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 : ةــمقدمــ

والمعتقدات الدينية من أهم الموضوعات التي شكلت محور اهتمام الكثير من العلماء  النظمتعد 
ء قديما أو حديثا، ويرجع ذلك أن الدين يعتبر أحد األنساق االجتماعية الكبرى التي تؤلف نسيج سوا

لدين وبخاصة في يؤلف اإلى جانب ذلك . الحياة االجتماعية كما تدخل في تكوين البناء االجتماعي
ليه عناصر المجتمعات البدائية والمجتمعات التقليدية ذات الحضارات القديمة األساس الذي ترتكز ع

فة من كثيرة من األنساق المختلفة، فهو يتغلغل إلى كل األنساق االجتماعية بحيث ال نكاد نفهم أي ثقا
التقليدية إال بالرجوع إلى العناصر الدينية التي تؤثر في األنساق المكونة الثقافات سواء البدائية أو 

ادي والنسق القرابي والسياسي والقانوني ننا نجد عناصر دينية في النسق االقتصذلك أ. لبنائها العام
التي تسود في تلك المجتمعات بل أن فهم النسق االيكولوجي ذاته في تلك المجتمعات فهما عميقا 

 تصعبمؤثرات غيبية  بيتطلب معرفة المؤثرات التي توجه عناصر الكون والبيئة وهي في األغل
 .لدينيةاإلحاطة بها إال من خالل فهمنا للدين والمعتقدات ا

التاسع عشر حول دراسة تمحورت أبحاث ونظريات الكثير من الباحثين خاصة خالل القرن 
ن عددا من هؤالء العلماء األوائل الذين وضعوا أسس األنثروبولوجيا عرفوا بكتاباتهم في الدين بل إ

 .وعةمجال الدين على الرغم من وفرة إنتاجهم وبالرغم من تناولهم لعدد من الموضوعات المتن

الذي يعد إسهاما رائعا " الغصن الذهبي"في كتابه   J.Fraizer"جيمس فريزر"ومن بين هؤالء  
أن عددا آخر من كتاباته كانت تدور حول المعتقدات واألساطير  كما ،في نظرية السحر والدين اوعميق

وانب األنثروبولوجيا الذي كتب عن بعض ج  E.Taylor "إدوارد تايلور "وبالمثل نجد  .والممارسات الدينية
للحديث عن بعض الجوانب المرتبطة باألنثروبولوجيا "  الثقافة البدائية "كتابه جزءا كبيرا من خصص و 

 .الدينية

 "األمينيزم"لقد أثر تايلور كثيرا في مسار تطور األنثروبولوجيا خاصة عندما صاغ نظريته حـول 
Animisme  رى في األنثروبولوجيا الدينية كما نجد في المقابل التي أصبحت فيما بعد من النظريات الكب

الصور األولية "الذي اهتم بالدين كظاهرة اجتماعية في كتابه  "إيميل دوركايم"عالم االجتماع الفرنسي 
 .الطوطمية وما يرتبط بها عند سكان استراليا األصليين"الذي تناول فيه نظريات " للحياة الدينية

لم " ليف براونرادك"الذين يمثلون المدرسة البنائية في بريطانيا نجد ومن الباحثين المعاصرين 
يدور حول األساطير " جزر األنديمان"كتاباته من الحديث عن النسق الديني، فكتابه عن  تخلو

الذي " بريتشارد زإيفان"والشعائر وخاصة شعائر االنتقال التي هي أقرب إلى الدراسات الدينية كما نجد 



 لدى ا لدراسة الديانة وما يرتبط بهاخصصهالتي قام بإجراء دراسات ميدانية  قبائل النويرارتبط اسمه ب
 .القبائل تلك

الدينية شكلت محور  طقوسعلى أن الدين والنسق الديني والبوضوح يدل ما أتينا على ذكره كل 
اطب الجانب الدين يخمن جهة وألن  ،عناصر التشويقالحتوائها على اهتمام الكثير من الباحثين 

 .اإلنساني العميق من التكوين البشري

 لها معظم كتاباتهملقد اهتم األنثروبولوجيون في أثناء دراستهم للدين بمسائل معينة تدور حو     
مثل دراسة طبيعة التجربة الدينية ذاتها ودرجة تأثر األفراد بتلك التجربة ومدى تعمقهم فيها، ثم الدور 

مل االجتماعية واالقتصادية ومدى تأثيرها في التغيرات األساسية التي ينعكس الذي تلعبه القوى والعوا
والمالحظ أن جل هؤالء الباحثين اهتموا . فيه الدين وخاصة الدين عند المجتمعات المسماة بالبدائية

انعكاس للمعتقدات الدينية، ولكن  ،بدراسة الشعائر والطقوس الدينية باعتبارها مظاهر للسلوك الديني
نية للتعرف أكثر على راء تلك الممارسات الظاهرية أو العيفهم هذا السلوك يحتاج إلى التغلغل إلى ما و 

والتي تنعكس في تلك الممارسات باعتبارها  ،األفكار والقيم والمعتقدات التي توجه هذا النوع من السلوك
 .                  لتلك األفكار والمعتقدات اأو تجسيدانعكاسا 

ا كانت الطرق الصوفية كتنظيم اجتماعي ديني وما تحمله من أفكار ومعتقدات وتعاليم  وربم
أنماط سلوك تعد مثاال لمثل هذا المدخل في دراسة الموضوعات الدينية، حيث أن الصوفية تعكس 

حياة نوعا من التجربة الروحية التي يمر بها المريد في حياته الروحية، كما أنها تنظم دوره الفعال في ال
 .االجتماعية ككل ومع الجماعة التي ينتمون لها والمراتب التي يحتلونها داخل هذا التنظيم

الجدير بالذكر أن الطرق الصوفية في العالم اإلسالمي كانت مجاال خصبا للدراسات التاريخية 
السائد في كون العتقاد ل والفلسفية وأكثر من كونها مجاال للدراسات االجتماعية واألنثروبولوجية نظرا  

التصوف يغلب عليه الطابع الفلسفي أكثر من الطابع االجتماعي وما يالحظ أيضا هو أن موضوع 
الطرق الصوفية في الجزائر أخذ نصيبا في كتابات العسكريين وموظفي اإلدارة االستعمارية خالل 

كل االهتمام في الكتابات القرن التاسع عشر مما يعني ارتباطه باألهداف العسكرية وفي المقابل لم يلق 
من المنظور السوسيولوجي وليس الموضوع تناول ت ااألكاديمية الجزائرية وحتى إن وجدت فإنه

التخصص مما يعني غياب الطرح والرؤية لهذا األنثروبولوجي نظرا الفتقار الجامعة الجزائرية 
ة، وفي دراستنا سنحاول إلقاء األنثروبولوجية لمثل هذه المواضيع في الدراسات األكاديمية الجزائري

من خالل نموذج الطريقة التيجانية في الجزائر عموما ومنطقة بسكرة ء على واقع الطرق الصوفية الضو 
 .  خصوصا في محاولة للكشف عن خصوصياتها وأهم ممارستها

                                                           

 .     امجمموعات النيلية، بعد قبائل الدينكا يف لل  املنققةالنوير قبائل عاشت على ضفاف هنر النيل يف السودان ولديهم الكثري من املعتقدات الدينية، وهم ثاين أكرب 



نية في بناء على ما تقدم جاءت الدراسة الحالية لتتناول جانبا من الظاهرة أال وهو الطريقة التيجا
مسة فصول جاءت على النحو وقد قسم الباحث دراسته إلى خ. منطقة بسكرة طقوسها وممارساتها

 :التالي

أهميتها وأسباب اختيارها وأهدافها تضمن إشكالية الدراسة، كما يستعرض ي: الفصل األول -
وأهم ، بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، كما يتضمن لمفاهيم المتعلقة بهاوأهم ا

باإلضافة إلى المناهج واألدوات المستعملة  ،وكذلك مجالي الدراسة المكاني والزمنيفرضياتها الرئيسية 
 .في مثل هذا النوع من الدراسات األنثروبولوجية

بدء ا باالشتقاقات  والمفاهيم المرتبطة به، لدينة لمختلفالتعريفات الفيتناول : الفصل الثاني -
وكذلك أهم ثم دالالت المصطلح في مختلف االتجاهات والتخصصات المعرفية  والتعريفات اللغوية،

ظاهرة الدينية باعتبارها أحد أهم الظواهر االجتماعية التي صاحبت الوجود العناصر المكونة لل
م كما تتاريخ، كما تضمن هذا الفصل تحديد أهم الوظائف التي يقوم بها الدين اإلنساني منذ فجر ال

الدراسات األنثروبولوجية المعاصرة التي تناولت الدين أال وهي األنثروبولوجيا الدينية  أحد فروععرض 
، الظاهرة الدينية في سياقها االجتماعي اش حول  مختلف التنظيمات الدينيةوالتي يدور فيها النق

جية ، مع اإلشارة إلى أهم بعض الدراسات التي مهدت لظهور هذا المجال في األنثروبولو والتاريخي
األنثروبولوجيا المعاصرة في نظرتها ألحد أهم النظم االجتماعية وهو النظام مع اإلشارة إلى الدينية، 
الثقافة الغربية وكذا  كما تعرضنا لمقوم أساسي في الدين وهو المقدس وأشرنا إلى مفهوميه في  .الديني

وظائف الطقس الدينية وبينا أهم  المرتبطة بهالطقوس الثقافة العربية اإلسالمية وحددنا تجلياته أو 
 .والرمزية

تحديد مفهوم من حيث االشتقاق اللغوي وكذا  يذهب في البداية إلى: الفصل الثالث -
االصطالحي في التراث العربي اإلسالمي، كما تضمن نظرة تاريخية حاولت استقصاء أسباب نشوئه 

تبيان اختالف مع لتصوف تجلى فيها اوتطوره في المجتمع اإلسالمي، ثم تحديد أهم األشكال التي 
كما تم  .التعرض للطريق الصوفي كتجربة ذوقية وأهم مراحله والغاية منهثم  .كل صنف الغاية من

التعرض ألهم العقائد والشرائع الصوفية وما ارتبط بها من أسماء لمن اختاروا هذا الطريق ويتعلق 
األعلى في امات التي ارتبطت عند الصوفيين بالشيوخ الكر أشرنا إلى األمر بالوالية والولي ومراتبها و 

ظروف نشأة الطرق الصوفية في التصوف المذهبي أو الطرقي و ، كما تطرقنا إلى سلم الطريق الصوفي
طرق الصوفية التي عرفها ، ثم تطرقنا إلى أهم الء اجتماعيبناية وكيفية تشكلها كاإلسالمالمجتمعات 

 هذا النوع من الفكربدوره من العالم العربي واإلسالمي الذي عرف باعتباره جزء المغرب اإلسالمي 
 .  وانتشرت فيه هذه الظاهرة الفكرية واالجتماعية والممارسة



في المجتمع الجزائري أو الطرقي  خصص لعرض نشأة التصوف العملي: رابعـالفصل ال -
يخ من مؤسسات دينية اإلسالمي وما ارتبط به على مر التار المغرب مجتمع اره جزء من باعتب

كالمساجد والرباطات واألوقاف والزوايا، ثم تم التطرق بإيجاز ألهم الطرق التي عرفها المجتمع 
" الرحمانية"و" القادرية": ، حيث اخترنا منها نماذج مثل الطريقةوالتي انتشرت فيه بشكل واسعلجزائري ا
تسلسل الزمن أو التاريخي لظهورها، ثم دون الخوض في فروعها الكثيرة وقد راعينا ال" الشاذلية"و

باعتبارها محور دراستنا من حيث النشأة والتطور  "الطريقة التيجانية"وبتوسع أكثر استعرضنا 
، وبعدها نشأة وتطور "أحمد التيجاني"ثم استعرضنا حياة وعصر مؤسس الطريقة الشيخ واالنتشار، 

بعد ذلك بعرض وجيز لجغرافيا وتاريخ منطقة قمنا  الطريقة التيجانية وأهم مبادئها ومصادرها العامة 
وعرجنا بعد  ع جغرافية المقدس في منطقة بسكرةبتتبوتماشيا مع مجال الدراسة قمنا ( الزيبان)بسكرة 

استجابة و ذلك على الزاوية التيجانية في بسكرة وحاولنا معرفة تاريخ نشأتها وخصائصها المعمارية، 
مقدم الطريقة في شيخ العالقات متينة مع أقمنا و  ناوالمنهج اإلثنوغرافي تعرفمتطلبات الدراسة الميدانية ل

ثم  وطبيعة العالقات القائمة بينهم  ،على أهم ما يميزهم تعرفناو  مريدي الطريقةبعض و زاوية بسكرة 
وأهم الطقوس التنظيم العام الطريقة التيجانية في منطقة بسكرة من حيث إلى أشرنا بعد ذلك 
االنتماء لهذا التنظيم التي يزاولها أفراد الطريقة التيجانية في بسكرة ممثلة في طقوس . اتوالممارس

بنوعيه  والذكر  وهي إعطاء العهد والورد ،خالل الحياة اليومية االلتزام بهاالديني والممارسات الواجب 
فاالت الطريقة ومختلف احت حضرات وأساليب التربية الدينية واالجتماعيةال والفردي والجماعي أ

من حيث أنها و  دورية التي يحرص أفراد الطريقة التيجانية على إحيائها باعتبارها من الممارسات ال
 .لسلوك الوالء والطاعةتعبير ايجابي عن االنتماء وترسيخ 

 .اجع العربية واألجنبية وملحقات مختلفةالمر المصادر و ذيلت الدراسة بقائمة 
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 :اإلشكاليـــة/ 0
إذا كان الفالسفة قديما قد عرفوا اإلنسان بأنه كائن عاقل أو مفكر فقد عرفه فالسفة آخرون بأنه 

متدين، حيث ذهب الفيلسوف األلماني هيجل مثال إلى أن اإلنسان وحده هو الكائن الذي يمكن كائن 
، 1أن يكون له دين دون سائر الكائنات التي تفتقر إلى ذلك  بمقدار ما تفتقر إلى القانون واألخالق

ل يدخل وذلك ألن التدين عنصر أساسي في تكوينه، فالحس الديني إنما يكمن في أعماق كل إنسان، ب
في صميم ماهيته مثله في ذلك مثل العقل سواء بسواء، ولعل هذا ما دعا ببعض صوفية اإلسالم 

فطري في النفس البشرية التي كانت  نالسكندري وغيرهما إلى القول بأن اإليما كالجنيد وابن عطاء اهلل
هوره، وهي فكرة سابقة في وجودها على الجسد وأن البدن هو الذي حجب اإليمان عن النفس ومنع ظ

ذا سلمنا بأن الحس الديني جزء أساسي في تكوين اإلنسان "الميثاق األعظم"لخصوها فيما سموه  ، وا 
أو يمنعه  وأنه موجود بدرجات متفاوتة عند الناس جميعا، فقد يكون مطمورا عند من يحاول أن يحجبه

الذي يرى الفعل اإللهي في من الظهور بل ربما يجحد وجوده وقد يكون عارما وطاغيا عند الصوفي 
كل حركة كونية من حبة الرمل في الصحراء إلى الكواكب في السماء، فالبد أن نسلم بالتالي أن تفسير 
هذا الحس الديني قد خضع لنفس التطور الذي خضع له اإلنسان، فاختلفت وفقا لمراحل كثيرة 

 . ارتباطا وثيقا باإلطار الثقافي الذي وجد فيه هالرتباط
هنا نشأت الديانات منذ وجود اإلنسان، فكانت األساطير والخرافات والسحر والشعوذة  ومن

والكهانة ومحاولة السيطرة على القوى الخفية والتقرب إليها باألضاحي والقرابين مما يزخر به تاريخ 
الشعوب في الشرق والغرب على حد سواء، فكانت الديانات البشرية كالزرادشتية والبوذية 

 .الخ حتى نزلت الديانات السماوية كاليهودية والمسيحية واإلسالم...دوسيةوالهن
لقد شكل الدين وما يرتبط به من معتقدات وممارسات، أو بتعبير آخر الطريقة التي تعيش بها  
المجتمعات معتقداتها الدينية مجاال للتقصي والبحث عن كنهها، حيث دأب المسلمون إبان ازدهار 

سة الديانات القريبة منهم والبعيدة ألنهم أدركوا في ذاك العهد المبكر األثر القوي حضارتهم على درا
الذي يتركه الدين في نفوس الناس وسلوكهم حتى قيل إن دراسة العقائد والشعائر الدينية يمكن أن 

 .يكشف عن طبائع الشعوب واألمم
طويال مالحظا عاداتهم إلى الهند وقضى فيها أمدا " أبو الريحان البيروني"وهكذا سافر 

ما للهند من مقولة "م كتابه الشهير  1301ومعتقداتهم الدينية المختلفة، ليكتب بعد ذلك وبالتحديد سنة 
، الذي كان دراسة جديدة على المسلمين وعلى أوروبا في العصر الحديث كما "في العقل أو مرذولة

الذي " الملل والنحل"هرستاني كتابه الشهير ، وبعدها كتب الش"إدوارد ساخو"يشير المستشرق األلماني 
شرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة : "يؤرخ فيه ألديان عصره بمنهج موضوعي دقيق لقوله
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على ما وجدته في كتبهم من غير تعصب لهم، وال كسر عليهم دون أن أبين صحيحه من فاسده 
ن كان ال يخفى على األفهام الذكية في مدارج الدالئل العقلية لمحات الحق  وأعين حقه من باطله وا 

 2.ونفخات الباطل
 هذا  » األديان« من أوائل المسلمين الذين اهتموا بهذا النوع من الدراسة،" يالمسعود"كما كان 

 بفضل اعترف الذي هو Adam Metz" ميتز آدم"، وكان المستشرق "األديان"وكتب كتابين أسماهما 

 القرن في اإلسالم حضارة"في كتابه  بصراحة ذلك أورد وقد الميدان، هذا يف التأليف العلماء المسلمين في

 .3الهجري الرابع

لذلك نرى بأن المعتقدات الدينية لدى الشعوب تعد من الموضوعات التي انشغل بها العلماء 
سواء في القرون الماضية أو حديثا، ولعل مرد ذلك أن الدين يعد من أهم األنساق االجتماعية التي 
تؤلف نسيج الحياة االجتماعية وتتدخل بشكل كبير في تكوين البناء االجتماعي ألي مجتمع إنساني 

ب الحياة البشرية الحديثة والمعاصرة بما فيه من مكونات تستجيب لمطال ولدى المجتمعات البدائية أ
تماعية لذلك فهو يؤلف األساس الذي ترتكز عليه عناصر كثيرة من النظم االج في شتى مناحيها

المختلفة  ونجده يتغلغل داخل كل النظم االجتماعية دون استثناء ويعطيها صبغة خاصة بحيث 
يصعب علينا فهم ثقافة أي مجتمع إذا لم نتعرف على العناصر الدينية التي تؤثر في النظم المكونة 

انوني، ومع مطلع لبناء تلك الثقافات فالعناصر الدينية موجودة في النظام االقتصادي والسياسي والق
القرن التاسع عشر اهتم بعض الباحثين والعلماء بالظاهرة الدينية وصاغوا  نظريات تدور حول 
االهتمام بها، ومنهم علماء االجتماع واألنثروبولوجيا، بل إن كثيرا ممن وضعوا أسس األنثروبولوجيا 

أخرى، والمثال الذي نسرده اآلن  يعرفون بكتاباتهم في الدين على الرغم من تنوع ما كتبوه في مجاالت
جيمس فريزر وصحيح أن عددا من كتاباته كانت تعالج مسائل تتعلق بالحياة اليومية غير أنها لم "هو 

اهتم في كتابه " إدوارد تايلور" يتغيب مجال المعتقدات الدينية المختلفة،  نجد العالم األنثروبولوج
ن كان ذلك متجها أساسا  بمشكالت تدخل أساسا في" الثقافة البدائية" صلب األنثروبولوجية الدينية، وا 

لموضوعات أخرى متعلقة بالثقافة البدائية مثل اللغة والعادات والتقاليد وأنماط السلوك االجتماعي، 
التي تعتبر من " األمنيزم"مجال األنثروبولوجية هي نظرية عن " تايلور"فالنظرية التي دخل بها 
في كتابه " إميل دوركايم"نثروبولوجية الدينية، كما نجد عالم االجتماع الفرنسي النظريات الكبرى في األ

 .                                                                             الذي تناول فيه نظريات الطوطمية وغيرها عند سكان أستراليا األصليين" الصور األولى للحياة الدينية"
العلماء المعاصرين الذين ارتبطت أسماؤهم باألنثروبولوجيا الدينية نجد رواد المدرسة ومن بين 

حول الشعائر واألساطير  في دراسته عن سكان جزر األنديمان التي تدور" راد كليف براون"البريطانية 
د إلهام عن الشعوذة والمتنبئون والسحر عن"في كتابه " بريتشارد زإيفان"وخاصة طقوس العبور و

 .وهي خالصة دراسته عن قبائل النوير، فضال عن تناوله للدين في كتابات أخرى"  األزندي

                                                           

  .00، ص، 1891احلليب، حلب، سوريا، مصقفى ، ، مقبعةالنحلالملل و الشهرستاين،   (2 
 .4، ص، 0333دون ذكر دار النشر، األديان المقارنة، ن حامد حممد، حممد ب( 3



كل هذا يدل على أن الدين والنظام الديني والشعائر الدينية تعتبر محور اهتمام الكثير من 
ب وذلك بالنظر لما يحتويه النظام الديني من عوامل تشويق، وأيضا ألن الدين يخاط ناألنثروبولوجيي

في دراساتهم للدين بمسائل معينة تدور  نالجانب العميق من التكوين البشري، ولقد اهتم األنثروبولوجيو 
حولها معظم كتاباتهم مثل دراسة طبيعة التجربة الدينية ذاتها ودرجة تأثيرها في األفراد أنفسهم، ومدى 

 دغوص في حياة هؤالء األفراتجسد ذلك في سلوكهم، غير أن فهم هذا النوع من السلوك يحتاج إلى ال
والقيم والمعتقدات التي توجه هذا  رأي الذهاب إلى ما وراء تلك السلوكات الظاهرية للتعرف على األفكا

النمط من السلوك والتي تنعكس في تلك الممارسات التي هي في الواقع تجسيد حي لتلك األفكار 
 .والمعتقدات 

هرة التصوف، الذي وحسب الباحثين شكل ظاهرة ففي المجتمعات اإلسالمية وغيرها نجد ظا
متميزة وفعال إنسانيا واجتماعيا إلى جانب كونه تجربة ذوقية تعود في أصولها إلى ما احتوته تجارب 
شعوب العالم قبل اإلسالم التي عرفت هذا التجربة الروحية اعتقادا وممارسة ليتلون بصبغة إسالمية 

 . مية، حيث أضاء وأينع تجربة خاصة في السلوكاستنادا إلى النص والعقيدة اإلسال
والمجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات اإلسالمية لم يشذ عن هذه الظاهرة بل تأثر بها خاصة 

أي كما يبدو في الطرق –م وما بعده حيث انتشرت حركة التصوف بصيغته الطرقية 11في القرن 
صوف النظري الفلسفي كما صاغه أقطاب التصوف الذي يختلف اختالفا بينا عن الت -الصوفية اليوم

اإلسالمي ولعل التحول المهم في الفكر الصوفي يتمثل في بداية مأسسته منذ أن أصبح التصوف 
أي عندما أصبحت . مجموعة من الطقوس المكونة من األذكار واألوراد الدورية التي تقام في الزوايا

دة التي تعبر عن التصوف، حينها تشكل لون ثقافي جديد في الزاوية المؤسسة الثقافية االجتماعية الوحي
الحقل الثقافي واكتسب استقاللية عن التصوف الفلسفي من ناحية، وعن الدين الرسمي من ناحية 

واكتسح مجاالت الثقافة الشعبية، حيث يعتبر من أهم التعبيرات عن الدين الشعبي، بل ومكونا . أخرى
4جوهريا للهوية المغاربية

. 
قد أسس المتصوفة وأتباعهم زوايا خاصة بهم سهلت لهم الدعوة إلى طريقتهم وبالتالي ظهور و 

التصوف الطرقي حيث انفصل التصوف عن علوم الدين وتميز بالحضرة واألذكار واألوراد واالعتقاد 
 .5في الخوارق أو كرامات األولياء

أن دراسة تطور الفرق وكتاباتها وقد لقي مزيدا من االنتباه من قبل الباحثين الغربيين إال 
ومعتقداتها وممارساتها والتي كانت تعبيرا موضوعيا عن التصوف لم يحاولها إال القلة القليلة، 
والتصوف عمليا طريقة وهي طريقة التطهير وهذه الناحية العملية هي محور اهتمامنا الرئيسي، وقد 

اإلسالمي خالل نمو طرق خاصة والتي انتشرت انتشرت التعاليم والممارسة في أنحاء عدة من العالم 
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بين الناس وسط التعاليم الدينية، وكحركة دينية فقد تعرضت لنواح كثيرة، كما أن الحديث عن الفرق 
الصوفية هو حديث عن نظام وعالقة بين الشيخ والمريد، مع وجود بعض االختالفات مثل االخالص 

النفوذ، وأنواع التنظيم وطرق التعليم والممارسة  لرأس النظام واالعتقاد في خط معين من خطوط
والشعائر، كما اختلفوا بدرجة ملموسة في معتقداتها الداخلية، ولكن ارتباطهم بالسلف كان مضمونا 
بواسطة قبولهم لشريعة وشعائر اإلسالم وبنفس الطريقة فانهم كونوا حلقات داخلية داخل اإلسالم، 

 .     مي لما يسمى الطريقة الصوفيةوأدخلوا البناء أو التركيب الهر 
والطريقة في البداية كانت تعني أوال وببساطة ذلك المنهج التدريجي للتصوف التأملي الهدف منه 
التطهير أوتحرير الروح، وبعدها أصبحت تقوم على مرشد او موجه واحد وتحولت إلى مدرسة مصممة 

ب حياته، وكل واحدة من هذه الطرق كانت تنتقل لتخليد اسمه، ونوع تعليمه، وممارسته الصوفية وأسلو 
تدريجيا خالل سلسلة مستمرة أو إسناد صوفي، وكان المشايخ هم الورثة الروحانيين للمشايخ المؤسسين 
والجدير بالذكر أن االرتباط بهذه السلسلة يتطلب خاصية حقيقية هي ذلك القسم المتضمن يمين الوالء 

 .         ي المقابل الورد السري الذي يركز النفوذ الروحي للسلسلةللمؤسس الوكيل األرضي ويتلقى ف
إننا نعتقد جازمين أن دراسة أي نظام ديني لن تكون له صفة الموضوعية العلمية إال إذا أحاط 

، ومن بين الظواهر التي ارتبطت بالفكر الديني في  المجتمعات (الظاهر والباطن)بهذين الجانبين 
يسمى بالطرق الصوفية وما تتضمنه من معتقدات وتعاليم وأنماط سلوك ونظام اإلسالمية ما بات 

معرفي ومبادئ هي مثال حي للمدخل األنثروبولوجي في دراسة الموضوعات الدينية، حيث أنها تعكس 
نوعا من التجربة الروحية الدينية التي يعيشها المتصوف كفرد محب أو مريد لهذه الطريقة الصوفية أو 

 .6أنها تمنحه دورا معينا في الحياة االجتماعية تلك، كما
إن تناولنا للتصوف كتجربة روحية دينية من المنظور األنثروبولوجي يساعدنا على فهم التكوين 
االجتماعي للجماعة المكونة للطريقة الصوفية باعتبارها أحد مكونات الحقل الديني بالمجتمع الجزائري 

وجود واالستمرار والمنطق الداخلي وتحديد العالقات والروابط مع بما يقتضي ذلك من فهم آلليات ال
 . التنظيم االجتماعي والحس المشترك القائمين

فباإلضافة إلى الشروط السياسية والتاريخية التي بحث فيها المؤرخون سنحاول في هده الدراسة 
قائما بذاته في المجتمع  الحفر في الشروط البنيوية التي جعلت من الطريقة الصوفية جسما اجتماعيا

وتتبع  الممارسات والطقوس الدينية التي تعتبر تجسيدا لما يعرف بالتدين الشعبي الممارس في فضاء 
خاص يلقب بالزاوية، ذلك أن المجتمع الجزائري شأنه في ذلك شأن معظم المجتمعات العربية 

قصد االطالع على جانب من المعيش اإلسالمية وبحكم امتداداته التاريخية وعالقاته السوسيولوجية و 
"  التيجانية"الديني السائد بالمجتمع الجزائري اخترنا كنموذج أحد أهم الطرق الصوفية التي تكنى باسم 

والتي ال تتواجد بالجزائر فقط بل تمتد " الشيخ أحمد التجاني"فهي تستمد تسميتها من اسم مؤسسها  
بحكم وجود زاوية ومريدين لهذه الطريقة بمنطقة بسكرة، إلى كثير من الدول العربية واإلسالمية و 
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فسنحاول في دراستنا التعرف على التكوين االجتماعي لهذه الجماعة الدينية وأهم المعتقدات واألفكار 
والتصورات واالدراكات والمواقف تجاه العالم والمجتمع التي تنتظم فيتشكيلها لدالالت منطقية يسميها 

لكون انطالقا من فهم رمزي يدرك به هؤالء عالمهم الروحي الديني واالجتماعي فيبر بالنظرة الى ا
فالنظرة الى الكون تعد خلفية ضمنية لمجمل األنشطة االجتماعية لهؤالء الناس، أما فيما يخص جملة 

ويعتبر الهدف من وصف وتحليل هذه . الطقوس والشعائر واالحتفاالت التي تكشف عن طابعها الديني
ات الدينية هو محاولة تحديد دالالتها ومعانيها والوظائف التي تؤديها في مجتمع الدراسة، الممارس

بالنسبة للباحث "فيبر"حيث تتشكل الخصوصية في هذا الصنف من النشاط االجتماعي الذي يسميه 
السوسيولوجي بنية موضوعية يحاول اإلمساك بها من الخارج عبر تمظهراتها، كل هذا يتطلب منا 

درجة األولى اإلحاطة النظرية بالكتابات المتعلقة بالتصوف من زاوية اجتماعية وأنثروبولوجية كما بال
قامة عالقات متينة تسمح لنا بتتبع كل صغيرة  تتطلب منا مالحظة ومعايشة هذه الجماعة الدينية وا 

األكثر مالئمة لدراسة وكبيرة تفيد البحث العلمي حولها، وهذا إيمانا منا بأن المنهج األنثروبولوجي هو 
التصوف كتجربة روحية يعايشها اإلنسان من خالل تطبيق المنهج اإلثنوغرافي القائم أساسا على 
المالحظة والمالحظة بالمعايشة أو المشاركة إلى جانب المقابلة المعمقة وكلها عماد البحث الميداني 

دون على االلتزام بها وترسيخها التي فالمشاركة في الطقوس والشعائر واالحتفاالت التي يحرص المري
هي أفعال ظاهرية جزئية وهي أيضا تحمل دالالت لمحتوى باطن لدى هؤالء المريدين لذلك فالمشاركة 
الفعلية في بعض ممارسات الصوفية تختمه الدراسة اإلثنوغرافية  وذلك من أجل فهم أعمق للبناء 

التي هي جزء من ثقافتنا االجتماعية، وذلك باالعتماد االجتماعي وكذا محتوى التجربة الدينية الصوفية 
على المنهج البنائي الوظيفي على اعتبار أن أي مجتمع من المجتمعات هو في الحقيقة نظام أو نسق 
من األبنية المنفصلة المتمايزة التي تقوم بينها رغم تمايزها وانفصالها عالقات متبادلة عالقات متبادلة 

الوحدة الوظيفية، " راد كليف براون"عطي للمجتمع وحدته البنائية التي أطلق عليها ومتشابكة وهي التي ت
حيث يضم كل بناء من هذه األبنية الجزئية عددا من النظم االجتماعية التي تؤلف فيما بينها وحدة 

 .7متماسكة متكاملة، ولهذا فلن يتسنى لنا فهم البناء االجتماعي إال بدراسة هذه األبنية الجزئية
لذلك فإننا نعتقد أن دراسة هذه الطائفة الدينية من حيث بنائها العام يمكننا من فهم كيفية توزع 
األدوار داخل هذا التنظيم، وكذلك التعرف على الشروط الالزمة لالنتماء لهذا النوع من التنظيمات 

لى يومنا هذا، مما يتيح الدينية التي لطالما لعبت أدوارا داخل المجتمعات التي احتضنتها منذ القدم و  ا 
لنا التعرف على أهم الشروط التي يتحتم على المنتمي االلتزام بها في حياته الخاصة وفي عالقاته مع 

 .كل من يحيط به على امتداد حياته
أن تلتزم بشروط الطريقة الصوفية معناه أن يكون لديك اعتقاد راسخ في جدوى تعاليمها وهو ما 

الل التعرف على أهم التعاليم الروحية التي تغرسها هذه الطريقة الصوفية في سنحاول البحث فيه من خ
 .سلوك هؤالء المريدينوالتي نجدها تحدد نمط حياتهم الفردية والجماعية
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غير أننا لن نقف عند حدود الوصف، على أهميته بل نتوخى الفهم والتفسير، وسنسعى جادين 
لتي يتم جمعها وتصنيفها  قراءة متماسكة ومسايرة لألدلة لكي تكون قراءتنا  للمعطيات الميدانية ا

المتوفرة آخذين بعين االعتبار النظريات التي خلفها التراث السوسيولوجي واألنثروبولوجي حول 
ن إلى إحداها على الموضوع بانتقائنا لعدد من األدوات والمفاهيم من هذه النظرية أو تلك دون الركو 

لتكامل هو السمة المميزة اليوم لكل هذا الكم الهائل من النظريات وخاصة إن ا حساب األخريات
 .المتضاربة

وتجدر اإلشارة في النهاية إلى أن البحث في مجال األنثروبولوجيا الدينية عالوة على صعوبته 
وتعقده، بالنظر إلى أن مساءلة المعتقدات والممارسات الدينية مازالت إلى اليوم في مجتمعنا تعتبر 

 .     ا حساسا يتطلب الحيطة والحذر أثناء البحث في جوانبه المختلفةموضوع
 :بغية وضع تصور دقيق لمشكلة البحث فإننا ارتأينا طرح التساؤل التالي

  ما هي المكونات األساسية للطريقة التيجانية، وماذا يتطلب االنتساب إليها، وهل يتلقى
 ات التي يحتفل بها أعضاؤها في منطقة بسكرة ؟المريدون نوعا من التربية الخاصة، وما المناسب

 :الذي يتفرع عنه تساؤالت جزئية هي
 ما هو النظام الذي تتبعه الطريقة التيجانية في توزيع المراكز وتحديد األدوار؟ 
  ما هي شروط االنتساب للطريقة التيجانية، و ما هي السلوكات التي يتوجب على المريد

 التمسك وااللتزام بها ؟
 ي أشكال التربية الدينية واالجتماعية التي يتلقاها المريدون في الطريقة التيجانية ؟ ما ه 
 في مدينة بسكرة على االحتفال  ةما هي المناسبات الدينية التي يحرص أفراد الطريقة التيجاني

 بها؟

 :ةــات الدراسـفرضي/ 2

 خالله توزيع المراكز  تخضع الطريقة التيجانية كتنظيم ديني صوفي إلى نظام معين، يتم من
 .واألدوار

  االنتماء إلى الطريقة يفرض شروطا محددة ويتطلب االلتزام بقواعد سلوكية معينة. 

