخُت 

كعرؼ هبذا اللقب أيضا ؿبمد ابن  ،األكؿ من القرف الثاين للهجرة حسب ركاية القشَتم 
 .39القاسم الصويف ألنو مل يكن يلبس إال الصوؼ األبيض

                                                           
،  ق ، جامعة اؼبملكة العربية السعودية 1411سنة  ،رسالة دكتوراه ،العالقة بُت الشيع كالتصوؼ ،فالح بن إظباعيل بن أضبد -36

 .  87ص  كلية الدعوة كأصوؿ الفقو،
37

 . 110ص ،1550، أيلوؿ 23، العدد ؾبلة الباحث  اإلظباعيلية الباطنية كالصوفية،بُت ،عارؼ تامر-

38
 . 41-40ص السابق، اؼبرجعحسُت مركة،  -

39
 .134ص ، دار اعببل،بَتكت ،1ُت ، جأبو عثماف اعباحظ، البياف كالتبي -
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ف الثاين اؽبجرم لنركز على خواص أىل السنة عندما صاركا يقبلوف ال نذىب بعيدا عن القر 
َتة خاصة بعد الفتوحات على الزىد كالعبادة ؼبا عرفو اجملتمع اإلسالمي من ربوالت كب

 كاختالط اؼبسلمُت بغَتىم من األـ كالشعوب من ـبتلف األجناس كاألدياف.، اإلسالمية

كأف  ،اؼبكاف الذم نشأ فيو كترعرع ىو البصرة ، أف لتصوؼ يف الذا يعترب كثَتا من اؼبؤرخُت 
عامة البصرة ز كإليو يرجع الفضل يف  ق(111-ق33)اإلماـ األكؿ للصوفية ىو اغبسن البصرم

إىل أف ظهر أبو ضبزة الصويف أكؿ اؼبسلمُت ببغداد يف  ،دة طويلة من الزمن ممث الكوفة للتصوؼ 
 اف.كلخكالتقرب على حسب ما يذكر بن  مذىب الصوفية عن صفاء الفكر كالشوؽ كالذكؽ

 يف أكاخر عصر التابعُت حدثت ثالثة أشياء : الرأم"تيمية :  بنيؤكد على ىذا شيخ اإلسالـ ا
ككاف صبهور الكالـ كالتصوؼ يف البصرة  ،فكاف صبهور الرأم يف الكوفة  ، التصوؼ ، الكالـ ،

صل بن عطاء كظهر أضبد بن علي ين ظهر عمر بن عبيد ككاَت كابن س، فإنو بعد موت اغبسن 
ككاف لو كالـ يف  ،تلميذ عبد الواحد بن يزيد تلميذ اغبسن البصرم  ، ق311اؽبجيمي تويف 

اؼبساجد لاللتقاء على  غَت البصرة بيف اإلسالـ درا  ابٍتمكىي أكؿ  ، دكيرة للصوفية كبٌت ،القدر
ككاف أىل اؼبدينة  ، ناءغالإشارة إىل –صار ؽبم حاؿ من السماع كالصوت  -الذكر كالسماع

 .40ىدينفكاف غالبهم ؾباكأما الشاميوف  ،ل عفكالقوؿ الأقرب من ىؤالء يف 

كل ىذه التواريخ اليت أتينا على ذكرىا تدؿ على أف اغبركة الصوفية حركة قديبة بلغت قمتها 
 ،ا ىذاكأصبحت كعقيدة عامة لعمـو اؼبسلمُت إال القليلوما زالت تعيش إىل يومن ،العقائدية

 .ستطيع أف تقوؿ عنها أهنا يف حالة بعث من جديدنك 
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 .11ص ،3114، 3لتصوؼ كالفلسفة اإلسالمية، غزة، ط دراسات يف اصاحل الرقب كؿبمد الشومكي،  -
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شي من علومهم ببدأ اؼبتصوفة بالتصريح  ، كعلى ما تذكره الكتب اليت تناكلت التصوؼ
كىنا دب اػبالؼ مع بعضهم فها ىو اعبنيد يقوؿ  ، الباطنية مع بداية القرف الثالث ىجرم

فجئت أنت فأظهرتو على رؤكس ،السراديب  أنو يفخبنا ىذا العلم ربيَتا مث رب لشبلي كبن ح
بل ىناؾ قوؿ للجنيد  ، فرد عليو الشبلي بقولو أنا أقوؿ كأنا أظبع فهل يف الدارين غَتم، اؼبأل

طوم بساط ىذا العلم منذ "  -كىذا مدعاة لغَت اغبقيقة فالعلم يتطور -ينهي بو ىذا العلم
 ."إمبا نتكلم يف حواشيو،ك  طبسة عشر عاما

عرفت اتساعا  ألف ىذه الظاىرةفهذا  ، قد نسينا عوامل أخرل يف نشأة التصوؼكنا إذا  
رم فطكوف  التصوؼ شيء يكاد يكمن جهة أخرل قد  ، كامتدادا زمنيا كمكانيا ىذا من جهة

نقوؿ ىذا إذا ما أخذنا  ، كمنذ ذلك العهد كىو موصوؿ بو ، يف اإلنساف منذ أف خلقو اهلل
معرفة اهلل كهنايتو  ؤهبد"لي عندما قاؿ عنو باء على ذكرىا الشإحدل معاين التصوؼ كاليت ج

أما إذا ربدثنا عنو باعتباره ذلك الشعور الذم يصاحب اإلنساف كينمي فيو ركح  ،41توحيده
فإنو يبكن القوؿ بأف ىذه اغبالة ال ربتاج إىل علـو كمعارؼ مكتسبة حىت  الغيبالتطلع إىل عامل 

أضف إىل ذلك كلو ، 42اإلنساين إىل عامل ما كراء الطبيعةؼ شو تربقق ذلك السمو كذلك ال
فعالية حبيث أنو يفرؽ بُت األحواؿ نةبُت الفعالية كاالبقيقـو التصوؼ على أساس عالقة لط

 .43اليت يقف عندىا اإلنساف خالؿ مساره طاتك احمل -بذاعب-الركحية اليت يهبها اهلل

 

                                                           
   ،2000، 1، القاىرة، طدار الوفاء للطباعة كالنشراؼبنصورة ،التصوؼ بُت الغزايل كابن سبيمةعبد الفتاح ؿبمد سيدم أضبد،  -41

 . 17ص
42

 .311ص  ،3112، اعبزائر ،دار السبيل، اعبزء األكؿ ،التصوؼ يف اعبزائر  دراسة كصفية ربليلية،بشَت  بوعتو -

43
 .13ص ،  مرجع سابق،التصوؼويس ماسينوف كمصطفى عبد الرزاؽ، ل -
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 أصل التصوف اإلسالمي:-3

تيار من التيارات اإلسالمية اليت نشأت يف بدايتها يف بيئة إسالمية إذا سلمنا أف التصوؼ 
-فهو مل يكن حباجة إىل تأثَتات خارجية ،لية جعلت منو ينشر انتشارا كاسعابسبب عوامل داخ

اعتمد فيو -بل نبت يف بيئة دينية إسالمية ؿبضة كمثل فيها فكرا جديدا ،يف نشأتو -على األقل
كيشكل  ،ا أصبح وبتل بو مكانا يف مسرح اغبياة الفكرية يف اإلسالـمتميز -على الًتاث القد م

السياسي أيضا حينما ربوؿ إىل موقف إيديولوجي ربت ك ي االجتماعي عالو  ؿكاأشبذلك أحد 
 قراطية.و يثكطأة ظركؼ تارىبية معينة خاصة من رجاؿ السياسة آنذاؾ يف ظل الدكلة ال

لذا  ، أك بشكل عاـ عندما عرجنا على نشأتو ئنا على شيء من التفصيل يف ىذاػكنا قد ج
لتساؤؿ حوؿ أصل التصوؼ اإلسالمي كمظهر من مظاىر التجربة ا-كناذالرغبة ربك  -يبدك

يكوف يف الغالب مشدكد كموصوؿ بدين  -ه الديٍتؤ مهما كاف انتما -ىذا التصوؼ ، الدينية
كوف سهاللتضارب الكثَت من سوؼ لن ي اكىذ، إف اؼبطلوب إذا ىو العودة إىل األصوؿ ،  وبعين

كالذم يقوؿ بأحقية اإلسالـ يف  نتشارايوعا كاذكنبدأ بالطرح األكثر ، اآلراء سنتجاكزىا اآلف 
كحُت نقوؿ اإلسالـ نقصد بذلك النصاؼبتمثل يف القرآف  ، اؼبمارسة الركحية التعبدية أصل ىذه 

فالتصوؼ من حيث أنو ظاىرة  ،ككذلك حقل العلـو كاؼبعارؼ الشرعيةالشريف  كاغبديث
بل حىت يف إنتاج كإعادة إنتاج  اؼبعرفة  ،سلوكية تعبدية أصيل يف اإلسالمال من الناحية التارىبية

 اإلسالمية.

ردبا  ،طبيعي ما ككأنو بعد على كبو  ماليظهر في، وبدث أف ىبفي الشيء أصلو بكل الوسائل 
ذم يرل بعض الباحثُت أنو عرؼ هبذا ال ،من خالؿ أصل التصوؼ اإلسالمي ما لبمنوىذا 
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ردبا يكوف ، ك 44بل إنو لفظ جاىلي عرفتو العرب قبل صدكر اإلسالـ ،االسم قبل اؼبلة اإلسالمية
 أغلبيةفَتل  ،أما كهوية كمكانة كأصوؿ استعمالو  ، ىذا الكالـ صحيحا من جهة االسم فقط

 .اؼبؤرخُت أف أصولو ترجع إىل الدين اإلسالمي 

 : في العالم اإلسالمي  الطرق الصوفيةالزوايا و -8

 مهيد:ــت

 ةريف)البادية(  خاصاللإلسالـ الشعيب كما وبلو للبعض أف يسميو جذكر عميقة يف     
الذم أخذ أنبية كربل يف اغبياة الفكرية كاؼبتتبع ؽبذه الظاىرة  ،التصوؼكاألشكاؿ اليت عرفها هبا  

كالرجوع إىل اؼبصادر كاؼبراجع ،  كطوؿ النفس كاإلطالع الواسع دةوؤ وبتاج إىل كثَت من الصرب كالت
كىنا  ،كيف بعض األحياف صعوبة الوصوؿ إليها  ، العديدة كاليت ال يبكن حصرىا لكثرهتا كتنوعها

يف أف ال هبد يف ىذا اؼببحث ما  ، بط من عزيبة الباحث كال من عزيبة القارئهنود أف نال 
كمن اجل االستزادة العلمية كلو -ن أف يبعث اغبماس يف كلينام-يبهجو كيسر خاطره فال أقل

كيف دكر كباكؿ اػبركج منو كىو دكر الًتديد إىل دكر االجتهادأك  ،على حساب الوصف اؼبكثف
 آه لو ،إليو  نصبو مللعلو يرضي يف أنفسنا حاجات حقيقية  ،"منهج احملاكلة"جيَت ميتودكلو عببت
 . اف مذىب يف اغبياةػل إنسػال علينا لك، 45ارؿ بوبرػأم كلك تلك اؼبتخيلة اػبصبة على ر مب

ياؿ الشعيب صورة البطل النموذج  أك ػيف اؼبتخ -رمزيا–كاؼبتصوفة  ،لذلك يبيل شيوخ التصوؼ 
ذاهتا ػذاهتا كلػرىم الدنيا بًتؾ ملػلقه ديٍت "القدكة"  يف ذىن عامة الناس ،ال َت أقرب إىلعببت

، على ية اليت ال نظَت ؽبا ػربية الركحػالؽ العالية كالتػكاتسامهم باألخدرة ربكمهم يف أنفسهم ػكبق

                                                           
44

 . 132صالسابق،  اؼبرجعكارؿ بوبر،  -

45
 .13صالتليلي العجيلي، اؼبرجع السابق،  -
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ليبقى التوجو إىل الصوفية  ، راج الدنيا من القلب إىل أصابع الكف(األقل يف العهد اغبايل ) إخ
أة اؼببادئ العقالنية  ػتعلن هبا خركجها من كط،  َتية فقط بل حاجات ركحيةػاجات تعبػغبليس 
أعمق التجارب الدينية كأكثرىا انطالقا يف العامل الالهنائي اؼبمتد من عامل وؼ ىو ػفالتص
كف يف طريق سَت اؼبتصوفة على حب اهلل كي احيث يلتقو  ،ى فضاء اغبضرة اإلؽبية ػيات إلساحملسو 

 .النقاء الركحي كالوجداين

لعناصر كالتعرؼ على ا ،من صبيع أطرافو كجوانبو  -جهد اإلمكاف-كلإلحاطة هبذا اؼبوضوع
فهوككل مواضيع " خرؽ العادة"كاؼببادئ اليت تؤسس اؼبنظومة الفكرية الصوفيةاليت تقـو على

 ، ترتو الداخلية يكشف عنهااالنوعية كأشكالو التعبَتية كتو  وو اػباصة كأطركحاتجسالبحث لو ىوا
من  ، ٍت للمجتمععرفية سنحاكؿ معرفتها عرب استنطاؽ التارىبواستقراء الواقع الديػالية مػكأبعاد صب

وز كاإلشارات ػيئة بالرمػىذه التجربة اؼبل ، خالؿ ذبربة اؼبتصوفة أك باألحرل التجربة الصوفية ككل
األسئلة كالتساؤالت  من قبيل عن أم  نىذا االستقراء يضعنا كذلك أماـ سيل م ، كالرؤل

 كضمن أم دين. ثذبارب صوفية سنتحد

 :ذور التاريخية و الثقافيةـالج-8-1

تلتخص كل ما نريد أف نال تعبارة بد اأكقفتن –تواضع نااؼبهدجب–بحث يف موضوع التصوؼ كبننك 
يد من ع، ككأننا ن "التصوؼ كتراثو يعدؿ اإلسالـ كتراثو"نبحث عنو يف اعبذكر األكىل لو ، كىي 

قة العال"،فمذىبنا ىذا مقيد بالكتاب كالسنة"خالؽبا ما قالو ذات يـو اعبنيد ابن ؿبمد البغدادم 
، فالتصوؼ بل ىي عالقة ىويةنوع جبنس عالقة  تبُت لفظ التصوؼ كاإلسالـ ليس فإذ

نو أل، ك اػبالص من كل الشوائب كالبدع ىو اإلسالـ اػبالص ، فهو أصيل فيو كليس دخيال عنو 
عرب عصورىا اؼبتعاقبة ، استطاع   كل اجملتمعات اإلسالميةيف  ن أشكاؿ اغبياة الدينية مل كش

هبذب إليو جل التتخصصات العلمية ال التتخصصات الدينية فقط ، كليس ىذا كحقل حبث أف 
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إال أف يكوف  كذا فاالىتماـ بو كظاىرة اليعدؽبصة بو ، ك تفحسب بل تأسست مراكز حبوث ـب
 ظاىرة اإلسالمية عامة .الاىتماما ب

ذ تاريخ نشأهتا سواء عند القدماء أك احملدثُت، ػمن اإلسالـ ية يفقاىرة الطر ػتباين كزبتلف الظت 
رغم عدـ تبلور أركاهنا النظرية كالعلمية خاصة يف مرحلة تارىبية معينة، أغلب الظن أهنا قبل سنة 

ق 211ق ك 011للهجرة، حيث يعد ما بعد التاريخ اؼبشار اليو كبالتحديد بُت سنيت  011
من كاػبالية  ةَت سينشأة اللالذم مل يكن يف تصور الباحثُت با ، اتاريخ اكتماؿ الظاىرة كانتشارى

اؼبؤسسة منحى منفلت من إسار العوائق كالصعوبات، كىي هبذا تكاد تكوف بطبيعتها التارىبية 
 .اىرة دبثابة اؼبتخاض الثقايف كاالجتماعي العسَتظبالنسبة للحبق  نوإالدينية، 

االجتماعية يف عصر من عصور التاريخ أحد أىم توالد كلذا يبكن أف نعترب األكضاع الثقافية ك 
كالذم يكوف سبب  ،أخرلكـبتلفة أحيانا  ،أحياناالظواىر اليت قد تكوف متشاهبة كمتماثلة 

 .فيها األفراد كاعبماعات اؼبنتمية ؼبثل ىذه الظواىر االختالؼ

اؼبؤرخُت، السيما عند ية منذ زمن بعيد عند بعض قلقد كىل عهد االىتماـ بالظاىرة الطر 
كالتشابو  عدداجملتمعات اؼبغاربية لصلتها الوثيقة دبقومات حياة ىذه اجملتمعات اليت تتسم بالت

"السلطة"  ماىيفيكمن ىذا على األقل يف حقلها الداليل السوسيولوجي كم ،كذلكصوصية  كاػب
 .ك"القبيلة" ك " الزاكية" أك غَتىا من اؼبفاىيم اليت زبصها كحدىا
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ا أشرنا يف البداية اىل بعض العوائق كالصعوبات يف تناكؿ ىذه الدراسة، كلعل أنبها صبغتو نك
، فهذه 46تأكيد سعة اطالع كقدرة على ـبتلف جوانبهاػالدينية اغبساسة اليت تتطلب بال

 .47اعبماعات الدينية تستحق التنويو كاالىتماـ على األقل لصياغة معتقدىا اػباص هبا

التليلي العجيلي حينما يقوؿ بأف الطرؽ الصوفية من حيث كجودىا كتنظيمها  نتفق مع األستاذ
ألهنا ضاربة يف جذكرىا  إالسابقة لظهور األحزاب السياسية يف اجملتمعات اؼبغاربية، ال لشيء 

 ".يف مثل ىذه اجملتمعات اليت مل تكن تعرؼ آنذاؾ حىت معٌت كلمة "سياسيبعمق 

 ،جعل ؽبذه الظاىرة تفسَتا كتعليالية دبا سبثلو من غبمة بُت األفراد كاعبماعة، حة الرك طف الرابإ    
أننا يبكن أف نعترب على سبيل اؼبثاؿ الصلوات كالًتاتيل باعتبارىا  إالاؼبفهـو ضبابية  بالرغم من

طقس منظم ، إحدل أشكاؿ الوثاؽ بُت أفراد ىذه اعبماعة اليت توطد هبا أكاصرىا خاصة 
ىذه الطقوس صباعة، كتكوف بالتايل الرابطة الركحية اؼبنشودة من قبل ىذه الفئات  عندما تؤدم
مهما كاف منشأىا حىت كلو كاف من خالؿ أزمة ركحية أك هتميش ثقايف أك أم  االجتماعية

 .ديدة حبكم التفاعل فقطاعبجتماعية االة طراباللك لتزيد يف تعزيز ت سبب أخر، 

 إىللركحية من خالؿ طقوس أخرل زبلقها ىذه اعبماعة اليت تنتمي كما أهنا تدعم تلك الرابطة ا
طريق صوفية ما، كاألذكار اػباصة هبا، كاؼبدائح الدينية اليت تكوف يف إبداعاهتا كحىت كإف كاف يف 

ًتض عليو  الشريعة، فهي يف النهاية تريد أف ربفظ ما يعرؼ عمثل سلوكها كرموزىا ما ت
اليت تأيت يف األغلب قبل الوالء لألمة أك  الءاتالو ية" ىذه التحت الءاتالو "بسوسيولوجيا

 .الدكلة

                                                           
46

 .53صفراس السواح، دين اإلنساف، مرجع سابق،  -

47
 .38ص، مرجع سابق، اؼبقدس اإلسالمي، نورا لدين زاىي -
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ىو الذم بدأ يظهر فيو اؽبجرم  ىناؾ من الباحثُت كاؼبؤرخُت من يعتربكف أف القرف العاشر
 كإعطائهماألتباع  -صح ىذا التعبَت إف–مايسمى الطرؽ الصوفية، اليت قامت على مبدأ ربزيب 

بطاعة اهلل أكال مث طاعة الشيوخ، كحىت نستطيع أف نلم  االلتزاـالعهد كاؼبواثيق للشيوخ، ك 
يزهتا، كما فبجبوانب ىذه الظاىرة، فسنذىب بالتدرج يف ؿباكلة معرفتها ك معرفة خصائصها ك 

 .ربتويو من معطيات كمعلومات ككذلك تساؤالت

اهتا التارىبية كالثقافية كذلك ئتشكل مبتدر اك غبقيقة مل تنل الزكايا االىتماـ إال يف ظل ؿبكا
نقصد أف ظهور التصوؼ يف اجملتمعات  إىل الدنيوم ، عرب سلسلة بدأت من الدين ك انتهت

، دينية رافقها كاف حتمية دينية كدنيويةر عن أسباب ظهوره كنشأتو كذلكظاإلسالمية ، بغض الن
ك ، أاؼبثايل يف ظل أكضاع مضطربةك أاإلحساس دكما بالذنب كالبحث عن اإلنساف الكامل  

لدين إذا جازت ىذه العبارة ، فال ىبلو ا، سبادل كثَتا يف فهم بعبارة أدؽ تاريخ مضطرب ك معقد
ؾبتمع من معاناتو لفهم الدين كيف ظلها يبقى اإلنساف وبمل يف اغبقل الثقايف اإلسالمي كعيا 

عبَتية عرب إقامة طقوسرمزية كحىت يستفيد هبسدىا بسلوكياتت ،48دينيا بوصفو كائنا حامال للمجاؿ
فإذا   ، ة الدنية على كبو منظمبالتجر  يفكثَتا   ثمرالتصوؼ من مرحلتو اغبضارية كاف البد أف يست

 ...،إىل الدين حباجة  التاريخ فإف اؼبتصوفة دكمادبعٌت حساس اإلكاف الفالسفة وبتاجوف إىل 
 . 49فيورباخفالدين ىو حلم العقل البشرم كما يقوؿ 

اىرة على حاؽبا فنحن بدأنا يف ظل الظأف ال ت ، تعقد اجملتمع اؼبتزايدكلكن وبصل بسبب
دكف ، التصوؼ من خالؿ مظاىره األكىل اليت ذبلت يف اغبضارة اإلسالمية أين كاف ذبربة فردية 

معطيات  مق فيو ذلك أننا خضنا فيو يف الفصوؿ السابقة قدر ما صبعنا كحللنا كخلصنا إىلتعأف ن

                                                           
48

 . 18ص، السابق فيورباخ، اؼبرجعلودفيغ -

49
 . 35ص ،2010، 1ط، بَتكت، اؼبنظمة العربية للًتصبة ،ترصبة ظبَتة ريشا ،اإلنساف كاؼبقدس ،كايوا ركجيو -



 يف العامل اإلسالمي الزوايا والطرق الصوفية   الفصل الثاني 

100 
 

كأنأم تصور ديٍت للعامل عدا افًتاضو التميز بُت اؼبقدس كالدنيوم ىو اعتقاده ، يف بضع مؤلفات 
ية حكالتكلم عن التصوؼ ىو إيذاف بالدخوؿ يف نا ، 50قبل كل شيء بوجود كسطُت متكاملُت

ة فهو وبرؾ النفوس كيبتاز برباع ، من أركع نواحي الفكر اإلسالمي بل اغبضارة اإلسالمية
 .                                                                  األكصاؼ ناىيك عن إثارة اإلعجاب كأحيانا حىت الدىشة

باشر إىل ما يسمى اؼبسؤاؿ الذباكز  -يف ؿباكلة منا-إذا أردنا  ، شبة ما يسًتعي االنتباه التاـ 
تقد أهنا غَت موجودة علظهور الزكايا كاليت ال نالسًتشاد فنحن ىنا يف البحث عن اعبذكر اؼبمهدة ا

فعندما أصبحت اؼبؤسسة الدينية غنية أصبح ، إال يف الدين عموما كيف حركة التصوؼ خصوصا
إننا ال نقصد من ىذا إال اؼبزيد من التورط يف مسألة رغم كضوح  ، اؼبؤمن فقَتا يف قدراتو الركحية

اىرة أخرل كانت ظرتباطها الشديد بيرجع ىذا ال ،ائفها اآلف أكثر من كقت مضىظبنياهتا كك 
أضف إىل ذلك أف ، أقرب منها ىي الطرؽ الصوفية اليت اختلفت حينما اختلفتاؼبدارس الشرعية 

فحسب بل كانت كذلك ثورة على  االجتماعيةألكضاع االثورية الصوفية مل تكن ثورة فقط على 
                                     .                          51...األفكار ك القيم

زمنيا إذا رجعنا إىل نشأة الزكايا كظهورىا ال قبد لدل الباحثُت ربديد دقيق لتاريخ معُت 
لذا قبد اختالؼ يف ىذه النقطة  ، رغم الوظائف كاألدكار اليت كانت سبارس ، مضبوط يؤرخ ؽبا

ا العصر الذم مت ذكر مصطلح الزاكية لدل الباحثُت ربديدا ىناؾ من يذكر العصور القديبة أم
اجتماعية كدينية يف القرف الرابع عشر ك فيبدك أهنا ذكرت جبالء ككضوح أكثر كربت ظركؼ بيئية  

                                                           
، 2008، 2، طمنشورات بونو للبحث كالدراسات ،اعبزائر الصويف يف الشعر العريب اؼبعاصر، الرمزبوسقطة السعيد،  -50

 .262ص
 ،كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية  ،الثاين عشر ميالدم–يف أصوؿ التصوؼ باؼبغرب القرف السادس ىجرم  ،عبد اعبليل العلمي -51

 .  96ص، 3110، 1ط ،الرباط
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ميالدم أثناء الفًتة اؼبرينية كحكم بٍت عبد الواد ككانت من حيث اؼبعمار قد صبعت بُت تقليد 
ا جعلها سبثل أكمل تطوراجتماعي مرت بو م، ها التصوؼ عشاأالرباط كبُت الركح اعبديدة اليت 

اغبركة الصوفية كما ذبدر اإلشارة إىل أف اغبماية اليت كانت توفر من بعض الدكؿ كاؼبرنُت إىل 
 .            ماهنالصوفية كانت عامال أساسيا من سياستهم منذ بداية سلطك الزىاد كالنساؾ  

ف التصوؼ بعد أف قطع أشواطا كبَتة من ما لبلص إليو يف ظل اؼبعطيات اليت صبعناىا ىو أ 
دين يقودىم قطب أك شيخ خاصة عندما كجد يسالكُت ك اؼبر لتطوره ربوؿ إىل طرؽ ك زكايا ل

التصوؼ كحياة الزىد كالتقشف طريقهما كمكانتهما يف أكساط اجملتمعات اإلسالمية ال سيما 
كتكلمنا عن  ، 52الغزايلدبدرسة  ربية كاألندلسية عن طريق اؼبشرفُت ك ربديدا ما عرؼامنها اؼبغ

كمع ازدىار الطرؽ ازدىارا ملحوظا يف القرف اػبامس عشر ميالدم استطاعت أف ، ىذا سابقا
اىر الثقافية األكثر طلبا كانتشار ظحت من اؼبأصبك  الشعبية ،سبارس تأثَتا كبَتا على اعبماىَت 

الشعب البسيط يدرؾ أنو ال يؤمن ا بدأ هحينبشعبيتها ،  عرؼتتدأػكنفوذا كفبارسة خاصة ؼبا ب
الطرؽ عند لديو  ةسعادتو من ىذا العامل أك العامل األخر إال عن طريق اؼبمارسات الدينية اؼبتوفر 

كذلك قبد من الباحثُت من يعترب استقصاء الزكايا ما ىو إال حلقة من حلقات ،كالزكايا 
ف الدراسة يف مناطق جغرافية ثيتكإىل  ديل أيكلمافكىو ما دعا ، ولوجيا جغرافية اؼبقدس يركأ

 ،على كحدات أكرب تعممها أف يبكنضيقة لكن مع رغبة يف التأكيد على استتخالص فرضيات 
كيواصل  نعمم ،م بل اؼبشكل اغبقيقي ىو أف نعرؼ كيف نعمأك ال  نعممفاؼبشكل ليس ىو أف 

مور الدنيوية داخل إىل أف ىناؾ ىيمنة قول الغيب على األ  "اإلسالـ يف اؼبغرب"صاحب كتاب 
 .                                       النسق االجتماعي

                                                           
52

 . 35صؿبمد ـبلويف، نفس اؼبرجع،  -
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ما يتبعها دبكانة رفيعة يف اجملتمع كادت أف ذبعل من زكاياىم ك  اكعموما فإف شيوخ الزكايا حظو 
إذ كانوا يقوموف خبدمات كانت السلطة نفسها  ، عن السلطة مستقال حيزاأطراؼ من مناطق ك 

ىبصص عبد اهلل العركم جزء فيو  "ن ديواف السياسة"ميف كتابو  ، لناسلقديبها ال تتمكن من ت
ة كإبراز دكرىا األساسي جبالء كما تقـو بو يف ينفعدا تكلمو عن الزكايا يف البادية كيف اؼبد ، لزكايال

فيو الكثَت قديبا كحديثا إىل حد أف تاريخ البلد كاد أف  ألفأف ما ، يرل ـبتلف مرافق اجملتمع 
 .                                                      53ريخ زكايا بعد أف كاف يف فًتة سابقة تاريخ قبائلايتحوؿ يف القركف األخَتة إىل ت

       هيف اؼبنشأيف بو شاتتأماـ ظاىرة ىي ظاىرة الزكايا اليت غالبا ما  إذف كبن ،عليوك      
الجتماع يكوف الغرض منو التفرغ ؼبمارسة الشعائر الدنية اؼبصحوبة جبملة إجراءات كمكاف ل

جذكرا ىي يف األصل ك ىذا التشابو كالذم أخرج منها فركعا   ، لطريقلالغاية منها تقريب اؼبعتنق 
رعت منو ىو الدين اه باغبقل الواحد الذم تفكصفنتعود إىل أصل كاحد ك جذر كاحد سبق كأف 

 ،كمنو قد تكوف الزكايا على تقارب كبَت من األفكار كاؼبناىج كالرؤل ،دبا احتول من مدارس
 ،هيز سبك  توألف ىذا األخَت يبلك خاصي، لكنها بالتأكيد زبتلف يف ربركاهتا داخل كل ؾبتمع 

دينيا ككطنيا  معقدة فمن أدكار، يفي ىو الذم هبعلها متباينة فيما بينها ظفتحركها يف األداء الو 
ىي إذا ضركرة إسالمية كليست إسالما بربريا أك دكلة  ،كنفسيا يكمن ىذا االختالؼ كالتمايز

 .                                                الكولونيالية السوسيولوجيا هتابالقوة كما صور 
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 تـمهـيد:

لعلنا نوفق يف دراسة ىذه الظواىر اليت ارتأينا أن نبدأ فيها من إطارىا العام الثقافة ومن 
حقلها اطتاص الدين و ضمن أطرىا اظتعرفية التصوف ونسقها االجتماعي الطرق الصوفية حىت 
نصل إىل جسمها االجتـماعي الذي مـازال باق إىل وقتنا اضتـاضر الـزوايا ، بقاء مل يكن ليكون 

وال بقاء "اظتقدس اإلسالمي" ، وأمام ىذا التجاور اظتفاىيمي خاصة لدى التصوف و الطرق ل
الصوفية والزوايا الذي يرجع يف حقيقة األمر إىل النظام الصويف ككل ، والذي ىو عبارة عن 
خطوط متوازية ومتقاطعة لكنها كلها تنتهي إىل اضتضرة اإلعتية ، أين تكون فيو اضتركة تصاعدية 

تشرافية ال رجعية وال خلفية و يكون فيو العامل الروحي على قدر كبَت من األقتية _عندىم وإس
 رتيعا _ يف عملية التنشئة الدينية .

إن اظتهم بالنسبة لبحثنا ىو دراسة ظاىرة الزوايا كظاىرة تارمتية واجتماعية وكذلك ثقافية  
ول اظتغرب ، يتجلى ذلك يف تلك ظـاىرة مل تعرف ما يعرف باضتدود اإلدارية السيما بُت د

العناصر اظتشًتكة يف ثقافتها ، شتحت بالقدر الذي استطاعت يف التواصل وبث اإلحساس 
بوحدة االنتماء ، وقد كتوز لنا أن نعتربىا إحدى البٌت األساسية يف النسق الكلي للمجتمعات 

اسي حبسب تقلبات اظتغاربية ، عتا وظائفها اليت تتداخل بُت ما ىو روحي واجتماعي وسي
األوضاع تطفو على السطح ىذه الوظيفة أو تلك ، ليظل ما ىو معلن كدور عتا القيادة الروحية 

ادي واظتعنوي الذي تقدمو لو ــــــــــــاية االجتماعية واالحتضان اظتــللمريد مع ما يرافقها من العن
 . 1الزاوية 

ي للطريقة واظتتجسد ميدانيا ، كما أهنا ، ما ىي يف اضتقيقة إال الوجود اظتادىذه األخَتة
ال تستطيع إال أن تؤطر عقالنيا حىت نتكنها أن تتجاوب مع اظتؤسسات الرشتية و غَتىا لتتبادل 
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وتتموقع  معها اطتربات وتتكامل معها يف أداء اظتهام ، فكثَت من األمور ىو ما جعلها تتموضع
ك حراكا يف أغلب اظتستويات والبٌت والوظائف يف مركز احمليط االجتماعي اظتغاريب ، ػتدثة بذل

األخرى لذلك ؾتد نعت نور الدين زاىي دقيق حينما وصفها ضمن اظتستوى اظتيداين ، حتديدا 
يف اظتستوى األفقي ، أين تكون العالقات السائدة بُت اظتريدين مع بعضهم  وتتميز بتضامنهم 

 . 2الديٍت

الذي انتهى إليو عرب مساره الزمٍت و حتول بنياتو ورمبا مند إن انتهى بالتصوف و حالو، نقصد    
حىت وظائفو اليت كانت كامنة عند من يعتقدون بو كتجـربة فـردية وجدانية ، ليعرف فيما بعد  
كما ىو حاضر و باق يف عصرنا، ال نقصد إال الطرق الصوفية ، فكما عرفت اظتذاىب الفقهية 

العلمية و الفكرية اليت جعلتها تعرف نشوء مذاىب داخلها  و العقائدية تأثَت العوامل اضتضارية و
دتتد منها لتجـد لنفسها معـٌت ووجودا داخل فقو اظتعرفة و االختالف ،وىي األمور بعينها اليت 
أدت إىل نشأة الطرق الصوفية و انتشارىا و كذلك تنوعها معطية غتاال أو فاحتة اجملـال أمـام عدة 

 فس .طرق للًتبية  وهتذيب الن

 الطرق الصوفية في المغرب العربي والجزائر :-1

 مدخل عام:-1-1

لقد تساءل الدكتور توفيق بن عامر عن مىت و كيف مرت الظاىرة الصوفية من الفرد إىل اصتماعة 
و ما ىي الظروف اليت سوغت االنتقال يف الطريق الصويف إلـى الطريقة الصوفية؟ وؿتن وإن كنا 

التساؤل األول سابقا عند ما تكلمنا عن التصوف بشكل عام أي عندما  قد حاولنا اإلجابة عن 
كان جتربة فردية فإننا واضتق يقال انتابنا للحظات ارتباك من التساؤل الثاين فما الطريق الصويف و 
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ما الطريقة الصوفية؟ أيـة عالقة؟ ولئن كان تساؤلنا مشروعا من الناحية العلمية فعلى األقل يبدو 
 يث من نتارس ىذه الظاىرة باظتعٌت األخالقي ال اظتعريف االبستمولوجي.عاديا من ح

من اظتفيد جدا و ؿتن بصدد اضتديث عن حتول ما حدث يف التصوف خاصة عندما انتقل    
من غترد جتربة ذاتية إىل علم ديٍت قائم بذاتو ، بدأ يشق طريقو بُت الكثَت من العلوم الشرعية و 

كل ما ، وىـو ما مـد الصويف بشيء عزز بو مكانتو يف اضتاضر اعتمـادا حىت العلوم الفلسفية بش
، وجـعل الطريق الصويف يعرف تعددا و انتشارا إىل طرق صوفية ال طريقة واحدة،  3على اظتاضي

و رغم عدم سهولة ىذا األمر الذي مت ضمن اإلطـار العام للتصـوف وىـو اإلسالم ، فالطرق 
الصوفية ما ىي إال مسارية التصوف نفسو الذي يقوم على أساس التلقُت حتت رعاية اظتعلم ) 

رتقاء إىل اظتراتب الكمالية لإلنسان ، فالطريقة فيما تعنيو "الطريق الضيق" الشيخ( ، غرضو اال
الذي ىو يف استطاعة فئة قليلة من الناس لديها االستعداد اطتاص و القابلية الالزمة ، باختصار 

 .4ىو طريق النخبة الروحية أو اطتاصة

هبا الشيوخ من بعده عرب  تتحـدد الطريقة من طرف الشيخ الصويف اظتؤسس األول ، و يرتبط   
ما يعرف بالسلسلة الصوفية اليت تسَت تصاعديا إىل الوراء لتصل إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم ، 

ناىيك عن ما يشكلو اظتستوى اظتذىيب العنصر اظتؤطر نظريا و أيـديولوجيا لسَت األتباع، إنو عـبارة  
ا يف النهاية نابـعة من صميم اضتيـاة ، غَت أهن 5عن ضـوابط مرجـعية  دتيز طـريقة عن أخرى

 اإلسالمية .

                                                           
3

 .379عبد اصتليل العلمي  نفس اظترجع    ص  -

4
 .223-227بشَت بوعتو  نفس اظترجع   ص -

5
 .111ص 2002الزاىي نور الدين بركة السلطان دفاتر وجهة نظر الرباط  -
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ال أحد ينكر على الطرقية رغم أهنا متعددة األشكال والدالالت مساقتتها يف األسلمة    
النهائية للبلدان اظتغاربية و بناء ىوياهتا احمللية ، واختـالفهـا إال الختالف مدارسها الشرعية بل إن 

ي مهد لظهور الطرق مثل قول بعضهم علمنا أو مذىبنا أو استعمال بعض اظتصطلحات ىو الذ
طريقتنا ، أضف إىل ذلك ىو ما عرفو التصوف نفسو من حتوالت توصف أحيانا باطتطرة يف 

سارعة يف جل مفهومـو ووظيفتو اليت فرضتها السياقات اصتديدة و اظتستجدات الطارئة واظتت
 اإلسالمية.اجملتمعات العربية و 

ى عن بعض الباحثُت " إذا كانت بالد اظتشرق بالد الرسل واألنبياء فان بالد ىناك قول سر     
اظتغرب ىي ارض األولياء والصاضتُت " ، وبعيدا عن صحتو و غايتو وتفاؤليتو يأيت كنوع من 
التأكيد على أن ىذه اجملتمعات والبلدان عرفت التصوف الذي كان يف بداياتو متمثال يف الزىد  

عالل الفاسي ويف نظر الكثَت من الباحثُت يف التصوف يف اظتغرب كما يذىب يف ىذا 
اإلسالمي يرجع إىل التأثر بكتابات أيب حامد الغزايل  وجتربتو الذاتية ومنهجو الصويف فهو وان  

 كان من أصل خراساين وذو مذىب شافعي ومن أكثر العقليات متانة وأصالة وابتكار.

 الجذور التاريخية والثقافية : - 1-2

 تأثير أبو حامد الغزالي :  -3 -1

ال أحد ينكر فضل ىذا العامل يف اظتغرب اإلسالمي وكذلك يف اظتشرق ، حىت انو قيل من مل     
يقرأ كتاب اإلحياء )إحياء علم الدين ( فانو ليس من األحياء ، والذي كان لو قوة وحضور 

مام اضترمُت اصتويٍت ، استطاع يف الوسط الفكري الديٍت ، تتلمذ على يد إ –وال زال  –وتأثَت 
أن يتعمق  يف كل علوم عصره واستوعب مادهتا ، مبا فيها الفلسفة السكوالستيكية الالىوتية 
والفلسفة اليونانية وغَتىا ، ولتكى أنو صارت معو حادثة أفادتو كثَتا ، سنرويها باختصار عندما  
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للصوص وأخذوا ما كان معو كان عائدا إىل مسقط رأسو  طوس اعًتض طريقو غتموعة من  ا
ىو ورفاقو ، فتوسل إىل كبَتىم أن يأخذ كل ما كان معو وأن يًتك لو ؼتلتو فقط حيث ال يوجد 
فيها شيء يفيدىم ، وىنا سألو الرجل عن أقتية اظتخلة بالنسبة إليو فرد عليو الغزايل قائال : إن 

جل ضاحكا فكيف تدعي انك فيها كتبا ىاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها ، فقال الر 
عرفت علمها وقد أخذناىا منك فتجردت من معرفتها وبقيت بال علم مث أعطاه الرجل ما طلب 

، مث ما 6، ومنذ ىذه اضتادثة أصبح أكثر حفظا ظتا يكتب من العلوم مفضال العزلة والتدريس
م التصوف ، لبث أن بدأ طريقو وحياتو يف علم سيكون لو فيو باع طويل وكعب عال  انو عل

 حىت أن ابن الزيات يعترب كتابو سابق الذكر منتهى علوم التصوف. 

أن الغزايل كصويف ينتمي إىل اجتاه  –طبعا من خالل ما تورده بعض اظتصادر  –ومن اظتعلوم     
احملاسيب واصتنيد وسهل التسًتي وأبو طالب اظتكي ، وما تزكيتو إلمارة يوسف ابن تشفُت 

، إال للحد من الًتف والبذخ والفساد اليت بلغتو الدول اإلسالمية 7إلخضاعو بالد األندلس
تسي طابع البدوي التقي خصوصا ملوك الطوائف ، كما أننا نعرف شخصية ابن تشفُت اليت تك

اظتؤمن برسالتو فهو مل يعش عيشة اظتلوك اظتًتفُت ، وإفتا كان متقشفا زاىدا ، إذ تكاد تكون ىذه 
الصفة متماىية مع شخصية الغزايل  ، ىذه الشخصية ومبا أهنا كانت أقرب زمنيا لدول اظتغرب 

كان السبب الوحيد يف انتشار العريب فإن تأثَتىا مل يكن مبنأى عن غتتمعاهتا ، ال نقول انو  
التصوف يف اظتغرب عرب فكره ، بل ىناك الكثَت من األسباب واألفكار ، خاصة كما اشرنا 

 سابقا إىل مسلمي األندلس الذين نزحوا إىل بالد اظتغرب.

                                                           
6

 .274ص        3399فيصل بدير عون التصوف اإلسالمي الطريق والرجال مكتبة سعيد رأفت عُت مشس القاىرة  -

7
 .39-30عبد اصتليل العلمي    نفس اظترجع      ص -
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لقد ساىم مسلمي األندلس عن طريق اظتغرب األقصى يف انتشار وظهور تيارات صوفية كثَتة   
يب ، رغم أن الكثَت من الباحثُت يذىبون إىل أن أصول التصوف اإلسالمي ترجع يف اظتغرب العر 

لدى -بالقدر اظتتاح –إىل اظتشرق العريب ، ويبدو ىذا صحيحا ألننا وقفنا عند ىذه اظتعلومة 
الكثَت من مؤلفات التصوف اليت تناولت بالد اظتغرب اإلسالمي ، وىذا ما جعل بلدا كاظتغرب 

حظا يف دخول التصوف إليو ولو عرب بوابة التصوف اظتشرقي ، لذا إذا كنا  األقصى يكون أكثر
يف تناولنا نركز نوعا ما عليو يف اظتغرب فليس من باب تغيَت الدراسة أو اعتروب هبا إىل مكان غَت 

كثَت ما سلط الضوء على التصوف يف اصتزائر وربطو بالعديد من   -مثال-مكاهنا  فأبو مدين
مثل أبو يزة الرببري ، النبايت ، وابن حرزىم اظتعروف إىل يومنا ىذا  يف اظتغرب  الشيوخ اظتغاربة

 .8مدينباسم سيدي حرزام ، الذي تبٌت الفكر الغزايل والذي علمو بدوره أليب 

وما يراه الغزايل يف التصوف ىو ما صرح بو من أنو ىو الطريقة العليا الوحيدة اليت نتكنها أن     
وأن الصوفية ىم وحدىم من الواجب اعتبارىم ورثة األنبياء ، غَت أن الكثَت من تؤدي إىل اهلل ، 

ا تعود إىل أصل واحد ىم علماء التصوف يتفقون رغم تعدد األسانيد الصوفية على أهن
، ألن ما عرف  عليم من تقوى وورع وزىد لدليل قاطع على إحدى األمارات الكربى الصحابة

آلن كمفهوم لو إرىاصاتو األوىل حبكم العالقة اللطيفة بُت للتصوف على األقل كما يعرف ا
الفعالية واالنفعالية حبيث انو يفرق بُت األحوال الروحية اليت يهبها اهلل ) اصتذب ( و احملطات 

 .9اليت يقف عندىا اإلنسان خالل مساره

ية اليت إن اقتصارنا بالذكر على أيب حامد الغزايل ، ليس إقصاء لكل الشخصيات الدين    
عرفت التصوف ، ولكن ما نتثلو الغزايل يف التصوف ما ىو إال امتداد عتذه الشخصيات كاصتنيد 
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 .237-293بوعتو بشَت   نفس اظترجع      ص -

9
 .232بوعتو بشَت   نفس اظترجع      ص -
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شيخ اظتدرسة البغدادية ، أضف إىل ذلك تعاليمو نقصد الغزايل اليت كانت واسعة وجعلت منو 
لم ، كما أن القرن الذي عاش فيو وىو القرن اطتامس ، بلغ فيو الع10إمام الصوفية اظتعتدلة

واألدب مبلغا كبَتا ، ففيو نبغ كثَت من العلماء كأيب إسحاق الشَتازي وأبو الوفاء ابن عقيل ، 
وعبد القاىر اصترجاين وأبو زكريا التربيزي وجار هلل الزؼتشري والقاضي عياض اظتالكي ، استطاعوا  

اصتيالين ، كلهم أن يشكلوا مدارس علمية وأدبية  وكان أيضا ؽتن عاصرىم الشيخ عبد القادر 
الذي قال يف حقو الشيخ عز الدين عبد السالم "ما نقلت إلينا كرامات أحد بالتواتر إال الشيخ 

 .11عبد القادر"

يعتربه الكثَت من اظتتصوفُت  –اليت سنأيت على ذكرىا الحقا  –نسبت إليو الطريقة القادرية     
سلطان األولياء ، وقطب األقطاب والغوث  ، وىو عامل لو مؤلفات منها لطائف األنوار ، تويف 

ىجري عتا فروع كثَتة يف اصتزائر واظتغرب األقصى وتونس وغَتىا من البلدان 263يف بغداد سنة 
لي ويستدل على ىذا أبو حىت يف اظتشرق ، والسلسلة القادرية تصل بالنسب إىل اإلمام ع

ه( تذكر شجرة النسب  3232م) 3902القاسم سعد اهلل يف وثيقة ترجع إىل عام    
 .12الشريف القادرية وسلستها

أحيانا ؿتس أننا أمام ظاىرة " التصوف" تكتم عن نفسها أو تغطي ضتظة انبثاقها تارمتيا ،     
، ولفرط 13الدوغمائية يف رتيع األديانلكي ختفي تارمتيتو كما تفعل بعض العقائد والتصورات 

ما تناوعتا الدارسون ، ولكثرة ما كتب عنها ؾتد أنفسنا أمام ظاىرة اجتماعية وثقافية وكأهنا 
                                                           

10
آنا ماريشيمل  األبعاد الصوفية يف اإلسالم وتاريخ التصوف  تررتة ػتمد إشتاعيل السيد ورضا حامد قطب  أظتانيا منشورات  -

 .66ص 2002 1اصتمل  ط

11
 .92-92ص  1991    1الشيخ ع القادر اصتيالين  آداب السلوك   تقدمي ػتمد زكريا الزعيم  دمشق دار السنابل ط -

12
 .42-42مرجع سابق  ص   4أبو القاسم سعد اهلل تاريخ اصتزائر الثقايف ج -

ص     2777يف نقد العقل الديٍت كيف نفهم اإلسالم اليوم تررتة ىاشم صاحل بَتوت دار الطليعة    أركون ػتمد  قضايا -13
297. 
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نزعت من نسقها اطتاص ، وبالتايل وكأننا أمام أمر عجبا ، ألننا وبشكل ما وعلى رأي 
 لعدم جتانسو نظريا وطقوسيا . جولدتسهَت أمام فروق ال حصر عتا يف تفصيالت أفكاره ووقائعو

  : المنطلقات واألسس -2

ن كان التصوف قد ظهر بشكل فردي يف بداياتو ، إال انو سرعان ما حتول إىل تنظيم رتاعي لئ
يف مدارس وزوايا ال يف األرياف فقط بل حىت يف اظتدن ،  خاصة يف مشا إفريقيا ، بعد أن دتأسس

معلنا ولو بشكل ما انسالخو عن طابعو الفلسفي الذي كان يصعب فهمو إىل أن حتول إىل 
غتموعة من اظتعطيات اظتلموسة ، حيث نتثل ويل اهلل ػتـورىا األسـاسي ، والـزاوية فضاؤىا األول ، 

استمرارا  -كما يزعم البعض  –فإن انتشار األولياء مل يكن والطقوس ومعانيها الدينية ، وىكذا 
لطقوس وثنية سابقة لإلسالم ، وإفتا ىو نتيجة منطقية ظتيالد غتتمع جديد سلم مقاليده لزعامة 

 .14برىنت عن صدق نواياىا اجتاىو وإخالصها للقيم اظتؤطرة لو

ب العريب لإلسالم مل كتعلو ولكن قبل كل ىذا ، وجب علينا أن نشَت إىل أن انتماء اظتغر     
مبنأى التأثر باظتشرق اإلسالمي وما رافقو من حتوالت ، واليت كانت عنيفة يف كثَت من مراحلها ، 
جتسد ذلك بشكل علٍت وواضح من خالل الصراع السياسي بُت السنة والشيعة ، وما تالىا من 

ثابتة عتذا األخَت وىي صراعات أخرى كانت قد حافظت أيضا على طابعها السياسي  يف غاية 
، ولنعد إىل  -كلو  -اظتلك أو اضتكم أو السلطة ، وىو تاريخ طويل ال يسمح اظتقام ىنا بتناولو

اظتغرب اإلسالمي الذي شهد خالل القرون األربعة اعتجرية األوىل أكرب حتول عرفو تارمتو الطويل 
بذلك الدكتور حسُت مؤنس يف  وىو التحول إىل بالد إسالمية عربية الذىن والثقافة كما يقول 

 .15كتابو رياض النفوس خاصة يف مقدمة كتابو
                                                           

14
 .24عبد اصتليل العلمي    نفس اظترجع        ص -

15
 .97عبد اصتليل العلمي    نفس اظترجع         ص -
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الذي بدأ يأخذ طابعا شعبيا  -ىذا اظتوروث الديٍت -بكل األحوال يشكل التصوف    
اختمرت عناصره يف ىذه األمة اإلسالمية ، وأصبح يشكل تعبَتا فاعال وذو مغزى داخل ثقافتها 

ل اسًتاتيجي" ، فإذا كانت ىناك بعض الظـواىر االجتماعية ال ، إال مل نقل بتعبَت آخر "رأشتا
نتكنها " أن تسافر " فهناك ظـواىر أخـرى بطبعها " مسافرة " وتتعدى حدود اجملتمع اطتاص هبا  

أهنا  -على األقل من وجهة نظرنا  -كما يقول مارسيل موس ، وؿتن نرى يف ظاىرة التصوف 
تعبَت موس وال بشريا بل حىت زمنيا ، لعل القارئ فهمنا مبا من الظواىر اظتسافرة ليس مكانيا ب

 نقصده زمنيا.

وعلى أية حال ، سنشرح ىذا يف حدود ما تسمح بو قدراتنا واطالعاتنا اظتتواضعة جدا ، ما     
نقصده ىو أن التصوف الذي يعيد إنتاجيتو بوعي شديد ورمبا كذلك حبضور متعمد من غاياتو 

من التقارب بُت اظتذاىب داخل الدين الواحد ، واالرتقاء باظتمارسة الطقسية اظتثالية حتقيق نوعا 
الدينية ، كما تذىب إىل ذلك أستاذة علم التصوف باصتامعة اللبنانية سعاد اضتكيم ، من خالل 
ربطو باإلنسان اظتعاصر ولو بشكل ديٍت ، تدعوا فيو ىذا األخَت أي اإلنسان أن يكون عنده 

ينعش روح البشرية ، خاصة يف ظل ما يشتكي منو اإلنسان  -برأيها-نوقليل من التصوف أل
 اليوم من تفشي األنانية اظتفرطة والطمع اظتتوحش.

إن صتوء إدريس ابن عبد اهلل إىل اظتغرب األقصى ، عرب تنقلو من تلمسان إىل  طنجة خسارة     
تأثَتىا يبدوا واضحا إىل اآلن بالنسبة ظتدينة تلمسان اليت ال تفتأ تذكر ىذه الشخصية غَت أن 

بذكره ، ففي رحلتو ىذه نزل عند عبد اضتميد االورايب  فأكرمو ىذا األخَت بعد أن عرفو إدريس 
بشأنو ونسبو وقرابتو من النيب صلى اهلل عليو وسلم ، فبايعوه أكثر قبائل اظتغرب بعد أن وحد  

اه الذي مارسو العباسيون ، كلمتهم على مذىب السنة واصتماعة  ويرجع خروجو إىل اإلكر 
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ىو أول  –كما يتحدث عنو اظتغاربة    -خاصة على أبناء عمومتهم العلويُت ، وموالي إدريس
 .16من كان لو فضل الدعوة لإلسالم يف اجملتمع اظتغريب وغالبية اجملتمعات اجملاورة

ثَت من الناس إن الصراع الذي نشب بُت دويالت اإلسالم يف اظتغرب العريب كلو ، جعل الك    
يف حَتة من أمرىم ، فهناك من لىب اصتهاد بدافع من العصبية ، وىناك من فضل العزلة واالبتعاد 
عن ىذه اضتروب خاصة وأنو يعلم كما كانت تعلم األغلبية بأنو صراع سياسي حىت ولو أخذ 

الد اظتغرب ، الصبغة الدينية ، لذلك كانت للعوامل السياسية تأثَت كبَت على حركة التصوف يف ب
 ولشساعة وعمق ىذه اضتركة فسنكتفي بدراسة مرحلتُت أو ثالثة على أقصى تقدير ولنبدأ ب:

 مرحلة المرابطين : -2-1

اظترابطون ىم عدة قبائل ينسبون إىل زتَت ، وأشهر ىذه القبائل ظتتونو وجدالو وظتطو  دخلت     
ق إىل طنجة ، لكنهم أحبوا العزلة ىذه القبائل اظتغرب مع موسى ابن نصَت وتوجهوا مع طار 

واالنفراد فدخلوا يف صحراء اظتغرب واستوطنوىا ، وما إن حدث عندىم نوع من االنبعاث 
الديٍت ، عقدوا أول رباط عتم مع عبد اهلل  ياسُت اصتز ويل ، ومصطلح الرباط يف قواميس اللغة 

مة واظتواظبة ، فاظتعٌت األول يفيد السيما لسان العرب البن  منظور لتمل معنيُت متكاملُت اظتالز 
اظتواظبة على الطهارة  -دينيا-الطابع العسكري أي اظترابطة يف ثغور اصتهاد أما اظتعٌت الثاين فيفيد

 والصالة. 