    يتلقى المريد داخل إطار الطريقة تربية دينية واجتماعية خاصة تنظم عالقاته مع اهلل  ومع
 .غيره من أفراد المجتمع

  سكرة على االحتفال بمناسبات معينة للحفاظ على يحرص مريدو الطريقة التيجانية في مدينة ب
 . هوية واستمرار وجود الطريقة

 

 

 

 

 



 :أهمية الدراسة وأسباب اختيارها -0

  :أهمية الدراسة/ 0-0

لكل دراسة أكاديمية أهميتها التي تدفع الباحث لسبر أغوارها، ومحاولة التوصل إلى نتائج تجيب 
دوات المختلفة للبحث العلمي ومناهجه مع استخدامها بطريقة على تساؤالته، ويكون طريقه في ذلك األ

 .علمية موضوعية
 :وتكمن أهمية الدراسة التي يسعى الباحث إلى معالجتها فيما يلي

إن موضوع التصوف والطرق الصوفية تم تناوله في العديد من الدراسات واألبحاث ذات الطابع 
حظ في كل ذلك غياب الدراسة التي تتناول جملة التاريخي والسوسيولوجي والسياسي، ولكن المال

التي تقوم بها الطرق الصوفية في المجتمع الجزائري ومنها طقوس وممارسات الطقوس والممارسات 
الطريقة التيجانية، وعلى وجه التحديد تلك الدراسات واألبحاث ذات الطابع األنثروبولوجي التي تتناول 

ما تزال قليلة جدا في الجزائر، مع أن المعنيين بتعاليمها كثيرون الطرق الصوفية بجوانبها المختلفة 
في  ةوقد يكون هذا دليال مقنعا بضرورة زيادة األبحاث األنثروبولوجي. سواء في العالم العربي أو الغربي

مجال النظم الدينية المختلفة، ومن هنا جاءت أهمية دراسة الطرق الصوفية من حيث طقوسها 
 .هي في الواقع انعكاسا للتصوف العملي أو المذهبي وممارساتها التي

 :أسبـاب اختيار الدراسـة /0-0

 :هذا الموضوع أوجزها فيما يليهناك جملة من األسباب دفعتني إلى تناول 

 الذاتية األسباب : 

ميولي الشخصية لموضوع التصوف حتى أنني قمت بدراسات متفرقة عن التصوف : أوال
صلي وهو أنني حاصل على شهادة الليسانس في الفلسفة وكنت قد أنجزت الفلسفي بحكم تخصصي األ

مذكرة الليسانس حول منهج المعرفة عند اإلمام أبو حامد الغزالي وهو أحد أقطاب التصوف الفلسفي 
 .الفكر اإلسالمي وقارنته بالمنهج الذي وضعه روني ديكارت يف

بل  سين لم تنته عند مرحلة الليسانالبحث في معتقدات وممارسات الصوفي في رغبتي: ثانيا
بقيت تراودني، ولكن بحكم تخصصي في األنثروبولوجية أردت أن أخوض في موضوع التصوف 

 .العملي مع ما يتطلبه هذا النوع من الدراسات من استعمال المناهج واألدوات األنثروبولوجية الالزمة
 عتباره ظاهرة لطالما شدتني إليهاملي  باالرغبة الشديدة في فهم وتفسير آليات التصوف الع: ثالثا

أسكن غير بعيد عن الزاوية التيجانية في مدينة بسكرة وأرى أن الظروف قد  ّأنني و خاصة منذ الصغر 
من خالل  أصبحت مواتية للشروع في اكتشاف عالم التصوف والمتصوفين في إطار طريقة معينة، و

ت وطقوس وشعائر ممثلة في ما يقوم به مريدو على كل ما يرتبط بهم من معتقدا الضوء تسليط
 . الطريقة التيجانية في يومياتهم ومواسمهم ومناسباتهم المختلفة

المنطقة  لهذه في التعريف بأحد مكونات أو عناصر التراث الثقافي المّحلي رغبتي: رابعا
 (.بسكرة)



المقدس "ل قضايا  انتمائي كأستاذ جامعي إلى وحدة بحث بجامعة محمد خيضر تتناو -: خامسا
 .  الديني وتجلياته في المجتمع الجزائري

 الموضوعية األسباب : 

في مجال األنثروبولوجية لموضوع الطقوس والشعائر الدينية  وأكاديمية دراسة علمية غياب :أوال
لدى مريدي الطريقة التيجانية عموما وفي بسكرة خصوصا في حدود ما توفر لدي من بحوث ومراجع 

 .مختلفة

الوطنية بمرجع قد يكون مهما لكل من يريد التعرف أو دراسة شعائر وطقوس  المكتبة إثراء :ثانيا
 .الطريقة التيجانية وفق مناهج وأدوات البحث األنثروبولوجي

 :أهـداف الدراســة/0

إذا كان لكل دراسة أكاديمية هدف أو غرض يجعلها ذات قيمة علمية، والتي تفهم عادة على 
 .ب التي من أجلها قام الباحث بإعداد هذه الدراسةأنها األسبا

المعروف أن البحث العلمي يسعى إلى تحقيق أهداف عامة وموضوعية وذات قيمة وداللة 
 .8علمية

إن الدراسة الراهنة تهدف للتعرف على إحدى الظواهر االجتماعية الموجودة ببعض مناطق 
لك التعرف على طبيعة األشخاص المشكلين لهذه القطر الجزائري ومنها منطقة بسكرة بالجزائر، وكذ

الجماعة الدينية ونمط حياتهم كمتصوفة وبيان الفرق بينهم وبين غيرهم من الناس، ومحاولة دراسة هذه 
الجماعة وتتبع أهم ممارساتها من شعائر وطقوس والتعرف على نظر أفرادها أنفسهم فيما يعتقدون فيه 

 . 9م قيمة على معتقداتهم وممارساتهمويمارسونه دون التدخل منا بأحكا
وقد شكل لنا ذلك دافعا قويا نحو دراسة هؤالء المتصوفة ومعرفة بعض المفاهيم الخاصة بهم 
وعرضها من منظورهم ومنظور المجتمع الذي ينتمون له وهو المجتمع العربي اإلسالمي، مع العلم أن 

 .والجماعية هذه المفاهيم ترتبط بنمط حياة المتصوف نفسه الفردية
دينية صوفية لها  ةكجماع" التيجانية"لذا سنأخذ على عاتقنا محاولة فهم ديناميكية حياة 

خصوصياتها سواء على مستوى المعتقدات واألفكار أو الممارسات ومدى تأثير التصوف على سلوكهم 
ينة للمجتمع الذي كما نعتقد أن امتداد واستمرار وجودها اجتماعيا هو أنهم يقومون بأدوار ووظائف مع

الفكرية والسلوكية من خالل تتبع مريدي  ينتمون له، ومن هنا سنبحث قصد التعرف على أهم المقومات
 .هذه الطريقة الصوفية في منطقة بسكرة كإطار مكاني لدراستنا

إن دراستنا الراهنة عموما هي محاولة لوصف وكشف وفهم بعض جوانب ظاهرة هي جزء من 
 .لجزائري، نرى أنها في حاجة لمحاولة الفهم وتوخي الموضوعية العلمية في مقاربتهاثقافة المجتمع، ا
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 .هؤالء



  :المفاهيـم الرئيسية للدراسـة/ 0

إن المفاهيم عبارة عن ألفاظ عامة تعبر عن مجموعة متجانسة من األشياء كما أنها تجريد 
 .10للواقع يسمح للباحث أن يعبر بها بعد ذلك عن الواقع

يم في البحث العلمي بمثابة رموزا تعكس مضمون فكر أو سلوكا أو موقفا ألفراد وقد عدت المفاه
ولما كانت أكثر المفاهيم تتعدد معانيها وتتشعب داللتها، فان تحديدها . مجتمع البحث بواسطة لغتهم

يمثل ضرورة منهجية ومعرفية ال ينبغي تجاوزها في أي بحث من البحوث االجتماعية، حيث يمثل 
حلقة وصل أو هو تمفصل بين النظرية والميدان وبدونه تنتفي الصلة بين الطرفين، كما أن المفهوم 

تحديد المفاهيم يساعد الباحث في إزالة أي لبس أو غموض قد يعتري أهداف بحثه، مما يقربه من 
 .11الموضوعية التي تمكنه من الوصول إلى نتائج أكثر مصداقية

على الباحث في العلوم االجتماعية أن يفصح عن  تأسيسا على ما سبق أصبح من الضروري
في مجتمع معين، أو جماعة  طريق تحديده للمفاهيم مؤشرات السلوك اإلنساني والقيم التي تحكمه

 .كذلك المعاني التي يخضع لها وتكون بمثابة ما يراد دراسته في الميدان بعينها
من المفيد في الدراسات اإلنسانية إلى أنه " حسن ع العزيز الساعاتي"وفي السياق نفسه يشير

واالجتماعية أن يحدد الباحث المعاني والدالالت التي يقصدها من وراء استخدامه ألي مفهوم، وذلك 
توضيحا للدقة والتحديد المضبوط اللذين هما من أبرز صفات العلم فالمفهوم بهذا المعنى هو الوسيلة 

للتعبير عن معنى أو معان وأفكار معينة يراد إيصالها الرمزية المختصرة والواضحة التي يستعان بها 
 .12إلى المعنيين بالموضوع الذي يراد معرفة تفاصيله وتقصي أحواله

ويتجه البحث نحو توضيح بعض المفاهيم األساسية، ونظرا ألن هذه األخيرة تحمل أكثر من 
 .خصصةمعنى سعى الباحث إلى تحديدها بدقة، مستعينا بالقواميس والمعاجم المت

 :ومن المفاهيم المرتبطة بموضوع بحثنا نذكر ما يلي 
 (:معتقـدات) معتقـــد

لكل ما يحيط بهم وكذلك  دالمعتقد في العادة هي ما يشكل البناء األساسي لتصورات األفرا
اإلطار الذي يشكل إدراكهم، هذا و تتميز المعتقدات بالتواجد في كافة الطبقات ولكن بدرجات متفاوتة، 

ن كانت  وألن المعتقدات تتميز باألفكار أو المواقف اإلنسانية العامة فهي ترتبط بأكثر من رابطة وا 
واألحاسيس التي تحرك الناس إزاء الظواهر  راألفكا: األفكار مستقلة عنها من حيث النشأة، منها

وكذلك  وغيرها...الطبيعية وكذلك تصوراتهم تجاه أسرار بعض الظواهر الطبيعية كالزالزل والبرق
الظواهر فوق الطبيعية أو القوى الخارقة أو اإللوهية الواحدة أو المتعددة وتفسيراتهم المرتبطة بتلك 
دراك األفراد لعالقتهم بها، فالمعتقد هو الموقف العقلي الذي يبين درجة اليقين التي يرحب  الظواهر وا 

تتخذ مظهر العقيدة أو الفكرة  لذلك فيها الناس بفكرة، أو ينظرون إلى شيء كأنه صحيح أو حقيقي
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المسلمة لذلك ال يوجد مجتمع بدون منظومة معتقدات، حيث ال تختلف المجتمعات عن بعضها إال من 
في مجال األنثروبولوجيا الثقافية واالجتماعية بشكل عام وفي أنثروبولوجيا الدين ف. 13خالل معتقداتها

واسع إلى جانب مصطلح نسق االعتقاد ولكن بشكل خاص كثيرا ما يستخدم هذا  المصطلح في نطاق 
على مستوى النسق االجتماعي الثقافي " المعتقد"دون أن يكون هناك تعريف دقيق للجوانب التي تشكل 

ومن الواضح أن  14.أو الطريقة التي تتكامل فيها مجموعة من المعتقدات لكي تشكل نسقا معينا
إلى جماعة أو مجتمع ( ساس ظاهرة فردية ونفسيةالذي هو في األ)المعضلة تكمن في إرجاع المعتقد 

ولقد كان االفتراض الشائع في األنثروبولوجيا الثقافية المتأثرة بمدرسة الثقافة . محلي أو مجتمع كبير
والشخصية في أمريكا، أنه يمكن النظر إلى معتقدات جماعة معينة كنسق متكامل في ذاته أما 

حاب االتجاه البنائي الوظيفي فيميلون إلى افتراض تماثل المعتقد األنثروبولوجيين البريطانيين من أص
لدى سائر أفراد المجتمع ويحاولون صياغة نظرياتهم عن التطابق بين البناء االجتماعي وأنساق 
االعتقاد، ومن ثم تقرأ المعتقدات من خالل عالقتها بالسلوك االجتماعي لألفراد فالسلوك الفردي 

حدوده بالمعتقدات ألنها تلعب دورا أساسيا في الحياة االجتماعية، إذ ال والجمعي متصل في بعض 
وقد ال تختلف المجتمعات فيما بينها إال بفحوى معتقداتها، وقد " منظومة معتقدات"يوجد مجتمع بدون 

 . 15يؤمن الناس بطريقة متماثلة
ى التوصل إلى تأويل إن إرجاع الظاهرة االعتقادية إلى سياقها التاريخي واالجتماعي، ال تتوخ

نفعي أو مصلحي للمعتقدات ألن المرء يختار لمعتقده أكثر مما يختاره بنفسه وألن المعتقد أيا كان، ال 
مجال لفرض ذاته ما لم يكن حامال لمعنى ما للفاعل القائم في موقع معين، وعليه ينبغي تحليل 

النسبة إلى الفاعل، بدال من جدواها المعتقدات عموما انطالقا من وظيفتها التكيفية ومن معناها ب
فالمعتقدات بمثابة إجابات عن أوضاع تفاعلية فال يجوز التقليل من قيمة وجودها على . ونفعها

 . الصعيد الفردي والجمعي
إن صعوبة إعطاء معنى دقيق للمعتقد في األنثروبولوجيا المعاصرة قادت الباحثين إلى 

شكليات تعبيره المفترض، من منطلق أنه      ال يمكن على  واالقتصار على موضوع المعتقد أ
مشاهدة المعتقدات ألنها صعبة اإلدراك، فقد اقتصر الباحثون في مجال األنثروبولوجيا على 

 .  16استخالصه من طقوس وتقاليد المجتمعات التي قاموا بدراستها
ة، بل ألنه يلعب األسطورة، ليس فقط ألنه يشرع من الداخل، الخطاب األسطوري ككلمة بناء

ولكي تتشكل أسطورة من حدث أو قصة أو سرد، يتسم . دورا حاسما في صياغة بوصفها غرضا
من جهة يجب أن تدخل عناصرها في عالقة : بالفردانية في البداية يجب أن يتوافر شرطان أساسيان

دثر تطابق داللي وشكلي مع مجمل أساطير الشعب المعني، ومن جهة أخرى يجب أن يهمل وين
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مصدرها الفردي لكي تصبح قصة عامة نموذجية مع كون هذين المظهرين األساسيين يتشكالن عبر 
بعد وحيد وهو الزمن، فإذا ما تغير طقس المجتمع الحقا انطالقا من حالة توازن افتراضية دائما، فان 

ية أو االجتماعية الخلق األسطوري يباشر على الفور بإعادة مطابقة صوره مع البيئة الجديدة، الجغراف
وجود عالقة بينها وبين  نوقد الحظ واألنثروبولوجيو . أو الفكرية التي يجد المجتمع نفسه منغمسا فيها

وتتجلى هذه الصلة في األداء الشعائري لألسطورة وفي العناصر الرمزية المشتركة بينهما . الشعائر
 .17والنظام االجتماعي ومن ثمة ركزوا أبحاثهم على العالقة بين األسطورة والشعائر

 ( أساطيــــر) :أسطــــــورة

يستخدم مفهوم أسطورة بشكل عام لإلشارة إلى الحكايات التي تكون ذات طابع فارق وكثيرا ما 
تكون ذات طابع مقدس أوديني، واجتماعي أكثر من كونها ذات طابع فردي أو ذات طابع سردي في 

وعلى أية حال . عية أو فوق الطبيعية الثقافية االجتماعيةموضوع معين، أو تهتم بنشأة الظواهر الطبي
األخرى من التراث الشفهي كالحكاية الشعبية  عفان تعريف األسطورة يسمح بالتمييز بينها وبين األنوا

 . 18والخرافة
األساطير هي قصص تأسيسية يتناقلها أعضاء مجتمع من جيل إلى جيل آخر منذ أقدم 

السرد، حيث يشغل الزمن مكانة رئيسية في تعريف األسطورة ليس فقط  العصور وهي نموذج فريد من
ألنه يشرع من الداخل، الخطاب األسطوري ككلمة بناءة، بل ألنه يلعب دورا حاسما في صياغتها 

لكي تتشكل أسطورة تتكون من حدث أو قصة أو سرد، يتسم بالفردانية في البداية . بوصفها غرضا
من جهة يجب أن تدخل عناصرها في عالقة تطابق داللي وشكلي : يانيجب أن يتوافر شرطان أساس

مع مجمل أساطير الشعب المعني، ومن جهة أخرى يجب أن ُيهمل ويندثر مصدرها الفردي لكي 
تصبح قصة عامة نموذجية مع كون هذين المظهرين األساسيين يتشكالن عبر بعد وحيد وهو الزمن، 

فان الخلق األسطوري  -افتراضية دائما-نطالقا من حالة توازن فإذا ما تغير طقس المجتمع الحقا ا
يباشر على الفور بإعادة مطابقة صوره مع البيئة الجديدة، الجغرافية أو االجتماعية أو الفكرية التي 

وتتجلى . وجود عالقة بينها وبين الشعائر نوقد الحظ واألنثروبولوجيو . يجد المجتمع نفسه منغمسا فيها
ي األداء الشعائري لألسطورة وفي العناصر الرمزية المشتركة بينهما، ومن ثمة ركزوا هذه الصلة ف

 . 19أبحاثهم على العالقة بين األسطورة والشعائر والنظام االجتماعي
األسطورة ال تشكل فقط ما يشبه التاريخ المقدس لدى الشعوب بل كل أسطورة تحكي شيئا ما 

وألنها . التي تشكل تاريخا أوليا بمعنى لكل تاريخ بدءا" ر األصلأساطي"وتدل على كيفية والدته ومنها 
تروى كيف تحول العالم وكيف صار اإلنسان  في صورته الحالية، كما تروي أيضا ما تفعله الكائنات 

إن هذا النوع من . الخارقة واألبطال الحضاريون واألجداد األسطوريون ولماذا ابتعدوا عن األرض
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المتكونة من مجموع األساطير الدالة هي رواية أساسية ألنها " التاريخ المقدس"ولى الرواية القدسية األ
 . وجود العالم واإلنسان والمجتمع: تفسر وتبرر في وقت واحد 

( ألنها تروي كيف وجدت األشياء الواقعية)ولهذا تعتبر األسطورة تاريخا حقيقيا بالنسبة لمعتقديها،
 . ت اإلنسان في آن واحدومثاال نموذجيا تبريريا لنشاطا

إن الوظيفة الرئيسية لألسطورة هي كشف النماذج المثلى لكل طقوس العبادات ولمجمل 
فاألساطير في نظر كثير . التغذية، الزواج، العمل، التربية، الفن، الحكمة: النشاطات اإلنسانية الدالة

وطريقة وجودهم فيه، بل ألنه من المجتمعات ليست لها وظيفة وجودية كونها تمدهم بتفسير للعالم 
.            يتذكرها ويعاود تجسيدها، يكون قادرا على تكرار ما فعلته اآللهة واألبطال أو األجداد في األصل

من الممكن أن نميز بين عدد من التوجهات األنثروبولوجية في دراسة األسطورة فاالتجاه التطوري 
خية بين األساطير، وذلك باستخدام البيانات والمعلومات الواردة واالنتشاري دعا إلى تتبع العالقات التاري

في األساطير كشواهد على العالقات التاريخية والجغرافية بين الثقافات والمناطق الثقافية، أما االتجاه 
الوظيفي فقال بضرورة أن تفسر األسطورة باعتبارها نوعا من الميثاق االجتماعي أي كنوع من تبرير 

كما أكد على ضرورة محاولة فهم األساطير في ضوء سياقها . وك جماعة معينةعادات وسل
فقد عمد إلى استخدام  S. freud " فرويد. سيجموند"االجتماعي المعاصر، أما االتجاه النفسي بزعامة 
اإلنساني والسمات األساسية للشخصية اإلنسانية   البيانات األسطورية كجزء من نظريته عن التاريخ

د في األسطورة مجاال للتعبير عن موضوعات الصراع النفسي، أما األنثروبولوجي الفرنسي كما وج
فقد اهتم باألسطورة باعتبارها نوعا من التفكير إضافة " األساطير"في كتابه  L.Strauss" ليفي ستروس"

ة والثقافية إلى كونها مثاال لصياغة المبادئ البنائية العامة التي تكمن وراء كافة النظم االجتماعي
 . اإلنسانية

   عبــــادة

نمط من التنظيمات أو الحركات الدينية التي تنشق من التقليد الديني المسيطر      Culte  العبادة
ونالحظ أن استخدامات المفهوم ال تميز في العادة وبوضوح دائما بين . أو تقويم للمجتمع المحلي

تصر استخدامه عموما على الجماعات األكثر تنظيما العبادة والطريقة رغم أن المفهوم األخير يق
من ناحية . وانغالقا وامتالكا لتنظيم سلطوي، والملتزمة بنص ديني ال يحضى إال بتصديق األقلية

أخرى تتجه العبادة ألن تصبح حركة أكثر تلقائية وانفتاحا وتتجمع غالبا حول قائد ديني معين، وتفتقر 
وهناك بعض العبادات التي تتسم بطبيعة . خاصة وشروط العضويةإلى بناءات السلطة الرسمية ال

أو الحركات اإلحيائية في أجزاء عديدة من العالم، أو  الميالنيزية" طائفة الكارجو"سياسية ودينية مثل 
لتقاليد مرتبطة بممارسات عالجية مع مجموعة من المعتقدات التي نجدها في ربما تكون استمرارا 
وغيرها من .  Yoruba"ديانة يوروبا"يش مع أحد الديانات العالمية األصلية مثل مناطق عديدة تتعا
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فهي تجمع بين أصول كاثوليكية وأفريقية . في العالم ىالعبادات التوفيقية العالجية والسحرية األخر 
جتمع وهندية وأمريكية، وتتميز هذه العبادات بأن لها جاذبية خاصة للقطاعات الهامشية والفقيرة في الم

هذه العبادات بأنها أنشطة تعويضية تمنح ألعضاء   L.Morgan" لويس مورغان"وقد فسر . المحلي
المجتمع الذين يعيشون في أوضاع بنائية هامشية أو ضعيفة فهي تمنحهم قدرا معينا من التأثير أو 

قليمية في الديانة للداللة على العبادات اإل" عبادة"كما يستخدم المفهوم . القوى الروحية أو السحرية
الكاثوليكية التي قد ترتبط بوجود أضرحة إقليمية أو بفريضة الحج إلى أماكن مقدسة، أو أعياد سنوية 

  .(الذي يسبغون على المجتمع حمايتهم)لتكريم القديسين المحليين 
مما سبق يتضح لنا أن مفهوم العبادة في الدراسات األنثروبولوجية يستخدم للداللة على   -

جموعة من النظم الدينية التي تنطوي على كثير من الممارسات والطقوس والشعائر، وهي تختلف في م
مظاهرها من مجتمع آلخر، فهناك عبادة مظاهر الطبيعة وعبادة األرواح وعبادة مظاهر القوى الخارقة 

انا)للعادة  ََ  .والعبادة الطوطمية( الَم
فة والمتعددة بتعدد الجماعات والوحدات االجتماعية ولكل عبادة من هذه العبادات أشكالها المختل

 .                       المختلفة
  تـــــراث

يعرف التراث على أنه ما يبقى من الماضي ماثال في الحاضر الذي انتقل إليه ويستمر مقبوال 
افهة، ألن ممن آل إليهم وفاعال فيهم لدرجة تجعلهم يتناقلونه بدورهم على مر األجيال بطريق المش

البشر كرروا رواية ماضيهم قبل أن يبتدعوا الكتابة واألمر سواء حين يتعلق األمر بالممارسات الواجب 
كرواية . استمرارها، ثم بعد ذلك بالكتابة لكونها تتيح جمع ما يفترض بأنه جدير بالحفاظ والتوارث

. بها، مع العلم بأنها أفكار متوارثةاألساطير، عرض التاريخ كما تعلمه، تبني أفكار متنوعة وااللتزام 
إذن نحن نتناقل كل ما يجب معرفته وفعله ضمن جماعة تتعرف إلى ذاتها بذلك أو تتخيل عبره هوية 
:  جماعية دائمة، وال يهم هنا التبرير العقالني لاللتزام بقدر االعتقاد بالسير القويم على نفس المنوال

 .20نسجام هو ما يدعى بالثقافة وأن كل ثقافة هي تراثيةإن هذا المجمل الذي قد يكون شديد اال
في األنثروبولوجيا بديال عن أنماط المعتقدات والعادات االجتماعية والقيم " التراث"تستخدم كلمة 

والسلوك والمعرفة أو الخبرة التي تنتقل من جيل إلى جيل عن طريق عملية التنشئة االجتماعية داخل 
المصطلح في بعض األحيان كمرادف لمصطلح الثقافة نفسه، خاصة في وقد استخدم . مجتمع معين

أو الثقافة " الثقافة اليومية التقليدية"إطار اإلثنولوجيا، حيث يدور االهتمام األساسي حول دراسة 
 . 21الشعبية

المالحظ أن علماء اإلثنولوجيا واألنثروبولوجيا المعاصرين ال يميلون إلى التركيز على أهمية 
. التراث، نظرا ألنه ال يتسع للداللة على الطبيعة التكيفية والدينامية لألنساق الثقافية االجتماعيةمفهوم 

                                                                                                                                                                                

، وهي عبارة عن مزيج جمم  من األغاين والتواريخ (itan)انة اليوربية جزء من اإليتيان ومعتقدات الدي  (.Candomblé)والكاندومبليه ( Umbanda)واألومباندا 
 .والقصص واملفاهيم الثقافية األخرى اليت لشكل امجمتم  اليورويب
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لن يساعدنا في الفحص والكشف " التراث"وقد أوضح هؤالء العلماء أن االستخدام غير الدقيق لمفهوم 
هي مشكلة ال يمكن تناولها عن المشكلة المحورية للعالقة بين االستمرار أو الثبات والتغيير الثقافي، و 

نما في ضوء عملية إعادة اإلنتاج االجتماعي التاريخية والتغير  في ضوء العناصر الثقافية وحدها وا 
 . االجتماعي في المجتمع محل الدراسة

  (:طقوس)طقـــس  
مجموعة من التي تتضالطَِّريَقُة الدِّيِنيَُّة في معاجم اللغة العربية للداللة على َ  تستعمل كلمة طقس 

الغالب  ، وفي من األفعال لها داللة رمزية وتؤدى على فترات زمنية محددة أو في مناسبات خاصة
 . 22ترمز إلى دالالت دينية

وهي نوع من    Ritusنجدها مشتقة من الكلمة الالتينيةRite " طقس"كلمة  ةفي اللغات األوروبي
تحقيق غاية معينة  والتي يجب أن تتكرر كما السلوكات أو الممارسات التي تتضمنها قواعد مقررة ل

 .  هي بال أدنى تغيير في شكلها كلما حلت المناسبة إلجرائها
(           تقنية)الطقس بأنه أي تنظيم مركب للنشاط اإلنساني ليست له طبيعة فنية " جلوكمان"عرف 

لى التعبير عن العالقات أو ترويحية بارزة، ويتضمن استخدام أساليب السلوك التي تتسم بقدرتها ع
 .االجتماعية

االجتماعية هي مجموعة حركات سلوكية متكررة يتفق  األنثروبولوجياالطقوس كما يعرفها علماء 
عليها أبناء المجتمع وتكون على أنواع وأشكال مختلفة تتناسب والغاية التي دفعت الفاعل االجتماعي 

 . أو الجماعة للقيام بها

ثالثة استعماالت مختلفة، االستعماالن األوالن يؤكدان على ( طقوس)الصطالح المالحظ أن 
الطبيعة الرمزية للطقوس، أما االستعمال األخير فيعرف الطقوس بالنسبة للعالقة بين الواسطة والغاية 

وتبعا  للمعايير الطقوسية فإننا نشاهد استعمال الطقوس في . التي تكمن في السلوك االجتماعي
ة والدينية وفي بقية أنواع التصرفات التي تقرها العادات والتقاليد االجتماعية السائدة التصرفات السحري

 . في المجتمع

بأن الطقوس تحل محل الدين في معظم النظريات AM. Douglas  "السغدو . م.أ"البروفسور  يقول
ألشياء والكائنات طالما أن المقصود بها هو التصرفات الرمزية المتعلقة با األنثروبولوجيةوالكتابات 

في كتاباته يمتنع عن استعمال  R.C.   Brown  "رادكلف براون"لكن . المقدسة للشعوب البدائية
ويمتنع أيضا  عن استعمال مصطلحي مقدس وشرير  "فريزر. ج"مصطلحي سحر ودين كما استعملها 

يم الطقوسية الذي الق حاصطالإويستعمل بدال  عن هذه المصطلحات  "دوركهايم إميل"كما استعملها 
أن القاعدة األساسية للطقوس على وفرضيته حول الطقوس تنص األنثروبولوجية استعمله ألول مرة في 

هي تطبيق القيم الطقوسية على األشياء والحوادث والمناسبات التي يمكن اعتبارها بمثابة األهداف ذات 
تمثيال  رمزيا  جميع األشياء التي تستند المجتمع الواحد أو تمثل  أعضاءالمصالح المشتركة التي تربط 
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كما في . وللطقوس أهميتها الخاصة في الميدان الديني. على تأثير السلوك الرمزي بأنواعه المتعددة
طقوس الحج عند المسلمين واالحتفال بالمولد النبوي الشريف وعيد الميالد وعيد الفصح عند 

اعة إلى الخالق و لهذا تضاف أليه صفة القداسة ألنه والطقس كسلوك يتجه به الفرد والجم. المسيحيين
يتضمن ممارسات انتقائية وفي أوقات محددة إذا ما اقترنت بذهن الفرد لما ترمز له من معاني وقيم 

 . دينية
يندرج الطقس باعتباره نمط من النشاط اإلنساني ضمن الحياة االجتماعية بعودة الظروف التي 

و يتسم بأوليات يفترض تفعيلها لكي يفرض طابعه على اإلطار الذي يساهم تستدعي إعادة القيام به وه
عطاء نتيجة عبر تالعبه ببعض الممارسات الجتذاب . تدخله في تحديده فهو يهدف إلى تأدية مهمة وا 

العقول وجعلها تؤمن به قبل التفكير بتحليل المعنى ولكن دون وجود تعارض أو تنافر، حيث يختلف 
الخ أي جميع العادات ..ات الطاقة الرمزية التي هي األعياد والمناسبات واالحتفاالت،عن التظاهرات ذ

ذا كان الطقس مندرجا في تلك التظاهرات فانه يشكل عموما  التي تحمل الطابع الفردي أو الجماعي، وا 
س لحظتها القصوى التي ينتظم حولها مجمل االنتشار االحتفالي الذي يسمى عندها طقوسيا وال يالم

كما في طقوس الحج . الطقس دائرة الميدان الديني أبدا، وللطقوس أهميتها الخاصة في الميدان الديني
والطقس . عند المسلمين واالحتفال بالمولد النبوي الشريف وعيد الميالد وعيد الفصح عند المسيحيين

ه يتضمن ممارسات كسلوك يتجه به الفرد والجماعة إلى الخالق ولهذا تضاف أليه صفة القداسة ألن
  .انتقائية وفي أوقات محددة إذا ما اقترنت بذهن الفرد لما ترمز له من معاني وقيم دينية

تكمن أهمية الطقس في إثبات استمرار الحدث التاريخي الشهير، فالطقس يميل أساسا من خالل 
سطوري الذي أوجده تكرار واستدامة القواعد التي تثبنه إلى تكريس ديمومة الحدث االجتماعي أو األ

فهو استنادا إلى ذلك إعادة خلق وتحيين لماض غامض غالبا  لكنه يأخذ معناه عند الذين 
وهكذا يكون االتصال مع ما هو مقدس هو الحافز المسيطر على النشاط الطقسي، وهذا ... يستخدمونه

لنفسه المصالح  األخير يعبر به اإلنسان عن حاجة متجددة دائما للخروج من وضعية ما لكي يؤمن
المطمئنة باعتبارها تثق بمعتقداته بقواه الخارجة عنه، ومن أمثلة ذلك ما اصطلح عليه لدى 

. وهي طقوس الميالد، الزواج، الختان، الوفاة .(Rites de Passage)األنثروبولوجيين بطقوس العبور
  .23وللطقوس وظائف دينية وأخرى رمزية

 (  رـشعائ )عيـــرة ش

ما نمط متكرر في الغالب من السلوك يتم أداؤه في مواقيت مناسبة وقد يتضمن الشعيرة عمو 
ويعتبر الدين واحد من الميادين االجتماعية الرئيسية التي يتم فيها ممارسة الشعائر . استخدام الرموز

ن كان نطاق الشعائر قد يمتد إلى جوانب دنيوية في الحياة اليومية أيضا " جلوكمان"عرف . 24وا 
ة بأنها فئة أكثر تحديدا من النشاط اإلنساني تتميز باعتمادها على بعض األفكار، وكذلك الشعير 

الغايات والوسائل الروحية أو الدينية فالشعيرة بهذا المعنى تعد من الناحية الرمزية أكثر تعقيدا، وتنطوي 
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لشعيرة من ناحية فيعرف ا J.Goudy" غودى.ج"أما . اجتماعية واجتماعية أعمق –على اعتبارات تقنية 
كالعادة االجتماعية ال تكون فيها العالقة بين  -(أو الموحدة)فئة من السلوكات المقننة )): أخرى بأنها

وهناك أنثروبولوجيون . (أي إما أن تكون ضد عقلية أو ال عقلية)الوسيلة والغاية جوهرية أصيلة فيها 
نما هي جانب من جوانب يذهبون إلى أن الشعيرة ليست ض Litch" ليتش"آخرون مثل  ربا من السلوك، وا 

ويؤكد أننا يمكن . السلوك، أي ذلك الجانب من السلوك الذي يرتبط بقيمته الرمزية وليس بفائدته العملية
أن نالحظ أن أكثر األفعال عملية أو تقنية يمكن أن يؤدى على نحو يعبر عن الهوية الثقافية الخاصة 

وهو يقترح أن هناك متصال يبدأ من . ه بعد رمزي أو شعائريأو عن قيم الفاعل، أي أن يكون ل
األفعال التي تكون ذات طبيعة تقنية أو عملية ويتدرج حتى يصل إلى األفعال التي تتفوق شعائريا 
ورمزيا دون أن نسقط من حسابنا إمكانية تحليل الجانب التقني لألفعال الشعائرية أساسا أو الجانب 

 .  25ية أساساالشعائري لألفعال التقن
". ليتش"الشعائر أفعال متكررة تأخذ شكل العادات التي ترتبط بالنسق الديني على حد تعبير 

وهذا ال يعني أن كل العادات المرتبطة بالنسق الديني تعتبر شعائر، فكثير من العادات تكون أفعاال 
الت الدينية فهي تشمل دينية فضال عن اشتراكها في النشاط الدنيوي وأقرب مثال على ذلك االحتفا

ال يمكن فصل السلوك الشعائري عن االعتقادات الدينية التي .دائما على الجانبين الشعائري، والدنيوي
يؤمن بها األفراد والتي تلزم القيام بالعبادات والفروض وااللتزامات الدينية من صالة وصوم وزكاة وحج 

ه الممارسات  من قواعد يجب مراعاتها مثل كما هو الحال عند المسلمين وما يتطلب القيام بهذ
التطهير والوضوء وهذا يعني أن الشعائر مهما كانت بسيطة أو معقدة،جماعية أم فردية تعتبر ترجمة 

لالعتقاد ويجب عند دراستها التعرف على كثير من التفاصيل الخاصة بها والتي تساعدنا في –وأداء 
عندما نبه إلى ضرورة  Herskovits" هرسكوفيتس"كد ذلك معرفة األساس الديني لهذه الشعائر وقد أ

في كتابه اإلنسان العاري   L. Strauss" ليفي ستروس"األخذ بكل التفاصيل الخاصة بالشعائر كما نبه
L’homme nu دراستها على أساس أنها جزء من اإلشارات ويجب على  أن الشعائر يجب أن تتم

في الكشف عن المالمح المحددة التي تميز لغة الشعائر عن األنثروبولوجيين أن يركزوا اهتمامهم 
مجموعة من الحركات واللغة المتداولة والموضوعات  الصيغ األخرى لالتصال ففي الشعائر تستخدم

وهذا يعني أنه عند دراسة الشعائر البد من مالحظة اإلشارات والحركات . 26الشعائرية التي تكون نسقا
إلى أعضائها، كالكف عن ممارسة الشعيرة أو زيادة اإليقاع وغيرها من التي يصدرها قادة الجماعة 

     .   لها األمور التي نجدها داخل الجماعات في ممارساتها المختلفة، فالشعائر ما هي إال امتثاال
مما سبق يتضح لنا أن فئات التقني، والشعائري، والطقوسي إنما هي تقسيمات تعسفية لظواهر 

وهناك موضوع آخر يتميز بالصعوبة . صلها عن بعضها فصال كامال ال شك فيهليس من اليسير ف
 .الشعيرة  واألسطورة والمعتقد: والغموض أال وهو العالقة بين الفئات التالية

                                                           
 .010-011شارلوت سيمور مسيث، املرج  الساب،،ص ص، ( 25

26
)  Levi –Strauss, L’homme nu, Librairie plon, Paris, 1971, P.P ;598 - 599.  