خوض كل غمار جتربة  اظترابطُت ، مقتصرين على ىذه اضتركة يف  -يف اضتقيقة-ال نريد ىنا     
بدو كان مبتداه مع عبد اهلل ياسُت رجل الدين الذي جاء عالقاهتا بالتصوف ، الذي على ما ي

إىل الصحراء زاىدا ، ىاربا بدينو ، وىذا على األقل ما كانت عليو دولة اظترابطُت على مستوى 
                                                           

16
 1990منال عبد اظتنعم السيد جاد اهلل  أثر الطريقة الصوفية يف اضتياة االجتماعية ألعضائها دراسة أنثربولوجية دكتوراه آداب   -
 .342ص
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اضتركة الدينية قبل أن ختوض وتدخل مستوى آخر وىو مستوى اضتركة السياسية نقصد بالتحديد 
ية بل ونتلمسها ىي عالقة الدين باظتلك ، ال علينا ، اظتلك السياسي ، ىنا ؾتد فكرة خلدون

ىجرية واصلت ىذه اظتنظمة القوية اليت أسسها ىو  3273فحىت بعد وفاة ابن ياسُت سنة  
بنفسو مقاومتها وصمودىا ضد كل اعتجومات لتبلغ قمة غتدىا على يد يوسف ابن تشفُت ، 

وحات لتشمل كل اظتغرب العريب  مؤسسا أحد مؤسسي الدولة اظترابطية الذي استطاع توسيع الفت
 .17فيو دولتو ، حتديدا يف مدينة مراكش

عرف عن ابن تشفُت ورعو وتقواه وزىده يف الدنيا ، حىت يف ظل األزمة اليت عرفتها الدولة     
اإلسالمية اظتتنافرة يف بالد األندلس ، أو ما عرف لدى كتبة التاريخ مبلوك الطوائف ، واستنجاد 

لوك بو من خطر الصليبُت خصوصا من ملكها الفونس ، مل يساوم وإفتا ىب للجهاد ىؤالء اظت
ونصرة إخوتو يف الدين ، ومل يرض اإلقامة يف األندلس بعد أن قضى على اطتطر الصلييب  يف 
معركة شهَتة ىي معركة الزالقة وآثار العودة إىل مراكش ، ولكن ظتا عاود الغزاة التحرك من جديد 

أن زىده وتصوفو  -يف الوقت نفسو-ندلس أدرك أن اظتلوك غارقُت يف لذاهتم ، وأدركيف بالد األ
وتقواه ىو سبب نصرتو  فأغلظ الوعيد ظتلوك األندلس ، خاصة بعد تآمرىم مع ملك اسبانيا ، 
ويقال انو طلب الفتوى من الفقهاء حتديدا من اإلمام الغزايل صاحب التصوف السٍت يف بالد 

ا دخل كتاب إحياء علوم الدين إىل اظتغرب ومؤلفو مل يزل على قيد اضتياة،كانت اظتغرب ، فعندم
 .18الكلمة للفقهاء،وكان ذلك يف عهد أواخر دولة اظترابطُت

إذن ما نتفق عليو ىو أن النوايا األوىل األخوية ذات األخالق الصارمة والواجبات الشاقة ،     
صول على اصتنة ، حيث تسرب إليهم عدد ىائل من قد تعلق هبا بادئ األمر اظترابطُت هبدف اضت

                                                           
17

 .929بوعتو بشَت   نفس اظترجع      ص  -

18
 .46ؼتلويف ػتمد نفس اظترجع     ص -
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الناس ، وعندما وصل عددىم إىل األلف أرادوا اإلسراع بتحقيق الغاية واعتدف فانطلقوا إىل 
اصتهاد ، وتوسيع زتلتهم إىل كل الصحراء واظتناطق السودانية فهو مشروع ديٍت وإن بدا سياسي 

صف بأنو منحرف وشاذ وفق أسس العقيدة ، يهدف إىل تغَت واقع اجتماعي وسياسي معُت و 
 .19والدين

 دولة الموحدين:-2-2

من أحفاد العلويُت اآلدارسة ، خرج ػتمد ابن تومرت الذي لقب باظتهدي ، وىو عريب     
األصل بربري النشأة ، طلب العلم يف اظتغرب واظتشرق تأثر بآراء ابن حزم  كما أنو حضر غتالس 

، وبعد رحلة طويلة أخذ فيها العلم من أرقى مصادره الشرعية ،  العلم عند أيب بكر الطرطوشي
، توصف 20"وىو ما جعل ابن خلدون يصفو ب " حبرا متفجرا من العلم وشهابا واريا من الدين

حياتو بالبساطة والتقشف ، وإال ظتا خرج إىل أغماث وضتق باصتبل ، وما إن انتشرت دعوتو ، 
وف رغم أنو جانب حياة اظتتصوفة ، فلقد كان زاىدا يف حىت صار لو أتباع ، مل يعرف بالتص

متاع الدنيا غَت انو كان تواقا إلقامة دولة يقام فيها العدل والشريعة ، ىو من ىيأ يف اضتقيقة 
اضتكم لعبد اظتؤمن بن علي ، بل ىناك من يعتربه مؤسس الدولة اظتوحدية أو اظتوحدين لكوهنم  

ىل تنقية العقائد من الشوائب ، وأتت تسمية اظتوحدين اقتباسا كانوا يدعون إىل توحيد اهلل ، وا
 من تعليم األشعري اظتتمثل يف كتابو اظترشد والتوحيد والذي كان مذىب ابن تومرت .

وؽتا يالحظ أن خلفاء اظتوحدين ساروا على نفس االجتاه من حيث السلوك الشخصي ،     
ل مقسطا فيو ، يذىب يف زىده وروعو ، فهذا يوسف كان كوالده عبد اظتؤمن "مشيعا للعد

                                                           
19

 .929بوعتو بشَت   نفس اظترجع      ص -

20
الظاىرة الدينية عند نشأة الدول يف فلسفة ابن خلدون  اضتركة  اظتوحدية فتوذجا معسكر غتلة اظتواقف عدد  رتال شعبان  جتلي -

 .270ص  2779خاص أفريل 
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وبسطو لعدلو ، وسداده يف فضلو ، مذىب أبيو اطتليفة رضي اهلل عنو" أما يعقوب فكان القدوة 
يف ذلك "إذ نصب ميزان العدل وبسط أحكام الناس على حقيقة الشرع ...وأقام اضتدود حىت 

الكية مذىبا عتم فإن اظتوحدين ، وعلى عكس اظترابطُت الذين اختذوا من اظت21يف أىلو وعشَتتو"
د  بقوا على مذىب قائدىم الروحي ابن تومرت اظتذىب الظاىري وىو مـذىب ابن حزم ، ومل لتح
خـلفاء اظتـوحدين عن ىذا االجتاه ، وكليهما انطلق من معطى أساسي وىو أن جتاوز وضع 

ضاع كل القوى منحرف إىل آخر "سوي" يقتضي التوحيد السياسي ، وىذا ال يتحقق إال بإخ
 .22االجتماعية لسلطة اضتركة اصتديدة ، مث للنظام اظتتولد عنها

إن الًتابط الكبَت بُت دول اظتغرب العريب الكبَت ليس وليد اللحظة  فلطاظتا رتعهما مصَت     
واحد ، وإن كان كتمعهما اآلن اشد لوال أمور الساسة والسياسة ، يتمثل ىذا الًتابط يف الثقافة 

والدين باطتصوص ، خاصة فيما يعرف بالتصوف على مدار تشكلو ودخولو إىل ىذه والفكر 
البلدان ، ولئن كان حديثنا ، بشكل عام لدى ىذه الدول وتأثرىا هبذا اظتنحى الفكري معروف 
وخضنا فيو بالنزر اليسَت ، أما بالنسبة للجزائر على وجو التحديد وىي ليست بعيدة عن التأثر 

التصوف فيها تصوفا نظريا  مث حتول ابتداء من القرن العاشر اعتجري ، واجتو كذلك ، فقد بدأ 
 .23"إىل الناحية العملية الصرف ، وأصبح يطلق عليو " تصوف الزوايا والطرق الصوفية

ىذا األخَت ىو اظتشاع يف اصتزائر إىل درجة أنك ال جتد قرية إال وهبا زاوية أو طريقة ، ولكن     
 اظتنعم القاشتي اضتسٍت أن التصوف يف اصتزائر مر مبرحلتُت أساسيتُت قتا: قبل ىذا يرى عبد 

 

                                                           
21

 .92عبد اصتليل العلمي    نفس اظترجع         ص -

22
 . 270ص  اظترجع السابق  شعبانرتال  -

23
 92عبد اصتليل العلمي    نفس اظترجع      ص -
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 : فترة التصوف النخبوي -9

ولتدده زمنيا بالقرون السادس والسابع والثامن اعتجري ، حيث كان مقتصرا على طبقة معينة     
تلمسان من اظتتعلمُت ويدرس يف اظتدارس اطتاصة وبقي مقتصرا كذلك على اضتواضر الكربى 

 جباية وىران وغَتىا. 

 : فترة التصوف الشعبي -4

وىي الفًتة اليت تعرف بالتحول من التصوف النظري الفكري إىل العملي العامي ولتدده     
يف اظتدن  زمنيا بالقرن التاسع اعتجري وىو القرن الذي شهد فيو انتشار الزوايا والرباطات

، واليت 24ت كالقادرية واظتدنية و الشاذليةواألرياف ، ومنو ظهرت الطرق الصوفية الكربى وانتشر 
 سنأيت على ذكرىا لبعض التفاصيل أيضا .

أما العوامل واألسباب اليت أدت إىل انتشار التصوف يف اصتزائر تكاد تكون بالتقريب ىي     
ا آنفا ، فمن األسباب والعوامل الفكرية ىو وجود أعالم العوامل واألسباب اليت أتينا على ذكرى

التصوف الذين تأثروا بالتصوف اظتشرقي ، ؽتثال يف شخصية علمية حاولت التوفيق بُت اضتقيقة 
، فضنا فيو بالشيء الذي قدرنا عليووالشريعة ذلك ىو اإلمام الغزايل حجة اإلسالم وىذا قد است

األندلس نتيجة التدىور السياسي الذي أصاهبا عقب سقوط ومن األسباب السياسية سقوط 
الدولة األموية وتعرضها للغزو االسباين مبعظم سواحل اظتغرب اإلسالمي ، ؽتا أدى إىل ىجرة  
كثَت من صوفية األندلس إىل األراضي اصتزائرية واليت استطاعت أن تستفيد منها اصتزائر ، 

، والثعاليب وغَتىم كثر ، ناىيك عن ين، واظتلياينأعالم كثَت مثل الشيخ أيب مد وأصبح هبا
، نذكر منها انتشار البذخ إال أهنا كان عتا اثر أسباب أخرى ، وان بدت للبعض ال قيمة عتا
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والًتف والتبذير واإلسراف لدى طبقات معينة  جعل القيم الدينية واألخالقية يف مرمى خطر ، 
  وف بكل أشكالو ومالػتو حال من اضتلول .لذا كان ال بد من وجود حل ، رمبا كان التص

م من مدن ايالة اصتزائر 3673ولإلشارة واالستدراك ، فلقد اختذ األندلسيون بدء من سنة     
مقرا عتم وتركوا عليها بصمات ظاىرة أينما حلوا ، خاصة مدهنا الكربى كالبليدة ومستغاًل 

زيتون والقطن، وصنعوا اضترير ، وزودوا مدينة وغَتىا ، فلقد غرسوا الكثَت من األشجار اظتثمرة وال
اصتزائر باظتياه ، يف حُت مل تكن ىذه اظتدينة تعتمد إال على اآلبار والصهاريج ويذكر مصطفى 

م تاريخ 3432بن زتوش تارمتا آخر ببدء زحف األندلسيون على مشال افر يفيا وىو سنة 
ندلس من تقدم يف العلوم الدنيوية سقوط غرناطة ، وؿتن نعلم ما كانت عليو اغلب مدن األ

 .25والدينية

إن ىذه اعتجرة بغض النظر عما زتلتو لدول مشال إفريقيا من اطر حضرية ، ذكرنا منها     
بعضها ، إال أن أىم ىجرة ىي تلك اليت عمد إليها صوفية األندلس إىل األراضي اصتزائرية ، ما 

هاء القادمون من األندلس وبالضبط من جعل ىذه اظتدن تعرف التصوف على حقيقتو ، فالفق
قرطبة اليت كانت دتثل مركز اإلشعاع ، كان متاعهم يتمثل يف العصا باليد ، والقرآن حتت الذراع 
، وعلى الكتفُت اظتزود ػتمال ببعض األكل ، هبذه الصـفات دخلوا من السـاقية اضتمراء إىل 

لوالية "، ناىيك عن وجود أعالم صوفية عملوا ميزهتم اطتاصة "با-غتازا–القبائل الرببرية مرتدين 
على نشر التصوف يف اظتغرب كما يف اصتزائر واستطاعوا أن يؤثروا بفكرىم ومؤلفاهتم على اجملتمع 
اصتزائري  نذكر منهم أزتد بن يوسف الراشدي اظتلياين وػتمد أفغول وعبد الرزتان الثعاليب 
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طتاصة والعـامة لكـثَت من مبـادئ الـدين وروحو ، والشيخ أبو مدين ، أضف إىل كل ىذا إقتـال ا
 واالؿتراف اطتلقي الذي بدأ يتفشى بشكل رىيب .

ما لتتم علينا أيضا أن نأيت على ذكر بعض وأىم الطرق الصوفية اليت عتا صداىا يف اظتغرب 
أن ـتض العريب مبا فيها اصتزائر، ومن بعضها الذي لو عالقة بشكل ما مع اظتشرق العريب، ودوفتا 

طريقة باألفضلية ، اللهم إال يف حالة واحدة ، وىي أن تكون ىذه الطريقة اإلطار الكلي جملتمع 
كحتمية منهجية -كما سيحدث معنا الدراسة أو الظاىرة أو الزاوية اليت تدين بالوالء عتا   

 لذلك لن نلتزم بأي ترتيب يف ذكرىا . -معرفيةو 

 الطريقة القادرية :-4-1

الشيخ ػتي الدين عبد القادر اصتيالين ابن أيب صاحل موسى اضتسٍت الذي عاش يف  تنسب إىل   
م( قربه 3366-3709ه /263-403القرنُت اضتادي عشر و الثاين عشر اظتيالديُت )

معروف يف بغداد حىت اآلن و لو مزار يف فاس يظن الناس انو مر هبا وتعبد فيها ، أما مولده كان 
ىي من أقدم الطـرق الدينية على اإلطالق ، بدأ ظهورىا بشكل جلي يف قرية جيالن بفارس و 

ل ، يقاالعـامل العريب واإلسالميإبان اضتكم العثماين استطـاعت أن تنتشر يف مناطق عديدة من 
 .26األمازيغأن اغلب مشامتها ىم من الفرس واألتراك و 

مشـال أفريقيا إال أن أتباعو  وبالرغم من أن الشيخ عبد القادر اصتيالين مل تطأ قدمـاه أرض   
نشروا طريقتو بصفة عجيبة حىت أن ىناك من الباحثُت من يذىب إىل أهنا انتشرت يف أفريقيا 
الغربية ، وتعد الطريقة القادرية من أنشط الطرق الصوفية يف نشر تعاليم الدين اإلسالمي بل  

ا من نفوذ ديٍت قوي فتعاليمها كانت ؽتن دتد حاضنيها من العرب و غَتىم مكانة دينية ، ظتا عت
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تعتمد على العلم و األخالق والصرب واإلتقان والصدق وذكر اهلل و اطتوف منو و االبتعاد عن 
ف الطرق الصوفية اليت جاءت شهوات الدنيا و ملذاهتا ،حىت عدت مبثابة القاعدة ظتختل

 .27بعدىا

لقادرية نذكر على سبيل اظتثال ال من اظتشايخ الذين كانت عتم يـد و فضل يف نشر الطـريقة ا   
اضتصر سيدي عبد السالم بن مشيش من أمازيغ اظتغرب ، ولد جبوار جبل العامل بالريف اظتغريب 
جنوب غرب تيطـوان ويعترب التابع اظتباشر لسيدي بومدين الذي تتلمذ على يديو أثناء تواجده 

درسة التصوف السٍت ونشر ببجاية ، ىذا األخَت أيضا احد أىم مشامتها و إليو تنسب م
الطريقة القادرية يف اظتغرب العريب و األندلس وعلى حسب ما يذكر صالح مؤيد العقيب أن 
دخول ىذه الطريقة إىل اصتزائر كان بفضل ىدا الشيخ  أي سيدي أيب مدين  شعيب دفُت قصر 

يالين آخذا العباد بتلمسان ، بعد أن تتلمذ على يد مؤسسها و شيخها سيدي عبد القادر اصت
عنو التصوف ، ليلبسو خرقو كما ىو معمول بو عند كـل اظتتصوفة بعد عودتو من البـقاع اظتقدسة 

 .28حيث أدى فريضـة اضتج

لقد أدى االنتشار الواسع عتذه الطريقة أن يكون عتا يف كل بلد فروع ومن الفروع اليت أخذت    
 درية.لنفسها طريقا دون أن تتخلى عن االنتماء السري للقا

 الطريقة الشاذلية:-4-2

، ىذه األخَتة ىي أول ما عرفت اصتزائر من  الشاذلية ترجع إىل اظتشيشية وىذه إىل اظتدينية   
الطرق واليت أسسها كما تذكر اظتصادر الشيخ أبو مدين الغوث ، وىي ليست فرعا من فروع 
القادرية ، بل طريقة أصلية و أصيلة نشأت وتطورت يف اظتغرب األوسط بعيدا عن تأثَتات 
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ن مـع يث كان لقاء الشيخ أيب مديالطريقة القادرية اليت تبدو معاصرة عتا من حيث النشأة ، ح
، لقاء شيخ مع شيخ وليس لقاء شيخ مبريد وقد تربك كل منهما الشيخ عبد القادر اصتيالين

 .29لتفصيل عوامل الطريقة الشاذليةباآلخر وىذه إشارة فقط أردنا استدراكها قبل أن نلـج با

د اهلل بن عبد اصتبار بن تنتسب الطريقة الشاذلية إىل الشيخ سيدي أبو اضتسن علي بن عب   
م بقرية غماره قرب سبتو باظتغرب األقصى وتويف باضتميثرة بصعيد  3336زتيم اظتولود سنة 

م ، من أبرز شيوخو الذين أخد عنهم العلوم الدينية مبا فيها علوم الظاىر 3229مصر سنة 
باظتغـرب األقصى  والباطن الصويف الشيخ عبد السالم بن مشيش ، الذي يعد من أكابر اظتتصـوفة

وىو ؽتن أخد التصوف عن الشيخ أيب مدين والشيخ عبد الرزتـان العطار الشهَت بالزيات وكـان 
عاظتا فاضال جليل القدر، قيل ىو كالشـافعي يف مصر، لو الصـالة اظتشيشية كانت ػتط أنظار 

و منو غادر أبـو الشراح ، قتلو أحد اصتهلة مدعي النبوة ابن أيب الطواحُت الكتامي ، وبتوجي
اضتسـن اظتغرب إىل تونس حتديدا إىل شاذلة )ومنها جاءت نسبة الشاذيل( ، وهبا استقر وتتلمذ 
على كبار علمائها وازداد بذلك علما وفقها وتصوفا واشتهر أمره ، غَت أن ىذه الشهرة جلبت 

ريقتو عمل على نشر طلو مضايقات من طرف السلطة ، فهاجر إىل اإلسكندرية مبصر حيث 
 .30فكثر أتباعو

يعود تاريخ تأسيس ىذه الطريقة إىل النصف األول من القـرن الثـالث عشر اظتيالدي وتعترب    
ىذه الطريقة مع سابقاهتا )القادرية( من أقدم الطـرق الصوفية ، وىي مبنية على الكتاب والسنة 

سن الشاذيل" ليس ىذا وترك اظتعاصي وفعل الواجـب وكثرة الذكر واجملاىدة ، يقول أبو اضت
بالطـريقة الرىبانية وال بأكل الشعَت و النخالة ....... ، وإفتا ىو بالصرب على األوامر و اليقُت 
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يف البداية" ، شهدت استقرارا كبَت يف اظتغرب حُت كان دتركزىا بوبريت يف مراكش  ، وىي من 
 . 31إىل منطقة اظتغرب العريب كلو الطرق األوىل اليت أدخلت التصوف

استطاعت الطريقة الشاذلية أن تستقطب الكثَت من العلماء كالعز بن عبد السالم اظتلقب    
بسلطان العلماء فقيو شافعي بلغ درجة االجتهاد ولـد ونشأ بدمشق و توىل اطتطابة باصتامع 
األموي وقد ذكر ابن كثَت أنو كان مواظبا على حضور غتلس الشاذيل ، وكذلك من العلماء 

بو العباس اظترسي الذي يتصل نسبو بالصحايب اصتليل سعد بن عبادة األنصاري عـامل فقيـو نذكر أ
صويف ولد مبدينة مرسيو ، مث قصد تونس آخذ العلم عن أيب اضتسن الشاذيل بعد ذلك انتقل مع 
شيخو إىل اإلسكندرية وأقام هبا مدرسا وواعظا ليخلف شيخو أيب اضتسن بعد وفـاتو على رأس 

 ه( ، وكـان على الطريقة اظتثلى يف االستقامة و الزىد و الورع و التقوى.626ة )الطـريق

إن ما عرف عن أيب اضتسن الشاذيل كتعلنا مندىشُت خاصة ظتا ترسخ يف وعينا من التقشف    
والزىد عند أىل التصوف ، فالرجل مل يكـن متشددا وال متزمتا يف ملبسو ومأكلو ومشربو بل  

من الثيـاب ويركب الفاره من الدواب ويتخذ من اطتيل أحسن اصتياد ، وؽتا  كان يلبس الفـاخر
يروى عنو أنو دخل عليو أحد الفقراء وعليو لباس خشن فدنا من أيب اضتسن وأمسك ملبسو 
قائال "يا سيدي ما عبد اهلل مبثل ىذا اللباس" وكان الشيخ يرتدي ثيابا حسنو ، فأمسك الشيخ 

ل لو "وال عبد اهلل مبثل ىذا اللباس الذي عليك ، لباسي يقول أنا غٍت بدوره بلباس الفقَت وقا
عنكم فال تعطوين و لباسك يقول أنا فقَت إليكم فأعطوين "، وقال مرة لتلميذه أيب العباس 

 .32س اعرف اهلل ، مث كن كيف شئت "اظترسى" يا أبا العبا
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 .40بودواية بلحيا       نفس اظترجع    ص -
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سن ولطريقتو إال لنؤكد بو استنادا إىل إن سياقنا لبعض من النزر القليل يف سَتة الشيخ أيب اضت   
اظتراجع مدى انتشار الطـريقة الشاذلية يف العـامل اإلسالمي ظتا فيها من معايشة الواقع ، حىت أهنا 
بلغت األندلس وكان أبرز ؽتثليها ابن عباد الرندي الذي عرف بشرح اضتكم العطائية ، كما كان 

تعاليمها و اعتدال هنجها ، وما عرف عن صاحبها كعامل عتا انتشار واسع يف اصتزائر نظرا ظترونة 
و فيلسوف أكثر منو درويشا لو كرامـات و خوارق فطريقتو تقوم على الرحلة الفكرية و التأمل 
اظتستمر ، وأصـوعتا ستسة ىي  تقوى اهلل يف السر و العالنية  ،إتباع السنة يف األقوال و األفعال 

لعالنية واإلقبال واإلدبار، الرضا عن اهلل يف القليل و الكثَت ، ،اإلعراض عن اطتلق يف السر و ا
، وؽتا خصت بو الشاذلية وىو أن اجملذوب منهم يرجع إىل 33وع إىل اهلل يف السراء و الضراءالرج

 الصحو. 

قال عنو ابن عباد يف اظتفاخر العلمية :"كان أبو اضتسن الشاذيل عاظتا عارفا بالعلوم الظاىرة    
قائق فنوهنا ومفتضحا ألبكار اظتعاين و عيوهنا من حديث وتفسَت وأصول وؿتو وصرف جامعا لد

ولغة ومعقول ، وحكمة وآداب وأما علوم اظتعارف اإلعتية ، فقطب رحاىا ومشس ضحاىا" ، 
 ،ف واضتـزب اظتشهور والسر اصتليلوقد ترك بعض اظتؤلفات واآلثار كرسالة األمـن يف أدب التصو 

ارض كشفك الكتاب و السنة فتمسك بالكتاب و السنة ، ودع الكشف وقل كان يقول "إذا ع
 .34يضمنها يف جانب الكشف واإلعتام لنفسك إن اهلل ضمن يل العصمة بالكتاب والسنة ومل

ولإلشارة فقط فإن تعاليم الشاذلية ترجع إىل مذىب الصويف أيب القاسم اصتنيد ، وكما عرفت    
قيت ػتافظة عليها حىت بعد ؽتاتو بفضل أتباعو ، ولئن كان ىناك الشهرة يف حياة شيخها فإهنا ب

اختالف بُت الباحثُت يف انو مل يًتك الوصية ظتن متلفو أو ترك ووصى هبا إىل أيب العباس) انو 
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اطتليفة من بعدي و سيكون لو بينكم مقام عظيم و ىو باب من أبواب اهلل(،  ومع كل ىذا 
اجملتمعات اليت اعتنقتها و صمدت أمام كل اعتزات غَت أهنا  استطاعت أن تًتك أثرا كبَتا يف

 عرفت شاهنا شان القادرية عدة طرق نذكر منها بالتجديد الطريقة الشيخية .

 الطريقة الشيخية : -4-3

دفُت البيض تويف  وىي أيضا انبثقت عن الشاذلية وتنسب إىل الشيخ عبد القادر بوشتاحو     
م، وترجع أصوعتا الصوفية باإلضافة إىل الشاذلية إىل القادرية والطبية والصديقية 3632سنة 

والبكرية ، وكان مؤسسها قادري الطريقة إال انو أصبح مقدما لشاذلية على يد ػتمد بن عبد 
صفراء ابن الويل الرزتن السهيلي، أما والده فهو ػتمد دفُت الشالالت الظهرانية قرب العُت ال

الصاحل سيدي سليمان بن بوشتاحو الذي ما يزال ضرلتو مزار لذريتو و مريديو مبدينة بٍت ونيف 
، وكان ؽتن درسوا باألندلس والتقى مبجموعة من العلماء من شيوخ غرناطة و مالقا ، مث انتقل 

صتامع القدمي حيث إىل القرويُت بفاس فبقي فيها مدة تزيد عن ستة سنوات ليعود إىل فيجيج با
يب العباس ازتد بن يوسف توىل تدريس علوم الشريعة ، اخذ الطريقة عن العارف باهلل الشيخ أ

 .35اظتلياين

لسيدي بوشتاحو ) سيدي الشيخ( ذتانية عشرة ولد أوصاىم كلهم بإتباع الطريقة الشاذلية        
إىل ابنو ػتمد إلـى حفيده عبد القادر ) سيدي  وىذه ىي السلسلة : سليمان بن بوشتاحو

الشيخ( ، إىل اضتاج بوحفص واضتاج عبد اضتكيم إىل ابن الدين إىل العريب إىل بوبكر موىل 
م ( و ىو 3923اصتماعة إىل النعيمي إىل بوبكر الصغَت إىل زتزة إىل بوبكر إىل زتزة )اظتولودة 

تزوج من فرنسية ، أما السلسلة الذىبية أو النسبية الذي كان متوليا لوظيفة أغا جبال عمور واظت
فأوالد سيدي الشيخ يرجعون إىل أيب بكر الصـديق حسب الشـائع عنـهم  وألسباب عائلية 
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استقر سيدي الشيخ بالبيض بعيدا عن اطتلق وأسس فيو زاويتو اظتعروفة ، وتوارث أبناؤه تراثو يف 
 .36مث أوائل العهد العثماين، لوىرانان واحتالل األسبان أخر أيام دولة بٍت زيـ

وبعد وفاتو خلفو ولده الشيخ أبو حفص وكان معروفا عنو الزىد و الورع و حب اصتهاد و         
بعد  96كثرة الًتدد على اضترمُت الشريفُت ودامت مشيختو على الزاوية قرابة ستة وأربعون سنة 

م ، كما يذكر ذلك العياشي يف  3663والده وىو االبن الثالث لسيدي الشيخ تويف عام 
م و الذي كانت لو صلة قوية بو ، وظتا مات اضتاج باحوص )بوحفص( عحـهد 3669رحلتو سنة 

باظتشيخة إىل أخيو عبد اضتاكم ، الذي واصل على نفس الطريقة اليت كانت لدى سابقيو ، 
ستغنت بالدين و ولإلشارة فقط فإن عائلة سيدي الشيخ كانت وارثو جملد ديٍت و غتد سٍت  فا

التصوف وحتكمت بالسياسة و اصتاه ، وىو ما جعل األمر متتلط على كثَت من الدارسُت فها 
ىو رين يرى أن الطريقة الشيخية ليست رتاعة دينية وال طريقة صوفية وال رتعية خَتية باظتعٌت 

نقسمُت لكن اضتقيقي للكلمة إهنا خليط من تأثَتات مرابطية يف أيدي أناس ،كثَتا ما يكون م
عتم أصل واحد ، ويضعون سلطتهم الدينية يف شكل مزدوج وال شك أن ذلك كان عندما سلك 

 .37الفرنسيون معهم سياسة )فرق تسد(

غَت أن ما لفت االنتباه كما يشَت أبو القاسم سعد اهلل ىو الدور اظتزدوج فتارة يكونون يف        
يكونون خدما لو ووالة يطبقون األوامر اإلدارية  مقدمة الثائرين ضد االحتالل الفرنسي ، وتارة

والتعليمات حبـذافَتىا خـاصة عندما طلب األمَت عبد القادر ) وىو ابن طريقة كانوا ينتسبون 
إليها أصال( ، أن ينضموا إليو و يساعدوه على العدو اظتشًتك فاعتذروا إليو بعزلتهم وفقرىم ، 

م للمحتل يف عهد خليفتهم )شيخهم(زتزة بن بوبكر فقبل عذرىم إال أهنم ثبت عنهم معاونته
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أغا جبل عمور اظتتزوج من فرنسية اشتها فَتى ابنة قائد مشـاة فرنسي متقاعد وكان متويل  
م، بأمر  3963اصتنوب الوىراين كلو ، وليس ىذا فحسب فقد احتل باسم فرنسا اظتنيعة سنة 

على ػتمد بن عبد اهلل )شريف ورقلة( رغم  من اضتاكم العام ،وابنو بوبكر ىو الذي ألقى القبض
أن ىذا األخـَت كـان مسنـودا من الطريقة السنوسية اليت ترجع إىل نفس أصول الطريقة الشيخية و 

 مع ذلك سلمتو لفرنسا .

وللشيخية أذكار الشاذلية اليت يتلقاىا األتباع ويرددوهنا يف أوقات معينة بعد دخوعتم        
جيدة مع الطريقة الطيبية خاصة الزيانية اليت حضر شيخها سيدي األعرج بن  للطريقة وعتا عالقة

د يف مدينة البيض يف سيدي عبد الرزتن شيخ زاوية القنادسة والية بشار مؤدتر الشيخية اظتنعق
م، إذ مت الصلح بُت فئيت أوالد سيدي الشيخ الغرابة وأوالد سيدي الشيخ 3343أوت  72

الشيخية عن غَتىا من الطرق ىو ما يسمى ب الغفارة وىي تعـٍت تقـدمي الشراقة ، وما دتيزت بو 
حيوانات و بضائع و ؿتوىا بعينها للشيخ سنويا ، وىي يف الواقع ضـرائب  دنيوية اختذت صفة 
دينية ، ولقد ترك الشيخ سيدي عبد القادر بن ػتمد آثارا قيمة منها الياقوتة أو الياقوت كما 

 .(309صوفية تقع يف مائة وذتانية وسبعون بيتا)شتاعا بنفسو يف قصيدة 

ومبا أهنا أي ىذه الطريقة تدخل ضمن اجملال الواسع للدراسة و ىو اصتنوب الغريب و        
تربطها صلة وثيقة بالزاوية اظتخصصة لبحثنا ومن فروعها العمامية سنة إىل الشيخ بوعمامة الثائر 

 .38تفصيل من ىذا ها وقفة أخرى بأكثراظتشهور سيكون لنا مع
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 : الزوايا في المغرب العربي والجزائر -5

ال غرابة يف أن يظل مفهوم الزاوية كأحد اظتفاىيم اليت دتت معاصتتها يف عدة دراساتالسيما     
تلك الدراسات اليت عتا عالقة بالتصوف اإلسالمي عامة ، ويف اظتغرب العريب باطتصوص ، 

تصوف يف التمهيد لظهور ىذه اظتؤسسة أو بدء تواجد مكان فنحن نعلم أو نتفق على أقتية ال
كتتمع فيو بعض الناس حول شيخ يكون يف الغالب عاظتا دينيا ، يعلن عن تبعيتو لطريقة صوفية 
معينة ، يغلب على األنشطة األوىل الطابع التعبدي ، مث ما يلبث نطاق اىتماماهتا يف التوسع ، 

، التها السامية ، ومهمتها النبيلةقافيا ودينيا ، نتنحها ىذا رسيصل أحيانا إىل أن تصبح إشعاعا ث
اليت زتلتها معها من منبعها و مصدرىا وأصلها و جذورىا األوىل وىذا ما أىلها ألن تلعب أدورا  
كثَتة _كأهنا مقدرة عتا_ فحق علينا كباحثُت أن ننتبو إىل ىذه الظاىرة حىت نتمكن من معرفة 

 خصائصها اصتوىرية.

 النشأة و التوسع: -5-1

وؿتن منهمكون يف البحث عن تاريخ ونشأة الزوايا يف اظتغرب العريب اإلسالمي  بُت 
طيات الكتب ، وجدنا اختالف يف التاريخ ، فوجدنا فريقا من الباحثُت منهم صالح مؤيد 

إىل ما  العقبييذكر بأهنا ظهرت ابتداء من القرن الرابع اعتجري أي العاشر ميالدي  حيث يستند
ذكره العالمة اصتزائري الشيخ اظتهدي البوعبديل من أن اظتلك اظتوحدي يعقوب اظتنصورالذي عرف 
بعلمو ودينو وسياستو بٌت زاوية بدار الضيوف كتلك اليت أسسها اظتلك اظتريٍت أبو عنان خارج 

ظتلك اظتذكور وتلك اليت دفن فيها ا ،  مدينة سال ، وقد حتدث عنها الرحالة اظتغريب ابن بطوطة
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اليت عرفت بزاوية شالة ، أو اليت زارىا لسان الدين بن بالرباط و )اظتنصور( والده أبا اضتسن 
 .39اطتطيب

غَت أن ىناك من الباحثُت كالطيب جاب اهلل الذي يرى أن الزوايا كمؤسسة لرؤساء        
شيوخها  الذين أخذوا الطرق الصوفية اليت كتتمع فيها مريديهم تدين بالفضل يف نشأهتا ضتكمة 

يف حسباهنم البعد اظتكاين وىذا لتغطية اظتناطق اظتفتقرة إىل العلم واإلرشاد والوعظ الديٍت ، فهي 
يف البدء ظهرت يف اظتشرق العريب على شكل بيوت كانت ملحقة باظتساجد وكان يًتدد عليها 

أطراف اظتدن كمصليات صغَتة العباد الزىاد لالنزواء واطتلوة فيها مث تطورت يف شكل أبنية على 
عتجري بدون ػتراب إلقامة الصلوات ، أما يف اظتغرب العريب فظهرت الزوايا يف القرن السادس ا

القرن الثالث عشر اظتيالدي( حيث حلت تدركتيا ػتل الرباط مث تطورت مهامها وتوسعت على )
ثقافية  والدينية داخل اظتدن يد اظترابطُت وشيوخ الطرق الصوفية هبدف تنشيط اضتركة العلمية وال

 وخارجها ، رتعت بُت العبادة و العلم و اصتهاد يف وقت واحد.

جتدر اإلشارة ىنا إىل ما نتثلو القرن السادس اعتجري من ناحية اضتياة الدينية يف بالد        
م اظتغرب حيث يعترب خالصة تطور ألربعة قرون من الوجود اإلسالمي ، ومع أن ىذه اضتقبة تتس

بنوع من الغموض بسبب قلة الوثائق أو على األقل تركيز اظتوجود منها على الوقائع العسكرية 
واألحداث السياسية ، فإن انتماء اظتغرب لبالد اإلسالم مل يكن قضية ظرفية سياسية وال رغبة 
فئة معينة بقدر ما ىو واقع غتتمع بكل عناصره  ومكوناتو ، وما البحث عن عوامل نشأة 

وف باظتغرب إال الستحضار كل العناصر ،  مهما كانت متباينة أو متناثرة دون االقتصار التص
 .40على جانب معُت
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يف ىذا القرن السادس اعتجري ) الثالث عشر ميالدي ( عرفت الزوايا يف اظتغرب العريب        
ي من أن انتشارا واسعا حىت يف أعماق الصحراء ، وىو ما يفًتضو الباحث عبد اصتليل العلم

التصوف بأشكالو لتدد افًتاضيا من الناحية الزمنية مبستهل القرن السادس ىجري ، غَت أنو 
يشَت اعتمادا على اظتصادر  اليت أرخت للتصوف خالل ىذه اضتقبة و اليت مل تكن كثَتة كما 
ذكرنا آنفا ، إشارات تفيد إىل نوع من التعارض بُت اضتكم من جهة ورجال التصوف من جهة 

خرى ، وػتاولة منو رصد ىذا التحول الطارئ ركز على اضتركتُت اظترابطيةواظتوحدية انطالقا من أ
، بيد أن بعض الباحثُت 41تماعي إىل مستوى اظتلك السياسيمستوى اإلصالح الديٍت واالج

اآلخرين يعتربون القرن العاشر اعتجري أي القرن السادس عشر والسابع عشر ميالدي فيو اختذ 
ناحيتو العملية وأصبح يعرف بتصوف الزوايا والطرق الصوفية ، ازداد عدد الزوايا خاصة التصوف 

، ودتيز بالتغلغل يف سائر اظتناطق اظتغاربية 42وية الدالئية والناصرية وغَتىاباظتغرب األقصى ) الزا
خصوصا يف األوساط الشعبية واالنتشار بُت صفوفها ، منها  منطقة طنجة اليت كانت أىم 

 نة سجلت حضورا صوفيا مكثفا جتلى يف تعدد الزوايا وأضرحة األولياء ومقامات الصاضتُت.مدي

والذي كتب معرفتو ىو ذلك الدور االجتماعي والسياسي الذي اضطلع بو ىذا التنظيم        
الديٍت _السياسي الزوايا يف بالد اظتغرب العريب  ، الذي سَتتبط تارمتو االجتماعي والسياسي 

ا وثيقا بالزوايا ، ىذا ما تطلعنا عليو اظتصادر التارمتية خاصة ظتا عـرفت توسعا وانتشارا بعد ارتباط
الكثَت من الصـراعات السياسية بُت اظترينيُت  والو طاسُت ، وهتديدات األتراك العثمانيُت ، 

زاوية معٌت  واالحتالل الربتغايل وااليطايل والفرنسي توسع كانت لو مزاياه واكتابياتو ، أعطى لل
ومفهوما وان كان بسيطا فانو أصبح مركب كتمع يف نفس الوقت دالالت متعددة حبموالت 
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متنوعة تارة سياسية واجتماعية وتارة أخرى إيديولوجية  ودينية ما أىلها للعب أدوارا مهمة يف 
 تاريخ مشال إفريقيا وباألخص يف بلدان اظتغرب العريب. 

 :  في الجزائر -2-2

قريبا وحتت نفس الظروف واألسباب ،ستشهد اصتزائر ىذه الظاىرةعرب فًتات تارمتية ت       
معينة فبُت سطوهتا ونفوذىا وتراجعها وتقهقرىا ،مل نشهد يف تاريخ اصتزائر الثقايف خصوصا غيابا 
عتا أو اندثارا بل على العكس نستطيع أن نقول أهنا دتيزت ب "حضور دائم"،ليس  ببعدىا 

أي كتعبَت عن اإلسالم،ولكن ببعدىا السياسي الذي فرضتو ظروف ظاظتة وقاسية ،  الديٍت فقط 
لذا كان من الطبيعي إذا أن يزداد دور الزوايا نفوذا ،باعتبارىا اظتلجأ الوحيد اظتتبقي للحفاظ على 
الدين وعلى اللغة ،وأىم مكون للحقل الصويف، ومع مرور الزمن تطور أمر الزوايا وزادت أقتيتها 

اصة يف القرن العاشر اعتجري بعد سقوط األندلس ،أين بدأت األطماع األوروبية دتتد إىل خ
السواحل اصتزائريةكما شهدت أول انتشار عتا خصوصا بعد االحتالل االسباين ظتدينة جباية،ىذه 
األخَتة تأكد فيها وجود الزوايا ، حبسب ما يذكر عن أيب الفضلقاسم ػتمد القرشي القرطيب 

 .    43يف نواحي ىذا التاريخىجرية ،663  سنةاظتتوىف

غَت أن أبا القاسم سعد اللهَتى أن أقدم زاوية تأسست يف اصتزائر ىي زاوية الشيخ        
كان ىذا يف حدود القرن السادس اعتجري والثالث عشر   سعادة بالقرب من طولقة ببسكرة

ميالدي ،وىي اظترحلة اليت وجدنا فيها اتفاق كبَت بُت الباحثُت واظتؤرخُت اصتزائريُت فقط بل حىت 
اظتغاربة،وسرعان ما ستعرف الزوايا انتشارا عرب أؿتاء الوطن السيما يف القرنُت الثامن والتاسع 

شر ميالديفلقد عرفت اصتزائر عددا ىاما من الزوايا،لعل من ىجري،اطتامس عشر والسادس ع
ه  992،زاوية لتي العدليتويف يف (ه633 تويف)أشهرىا وأقدمها زاوية أيب زكريا الزواوي
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ه بوىران،وزاوية عبد الرزتن الثعالبيباصتزائر العاصمة  949 ببجايةوزاوية الشيخ اعتواري تويف يف
 .                            44لي هبلول اجملاميوية ػتمد بن ع،زا(  ه 906) تويف

ال شك يف دخول التصوف إىل اصتزائر عن طريق أعالم يف العلم اللدين األثر الكبَتألنو        
يدخل بصفة مباشرة يف عملية نشوء الزوايا واعتمادىا كدعامة سياسية الحتواء الطرق الصوفية، 

صة هبم،ناىيك عن االحتواءعندما تصبح اعتيكل ودتثيلها كذلك وإعطائهم ىوية فكرية خا
الطريقة مبا تشملو من طقوس نتارسها -ىنا–االجتماعي لإلخوان اظتعرب عن مذىبهم وىي 

األعضاء يف البناء الكلي وكما يقول ازتد توفيق اظتدين"الزوايا الكربى ىي اليت كونت يف ىذه 
ن...، وكانت واسطة يف نقل اإلسالم إىل البالد طبقة فاضلة من العلماء والفقهاء وحفظة القرآ

 بالد يف أقاصي اصتنوب والسودان".

فإذا كانت اصتزائر مل تعرف الزوايا إال بعد القرن اطتامس اعتجري ، فمع حلول القرنُت        
العاشر واضتادي عشر اعتجري ازدادت أقتيتها وتوسعت ويرجع أبو القاسم سعد اهلل كثرهتا إىل  

رابطُت يف اظتغرب األقصى ، ىذا البلد الشقيق كان فيو عدد الزوايا يوازي عدد كثرة زوايا اظت
اظتساجد إن مل يتفوق عليو ، ىذا القرب خصوصا لدى اظتناطق الغربية للجزائر جعل حجاج 

يغذون فكرة اظترابطية وينشرون مبادئ زواياىم وشيوخهم،  -وىم يعربون اصتزائر-ورحالة اظتغرب
تكون الزوايا مؤسسات راسخة قدما يف تاريخ اصتزائر،زتلت الكثَت من قتوم فال غرابة إذن أن 

حىت الزوايا التقليدية اصتزائريينوساعدهتم يف جتاوز كل الصعاب اليت القتهم بالقدر الذي استطاعت
 .45منها
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عرب كل العصور اليت مرت هبا اصتزائر مل تغب فيها ىذه اظتؤسسةبل كانت تلك العصور        
هدت االستعمار مدعاة لوجودىا وانتشارىا ، ففي العهد الًتكي   حكمت اإلدارة اليت ش

موكان استعمارا ناعما إذا ما قورن 3997 إىل 3239 العثمانية اصتزائر طيلة ثالثة قرون من
باالستعمار الذي جاء بعده ، فهو مل نتس اللغة العربية وال الدين اإلسالمي ، وىذا بديهي إذا 

ألتراك يدينون بالدين نفسو ، وإن كانوا استعملوا لغتهم يف إدارة شؤون البالد ، قد ما عرفنا أن ا
استمرت كذلك اظتدارس القرآنية  وكان معظمها كالزوايا طبيعيةريفيةحبتة، كما أشار إىل ذلك 
مصطفى االشرف يف كتابو اظتعروف"اصتزائر أمة ودولة"، بل عمل األتراك على اإلعالء من شأن 

عربيةحيث وصل األمر ببعض حكامهم أن جعلوىا متداولة رشتيا يف إدارهتم ويف مناطق اللغة ال
حكمهم ، وىذا ما فعلو اضتاج أزتد باي اظتعروف باسم باي قسنطينة وىو من أصل كولوغلي 

م ،  يف ىذه اظتدينة كان شديد اضترص 3004أب تركي وأم جزائرية و الذي ولد حوايل عام 
يعة اإلسالمية و جعل من العربية اللغة الرشتية يف إدارتو ، امتد حكمو على تطبيق مبادئ الشر 

حىت مشل كل مناطق الشرق اصتزائري حىت مبا فيها سواحلو ، إىل أن وقعت قسنطينة بيد القوات 
م بعد سبعة أعوام على دخوعتا اصتزائر ، وتقول الرواية الشعبية وحبسب ما  3990الفرنسية عام

إىل  3936اصتليل صاحب كتاب أحباث ووثائق حول التاريخ اظتغاريب من  يرويها األستاذ عبد
م ومدير غتلة التاريخ اظتغاريب أن نسوة ىذه اظتدينة مازلن حىت اليوم يشحن بالسواد  3903

سكان شرق اصتزائر تعلقا   حدادا على سقوط قسنطينة وهناية حكم أزتد باي الذي تعلق بو
 . 46كبَتا

هد العثماين تزايد عدد الزوايا بشكل رىيب ، ففي تلمسان مثال بلغ عددىا ويف أواخر الع       
أكثر من ثالثُت زاوية مثل زاوية سيدي الطيب وزاوية سيدي بومدين وزاوية ػتمد سنوسي وزاوية 
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أزتد الغماري وزاوية عُت اضتوت وزاوية سيدي اضتلوي وغَتىا وما عرفتو تلمسان عرفتو أيضا  
، وحىت جنوب البالد كان لو 47ينة ومستغاًل واصتزائر العاصمةئرية وىران قسنطكربيات اظتدن اصتزا

نصيب يف تفشي وانتشار ىذه الظاىرة ، حيث فتحوا أبواهبا للطلبة و اظتريدين ليتلقوا اظتعرفة 
( 977والعلم ، ولالستدراك يف منطقة قسنطينة وحدىا كان ىناك قبل االحتالل ثالذتائة )

( ويف منطقة عنابة كان يتواجد تسعة وثالثون 97بق منها بعده سوى ثالثون)مدرسة وزاوية ،مل ي
( مسجد وزاويتان وبعد سنوات مل يعد ىناك سوى ثالث 90(مدرسة وسبعة وثالثون )93)

( مسجدا ، وىي نفس اضتالة اليت سنجدىا يف أغلب مناطق الوطن ، 32مدارس وستسة عشرة)
 ىي يف اضتقيقة ال حتتاج إىل توضيح منا إال أنو مل كتعلها وىذا التضاءل وإن كان لو أسبابو واليت

 .48امدة "صمود جبال األوراس األشمتندثر بل على العكس بقيت "ص

تنتمي الزوايا اظتوجودة يف اصتزائر ، كلها إىل اظتدارس الصوفية اظتشهورة القادرية نسبة إىل        
الشيخ أيب اضتسن الشاذيل ، واطتلوتية نسبة إىل الشيخ عبد القادر اصتيالين، والشاذلية نسبة إىل 

الشيخ ػتمد الفاسي اطتلويت ، وكان القرن التاسع عشر قرن ازدىار الزوايا يقول عمارطاليب "لقد 
سيطرت الطرق الصوفية على الفكر اإلسالمي واجملتمع اظتغريب يف القرن التاسع عشر سيطرة 

( زاوية وعـدد اظتريدين مائتان وستسة 943وأربعون )مذىلة ، فبلغ عدد الزوايا ثالذتائة وتسعة 
( مريد ، والفقهاء الذين عرفوا مبعارضتهم  الصوفية أصبحوا بدورىم 232.777وتسعون ألف )

 طرقيُت". 

ارتبط تاريخ الزوايا يف اصتزائر بشكل وثيق بتارمتها االجتماعي والسياسي ما قبل        
ت رسوخا يف تارمتها ككل ، والذي ال نتكن تناول أي فًتة الكولونيايل، وتعد من أقدم اظتؤسسا
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منو أو حدثا من أحداثو دون أن نأخذ بعُت االعتبار حضور الزوايا والطرق الصوفية يف تكوين 
جزء كبَت منو ، إما بشكل مباشر العمل الًتبوي والديٍت ، أو بشكل غَت مباشر األمن الروحي 

صية من خصائص تاريخ اظتغرب العريب ككل ال اصتزائر )الطمأنينة الروحية( ، لذلك عدت خا
 .49فقط

فلقد قتلتها حبثا ال يف  الكولونيالية ولذلك وجدت الزوايا اىتماما كبَتا عند السوسيولوجيا       
اصتزائر بل يف غتمل البلدان العربية وحىت اإلفريقية ، وإذا أتيح لنا يف ىذه الدراسة فسوف نأيت 
على ذكر بعضها دون تتبع كرونولوجي، طبعا  ىذا االىتمام كان لو أسبابو  منها قياس قوهتا 

احثُت كعبد الغٌت منديبَتى أن داخل البنية التحتية والفوقية للمجتمع ، حىت أن ىناك من الب
غتمل الدراسات الكولونيالية اليت خصصها باحثوىا كانت من نصيب االنًتبولوجيا الدينية ، 

 يرجع ذلك إىل أن عقلية ىذه اجملتمعات ىي عقلية الدينية بالدرجة األوىل.

 افيةالثق اظتدارس بُت مرموقة مكانة الفرنسيل االحتال قبل اصتزائر يف يااالزو  احتلت
 كان اليت ، اصتزائر يف لإلسالم اضتقيقيُت اظتمثلُت الزوايا رجال يعترب انكو  ، البالد يف اإلسالمية

 اظتتأخرة القرون يف عليها ويعاب ، الرحل البدو بُت وحىت والقرى اظتدن يف كثَتة فروع عتا
 اإلسالمية واظتعارف العلوم مضمار يف واإلبداع اطتلق عن وعجزىا وتدىورىا ، اؿتطاطها

)  وأربعون وتسعة ثالذتائة فاقت أهنا رغم ، والتقليدي اآليل بالنقلاكتفائها و  واالجتماعية
   (.292.777)مريد ألف وذتانون وستس مائتا اظتريدين وعدد ، زاوية( 943

 زوايا لربوزا شروط ليست عشر التاسع القرن من الثاين النصف عرفها اليت الشروط إن       
 الدين نور الباحث التارمتية اظترحلةه ىذ عن يتكلم ىكذا ، لتقهقرىا شروط ىي ما بقدر

 عدد كان اهلل سعد القاسم أبو اظتؤرخ يوردىا 3994 عام ينر  سيللو  إحصاء ففي الزاىي،
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 وستسون وستسة ثالذتائة الزوايا عدد بلغ حُت يف 50طريقة عشر ستة اصتزائر يف الصوفية الطرق
 الشروط بُت من ، إليها أشرنا وأن سبق أسبابو لو كان االنتشار ىذا،  ىامة اوية( ز 922) زاوية
 أولياء وأحد الزاوية رمز اظتؤسس الشيخ وجود منها نذكر ، متعددة وىي ، الزوايا عليها تقوم اليت
  والدين . والعلم بالربكة دتيز إذا ،خاصة الصاضتُت اهلل

 حتول مث نظريا تصوفا اإلسالمي اظتغرب يف بدأ قد التصوف أن إىل الباحثُت بعض يذىب       
 تصوف عليو يطلق وأصبح ،الصرفة  العملية الناحية إىل واجتو اعتجري التاسع القرن من ابتداء
 من العريب اظتغرب أؿتاء رتيع ؿتو سائدا العلمي اظتضمون ىذا ظل وقد الصوفية والطرق الزوايا
 قدنتا عرف ما أو للجزائر بالنسبة أما العثمانيُت األتراك ودخول الثالث الدويالت سقوط بعد

 يف الوطن من عديدة مناطق وغطى واسع مدى على التصوف انتشر فقد ،  األوسط باظتغرب
 . 51صاحل ويل أو مقام أو زاوية منو بقعة كل
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 لمحة عامة   المستعملة في دراسة الزوايا والطرق الصوفية : و المقاربات المناهج 

وفيو نتوسع يف ذكر ادلناىج وادلقاربات ادلستعملة يف الزوايا والطرؽ الصوفية واليت كنا أشرنا إىل 
 بعضها بعمـو القوؿ يف ادلقدمة العامة ولنبدأ ب:

 : المقاربة التاريخية 

ومع ذلك  ولكن قد تكوف ذلذه الكلمات شيوعا واستعماال شيء صحيح، للكلمات تاريخ،
ب شيء ،ور 1وادلضامُت  ا ربم  مع الرك  عل  الفااه من ألواف ادلعايدل ىي حباجة إليضاح،
 معينة يصبح قدمي وباؿ يف مرحلة تارؼلية أخرى. ةجديد يف مرحلة تارؼلي

 مرجعية أساسية  يف فكر اإلنساف ، فالتاريخ يفك ، بال ثقافة  ؽلكن أف نتصور تارؼلا لذا ال
و أو ندعو عصنأف نفهو إما  ،فهو ال يكتاي بتاسَت احلوادث فقط ب  يصاها كذلك دبا احتوتو 

انية  ومبدأ أساسي يف معاجلة الظواىر  ػلـو اإلنسػناىيك عن أنو األب الفرعي لك  الع ،نا عيصن
غَت مكتف  ،احلقيقية األص  وتكوين الظاىرة بو نعرؼ العملية ،  كيف نفأت وكيف تطورت

 ،ذبهد ألف تظهر ناسها وبفك  كام  ومثايل  ،بالتعبَت عنها ضمن رلموعة من العناصر ادلعينة 
 رة الزماف وتطورىا التارؼلي كذلك ،ألهنا زبضع لدو  ،إال أهنا رباصر بادلستحي  والغَت شلكن 

 ضا ما يراد بو أف يكوف.فالتاريخ يف جوىره ليس ما كاف فحسب ب  ىو أي

 ،فهي تعترب دبثابة الفاىد الدائم عل  ك  وقائع اإلنسانية  ،ا سحر ال يوصف إف كلمة تاريخ ذل
عٌت ؽلكن دلوال   ،ها ب  يف ك  مناحي ثقافتها ثداػوال أح، ال من حيث طريقة عيفها ومعرفتها 

وتصب يف غاية واحدة ىي "ادلعرفة " أي   ،للتاريخ، ذلك أف استعماالتو متعددة أف يكوف واحد
االستفهاد أو ؽلنعنا من  فهذا ال، إذا كاف يف غَت وسعنا ذكر ك  االستعماالت و  ،كاف نوعها
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طي خخ ػورلاوزتو باعتباره  تاري ،ي ػتاريخ الوصاػىو التخلص من الما دعي إليو فردناند بردوي  
الذي ىو زمن كرونولوجي  أو حىت " و دبعٌت رلاوزة الزمن القصَت الذي ػلتويو  ،ي ثحد

فاألفق التارؼلي عند بردوي  يتحدد عل  موضوع احلضارة وىي تعٍت عنده رلموعة  ،صحاي"
 تارؼلية  يفملها ظلط واحد من احلياة ادلادية والروحية.

وطادلا ىؤالء األحياء يف  ، ألنو ملك لألحياء ،ىي حباجة إىل التاريخ  نظر نيتفو إف احلياة يف 
يا وىو أحد االستعماالت  ػئمومياأو تارؼلا  ،لن يكوف ثابتا  ؼراؾ دائم ومستمر فالتاريخ سو ح

إىل  أػلنينهموىو استعماؿ يتعلق حباظ اآلثار وىو طريقة البفر يف التاريخ   ،كذلك لو 
وعل   ربطهم هبويتهم ومناطقهم إنو تاريخ "االعًتاؼ باجلمي "،جذورىم وتفريف الدين الذي ي

بالرغم من  شديديت االقًتاف ،خ والكفف عن معٌت التاريخ  عمليتُت ػىذا األساس يصبح التاري
الذي يريد أف يص   ،إال أف عملية تأوي  ادلاضي يارضو احلاضر  ،أنو ال يزودنا بادلعرفة ادلطلقة 

 إىل احلقيقة ووصف ما جرى حقا.