فالدراسات األنثروبولوجية للشعائر واألساطير يسيطر عليها منذ أمد بعيد جدل عقيم حول أيهما 
ها توثيقا أو تسجيال للشعيرة، أم الشعيرة بوصفها تعبيرا أو تقنينا األسطورة بوصف: يستحق األولوية

ولهذا هجرت األنثروبولوجيا هذه المناقشات إلى حد بعيد، أصبح كل من الشعيرة واألسطورة . لألسطورة
 .يعيدان شكلين من أشكال التعبير عن القدرات الرمزية والتعبيرية لإلنسان

شعائر في األنثروبولوجيا فالبد أن نبدأ باإلشارة أوال وقبل كل إذا انتقلنا إلى أساليب تحليل ال
الذي أثرت نظرياته حول الوظيفية في الدين على كثير ممن " دوركايم.إ"شيء إلى الدراسات الرائدة لـ 

كتبوا في هذا الموضوع وأعمال دوركايم التي استطاعت أن تفتح أمامنا العديد من السبل وتلقى لنا 
التي قدم لنا فيها إسهاما في  Radcliffe Brown" راد كليف براون " خيـوط، كما نجد أعمل  بالعديد من ال

 . دراسة الدور الذي تؤديه الشعائر وكيفية تعبيرها عن خصائص البناء االجتماعي
اللذين درسا المفاهيم  Van Gennep "فان جينيب " و M.Mauss  "مرسيل موس" أشار كل من كما 

ئرية بوصفها تعبيرا عن النظام االجتماعي، لذلك يتفق معظم الدارسين المعاصرين واألفعال الشعا
لما تفعله أو تؤديه الشعيرة من : للشعائر والدين عموما على أنه من الضروري دراسة الموضوعين معا

 .   وظائف اجتماعية غاية في األهمية

 (الرموز)الـرمــز 

فقط بين العلوم المختلفة بل داخل العلم الواحد  لتعريفات متضاربة ليس" الرمز"خضع مفهوم 
 Symboleبنفس معنى كلمة رمز  Symbole" إشارة"وعلى سبيل المثال تستخدم كلمة . مثل األنثروبولوجيا
 Peirce" تشارلز بيرس"بينما البعض اآلخر يضع تمييزا بينهما، أما   Schutz"شوتز"عند الباحثين مثل 

ولعل ذلك يفسر اهتمام األنثروبولوجيين بوضع تصنيفات   نواع اإلشارةفيحدد الرمز على أنه أحد أ
يميز العلماء بين المعاني الحرفية والرمزية فالمعنى . كثيرة حول الرموز التي بدورها تزيد المشكلة تعقيدا

فهمه، والمعنى الحرفي لكلمات معينة يمكن أن يفهم إذا قام  دالحرفي للجملة ليس هو المعنى المقصو 
   27.بمعنى هناك معنى  عميقا مستترا ومعنى  ظاهريا سطحيا. لفرد بفك شفرة المعنى المباشر والمقصودا

النشاط الرمزي  للم يكن اهتمام األنثروبولوجيا بتعريف الرمزية بشكل عام موازيا إلحاطتها بأشكا
أكثر من " رمزي"م الصفة ولذلك يكثر اإلثنولوجيون من استخدا. المحددة ثقافيا والقتراح أنماط لتحليلها

تتضمن الصفة رمزي في األنثروبولوجيا مفهومان األول معنى محدودا " رمزية"استخدامهم مفهوم 
والثاني معنى واسعا، حيث تستخدم في مفهومها المحدود أي المخصص لوصف األعمال الثقافية التي 

إعادة تنظيم للتجربة المحسوسة وهي تظهر ك. تتميز بقيمة تعبيرية كاألساطير والشعائر والمعتقدات
. ولكن هذه اإلنشاءات الجماعية ال تحتكر الوظيفة الرمزية(. ليفي ستروس)وسط منظومة داللية 

 .فاالقتصاد والقرابة يتضمنان معنى دالليا بمقدار الدين والفن في المفهوم الواسع
ين حالة الثقافة إذن إلى ذلك التطور التدريجي لتكو  Symbolique "رمزي"لذلك تعود صفة 

فيصنف ويجمع ويقارب ويرتب   :يختار كل مجتمع معان معينة. التي تعني إضفاء معنى على الحياة
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األمور الحقيقية وفقا لطريقة خاصة التي تعتبر في الوقت نفسه إطار المفهومية التي يعطيها لذاته 
 . 28وعامال للتواصل  بين أفراده

. م"ويقوم كتاب . طير والطقوس واألضحية والصالةاستخدم الوصف الرمزي في مجال األسا
في تصور للرمزية االجتماعية، حيث نجدده يشدد على المؤثرات   Essai sur le don"الشهير " موس

على تصور " األشكال األولية للحياة الدينية"في كتابه " دوركايم"االجتماعية للوظيفة الرمزية، كما شدد 
فهو يفسر المعتقدات والعبادات والطقوس االستحرامية تفسيرا " وسم"معين للرمزية مماثل لتصور 

نما يكرمون المجتمع ذلك  رمزيا، ال تفسيرا حرفيا، ويرى أن األقدمين ال يكرمون النباتات والحيوانات، وا 
ذا وضعنا جانبا المعنى الذي يعطيه . الشيء الذي يجسده الحيوان والنبات للمجتمع فإننا " دوركايم "وا 

وان الحياة االجتماعية هي ( جوهر الرمز)ك نراه ُيشدد  كذلك على أن المجتمع من أصل رمزي مع ذل
وحتى تتجانس صورتا المجتمع والحياة العقلية فيه البد من التفريق . أساس النشاط اإلنساني العقالني

 .     29بين الرمزي والخيالي

ض ما، بينما بالنسبة للغير فهي فالطقس مثال قد يبدو للبعض مجرد أفعال تتكرر لتأدية غر 
موضع اعتقاد و إيمان ديني عميق، فمثال رش الملح في النار في طقس بغرض دفع العين الشريرة ال 
يعد في حد ذاته رمزا، إذ قد ينظر إليه على أنه عادة أو معتقد  لكن استخدام الملح بالذات وليس مادة 

ضمن فعال رمزيا، فقطعة الذهب أو الفضة التي الشعيرة تت أخرى بديلة هو الذي يجعل الطقس أو
يشكل منها مصحفا صغيرا أو صليبا ال تأخذ قيمتها من بعض الخصائص المادية للذهب والفضة 
نما مما يضفيها عليها المعتقدون في هذا المصحف من المسلمين أو من االعتقاد في هذا الصليب  وا 

نما يتعين إخباره من جانب المسيحيين وال يستطيع غيرهم معرفة الق يمة الرمزية من خالل نظرته لهما وا 
بما له من قيمة رمزية، فالشيء يكتسب الخاصية الرمزية أو المعنى العميق عندما يستخدم في 

  .30مضمون يتعدى المعنى المباشر له، والرمز إذ يحل محل الشيء المرموز إليه

نة للذين يشتركون في نفس ومن هذا المنطلق نجد أن الرمز يحمل معنى أو رسالة معي
المعتقدات فالفعل الرمزي يحمل معنى معينا غير مرتبط بمجرد األداء الحركي لذلك شدد علماء 

" دفيد شنايدر"األنثروبولوجيا على ضرورة دراسة الثقافة كنسق كلي من المعاني والرموز إذ يرى 
Schneider David ترتبط كل منها بجانب من جوانب  أن األنساق الرمزية ال يصح أن تقسم إلى شذرات

نما يتعين دراستها ككيانات كلية ومهما كان األمر بالنسبة لألنثروبولوجي برأي . 31التنظيم االجتماعي وا 
ومحاولة " صيغ الرموز"فإن المشكلة الرئيسية التي تواجهه تكمن في دراسة وفحص  Jarvie" جارفيه"

 . فهم نسق األفكار التي تعبر عنها
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 (قداسـة): ــدسمقـــ 

المتقدُس  سو قدُ وهو المتقدس ال ،تعالىاهلل  يهتنز  التقديُس " قدس"ورد في لسان العرب أن لفظة 
القدوس فعول وهو : ويقال .القدوس المقدسالقُدوُس فعول من الُقدس وهو الطهارة، :ويقال. الُمقدُس 
 32.وتَقدَس، أي تَطهرَ . التطهيُر والتبريكُ : والتقديُس  الطهارة

وجهة نظر وحيدة أو  فيSacré  "قدسالمُ "يصعب حصر مفهوم ا في العلوم االجتماعية فأم
داخل حقل معرفي معين من حقول المعرفة اإلنسانية، ألن هذا المفهوم يتجاوز ما هو محسوس إلى ما 

ذلك أن مثل هذا المفهوم يدخل في شبكة واسعة من المفاهيم، ويتغلغل في  .هو مجرد، أو يجمع بينهما
حاز هذا المفهوم حضورا عميقا  وبهذا،نظام معقد من المراجع واإلحاالت المكونة  من أحكام قيمية 

، إذ يمكن أن والتأويالت التي طالها الفكر اإلنساني بصدده وعريقا في متوالية التعاريف والمقاربات
وتحميها، بينما تكون التي تدافع عن المحرمات كتلك األشياء المقدسة  أو الكائناتإلى تنسب القداسة 

األشياء المدنسة هي الخاضعة لتلك المحرمات والتي ال يجوز لها االتصال باألولى إال  أو  الكائنات
 .بموجب عبادات وشعائر محددة

ة يطلقها المجتمع على أشياء وأماكن فالمقدس هو صنجد أن ، اروبولوجيثنألاأما في مجال 
اإلله أو اآللهة، أو ب لها طقوسا دينية العتقاده باتصالها وأعمال يعتبرها واجبة االحترام، فيقيم

المعبودات والقوى فوق الطبيعية، أو ألنها ترمز إلى القيم األساسية للمجتمع، ولهذا فهي مصونة من 
           33.العبث أو التخريب

أن    Le sacré et la violation des interdits"  في كتابه "ليفي ماكاريوس"الباحث الفرنسي ذهب 
بعبارة . ال انتهاك المحرمالبحث في المقدس في ذاته إبطال لمفعول قدسيته، بل إنه شكل من أشك

يحول البحث في المقدس، هذا األخير، إلى موضوع شبيه بجميع موضوعات الفكر، يقال باللغة  مغايرة
يدخل عليه ما هو غريب  ومن ثم. ويفكر بها وفيها، األمر الذي يخضعه لمنطقها وعقالنيتها الداخلية

والحال هذا، فإن افتراض إبطال مفعول المقدس حين بحثه وتفكيره، يحيل على  عنه ومتعارض معه
   34.تعريف معين للمقدس بوصفه ما ينتفي بحلول ما يعارضه ويغاير طبيعته

ها األشياء التي تقوم النواهي بحمايت"عند روبيرتسون سميث تعرف األشياء المقدسة على أنها 
، الذي حدد قدسية المقدس بما يعارضها بشكل كامل "دوركايم. إ"عالم االجتماع أما عند . 35"وعزلها

عن مجال المدنس، فبقدر ما يحيل المقدس داخل سياق تعارضه مع المدنس إلى ما هو طاهر 
 .وخالص، فإن المدنس يحيل إلى ما هو دنيوي ونجس

، لذا فإنه مميز اجمعي االديني الذي يعتبر ابتكار  متماثل مع "دوركايم.إ"إن المقدس في تصور 
بالتعالي عن حياة األفراد، وهو الوجه المفارق والمتعالي لحياة الجماعة الدنيوية، وبسبب سماته 

لطرح في نفس هذا ا .يستطيع التعايش مع ما يعارضه ويهدمه أي المدنس وخصائصه تلك،ال
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كل سؤال عن المقدس يتحول إلى سؤال عما يعارضه  يذهب مارسيل موس إلى القول بأن الدوركايمي
ويخالفه، وكل تعريف للمقدس يحيل إلى تعريف ما يعارضه بل يصبح تعريفا لهذا الحد الذي نصطلح 

أن هذه التعاريف وخاصة التعريف الدوركايمي  المالحظة التي تطرح نفسها هنا هيف .عليه بالمدنس
ذا المجال، حيث يصبح باإلمكان إرساء الحدود بوضوح للمقدس يقلص أمام الباحث تعقد وتشعب ه

بين ما هو مقدس وما هو مدنس في حين أن هذين المفهومين في حاجة إلى مزيد من التنقيب والبحث 
 .لرفع االلتباس والغموض الذي يحيطهما

على رفع التعارض بين  "دوركايم.إ"على هذا األساس، عملت األبحاث الكثيرة التي جاءت بعد 
مقدس والمدنس من جهة، ومن جهة أخرى، على فك وصال التماهي بين المقدس والديني، من دون ال

حيث نجد من الباحثين من يؤكد على االنفصال التاريخي . نفي العالقات والتشاركات الحاصلة بينهما
يحاربه بين المقدس والمؤسسات الدينية، مثلما نجد من يؤكد أن الديني ال ينشئ المقدس ويؤسسه، بل 

 . من دون هوادة
في سياق هدم هذه الهوة التعارضية بين المقدس والمدنس، ورفع التماهي والمماثلة بين المقدس 

وليست تعارضية   أن العالقة بين المقدس والمدنس حركية ومطاطية "بريتشارد.إ"اعتبر  والديني،
أخر في نفس المنحى، استعمل ومتوازية، فما يعتبر مقدسا في مجتمع معين، يكون مدنسا في مجتمع 

م إعالن أشكال ثلفظ التجلي الذي سمح بتجاوز الثنائيات التعارضية ومن  Mircea Eliade" ليادإميرسيا "
فالمقدس هو فقط تجلي للديني في الزمان والمكان والسلوك . التواصل القائمة بين المقدس والمدنس

ذلك تظل إمكانية العبور من المدنس إلى المقدس الخ، ومن حيث هو ك...والعمران والهندسة والطبيعة
إن للمقدس مجاالت تجلي متعددة، تختلف من مجتمع ، ومن المقدس إلى المدنس حاضرة على الدوام

...( األمكنة األنهار، واألشجار ) الوجود الطبيعي -ال الحصر-آلخر، حيث تشمل على سبيل المثال 
...( كدورات الفصول، والليل)    ، وكذا الزمان...(لهةالكائنات السماوية واآل) وما فوق طبيعية 

 ...(الصلحاءاألولياء و كاألنبياء و )  واألشخاص
مجتمعات كالهندوس مثال يقدسون البقرة ألسباب إن . وأخيرا اللغة واألساطير والشعائر والطقوس

تجنب إيقاع األذى  وهو قانون أخالقي يفرضahimsa ( أهيمسا)دينية، ألنهم يشعرون حيالها بما يسمى 
نجد أيضا، ما يسمى بالدعارة المقدسة التي تمارسها النساء في بعض . 36بأي كائن حي، أو قتله

يثبن عليه، ويصرف المجتمعات داخل المعابد، حيث تعتبر تلك المجتمعات البغايا عابدات، والبغاء ُ 
مجموعة من النماذج على ذلك ، وقس المال الذي يحصلن عليه من ممارسة البغاء على المعبد

والمظاهر األخرى التي يتجلى فيها المقدس كاألماكن واألرقام المقدسة، واألشجار واألشياء المقدسة 
 . 37غير ذلكو 
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 : المـدنــــس

السلوك سخ، ونحوه حتى في النجس أو الو المدنس في لسان العرب، من الدنس في الثياب، أي       
َُ   ا، فهو دنُس دنس   يدنُس َُ  َس نَ دَ يقال د قو  ومدنسات، األخالق، والجمع أدناسو  .ونجُس  أي وسُخ

38
   

يعني كل شيء دنيوي خارج عن نطاق  Profane ، المدنساروبولوجيثاألناالثنولولوجيا و في قاموس 
   Jack kazaniev "جان كازينيف"ما الباحث أ. بصلةالدينية  يمت إلى الطقوس الدين، وكل سلوك ال

سوي، أي في كل ما ال يتطابق مع المألوف الرؤية، حيث ََ  الر في اليرى أن المدنس ينحصالذي 
يشارك من قريب أو من بعيد مباشرة أو بالمالمسة، في انقالب النظام  شيءيكون مدنسا كل )): يقول

ويكون مدنسا . الطبيعي أو النظام االجتماعي، إذ إن هذين النظامين متمازجان بقوة في حياة البدائي
ماعة من اإلنعام على كل أفرادها بحياة هادئة، بال قلق، بال مشاكل فردية، وبال كل ما يمنع الج

 .  39((وفي مستطاع اإلنسان السوي دفع هذه الدناسة الوجودية، وتجنبها كخطر يتهدد حياته ،مفاجئة

إن معظم التعاريف التي حظي بها مفهوم المدنس، تحصر هذا األخير في كل ما هو قذر 
نظافته أو طهارته أو أن المدنس ال يكون بالضرورة كل ما هو قذر أو مشكوك في ومكروه، في حين 

محرمة ومدنسة من  حتى ما هو مكروه، فالكحول يمكنها أن تكون طاهرة كميائيا، لكنها تظل مع ذلك
كذلك الحجاج الذين يغطيهم الغبار وأحيانا القاذورات، يكونون في حالة إحرام، حيث  الوجهة الدينية

ن حيوانا للذبح مهما كان نظيفا يعتبر مدنسا، عندما ال يجري  لهم بأداء الشعائر األكثر قداسة يسمح وا 
ذبحه حسب تعاليم الشريعة الدينية، لكنه يعد صالحا لالستهالك ولو كان وسخا مادام ذبحه قد جرى 

   .حسب ما يأمر الدين

 العـادات االجتماعية 

التي تنشأ في قلب الجماعة بصفة تلقائية لتحقيق  هي مجموعة من األفعال وأنواع السلوك
أغراض تتعلق بمظاهر سلوكها وأوضاعها وتمثل ضرورة اجتماعية تستمد قوتها من تلك الضرورة لذلك 

 Les coutumes socialsلذلك فالعادات االجتماعية .  يصعب على األفراد الخروج عن مقتضياتها
ط السلوكية التي تبقى عليها الجماعة وتتناقلها عن طريق مفهوم يستخدم لإلشارة إلى مجموع األنما

 .  40التقليد والتفاعل مع اآلخرين
بأنها كل أسلوب يكتسب اجتماعيا، ويتعلم اجتماعيا  ويمارس اجتماعيا  Gillin" جلـن"يعرفها 

ك وليس معنى هذا أن كل سلوك متكرر يدخل في إطار العادة االجتماعية، فهنا. 41ويتوارث اجتماعيا
أنواع من السلوك المتكرر تعتبر  عادات خاصة بالفرد بل تعد في كثير من األحيان لوازم له شخصيا 

ة اجتماعية تمثل أسلوبا أي أنها ليست عادة تشترك فيها الجماعة، أما العادة االجتماعية، فهي ظاهر 
تفاعل مع أفراده بمعنى أنها ال يمكن أن تتكون أو تمارس إال بالحياة في المجتمع وال اجتماعيا
ومن أمثلة العادات االجتماعية التي توضح أسلوبا اجتماعيا في التصرف، عادات التحية  . وجماعاته
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طرق إجراء محادثة وآداب المائدة، وآداب المجاملة المختلفة كالتهنئة في المناسبات وطرق تربية 
قامة الحفالت في المناسبات المختلفة الصغار وتشييع األموات، وا 

1.  
أن العادة االجتماعية مصطلح يستعمل للداللة على مجموعة   E.Sapir "إدوارد سابير"يرى 

النشاطات الشخصية "األنماط السلوكية التي تحتفظ بها الجماعة وتترسمها تقليديا، وهذا يميزها عن 
ها من جزاء ، ولذلك كان من أهم الصفات المميزة للعادات االجتماعية ما يتصل ب"التي يقوم بها الفرد

 .   2اجتماعي توقعه الجماعة إزاء مخالفيها
تنتقل عادات الجماعة بأوسع معانيها إلى عادات كل جيل، إذ ال يمكن قيام أي مجتمع منظم 

بإجماع العلماء هي الدعائم الولى التي يقوم عليها التراث الثقافي في _ فهي . دون عادات اجتماعية
وكثير غيره أن الصول األولى استمدت النظم  Samner" سمنر" فهي كما يقرر. كل بيئة اجتماعية

ففي كل جماعة من الجماعات تنشأ . والقوانين مادتها، كما أنها القوة الموجهة ألعمال األفراد وحياتهم
لتنظيم أحوالهم والتعبير عن  دطائفة من األفعال والممارسات واإلجراءات والطرق التي يزاولها األفرا

يجول في مشاعرهم ولتحقيق الغايات التي يسعون إليها والمالحظ أنهم يتجنبون أفعال التي أفكارهم وما 
تحدث لهم ألما  أو ضررا أو فشال  ، ويكررون أفضل األفعال وأكثرها تحقيقا ألغراضهم وبفضل هذا 

عراف وعندما تترسب هذه األ. التكرار تصبح هذه األفعال واألعمال عادات أصيلة وأعرافا يعتزون بها
في شعور الجماعة وتستقر وترسخ في عقول األفراد تصبح قواعد ملزمة ومجموع هذه القواعد التي 
ترتبط بمظاهر النشاط االجتماعي المختلفة تتضافر بعضها مع البعض لتكون النظم التي تعد جوهر 

 .  3تمعومجموع هذه النظم يشكل التنظيم االجتماعي الذي يرتكز عليه استقرار المج. الثقافة
لذلك تعد العادات االجتماعية بحق عامال مهما في التنظيم والتقويم وضبط األفراد، سواء داخل 
المجتمع ككل كبير ومتماسك، أو في داخل الهيئات االجتماعية الخاصة، فهي تسهل لهم أفعالهم، 

بقولهما إنه   Mac ever & Peage"  بيج"و" مكيفر"وتحدد منطق الترابط والتعامل فيما بينهم ويوضح ذلك 
ليرجى للنظم السائدة وروابط أي انتظام بمعنى الكلمة إال إذا ارتكزت واعتمدت على مركب معتمد من 

 . الصنوف المختلفة من العادات وأساليب السلوك
فإذا اعتبرنا . وأن دور العادات في الضبط والتنظيم ال يقل شأنا عن دور القوانين الوضعية

كتوبة ودستوره المحفوظ في مع المكتوبة والموضوعة فإننا نعتبر العادة سلطة غير مقوانين سلطة المجت
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ذلك الدستور الذي يوجه أفعال الناس ويسيطر عليهم في جميع العصور وفي كل مراحل  الصدور
 .الحياة

وما يسترعي النظر في المؤلفات المعاصرة التي كتبت باالنجليزية في علم االجتماع 
إلى مصطلح  1839حيث أشار عام  W.G. Sumner" وليام جراهم سمنر"ا ومنها كتابات واألنثروبولوجي

" الطرق الشعبية"الذي يقابله في العربية   ((Folkwayتحت عنوان  (Social Habits" )العادات االجتماعية"
ضل أول من استخدم المفهوم ، وبعدها أصبح المفهوم المف" سمنر"بمعنى طرائق الناس، وبذلك يكون 

 واألكثر استعماال عند التعرض للعادات االجتماعية 
التي قصد بها بدوره كل سمات وأنماط الثقافة الموسومة بالطابع الجمعي أو الذي يمارس 

فهي تشمل مختلف تصرفات الناس وفي مختلف المواقف والمناسبات االجتماعية، وتستوعب . اجتماعيا
حياة العادية وتعارفت عليها لمعالجة المشاكل ومواقف ال التي أقرتها الجماعة بكل الطرق واألسالي
وكذلك لمقابلة المناسبات التي لها دالالت اجتماعية خاصة كاألعياد الدينية والقومية  والروتينية الجارية

      .      1مثال

 (صوفـية)تصــوف 

دم ألول مرة في والمفهوم استخ. أسلوب ومنهج في السلوك التعبدي عماده األول الزهد والتوبة
التاريخ اإلسالمي في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة ، والتصوف سبقته حركة زهد نبعت من 

" الزرادشتية"و" المسيحية"، غير أنه تأثر فيما بعد بعقائد مختلفة من (القرآن والسنة)جوهر اإلسالم 
الطرق الصوفية ولكل طريقة شيخ وغيرها، لذلك توزع الصوفيون في مدارس عرفت باسم " اليهودية"و

الصواب أنهم مجتهدون في طاعة اهلل كما )  :تحديدا للصوفية إذ يقول" ابن تيمية"ومريد وقد وضع 
والمتصوفة أو المتصوفون وجهوا اهتمامهم إلى النفس وعملوا . (...اجتهد غيرهم من أهل طاعة اهلل 

لى جهاد النفس، طلبا لصفاء القلب والنفس لذلك ترى على  تزكيتها وتهذيبها، وتقوية اإلرادة والتركيز ع
المتصوفة يهتمون بباطن اإلنسان ويهملون المظهر ويصرفون الجهد في تدريب المريدين على فضائل 
الخلق والسلوك، مما جعل الباحثين يحكمون بأن معظم ما أنتجه أقالم الكتاب المسلمين في مجال 

 .2ة، ومنها يمكن أن تستقى فلسفتهم في التربيةالتربية إنما هو موزع في كتب الصوفي
بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم وترك ما : )) وقد عَرف سراج الدين الطوسي الصوفيين بقوله

ال يعنيهم، وقطع كل عالقة تحول بينهم وبين مطلوبهم ومقصودهم، إذ ليس لهم مطلوب وال مقصود 
فمن ذلك القناعة بقليل الدنيا عن كثيرها واالكتفاء بالقوت  غير اهلل تعالى، ثم لهم آداب وأحوال شتى،

الذي ال بد منه، واالقتصار على ما ال بد منه من مهنة الدنيا من الملبوس والمفروش والمأكول وغير 
وابتغ فيما أتاك هللا الدار اآلخرة وال تنسى نصيبك من )) : وهذا المفهوم مستمد من اآلية((. ..ذلك

 .3(( الدنيا
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مجموعة من التعريفات " التعرف لمذهب أهل التصوف"د أورد أبو بكر الكالباذي في كتابه وق
قالت طائفة إنما سميت الصوفية صوفية )) : تدور في مجملها حول صفاء النفس، فقد جاء عنده

بعضهم الصوفي من وقال . وقال بشر بن حارث الصوفي من صفاء قلبه. لصفاء أسرارها ونقاء آثارها
إنما سموا صوفية ألنهم في :وقال قوم. فصفت له من اهلل عز وجل من اهلل كرامته  معاملتهصفت هلل

قبالهم بقلوبهم عليه، ووقوفهم بسرائرهم بين  الصف األول بين يدي اهلل عز وجل بارتفاع همتهم إليه وا 
 .  1((إنما سموا صوفية للبسهم الصوف: يديه وقال قوم
 (: الواليـة)الولـــي 

. الولي هو الناصر وقيل المتولي ألمور العالم والخالئق والقائم بها. ن أسماء اهلل تعالىالولي م
وتستعار الوالية . قال ابن األثير الوالية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل والوالية السلطان والوالية النصرة 
ث الصداقة والنصرة للتعبير عن القرب من حيث المكان، ومن حيث النسبة، ومن حيث الدين، ومن حي

 .والولي والمولى في معنى الفاعل أي الموالي، ويقال للمؤمن هو ولي اهلل عز وجل. واالعتقاد
وأصل الوالية المحبة والقرب، وأصل العداوة . ضد العداوة واليةلا) )لى أن إيذهب ابن تيمية و  

وأولياء اهلل هم .  2متابعته لها أين الولي سمي وليا من مواالته للطاعات، أوقد قيل . ((البغض والبعد
المتقون سواء سمي أحدهم فقيرا أو صوفيا أو عالما أو تاجرا أو صانعا، أو أميرا أو حاكما أو غير 

ِ الَ َخْوٌف َعلَيْهِْم : ))ذلك فالوالية ال تنحصر بفريق من المسلمين دون سواه يقول تعالى أاَل إِنَّ أَْولِيَاء ّللاه

  .3((الَِّذيَن آَمنُوْا َوَكانُوْا يَتَّقُونَ  ونَ َوالَ هُْم يَْحَزنُ 
ارتبطت الوالية بطاعة اهلل تعالى والتقرب إليه سبحانه حتى يبلغ العبد مرتبة اإلحسان  وقد ذهب 

 باهلل العارف)إلى أن الولي هو من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان والولي هو " الجرجاني"
عرض عن االنهماك في اظب على الطاعة، المجتنب للمعاصي، المُ مكان، والمو إلوبصفاته حسب ا

، ويكافأ بأنه يتوالى عليه إحسان ت المباحة، وسمي وليا ألنه يتولى عبادة اهلل على الدواماذات والشهو اللَ 
 . اهلل تعالى وأفضاله، لذلك كانت مرتبة الوالية أمرا مطلوبا لكل مؤمن

أبي هريرة  نفي صحيحه ع "البخاري"اإلمام واه ر اء ما رد في صفة األوليو  نبوي حديثوهناك 
من عادى لي وليا ": يقول اهلل تعالى" : " صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل" : قالأنه  عنه رضي اهلل

لي إعبدي يتقرب  لي مما افترضته عليه، وما زالإلي عبدي بشيء أحب إذنته بالحرب، وما تقرب آ
صر به، ويده التي يبطش يببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي حبذا أإافل حتى أحبه فو بالن

شيء أنا  نألعيذنه، وما ترددت ع استعاذنيي ألعطينه ولئن نن سألا  و  بها ورجله التي يمشي بها
 ((.إساءتهفاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره 
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 الكرامـــــة

تكون لبعض المقربين والصالحين واألولياء، ولقد ثبتت في الكرامة هي أمر خارق للعادة     
كتاب اهلل تعالى وفي سنة رسول اهلل وآثار الصحابة، والكرامة غير المعجزة ألنها تظهر على يد غير 
األنبياء تخصيصا له وتفضيال وقد تحصل باختياره ودعائه وقد ال تحصل وقد تكون بغير اختياره في 

 .بعض األوقات
للعادة يجريه اهلل تعالى على يدي عبد صالح، وال يقترن مع دعوى النبوة وال هو أمر خارق 

إن : "يقول القشيري. مقدمة لها والمعجزات دالالت صدق األنبياء، ودليل النبوة لم يوجد مع غير النبي
ه ظهور الكرامات على األولياء جائز، والدليل على جوازه أمر موهوم حدوثه في العقل ال يؤدي حصول

فما من عبادة شرعها اهلل تعالى لعباده، إال وهي : "ويقول ابن عربي". إلى رفع أصل من األصول
 : من ذلك االسم يعطيه اهلل في عبادته تلك، ما يعطيه في الدنيا...مرتبطة باسم إلهي،

 .المنازل والعلوم و المعارف: في القلب -
 .في الكرامات واآليات: في األحوال -
 .الجنة والدرجات: في اآلخرة -
 تنقسم الكرامة إلى كرامة حسية وأخرى معنوية: 
هي خرق الحس العادي كالمشي على الماء والطيران في الهواء وطي األرض : الكرامة الحسية-

 .ونبع الماء وجلب الطعام، واالطالع على المغيبات وغير ذلك من الخوارق و العادات
ربه في الظاهر و الباطن، وكشف الحجاب عن قلبه هي استقامة العبد مع : الكرامة المعنوية

 .حتى عرف مواله، والظفر بالنفس ومخالفة الهوى، وقوة يقينه وسكونه و طمأنينته باهلل
يرى المتصوفة أنه ال يجب الركون إلى الكرامة الحسية، فال يطلبونها و ال يلتفتون إليها، إذ قد 

هر على يد من ال استقامة له أصال كالسحرة والكهان  تظهر على يد من لم تكتمل استقامته، بل قد تظ
نما استدراج  كل كرامة ال يصحبها الرضا : "قال الشيخ أبو الحسن. وهي في الحقيقة ليست بكرامة وا 

 ".عن اهلل  ومن اهلل فصاحبها مستدرج مغرور أو ناقص أو هالك
عليه السالم، " الخضر" وقد ذكر القرآن الكريم ما اختص به بعض عباده المقربين من أمثال

. 1(( فََوَجَدا َعْبداً ِمْن ِعبَاِدنَا آتَْينَاهُ َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمنَاهُ ِمْن لَُدنَّا ِعْلماً : ))حيث قال تعالى
ا من عبادوالشخص المقصود في اآلية الكريمة هو  رجل ، هو الَخِضر عليه السالماهلل  عبد ا صالح 

 . ولّيا وآتاه رحمة من عنده وعلما من لدنه واتخذه اصطفاه ربه
قصصا عن عباد صالحين، أخلصوا العبادة هلل تعالى ولم يعملوا إال  –وذكرت السنة النبوية 

صالحا كلها تؤكد أن الكرامة لم تكن إال على أيدي أصحاب العقيدة الصحيحة المواظبين على 
والولي الحقيقي ال . في الملذات والشهواتالطاعات المتجنبين للمعاصي، المعرضين عن االنهماك 

يسكن إلى الكرامة وال يتفاخر بها على غيره وال يستأنس بها، بل عند ظهورها يصير خوفه من اهلل 
وقد ذكرت كتب . تعالى أشد وحذره من قهر اهلل أقوى ألنه يخاف أن يكون ذلك من باب االستدراج
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ات هي االستقامة على شرع اهلل تعالى ويكون ذلك الصوفية الكرامة وهم يعتبرون أن أعظم الكرام
تباع ما جاء به رسوله ظاهرا وباطنا  . بصحة اإليمان باهلل عز وجل وا 

 التدين الشعبي 

قبل الخوض في تحديد مفهوم التدين يجدر بنا التعريج في عجالة على مفهوم الدين الذي سنأتي 
مجمل المعتقدات والتصورات حول اهلل  على ذكره في الفصل الالحق، حيث يقصد بالدين عموما

نما إيمان عملي يمان باهلل ليس فقط كإيمان عقديوهذا يستتبع بالضرورة اإل. والغيب مما يعني . وا 
االلتزام بجميع األحكام التي وردت في الدين من خالل النصوص المؤدية له والدين قد يكون مصدره 

كاليهودية والمسيحية واإلسالم، وقد يكون مصدره بشري  الهي كما هو الشأن بالنسبة للديات التوحيدية
المعتقد :  وكل دين يتوفر على العناصر التالية. كالديانة البوذية والهندوسية وغيرها في سلوك المتدين

نما يشمل مختلف األفكار  والشرائع واألخالق هذا السلوك ال يقتصر على الطقوس والعبادات، وا 
الدين، مما يعني أن المتدين قد يمارس أعماال ويندمج في إطار جماعات  والتمثالت والمعتقدات حول

أو حركات انسجاما مع تصوره للدين، ولذلك ال يمكننا الفصل بين الدين والتدين ألن أحدهما يؤدي إلى 
 .اآلخر، فالدين ال محالة ينتج لنا تدينا بشكل من األشكال

، أن الدين الشعبي في المنطقة المغاربية 1وجيفي بحثه األنثروبول" إدوارد فسترمارك"اعتبر 
الفقهي فالتدين الشعبي يمزج بين ما هو سحري وديني في الطقوس " الرسمي"مختلف عن الدين 

قبل مجيء االسالم، . المغاربية بسبب الحضور القوي للبقايا الوثنية داخل المعتقدات الدينية والطقوس
فمثال هناك من يقرأ القرآن في شكل . غ بطقوس تصاحبهفتدين العديد من المغاربة هو تدين مصبو 

طالسم وليس ككتاب هداية وتحسين السلوك، بل إن منهم من يخصص آيات قرآنية لمناسبات وطقوس 
 .معينة

. بين ما يدخل في إطار التدين وما يدخل في إطار الدين ويجب أن نميز في هذه المعتقدات
نما اكتفى باإليمان فالدين اإلسالمي لم يقترح طقوسا مع ينة لمحاربة العين مثال أو أذى الجن الشرير وا 

لكن الطقوس المصاحبة لها والمبالغة في الحماية منها هي التي . وااللتجاء إلى اهلل كحماية كافية
 . 2تدخل في نظرنا في إطار التدين وليس الدين

على شخصية هؤالء صفات ونفس الشيء يقال عن الُصالح، واألولياء إال أن األفراد يضفون 
 .خارقة وهالة من القداسة مما يبعدنا عن مفهوم الدين اإلسالمي للصالح واألولياء
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  ،مما قد يؤثر على لدينهم يف حالة عدم الوصول إىل مبتغاهم هذا ال ينفي القاب  اإلعجازي للقرآن باعتباره كالم اهلل  ولكن عامة الناس ال يستنبقون منه سوى هذه األمور
 .   وبالتايل افراغ القرآن من قوله التأثريية املتمثلة يف لرقية السلوك واألخالق

 ريرة كوض  الشوك وجمسم لليد على االعتقاد مثال يف اهداء بعض األمور الرضاء اجلن كذبح شاة عند دخول املساكن اجلديدة وإقامة بعض االحرتازات للحماية من العني الش
 ...األشياء وارلداء اللون األسود لقرد العني وغريها

2( Edward Westermarck: les survivances païennes dans la civilisation mahométane, Paris, 1935, p.8-9.  

 



أن سكان شمال إفريقيا اضطروا للتحايل مع مجيء االسالم من أجل " إدموند دوتيه"اعتبر 
دين المحافظة على معتقداتهم األصلية الوثنية وذلك بمزجها بطقوسها وممارسات تبتعد عن ال

ومن أسباب استمرار هذا النوع من التدين في نظرنا هو بحث  .1ويدخلنا هذا في باب التدين. اإلسالمي
الناس عن الوساطة التي توصل إلى اهلل في نظر المعتقدين واألولياء هم أفضل الوسطاء، ألنهم 

  .   2يحيتوفرون على البركة التي تسهم في قضاء حوائج هؤالء الناس أثناء زياراتهم للضر 
 

 :الدراســات السابقــة/ 0

اهتم الباحثون في مجاالت التاريخ وعلم االجتماع واألديان األنثروبولوجيا بدراسة الديانات 
المختلفة للشعوب وما يرتبط بها من معتقدات وطقوس وشعائر متنوعة، وكان منهم من تنبه للتصوف 

دينية مختلفة  أما التي تناولت الطريقة التيجانية اإلسالمي وما يرتبط به من مؤسسات وممارسات 
أما التي تناولت ممارسات وطقوس الطريقة التيجانية من زاوية . فكانت من الناحية التاريخية فقط

أنثروبولوجية فإن الباحث لم يجد لها أثرا في حدود المراجع التي وقعت بين يديه، وبالتالي فهو ال يرى 
لكن هذا ال يمنعه من عرض أهم الدراسات التي . وبين دراسته الحاليةوجود عالقة تطابق بينها 

استهدفت موضوع الطرق الصوفية بصفة عامة لكونها عالجتها من زوايا متعددة، حيث بينت عوامل 
ظهورها وانتشارها ووظائفها وأدوارها في ظل التغيرات االجتماعية، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان 

أمر مهم ألنه يعتقد أنها تمثل تراثا علميا قد أفاده في الحصول على رؤى متباينة  إطالع الباحث عليها
في مجال دراسته مما ساعده إلى حد ما في بنائها نظريا وميدانيا، إضافة إلى ذلك فقد استطاع الباحث 
ا من خالل تلك الدراسات أن يقف على نقاط التقاطع بين أطروحته وما قدمته تلك الدراسات خاصة م

األمر الذي سمح له بأن يصحح مسار دراسته في االتجاه . تعلق منها بالجوانب المعرفية والمنهجية
الذي يحقق جملة من األهداف التي رسمها لها، حتى تسهم إلى جانب غيرها من الدراسات بالنظر إلى 

 .ما ستتوصل إليه من نتائج
ليها والتي سنتبع في عرضها على  فيما يلي سنقوم بإدراج جملة الدراسات التي حصلنا ع   

 : خطوات منهجية محددة لتكون على النحو التالي
I /الدراسـات الغربيـــة: 

  O. Dupont & X. Coppolani  أوكتاف دوبون وغزافييه كوبوالني دراسـة/ 0

 " الطرق الدينية اإلسالمية: "دراسة منشورة تحت عنوان :المرجـع   
Octave. Depont & Xavier Coppolani, « Les Confréries religieuse Musulmanes »  

Publier sous le patronage de M. Jule combon gouverneur générale, de l’Algerie. 1897 Copie 

éléctronique.  

                                                           
1(Edmond Douté, Magie et religio en Afrique du nord, pGeuthner, S.A. Paris, 1984, p15.

 

2(Paul Pascon , La maison d’ilig, p.153.
 



تدخل الدراسة ضمن ما عرف باإلثنوغرافيا العسكرية في الجزائر المستعمرة : موضوع الدراسة
الدراسة حول نشأة التصوف والمدارس الصوفية اإلسالمية وكيف تطورت إلى ويدور موضوع هذه 

مؤسسات أصبحت تعرف بالطرق الصوفية وأهم وظائفها الدينية واالجتماعية واالقتصادية في البناء 
 . االجتماعي للجزائر منذ نشأتها في العهد العثماني إلى تاريخ إجراء الدراسة

 .1984: زمن الدراسة
 .إثنوغرافيـة: اسةطبيعة الدر 

تتمحور إشكالية الدراسة حول تساؤل رئيسي مفاده  ما هو التصوف وما هي : إشكالية الدراسة
أصوله وأهم المدارس والطرق الصوفية اإلسالمية ودعائمها، وتنظيمها البنائي العام، وأهم الطرق 

كرية التي طبقت في الجزائر، الصوفية المنتشرة بالجزائر وأبرز فروعها ومن منطلق االثنوغرافيا العس
الدينية على الصعيد القتصادي  تتقوم بها هذه التنظيما يتساءل الباحثان عن مختلف األدوار الت

 .واالجتماعي السياسي ؟
، "الوصفي"المنهج التاريخي والمنهج "استخدم الباحث في هذه الدراسة : منهجية الدراسة وأدواتها

صادر التي جمعت منها المعلومات، ولكننا نعتقد أنها تكون من حيث لم يحدد الباحثان طبيعة الم
الوثائق والمخطوطات التي يرجع تاريخها إلى العهد العثماني وكذا السجالت وتقارير البحث التي تعدها 

كان مديرا مكلفا بإدارة البلديات  O.Dupont" أوكتاف دوبون"اإلدارة االستعمارية الفرنسية من منطلق أن 
كان مديرا مساعدا له، مما جعل طباعة الكتاب تحت  Coppolani  "  كوبوالني"في الجزائر و المختلطة

، كون هذا النوع من المؤلفات كان بدعم ورعاية "كامبون"جول "الرعاية السامية لحاكم الجزائر العام 
رافيا  ومجتمعيا  حول الجزائر جغ" بالدراسات الكولونيالية"وليشكل فيما بعد ما يسمى . السلطة الفرنسية

وتراثيا  التي تهدف إلى فتح الطريق إلى فتح الطريق أمام االستعمار لفهم الجزائر واختيار أفضل السبل 
 .  للسيطرة واالستغالل

تتكون عينة الدراسة من أكبر الطرق الصوفية وفروعها التي كانت منتشرة عبر : عينة الدراسة
 .   كامل التراب  الجزائري

، من حيث (الطرق الصوفية)تهدف الدراسة للتعرف على التنظيمات الدينية : هدف الدراسة
نشأتها وانتشارها وشيوخها المؤسسين وفروعها، وأهم األدوار االجتماعية واالقتصادية والسياسية كل 
ذلك يدخل في إطار التعرف على أحد أهم المؤسسات التي لعبت دورا كبيرا في تماسك المجتمع 

لحاق الجزائر بفرنسا الجزائري قصد  استغاللها وكسب ودها وكل ما من شأنه إحكام السيطرة وا 
 . واعتبارها جزء ال يتجزأ وهو عموما المخطط العام لإلدارة االستعمارية

 : نتائج الدراسـة
تعد الدراسة جزء  هاما من التراث المكتوب الذي خلفته اإلدارة االستعمارية عن الجزائر وكان أهم 

 :ليه الباحثان باعتبارهما ممثلين لإلدارة االستعمارية بالجزائر إلى عدد من النتائج منهاما توصل إ



التصوف جزء من التراث اإلسالمي عموما والجزائري خصوصا، وأنه عرف من خالل -
 .المدارس الصوفية ثم تطور فيما بعد ليصبح تنظيما أو مؤسسة اجتماعية لها أدوارا مختلفة

صوفية واحدة بل طرق متعددة ولكل منها شيخ مؤسس تنتسب له ولها  ليست هناك طريقة -
 (مجتمع األهالي)المحلي المجتمع  علىفروعها التي تتفرع عن الطريقة األم وأنها تمثل سلطة معينة 

 .  الذي توجد فيه  أو تهاجر إليه
 .ون استثناء، منتشرة عبر كامل التراب الجزائري د(الطرق الصوفية)هذه التنظيمات الدينية -
االنتشار واالستمرار الذي تعرفه الطرق الصوفية يعود بالدرجة األولى لألدوار الكبيرة التي -

تلعبها على الصعيد االجتماعي واالقتصادي والسياسي سواء داخل نسيج المجتمع الجزائري أو خارجه، 
ها وأن تسعى جاهدة لكسب لذلك فان على اإلدارة االستعمارية أن تأخذ بعين االعتبار أهميتها ودور 

خضاع للمجتمع في مناطق معينة وعدم الثورة أو  ودها والتقرب منها والعمل معها ألن في ذلك كسب وا 
 . تالفي أي ردود أفعال تعيق التوسع االستعماري وتنفيذ مخططاته وهو ما حصل فعال مع الكثير منها
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 (ليبيا" )السنوسية ببرقة: "راسة منشورة تحت عنوانوهي د    
 Sanusi of Cyrenaica 

عمر الديراوي أبو حجلة، مكتبة الفرجاني، : إيفانز بريتشارد، السنوسية ببرقة، ترجمة: المرجع
  .   1890طرابلس، ليبيا،  0ط

تاريخ من حيث " السنوسية"يدور موضوع الدراسة حول الطريقة الصوفية : موضوع الدراسة
نشأتها ووظائفها الدينية واالجتماعية والسياسية في نشر اإلسالم وتوحيد القبائل المنتشرة بليبيا وعالقتها 
باإلدارة العثمانية ونظام الحكم الذي كان يسود البالد آنذاك وأساليبها في مواجهة االستعمار االيطالي 

 .   فيما بعد

 .1878: زمن الدراسة
 .ليبيا، منطقة برقـةصحراء : مكان الدراسة

 . تاريخية إثنوغرافية: طبيعة الدراسة
تتمحور إشكالية الدراسة حول هوية الطريقة الصوفية السنوسية وكيفية نشأتها : إشكالية الدراسة

تتجلى األدوار  وفيماوعوامل انتشارها وعالقاتها بالسلطات العثمانية وبعدها االستعمار االيطالي  
 .واالقتصادية والسياسية التي قامت بها في منطقة برقة خصوصا وليبيا عموما ؟الدينية واالجتماعية 

ذكر الباحث في مقدمته أنه ال يهدف إلى إعطاء وصف شامل ألي : منهجية الدراسة وأدواتها
من الطريقة السنوسية والقبائل البدوية ولكنه وصف كالهما فقط في حدود ما هو ضروري لفهم النشوء 

المنهج "و" التاريخي"سي للطريقة وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج والتطور السيا
 ". االثنوغرافي

 



كانت أدوات جمع البيانات مصممة لجمع المعلومات من المالحظة والمقابلة مع بعض البدو 
وشخصيات أخرى ممن ينتمون للطريقة السنوسية أي أن المعلومات كانت نتاج سنوات طويلة من 

االتصال المباشر بأفراد مجتمع الدراسة ومن سجالت وتقارير بحث كانت في معظمها مصادر الخبرة و 
 . أوروبية وغالبيتها مكتوبة باللغة التركية واإليطالية

 تتكون عينة الدراسة من مجتمع البدو في منطقة برقة بصحراء ليبيا  : عينة الدراسة
كان من نتائجها احتالل بريطانيا لليبيا تي ة والبعد انتهاء الحرب العالمية الثاني:  هدف الدراسة

يفانز إ"الشهير  يا البريطانيجو بولو نثر ألعالم ا" برقة "  في بريطانية العسكرية ال اإلدارةاستقدمت 
مع  .وطبيعة تفكيرهم وعاداتهم وميولهم اإلقليمدراسة عن سكان هذا إنجاز وذلك لغرض " بريتشارد

  ."قة السنوسية الطري " التركيز أكثر على
 .التعرف على الطريقة السنوسية من حيث نشأتها وتطورها وانتشارها-
التعرف على الطريقة السنوسية من حيث بنائها العام ومؤسسها وأصولها التاريخية وأدوارها -

المختلفة والظروف االجتماعية التي ساعدت على استقرارها وانسجامها مع النظام القبلي السائد في هذه 
المنطقة من شمال إفريقيا، وكيف ساعد ذلك على وجود مجموعة من الوظائف المرتبطة الدينية 

الذي جسد أهدافه  بفاعلية وتوحيد " الطريقة"والسياسية واالقتصادية والثقافية المرتبطة بهذا التنظيم 
على تحقيق كل رغبات القبائل المتفرقة والمتناحرة من ناحية وخلق األخوة العملية المستقرة التي تساعد 

 .  واحتياجات هذه القبائل من ناحية أخرى
ثم " التعرف على طبيعة العالقة مع السلطة السياسية السائدة آنذاك متمثلة في العثمانيين-

 .أسباب الصراع والصدام الذي حدث مع السلطة االستعمارية متمثال في الحروب االيطالية السنوسية
 : ث إلى عدد من النتائج منهاتوصل الباح: نتائج الدراسة

تجربة )أن نشأة الطرق الصوفية كان في القرون األولى لظهور اإلسالم، وأنه أخذ طابع الزهد  -
ثم تطور إلى التصوف وبالتالي ظهور ما يعرف بالطريقة الصوفية وهي طريقة للحياة وأن ( فردية

كل الطرق تقود إلى نفس الهدف الطرق ال تمانع أعضائها باألخذ من الطرق المختلفة حيث أن 
وتختلف في الوسائل في الوسائل التي تكرس لتحقيق الهدف وهو مطابقة الروح مع اهلل عن طريق 

 . اإلعراض عن األهداف الدنيوية
التحول الذي عرفته الطرق الصوفية أي أنها أصبحت أنظمة اجتماعية وأحيانا تنظيمات  -

 .سياسية في األراضي العربية
فقيه الفي شبه جزيرة العرب، وأن مؤسسها هو  " نجد"للباحث أن الطريقة أصلها من تبين  -

وأشار . وهو رجل صوفي ومرابط "محمد بن على السنوسي الخطابي اإلدريسي الحسنىالشيخ "جزائري ال
ئر التي نشأ فيها وشخصيته الدينية التي جلبت العديد من المريدين من بلدان عدة منها الجزا ةإلى البيئ

وتونس والمغرب ووالئهم له ومرافقته في تنقالته وترحاله وتبين له أنها خليط من السلفية والسنية وعلى 
الظروف التي ساعدت على استقرارها وانتشارها، حيث أن الباحث توصل إلى أن طبيعة البناء 



مالئمة تنظيم كان له أثر كبير في نجاح الطريقة السنوسية " قبلي"االجتماعي للمجتمع في  برقة 
كما بين طريقة انتقال السلطة في إدارة شؤون الزاوية كمؤسسة . الدعوة بما يتفق ومقتضيات ذلك البناء

 .ترتبط بالطرق الصوفية
طريقة صوفية تشمل كسب المعرفة واالنجاز الروحي فهي " السنوسية"توصل الباحث إلى أن  -

يم دينية وتنظيم محدد من حيث توفر الحاجات تدعو ألخوة وتلبي للبدو كافة احتياجاتهم من تعال
 .المادية وحل المشاكل االجتماعية في القبيلة

ومنها الخدمات االجتماعية مثل التربية والتعليم الديني " السنوسية"األدوار المختلفة للطريقة  -
سافرين وحرث األرض وزراعتها وفض النزاعات القبلية توفير الحماية للفارين من بطش الحكام والم

 .والتجار والرعاية الصحية
توصلت الدراسة إلى أن سبب ضعف زوايا الطريقة السنوسية التي انتشرت في مناطق عدة  -

من ليبيا يرجع إلى ارتباط القيادة بالوراثة مما أوجد صراعا خارجيا مع قوى الشعب وهذا الصراع إلى 
 .   انفصال الجانب االجتماعي تماما عن الجانب الروحي
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 ".شعائر القديسين في اإلسالم المغاربي:  "وهي دراسة أكاديمية منشورة  تحت عنوان 
    :المرجع

Emile Dermenghem, Le Culte des Saint dans l’islam maghrébin, Edition Gallimard, France, 1954. 
يدور موضوعها حول شعائر القديسين أو األولياء كما يسمون الدراسة الراهنة : موضوع الدراسة

في التراث العربي، في منطقة المغرب العربي وخصوصا الجزائر، بحيث أقام الباحث لسنوات عديدة 
 .للمجتمع المغاربي عموما والجزائري خصوصا. من المالحظة المباشرة

 .1817: زمن الدراسة
 .الجزائريالقطر : مكان الدراسة

 .  إثنوغرافية: ة الدراسةطبيع

 .1817: زمن الدراسة
 .الجزائر: مكان الدراسة

 .  إثنوغرافية: طبيعة الدراسة
استخدم الباحث المنهج اإلثنوغرافي لوصف ما يحيط بأضرحة : منهجية الدراسة وأدواتها

رة وغير واستعان بأدوات ضرورية منها المالحظة بنوعيها المباش. القديسين من شعائر وطقوس مختلفة
المباشرة قصد معاينة مختلف الممارسات المرتبطة بالشخص والمكان المقدس في مختلف أنحاء البالد 

 . الجزائرية
سكان جبال القبائل في )نماذج من المجتمعات المحلية من أنحاء الجزائر : عينـة الدراسـة
 (. الصحراء، الغرب وهران وتلمسانالشمال سكان واحات 



 : سةأهداف الدرا
أو األولياء، وذلك من خالل ربطها بالتصورات والمعتقدات التي " القديسين"محاولة فهم شعائر  -

 .  تنتجها والشخصيات المقدسة وما يحاط بها من كرامات لتحمل هي وكل ما يحيط بها صفة القداسة

يخية التعرف على أهم الشخصيات التي تحمل صفة الولي باعتبار البعض منها شخصيات تار  -
 . وأخرى فلكلورية

وصف األضرحة وما يقام حولها من شعائر منها االسترضائية، األضحوية، التذللية المتزامنة  -
 .مع  ظروف شخصية ومناسبات اجتماعية محددة

وصف بعض الزيارات الفردية ومضمونها وكذلك الجماعية وما يقام في محيط األضرحة من  -
لحج، في القرى والتجمعات في جبال القبائل والهضاب العليا، مع احتفاالت جماعية، منها الركب وا

 .إبراز أهم خصائص الدور القديم للمكان المقدس

 .الطقوس والشطحات التي تمارسها الطرق الصوفية المختلفة ومنها العيساوية والدرقاوية
تي تقف وراء إبراز الدور االجتماعي والروحي لشعائر القديسين في اإلسالم وأهم العقبات ال-

 .استمرارية هذا النوع من الممارسات الدينية

 :توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج نوجزها فيما يلي  :نتائج الدراسة
وجود وانتشار أضرحة األولياء في كل جغرافية الجزائر وأن األمر ليس مرتبط بفئة الرجال  -

دراسة وجود نوع من التراتبية الدينية لألولياء كما بينت ال" اللة"فقط ألن هناك نساء أيضا يحملن لقب 
وكإجابة عن سؤال متى يحمل  الشخص ...(. الولي، الصالح الصديق)العتبارات دينية وقرابية، منها 

 .  صفة اإلنسان الكامل في المخيال االجتماعي أي صفة الولي؟
أو يستمد منه  الشخص الذي يحمل صفة القداسة يحاط ببناء عليه قبة وكل ما يرتبط به -
قطعة القماش، الحجر الشموع، العطور )سواء أكان نباتا أو حيوانا أو جماد ا، " صفـة القداسـة"يكتسب 

، وبالتالي نكون أمام فضاءات مقدسة كثيرة تعكس (البخور الحناء الملح، الماء، األشجار، الحطب
" سيدي بومدين"طقة جبال القبائل ولي في من" بو يزة"انتشار األضرحة في كل جغرافيا الجزائر منها 

 .الخ"...سيدي عبد الرحمن"  "سيدي أحمد بن يوسف"ولي منطقة تلمسان، 
هناك طقوس كثيرة ومتنوعة تقيمها المجتمعات المحلية في الجزائر على اختالف جغرافيتها  -

متفرقة  من  تلفة وفي أوقاتمن الجبال إلى الهضاب العليا إلى الصحراء والواحات و في مناسبات مخ
، وتكون عادة مقترنة بشعائر فردية "الزيارة"وهناك التي ال ترتبط بزمان معين وهي التي تسمى  السنة

منها حمل قطعة القماش، الحجارة، الشموع العطور، الحناء، الملح، األشجار، الحطب المقدس، التراب 
 والطواف حول الضريح  وأخرى تتم في إطار جماعي

 



لطهارة، واالسترضاء وفي مناسبات تقدم األضاحي وتسمى الوعدة أو وتأخذ شكل طقوس ا 
زواج الربيع في منطقة ورقلة، " سيدي معمر"الزردة، أو النشرة، ولكل منها خصوصياتها، ومنها شعائر 

سيدي "، وفي جنان "سيدي عبد القادر"، الركب نحو "سيدي بلخير الشطي"وطكوكة البنات عند 
 ".آللة ميمونة"ومنها الحج إلى " اللة منصورة"، و"سيدي ع الرحمن"د رقص األطفال عن" لمبارك
وشعائر الطواف والصراخ الشعائري، الطعام المشترك، في واحة قمار األضحية االسترضائية  

الحج القروي الزواج، ( الحضرة في ضاحية سيدي بنور)التطهيرية النشرة األضرحة الكبيرة للجزائر 
للعب، الصراع، الموسيقى، الرقص، الركب عند بني فرح السود في الجزائر مواسم النساء، أشكال ا

، حيث تقام له شعائر منها رقصات االمتالك أو الرق والعبودية وهناك  "سيدي بالل"ووليهم الملقب بـ 
 .احتفاالت الخريف في وهران

لصوفية اتضح للباحث أن هذه الشعائر والطقوس تتم في إطار تنظيم ديني يسمى الطرق ا-
 .وكلها تظهر أشكال مختلفة من التثاقف بين ما هو من منطقة الشرق الجزائري أو غربها

أظهرت الدراسة أن الضريح الذي يحوي الولي الصالح ظاهرة ثقافية دينية منتشرة في كل  -
جغرافيا الجزائر دون استثناء وما يفسر االنتشار واالستمرارية دون أدنى شك وبوضوح األدوار 

جتماعية للضريح ومنها الحراسة والرعاية تحقيق السلم بين المتخاصمين واألعداء والعدالة والتوازن اال
والتضامن االجتماعي وحق اللجوء للفارين والفقراء والمساكين، العالج من مرض، النجاح في أداء 

 .الخ...مهمة ما
II /ةــدراسات العربيــال: 

 
  فاروق مصطفى: دراسـة /0

البناء االجتماعي للطريقة الشاذلية : "تحت عنوان". رسالة ماجستير"اسة أكاديمية در : المرجع
منشورة بنفس . 4791دراسة في األنثروبولوجيا االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية ". بمصر

 . 4791العنوان عن الهيئة المصرية العامة للكتاب اإلسكندرية 
" الطريقة الشاذلية"وهي فرع من " الطريقة الحامدية الشاذلية"تناولت الدراسة : موضوع الدراسة

 األم في مصر وتفرعاتها المختلفة، وما تنفرد به هذه الطريقة من مبادئ 
للطريقة "تمحورت مشكلة الدراسة حول البناء االجتماعي أو التنظيم الرسمي : مشكلة الدراسة

والوظائف االجتماعية المختلفة ألعضائها وطبيعة  وكيفية توزيع األوضاع والمراكز" الحامدية الشاذلية
 . العالقات القائمة بين مريديها، وأهم الشعائر الدينية التي يمارسها هؤالء األعضاء في مصر

 .4791: زمن الدراسة
 .مصر: مكان الدراسة

 .إثنوغرافية: طبيعة الدراسة
في، أي الوصفية  وكانت أدوات اعتمد الباحث على المنهج اإلثنوغرا: منهجية الدراسة وأدواتها

البحث المستخدمة في هذه الدراسة المالحظة المباشرة االعتماد المقابالت الموجهة والمالحظة 



المشاركة في الممارسات الدينية كاالحتفاالت المختلفة وغيرها من األنشطة باإلضافة إلى االستعانة 
ن يحتلون مراكز مختلفة في السلم بمجموعة من اإلخباريين ممن عاصروا مؤسس الطريقة  ومم

التنظيمي للطريقة كما تمت االستعانة بسجالت  مشيخة عموم الطرق الصوفية بجمهورية مصر 
 .                                                         ومطبوعاتها وتقاريرها"  الطريقة الحامدية الشاذلية"العربية وسجالت 

وأهم " الحامدية الشاذلية"ور إشكالية الدراسة حول البناء العام للطريقة تتمح: إشكالية الدراسة
 .   الممارسات والشعائر التي يمارسها إفرادها والتغيرات التي لحقت بها

تتكون عينة الدراسة من الجماعة المكونة للطريقة الحامدية  الشاذلية األم  بدءا : عينة الدراسة
وبعض األفراد من إتباع الطريقة الحامدية الموزعين على التراب   بشيخ الطريقة ونوابه أو خلفائه

 .ألف مريد في المدن ومثلهم ويزيد في القرى واألرياف 94المصري وهم حوالي 
تهدف الدراسة إلى التعرف على األسباب والظروف التاريخية لنشأة الطرق : أهداف الدراسة

 . صاالصوفية في مصر عموما  والحامدية الشاذلية خصو 
التعرف على البناء االجتماعي العام للطرق الصوفية و البناء االجتماعي  لطريقة الحامدية  -

 . الشاذلية وعن التنظيم الرسمي لها و األوضاع والمراكز والوظائف المختلفة ألعضائها في مصر

معتقدات التعرف على أهم الشعائر التي يمارسها مريدو الطريقة باعتبارها انعكاسا ألفكار و  -
 . الجماعة

التعرف على طبيعة العالقات القائمة داخل الطريقة الحامدية الشاذلية ونوعية وأشكال الضبط  -
 . االجتماعي وأهدافه

التعرف على موقف الطريقة من التغير االجتماعي الذي حدث في مصر وأهم التغيرات التي  -
 . حدثت داخل الطريقة وأهم مالمح هذا التغير

 :    توصل الباحث إلى عدد من النتائج منها :دراسةنتائج ال
أن نشأة الطريقة الشاذلية في مصر ترجع إلى االضطرابات السياسية التي شهدها العالم  -

اإلسالمي في القرنين السادس والسابع الهجري، وعدم االستقرار في الداخل والخارج مما أدى إلى تقوية 
 .الشعور الديني

 : ريقة الحامدية الشاذلية يقوم على توزيع الوظائف كما يليالتنظيم العام للط-

نقيب السجادة  -وكيل الطريقة  -نائب بيت السجادة  -خليفة الخلفاء ويكون في أعلى السلم  
 . وهؤالء يعملون على المحافظة على مظهر الجماعة



الشعائر تعبر توصل الباحث إلى أن الطريقة الحامدية الشاذلية  يمارس أعضاؤها جملة من  -
االحتفاالت، باعتبارها ذات أهمية في تماسك  –المواكب -الذكر -العهد: عن أفكارها ومعتقداتها وهي

 .الجماعة وترابطها

العالقات بين أفراد الجماعة قائمة على القرابة الشعائرية وهي وليدة اإلحساس المتبادل بين -
المدد وكذلك القرابة الطبيعية ولذالك فالقرابة األفراد وتخضع للعواطف يطلق عليها الصوفية مصطلح 

 . الشعائرية والقرابة الفيزيقية يلعبان دورا هاما في تماسك الجماعة وتضامن أفرادها

عضوية الجماعة مقصورة رسميا  وعلى العموم على الرجال دون النساء واألطفال مع إمكانية  -
 . وجود عضوية رسمية للنساء

قات التهادي في الجماعة بين الشيخ والمردين من ناحية وبين مريدين تبين للباحث وجود عال -
بعضهم بعض من ناحية أخرى، وتقدم الهدايا أو النفحة كما يسميها أفراد الجماعة خالل االجتماعات 
التي تعقد أسبوعيا كالحضرة والذكر وفي الغالب تكون النفحة من األكل العتقادهم في قدرتها العالجية 

 . األمراض لدى جماعة على شفاء

          توصل الباحث إلى أن العالقات بين أفراد الجماعة قائمة على نوعين من الضبط   -

االجتماعي وهما الضبط الداخلي ويتمثل في سلطة الشيخ أو خلفائه على المريدين والضبط  الخارجي 
ضبط االجتماعي هي اللوم ووسائل ال. ويتمثل في تأثير الشيخ على المريد في المجتمع الخارجي

والتوبيخ واالستهزاء وقد يصل إلى اإليقاف والطرد وهذا األخير ال يوقع على العضو عند اإلساءة 
للجماعة     أو مخافة تصدع الجماعة فالضبط االجتماعي الهدف منه تعديل  سلوك األعضاء بغية 

– .  تماسك الجماعة

ء العام للطريقة وبعض الممارسات كنتيجة للتغير توصلت الدراسة إلى وجود تغيرات في البنا -
االجتماعي في مصر منها رفع بعض التكاليف عن المريدين وتغير مضمون حلقات الذكر، وتغير 

 .  شكل االحتفاالت وغيرها

  عبد المجيد الصغير: دراســة/ 0

 نينإشكالية إصالح الفكر الصوفي في القر : " وهي دراسة أكاديمية منشورة تحت عنوان
 . نموذجا" في منطقة تطوان بالمغرب" الطريقة الدرقاوية( " م01 -00)

( م18 -19)عبد المجيد الصغير، إشكالية إصالح الفكر الصوفي في القرنين، : المرجع
      . 1899، المغرب، 1، ط1منشورات دار اآلفاق الجديدة، ج



ة المنتشرة في المغرب وخارجه تدور الدراسة حول الطريقة الصوفية الدرقاوي: موضوع الدراسة
والبحث يمثل دراسة فلسفية بالدرجة  1008-1118والتي تنسب إلى مؤسسها الشيخ العربي الدرقاوي 

 .األولى للفكر الصوفي مع محاولة إدخال ذلك الفكر في إطاره االجتماعي والتاريخي
 .1893: ةزمن الدراس 

 (منطقة تطوان)شمال المغرب : مكان الدراسة
 .فلسفية تاريخية اجتماعية: الدراسة طبيعة

 49القرنين  المغرب خالل طبيعة التفكير السائد في الدراسة عنتتساءل : إشكالية الدراسة
الطريقة عموما و خاصة لدى الفئات الفكرية المسيطرة آنذاك ـ الفقهاء والصوفية الطرقيين  م47و

التي نسبت إلى مؤسسها الشيخ العربي الصوفية الدرقاوية المنتشرة في المغرب وخارجه خصوصا  و 
والبحث يمثل دراسة فلسفية بالدرجة األولى للفكر الصوفي مع محاولة إدخال  1008-1118الدرقاوي 

طبيعة المناخ الفكري تساءل صاحب الدراسة عن ذلك الفكر في إطاره االجتماعي والتاريخي، حيث 
( المخزن)لعالقة التي كانت تربط السلطة السياسية اما طبيعة الذي كان يراد له التغيير أو اإلصالح، و 

، ثم إظهار معالم التجديد  انحطاطهأنواع اإلصالح المراد فرضه عليها، وما هي ـ  بالفئتين المذكورتين
أو اإلصالح الذي أتت به الطريقة الشاذلية األصل السابقة ومنزلة الدرقاوية ذاتها أظهر الفرق الشاذلية 

م، ثم التساؤل 18، و19ثم دور الدرقاوي في الفكر الصوفي المغربي في القرن  .األخرى في المغرب
من  عن صور التراجع في الطريقة الدرقاوية وتقليص دورها في االجتماعي والسياسي والثقافي المغرب

هذا النوع من الفكر في المغرب عموما ومنطقة  صالحإفشل  خالل التساؤل عن أسباب وظروف
 ؟ خصوصا ىألقصتطوان بالمغرب ا

 .مريدي الطريقة من سكان مدينة تطوان وما جاورها بالمغرب األقصى: عينة الدراسة
الظروف التي مهدت لنشأة التصوف والطرق تهدف الدراسة للتعرف على : هدف الدراسة

الصوفية عموما في المغرب وأثر ذلك في الحياة السياسية واالجتماعية الداخلية وفي انتشار اإلسالم 
 .بعض مظاهر الحضارة اإلسالمية في إفريقيا السوداءو 

كشف مظاهر االنحراف التي نخرت جسم الفكر الصوفي والطرق الصوفية والحياة  -
 . االجتماعية ككل في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري

أحمد التعرف على أهم مالمح شخصيات الفكر الصوفي الطرقي المغربي ممثلة في كل من  -
من أبرز ممثلي التصوف الطرقي باعتبارهما ـ ( م1845) ـت "محمد الحراق"و( م4917)عجيبة تـ  ابن

 م 47 ،49ين في القرن
م 47و 49نية وطبيعة التفكير السائد لدى أشهر الفئات المثقفة في مغرب القرنين فهم ب -

 "أحمد بن عجيبة"وسوف يكون لكل من . قهاء والطرقيين وربما أيضا لدى بعض األطر المخزنيةالف
نموذجا لمحاوالت قديمة لإلصالح، انطالقا من رؤية مؤطرة سياسيا واجتماعيا وفي  "محمد الحراق"و



شاهدا على فشل  ،حقل ضيق هو الفكر الفقهي والصوفي، كما سيكون كل منهما وخاصة ابن عجيبة
 .مبكر لإلصالح في القرن الماضي

ن و ية المسيطرة آنذاك ـ الفقهاء والصوفية الطرقيالفئات الفكر تحديد طبيعة العالقة بين  -
ومدى تأثيرها على مشروع إصالح  الفكر الصوفي بالفئتين المذكورتين، ( المخزن)السلطة السياسية و 

 .خصوصا" تطوان"في المغرب عموما ومنطقة 
اوالت التي كانت وراء فشل المحالسياسية واالجتماعية واالقتصادية العراقيل الوقوف على أهم  -

 وذلك بربطها، 47و 49إبان القرنين  عموما والمغرب خصوصا، اإلصالحية التي عمت العالم العربي
 . بنية التفكير السائد بين مختلف الفئات المجتمعيةب

 : نتائج الدراسة
حصيلة الرصيد الذهني لتراث التصوف بالمغرب، باعتبارها وعاءا ل الاختزاالدراسة تعد      

التفكير المغربية الرئيسية، وألشكال انتقالها نحو الخارج، وتحديدا نحو دول المحيط حاضنا ألنماط 
 .المغاربي ونحو العمق اإلفريقي الواسع

صالح بنهج اإلبنية فكرية متجددة ارتبطت توصلت الدراسة إلى أن الطريقة الشاذلية الدرقاوية -
وبذلك أثبتت التجربة الصوفية . مراريةفي تاريخ المغرب المعاصر وأكسبته كل عناصر الجدة واالست

المغربية ـ وتحديدا تلك المتبلورة بمنطقة الشمال ـ مشروعية استمرارها التاريخي بنفس القدر الذي ظلت 
تثبت من خاللها حاجتها المستمرة إلى اإلصالح، مثلما هو الحال مع كل التجارب اإلنسانية الكبرى 

  .الشعوب والمجتمعات التي لعبت دورا مركزيا في مسار حياة
التي كانت وراء فشل المحاوالت منها السياسية واالجتماعية واالقتصادية قيل هناك عدة عرا -

دون إهمال ، 47و 49إبان القرنين  عموما والمغرب خصوصا، اإلصالحية التي عمت العالم العربي
 .لك الحقبة الزمنيةفي ت التفكير السائد بين مختلف الفئات المجتمعية أهم عنصر وهو ببنية

السلطة السياسية و الفئات الفكرية المسيطرة آنذاك ـ الفقهاء والصوفية الطرقيين العالقة بين  -
كثيرا ما كانت تتسم بالتوتر والصراع مما أثر سلبا على مشروع إصالح  بالفئتين المذكورتين، ( المخزن)

 .خصوصا" تطوان"الفكر الصوفي في المغرب عموما ومنطقة 
تفكيكا  اخل كل ذلك، يبدو أن هذا التراث الفكري يظل في حاجة إلى تجديد مقاربات الدراسةود

 .للخطاب وتحليال للسياقات وبحثا عن التمثالت الراهنة
بما أنتجته بهذا الخصوص، وبما استمرت في احتضانه المغربي تعد  الشمالمن منطقة تطوان -

ية للخطاب الصوفي وبعمقه الفكري والروحي، تظل من تمظهرات معيشية ذات صلة بالتمثالت الحس
الذهني الذي اكتسب أسسه المميزة في  المغرب مثار استقطاب الهتمامات الباحثين في إبداالت تاريخ
 .سياق مخاض طويل المدى غطى فترات زمنية طويلة

 
 



 التليلي لعجيلي: دراســة/ 0

ة واالستعمار الفرنسي بالبالد الطرق الصوفي: "وهي دراسة أكاديمية منشورة تحت عنوان
 (.0110-0000" )التونسية

-1991"  )الطرق الصوفية واالستعمار الفرنسي بالبالد التونسية"التليلي لعجيلي، : المرجع
 . 1880منوبة، تونس،  1، منشورات كلية اآلداب، جامعة تونس0:، المجلد(سلسلة التاريخ( )1880
حول أهم الطرق الصوفية بالبالد التونسية ومواقفها من يدور موضوع الدراسة : موضوع الدراسة 

 (. 1808 -1991)االستعمار الفرنسي في الفترة الممتدة بين
 .1880: ةزمن الدراس

 .تونس: مكان الدراسة
 .تاريخيــة: طبيعة الدراسة

 ما هي أهم الطرق الصوفية: تتمحور إشكالية الدراسة حول التساؤالت التالية: إشكالية الدراسة
. الوطنية ثفي البالد التونسية وعالقاتها مع السلط االستعمارية الفرنسية وردود أفعالها تجاه أهم األحدا

وما هي أهم الدوار التي لعبتها وما أسباب ضعف هذه التنظيمات الدينية في الفترة الممتدة بين 
(1991- 1808   .) 