أصبح اليـو يكتب  حكي حقيقيع احلكي ، بار التاريخ نوع من أنوا يف ىذا اجلانب ؽلكن اعت
كما بدأ يبحث عن الطرؽ وادلناىج اليت تسعاو  يف أف يتجدد ويأخذ مكانا ومكانة لو   ،باجلمع 

 "ريات ادلعرفةو"حايف كتاب العلـو اإلنسانية كما أكد ذلك ميفي  فوكوفها يف احلداثة  اليت ستعر 
من أج   بتسيَت عمليات متناسبة ،  عد تسمحية تعتمد عل  رلموعة قوامأي كممارسة عل

أف يصبح عم  األحياء  لتهدئة األموات كما قاؿ ادلؤرخ الارنسي  الإنتاج موضوعات زلددة 
 ، ىذه األخَت ة ال تفبو الكتابات العادية ،حديثة عن الكتابة التارؼلية خضم جي  مفليو يف 

يف ادلزاب  يف ما تبق  من األشياء  ألف صاحبها يفبو ادلتفرد الذي يبحث، السيما األدبية منها 
زلاوال إعادة عامل مل يعرفو من قب   ،يبحث وغلمع الوثائق وادلوارد  غَت أنو )مأك  وملبس(

 وعل  ما ىو حاضر وادلتحقق مع العامل الذي نعيش فيو . ، غرض القب  عل  احلقيقة ب



 اإلطار املنهجي لدراسة الزوايا والطرق الصىفية   الفصل الرابع 

139 
 

عن الثقافة أهنا ننا أف نقوؿ ؽلك وحىت أن و ،تكوف خارج فإف الثقافة ضمن التاريخ ال ؽلكنها أ
، فقد تلف أيضا معهمطليف األفكار ادلتعددة مع اآلخرين كما بداخلها نفًتؾ و  ،صَتورة تارؼلية

 ،ليس فيما ىو ثقايفو  -عرب ك  العصور -كوف فيما ىو طبيعي تصح ىنا عبارة أف الناس يفًت 
فإذا كانت  ،مل يتكوف يف فًتة عمره فحسب ب  يف فًتة تارؼلية  –ستنداؿحبسب  -فالارد 

 ،ا خاص هباػوإىل حد ما تصنع تارؼل فهي أيضاالثقافة من ضمن الكلمات اليت  ذلا تاريخ 
فنحن ال نبغي حقا من دراسة التاريخ غَت التعرؼ عل  اإلطار الذي  ،خ احلاضرػو تاريػيصبح كل

نلخص من ىذا أف حياة الارد ىي يف  ،وكروشتبذلك نيو نعيش فيو ومعرفة أصولو كما قاؿ 
 .ال ؽلكن لإلنساف  أف يستغٍت عنهاماضي عاش فيو بأظلاط ثقافية   ،الواقع ماضي ومستقب  

مل يكن  اأيضا ال توجد ثقافة إذ ،س إذا مل يكن "دين "ال ؽلكن أف يكوف ىناؾ مقدفكما    
بنية  ،ن فيما ىو أساسي فيها وأويل ميك–أيضا  ظاىرة اجتماعيةكفجوىر الثقافة   ، ىناؾ تاريخ

وىو ىدؼ ك  رلتمع ، شخصية رئيسة"الفخصية حيث ك  نظاـ اجتماعي ثقايف يتميز ب " 
إنساي يريد أف يكوف لو تفكي  ثقايف فريد وخاص بو  وليس شيئا آخر شلا خزنتو  ىذه الظاىرة 

منهج دراسة الظاىرة االجتماعية  أفعل   وف تاقيحىت أف ىناؾ بع  العلماء ، من تاريخ 
ي ىالظواىر االجتماعية عندىم ،استنادا عل  أف اىرة الطبيعية ظن منهج دراسة العؼلتلف 

فهم يؤكدوف أيضا عل  أف الظواىر االجتماعية ىي   ،وعل  ىذا األساسالتاريخ وعلـو الثقافة 
 .وريكرتايتمن بُت ىؤالء العلماء صلد ديل وظواىر ثقافية هبا ظاىر وباطن 

ب  ، ولئن كاف السياؽ التارؼلي ال يتوقف مردوده عند حد مقاربة آليات نفوء التدين الفعيب    
 نو يلعب دور الااع  االجتماعيكأق التارؼلي و ػؽلتد كذلك ليفم  استيضاح تطوره وىناصلد العم

سعة متية و تفظمالطرؽ الصوفية اليت تظهر مسات التدين الفعيب فيها  الزوايا و هذفاي مث  ى ،
هم إال يف أنظمتها ليم زلددة بفك  دقيق النقاخاضعة لنواميس و أ نة وغَتقنومرنة و غَتم
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فيها و ادلاعوؿ هبم من خالؿ فرض الطاعة العمياء لفيخ  ااعلُتالوعالقاهتا مع ،الداخلية 
 .2ف التصوؼ الطرقي يقـو عل  فكرة الفيخأل إال ءالطريقة ال لفي

التاسع عفر ميالدي اتساعا كبَتا للارؽ و الطرؽ الصوفية يف مغربنا العريب لقد شهد القرف 
ود اجلباؿ ػظلت صامدة صم ذإ ،ة بذلك جزءا مهما من تراثناعامة و يف اجلزائر خاصة مفكل  

 واذلويةاوالت التنصَتية حااظا عل  الفخصية  ػبفَتية واحملتمالت الػالرواسي يف وجو احل
منذ حكم األتراؾ و حىت هناية احلكم الارنسي لعبت الطرؽ ، ف يالدينية للفعب اجلزائر 

كما فع  األمَت عبد القادر الذي كاف ينتمي   مركزيا يف تاريخ اجلزائر احلديث ، الصوفية دورا
و ىي أقدـ الطرؽ ادلعروفة و ،ـ 81=2إىل الطريقة القادرية  عندما رفع راية اجلهاد عاـ 

ادرية الذي يعترب الفيخ عبد القادر اجليالي مؤسسها ) يف القرف نقصد الق ،ادلنتفرة يف اجلزائر
 احلادي عفر ميالدي(.

الثالث عفر أي  كاف يف القرف السادس اذلجري  -ال الطرقي-إف بدية ظهور اإلسالـ الصويف 
نفأ الصوفية مدارس كربى كاف تأثَتىا قد وص  إىل اجلزائر خالؿ قروف أفقد  ، ميالدي
ت صبعيات دينية كثَتةتارعت عنها زوايا كربى أصبحت فيما بعد زلالت إذ ظهر  ، متعاقبة

 للعبادة و مدارس للتعليم و منازؿ للضيافة.

كما شهد ىذا القرف السادس ىجري كذلك استمرار الظهور للطرؽ الصوفية و انتفارىا يف  
ا قاومت كم  ، الـ و تعاليموػإلساكثَت من البلداف اإلفريقية و األسيوية بغرض نفر دعوة 

اختلات أمساء الطرؽ الصوفية باختالؼ أمساء ،و االستعمار األورويب ادلستًت وراء التبفَت 

                                                           
2

 .1=8زلمد حافظ دياب وآخروف   ناس ادلرجع  ص  -
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مؤسسيها مع أهنا يف حقيقة األمر هتدؼ إىل غاية واحدة ىي اخلضوع لنظاـ دقيق يف السلوؾ 
 الروحي أساسو إنكار الذات.

عل  تااع  مستمر بُت الناس  وىي أف ظلط احلياة قائم ماثلة ،عندما ننظر حولنا صلد حقيقة 
بع نتال   عل  نظم معينة قاتااىناؾ ا ع غلما ، و الاقهاء التقليديُت وكذا ادلنظمات الدينية 

بع من اجملتمع بفك  نوإظلا ىي ت ، جات وال من فكر شخصيافقط من الدين وال من احل
 .3بسيط مث ال تلبث أف تتطور شيئا ففيئا

سنجد الكثَت من  ، العالقة الوثيقة بُت ىذه الطرؽ الصوفية واجملتمعوإذا تساءلنا عن أساس 
كما ،   الذي يرغب من خالذلا بعمق أف يكوف مساعلا يف الواقع تدينو طبيعةمنها األجوبة 

 .4تفك  بنية كلية للفعور ، فعملية التدين نو أيضا أسَت أساطَت وزلرمات ومقدساتأصلد 

نيوية و حاوؿ االنغماس فيها إىل انو ال ؽلكن أف يلغي ومهما اختار اإلنساف احلياة الد
أف يعيش يف مناخ مفبع  الالذي ال يستطيع إين ناىيك عن اإلنساف ادلتد ،السلوؾ الديٍت

 .5بالقداسة

إف الصوفية السيما شيوخ الطريقة عندما أرادوا أف يسلكوا طريق التصوؼ توفرت فيهم شروط 
 الات ناسية ػأناسهم و اخلضوع لرياضرلاىدة ناىيك عن امهم بالعلـو الدينية، أبرزىا إدل

كاإلكثارمن الصـو و ،ف يدخ  يف زمرة الزىادأ و،أيصرب عليها إىل من أراد الاوز باجلنة
 . التقفف يف ادلأك  و ادللبس

                                                           
3

دار ادلعرفة اجلامعية    -دراسات أنثربولوجية يف الثقافة والفخصية -زلمد عبده زلجوب وآخروف  التنفئة االجتماعية -
 .:<-9<ص  5112اإلسكندرية  

4
 .29مَتسيا الياد  ادلقدس وادلدنس   مرجع سابق   ص -

5
 .83مَتسيا الياد ادلقدس وادلدنس   مرجع سابق    ص -
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 منهاكما يذكر ذلك بع  الباحثُت   -يكوف يف األغلب ظهور الطرؽ الصوفية إىل فكرتُت
وفكرة ادلهدي الفيعية اليت انتحلها ابن تومرت  ، لها الااطميوفدخأعصمة اإلماـ اليت 

تفَتالكثَت من ، و  ىذا الرج  كاف لو فض  كبَت يف تأسيس دولة ادلوحدين ، )أسافو(
الدراسات اليت تناولت الزوايا و الطرؽ الصوفية إىل أف ظهورىا كاف يف النصف الثاي من 

شهدت و وؼ  ػحيث ازدىر التص ادلذكورة آناا دولةالقرف السابع اذلجري. و خباصة يف عهد ال
 . 6مها عن الدولةليو تعااستقالذلا دبريديهاالطرؽ الصوفية 

ف كاف أفبعد  ، قد تكوف ىذه الاًتة أو ما قبلها ىي نقطة ربوؿ بالنسبة لظاىرة التصوؼ   
صار ظاىرة اجتماعية و أصبح يعرؼ  ، مسألة فردية بُت اإلنساف و ربو -إىل حد كبَت–

 ب"تصوؼ الزوايا والطرؽ الصوفية" خاصة يف القرف العاشر ىجري.

ىذه ادلقاربة التارؼلية صلد أغلب الدراسات مل تستغن عنها ، خصوصا فيما يتعلق بالتاريخ 
ا يف دا كبَت ػؤرخُت أبو القاسم سعد اهلل جهػبذؿ شيخ ادلالثقايف الديٍت واالجتماعي للجزائر ،

ريف هبذا التاريخ ، وكانت كتبو حبق مرجعا جل  الباحثُت اجلزائريُت ،ماسحا رلاال كبَتا ػالتع
لدراسات أخرى ضمن ىذا التاريخ ، خاصة فيما تعلق بالتصوؼ والطرؽ الصوفية والزوايا ، 

تكوف قد غطت ك  الًتاب الوطٍت ، إف مل تكن  دكا، تالذي شهد بدوره توالد أحباث كثَتة 
فاألكيد أهنا تدخ  يف نطاؽ الدراسات األثرية والتارؼلية ربيقيةماطريق دراسات ميدانية  عن

غَت أف ، تراوحت عليو أعراؼ قدؽلة و  تو سالالت قدؽلةر ومن ادلعلـو أف اجلزائر عم،  الوصاية
من سكاف اجلزائر حاليا ،  %01ؽلثلوف نسبة اجلنس األكثر ارتباطا ىم الرببر أو األمازيغ حيث 

وهنجهم ادلعاشي واالجتماعي يتبع نظاما عفائريا ، مًتابط األواصر بعام  القرابة الدموية ، 

                                                           
6

زلمد األمُت بلغيث  الربط بالغرب اإلسالمي ودورىا يف عصر ادلرابطُت وادلوحدين  رسالة ماجيسًت قسم التاريخ  اجلزائر  -
 .118ص  >=<2-;=<2
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ارعات الساللة الرببرية يف اجلزائر ، قبيلة زناتو ، ولقد تولع  من أعرؽ البطوف اليت تعود إليها 
باعتبارىم أكرب ساللة بربرية فاضة يف احلديث والتنويو تعرض ابن خلدوف ذلا وخصها باإل

تستوطن بالد ادلغرب األوسط ، وعل  الرغم من االختالؼ البُت يف ربديد النسب الرببري ، 
فإف ادلؤرخُت اجلزائريُت يف رجاجتهم ، يقرروف اناراد األص  الرببري عن األص  العريب ، إذ أف 

 .7عد بو عن األخرتعا يبتار منحدر ك  منهما يأخذ 
، ودوظلا الدخوؿ يف أمور اثنيو زبص منطقة اجلزائر ، كانت ىذه ادلنطقة ملتق  وبغ  النظر 

يف العلـو الدينية والالساة والنحو وادلاورائياتوالطب  ادلعو  نطرؽ يعج بالرجاؿ الكبار الذي
ترؾ أولياء كبار للمجتمع اجلزائري معامل ثقافية وروحية ،ويف مضمار ىذا األخَت  والتصوؼ

 تثبيت أسس أمة غيورة عل  ىويتها  واستمر ىذا النفاط الثقايف والديٍت واضحة أسهمت يف
شلهدا بذلك الطريق لالحتالؿ ، خاصة ذلك  شيالتطيلة قروف ، وص  يف إحدى مراحلو إىل ال

احلضور العثماي الذي كاف أكثر من سليب يف اجلزائر كما أثبت ذلك الدكتور أبو القاسم سعد 
التوجو الصويف ا و عجشم دافعو عن اإلسالـ يف بداية رليئهم إىل اجلزائر ، و اهلل ، رغم أنو أقر بأهن

ق من التقوى الصافية ينبثوشيدوا الزوايا وادلساجد وادلدارس القرآنية ، ولكن تصورىم للدين كاف 
مستبعدا أي فائدة تعود عل  الثقافة ، وبنظره مل يؤسسوا جامعات عل  غرار جامعات القرويُت 

الزيتونة ، أضف إىل ذلك عدـ تكلم العثمانيُت لغة البالد وال تذوؽ ثقافتو  ومل  واألزىر أو
ومل ينظموا  سينيُتيات تونس يف زمن احلابو يصطحبوا علماء كما كاف ياع  سالطُت ادلغرب أ

لقاءات علمية وال زلاضرات ، وكانت الثقافة عندىم متواجدة فقط يف دائرة زلددة وىي 
 .8قصورىم ادللكية
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   5112الفخصية اجلزائرية  األرضية التارؼلية واحملددات احلضارية ديواف ادلطبوعات اجلزائرية اجلزائر   عفرايت سليماف   -
 .091-092ص

8
 . 005ص   5112كماؿ بوشامة    اجلزائر  أرض عقيدة وثقافة    ترصبة زلمد ادلعراجي دار ىومة اجلزائر   -
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ـ  كانت 0101لونيايل بالنسبة للجزائر يف يو يرى بع  الباحثُت أنو قب  رليء العهد الكو وعل
ي كسذرتو ، اإلسالـ األاجلزائر تتألف من ثالث أشكاؿ للتعبَت الديٍت يف الـ ػمالمح اإلس

د وادلدارس ، واإلسالـ الصويف من خالؿ الطرؽ والزوايا ػاة يف ادلساجػاء والقضػري للعلمػاحلض
يكوف يث حبوأخَتا اإلسالـ الرياي الفعيب البدعي ادلرتبط بادلرابطُت والقباب واألضرحة ، 

بوية إلسالـ العلماء والبدعية الفعبية خجسر للتواص  بُت السنية الندبثابة اإلسالـ الصويف 
فيها أف اجلزائر ما بُت احلربُت العادليتُت ، حدث  ُتلباحثا بع  إلسالمادلرابطُت ، يف حُت يرى

صراع ديٍت أساسي بُت صبعية العلماء ادلسلمُت شلث  اإلسالـ السلاي )اإلصالحي( والطرقيُت 
أي  ، الصراع بُت السنة والبدعةىذا يستمر سشلثلو اإلسالـ الصويف احلضري ، وبعد االستقالؿ 

إىل إسالـ السلطة وبُت الطرؽ الصوفية الذين مت إقصاؤىم  بُت اإلسالـ اإلصالحي الذي ربوؿ
من ادلفاركة يف بناء البالد ، غَت أننا ال صلد مربرا إلقصاء الفك  الثالث وىو اإلسالـ الرياي 
الذي مازاؿ موجودا رغم تراجعو وتقهقره ، مث مالحظة ثانية وىو استنجاد السلطة باإلسالـ 

، أو الناالت ما مسي بإسالـ السلطة من يد السلطة ناسها ، الطرقي الذي أملتو ظروؼ معينة 
اء الطوي  لتقية التاريخ الديٍت ادلعاصر للجزائر ، ىو ذلك االضكولونا يف قيأما ما تلخص إليو فان

 عب بُت إسالـ الناس العاديُت وإسالـ العلماء اإلصالحيُت .ػالصو 
ثقافة اجلزائرية رلدية واستطاعتعرب ىذا أف نتساءؿ عما إذا كانت الىنا  لنا اجملاؿمح ال يس

التاريخ أف تبق  صامدة وأكثر من ذلك مؤثرة يف رلتمعها فنحن اآلف لسنا عل  ثقافة أصيلة 
مساحات واسعة من أوساط اجملتمع من قبي  تسود ة كتلك اليت ظلت أاـ وفطرة ساذجة مرب خ

ينة والبادية ، األمر الذي مل تعد الثورة ، ذلك الف االستقالؿ قد سارع بتقريب الفقة بُت ادلد
مع ك  ىذا فالثقافة و ر التطور ادلتزايدة ، ػاـ مظاىػأم اتػلثباعل   رةدمعو القيم التقليدية بقا

مُت ولكننا يف منزلة بُت ميحضريُت ص ناصرحاء ولسلسنا بدو البناءة مل تفملنا بعد ، فنحن 
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نساعلت بوجو عاـ يف احلااظ عل  احلس الوطٍت ، ورباوؿ أة ػذه الثقافػ، وعليو يكاي ى9ادلنزلتُت 
الدفاع  عن االنتماء احلضاري ، أما فيما ؼلص ما يعيننا يف ىذه الدراسة وىي الزوايا كإحدى 

حيث ، أىم ادلراكز الثقافية والتعليمية اليت كانت موجودة عرب التاريخ الثقايف الديٍت للجزائر 
عيد ، ووجد اجلزائريوف خاصة من سكاف البوادي واألرياؼ ب دأم و منذتكاد تكوف مرافقة ل

ملجأىم فيها إلنقاذ عقيدهتم وثقافتهم الوطنية ، ويف ىذا سيكوف لنا تاصي  ، ويبق  مع ذلك 
يكوف ذلا جديدىا  اليةتتلدراسات الحقة وم اوخصب االتاريخ الثقايف الديٍت للجزائر رلاؿ واسع

 وجديتها . 
 المنهج المقارن :

تاج إىل أف يربر استخدامو ألنو كما قاؿ دوركامي "ػل  ادلنهج ادلقارف يف العلـو االجتماعية ال ػل
، وميزة ىذا ادلنهج أنو يعُت الباحث يف اكتماؿ حبثو ، زل  ادلنهج التجرييب يف العلـو الطبيعية "

سعا يف وغلعلو متنبها لك  ما لو عالقة وثيقة مع حبثو ، ويستخدـ ىذا ادلنهج استخداما وا
الدراسات االجتماعية ، وىو اف صح منا ىذا التعبَت منهج معياري ومرجعي فهو يتيح نوع من 
التعمق والدقة يف البحث وكذلك التحكم فيو ، ويعترب أشد ارتباطا بادلاكر وسوسيولوجية كما 

ا فع  أننا صلد ابن خلدوف يوليو أعلية من حيث أف أحواؿ األمم ال تستقر عل  وتَتة واحدة وكذ
ماكس فيرب ، والدراسة اليت ؽلكن االشادة هبا ىي للدكتورة مناؿ عبد ادلنعم حينما اختارت 

أثر الطريقة الصوفية يف احلياة االجتماعية حقلُت للبحث علا ادلغرب ومصر ربت دراسة عنواهنا 
 . 0991 ألعضائها دراسة أنثربولوجية دكتوراه آداب
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 التحليلي : الوصفي و المنهج

عندما نقوؿ ادلنهج الوصاي والتحليلي نقصد ك  تلك ادلناىج اليت تندرج ضمنو من البنيوي إىل 
الوظياي إىل البنائي الوظياي إىل التااعلي الرمزي إىل الاينومينولوجياالنثربولوجي وغَتىا 
وسنتحدث ىنا بفك  عاـ عل  صبلة من ادلناىج ادلتعددة وقد كنا أشرنا منذ البداية إىل 

بحث التصوؼ اإلسالمي بادلااىيم الذوقية ميعج يتنا ادلتعددة، وعل  ضوء ىذا منهج
وانية عميقة  وىي مااىيم وذبارب كثَتة ما جاءت وادلصطلحات احلاملة دبعاف تًتجم ذبارب ج  

أو الوجو السيميائي للتصوؼ للتصوؼ اإلسالمي سيميائيةف توضع ضمن أيف ثوب رموز ؽلكن 
احلياة العامة اذباىا صوفيا وليس  االنسحاب الرمزي من و ردبا كافناسرض ، وللغ10اإلسالمي 

امل ظلوذجي ىل اذلجرة نظرة صوفية تؤمن بوجود عإ -الصوفية–م نظروا أهنو سلبية ، و أما ظتعا
 .11، كما يرى بذلك الباحث زلمد مصطا  ىدارةاحلس  عية من عاملػكثر واقأ

ساسي من مكونات األسطورة يف ماهومها أمن ادلعاي ، فهو مكوف العديد ػلم  الرمز 
تقد عي وضعية وجودية لإلنساف يف الكوف مثلما يأربولوجي ، لذا يستحي  غياب الرمز عن نثاال
تكلمة ادلموعة اجملىل ادلؤمن مثال ينتمي إ الياد ، فالرمز ىو تلك اللغة اليت ذبع  مَتسياذلك

قيمها الرمزية هبما تعرؼ ، ويف ىذا السياؽ ف لك  صباعة دينية نظامها و أباللساف ذاتو ، دبعٌت 
ىل جوىر إ-ىل جانب األسطورةإ-يفددوف عل  انتماء الرمز الديٍت الدارسُت صلد الكثَت من

لذلك جعلت االنثروبولوجيا  " ،الصورة والرمز"يف كتابو ما يوضحو مَتسيااحلياة الروحانية مث  
ة اإلنساف االجتماعية ، وىذه ال تكوف إال بدراسة همتها احملورية يف دراسة ادلعٌت يف حيامالرمزية 
 الرموز .
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 .=1زلمد  ناس ادلرجع       صبن بريكة  -
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لااظا ال ياهمها أوا ألناسهم منهجا ونظاما و نف الصوفية مل ياعلوا شيئا غريبا عندما استإلذلك ف
لااظ مرمزة ال تعرؼ ا أاجلهد ، ألهن مهما بذؿ منقيقة وتكوف للغريب غَت معلومة ػغَت أى  احل

ا مظر بقدر ما تاهم عن طريق الذوؽ والكفف ، ولذلك أيضا كلعن طريق منطق العق  والن
توسعت ادراكاتو وتاهم األشياء بطريقة امش  واعم حىت إف تصرفاتو تبدو مقاما اعتل  الصويف 

وما ذبربة الصويف ابن عريب إال  ، 12وغريبة عما ىو مألوؼ ذةللفخص العادي عل  أهنا شا
عينهم صورة واحدة ىي أماـ  صاحات ابن عريب ويف أواحدة من ىذه التجارب ، فالك  وقف 

رؤية ال يستطيع التعبَت عنها ،  ويبطن ف ياصح عن عقيدتو اخلاصة ،يريد أ الإنساف صورة 
ف إىذا اإلنساف أف والك  يعتقد  وتصويرا وتفبيها... ال رمزا وكتابةالفرعيُت إخوؼ ىجمات 

وىو ما ،   ذلك انسجاما مع رؤيتو للقرآف عا فنو إظلإاخلاصة يف اإلشارات والرموز ف توعقيد فتت
ة ابن عريب ىي لغة ػف لغأحينما قاؿ  "ثالثة حكماء مسلمُت"يف كتابو  ُت نصركده سيد حسيؤ 

 . 13رمزية

ًتؾ فقوؿ أف لك  ذبربة صوفية لغة صوفية ، ردبا ولكن ليس دبعٌت اللغة اليت يأف نكن ؽل  ى
علينا أف نكتفف القوانُت والقواعد اليت عل  -يتهاو ىحىت نالمس -ي لغةأف فيها اجلميع ، أل

ها الصوفية وقد أيعباس بن عطاء  ما بكم البا أحد ادلتكلمُت أؿ أوقد س،  14صيغتساسها أ
ىذا إال طلب ما لساف ادلعتاد و العل  السامعُت وخرجتم عل  أغربتم هبا  لااظاشتققتم أا
مث اندفع  ولغَتتو علينا  َتتنا عليوػػػذلك إال لغ لناػػػما فع :ادلذىب فقاؿأو سًت لعوار  ،لتمويوا

 يقوؿ :

 جبناىم بأعالـ اإلشارةأف أى  العبارة سألونا               إ
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 .=3->3ص  >=<2   2الفرقاوي حسن    معجم األلااظ الصوفية  القاىرة  مؤسسة سلتار للنفر والتوزيع    ط -

13
 .=2->2ص  2<<2 2سعاد احلكيم ابن عريب ومولد لغة جديدة   ادلؤسسة اجلامعية للنفر والتوزيع   بَتوت ط -
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 عنو ترصبة العبارة تقصرنفَت هبا فنجعلها غموضا              

 وشهدىا وشهدنا سرور      لو يف ك  جارحة إشارة

 15رةسالعارفُت ذوي اخلسرى   كأسرى اأحواؿ قواؿ يف األنرى األ

ُت سبعمدين وابن  أيبحد ادلتصوفة ادلتأثر بم كذلك صلد أىل ما نرمي إليو ، وبالنظإغَت بعيد 
-ـ2128)التسًتي بالتحديد عل  بن عبد اهلل نقصد -سنامنو كرب أنو أالذي لزمو بالرغم من 

  الذي يقوؿ :-ـ ( 3>21

 ط احلصر ابمرا ج  عن ضأبصر أوذلك مث  الصوت أيقظ نائما           ف

 16سرا عل  سر بيانو               فكانت لو األلااظ غيفقلت لو األمساء تب     

ريد تعلمها ، ىي ادلااىيم وادلصطلحات الصوفية ، ألهنا ادلىم األشياء عل  ألذلك كاف من 
جو الصويف هنا ترشده يف ساره وتعر أية ، كما قادلعرفة االشرا قبسستكوف لو عونا عل  امتالؾ 

وترحالو الروحي ، ومنو فادلصطلح الصويف شك  ما ىو ماهـو تصوري يعكس مضموف التجربة 
 هم من حيثمعاق تنو يإعن ادلصطلحات األخرى ف ؼلتلفف كاف إ، وىو  الوجدانية الذوقية
مستمر، بعد أف مت االتااؽ عليو من  تارؼلي كذلك لعملية ظلووخضوعو   اؿ ومدلوؿ ومرجع ،ذلد

و ،وبالتايل ؽلكننا أف نقوؿ أف ادلصطلح الصويف  ىو تلك األلااظ وضع طائاة عملت عل طرؼ 
شلارسة  يعةبُت الداؿ وادلدلوؿ وطبطؤ العالقاتيةسنة الصوفية من باب التوا  ألاليت جرت عل

فقط عند  ةماهومو ة حيرمزية دالة ومو  اتة مسيولوجية وإشار مالصوفية الذوقية،ومن مث يأخذ عال

                                                           
15

 22حسن الفرقاوي   ناس ادلرجع     ص -

16
  2عبد ادلنعم القامسي احلسٍت  أعالـ التصوؼ يف اجلزائر منذ البدايات إىل غاية احلرب العادلية األوىل دار اخللي  اجلزائر ط -

 .193ص   :133
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صطلحات الصوفية ادلهم من نمن خالؿ سبك اادلتخصصوف الذين استطاعو الدارسوف و أالصويف 
يف االصطالح ات ادلعجمية من الكتابكثَتة حيث ظهرت رلموعة  ، التأليف من ىذا اجملاؿ 

ألااظ العلـو ادلختلاة ومصطلحاهتا ، دبعٌت أف ادلريد عن  وألااظ الصوفية زبتلف، الصويف 
شارات اإلنو ياهم صبيع ما يتكلموف بو من إسا من رلالس الصوفية ف  رللدخ الصادؽ إذا

إف إشارات الصوفية  القفَتية" الرسالة اسَتاحلليم زلمود يف تعبد يقوؿ  اتصطالحاالو 
 ". 17ليست غريبة إذف إال عل  الذين مل ؼلوضوا التجربة ومل يػذوقوا حالوة الطريق وألااظهم 

طلق ، كاف ادلقدسي و الف يكوف منصتا للغة اليت تناديو وزباطبو باسم أحينما اختار الصويف 
ىل فقداف قدرتو عل  الكالـ البفري والتكلم بلغات كلها رموز إهي بو ادلطاؼ تف ينأحتما 

سب  ضلو الالمتناىي ،وكذلك  قنو كاف يريد خلذلا ، ألشبنا حياتو  –حيانا أ–شارات دفع إو 
نو أف يص  ، إلدراكو التاـ بأحواؿ ، وىيهات لك  األأف يكوف صورة جامعة يرغب يف 

سد واللغة ، كاف واجلػ، فوجوده مفروط عل  مستوى الزماف وادل وزلكـو حبدود تناىي
ف وأدود ، احلتجاوز ك  تف ؼللق لذاتو رموزا وإشارات أيحقق بعضا من غاياتو ، كاف عليو لو 
 . 18ماموأنو مل غلد سوى ادلكاف الطبيعي أارج ادلكاف االجتماعي غَت ػخ "ًتابػاالغ"تار ؼل

 شارة واإلؽلاءف كلمة " رمز " تعٍت لغة اإلأق معظم ادلعاجم العربية عل  تتا    

غَتىا من أو حد اجلوارح  أشارة بف الرمز ىو اإلأى أغَت أف ابن منظور كاف واضحا حينما ر 
اذلمس ، ويكوف ربريك خايا كتصويتا  يضاأشارة تكوف ف اإلأذ يرى إالوسائ  ادلتاحة ، 

إؽلاء شارة و إقي  الرمز و  ظلا ىو إشارة بالفاتُتإبصوت  ةالفاتُت بالكالـ غَت ماهـو من غَت إبان
ج من ، نستنتجبينوالفاتُت والام والرمز يف اللغة ك  ما أشرت إليو شلا يباف بلاظ االعينُت واحلب
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 22-23حسن الفرقاوي   ناس ادلرجع     ص -

18
 .>3-;3عبد احلق منصف   ناس ادلرجع    ص -



 اإلطار املنهجي لدراسة الزوايا والطرق الصىفية   الفصل الرابع 

150 
 

ق  من حيث الداللة واحد عل  األال إشارة ماعلا ف الرمز واإلخالؿ ىذه التعاريف البسيطة أ
  .فعاؿاألف الرمز ىي اليت ترشد أنثربولوجيُت يروف ف األأحىت ، اللغوية عما يف ادلكنوف 

ف ىناؾ صعوبات تكمن يف يديهم كذلك ، ألأأيت الرمز للجميع ، وال يكوف يف متناوؿ تالي
هنا أ، غَت  19ا وفلسايافوؽ النقد تارؼلي -عادة-ف الرموز تكوفأ مدلولو ، وشلا يراه غَتتز

علم  دلا استق  ذلكلريكور ، لو بذلك بمكانية التاكَت كما يقوؿ ق  إتطرح عل  األ
اصة خف يعرفها اصطالحا بلغة الذوؽ والرمز ، أبلغة خاصة حرص عل  اإلسالمي  التصوؼ

ة حواؿ وادلقامات ، ما جع  اللغاأليف تعدد إال ىو ما ف تعدد وجوه التصوؼ أذا ما علمنا إ
إىل  أساس نرى الصويف يلجا ، عل  ىذا األمحياف غَت قادرة عل  احتوائهيف غالب األ

أويالت ال ػلت قابال -عموما-طاب الصويفػين يكوف فيو اخل"،أالرمز" استخداـ ما وراء اللغة
يف غالبية اخلطابات  دهوىو ماال صل ، كثر شلا ىو مصرح بوأبو  حر صف مامل يمتناىية ، أل

ه الطبيعة ادلزدوجة ادلتناقضة يف ذف ى"إيف ىذا السياؽ تحسُت جود ناجي يقوؿخرى ، األ
وي  بأكثر أعل  الرمز الصويف قابليتو للتتضاي التعبَت عما ىو غَت زلسوس دبثاؿ زلسوس 

من وجو ، وهبذا يصادفك أكثر من تأوي  واحد للرمز الواحد ، شلا غلع  الرمز الصويف بقدر 
خر ، وىكذا يكوف الرمز ئاآمعناه شي منو يف ناس الوقت ؼلاي معناه ، فه منما يعطي 

 " .ف واحدآمعا ويف  اخااء وظهور 

خذ أي ناالاالساة والعلماء ، فه ندذا كاف يعرؼ عأوي  إف التأىل إشارة يبدو ضروريا ىنا اإل
علـو إحياء ذا كاف الغزايل وكتابو إف "ادلكاشاة "و"أالكفف"خر عند الصويف وىوآمصطلحا 

ث يد كتابو موسوعة الصوفية يف علم ادلعاملة ، فاف ابن عريب ور الدينعرؼ بلغة ادلعاملة وع  
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بن ايقوؿ  ، 20لغة ادلكاشاة ، وكتابو الاتوحات ادلكية موسوعة الصوفية يف علم ادلكاشاة
فكار والواقاوف مع ف يف عباده من حـر الكفف واإلؽلاف وىم العقالء عبيد األ"إ عريب

ما ادلؤمنوف الصادقوف ) ، أالظاىر.."  ُتاارقمىل الباطن إالظاىر  من زوا االعتبار فجا
ىل ادلعٌت ، ما عربوا إاحلرؼ عينو بىل الباطن و إهم المن الظاىر عالصوفية (  فعربوا بالظاىر م

لصور رمزية، ىذه فضاء وما اعتبار الصوفية العامل  ، 21مور بالعُت الظاىر والباطنعنو فرأوااأل
جب تلك داللتها تلك رب سرار ، ولكنها من خالؿأعل  ما ؼلتاي وراءىا من الصورتدؿ 

شكاؿ وجودية فقط ، وىو ما يعرب عنو أيضا، وبالتايل تكوف ىذه الصور امتداد أل سراراأل
فالعامل كلو يف صور ، ابن عريب باخلياؿ الوجودي والذي يفك  موضوع الكفف الصويف 

ي ابن عريب أر بامع اجلاخلياؿ ، ىذا اخلياؿ ىو حضرة  الوجودية ىي، واحلضرة  مث  منصوبو
ادلاارقة اليت ىي جوىر  ل خرى باطنة ، ومنو يتأسس الكفف الصويف عأظاىرة و  ايدلع
لنا ا ز الذاتية وعدـ التناق  ، مرب  أضة وادلختلاة ال عل  مبدعار دلاـ بك  مظاىر احلقيقة ادلتاإل

، وردبا يكوف عدـ وعينا 22ادلعرفة الصوفية  ئيةهنايف الوقت ذاتو جدلية الظاىر والباطن وال
 ز. و للرمووعينا  للعامل ىو عدـ معرفتنا

الظاىرة أو سبيزت كما تتميز ك  ظاىرة خبصائص معينة، دلا شكلتو من حلقة ىذه اختصت 
ىامة يف تارؼلنا الثقايف، وشهدت ىذه التجربة اجلماعية أوجها باخلصوص يف اجملتمعات البدوية 

، ب  كذلك ىي رلتمعات تتصرؼ وفق قواعد تواصلية يل القبلية اليت ليست رىينة التقليد اآلأو 
 .معتمدة يف ذلك عل  التاريخ والذاكرة واحلوار
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 .;8-:8سعاد احلكيم   ناس ادلرجع     ص-

21
 .18عبد احلق منصف   ناس ادلرجع    ص -

22
 .:1-19عبد احلق منصف   ناس ادلرجع    ص -
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أثناء ما مر بو التصوؼ يف مراح  متعددة شأنو يف ذلك شأف احلركات الدينيةاليت انتفرت يف 
 إلسالموسسة ناسو ويوجد شكال أويبدأ يف م ، كاف عليو أف ينتج مااىيمواإلسالميةاجملتمعات 
 اجتماعيايف ما بعد، جاعال من ذلك الطريقة الصوفية جسما  بو عرؼىو ما يا" و ق"إسالما طر 

قصد الطريقة الصوفية تتميز بأمساء شيوخها وىي مسة شليزة للكثَت من الطرؽ نىذه األخَت ، لو 
 دلفرقية.ربية وااسب ب  حىت ادلغحزائرية فاجلالصوفية ليس 

ها ؽلومتب  أف استمرارىا ود ، الشك أف أىم الااعلُت يف الطرؽ الصوفية، علا الفيخ وادلريدين
دينامكية إلىيرجع ذلذين الااعلُت، واستمرار الاكر اخلاص هبا داخ  ىذه اجلماعات ال يرد فقط 

للاكرة  بدالإذ الذي تتأسس عليو،  سيتمولوجيبإلامهما كانت قدرة النسق ، الاكرة ناسها 
 .23هاتسيغمن أكتاؼ ربملها ومن ىيئة اجتماعية 

َت زلسوس يتجاوز عامل احلس والعق  معا، غيعتقد الصويف اعتقادا جازما بأف ىناؾ عادلا روحيا 
ية أو بمنو عن طريق ادلعرفة القل االقًتابوالرؤى، ؽلكن  واإلشاراتي مليء بالرموز ئعامل غَت مر 

اإلؽلاف، ألف مايؤسسو التصوؼ  جاتتصوؼ ناسو يف أعل  در ع ادلضاإلذلاـ الروحي، حيث ي
 . 24معرفة احلقيقة الدينية اليت ىي حقيقة ذوقية طريقة ىو

ادلباشر ألعضائها من ادلوجو تعرض دلسألة الطرؽ الصوفية دوف أف ننبو للوظياة الداخلية نف أو 
يبديو   الذي مالكا واالستعدادجهة،  منالفيخ يتواله  خالؿ التبادؿ ادلعريف أو التلقُت الذي

تكوف يف سواليت  ، عيةطواالطريقة  إىلادلريد من جهة أخرى، ىذا ادلريد الذي يكوف قد انتسب 
هناية األمر دبثابة "عائلتو"، اليت ستسمح لو بتكوين شبكة من العالقات االجتماعية ػلقق هبا 

 .اةخأىدافهالروحية ادلنفودة وكذلكالدنيوية ادلتو 
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 .>2التأصي  مرجع سابق صحسن مرزوقي اإلسالـ الطرقي ومستويات  -

24
 .13-<2حسن مرزوقي     ناس ادلرجع   ص -
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انرى يف العالقات اإلنسانية، عالقة جد وثيقة، كاليت تكوف بُت الفيخ ومريديو وىي نادرا م
فيخ بأف ؽلتنع من ك  رفع للكلاة يف حدود يبتدئها الوالتقدير، االحًتاـعالقة متبادلة مبنية عل  

، وأف يلتزموا بالتنظيم احًتاموما تسمح بو التقاليد الصوفية، فهو معلمهم الذي غلب عليو 
يق، اليت ؽلكن أف تلخص روحو عل  ضلو رائع ىي: أنو إذا سافر الفيخ كاف عل  ادلريدين أف الدق

أف ال بويزداد حرص الفيخ عل  مريديو، ، 25يذىبوا يوميا إىل خلوتو ليحيوىا كما لو كاف حاضرا
حرص الفيخ عبد القادر اجليالي عل  أف  تماى  معكأننا بو يو غلعلهم عرضة للاراغ وال اذلوى 

كالبطالة و سؤاؿ الناس،   االجتماعيةه عن ك  ما من شأنو أف ينزؿ من مكانتهم و مريدبتعدي
جم  القوؿ أف ودب، بالكسب والتجارة بفرط أف يراعوا الفرع  االشتغاؿلذلك كاف ػلثهم عل  
 وااللتقاءشبح الاراغ يف احلياة اليومية  امتدادلتدين اإلغلايب ىي زواؿ لمن العالمات الرئيسية 

لدنياؾ كأنك  اعم ذبسيدا لقوؿ علي كـر اهلل وجهو "، لتوأمي بُت اذلدفُت الدنيوي والديٍت ا
 .خرتك كأنك سبوت غداتعيش أبداواعم  آل

البد إذف للمريد من شيخ يعلمو طرائق الصوفية " أى  التحقق يف التوحيد الذوقي وادلعرفة 
تب اذلداية الوافية بفروط النهاية والبداية  عل  ك باالعتمادالوجدانية، وذلك يكوف يف البداية إما 

والرعاية أو يكتاي بالفيخ الذي ؽليز للمريد عند اشتباه الواردات واألحواؿ ومسائ   كاإلحياء
تلك الطرؽ ومسالكها، فيكوف لو دبنزلة الطبيب للمري  ومنو تكتسي إحدى العالقة الصحية 

  وػلـر عليو بع  األك  واحلاجات العالجية الوقائية، فكما يبدي الطبيب نصحو للمري
الدنيوية بغرض شاائو، فكذلك الفيخ ؽلنعو من الوقوع يف ادلعاصي واحملاذير لنقاء ناسو، 
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 .9:9اجلابري زلمد عابد   ناس ادلرجع   ص -
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يرا دج ،ادلطلع الحتماؿفالفيخ بقوة سبرسو باجملاىدة قادر عل  أف غلع  ىذا ادلريد مستعدا 
 .26بتميز السنن يف األحواؿ من البدع

لعلنا نكرر أحيانا غَت أننا نبغي وراء ىذه التكرارات االضطرارية وضع استقاللية لك  عنصر عن 
عا، كما ىو الفأف يف عالقة الفيخ ان ترابط األفكار عن بعضها تبماستقاللية ال ربد ، خر اآل

بادلريد وىي عالقة متعدية ومتغَتة فاي مراح  يكوف الفيخ ساىرا بك  جوارحو عل  تقلبات 
أو التصريح دبا ال  اإلباحةادلريد خوفا من أف تنزلق بو القدـ ضلو العجب بالناس ويسلك طرؽ 

غلوز التصريح بو ويف مراح  أخرى أين يكوف فيها الفيخ قد ذاؽ ادلقامات ادلختلاة يكوف أكثر 
 .27ادلريد لتلقي ذلك النور الذي يقذفو اهلل يف الصدر عل  حد تعبَت الغزايل يهيأقدرة عل  أف 

لاكر تقـو ذا اما ادلبادئ ادلؤسسة ذلأ يتميز دبنظومتو الاكرية اخلاصة ، والعرفاي الصويفإف الاكر 
مبدأ من ىذه  ىوو  الصويف ، وأوؿ مبدأ من ىذه ادلبادئ ىو الكفف،  28عل  "خرؽ العادة"

ا من الصوفية، وال مانع لدين حاتاالصطالادلبادئ الذي مررنا عل  ذكره يف معرض حديثنا عن 
دى حسقنا فكرة اخلياؿ الوجودي كإ كنا  أف طلصو ىنا ببع  التاصي  بغية إيضاحو أكثر ،

شروحات الكفف أو ما يقـو عليو باعتباره خياال معرفيا أيضا ليس بادلعٌت الذىٍت اخلالص ب   
  اللغة واألشياء ص تا، وفيو تضيق اذلوة اليت ا للغة األشياءفأين يصبح الكفف إنصا ، كسلوؾ

 .29االجتماعيةللغة ة ايضعلقة اذباه و قأيضا، لذلك ينبغي أف ناهمو عل  ضوء داللتو ال

ريو ، ويقاؿ كفف عن اذلم أي اورفع عن مايو ، قاؿ كفف الفيء كفاا دبعٌت أظهره ي     
لمة، فهم ال ياتأوف يتدرجوف ظأزالو، ويقاؿ عند الصوفية كفف عنو احلجاب، أي حجاب ال
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 . 2;2خلي  شرؼ الدين  ناس ادلرجع     ص -
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 .:;2-9;2خلي  شرؼ الدين    ناس ادلرجع  ص -

28
 =2زلمد سللويف      ناس ادلرجع       ص -

29
 .;8ادلرجع   صعبد احلق منصف       ناس  -
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ف ينقدح لديهم ادلصباح الذي ينَت ذلم عامل حقائق ادلوجودات  ورأي عل  سلم القـو إال أ
قرآنية هبذا ادلعٌت   آيات، وقد وردت 30البصَتة بعُت  البصر ب ُتعباحلقائق ىي مكاشاة ال 

زفة اآل تأزف"وقولو تعاىل ، اه تدعوف فيكفف ماتدعوف إليو إف شاء اهلل" ػقولو تعاىل "ب  إيك
 " )سورة   اآلية  (.  اةليس ذلا من دوف اهلل كاش

يف النهاية بقي أف نفَت إىل فكرة ادلقامات لدى الصوفية، وادلقاـ باتح ادليم مصدر قاـ وىو      
دبعٌت القياـ، وىو أيضا اسم مكاف، مكاف القياـ وادلقصود ىنا قياـ ادلريد /السالك دبا ىو 

ف فكرة مطلوب منو وىو يف طريقو إىل "الوصاؿ والاناء "،ويعتقد كثَت من ادلؤلاُت يف التصوؼ أ
"وما منا إال لو مقاـ معلـو  -عل  لساف جربي –ادلقاـ قد استقاىا سلاهم من قولو تعاىل 

( ،ومهما يكن فادلقامات عبارة عن الصاات اخللقية اليت غلتهد 9;2")سورة الصافات اآلية 
ادلريد يف ضب  ناسو عليها وتقمصها وىو يفق طريقو ضلو غايتو ،أي ضلو الاناء عن ناسو يف 

،أضف  31ق ،أما عدد ىذه ادلقامات وترتيبها فذلك ما ؼلتلف فيو ادلتصوفة والارؽ الصوفيةاحل
إىل ذلك فكرة جوىرية تكمن يف أف مااىيم االصطالحات الصوفية متقاربة يف الظاىر متباعدة 

 يف الباطن .

 يرى عبد الرضبن بدوي أف التصوؼ يقـو يف جوىره عل  أمرين األوؿ يتمث  يف التجربة   
 وىي من األمور اليت يعيفها الصويف ويدركها ذوقا ال عقال ،الباطنة ادلباشرة يف اتصاؿ العبد بربو 

احلق  يقذفووالذوؽ كما يعرفو اجلرجاي عبارة عن نور عرفاي  ،  32اعتمادا عل  عملية نقد ذايت
 ،33ب أو غَتهاذلك من كت ايارقوف بو احلق والباط  من غَت أف ينقلو  قلوب أوليائو،ليو يف جبت
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 .191حسن الفرقاوي  ناس ادلرجع      ص  -

31
 .:;9-9;9اجلابري زلمد عابد   ناس ادلرجع   ص -

32
 .10ص      0921    5عبد الرضبن بدوي     تاريخ التصوؼ اإلسالمي   وكالة ادلطبوعات  الكويت ط -

33
 .291ص  0915صبي  صليبا   ادلعجم الالساي دار الكتاب اللبناي بَتوت  -
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رباد بُت الصويف وبُت اهلل واالرباد كما يراه حسُت مروة ىو أف يبلغ اإلوالثاي ىو مكاف 
االتصاؿ باهلل حدا يتالش  فيو االزدواج بُت احملب واحملبوب إذ يصبحاف شيئا واحدا يف اجلوىر 

يتاقوف يف الغاية  ، ربة الصوفية عند ك  متصوؼػالتج دتعدتومن ىذا ادلنطلق ، 34والاع  
دبعٌت أف ك  صويف حىت لو ورث ذبربة صويف آخر فإنو  ، لكنهم ؼلتلاوف يف الوسيلة وادلنهج

الطرح الذي جاء بو بدوي من حيث  مع اتاقنا ،ولئن سيضاي عليها معرفتو وعلمو وسلوكو
ضا ىذا ما ندركو وأدركو أي ، فإف أشكاؿ ك  ذبربة يعطي صورة أخرى عن التصوؼ، اجلوىر 

شك  الزوايا  -ردبا -كاف آخرىا   ا التغيَت الذي شهده ،دراسي التصوؼ عندما الحظو 
 رقية.طوالرباطات وال

م ادلقابلة بُت التصوؼ والفريعة إال عن الصراع الذي ال يزاؿ تفهده بُت الصوفية نلذلك ال ت
فس من أج  مذاىب الصوفية ال نرى إال التنا عندو ندأيب،  قاسم زلمود يوالاقهاء عل  رأ

 ،إال أهنا بعيدة عن إدراكنا وفهمنا ذلا ،  غَتنالالاوز بغاية ىي يف احلقيقة بقدر ما ظاىرة لنا و 
تكاد تفك  الارؽ اإلسالمية ذات ادلذىب الصويف فرقة إذ وتكوف بالنسبة للصوفية أقرب  

رب التصوؼ أثر بالثقافات األجنبية حىت أف ىناؾ من يعتػمل تسلم من الت ، متميزة ومستقلة
مدين بظهوره لوجود مث  ىذه الثقافات األجنبية اليت ساعدت الاتوحات اإلسالمية  ذىيبادل

عل  سبي  ادلثاؿ ويف عهد الوليد بن عبد ،فيف اجملتمعات اإلسالمية تغلغلها عل  انتفارىا و 
كانت لو ىذا االختالط الثقايف   د ،نوخوارـز ومسرق ىار ػادلالك بلغ الاتح اإلسالمي السند وخب

 أثار يف عدة نظم ثقافية ودينية ظهرت بفك  جلي وواضح يف التصوؼ.

وال ئيات عل  اخلصوص للحكاية ، ميايال أحد ينكر ما أصلزتو الدراسات ادلعاصرة يف رلاؿ الس
ية ومع نظريات التلقي  بنيو سمتولوجية  بالنسبة للسانيات البأحد يستطيع أف يناي قيمتها اإل

                                                           
34

 .511حسُت مروة   ناس ادلرجع    ص -
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ب  أصبح شلكنا ب   ، الًتكيز عل  شروط إنتاج احلكاية الداخلية فقط كذلك مل يعد شلكنا
ترى ى  ؽلكن أف يصح ىذا يف ظلاذج ،  35ضروريا االنتباه إىل البعد األنطولوجي للحكاية

مر رلم  عناصر احلكاية ثحكايات الكرامة الصوفية واليت تستا يف خصوص،  احلكاية الصوفية
 .( le coute merveilleux)36العجائبية

ؼ دؽليزي  وىو باحث كبَت بأنو قض  رلم  حياتو زلاوال فهم الارؽ بُت األسطورة واحلكاية ًت يع
وكما  -نوع من احلكاية اخلرافية ةوعل  فرض أننا اعتربنا األسطور  ، دوف أف يالح يف ذلك

أين  ، يفإال أننا سنركز عليها من ناحية النثر الصو  ند تناولنا إياىا يف فص  الثقافة ،تعرضنا ع
وتوافقت اآلفاؽ وبرزت إسًتاتيجية التعاوف بينهما من  ،تتسع فيها العالقة بُت الصويف وادللتقي 

ادلبدأ ادلسؤوؿ عن تنظيم الداللة يف  ، خالؿ خطابات زلملة بقوة الاع  واحلركة وىي السردية
ات احلكائية عن وىي اخلاصية اليت من شأهنا أف سبيز ظلطا معينا منها وىي اخلطاب ، اخلطابات

إليها إنتاج ادلعٌت يف النص من خالؿ عالقة  عزىلذلك ي ، و كايةاحلغَتىا من اخلطابات غَت 
ولع  مفروع الصويف يف ىذا النوع من اخلطابات أنو أصبح  ضمرة يف النص احلكائي ،نة أومبيم

 . 37ىو الااع  داخ  اجملرى احلكائي

يعم  يضا يف تأسيسو حلقيقتو اخلاصة بو ، تكمن أقي يف قوتو وسلطتو ، ميزة النص الصويف الطر 
ناسو   ـفهو ػلاوؿ أف يقد،  من خالذلا عل  إقامة عالقة اإلنساف التواؽ إىل ادلطلق بادلقدس

أو ك  من يقع  ،متعة لك  ملتقي  وفَتػ يعم  عل  تيتتافإغرائي وا،  كنص مرغوب فيهفهي
 رضو حالاليسع   وينطلق ب ، نص ضد الرتابة وادلألوؼ والسائد  ، نص ربت سلطانو وجربوتو
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 . 562عبد احلق منصف   ناس ادلرجع  ص  -

36
 .561عبد احلق منصف  ناس ادلرجع  ص  -

37
دراسة منفورات إرباد الكتاب    -من القرف الثالث إىل السابع اذلجري  -احلركة التواصلية يف اخلطاب الصويف    آمنة بلعل  -

 .020ص   5110العرب دمفق  
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يقوؿ  ، يدي مأساويجترا قية وأحػيانا يقف ضد ناسو ،نصأدؽ شيعي التبتعبَت أي الغياب و 
نبتعد جدا يف البدء ضلن ناكر لنهرب أو نار من األشياء مث عندما "فاسيور إمي  الايلسوؼ 

 . ىي مااىيمنا تنهيدات سلادعة ىكذا ، تأسف ونتحسر ذلروبنا أو فرارنان

 ننساؽ وراء بع  التالسف ،أف غرو من فال  ، إف ما ندرسو ينتمي أيضا إىل فئة العجيب
خاصة إذا كاف ماهـو العجائيب ينطبق عل  ظواىر رلهولة لدى اإلنساف مل يسبق لو رؤيتها 

–ومنو  ، ويستحي  عليو تاسَتىا انطالقا من القوانُت اليت ربكم الظواىر الطبيعية ادلألوفة لديو
ؽلكن القوؿ أف العديد من الظواىر واألحداث اليت ترويها حكايات الكرامة  -حىت ال نطي 

سلطة احلكايات "وىي ما سجلو من مالحظات جورج جاف يف كتابو  ، وفية ظواىر عجائبيةالص
جائبية تزخر هبا دراف وغَتىا كلها كرامات وظواىر عػاء واخًتاؽ اجلػفي عل  ادل" ، فادلاخلرافية

مو باإلنساف الصويف من وصاو الطبيعي سالسعي بأف ت اهتا واليت تبدو غاي احلكاية الصوفية ،
 ...نساف إىل مرتبة الوالية.واإل

نتمي إىل احلق  الديٍت عامة  فال ؽلكن الصوفية كحق  ديٍت ثقايف اجتماعيتإذا كانت الطريقة 
دوف -حىت أننا ؽلكن أف نقوؿ زبرج عل  نطاؽ ادلمارسة الدينية ، مارسات الصوفية أفملل

إف ىذا اجلانب من احلياة  ، مث عنها أحد األسباب الرئيسية يف بقاء التصوؼ واستمراره-مبالغة
 فردبا كنا صبيعا متصوفة بدرجة كبَتة أو أق  خصب ذو قيمة خاصة ،الروحية لو أعليتو يف حق  

يف الدرجات  ال ولكن ىناؾ اختالؼ زبلو حياتو من ادلمارسات الروحية ،فال أحد منا  ،
 فحسب ب  حىت يف مث  ىذه ادلمارسات فليس من رأى كمن مسع.

 رؼ تطورا وتغيَتا من حيث مااىيمو ،لة يف اجملتمع عيتصوؼ كحركة دينية أصالشك يف أف ال
مؤسسات دينية يف أسستو وأكرب شاىد عل  ىذا التحوؿ ىو م ب  حىت يف سَتورتو التارؼلية 

تحوؿ يف ية اليت كانت نتيجة للقجديدة كالزوايا والطرؽ الصوفية أو ما يعرؼ بادلؤسسة الطر 
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نقصد  ٌت االجتماعية عل  التكييف معها ،كثَتا من الب    تأرغم ليت طبيعة احلركة الصوفية ا
لذلك يذىب  ، بذلك والء األفراد إىل طريقتهم الصوفية قب  القبلية أو ما يعرؼ بالرابطة الدموية
 الكثَت من الباحثُت إىل فكرة أف الطرؽ الصوفية سبث  اجلانب العلمي للتصوؼ.