 .ية التي تواجدت في البالد التونسيةتتكون عينة الدراسة من أهم الطرق الصوف: عينة الدراسة
والمنهج التاريخي لما له من " المنهج الوصفي التحليلي"استخدم الباحث : منهجية الدراسة وأدواتها

 .أو مجموعة من األحداث. أهمية في دراسة الحقائق التاريخية المتعلقة بطبيعة الظاهرة
ية باعتبارها سابقة على وجود تهدف الدراسة للتعرف على الطرق الصوف: أهداف الدراسة

وعالقاتها مع اإلدارة االستعمارية، ومواقفها من  تنظيماتها الداخلية ومختلف أدوارها األحزاب السياسية،
مسألة الوجود االستعماري بالبالد التونسية، وردود فعلها تجاه أهم األحداث التي أثرت في تاريخ الحركة 

حقت بها وأسبابه المختلفة التي تفسر ذلك في الفترة التي شملها التحررية، وكذا مظاهر الضعف التي ل
 .البحث

 :توصل الباحث إلى عدد من النتائج منها: نتائج الدراسة
الطرق التي وجدت بالبالد التونسية في فترة البحث ليست تونسية من حيث المنشأ األول،  -

نما مجرد فروع ترجع أصولها إلى الجزائر أو المغرب  .وا 
سلطة االستعمارية رغم الوسائل واإلمكانيات التي تمتلكها ضلت تعتبر الطرق الصوفية ال -

مصدر كل خطر، لذلك ظلت تمارس عليها كل وسائل الضغط والتضييق واإلضعاف مما جعلها تفقد 
العديد من مشايخها كحلفاء مما سهل في المقابل في ظاهرة تنامي الوعي بفكرة التحرر ومنه ظهور 

 .لتحرريةالحركة ا

كانت الطرق الصوفية قوة بشرية واقتصادية عمل االستعمار الفرنسي على كسب العديد منها  -
وتوظيفها في الوقت الذي لم تقم الحركة الوطنية بنفس ذلك العمل، األمر الذي حرمها من كسب قوة 



تخدمه االستعمار كانت بأمس الحاجة إليها ، كما لم تتمكن من انتزاع ذلك السالح الذي كثيرا ما اس
 .ضدها

العامل الطرقي إذا انسجم مع طموحات السكان في التحرك نحو التحرر زاد األهالي انسجاما  -
م أما إذا جاء متناقضا مع  1839عام " الفراشيش"وثورة " كدية الحلفاء"وتوحيدا كما حدث مع معركة 

والشمال الغربيين " قبائل الوسط"ة كل ذلك وضد الرغبة العامة فإنه يفقد وزنه كما حدث مع في مقاوم
 " . مقاطعة ركوب الترامواي"وحادثة " حوادث الزالج"م و 1991سنة 

عالقات ومواقف بعض الطرق الصوفية من العديد من القضايا التي أثيرت في البحث كانت  -
ا ما كثيرا ما تعبر عن مواقف شخصية لمشايخها أكثر مما تعبر عن وجهة نظر أتباعهم الذين غالب

 .تكون مواقفهم منسجمة مع الرأي العام ومناهضة للعديد من المشايخ
 منال عبد المنعم جاد هللا: ةــدراسـ/ 0

أثر الطريقة الصوفية في الحياة االجتماعية : "وهي دراسة أكاديمية منشورة تحت عنوان    
 ."ألعضائها
" في الحياة االجتماعية ألعضائها أثر الطريقة الصوفية" منال عبد المنعم جاد اهلل،: المرجع   

، رسالة دكتوراه منشورة، كلية  اآلداب، جامعة اإلسكندرية، (دراسة أنثروبولوجية في مصر والمغرب)
 ..     1883مصر 

يدور موضوع الدراسة حول أثر الطريقة الصوفية في الحياة االجتماعية : موضوع الدراسة
ن مصر والمغرب حاولت الباحثة تقصي أهم ما يميز ألعضاء الطريقة أو المريدين لها في كل م

التصوف الطرقي في منطقتين مختلفتين جغرافيا وتاريخيا وشملت بالوصف والتحليل السلوك الديني 
وكيف أن االنتماء للطريقة الصوفية يؤثر على . واالجتماعي لألفراد الذين ينتمون للطريقة الشاذلية

 . ع الذي ينتمون إليهسلوك األفراد وعالقاتهم مع المجتم
 .1894: ةزمن الدراس

 (.المغرب)والرباط ( مصر)اإلسكندرية : مكان الدراسة
 أنثروبولوجية: طبيعة الدراسة

لما له من أهمية في دراسة " المنهج الوصفي"استخدمت الباحثة : منهجية الدراسة وأدواتها
كما . ن الناس أو مجموعة من األحداثالحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة م

الذي يعتبر من أهم مداخل الدراسة في البحوث األنثروبولوجيا  "بمنهج دراسة الحالة"استعانت الباحثة 
 .    واالجتماعية 

الذي يقوم على وجهة النظر " التاريخ الشخصي للحياة"وتتمثل الوسيلة الثانية في منهج 
تجري للشخص خالل مواقف معينة، وهو يعد وسيلة من الوسائل الشخصية للحوادث والوقائع التي 

قصد اكتشاف أوجه الشبه واالختالف بين " المنهج المقارن"إضافة إلى اعتمادها . الهامة لجمع البيانات



الظواهر المراد دراستها ألن المقارنة تقوم أساسا بين مجتمعين أو جماعتين يشترط أن يكونا من طبيعة 
 .   وف مختلفةواحدة ولهما ظر 

وبما أن الدراسة أنثروبولوجية فقد استخدمت  الباحثة أدوات منها، المالحظة  بنمطيها المباشرة 
 .والمالحظة بالمشاركة وكذلك المقابلة 

كما اعتمدت في طرح بعض األسئلة على المبحوثين على دليل العمـل، لمحاولة التعـرف على 
م وممارسا تهـم واتجاهاتهم ومشاعرهم ذات الصلة الوثيقة بالظاهرة آراء المبحوثيـن وخبـراتهم ومعتقداته

 .قيد الدراسة
هل للثقافة أثر على نمط التصوف ومناهج الطرق الصوفية، وهل يؤثر : إشكالية الدراسة

 االنتماء للطريقة الصوفية على سلوك األفراد وعالقاتهم مع المجتمع الذي ينتمون إليه؟ 
ينة الدراسة من مشايخ الطريقة الشاذلية وبعض المريدين في المجتمع تتكون ع: عينة الدراسة
 . المغربي والمصري

 : أهداف الدراسة
 . تهدف الدراسة للتعرف على اإلنسان المتصوف والفرق بينه وبين غيره من الناس -
دراسة هؤالء المتصوفة ومعرفة بعض المفاهيم الخاصة بهم وعرضها من منظورهم ومنظور  -

 .مع اإلسالميالمجت
دراسة الجماعة الصوفية وبيان أهم ممارساتها من شعائر وطقوس والتعرف على وجهات نظر  -

 . أفرادها فيما يمارسونه ويعتقدون فيه
فهم ديناميكية حياة الجماعة وتأثيرها على السلوك الفردي والجماعي وانعكاسه على أفراد  -
 .المجتمع
ادها واستمرارها وكذا أهم األدوار والوظائف التي تؤديها للفرد فهم بناء الجماعة الصوفية وامتد -
 .والمجتمع

التعرف على الممارسات الصوفية وأثرها على تنشئة المريدين ودورها في تغيير باطن سلوك  -
 .  المتصوف وأثر ذلك على عالقاته داخل الجماعة وخارجها

 : توصل الباحث إلى عدد من النتائج منها: نتائج الدراسة
التصوف تجربة ذوقية دينية متأصلة في اإلنسان أساسها المجاهدة والتزكية واألخالق بحكم -

 . طبيعته كتجربة روحية

المقدس، السلطة الدينية األخالق، ) وجود عناصر التجربة الدينية في الممارسة الصوفية  -
حكم الظروف اإليكولوجية التي تتباين في المجتمعين المصري والمغربي ب( القيم الشعائر، الطقوس

 .والثقافية واالجتماعية، مما يدل على تأثير التصوف والطرق الصوفية في الثقافة المحلية



االختالف بين طبيعة التصوف في المغرب ومصر، في األول ذو طابع فردي انعزالي أما في  -
وللطرق الصوفية في مصر  ( المشيخة العامة للطرق الصوفية)الثاني فهو يتخذ طابعا  جماعيا  منظما  

 .تنظيم داخلي وخارجي

الوالية الصوفية في المغرب مدارها النسب الشريف، حيث تكون البركة ثم التقوى هي من  -
تساعد على الوالية، فهي إذن محصورة في نطاق االنتماء للنسب النبوي الشريف ثم يأتي الصالح 

قوى والعبادة واإلخالص فالولي هو من يتواله اهلل مدارها الت" الوالية"والتقوى  أما في مصر فقضية 
 .الولي لدىبالرعاية والمعرفة واإلكرام، وكلها تكسب الكرامة والقدرة وبهما تظهر البركة 

للتسلسل الوظيفي الموجود داخل جل  " الطريقة العقادية الشاذلية"أظهرت الدراسة افتقاد  -
، بحيث اقتصرت على دور الشيخ ...(يفة، النواب، النقباءالشيخ، خليفة الخلفاء، الخل)الطرق الصوفية 
 .والخليفة والمقدم

الطريقة تقوم على مجموعة من قواعد ومبادئ وآداب تنظم سلوك المريدين في الشعائر  -
، وأخرى تحكم عالقات المريدين باهلل وبالشيخ وعالقة (العهد، الذكر، االحتفاالت )والطقوس المختلفة 
بهدف تنشئة المريد في الطريق الصوفي الذي يقوم على تنقية النفس وتزكيتها بالترقي  اإلخوان يبعضهم

 .  في مقاماتها عن طريق التقوى واالستقامة والعمل

الذكر واإلنشاد احتل المكانة في جذب أفراد الطريقة للطريق ويليه شخصية الشيخ ومكانته ثم  -
 .    محبة اإلخوان لبعضهم

ة إلى الطريقة الصوفية له أثر كبير في تشرب األبناء من أفراد األسرة انتماء رب األسر  -
 .لمبادئ وقواعد التصوف، كنمط سلوكي من أنماط التنشئة االجتماعية ألفراد المجتمع

، بمفهومه في المجتمع المصري، مما أثر على (الحضرة)افتقاد المتصوفة في المغرب للذكر  -
م استبداله باإلنشاد والمدائح النبوية التي تتواجد في كافة احتفاالتهم تنشئتهم في الطريق الصوفي وقد ت

 .         الدينية وغير الدينية

أظهرت الدراسة األثر االجتماعي الواضح لدور الطريقة في مسألة الضبط االجتماعي من  -
له من خالل لجوء المريدين ومن حولهم للشيخ قصد التدخل في حل المشاكل وفض النزاعات بما 

 . تأثير عليهم لبركته ومكانته المرموقة
توصلت الدراسة إلى أن األخوة في الطريق الصوفي لها أثر يتجلى في  صور التعاون  -

والتآلف ليس في نطاق األدوار داخل الجماعة فحسب، بل يتعدى هذا النطاق ليشمل كافة جوانب 
ي الحياة من خالل تقديم أهل الطريقة من الحياة االجتماعية فالمحبة واضحة وملموسة في شتى مناح

اإلخوان ليد المساعدة لجميع أفراد المجتمع من خالل بناء بعض المرافق العمومية كالمدارس 
 .والمستوصفات وغيرها

تقوم الطريقة بأدوار مختلفة إلى جانب الدور الديني كاألدوار التربوية والتعليمية والنفسية  -
 .ي مما يسمح بتحقيق الثبات واالستقرار االجتماعيوالعالجية والضبط االجتماع

 



  محمد عباس إبراهيم/ فاروق أحمد مصطفى : دراســـة/ 0

  ."صناعة الولي:  " وهي دراسة أكاديمية  منشورة تحت عنوان

دراسة أنثروبولوجية في )صناعة الولي،  .إبراهيم فاروق أحمد مصطفى، محمد عباس :المرجع
 .  1897، اإلسكندرية، 0من سلسلة تقارير بحث التراث والتغير االجتماعي، طض( . الصحراء الغربية

 : موضوع الدراسة
 .0330: ةزمن الدراس

 (.جمهورية مصر العربية)الصحراء الغربية : مكان الدراسة
 . أنثروبولوجية: طبيعة الدراسة

يقضي بوصف ثقافات اعتمد الباحثان على المنهج اإلثنوغرافي الذي : منهجية الدراسة وأدواتها
الشعوب كما تبدو من خالل المالحظة ووصف الظاهرة وجمع المعلومات من الميدان أثناء الدراسة 

 . الميدانية
 :كما اعتمد الباحثان على األدوات المنهجية الضرورية ومنها

، حيث تم التعرف على "مطروح"ومدينة " واحة سيوة"الدراسة االستطالعية وتمثلت في زيارة -
 .ساء القبائل ومشايخ الطرق الصوفية وتحديد أماكن تواجد أضرحة األولياء رؤ 

من أهم الوسائل المنهجية التي من خاللها يمكن فهم حقيقة الظاهرة  فالمقابالت : المقابلة-
الفردية استعملت للكشف عن تفاصيل حياة األولياء ودورهم في المجتمعات المحلية والمقابالت كانت 

ن الناس المؤيدين والمعارضين أو المهاجمين للتصوف والطرق الصوفية وزيارة مع نموذجين م
 .األضرحة
استعان الباحثان بجملة من اإلخباريين لجمع كل المعلومات الهامة حول األولياء : اإلخباريون-

 وما يرتبط بهم من معتقدات وطقوس وشعائر دينية ودنيوية مختلفة 
الحظة بأنواعها وذلك لفهم العالقات االجتماعية داخل هذه استخدم الباحثان الم: المالحظة-

اإلخباريين  الجماعات المحلية، وقد ساعدت المالحظة بالمشاركة في إحداث التقارب المطلوب مع
 .باعتبارهم أعضاء فاعلين في إنتاج الظاهرة المدروسة ومنهم تستقى المعلومات الالزمة للبحث

من مجتمع "ولي"، حيث تناول الباحثان عينتين "ة الحالةمنهج دراس"اعتمد الباحثان على -
البحث حيث مكنهم هذا المنهج من بناء مالمح شخصية المبحوث من خالل تتبع مسيرة تاريخ حياته 
 .     الشخصية وعالقاته االجتماعية، وبالتالي الحصول على معلومات شاملة عن الحالتين موضوع البحث

كالية الدراسة حول كيفية ظهور األولياء في مصر، وكان السؤال تتمحور إش: إشكالية الدراسة
، تقوم على صناعة (سيوة –الدلتا )كيف أن المجتمعات المحلية في منطقتي : الرئيسي للدراسة

شخصيات ذات كريزما دينية تسمى األولياء، وكيف أن التراث والثقافة الشعبية المرتبطة بهذه 
 . الشخصيات أصابها التغير

       



 .  تتكون عينة الدراسة من مجتمع البدو في الصحراء الغربية المصرية: عينة الدراسة
 :تهدف إلى دراسة أولياء الصحراء الغربية إلى ما يلي: هدف الدراسة

، فضال عن معرفة األولياء الجدد وكيفية ءمعرفة التغيرات التي حدثت بالنسبة لهؤالء األوليا -
م به المجتمعات البدوية المحلية من إعادة صناعة األولياء القدماء مع ، وما تقو (صناعتهم)ظهورهم 

 .االستفادة من التراث النظري والموجود بالنسبة ألولياء الدلتا والصعيد ومدن مصر األخرى
عقد مقارنة بين صناعة هؤالء األولياء وصناعة أولياء البدو، للوقوف على التغيرات  -

 .المجتمعات المحلية االجتماعية التي حدثت من هذه
رصد الحكايات الشعبية التي تتناولهم، والتي تدل على كراماتهم ومن ثمة استمرار االعتقاد  -

 .وأوجه االختالف والتشابه في هذه العوامل ومعرفة وظيفتها
معرفة أوجه التغير في العنصر الثقافي الشعبي المرتبط بهؤالء األولياء إذا كان الدين  -

أواألضرحة أو المقامات " الوالية"حيح ال يعرف في تراثه على مر العصور ما يقال عنه اإلسالمي الص
إال أن المعتقد الشعبي قد مجد بعض الصالحين المعروفين بالتقوى والصالح وطاعة اهلل وأصبحوا من 

 ". أولياء اهلل"ذوي الكرامات التي بموجبها يطلق عليهم 
 : عدد من النتائج منهاتوصل الباحثان إلى : نتائج الدراسة 
والصالح أحاطهم الناس بالتقديس ونسبوا  ىأضرحة أصحابها أولياء معروفون بالتقو  13وجود  -

لهم الكرامات رغم جهلهم ألصولهم ومدى انتسابهم لرسول اهلل، حيث  تقام للكثير منهم زيارات 
يستجاب فيها الدعاء في  واحتفاالت اعتقادا في بركتهم وكراماتهم وأن األضرحة هي أماكن مقدسة

حاالت المرض ورفض المنازعات ويدافع البدو عن هذه األماكن من خالل تكريس واجب وأهمية 
 . الزيارة

هو نتاج أنشطة متباينة يمارسها أهالي  ةالتنوع في األنماط البيئية للمجتمعات المدروس -
 . اقتصادية المنطقة كالرعى والزراعة، وجود قيم اجتماعية وقيم ثقافية وقيم

كان لنزوح الجماعات البشرية إلى تلك المنطقة حاملين معهم قيما  جديدة، نتج عنه تنوع في -
األصول الثقافية واالجتماعية وأساليب الحياة اليومية، كما أثر ذلك على النظرة إلى طبيعة أولياء 

 . الصحراء الغربية ومكانتهم الدينية والدنيوية

الشفهية التي تناقلها األجيال  ةحراء الغربية المصرية امتزجت بالروايفي الص" صناعة الولي" -
يؤثر بقوة في التنظيمات االجتماعية ويوجه أنماط السلوك ( تراثا شفاهيا)وتألف واقعا  ثقافيا وحضاريا 

والقيم التي يهتدي بها السكان في حياتهم اليومية، ويجددون الصلة من خالل خلق مناسبات دورية 
داسة المكان ومنها زيارة الولي قبل وبعد الزواج والمولد وزيارة الولي للدعاء، في حال المرض، تجسد ق

قبل الحج، قبل موسم الحصاد، وفي حال المنازعات، أما بالنسبة ألولياء الصوفية فتقام الحضرة وهي 
ودين في حلقات الذكر وهي طرق وافدة إلى منطقة مطروح وليست مرتبطة بأضرحة األولياء الموج

 ".سيوة"منطقة 



توصلت الدراسة إلى أن هناك الكثير من الحكايات التي تتناول هؤالء األولياء بعد أن تم  -
حصرهم واستعراض نماذج عنهم في الصحراء الغربية بدءا من الساحل الشمالي وصوال إلى سيدي 

بية وتلك الحكايات تتناول كما هو الشأن لدى بعض األولياء في عمق الصحراء الغر " السلوم"و" براني"
كرامتهم وأفعالهم الخارقة وقدراتهم الفائقة فضال عن كيفية ظهورهم داخل مجتمعاتهم المحلية في 

 . الصحراء باإلضافة إلى المناقب والسير الخاصة بهؤالء  األولياء

تؤدى إن استمرار االعتقاد في وجود األولياء وكرامتهم يرجع إلى الممارسات والطقوس التي  -
من أجل تمجيد الولي وصناعته اجتماعيا، من خالل احتفاالت تقام للتبرك واالعتراف لذلك فالولي 
يظل موجودا في الذاكرة الجماعية وجزء من الثقافة المحلية  في مجتمعات الصحراء سواء في حياته أو 

 روما يفسر االستمرا بعد مماته التي تشكلت عبر التاريخ داخل الحياة االجتماعية لمجتمعات البدو،
كذلك هو مكانتهم االجتماعية  الدينية في التنظيم القبلي والعشائري لبدو الصحراء الغربية، إذ ما زال 

أو بعد مماتهم يلعبون أدوارا دينية واجتماعية وثقافية تسمح باستمرار هوية     ا  األولياء كما كانوا أحياء
 .ألولياءالجماعة المنتمية أو المعتقدة في هؤالء ا

 عائشـة شكـر : دراســة/ 0

 ". موالد األولياء والقديسين:  "وهي دراسة أكاديمية منشورة  تحت عنوان
، (دراسة فلكلورية في الشخصية المصرية)عائشة شكر، موالد األولياء والقديسين،: المرجع 

 . 0331لقاهرة، ا ، وزارة الثقافة 1مكتبة الدراسات الشعبية، الهيئة العامة لقصور الثقافة ط

تتناول الدراسة االحتفاالت الشعبية المرتبطة بتكريم األولياء المسلمين : موضوع الدراسة
 .    والقديسين المسيحيين كجزء من التراث المصري

 .1888: زمن الدراسة
 (.مصر)بعض المدن وقرى محافظة الدقهلية : مكان الدراسة

 . سوسيو أنثروبولوجية: طبيعة الدراسة
: بأدواته المختلفة" اإلثنوغرافي"اعتمدت الباحثة على المنهج : ية الدراسة وأدواتهامنهج

المالحظة والمالحظة بالمشاركة مما يمكنها من الوقوف على تفاصيل موضوع البحث ويوفر لها 
ويمكنها من اللقاء المباشر مع اإلخباريين والشخصيات  ةالحصول على البيانات من مصادرها األصلي

 .    ادات الدينية في المجتمع المحلي، في أحاديث صريحة غير التي اعتادوا عليها مع الغرباء عنهموالقي
 :إشكالية الدراسة

تتمحور إشكالية الدراسة حول التغيرات العميقة التي شملت أوضاع المجتمع المصري  -
استمرت ظاهرة االعتقاد في االقتصادية واالجتماعية والثقافية، خالل فترات زمنية متتابعة ومع ذلك 

وحل مشاكل  تالقدرات التعجيزية لألولياء والقديسين واللجوء إليهم طلبا للمساعدة في تحقيق األمنيا
فهل لهذا التواصل واالستمرارية عالقة بما يسمى الطابع القومي للشخصية المصرية؟ . وقضايا واقعية

 ؟ .خصية المصرية والسمات المميزة لهاوهل لهذا المعتقد الشعبي قوة تأثير على مالمح الش

 



 : عينة الدراسة
تتكون عينة الدراسة من األفراد المعتقدين في كرامات األولياء من المسلمين وكرامات     

القديسين من المسيحيين الذين يترددون ويمارسون االحتفاالت كلما حل وقتها ممن ينتمون لمدن وقرى 
 .عربيةمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر ال

 : هدف الدراسة     
التعرف على مدى عمق وامتداد ظاهرة تقديس األولياء والقديسين في المجتمع المصري  -

 . ومحاولة االطالع على جانب مهم من الثقافة المصرية في شقها الشعبي

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الجوانب االعتقادية المشتركة حول القديسين واألولياء  -
ا تكشف عنه من بعض مالمح الشخصية المصرية كما تظهر على المشاركين في المظاهر وم

 المختلفة لالحتفال 
 . والقديسين ءإلقاء الضوء على التغيرات التي طرأت على مظاهر االحتفال بمولد األوليا -

يسين إبراز أسباب التي تقف وراء استمرار االعتقاد في القدرات التعجيزية لألولياء والقد -
 .   وحل مشاكل وقضايا واقعية تواللجوء أليهم وطلبا للمساعدة في تحقيق األمنيا

الكشف على جملة التغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تؤثر على بعض مالمح  -
الشخصية المصرية، وكيفية تفاعلها مع المتغيرات االجتماعية ومدى استجابتها لها وبالتالي الكشف 

 . درجات التكيف واإلبداع أو الجمود والتقليديةعن 
 : توصل الباحث إلى عدد من النتائج منها: نتائج الدراسة

لميدانية أن استمرار المعتقدات الشعبية حول القدسيين واألولياء ساهم في الدراسة اأوضحت  -
 ن معارضة بالرغم مالمسحيين   أولدى المسلمين  سواءبقاء واستمرار الموالد لفترات زمنية طويلة 

والقول  الدين اإلسالميت ال تتفق مع الموالد من ممارسابما يصاحب االحتفاالت لرجال الدين الرسمي 
  .ق تطور المجتمعيعتالتخلف االجتماعي و لمظاهر س يكر بأنها ت

الرسمية  يحيةل في القيادة الدينية المسثمتتمع استمرار هذه االحتفاالت ف المحافظةالقوى  -
  .أجهزة  الدولةو جماعات الصوفية وال

قوم بدور ت األنهنظرا هذه االحتفاالت بتمسك الفئات الشعبية يعكس  ستمرار االحتفال بالموالدا -
حيوية وهناك وظائف   لحلم في اإلنصاف والعدلالحفاظ على تماسك المجتمع وتجسد ألفراده ا

ي بقضائه على على االستقرار النفس امساعد العام، كما أن االحتفال يعد واجتماعية وترفيهية وسياسية
 ،لمجتمع المحلياخدمات  فيبعض جوانب القصور ومن ناحية أخرى يسد  أشكال التوتر العصبي،

زداد نفوذها االجتماعي يلوهي مورد اقتصادي بالنسبة للجماعات الصوفية التي تتولى تنظيم الموالد، 
   .بقدر انتشار الموالد  واستمرارها



لقديسين كأبطال شعبيين واألولياء ل في تصورهما ناإلسالمية والمسيحيي ينتباع الديانتك أيشتر  -
 أشاع المصري تماسكه، مما تحفظ للمجتمعالتي العليا دون فيهم المثل األعلى والقيم جيو ينتمون إليهم 

  .ينتانيالد ءأبنا بيند والتسامح نساتروح ال
الشخصية  السائدة ومالمحالثقافية و االجتماعية  الدراسة االرتباط بين األوضاع أوضحت -
التوكل على و االنتماء و حية تضروح الو التسامح والتفاؤل  منهاكما تعكسها احتفاالت الموالد و  المصرية

   . على اآلخر االنفتاحو  يجابيةاإلو اهلل 
ونمو  ترفيهيالدور الوتقلص التغيرات على أساليب االحتفاالت بعض  وثحدأظهرت الدراسة  -
  .وتنوعه االقتصاديالدور 

 
 الجيـاللي العدنانـي: دراســة/0

 ". أصول الزاوية التيجانية: "دراسة أكاديمية منشورة  باللغة الفرنسية تحت عنوان   

 :               المرجع
Jillali El Adnani, LaTijaniyya (1781-1881), « Les origine  d’une confrérie religieuse au Maghreb ». 

Edition Marsem, Rabat, Maroc, 2007.  

يتناول موضوع الدراسة األصول التاريخية والظروف االجتماعية التي أحاطت  :موضوع الدراسة
 .  بتأسيس الطريقة ومن ثمة الزاوية التيجانية في المغرب األقصى

 0331: زمن الدراسة
 .ىالمغرب األقص: مكان الدراسة

 خيةتاري: طبيعة الدراسة
   الزاوية األصول التاريخية لنشأة ما هي : تتمحور إشكالية الدراسة حول : إشكالية الدراسة

 . ىبالمغرب األقص التيجانية
اعتمد الباحث على المنهج التاريخي، من خالل تتبع الوثائق التي : منهجية الدراسة وأدواتها

تتبع كل األحداث التي واكبت تأسيس الزاوية تؤرخ للطريقة التيجانية وتراثها وأهم مؤسسيها إضافة إلى 
بالمغرب وأهم الشخصيات التي أثرت في نشأة وتطور الطريقة ومعها " فاس"التيجانية في منطقة 

 .الزاوية التيجانية في المغرب األقصى
  : هدف الدراسة

لتباسات أن تساعدنا على فهم كل االتهدف الدراسة للتعرف على الدالئل التاريخية التي يمكن -
، وكذلك على محو الصورة التي تقدمها لنا الكتابات التيجانية الصوفية المتصلة بنشأة هذه الطريقة

 . الرسمية والمطبوعة
روض "و "كتاب الجامع: "هذا العمل على مؤلفين لـ ابن المشري هماالباحث في  مانصب اهتما

نماذج و . لقرنين الثامن عشر والتاسع عشروهما كتابان يتضمنان رؤية بصدد تيجانية ا". المحب الفاني
  .من أدب الزاوية التيجانية الذي يتميز بتنوع مضامينه قبل وفاة أحمد التيجاني وبعدها



من األهمية بالنسبة " الجامع"وكتاب  "روض المحب الفاني"أن دراسة يعتبر الباحث 
ابقة لتأسيس الزاوية التيجانية وما فالكتابان يحيطان بالمرحلة الس .للمتخصصين في تاريخ هذه الطريقة

، الذي ظل يعرف بكونه مجرد محاكاة فتح صراعا حاميا بين "كتاب المعاني"بعدها، كما أن تحرير 
". روض"والـ" الجامع "فقط في كتابي  "المشري ابن"ال ينحصر منجز و  ."ابن المشري"و "حرازم برادة"

، كما سلط بعض "الجامع"فقط على تقديم كتاب  باحثاقتصر اللكننا واستجابة لمتطلبات هذه الدراسة 
قتبس منه بعض المقتطفات ذات الصلة بالتوترات االذي  "روض المحب الفاني"حول كتاب  اإلضاءات

 .التي صاحبت تأسيس الطريقة التيجانية
كتاب الجامع بإسهاب الظروف التي أراد الباحث أن يبين حقيقة تاريخية اعتمادا على  -

تأسيس الطريقة التيجانية تال مباشرة وفاة شيوخ الطريقة خاصة وأن . سيس الزاوية التيجانيةأحاطت بتأ
  .أحمد التيجانيى يدهم الشيخ الخلوتية الذين تتلمذ عل

 : توصل الباحث إلى عدد من النتائج منها: نتائج الدراسة
األولى ميزها الصراع : نن الرّجات التي عرفتها الزاوية التيجانية توزعت على مرحلتين اثنتيأ -

أما الثانية فميزتها المواجهة بين المريدين في ما مؤسس الطريقة، " أحمد التيجاني"الشيخ بين المريدين و 
وهذه الرجات توضح التأثير الكبير للتدخالت والتهديدات التي كان الشيخ المؤسس يحبكها ضد . بينهم

 .العتراف بهمريديه المنتفضين عليه وضد أعدائه بقصد ضمان ا

م سنوات قليلة بعد 1933/ هـ1011سنة ( المغرب)تأسيس الزاوية بحي البليدة بمدينة فاس  إن -
وهذا يعني بأن المريدين األوائل لم يجنوا ثمار االعتراف  ،لها "ابن المشري"و "حرازم برادة"مغادرة 

مع مريديه  "أحمد التيجاني"الشيخ فالصعوبات الكبيرة التي واجهت . بالشيخ وتأسيس الزاوية األولى
نما كذلك إلى صعوبة إيجاد تناسب بين النموذج  األوائل ال تعود فقط إلى طموحات فردية خاصة، وا 

 . التيجاني والحدث اإلسالمي ممثال في النبوة
فإتالف الكتابات التيجانية األولى والمحاولة  .فهي تلتقي بالرؤية اإلسالمية التقليدية حول التاريخ

من أجل الحفاظ على أحاديث شيخه من مكر الزمن والخطر الذي تمثله  "ابن المشري"قام بها التي 
الرواية الشفوية كلها وقائع تعيد إلى الذاكرة مسألة تدوين القرآن والعمل الذي قام به رواة الحديث 

باستثناء لكن كيف يمكن تدوين وحفظ كالم أحمد التيجاني الذي يتميز بأنه ال ساحل له؟ ف. النبوي
المحاورات األولى بين أحمد التيجاني ومريديه األوائل، فإن الكتابات التيجانية فيما بعد تحولت إلى 
موضوع للتبرك وأصبحت تتمتع بقداسة الفتة لدى كل األتباع المستقبليين للطريقة من دون أن يتساءلوا 

 . عن أسسها
تخلوا عن سالح العقل من أجل االرتقاء إلى إن هذه الرؤية لطالما قيدت المريدين األوائل الذين 

لذلك فإن أشكال السجال التي حدثت فيما بعد والتي طالت المبادئ . درجة أعلى من اإليمان بشيخهم
نما كانت نتيجة لرد فعل  األساسية للطريقة لم تكن في الواقع تعبيرا عن نية خالصة لمريدي التيجانية وا 

وهذه األشكال من السجال لم . نظمة من قبل الشيوخ والفقهاءموجه ضد االنتقادات والمخاطر الم



يوضع لها حد، خاصة بعد أن صارت المبادئ المتصلبة تشكل درعا واقيا للتيجانيين ولمعارضيهم على 
 .السواء

 

 :تعقيب على الدراسات السابقة

 :يةتوصل الباحث من خالل القراءة اإلجمالية لتلك الدراسات إلى المالحظات التال    
تتفق  كل الدراسات على أن المجتمع اإلسالمي عرف التصوف فكرا وممارسة منذ القرن األول -

 .بينما عدم وجود اتفاق بينهم على أن التصوف أصيال أم دخيال على المجتمع اإلسالمي

تجسد التصوف في المجتمع اإلسالمي في البداية في شكل حركة زهدية وتجربة ذاتية أساسها - 
الطهارة الروحية والدعوة إلى التقشف واالنزواء وترك زخرف الدنيا ثم تطور في شكل فكر الصفاء و 

 .فلسفي وبعده  أصبح ممارسة وتنظيم ديني له مكوناته الخاصة

هناك شعائر وطقوس تصاحب االحتفاالت تقام في مناسبات أهمها ميالد الرسول والولي أو -
النظر إلى ما ينسب إليه من خوارق وكرامات يتم تداولها في القديس باعتباره نموذجا لإلنسان الكامل ب

 .التراث الشفهي في المخيال الشعبي للمجتمعات المحلية

كل الدراسات أكدت أن استمرار هذه الممارسات لدى المجتمعات يؤكد الدور والوظيفة -
ن مقدس ويشكل االجتماعية للولي الصوفي سواء في حياته أو بعد مماته إذ يتحول ضريحه إلى مكا

 .    مزارا لفئات وطبقات كثيرة من الناس ومجاال لممارسات تعد شعائر وطقوس ألفراد المجتمع المحلي

تعتبر الدراسات ذات الطابع التاريخي ذات أهمية كونها أسهمت في التعرف على الطريقة  -
ة  إال أن اهتمامها الصوفية وتطورها ودورها في مواجهة االستعمار، والحفاظ على الهوية الوطني

انصب على الناحية التاريخية أكثر من اهتمامها بأثر الطريقة الصوفية على سلوك األفراد، وهذا راجع 
لطبيعة الدراسة التاريخية، مما جعلها بمنأى عن الجوانب االجتماعية للطريقة الصوفية ومن الواضح 

 أن الباحثين لم يقتربوا من أعضائها         
وهم لمعرفة معتقداتهم والقيم التي يعتنقونها وأنماط سلوكهم الديني والدنيوي ووجهة ولم يعايش 

نظرهم في األفعال التي يؤدونها، بل اكتفى الباحثون بوصف الطريقة موضوع دراستهم من خالل وجهة 
 .  نظرهم مع االهتمام بدورها في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية

ت ذات الطابع األنثروبولوجي، ذات أهمية  خاصة من جانب محاولتها تصوير تعتبر الدراسا -
البناء والدور االجتماعي للطرق الصوفية في البالد العربية، حيث عرض الباحثون المادة النظرية 
العلمية الخاصة بالتصوف ومبادئه وقدموا لنا مادة ميدانية أغنت البحوث االجتماعية وفتحت آفاقا 

 .   جديدة



أسهمت هذه الدراسات  في التعرف على بعض الطرق الصوفية وتطورها التاريخي وبنائها  -
)  العام ودورها االجتماعي والثقافي والسياسي كل في سياقها التاريخي ومجالها االجتماعي والجغرافي

 (.تونس، المغرب، مصر  ليبيا

نهج اإلثنوغرافي في الوصف أبرزت الدراسات ذات الطابع األنثروبولوجي الدور المهم للم -
الدقيق للنسق الديني والهيكل العام للطريقة الصوفية وأهم مكوناتها وممارساتها وأهم التغيرات التي 

 . طرأت عليها

غلب على بعض الدراسات الطابع اإلثنوغرافي أكثر من كونها دراسات تحليلية  فالبناء  -
نظم والقوانين التي تحكم هذا البناء ومن ثم درست االجتماعي للطريقة الصوفية من حيث التكوين وال

األعضاء من خالل التركيب البنائي ولم يكن االهتمام بالمريدين من حيث خصائصهم واألدوار 
 .المنوطة بهم وعالقاتهم وما يميزهم عن غير المنتمين للطرق الصوفية

األبحاث التي تناولت تعد الدراسات السابقة ذات الصبغة األنثروبولوجية عموما من أهم  -
وما من شك في أنها ( الجزائر، مصر، المغرب، ليبيا، تونس ) التصوف في المجتمعات العربية  

ألقت الضوء على كثير من الوقائع واألحداث التاريخية وثيقة الصلة بالموضوع غير أن الطابع 
. مجال تخصص الباحث التاريخي والفلسفي لبعضها  جعلها ذات صبغة نظرية، إذ أن ذلك يرجع إلى

إال أن ما يآخذ عليه الباحثون في مثل هذا المجال هو افتقاد البحث للتحليل المنهجي لألحداث وما 
ورائها، وما تتضمنه من معان وفلسفات باطنه وتجارب سلوكية، فمنهجهم في التصوير الوصفي 

هي بطبعها حقائق سلوكية  لألحداث وتكوين االتجاه العام غير كاف لتحليل مثل هذه الظواهر التي
 . تحتاج إلى تفهم وتأصيل أكثر

 :مجـــاالت الدراســة/0

 : المجال الجغــرافي-0-1
كما هو موضح في العنوان فمجال دراستنا هو منطقة  بسكرة التي هي إحدى المدن      

واحدة، وتتواجد  الجزائرية التي توجد بها زاوية للطريقة الصوفية التيجانية، مع العلم أن هناك زاوية
 .  داخل النسيج العمراني لمدينة بسكـرة، كما سنأتي على تفصيل ذلك في الفصول الالحقة

 : المجــال البشــرى-0-0
يقصد به مجموعة األفراد أو الجماعات التي ستجرى عليهم الدراسة، كان المجال البشري       

ايخ أو مريدي الطريقة التيجانية بمنطقة للدراسة يتضمن عينة تضم نماذج من األفراد سواء من مش
بسكرة وضواحيها من مراحل عمرية وجنسية مختلفة ومستويات اجتماعية متفرقة ومؤهالت علمية 

 .مختلفة في مدينة بسكرة

 

 



 : المجـال الزمنـي-0-0
إلى شهر ماي من سنة . 0313جرت عملية البحث الميداني ابتداء  من شهر ماي من سنة     

0317. 
 :نهـــج وأدوات الدراسـةم/ 0

يقوم البحث في مجال األنثروبولوجيا على الدراسة الميدانية، والتي يقصد بها ضرورة تواجد    
الباحث في ميدان البحث أي المجتمع المدروس، ويقوم الباحث خالل إقامته في مجتمع البحث 

ع معلومات حية ومباشرة بمالحظة سلوك أعضاء المجتمع واالندماج فيه بما يمكنه أن يعرف ويجم
 .ومفيدة للبحث من مصادرها األصلية

إن الدراسة الميدانية تقرب الباحث من موضوعه ومن األطر البشرية والثقافية واالجتماعية 
ومن هذا المنطلق نوه الكثير من األنثروبولوجيين . واالقتصادية والدينية والسياسية للمجتمع المحلي

 .ا عليه واعتبروه محطة أساسية في دراسة الثقافات المحليةبقيمة البحث الميداني أكدو 
لقد أكد الباحثون على أن البحث الميداني البد له من تقنيات أو جملة من األدوات الضرورية 

 . التي تجعل البحث يرتقي إلى المستوى العلمي والصبغة الموضوعية المطلوبة
  :منـاهــج الدراســـة /0-1

مد على الوصف والتحليل في آن واحد وتستخدم عدة مناهج بحثية حتى هذه الدراسة تعت    
 يتسنى لها اإللمام بكافة جوانب الموضوع وتناول شقي الدراسة النظري والتجريبي ومنها         

   (:الوصفي)المنهـج االثنوغرافي 
 : يستعمل هذا المنهج في دراسة األوضاع الراهنة للظواهر من حيث     

كالها، عالقتها بالعوامل المؤثرة فيها ، وهذا يعني أنه يهتم بدراسة حاضر خصائصها، أش
الظواهر واألحداث أي الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من األفراد أو 

 .1األحداث
ة لما له من أهمية في دراسة الحقائق الراهنة المتعلق" المنهج اإلثنوغرافي"اعتمد الباحث على 

وحتى ترتقي دراستنا لمستوى البحث . بطبيعة الظاهرة أو مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث
العلمي وجب علينا أن نسجل الدالالت التي نستخلصها من البيانات الموضوعة مسترشدين باألهداف 

 .2التي نرجوها من الدراسة
 تعتمد على أداة واحدة، بل تستخدم وال شك في أن عملية التحليل في الدراسات اإلثنوغرافية ال 

أكثر من أداة كالمالحظة بنوعيها المباشرة وبالمشاركة وكذلك المقابلة، كما سنوضح فيما بعد 
 . استخدامنا لكل أداة من هذه األدوات بما يتالءم والمناهج المستخدمة في الدراسة

                                                           
 .70، ص، 0333دار صفاء للنشر والتوزي ، عمان األردن، ، (النظرية والتطبيقية)، مناهج وأساليب البحث حيي مصقفى، عثمان حممد غنيم (1
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 منهج دراسة الحالـة : 
الضرورية في بعض البحوث األنثروبولوجية  من المداخل" منهج دراسة الحالة" يعتبر  

عن دراسة الحالة كمنهج في البحث االجتماعي عن  Fairchild" فيرتشايلد"وقد تحدث . واالجتماعية
طريقه يمكن جمع البيانات ودراستها، بحيث يتم رسم صورة كلية لوحدة أو لموضوعات البحث التي 

تماعية أو نظام اجتماعي أو مجتمع محلي يمكن أن تكون شخصا معينا أو أسرة أو جماعة اج
إلى أن دراسة الحالة طريقة تركز  K.shaw" كليفورد شو"أما . وعالقاتها المتنوعة وأوضاعها الثقافية

على مجموعة العوامل التي تساعد في وجود موقف معين وتقوم على دراسة السلوك الفردي في السياق 
 .1االجتماعي

نحاول استكشاف المتغيرات والمظاهر الداخلية والخارجية  ومن خالل منهج دراسة الحالة
موضوع الدراسة، كما نسعى إلى الفهم المنظم لها من خالل التحليل والوصف الدقيق الذي تعتمد 

وقد أثبت هذا المنهج فائدته في استطالع قيم األفراد واتجاهاتهم وتعريفاتهم وآرائهم في المواقف . عليه
 .  2والظواهر المحيطة بهم

ومن هنا جاء اعتمادنا على دراسة الحالة للتعمق في دراسة وتحليل السلوك المباشر عن طريق 
اتخاذ عدد محدود من الحاالت تمكن من فهم اتجاهات األفراد وصفاتهم وقيمهم وتعريفاتهم ومجال 

 .اهتماماتهم ثم التعرف على أنماط سلوكهم المختلفة
 :أدوات الدراســة/0-0

د الباحث األنثروبولوجي على الدراسة الميدانية  فيتولى بنفسه معاينة كل شيء وأن يعتم       
ال يعتمد فقط على األخبار واألوصاف التي يحدثه عنها أحد المعرفين  ويستند في ذلك على مجموعة 

ثل والواقع أن قوام البحث األنثروبولوجي يتم. من طرق البحث التي تساعده على إنجاز الدراسة بكفاءة
في العمل الميداني المكثف، الذي يضطلع به الباحث نفسه ويستخدم فيه طرقا معينة للبحث تتوقف 

ومن هنا نالحظ أن علماء األنثروبولوجيا لم يكتبوا الكثير عن طرق . كفاءتها على األنثروبولوجي ذاته
ومرد ذلك أن . رقهمالبحث الميداني بالمقارنة مع ما يكتبه علماء االجتماع والنفس عن مناهجهم وط

وهذا . العمل الميداني في األنثروبولوجيا يعتبر عمال شخصيا، يصعب معه تسجيل قواعد معينة مقننة
ال يمنع بعض األنثروبولوجيين من اإلشارة إلى عملهم الميداني واألساليب والطرق المتبعة فيه خالل 

 . 3بحوثهم الميدانية

 : ت التي سنستخدمها في دراستنا الراهنةبناء على ما سبق نستعرض أهم األدوا   
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 المالحظــة  : 

تعد المالحظة من أقدم طرق جمع البيانات والمعلومات الخاصة بظاهرة ما، كما أنها الخطوة 
 .األولى في البحث العلمي وأهم خطواته

عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظاهرات والمشكالت : تعني المالحظة بمعناها البسيط
ث ومكوناتها المادية والبيئية ومتابعة سيرها واتجاهاتها وعالقاتها بأسلوب علمي منظم ومخطط واألحدا

وهادف بقصد التفسير وتحديد العالقة بين المتغيرات والتنبؤ بسلوك الظاهرة أو توجيهها لخدمة أغراض 
ى يمكن أن تكون كما تعني فحص الظواهر أو تسجيلها، وطبقا لهذا المعن. 1اإلنسان وتلبية احتياجاته

المالحظة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك جمع البيانات من السجالت، كما أنها تتطلب فحص 
 .2السلوك مباشرة عن طريق باحث أو مجموعة من األشخاص يقومون بدور المالحظين

كما أنها تعني حصر االنتباه نحو شيء ما للتعرف عليه وفهمه، وهي وسيلة هامة من وسائل 
 .3تخص الظاهرة موضوع الدراسة ع البيانات التيجم

ُتعد المالحظة من أهم األدوات المستخدمة في البحث األنثروبولوجي، بل إننا نرى أنها      
األداة البحثية األساسية لهذا النوع من البحوث، ولقد تناولت الكثير من المؤلفات والكتب التراثية 

وبولوجيا بإظهار األهمية البالغة للمالحظة وقد جاء في شأن األنثروبولوجية ومؤلفات رواد األنثر 
يهتم األنثروبولوجيون االجتماعيون بدراسة سلوك اإلنسان في سياقه : "المالحظة المباشرة ما يلي

االجتماعي الذي يحدث فيه ذلك وأن التعميمات االجتماعية يمكن التوصل إليها فقط، من خالل 
االجتماعية السائدة في مجتمع محدد أو ثقافة محددة، وذلك باستخدام  لنظمالدراسة المتعمقة لألنشطة وا

المالحظة المباشرة وغير المباشرة وهذان المنهجان يجب أن يكون متكاملين في البحث 
 .4األنثروبولوجي

هي بالدرجة األولى نشاط بصري لثقافة :"عن المالحظة اإلثنوغرافية " فرانسوا البالتين"يقول     
، الوصف اإلثنوغرافي يعني كتابة الثقافات ألن بدونها ليس هناك "مرسيل ديشو"و كما يقول أ" ما

إثنولوجيا بالمعنى المعاصر للمصطلح، بمعنى أن نكتب ما نالحظ أي تحويل المالحظة إلى لغة، من 
 .المرئي إلى المكتوب
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4) Francois Laplatine : La description éthnographique, Edition, Nathan, Paris, 1996. PP. 7-8.  



ة تتطلب المالحظة المالحظة اإلثنوغرافية كتابة للمرئي، ففي داخل المالحظة اإلثنوغرافي
خصائص كالحساسية، الذكاء، الخيال العلمي للباحث، هنا ننتظر عمل اإلثنوغرافي، فمن خالل 

مرسيل "المالحظة المنظمة الكامنة في النص تبدأ بلورة معرفة ما، يقول األنثروبولوجي الفرنسي 
، فقد كان "الحظهإن الدراسة اإلثنولوجية تتطلب إندماج المالحظ في الميدان الذي ي": "موس

 .1من األوائل بين لنا أننا يجب أن نبدأ باالندماج وفهم المجتمع الذي يفترض أن ندرسه" مالينوفسكي"

يستخدم األنثروبولوجيين هذا األسلوب في التعرف على  الظواهر المحيطة بهم كما يستخدم في 
لناس في بيئة معينة وتحت الدراسات االستطالعية لجمع البيانات األولية عن جماعة معينة من ا

ظروف معينة من حيث أوجه نشاطهم وطرق معيشتهم وأوجه النشاطات التي يمارسونها في مكان 
إقامتهم، ولقد كان لعلماء األنثروبولوجيا في العصر الحديث الفضل في إبراز أهمية المالحظة كوسيلة 

ي جمعوها من ميادين البحث أثر في هامة من وسائل جمع البيانات، وكان لخصوبة المادة العلمية الت
توجيه أذهان الباحثين إلى استخدام هذا األسلوب في البحث خاصة في دراسة الجماعات الصغيرة، 
ومما الشك فيه أن الباحث يشغله منذ البداية وبمجرد إقامته في مجتمع البحث أن هناك معلومات ذات 

مالحظة، إن الباحث الميداني البد أن يكون على أهمية بالغة متاحة في سهولة ويسر بمجرد ممارسة ال
وعي تام بما يريد معرفته من مجال بحثه، وأن يكشف تحيزه لمالحظة أشياء دون أخرى ولكي ينمي 
قدراته وأسلوبه في المالحظة فإنه في أمس الحاجة ألن يتعلم كيف يوجه اهتماماته للمالمح أو األشياء 

 Passivitésنوع من النشاط ال يشير إلى حالة من السلبية أو السكون المالحظة  أن يتجاهلها التي اعتاد

ونحن حين نمارسها نمارس عمال اختياريا بمعنى قد نالحظ بعض األشياء والسلوكات دون البعض  
 .     2اآلخر

ولما كان موضوع بحثنا عن الطريقة الصوفية التجانية  في منطقة بسكرة، توجب علينا أن 
خ الطريقة والمريدين لها باستخدام المالحظة كتقنية البد منها لتتبع كيف تنتظم هذه نالحظ سلوك مشاي

الجماعة الدينية وفيما يتعلق بتسجيل المادة فقد وجدنا أنه من األفضل أن نسجل مالحظاتنا في نفس 
وثين الوقت الذي تجري فيه حتى تقل احتماالت التحيز وضمانا لعدم النسيان، وتفاديا لمضايقة المبح

اكتفينا في كل مرة بتسجيل النقاط الرئيسية في البداية ثم العودة لكتابة المادة اإلثنوغرافية بالتفصيل، 
 .            وتكرار مالحظاتنا حتى نلم بجوانب الموضوع وتوخيا للدقة والضبط في المعلومات التي نحصل عليها

بسلوك معين، كما أنها أعطتنا  سمحت لنا المالحظة باستكشاف بعض الظواهر، واالستبصار
 . صورة واقعية للظواهر التي تناولناها ومكنتنا من وصفها بدقة
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 المالحظة بالمشاركة:  

بأنها بكل بساطة مشاركة الباحث في النشاط "المالحظة بالمشاركة " عاطف وصفي"يعرف 
ر الشخصي والدائم االجتماعي والثقافي الذي يقوم به األهالي هذا من جهة ومن جهة ثانية الحضو 

 .  1"بينهم طيلة مدة إنجاز البحث وجمع مادته

وهي طريقة بالغة األهمية في الدراسات األنثروبولوجية، حيث تتطلب ضرورة أن يعيش الباحث 
وسط المجتمع الذي يدرسه ويعايشه معايشة كاملة ويندمج فيه إلى أن يحضى بالقبول والترحيب وقد 

لقد كنت أشتغل بمفردي : )) المالحظة بالمشاركة، في هذا السياق يقول في مزايا" مالينوفسكي"شدد 
فكنت أراقب . وحسب وكنت أصرف معظم أوقاتي في إقامة دائمة في القرى نفسها، مختلطا بسكانها

مشاهد حياتهم اليومية، بحيث أن األحداث العابرة والدراماتيكية كالوفيات والمشاجرات لم تكن تغرب 
ولكي يتحقق هذا الوضع البد أن يضطلع الباحث بدور ما في هذا . 2((انتباهي عن ذهني وال عن

المجتمع ليتمكن من مالحظة السلوك اليومي بشكل تلقائي وبال تكلف، مع مشاركتهم طعامهم 
الخ، وعلى الباحث أن يكتب تقارير يومية عن كل صغيرة وكبيرة تقابله ...واحتفاالتهم وارتداء مالبسهم

 .          3قصد جمع المعلوماتفي المجتمع 

كما أن المالحظة بالمشاركة هي الطريقة النموذجية للبحث في أي موضوع اجتماعي فضال عن 
الموضوع األنثروبولوجي، فالمالحظة المباشرة لألحداث التي يتبعها توجيه تساؤالت حول التفصيالت 

ل في بحثه األحداث التي قام المتعلقة بهذه األحداث، وفي كل األحوال على الباحث أن يسج
بمالحظتها فعال، كما أن مالحظة الظاهرة لمرة واحدة غير كاف الستخالص استنتاجات صحيحة بل 
البد من مالحظة الظاهرة عدة مرات مع األخذ بعين االعتبار سياقها االجتماعي، ويوجه األسئلة غير 

يقوم الباحث بتسجيل المعلومات سواء المباشرة كلما أمكن قصد دفع المبحوث إلى التحدث بحرية و 
على كراسه أو جهاز التسجيل أو أي وسيلة متاحة، وبذلك فهو يصف ما يشاهد وصفا كيفيا قصد 

 . 4تفسير ما تجمع لديه من مادة إثنوغرافية عن الظاهرة التي تمت مالحظتها داخل مجتمع البحث

اعتمدنا المالحظة بالمشاركة كوسيلة  مع اعتبارنا للمنهج اإلثنوغرافي أساسا في هذه الدراسة،
للنفاذ إلى واقع الممارسات الدينية الصوفية، وبصفتنا عضوا في المجموعة موضوع الدراسة وهذا هو ما 

 . 5"، على أنه تفحص مشكلة مطروحة على أشخاص مألوفين"بيار بورديو"يتصوره 
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المعطيات اإلثنوغرافية، فقد  المالحظة باعتبارها مشاركة في الوقائع، وليس السعي إلى تكميم
تابعنا باهتمام أنشطة الجماعة المبحوثة ودون إثارة اهتمام المبحوثين ويكون االتصال بأعضاء 

مما يتيح   فرصة التعرف على السلوك الفعلي . الجماعة مباشرا دون شعورهم بأنهم تحت المالحظة
يث قمنا بعدة زيارات لمجتمع البحث الحظنا للفرد في صورته الطبيعية التلقائية،  كما هو في الواقع ح

فيها السلوكات التي تصدر عن األشخاص المبحوثين ومرافقيهم أثناء تواجدهم بالزاوية وغيرها وكذلك 
 .اللغة أو الخطابات والرموز المستعملة

تلك . من هنا يتضح أن العمل الميداني في األنثروبولوجيا قوامه المالحظة المباشرة للسلوك
يقة المنهجية التي تساعد الباحث على مواجهة التضارب في اإلجابات الذي ينجم عن استخدام الطر 

المقابلة والتقارير اللغوية، وهكذا تصحح المالحظة بالمشاركة األخطاء الواردة في جمع المادة 
ذلك ليتعرف و . الميدانية، كما تساعد على المقارنة بين أنماط السلوك الواقعية وأنماط السلوك المثالية

 . على أساليب السلوك السائد في المجتمع الذي يدرسه
 المقابلـة : 

تعنى المقابلة المحادثة الجادة الموجهة بين الباحث والشخص أو أشخاص لهدف الوصول إلى 
وهي طريقة حقيقة أو موقف معين يسعى الباحث للتعرف عليه من أجل تحقيق أهداف الدراسة، 

عتمد عليها الباحث األنثروبولوجي في دراساته الميدانية وتتطلب طرح أسئلة منهجية بالغة األهمية ي
المبحوثين  الستثارة أنواع معينة من المعلومات  والدخول في حوار مع الشخص أو األشخاص 

الستغاللها واالستفادة منها وتستخدم المقابلة للحصول على تفاصيل أكثر عن موضوع الدراسة ال 
من خالل االستبيان، فهي تعطى بيانات مفصلة عن أنماط السلوك االجتماعي  يمكن الحصول عليها

أو تفسيرات معينة ويسجل اإلجابات الهامة التي يحصل عليها، والمقابلة قد تكون حرة أو مغلقة 
ولالستفادة بشكل أكبر من المقابلة تطرح تساؤالت مختلفة تمكن من معرفة ما يعتقده الناس ومقارنته 

 .  1قع فعالبما هو وا

والتقارير   Informateursفي هذه الحالة يحصل الباحث على المادة العلمية شفاهة من إخباريين
التي يسجلها في أثناء المقابالت أو المناقشات الخاصة، والمذكرات المختصرة التي يدونها أثناء وجوده 

مد على المقابلة حيث يلتقي في موقف اجتماعي خاص، والجدير بالذكر أن الباحث األنثروبولوجي يعت
مع بعض أفراد المجتمع الذين يتمتعون بمكانة أو منزلة أو من ذوي الخبرة ويحاول في المقابالت 

لقد عَرف عدد من . األولى أن يكسب ثقتهم وبعد ذلك يوجه لهم األسئلة، ويتيح لهم فرصة اإلجابة
هم ومفيد في الدراسات الميدانية، وتكاد تلقى الباحثين في العلوم االجتماعية أن المقابلة إجراء بحثي م

التعريفات من حيث مفهوم المقابلة ووظيفتها في عملية جمع المادة مباشرة وشفهية من المبحوثين 
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المقابلة هي مجموعة من األسئلة أو من وحدات الحديث يوجهها طرف من إلى طرف :"ويعرفها قائال
ل على معلومات عن سلوك الطرف اآلخر أو آخر، في موقف مواجهة حسب خطة معينة للحصو 

يعرفها الباحث االجتماعي عبد الباسط حسن،  حيث   1."سمات شخصية أو للتأثير في هذا السلوك
المقابلة هي تبادل لفظي في موقف مقابلة بين الباحث والمبحوث، ويرتبط بذلك اللفظ تعبيرات : "يقول

لعام، وهي مواجهة بين الباحث والمبحوث تهدف إلى الوجه والعيون والهيئة واإليماءات والسلوك ا
غرض واضح ومحدد، وبالتالي، فهي تختلف عن الحوار العادي    أو الحديث بين طرفين أو أكثر 

 ."      والذي قد ال يهدف إلى تحقيق هدف معين

 : وهنا تجدر اإلشارة إلى وجود نوعين من المقابلة وهما 

قيد المبحوث باإلجابة عن أسئلة محددة كما أنها تسمح للمبحوث وفيها ال يت: المقابلة الحرة/أ
باالختيار بين إجابات محددة لما يطرح عليه من أسئلة أو تساؤالت بل يترك له التعبير عن كل ما 
يخالجه من أفكار واتجاهات ومشاعر ويتيح له اإلجابة المستفيضة كما يحاول الباحث أيضا أن 

د حماسه في االسترسال حول الموضوع، والباحث في هذه الحالة يحاول يشجعهم بكلمة أو إشارة تزي
باستمرار كسب ثقة اإلخباريين حتى يسمحوا له بتدوين تلك المعلومات أو تسجيلها بالوسائل الصوتية 

 .     والمرئية

األسئلة التي تطرح على المبحوث تحدد بعينها وبذات الترتيب  وفيها تكون: المقابلة المغلقة/ ب
مما يمكن من فهم الكيفية التي ينظر بها المبحوثين إلى واقعهم وحياتهم، وتحقق نفعا بحيث أنها 
ضرورية عند البحث ألن هناك أشياء ال يمكن إجراء مالحظة مباشرة لها وبالتالي فهي الوسيلة األمثل 

ات معينة، عند البحث عن الكيفية التي يفكر بها الناس، أو كيف يشعرون تجاه أشياء أو موضوع
تعتبر : "يوضح أحد الباحثين استخدامات المقابالت المفتوحة والمغلقة في البحث األنثروبولوجي بالقول

المقابلة أحد طرق البحث الميداني ويقوم الباحث بترتيب مقابالت للحصول على إجابات محددة مسبقا 
ارتأينا إجراء مقابالت مفتوحة  وتماشيا مع متطلبات الدراسة-.2"واألسئلة قد تكون مفتوحة أو مغلقة

ولهذا الغرض استخدمنا استمارة مقابلة احتوت على أسئلة توجه إلى المشايخ ومريدي الطريقة موضوع 
بالنموذج الشيخ والمريد ومنها كيفية التحاقه بالطريقة  طالدراسة في محاولة لجمع المعلومات التي ترتب

م الجماعة للتصوف وما يدور حوله من مفاهيم الصوفية مبادئ وقواعد وخصائص الطريقة مفهو 
وعالقة المريدين بالشيخ وعالقتهم يبعضهم البعض، (. الخ...األولياء البركة، الكرامات، وراثة الطريقة)

وشعائر الطريقة الصوفية التجانية أهم األخالق والقيم التي تسعى الجماعة إلى االلتزام بها في حياتها، 
ومهما يكن من أمر ونوع المقابلة، فعلينا أن ال . ولغيرهم من أفراد المجتمع نظرة المتصوفون ألنفسهم

نقف عند حدود مقابلة شخص واحد أو عينة صغيرة ومحدودة من المبحوثين، فال بد من ومحدودة من 
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المبحوثين، فال بد أن نوسع من مجال ودائرة مبحوثينا فتعدد واختالف المبحوثين ومقابلتهم حول 
واحد قد يكشف لنا عن االختالفات أو عن األفكار الخاطئة والمزيفة التي قد تكون من الموضوع ال

بداع مبحوث أثناء المحادثة فعن طريق المقابلة سيقوم الباحث بمراجعة المادة المستوحاة من  وحي وا 
. المالحظة فضال عن الحصول على الحصول على معلومات محددة عن جوانب معينة من السلوك

لنا استخدامها في حث اإلخباريين وتشجيعهم على أن يتحدثوا حول نقاط معينة من خالل  كما يمكن
 .  1طرح بعض األسئلة المفتوحة أو المحددة

 أدوات مساعدة في البحث الميداني: 

بعد استعراضنا لمجموعة طرق وأدوات البحث التي إعتمدناها في بحثنا نشير فيما يلي إلى      
عدتنا في إجراء البحث الميداني، وجمع المادة اإلثنوغرافية المتعلقة بموضوع بعض األدوات التي سا

والمرئي ( المسجل)ومن أهم هذه األدوات السجالت والوثائق المنشورة وأجهزة التسجيل الصوتي . بحثنا
لفاعلة وتتيح هذه المادة المكتوبة فهم العوامل ا. أثناء إجراء المقابالت مع المبحوثين( كاميرا الفيديو)

 . في استمرار الظاهرة  وانتشارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .100.100نفس املرج ، ص ص، ( 1
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  مفاهيـم الديـن/0

 وتنوعها الدينية والممارسات العقائد تعدد رغم اليوم، ةالمعروف المجتمعات كل لدى موجود الدين    

 واإلجالل االحترام تستوجب التي الرموز من منظومة على الديانات جميع وتنطوي ألخرى، ثقافة من

 . جماعة المؤمنين فيها تشترك التي الطقوسية الشعائر من بسلسلة وترتبط

  والمسيحية واليهودية كاإلسالم البشري التاريخ يف تأثيرا األكثر الموحدة األديان ومازالت كانت وقد

 بإله اإليمان إلى الكنفوشية مثل الديانات بعض تدعو وال أخرى، ديانات في المتعددة اآللهة مفهوم وينتشر

 .1البشري السلوك في األخالقية الجوانب على تشدد بل للطبيعة، خارقة قوة بأية أو آلهة عدة أو واحد

  مللهم اختالف على جميعا الناس يرضي بشكل للدين واف تعريف إعطاء السهل من لذلك ليس

تقريبا، كما أن النظم الدينية شأنها شأن  الجوانب كل في واختالفها وتنوعها األديان لتعدد نظرا ونحلهم
 تتفق وربما .النظم االجتماعية األخرى تخضع لتطور الشعوب فباختالف هذه األخيرة تختلف األديان

 وفي حدة على دين كل تعريف في تختلف أنها إال البشر حياة في وأهميته الدين وظيفة حول التعاريف

الدين، مما يعني اختالف التعريفات، لذلك سنتوخى كل هذه األمور ونحن نحاول وضع جملة  أصل
ي من التعريفات ابتداء  من التعريف اللغوي ثم التعريفات االصطالحية بحسب طبيعة المجال الذي ينتم

 .     2إليه التعريف
 :تعريف الدين لغة/1

للفظ الدين في التراث العربي اإلسالمي دالالت شتى بحسب سياقاتها المعرفية في داخل الحقول 
وسوف نورد هنا نماذج من علوم التفسير والحديث والتصوف والتاريخ وغيرها، ويصعب في . المتعددة

نظرا  لالستخدامات المختلفة للفظ، ويرجع ذلك لسببين . خالل ذلك التوصل إلى داللة دقيقة للمصطلح
األول تعدد معانيها اللغوية واالشتقاقية، والثاني تجلياته باعتباره مصطلحا في داخل النص اإلسالمي 

 .القرآني والحديثي
ولسان  3سوف نحاول تتبع معان كلمة الدين في المعاجم اللغوية، ومنها القاموس المحيطو 
آملين أن نصل إلى ضوابط تجمع المعاني المختلفة . حتى نقف على استعماله اللغوي وغيرها، العرب
 .للكلمة

 : يمكن حصر أهم معاني الدين اللغوية المعجمية المتشعبة فيما يلي
العادة، الطاعة، الحكم، القهر، القضاء، الحساب، الذل، الورع، السيرة، السياسة، الداء الموت، 

التدبير، الطاعة، : ثالثة أفعال رئيسية تدل على ثالثة معان( د ا ن) :وتشتق من الجذر. الحال
                                                           

 .   181-187، ص ص، 2005، بريوت، 4ط لرمجان، للرتمجة ومؤسسة العربية املنظمة الصباغ، فايز: ، لرمجةعلم االجتماعأنتوين جيدنز،  (1
 .140 ،، ص0331مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، جتماع، المعجم النقدي لعلم االبريكو، .، فرميون بودون (2
3
 .711، دار اجليل للقباعة والنشر، بريوت، ص، القاموس المحيط ،الفريوز آبادي (

 صاحب املوسوعة اللغوية   اهلجريني، 4/9 ،لغوي وأديب ومؤرخ  وفقيه، عاش بني القرنني ،(هـ 411لـ ) بن منظورأبو الفضل حممد بن مكرم  
   ". لسان العربالضخمة،   

 



دانه : )فعٌل ُمتعد بنفسه: ونالحظ أنها معان متداخلة يكمل بعضها بعضا، وهي كما يلي. االعتقاد
، ونعني بذلك حكمُه وملكُه ودبره، وفعل (ساسه)أو دانه دينا ويفيد التدبير والسياسة، أي ( يدينه دينا 

، ويفيد الذل والخضوع، أي خضع له وأطاعه، وقهره، وحاسبه وقضى في شأنه، (دان له: )بالالم متعد 
وفعل . فالدين بهذا االستعمال يدور حول معاني الطاعة والحكم والُملك والقهر والمحاسبة والمجازات

 (  اتخذه دينا واعتقده واعتاده)، ويفيد االعتقاد والعادة، أي (متعد بالباء دان به
التي  تتبدأ النصوص اللغوية والبالغية والمعجمية التي تكشف عن الدالالت واالستخداما

والدين جمعه : "، جاء فيهللخليل بن أحمد الفراهيدي" العين"تحركت في إطارها لفظة الدين بكتاب 
أي يجهزهم، وهو دان اهلل العباَد َيدينهم يوم القيامة : أديان، والدين الجزاُء ال يجمُع ألنه مصدر، كقولك

كما ُتديُن تداُن أي كما أتى يؤتى : وفي المثل. الطاعُة، ودانوا لفالن أي أطاعوه: والدينُ . دياُن العباد
، أي (غير مدينين: )وقوله تعالى)...( العبُد : األمُة والمدينُ : والمدينةُ )...( العادُة : والدينُ )...( إليك 

 . 1لمجازون: ون، أي مملوكون بعد الممات، ويقالأئنا لمدين: وقوله تعالى. غير محاسبين
ملة اهلل التي اختصها، وهي : الملة، دين اهلل: والدين: "هـ في جمهرة اللغة001تـ  قال ابن دريد

قال . الطاعة والملك: والدين)...( الدأب والعادة، مازال ذاك دينه، أي دأبه وعادته : االسالم، والدين
ومنه الدأب والعادة وجاء مفهوم . 3، أي في طاعته2((لِيَأُْخَذ أََخاهُ فِي ِديِن اْلَملِكِ  َما َكانَ : ))اهلل تعالى

الطريق والشريعة ومن هنا جاءت داللة الثبات، فالدين ليس شيئا يغيره المرء بشكل دائم فالتكرار في 
 وأورد الزمخشري. ومن دون ذلك ال توجد عبادة وال طقوس. الدين يحمل داللة العود والعادة واإلعادة

أبعت : وتقول. وَكلته إلى دينه: ودينته.ورجل دين ومتدَين)...( دان فالن بدين : )في اساس البالغة
. أقرضتهُ : ودنته وأدنته وَدينته. استقرضت: ودنت وأدنت وتدينت واستدنت. بدين، أم بعين وهي النقد

واهلل . ومنه يوُم الدين(. كما تديُن تدانُ . )يتهجز : ودنته بما صنع)...( عاملته بالدين : وداينت فالنا  
انقادوا له وقد دين الملك، : ودانوه. هو القهار، من دان القوم إذا ساسهم وقهرهم فدانوا له: الَديان، وقيل
من هنا فان تسميات ". يا ابن المدينة: "ويقال. ولفالن مدين ومدينة أي عبد وأمة)...( وملٌك مدين 

للمؤمنين والعبودية هلل وألسمائه الحسنى ذات عالقة مباشرة بمفهومهم للدين كما عند عبد اهلل وغيرها 
ملكته إياه : دَينته أمرك: "ويتابع الزمخشري. الزمخشري ألن معنى أن تدين لفالن هو أن تكون عبدا  له

 . 4"وكان علَي دياُن هذه األمة بعد نَبيها، أي قاضيها. حاكمته: وداينته)...( سوسته 

                                                           

 .اخلليل بن أمحد الفراهيدي عاش يف القرن األول اهلجري، أسس علم العروض، وساهم يف بناء علم النحو وهو صاحب العني أول معجم لغوي عريب 
1
  . 40.40، ص ص، (ت.د)، 0طمهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، دار مكتبة اهلالل، : ، حتقي،كتاب العيناخلليل بن أمحد الفراهيدي،  (

 

  مقربا من البالط العباسيوكان . أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد، عامل لغوي عاش بني القرنني الثالث والراب  اهلجريني 
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  . هـ، عامل يف  االتفسري، واحلديث والفقه واألدب من أشهر مؤلفاله الكشاف، وهو لفسري لغوي وبالغي للقرآن 109الزخمشري لـ  
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" دين"فرد ابن منظور في لسان العرب صفحات كثيرة بَين فيها المعاني واالشتقاقات المتعددة لـ أ
ويقال . من أسماء اهلل عز وجل، معناه الحكُم أي القاضي: فقال" الَديانُ "وبدأها بصيغة اسم الفاعل 

وكل شيء غير حاضر مفرد الديون، : والدينُ )...( أي قاضيها وحاكمها، والَديان القهاُر  ةديان األم
رأيت بفالن دينه إذا رأى به سبب : ويقال)...( أقرضته فهو مدين مديون : ودنت الرجل)...( دين 
دان بكذا بديانه، وتدَين به فهو دَين : وجمع األديان يقال)...( جزيته : ودنته بفعله دينا  : ويقال. الموت
والديُن العادة والشأُن، . اإلسالُم، وقد دنت به: والَدينُ  .ودَينت الرجل تديينا  إذا وَكلُته إلى دينه. ومتَدين

: وفي الحديث. ال فعل له: عود، وقيل: ودين)...( ما زال ذلك ديني وديدني أي عادتي : تقول العربُ 
الكيُس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، واألحمق من أتبع نفسه هواها وتمَنى على اهلل ومن دان 

 . 1الحال: والَدينُ )...( في قضاء الملك : قال قتادة. حاسبها: عبدها، وقيلنفسه أي أذلها واست
 : في اللغة العربية تعود إلى معان تكاد تكون متالزمة منها" كلمة الدين"ومن هنا نجد أن 

ويقال داَن لهَ يديُن دينا ، بمعنى انقاد وأطاع، وقوٌم دين أي مطيعون منقادون، وقد دنتُه : الطاعة
منه أصل الدين الطاعة والجزاء، ثم استعير للشريعة، والدين كالمَلة لكنه يقال باعتبار الطاعة أطعته و 

 .واالنقياد للشريعة

اهلل ومنه قول  .ومنه الَديان وكان على ديان هذه األمة أي قاضيها وحاكمها:   الحكم القاضي
 .أي في حكمه وقضائه، ((ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك)): تعالى

سواء  أكان يوم . الجزاء والحساب، ((ملك يوم الدين)): ومنه قوله تعالى: والحكم الجزاء والحساب
أي كماُ تجازي " كما ُتدين ُتدان"الحكم الجزاء أو الحساب فأي ذلك كائن فهو أمر منقاد له ويقال 

 .محاسبون، أي مجزون و (( أئنا لمدينون )): ُتجازى بفعلك وبحسب ما عملت، ومنه قوله تعالى

 .ما زال ذلك ديني وديدني، أي عادتي وشأني: وفي ذلك يقال: العادة والشأن
 معاني الدين في القرآن الكريم:    

بوجه عام واإلسالم في هذه " اإلسالم"إن كلمة دين في القرآن الكريم وردت بمعنى       
كل أتباع األنبياء وعنوان قوله  وانتسب إليه ءبه كل األنبيا ىاإلطالقات اسم للدين المشترك الذي ناد

كما دل على  ءالدين يعني عبادة اهلل وحده ال شريك له الذي بعث به جميع األنبيا". ال إله إال اهلل"
 .2إتحاد دينهم نصوص القرآن، بمعنى إخالص الدين والعبادة هلل

اهلل عز وجل ول والرسل، يق ءفالدين بمعناه العام ورد بما يعرف بوحدة الدين عند جميع األنبيا
إِنَّا أَْوَحْينَا إِلَْيَك َكَما أَْوَحْينَا إِلَى نُوٍح َوالنَّبِيِّيَن ِمْن بَْعِدِه َوأَْوَحْينَا إِلَى إِْبَراِهيَم )) :في ُمحكم التنزيل

 ْيَماَن َوآتَْينَا َداُوَد َزبُوًراَوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواألَْسبَاِط َوِعيَسى َوأَيُّوَب َويُونَُس َوَهاُروَن َوُسلَ 

هو اإلسالم بمعناه العام، وقد وصف  ء، ويجب أن نقرر هنا أن الدين الموحى به من اهلل لألنبيا3((
َولَهُ :)) بأنهم مسلمون وبأن دينهم هو اإلسالم، الذي يعني الخضوع هلل وطاعته، قال تعالى ءاألنبيا
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 ََ وعلى هذا فان أتباع األنبياء  .1((ْرِض طَْوعاً َوَكْرهاً َوإِلَْيِه يُْرَجُعون  أَْسلََم َمْن فِي السَّماواِت َواأْل
ن  مسلمون ومن ثم فجميع الملل والشرائع التي جاء بها األنبياء روحها اإلسالم واالنقياد والخضوع وا 

ن يصفون من كانت عقيدته خالية م ءاختلفت في بعض التكاليف وصور األعمال، وبه كان األنبيا
 . الشرك ومستقيما في أعماله بالمسلم

كننا أيضا أن نورد عددا الفتا لمعاني الدين في القرآن الكريم لخصها أبو الفتوح بن يم      
2الجوزي

حين حاول أن يستقصي المعاني المتعددة " المدهش"في كتابه الوعظي الذي حمل عنوان   
ويراد به ". مالك يوم الدين:  "يذكر ويراد به الجزاء: الَدين: "في القرآن الكريم، فقال" الدين"للفظة 
وال يدينون دين : "ويراد به الطاعة. 3"ذلك الدين القيم: "ويراد به العذاب". بالهدى ودين الحق: "اإلسالم
". الملكما كان ليأخذ أخاه في دين : "ويراد به الحكم. 5"مخلصين له الدين: "ويراد به التوحيد. 4"الحق

. 6"يومئذ يوفيهم هللا دينهم الحق: "ويراد به الحساب" وال تأخذكم بهم رأفة في دين هللا: "حدويراد به ال
ويشمل هذا التعداد . 8"ذلك دين القيمة: "ويراد به المَلة. 7"قل أتعلمون هللا بدينكم": ويراد به العبادة

، ومعنى "ذلك الدين القيم"كما في حالة معنى العذاب في : تفسيرات لم ترد عند الطبري والقرطبي مثال
عند الطبري في اشتقاق المعاني األخرى للفظ الدين في القرآن من ". مخلصين له الدين"التوحيد في 

داللة واحدة عامة هي الطاعة واالنقياد كما نجد في بعض الحاالت الجزاء والحساب وأخيرا بمعنى 
الطبري في هذه الحالة بل يعتبره مضافا أو اإلسالم حين يكون المقصود باللفظ هو اإلسالم، وال يفسره 

في تفسيره الجامع ألحكام القرآن  9بينما يعرض محمد أبو عبد اهلل القرطبي. معرفا بما قبله أو بما بعده
في القرآن، وهو بذلك يستند إلى المرجعية المعجمية " الدين"المعاني المتعددة التي وردت بها لفظة 

: وقال. أي حسابهم. 10"يومئذ يوفيهم هللا دينهم الحق: "ذا السياق للفظلتوضيح مقصد الخالق تعالى له
أي . 13"أئنا لمدينون: "وقال. 12"اليوم تجزون ما كنتم تعملون"و. 11"اليوم تجزى كل نفس بما كسبت"

، جزيته، ومنه (بكسرها)ودينا  ( بفتح الدال)دنته بفعله دينا : وحكى أهل اللغة)...( مجزيون محاسبون 
: وقيل. أي حاسبها" الكيُس من دان نفسه"ن في صفة اهلل تعالى أي المجازي، وفي الحديث الَديا

دان الرجل إذا أطاع، ودان )...( والدين أيضا الطاعة، . وهذه المعاني الثالثة متقاربة)...( القضاء 
العادة ويطلق الدين على . إذا عصى  ودان إذا عز، ودان إذا ذل، ودان إذا قهر، فهو من األضداد
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ال إكراه في "وفي موضع آخر يفسر القرطبي الدين بالملة، ويتحدث عن معنى آية )...( والشأن 
 .      2ما يدل على اختالف المفسرين على مفهوم الَدين بحسب السياق الذي يرد فيه. 1"الدين

في  Religionأما في اللغات الغربية فنجد أن كلمة دين في اللغة العربية تقابلها كلمة       
تدل في غالب استعمالها على معنى  Religareالفرنسية واالنجليزية وهي مشتقة من الكلمة الالتينية 

الربط الشامل لربط األفراد ببعض األعمال من جهة إلزامهم بها وفرضها عليهم ولربط الناس بعضهم 
الها على معنى الشعور بحق الالتينية تدل في غالب استعم Religioوكلمة . ببعض ولربط البشر باآللهة
 .اآللهة مع الخشية واإلجالل

" لوصل، أو اتصَ "أو " ربط"الذي يعني  "Religare" يمكن أن تكون متأتـّـية من الفعل الاّلتينيّ و 
" حصد  وجمع وأّدى بعناية"التي تعني  "Religere"ة من كلمة التينّية أخرى،وقد تكون مشتقَ ( باهلل)

                  -------   ------------ .يد والتّنفيذ الّدقيق للطقوسالتقال إتباعتعبيرا عن 
الذي يشير إلى  Religareمستمدة من الفعل الاَلتيني  Religionأن كلمة " جيفونز"و" روجي باستيد"يرى 

 . مفهوم العبادة القائمة على الخشوع والرهبة واالحترام

 : عان ثالثةحديثا تطلق على م Religionأصبحت كلمة دين 
  نظام اجتماعي لطائفة من الناس يؤلف بينها إقامة شعائر تعبدية موقوتة لبعض 

 .المظاهر أو القوى

  يمان باتصال اإلنسان بقوة روحانية  أسمى. إيمان بأمر هو الكمال الذاتي المطلق، وا 

 .        منه، َحالة في الكون، أو متعددة، أو هو اهلل الواحد

  مؤلفة من عواطف وعقائد ومن أعمال عاديةحالة خاصة بالشخص  . 