ناسية أو ننا إذا تطرقنا إىل التصوؼ يف حقيقتو وجدناه بعيدا عن أف يكوف نظرية ، أ واقع احلاؿ
 ؼلرج عن كونو غَت أنو ال ، خرايف أو وحىت فع  ىامفيال عقالي أخالقية أو حىت ميتافيزنقية ،أ

وإصالح  ،وطريقو يف احلياة ىدفو ربقيق الكماؿ األخالقي  فهما ووعيا للدين وتأم  عميق لو
عث القوى من اإلنساف تصاية الناس فهي كتجربة تتضمن الفعور الديٍت الذي يبالقلوب و 

ىذا األخَت الذي يظهر  اذباه ادلقدس ،ويتضمن كذلك مفاعر بالقدسي أو  وينظم سلوكو ،
 ،الف سباما للدنيوي ػفهو يبدو كفيء سل، قائق" الطبيعية" ػحقيقة من نظاـ آخر غَت احلكدائما  

 .38لنا دس يظهر ناسوػقغَت أف بع  الفيء ادل

ألنو معتقد إؽلاي تبلوره ، فهو شيء نفًتؾ فيو صبيعا ، كلنا صلد يف أناسنا مي  إىل ادلقدس 
حيث  فائدهتا اإلؽلانية ومنحيث من  ية دينية ،ىذه ادلمارسات يتاق حوذلا اجلميعشلارسات ثقاف

تًتصبها  األحاسيس و  ، تتداخ  فيو العقيدة مع الفعَتة ىي أيضا نظاـ متناسق متكام  ،
ف يكوف عند ادلتصوفة فكي اليت تعرب عنهماوىذا إذا كاف عند الناس العاديُت ، والسلوكيات 
مألوؼ  نم مذىبهم عل  الزىد والعبادة والدعاء واخلروج عػالذين أرسو دعائ وأى  التصوؼ

، ابن وقتو ناسو  يعترب الصويف ، وفيو  وس رمزية وسلوكات تعبَتيةػرلتمعاهتم عن طريق إقامة طق
لو وصاو يف بع  األحياف بادلغاالة نقصد الغلو و إىل مالذه الروحيحىت لجأ عندما يخاصة 

فوؽ النظر  والعق "" أعل   تعلوأو" ىي ارهبم "تتجاوز الاهم"ػاإلعتقادي وبأف ذبعبدي الت
 .العقلي"

                                                           
38

 . 10مَتسيا الياد    ادلقدس وادلدنس مرجع سابق   ص -
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جوانب اجتماعية فيها  تعد االحتااالت شلارسات ظلطية ربتوي عل  شلارسات شعائريةو     
وأخرى ثقافية يتفارؾ فيها أغلب شرائح اجملتمع بغرض تعزيز العالقات االجتماعية والتخايف 

تقاـ إلحياء ذكرى ،و  من وطأة مفاغ  الدنيا والراحة الناسية يف رحاب الذكر وادلدائح الدينية
ال  ذاوى ،روحية رجاالت اإلسالـ وأعالمو لتكوف مناسبات لتدعيم وذبديد القيم اإلسالمية وال

فاي مشاؿ إفريقيا مثال ترجع حىت الغابرة، تمعات الكبَتة ادلعاصرة و اجملزبلو يف احلقيقة منو معظم 
حىت أف لاًتة قدـو اإلسالـ إىل ادلنطقة ،  بذور احتااالت وادلواسم الدينية إىل فًتات سابقة

ت الدينية والفعبية تربط  ىناؾ من الباحثُت من يرى بأنو مازلت طقوس إحياء صبيع االحتااال
 ة.فريقيألا بو لفعذلذه اارتباطا وثيقا بادلعتقدات الروحية القدؽلة  

د امل ربدد ادلصادر وادلراجع اليت ع ،أما كبداية لظهور االحتااؿ بذكرى ادلولد النبوي الفريف 
ولد يعود إىل إال أف الباحث ادلغريب عباس اجلراري رأى بأف االحتااؿ بادل ، إليها الباحثُت ذلك

وىو يف رأي باحثنا الطاىر توات قد  ،بو قب  العصر العباسي  احيث إهنم احتالو  ،الفيعة 
ربي ذكرى مقت  احلسُت وال ربي ذكرى ادلولد  أفلفيعة تساءؿ كيف ل إذ ،جانب الصواب 

 065نةأما بداية االحتااؿ رمسيا فيعود إىل الااطميُت أو العبيدين يف القاىرة وإىل س ؟ النبوي
ادلعز لدين حيث أصدر اخللياة الااطمي  ، ي بعد رحي  ىؤالء بسنة من البالد ادلغربيةىجرية ،أ

ن أيب طالب وولديو وغَتىا من الذكريات كمولد علي اب ، أمرا باالحتااؿ بالذكرىاهلل الااطمي 
رى أوؿ ػيـو ذك زوىوو اؿ بيـو النور ػومولد أمهما فاطمة الزىراء وكذلك  االحتا احلسن واحلسُت ،

 . 39النصارى دبصر داس وىو من أعياػية ويـو الغطػالسنة القبط

فكانت االحتااالت هبذه الذكرى يف بع  الدوؿ   ستوى البالد ادلغربية واألندلسية ،أما عل  م
الذي كاف قد دعا أمَتىا الاقيو  أبو عباس أضبد العزيف إىل  سبتة ،بتييفر غكاإلمارات كإمارة ال
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 .20ص         5100دار اذلدى    أندلسية ومظاىر من الثقافة اإلسالمية اجلزائر ةالطاىر توات  شخصيات تلمساني -
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 " ،الدر ادلنظم يف ادلولد ادلعظم  "الذكرى وىي دعوة كاف قد تضمنها كتابة ادلوسـوإحياء تلك 
طوائف ادلغربية من وكذلك بدوؿ ال ،ي  بالعراؽ بأر يف حتااؿ فقد كاف قد بلغ اإلأما أوج 

وكانت تقاـ عل  ادلستوى الرمسي  ينُت يف فاس ،ومر ،انيُت يف تلمساف يوز حاصُت يف تونس
ادلناسبة فإف الكثَت من الفعراء كانوا يلقوف قصائدىم يف تلك الليلة كالفاعر وهبذه  ، والفعيب

وابن مرزوؽ  ىجرية ، 600األديب الاقيو أبو يعقوب يوسف بن علي ادلولود بادلهدية سنة 
 . 40وػلي ابن خلدوف’ أبو ضبو موس  الثاي اي واألمَت السلطاف الفاعر األديبالتلمس

ذكائها رىا التصوؼ وساىم كذلك يف إفالنبوي فنا من فنوف الفعر اليت نوعليو يعترب ادلديح 
عن قلوب ألنو يصدر  من األدب الرفيع ،وباب  ف من التعبَت عن العواطف الدينية ،وىو لو 

خاصة بعدما ربط  ، ويعد االحتااؿ بو من أىم االحتااالتماعمة بالصدؽ واإلخالص ، 
ولكنو مل يًتؾ بصماتو إال  الرضي ، ارض والفريفاال خيوطو وامتزج بالفعر الصويف مع ابن 

أما حوؿ نفأة ادلديح  ، مع الفعراء ادلتأخرين خاصة مع البوصَتي يف القرف السابع اذلجري
فزكي مبارؾ يرجع ظهوره يف ادلفرؽ العريب عند ظهور الدعوة اإلسالمية وانتفار الاتوحات 

ويربطو بالبوصَتي وابن دقيق  و فن مستحدثس اجلراري يصر عل  أنغَت أف عبا ، اإلسالمية
 .41العبد

فإف  ،ذلك بقي ثابتا يف سليلة اإلنساف ادلتدين عل  األق  أنو دبجرد ذكر احتااؿ بعيد ديٍت ػل
ىذا يعٍت ارتباطو حبدث مقدس فيو السعادة والبهجة عل  غرار عيد األضح  وعيد الاطر 

بعد روحي ين، ربدث اليـو فقط عرب بعد اوكأهن وتعود ىذه األحداث، وادلولد وعاشوراء وغَتىا 
 وبعد إنساي اجتماعي  ؽلتزج فيها احلزف بادلفاعر  الدينية.
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 .20-25الطاىر توات         ناس ادلرجع    ص -

41
رللة كلية اآلداب واللغات العدداف العفر واحلادي ، عبد اللطيف حٍت   ادلدائح النبوية يف الفعر الفعيب اجلزائري   بسكرة -

 .69-61ص   5105عفر 
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 أوال: المجال المكاني:أوشبه طبوغرافيا الجنوب الغربي للجزائر ومرفولوجيته:

اليت مل ربظ بعد باىتماـ  تعد منطقة اعبنوب الغريب للجزائر من بُت اؼبناطق اعبزائرية اؽبامة     
مناطقو وقد دفعنا ىذا الفراغ لبلىتماـ ػ ببعض ،  اؼبؤرخُت والباحثُت اعبزائريُت يف ـبتلف اجملاالت

 وتسليط الضوء على ؿباولُت إبراز تارىبها اؼبرتبط بتاريخ اعبزائر ككل،  ػ يف ؾبالو الثقايف الديٍت
بعض أعبلمها الذين قاموا بدور فعاؿ سواء يف الثورات واؼبقاومات الشعبية أو يف ؾباؿ العلـو 

اف ىذه اؼبنطقة وسنحاوؿ االىتماـ بإنس،  الدينية واآلداب والتصوؼ وحىت الثقافة الشعبية
ابن  -أيا كاف-فاإلنساف ، وتفاعبلتو اؼبختلفة مع ما وبيط بو من عناصر طبيعية وكذلك بشرية 

يتجلى ذلك يف عدة مظاىر ثقافية يتميز بو كل ؾبتمع ؿبلي عن ،  بيئتو يتفاعل معها تأثرا وتأثَتا
 اآلخر.

 تشكل اليت قة نقوؿ الصحراءللذي ال يعرؼ ىذه اؼبنط، و  حينما نقوؿ اعبنوب الغريب للجزائر
وىي مساحة كبَتة ،  دبا فيها مناطق اعبنوب الشرقي كذلكمن مساحة اعبزائر  %68ما نسبتو 

الشمايل والسوداف  جعلت من اعبزائر أكرب مساحة عربيا بعد تقسيم السوداف إىل السوداف
، النعامة، يتكوف اعبنوب الغريب للجزائر من طبس واليات ىي :البيض، اعبنويب حديثا

وتكاد تتفق يف اؼبناخ الذي يتميز  تندوؼ،زبتلف كلها عن بعض يف اؼبساحة، أدرار،بشار
ض فصوؿ السنة خصوصا شهري مع وجود زوابع رملية موظبية يف بع بالربودة شتاء واغبرارة صيفا

، على عكس ما يبثلو ىذا الشهر عند ؾبتمعات أخرى كمجتمع بٍت سنوس ،ماي أبريل و
والذي ىو يف اؼبعتقدات الشعبية أياـ بركة،فمطر ، أو كما يعرؼ دبوسم النيسافىم نيساف عندف

ورد الزوج الغائب  النيساف يف اعتقاد السكاف ذو فوائد غزيرة منها شفاء اؼبريض،زبمَت العجُت
فخبلؿ شهر مايو ربديدا يقًتب ىذا اؼبوسم اؼببارؾ ذو ، وسبكُت العوانس من الزواج ،إىل زوجتو

 فهو موسم يرتبط ػ فبلحيا ػ كذلك دبوسم زج الصوؼ، ؼببارؾ للبشر واألغناـ واألبقاراؼبطر ا
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باإلضافة إىل كل ذلك ،  وىي نفس الفًتة عند أىل الصحراء وأحيانا تتقدمهم بشهر أو شهرين
اف وؿبمد بن ستىناؾ طقوس أخرى وؼبن أراد اؼبزيد عليو بالرجوع لكتاب بٍت سنوس إلدموند دي

ونقل ذلك االختبلؼ بُت ؾبتمعات تتفق  لقد كاف غرضنا ىو نوع من اؼبقارنة،  1سراج حاجي 
 تلف يف بعض العادات والتقاليد.اتفاقا كليا يف اؽبوية الدينية والوطنية ومع ذلك زب

ي والذ ىذا اغبزاـ الكبَت الواسع،  يف دراستنا ىذه عن الصحراء ، وسوؼ لن نذىب بعيدا 
وقد عرفها كل ،  مة عربية تعٍت األرض اعبرداءلكاسعة ، والصحػراء  وبمل معاٍل كبَتة وأراضي ش

وقيل أهنا  ، قاؿ ابن منظور بأهنا األرض اؼبستوية يف لُت وغلظ،  من ابن منظور وابن مشيل
وقاؿ ابن مشيل الصحراء من األرض مثل ظهر الدابة األجرد وليس هبا شجر ،  الفضاء الواسع

اليعقويب لنعت تربة اؼبقابر اليت يوارى  يفراغاستخدمها الرحالة اعبوقد ،  2الجباؿ وال آكاـ و
ويف القرف نفسو ظهرت كلمة الصحراء يف كتاب ابن اغبكم اؼبوسـو ،  فيها الناس جثث موتاىم
يعرب اؼبصطلح وألوؿ مرة على جزء من مشاؿ إفريقيا وجهات طرابلس ،  "بغزو الشماؿ اإلفريقي"

تفشى الفقر كثَتا يإذ  عتها فتجعل عبء اغبياة ثقيبل على اإلنسافػيأما طب،  3الغرب الداخلية
،  لكنها تبقى عرب العصور موطنا لئلنساف ،  وىذا راجع إىل طبيعة اؼبناخ اغبار واعباؼ،  فيها

 . 4ىذا ما أشارت إليو االكتشافات األثرية

 اؼبؤرخُت مندبا فيها اعبنوب الغريب للجزائر وبتاج إىل جيش ال شك أف الصحراء    
خاصة ؼبا تعرفو  يولوجيُت لتغطية كل جوانبها اؼبوضوعيةكالسوسيولوجيُت واألنًتبولوجيُت واألر و 

                                                           
1

إدموند ديستاف وؿبمد بن سراج حاجي بٍت سنوس يف النصف األوؿ من القرف العشرين ترصبة ؿبمد ضبداوي  اعبزائر وزارة  -
 .12ص   1822الثقافة  

2
التاسع عشر ميبلدي   اعبزائر  دار –اغبركات اإلصبلحية يف إفريقيا جنوب الصحراء إباف القرف الثالث ىجري  أضبد بوعًتوس -

 .17ص    1887اؽبدى   

3
 .21أضبد بوعًتوس   نفس اؼبرجع        ص -

4
 .23أضبد بوعًتوس   نفس اؼبرجع        ص -
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فلقد كتب ،  و ما ربتويو من ثروات معدنية كانت مطمعا لبلحتبلؿمن تضاريس وعرة ، 
عبزائر من الدراسات حوؿ تاريخ ا الفرنسيوف الضباط العسكريوف واألساتذة األكاديبيوف الكثَت

مثل كتاب  وىي عبارة عن مذكرات ومبلحظات ومدونات،  وتاريخ الصحراء خاصة عامة
،  "وىو عبارة عن مبلحظات سطحية 2718ػ2631يو "التوغل الصحراوي شاعبنراؿ مي

" الذي ركز فيو على التوسع  2782ػ2788حات الصحراويةاوكتاب بيتيوف "غزو الو 
وكتاب قوتيو "غزو الصحراء " أين تابع وعايش فيها  ، االستعماري الفرنسي إىل إقليم توات

 .5عمليات غزو الواحات الغربية يف اعبنوب اعبزائري

لكننا سنركز على بعض ماعي على كل منطقة اعبنوب الغريب ، من اؼبتعذر ىنا إعطاء مسح اجت
يث ال زبلو ح السيما ما يتعلق باجملاؿ الثقايف الديٍت،  اػبصائص اليت تشابو فيها جل مناطقو

حيث ،  مشكلة بذلك نوع من اعبغرافية الدينية والثقافية،  أي منطقة منو من مؤسسات الزوايا
وقديبا قيل " ،  6كل زاوية على مساحة جغرافية تعد حرما آمنا يؤمن كل من استجار بو تتوفر

كاف اؼب وقد نزع منها جل شأنو كل حياة مصطنعة لتظل دائما الصحراء حديقة اهلل يف أرضو
إال أف  ومع أنو ال يهمنا مدى صبلبة وقوة ىذه اؼبؤسسة" ، الوحيد الذي يعبد فيو على حقيقتو

فاؽبدوء والسكينة ذبدنبا أكثر يف الصحراء مقارنة ، بيئة مبلئمة البيئة اليت وجدت أو ظهرت فيها
ا قوما من الذين شكلو  أمل تكن ػ الصحراء ػ أرضا لبداية دعوة اؼبرابطُت،  باؼبدف الداخلية

هم ضعإىل أف تغَت و ،  وزىدوا يف الدنيا والعمل لآلخرة نػحرصوا على إتباع تعاليم الدي، اؼبتصوفة
ومن مث شهدت  عتقداهتممفتحولت طباعهم وتغَتت ،  بعد أف دخلوا إىل اؼبدائن كاألندلس

 ربوالت سوسيودينية قاىرة .
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 .76ص   1886لثقافة   إبراىيم مياسي  اؼبقاومة الشعبية   اعبزائر  وزارة ا -

6
 .131أضبد بوعًتوس   نفس اؼبرجع        ص -
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ن مو ، اؼبقدس -رافيةغج–ولوجيا كيال ىبرج عن استقصاء حلقة من حلقات أر  يااا عند الزو نووقوف
ودبجموعة أخرى من ، خبلؿ وضع ظل يتحدد أساسا بطبيعة عبلقتها بكتلتها القبلية أوال

طة يف بداية فهي الراب، واجتماعية ودينية معينةنفسية  وربت ظروؼ،  العوامل قد تكوف تارىبية
، يف ذلك طبيعتها اؼبزدوجة ساعدىا، لتواصل بُت األفراد واعبماعاتعرب ا نشأهتا وتطورىا كذلك

ثقافة شعبية رمزية تتميز بومن جهة أخرى ، السنية اؼبرنة فهي من جهة ربمل تلك الثقافة الفقهية
ما هبعلها ضرورة إسبلمية وليست ، طقسية صوفية متجانسة تؤثر يف العقل اؼبستعد لبلنقياد

 السوسيولوجيا الكولونيالية تصويرىا.إسبلما بربريا كما دأبت 

 موطن االئتالف زوايا الجنوب الغربي  -1

طبعا من ،  ألنفسنا يف معرفة بعض مناطق اعبنوب الغريب للجزائر منحسن،  دوف ترتيب ما
خبلؿ ما توفر لنا من معطيات سبكننا قدر اؼبستطاع من تتبع مراحل سَت اغبياة الثقافية على 

ومن ىذه اؼبناطق عثرنا على دراسات تناولت منطقة ،  الظاىر والتصوؼطوؿ اػبطُت: علـو 
وىي تعد من أكثر اؼبناطق ،  نيدكلت، توات،  توات واليت تضم أقاليم ثبلث ىي سنجورارين

والقصور  الزواياىي  الرتكازىا على قاعدة صلبة قوامها طبسة أشياء حضورا وسبيزا يف الصحراء
وكذا ،  وبرزت كمنطقة عبور والتقاء بُت مشاؿ وجنوب الصحراء،  اعبماؿو  النخيل،  الفقاقَتو 

فهي كما يقوؿ ،  الدور الذي لعبتو يف نشر اإلسبلـ واللغة العربية يف اعبزء الغريب من السوداف
الباحث مبارؾ ابن الصايف اعبعفري يف دراستو العبلقات الثقافية بُت توات والسوداف الغريب 

 استمرت عرب العصور يف عطاء حضاري متبادؿ قلما قبده جريالثاٍل عشر ى خبلؿ القرف
كما أهنا ،   األوىل ركيزهتا يلي يف القرف التاسع اؽبجريغحيث كاف الشيخ ؿبمد بن عبد الكرَل اؼب

 .7من كثرة الدراسات واألحباثنصيبا أخذت 
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 .124أضبد بوعًتوس   نفس اؼبرجع        ص -
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الشمالية ىو اسم أطلق على كل اؼبنطقة -ذبدر اإلشارة إىل أف إقليم سنجورارين أو قورارة 
، ها بالضبطربدد اؼبصادر تارىب ىي تعرؼ اآلف تيميموف تعود عمارهتا إىل أزمنة غابرة مل-لئلقليم

ومل تعرؼ باسم تيميموف إال بعد ؾبيء الويل ،  يعرؼ أىل قورارة برقصة شعبية تسمى أىليل
التقى أثناءىا بالشيخ ،  إىل اؼبنطقة( ـ 2322ىػ/718ت)الصاحل سيدي موسى بن مسعود 

ميموف ووعده بأف ربمل ىذه اؼبدينة اظبو.كما برز فيها العامل اعبليل ؿبمد بن آب اؼبزمري الذي 
حل هبا وبقي ىناؾ يدرس ويستقبل الطلبة ويؤلف األحباث والكتب حىت وافتو اؼبنية هبا سنة 

 ـ.2525ىػ/2248

يف اعبزائر واليت يعترب  82الية اإلدارية رقم الو ،  إننا إقليميا نتكلم بصفة عامة عن منطقة أدرار
مسعود الذي يشكل  لتوفرىا على واد فيها النشاط الرئيس ىو الزراعة الذي يبارسو السكاف

والذي لعب الدور الكبَت يف إقامة الواحات وىي ،  امتداد لوادي الساورة واألودية األخرى
رغم أهنم كانوا يفضلوف ،  واألحرار تعود ملكيتها لطبقيت األشراؼ،  مساحة زراعية صغَتة

ابطة من ىذه األخَتة يتم سقيها دبياه الفقاقَت وىي عبارة عن سلسلة مًت ،  التجارة على الزراعة
والغالب أف  ، تأيت من مكاف مرتفع مث تستمر يف االكبدار إىل أف ىبرج اؼباء على السطح،  اآلبار

يذكر عبد اهلل بن الطيب ظباعيلي  ها أحد على ماومل يسبقهم إلي، ىم قبيلة زناتو  ىامن ابتدعو 
طرح ابن الويدعمو  ىذا  تواتبيف مقاؿ لو يف ؾبلة النخلة عنوانو حملة عن نشأة الفقارة وتطورىا 

وال وجود ؽبا يف ريغ بتوات وركبلف و زبتص إال أنو ذكر أهنا ،  خلدوف الذي مل وبدد لنا مصدرىا
 .8اؼباءستنباط ااؼبغرب قاطبة ووصفها بالغريبة يف 
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 2مبارؾ بن الصادؽ جعفري العبلقات الثقافية بُت توات والسوداف الغريب خبلؿ القرف الثاٍل ىجري اعبزائر دار السبيل ط -
 .4-1ص   1887
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 عليو أف القرف الثاٍل عشر اؽبجريالًتكيز ولنا اوفبا يذكره الباحث يف خاسبة دراستو وىو ما ح
انتقل اإلقليم من ،  كاف من دوف شك أزىى العصور ويبكن تسميتو بالعصر الذىيب للمنطقة

وارتبط ، ومن نقل اؼبخطوطات إىل تأليفها  ، خبللو من مرحلة استقباؿ العلماء إىل إنتاجهم
حىت أنو يقاؿ أف القصور كانت يف بادئ  تاريخ نشأة الزوايا يف اإلقليم بتاريخ عمارتو ونشأتو

وقد ربدثنا عنها يف معرض ذكرنا لبعض الطرؽ الكنتيو أشهرىا الزاوية ،  األمر عبارة عن زوايا
بصورة مأساوية خفتها ية يأسف على تقهقرىا و غَت أف الباحث يف النها،  الصوفية كالقادرية

 .9ويدعو إىل اؼبزيد من االىتماـ باؼبنطقة وتراثها حبثا ودراسة،  خاصة خبلؿ القرف الرابع عشر

، لقد صادفنا اغبظ أف وجدنا وغَت بعيد عن منطقة أدرار دراسات أخرى عن بعض أقاليمها
ارىبية وأدبية للرحبلت اؼبخطوطة خبزائن فالباحث عبدا هلل كرـو قاـ بدراسة ت،  خصوصا توات

 توات والذي يفتتحها بأبيات للشافعي تقوؿ:

 تغرب عن األوطاف يف طلب العبل              وسافر ففي األسفار طبس فوائد

 ػدػتفريج ىم واكتساب معيشػة               وعلم وآداب وصحبة مػاج

موقعها اعبغرايف  اؼبدخل العاـ دبنطقة توات بعد أف يعرؼ يف،  مث يفهرس كتابو إىل ثبلث فصوؿ
 الفصل األوؿ على أدب الرحلةيف يعرفنا ،  وقد جئنا يف الذكر على بعضو،  وتضاريس إقليمها

وىي دراسة تكاد تكوف من أدب ،  يلي وغَتىمغأما الفصل الثاٍل فعلى أعبلـ الرحلة بتوات كاؼب
 .10السَت
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 .31-31نفس اؼبرجع        ص  مبارؾ بن الصادؽ جعفري  -

10
 .67-66مبارؾ بن الصادؽ جعفري  نفس اؼبرجع        ص -
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النبذة يف تاريخ توات وأعبلمها من القرف التاسع  يف كتابو" أما الباحث عبد اغبميد بكري
فهو وإف اتفق مع الباحث عبد اهلل كرـو يف التعريف باؼبنطقة " اؽبجري إىل القرف الرابع عشر

خصوصا ما كاف من القاضي اؼبهمة  فإنو يزيد على ذلك بعضا من اإلشارات ، وأعبلمها 
وض هبا يف وقت ي ألف كتبا يف التاريخ ع  الفاضل سيدي ؿبمد بن عبد الكرَل بن عبد اغبق الذ

وىو ،  من األوقات النقص اغباصل وأضاؼ إىل اؼبكتبة البكرية والتواتية كما وفَتا من اؼبعلومات
وما أصبل تلك اغبكمة اليت أخذىا ابن عمو أثناء دراستو ،  يتوفر لنا اغبصوؿ عليو مل لؤلسف ما

يقوؿ األستاذ اغباج البكري  إف اؼبسائل ، وغَتىا للفصل اؼبخصص للعائلة البكرية بتمنطيط
 .11صعب يف بدايتها والبئر صخر لكن يف قعره اؼباء

أما الدراسة األىم بنظرنا ما قاـ بو الباحث رشيد بليل عن قصور قورارا وأولياؤىا الصاغبوف يف 
فموضوع الدراسة ىو ؾبتمع إحدى واحات الصحراء ،  اؼبأثور الشفاىي واؼبناقب واألخبار احمللية

يسعى من خبلؽبا منح األولوية لتثمُت اػبطاب الذي وبملو القوراريُت عن أنفسهم  اعبزائرية قورارا
انطبلقا من ، من خبلؿ تتبع الوقائع والتمثبلت عرب حبث ميداٍل قاـ بو الباحث وعن ماضيهم

صادر اؼبدونة واؼبأثور الشفاىي حوؿ استيطاف حيز قورارا اؼبوروثات احمللية والوثائق اؼبكتوبة واؼب
متناوال كل الدراسات عن ىذه ،  وحوؿ دور الذريات والشخصيات اؼبستقرة يف الذاكرة اعبمعية

والذي ، 2742الموط الذي يعود إىل سنة  -كمقاؿ بودواكتشافها أو بعد ذلك   اؼبنطقة منذ
وكذلك أعماؿ  ،اللغة الدارجة الرببرية يف تيميموف يتناوؿ "معلومات اثنوغرافية ولغوية حوؿ 

ودراسات أخرى غَت أنو يشَت إىل األسباب ،  شاليو اؼبخصصة لآلثار والعمارة والتاريخأ
السياسية واأليديولوجية يف جزائر االستقبلؿ اليت ستوجو البحث يف العلـو االجتماعية كبو 

مسائل متعلقة بالزراعة ،  أهنا اسًتاتيجيةمسائل ينظر إليها من قبل السلطة السياسية على 
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يف سنة و ومع ذلك ،  تبقى الصحراء حيز بعيد ومهمش، ل والصناعة يف اؼبدف واألرياؼ
أطروحة بعنواف واحة يف الصحراء الغربية بتيميموف ربت إشراؼ الباحثة  بوـ ناقش بن ع2751

 .12وىي أوؿ دراسة منذ االستقبلؿ ليوفتياؼبشهورة جَتماف 

يبا يف نفس السنة أو قبلها بقليل استطاع مولود معمري دبعية فريق متعدد االختصاصات وتقر 
ن مكانة اٍل كولونا ببحث عفففي علم االجتماع قامت ،   قورارايف ـ بتحر مكثف2752سنة 

ويف غمرة إعجاب مولود هبذا األدب الشفاىي يف الزناتية واؼبتمثل النسق اؼبدرسي يف القصور ، 
وردبا ،  لتأت بعد ذلك دراسات تباعا،  ىو من سيواصل العمل لبشر أىليل قورارا يف األىليل

تكوف ىذه اؼبنطقة أكثر حظا من حيث البحوث والدراسات مقارنة دبناطق أخرى يف نفس 
وألنو ال يسعنا تناوؿ كل ىذه الدراسة إال أننا ػ إذا جاز ،  اؼبوقع اعبغرايف اعبنوب الغريب للجزائر

يبدو أف الباحث فيها مل ،  بقراءهتا فهي غزيرة ومكثفة من حيث اؼبعلوماتنصح نلنا ىذا ػ 
 .13.جهدا... خرذي

لعل أنبها للباحث عبد اهلل ، أما يف منطقة بشار فلم يسعفنا اغبظ إال يف توفر بعض الدراسات 
وبشار ىي ،  خاصة تارىبها الثقايف والديٍت أحد اؼبهتمُت بًتاث ىذه اؼبنطقة اغبمادي اإلدريسي

وكاف ىذا اؼبركز يتصل ،  مركز عظيم من اؼبراكز االقتصادية الواقعة يف اغبدود اعبزائرية اؼبغربية
ومن ، والعُت الصفراء... كيكبواسطة السكة اغبديدية بكل من بوعرفة والقنادسة والعبادلة وف

خضعت غبكم ،  ىذا اؼبركز تتجو الطريق الصحراوية الكربى كبو قاوو وسببكتو جبمهورية مايل
السلطنة وريثتها سبلطُت اؼبغرب األقصى يف فًتات قوهتم كما ىو اغباؿ زمن السلطنة السعدية و 

                                                           
12

  1885عبد اهلل كرـو  الرحبلت بإقليم توات دراسة تارىبية وأدبية للرحبلت اؼبخطوطة خبزائن توات اعبزائر دار دحلب للنشر -
 .25-24ص

13
ر والتوزيع وىراف بكري عبد اغبميد النبذة يف تاريخ توات من القرف التاسع اؽبجري إىل القرف الرابع عشر  دار الغرب للنش -

 . 21ص ، 1885اعبزائر 
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الذين ،  أشهر قبائل بشار نبا عرب ذوي منيع وأوالد جرير بدو الصحراء البشارية،  العلوية
ركزية حبسب يفضبلف االستقبلؿ الذايت والعيش حبرية يف مناطقهما دوف االرتباط بأية سلطة م

 .l . ceardإفادة الضابط الفرنسي سرد

ألننا ؾبربين ، و  ألنو ال يدخل يف جوىر اىتماماتنا،  التاريخ العريق ؽبذه اؼبنطقة يدا عنعوب     
باعتبارىا ،  على تناوؿ ىذه اؼبنطقة من خبلؿ الدراسات اليت أشارت إىل الزوايا والطرؽ الصوفية

كاف تركيزنا يف ىذه اؼبناطق الثبلث لئن  و ،  عبنوب الغريبموطنا لؤلسبلؼ بُت جل مناطق ا
منها ما مثلتو ىذه الزوايا يف ىذه اؼبناطق من دور كبَت يف لو أسباب  النعامة(،  أدرار،  )بشار
 بغيةحيث كاف وبج إليها قبل ظهور اعبامعات واؼبعاىد عدد البأس بو من طلبة العلم ،  التعليم
ساجد اؼبإذ قبد أغلب ،  ثرىا مازاؿ باؽ غبد اآلفأو ،  اللغةـ وعلو فقو وأصولو القرآف و الحفظ 
اليت قامت بأدوار مهمة يف ،  الزالت إىل اليـو ربت تأطَت خرهبي ىذه اؼبؤسسة الدينية يةاعبزائر 

 حياة الببلد الدينية والثقافية بل وحىت السياسية واالجتماعية.

ي فإف كل الزوايا القائمة بوادي الساورة وما يذكر الباحث عبد اهلل اغبمادي اإلدريس وعلى ما
تويف  جاورىا أسسها مشايخ صوفيوف سلك جلهم طريقة أيب اغبسن علي بن عبد اهلل الشاذيل

ن طريق سيدي أيب العباس أضبد بن يوسف ، ع (ميبلدية2136/ ىػجرية434يف سنة 
أسست  وقد،  ـ(2318ىػ/715الراشدي دار سلف اؼبلياٍل األقبار دفُت مليانة باعبزائر)ت

حيث نشطت اغبركة الصوفية ،  جل أصوؿ ىذه الزوايا يف القرنُت العاشر واغبادي عشر ىجري
والفكرية هبذه الصحراء وبرزت هبا أعبلـ وأولياء حىت صارت بعض الببلد اليت هبا الزاوية يشد ؽبا 

يف واجتماعي  الرحاؿ وتعربىا قوافل اغبجيج ؼبا صارت إليو حاؽبا من نشاط اقتصادي وثقا
الرتباط ىذا ، والزاوية اؼبوساوية بكرزاز وىي أشهرىم على اإلطبلؽ ،  كالزاوية الزيانية بالقنادسة

وكل عاـ يقاـ فيها ، االسم وتداولو خاصة يف اؼبناطق القريبة كالبيض والنعامة " طلبة كرزاز"
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بعض الناس العاديُت  اؼبولد النبوي إال ويذىب إليو من ىذه اؼبنطقة ال الطلبة فقط بل حىت
وف طلبة كرزاز بدورىم إىل ، حيث يأت وىو ارتباط قدَل باؼباضي،  الذين يكنوف احملبة ؽبذه الزاوية

عندما كنت صغَتا وكانوا  زالت ذاكريت ربتفظ هبذه الصورة وال،  وينعتوف باؼبرابط ىذه اؼبناطق
 يفوقو إىل الًتحاب وأحيانا لك  فيجدوف عندىم،  خصوصا عند البدو الرحل يأتوف إىل مناطقنا

 التقديس.

تعد زاوية سيدي أضبد بن موسى )الكرزازية( واؼبعروفة بالزاوية الكبَتة وىي من قرى ،  ال علينا
هبا نظاـ ،  وعرفت بالزاوية الكبَتة ألهنا األـ،  اآلف ىي دائرة من دوائر بشار،  وادي الساورة

كشأف كل  ولو مريدين،  يعينو بعض اؼبقدمُت،  اتعليمي يعتمد على وجود شيخ ىو القائم عليه
ورغم أننا ال مبلك إحصائيات دقيقة إال أنو من الواضح عددىا  الزوايا اؼبوجودة يف ىذه اؼبناطق

بدأ يظهر ما هبب اإلشارة إليو وىو أف ىناؾ اىتماـ قد مناطق أخرى ،  يبدو كبَتا مقارنة مع
تعزيزىا باعبامعات كجامعة بشار وجامعة أدرار اعبامعة خاصة بعد ، هبذه اؼبناطق الصحراوية

كل ىذه ،  واؼبركز اعبامعي بالنعامة واؼبركز اعبامعي بالبيض واؼبركز اعبامعي بتندوؼ،  اإلفريقية
ال من جانب  اؽبياكل من شأهنا أف تعطي دفعا قويا للبحث يف ىذه اؼبنطقة من كل جوانبها

ففي جامعة بشار مثبل ىناؾ ـبرب يعٌت ،  ن بصددىاواحد كما تتبعو ىذه الدراسة اليت كب
 مل نعلم بو إال متأخرين، باؼبمارسات والطقوس واالحتفاالت اليت تقاـ يف اعبنوب الغريب للجزائر

شَت إىل أف الباحث نود أف نفقط ،  ومع ذلك حاولنا مراسلتو لبلستفادة ولكننا مل نبلغ اؼبراد
 اجملاؿ الذي تناولناه الزوايا كما قبده مهتما باألنساب.يف كثَتة السالف الذكر لو مؤلفات  

 تناوؿ نأيت اآلف  على، اليت اخًتناىا لسبب مقصود  بعد أف جئنا وفرغنا من ذكر بعض اؼبناطق
وجب علينا أف  وقبل أف نعرؼ هبذه القبيلة، قبيلة الدراسة  واليت ربتوي على، منطقة النعامة 

فهي تقع كما ىو ، مسة واألربعوف يف ترتيب الواليات اعبزائرية اػبا ةنعط ولو حملة على الوالي
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 وجنوبا والية بشار سيدي بلعباس وتلمساف ةوبدىا مشاال والي،  معلـو يف اعبنوب الغريب للجزائر
نسمة وتبلغ  271514يبلغ عدد سكاهنا حوايل،  وغربا اغبدود اؼبغربية البيض ةوشرقا والي

هبا  ، 2762ىي وليدة التقسيم اإلداري لسنة و  )مربع( 1كلم  17322522مساحتها حوايل 
تولدت الًتكيبة السكانية اغبالية نتيجة التفاعبلت التارىبية والثقافية اليت نتجت عن ،  سبع دوائر

التجمعات البشرية اليت سكنت اؼبنطقة ابتداء من عصور ما قبل التاريخ إىل الفتوحات اإلسبلمية 
خاصة بعد أف علموا بتواجد األمَت ، ـ2625سي إىل اؼبنطقة سنة وحىت دخوؿ االستعمار الفرن

وصلت إىل أبريل مت إرساؿ سرية  12ففي ، عبد القادر بُت ضبياف وقبائل أخرى من اعبنوب
جاءت من تلمساف ربت قيادة اعبنراؿ كافيناؾ مطالبة ، جندي 1688عسلة تتألف من

وصلت  2625ماي  3ففي ،  ناطقلكل اؼبو جتومنو ست، فرنك 1888بالضرائب اؼبقدرة ب
ولكن قبل ىذا شهدت اؼبنطقة عد ذلك األحداث التارىبية معروفة ، وب، 14إىل العُت الصفراء

كاؼبوحدين  وعرفت دوال بسطت سيطرهتا، حضور تقريبا كل األجناس من أتراؾ وغَتىم
 والفاطميُت وبٍت عبد الواد وغَتىم أيضا.

ليت تصلح للرعي ؼبا تتوفر عليو من نباتات رعوية تناسب السهوب الشاسعة ا يضاالنعامة ىي أر 
واألعشاب ذات الفائدة ، اؼبناخ وتقلباتو يف اؼبنطقة مثل اغبلفاء والشيح والديس والرمث ...

التل  ، وباديتها جزء من بوادي اؽبضاب العليا اليت تتوسط الشماؿ،  الغذائية لؤلغناـ واألبقار
وأسر  مع عناصر،  ائل عربية تنتمي إىل بٍت ىبلؿ وبٍت سليموسكاهنا جلهم من قب،  والصحراء

وأصبحت تنتمي ،  أمازيغية امتزجت هبا وذابت يف ؿبيطها واكتسبت ثقافتها ولغتها وعاداهتا
، كما سكنها قبائل أخرى أنبها القبائل البوبكرية واليت سنتوقف عندىا،   إليها بالوالء واؼبصاىرة
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اعبزائر اؼبركز  بليل رشيد  قصور قورارا وأولياؤىا الصاغبوف يف اؼبأثور الشفاىي واؼبناقب واألخبار احمللية ترصبة عبد اغبميد بورايو -
 .23ص  1886الوطٍت للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ  
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ن نسبا مالذين ينحدروف ،  نسبهم إىل ىذه القبيلة دأغلبهم يبت خاصة ؼبا قبد ؾبتمع الدراسة
 . 15أوؿ خليفة يف اإلسبلـ

أهنا تنقسم إىل ثبلث أقساـ كربى بتحديد أكثر ؽبوية القبائل البدوية يف النعامة البد من التذكَت لو 
ست الشمالية من أرض الوالية ، وتتكوف حاليا من  و اؼبناطق الشرقية قيىي قبائل ضبياف شر 

وقبائل سيدي التاج بلديات،وقبائل العمور وتسكن اعبهة الغربية اعبنوبية وتعمر طبس بلديات،
ارهبا يف اغبدود اعبنوبية مغرار،تيوت،عسلة،ميزة ىذه القبائل ىي ضوسبتد م وبذاجمل أضبد وسيدي

وزاوية سيدي  زاوية الشيخ بوعمامة دبقرار ،هبا زاويتافة الشعبية اؼبتوارثة عرب األجياؿتلك الثقاف
 .وب بعسلةذأضبد اجمل

،عاش هبا مشايخ وعلماء متصوفة مدة عرفت النعامة كمنطقة صوفيةبفضل ىذين الوليُت الصاغبُت،
، يظهر جليا ذلك يف والدينية اػباصة يف نفوس أبنائهاكانت ؽبم مكانتهم االجتماعية من،  من الز 

ة القرآف ظلك يف كل حفينعكس ىذا كذهبا،التسليم ؽبؤالء األولياء عرب زيارة أضرحتهم والتربؾ 
،زد على  الكثَت يءوالتقدير الش االحًتاـمن هبدوف ،وشيوخ الزوايا الذين وأئمة اؼبساجد ومعلميها

وبدوف منازع وعدة  أشهرىا أف،غَت يف كل منطقة من الوالية لؤلولياءاؼبواسم  إحياءكل ىذا 
 .اإلطبلؽ  ىلستقطابا عهي األكثر افاجملاذبة 

تزخر بو ىذه اؼبنطقة  اجملاؿ ال يسمح بذكر كل خصائص ىذه الوالية فإف األكيد ماكاف ن  ئول
 ؿبط،خاصة منطقة عُت الصفراء اليت كانت  الكتشافومن البحاثة  حشدمازاؿ دفينا ووبتاج إىل 

علو جباؽبا و  ،ال من الفرنسيُت فقط ، بل حىت من بلداف أخرى ،فجوىا يتميز بصفاء ، اىتماـ
لقطع  رطنضاألكثر إدىاشا  أننا لكي نبلغو و اؿ مناظرىا سبنح ىذا القصر طابعا خاصا جدا وصب

طلق عليها اسم سويسرا اعبهة الوىرانية أ يتصحراء طويلة وفبلة ، ىذه اؼبنطقة من القصور وال
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 .   24-23رشيد بليل  نفس اؼبرجع    ص -
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رستوف وىو صحفي قدـ ؼ.تًتؾ انطباعا ال ينسى عن اؼبواقع اعبذابة و الساحرة ىذا ما كتبو 
 .16ء روبرتاج فاندىش بعد سفر طويلإلجرا

 أعالم منطقة النعامة وأهم مقوماتها الشعبية : -2
كما مل تكن اؼبقاومة اعبزائرية ساكنة يف كامل الًتاب الوطٍت للوالية ،فهي أيضا مل تكن يف اعبنوب 

هنا مل ، ألكذلك  أهناعلى  الفرنسيُتُت و اؼبؤرخُت اريدولو صورىا بعض اإل حىت، كذلكالغريب  
( واليت كانت م1338ـ1881) شهد على ذلك ثورة الشيخ بوعمامة ت ،تكن راضية باغبكم الفرنسي

ىذه اؼبقاومة الشعبية اؼبنظمة ، 17لفت جوا من العنف وعدـ االستقرارقوية إىل درجة أهنا خ
اعية أو فردية شكلت مقاومة عصيانا مدنيًا سبردياً  صب أوسواء  ازبذت طابعا ثوريا و والتلقائية 

 .18نشطة
لئلشارة فقط ، الصحراء اعبزائرية ىي اعبزء اعبنويب من اعبزائر ،وقد عرفت بأظباء ـبتلفة مثل 

األخَت،ما يعٍت إال  االسم اىذ،  اعبنوب القسنطيٍت ،وجنوب والية اعبزائر،واعبنوب الوىراٍل
،ومل يكن ـ شبو مستقل يف أوضاعو الداخلية  1881اعبنوب الغريب للجزائر،والذي كاف يف عاـ 

يستقروف يف بعض اؼبراكز والقرى اػباصة ،ومل يكن  األوروبيُت اؼبعمرينىناؾ إاْل عدًد ضئيبلً  من 
للجيش الفرنسي إالْ  مركزاً  عسكري واحد دبدينة البيض ،ىذه اؼبدينة أيضا ستعرؼ اؼبقاومة 

ُت سي عايتها مت تـ ، وعلى إثر هن 1864الشعبية عرفت بثورة أوالد سيدي الشيخ اليت كانت عاـ 
ـ لنصيحة من اعبنراؿ شتانزي بعد  1868البيض وضبياف عاـ  أغارابة ،غسليماف بن قدور زعيم ال

بعد ذلك سيوضع ربت اإلقامة اعبربية يف عُت سبوشنت ، أف دخل يف طاعة الفرنسيُت بأتباعو 
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  2عبد اهلل اغبمادي اإلدريسي صحراء ببلد بشار  بنادؽ ومواقف وأشعار يف مواجهة االستعمار  اعبزائر دار بوسعادة  ط -

 .22-86ص   1821

17
-2ص      1821   2يسي صحراء وادي الساورة تارىبا ومناقبا وبطوالت  اعبزائر  دار بوسعادة  طعبد اهلل اغبمادي اإلدر  -
4. 

18
 .242-241خليفة بن عمارة  تاريخ اعبنوب الغريب  مرجع سابق ص -
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أقاـ يف فاس  أينـ مع عائلتو 1873أبريل  12يـو  األقصىدىا إىل اؼبغرب عبعض الوقت ،ليفر بل
 .19حيهااأو ضو 

 : الشيخ بوعمامة  -2-1          
 سيدي الشيخ قبل أوالد ثورة آخر لاليت يبكن اعتبارىا امتداد ، ال يبكن فهم ثورة الشيخ بوعمامة 

سبق ذكره من تغلغل وحشي داخل اؼبناطق  بدوف ربط أسباب الثورة دبا ، سنة (12اثنا عشرة )
 إىل  ً أساسايعود نفجار االيف  الرئيسيغبالة اؼبدنية ، غَت أف السبب نظاـ ال وإخضاعهااعبنوبية 

ودخوؿ مشروع خط ، ؼبادة "اغبلفة " دبنطقة السهوب  االقتصادي االستغبلؿتوسيع دائرة 
العنف يف حالتو  كما نعلم ىو  االستعمارفجوىر ، السكة اغبديدية آرزيو ػ سعيدة حيز التنفيذ 

ية ربسيسية تشكل يف األصل اعتداء روحياً  مباشراً  على َت بشتئما ضببلت الطبيعية ،يصاحبو دا
 . 20اؼبنطقة

علمنا أف  إذا ماخاصة  الشيخ بوعمامة ، الروحي ىو من سيكوف العامل يف ظهور االعتداءىذا 
" بَت إثر عملية اإلبادة اليت نفذىا الثوار دبنطقة  1881عاـ أساسا يف فرباير  انطلقترة التوتر بؤ 

أوقد ضبية بوعمامة ا وىو م PAUL FLATTERSية بقيادة بوؿ فبلتر َت بشتة البعثة " ضد المالغرا
اؼبد االستعماري  قلقت ؼ،ثورة سو  1881ليعلن اعبهاد ثبلثة أشهر بعد ذلك أي يف أبريل 

،وعليو ة إىل اعبهاد حىت الًتاب اؼبغريبالرأظبايل ؼبدة غَت قصَتة وتوسع دائرة اؼبقاومة والدعو 
فقيو قاـ بدعاية واسعة وزيارات متعددة ، بوعمامةلـ عاـ اغبسم بالنسبة  1881يشكل مطلع عاـ 

،  وتأييدهـ القياـ بو و إقناع الناس بإتباعو ز تعدبا ي تبشَتمن اؼبناطق والقبائل الصحراوية لل لعدد
،  ىفاالطر و ، اضبد أوالدوكاف من ضمن من زارىم : الرزاينة ، أوالد خليفة ، أوالد التومي ، 
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ة ؿبمد ترصب  24-23-22بن عمارة خليفة  سَتة البوبكرية اعبزء األوؿ تاريخ  وىجيوغرافية اعبنوب الغريب للجزائر القرف  -
 .82ص    1881 1قندسي مكتبة جودي مسعود   وىراف  ط

20
 1887بن عمارة خليفة كتاب النسب الشريف متبوعا بشرفة اعبنوب الغريب ترصبة بوداود عمَت  مكتبة جودي مسعود وىراف   -
 .66ص
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أبريل حدث ما فجر الثورة  22، وبالضبط يف  أشهروضبياف ، وسبت ىذه الزيارات جلها يف ثبلثة 
نائب رئيس اؼبكتب العريب ؼبدينة البيض عندما حاوؿ  نر و وانربفقد اغتيل الضابط ، وعجل هبا 

ٍل ومرزوؽ رمال بالقوة مبعوثي الشيخ بوعمامة لدى اعبرامنة بواد اغبجل ونبا ابن اعبقتعي أف
 .21السروري بأمر من رئيسو

ماي  19يل اغبرب معركة الشبللة واؼبوريليك يـو فتشعلت أبعد ىذه اغبادثة اليت  كانت أوىل اؼبعارؾ
ر فيها الفرنسيوف ستُت قتيبلً  واثنُت وعشروف خسة اليت ينمشاؿ بوظبغوف ، وجنوب عُت تاز 

مائيت قتيل ، استطاع بوعمامة حبسو السياسي أف  كروؿر الثوار حسب رواية  خسجروباً  ، و 
ل معظم القبائل ليس يف اعبنوب الغريب بل حىت اعبنوب الشرقي كاألغوط مثبلً  ، فقد يتمسي

الفرنسية ، وقاـ  اتعن ربركات القو  واالستخبارستعبلـ س ـبربوه لبلربمو ، وأتباعوتكاثر أعوانو 
آت الشركة الفرنسية اليت كانت تستغل نبات أنصاره دبهاصبة قرية خلف اهلل وحطموا منش

ىذا اإلدعاء  أف ؾبرد رئيس عصابة إالبأنو أشاعتو السلطات الفرنسية عنو ا اغبلفاء ، ورغم م
تيارت وفرندة وسعيدة واؼبنطقة كَتة  ثمشلت مناطق ك، انتشارًا وقوة  الإالكاذب مل يزد ثورتو 

ولو يف دخـ،وبعد  1938فرباير  37 مع وفاتو  يف و يف الواقع ثورتو إالْ تنتاعبنوبية منها ، ومل 
 الفرنسي، وضد القبائل الرببرية على اغبدود اعبزائرية االستعمارضد  األطراؼة عبشمتمغامرة 

عبيبليل زرىوٍل اؼبعروؼ ،وضد اؼبخزف اؼبغريب، جنبا إىل جنب مع ااؼبغربية يف بٍت زناسن اؼبغربية
كلت ثورة ش،ىذا األخَت مل ينو ثورتو ضد اؼبخزف إال بإلقاء القبض عليو وإعدامو،لقد ببوضبارة

يف  التبشَتي الكولونيايل والتوسع الرأظبايل طافياالستضد  األخَتبوعمامة رد فعل اؼبسلح 
 .22اأيض اهتاامتدادمع ثورة بوعمامة أحد  اسًتاتيجيا، لتبقى مقاومة الطوارؽ اؼبتصلة اعبنوب
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 : بوعمامة المتصوفالشيخ 
بن التاج اؼبشهور  إبراىيمينحدر الشيخ ؿبمد بن العريب بن الشيخ بن اغبرمة بن ؿبمد بن 

بقصر اغبماـ الفوقاٍل، وىو من  فيقيقـ ب1843أو ـ 1838بالشيخ بوعمامة، ولد حوايل عاـ 
،ينتمي إىل فرع  قيقةفيعبد األسرة األوىل من زوجتو ال بن الثالث عشرسيدي التاج اال أوالد

بُت  ـ 1845بعد إبراـ معاىدة الال مغنية يف صيف عاـ  األقصىالغرابة الذين استقروا بالغرب 
الفرنسي باعبزائر وسلطاف اؼبغرب األقصى عبد الرضبن بن ىشاـ وحكومتو،مل  االحتبلؿسلطات 

دبرض  أصيبوادعى الضابط فاشي بأنو  يكن بوعمامة ذا شأف كبَت يف مطلع شبابو
يعرؼ بالطب العقلي والعصيب  ما النعداـرات زايزوروه عددا من اؼب أف أىلوعقلي،استلـز على 

قرب زوزفانة،وضريح  منؤ اؼبللشفاء كضريح سيدي عبد  آنذاؾ إذا ما صح ىذا االدعاء ػ طلبا
سيدي الشيخ يف لبيض سيدي الشيخ،وضريح سيدي سليماف بوظباحة يف بٍت ماسيف 

ـ  1875ـ وىناؾ منيقوؿ عاـ  1874،ويف عاـ 23حوايل عاـ كامل ي بوبقبالشبللة الذي 
تابع ؼبنطقة النعامة  إقليميارار التحتاٍل جبنوب اعبزائر الغريب ،غدبكالباحث العريب منور،استقر 

اتبع منهج ، سكناه وزاوية لطريقتو لعطيت لو قطعة أرض أسس عليها منازؿ أ أيضا، وإداريا
 فارتفعت ظبعتو وتكاثر زواره خاصة، 24القرآف والسنة احملمديةـ بتعليم الزىد والتصوؼ وقا

وكتو تسب يف طريقة عائلة الكونيتوكانت طريقتو الدينية ىي للتربؾ واغبصوؿ على التمائم، النساء
وكل غرب إفريقيا،تلك العائلة اليت ؽبا قرابة مع أوالد سيدي الشيخ، كما ادعى الضابط بأف 

رضبو اهلل  بوعزيز الدكتور وبي القادرية وىو أمر غريب حيث يشَتبوعمامة يتبع كذلك الطريقة 
 . 25إليو ىي السنوسية اقتداء بسلوؾ ونظاـ زاوية أجداده األقرببأف الطريقة 

                                                           
23

 .176-175ص  1887وبي بوعزيز  ثورات القرف التاسع عشر  دار البصائر    اعبزائر   طبعة خاصة  -

24
 .221-222عمار يزيل   نفس اؼبرجع    ص   -

25
 .222عمار يزيل نفس اؼبرجع        ص   -



 اإلطار امليداني للدراسة وإجراءاهتا امليدانية  الفصل اخلامس 

 

179 
 

آخر أيامو إىل اللجوء  يفذكر على الشيخ بوعمامة أنو كاف من أتباع الطريقة الطيبية،اضطر وما ي  
 أوالدأف  يذكر أفبل يتواٌل على فحيثالة ميلود الباحث أما  ،26باعبنوب اعبزائري تواتإىل إقليم 

ل اؼبثايل الذي يتطابق جوب وجدوا يف ابن عمهم الشيخ بوعمامة الر ذسيدي اضبد اجمل
ومقاوماهتم الشخصية والوقوؼ ضد فرنسا،فتجمعت حولو القبيلة مقتدية بآرائو وتوجهاتو، حيث 

سيدي أضبد  أوالدمن  العقيد سانويت الفرنسي اعبنسية ىوتذكر الروايات الشعبية اؼبوروثة أف قاتل 
ضواحيها،واستقبلوا السيدة ربيعة زوجة و اجملذوب،وبعد وفاة شيخهم الروحي عادوا إىل عسلة  

جبثمانو  ءيج سيدي الشيخ، األبيضإىل  إيصاؽبااء عندىم أو بقالشيخ بوعمامة وخَتوىا بُت ال
ضروبو  أفىل إوىناؾ بعض األقواؿ تشَت ، يدي الشيخ من فرنسا ودفن باألبيض س ليبلً  خوفا

 باؼبغرب األقصى.موجود 
عرفت ىذه اؼبنطقة أيضا علماء وأدباء كثر منهم الكاتب الراحل بوفلجة زايد اؼبولود بالعُت الصفراء 

تزوج هبا،والكاتب  مثة فرنسا بىاـ ترعرع وتويف يف مسقط رأسو ، أقاـ عبلقة حب مع ر 1939عاـ 
ـ،يف مصر ربصل على  1932جواف 21عُت الصفراء بتاريخ لبلقاسم بغدادي اؼبولود باأيضا الراحل 

بن نيب ، كاف متأثر بفكر مالك ،ـ  1957شهادة الليسانس يف علم االجتماع كاف ذلك سنة 
نية،أما الشخصية األكثر ذكر ردبا ألهنا أجنبية وبقيت يف ىذه آمن بُت مؤلفاتو اؼبعجزة القر 

من أصوؿ  ادابر ىناتايل  بنةا ابرىارد إيزابيلجاسوسة ىي  أهناظن كانوا ي    أف اؼبنطقة بعد
صحفية باعبنوب الغريب بالعُت الصفراء  1933عينت يف ، ـ 1877أؼبانية،ولدت يف سويسرا عاـ 

وؿ االستعمار واإلسبلـ حست ر ،تعلمت األدب العريب ودؽ بعد رغبة منها يف البحث عن الشر 
مت إىل الطريقة القادرية ،أحبت حياة نض ، واٍتتزوجت سليماف ى ،وتقاليد القبائل 

وبعد ىذا اؼبشوار عاما ( 27سبعة وعشروف )إال  عشمل ت أهناالتصوؼ،تركت مؤلفات غزيرة رغم 
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وبي كل  ،ماتت كقديسة27نفسو ش الفرنسييزابيل الدفن كمسلمة ربت رعاية اعباستحقت إي
 .أعضائهااألديب صبعية صافية كتو وكبن احد  إنتاجهاعاـ 

 حقل البحث  المكاني:المجال  -3
 :عسلة   -3-1                  

كلم مشاؿ شرؽ العُت 61عن عسلة ما يلي : يقع قصر عسلة على بعد  49ؿبرر مونوغرافيا  يقوؿ
الزماف الذي ظبيت فيو هبذا  عٍت العسل،ففيتالصفراء ،هبلس على ربوة تدعى ضلعة تاوزة،عسلة 

 كبل كانت تتواجد اآلالؼ من خبليا النحل واليت حولت الصخور اجملاورة إىل خبليا  االسم
من الشرفة الذي يعود أصلهم إىل  العسلة كانو  األوائلالسكاف  أفيروي"طالب"مسن ، و ضخمة

ة اليت سبحورت يف الساقية اغبمراء حيث زبلوا عن بلدىم األصلي للهروب من اؽبيمنة اليهودي
مؤكداً  "أف سكاف عسلة  ما يبدوو  شخص يدعى بوعافية والذي كاف يسيطر على الغرب،

اؼبكاف  يف اوالذين يتحدثوف جبانب اللغة العربية "الشلحة" ىم من أصوؿ بربرية وأهنم استقرو 
 .28الذي يشغلونو اآلف حوايل القرف التاسع ىجري

ة مربتوي على نس عسلة ىي إحدى دوائر والية النعامة ودوف أف نغوص يف تفاصيل تارىبو،اآلف
ومساحتها 2314سنة  إحصائياتحسب  13929أي بالعدد  ةمسكانية تزيد عن عشرة آالؼ نس

،أغلبهم ينتموف إىل قبيلة واحدة ىي أسرة  1517كلم مربع وعدد األسر هبا حوايل 2373تقدر ب
يض،ضباـ ورقة وهبا شرفة ينتموف إىل حاسي لبأنبها اجملاذبة،ربتوي كذلك على أربعة قرى 

بعيدة عن حركة القوافل تقع وسط خليط جبلي ذي تضاريس  كما يسميها أىلها  ورقةو العلويُت، 
سبنح للناظر صورة ؿبَتة يف البداية،ال مثيل ؽبا،عيوف   يلمقمرية،جباؿ حادة ومهشرة كأهنا قدت بأز 

 دبع يقع على شفتالبحَتة ذات العمق غَت اؼبكرجة حرارة عالية وتنساب يف دتنبع ب كثَتة وفائرة
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يبدو أف أصل الشرفة  49نادًا إىل مونوغرافيا تكلم شرؽ العُت الصفراء،واس  (45طبسة وأربعوف )
ـ ، ربت قيادة موالي 1773يف منطقة القصور حوايل  لبلستقرارمن تفيبللت ويكونوف قد قدموا 

 .29ؿبمد بن عبد اؼبالك صحبة موالي عبد اهلل
والية بشار جنوبا ىا مشاال والية النعامة و ، وبدكلم(53مسُت)عد عسلة عن عاصمة الوالية خبتب

تعرؼ دبعروفها اؼبوظبي "الوعدة"واليت تنسب إىل ا بلدييت تيوت ومقرار، وغرب والية البيضوشرقا 
 وليها الصاحل سيد اضبد اجملذوب أحد أىم رموزىا الدينية.

 : وبجذمن هو سيدي أحمد الم-3-2   
وبيا ابن  أيبىو سيدي أضبد اجملذوب ابن سليماف ابن أيب ظباحة ابن أيب ليلى ابن عيسى ابن 

ابن العالية إىل أف ينتهي نسبو إىل ؿبمد ابن عبد الرضبن ابن سيدنا ب ابن سليماف اؼبلقب  عمر
جيج يف مدارس فطفولتو أضبد قضى الشاب  ـ ،1493ىػ/898أيب بكر رضي اهلل عنو ولد حوايل 

 منجيج أخذ العلم فتتلمذ يف زاوية أبيو،ويف والشبللة الظهرانية ، ففي بٍت ونيف  بٍت ونيفب
ن أمو،ىذه التنشئة الدينية اليت وجدىا يف ىذه العائلة ذات النسب الشريف والزاد مزاوية جده 

دي اضبد يالعلمي مبى لديو حب العلم والدين وحفظ القرآف الكرَل،فتكونت شخصية س
 صاحب مليانو ،ولقد زاده لقاء الويل سيدي أضبد بن يوسفوتعبد  وب كرجل علم وعملاجملذ

،والذي كاف يسجل عنو حرفيا كل حديثو،وكاف يعتربه شيخو الروحي،فكاف مريداً قبيباً ما جعلو 
 يتبع طريقتو اليت جئنا على ذكرىا يف فصوؿ سابقة،كإحدى الطرؽ الشاذلية .

وب عامل الصوفية ذفضل سي اضبد بن يوسف دخل سي أضبد اجملب بأنوالقوؿ  يبكننا       
كاف منهمك يف أزمة   نسي سليماف، خاصة بعد عودتو من الشماؿ أي أبوهي تأثَت لغ،ىذا ال ي
بياف ؾبموع القواعد اػباصة هبذه الطريقة ويف  أيية ،ذلضبد ورد الشالقى الشاب أصوفية،ت

قد يلقي الضوء ، اثر مكتوب  أينعلم  ذوب فيماسي اضبد اجمل فمقدمتها تنظيم الذكر، مل ىبل
                                                           

29
 .177-176وبي بوعزيز  نفس اؼبرجع        ص   -



 اإلطار امليداني للدراسة وإجراءاهتا امليدانية  الفصل اخلامس 

 

182 
 

يات اتوارثت عليو الرو  على ظروؼ حياتو ومبلغ ثقافتو ومنتهى وزف شخصيتو يف اؼبنطقة،غَت ما
منها ما يعرؼ على اعتكافو طوؿ حياتو برفقة زوجتو الفاضلة ، و  عرب األزمنة اؼبتتالية ووتناقلت

ما يذكر الباحث حيثالة ، ك ؼبقاـ ضروبو خلف واد عسلة ةيادكلثـو بالكهوؼ احمل  أـالسيدة 
ماؿ إال بعضها ،منها ركوبو  رأسنشرياتو احمللية،أما كراماتو فبل يذكر الباحث إحدى يف ميلود 
واليتو آنذاؾ ،ورغبة  إخفاءٍت روحاٍل واؽبدؼ من ذلك ىو جالذي كاف يف األصل  اغبمار

يتوىج  اركن البيت، حيث أصبحت قشور الروماف ذىبزوجتو أـ كلثـو يف الغٌت فأشار ؽبا إىل 
والد ، وأ سيدي الشيخ أوالدوب ىناؾ ذ،لئلشارة فقط باإلضافة إىل أوالد سيدي اضبد اجمل30لونو

كرية وىي تسمية تشَت إىل ؾبموعة إثنية تتمركز بقوة يف بسيدي التاج وغَتىم ينتموف إىل البو 
يشهد ، و  وأحفادهييو أوالده وبموظبي  باحتفاؿ آلف ىبلد ذكرهلو  ،31اعبنوب الغريب للجزائر

 حضورا كثيفا يتزايد كل عاـ.
 المجذوب:زاوية سيدي أحمد -3-3

سي أضبد اجملذوب يف قلوب أبنائو وعشَتتو واؼبنطقة ككل ىي اليت جعلتهم  ىذه اؼبكانة اليت حازىا
يؤسسوف زاوية تنسب إىل ىذا الويل الصاحل،الذي ازبذ لقب اجملذوب، ىذه التسمية اليت يقوؿ 

لعقل التكليف وىو دوف مراتب النوع ج يف نظري أف اجملذوب فاقد لتعنها ابن خلدوف "مازاؿ ىب
جا عن زمرة اؼبؤمنُت دبا سقط عنو من التكاليف وسيما العبادات فكيف ، فيكوف خار اإلنساٍل

كشف   إىلاهلل  مؽبأعد منهم كما ىو معلـو قديبا وحديثا وغَت نكَت حىت ييلتحق دبراتب أوليائو و 
من مشاىدة أنوار اؼبعرفة،أما ؿبمد عن ذلك دبنو وىدايتو ....... وتفتح لو الوالية دبا عنده  طاالغ

اؼبهدي القاسي يف كتابو ابتهاج القلوب ػبَت أيب احملاسن وشيخو اجملذوب جاء فيها "ليس معٌت 
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قطعا عن ناجملذوب فاقد اغبس والتميز كما يفهمو كثَت من الناس، فلم يكن مغلوبا على نفسو م
 .خليفة بن عمارة ه دور الدنيا ...كما ي
زاوية ربمل اسم والده الشيخ الصاحل بغرض تعليم القرآف  تأسيسدي التومي من استطاع ولده سي

من  والده الضيوؼ،حىت وبافظ على ما كاف يتمتع بو وإكراـاحملتاجُت  وإيواءواستقباؿ الزوار 
،توجد قبة سي أضبد 32ذكر طيب ونشر صبيل ونفوذ روحي يف أوساط تلك النواحي من الصحراء

وانطبلقًا من ، من اؼبراجع اليت صادفناىا  علومات اليت وجدت يف عددىذه أغلب اؼبو  ،بعسلو
ى لع -ىذه الزاوية ال ىبتلف كثَتا عن أغلب الزوايا اؼبوجودة  أصوؿسؤاؿ حبثنا، نكاد قبـز بأف 

يتمثل ، و فهي أوال تنطلق من أصل رئيسي ىو الدين اغبنيف للجزائر،  يف اعبنوب الغريب -األقل 
ظ القرآف،حىت عند سؤالنا عن ما يبثلو الدين وجدنا كل العينة تعتربه يفربيف حرص مشاىبها على 

للعبادة وىو منطلق من  االنقطاعورغم أهنا ال تعرؼ على التصوؼ إال  يء يف حياهتا ،كل ش
ا من على أساسو أخذت الشكل  اؼبتمثل يف الطرؽ الصوفية على تنوعها، فيهو الزوايا،  تمنطلقا

 أكثرلية،ىذه األخَتة ذالكثَت والذي يكاد ينحصر يف طريقتُت، القادرية والشا ءاالتفاؽ الشي
والفضل يرجع إىل فروعها ،اؼبوساوية ،الشخية،الكرزازية وغَتىا،األىم يف كل ىذا  نتشاراا واحظ

يف اؼبغرب  وىي ميزة سبتاز هبا ىذه الظاىرة، نسب إليو ىذه الزاوية تليس تضخيمًا ىو وجود من 
التعبَت على اعبهاد دبعانيو اؼبتعددة  ذا جازإككل،الشيخ أو الويل الصاحل،خاصة ؼبا يراىن  العريب

 -باإلسبلـ ، ومنو أصبحت زاوية سيدي أضبد اجملذوب ػ رغم أهنا مل تشهد تطورا االعتزازو 
 من مكونات اغبقل الصويف يف اعبنوب الغريب للجزائر. كبعض الزوايا

 المعروف/الوعدة :  -3-4 
دخل يف شبكة نأف  اعيت ىذه الظاىرة ،فبل دلعلم ببعض الدراسات اليت تناو  كبن على
الزاوية  هفُت يف ىذا الوقت بالذات دبا يبثلو ىذا اؼبوسم السنوي ؽبذتوتنظيماهتا،مك مفاىيمها
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يبثلو  ،وماادي إىل مكاف مقدس يف شهر أكتوبرمن مكاف ع ؿو حوالذي يت ،ىذا الفضاء الروحي
،ىذا رفوف يف أوساط الواليةاجملاذبة كما يع أوكل أبناء سيدي أضبد اجملذوب   الجتماعمن فرصة 

رمضاف ومع ذلك  اؼبوعد ىو اتفاؽ صباعي على أف ال يتغَت أو يتبدؿ،وكاف قد صادؼ شهر
،  أقيمت الوعدة ،وىو أوؿ صبعة من شهر توبر )أكتوبر الفبلحي(،الغرض منو حل كل النزاعات 

األوؿ اؼبتمثل يف سيدي التومي  احبهاإىل صبداية ىذه العادة  كما يرجع الباحث حيثالة اؼبيلود
ابن الويل الصاحل، الذي كاف وبي الذكرى األربعُت لوفاة أبيو يف يـو اعبمعة باإلطعاـ 

مهما  أحد من القبيلة يتخلف عنها  أفال يبكن ، و والصدقة،فتوارثها أبناؤه وأحفاده إىل اليـو 
ربظى بقبوؿ تلقائي حىت  كانت الظروؼ وتلغى كل األمور واؼبشاريع إذا ما صادفت ىذا التاريخ

 االجتماعيةقوة تسيَت الشؤوف ،  اللتزاـا منها بعض القيم حددمن خبلؽبا تت،و  من خارج القبيلة
 ويَت قيمة سياسية الدعاية والديبواقراطية يف التس" "األفضلية  االجتماعياغبفاظ على النسق  و

التناوب على أداء اؼبهاـ كل ىذا وغَته سبثلو الوعدة كعرؼ تستطيع بو ربديد طبيعة اجملتمع ،كما 
 متوسط العمر....ىم يف ن فبسواء من كبار السن أو  اؼببحوثُتلنا ىذا بعض  أدىل

مشهور بُت اجملتمعات  ما ىو كالزردة مثبلً ، أو  أخرىلئلشارة فقط ربمل كلمة الوعدة معاف 
ين عريب وبربري ، ليبقى القاسم ايز تشكل من خبلؿ اغبركة التارىبية جملالُت متم، اؼبغاربية اؼبعروؼ 

د اؼبشًتؾ للقبيلة اؼبؤسس الذي ػ ىذا اجملاؿ وجود اعباؼبشًتؾ بُت ـبتلف شعوب اؼبغرب العريب يف
 .33طابعو اػباص بلحتفاؿيعطي ل

 تاريخية :  للجزائر نبذةسكان الجنوب الغربي ثانيا : المجال البشري : 
لة السكاف آإبراىيم مياس حينما يرى أف اعبانب البشري يف الصحراء يتميز بض نتفق مع الدكتور

لذلك ينتظموف داخل بيئة اجتماعية ذات طابع بدوي ، ونظرا " ، رغم اؼبساحة الشاسعة 
للظروؼ الطبيعية اؼبتحكمة يف حياهتم وخاصة منها ندرة اؼبياه،ألف وجود اؼبياه بكميات كافية 
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، البداوة أي،وعكس ذلك يعٍت الرحاؿ والتشتت  االستقراريسمح دبمارسة الزراعة ومن مث 
عن تصنيف داجوسُت للسكاف ،قبده يبيز بُت  تشاردير بنز فا ياوعندما نعود غلى ما عرضو 

ثبلث فئات من العشائر وىي عشائر بدو الرحل والعشائر نصف الرحالة والعشائر اؼبستقرة، ىذه 
 سَتهتا كتابة  يف فقاألخَتة بنظرنا ىي اليت سبثل اجملموعة البشرية اليت كبن بصدد دراستها علنا نو 

 .34االجتماعية و الثقافية والدينية
يبتاز بو اعبنوب الغريب للجزائر،ىو توزعو على قبائل متعددة ، وكل قبيلة تستقر  ف صبلة ماإ       

كتسمية إدارية ، وسنجد ىذا واضحا يف منطقة الدراسة دبحيط جغرايف يعرؼ هبا أكثر فبا تعرؼ  
ما أبٍت عقبة وأوالد رحاؿ ، بالقبيلة األكثر عدداً  فيها وىي تعرؼ  منطقة النعامة أكثر ، فمثبل  

مكمن بن عمار بعرش و  رار بأوالد سيدي التاج ،غوم، عرش الرزاينة أو قبيلة بتعرؼ فالبيوض 
، يف حُت والد سيدي بوزبيل والعمور بأالعُت الصفراء أما بٍت مطرؼ بوالقصدير  البكاكرة،

زاويتها اؼبشهورة واليت تعود  زادىا شهرة على باقي اؼبناطق األخرى، و  بةذتعرؼ عسلة بقبيلة اجملا
 .وبذإىل وليها الصاحل سيدي أضبد اجمل
، الذي حسب الًتتيب اػبلدوٍل تنحدر الفروع  ُتواس وزناتو يتكوف السكاف أساسا من الرببر

وفيما  ....،من أسلينت، طريُت اؼبنحدرين من مدغيس بن بر بلنسب األوؿ للمن ا األربعة للزناتة
سلطتهم اعبنوب الغريب ربت إمرة اؼبوحدين بعبد الواد من أف يبلغوا  بٍتيذكر أيضا ىو سبكن 

،مث 35ليس إال سنوية تتم يف فصل الربيع واػبريف لتحصيل اػبراج توريادكانت ؿبددة   أهنا،غَت 
وى ـبتلفة قادمة من ـبتلف ن،وبشكل تدرهبي زناتوانضمت يف ىذه اؼبنطقة عسلة إىل قبيلة 

الساقية اغبمراء ،أوالد الساسي من من د داو تيوت ،أوالد اغباج بو  ىبلؿ من أوالداألماكن: 
أفضى إىل  االختبلطوغَتىم ،ىذا  قورارةالبنود،الرقاقدة من منطقة بشار،التاونزة من توات أو من 
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ؾبموعة سكانية إنشاء من خبلؽبا إىل  اوصلو ، عدد عمليات اؼبصاىرة وتبٍت مبط اغبياة اغبضرية ت
يف  انصهروا وى العربية القادمة إىل عسلةنبأف الرببر وال االعتقاديدفع بنا إىل  تبدو منسجمة ما

 .36بوتقة واحدة
يف الغالب شكل  يأخذنكتفي هبذه النبذة التارىبية ،لنعود إىل ؾبالنا البشري ؽبذه الدراسة ،والذي 

ع سكاٍل جغرايف عتربنا القبيلة ذبما ،خاصة إذا ماإىل جد واحد وىو ويل صاحل النتساهبمالقبيلة 
 خاذ،تتكوف من أفثٍت الثقايف وليس العرقيطابع القرابة دبعناىا اإل يتخذتارىبي ثقايف مرف 

أما يف ، فوقية بنية،فهي عندما ننظر إليها من الداخل هبذا الشكل فإهنا سبثل رسقسمات وأو 
 باؼبعٌت اؼباركسي . ربتية بنية فهي يراىا من اػبارج مثل السلطةمن نظرنا 

 : طبيعة العينة   -2-1 
ية رظبية تقناؼبقابلة ك العتمادنا، ونظراً لطبيعة ىذه الدراسة اليت نراىا كيفية الباحثُتجل  كما يلجأ
د ، قص37حتماليةاالكدعم،فإف عينة دراستنا تدخل يف نطاؽ اؼبعاينة غَت   االستمارةجبانب 

أفرادىا ليس ألهنم يبثلوف  وىي العينة اؼببلئمة اليت يتم اختيار ،اغبصوؿ على عينات غَت احتمالية
اجملتمع األصلي بل ألهنم أفراد مبلئمُت لغاية الدراسة ،وتعرؼ العينة اؼببلئمة بأظباء ـبتلفة كالعينة 

غَت االحتمالية كعينة كرة الثلج أو العينة اغبصصية أو  العرضية والفرضية وىي كغَتىا من العينات
 الستحالةاليت تستخدـ يف حالة استخراج عينة سبثيلية نظرا  ة وىي نوع من العيناتالطوعي

 38....االحتمالية ينةاعىل اجملتمع األصلي عن طريق اؼبإالوصوؿ 
وثقافية للزوايا ،أخذين كنموذج زاوية عسلة )سيدي أضبد يوألف ىدفنا ىو معرفة األصوؿ السوس

، ركزنا يف اؼبقابلة على يدخل ضمن نطاؽ القبيلة الزاويةة اجملذوب(،وألف تصورنا عن ىذه الزاوي
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،أي يتداوؿ ديبقراطيةتتم بطريقة  اساهتئابعض كبار السن،ومشايخ القبيلة ،خاصة بعد علمنا أف ر 
عليها كل العروش اؼبوجودة يف ىذه اؼبنطقة ىذا من جهة،ومن جهة أخرى تعٍت كل أفراد القبيلة 

أفكارىم  ونرصدالشباب وبعض من معلمي القرآف واألئمة  لنعرؼ نظرة االستمارةباستعنا ، ؽبذا 
لشباب مهما قيل عنها قصد انىذه الفئة أف حبكم ،حوؿ نظاـ الزوايا ككل مث زاويتهم باػبصوص

ما الحظناه أف  إال،اهتا داخل ؾبتمع ويشاع عهنا كذلك بأهنا غَت مكًتثة للًتاث أو ما وبدث
( ،صبعنا منها مائة وثبلثة 113أنو مت توزيع مائة وعشرة استمارة )، نشَت فقط إىل سكعثبت الي
 ( مقابلة كانت جل إجابتها متقاربة إىل حد ما .23( ، يف حُت أجرينا ثبلثة وعشروف )133)

 البيانات الشخصية لعينة مجتمع الدراسة
 النسبة المئوية التكرار السن

25-33 40 %38,84 

31-43 33 %32,04 

 29,12% 30 فما فوؽ43

 100% 103 اجملموع

 ."لمجتمع الدراسة متوسط العمر "يبين 31جدول رقم 
ائة وثبلثة فقط، ( م133ى )مائة وعشرة استمارة ،ربصلنا عل)113(قمنا بتوزيع أفبعد قلنا        

يًتاوح عمرىا بُت 38,84%ويبدو من خبلؽبا أف العمر كاف أغلبو للشباب،حيث قبد نسبة 
سنة ،أما النسبة اؼبتبقية  43سنةو 33فيًتاوح عمرىا بُت 32,04%بة نسالسنة أما 33سنة و25

كانت عشوائية بعد أف تعرفنا على الزاوية عن   العينة فما فوؽ،وىذه  41من السن  29,12%وىي
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لقرآنية،فهي تدخل ليست زاوية تعليمية باؼبعٌت الذي نتصوره عن الزوايا ا أهنابيُت لنا ت ب ور ق
 .واإلطعاـ  اإليواءتدخل ضمن نطاؽ زوايا  واليت ليبضمن النسق الق

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي
 6,80% 07 االبتدائي

 14,56% 15 متوسط

 41,75% 43 ثانوي

 36,89% 38 جامعي

 100% 103 اجملموع

 المستوى التعليمي ""يبين  32جدول رقم 
(،يظهر اؼبستوى التعليمي مقبوؿ وىو معقوؿ جداً ، بالنظر إىل 32يف ىذا اعبدوؿ )جدوؿ رقم 

توفر اؼبدارس يف كل القرى اعبزائرية وتظهر النسبة األغلب يف اؼبستوى الثانوي حيث قبد 
تُت لدى ىؤالء اؼبستويُت تبُت بسنىذين ال، كذلك 36,89%، واؼبستوى اعبامعي   %41,75

ناىيك عن ظروؼ أخرى كحاجة األولياء ألبنائهم  وحبهم ؽبابقبيلتهم مدى ارتباط ىذه الفئة 
حىت بعد انتهاء مشوارىم التعليمي يف كمساعدهتم وتقاسم اغبمل معهم خاصة إذا ما علمنا 

ديدة اعبعارؼ اؼبمل هبعلهم اكتساب حيث  ،الفبلحي للمنطقة  أيضا بالطابع الرعوي و
 أسرىممن أجل  من أجل األسرة الكبَتة "اجملاذبة" فهوإذا مل يكن لوف من التزاماهتم تنصي

وبالنسبة 6,80%لبلبتدائيالقبيلة ،أما السنتُت اؼبتبقيتُت ونبا بالنسبة  تلشكوعشائرىم اليت هبا ت
هروا يف نصالدراسة،ا،فأمره يكاد ؿبسوماً ألهنم منذ مغادرهتم لقاعات 14,56%للتعليم اؼبتوسط

 داخلو. مسؤولياهتميتحملوف  وأصبحوااجملتمع 
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 النسبة المئوية التكرار الديني االنتماء

 24,27% 13 حزب إسبلمي

 29,13% 18 طريقة صوفية

 39,81% 22 زاوية

 06,79% 85 ػرخآ

 100% 281 عو اجملمػ

 " الديني االنتماء"يبين 33جدول رقم 
 

ىو نقطة انطبلؽ حقيقية على األقل بالنسبة لنا حيث يؤكد لنا مدى ارتباط  33ىذا اعبدوؿ رقم 
،لكن يف الوقت نفسو نرى مدى  39,81%وىي ماتؤكده النسبةدبوروثو التارىبي ؾبتمع الدراسة 

 والتحوؿ وىو "التنوع السياسي"،فظهوراغبزب اإلسبلمي بآلياتو وميكانزماتو، وردبا حىت تغَتال
،وىي 24,27%الدين يكوف قد جذب إليو فئة معينة ربددىا نسبة عن عدتتب يت النشاطاتو ال

 اعٍت إال ارتباطهتاجتماعيا ال  ا،فإهنشيء ما  عٍت سياسياتإف كاف ي نسبة ال يستهاف هبا وى
واليت  29,13%ةعلى خبلؼ معو يف بعض األمور ،فاألكيد وحىت نسب توإف كان ادبجتمعه

دبعٌت أصح ما وبدده شيوخها يف ظروؼ  سياسيا،أو إليو تنتميما تنتمي إىل  الطرؽ الصوفية ؽبا 
فًتاوحت بُت القديبة واغبديثة ونظراً ألنبية ما تأيت بو اعبداوؿ  االنضماـما مدة أ سياسية،

بعُت ىذا ألخذ  طرينضم أننااألخرى من معطيات فنحن سوؼ لن نقف عند ىذه النقطة غَت 
 تزبذاما من نفس القبيلة إفهي دد انتمائها الديٍت،رب اليت  06,79%النسبة وكذلك  االعتبار

 قبائل الدخبلء.الأومن ؿبايدا ا فموق
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ولية لتتنافس يف هبذه اؼبعطيات األ ، مكتفيُتستتوقف ىنا يف ربديد اجملاؿ البشري جملتمع الدراسة
 حصائيات األخرى بالتحاليل اؼبفصلة.الفصل األدٌل اإل

 :المجال الزماني -ثالثا
موضوع يناؿ من ورائها  إلقباز دراسة أو مدة طبس سنوات أو تزيد ببعض األشهر ىعطت أكاديبيا

تبدو كافية، وىي يف اغبقيقة كافية  -نظريا–ىذه اؼبدة  إىلوبالنظر ، الباحث شهادة الدكتوراه 
لكن يف الغالب األعم تكوف ، سباما،وال يشغلو أي شاغل  لبحثوجداً إذا كاف الباحث متفرغ 

اؼبهنية  االرتباطاتبحث األكاديبي لدى الباحث ذو اليف زمن  ومعدودة وات ؿبدودةىذه السن
والعلمية وحىت األسرية، وتصبح ىذه السنوات قليلة وغَت كافية،ويف حالة دراستنا ىذه الشأف من 

ا معترباً ،ساعدنا يف ىذه منىذه الدراسة ز منا لقد أخذت  كوف صروباأبعضو كما يقولوف،لذا س
 الذا كن، الذي فرضتو علينا ظروؼ البحث العلمي   وااللتزاـ، باحًتامهااليت تعهدنا الصرامة 

صباحا كل مالو عبلقة بالدراسة مث ؼبا  قرأن ا،فكننا على وضع استعماؿ زمٍت يوائم ظروفين ؾبرب 
 ىل غاية الرابعة والنصفإيأت دواـ العمل والذي ىو معروؼ أي من الساعة الثامنة صباحا 

تنقل بُت نلل،و كبلخص و نو  أقر ن عاود العمل األكاديبين،وبعد أخذ قسط من الراحة مساء 
مل فيها كتبا كثَتة كب اكثَتاً ، حيث كن  االيت ساعدتن االنًتنيتات قاع وأ ،ا اؼبكتبات القريبة من

 منالزمٍت  ماؿاالستعىذا  احًتاـمن غَت أنو كانت تأيت ظروفا قاىرة سبنعنا  ب د ؼعلى شكل 
ومنذ ـ   2313وكما ىو معلـو فإف دراستنا،بدأت منذ تسجيلنا ؼبوضوع الدراسة يف خرآل حُت

 ةذلك اغبُت ،بدأنا يف التنقل إىل ميداف البحث من حُت إىل حُت،وكلما سنحت الفرصة طيل
منو وكذلك منكل اؼبدونات  مستفيدينسنوات البحث،ؿباولُت التقرب منو ومن ؾبتمع الدراسة ،

 علقة بالتصوؼ والطرؽ الصوفية والزوايا.التارىبية اؼبت
فقط يف  ناال ىبفى على أي باحث تناوؿ مثل ىذه اؼبواضيع،الكم اؽبائل من اؼبؤلفات ولو زبصص

ا دومب، ذلك زمنا طويبلً ،نقوؿ ىذا فقط عن التصوؼ  اوغرافيا ألخذ منيقراءهتا ورصدىا ببل
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أوائل  الفًتة اؼبمتدة من تيد، لذلك كانالشد ترابطهاالبحث يف الطرؽ الصوفية و الزوايا رغم 
دـ زبجع الذي اوضبط للمر  ىي فًتة القراءة والبحث والتلخيص 2314أواخر سنة إىل  2311سنة 

 فيو مصادر ومراجع مهمة اموضوع الدراسة وحىت ىذا الوقت غَت كاؼ،فاؼبؤكد أنو قد فاتن
ولوال شبكة  ظروفنا بالسفر إليها ،وال تسمح لناإقامتناخاصة تلك اليت تكوف يف مدف بعيدة عن 

 وبعض لكاف األمر أصعب اليت سهلت كثَتاً من مهمتنا يف ىذه النقطة بالذات االنًتنيت
خر والبعض اآل ى ذلك ،علمنهم على بعض اؼبراجع وىم مشكوروف  ربصلنا األصدقاء الذين 

 من اؼبكتبات. ئوشراقمنا ب
وىي  ،نصفأشهر و  ةاؼبيداف ،واليت تراوحت بُت ثبلثأما الفًتة األىم من البحث فهي فًتة 

ىناؾ من يعتقد بسذاجة  "الباحثُتقوؿ أحد بحدث ،ذكرنا ىذا  بنظرنا غَت كافية ولكن ىذا ما
 ، مث39"أف قضاء ستة أشهر من العمل اؼبيداٍل يبثل عمبل جديا يدفع اؼبعرفة باإلنساف إىل األماـ

يف العمل اؼبيداٍل،رغم أنو ال يعد من لواـز البحث إف التعاطف كتقنية نفسية ساعدنا كثَت 
ؤكد على ذلك اؼبراجع اؼبنهجية ،غَت أنو كاف أسلوبا من بُت األساليب اليت تثنوغرايف كما اال

كانت  إف ىذه اؼبدة اليت قضيناىا يف البحث اؼبيداٍل، استطاعت أف تسهل علينا عمل اؼبيداف 
حىت  يف العمل اؼبهٍت،على األقل سنتُت إىل ثبلث سنواتأطوؿ مدة منا يف البقاء لتضحية نتيجة 

ورغم صعوبة اإلقناع إال أننا ظفرنا باألخَت بطلبنا لدى ، اغبصوؿ على ىذه اؼبدة  اناستطاع
العمل غَت   أف يأيت ىذه الفرصة فبل ضرو اغتناـالعامة،وما كاف علينا إال اإلسراع يف  اإلدارة

 .و الصحيحهلنا أو لغَتنا يف تنمية ىذا العمل على وج حتا تكامل،لعل الفرصة 

 الدراسة العملية:  رابعا إجراءات
بلديات والية النعامة  إحدىوالذي ىو ربديدا منطقة عسلة  نظرا لبعد اؼبسافة عن حقل البحث

 مشاىبهامع اؼبعطيات اػباصة ببنية زاوية سيدي أضبد اجملذوب ووظائفها اؼبختلفة،وحياة وعب
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 .241اؼبرجع        ص بن أضبد أضبد نفس -
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ؽبم معرفة كبَتة هبذا و شكلنا فرقة حبث أفرادىا ذو اختصاصات علمية متنوعة، أتباعهاو ومريديها  
دراية أكثر مناػ على إال أهنم  يءقبـز بش وال، فيو  اوترعرعو  ااجملتمع احمللي ألهنم أحد أفراده تربو 

نا أف نردد ،وبوسعن نبحث يف موضوع أقرب إىل نفوسهمبكل ما وبتويو ىذا اجملتمع خاصة وكب
م فبعضهم اهتأما عن اختصاص، ودوه كل مرة " ىذه قبيليت"اأف يع ُتؤلنًتوبولوجللوا ما وبمعهم 

وربت  االجتماعـبتص يف التاريخ وبعضهم ـبتص يف العلـو الشرعية واآلداب وبعضهم يف علم 
 .40إشرافنا شخصيا

على البعدين  اعتمدت، اليت ةالسوسيوأنًتوبولوجيإف دراستنا ىذه تدخل ضمن الدراسات 
جبلسات  ناقم أفغربة من حبثنا وبعد على الديٍت،وحىت ال نكوف االجتماعي و الثقايف  االجتماعي

توطدت عبلقيت معهم  أساتذة،ومهد يل زمبلء من ة مع بعض العينات يف ىذا اجملتمعمتعدد
عمل بو وىو الضماف نيف نفس القطاع الذي  مهنيُتموظفُت و  واالتصاؿبالًتدد 

وال تعود لعهد قريب بل منذ سنوات تفوؽ العشر،أي منذ  ةهبم سابق نا،وىؤالء معرفتالجتماعيا
ىم نابادر ننا ؼبا ىت أح،وعامل الثقة كاف ؿبسوما ـ2333مارس 39ا اليت كانت بتاريخ بداية توظيفن

قباح  يف سبيل كل ما استطاعوا نا  ل امنهم الًتحاب ومد يد العوف،فوفرو  نادبوضوع الدراسة وجد
من ىذه  ىدفناؽبم  نامعهم صبيعا ووضح نابعد أف جلسو  ىذه الدراسة اليت تعنيهم باألساس،

،ؿباولُت فهمها على نابدأ معهم التدقيق يف إشكاليتناألساتذة مشكورين بأف ونا الدراسة بادر 
ها نصفيما بعد إىل شرح أسئلة اؼبقابلة واليت خص نانتقلمث ا النحو الذي يفيد موضوع الدراسة،

اؼبوغل يف ىذا اجملتمع  انتمائهماؼبتشابك، االجتماعيللمشايخ وكبار السن لوجودىم 
سجلوه فيها من تاريخ حياة األشخاص   على ذاكرهتم،من خبلؿ مااعتمدنا ،وباػبصوص احمللي

 .اثنوغرافيةكاف ؽبم وزهنم ومقامهم العايل يف ىذا اجملتمع ،عسى أف يقدـ لنا ىذا مادة 

                                                           
40

 .76إبراىيم مياسي  نفس اؼبرجع        ص -
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لذي ال يكوف إال يف نطاؽ معرفة الظاىرات كما يقوؿ  ا وكإمكانية ؼبعرفة حقيقة ما ،أخرىمن جهة 
ذاتو وليس من خبلؿ تصور يبثلو كما يعرب عنها  الشيء ليىذه الظاىرة اليت ىي ذب ،كانت

عدلت  أففيها مع فرقة البحث مطوالً ،بعد  ناأخرى وقف بتقنية االستعانة ناحاولىايدغر،
والذي كاف توزيعها ، االستبياف أو االستمارةنقصد   سؤاال( 38كبو شبانية وثبلثوف ) يف واختصرت

نوف بالوالء ؽبذه الزاوية وال يتأخروف عن مساعدهتا يوالذين يد على بعض اؼبريدين و األتباع
قمنا بو  يءوحرصا منا على توفَت كل األجواء اؼببلئمة ؽبذه الدراسة،كاف أوؿ ش والوقوؼ جبانبها

مالك اػبريطة أدرى  ليسربسيس سكاف ىذه  اؼبنطقة  دبا كبن عازموف على القياـ بو و  ىو
، وبالتايل تصب االستمارة اليت ىي قائمة من األسئلة والعبارات 41ىلومن أبشعاب اؼبكاف 

ونظراً   السابق الذكر ، اإلجابة اؼبناسبة يف الغرض نفسو الختيارلمبحوثُت وجهت ل اؼبكتوبة
ضمن ترابط إحصائي كلي أكرب كما يقوؿ من  فعالية عنصر من االستمارةثلو سبا ؼبكذلك 

 .42تيودورؼ أدورنو
إف شبو التجانس الذي قبده عند ؾبتمع عسلة،يكمن يف األساس اكبدار رجل العائبلت من 

والذي  -طيب اهلل ثراه-وب ذبة،نسبة إىل جدىم سيدي أضبد اجملذفهم يعرفوف باجملا أصل واحد
البوبكرين،غَت أف ىذا ال يعٍت وجود قبائل أخرى واليت استطاعت أف  أحفادإىل  يعود نسبو

هر يف ىذه الكلية ؿبدثة بذلك ذبانساً وانسجاماً ولو يف الظاىر مادامت تقدـ لنا نفس نصت
ؾبتمع عسلة شأنو يف ذلك شأف معظم اجملتمعات اليت ذباوره،وما  أفذلك ،االنثربولوجياؼبظهر 

 االقتصاديةكم التحوالت السريعة اليت مست بناه حب يعيشنفعية  قات قرابية أوتربطو بو من عبل
وخصوصًا الدينية يف  -الدراسة يفوضح ذلك نس-واالجتماعية والثقافية خبلؿ العقود األخَتة

زمن تتنازع فيو أمباط الفهم والتأويل لئلسبلـ ،لكنو يبقى مع ذلك وبتفظ جبوانب حيوية زبصو 
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 .31-32خليفة بن عمارة تاريخ اعبنوب الغريب  مرجع سابق   ص -
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 .286-285خليفة بن عمارة كتاب النسب الشريف مرجع سابق   ص -
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اؼبقربوف وذوي اغبظ العظيم كما يقولوف،سواء كانت سبس حياة إال بذاتو، وال يطلع عليها 
 .ؾبتمعو ككل أو ويبذاإلنساف اجمل

قدما  ضييزدنا ىذا إال اؼب ملا ها لنا ىذه القبيلة ،عرب عبلقتنا السابقة مع أبنائمنحتهاليت  ةقثإف ال
السن من  من كبارَت عدد كبلقبيلة من وجود يف كل ىذه ادـ نعمل هبذه الدراسة ،ففي اغبقيقة 

ومل تكن ، إليها،وأوقفوىم على كل اؼبعلومات اليت رغبنا يف الوصوؿ  نايف فرقة حبث قوا أيضاثو 
،أو الدراسات القياسية االجتماعية أصحابكما يفعل   إحصائيةدراستنا يف كل جوانبها كمية 

كانت ىذه ذا  ؼباقبيل  فسؤالنا مل يكن من اآلراء،وبالتايل سربوال من قبيل  اإلحصاء يفاؼبختصُت 
ذه الزاوية كإحدى ؽبكاف ىدفنا معرفة األصوؿ السوسيوثقافية    إمباتلك  أوالظاىرة هبذه الصورة 

حددتو ما ذلك ، اغبيوية ة يف اعبنوب الغريب للجزائر،وكيف ىي بنيتها ووظائفهادالعينات اؼبوجو 
من خبلؽبا معرفة الزاوية  مركبة نريد أسئلةلتها اؼبوجهة للبحث وىي كلها الدراسة عرب أسئ ةإشكالي

أنبيتها  يأتباعها ،وذبل لىسلطتها الروحية واؼبعرفية علالزاوية،وفبارستها  صح القبيلةاألأو باؼبعٌت 
 .يف اجملتمع الذي تأسست فيو 

قد  اؼبوضوع،كنت يف البدايةليت هبذا صذكر كيف كانت أولكن قبل ىذا كلو ،ال يفوتٍت أف 
تسجيلي  أخرتبصدده،بعد أف  كبن نفسي للتحضَت يف موضوع ـبتلف عن ىذا الذيجهزت 

ابن خلدوف فأردت الوقوؼ عند موضوع  افكريا وعلميا كثَت  ، وشغلٍتاألكاديبي للدكتورة عاـ 
اسة تطبيقية الدعوة الدينية والسلطة السياسية دور العامل الديٍت يف تشكيل نظاـ اغبكم در 

 ويف مرة،على ذلك ،ووقعنا يف اغبَتة سفنا ب يف ىذه الدراسة فأينصلنا ،ولكن مل يكن  إسقاطيو
العصر قد ت صبلة كانو  ية سيدي بلعباس،من اؼبرات كنت يف زيارة إىل مدينة رأس اؼباء بوال

قليبل فوجدت بعض الطلبة  وفي ثت،فدخلت مسجدًا ألداء الصبلة،وبعد ذلك مك تحان
 بعد ذلك جاءوا بذكر مل مث داء أبيض بينهم وأخذوا يف ترتيل القرآف ،ي ر بط االشيوخ قامو و 

اؼبسجد ىو يف اغبقيقة تابع  ىذا ، قاؿ يل بأف نؼبا سألت  أحد األصدقاء عحفظو،و  من أسبكن
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،وألف وقت تتعلق بالطرؽ الصوفية والزوايا أمورعن  اغبكاياتفتذكرت بعض  ، للطريقة التيجانية
التسجيبلت اؼبتعلقة دبواضيع الدكتوراه على وشك االنتهاء،وبعد حديث قصَت مع أساتذة ىم 

األصوؿ استقر الرأي عندنا يف تناوؿ كبار واألستاذ  أصدقاء يل أقصد ربديدًا األستاذ حضري 
نا منطقة واخًت  ،دراسة ميدانية منطقة النعامة-اعبنوب الغريب للجزائر بلزوايا لالسوسيو ثقافية 

ؼبا للكلمة األوىل من ارتباط وثيق بالًتاث ، أما الكلمة الثانية فهي مصطلح إداري  ؿ واليةدب
 ؿبض .

أف  نا ستطعا كل ما  قراءةب ناذانا ليورة ػ كاف إكعلى ىذه الدراسة ػ مشتلمساف افقت جامعة منذ و و 
،ال ندعي هقرأنا ناأنظننا كنا  يف بعض ما القراءة أعدناصل عليو لو عبلقة دبوضوعنا ،كما كب

ف تكوف ىذه الدراسة يف أ،ولكننا عملنا جهدنا يف  االلتزاـو  من الصرامةكبَت أننا كنا على قدر  
لذلك شرعنا يف الولوج إىل عامل غريب حقا ألننا ال نعرؼ ، األحباث العلمية اعبادة  ىمستو 

،يف بادئ عموما  الصوفية والدينىو التصوؼ الطرؽ  عد اهللسلقاسم ا أبوأسراره كما يقوؿ 
مثل ىذه اؼبواضيع تناوؿ يف  تنا للموضوع ربذير بعض اؼبشايخبنا اؼبوضوع وزاد يف ىيبيهتاألمر 

 يبتناكلما زادت ى  تكان و إليو كذلك األستاذ بلحيا أحد أبناء منطقة الدراسة نبهٍت  ،وىو ما
 مات أولياء اهلل الصاغبُتاالصوفية وكر ءات اؼبتكررة واؼبتأنية عن التصوؼ و اللموضوع عرب القر 

وأحسسنا يف غبظات كثَتة طيلة ىذا البحث باؼبتعة الروحية ، الرغبة يف البحث  ازداد معهيكاف 
 كذلك .  والفكرية
قبوؿ األستاذ  راجها إىل النور ىوخزادنا تشجيعا وقدما يف ربقيق ىذه الدراسة وإ وما

، على ىذه الدراسة  شراؼاإليف  نا اؼبتواضعاعبزائر بنظر ُت يف وجأحد أىم األنًتبول ضبداوي ؿبمد
هبذا األستاذ عبلقة صداقة متينة،كاف أساسها البحث  انتكم كانت سعادتنا كبَتة فلقد ربطو 

الًتبوي يف موضوع  االجتماعالليسانس زبصص علم يف العلمي، فلقد أشرؼ على مذكرتنا 
التنشئة الديٍت يف موضوع  االجتماعزبصص علم سًت جينا يف اؼباو عليالتعريب، مث تابع إشراف
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تنا يف فًتات أحيانا القد كانت  لقاء ، بدأناه بعض ما ااألسرية و اؽبوية الدينية،وىاكبن ننهي مع
كم كاف و زبدـ اؼبوضوع و ا قيمة نل متباعدة، ويف كل لقاء كانت نصائحو أخرىمتقاربة وأحيانا 

كثَتا لكاملة عرب عبارتو اليت ترددت يف ـبتلف اللقاءات  الثقة اتلك متواضعا معنا، ماكبا إيانا 
ومع ذلك حرص منذ البداية على التوجيو وأخذ البحث جبدية ألنو   ..."،نالامتدادا نعتربكم كبن "

،ويف آخر جلسة لنا بعد " معرفة قاإلشراؼ تورط عن سبيردد دائما "و أف ل كاف كما وبلو
فف عنو لب أفكن يف بعد عنو،أردنا نلنزوؿ إىل اؼبيداف الذي مل لالوقوؼ على كل التحضَتات 

لية يف ىذه الدراسة،وسندافع على خياراتنا و وطأة ىذا التورط بأننا على قدر من اؼبسؤ 
 ....اؼبنهجية

 أساسيةشبو اؼبوجهة كتقنية  قابلةد ىذا اإلسهاب الطويل،عمدنا عبمع اؼبعطيات عرب تقنية اؼبعب
يف أذىاننا ويف كل غبظة من  ينستحضر م اؼببلحظة واؼبشاركة الصروبة، و تمارةاالسباإلضافة إىل 

خصائص اجملتمعات احمللية  ، منهبذا القدر أو ذاؾع عسلة،مفر عليو ؾبتايتو  غبظات البحث،ما
ي أ هم الصاحل،يشعور األشخاص باالنتماء الشديد ؽبذا اجملتمع،وللزاوية ولول أي التميز واليت ىي
،كما ىو 43مبلحظة اؼبباشرة كما يصلح أي جزء منو للمبلحظةللكل وحدة مستقلة اجملتمع ك

كمؤسسة ؽبا مرافقها ونشاطها سيدي أضبد اجملذوب  د زاوية صقن اغباؿ بالنسبة ؼبوضوعنا،
فظ فيها كل أقواؿ كبالنوعية اعبيدة،بغرض أف  مننُت يف ذلك بآلة تسجيل ياليومي،مستع

اؼبنطقة ،وبعض  يف ىذهحىت يتسٌت لنا تصوير ما ىبدـ البحث اؼببحوثُت،وكذلك آلة تصوير ،
كم االنتماء توجب علينا حبىذا الًتاث احمللي و  ةقيمباؼببحوثُت احتفاظاً للذكرى،واقتناعا منا 

يندرج ضمن إطار ؿبدد ىو على جانب من السعة والطموح لقد  الذي االىتماـ هبذا الًتاث ،
نا أننا وجدنا ظمن ح ترية،كانفحتارىبية عتمادا على دراسات كانت ىذه اإلرادة زاًدا لنا،مع ا

شكل التارىبي التالوقوؼ على عملية  منمؤلفات صدرت حديثا عنيت باؼبنطقة، مكنتنا 
                                                           

43
 .181موريس أقبرس   نفس اؼبرجع    ص  -
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وذلك عند دراستها دراسة عرضية ؽبذه ، الثقافة الشعبية إف صح التعبَت ىذه نوع من لاؼبتواصل 
لتعبَتات الثقافية الًتاثية ،من قبيل الطقوس الثقافة من خبلؿ الوقوؼ على معرفة كل ا

تعبَت على ذلك غَت موسهم أحسن واالحتفاالت واآلداب الشعبية واآلثار كذلك،وال قبد 
تخلف عنو ىذه القبيلة الزاوية ربديداً  ما يعرؼ بالوعدة وأحيانا ما يعرؼ تالسنوي الذي ال 

 و.شايعاضد يف تباؼبعروؼ،ليعطيهم صورة عن ذلك الكياف اؼبتحد واؼبتع
  ثوبحبيف طرح مواضيع ودراسات ذات صلة  يسبقونوأف هبد دائماً  من ، ومن حسن حظ الدارس 

يف  -نوعا ما-يخ الزاوية أو الطريقة الصوفية،مفصلة غبياة شيوفر على األقل مصادر تؤرخ  فبا
ال شك أف وبتفظ هبا عند  رادو وأوتبسط أمامو صفحات فبا خلفو من مواقف  خصالو وأخبلقو

بادئ األمر صبع  ناعن قرب،أو فبن ظبع عنهم،لذلك عمده شو يصروه وعاامقربيو وذويو،وفبن ع
، وكاف أوؿ هبذه اؼبنطقة اباحثُت الدين اىتمو عرب االتصاؿ بال ؼبعطياتقدر فبكن من اأكرب 

ن خبلؿ بعض ال مإ عرفو شخصيانكن نالذي مل  مع الباحث الرحالة خليفة بن عمارة النااتص
ي ىذه اؼبنطقة فقثوكاف الوسيط بيننا صديق مشًتؾ ىو ؿبمد بوزرواطة أحد أىم م، مؤلفاتو 

ا فيها على تقدَل ما ىو ثقايف وطنيا أو حريص،عمل باإلذاعة احمللية "النعامة" مدة سنوات،كاف 
ا،ومن مّث أخربناه الواقعة يف وسط مدينة العُت الصفراء فرحب بن و،وكاف اللقاء يف مكتبتا ؿبلي

لو  نشراء ، شاكري -تقريبا كلها- ااىندبقصدنا ودراستنا،فحدثنا مث وجهنا إىل مؤلفاتو،فاقتني
نا يف نفس اؼبدينة على بعض األصدقاء فأفادونا باإلرشادات والتوجيو،غَت أف جصنيعو وعر 

معة اعبزائر ،وىو اتصالنا األىم كاف باألستاذ عبد العزيز رأس ماؿ أستاذ علم االجتماع يف جا
يعود يف األصوؿ إىل قبيلة اجملاذبة"ؾبذويب"أي من منطقة الدراسة، الذي كاف لقاءنا معو يف 

الذي نظم  ُتاعبزائرييف دراسات الباحثُت  "فكر ابن خلدوفجامعة مستغاًل على ىامش ملتقى 
 هايف االشتغاؿ علي ُتالسباقمن دراستنا والذي كاف  اربناه يف موضوعفف 2313ديسمرب18 بتاريخ

كل   منوفوجدنا و اليت اختارىا ، واليت زبتلف عن وجهة نظرنا ومناىجنا ناىجدبو  هومن وجهة نظر 
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 مل ينشرىا بعد واليت ضبلت عنوانا يتتو الطاطو ـبنا عرب بريدنا اإللكًتوٍل ل عوف حيث أرسلال
 ىو الزوايا واألصالة اعبزائرية الواقع والتاريخ. مؤقتا بنظرنا

يف نفس  أسعدنا وسهل علينا نوعا ما دراستنا ،وضعنا يف وضع حذرا اغبظ بقدر م ىذا
يف اؼبستوى اؼبطلوب  وضع تطلب منا التأٍل واغبرص على أف تكوف ىذه الدراسة ،الوقت

أف نقدـ كل نا مل نرد إال من اإلطناب،ولكن ناكوف أكثر نردبا قد و  واؼبرضي على األقل بالنسبة لنا
ة عاطفية"، فقد يكوف الواقع عوراء ذلك أية "مرافمن بغ نا على اإلطبلؽ، وال ت وأنبهءااإلجرا

العلـو االجتماعية كما يقوؿ التنويعات وىو ما تسعى إليو  اتشر عباغبي للظاىرة الواحدة مليئا 
 اآلثار اؼبًتتبة على ىذهأو  قصودة لؤلفعاؿ اإلنسانية اؼبالنتائج غَت بمعنية إىل حد بعيد ألهنا  بربو 

ير وضعية ر تقصبلحية من ،أضف إىل ذلك ما تعطيو اؼببلحظة اؼبوضوعية للباحث 44األفعاؿ
قيم وتقاليد لعوف ضىا وجود تنظيمات تعلو على األفراد وتضمهم كأشخاص ىبامؤدامربيقية 

 .45معينة
هبدر بنا  ون العودة ثانية إىل ذكر كل اإلجراءات فإنم، يف خاسبة ىذا اؼبطاؼ، وإذا كاف ال بد

،لعل أنبها ذبنب األسئلة لعمل اؼبيداٍل ذو الشروط احملددةلوقوؼ عند اعبانب أو اا
حاولنا االلتزاـ بو قدر اإلمكاف،ويف ظل ىذه  احملرجة،وامتبلؾ قدر كبَت من التواصل،وىذا ما

لي للدراسة والرغبة ربذونا يف اؼبسانبة يف تمع احملاجمللية،اقًتبنا من و اؼبغامرة الفكرية و اؼبسؤ 
لتعريف هبذه اؼبنطقة وأعبلمها،لذا كانت بعض اؼبقاببلت أكثر من ضرورية حىت يتسٌت لنا ا

باؿ،كما ىو اغباؿ لدى مقاـ الويل الب لنا رتخطقد ال تكوف  ربصيل بعض اؼبعلومات اليت
سيدي أضبد اجملذوب عند قبيلة اجملاذبة كما سنرى يف معرض الدراسة،إذف فاؼبعطيات اغباصلة 
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تصادي يف اعبزائر دراسة مسحية رسالة دكتوراه علم اجتماع التنمية جامعة وىراف مصطفى راجعي التدين وثقافة النمو االق -
 .76ص  1887-1828
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عناصر  تسم ة،ماىضت عنها أجوبة مبوذجية خسب ق تقنية اؼبقابلة أو االستمارةسواء عن طري
كما سنرى ذلك  سابقة ات عرضها يف دراسمتّ دت أحيانا معلومات ، كما أب الدراسة اؼبراد حبثها

 أيػضاً .
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 تمهيد:

رباوؿ ىذه الدراسة أف تستكشف بعض اجلوانب يف ىذه القبيلة الزاوية بعد أف قدمنا نوعا    
 زادنا يف ذلك تلك اخللفية ادلفاىيمية ،البنية الفكرية العرفانية للتصوؼمن االستفاضة عن 

عرب جسمها االجتماعي "الزاوية"،اليت تأخذ معاف متعددة  ،واالصطبلحية من فضاء الصوفية
 وتارة أخرى مكانا لئليواء واإلطعاـ . ،تارة مؤسسة لرؤساء الطرؽ الصوفيةفهي 

وألف زاويتنا ادلقصودة بالدراسة تندرج بشكل عاـ ربت ادلعٌت الثاين ،فإننا سنقف عندىا ال    
واىر أخرى يف رلتمع وإف كاف امتداد من حيث أصوذلا وىيكلها فقط ،بل ما تفرزه من ظ

جملتمعات سبقتو فهو ؼلتلف عنو ولو شليزاتو اخلاصة اليت أفرزىا عامل التغَت على مدار السنُت ،أو 
يكوف قد شهد تغَتا ربت ظروؼ معينة ىي تقريبا نفس الظروؼ اليت شهدهتا الزاوية ،ىذا التغَت 

صاص من السوسيولوجيُت واألنثربولوجُت الذي يكوف قد طرأ عليها ىو ما يدعوه أىل االخت
 بالبعد الزمٍت ،حتما تتبعو أبعاد أخرى منها االجتماعي وادلكاين والثقايف أيضا .

أما ما تنبأ بو أصحاب العودلة واحلداثة من أف الزوايا انتهى أمرىا لؤلبد مل يكن إال رلرد وىم    
ات ، ذلك أف اجملتمع أي رلتمع ال طارد ىؤالء يف حلظات ظنوا بأف التغَت يكوف حبمل شعار 

يكوف تغَته إال بزلزاؿ قوي ،ػلدثو الفكر والعلم أوال ، مث الشخصيات الكاريزماتية اليت سبلك 
رؤية واضحة ،ال يهم قد يعتقد القارئ أننا بقولنا مثل ىذا الكبلـ نقصد شيئا ما ، وىو يف 

ضل الزوايا يف فًتات حرجة مرت هبا احلقيقة ذو صلة دبا سبق وىذا صحيح ، مع أننا ال ننكر ف
الببلد وىو ما جعل فئة معتربة من الشعب ربفظ ذلا مجيلها بالوالء ذلا ،خاصة أولئك الذين 
عاصروا وعايشوا تلك الفًتة حبلوىا ومرىا ،لكن ماذا عن اجليل اجلديد ،جيل فتح عينيو على 

 ،،كيف ىي نظرتو للزوايا ،للتصوؼادلدارس والثانويات واجلامعات ووسائل االتصاؿ اجلماىَتية 
قد ؽلثل دراسة  –للدين قد يبدو ىذا السؤاؿ يف غَت زللو ، لكنو بالنسبة لدراستنا ىو يف صلبها 
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فنحن وحسب العينة اليت تعاملنا معها قد ارتأينا زلاور رئيسية يف -لوحده أماـ باحثُت جدد
ية ،ال سيما يف تقنية االستمارة لغرض ادلقابلة ،وخصصنا اجلزء األكرب من الدراسة حملور الزاو 

 حبثي حبت .

 مجتمع الدراسة ومعرفته بالدين والثقافة الدينية: -1

( 3سنة )مقابلة رقم  65أمجع كل من أجرينا معهم ادلقابلة على أعلية الدين يقوؿ ادلبحوث    
( بأف 5م سنة )مقابلة رق 69بأف "الدين ىو العمود الفقري للحياة اإلنسانية "،أما ادلبحوث 

(  على قيمة الدين  7سنة )مقابلة رقم 68الدين ىو األساس ،أما آخر على مستوى تعليم عاؿ 
كقيمة وجودية بُت اإلنساف وربو ،وغَتىا من اإلجابات اليت ال تبتعد عن مثل كبلـ ىؤالء 

لوا ظاىرة ادلبحوثُت ، وىذا أمر يف احلقيقة مل يفاجئنا على اإلطبلؽ ، وىو ما يذكره كثَت شلن تناو 
الدين يف اجلزائر عموما فأركوف مثبل يرى بأف اجملتمعات اإلسبلمية دبا فيها اجملتمع اجلزائري )دبدنو 

 وقراه ( ػلكم فيا الدين سلوؾ احلياة اليومية .

ىناؾ قوؿ لسقػراط "أنا لست ضد آذلة اجلمهور ، بل ضد فكرة اجلمهور عن اآلذلة "،    
اعتقاد تاـ بأف رلتمعنا على دين ،لكن تساؤلنا ىو يف فهمو وبشيء من التحوير، ضلن على 

للدين ،دبعٌت أوضح شلارستو للدين ال التدين ،ومنو ازبذنا بعض األسئلة لنعمق ولو شيء قليل 
يف فهم رلتمع الدراسة للدين ،ألف ىذا حبد ذاتو موضوع شاسع ومن الصعب التحكم فيو ،وىو 

، وما تورطنا يف ىذا يرجع إىل ما كنا نبغ من ىذه احملاور إال نفس األمر ينطبق على زلور الثقافة 
معرفتنا ما سبثلو ىذه ادلفاىيم جملتمع الدراسة ومعرفة أيضا فكرهتا عنها ،ويف ىذا كانت إجابتو 
بسيطة وغَت معقدة رغم طبيعة بعض األسئلة اليت صغناىا وىو شيء ػلسب علينا ،ىذه 

ن ادلبحوثُت يف مثل ىكذا مواضيع ، ومع ىذا حاولنا أف اإلجابات ترجع إىل زلدودية كثَت م
نكوف يف مستوى ىذا التبسيط فباستطاعة الرجل العادي أف يعلمنا الكثَت كما يقوؿ كهوفماف 
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لذا كاف أوىل أسلتنا على ماذا تركز يف الدين ،فجاءت اإلجابات متباينة ،فبعضهم ركز على 
"الدين معاملة " وىم األغلب ،أما البعض  -ادلشهور–ادلعاملة مستندين على احلديث الشريف 

اآلخر فركز على كليهما دوف فصل ألنو برأيهم ال يقبل التجزئة أما آخروف ففضلوا العبادة ،ألهنا 
األساس بنظرىم فمن صحت عبادتو سيكوف خلقو مع الناس حسنا وبالتايل تصح معاملتو ،ال 

عبادة تلك اليت يطلق عليها ادلمارسات الدينية ريب أف مسألة قياس التدين عند الناس ىو ال
)الطقسية( ،إذ كيف ؽلكنٍت أف أعرفك بأنك على دين إذا مل تكن تذىب إىل ادلسجد ،أو 
تصـو أو ربج إف أمكن لك ذلك ومهما كانت نوع اإلجابات ادلتحصل عليها فهي مل زبرج من 

تمع الدراسة من ليس على دين نطاؽ اذلدؼ ادلنشود وفيما نذر صلد ىناؾ من يصرح بأف يف رل
أو دبعٌت أصح مسلم ،حيث غلمع أغلبية ادلبحوثُت على ما يعرؼ بالفطرة اليت فطر اهلل الناس 

( ، رغم ما يبلحظونو من عدـ 8سنة ) مقابلة رقم  57عليها كما يقوؿ بذلك ادلبحوث 
أسبابو قد االحًتاـ أحيانا للمقدس من طرؼ بعض الناس وعدـ االىتماـ الذي يكوف لو 

يكونوف شلن ػلسبوف على تيارات التغريب والعودلة مع أهنم ال ينكروف الدين ولكن سلوكيات 
 ادلتدينُت .