 
 :التعريف االصطالحي/0

يؤدي تنوع األديان إلى مشكلة تعريف الدين الذي قد يستنبط من دين معين ال ينطبق       
واألنثروبولوجيا  بالضرورة على أديان أخرى، وعلى أية حال، فان الباحث في العلوم االجتماعية عموما

مشكلة ويعتبرها نقطة بداية قبل شروعه في تحليل الدين، وقد ترتب على هذه خصوصا يواجه هذه ال
المشكلة أن ظهرت اتجاهات أخرى تحاول االبتعاد عن إعطاء تعريف رسمي للدين وتبحث في دور 
العامل الديني ومدى تأثيره على الجوانب المختلفة للحياة االجتماعية، أو تكتفي بوضع نظريات تحاول 

 .رة الدينيةتفسير الظاه
فمن . وهذا يرجع إلى عديد االعتبارات. الدين من الظواهر التي يصعب وضع مدلول نحدد لها

الضروري شمول تعريف الدين على أرقى وأدنى صورة له لتنطبق على كل المجتمعات اإلنسانية رغم 
 .اختالف ظروفها
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ره مدى التفرقة بينه وبين غيكما أن عدم االتفاق من جانب العلماء على ماهية الدين البدائي، و 
من األديان شكل صعوبة لوضع تعريف محدد للدين، هذا باإلضافة إلى أن ظاهرة الدين تناولها كثير 

لذا وجدنا أنفسنا أمام عديد من وجهات النظر، وعديد من . من العلماء في مختلف التخصصات
 .            رة الدينالمنطلقات التي تعالج من خاللها مجموعة كبيرة من العلماء ظاه

فالدين يتناول واحدة من أقدم نقاط النقاش . جميعال دقيق يرضيوبالتالي يصعب وضع تعريف 
الذي يجب أن يعبد، أما في العصر الحديث فيتركز  اإللهم كان النقاش يتناول شكل وطبيعة يفي القدف

 .عبادتهتتوجب  إلهوجود أو عدم وجود : النقاش أساسا حول
ألنه في جوهره عبارة عن معتقدات مشتركة تستند إلى معاني بالدين  العلوم االجتماعيةوتهتّم 

لذلك  .جعل المجتمعات تنّظم حياتها انطالقا منها وحولهاإيمانّية ومقّدسات هي على غاية من األهّمية ت
أو من  إلحاديطلق ، يقيني، أو من منروحاني، إيمانينجد من يحاول تعريف الدين من منطلق 

 .فلسفيةأو  نفسية أو اجتماعيةيحاول دراسة الدين كظاهرة  عقالنيمنطلق 
 

  المفهوم الفلسفي للدين/ 0-0
 في اإلنسانيحين يتحدث والفالسفة عن الدين وعن اهلل فإنهم إنما يعّبرون عن تجربة العقل     

مئون لبصيرة ال عالقة لها بمعتقدات وممارسات الديانات مصارعة أسرار الحقيقة القصوى ويو 
هذين المجالين المختلفين مبعثا لكثير من الخلط  فيالمؤسسية، بحيث يكون استخدام نفس األلفاظ 

 .ويستوجب أن يداوم المفكرون العمل على توضيح الرؤى

بين الفلسفة والدين وبين نجد في هذا االتجاه العديد من المفكرين والفالسفة الذين حاولوا الربط 
يرى أن الدين هو الشعور " كانط"سوف نشير إلى بعض هذه اآلراء فـ  يالعقل واإليمان، وفيما يل

 . 1بواجباتنا  من حيث كونها قائمة على أوامر إلهية سامية
، إنه من واجبنا أن نتخذ لنا قاعدة (مبادئ الفلسفة)في كتابه " ديكارت"ويذكر الفيلسوف 

 . 2أن ما أوحى به اهلل هو أوفق بكثير من كل ما عداهمعصومة، 
يصور لنا الحقيقة اإللهية من الداخل عن طريق الشعور  يأن الدين فن باطن" هيجل"ويرى 

 .3الباطني
، أن األحاسيس والخبرات التي (أنواع التجربة الدينية)كما يعرف وليم جيمس الدين في كتابه 

تتعلق هذه األحاسيس بنوع من العالقة يشعر . ود إليه من تصرفاتفي عزلتهم ، وما تق دتعرض لألفرا
   .4الفرد بقيامها  بينه و بين ما يعتبره إلهي ا
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الدين بأنه تحقيق " رفييل"ويعرف  .1الدين بأنه الغريزة التي تدفعنا نحو السعادة "  فيورباخ"يعرف 
سانية بالنفس الخفية التي تعترف األولى الحياة اإلنسانية بواسطة اإلحساس  بان رباطا يصل الروح اإلن

 .2بما لها من سلطان على العالم  وعليها، والتي يجب أن تكون على اتصال بها دائما
الدين بأنه ما يصنعه اإلنسان بعزلته، وهو بهذا  A. N. Whitehead وايتهيد. ن. يعّرف أ     
 Religion in ، وفى كتابه تكّون الدينللدين الفلسفيالمفهوم  في Subjectivité الذاتييؤكد البعد 

the Making  (1809 )الواقع  في )كائن( شيءليس من . نظام العالم ليس عارضا: "يقول عن اهلل
إدراك صدق هذه  هيالبصيرة الدينية . الواقع بدون قدر من النظام في (له كيان)       يمكن أن يكون

كله وفى أجزائه، جمال العالم، نشوة الحياة،  فيقيمة العالم إن نظام العالم ُعمق حقيقة العالم، : المقولة
نما بفعل هذه الحقيقةسالم الحياة والسيطرة على الشَ  إن الكون : ر كل هذا مرتبط مع ا  ليس َعَرَضا وا 

محدودة؛ لكن هذه اإلبداعية وهذه الصور  محدودة، ومجال ُصَور بإمكانات ال ُيظهر إبداعية ِبُحّرية ال
--             ".هو اهلل الذيالمكتمل،  المثاليواقع بدون االنسجام  فيجزة عن التحقق معا عا هي

خضوعنا لوجود ال "الدين بأنه  F.Schleiermacher" شالير ماخر. فـ"يعرف      ---------
، يعرفه بأنه (موسوعة الدين)يناله  إدراكنا، أو أنه خضوع اإلنسان إلى موجود أسمى منه وفي كتابه 

 .3"شعور بالاَلنهائي واختبار له"
 
  المفهوم النفسي/0-0

 . H.Bergson" هنري برغسون"و G.Lobon" غوتاف لوبون"ل من ويمثل هذا االتجاه ك      
ولهذا ". بالشعور الديني"يرى لوبون أن اعتقاد الجماعات يصطبغ بصبغة خاصة عبر عنها 

، يتوهم أنها فوق الذوات والخوف من القوة الخفية التي "ذات"الشعور مميزات بسيطة للغاية كعبادة 
ا واستحالة البحث في تعاليمها والرغبة في نشرها والنزوع إلى يبطن بها والخضوع األعمى ألوامره

 .  4ومتى تكيف الشعور بهذه الصفة فهو من طبيعة الشعور الديني. معاداة من ال يقول بها
وهو " الدين االستاتيكي أو الثابت"بين نوعين من الدين األول أطلق عليه اسم " برغسون"يميز  

يؤدي إليه استخدام القدماء من االنهيار لدى الفرد ومن االنحالل لدى رد فعل دفاعي تجاه ما عساه أن 
فأول من وضع الدين إنسان أو من ... والثاني هو الدين الديناميكي أو المتحرك والديناميكي. 5المجتمع

نخبة الناس سماه فكرة مثالية وحاول أن ينبثق من أعماقه دين أو فكرة تفيض عن اإلنسانية كلها وقد 
 .   6عض كمال الخلق من أمثال المسيح فكرة هذا الدينحقق ب
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الدين يعني أن تتأسس الحياة على اإلحساس : "ونجد في دائرة المعارف الفرنسية التعريف التالي
برابطة تضم الروح البشرية مع الروح الخفية التي تدرك سيطرتها على العالم وعلى الروح البشرية نفسها 

 .1بعاطفة واحدة وتحب تلك األرواح الخفية 
في مواجهة قوى الطبيعة خارجه والقوى  – أي فشل العقل –يرى فرويد أن ضعف اإلنسان أما 

وأن . وهو ما يؤدي إلى الوهم" العواطف المضادة"الغريزية داخله، يعمل إلى التغلب عليها في استخدام 
 ..2صاب جماعي قائم على رغبات اإلنسانالدين عُ 

أن الدين حقيقة حيث يرى الدين على أساس سيكولوجي،  "يونغجوستاف "كارل يقدم  
 وباختصار إن جوهر الخبرة الدينية هو الخضوع لقدرات أعلى من أنفسنا. سيكولوجية ألنها موجودة

 .3خالقته فهو يستولي ويسيطر على الذات البشرية التي هي باألحرى ضحيته دائم ا وليست

ن فرويد ويونغ لم يختلفا في نظرتهما للدين من حيث فإفروم . إمما تقّدم وبحسب         
ويرفض السمات التأليهية للدين ففرويد يتفق مع يونغ الدين من حيث الجوهر األخالقي   المضمون

أما  .طور البشري ولم تعد ضرورية في واقعناالفائقة للطبيعة فهذه المفهومات كانت ضرورية برحلة الت
في البحث عن الحقيقة  اإلنسانفواجب " اهلل أم الالشعور"في موقفه االستسالمي للقدرة العليا  "يونغ"

 .مبدأ أساسي متكامل في األديان
مناقشة للدين من حيث  أيأن  وأعترف .اختلف معهما في تعريف الدينفقد  "فرومإيريك "أما 

كثيرة والتصورات غير  اآلراءببساطة  ألنهمصطلح وكمفهوم تصطدم بحائط من التأويالت، ك" الدين"
ديان متعددة أتوحيدية و  أديانفهناك . يصعب تعميمهُ  األحوالمنتهية في هذا المفهوم، الذي بكل 

ي قدم مفهومِه الخاص لهذا المصطلح حسب حضارتِه وثقافتِه والمجتمع الذ وهلم جرا ، وكلٌ ...اآللهة
يتطور دائما في كل مفهوم يقدمُه أو يتفق عليِه، فلكل فترة فحواها من المصطلحات، والمفاهيم خاصة  

أي مذهب للفكر والعمل : "للدين، إذ يقول ا  يقدم تعريفا  بسيط أن إلى" فروم"ذهب لذا   .4كانت دينيةذا أ
: وقد قام بتقديم نوعين من الدين ."تشترك فيِه جماعة ما ويعطي للفرد إطارا  للتوجيه وموضوعا  للعبادة

 .Humanistique) 5)والدين اإلنساني (Autoritaire)الدين التسلطي 

محاورات في علم النفس  للدين في كتابه المفهوم النفسي  حول  محمد عبدهكتور ديقول ال 
أنه يسمح  إال ،فهو يفتح طريقا للمدنية ،الدين هو مصلحة أو تراضي بين الالشعور وعمليات الكبت"

وعندما  ،تعتبر هذه الصفة مالزمة لتاريخ الدين بأكمله. في بعض األحيان بأشد األمور عداوة للمدنية
 .يجعل المجتمع البشري ممكنا يفشل التراضي فشال تاما يثور التعصب ويصبح وسيلة لهدم كل ما

  المفهوم االجتماعي للدين/0-0
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 J.Allvella" جوبلي ألفيال"بعض العلماء لمفهوم الدين من الناحية االجتماعية ومنهم تعرض       

حيث يرى إن الدين هو الطريقة التي  يحقق بها اإلنسان عالقته مع الطاقات فوق اإلنسانية أو  
 . 1الخارقة والخفية  والتي يعتقد في حمايتها 

نسان آخر فحسب ولكن تقوم كذلك الدين بأنه عالقة ال تقوم بين " مايك إيفر"يعرف  إنسان وا 
أن الدين هو مجموعة من واجبات المخلوق نحو " شاتل"ويرى . 2بين اإلنسان وقوة ما أعلي منه

أن الدين يبدأ بظهور اآللهة أو بظهور فكرة أرواح األفراد أو أرواح الطبيعة  " فريزر"ويرى . 3الخالق
 .4التي يتخيلها المرء على غرار أرواح البشر

النفوس الفردية ونفوس الموت  والقرائن  رإن الدين يبدأ بظهور فكرة اآللهة أو على األقل بظهو 
 . 5نالطبيعية في شكل آدميي

دوركايم بوصفه واحدا  من أكبر مؤسسي العلم االجتماعي، أن تعريف الظاهرة الدينية، يعتقد 
ي، نفسه للقيام بها،وال يعود األمر يعتبر من أصعب الوظائف التي يمكن أن ينتدب العالم االجتماع

نما يرجع األمر  هاهنا إلى الصعوبة األنطولوجية التي ترتبط بكل عملية للتعريف كيفما كان نوعها، وا 
يرى عالم االجتماع  في نظره إلى تعدد الممارسات الدينية وكثرتها، وتعدد االعتقادات الروحية واختالفها

ن يجب أن ينطبق على جميع الديانات، من أكثرها بدائية إلى أي تعريف للدي"أن   إميل دوركهايم
ولكي نستطيع صياغة مثل هذا التعريف، ينبغي لنا أن نبحث عما هو مشترك . أكثرها تطورا  وتعقيدا  

بين الديانات المعروفة جميعا ، ونسقط من حسابنا تلك األفكار والمعتقدات التي يختص بها دين دون 
 ".آخر

بأن الدين هو عبارة عن مجموعة متماسكة من العقائد والعبادات المتصلة بالعالم  "دوركايم"ويرى 
المقدس أي المنفصلة والممنوعة والتي تنظم سلوك اإلنسان حيال هذا العالم، حيث تؤلف هذه 

ويركز أيضا على أن الجماعة هي المسؤولة األولى . 6المجموعة وحدة دينية تنظم كل من  يؤمنون بها
. إ"ويضيف . الدين واألخالق والتعبير عنها رمزيا وبتعبير هذه الجماعة يتغير الدين أيضا عن تكوين

أن الدين من الناحية الوظيفية يستند ويدعم بناءا اجتماعيا معينا عن طريق منع االنحراف " دوركايم
 .7اعةوتحديد مجريات التغير، وكذلك بإعطاء سلطة مطلقة ومقدسة للقواعد والقيم الثابتة للجم

ويرى دوركهايم أن أمثال هذا التعريف تلقى قبوال  في الغرب، بسبب مطابقتها من حيث األساس 
لمفهوم الدين المسيحي، ولكنها ال تنطبق على أديان عدة واسعة االنتشار ال تدور معتقداتها حول 

فالبوذية مثال  قد شقت  .أرواح آلهة من أي نوع، أو أن هذه الكائنات ال تلعب فيها إال دورا  ثانويا  جدا  
                                                           

1)La Grande Encyclopédie,  tome 28, paris. p 346. 

 

 .007 ،ص ،1891، القاهرة ،، مقبعة دار املعارفعلي امحد عيسى: ، لرمجة الدين و المجتمع ،يفرماي  إ (2
 .80 ،ص ،محد اخلشاب ، املرج  الساب،أ (3
 .09 ،ص ،باستيد ، املرج  الساب، روجيه (4
5

 00 علي سامي النشار، املرج  الساب،، ص،( 
6
 ( E.Durkheim .Les Formes élémentaires de la vie religieuse, F.Alcan Paris, 1927. P 65. 

 

 .24، ص، املرج  الساب، ،علي سامي النشار (7



فهي نظام أخالقي من . لنفسها طريقا  مستقال  عن البرهمانية في الهند، انطالقا  من رفض فكرة اإلله
يمان من دون إله  ."دون مشرِّع وا 

انطلق من و . اجتماعّيا   الّدين منتوجا  أن  كغيره من علماء االجتماعفيرى فيبر أما ماكس      
يقول فيبر إّن تعريف الّدين غير ممكن . ّية ليشّدد على المعنى الذي يقّدمه لألفرادالّدين كظاهرة اجتماع

عريف في نهاية في بداية أّي بحث متعلـّـق بظاهرة الّدين ولكن يجب أن ُيدَرس الّدين أوال ثّم ُيـقّدم التَ 
لّدين بل عليه أن بالنسبة إليه ال يجب أن يسعى عالم االجتماع إلى فهم جوهر ا. الّدراسة أو البحث

يفهمه كجزء من المعاني التي نجدها وراء سلوك األفراد وأن يشرح تأثيره في ميادين أخرى من أنشطة 
 .الّناس مثل األخالقّيات واالقتصاد والّسياسة

من تركيز فيبر على المعاني وربطا الّدين  "لوكمان"و "غرر بيتر ب"انطلق  1890وفي سنة 
علم : علم االجتماع الّدينّي وعلم االجتماع المعرفيّ "في تأليفه عنوانه بالمعرفة في كتاب اشتركا 
وقد بّين المؤلـّـفان كيفّية إضفاء المعاني على الواقع من خالل تطوير ". االجتماع والبحث االجتماعيّ 

حقا ويؤكد بيتر برغر ال .وقد بّينا أّن الّدين يلعب دورا في إعطاء معنى للواقع. نظرة ذاتية عن العالم
الّدين هو محاولة . "على أّن الّدين هو الوسيلة التي بواسطتها يتّم بناء عالم خارجّي مقّدس( 1894)

 .متأّصله في المجتمعو جريئة لتكوين مفاهيم عن الكون بأكمله ذات أهّمية للبشر  
 .لها دور مهم في تنمية دائرة علم اجتماع الدين" تعريف الدين"إن قضية ": بارسونز"يقول 

ونستطيع القول، إن علم اجتماع الدين هو من نتائج الجهود األولية المبذولة في مجال تعريف موضوع 
. اهتم علماء اجتماع الدين بتعريف الدين أكثر مما اهتم به غيرهم من الباحثين حول الدين(. ...)الدين

ن كان لهذه المسألة أهمية في حقول أخرى من حقول المعرفة الدينية، إال  أن لها أهمية أساسية وا 
ومحورية في دراسات علم اجتماع الدين وتكّونت من خاللها دراسات ذات أهمية حول قضية تعريف 

 .الدين
 : المفهوم األنثروبولوجي للدين/0-7

الدين عنصر ثقافي، تجري عليه قوانين كل ثقافة إنسانية يعتبر بولوجيا و ر نثاألفي مجال      
بنية أولية يمكن أن تسعفنا في فهم الظاهرة الدينية داخل فهي ثقافة، بالمعنى األنثروبولوجي لل

فالدين يتأثر وينتج انطالقا  من مجموع هذه الظواهر االجتماعية الكبرى . المجتمعات اإلنسانية بأكملها
واألعراف والتقاليد، تؤثر من حيث التي تحدد الوعي والوجود االجتماعي لكل جماعة إنسانية فالعادات 

تركزت اهتمامات األنثروبولوجين  .قوانين اجتماعية على شكل وطريقة التدين داخل مجتمع معين هي
في البدايات في مجملها على ما يمكن تسميته بالتصورات والمعتقدات التي كانت سائدة في مجتمعات 

التي كانت تسمى الشعوب النائية البسيطة على البنى االجتماعية في آسيا وأفريقيا والعالم الجديد، تلك 
                                                                                            .بالبدائية



، حيث يقول بأن الدين ال يقتصر (الثقافة البدائية) الدين في كتابه   E.Taylor" إدوارد تايلور"يعرف - 
ألن مثل هذا اإليمان مرحلة متطورة  من تطور الحياة الدينية ومن األفضل   على اإليمان بكائن أعلى

وضع حد أدنى لتعريف يقتصر على اإليمان بكائنات روحية هي أي كائنات تمتلك قوى وخصائص 
تتفق مع ما لدى البشر، وهذه الكائنات تتمتع بالوعي واإلرادة ولذلك فان العالقة معها تتميز بمحاولة 

يها واستمالتها بالوقوف إلى جانب اإلنسان، سواء بالكلمات المناسبة  أو الذبائح والقرابين وما التأثير عل
مفهوما للدين، حيث يرى أن الدين ( الغصن الذهبي)في كتابه  J.Fraizer" جيمس فريزر"صاغ  .إليها

لحياة هو عملية استرضاء وطلب عون قوى أعلى من اإلنسان يعتقد بأنها تتحكم في الطبيعة وا
نظري وتطبيقي عملي، فهناك أوال االعتقاد بقوى عليا : اإلنسانية وهذه العملية تنضوي على عنصرين

تتلوه محاوالت استرضاء هذه القوى، وال يصح الدين بغير توفر هذين العنصرين ذلك أن االعتقاد الذي 
د فليست من الدين في ال تتلوه ممارسة  هو مجرد الهوت فكري أما الممارسة المجردة عن أي اعتقا

 . 1شيء

جي معنى أن الدين ظاهرة اجتماعية بشرية، مكرسة لخدمة الجماعة و نثروبولألمن هنا يكتشف ا
بالتالي يكون الدين في . وتحقيق الهدف من عملية تجمع أفرادها، وأيضا  حماية هذا الهدف، ما أمكن

اجتماعية يأتي بمقدمتها الحفاظ على كيان جذور نشأته التاريخية فعال  اجتماعيا  يهدف لتحقيق غايات 
المجتمع وضمان تماسكه وتحقيق شخصيته وحمايته من التفكك، وكل هذا يتم تحقيقه من خالل فكرة 

  .المقدس
 
 : مفاهيم أخرى للدين/0-1
: تعريفا خاصا للدين يقول فيه(  علم الديانات)في كتابه " إيميلَ بردنوف"وضع عالم األديان  -

عبادة، والعبادة عمل مزدوج، فهي عمل عقلي به يتعرف اإلنسان بقوة سامية وعمل قلبي أو  الدين هو"
 ". استعطاف ومحبة يتوجه بها إلى رحمة تلك القوة

الدين هو :"، يقدم لنا تعريفا يقول فيه (تعاليم خلقية ودينية) في كتابه " ميشيل مايير"أما  -
 ".ا في سلوكنا مع اهلل ومع الناس وفي حق أنفسناجملة العقائد والوصايا التي يجب أن توجهن

الدين بأنه نسق من المعتقدات والممارسات التي تستطيع بواسطتها ". ينجر. م.س"عرف 
 .مجموعة من الناس معاركة المشكالت األساسية في الحياة البشرية

لى الدين في  كتابه الدين وضع إلهي يرشد إلى الحق في اال"  اهلل دراز"يعرف عبد  عتقادات وا 
 . 2الخير في السلوك والمعامالت

الدين هو الكدح من : "في كتابه مدخل إلى علم الدين  يقول فيه  M.Muller" ماكس مولر"يرى 
 ". إنه توق إلى الالنهائي. أجل تصور ماال يمكن تصوره، وقول ما ال يمكن التعبير عنه
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تعريفا جديدا ( المقدس والدنيوي)كتابه الدين في M.Elliad " مرسيا الياد"عرف مؤرخ األديان 
يتجلى المقدس الديني دائما كحقيقة في صعيد آخر غير صعيد الدنيوي وبتقسيم الوجود : "عندما قال

إلى عالمين، عالم مقدس وعالم دنيوي وبحلول المقدس في الدنيوي وتطلع اإلنسان من الدنيوي إلى 
 ".     1المقدس نكون قد وصلنا إلى تلمس ماهية الدين

العلماء السابقة لمفهوم الدين فانه يمكن اعتباره منهج في الحياة تتبعه كل  فأيا كانت تعاري 
جماعة أو يرتضيه كل مجتمع، على اعتبار أن هناك ارتباطا وثيقا بين النظام االجتماعي والتصور 

 .االعتقادي
العتقادية للمجتمع، وعلى ضوئه يتم وأكثر من ذلك ففي النظام االجتماعي يمثل الدين البنية ا

تصور الوجود وحقيقة اإلنسان ووضعه في هذا الوجود وغايته في الحياة، وعلى أساسه يتم تصور 
 .الوسائل التي يمكنه استخدامها لتحقيق غايته في الحياة

فالدين يحدد العالقة بين أفراد المجتمع و منظماته وفي ضوء ذلك يتحدد كل نشاط بشري بما 
يتضح من ذلك أن منهج حياة كل مجتمع  .ه مشاعر األفراد وأخالقهم و عباداتهم وشعائرهم وتقاليدهمفي

في كتابه " أبو األعلى المودودي"يشير . هو دينه ألنه صادر عن تصوره العتقاده ومتأثر به
ي صادر إلى أنه إذا كان منهج الحياة  لهذه الجماعة أو تلك من صنع اهلل  أ( المصطلحات األربعة)

و إذا كان المنهج الذي ينظم حياة هذه الجماعة  من . عن عقيدة ربانية فهذه الجماعة في دين اهلل
صنع الملك أو األمير أو القبيلة أو الفيلسوف أو الشعب، أي أنه صادر عن مذهب أو تصور أو 

 .  في دين اهللفهذه الجماعة في دين الملك أو األمير أو القبيلة أو الشعب وليست . فلسفة بشرية
أن الدين هو نظام حياة للفرد والمجتمع واإلنسانية جمعاء، هو تصور كامل " حسن حنفي"ويرى 

للحياة ينبثق منه نظام للمجتمع متفق مع نظام الكون، والدين وسيلة وليس غاية، هو طريق إلسعاد 
 .2وحرمان وليس أداة خوف وقهر...لتبرير الشقاء ومفجر إلبداعات البشر  البشر    ال
: البّد من اإلشارة إلى أّن تعريف الّدين ليس باألمر الهّين إذ يعّرفه كّل من زاوية معّينةأخيرا      

ة من ثّمة من يقول إّنه طريقة في الحياة وبذلك يتغافل على ما في األديان من عقائد وعبادات، وثمَ 
من يقول إّنه  وثمة.  مع التـّـفكير العلميّ يقول إّنه إيمان ال يحتاج إلى إثبات علمّي ألنه يتعارض أصال

. ورائّي يتحكم باإلنسان والكون معتقدات وممارسات طقوسّية تعّبدية تتمحور حول كائن غيبّي أو ما
ومن الواضح أّن غالبّية األديان تستند إلى مرجعّية نّصية تتمثل في كتب سماوّية أو غير سماوّية 

ابهة تقريبا وتؤكـّـد على أّنها تمتلك حقيقة يقينّية حول الواقع والكون وتحتوي على منظومات أخالقّية متش
إلى دليل علمّي تترَجم إلى قواعد  االستنادتلك الحقائق الّدينّية المسلم بها من دون . والطبيعة البشرّية

هو مجمل وأّما اإليمان ف. ومعايير ورموز تتجلى في الّصالة وفي مختلف الطقوس وفي القوانين الّدينّية
المعتقدات المتعلقة بكائن خارق للعادة كما قلت وهو تصديق موروث ال يمكن إقامة الّدليل على مدى 

وبالمدّونات الكتابّية التي  وبثقافتهمومن الواضح أيضا أّن الّدين يحتوي على تعلـّـق باألجداد . صحته
                                                           

1
 .48، ص 1889 ،األردن ،عمان ،1، ط األهلية للنشر و التوزي  ،(دراسة في الطب و السحر واألسطورة و الدين )  بخور اإللهة ، ملاجدياخزعل (

2
)
 .  030، ص، 1889، منشورات دار عالء الدين، دمش،، (ول أزمة الفكر والممارسة في الوطن العربيآراء ح)، في الثقافة، حسن حنفي 



رنا قليال ألدركنا أّن ولو فكَ ...وباألساطيرا وبتاريخ األّمة أو الجماعة المتدّينة وبالتراث القصصّي هخلفو 
ََ الّدين تجربة شخصّية وممارسات جماعّية تتمثَ   .1قوس المجتمعّية المنبثقة عن اقتناع مشتركل في الُط

 

  :لديــنل ةمكـونالعناصر ال/0
 : يتكون الدين في كل مكان وزمان من مكونات أساسية ثالثة هي     

هناك مكونات ثانوية للدين التي تظهر بصفتها عوامل مساعدة و ( المعتقد والطقس واألسطورة)
 .اجتماعية، وهي األخالق والشرائع ةمشروطة بسياقات تاريخي

 : المعتقـد/0-1
يشكل المركز الفكري الذي تصوغه تصورات وأفكار الجماعة الدينية والذي يصبح         

ية األخرى، ويتألف المعتقد عادة من عدد من المصدر األول الذي ينظم مكونات الدين األساسية والثانو 
األفكار الواضحة والمباشرة التي تعمل على رسم صور ذهنية لعالم المقدسات وتوضح الصلة بينه 

وغالبا ما تصاغ هذه األفكار على شكل صلوات وتراتيل، فضمن هذا الشكل من األدب . وبين اإلنسان
 .والمباشرة لجماعة من الجماعاتالديني نستطيع البحث عن المعتقدات األصلية 

ويأخذ المعتقد أشكاال أكثر تعقيدا وترابطا من تلك اإلفراد الممزوجة بالعاطفة في األديان األكثر 
 .الكتب المقدسة تفاصيل المعتقد وأساسياته متطورا وشموال، بحيث تض

رجت من حيز يعد المعتقد أو أشكال التعبيرات الجمعية عن الخبرة الدينية الفردية التي خ
ويبدو أن توصل الخبرة الدينية إلى تكوين معتقد هو حاجة . االنفعال العاطفي إلى حيز التأمل الذهني

سيكولوجية ماسة، ألن المعتقد هو الذي يعطي للخبرة الدينية شكلها المعقول الذي يعمل على ضبط 
النفس، يتدخل عقل اإلنسان من فبعد تلك المواجهة االنفعالية مع القدسي في أعماق . وتقنين أحوالها

. أجل صياغة مفاهيم من شأنها إسقاط التجربة الداخلية على العالم الخارجي، وموَضَعة القدسي هناك
وهنا يتم فرز موضوعات معينة، أو خلق شخصيات وقوى معنوية، تستقطب اإلحساس بالمقدس 

 .2وتجذبه إلى خارج النفس، وبذلك تتكون الصيغ األولية للمعتقدات
وكما أشرنا منذ قليل، ألن عقول الجماعة تعمل . والمعتقد الديني هو شأن جمعي بالضرورة    

وهو شأن جمعي ألكثر من سبب، . على صياغته، كما تعمل األجيال المتالحقة على صقله وتطويره
ذلك فأوال  من غير الممكن أن يقوم كل فرد من أفراد الجماعة بصياغة معتقد خاص به، بما يستدعي 

وثانيا أن دوام واستمرار أي معتقد . من سلوك وأفعال سوف تتضارب حتما مع ما يبادر به اآلخرون
ال اندثر وفقد تأثيره حتى في نفس صاحبه ديتطلب استمرار عدد كبير من األفرا من هنا نفهم لماذا . وا 

بين الناس وحثهم  يسعى مؤسسوا األديان الوضعية وأصحاب المذاهب الدينية إلى التبشير بأفكارهم
 .3على اعتناقها، ذلك أنهم يجدون في هذا السعي ضمانتهم الوحيدة لحياة معتقداتهم واستمرارها
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 :  الطقـس/0-0

يمثل الطقس الجانب االنفعالي والعملي من الدين، وعن طريق الطقس يظهر المعتقد من       
ذا كان المعتقد حالة ذهنية، فإن الطقس حالة فعل من شأنها  كوامنه الذهنية والنفسية إلى عالم الفعل، وا 

ذا كان المعتقد مجموعة من األفكار المتعلقة بعالم المقدسات، فإن الطقس مجموعة . إحداث رابطة وا 
من األفعال المتعلقة بأسلوب التعامل مع ذلك العالم فهو عملية اقتحام لعالم المقدس وفتح قنوات 

 .معه اتصال دائمة
ذا كان المعتقد شأنا أساسيا من شؤون األنبياء والكهنة ورجال الدين وخاصة الناس فإن الطقس  وا 
شأن شعبي يتيح بطبيعته مساحة أوسع للناس فرغم أن الخاصة تشرف عليه وتوجهه، ألن الناس 

اءات التي يعملون على تحويله إلى عادة راسخة تتناقلها األجيال، وليس الطقس فقط نظاما من اإليم
تترجم إلى الخارج ما نشعر به من اإليمان الداخلي، بل هو أيضا مجموعة األسباب والوسائل التي 

فالطقس       والمعتقد يتبادالن االعتماد على بعضهما بعض، فرغم . تعيد خلق اإليمان بشكل دوري
ما يلبث أن يعود إلى  أن الطقس يأتي كناتج لمعتقد معين إال أنه يعمل على خدمته، وألنه هو نفسه

التأثير على المعتقد فيزيد من قوته وتماسكه، بما له من طابع جمعي يعمل على تغيير الحالة الذهنية 
. والنفسية لألفراد وهذا الطابع هو الذي يجدد حماس األفراد ويعطيهم اإلحساس بوحدة إيمانهم ومعتقدهم

بة والمنسقة مسبقا ، والتي تم القيام بها مرارا  فالطقس، رغم قيامه على مجموعة من اإلجراءات المرت
لهذه األسباب يظهر الطقس . وتكرارا ، إال أنه يبدو جديدا كلما أكدت الجماعة على األداء المشترك له

كأحد أهم عناصر الظاهرة الدينية بروزا ، ويقدم نفسه كأول معيار نفرق بواسطته الظاهرة الدينية عن 
الدين ال يبدو للوهلة األولى نظاما من األفكار، بل نظاما من األفعال غيرها من الظواهر، ألن 

 .   1والسلوكات، ولذلك فالمؤمن هو إنسان يسلك ويعمل بتوجيه من تلك األفكار
وتعتمد الديانات السحرية والبدائية على الطقوس أكثر من اعتمادها على المعتقد وتضمحل 

الواضح الذي يقوم به شخص صاحب كريزما تختلف  األساطير فيها، فالطقس هو الفعل الديني
وهناك من يرى أن الطقس هو مصدر المعتقد واألسطورة ألن الفعل يسبق . تسمياته حسب الديانات

وال . التفكير والكالم وألن العاطفة تسبق العقل، ولذلك كان الطقس الوعاء األول للدين والفن والعلم
وكم من عقائد ارتفعت إلى المستوى الديني الرفيع، . ون الطقوسيمكن ألي دين القيام أو االستمرار د

. حقيقية تولكنها في ظل غياب الطقوس اندرجت في التاريخ الفكري ولم تتبلور أو تتطور إلى ديانا
وتتنوع الطقوس الدينية حسب نوع األديان تكوينها، فهناك طقوس الخصب والنماء والطقوس الجنائزية 

تنزال المطر وطقوس الصالة والعزاء والحج والصيام، فطقوس الطبيعة التي ال وطقوس الطبيعة في اس
 .حصر لها تنتظم وفق تفاصيل العقيدة الدينية وتشكل جانبها العملي
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نشاد التراتيل فيها نموذج للطقس، كما نجد في حلقات الصوفية وما  تعد الصالة في المعابد وا 
المرتبط بالخبرة الدينية  مثاال آخر على الطقس الدينييؤدى فيها من موسيقى إيقاعية ورقص وذكر، 

العميقة، فمن خالل رقصات معينة وموسيقى إيقاعية خاصة وتكرار صيغ كالمية ذات أثر خاص في 
   .  النفوس
 :  األسطـورة/0-0

تظهر األسطورة من المعتقد الديني وتكون امتدادا طبيعيا له فهي تعمل على توضيحه        
غنائه و  تثبيته في صيغه تساعد على حفظه وتداوله بين األجيال، كما أنها تزوده بذلك الجانب وا 

 .1الخيالي الذي يربطه بالعواطف واالنفعاالت اإلنسانية
تحاول األسطورة أن تجسد المعتقد بروح شعبية قصصية متداول، فهي تبسط المعتقد دنيويا 

جوهر المعتقد، واألسطورة من جانب آخر مسيرا على شكل حكاية تتداول حول المقدس الذي هو 
ألنها تختلف  شحقيقة وليست خياال، فهي ليست قصة تروى بل هي  في نظر هؤالء الناس حقيقة تعاي

في طبيعتها عن الروايات الخيالية التي نقرأها في األدب الحديث، بل إنها تمثل حدثا أو أحداثا يعتقد 
ماضي السحيق، ويعتقدون باستمرار تأثيرها في مصائر البشر، أفراد المجتمع البدائي بأنها وقعت في ال

فاألسطورة في نظر البدائيين تشبه القصص الواردة في الكتب المقدسة في الديانات السماوية كقصة 
 .2الخليقة مثال 

ترتبط األسطورة بنظام ديني معين وتتشابك مع معتقدات ذلك النظام وطقوسه المؤسسة وهي 
كأسطورة إذا انهار النظام الذي تنتمي إليه، وتتحول إلى حكاية دنيوية تنتمي إلى نوع  تفقد كل مقوماتها