، هبا ، ألنو جاء ذكرىا يف القرآف أما معرفتهم باألدياف األخرى  ،فوجدنا سابق معرفة عندىم   
و سواء يف ادلسجد أو يف أماكن فهم وإف كانوا ال ػلفظونو إال أهنم ال يًتددوف يف قراءتو أو مساع

أخرى كالزاوية ،أضف إىل ذلك الدروس الدينية اليت ال تكف عن تكرار نفسها خاصة يف 
اجلمعة وادلناسبات الدينية األخرى ،غَت أف ىذه ادلعرفة قاصرة جدا ، ردبا تكتفي بالنصارى 

من غَت رلتمع الدراسة ، دينهم ادلسيحية ،واليهود دينهم اليهودية وىذا أمر يشًتؾ فيو الكثَت 
حىت النخبة ادلثقفة ،أما ما تلقيناه من إجابات خاصة تلك التلقائية فاالحًتاـ ذلا موجود بنسب 
متفاوتة ،فالذين ػلًتموهنا يرجعونو إىل أصحاب رسالتها وىم األنبياء والرسل وىؤالء مطالب 
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ليهود الراسخ يف سلياذلم الديٍت باإلؽلاف هبم مع أنو يقر بأفضلية الدين اإلسبلمي ، لكن كرىم ل
على أهنم األعداء احلقيقيوف لنا ، رابطُت ذلك دبا ػلدث يف العامل اإلسبلمي من دمار وحروب 
من تدبَتىم أي "ادلؤامرة اليهودية " ، وىذا وإف كاف أحد األسباب فليس ىو السبب الوحيد بل 

على قدر من التسامح مع ىناؾ التخلف ، واحلكم غَت العادؿ وغَتىا ،يف حُت صلدىم 
ادلسيحية ، ومهما يكن فإف ىؤالء ادلبحوثُت نقلوا ما يشعروف بو ويعيشونو يف عامل مشًتؾ مع 

 غَتىم ورلتمعهم الكبَت اجلزائر أو قل العامل اإلسبلمي .  

الثقافة دبفهـو الناس البسطاء ،زبتلف جذريا عنها عند أىل العلم واالختصاص ف فهم وإف     
يعرفوف ماذا تعٍت ربديدا ،إال أهنم يستعملوهنا على شاكلة هبذا اإلنساف مثقف ،أي  كانوا ال

بالعامية" باين مثقف ، وال يفهم مليح ،قاري اهلل يبارؾ ، فاىم ويعرؼ فالدين "،وغَتعلا شلا 
يتلفظ بو العامة ، وكل ما صرح بو أغلب ادلبحوثُت يندرج يف ىذا السياؽ ،وىو يتناوؿ جانبا 

ن جوانب احلياة اإلنسانية ، ىذه احلياة اليت ال زبلو من الثقافة ، فهم ال يعرفوف ال مهما م
تعريف إدوارد تايلور وال جورج باستيد ، ومع ذلك لديهم معتقداهتم اخلاصة بو ، سواء كانت 
نابعة من الدين ، أو يظنوف أنو كذلك ، ففي أحد استنتاجات ألفرد بل صاحب كتاب 

الرببر " خلص إىل أف اإلسبلـ بإفريقيا الشمالية " تركيب ديٍت يضم معتقدات "اإلسبلـ يف ببلد 
متعددة تداخلت وتفاعلت خبلؿ عدة قروف "، وما يزيد كل ىذا جبلء يف العمـو ، ىي تلك 
الليونة والسهولة يف تقبل اجملتمعات ادلغاربية للوافد من معتقدات دينية كالزوايا والطرؽ الصوفية 

اىا يف ادلشرؽ والعثمانيُت ، وىذا قد يشي لنا بأف ىناؾ شيء ما ػلتاج إىل حبث الذي كاف مبتد
 عميق ...

نعود بعد ىذا االستطراد االضطراري إىل عبلقة رلتمع الدراسة والثقافة ،أو مدى معرفتو ماذا    
راسة ، تعٍت الثقافة يف نظره ،وىو سؤاؿ أردنا منو معرفة نوع ىذه الثقافة اليت تكتسبها عينة الد
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واليت ػلددىا السؤاؿ ادلوايل دلفهومها للثقافة ،نعٍت مدى امتبلؾ ىذه العينة للثقافة الدينية أو 
على األقل فكرهتا عنها ، وىو ما قػرب مقصودنا ذلا ، وعليو جاءت اإلجابات يف غالبيتها أهنا 

ت من الدين ، تسٌت سبلك نوع من الثقافة الدينية البسيطة جدا متمثلة عندىم يف معرفة الضروريا
ذلم احلصوؿ عليها من ترددىم على الزوايا القرآنية أو ادلواظبة على ادلسجد وحضور الدروس 
الدينية ، أو من خبلؿ مآدهبم اليت ال تنقطع سواء يف ادلناسبات العامة أو اخلاصة ،حيث ال 

فقيو أو شلن يرى ؽلكن أف يكوف حاَرا فيها أىل الدين ، نقصد على وجو التحديد اإلماـ أو ال
فيهم أهنم أىلو ، إذ عادة ما يغتنموا احلاضروف وجودىم يف طلب الفتوى أو االستفسار عن 
أمور دينهم ، وال ينفض اجمللس إال بادلعروؼ الذي ىو عبارة عن تبلوة القرآف وبعض الذكر 

و ذلذه الثقافة ،لتختم ادلأدبة بالدعاء لصاحبها بالربكة واحلفظ  وكاستدراؾ فإف من يرجع امتبلك
إىل الزوايا حبكم أنو عاش يف فًتة عطائها حيث كانت ادلؤسسة الوحيدة اليت تقـو هبذا الدور 
التعليمي والًتبوي يف ذات الوقت ،ولآلف يروف أهنا مل تنقطع عن ىذه الوظيفة ، إننا ىنا نتكلم 

ولة العلم فيها كزاوية ال عن زاوية بعينها ولكن بعض الزوايا اليت سبكن بعض ادلبحوثُت من مزا
بلكبَت ، والزاوية ادلوساوية وىي األقرب جملتمع الدراسة من حيث ادلسافة  صرح ادلبحوث 

( "أنو مدين لسي بلكبَت بتعلمو الدين ويعتربه شيخو ادلفضل ، فبفضلو 11سنة )مقابلة رقم 55
طبقة ليست غنية جدا أنا اآلف إماـ ومعلم قرآف ، فلقد وفر لنا ما كنا ضلتاجو خاصة وضلن من 

مع عدـ نسياف تلك السنوات العجاؼ  إف تلك ادلرحلة على ما فيها إال أهنا كانت بنينة ومجيلة 
ألهنا كانت مليئة بالود اخلالص واحملبة ، لذا أنا من ادلواظبُت على زيارة زاوية سيدي الشيخ كل 

تكاد تفارؽ جيبل بكاملو شلن  عاـ ويف ادلناسبات الدينية كادلولد "،  إف ىذه النستالوجيا ال
ادلبحوث -عاشوا تلك احلقبة ببساطتها ،لذلك أخربنا أحد ادلبحوثُت بسبل سة تامة وىادئة  

ثقافيت الدينية ىي اإلؽلاف والتمسك بالرسالة احملمدية والذكر  –( 13سنة )مقابلة رقم  77
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ثَتا ،قد تبدو لبعض الباحثُت والدعاء ، ىذه اإلجابات النمػوذجية وغَتىا اليت ال زبتلف عنها ك
أهنا ساذجة وبدائيػة  لكنها ربمل يف طياهتا معاف كبَتة جملتمع تواؽ إىل العلـو الدينية ، لذلك 
تبدو ذلم الثقافة ىي الدين ، أي الثقافة تنتمي إىل الدين من وجهة ربليل إجاباهتم ، وىي ال 

افة وخصائصها ،فيما مل غلب بعض تذىب بعيدا عن ما تناولناه يف ادلصادر الرئيسية للثق
ادلبحوثُت ردبا لعدـ فهمها سؤالنا أو الولوج يف ىذا اجلدؿ ، وىو ما جعلنا ال نقف عنده كثَتا 

 وألننا أحسسنا بأننا تورطنا يف سؤاؿ شبو فلسفي من وجهة نظرىم على األقل .

ة يف حدود فهمهم ذلا ، أف امتبلؾ الثقافة الدينية جملتمع الدراسوعطفا على ما سبق ،فيبدو    
على أهنم ؽلتلكوف نوعا ما منها فهم يعللػوف ذلػك بادلمارسات ، –جلهم –ال يًتددوف 

فبحسبهم يصوموف ويصلوف وػلاولوف احلج ،ويعتمروف ، ويتصدقوف  وىذا بنظرىم ال يفعل من 
يعًتفوف  دوف سابق معرفة هبا حىت ولو ؼلطئوف يف فهم الديػن أحيانا على حقيقتو ، ومع ذلك

بالتقصَت يف احلصوؿ على ثقافة دينية على النحو الذي يتمنوه ويرغبوف فيو ، ىذا اذلم صلده 
مشًتؾ عند أغلبية الناس حىت ىؤالء الذين مل يكونوا ضمن العينة أو على مستوى واسع من 

معرفتها اجلماىَت ، ستبُت باقي الدراسة غياب بعض األمور الثقافية ادلتعلقة بالدين يف فهمها و 
 بالشكل الذي ينشده كل إنساف متدين ....

 مجتمع الدراسة وفكرته عن التصوف :-2

إف سؤاال من قبيل ىل بقي التصوؼ يف عصرنا ؟ ينم عن ظاىرة باتت تًتاجع وتتقهقر يف    
نظر من يطرحوف ىذا السؤاؿ، أما ذلك السؤاؿ الذي طرحػو أحد الباحثُت اجلزائريُت ،على ما 

حث عبد ادلنعم القامسي احلسٍت يف كتابو أعبلـ التصوؼ يف اجلزائر ، والذي نصو " يذكره البا
ىل تعتقد أف التصػوؼ قد قدـ شيػئا ذلذه الببلد؟ فهو وإف بدا سؤاال براغماتيا إال أنو ال ينفي 
وجود ىذه الظاىرة ليس يف العصور السابقة فقط بل حىت يف العصور احلديثة ، وىو ما شهدتو 
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األخَتة من دراسات واىتماـ فيما يعرؼ بالظاىرة اإلسبلمية عموما ، والذي يدخل  السنوات
يف إطارىا االىتماـ بالتصوؼ دليل ذلك ادللتقيات الدولية وادلؤسبرات العادلية حىت عند الغرب 
خصوصا أمريكا وإف كاف الغرض سياسي حبت ، وىو إزالة ما يعرؼ اآلف يف األوساط 

ب "اإلسبلـ السياسي "من الساحة ، أي اإلسػبلـ احلراكي الذي يتخذ من اإلعبلمية والثقافية 
العنف واإلرىاب أحد مظاىره من أجل إقامة دولة دينية زبضع فقط حلكم الشرع ، ومنو يظل 
الغرب مهدد وىو ما ال يقبلو ،ودوف دخولنا يف متاىات من قبيل اإلرىاب صناعة غربية بأيادي 

وإعادة بعث الفكر الصويف باتت أكثر من ضرورة يف وجو عامل أبدى  دينية ، فالعودة إىل إحياء
 أنياب شراستو منذ زمن .

إف  ما يهمنا على األقل يف ضوء ىذا الفكر ىو معرفة رلتمع الدراسة وما ؽللكو من أفكار    
ومن خبلؿ وجهة نظره وإف كانت  –دائما يف حدود فهمو -ومعطيات وتصورات عن التصوؼ 

سنة 71معرفة معمقة ، إال أهنا نوع من ادلعرفة اليت تذكر قاعدتو ، يقوؿ ادلبحوث ال تدؿ على 
( "ىو  16سنة )مقابلة رقم 67( "التصوؼ ىو طريق الزىاد "، أما ادلبحوث 14)مقابلة رقم 

( وصفو بعلم تزكية 18سنة )مقابلة رقم  63أعلػى مراتب الزىػد والتدين " ، أما ادلبحوث 
سنة من أركاف  57بة شيخ عارؼ للمسالك ،يف حُت عده ادلبحوث النفوس ،ويقتضي صح

الدين الثبلثة يقصد بذلك اإلحساف باإلضافة إىل اإلؽلاف واإلسبلـ ، بينما استفاض ادلبحوث 
( يف التصوؼ وفقا إلطبلعو اليت كانت تصب يف نفس اإلطار العاـ 27سنة )مقابلة رقم 68

احلياة الدينية ، ىو منهج عبادة واتصاؿ بادللكوت حيث يقوؿ "التصوؼ يف نظري ىو منهج يف 
األعلى .....،كما عرج يف معرض حديثو عن التصوؼ ادلغاريب ضاربا أمثلة كثَتة منها على 
سبيل ادلثاؿ ال احلصر الشيخ عبد القادر اجليبلين والشيخ أيب احلسن الشاذيل وأبو مدين الغوث 

 وأبو يعزى وغَتىم كثَت .
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من ىذه التصرػلات ىي تكرارىا لكلمة تبدو عند أىل االختصاص مبتدأ إف ما نستشفو    
التصوؼ وىي "الزىد " ، فعل ما يذكر الدكتور حسُت مروة أنو أحد البذور اجلنينية للتصوؼ 
....،ىذا االتفاؽ على ربط التصوؼ بالزىد يف الدنيا ىو الذي سينشئ سَتة أخبلقية وروحانية 

جتهد يف طلبها ،كم يعًتؼ جل ادلبحوثُت بأنو مبلغ صعب ، فهو عالية ، ال يبلغها إال من ا
 ( .  11سنة )مقابلة رقم 55باب اإلزكاء وأىل اليقُت كما قاؿ ادلبحوث 

ال غرو من أف التصوؼ يستند على الدعامة الدينية ، وىي دعامة صلبة ،ػلاوؿ من خبلذلا    
يب على اجملتمع واليت تعترب إحدى رجاؿ التصوؼ التصدي للنزعة ادلادية اليت طفت بشكل رى

مفاسده دوف منازع ،خاصة يف رلتمعات ال يبدو أهنا تتقن فن العيش ، وال تستعمل ادلاؿ إال 
بالقدر الذي تكنزه خوفا من شيء ما ،ىذه النزعة وإف كاف يشًتؾ فيها العامل اإلنساين ككل ، 

ة اجلنوب الغريب شكبل غَت مفهـو وال إال أهنا تأخذ عند بعض اجملتمعات كاجملتمع الكبَت للدراس
واضح ،عذرا على ىذا االستطراد وإف كاف تعبَت عن إحدى خصائص اجملتمع اجلزائري ككل ، 
وحملاولة كبحها واحلد من تسلط ىذه النزعة ، لذا يعد التصوؼ  أو القليل منو فقط دواء ناجعا 

من تلقاء نفسو ولكن ػلتاج إىل  وأىم رادع ووسيلة دبا ػلملو من تلقُت روحي ولكنو ال يأيت
رلاىدات ومناخ يتوفر لو نكاد صلـز بأنو غَت موجود يف الوقت احلاضر ألسباب يطوؿ شرحها 
واخلوض فيها ، ويف معرض تساؤلنا عن مدى معرفة العينة للتصوؼ يف الديانات األخرى ،فإف 

كوف أدىن فكرة ، فيما اجلواب مل يكن مفاجئا لنا على اإلطبلؽ حيث وجدنا أغلبيتهم ال ؽلل
صرح آخروف بأهنم على نوع من الدراية هبذا يف بعض الديانات اليت تشتهر بالرىبنة كما ىو 

( أف التصوؼ أصبح 11سنة )مقابلة رقم 55موجود يف الديانة ادلسيحية فيما رأى ادلبحوث 
 ظاىرة عادلية على اختبلؼ أشكالو .
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عند األمة اإلسبلمية ، فبل غرابة من أف يكوف  إف حب النيب صلى اهلل عليو وسلم لكبَت   
القدوة والشخصية ادلثالية النموذجية اليت يطمح ذلا كل مؤمن أو متدين أو حىت اإلنساف أيا كاف 
جنسو ولونو ، إف ىذه النعمة اإلذلية اليت حظي هبا زلمد حديث ال ينقطع ،ومعدف صاؼ ال 

األصفياء فهو حاضر يف كل حُت ، فبقاياه  ينضب بُت الناس أبدا ، ومع غيابو اجلسدي بُت
تعكس القداسة ، لقد انتقلت بركتو إىل كل آؿ بيتو ونكاد نقوؿ إىل كل عشَتتو ، ما داـ تفسَت 

دفػهم أىل البيت زلاط بالغموض وغلري من خبلذلم نقل البػركة إىل األشػراؼ الكثَتين الذين نصا
جردت من جانبها االقتصادي واالجتماعي  ، كما أف رسالة زلمد إذا1يف كل مكػاف تقريبا

والعسكري ، ؽلكن النظر إليها باعتبارىا ثورة الفكػر احلر علػى السلفػية يف اإلؽلاف ، وبوصفها 
 اعًتاضا على االحًتاـ العائد إىل اجلماعة واألجداد ، وتأكيدا  لبلحًتاـ الذي يستحقو

 .2الشخص

ومع تعدد األسانيد الصوفية وحبسب تسلسلها ،فإهنا تنتهي كلها على أصل واحد ىو    
، وكل ىذه 3تأكيد اذلػوية الدينيػة لصاحبو صحابة رسوؿ اهلل، شلا يوحي بأف السنػد يسعى إىل

األسانيد تعود إىل األصل الرئيسي وىو زلمد صلى اهلل عليو وسلم ،وعليو فإف ىناؾ من 
تفقوا على ظلوذج يف التصوؼ وىو يدخل ضمن ىذا السند نقصد بالتحديد ادلبحوثُت من ا

الغزايل ، وكنا قد أفاضنا يف احلديث يف معرض تناولنا للتصوؼ يف ببلد ادلغرب ، وليس يف نيتنا 
عزلو عن باقػي مصادر التأثيػر األخرى ، إظلا شخصية كاف حظها كبَت يف أف تكوف معروفػة يف 

عت أف تنقل عربىا معاين التصوؼ والزىد ،وشلا زاد شهرتو علومو ومؤلفاتو ببلد ادلغػرب واستطا
رأ كتاب اإلحياء فليس من خاصة كتاب "إحياء علـو الدين " حىت شاع القوؿ من مل يق

                                                           
 .47عبد الغٍت منديب     نفس ادلرجع   ص  -1
2

 127-126نفس ادلرجع  ص    يوسف شلحد -

3
 . 175يوسف شلحد   نفس ادلرجع  ص -
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، وىو على كل حاؿ يبقى رلرد قوؿ ، غَت أف الوقوؼ عند كل كلػمة  "إحياء "سيجد األحياء
عاين اخلفية ، منها أف يعاد بعث شيء جديد ، دبعٌت أنو حدث نفسو أماـ مفهـو فيو كثَت من ادل

ىجر ما وبطريقة ما لعلـو كانت ىي من ضمن أولويات االىتماـ ، وبدأ االىتماـ بعلـو أخرى 
لعلو كاف يقصد ما أحدثتو علـو الكبلـ من فلسفة ومنطق من جلبة وجداؿ ،ال علينا من ىذا 

 نظر مبحوثينا الذين يتفقوف على صوفيتها ...، يف حُت ولنعد إىل ميزه ىذه القامة الدينية يف
( إىل شخصية معاصرة لو 11سنة ) مقابلة رقم 55أشار بعض ادلبحوثُت ومنهم ادلبحوث 

ولكثَت من األجياؿ وىو سيدي الشيخ بلكبَت وىو أحد الزىاد يف العصر احلديث ،عرؼ بعلمو 
شلن تتلمذوا على يديو ، ما غلعل الطالب  وتقواه وورعو ، وأغلب الظن أف ىذا ادلبحوث وغَته

يف ىياـ أستاذه حبيث يراه أبوه وقدوتو وإحدى أمنيتو أف يصػَت مثلو ىذا من جهة ، ومن جهة 
أخرى غَت التعلم ىو الًتدد على االحتفاالت الدينية اليت تقاـ يف زاويتو والذكر الطيب ذلا 

كة ، فهو على ما يذكر ادلبحوث نفسو أنو كاف ولدورىا ، ناىيػك عن سَتتػو اليت ال زبلو من الرب 
مكلف أحد مقدميو بإيواء الطلبة وكاف يطلب منهم عدـ النظر إىل البيت الذي يوجد فيو ادلؤونة 
أي الطعاـ وادلواد الغذائية من شاي وقهوة ومسن وغَتىا ، وصادؼ أف أقدـ على ما كاف قد هني 

بعض ادلواد الغذائية ناقصة فبلغو ، يف تلك اللحظة  فلم غلد ادلؤونة أو وجد –حبسن النية –عنو 
طلب منو الشيخ تسليمو ادلفاتيح ، وأعطاىا لشخص آخر مكلفا إياه دبهاـ سابقو ،ويف يـو 
الغد دلا فتح ادلقدـ اجلديد البيت جللب الطعاـ وجد ما كاف ناقصا من مواد ، ومع حَتة ادلقدـ 

امػو أو ما ىو ذنبو ، فأخربوه يف عدـ االلتزاـ يفضح السابق سأؿ مقريب الشيػخ دلاذا أهنػى مه
السر أو الكرامة وبأف الشيخ ليس غاضب منو وما أراد من ىذا إال حفظ سره الرباين ، ىذه 
الرواية شاىد عليها ىذا ادلبحوث ألنو كاف من تبلمذة الشيخ )نقلت يف معناىا كما مسعناىا( ، 

و أقيم حفل زفاؼ دبحاذاهتم وكاف فيو الغناء والصخب ، وشلا يروى عنو أنو أثناء جلستو مع طلبت
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فطلب مريدوه منو أف يدعو ذلم بالشر ، فرفع يديو بالدعاء قائبل " اللهم كما أفرحتهم يف الدنيا 
فأفرحهم يف اآلخرة ، فتعجب الطلبة وأكربوا يف شيخهم ىذا السلوؾ النبيل الذي ليس غريبا 

ذه الرواية مسعناىا من أحد تبلمذتو يف مناسبة احتضاف عنو كما يؤكد كثَت من تبلمذتو ، ى
بلدية مكمن بن عمار إحدى منا طق اجلنوب الغريب للجزائر ، إقليميا تابعة لوالية النعامة تبعد 
عن مقر الدراسة حبوايل مائة وعشروف كلم ادللتقى اجلهوي لذكرى وفاة الشيخ بلكبَت دلرات 

ات وىي سنة دأب عليها بعض طلبتو تكرؽلا لو ، حيث يقاـ متتالية بلغت حلد اآلف ثبلثة ملتقي
فيو زلاضرات ودروس يقـو هبا أئمة مساجد وشيوخ الزوايا والطرؽ الصوفية وأساتذة جامعيُت من 
تلمساف ووىراف والبيض والنعامة وغَتىا من جامعات الوطن ،وال زبرج يف الغالب عن النصوص 

 َت األولياء والصلحاء .الدينية والعلـو الفقهية والشرعية وس

وكاف يف مثل ىذه الشخصية  وغَتىا ظلوذجا لبقاء التصػوؼ والزىػد إىل وقتنا احلايل ، وإف     
كاف مبحوثينا يتفقوف بشكل معلن عن تضاءؿ ونقص مثل ىذه النماذج يف رلتمعاتنا ، ومع 

ي أمحد الذي جئنا ذلك حىت يف رلتمعاتنا ، ففي قبيلتهم على األقل ظلوذج ػلتذي بو وىو سيد
على ذكر بعض من سَتتو ، ومع ذلك حىت يف رلتمعاتنا البسيطة صلد أشخاصا وإف كانوا 
بعيدين عن ظلاذج التصوؼ يف عهودىا األوىل ، إال أهنم يشهد ذلم بالتقوى والورع ونوع من 

كر والتسبيح الزىد يف الدنيا ، يظهر يف سلوؾ القناعة لديهم ، والتعبد كمبلزمة ادلسجد وكثرة الذ 
إف مل يكن عن طريق السبحة كاف باليد ، بالرغم من أهنم قد يكونوف ال ينتمػوف إىل طريقة 

سنة  64صوفية مػا إال أف ذىنو وتفكَته يقودانو إىل التشبو بالصاحلُت ، كما يقوؿ ادلبحوث 
أف أكوف (مكررا قوال مشهورا " أتشبو بالصاحلُت ولست منهم ، لَتدؼ وأسبٌت 21)مقابلة رقم 

 واحدا منهم .
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 :مجتمع الدراسة وعالقتهم بالطرق الصوفية -3

بطة بعوامل أما عند سؤالنا عن الطرؽ الصوفية ، اليت تدخل ضمن التجارب الشعبية ادلرت   
إال زلاولة شعبية   -وكما سبق الذكر –، فالطريقة ما ىي يف واؽ احلػاؿ معيشية لتصورات صوفية

سقاط ألفكار الصػوفية كما رأى الباحث مصطفى راجعي ظل وإ، أو ىي  التصوؼ دلمارسة
، وىنا يقع اخللل ، ويبدأ سوء الفهم ، فنخن نعلم أف التكلم يف شيء ما مثل الًتبية وإنزاؿ ذلا

، ذه النظريات ، ىنا يبدأ اإلشكاؿنظريا يبقى دائما كبلما نظريا ال يوصف ، لكن حينما ننزؿ هب
فية فحينما نقرأ عن بشر احلايف أو اجلنيد أو الفضيل بن عياض أو وىو نفس احلاؿ بالنسبة للصو 

غَتىم يبدو لك وكأنك تقرأ عن شخصيات أسطورية ، مع أف التاريخ اإلسبلمي ال يتواىن عن 
 ذكرىا ومدحها ، ما نريد قولو ىو أف ىذا اإلسقاط أو اإلنزاؿ لن يكوف صورة طبق األصل .  

ف كانت ربمل أو تعتمد أساسا على التصوؼ كنسق فكري ومن ىنا فالطرؽ الصوفية ،و إ   
تنظَتي ىي األخرى شهدت ربوال عجيبا ، لذلك دلا سألنا رلتمع الدراسة عن الطرؽ الصوفية ، 
ىناؾ من أجاب عن ىذا السؤاؿ ، من منطلق ادلخزوف ادلاضوي أي كمدرسة دينية ذلا فهمها 

ادلبحوث  –راب تكوف على ظهر اجلواد اخلاص يف الدين والعبادة ، فهي كما تكوف يف احمل
( ، أما حاضرا فاألمر سلتلف وإف كاف إعادة بعثها من جديد ، 2سنة )مقابلة رقم 57

واطلراطها الواسع يف مناحي احلياة وعبلقتها باجملتمع ، بدأ يثَت اىتماـ الباحثُت يف شىت 
 عليها وبُت ادلتحفظُت التخصصات ، أما عند الناس فهي ال زالت موضوع نقاش بُت ادلقبلُت

والرافضُت ذلا الذين ال يتوانوف عن زلاربتها بالدعوة ضدىا يف ادلساجد أو األماكن العامة أو أية 
 مناسبة خاصة مع سرياف ادلػد السلفي الوىايب .

لى أما يف رلتمعات مثل رلتمع الدراسة ، واليت يشاع عنها اذلدوء والسكينة واحلفاظ ع   
و عليها نوع من ادلقاومة واالحتجاج على ظروفها ، ترى يف الطرؽ الصوفية بر ، وال يبدالًتاث
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( ، وبأهنا ال زبتلف كثَتا عن بعضها 6سنة )مقابلة رقم  51األماف كما صرح ادلبحوث 
ي منتشرة يف كل الببلد ،فمصدرىا واحد ، وتساىم يف تقوية اجلانب الروحي للفرد  وى

( 27سنة )مقابلة رقم  69دين وال زبرج عنو ، أما ادلبحوث ، متصلة يف الغالب بالاإلسبلمية
فكاف رأيو يصب يف أىم مبلمح الطرؽ الصوفية وىو الشيخ الذي شرحنا ما ؽلثلو ضمن ىيكل 
الطريقة ، يقوؿ "ىو إتباع طريقة شيخ معُت يوصلك إىل التدرج يف ادلسالك وادلعرفة الباطنية عرب 

 كدليل على معرفتهم بالطرؽ الصوفية على ذكر أعلها  مراحل "يف حُت اكتفى بعض ادلبحوثُت
كالقادرية والشاذلية والتيجانية و الرمحانية وغَتىا ، أما قلة قليػلة اليت ال سبلػك أدىن فكرة عنها 
،ومنها من أرادت أف تتجنب اخلوض يف ىكذا مواضيع ألهنا ال تروؽ ذلا أو أصبحت تعتقد يف 

 تدين غَت الصحيح ....أهنا رلرد بدعة ، أو نوع من ال

أغلب من كانت إجابتهم عن مدى معرفتهم بالطرؽ الصوفية ، ىم من ينتموف إىل إحداىا    
 أو متعاطف معها ، فإف كاف األشهر من بُت ىذه الطرؽ يف اجلنوب الغريب القادرية والشاذلية ،

ادلنطقة ، فنجد ىناؾ  فالنسبة األكرب تعود ذلذه اخلَتة ،يتجلى ذلك يف فروعها ادلعتربة يف ىذه
ادلوساوية والطبية والكرزازية وردبا حىت الشيخية ، وسبق وأف عرجنا على بعض ىذه الطرؽ 
باحلديث شبو ادلفصل ، حىت أف رلتمع الدراسة ال يتواىن عن ذكر مثل ىذه الطرؽ ، حيث ال 

س إىل فضل يكف يف مدحو احلار عنها ، أما سبب االرتباط بطريقة دوف غَتىا فَتجع باألسا
التعلم فيها أو ادلكوث فيها لغاية شخصية ليصبح يكن ذلا االحًتاـ والتقدير ، أو ترجع إىل 
فضل مشاؼلها على كل مريد أو تابع أو من ساقتو األقدار ألف ؽلكث فيها ، ما ينجم عنو حب 
 الشيخ وتبجيلو الذي ىو بطبيعة اذلدؼ ضرورة لكل سالك الطريق ، ىذه ادلسألة القدؽلة

اجلديدة طادلا تعرض ذلا ادلؤلفوف هبذا اجملاؿ والباحثُت فيو ، ولطادلا أيضا عرؼ واقع التاريخ 
، يصل إىل ربويل الفػكر إىل مؤسسة الصويف شيخا معينا غلمع مواصفات زلددة ىو وحػده الذي
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ضريح واألشخاص إىل مجوع من ادلريدين والتابعُت ، والرسالة إىل أوراد وأذكػار ، واللحد إىل 
 يزوروه ويتربؾ بو كل قاصد وعابر .

أو قد يعود السبب إىل قرب الطريقة من رلتمع الدراسة ،كالطريقة ادلوساوية مثبل والذي    
يتتلمذ على أيديها طلبة علـو الدين ليس من منطقة الدراسػة أو النعػامة فقط بل حىت من 

لداخلية نقصد الشماؿ ، أما فيما ادلناطق األخرى كالبيض وبشار وردبا حىت من بعض ادلدف ا
ؼلص الطرؽ الصوفية اليت يرى أهنا أقرب غلى رلتمع الدراسة ، فإننا نكرر على ضوء ما صرح بو 
ادلبحوثُت بالًتتيب : الشاذلية مث القادرية مث التيجانية ، والسبب يف ىذا يكاد يكوف معروفا 

لية ، أضف إىل ذلك ىو االرتباط ،فسيدي امحد اجملذوب أخذ العلم عن شيوخ الطريقة الشاذ
الذي ال زاؿ باؽ إىل اليـو هبا ، أما ذكرىم للتيجانية فَتجع دوف أدىن شك يف دعايتها 

 اإلعبلمية وشهرهتا الواسعة .

 مجتمع الدراسة وعالقتها بالزوايا :-4

ات إف الفرد قد ال تكوف لو حاجة إىل شيخ الًتبية الصوفية ، وقد ال تتوفر لديو إمكاني   
اجللوس إىل حلقات الشيخ الفقيو العامل ، إال أنو ليس بوسعو أف يتحرر من حاجتو ادلادية 
وادلعنوية دلثلو ورموزه الدينية والروحية ، مثل ىذا الكبلـ صلده ينطبق إىل حد بعيد على الزاوية 

ن معاينة ظلوذج الدراسة ، حيث مكننا البحث ادليداين الذي أجريناه يف صفوؼ قبيلة اجملاذبة م
الديناميكية العالية اليت يبديها الرجاؿ والنساء على حد سواء يف التحضَت لوعدة وليهم الصاحل 
سيدي أمحد اجملذوب ،كأكرب عرفاف على ما قدمو ىذا الويل ذلم ، إذ جعل نسبهم معروفا 

ه وأكثر شهرة على األقل بُت القبائل اليت ذبمعهم هبم معامبلت ومصاىرات ، كل ىذا وغَت 
–جعل ىذه القبيلة زلل احًتاـ وتقدير ، أما عن تصوؼ زاوية سيدي أمحد اجملذوب نقصد 

فهو تصوؼ الغزايل ، وإف كاف ُيستند يف ىذا على إرث مشاؼلو األوائل كسيدي أمحد  –سندىا 
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اجملذوب وابنو سيدي التومي وباقي أبنائو ، ىؤالء كانوا على صلة وثيقة مع رلتمعهم ،مراعُت يف 
 شؤوهنم اخلاصة ،متخذة زاويتهم شعار "الزاوية يف خدمة الناس ".ذلك 

 مصادر الثقافة الدينية لمجتمع الدراسة : - أ

ورغم اضلسار دور الزوايا ككل ،كما يشَت الباحثوف ،والذي يرجع يف نظرىم إىل عملية    
ساكنة يف تبقى على ىامش احلياة االجتماعية  -ردبا–التحديث ، الشيء الذي جعلها 

،زلدودة يف حركيتها ، وكأننا أماـ وصف الدين السكوين الذي ربدث عنو برغسوف ، قوسهاط
وأصبح اآلف ال ينظر إليها إال كبنايات صورية شلا تبقى من موروثها التارؼلي ادلعمػاري ، وىو ما 
ينطبق على جل الزوايػا ادلوجػودة يف اجلزائر خاصة تلك اليت عرفت يف وقت مضى حركة 

ية كبَتة من خبلؿ أنشطتها العلمية  نقوؿ ىذا بنوع من التحفظ الشديد ، أما فيما وديناميك
ؼلص زاوية سيدي امحد اجملذوب فكانت منذ القدـ ملجأ ومأوى دلن جاء ىا من عابري السبيل 
أو الفار فإنو يأكل ويشرب ويذىب حلاجتو ، صحيح  أهنا مل تشهد تقدما كبَتا من حيث 

العلمية الدينية إال أهنا يف الوقت نفسو مل تتخل عن دورىا االجتماعي  توسع أنشطتها ال سيما
ادلتمثل يف إكراـ الضيوؼ والسهر على راحتهم وبقيت زلافظة على تقاليدىا وطقوسها على 
مدار السنُت ، يتكفل هبذا أناس سلصصوف خلدمتها بشكل غَت ثابت بل دوري ،لذا أخذت 

ات االجتماعية ادلتنوعة: ف إال داخل إطار ملجأ للخدمصورة واضحة لنفسها ال تعدو أف تكو 
الصدقة ،الضيافة ،احلماية والفأؿ الطيب ....، ىذا ال يعٍت أهنا مل تقم بأدوار أخرى يف  ،ادلعونو

ففضل حفظ البعض للقرآف الكرًن وتعلم الفقو واحلديث يرجع إليها يـو   -ولو زلتشمة–السابق 
يف ىذه الوظيفة مع مؤسسة  لى عاتقها ، وإف كانت اشًتكتكانت ادلدرسة الوحيدة ادللقاة ع

، واليت تكوف أحيانا ضمن إطارىا اذليكلي ، فعنػد سؤالنا مبحوثيػنا عن مصادرىم الدينية ادلسجد
أهنا تلقت بعض العلـو الدينية من الزوايا ومرد ذلك يف نظرىم أنو  %32,74ذكرت نسبة 
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لغرض التعلم الديٍت خاصة يف فًتة دلا تكوف اجلزائر بعد عندما أنشئت الزوايا بادئ األمر كانت 
خرجت من زلنتها االستعمارية ومل تقو يف البداية على بناء مؤسسات ذلذا الغرض ، فكلنا يعلم 
مدى افتقارنا ولآلف إىل صرح علمي متخصص يف العلـو الدينية ال غَت كما ىو الشأف بالنسبة 

نو كاف لزاما على اجملتمع من أف غلد حبل وىو ما سبكن منو للمغاربة والتونسيوف وادلصريوف ،وم
مشائخ الطرؽ الصوفية بالقدر الذي استطاعوا ، وبذا نالت الزوايا شهرة يف الوطن اجلزائري وكاف 
للجنوب نصيبو بفضل ترحاؿ العلماء كادلغيلي وغَته ، فحملت على عاتقها حفظ القرآف الكرًن 

لقرآف الكرًن ،فالقرآف موجود فيها كما يقوؿ بذلك الباحث عبد لؤلوالد ،ما جعلها تأخذ رمز ا
ادلنعم القامسي احلسٍت ، أما فيما ؼلص ادلسجد الذي ال تكاد زبلو منو قرية أو حىت دوار ، 
فمهمتو يف حفظ الصبياف للقرآف فيو كانت موجودة منذ زمن بعيد ، فهو إىل جانب العبادة وفر 

ة ( مناخا للحفظ ، قبل أف يتحوؿ إىل تأسيس مدارس قرآنية بإمكانيتو البسيطة )لوحة ودوا
دبحاذاتو ،زبضع ىذه ادلدرسة تقريبا لشروط ادلدرسة النظامية ، حيث ال يقبل الطفل إال إذا كاف 
بدأ يلتحق بادلدرسة ، ظهر ىذا جليا يف السنوات األخَتة ، على عكس ما كاف معموال بو يف 

سجد للحفظ مجاعة أو ربت إشراؼ شخص متطوع ، أما السابق حيث يعتاد بعض الطلبة ادل
اآلف فتقريبا لكل رلموعة من التبلميذ معلم قرآف ػلرص على تعلمهم وتلقينهم ومتابعتهم وكذا 

لتؤكد أهنا بفضل مبلزمتها للمسجد  %24,27تلقينهم مبادئ اللغة العربية ، لذا جاءت نسبة 
افة الدينية ، وبالنظر إىل ما عاشو أغلبهم من استطاعت أف تتحصل على ىذه ادللكة وىذه الثق

حرماف مل يكن بإمكاهنم إال االكتفاء هبذا الذي ىو يف نظرىم األساس ، غَت أف تغَت احلاؿ 
والظروؼ واالنتقاؿ من الفًتة االستعمارية إىل فًتة االستقبلؿ وظهور ادلدارس واجلامعات خاصة 

الشأف بالنسبة جلامعة األمَت عبد القادر يف  منها ادلتخصصة يف العلـو اإلسبلمية كما ىو
قسنطينة ،وجامعة احلضارة اإلسبلمية يف وىراف ، ناىيك عن دخوؿ ىذا التخصص أي العلـو 
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اإلسبلمية يف أغلب اجلامعات اجلزائرية كأدرار وتلمساف وغَتىا ، أضف إىل ذلك ادلادة الثابتة 
وحىت الثانوي يف وقت سابق قبل اإلصبلح  يف األطوار األوىل من التعليم األساسي وادلتوسط

التعليمي الذي يبقى زلل نقاش وجدؿ وشك يف نواياه ، كل ىذا كاف من شأنو أف يساىم يف 
التحصيل الديٍت ألجياؿ ارتبطت بالتعليم النظامي أكثر من نظاـ آخر حر ، ولو بدا عليهم 

غلي الزوايا ذلك لبلختبلؼ ر عدـ اخلوض يف مواضيع دينية كما يفعل يف األحياف الكثَتة خ
، ففي الزوايا يكوف التعلم مقتصرا على األمور الدينية أما يف ادلدارس واجلامعات فهناؾ مواد البُت

تعليمية كثَتة تقطع األنفاس منذ بداية األطوار األوىل ، وبالرغم من ذلك جاءت النسبة 
ينية للعينة ، ىذا ال يعٍت عدـ كما يبينها اجلدوؿ رقم  الذي يبُت مصادر الثقافة الد  43,69%

تردد ىذه النسبة على ادلساجد لتعزيز وترسيخ وزيادة معلوماهتا ، حتما نقصد ما توفره ادلدارس 
واجلامعات من ىوامش يف التعلم الديٍت كما يف األحياء اجلامعية مثبل ،والتنظيمات اليت ربسب 

وف أكثر فعالية من غَته ادلتوارث ألنو على التيارات اإلسبلمية وغَتىا كثَت ، وىو إف شئنا يك
أشد ارتباطا بالواقع احمللي والعادلي ، يضاؼ إىل ذلك ما توفره من فضػػاءات اإلنًتنيت ووسائل 
مثل التلفزيوف واإلذاعة اليت ال زبلو من برامج دينية  ولو أف مثل ىذا ػلتاج إىل دراسات امربيقية 

 تؤكد أو تنفي ذلك .

يت طرح عليها السؤاؿ ، فًتاجع الزوايا وادلساجد يرجع ردبا لؤلسباب اليت وحبسب العينة ال   
نكوف قد ذكرنا بعضها ، وبالنظر إىل ما يشهده كل رلتمع من اجملتمعات من ربوؿ متسارع 
اإليقاع ، وبعيدا عن التعمق يف الثقافة الدينية ذلم ، اكتفينا ببعض ادلؤشرات منها ادلتعلقة 

، نقصد ما ىو بسيط من أمور العبادة والذكر والتوحيد ، شيء آخر وىو  باليومي دوف ادلومسي
ما دلسناه يف مقابلتنا لبعض ادلبحوثُت ىو انتماؤىم القدًن للزوايا ، ىذا االنتماء جعلهم يساعلوف 
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يف تعليم بعض من يعتاد الزاوية اليت ىي سلصصة لغرض آخر غَت التعليم إننا ىنا نتحدث عن 
 زاوية الدراسة .

 "مصادر الثقافة الدينية لمجتمع الدراسة " يبن 04جدول رقم

 النسبة التكرار مصادر الثقافة الدينية
 % 24,27 25         ادلسجد
 %32,74 33         الزوايا 

 %43,69 45         ادلدرسة أو اجلامعة 
 %177 173         اجملموع

 

عادة ذبري منذ القدـ ،خاصة عند العرب البدو ،ىي مساءلة ادلضيف لضيفو عن نسبو إذا       
مل يكن لو سابق معرفة بو ، ويبدأه بالسؤاؿ من أية قبيلة أنت أو منُت تويل ، ىذا السؤاؿ 
ادلدخل ىو دبثابة بداية حلديث حتما سيطوؿ بينهما ، فإف كاف نسبو مشهورا ومعروفا بعث يف 

ادلضيف ارتياحا وثقة ، فيبدأ بتعريف نفسو وردبا يتمادى يف التعريف إذا كاف من نسب نفس 
شريف ، أما عن معٌت النسب احلقيقي فهو ذلك االنتماء الفعلي إىل مجاعة معينة وادلعاشرة ذلا 
وربط مصاحلها هبا والدفاع عنها وجلب ادلنافع ودرء األضرار ، وما يبلحظ ىو أف كتاب النسب 

ف كوثيقة بدأت تتبوأ مكانة أساسية يف اإلنتاج األديب بادلغرب العريب ، كتاب ػلظى بكثَت الشري
من التقدير كما قاؿ عنو ؿ .فَتو ، وحسب جاؾ بَتؾ فإف ىذه البيانات ؽلكنها أف سبنح للقراء 

 .4بها يف عدد من النقاط التفصيليةالتقليدين فائدة قصوى ...ذبد ادلعرفة نصي
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علـو من النسب علما ، يسمى اآلف علم األنساب ، وربدثت عنو كثَت من لقد جعلت ال   
النظريات ، لعل ادلثاؿ الذي ػلضرنا ىنا ىو النظرية االنقسامية ، اليت اىتمت أو جعلت من 
ادلغرب العريب ومشاؿ إفريقيا رلاال لدراستها ، وتبدو أعلية ىذه النظرية وجاذبيتها يف طابعها 

دمو من قدرة على استيعاب سلتلف أشكاؿ ومستويات احلياة االجتماعية التبسيطي ، وفيما تق
ية اإلرتكازية ألي ربليل والسياسية ، ترتكز يف األساس على مفهـو النسب باعتباره البن

، ومفهومها للنسب ال يكاد 5ئلة إىل أكرب وحدة وىي القبيلة، بدء من أصغر وحدة العاانقسامي
وف حوؿ العصبية القبلية ، وذلك أف صلة الرحم طبيعية يف البشر يكوف بعيدا عن نظرية ابن خلد

ـ أف يناذلم ضيم أو تصيبهم إال يف األقػل ، ومن صلتها النعرة على ذوي القرىب وأىل األرحا
،ومنو نفهم قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم : "تعلموا من أنسابكم ما تصلوف بو 6ىلكة

جنسو ألف ومن خلط جنسا غَت جنسو تلف "، أرحامكم " وقولو كذلك " كل جنس إىل 
 وقاؿ أيضا " لعن اهلل الداخل فينا بغَت نسب واخلارج منا بغَت سبب ".

إف االنقسامية بًتكيزىا على مقولة النسب ، مل ترد من خبللو إال ربليل للبنيات االجتماعية    
، بذلك الباحث زلمد جحاح يقوؿ والسياسية للقبيلة ، واعتربهتا حقيقة تارؼلية سوسيولوجية كما

يف حُت يرى ابن خلدوف أف النسب علم ال ينفع وجهالة ال تضر ، بل ذىب إىل أكثر من ىذا 
عندما اعترب مسألة اجلد ادلشًتؾ أمر وعلي ال حقيقة لو ، فليس ىناؾ يف نظره ما يضمن أو 

الوضوح وصار يؤكد انتقاؿ دماء صافية من السلف غلى اخللف دبعٌت أف النسب إذا خرج عن 
من قبيل العلـو ذىبت فائدة الوىم فيو عن النفس ، فهو وإف كاف أمر وعلي ال حقيقة لو ، 
فنفعو إظلا ىو يف الصلة وااللتحاـ ، ذلك يرجع غلى فرضية اختبلط النساب أيضا ، فبعض أىل 

                                                           
5
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، وما قصده ابن خلدوف 7ر بقرابة إليهم أو حلف أو والءاألنساب يسقط إىل أىل نسب آخ
على األقل يف بعض التجارب اليت الحظناىا يف احلياة ، وىو انك ذبد أشخاص ينتموف إىل 
عرش ليس عرشهم األصلي ، وإظلا لظروؼ ما عاش جدىم مع ىذا العرش أو القبيلة وألف من 
عادة العرب عدـ التخلي عن من يستجَت حببلهم وودىم فيحسبونو عليهم وينتسب إليهم ومثل 

 زالت بعيدة التناوؿ أنثربولوجياوسوسيولوجيا يف اعتقادنا وحسب اطبلعنا .ىذه ادلواضيع ال 

ولنعد إىل ما نعنيو بالنسب الشريف أو الشرفاء ، يقوؿ الباحث عبد العزيز رأمسػاؿ "الشرفاء    
ىم ادلنحدروف من النيب صلى اهلل عليو وسلم ، وبصفة إمتيازية فهم ادلصابوف "حبمى األنساب " 

 .8"ال نتكلم عن جيل ادلنتحلُت ... و موضوع ؼلضع لنقد علماء السبللة حىت...، إذف فه

لقد مسحت لنا فرصة معرفة نسب القبيلة ادلراد درستها هبذه الوقفة القصَتة والبسيطة والنظرية    
دلفهـو النسب ، ولو أننا ارتأينا التحػدث عنو يف بعػض اجلوانب ، ألنو موضوع شاسع وواسع ، 

ادلهم ويف اغلب األحياف تتعدد الروايات لكتاب النسب الشريف ، ردبا ألهنا مل  غَت أنو من
تؤلف دببادرة خاصة من النساخ بل قد تكوف استجابة لطلبات معينة وزلددة ، واألمر أكثر 
خطورة ىو عندما يقـو بعض النساخ باصطناع كامل أو بالتبلعب على التشابو األمسى خبلق 

ديُت ورؤساء زوايا وأعياف ، فالشرؼ أو ما أصبح يعرؼ بالنسب شجرات خاطئة ألشخاص عا
الشريف اآلف ىو الشجاعة وادلروءة واإلقداـ ، ىذا ما يذكرنا بقوؿ إيغموراسن حلد مادحيو "إذا 
كنت منحدرا من نسب الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم فهذا ينفعٍت يف اليـو اآلخر أما على ىذه 

 ي ".األرض فأفضل االعتماد على سيف
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م النسب الغالب يف رلتمع أف البكر يوف ى 75وعليو يتضح من خبلؿ اجلدوؿ رقم    
، والبكريوف كما ذكرنا أو حسب الشائع عنهم ينتسبوف إىل اخلليفة األوؿ أبو بكر الدراسة

الصديق رضي اهلل عنو ، فيما يذىب أحد الكتاب الفرنسيُت الذي تعرؼ عليهم مبكرا 
ىل األشراؼ من نسل فاطمة الزىراء واإلماـ علي كـر اهلل وجهو ، وىو ( أهنم يرجعوف إ1859)

ىنري دوفرييو يف كتابو "اكتشاؼ الصحراء "، لكن على ما يبدو أف ىناؾ التباس وخلط ، ال 
تدؿ على أف أغلب ادلبحوثُت ىم من البكري وف ، وىذا  % 77,67علينا لقد جاءت نسبة 

م سيدي امحد اجملذوب يرجع إىل أيب بكر الصديق ، شيء طبيعي إذا ما عرفنا أف نسب جدى
ويف احلقيقة ليس وحدىم اجملاذبة من يعودوف إىل ىذا النسب ، بل ىناؾ أوالد سيدي الشيخ 
باألبيض  )والية البيض( وأوالد سيدي التاج دبغرار ) والية النعامة ( واليت ىي أيضا ذلا زاويتها 

 . ال زبتلف يف الوظائف عن زاوية الدراسة

فهم من األشراؼ العلويُت ، والذين يقطنوف يف محاـ ورقة وىي  % 17,48أما نسبة    
كلم تقريبا وتعترب من أىم   47إحدى القرى التابعة إىل عسلة حيث ال تبعد عنها إال بنحو 

القرى السياحية يف والية النعامة بفضل مياىها ادلعدنية ومحامها ادلشهور الذي يقصده بعض 
صابُت بالروماتيـز أو داء ادلفاصل أو الربد بالثقافة العامية ، ويعد أىل ىذه القرية من ادلرضى ادل

أبناء موالي علي الشريف بن احلسن ... اجلد األوؿ للملوؾ احلاليُت بادلغرب األقصى ، ال 
يزالوف ؽللكوف بعض البساتُت يف تفيبللت وبصفة خاصة يف إقليم الفرقة ، ومع أوائل القرف 

ن ، كانت نواة الشرفة العلويُت يف اجلنوب الغريب تعد يف حوايل مائة وواحد ومخسُت العشري
( نسمة وىذه النواة اليت كانت تتكوف أساسا من غصن أوالد موالي اذلامشي الذي 151)

 .9ؿ الًتحيل واذلجرات ادلتتاليةأصبح ضعيفا نسبيا بسبب احلياة ادلضطربة من خبل
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فهم إما دخبلء ومع ذلك صرحوا بنسبهم إذ ىم يف الغالب  % 4,85أما ما تبقى من نسبة    
من ادلناطق اجملاورة ، أو ال دراية ذلم هبكذا أمور، وقد يكوف سبب االمتناع إحساس بالدونية من 
نسبو لذا ال ػلبذ أف يصرح بو لغَته فمثل ىذه األحاسيس كثَتة وعلى علم النفس االجتماعي 

 تفضح كثَت من األمور اخلفية وىي مهمة كل علم وكل حبث .أف يوليها عناية ىامة ، ألنو 

 يبين" النسب وقيمته عند القبيلة"  50جدول رقم - ب

 النسبة ادلئوية  العدد –التكرار النسب الشريف 
 %77,77 08 البكريوف 
 %87,70 80 العلويُت 

 %7,00 80 نسب آخر  
 881 888% 

 : الولي ومقامه في مجتمع الدراسة  -ج

 "صفات الولي"يبين  50جدول رقم

 النسبة ادلئوية  العدد –التكرار الصفات 
 %28,15 29 الربكة

 %39,81 41 الكرامة
 %32,74 33 التقوى 
 %177 173 اجملموع
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، فاألولياء يظلوف 10يس لسنوات ،إهنا حػالة دائمػةالواليػة ليست كالرئاسة عبء يتحملو الرئ   
أحياء حىت بعد أف زبتفي أجسادىم ، ىذه الفئة من األشخاص مقدسُت نسبيا ، غلري تبجيلهم 
ألهنم وعاء طاقة روحية :إهنم اجملذوبوف أي األشخاص الذين غلتذهبم األلق الصويف والذي يعتقد 

رمنغم ىم الناس بأهنم مسكونوف بالروح اإلذلي . إف ىؤالء األولياء الشعبيُت حسب عبارة د
الفقراء البسطاء األتقياء القادروف على اإلتياف باخلوارؽ ، ال ؽلكن تصنيفهم بأي حاؿ من 
األحواؿ مع اجملانُت  فاجملذوبوف خبلفا للمجانُت الذين يسكنهم جٍت  ، مبهور ومسحور باحلب 

م أي طقس اإلذلي جنونو لطيف وال يؤذي أحدا فهؤالء البسطاء العقوؿ الذين ال يقػاـ ذل
ػلاطػوف هبػالة مػن االحًتاـ ،فهم ؽللكوف قوة خفية ذبعلهم  يقوموف بأشياء غَت عادية ، ذلك أف 
القدسي ادلوجود فيهم ينتمي إىل ادلنطقة الوسطى ، ذات التوتر الطفيف نسبيا الذي ؽلكن 

 .11اب منو دوف إحلاؽ أذى بالدنيوياالقًت 

فة مجلة يقـو على الوالية قة التصوؼ وادلعر يقوؿ اذلجويري" اعلم أف قاعدة وأساس طري
،لقد بدأ الصوفية مناقشة مسالة الوالية منذ أواخر القرف التاسع اذلجري ، وىو الوقت وشيخها

، مث إف  12الكتب يف حقيقة الوالية الذي كتب فيو اخلراز وسهل التسًتي واحلكم الًتمذي أمهات
ة "، وينظر إليو دائما على اعتباره شخصا كلمة ويل كما ذكرنا ونزيد ىو "شخص لو حرمة خاص

غَت عادي أيضا لذا صلد تقريبا كل اجملتمعات اإلسبلمية ذلا اعتقاد يف الويل ، ألنو يعترب األحب 
واألقرب هلل سبحانو وتعاىل ،اصطفاه على كثَت شلن خلق ، ويعترب كذلك الويل كل من كاف دليل 

بياء وال بالرسل بل يتعلق بعباد متحمسُت دينيا ، أو قداستو ساطعا ، وىنا ال يتعلق األمر باألن
بتعبَت ميشو بلَت "متفوقوف دينيا " ،أنعم اهلل عليهم  بنعم خاصة ، ىذه النعم ستكسبهم زلبة 
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 % 28,15الناس وتقديرىم ، وغلػري توسلهم والسعي وراء بركاهتم وىو ما عربت عنو النسبة 
الدليل ادلادي على والية الشخص ، فشفاء ادلريض لدى رلتمع الدراسة الذي يرى يف الربكة 

وإصلاب ادلرأة العاقر لدى زيارتو أو الوقوؼ ببابو تعد إحدى الربكات ، شلا يعود عليو بالدعاية 
اجملانية خصوصا بُت األىل والعشَتة، ومن أىم ادلؤشرات ىو صلاح ىذه الدعاية فيصبح زواره 

وفقا لقراءتنا -قوسا نوضح فيو الفرؽ بُت الساحر والصاحل أكثر طبلبا للربكة ، وىنا نود أف نفتح 
وىو أف الصاحل يتدخل دائما باسم اهلل ، فتصرفو وإف كاف يشبو جدا قدرة  -فقط ادلتواضعة 

الساحر  غَت أهنا بركة من اهلل ، أما ما يصدر عنو من أعاجيب فليست البتة سحرا وإف توعلوا 
اليت ترى أهنا أىم إحدى  %39,81رب عنو النسبة ذلك بل ىي فضل من اهلل وكرامات ،تع

صفات الويل باإلضافة للربكة ، فقد تنسب كرامة بعينها إىل أكثر من ويل عاشوا يف أماكن 
متباعدة ، ويف اعتقادنا ال صلد كبَت إختبلؼ يف الفهم بُت الربكة والكرامة ، خاصة عند رلتمع 

الكرامة سواء عن قصد أو غَت  وقت يشَت إىلالدراسة فًتاه ػلدثك عن الربكة ، ويف نفس ال
،وىو  ادلعاين اليت زبتص هبا الكرامة، وكنا قد خصصنا يف فصل سابق نوعا من الوقوؼ يفقصد

ما غلعلنا نكتفي هبذا القدر من التحليل ،ألننا أماـ شيء نسمع عنو يف احلكايات واألثر الديٍت 
يل وىو شلا يعٍت أف الوصوؿ دلثل ىػذه ادلراتب ونادرا ما تصادؼ مثل ىذه األمور يف الوقت احلا

ؽلر عرب مراحل جادة لعل أعلها التقوى ، فالويل ال يكوف وليا وال يستحق الوالية وتوىب لو 
الكرامات أيضا إال إذا كاف متبعا لنبيو ومقتد بو يف طاعة اهلل عز وجل ، ومن ىنا استقرت النسبة 

دينية الكبَتة ،حيث ترى أنو من غَت ادلعقوؿ أف كداللة على قيمة ىذه القيمة ال  32,74%
يكوف ويل اهلل رجبل غَت تقيا وورعا ، فهو الصنف الذي ربدث عنو الًتمذي وىو يف نظره "ويل 
صدؽ اهلل" وحىت يصل أي إنساف إىل مرتبة الوالية أو ادلقاـ اجلليلبفضل اهلل عليو أف يقـو بكثَت 

الليل وغَتىا ،ومع ذلك يبقى كل ىذا منوط من اجملاىدات من صياـ واعتكاؼ وقياـ 
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باإلخبلص ، لذا سنحاوؿ أف ضللل ونستفيض يف ىذه ادلسألة بعد أف نعرض اجلدوؿ رقم  الذي 
يبُت أىم اجملاىدات األكثر شيوعا لدى ادلتصوفة واألولياء سواء من خبلؿ إطبلعهم أو مساعهم 

ىو ما غلعل ىذه اآلراء غَت قابلة للتعميم للقصص والسَت لؤلعبلـ والزىاد  يف نظر عينة البحث و 
يف نظرنا ألهنا ربتاج إىل دعم بعرض عدد البأس بو من سَت ىؤالء وىو ما مل نتمكن من اإلتياف 

 بو إال فيما اقتضتو ضرورة البحث وأملتو ظروفو .....

 "مؤشر المجاهدات "يبين 50جدول رقم

 النسبة ادلئوية  العدد –التكرار اجملاىدات 
 %29,13 37 الصياـ

 %26,21 27 قياـ الليل 
 %32,74 33 االعتكاؼ 

 %12,62 13 آخر 
 %177 173 اجملموع 

بالرغم من وجود تقارب يف النسب بُت اجملاىدات ، إال أف ىذا يعٍت تفضيل بعض      
العبادات على أخرى ، ىذا التفضيل ال غلب أف يفهم بسوء النية فهو ليس سبييزا يف حد ذاتو وال 
يعٍت ذبزئة الدين كما سيفهم البعض ، بل يدخل يف قدرة اإلنساف وربملو فهناؾ من يستطيع 

 يقدر على االعتكاؼ مثبل أو اجلهاد ، لذا نقر بأف ادلبتغى الصعب زلفوؼ بالعمل الصػـو وال
وربتاج أوؿ ما ربتاج إىل الديٍت ، وكل واحدة من ىذه العبادات )اجملاىدات( ذلا صعوبتها 

، فقلة قليلة من يواظبوف على الصـو ، ادلعروؼ بصـو األجر كاالثنُت واخلميس ، فكيف اإلؽلاف
ي ىو توقف إرادي د والعباد والنساؾ ، والصـو كما يتحدث عنو روجيو غارودبصياـ الزىا

، ويف نفس الوقت استدعاء اجلوع للحضور فينا كما لو كاف جوع شخص آخر لئليقاع احليايت
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، لذا جاءت النسبة 13يف انتزاعو من البؤس ومن ادلوتيف الذات غلب علينا اإلسهاـ 
 تؤىل وترقي الشخص العابد إىل ادلرتبة اليت ػللم هبا لًتى فيو أىم اجملاىدات اليت 29,16%

وىل ىناؾ أكثر من أف تصبح وليا من أولياء اهلل الذين ال خوؼ عليهم وال ىم ػلزوف ، لقد 
 قتلنا احلزف .

فًتى يف قياـ الليل مشقة عظيمة ، فهو سكينة من اهلل إىل البشر ،  %  26,21أما النسبة 
ف مشغوال بقضاء حوائجو الدنيوية واجلري وراء الكسب احلبلؿ فاإلنساف على طوؿ يومو يكو 

عن طريق العمل ، فَتجع يف ادلساء منهكا خارؽ القوى ال مطلب لو سوى الراحة واالسًتاحة 
من تبعث فيهم إرادة أخرى ويتهيؤوف لقياـ الليل نصفو أو قليل  من عناء النهار ، وىنا يظهر

العبادة والذكر والدعاء وتبلوة القرآف والصبلة ، ىذه األخَتة ، وقياـ الليل ال ؼلرج عن نطاؽ منو
ىي ادلشاركة الواعية من اإلنساف هبذا التسبيح باحلمد الذي يشد كل سللوؼ ضلو خالقو "ارجع 
إىل ذاتك لتجد كلو سلتصرا فيك" ، وإقباؿ الناس على ىذا النوع ىو مظهر جيد لئلخبلص ، إذ 

اؾ كما يقوؿ أحد ادلبحوثُت ، ىذا اإلقباؿ ىو إقباؿ على اهلل ، ال ؽلكن ألحد أف يطلع عليو سو 
، 14ؼ "الذي يعرؼ نفسو يعرؼ ربو " حيث يستطيع كل إنساف يف صميم ذاتو أف يلتقي اهلل

أو كما عرب اجلنيد "إف التصوؼ ىو أف اهلل غلعػلك سبػوت لدى نفسك أنت لتولد من جديد فيو 
 ىو ".

ىذا عن قياـ الليل ، والذي مل نرد اخلوض فيو كثَتا خشية أف ندخل يف أمور فقهية ىي 
،فهم يرونو دليل  % 32,24ليست ضمن مقصد حبثنا الدنيوي ، أما االعتكاؼ فمثلتو النسبة 

قاطع على تفرغ ىذا اإلنساف للعبادة والتوجو ضلو اهلل واالتكاؿ والتوكل عليو يف كل أمورىم ، 
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لقائمي الليل النهار كلو يفعلوف فيو ما يشاءوف ، فإف ادلعتكف يقضي كل وقتو يف فإف كاف 
الذكر والعبادة والصبلة والدعاء وتبلوة القرآف واإلطبلع على السنة الطاىرة ،فهو قد وىب نفسو 
لكل ىذا من اجل مرضاة اهلل وجائزة قد تكوف الوالية أو أعظم بكثَت ، وعادة ما يفعل ىذا من  

قضى يف حياتو وطرا من اللغو واللهو أو حلدوث شيء جلل يف حياتو كما حدث  كاف قد
 لبعض الصوفية الذي جاءت على أذكارىم كتب التاريخ والًتاجم والسَت .

فًتى أف ىناؾ رلاىدات أخرى ، وكذلك أمور أخرى  %12,69أما النسبة ادلتبقية وىي 
د يصطفي اهلل من عباده من يشاء كما قد ال تكوف ذلا عبلقة باجملاىدات مثل االصطفاء فق

حدث مع بعض ادلتصوفة قبل أف يصَت إىل ما عليو حيث كاف منهم قطاع الطرؽ واللصوص كما 
ىو الشأف بالنسبة للفضيل بن عياض والذي مل يعمل إال عمبل بسيطا وىو أف مسح الًتاب 

يبت ذكرنا لنحيينك حياة على آيات اهلل وعلقها لَتى يف منامو ىاتفا يقوؿ يف ما معناه كما ط
طيبة وىو ما استشهد بو بعض ادلبحوثُت ، الذين أضافوا قيما دينية ىي أيضا تدخل يف صلب 
اجملاىدات كالدعوة إىل اهلل ، واجلهاد يف سبيل اهلل ويف سبيل كلمة احلق والسعي يف حاجات 

 ره .النػاس والفقراء والصرب على الببلء وغَتىا شلا ال يتسع ادلقاـ إىل ذك

 الولي سيدي أحمد المجذوب األكثر مزارا :  -د

على الرغم من أف اجلد الرمزي مل يكن ساحرا أو عرافا بالضرورة ، فإنو كاف ينتمػي مع ذلك 
، ىل غلوز اقتباس ىذا الكبلـ 15ليت تتمتػع بامتيػازات القدسيإىل تلػك الفئة من الكائنػات ا

لذي ػلظى بو ىذا الويل لدى قبيلتو ، فبالنسبة بشكل ما ، ؽلكن إذا عرفنا مدى التقديس ا
و غالبا مستعدا للبعض يكوف والؤه الديٍت ىو زلور وجوده كلو ، فإظلا ىو يعيش من أجلو وى
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، يرجع ىذا كلو إىل مرجعية الثقافة اإلسبلمية دبا مازجها من معتقدات 16للموت من أجلو
ذلم يف طريق االعتقاد بادلتصوفة ، وىو  خارجة عن نطاؽ اإلسبلـ تدفع العامة ومن ال وعي ديٍت

ما عمق كذلك الوازع الغييب يف النفسية اجلزائرية ،ىذا اإلفراز التصويف كاف منذ عصر مبكر ، 
يت  وىو ما يطػلق عليو "ثقافة اخلارؽ" ،فقػد عاش األولياء سلطة ال تبارى ، بفضل دعواهتػم ال

 .17كانت ذبلب اخلَت وسبنع الشر

اد يكوف ىو السائد يف اجملتمعات الريفية باخلصوص ، والذي سبت دراستو ىذا االعتقاد يك
نقصد الريف واستخرجت أىم خصائصو كالعمل الفبلحي والرعوي والرابطة القرابية القوية ، 
والتدين الشعيب الذي ضلن بصدد احلديث عن شكل من أشكالو ، وال زاؿ رلتمع الدراسة يتميز 

قايف الديٍت الذي تتحكم عناصره يف رلاالت حياة أفراده ، ما خلق بالتمسك العميق دبوروثو الث
عندىم التشيع بقيمو واالحًتاـ كذلك لؤلعراؼ السائدة ، وبالتايل فمكانة األولياء وسلطتهم 
تبدو أهنا تابعة ألهنم أقلية ، أو باألحرى ؽلثلوف "مركزا ىاتفيا " ، فالويل الذي يكوف أكثر فعالية 

ديو عدد من األبناء ف ربل مشكلة خبلفتو ، ويساعد بعضهم لتأسيس مؤسسات وأكثر تأثَتا ول
جديدة يف أماكن أخرى ....، وذلك يكوف يف الغالب بطلب من القبائل اليت تطلب من ويل أف 

 .18صد بذلك إال تأسيس زاوية جديدةيبعث ذلم ابنا من أبنائو لتأسيس مؤسسة جديدة ال يق

ا ؽلثل ذلم الشيخ والويل سيدي امحد اجملذوب ، أمجع أغلبهم حينما سألنا مبحوثينا عن ماذ
على أنو قطب ، وشخصية روحانية عالية ، وويل صاحل من أصل بوبكري وقد مجع بُت نسبيُت 
فهو بوبكري من أبيو ، ومن األشراؼ من جهة أمو بنت سيدي عبد اجلبار ، ويبقى فوؽ كل 

النسب تزيدىم أكثر سبسكا بو وباحًتامو ، ناىيك إف  ىذا جدىم ادلعروفُت بو ، وىنا قرابة الدـ و 
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كاف عن مصدر ذكره الطيب وسَتتو العطرة ، ودليل ىذا ما يشَت إليو اجلدوؿ رقم  إىل أف نسبة 
تراه مهم جدا ، وىذا ال ػلتاج إىل التفكَت يف تفاسَت طادلا ػلمل يف رلملو تفسَتا  92,23%

ل صداىا فيو ،وىو أف نسبهم ؽلتد إليو وىو ما يؤكده واحدا قويا ترد باقي التفاسَت والتحالي
اجلدوؿ رقم دوظلا أف نشَت إليو بشرح معاد ، واإلنساف أكثر ما يكوف عزا وأنفة عندما يتمسك 
بقبيلتو ، لذلك بقيت ىذه العادة متأصلة منذ القدـ عند العرب يستشهد هبذا بالبيت الشعري 

 ادلشهور فيما معناه  :

 غزية أغزو وإف تعف أعف   غزية إف تغزو     وىل أنا إال من 

وكل ىذا يف الغالب مرجعو أوال إىل القرابة اليت ىي قاعدة الصب اخلاصة اليت سبثلها اجلماعة 
القبلية ، واليت تكوف متطابقة أحيانا للقرابة الدموية ، يساعد يف ذلك ماضي اجلد ادلشرؼ شلا 

 طبلقا بل بتاتا .غلعل عامل اخلجل من ذكر النسب غَت وارد إ

تاج منا  وىي نسبة قليلة مقارنة بالنسبة األوىل فًتاه شخص عادي والػل% 4,85أما نسبة 
، وىذا قد يكوف لو أسبابو إما ىؤالء ادلبحوثُت ىم من خارج كل ىذه اذلالة التقديسية

عناية دلثل القبيلة ويف ىذه احلالة يكوف جواهبم منطقي ألف األمر ال يعنيو أو أنو ال يويل كبَت 
ىذه األمور ، وىنا تكوف وجهة نظر ىؤالء بريئة حبكم الئلنتماء  وىو ما ؽلكن أف ينطبػق 

،  78، وعليو ولتقارب التحليل سنورد ىنا اجلدوؿ رقم % 2,92إىل حػد بعيد على النسبة 
،والذي ال ؼلرج عن كونو دعما للجدوؿ السابق الذكر أي   79وادلصاحب باجلدوؿ رقم 

 رقم اجلدوؿ 
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 "يبين" مكانة الولي الصالح سيدي احمد المجذوب 50جدول رقم

 النسبة ادلئوية  العدد –التكرار ادلكانة 
 %92,23 95 مهم جدا 

 %74,85 75 شخص عادي 
 %72,92 73 آخر 

 %177 173 اجملموع
 "تواصل النسب "الذي يدعم ويبين  50جدول رقم 

 النسبة ادلئوية   العدد -التكرار   تواصل النسب 
 %99,72 172 نعم
 %77,98 71 ال 

 %177 173 اجملموع 
الذي يثبت مدى تعلقهم بالشيخ وذريتو  17ودوف تعليق كثَت وربليل نورد اجلدوؿ رقم 

 حيث يزار قربه بصفة متكررة ولآلف رغم ما ينهونو عنو وػلاربونو بعض الدعاة.

 "زيارة الضريح "يبين  01جدول رقم

 السبة ادلئوية  العدد –التكرار الضريح زيارة
 %19,42 27 يوميا 

 %28,15 29 أسبوعيا 
 %27,39 21 شهريا

 %29,13 37 مومسيا 
 %72,91 73 آخر 

 %177 173 اجملموع
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ريبا بغض النظر عن فًتات الزيارة ،فإف فعل الزيارة أو طقس الزيارة موجود ،وىذا ليس غ   
 ، وىو ما تؤكده العديد من الدراسات اليت أصلزت يف ىذا ادلوضوعآخروال مقتصرا على ويل دوف 

، فزيارة األضرحة شلارسة دينية مًتسخة يف معظم اجملتمعات سواء انثربولوجيا أو سوسيولوجيا
اإلسبلمية خصوصا اجملتمعات ادلغاربية على الرغم من اخلطاب الديٍت اجلديد ادلناوئ ذلا ، ويعمل 

مسَتوف ىم من أحفػاد الويل الذين ينظر إليهم باحًتاـ ويكسبوف بعضا على حراسة األضرحة 
زي من ادلاؿ عن طريق ما يعرؼ ب"الزيارة " يف ثقافتنا الشعبية كل ىذا فقط من الرأمساؿ الرم

، فوفاهتم منذ زمن طويل ال تعٍت أهنم قد نسوا ، ألف أضرحتهم ومقاماهتم موجودة 19لؤلولياء
ألضرحة تشكل أماكن للذاكرة ، مغلقة على نفسها لكل ذلا ىويتها ، وإذا  دائما للتذكَت هبم ، فا

، 20ادلاضيكانت ذبلب كثَتا من الناس فهي رلػاؿ لبنػاء احلاضر أكثػر من كوهنا أماكػن إلحياء 
فالسكاف األصليوف يعطوف مكانة قدسية لسيدي أمحد اجملذوب ومن مث يتوارثها أبناؤه مهما كاف 

ومهما كانت مدة زيارة األفراد لضرػلو ، فهي داللة على عدـ نسياف  وضعهم االجتماعي ،
، كلها تؤكد على  % 19,42و %27,39و %28,15و  % 29,13جدىم ، فالنسب 

أنو لآلف ػلظى بالزيارة سواء للتربؾ أو لطلب ما أو من باب الوفاء واالعًتاؼ باجلميل ،كل 
 من خارج عسلة وقد يكوف ىذا الوافد أصبل حسب غايتو ونيتو ، وأحيانا يأيت إىل زيارتو حىت

ابن ادلنطقة ولكنو رحل عنها منذ زمن أو من األماكن اجملاورة أو لرِؤية ما ، أو عن طريق معارؼ 
أو شيء آخر ، أما فيما ؼلص نظرة الناس إىل ذريتو فتحظى باالحًتاـ والتقدير ، زادىم ىذا 

قباؿ للضيوؼ والزائرين خاصة يف مومسهم االحًتاـ ما يعرؼ عنهم من كـر وجود وحسن است
السنوي الذي مل يتخل عنو ولو مرة على حسب ما نذكر وعلى حسب ما يذكره ادلبحوثوف فهو 
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تراث من األجداد لؤلحفاد ، ػلتاج إىل محاية واستمرارية وىي ادلهمة اليت تبدو ناجحة حلد اآلف 
ادلسخ يف أسوأ احلاالت ، ويعد ىذا من جيل ال يكف عن اهتامو بأنو ضيع ىويتو وعادتو أو ب

ادلوسم موعدىم السنوي لبللتقاء ، بعد أف فرقتهم مشاغل احلياة وظروفها ، وعلى اجلميع أف 
يساىم يف صلاح ىذه التظاىرة ألهنا باتت سبثل أحد أبرز صومعتهم وصومعة قبيلتهم  ناىيك عن 

 مجع التربعات اليت ذبمع من طرؼ أصحاب اخلَت .

 "سلوك زائر الضريح "يبين 11جدول رقم

 النسبة ادلئوية   العدد –التكرار سلوؾ زائر الضريح
 %43,69 45 يصلوف )يدعوف(
 %22,33 23 يعلقوف شيء ما 

 %24,27 25 يتربعوف 
 %79,71 17 آخر

 %177 173 اجملموع 
 

البد أف يرافق زائر الضريح سلوؾ ما ، فكما يعمد زائر ادللعب دلشاىدة مقابلةيف كرة القدـ    
، وىذا الرقص أو إطبلؽ األلعاب النارية إىل ازباذ سلوؾ قد يتمثل يف اذلتاؼ أو التصفيق أو

 همليس مقتصرا على فعل ما وإظلا جل األفعاؿ ال بد أف تتخذ معٌت بفضل سلوؾ الفاعل وبو يف
، وأكثر ما يفعلو زائر الضريح ا سقنا ىذا ادلثاؿ لنمهد لفكرتنا، وإظلايتيانو هبذا السلوؾ دوف غَته

لتعرب عن قيمة ىذا  %43,69عاء مثبل ذلذا جاءت النسبة ىو الصبلة دبختلف أشكاذلا كالد
نا السلوؾ الذي ىو مخ العبادة ، وىو أوؿ ما يفعلو زائر الضريح كما يف ادلقابر حيث أفادت

مبلحظتنا بأف جل الذين يذىبوف مع موكب اجلنازة للدفن ينصرفوف إىل قبور ذويهم للدعاء 
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عليهم وقراءة القرآف ، وقلة قليلة ما يقوموف بعملية الدفن ربت التكبَت والتهليل ، فكيف يكوف 
األمر عند ضريح مؤسس القبيلة وكل من ىو زائر يف الغالب منها ، أما من يعلقوف شيء ما 

يدخل %22,33ي ترجع إىل العادة وبتعليقو يبدي زلبتو ، ىذه الرمزية اليت تعرب عنها النسبة فه
ضمنها الطواؼ بالقرب ، كنوع من االعًتاؼ ،أما الشيء الذي يعلق فهو ليس بقيمة كبَتة ولكن 
الغرض منو طلب الربكة والغرض اخلاص من أجل الزيارة كشفاء ادلريض أو صلاح الولد يف 

أو من اجل الذرية وىكذا تتعدد األغراض ويبقى ادلزار واحد ، أما عندما نأيت للتربع  دراستها
فهذا شيء درجت عليو أغلب األسر اجلزائرية البسيطة وىي عادة تعطى للحارس أو البواب أو 
غَته شلن يقـو على صيانة الضريح ، وىي ليست ملزمة لزائرىا بقدر ما تكوف عن طواعية 

ضو يكوف سعيدا ومستعدا ألف يبذؿ ادلاؿ كرما لفرحتو ، فهو يقوؿ مثبل لقد ،فالذي يتحقق غر 
ترددت على الطبيب و خسرت أمواال ولكٍت مل أشفى ودبجرد أف زرت الضريح الفبلين أو 
سيدي عبلف ربسنت حايل وغَتىا ،إننا ىنا ال نتكلم إال شلا استطعنا أف صلمعو من معطيات 

، ىذه التربعات من  %24,27يصرح بو ،لذا جاءت النسبة  من مبحوثينا أو شلا نبلحظو أو
شأهنا أف تعُت على االحتفالية ادلومسية ادلعروفة بالوعدة ، اليت ىي دبثابة معلم شليز جلل الشعوب 
ادلغاربية ، مع اختبلؼ مسمياهتا من الزردة إىل الركب إىل ادلوسم ،وقد يكوف أحسن تعبَت 

و "العادة ادلتجسدة " ، أي الشيء الذي يسكننا من الداخل ، سوسيولوجي ىو تعبَت بيار بوردي
والذي ال ؽلكننا التخلص منو بسهولة ، وعملية ادلساعلة والتربع من شأهنا اإلبقاء واستمرارية ىذا 
احلدث االحتفايل أو العادة ، وىو دبثابة ضامن ثقايف لفاعل اجتماعي ىو القبيلة يف وجوده 

ويتو ادلقاومة للتغَتات والتحوالت ، والوعدة كجزء من ادلمارسات اليت واستمراره ويف ارتباطو هب
تطبع على تدين ىذا اجملتمع احمللي )العرش( كما يقوؿ بذلك الباحث بوومشة اذلادي يف معرض 
حديثو عن ظاىرة الوعدةبسبدو ، ادلوسومة ب"الوعدة التمثل وادلمارسة " ، ىذا ما غلعلنا نضع 
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"سلطة العادة وجربوت  –طبعا إف صح ىذا الوصف منا –ية يف نطاؽ ىذه الظاىرة االحتفال
ـ أصبحت تنظم وعدة سيدي أمحد اجملذوب بداية كل شهر  1974االنضباط "، فمنذ 

فبلحي )األسبوع األوؿ من شهر أكتوبر( ، بطريقة أكثر تنظيما من ذي قبل حيث كانت تتم 
ا أورده بعض الباحثُت كحيثالةادليلود قبل ىذا التاريخ بشكل عفوي وتفتقد للنظاـ حبسب م

وحبسب أيضا ما ػلكيو كبار السن أو ما ػلفظو األجياؿ احلاضرة عنهم ، ومنو كاف أحد 
األسباب يف إنشاء الزاوية ، ىذه األخَتة أصبحت مكانا يلتقي فيو أعياف القبيلة واألعراش 

كل خيمة من كل شرػلة من   للبحث يف القضايا ادلتعلقة بادلنطقة ، ويف بدايتها كانت ربضر
عروؼ شرائح أوالد سيدي امحد اجملذوب قرب ضريح سيدي التومي أحد أبنائو لتقـو بادل

وادلودة والتسامح  ، ومن بُت الوصايا اليت تركها ىذا الويل بعد موتو التعاوف االجتماعيوالوعدة
، وتعطى أعلية كبَتة للشيخ الذي يشرؼ عليها ، فالكل يعود إليو يف كل صغَتة 21بُت أبنائو

وكبَتة وال يقطع أمر من دوف علمو أو مشورتو ، ىذه السلطة ملكتو إياىا القبيلة حىت ال ربدث 
الفوضى وال ػلس السائحوف إليها باالنزعاج ، لذلك جاء اجلدوؿ رقم   يصب يف فحوى ىذه 

ا عنها للتو ، فبعد معرفتنا للمكانة اليت ػلوزىا أردنا من خبلؿ سؤالنا عن الفكرة اليت ربدثن
سلوكو أثناء تويل ىذه ادلهمة الدورية اليت ال تقتصر على شخص بعينو ، رأت النسبة 

يف  –بأف سلوكو مقبوؿ وال يوجد ما يشينو والدليل أننا مل نلحظ أي تقصَت   83,57%
يف إستقباؿ الوافدين وكذلك مل نسمع على طيلة مدار  -حدود مبلحظتنا وحديثنا مع بعضهم 

الوعدات السابقة نشوب أي خبلؼ وال نزاع ، ودلا نسمع عن فرقة كبَتة وال حىت صغَتة ، بل 
بالعكس غلد فيها السائح كل ادلتع من فروسية يف اخليل وقصائد ادللحوف خاصة من الشعراء 

لوف ذلم حلق ػلكوف فيها القصص واألساطَت الشعبيُت أو من يعرفوف بادلداحُت الذين يشك
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ويطعموهنا دبصل الدين واألخبلؽ اإلسبلمية من خبلؿ إستشهادهتم من أجل كسب أكرب عدد 
من اجلمهور ، كما ال يفوهتم عبلوة على أسلوب التشويق التنكيت بسرد قصص قد تكوف 

ه يزيد يف أسهمو واقعية أو مصائب حدثت لو من قبيل شر البلية ما يضحك ، كل ىذا وغَت 
ادلالية وادلعنوية ، ودبجرد أف يأسر قلوب مستمعيو فيكوف قد وضع لنفسو مكانا داخل ىذه 
االحتفالية واليت ردبا يصبح مدمنا على حضورىا كل عاـ ، فالكثَت من ىؤالء وجد لو شهرة يف 

طقة كسوؽ ادلنطقة ، شلا سيتيح لو فرصا أخرى تتمثل يف حضور أشهر األسواؽ الشعبية للمن
ادلشرية والنعامة والعُت الصفراء وبن عمار وغَتىا اليت غلد فيها مجهوره يف انتظاره لسماع 

 حكاياتو وقصصو ونكتو .

، وبالرغم من أهنحدث دنيوي إال أف تشهده االحتفالية، وىو حدث أكربىذا جانب بسيط شلا 
ضاء اجلغرايف زلاط بنوع من ، ما غلعل من ىذا الفض الصبغة الدينية ربلى هبا قدؽلاىناؾ بع

القداسة ، وتكاد تكوف ىذه السياحة من ضمن السياحات الدينية، وسنلمح بعض مظاىره يف 
هناية احلفل دبا يعرؼ بادلعروؼ وىو الذكر وقراءة الفاربة والدعاء ، وبقاء أىل القبيلة من حل  

، وقد يعقد فيو القراف كل النزاعات واخلبلفات ورد ادلظامل ومساعدة من ىو حباجة إىل ذلك 
طلبا للتربؾ بادلكاف ، أما من رأى بأف سلوؾ الشيخ ادلكلف غَت مقبوؿ فهي ما تعرب عنو النسبة 

، فتعود للحكمة القائلةّ رضا الناس غاية ال تدرؾ "، وما من كماؿ على وجو  13,59%
، إذ يكوف البسيطة ، فالتقصَت يبقى يف نظر البعض جليا خاصة شلن ىم على اتصاؿ دائم 

احلكم بناء على ادلقارنة بُت وعدة األعواـ ادلاضية والوعدة احلالية ، أو لغرض يف نفس صاحبو 
فهي مل تعلق على   % 72,91أحب أف يبقيو سرا حفاظا على روح االحتفالية ، أما النسبة 

 السلوؾ دبا أنو ال يعنيو األمر برمتو .
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 "سلوك شيخ الزاوية "يبين  11جدول رقم 

 النسبة ادلئوية  العدد -التكرار   سلوؾ شيخ الزاوية 
 %83,57 86 مقبوؿ 

 %13,59 14 غَت مقبوؿ 
 %72,91 73 آخر 

 %177 173 اجملموع
 

سنخصها بنوع من  كنا قػػػد اشرنا إىل مسألة التداوؿ على سلطة مشيخة الزوايا ، وىا ضلن    
، ىذه السلطة التنظيمية والتنفيذية، ففي كل عامُت تتوىل شرػلة أو عرش من اجملاذبة التفصيل

وعليو غلب علينا اإلشارة إىل أف أبناء سيدي أمحد اجملذوب وأحفاده ) األفخاذ( ىم على 
 النحو التايل :

 سيدي سليماف بن اجملذوب جد فرقة أوالد سيدي حلسُت. -1

 رقة أوالد سيدي حلسن .سيدي الساسي بن اجملذوب جد ف-2

مقراف ،سيدي العنًتي وسيدي سيدي التومي بن اجملذوب وأبناؤه ىم : سيدي زلمد -3
، وىؤالء الثبلثة أحفادىم أوالد سيدي مقراف ، أما االبن الرابع لسيدي التومي فهو سيدي بوزار

 :ذ ادلكونة للقبيلة وتتوزع كاآليتولنوار وترجع لو كامل بقية الفرؽ واألفخا

 سيدي أمحد بن بولنوار وأبناؤىم أوالد سيدي زلمد-

 أوالد سيدي بالشيخ -

 أوالد سيدي بوبكر -
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 أوالد سيدي ادلاحي -

 أوالد سيدي بن عيسى -

دلهتمُت بتاريخ ادلنطقة ىذا ىو التصنيف الذي جاء على ذكره الباحث حيثالةادليلود أحد ا 
، وىو على فكرة ينتمي إليها قلبا وقالبا كما يقولوف ، وفق نشرية زللية كاف قد نشرىا يف والقبيلة

 ـ. 1994سنة 

وحبكم ادلنصب ادلخوؿ للزاوية ، فإف من مهاـ الشيخ اجلديد أو ادلستخلف أو التداويل  
اط الرئيسية ىي التحضَت للوعدة واإلشراؼ عليها من أوذلا إىل آخرىا ما غلربه على االنضب

وااللتزاـ يف شىت سلوكياتو ، وبذؿ اجلهد وعدـ إذخاره حيث يكوف أوؿ ادلساعلُت ىو وعائلتو 
وعرشو أي تقصَت يرجع على العرش يف صومعتو ، ب  اإلضافة إىل القياـ على أمور الزاوية حبيث 

م تبقى مفتوحة أماـ كل عابري السبيل أو الضيوؼ واحملتاجُت ويعمل على خدمتهم من توفَت ذل
األكل والشرب واألغطية واألفرشة وكل ما ػلتاجونو يف حدود استطاعتو تعينو يف ذلك عشَتتو ، 
اليت تشًتؾ معو يف ىذه ادلهاـ اليت تكوف قد تولتها عندما أهنى العرش السابق مهمتو ومهامو 

لة أف وسلم ذلا مفاتيح الزاوية يف حلظات انتهاء الوعدة ، ىذه األخَتة ال يسمح ألحد من القبي
يتخلف عنها ، ففيها ذبدد العهود وربل النزاعات وتقضى ادلصاحل ، وغلمع الرأي ، وتوصل 
األرحاـ لتعيش ىذه القبيلة يف جو من احملبة والود يغمراهنا طيلة تلك ادلدة خصوصا ، متمتعُت 

م بأجواء الفروسية  والنظم واحلكايات ، وتذكر تارؼلهم وتاريخ أجدادىم والتنكيت مع بعضه
وغَتىا من األمور اليت ال سبنحها لئلنساف إال تلك اللحظات احلميمية ، وتسمح الفروسية 
للفرساف من ترويض خيوذلم ، والعيش يف نوع من النستالوجيا ، اليت ما انفكت تغادر أذىاهنم 
وال سليلتهم ، ولنشكل يف هناية ادلطاؼ ىذه ادلدة سياحة ثقافيػة واجتماعية ودينية عل  رأي 

 لباحث عبد الغٍت منديب  يف معرض كتابو الدين واجملتمع .ا
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أما فيما ؼلص ما ىو متعلق بالويل وسبب تفضيل رلتمع الدراسة لو ، وسر تعلقهم بو ، 
وضعنا بعض ادلؤشرات حىت يتسٌت لنا معرفة أي من ىذه ادلؤشرات ػلظى بالقابلية ، مع العلم 

تبطت ارتباطا شديدا بالفكر الصويف ، الذي عد يف أننا ربدثنا عنها وعن ما تعنيو كمفاىيم ار 
اعتزالية ذو مسة إنسحابية ، كأحد أظلاط احلياة  وقت من األوقات وبشكل ما كإسًتاتيجية

األخرى الذي ػلاوؿ أف يقًتب من االطلراط االجتماعي الذي يكوف ادلرء مرغما عليو ، معلبل 
ىت وإف كاف أحيانا شلا ىو من مستعصيات فيو تعامبلتو عرب ظلاذج من العبلقات األخرى ، ح

ادلعرفة ،ىذه األخَتة اليت نكوف يف الغالب ببل معٌت أو وجودىا مشوش بالنسبة للذي مل يعرفو 
وخاصة إذا كاف من التصورات اليت غلب أف تفهم على ضوء التصرفات ، ومنو صلد الناس منذ 

 ػلبوف من ينتقدىا ، إف ىذا الكبلـ البداية يتعصبوف دلعتقداهتم ادلوروثة وعادهتم ، وىم ال
ادلستطرد ما ىو إال التذكَت بأننا ندو يف فلك التصوؼ العملي ال النظري ، الذي يقصد بو رصد 
تصورات األفراد وسبثبلهتم الدينية ضلو األولياء ، لذا يكوف ادلعيار باإلضافة إىل ادلؤشرات اليت 

رجل الصاحل يف رلموعة ادلمارسات االجتماعية ذكرناىا عن التصور الديٍت أو الروحي ذلذا ال
ادللموسة ، وعليو تبقى الربكة من الكلمات اليت تفهم يف سياقها ، وإف كانت يف نظر البعض من 

 كما يبينها  % 21,35أساليب األسطرة نقوؿ ىذا بتحفظ ، ومنو كانت النسبة 
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 "مؤشر التفضيل "يبين 11دول رقمج

 النسبة ادلئوية العدد  -كرار  الت الويل ومؤشر التفضيل
 %21,35 22 الربكة

 %22,33 23 الكرامة
 %24,27 25 التقوى 

 %37,17 31 السَتة العلمية 
 %71,95  72 آخر

 %177 173 اجملموع
 

تعرب عن من يعتقدوف بأف الويل دوف بركة ال ؼلتلف عن اإلنساف العادة ، فهي دبثابة قوة    
روحية من ؽللكها فإهنا طريقو إىل الوالية وىي سره اإلذلي الذي غلب أف ػلفظو وال يطلع عليو إال 

يسعفها  من ىو مقرب إىل قلبو من مريديو حىت ؽلكن تداولو يف قادـ األياـ لدى األجياؿ اليت مل
تأيت  -تقريبا-احلظ يف عيش مثل ىذه التجارب اليت أصبحت نادرة ، ويف نفس ادلعٌت والداللة

تعتقد أف  %22,33الكرامة لتؤكد على قمتها داخل النسق ادلفاىيمي للفكر نفسو ، فالنسبة 
ىو بالضرورة وىي من أحد األدلة على الوالية و  -رلازا–الويل بكراماتو ىو دبثابة األنبياء دبعجزاهتم

فهي رأت يف سَتتو  %37,17، أما النسبة  %24,27رجل تقي ورع تدعن ىذا النسبة 
العلمية أحد أىم الوالية ، وأف تكوف عادلا ليس من السهل وال شلن يدرؾ ىكذا ، فهو ػلتاج إىل 
جهاد ورلاىدات والتخلق بأخبلؽ الدين ، خاصة وضلن نقصد حبديثنا بشكل ما العلم اللدين ، 

ال ؽلكن أف يكوف ويل جاىل بأمور الدين ألف أساس ىذه ادلرتبة ىو االعتقاد اليقيٍت يف الدين و 
دبا احتوى وحوا ، وعليو ال ؽلكن أي إنساف أف يصل إىل قلوب الناس إذا ما مل يكن ؽللك شيء 
ما ليس بالضرورة شيئا خارقا ، قد يكوف ىذا الشيء بسيط جدا ، فلما سئل الغزايل ذات مرة  
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يف ؽلكن لئلنساف أف يتحلى باخللق احلسن أجاب بالتمرين ، دبعٌت إذا ما أردت أف ربصل ك
على خلق الصرب فعليك أف تتمرف عليو ، وإذا أردت أف ربصل على الكـر فعليك اإلنفاؽ فبل 
يكوف الكـر باإلمساؾ والشح ، وىو نفس الشيء بالنسبة للوالية أو ادلشيخة ، فبل بد من أف 

بنفس الدرجة ليسوا  -مثبل-ق وىذا ال يكوف إال بالتعلم والعلم ، فالذين يؤمنوف تسلك الطري
بنفس درجة التقوى ، واألصل يأيت قبل الفروع ، لذا صلد األكثر ذكرا يف أولياء ادلنطقة سيدي 
أمحد اجملذوب ، ومن بعده أبناؤه ، ويف أبائو صلد من ىو مفضل أكثر من غَته كسيدي التومي ، 

صية ذلا من الذكر الطيب بصيب كبَت ، خلد ذلك بأف كاف صاحب مبادرة أصبحت ىذه الشخ
مع مرور الوقت أحد األبنية االجتماعية والدينية والثقافية يف عسلة ، وشلارسة دبعٌت ما ادلعروؼ أو 
الوعدة اليت أصبحت من بعده باقية ، وكذا تأسيس الزاوية اليت دلا سألنا مبحوثينا عن سبب 

كاف شيخها الذي عرؼ بالصبلح والتقوى على الرغم   % 38,83وجدنا أف النسبة االنتماء 
من أنو مل يًتؾ من ادلؤلفات الكثَت وال حىت عرؼ عنو كرامات كثَتة إال ما جئنا على ضوء 
حديثنا عن سَتتو ، حىت أحفاده الذين حبثوا يف سَتتو مل غلدوا من ىذه الكرامات غَت شيء 

باحث عبد العزيز رأمساؿ وكذا بعض األساتذة األفاضل شلن تسٌت ذلم قليل وىذا ما يذكره ال
احلديث عن ىذا ادلوضوع سواء قبل اخلوض يف غمار ىذا البحث أو أثناء تناولنا إياه ، وىناؾ 
من يذىب بعيدا أف الشيخ مل يًتؾ وردا وال ذكرا خاصا بو ، وىذا يف حلقيقة مدعاة للبحث يف 

الت ذكرا طيبا وعرؼ شهرة ال سيما يف ادلنطقة اجلنوب غربية ، خبايا ىذه الشخصية اليت ن
وخصوصا يف والية النعامة والذي يكوف للوعدة اليت تقاـ بامسو سببا رئيسا يف انتشار صيتو ، 

 والنسبة اليت ذكرت كما يبينها اجلدوؿ التايل :
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 "سبب االنتماء "يبين 11جدول رقم

 النسبة ادلئوية  العدد -التكرار   سبب  االنتماء 
 %32,74 33 سَتة الزاوية 

 %38,83 47 شيخها 
 %18,45 19 لقرهبا منك 

 %74,85 75 لتعاليمها 
 %75,83 76 آخر 

 %177 173 اجملموع 
أف سَتهتا ىي من األسباب اليت جعلتهم ينتموف إليها بغض  %32,74يف حُت ترى النسبة    

النظر عن ما ربملو كلمة السَتة ، سواء كانت أثناء حرب التحرير واليت جئنا على ذكرىا ، أو  
كـر أىلها حبيث عرفت باإلطعاـ واإليواء أكثر من أي شيء آخر أضف إىل ذلك مدى تفانيها 

لى األقل ينكر ما سبثلو الوعدة من شهرة ذلم وذلا ، ولو يف خدمة زائرىا ، وال أحد من أىلها ع
أنو بدا جديا يفكر بعض طلبتها الدينية يف إنشاء زاوية سلصصة للتدريس وحفظ القرآف بعد أف 
زبلت عن ىذه الوظيفة التعليمية والًتبوية ، وتورطها يف ما يعرؼ بادلهرجاف وىو وإف كاف غَت 

عوف من أف تضاؼ إليها مهاـ أخرى ، خاصة إذا كػانت ىذه مذمـو من قبلهم إال أهنم ال ؽلان
ادلهاـ شلا ذكرنا فهي تدخل يف الفائدة الشخصية اليت تعم عليهم وعلى أبنائهم ، وكذلك من 
باب الوفاء ينتموف ذلا ، أما مسألة قرهبا منهم فهو أحد األسباب خاصة إذا علمنا أف كل ما  

تسٌت للفرد من إعطاء جهده ووقتو لذويو وألىلو ، وىو ما كاف الشيء ادلراد قريبا مكانيا كلما 
 74,85، أما النسبتُت ادلتبقيتُت وعلا على التوايل  %18,45عربت عنو النسبة 

فجاءت غَت زلددة وسلتلفة يف آرائها ، ومرتبكة يف أجوبتها خاصة إذا ما علمنا  %75,83و%
بأف ىناؾ ال توجد تعاليم بالقدر الذي يكوف معروفا ومشهورا إال فيما ؼلص بإعطاء الصورة 
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احلسنة للقبيلة واحلرص على موروثاهتا التارؼلية ، وردبا يكوف عدـ االىتماـ أصبل بكل ما ػلدث 
 لة سواء انتماء لتيار ديٍت جدي أو ما شابو.داخل القبي

أما لدى سؤالنا عن كراماتو فيما تتمثل ، وكنا قد وضعنا أىم ىذه ادلؤشرات ادلتعارؼ عليها 
يف مثل ىذه األوساط االجتماعية ليس يف اجلنوب الغريب للجزائر بل كذلك ادلغرب ، وىي تقريبا 

غريب عبد الغٍت منديب يف حبثو ادليداين الذي نفس ادلؤشرات اليت جاء على ذكرىا الباحث ادل
أجراه جملتمع دكالة أين وجد أربعة أسباب ذبعل من ضريح الويل مزار وىي طلب الشفاء من 
ادلرض أو ربط العهود أو االستخارة والتظلم أو السياحة الدينية ،  وكذا رلتمع دراستنا الذي 

الويل من أجل نقل تظلماهتم وعلومهم أكثر  يعتقد يف وساطة األولياء فهم يفضلوف الذىاب إىل
من أف يذىبوا إىل احلاكم وىو وإف كاف يدخل ضمن األجوبة اليت نسوقها إال أنو يطرح إشكالية  
كفيلة بأف تفتح رلاال آخر لبحوث أخرى ، نعود للنسبة اليت رأت يف كرامة الويل يف شفاء 

ؿ رقم   )أنظر أدناه ( ، يزيد ىا كم يبينها اجلدو   %38,84ادلرضى واليت جاءت مقدرة ب 
االعتقاد ذبربة الزائرين وتناقلهم دلثل ىذه األمور ، وىي يف احلقيقة من األمور ادلمارستية اليت مل 
يكف عن اإلتياف هبا يف ظل ما تعرفو األدوية من عدـ النجاعة ، وكذا اليأس الذي يصيب أىل 

وضلن إذ نعلل ىذا فإننا ال ؽلكن بأي حاؿ من ادلريض ما غلعلهم يقبلوف على مثل ىذه األمور ، 
األحواؿ إال أخذ كبلـ مبحوثينا باجلدية اليت يقتضيها البحث ،أما من رأى بأف حالتو ادلالية 

، إف اكتفاءنا  % 29,92تغَتت دبجرد قيامو بالزيارة وىو يعتقدىا من كراماتو فهي النسبة 
فكَت أغلبية الناس ، ويف شيء آخر تركنا نوعا من هبذين السببُت يف رأينا يرجع إىل سطوهتا على ت
حددت فيو مقاصد أخرى كاإلصلاب  %32,74احلرية يف األجوبة وىو ما عربتو عنو النسبة 

 وادلساعدة على ربقيق مطالب كتعلم األبناء وغَتىا .
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 "نوع الكرامات "يبين 10جدول رقم

 دلئوية النسبة ا العدد -التكرار   نوع كرامات أولياء ادلنطقة
 %38,74 47 شفاء ادلرضى

 %29,92 37 الغٌت وحفظ الرزؽ
 %32,74 33 آخر

 %177 173 اجملموع
 

يف  ومع ذلك تبقى النسب معربة بشكل ما بارتباط الناس باألولياء وىو ما قالو غيلنر 
دراساتو وأحباثو  "من احملتمل أنو مل يوجد بلد مسلم ارتبط فيو الناس كلية باألولياء الصاحلُت 

، ويف نفس الوقت مل يكن ىناؾ أي بلد احلاؿ يف جزائر القرف التاسع عشرالريفُت مثلما كاف 
َت من  ، لعل غيلنر يقصد يف الشطر األخ22ُت بعنف مثلما فعلت اجلزائر"ناىض األولياء الصاحل

كبلمو فًتيت اإلصبلح الديٍت الذي جاء مع عبد احلميد بن باديس والشيخ البشَت اإلبراىيمي 
ولفيف من علماء مجعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت الذين حاربوا ىذه األفكار اليت يف نظرىم ال 

غية إبقائهم سبت صلة إىل تعاليم الدين احلنيف ، وألنو شلن ساىم يف صنعو الغرب االستعماري ب
يف جهلهم وزبلفهم ألف تعلمهم والرجوع إىل دينهم سيضيع عنهم أىدافهم ، فهذا االستسبلـ 
يف نظر اجلمعية لؤلولياء نوع من التخذير واخلضوع ألفكار ال ؽلكنها أف تكوف صحيحة وال أف 

 تساىم يف النهوض باألمة من جديد بعد طوؿ سبات ومعاناة .

دوف شك فًتة االنفتاح الدؽلقراطي ألوؿ مرة يف جزائر االستقبلؿ ، أما الفًتة الثانية فهي 
الغرض منو البحث عن الشرعية الشعبية بدؿ الشرعية الثورية وكم كانت تسَت األمور بشكل 

                                                           
22

 19-18ص  2عبد العزيز رأمساؿ   نفس ادلرجع ج -
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متسارع ، وعلى ضلو مفاجئ فازت اجلبهة اإلسبلمية لئلنقاذ ، توقع مل يكن يف حسباف السلطة 
سياسية ىي ليست من اختصاص حبثنا ، نعود لبلنعكاسات آنذاؾ ، وحىت ال طلوض يف أمور 

اليت خلفتها ىذه احلركة الدينية اجلديدة ، اليت ما ىي إال امتداد للفكر اإلصبلحي الديٍت ، ففي 
ىذا الوقت أعلنت احلرب على األولياء ودمرت القباب وتعرض زائريها للزجر والضرب وردبا حىت 

اء ، ردبا ىذا ما قصده غيلنر يف مقولتو وحىت إف مل يقصد فهي القتل ، وسرت فكرة زلاربة األولي
جزء شلا حدث بالفعل يف ىاتُت الفًتتُت ،وىو ما جعل الدولة تتفطن لدور الزوايا كرجل إنقاذ 

 من فكر بدا ذلا دخيبل عن اجملتمع اجلزائري .

رباوؿ أف تسهم   ىذه ادلؤسسة )الزوايا( اليت يبدو أهنا مل تكتفي دبساعلاتو األفقية فراحت
كذلك يف اذباه آخر وىو االذباه العمودي ، أو أهنا أرغمت على أداء دور فيو  لتمثل فيما 
مثلت أيضا من إنقاذ قوة دفع ورفض لعاملي اليأس والتوتر ال على مستوى ادلمارسة بل حىت 
الفكر ،وعليو يكوف ىذا ادلركز يكوف قد قاـ بدور ثقايف وحضاري كذلك ، وليست ىذه 
احلاالت اليت أتينا على ذكرىا يف معرض حبثنا إال غيض من فيض ادلواقف اإلنسانية واحلياتية ، 
فالتصورات الكربى اليت ػلملها الناس يف وجودىم  توجد بالضرورة يف ثنايا التفاصيل اليومية 

ة ، فعبلقة الناس برهبم ال تنكشف عن نفسها إال يف إطار وبواسطة العبلققعهم االجتماعيلوا
،وما سلتلف الطقوس وادلمارسات الدينية وغَت الدينية إال تعبَتات 23اليت يقيمها الناس فيما بينهم

ثقافية متميزة ، ونعيد مهما كانت حىت يف الواقع الذي يفضل فيو الناس أف ػلملوا مظادلهم 
َت من وشكواىم لؤلولياء على أف يعرضوىا أماـ القضاء أو حىت أماـ ادلسؤولُت ، تعرب ىي وكث

 ادلمارسات عن سبب وراء ظاىرة ما ، ىكذا دائما ربدثنا السوسيولوجيا .
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 االستنتاجات العـامة :

إلػى أي حد ساعلت ىذه الدراسة عن زاوية سيدي أمحد اجملذوب يف إعطاء فرصة للتعريف 
ة ثقافية ،وكنموذج ؽلكن أف نقيس عليػو بعض الزوايا ، بصفتها مؤسس هبا ، وبأصوذلا السوسيو

مرافقها ونشاطها اليومي من مؤسسات التنشئة الدينية والقيمية واالجتماعية كذلك ، ذلا 
، كيفما كانت بداياهتا حىت ولو كمكاف غلتمع فيو الناس أو بعضهم حوؿ شيخ عامل وادلومسي

بالدين ، يتداخل فيها ما ىو روحي دبا ىو اجتماعي ، وما ىو ديٍت دبا ىو سياسي ، فيقبل 
و حبا أو بسلطة العادة ، ويدبر عليها أناس آخروف ظنا منهم بالبلفائدهتا ، ويتحفظ الناس علي

منها ما تبقى من الناس لشيء ما ، كشفت عنو بعض الدراسة ما استطاع باحثها غَت متهاوف 
وال متخاذؿ ، فقضاياىا متعددة أو إف صح تعبَتنا عديدة ومشاكلها يف توالد وتكاثف من 

 ا من أسئلة تنتظر كذلك البحث .خبلؿ ما يطرح حوذل

ليبقى أىم مرتكز دلؤسسة الزوايا مرتكزا دينيا صرفا ، وفيو ال ؽلكن أ ف نغفل عن جوانب 
أخرى ثقافية واجتماعية وردبا حىت سياسية ، ىذه األخَتة ال تستغٍت يف عادلها عن أية مؤسسة 
مهما كاف حجمها ، كما ال ؽلكن أف نغفل أيضا عن اإلطار القبلي ، الذي ربدث عنو غيلنر 

طي أعلية قصوى للمؤسسة ادلرابطية كما يسميها يف احلفاظ على توازف القبيلة وضماف وفيو يع
السَت العادي للحياة فيها وىو ما دلسناه يف دراسة قبيلة اجملاذبة بفضل وجود ىذه الزاوية بغض 
النظر عن نقص ىياكلها ومؤ طريها ، وعلى حسب ما يذكر زلمد ضريف بأف القبيلة كانت 

سلمُت وحدىم ذلم احلق يف امتبلؾ األرض ، وبأف قبيلة ما يتم بوصفها بكوهنا غَت تدرؾ أف " ادل
مسلمة سبنح جلَتاهنا مربرا القتساـ أراضيها ، ولذلك فإف كل قبيلة كانت تسعى إىل الظهور 
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د كبَت من الزوايا إف أمكن دبظػهر اإلسبلـ ، وكانت وسيلتػها إىل ذلك "الزاوية "أو إنشاء عد
 .24"ذلك

ى الرغم شلا يبدو أف الظاىرة القبلية من الظػواىر اليت ىجرىا البحث االجتماعي يف فعل
ادلرحلة الراىنة ، إال أف دراسة ظواىر أخرى ىي من صلبػها كالزوايا ال زالت مشدودة إليها 
البحوث ، يف ظل ما يدعوه االختصاصيوف يف علم االجتماع اضطراب ادلفاىيم حيث ال تفتأ 

أنية والتحليل ادلعمق يرصد فبلحة ببل فبلحُت ، وحضريوف بدوف مدف ، وزوايػا بدوف ادلتابعة ادلت
مريدين أو لنقل وتصوؼ بدوف متصوفة وغَتىا من األمور ، انفبلت مل ؽلنع من عودة ادلنسي من 
الذاكرة ، إذ ال يزاؿ الفرد رغم تغَت وضعيتو يف التعليم والعمل وادلكانة االجتماعية زلكوما 

،وىذه اجلماعة ذلا نسقها ومنظومتها الفكرية والثقافية اليت تتكفل هبا 25اجلماعة األوليةبسلطة 
 دوما.

وعليو فالثقػافة دبا تتمنو من أفكػار دينية ال يسوغ أف تعد علما يتعلمػو اإلنساف ، بل ىي 
لو من رلتمع الدراسة رفض ثقافتو ، و  -تقريبا–زليط ػليط بو وإطار يتحرؾ داخلو ، فبل أحد 

أبدى بعضهم نوعا من االمتعاض ، فهو امتعاض زبلف وحسرة على إقامة رلتمع مثايل أو قريبا 
منو ، وىو مطمح غَت سلجل ، والرواية اليت تعرب عن نفسها ال مربر لتفكيكها ونسجها بأسلوب 

ائم آخر كما يقوؿ أصحاب األدب  ومع ىذا تبقى الثقافة أيػ ثقافة بوصفها مركبا رمزيا يف تغَت د
على الرغم من االتفاؽ احلاصل على ادلؤسسات وادلفردات ادلهيكلة ذلا ، معتمدة  يف اذباىاهتا 
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على الرموز ادلتبادلة للفهم والتفاىم ، وال يعٍت التفاىم ىنا نوع الوعي ادلطلق جبميع جوانب 
 .26الرموز

بعض جوانبو  قد يبدو للبعض أف موضوع الزوايا من ادلوضوعات السهلة ، وىو و إف كاف يف
يبدو كذلك ، إال أنو كأي موضوع حبث لو أبعاده ادلختلفة وادلمتدة يف الزماف وادلكاف ، فهي من 
ادلواضيع ذات الصبغة الدينية ، واليت ربتوي على جانبُت ، ظاىري يتمثل يف تلك ادلمارسات 

صعبة ادلناؿ ، ومل والطقس والشعائر ، وباطٍت سبثلو النزعة الروحية الصوفية اليت أصبحت اليـو 
، واليت تعد من بُت أدوار 27 من األحياف بصفة غَت منتظمةيبق منها إال عدد زلدود يتم يف كثَت

الزوايا اآلف ولو بشكل مستدرؾ ىي احلفاظ واإلبقاء على الروابط الروحية اليت على ما يبدو 
الدينية تشكل عندىا أوذلا  باتت رىينة وجود الزوايا أو الطريقة يف حياة اجلماعة ، وهبذه الرابطة

قاعدة االنتماء الواسع إىل اجملتمع الشامل ، ويف مقابل ىذا تصبح احلياة االجتماعية خاضعة 
 بشكل ما للطبيعة الروحية .

صرح أحد شيوخ الطرؽ الصوفية ، وىو الشيخ خالد بن تونس أحد رؤساء الطريقة العبلوية 
ية حىت ولو كاف ملحدا ، فالزاوية ىي بيت اهلل "أف كل إنسػاف لو احلق أف يذىب إىل الزاو 

وضعت لكل ادلخلوقات ، ال ؽلكن أف نقوؿ ألي أحد يقصد الزاوية أنك لست من حزيب أو 
لست من طرقيت أو أنك لست من ديٍت "، ىذه ادلؤسسة ادلفتوحة أو بتعبَت أدؽ اجملتمع ادلفتوح 

، -يف كتابو ادلعنوف بالصيغة نفسهاؿ بوبر ال نقصد بادلعٌت الذي ذىب إليو كار –يبقى لو أعداؤه 
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ومنو قد يصدؽ يف ىذه احلالة أننا كلما تعمقنا يف التفاصيل أصبحنا ال نعرؼ شيئا زلددا على 
 .28ه يف كثَت من الدراسات الدينيةوجو اخلصوص  واحلػاؿ قد تكوف ىذ

بإطعاـ الطعاـ  لنعد إىل زاوية سيدي أمحد اجملذوب ، فلقد اشتهرت ىذه الزاوية بصفة عامة
للوافدين ولعابري السبيل وادلعدمُت على السواء ، بل إف أعلية ما يطعم هبا يدؿ فعبل على أعليتها 
بالنسبة دلا سواىا من مؤسسات ، يزيدىا وىجا وتألقا معروفها السنوي "الوعدة" أو الركب أو 

واجلود" ، فهي مناسبة كما ادلوسم ، لتعدد األمساء كيفما شاءت طادلا أف ادلعٌت ىو ىو " الكـر 
تناولتها الدراسة ووقفت عندىا ذبمع شتات ما بعثره احلراؾ االجتماعي األفقي والعمودي ألفراد 
القبيلة ، ومن خبلذلا يتجدد مجع من ينتسبوف إىل ىذا اجلد الواحد سواء كاف حقيقا أو وعليا ، 

ىل رمز دلركزية الوحدة االجتماعية ، وحىت وإف فقد مفهـو اجلد األسطوري دعائمو إال أنو يتحوؿ إ
واليت غلمع فيها الريفي باحلضري ، وادلتدين بغَت ادلتدين ، والرجاؿ والنساء ، كلهم ربت سلطة 
واألعياف والشيوخ الذين يتمتعوف بالربكة والدعاء ادلستجاب والذين ؽللكوف نفوذا روحيا ورمزيا 

 .29يها ، واألضرحة اليت ىم سدنتهاإل من خبلؿ الزوايا اليت يشرفوف عليها أو ينتموف

وبدوف تصنيفات نتحدث عن القبيلة الدينية ، أو ما يعرؼ بالقبيلة الزاوية ، –ربديدا –إننا 
أين ؽلارس فيها ضوابط على أفرادىا ، والذي ال يعد حباؿ من األحواؿ مسا بكرامتهم أو حطا 

الذي ؼلضع لو الفرد ضمن زليطو من شخصيتهم ، بقدر ما يدخل يف النهج الًتبوي التعليمي 
ويف دائرتو العشائرية ، وكأننا نتكلم عن تنشئة القبيلة ألفرادىا ، وىو ما غلعل من جهة أخرى 
ارتباطهم بادلكاف رليش بالعواطف ، إف ىذا يذكرنا بتسِاؿ أركوف : باسم ماذا ، وباسم من يقبل 
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 -حبسب استناد أركوف  –شيوإنساف ما أف يقدـ الطاعة إلنساف آخر ؟ غليب مارسيل غو 
ب"مديونية ادلعٌت "  أي أنٍت أقبل بإطاعة ذلك الشخص الذي يشع رغبيت يف التوصل إىل معٌت 

 .30اخلية ذاتية وليس إلكراه خارجيمليء  وبالتايل أف أطيعو طبعا لضرورة د

ذكره لذا ليس غريبا ، أف يُظهر أفراد القبيلة احًتامهم لشيخهم ووليهم ، ويظلوف يرددوف 
الطيب ، فلواله دلا كانت قبيلة اجملاذبة قد ذاع صيتها ، فكم من القبائل اجملاورة خامد ذكرىا 
لآلف ، أضف إىل ذلك إنشاؤىم لزاوية خاصة هبم  باالعتماد على معطيات توفرت يف شيخها 
وىو األصل الشريف ) النسب الصريح وقد جئنا على ذكره يف معرض الدراسة ( ،ويف القبيلة 

ليت كانت قوية بتبلمحها كما ال ؽلكن أف ننسى عامل الربكة والكرامة ، والقاعدة تقوؿ بقدر ما ا
يكوف العطاء يكوف التجاوب  وىي مل تبخل عليهم بكل ما ملكتو كمؤسسة وكسلطة رمزية 
وروحية ، فزاد اعتقادىم بكرامات أوليائها الصاحلُت من نسلو ، وىذا دلسناه جلو استنادا إىل 

 اسة ادليدانية .الدر 

إف ما شد رلتمع الدراسة إىل الزوايا ، وىو ما شدنا أيضا شيئاف أوذلما فكر الزوايا كوهنا 
ساعلت بقسط كبَت يف احملافظة على اذلوية اإلسبلمية )الدين واللغة ( يف وقت كاف قد بدأ 

يبلت مل تتح االستعمار يرسي قواعده ، ولو عن طريق علـو كاألنثربولوجيا بتوفَت شروط وتسه
لباحثُت سابقا ، من أجل خدمة غرض ما ، فبل غرابة أف يتهم ىذا العلم ويوصف بالعلم 
االستعماري يف فًتة ما ويف ظل ىذه الظروؼ ما كاف غلب على الزوايا غَت تركيزىا على حفظ 

، القرآف واحلديث الشريف من خبلؿ األذكار ، والفقو بواسطة ادلتوف الفقهية كمنت ابن عاشر 
 ويف اللغة العربية منت ألفية مالك واألجرومية كعلـو أساسية وأولية .
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وثانيهما ادلقاومة والثورة ، حيث مل تًتدد ولو للحظة عن دعػم كل مقاومة شعبية ، ىذه 
ادلقاومة اليت مل تكن ساكنة يوما ، ومنذ بدايتها أخذت طابعا ثوريا وعصيانا سبرديا ، مل زبلف 

عدـ االستقرار للمستعمر ، وألف ىذه ادلقاومة ربتاج إىل زعيم ورمز وكاريزما وراءىا إال العنف و 
ومواصفات زلددة ، وىو ما توفر يف أغلب ادلقاومات الشعبية اجلزائرية ، منهم األمَت عبد القادر 
وادلقراين واحلداد ، والشيخ بوعمامة وأوالد سيدي الشيخ وغَتىم ، فلقد كانت الزوايا إحدى نواة 

ادلقاومات ومنطلق تكوين شيوخها الذين ينتموف إىل فكرىا بطريقة أو بأخرى وزاوية  أغلب
سيدي أمحد اجملذوب مل تشذ عن ىذا ومل تكن بدعا يف التاريخ اجلزائري ، وإظلا سارت منذ 
البداية على طريق ادلقاومة ، وساعلت يف الثورة حيث كانت مركزيتها يف عسلة وما ػليط هبا ، 

ألوؿ ادلؤسس النطبلؽ الكفاح ادلسلح لعرش اجملاذبة عقد يف مقر الزاوية ، وكنا جئنا واالجتماع ا
الثورة ، ناؿ أغلبهم شرؼ على عبلقتها دبقاومة الشيخ بوعمامة ، وجل أفرادىا التحقوا ب

 .الشهادة

مث إف الباحث قد تستهويو يف رلتمع قبلي أنواع من النشاطات االجتماعية ، مثل تلك اليت 
اليت يكوف قصر يف –يف االحتفاالت الدينية أو ادلومسية ، ويف أثناء تناولو ذلذه الظواىر ربدث 

أف يتخلص من ضغط اللحظة التارؼلية اليت  –إعطائها حيزىا العلمي والبحثي يف الدراسة 
يعيشها ، لقد كانت النواة األوىل لوعدة سيدي أمحد اجملذوب بفضل ابنو األكرب سيدي التومي 

ذكرى وفاة والو كل عاـ حىت صارت موعدا ال ؼللفو أحدا  من اجملاذبة مكانا سوى ، إحياء ل
وىي مناسبة تأخذ بعدا اجتماعيا وصوفيا كذلك الرتباط وليها بالطريقة اليوسفية وىي إحدى 

 الطرؽ الشاذلية .

ت ولئن كاف من النادر وجود عبلقات بُت الزوايا ، والذي قد ػلدث فقط أو تقريبا يف حاال
منها انتماءعلا لطريقة صوفية واحدة ، ومنو يسمح حيازة على ما يعرؼ باسم السر )الورد( ذلذه 



 عرض جداول الدراسة وحتليلها  الفصل السادس

251 
 

الطريقة ادلشًتكة من أف يساىم يف توطيد الصلة والتكامل بينهما ، وزاوية سيدي أمحد اجملذوب 
سر من الزوايا اليت اختارت أو فضلت أف تكوف تابعة لطريقة صوفية شاذلية ، حيث صلد يف ال

الشاذيل تفرع اثنتا عشرة طريقة ، مازالت ربافظ على العبلقة فيما بينها بفضل ارتباط بالشرعية 
 ووحدة السر ، شلا أكسبها االستمرارية فهي خاصة تشًتؾ فيها عدد من الزوايا احمللية واجلهوية .

إف ما واجهتو الزاوية بصفتها مؤسسة دينية واجتماعية من صعوبات ، وكذلك من 
 -لكنها ال تستطيع–طات أيا كانت جعلػها تبدو وكػأهنا يف تقهقػر وتراجع وتدىػور رباوؿ ضغو 

أف تنفيو أو تنفي ذاهتا ، ولئن كانت بعض الزوايا تعلل ىذا بأسباب متعددة ، لعل أعلها اضلسار 
أدوارىا ، وإحساسها بأف دورىا الديٍت والتعليمي قد بدأ يسلب منها ، فإف زاوية كما زاوية 
سيدي أمحد ادلػجذوب مل يصبها من ىذا اخلطب شيئا كثَتا ، ومل تتضرر على ضلو ما ، ألهنا 
شهرهتا ومعرفة أىلها والناس ذلا يدخل ضمن الزوايا اليت عرفت باإليواء واإلطعاـ وادلساعدات 

طياتو على وإحياء ادلوسم الوعدة ، ولو أننا وقفنا بادلبلحظة أثناء قيامنا ببحثنا ادليداين يف مجع مع
نوع من التأسف واحلسرة على غياب الدور التعليمي والديٍت الذي يبدو زلتشما يف نظرىم 
مقارنة بزوايا أخرى رغم اإلمكانيات اليت قد يوفرىا أفراد ىذه القبيلة ، ىذه احلسرة نبهت بعض 

ي يبدو لغػاية  من أئمة ادلساجد الذين ىم من أبنائها يف التفكَت جبدية يف استدراؾ ىذا األمر الذ
كتػابة ىذه األسطر أمنية ، لتجيب عنها أحباث أخرى يف قابل األياـ ، لتوازي وتكمل الزاوية 
األـ ليظل ذكرىا خالدا ابد اآلبدين ، كما ىو الشأف بالنسبة لوليو الصاحل وىذا كاف ويكوف عرب 

ن عظمة ىؤالء السلف رلموعة من ادلمارسات ادللموسة ، دلنازلة احلياة ادلستقبلية ألف شيئا م
األفذاذ ال يزاؿ يبلمس أرواحنا ، ويعيش أيضا ضمن وجداننا ، فؤلصل واحد وإف تعددت 

 الفروع وتنوعت ،وتبقى السلسلة مًتابطة احللقات بالرغم من كل الظروؼ .
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ولئلنصاؼ ، فعلى الرغم من أف الكثَت شلا ىو موجود يف الدراسة إال أف البعض منو قد 
ات سابقة ، اليت تدين ذلا دراستنا زلاولة يف امتدادىا ذلم أف تكوف أضافت ما ىو تبلور يف دراس

مهم بنظر باحثها ، واستطاعت أف تتناوؿ جوانب مل تتناوذلا الدراسات السابقة معًتفة بعدـ 
التعمق واالستفاضة ، مكتفية يف حلظات من طرح أسئلة وتعليق أمنيات ، لتبقى كل شلارسة يف 

وجيا ذات مغزى إمجاعي كشفنا عن بعضو ، وكل شلارسة إنسانية خاصة إذا كانت نظر السوسيول
مجاعية هتدؼ إىل شيء ما كما يقوؿ بذلك كازنوؼ ، والزاوية قبل أف تكزف بركة وشفاعة ىي 
أمر دنيوي واضح ادلعامل ، ضرورة إسبلمية نعم ، لكنها مل سبثل على األقل يف بدايتها إسبلما 

 الكولونيالية . السوسيولوجيا بربريا كما صورهتا

وكمؤسسة استطاعت أف ربافظ على تواصل األفراد واجلماعات ، وأف تكوف أيضا دبثابة 
ادلتنفس الثقايف ذلم والديٍت أيضا ، ىذه األمور وغَتىا ىي من نتائج الدراسة اليت توصلنا إليها ، 

بلورة أضف إليها ما ؽلثلو األولياء يف رلتمعات البادية وقبائلها ، وىي اليت تعترب اجملاؿ اخلصب ل
ونشاط الزوايا والصلحاء وبدوف اجلغرافية البشرية ال ؽلكن أف نفهم على ضلو واضح ومتكامل 
وشامل اجلغرافية الدينية والثقافية ، فنحن حينما أردنا البحث عن األصوؿ السوسيو الثقافية 

جتماعي للزوايا مل نقصد أف نذىب على ضلو ما إىل علمية الزوايا بل رصد لواقعها الثقايف واال
داخل أصل الدين والتصوؼ باخلصوص ، ومنو وقفنا عن غَت قصد منا عند بعض اجلوانب 

 األخرى اليت ربتاج ىي أيضا للبحث .

ويف األخَت لقد حاولنا يف ىذه الدراسة استكشاؼ الزوايا يف اجلنوب الغريب للجزائر ، 
مكتفُت كنموذج بزاوية سيدي امحد اجملذوب ، فازبذنا منطقة عسلة رلاال مكانيا للدراسة ، 
 ومهدنا كثَتا ذلذه الدراسة ، باف أبرزنا زلتويات الثقافة ووقفنا كثَتا عند مفهـو الديػن ونظرياتو

وكل أشكالو من األرتوذسكي إىل اإلصبلحي ، انتهاء بالشعيب يف تصوفو وطرقو الصوفية وزواياه 
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وأعطيناىا حيزا من البحث خصوصا نظريا من خبلؿ مجع أكرب قدر من ادلعطيات عنهم ، كما 
  ربدثنا عن الدين اإلسبلمي يف رلملو ، ووقفنا بالتحديد فيما عزز بو من الطرؽ الصوفية والزوايا

كبٌت أساسية يف إسبلـ شعيب  أمدىا بالشرعية يف ظلو ، وما استمراريتها إال منو ىو ، فبل ريب 
إذف أف تكوف أصوؿ الزوايا أصػػوال دينية ربمل أبعاد سياسية تارة وتارة أخرى اجتماعية وثقافية  

 كذلك .

و أثناء دراستنا ، وكما بدت سعادتنا كبَتة بانتهاء ىذا البحث ، تراءت لنا ما قصرنا يف تناول
عند رلتمع الدراسة بادلعرفة العميقة بو سواء تارؼليا أو اجتماعيا أو أسريا ،   -مثبل –فلم نقف 

ولو أف –واقتصرنا على زاوية واحدة كنموذج يف حُت يغص اجلنوب الغريب للجزائر بزوايا كثَتة 
ذبعلنا نقـو بأنفسنا بالبحث ذلذا أسبابنا الشخصية اليت منعتنا من القياـ بذلك وىي نفسها مل 

كما غلب أف نعًتؼ بادلتعة الفكرية اليت منحها   –ادليداين مكتفُت بفرقة ال يسعٍت إال شكرىا 
إيانا ىذا البحث بالرغم من نقائصو اليت جئنا على ذكر بعضها ، وستكوف دبثابة درسا ال ؽلكن 

خرى ، مع نوع من األمل أف ذبد نسيانو والذي ستعرفنا مناقشة األساتذة األفاضل بنقائصها األ
 عندىم استحسانا وقبوال .
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 الخـــــــاتمــــة:

يقاؿ أف الباحث يزيد علمو وىو يبحث ، حىت إذا ما قارب منو على االنتهاء وجد نفسو يف    
 ويقوؿ ىاكسلي  –يف البدء  –ضوء معارؼ جديدة ، حلت زلل رلاىيل اليت كانت حتيط بو 

"من مآسي العلم أف الفرضيات احللوة تقتلها احلقػائق ادلرة " ، بالنسبة للشق األوؿ من الكالـ 
صحيح ألنو شيء وقفنا عنده ودلسناه ، خاصة وحنن ندرس ما ينتمي إىل فئة "العجيب" ، 

نتجو صعدا يف التاريخ ، جتلى ذلك عندما خضنا يف إحدى  -يف بعض ادلرات–حيث كنا 
اإلسالمي ذي اخلصائص ادلتعددة كالًتقي األخالقي والعرفاف الذوقي ادلباشر ، جوانب التصوؼ 

 والطمأنينة الرمزية يف التعبري وغريىا .

تستنجد بالتصوؼ والزوايا ، ألهنا تقـو على الوسطية واالعتداؿ  -اليـو–فاحلاجة باتت    
عدؿ اجلرمية كمؤشر قوي ، والبساطة وثقافة التسامح الذي بدأ يفقدىا اجملتمع ، ولننظر إىل م

ناىيك عن مظاىر العنف األخرى ادلتعددة واليت يكوف يف الغالب سببها تافو كما حيدث يف 
ادلالعب الرياضية وغريىا ،حاجة إذف ىدفها السعي من أجل التالقي واالئتالؼ ونبذ اخلالؼ ، 

.... 

نفسو أماـ مرجع وىو ما إف قراءة الفصوؿ ادلكونة ذلذه الدراسة ، تسمح للطالب أف جيد    
ىم األفكار اليت تناولت الثقػافة، ، لنجمع أع يف دائرة حبثنا النظري باخلصوص، وحنن نوسأردناه

كما أف النتائج وادلعطيات اليت  ،الدين، التصوؼ، الطرؽ الصوفية، الزوايا، وكلنا عـز وجد
رين من ، وقد تدخل ضمن متدا الوحيتوصلنا إليها من خالؿ الدراسة ال تعترب يف حد ذاهتا ىدفن

ا ، وفق اختياراتنها قدر ادلستطاع أف نلتـز منهجيا، واليت حاولنا فيمتارين البحوث االجتماعية
، واليت تدخل شئنا أـ أبينا ضمن مسؤوليتنا، ويف احلقيقة مل وطريقتنا يف تناوؿ ىذه الدراسة

نت تتيحو لنا ظروفنا، نقصد بعد يفقدنا لذة البحث ويعكر علينا صفاؤه إال قصر الزمن الذي كا
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االنتهاء من العمل اإلداري وااللتزاـ األسري وما أرىقها من التزامات ، وحنن إذ نقوؿ ىذا  
      !. ينتابنا العجب كيف أهنينا ىذه الدراسة

ـ ، ولوال االلتزاعة الفكرية خالؿ إجناز ىذا البحثلقد أحسسنا بالرغم من كل ىذا بادلت   
، ومع ذلك ينتابنا شعور مرضي اجتاه حبثنا بالرغم من النقائص اليت ا متنينا أف ينتهياألكادميي دل

جئنا على ذكرىا يف االستنتاجات العامة ، ومهما سيعًتيو من نقد ومناقشة وىي عادة كل 
 البحوث األكادميية أو حقها، بل وواجب علمي مقدس ألنو كما ال يبدأ أي موضوع علمي من

، وال ميكنو بأي حاؿ من األحواؿ لمي واحد أف يصل إىل درجة الكماؿبحث ع، ال ميكن لفراغ
 أف يعلو عن النقد.

مث إف دراسة زاوية بعينها كزاوية سيدي أمحد اجملذوب مثال من شأهنا أف تقدـ لنا منوذجا    
، فما عرفتو وتعرفو الزوايا من حظ وافر بالدراسة لزاوية يف إحدى مفاىيمها الواسعةمصغرا ل

والتحليل يف العديد من التخصصات، خاصة الدراسات األنثربولوجية واالجتماعية من شأنو 
كاف أيضا أف يساعد على تقريب وجهات النظر حوذلا رغم اختالؼ تناوذلا، ىذا التحليل وإف  

سلوكا ثقافيا مشًتكا ، ووفق ىذا السلوؾ  ، فإنو يرصد لنا كذلكينطبق على مجاعة دينية معينة
وجودىا ، اليت استمدهتا عملت الزاوية على إدماج القبيلة يف اجملتمع العاـ وإضفاء الشرعية على 

و كذلك أحد أصوذلا ، ىذا األخري وإف كاف بديهي أف يكوف قاعدهتا األساسية، فهمن الشرع
طريقة معروفة يف التصوؼ ال تعًتؼ بادلػادية  ، ويتمثل ىذا أيضا يف تبنيها مبادئالسوسيوثقافية

وال األمور الدنيوية، أمل يقل أبو حيػاف التوحيدي "الصويف ىو ذلك اإلنساف الكبري الذي 
  ".يتخطى احلدود اليت رمستها للنوع البشري ماديتو
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   .6441، 3ط ،بريكت
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 6ط ،لبناف، دار عطية للنشر، نافذة على اإلسالـ ترمجة صباح اجلهيم، زلمدأركوف  (32
6441.     
  ،عبد اذلادم أبو ريدة ترمجة زلمد، احلضػارة اإلسػالمية يف القرف الرابع اذلجرم، آدـ متز (33

 .5ط ،دار الكتاب العريب ، بريكت،اجمللد الثاين
دراسة،  من القرف الثالث إىل السابع اذلجرم ركة التواصلية يف اخلطاب الصويفاحل، آمنة بلعلى (34

 . 2001، منشورات إرباد الكتاب العرب دمشق، 
ترمجة زلمد إمساعيل السيد ، األبعاد الصوفية يف اإلسالـ كتاريخ التصوؼ، شيمل آنا مارم (35

 .2002 ،1ط، منشورات اجلمل ،أدلانيا ، قطبكرضا حامد
 .   2118، كزارة الثقافة ،اجلزائر، ادلقاكمة الشعبية، إبراىيم مياسي (36
بين سنوس يف النصف األكؿ من القرف  ،إدموند ديستاف كزلمد بن سراج حاجي (37

 . 2111 لثقافة،كزارة ا ،اجلزائر، ترمجة زلمد محداكم ، العشرين
، دار اإلماـ اجملدد للنشر كالتوزيع، القاىرة، ظهري دراسات يف التصوؼ ،إحساف اذلي (38
                                                       .2115، 1ط
 .1978 ،2ط ،الكويت ،ككالة ادلطبوعات ،تاريخ التصوؼ اإلسالمي، بدكم عبد الرمحن (39
 ،قد مس للنشر كالتوزيع شركة، ترمجة ثائر أديب، اجلماعات ادلتخيلة، بندكت أندرسن (40

 . 2009أيلوؿ ، 1ط  ،سوريا
 ،كأكلياؤىا الصاحلوف يف ادلأثور الشفاىي كادلناقب كاألخبار احمللية قصور قورارا، بليل رشيد (41

  .     2118 ،ادلركز الوطين للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ ،اجلزائر ،ترمجة عبد احلميد بورايو

ترمجة عبد  ،-دراسة يف مناىج العلـو االجتماعية-عقم ادلذىب التارخيي ، بوبر كارؿ (42
 .    1959 ،مصر ،رؼدار ادلعا، احلميد صربة
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 1ط ،اجلزائر ،دار القدس العريب وؼ يف بالد ادلغرب العريب،التص بودكاية بلحيا، (43
2119    . 

 .  8002، تونس، دار اجلنوب للنشر ،اإلنساف يف اإلسالـ، بوحديبة عبد الوىاب (44
مركز دراسات ، بريكت، سوسيولوجيا القبيلة يف ادلغرب العريب، بوطالب زلمد جنيب (45

 . 2112يونيو ، 1ط، العربية الوحدة
مجعية العلماء ادلسلمني اجلزائريني كعالقتها باحلركػات اجلػزائرية ، بوصفصاؼ عبد الكرمي (46

 .  2119 ،1ط ،اجلزائر ،دار مداد، األخػرل دراسة تارخيية كأيػديولوجية مقارنة
 ،اجلزائر ،السبيلدار ، اجلزء األكؿ ،دراسة كصفية ربليلية التصوؼ يف اجلزائر، بوعتو بشري (47

2013. 
 ،اجلزائر، دار السبيل، اجلزء الثاين ،التصوؼ يف اجلزائر دراسة كصفية ربليلية بوعتو بشري، (48

2013. 
  ،دار توبقاؿ للنشر ،ادلغرب ،ترمجة عبد السالـ بن عبد العايل ،الرمز كالسلطة ،كرديو بيار (49
 .2117 ،3ط

منشورات بونو للبحث  ،اجلزائر، ادلعاصرالرمز الصويف يف الشعر العريب ، بوسقطة السعيد (51
  .2118، 2ط ،كالدراسات

اذليئة ادلصرية العامة ، ترمجة أمحد األىواين، العلم كالدين يف الفلسفة ادلعاصرة ،بوترك إميل (51
  .1973، 1ط ،القاىرة ،للكتاب
، دار ىومة، اجلزائر، ترمجة زلمد ادلعراجي، اجلزائر أرض عقيدة كثقافة، بوشامة كماؿ (52

2007. 
 ،1ط ،بريكت ،دار الطػليعة للطػباعة كالنػشر ،إسػالـ ادلتػصوفة، بن الطػيب  زلمد (53

2117 . 
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 .8004، دار احلكمة، اجلزائر، ادلدخل إىل التصوؼ اإلسالمي ،بن بريكة زلمد (55
مساجد مدينة اجلزائر كزكاياىا كأضرحتها يف العهد العثماين من ، مصطفى بن محوش (55

 .2117 ،اجلزائر ،دار األمة ،لكس كالوثائق العثمانية خالؿ سلطط ديفو
كىجيوغرافية اجلنوب الغريب للجزائر   تاريخ سرية البوبكرية اجلزء األكؿ ،بن عمارة خليفة (56

 .2112 ،2ط ،كىراف ،مكتبة جودم مسعود ،ترمجة زلمد قندسي ،16-15-14القرف 
 ،اجلزء الثاين ،ة للعادةسيدم الشيخ شخصية خارق سرية البوبكرية ،بن عمارة خليفة (57

 .   2111  ،كىراف، مكتبة جودم مسعود ،ترمجة بوداكد عمري
كتاب النسب الشريف متبوعا بشرفة اجلنوب الغريب ترمجة بوداكد   ،بن عمارة خليفة (58
 . 2119  ،اجلزائر – كىراف ،مكتبة جودم مسعود  ،عمري
دار ، ترمجة بوداكد عمػري، تاريخ اجلنوب الغريب اجلزائرم األعلى، بن عمارة خليفة (59

 .  2113 ،اجلزائر ،القدس
 .     2004، دار األديب ،اجلزائر، الطرؽ الصوفية يف اجلزائر السنية، بن شهرة ادلهدم (61
النبذة يف تاريخ توات من القرف التاسع اذلجرم إىل القرف الرابع  ،بكرم عبد احلميد (61
 .   2117 ،اجلزائر – كىراف ،دار الغرب للنشر كالتوزيع ،عشر
مركز دراسات  ،-حبث استطالعي اجتماعي  -اجملتمع العريب ادلعاصر  ،بركات حليم (62

 . 1998 ،6ط ،بريكت ،الوحدة العربية
ترمجة حسن  ،االناسة اجملتمعية كديانة البدائيني يف نظريات األناسني، بريتشارد ايفا نز (63

 .     1986 ،1ط ،بريكت ،دار احلداثة  ،قبسي
  ادلع ى كالوظائف كادلقاربات، القاىرة،حبث يفالرمز إىل الرمز الديين،  جلمل، منبساـ ا (64

 . 2111 ،1ط ،رؤية للنشر كالتوزيع
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 ،بريكت ،الدين كالتدين ،اجلزء األكؿ ،الدين كالعلمانية يف سياؽ تارخييبشارة عزمي،  (65
 .      2013 ،1ط ، للبحث كالدراسات السياسية،ادلركز العريب

امعية ادلؤسسة اجل، ترمجة بسمة عػلي بدراف، األديػاف يف علم االجتماع ،جاف بوؿ كيلياـ (66
 .2001 ،1ط ،لبناف للدراسات كالنشر كالتوزيع،

ة حسني مؤنس ترمج ،-اجلزء األكؿ-تراث اإلسالـ  جوزيف شاخت ككليفورد بوزكرث، (67
 .1978يناير  ،الكويت الوطين للثقافة كالفنوف كاآلداب، اجمللسكزلمد زىري السمهورم، 

ادلؤسسة ، ىادم ربيع، ترمجة ،مقدمات يف علم االجتماعجورج ليساد كرينيو لورك،  (68
   .     1986 ،2، طبريكت امعية للدراسات كالنشر كالتوزيع،اجل
، ترمجة دركيش احللوجي ،سوسيولوجيا الدين ،دانياؿ ىريفيو ليجيو كجوف بوؿ كيالـ (69

 . 2115 رة،القاى اجمللس األعلى للثقافة،
 ، دار القصبة للنشر،تعريب سعيد مسعوف، قواعد ادلنهج السوسيولوجي إميل، دكركامي (71

 .              2118 ،اجلزائر
 ،دار األىلية للنشر كالتوزيع ، ترمجة دليس فؤاد اليحىي،اللغة الصامتة ،ىوؿ ادكارد يت (71

 .1ط  ،األردف
 ، غرب إفريقيا السوداءكنشر اإلسالـ كالثقافة العربية يف الطرؽ الصوفية ،ىالؿ عمار (72

 . 2117 ،اجلزائر ،كزارة الثقافة
 ،القاىرة، مكتبة مدبويل، ترمجة إماـ عبد الفتاح إماـ ،التصوؼ الفلسفة تيس،كلرت س (73

1999. 
 ،بريكت ، دار النهضة العربية،اإلسالـ كالتقاليد القبلية يف إفريقيا زنايت زلمود سالـ، (74

1969  . 
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طة يف اجملتمعات العربية احلديثة، الشيخ كادلريد النسق الثقايف للسل محودم  عبد اهلل، (75
 . 2111  ،4، دار توبقاؿ للنشر، طادلغرب ترمجة عبد اجمليد جحفة،

ترمجة حسني مؤنس كإحساف  ، تراث اإلسالـ، اجلزء الثاين،حسن نافعة ككليفورد بوزكرث (21
 . 6423 ،يناير ،اجمللس الوطين للثقافة كالفنوف ،الكويت ،صدقي العمد

 .1995 ، 2ط ، ادلركز الثقايف العريب،ادلغرب ،الدار البيضاء ،نقد النص ،حرب عػلي (77
 .         2119 ،اجلزائر ، منشورات السهل،-دراسة-افة يف مواجهة االحتالؿ الثق ،يزيل عمار (78
 .2119 ،طبعة خاصةلبصائر، اجلزائر، دار ا حيي بوعزيز، ثورات القرف التاسع عشر، (79
 ،1ط ،بريكت ،ادلنظمة العربية للرتمجة ،ترمجة مسرية ريشا ،اإلنساف كادلقدس ،كايوا ركجيو (81

2111. 
، 2ط ، للنشر،الدار التونسية كماؿ عمراف كآخركف، يف قراءة النص الديين، تونس، (81

1991. 
الرحالت بإقليم توات دراسة تارخيية كأدبية للرحالت ادلخطوطة خبزائن  ،كرـك عبد اهلل (82

                           .            2117 حلب للنشر،دار د ،اجلزائر ،توات
ياسة كاالقتصاد كالثقافة موسوعة علم االجتماع كمفاىيم يف السلبصري عبد اجمليد،  (83

 . 2010 ، اجلزائر،دار اذلدلالعامة، 
 ،4ط ،اللبناين ،دار الكتاب ،بريكت ،التصوؼ، لويس ماسينوف كمصطفى عبد الرزاؽ (84

1984 . 
دار  ر كامل مسقاكم كعبد الصبور شاىني،ترمجة عم ،شركط النهضة ،مالك بن نيب (85

 .          2012 ،11ط ،اجلزائر ،الوعي
 ،الشبكة العربية لألحباث كالنشر، ترمجة ىند عبد الستار الدين األسس، ،مالورم نام (86

 . 2009 ،1ط   ،بريكت
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خالؿ القرف  ،العالقات الثقافية بني توات كالسوداف الغريب ،مبارؾ بن الصادؽ جعفرم (87
                  .  2119 ،1ط ،دار السبيل ،اجلزائر ،الثاين ىجرم

ترمجة بوزيد  ،منهجية البحث العلمي يف العلـو اإلنسانية تدريبات عملية ،موريس أجنرس (88
 . 2114 ،اجلزائر ،دار القصبة للنشر صحراكم كآخركف،

 ،ككالة ادلطبوعات ،بولوجي يف دراسة اجملتمعالسوسيو أنثرك  مد عبده،زلجوب زل (89
 الكويت.

دراسات أنثربولوجية يف الثقافة -التنشئة االجتماعية زلجوب كآخركف،زلمد عبده  (90
 .2005 ،اإلسكندرية ،دار ادلعرفة اجلامعية، كالشخصية

مركز البحوث كالدراسات  ،حبوث يف األنثربولوجيا العربية زلمد حافظ دياب كآخركف، (91
 .1ط ،القاىرة ،العربية
 . 1989 ،اجلزائر ،دار الفكر ،باجلزائر ،القرآفزلمد نسيب، زكايا التعليم ك  (92
دار  ،القاىرة ،احلديثة كإمامها أبو احلسن الشاذيل ،ادلدرسة الشاذلية ،زلمود عبد احلليم (93

 مصر للطباعة.        
إفريقيا  ،-للتدين بادلغربدراسة سوسيولوجية  -الدين كاجملتمع  ،منديب عبد الغين (94

 .  2116 ادلغرب، ،الشرؽ
 .           2117 ادلغرب، ،إفريقيا الشرؽمنصف عبد احلق، أبعاد التجربة الصوفية،  (95
    .2116 ،اجلزائر ،دار ادلعرفة ،تاريخ ادلقاكمة اجلزائرية يف القرف التاسع عشر ،منور العريب (96
 ،اجلزء األكؿ ،ترمجة عبد اذلادم عباس ،تاريخ ادلعتقدات كاألفكار الدينية ،الياد مرسيا (97

 .  1987 ،1ط ، سوريا،دار دمشق
، دار دمشق للطباعة كالنشر، ترمجة عبد اذلادم عباس ،ادلقدس كادلدنس، مرسيا الياد (98

    .1988 ،1، طسوريا
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منشورات  ،سورياكاسوحة،   ، ترمجة حسيباألساطري كاألحالـ كاألسرار، مريسيا الياد (99
 . 2114 افة،كزارة الثق
، مركز بريكت، ترمجة سعود ادلوىل، البحث عن التاريخ كادلع ى يف الدينمريسيا الياد،  (100

 .  2007 ،1دراسات الوحدة العربية، ط
–التصوؼ –تبلور الفلسفة -النزعات ادلادية يف الفلسفة العربية اإلسالمية  ،مركة حسني (111

 . 2112، دار الفارايب، بريكت ،اجمللد الثالث ،-إخواف الصفا
سة عوامل االحنطاط كبواعث مدخل لدرا–يف نظرية اإلصالح الثقايف زلمد يتيم،  (112
 . 2112 ،1ط ،مؤسسة االنتشار العريب ،لبناف، –النهضة
أبريل  ،1ط ،طنجة ، دار األخوين سليكي،التصوؼ دراسة ربليلية نقدية ،سللويف زلمد (113

2113. 
      ،2ط ،غزةلفلسفة اإلسالمية، دراسات يف التصوؼ كا، صاحل الرقب كزلمد الشومكي (104
2008  . 

  .1982 ،دار الكتاب اللبناين ،بريكت ،ادلعجم الفلسفي ،صليبا مجيل (115
حوؿ  الزكايا كاألصالة اجلزائرية بني التاريخ كالواقع دراسة أنثربولوجية ،عبد العزيز رأس ماؿ (116

 . 2111 ،اجلزائر ،األبيار ،منشورات ثالة ،صحراء تلمساف كأطرافها
ديواف ادلطبوعات ، 1911-1871ادلعمركف كالسياسة الفرنسية يف اجلزائر  ،عباد صاحل (117

 . 1984 ،اجلزائر ،اجلامعية
 ،ابستومولوجيا التاريخ كمداخل منهجية يف صناعة ادلعرفة التارخيية ،عبد الالكم عبد اهلل (118

 . 2119 ،1ط ،اجلزائر ابن الندمي، دار
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دار  ،-دراسات يف الفكر الفلسفي بادلغرب –الرتاث كاذلوية  ،عبد السالـ بن عبد العايل (119
 .1987 ،1ط ،ادلغرب ،توبقاؿ للنشر

الثاين عشر –العلمي يف أصوؿ التصوؼ بادلغرب القرف السادس ىجرم  ،عبد اجلليل (111
 .  2014 ،1ط ،الرباط ،كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية  ،ميالدم
دار الوفاء للطباعة  ،التصوؼ بني الغزايل كابن سبيمة أمحد،عبد الفتاح زلمد سيدم  (111
 . 2111 ،1، القاىرة، طادلنصورة ،كالنشر
إىل غاية  الطريقة الرمحانية األصوؿ كاآلثار منذ البدايات ،عبد ادلنعم القامسي احلسين (112

 . 2113 ،1زائر، ط، اجلدار اخلليل احلرب العادلية األكىل،
أعالـ التصوؼ يف اجلزائر منذ البدايات إىل غاية احلرب  عبد ادلنعم القامسي احلسين، (113

 .2115 ،1، طاجلزائر ،دار اخلليل ،العادلية األكىل
 ادلكتبة الوطنية للنشر كالتوزيع، عبد اهلل شريط، الفكر األخالقي عند ابن خلدكف، (114
 . 1975 ،2ط ،اجلزائر
بنادؽ كمواقف كأشعار يف مواجهة  ، صحراء بالد بشاراحلمادم اإلدريسيعبد اهلل  (115

 . 2113 ،1ط ، دار بوسعادة،اجلزائر ،االستعمار
دار  ،اجلزائر ،صحراء كادم الساكرة تارخيا كمناقبا كبطوالت ،عبد اهلل احلمادم اإلدريسي (116

 . 2113 ،1ط ،بوسعادة
ـ الغزايل مع أحباث يف التصوؼ ادلنقذ من الضالؿ حلجة اإلسال ،عبد احلليم زلمود (117

 .1972 ،دار الكتاب احلديثة ات عن اإلماـ الغزايل،سار كد
ادلفاىيم كاإلشكاليات من احلداثة إىل  سوسيولوجيا الثقافة، عماد عبد الغين عماد، (118
 .2116 ،1، مركز دراسات الوحدة العربية، بريكت، طالعودلة
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للنشر،  دار الشرؽ األكسط ،القاىرة عمارة زلمد، أزمة الفكر اإلسالمي ادلعاصر، (119
1990 . 
عشػرايت  (680

 ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ية التارخيية كاحملددات احلضارية،الشػخصية اجلزائرية األرضسليماف، 
            . 2117 ،اجلزائر
ادلؤسسة اجلامعية للدراسات  ترمجة أمحد عبد احلليم عطية، أصل الدين، لودفيغ،فيورباخ  (121

 .  1991 ،1ط ،لبناف ،كالنشر كالتوزيع
 ،القاىرة ،مكتبة سعيد رأفت ،التصوؼ اإلسالمي الطريق كالرجاؿبدير عوف،  فيصل (122

1983  . 
الوطين للثقافة  اجمللس ،ترمجة سعد زىراف ،اإلنساف بني اجلوىر كادلظهر ايريك، فرـك (123

 . 1989 ،الكويت كالفنوف كاآلداب،
عثماف، الشبكة العربية ترمجة زلمد  ،-ادلفاىيم األساسية-لم االجتماع ع كوت جوف،س (124

 .2119 ،1، طلبناف لألحباث كالنشر،
 ،اجلزائر، دار البصائر ،اجلزء اخلامس ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،سعد اهلل أبو القاسم (125

2117           . 
 .2117 ،اجلزائر ،دار البصائر ،اجلزء الرابع ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،سعد اهلل أبو القاسم (126
 ،العقيدة ،التاريخ ،النشأة كادلذاىب اإلسالمية منذ البدايات،الفرؽ  ،سعد رستم (682

 .  8005 ،3ط ،األكائل للنشر كالتوزيع ،سوريا ،التوزع اجلغرايف
 بريكت، ادلؤسسة اجلامعية للنشر كالتوزيع، ، ابن عريب كمولد لغة جديدة،سعاد احلكيم (128

 . 1991  ،1ط
 . 2010 ،1ط ، دار ابن اجلوزم،القاىرةب زلمد، مقدمة ابن خلدكف، رج (129
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اجمللس الوطين للثقافة كالفنوف  ترمجة علي سيد الصاكم، ،نظرية الثقافة ،ريتشارد أليس (131
 .   1997 ،الكويت  ،كاآلداب
اف ديو  ،ترمجة سليم حداد ،ادلعجم النقدم لعلم االجتماع رديوف بودكف كؼ بوريكو، (131

 . 1986 ،1ط ،اجلزائر ،ادلطبوعات اجلامعية
دار  ،اجلزائر ،الزكايا كالصوفية كالعزابة كاالحتالؿ الفرنسي يف اجلزائر ،شهيب عبد العزيز (132

 . 2117 ،الغرب للنشر كالتوزيع
،   1ط ،بريكت ،دار الطليعة ،ب ى ادلقدس عند العرب قبل اإلسالـ كبعده ،شلهد يوسف (133
1996. 
 ،مركز اإلمناء القومي ،ترمجة جورج كتوره ،زلاضرات يف علم االجتػماع ،تيودكرؼ أدكرنو (134

 بريكت.

 ،القاىرة ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب فكرة الثقافة، ترمجة شوقي جالؿ، ،تريم اجيلتوف (135
2112. 
منشورات اجمللة ادلغربية لعلم االجتماع  ،ادلغرب ضريف زلمد، مؤسسة الزكايا بادلغرب، (136

 .  1992  ،1ط ،السياسي
 ،دار دمشق للطباعة كالنشر ،نداء إىل األحياء ترمجة ذكقاف قرقوط ،ركجيو مكدغار  (137
 .1981 ،دمشق
 ،مركز دراسات الوحدة العربية ، ترمجة زلمد بدكم،تأكيل الثقافات غريتز كليفورد، (138
 .2119  ،1ط  ،بريكت
ادلغرب  ور الديين يفالتط اإلسالـ من كجهة نظر علم االناسة، غريتر كليفورد، (139

 . 1993 ،1ط ، دار ادلنتج العريب،بريكت ادر،، ترمجة أبو بكر امحد أبو قكاندكنيسيا
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دار  اذباىات النظرية يف علم االجتماع،دراسات يف تاريخ التفكري ك غيث زلمد عاطف،  (141
 .  1975 ،بريكت ،النهضة العربية

 ،بريكت ،لوحدة العربيةمركز دراسات ا ،ترمجة فايز الُصيناغ ،علم االجتماع ،غيدنز أنتوين (141
 .           2115 ،1ط

علم االجتماع  احملدثة، سلرب-ائيات النظرية التقليديةعلم االجتماع كالثن ،غريب علي (142
 .                  2117اجلزائر،  ،جامعة قسنطينة ،االتصاؿ
-1235 ،دراسة تارخيية كحضارية ،سنانية يف عهد يغمراالدكلة الزي خالد بلعريب، (143

1282        
 .  2117 خليل شرؼ الدين، ابن خلدكف، بريكت، منشورات دار اذلالؿ، (144

  المجالت والدوريات -
ادليتافيزيقا، احلس التارخيي عند نيتشو أك اإلصغاء إىل التاريخ بدؿ تصديق  ،مجاؿ مفرج (1

-21ادلعاصرة  ةالفلسف أياـ ملتقى األنظمة ادلعرفة للتاريخ يف ،كىراف  ،سلرب الفلسفة كتارخيها
 .2004دار الغرب للنشر   2002مام  22
 خ كتكوين البشرية عند يوىاف ىردر، رللة يتفكركف،فلسفة التاري ،زلمد شوقي الزين (2

 .2014 ،العدد الثالث ،ادلغرب ،مؤسسة مؤمنوف بال حدكد
كز مر  ،رللة إضافات ،بني يوتوبيا الواقع كحلم سالـ ادلستقبل ،عبد الكاظم العبودم (3

 .2011السنة  ،13العدد  ،بريكت دراسات الوحدة العربية،
مركز البحوث  يف اخلطاب االنثربولوجي ادلعاصر، مفهـو اخلصوصية الثقافية ،هبادم منري (4

 .1999تيميموف ،اجلزائر ،األنثربولوجية كالثقافية )ملتقي أم مستقبل لألنثربولوجيا(

اجمللس الوطين  ،عامل الفكر ،االذباىات ادلعاصرة يف دراسة الثقافة عبد السالـ علي نوير، (5
 .2111السنة  ،11، العددالكويت ،للثقافة كالفنوف كاآلداب
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أيلوؿ  ،62، العدد رللة الباحثاإلمساعيلية الباطنية كالصوفية،  بني ،عارؼ تامر (6
1994 . 

 ،خيي كالتحليل السوسيولوجيالقبيلة يف موريتانيا التأصيل التار  عبد الوىاب كلد زلفوظ، (7
 .    2111 ،14العدد  ،إضافات

رللة كلية اآلداب ، بسكرة نبوية يف الشعر الشعيب اجلزائرم،ادلدائح ال ،عبد اللطيف حين (8
 .2012 ، العدداف العشر كاحلادم عشر،كاللغات

ظاىرة ادلهدم ادلنتظر يف ادلقاكمة اجلزائرية خالؿ القرف التاسع عشر كمطلع  ،زلمد غامل (9
 كىراف.   crasc،2114، 11العدد ،إنسانيات ،القرف العشرين

احلركة نشأة الدكؿ يف فلسفة ابن خلدكف،  ذبلي الظاىرة الدينية عندمجاؿ شعباف،  (11
 . 2118 أفريل ،عدد خاص ،رللة ادلواقف ،معسكر ،ادلوحدية منوذجا

مركز  إضافات، رللةأبو العباس أمحد التيجاين منوذجا، ىوية الصويف  ،غمارم طييب (11
 .2111خريف  ،12عدد ،بريكت ،دراسات الوحدة العربية

دراسة رللة عمراف ادلركز العريب  ،اإلسالـ الطرقي كمستويات التأصيل ،حسن مرزكقي (12
 . 2112ديسمرب ،بريكت ،لألحباث كدراسة السياسات

 المذكرات: -
زبصص  -رسالة دكتوراه -الوعدة يف الغرب اجلزائرم أصوذلا كتطورىا ،بن أمحد أمحد (1

 .2117-2116 ،جامعة تلمساف ،فنوف شعبية

دراسة ذباه مشركعية القرض -الشباب اإلسالـ كالقركض البنكية  ،مصطفى راجعي (2
 كىراف . ،جامعة السانيا ،علم اجتماع التنمية ،رسالة ماجيسرت، -البنكي  حالة شباب ادلشرية 
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، -دكر القيم الدينية يف التنشئة األسرية –التنشئة األسرية كاذلوية الدينية عاشورم أمحد،  (3
 .2008-2007 ،تلمساف زلمد، إشراؼ محداكم مذكرة ماجيسرت،

يف النصف  البنيات األسرية كمتطلباهتا الوظيفية يف منطقة بين سنوس محد،محداكم  (4
 ، اجلزائر،كىراف ،جامعة السانيا ،رسالة دكتوراه، -قرل العزايل منوذجا -األكؿ من القرف العشرين

 .  2115جواف  ،إشراؼ بيري برياد
رسالة  ،دراسة مسحية ،التدين كثقافة النمو االقتصادم يف اجلزائر ،مصطفى راجعي (5

 . 2111-2119 ،كىراف ،جامعة ،دكتوراه علم اجتماع التنمية
 1411، العالقة بني الشيع كالتصوؼ، رسالة دكتوراه سنة فالح بن إمساعيل بن أمحد (6

 كلية الدعوة كأصوؿ الفقو .    ،جامعة ادلملكة العربية السعودية ق،
 كرىا يف عصر ادلرابطني كادلوحدين،الربط بالغرب االسالمي كد بلغيث زلمد األمني، (7

 1987-1986اجلزائر  ، قسم التاريخ،ماجيسرترسالة 
أثر الطريقة الصوفية يف احلياة االجتماعية ألعضائها  ،مناؿ عبد ادلنعم السيد جاد اهلل (8

 . 1990 ،دكتوراه آداب ،دراسة     أنثربولوجية
 ثانيا : مراجع باللغة األجنبية

1) E .KANT ,LECON SUR LA THEORIE PHILOSOPHIQUE DE 

LA RELEGION ,TRADUCTION PAR WILLIAM FIN ,LIBRIAIRE 

GMERAL,France,1993 
2) DEUONTES VICTOIR ,L4ALGERIE ECONOMIQUE 

DIRECTION L’AGRICULTURE ET LA COMARCE  ,ALGER,1922 

3) E.DURKHEIM,DIVISION DU TRAVAILSOCIAL 1967 

4) Emile Durkhaim les forms elementaires de la vie relegieuse   . 
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 المواقع االلكترونية:  
ادلوقع  ،السماع كلعب الوجداف كاحلقيقة يف اإلبداع الصويف )باحث عراقي ( ،ىيثم اجلنايب (1

   com.arablogs.//alsofia:httpاإللكرتكين 
 .كالينموقع إسالـ  أ (2
 .موقع أنفاس (3
 .موقع اآلكاف (4

 



 املالحق  

 

276 
 

 أسئلة المقابلة

 : رقم المقابلة

 السن:

 احلالة ادلدنية :

 ادلهنة:

 ادلستوى التعليمي :

 مكان السكن:

 زلاور ادلقابلة:

 : الفرد والدين 

 ؟ _ماذا ديثل لك الدين1

 _فيما تركز يف الدين على ادلعاملة أم العبادة ؟ دلاذا ؟2

 _ىل يوجد برأيك من ىناك بال دين ؟3

 األخرى ؟_كيف تنظر للديانات 4

 الفرد والثقافة : 

 _ىل ترى نفسك ذو ثقافة ؟ إذا كان نعم  فهل ىي ثقافة دينية ؟5

 _ىل تستطيع أن تتكلم يل عن ىذه الثقافة من وجهة نظرك ؟6
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 _ىل ترى الدين ينتمي للثقافة أم الثقافة ىي اليت تنتمي للدين ؟7

دينية بالشكل الذي تكلمت ومن خالل زليطك أن رلتمعك ديتلك ثقافة -بنظرك–_ىل ترى 8
 عنو؟

 الفرد والتصوف : 

 _ماىي فكرتك عن التصوف؟ 9

 _ىل تعرف شيء عن التصوف يف الديانات األخرى ؟ حتدث يل عنو10

 _من ىي الشخصية النموذجية يف التصوف بنظرك؟ 11

 _ىل مازال باق مثل ىذه النماذج أي ىل مازال ىناك تصوف؟ 12

 الفرد والطرق الصوفية : 

 _ماذا تعرف عن الطرق الصوفية ؟13

 _ىل تنتمي إىل طريقة صوفية ؟ من ىي؟ دلاذا ؟14

 _أي الطرق الصوفية ترى أهنا أقرب إىل تفكَت رلتمعك أو طريقة حياتو الدينية 15

 _ما الذي تغَت يف الطريقة الصوفية اليت تنتمي إليها ؟  فسر يل ذلك ؟16

 الفرد والزوايا: 

 إىل الزوايا أقصد زاويتك؟_منذ مىت وأنت تنتمي 17

 _ما الذي شدك يف فكر الزوايا عموما  وىذه الزاوية خصوصا ؟18

 _ىل ىناك عالقة بُت زاويتك وزوايا أخرى  حدثنا عن ىذه العالقة ؟19
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 _ماىي وظائف وأدوار زاويتك   كيف تقارهنا بالزوايا األخر من حيث الدور والوظيفة ؟20

 وايا األخر وماىي أصول زاويتك حسب معلوماتك أو ذاكرتك؟_مباذا تتميز زاويتك عن الز 21

_ما الذي تغَت يف زاويتك  وماىو دورك ونشاطك فيو؟ ىل االقبال على الزوايا مازال ىو ىوأم 22
 تراجع؟ 

 _ من أين متون الزاوية ؟23

 _ىل شاركت ىذه الزاوية يف الثورة التحريرية  ؟ كيف كانت ىذه ادلشاركة ؟24

من األقارب من ينتمي إىل زاويتك ؟أي ىل ينتمون إىل نفس الزاوية مبا فيهم العنصر _ىل ىناك 25
 النسوي ؟

 _ىل تساعدك الزاوية يف أزماتك ادلالية أو غَتىا من األزمات ؟26

 _ماىي العادات اليت تقوم هبا )الطقوس( ؟ اخللوة ،احلضرة ،الذكر،.....27

 واحدة من ىذه العادات ىل حيرص على موعدىا ؟ دلاذا ؟  _ىل الوعدة28

 _ من الذي يشرف عليها؟ ومن أين متون؟29

 _ماذا ديثل لك الشيخ سيدي أمحد اجملذوب ؟ماذا تعرف عنو وعن بركاتو وكراماتو ؟30

 _كيف تتصورون مستقبل الزوايا عموما وزاويتكم باخلصوص؟31
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 أسئلة االستمارة )االستبيان(

في إطار انجاز رسالة الدكتوراه في علم االجتماع حول موضوع األصول السوسيوثقافية للزوايا 
بالجنوب الغربي للجزائر ،ولكونكم من أفراد العينة المقصودة بالدراسة ،نطلب منكم مساعدتنا 

م بملء هذه االستمارة واإلجابة عن أسئلتها المتعلقة ببعض بياناتكم وآرائكم ومواقفكم ونظرتك
حول موضوع الرسالة ،كما نؤكد لكم أن كل هذا لسبب علمي محض وغير مرتبط بأي جهة 

 من الجهات ،كما نعدكم بأن تبقى "سرية" ومحفوظة في بئر هذه الدراسة ،وشكرا.

 السن:-

 ادلستوى التعليمي:   دون تعليم     ابتدائي     متوسط      ثانوي       جامعي -

 العلمي:      أديب     علمي      تقٍت        ديٍت        شيء آخر  التخصص-

 ادلهنة: -

 االنتماء التنظيمي الديٍت:  حزب إسالمي      طريقة صوفية      زاوية      شيء آخر-

 مدة االنضمام:      قددية        حديثة         حديثة جدا           شيء آخر-

 افتك الدينية:    ادلسجد     الزاوية    ادلدرسة واجلامعة     شيء آخر ما ىي مصادر ثق- 

 ىل يوجد بادلنطقة أشراف أو أصحاب النسب الشريف إىل من ينتسبون:-

 العلويُت          البكر يون         آخر أذكره              

 يل"برأيك ماىي الصفات اليت جتعل الناس يطلقون على شخص اسم أو لقب "و -

 التقوى       الربكة        الكرامات        شيء آخر أذكره        
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 ىل حيمل شيخ الزاوية سبحة يف يديو:    دوما     أحيانا     ال حيملها إطالقا     شيء آخر-

 ما ىي الطريقة الصوفية اليت يتبعها شيخ الزاوية:-

 خية      التيجانية      غَتىا أذكرىاالقادرية      الشاذلية       البوشي       

 ىل يقوم شيخ الزاوية باجملاىدات الكبَتة:    الصيام    قيام الليل    االعتكاف    شيء أخر-

 كيف تفسر سلوك شيوخ زاويتك:   مقبولة      غَت مقبولة          شيء آخر أذكره - 

 وفاتو ىل يدفن يف مكان خاص:        نعم        ال          شيء آخر  بعد-

 إذا كان نعم : أين :.........................................

 ىل يوصي بذلك:       نعم                     ال -

 من ىو من بُت األولياء األكثر مزارا يف منطقتك :............................-

 دلاذا يفضل ىذا الويل عن غَته :-

 لسَتتو الدينية وعلمو        لتقواه     لربكتو      لكراماتو        شيء آخر         

 خارج الوالية    خارج الوطن    شيء آخر  داخل الوالية    ىل يأتونو من ادلناطق اجملاورة:-

 لربكتو    لكراماتو       شيء أخر   تقواه  دلاذا مسيت ىذه الزاوية بامسو:  لسَتتو    ل-

 حسب ذاكرتك أو ما مسعت ماىي كراماتو:-

 شفاء ادلرضى     الغٌت والرزق     شيء آخر أذكره :.....................           

 دلاذا تنتمي إىل ىذه الزاوية دون غَتىا :--

 مٍت       لتعاليمها      شيء آخر  لسَتهتا        لشيخها        لقرهبا           
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 سنويا     بصفة متقطعة     ال أدفع    شيء آخر    ىل تساىم ماليا يف ىذه الزاوية : شهريا   -

 بعد انتمائك ذلذه الزاوية ما الذي تغَت يف حالتك االجتماعية:  -

 أصبحت ممتازة     أصبحت متوسطة     كما كانت     ساءت     شيء آخر    

 ما ىي أىم أعمال الزاوية اخلَتية:-

 مساعدة الفقراء      اإليواء والطعام       التعليم الديٍت         شيء أخر    

 ........ ماىي العلوم الدينية وغَت الدينية اليت تدرسها الزاوية أذكرىا:..............-

 ىل حتسن مستواك التعليمي الديٍت أو الدنيوي بعد االنتماء ذلده الزاوية:-

 نعم      ال       كيف :.......................................     

 ماذا ديثل لك الشيخ سيدي امحد اجملذوب :مهم جدا    شخص عادي     شيء آخر -

 زاوية   :  ىل حتث أبناؤك على االنتماء ذلذه ال -

 ال      إذا كان نعم دلاذا:...........................       نعم     

 ىل ىناك من ادلنتمُت من جنس اإلناث أي النساء : -

 ىو دورىن:................................... نعم     ال      إذا كان نعم ما  

 ادلقربُت من شيخ الزاوية ىل ترى ىناك احتكار ألدوار دينية ودنيوية من طرف  -

 نعم        ال      إذا كان نعم فيما يتمثل :.........................   

 ما ىو الشيء الذي يشًتطو شيخ الزاوية لقبول فرد جديد يف الزاوية: 

 األخالق    العلم     ادلال      قبول قانون الزاوية      شيء آخر      

 يقوم هبا زائر ضريح سيدي أمحد اجملذوب : ماىي ادلمارسات اليت -

 يطوف بو       يعلق شيء ما     يتربع مبال     شيء أخر    
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 ىل يزار قربه :   يوميا     أسبوعيا     شهريا     مناسبايت    مومسيا     شيء آخر  -

 ىل ما يزال مستمر نسلو إىل اليوم:    نعم                    ال  -

 كيف ينظر إليهم :     باحًتام     باحتقار    عادي     شيء آخر  -

 ما ىو اللون ادلفضل لويل ادلنطقة :................................... -

 ىل يزور قربه أجانب:          نعم                  ال  -

 دلاذا؟           

ي برأيك فيما خيتلف من ينتمي إىل الزاوية عن غَت ادلنتم -
 إليها؟:.....................................................................

 كلمة أخَتة :.............................................................. -

 



 الملخص:

ثقافية للزوايا باجلنوب الغريب للجزائر،  حتاول هذه الدراسة البحث عن األصول السوسيو
باعتبارها مؤسسة دينية اجتماعية هلا حضور قدمي حديث ، مركزين على بعدها الثقايف الديين 
وعالقتها بالطرق الصوفية والتصوف عموما ، وأخذنا منطقة النعامة كحقل للبحث ، وكنموذج اخرتنا 

 زاوية سيدي أمحد اجملذوب بعسلة .

، الزوايا ، اجلنوب الغريب للجزائرالثقافة ، الدين ، التصوف ، الطرق الصوفية ، :فتاحيةلمالكلمات ا
 األولياء والكرامات .

Résumé: 

       Cette étude tente de rechercher les origines socioculturelles des zaouïas du 
sud-ouest Algérien, en tant qu’institution religieuse et sociale, qui a une présence 
ancienne et contemporaine. En concentrant surtout sur sa dimension culturelle et 
religieuse, et sa relation avec les doctrines mystiques, et le soufisme en général. 
Nous avons choisi la wilaya de Naama en tant que champ de recherche, et comme 
exemple la zaouïa de Sidi Ahmed Madjdoub à Asla. 

Mots-clés: la culture, la religion, le soufisme, les doctrines mystiques, les zaouïas, 
le sud-ouest Algérien, les saints et les charismes. 

Summary:  
In this study, we try to search for the roots of zawya in the south west of 

Algeria because it is regarded as religious establishment that has a deep Impact 
either in the past or present time .we focus on its religious and cultural influence 
and its relation with sophism method and sophism, consequently we took naama 
region as a field of search taking into account sidiahmedelmajdoubzawya in asla. 
Key words: culture, religion, sophism, sophism method, zawyaSouth west of 
Algeria, wali and dignities.  
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