وقد تنحل بعض . آخر من األنواع األدبية الشبيهة باألسطورة، مثل الحكاية الخرافية والقصة البطولية
 .عناصرها في الحكاية الشعبية

إلى ما يشبه التعريف فأقول بأن اعتمادا على الوصف الذي قدمته أعاله أستطيع أن أخلص     
والسلطان الذاتي يأتي من أسلوب صياغتها وطريقة ". حكاية مقدسة مؤيدة بسلطان ذاتي"األسطورة هي 

 .مخاطبتها للجوانب االنفعالية وغير العقالنية في اإلنسان
ال مما تقدم نرى أن المعتقد والطقس واألسطورة، هي المقومات المكونة للدين، والتي       

. نستطيع التعرف على الظاهرة الدينية في تبديها المجتمعي، بدون التعرف عليها مجتمعة ومتعاونة
لى جانب  والحالة المثالية هي الحالة التي ال يطغى فيها أحد هذه العناصر على العناصر األخرى، وا 

ا في تكوين الدين، هذه المكونات التي أضفاها باألساسية، هناك مكونات ثانوية ال تلعب دورا أساسي
نما تظهر كعوامل مساعدة، وضمن سياقات تاريخية واجتماعية معينة وهي  :وا 
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 :األخالق والشرائع الدينية /0-7
" التابو"يمكن لنا العثور على ما يشبه األخالق الدينية، وذلك في مؤسسة : الدينية األخالق /أ

خالق االجتماعية واألخالق الدينية، التي يمكن أن تشكل نقطة اتصال فيما بين األ" المحرم"أو
 .ونستطيع أن نتبين فيها األخالق الدينية بشكلها الجنيني

المتصلة " التابوهات"أو " المحرمات"في المجتمعات التقليدية من عدد من " التابو"يتشكل 
تن، وتجد بالعالقة فيما بين العالم الدنيوي وعالم المقدسات، وهذه المحرمات، ال يعرف لها مشرع أو مس

مؤيداتها في قوة فوق الطبيعة، سواء كانت هذه القوة من مصدر إلهي أم من مصدر سحري، حيث 
القوى العاقلة غير المشخصة، ويأتي تأييد القوة لالئحة المحرمات بتدخلها الفوري وبرد فعل آلي، 

خدمه في ، كأن يصاب بالشلل العضو الذي است"التابو"فيطال الجزاء كل من اعتدى على حدود 
التعدي على المحرم، أو يداهمه مرض ما، أو يفاجئه الموت، وقد تتدخل الجماعة في بعض األحيان 
لتسبق العقوبة التلقائية بعقوبة إجرائية كأن تفرض على المذنب العزل أو النفي أو اإلعدام أحيانا، وذلك 

 .تبعا لنوع العقوبة المفروضة ومدى خطورة فعل التعدي أو االنتهاك
ولوائح األخالق الدينية، إذ كالهما يجد تأيده " التابو"هناك أساس مشترك بين محرمات       

 . في قوة خارجة عن اإلنسان، وكالهما ينصاع له األفراد دون مناقشة أو محاكمة عقلية
على قواعد تتعلق بعدم تعدي حدود قوى إلهية أو سحرية " التابو"ولكن بينما تقتصر محرمات 

ومن هنا كما . ن لوائح األخالق الدنية تتجاوز ذلك لتشمل العالقات المتبادلة ضمن الجماعةعاقلة  فإ
كان االفتراض بأنه عند مرحلة معينة من تطور المجتمعات القديمة، اتسعت دائرة " فراس السواح"يرى 

ا تنظمه لتستوعب تدريجيا بعض القواعد األخالقية التي كانت حتى ذلك الوقت شانا دنيوي" التابو"
        .                  1األعراف القبلية، في الوقت الذي أخذت فيه التحريمات القديمة تفقد سطوتها مع تغير المفاهيم الدينية

 : الشرائع الدينية/ب
الشرائع هي جزء من األخالق العامة وقد تم تأييدها بالعقوبات التي تفرضها السلطة       

لتشريعية، لم تكن سوى قواعد أخالقية ذات قيمة استثنائية لنظام الجماعة، جرى القائمة، وأول القواعد ا
تبقى مسألة من مسائل األخالق العامة التي تجد : فالسرقة مثال. دعمها بالقوانين التي تلزم األفراد بها

تشريعية مؤيداتها في الروادع الذاتية، إلى أن تؤَيد بعقوبة تفرضها الجماعة، عندها تتحول إلى قضية 
 .رغم استمرار انتمائها إلى المجال الخلقي

وألن األخالق مرتبطة بالدين كان البد من ظهور الشريعة الدينية، خصوصا في الديانات 
نجد نوعين من " التوراة"ففي . الشمولية التي ربطت بشكل كامل بين الحياة الروحية والحياة االجتماعية

 :األحكام األخالقية، نوضحها كما يلي
 . األولى مؤيدة بالعقوبات ويدخل في جملة الشرائع -

 . الثانية غير مؤيدة بالعقوبات ولكنها تبقى في مجال األخالق -
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وفي القرآن أيضا نجد هذين النوعين من الوصايا األخالقية، فالظن اإلثم والغيبة          
ود لنص تشريعي يعاقب والتجسس على اآلخرين، أفعال منافية لألخالق يجب اجتنابها، ولكن ال وج

يا أيها الذين أمنا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وال تجسسوا )) :عليها، حيث يقول تعالى

. وبالمقابل فان اجتناب الزنا قاعدة أخالقية ولكنها مؤيدة بعقوبة تلحقهـا. 1((وال يغتب بعضكم بعضا
نَى تَْقَربُوا َوالَ )) :قوله تعالى فالقاعدة األخالقية منصوص عليها في سورة اإلسراء في َكاَن إِنَّهُ الزِّ

انِيَةُ )) :أما القاعدة التشريعية فمنصوص عليها في سورة النور يقول تعالى. 2(َسبِيالً َوَساَء فَاِحَشةً  الزَّ

انِي فَاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائَةَ َجْلَدةٍ   . 3(( َوالزَّ
 
  وظائـف الديـن/ 0

سواء  ةات األنثروبولوجيمجاال خصبا للدراس Systems Sociaux" النظم االجتماعية"شكلت      
وغيرها قصد بيان الهدف أو الغرض األساسي من ... السياسية أو االقتصادية أو التربوية أو القرابية

السلوك، ليتبين فيما بعد أن هدف غالبية تلك النظم هو سد أو إشباع الحاجات االجتماعية 
 "النظم االجتماعية"احثون من أهم ومن جملة تلك النظم نجد النظام الديني الذي عده الب. والشخصية

من منطلق أن الظاهرة الدينية مالزمة لنشأة وقيام أي مجتمع . داخل أي مجتمع من المجتمعات الموجودة
 .  بشري، وهو من الجوانب الرئيسية التي تلعب دورا هاما في حياة كل من الفرد والمجتمع

إلى أن يرجع وظائف الدين وكذلك  Bronisław Malinowski" مالينوفسكي"وهذا فيما يبدو ما دفع 
وظائف كثيرة من األنظمة إلى سد الحاجات األساسية لألفراد حتى يعطي للحياة البشرية معنى يتزود 

ومن جملة ما أشار إليه مالينوفسكي هو أن للدين جملة من الوظائف التي يحققها هذا . به المؤمن
 السلوك للفرد والمجتمع

الدين هو العبادة وهي الوظيفة التي يطلق عليها  بالوظيفة الواضحة، أما إشباع الحاجات  .   
 .4اإلنسانية واالجتماعية فيرى أنها تمثل نتيجة ثانوية أو الوظيفة الخفية

 :لفرديةالوظائف ا/ 0-0
 . للحياة  إلى أن الدين يزود الفرد بنظرة" روبيرتس"و" دوركايم"على الصعيد الفردي أشار       

الذي ربطه  Clifford Geertz" جرتس.ك"وكذلك  Max Weber" ماكس فيبر"وركز على هذه الوظيفة أيضا  
مغزى يمكن لإلنسان بقدرة الشخص االحتمالية، حيث أن األلم والموت عندما يكون لهما معنى أو 

تحملهما، مما يدل على أن للدين أثرا  كبيرا  على أنماط التفكير، كما أنه يجيب على تساؤالت ومطالب 
 .يصعب اإلجابة عنها بالعلم الحديث المعتمد على المنهج التجريبي
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ويفسر  تتمثل في أنه يشرح  E. Tylor "تايلور .إ"للدين كما يراها  ةوالظاهر أن الوظيفة األساسي
إلى دوره في إعادة شعور " تالكوت بارسونز "كل ما هو غامض في حياة اإلنسان،  كما أشار 

الطمأنينة والراحة من خالل بعض طرقه وأساليبه في التغلب على المشاكل عموما والمعاملة مع 
هامة دوره ومن ثم يتضح أنه من شبه المتفق عليه أن من وظائف الدين ال. األمور المجهولة في الحياة

     .  1في تحقيق األمان والطمأنينة والتخلص من التوتر واالنفعال ومقاومة اليأس
والوظيفة الثانية تتمثل في دوره في تكيف الفرد وتأقلمه مع المجتمع ومواجهة خيبة األمل وكذلك 

دين يمد الفرد فال. االضطرابات التي تنتابه عندما يشعر بغربته عن مجتمعه ومعاييره وقواعده وأهدافه
بالشعور بالتماثل والتآلف والترابط بين المؤمنين، كما أن الروابط العاطفية التي تربط بين المؤمنين تحل 
محل الروابط األسرية والصداقات القديمة بل إن له من اآلثار ما هو أبعد من ذلك إذ يساهم في 

حياء عمليات نضج األفراد ونمو شخصياتهم، حيث يعد عنصر ضروري لتك ميل وتنمية قوة اإلرادة وا 
ويضاف إلى هذا . 2وتكوين البواعث والدوافع الفعالة ويمد األفراد بأقوى وسائل لمقاومة اليأس والضعف

أنه يخدم صاحبه من حيث كونه رمزا للحالة أو المنزلة االجتماعية التي ال بد أن تحوز احترام 
يقوم برفع عبء أو حمل اتخاذ القرار عن كاهل  المجتمع وتقديره، ومن الوظائف النفسية أيضا أنه

،، مما يحقق راحة لدى كثير من المؤمنين لمعرفة أن المسؤولية في (اهلل)المتدين ويحيله على اآللهة 
وليس لألفراد أنفسهم، فالدين يعد صمام األمام ألعماق النفس اإلنسانية ومصدر " هلل"القرار الهام 

 . لمستقبل ولمرحلة ما بعد الموت للمؤمنين بهاالراحة والطمأنينة من مخاوف ا
 

 : الوظائف االجتماعية/ 0-0
للدين وظائف اجتماعية عديدة، والتي ال تقل أهمية عن الوظائف الشخصية النفسية،       

 : منها

 اإليمان بالقوى العليا : 
الم الدنيوي، تؤمن المجتمعات البشرية على اختالفها بأن هناك قوى عليا تهيمن على الع     

وأن خوف اإلنسان من هذه القوى العليا، جعله يتقدم إليها بالقرابين والعطايا إلرضائها وتبديد مخاوفه 
منها، حتى يعيش في سالم ووئام مع هذه القوى، وعلى هذا يعتبر الخوف من أهم األسباب الرئيسية 

على اإلنسان من القوى العليا، التجاه اإلنسان نحو الدين وذلك للتغلب على هذا الخوف المسيطر 
 . وعلى هذا فإن ظاهرة الدين الزمت البشرية في نشأتها وتطورها

 الضبط االجتماعي : 
الدين بطبيعته المشتملة على اإليمان ُيقدم شرحا  إلعالء غايات الجماعة وأهدافها فوق     

قات األفراد  بعضهم غايات الفرد إذ يدعم القيم والعادات، ويتضمن جزاءات أخالقية لضبط عال
يزود الجماعة أو الرقيب الذي   Contrôle Sociale" الضبط االجتماعي"ببعض، فهو من أهم مصادر 
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بمصدر يحدد حقوقهم وواجباتهم ومصدر دائم من الثواب على عمل الخير ومن العقاب على عمل 
سلوك الجماعة وأساليب الشر لما يحتويه من طرق الكف من جهة، والتوجيه واإلرشاد من جهة أخرى ل

صاحب السلطة الروحية التي تفوق قوة القانون الوضعي " العقيدة أو اإليمان"تفكيرها، وهذا الرقيب هو 
وأحكامه، وهذا قصد المحافظة على هيكل البنيان االجتماعي، مما يحقق الثبات واالستقرار االجتماعي 

عد عن االنحراف، وهو حين يقوي الرابطة يحقق والمحافظة على النظام االجتماعي والتوافق معه، والب
التماسك والتضامن والتكافل االجتماعي من خالل المشاركة في القيم والمعتقدات والممارسات الدينية، 
فعن طريق أداء وممارسة الطقوس والشعائر الجماعية نجد الدين يقدم الوسيلة التي بها تتجدد باستمرار 

 .1ماعةالمشاعر العامة المألوفة للج
الدين يحدد القواعد األخالقية التي تسير عليها الجماعة ويقوى النظام األخالقي في     

المجتمع، مما جعل بعض العلماء يجمعون األخالق والفضيلة والدين في قالب واحد وكأنهما شيء 
 . 2واحد، وهما غالبا ما يظهران كجزء متكامل مع الدين

بأن "ة المميزة للدين من خالل بحثه للشعوب البدائية فقال ولقد تحدث دوركايم عن هذه الوظيف
ن نظام التحريم الذي  كل ديانة إنما ترتكز على عدد من السلوكات وعدد آخر من السلوكات المحرمة وا 
نشأ في الديانة الطوطمية يعتبر األساس في الضبط االجتماعي فهو نوع من التحريم االجتماعي الذي 

وبهذا فقد أكد وظيفة الضبط االجتماعي التي يقوم بها الدين وهي وظيفة . 3يستند على أساس ديني
 . ايجابية
 التغير االجتماعي: 
حيث يقع على عاتق  Changement Sociale" التغير االجتماعي"يلعب الدين دورا في مجال   

ون بأهمية الدين ألن األفراد يؤمن. الدين ورجاله دورا هاما في المساهمة في إحداث التغيير االجتماعي
 . ودوره في عالج العديد من المشكالت االجتماعية التي تجابه حياتهم ومجتمعاتهم

يؤكد العديد من الباحثين في العلوم االجتماعية على أهمية الوازع الديني في تطوير     
اعية المجتمعات وتنميتها االجتماعية واالقتصادية، حيث يسهم في حل العديد من المشكالت االجتم

في العديد من المجتمعات، ذلك أن الدين يساعد على تخطي الصعاب التي تعوق تطور وتنمية 
المجتمعات، كما يؤكد الباحثون في مجال التنمية االجتماعية على دور الدين في إحداث وتقوية القيم 

قها االجتماعي الدينية مما يسهم في الترابط والتكافل االجتماعي مما ينعكس عل عملية التنمية في ش
 .واالقتصادي
يلعب الدين دورا فعاال في عالج ومنع تفشي االنحرافات االجتماعي والعادات السيئة     

كما . واالنحرافات االجتماعية كالبغاء والجريمة والمخدرات وغيرها من المظاهر االجتماعية السلبية
يوضح  رجال الدين في مؤسساتهم  يلعب دورا هاما في التصدي للعديد من الحركات اإللحادية، حيث
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براز قيمة الوازع الديني وحكم الدين وتزويد  كالمسجد والكنيسة دور العبادة الصورة الصحيحة لألديان وا 
 .1األفراد بمختلف القيم الدينية وتبصيرهم بحقائق الدين

 تعزيز الهوية االجتماعية : 

انتمائه العرقي والديني ففيه الجواب عن  بالدين يدرك اإلنسان حقيقته وطبيعته وكذا وظيفته وكذا
األسئلة الكثيرة التي يطرحها الفرد على نفسه ليعرف ما يتعلق بماضيه أو ماضي اإلنسانية جمعاء 
وكذا ما يتعلق بمصيره في المستقبل ويربطه بنفسه ويمنحه الشعور أالنتمائي عندما يعلمه بأن له 

حه من جهة أخرى جملة من اآلفاق المستقبلية التي توفر جذور عميقة ضاربة في التاريخ البعيد ويمن
وبالدين يعرف الفرد يعرف ذاته . 2له الالمحدودية سواء في طموحاته كفرد أو في تطلعاته كإنسان

وموقعه وشخصه من بين كل من حوله فيجعله يتصرف وفقه بعصبية في مواقف تختلف عن ذاته 
مثاله امتناع المسلم عن شرب الخمر في المجالس الدولية وانتمائه فيكون سلوكه على وفق اعتقاده و 

 . التي يعرض فيها الخمر وذلك نظرا لكونه مسلم وانتمائه للدين اإلسالمي الذي يحرم ذلك

 

 المعتقد الديني كموضوع لألنثروبولوجيا/0

ة، إذ ال المقاربة األنثربولوجية لالعتقاد والممارسة الدينين عن المقاربة الثيولوجيتختلف      
اإلناسة الدفاع أو التحامل على  تعتبر األولى بأي حال من األحوال امتدادا للثانية، فليس من مهام علم
فالحياد، والموضوعية، والربط  .كاالعتقاد الديني وال التمييز داخله بين ما هو إلهي وما هو ليس كذل

    .إلبدال األكاديميسيجة لهذا ابين االعتقاد والممارسة، يعدون أهم الضوابط المٌ 

كيف يمكن للباحث األكاديمي اليوم االستفادة من هذا الكم الهائل من المفاهيم النظرية والطرائق 
  .المنهجية في دراسة المعتقدات الدينية والممارسات المرتبطة بها؟

بولوجية و من المعلوم لدى أهل االختصاص أن اإلرهاصات األولى للمقاربة األنثر       
وقد قطعت هذه . تقدات الدينية والممارسات المرتبطة بها قد ظهرت في سياق النظرية التطوريةللمع

المقاربة أشواطا طويلة مخلفة وراءها أجهزة مفاهيمية صكها الرواد الكبار، أمثال دوركايم وفيبر 
يد جيرتز ومرسيا إلياد، باإلضافة إلى مساهمتي كل من فرو  نوفسكي ولفي ستروس وكلفورديومال

عراض، من لدن عدد كبير من الباحثين وعلى . وماركس اللتين ظلتا محط جدل وأحيانا محط نفور وا 
الرغم من أن أعمال كل من دوركهايم وفيبر بما أرسته من أطر نظرية وطرائق منهجية الزالت حاضرة 

سوف نتناول بالدرس  بقوة أكثر من غيرها داخل الدراسات األنثربولوجية والسوسيولوجية الراهنة، إال أننا
        .والتحليل كافة النظريات الكبرى حول الموضوع، في إطار تركيبي، وليس تأريخي أو وصفي

 -يبرز التطور الذي عرفته هذه المقاربة منذ بداياتها األولى، كما ألمعنا إلى ذلك أعاله، إلى اليوم
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ع عشر إلى اليوم قد استتب به األمر وفق إيمانا منا بأن هذا الرصيد المعرفي، الممتد من القرن التاس
منطق تراكمي جدلي استفاد، بموجبه الالحق من السابق قبل أن يتجاوز ذلك أن الدراسات 

عندما -"البدائية"التي كانت تنعت ب - األنثربولوجية األولى حول ديانات المجتمعات غير الغربية
مثابة دراسة للخرافة التي ال تمت بصلة لدين بدأت في الظهور داخل سياق الثقافة الغربية، اعتبرت ب

ويعد هذا االعتبار بالذات بمثابة جواز المرور الذي سمح لها بالتعاطي . 1وأخالق هذه الحضارة الغربية
مع جميع أنواع المواضيع الدقيقة والحساسة دون تحيز أو تعسف، إذ أمكن لمجموعة من الدراسات 

المهمة كالميوالت الجنسية داخل الطقوس الطوطمية عند  الغربية تناول عدد كبير من القضايا
األستراليين األصليين أو وظائف عبادة األسالف عند األفارقة أو الخصائص العلمية للفكر السحري 
عند الماليزيين وغيرها كل ذلك في جو من الحرية والقبول التامين، حيث كان من السهل جدا التساؤل 

لبولنزيين مثال، بيد أن طرح هذا السؤال ذاته مع ربطه بالمسيحية كان أمرا حول تارخية األسطورة عند ا
إذ أدت دراسة أحد رواد أنثربولوجيا األديان حول الممارسات الدينية للساميين .    2حافال باألخطار

 .3من عمله بتهمة الهرطقة واإللحاد القدامى إلى طرده

ذا كانت أعمال عدد كبير من األنثر  والسوسيولوجيين البارزين، أمثال تايلور  بولوجيينو وا 
ورادكليف براون ومالونيفسكي، قد استطاعت أن تتالفى ردود الفعل الرافضة من لدن  ودوركهايم

هذا . األوساط األكاديمية المحافظة، فإن ذلك يعود باألساس الستعمال هذه الدراسات للمنهج المقارن
نما أتاح لها المنهج الذي لم يجنبها فقط السقوط في مطبا يقاظ المشاعر، وا  ت إثارة الحساسيات وا 

كما . مقاربة أهم وأعمق األبعاد الروحية لدى اإلنسان، وذلك بقدر كبير من التجرد والصرامة العلميين
غناء أدوات وآفاق  ةاألنثروبولوجيستسهم هذه الدراسات  عن المجتمعات غير الغربية في تغيير وا 

  .4ة ذاتهاالبحث حول المجتمعات الغربي
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   .ن طرده من جامعة أكسفوردأسفرت عو هذه الدراسة التي أثارت ضجة عارمة داخل األوساط األكاديمية المحافظة  -

 

 



ومن المعلوم أيضا أن التجاذبات الفكرية التي بدأت مع ما بعد التطورية والتاريخانية في نهاية 
القرن التاسع عشر، وامتدت إلى ما بعد الوضعية والوجودية خالل النصف األول من القرن العشرين، 

وصفية المتوافرة آنذاك قد لجأت جميعها، بأشكال مختلفة ودرجات متفاوتة، إلى توظيف الدراسات ال
هذه المونوغرافيات التي كانت تعج بالتفاصيل الدقيقة حول ما كان . حول حياة المجتمعات غير الغربية

كاألضحيات الدموية وعبادة " غرائب الشعوب البدائية"يعبر عنه في قاموس العلوم االجتماعية آنذاك بـ
إلى دعم وتأثيث تصوراتها النظرية والتنظيرية  الحيوانات، حيث عمدت كل التيارات والمدارس الفكرية

بما توفر لها من معطيات ومعارف بالحياة الدينية لهذه الشعوب، وذلك من أجل البرهنة على قوة 
بيد أن هذا االهتمام بما يسمى بالدين البدائي من لدن كل . وصدقية مواقفها وضعف مواقف الخصم
نولوجيين وماركسيين وغيرهم لم يسفر بالضرورة عن أي يمنو يأصناف الباحثين من محللين نفسيين، وف

وقد استفادت المقاربة األنثربولوجية للدين من الطفرات األساسية . إجماع حول ماهية وطبيعة هذا الدين
الثالث التي عرفها الفكر الغربي حيث تم التركيز على طبيعة التفكير البدائي ومراحل تطوره نحو الفكر 

التي تزعم فيها التاريخ العلوم اإلنسانية في النصف األخير من القرن   طفرة األولىالمتحضر خالل ال
العقد األول من القرن  أما الطفرة الثانية والمتمثلة في بروز الفكر الوضعي، خالل .التاسع عشر

نية العشرين، المعارض لهيمنة التاريخ، فقد دفع المقاربة األنثربولوجية إلى البحث في األسس الوجدا
للطقوس والمعتقدات الدينية؛ مما أمكن معه تحليل كل من أدوار الطقس والمعتقد بشكل منفصل عن 

كما أدى االهتمام بأجهزة القيم وباقي معالم الحقل الفكري . بعضهما البعض داخل االندماج االجتماعي
وهذه هي الطفرة  -بحكم انقسام العلوم اإلنسانية إلى مقاربات سيكولوجية وسوسيولوجية مستقلة 

إلى اكتشاف األبعاد الفلسفية لألفكار الدينية وباألخص أدوات النقل الرمزية، وذلك بنفس اللغة  -الثالثة
   .1التي تم التعبير بها عن هذه األفكار

، في سياق آنفاللدين، كما أشرنا إلى ذلك  ةاألنثروبولوجيظهرت المالمح األولى للدراسة   
ة؛ أي مع صدور الكتابات األولى إلدوارد تايلور حول المعتقدات الدينية والممارسات النظرية التطوري

وقد وفرت هذه النظرية التي هيمنت على  .2المرتبطة بها عند ما كان يسمى آنذاك بالشعوب البدائية
ئل من ، خالل القرن التاسع عشر، مبدأ عاما يسمح للباحثين بتفسير ذلك الكم الهاياألنثروبولوجالفكر 

                               -----   .المعطيات والمعلومات التي تجمعت لديهم عن حياة هذه المجتمعات غير الغربية
كما شكلت مقولة التطور في هذه الفترة العصا السحرية التي تتم بها اإلجابة على كل التساؤالت 

هة النظر التاريخية، بمعنى البحث عن أكبر فالتفكير في الشؤون اإلنسانية كان يتم بالضرورة عبر وج
بقايا األشكال األولية، ثم رسم وتحديد المراحل التي تطورت عبرها هذه األشكال، واعتبار بناء على 
ذلك، أن مختلف المجتمعات متعاقبة في الزمان انطالقا من المجتمع األبروجيني األصلي ووصوال إلى 
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هذه المقولة تعني ببساطة أن حاضر القرن التاسع عشر وقد كانت  .1المجتمع الغربي المعاصر
المركب والمتعدد، نشأ أساسا وبشكل تدريجي عن ماضي بسيط وموحد، وأن هذه المجتمعات المختلفة 

  .2عن المجتمعات الغربية هي بقايا بمعناها الترسبي

فريزر قد جيمس و مورغان هنري تايلور و إدوارد إذا كان أقطاب المدرسة التطورية، أمثال       
اعتمدوا باألساس على النظريات التركيبية للمراحل االجتماعية عند كل من أوجست كونت وهيجل أكثر 
من اعتمادهم على األفكار الداروينية، مثل التغير المبني على الصدفة واالنتخاب الطبيعي، فإن مفهوم 

د كانت المقدمة الفرضية للنظرية فق. التطور في الواقع كان يجمع بين هذين االتجاهين الفكريين
الداروينية، في ذلك الوقت، محط إجماع من طرف جل الباحثين، الذين اعتبروا أن المقارنة التاريخية 

وقد ". متحضرة"أو " بدائية"الموسعة هي المنهجية المالئمة لمقاربة وفهم أشكال الظواهر، سواء كانت 
لشكل األولي الوحيد للدين الذي تطور خالفا لباقي بمثابة ا Animismeاعتبر تايلور اإلحيائية 

   .3األشكال األخرى نحو أشكال معقدة عبر تعاقب العصور

سبنسر مثل يرى دوركايم أن النظرية األنيمية التي أرسى أسسها تايلور وتبناها آخرون      
ر أصول الفكر الذي أضاف إليها بعض التعديالت، كانت تمثل المحاوالت العقالنية األولى لتفسي

في حين يرى آخرون، أن هذه المحاوالت كانت مغرقة في العقالنية، إذ                 .4الديني
هيمنت مقولة اإلشراق التي جعلت من التاريخ الديني للبشرية تاريخ التنوير المتصاعد والحتمي،على 

ن مناهجه، إذ ظل التقدم فجيمس فريزر لم يغير قط من وجهات نظره وال م. المنظور التطوري للدين
فالسحر بالنسبة إليه هو أصل الفكر . الفكري بالنسبة إليه يعني االنتقال من السحر إلى الدين إلى العلم

وقد مارست هذه النزعات التطورية تأثيرا كبيرا على مختلف النظريات األنثربولوجية  5. البشري
 .أجزائهال يظم في طياته البعض من والسوسيولوجية حول األديان، لدرجة أن العديد منها ظ

للنظرية التطورية شكلين اثنين متمايزين، تمثل األول في  وقد اتخذت ردود الفعل المناهضة
التي تبناها الباحثون الكاثوليك الروم ودافعوا   Théorie de la Dégradation نظرية االنحطاط

ب البدائية قد وقع تحريفه من جراء الضعف عنها، والتي مؤداها أن الوحي األصلي لإلله األعلى للشعو 
وقد أثارت فرضية وجود هذا التوحيد البدائي نقاشا طويال . البشري الذي انزلق به نحو عبادة األوثان
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4( Emile Durkheim: Les formes élémentaires de la vie religieuse ( Le système totémique en Australie), 7
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5
االعتقاد الذي تكمن  تقوم على أساس أن االعتقاد في الكائنات الحية يشكل جوهر االعتقاد الديني ،هذا (اإلحيائية)النظرية األنيمية المفيد أن نشير إلى أن من (  

  .تفسير الظواهر الطبيعية المستعصية وتلبية حاجة اإلنسان إلى المعرفةمهمته الرئيسة في 



      حول ثقافة األبطال "نجال.ك"في صفوف الباحثين لم يسفر على نتائج مهمة، باستثناء ما قدمه كل من 
لهة، بيد أن هاتين المساهمتين ونظرية االنحطاط التي كانت من ورائهما حول سماء اآل "إليادمرسيا " و

 .1قد أصبحت جميعها متجاوزة

أما الشكل الثاني الذي اتخذته االتجاهات المناوئة للدراسات التطورية؛ فقد تجسد في االنتقاد 
ب عدم اعتمادها ، بسب"بوازفرانس "الحاد الذي وجهه لها الباحثون األمريكيون المنتمون إلى مدرسة 

بولوجي على ضرورة و إذ شدد هذا التيار األنثر .على التحريات الميدانية واقتصارها على التأمل فقط
  .نولوجية من أجل دراسة عادات وتقاليد الشعوب القبليةينومياستعمال مقاربات ف

مناهج وقد القى هذا التوجه النظري والمنهجي نجاحا كبيرا، حيث أثر بشكل فعال في تطور ال
بمثابة التجسيد الواقعي لهذا التيار ومجاال إلسهاماته 2 وتعتبر الدراسات االنتشارية. اإلثنوغرافية
وبغض النظر عن القيمة التأريخية للثقافات التي قدمتها الدراسات االنتشارية، فإن مساهمتها . األساسية

عن »تكشف كما يرى ستروس  في فهم المعتقدات والممارسات الدينية ظلت محدودة جدا، ألنها ال
العمليات الشعورية والالشعورية التي اكتسب الناس بها مؤسسة لم يكونوا يمتلكونها في السابق، إما بأن 

ويرى جيرتز أن الدراسات التي أنجزت حول  .  3اكتشفوها، أو بأن تلقوها جملة وتفصيال عن غيرهم
لداعي إلى اعتماد البحث الميداني والتحليل األديان بشكل عام لم تستفد من توجه بواز المنهجي ا

االستقرائي العميق، هذا التوجه الذي جنت ثماره على حد تعبيره، دراسات أخرى أقل تعرضا نظريا 
 4.للكبح

وقد أدت االنتفاضة الوضعية ضد هيمنة أنماط التفكير التاريخية داخل مجال العلوم االجتماعية 
ة النمطية عند دعاة التحليل النفسي، والنزعة السوسيولوجية عند إلى ظهور كل من النزعة السيكولوجي

دوركايم وأتباعه؛ مما جعل التنظيرات التطورية تتوارى بعيدا عن األنظار، بالرغم من أنها ظلت تمارس 
  .تأثيرا خفيا على كل من أعمال فرويد ودوركايم

يجموند فرويد أحد أبرز هذه لرائد التحليل النفسي س" الطوطم والطابو"ويعتبر كتاب       
التركيبات التنظيرية في البحث عن أصل األديان، حيث جعل من العالقة بين األب واالبن جوهر 
. نظريته حول المعتقدات الدينية فاإلله أب موقر ومبجل والحنين إليه يشكل أصل وجذر الحاجة الدينية

يعتبران من أولى تعاليم الدين األول ( لمحارمزنا ا)كما أن حظر قتل اإلنسان وتحريم الزواج باألقارب 
ذا كان فرويد قد اعتمد في سعيه إلى إعادة بناء الوضعية األصلية التي   .الطوطمية: أي يواألصلأ وا 
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( Clifoford Geertz: « Religion: Anthological study». Op.cit, p:400. 
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فإن  ،1على أفكار كل من داروين وأتكنسونور وبرتسن سميت( فيما بعد)حددت شكل الدين التوحيدي 
لمطلقة اللتين اعتمد فرويد بشدة عليهما؛ قد كانتا مبعثا قويا على اإلثنولوجية الخيالية والبيولوجية ا

فاالستنتاج الذي خلص فيه إلى كون الهواجس واألحالم والتصورات التي تنتجها . النفور من طرحه هذا
الحياة الجماعية تستمد وجودها من نفس المصادر الباطنية التي توجد عند الفرد المنعزل، كان سببا 

حول خطيئة قتل األب وسيادة الشعور  -على حد تعبير كروبر -" حكاياته الطريفة"كافيا لدحض 
  .2باإلثم وسط الجماعة البشرية األولى

في هذا المجال نفسها بنفسها، عندما ماثلت بين المعتقدات  "فرويد"وقد عطلت استنتاجات 
ت الجزئية لفرويد قد حظي إذ على الرغم من أن بعض المقوال. الدينية واألعراض المرضية العصابية

بقدر من التجريب داخل عدد من الدراسات األنثروبولوجية، كاالقتراح المتعلق بالنمو النفسي والجنسي 
المرتبط بالعقدة األوديبية، إال أن هذا التصور أصبح متجاوزا فيما بعد، والقى نفس مصير التنظيرات 

يديولوجي المرتبط بإدارة التغيير، مما جعلها محط الماركسية حول الدين التي سيطر عليها الهاجس اإل
ن كان البعض يرى عكس ذلك   .3إعراض من لدن الباحثين وأبعدها عن مجال التحليل والتفسير، وا 

وقد حظيت مجموعة من التصورات الـتأملية البسيطة التي صاغها عدد من الباحثين 
ويمكن . ض األحيان شهرة النظريات الكبرىلتفسير الدين بشهرة كبيرة تعدت في بع  األنثربولوجيين

فهناك أوال نظريات : التمييز عموما بين نوعين من هذه التصورات التي عرفت باسم النظريات العاطفية
التي تقوم على أساس مجموعة من المفاهيم الواسعة والفضفاضة   Awetheories  "الخشية والخوف"

عل من الرهبة التي تستشعرها الكائنات البشرية عند تتمحور حول الطابع اإليثاري للدين، حيث تج
وقد تبنى عدد كبير من األنثربولوجيين هذا  .مواجهتها لقوى الطبيعة العاتية جوهر االعتقاد الديني

دراك الالمعقول، »التفسير، نذكر منهم ماكس ميلر الذي يرى في كل دين  محاولة من أجل تصور وا 
 .4ابا دائما نحو الالمتناهيمعبر عنه وانجذوتعبيرا عن الالَ 

والواقع أن نظرية الخوف هذه ليست سوى إشارة بسيطة عن شيء واضح وبديهي، وهو أن 
التجربة الدينية ترتبط دائما بشكل وثيق بتلك المشاعر واألحاسيس القوية التي يستشعرها اإلنسان تجاه 
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وعليه، فإن هذه . كل وقت وحينضخامة الكون، وبقابلية هذا اإلنسان للعطب واالنجراح داخله في 
 1.النظرية كما يرى جيرتز، ال تفسر في الواقع إال أمرا بديهيا ال يحتاج في األصل إلى ذلك

التي تشكل النوع الثاني من هذه النظريات  Confidence theories أما نظريات اإليمان
المتمثلة في خوفه -سان العاطفية حول الدين، فتنطلق من فكرة الحاسة الباطنية للضعف عند اإلن

لتجعل من الممارسات الدينية  -الدائم من الغيب والمرض والموت وكل مخابئ القدر بأشكالها وأنواعها
كما تعتبر هذه الممارسات . مهدئات تخفف من روع مخاوف اإلنسان، وتفرغ توتراته وتصرف مكبوتاته

  .بمثابة طلب لالتصال بالعالم األخروي، عالم ما بعد الموت

ومن أشهر نظريات اإليمان هذه، نظرية مالنوفسكي التي يرى فيها السحر بمثابة ذلك الشيء 
الذي يمنح اإلنسان إمكانية السعي وراء تحقيق أهدافه حتى المستحيل منها، وذلك عن طريق تأكيد 

  .ضمان حصول النجاح في تحقيق هذه األهداف

ور بالضعف أمام الخطر، ووسيلة براجماتية فالسحر كما يراه مالنوفسكي، جواب منظم عن الشع
  .2نفعية لمواجهة المصاعب ومقاومة اإلحباطات

وعلى الرغم من اعتماد هذه النظريات على أسس تجريبية، فإنها ال تفسر بالشكل الكافي العالقة 
ي المعقدة التي تربط مسألة الخوف من الغيب بالنشاط الديني، فهي عالقة ال توجد في أي تصور نظر 

حول عمل الذهن، وبالتالي تبقى هذه المسألة معلقة ما دامت هذه النظريات العاطفية لم تستطع 
 3.توضيحها
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 تفسير االجتماعي باالجتماعي: عالقة الدين بالمجتمع  

بنى دوركهايم تعريفه للدين على أساس التمييز بين المقدس والدنيوي؛ فالدين بالنسبة إليه       
قدات والممارسات التي ترتبط بأشياء مقدسة، بمعنى كل ما هو محرم، وتتوحد نسق موحد من المعت»

هذه المعتقدات والممارسات في إطار مجتمع أخالقي واحد يدعى الكنيسة، ويضم كل الذين يرتبطون 
وقد ألحق دوركايم مبدأ الكنيسة؛ أي المؤسسة الدينية بمفهوم المقدس وأنساق المعتقدات بهدف    1.به

  .2لدين عن السحر الذي ال يتضمن بالضرورة إجماع المؤمنين داخل كنيسة ماتمييز ا

واعتمد دوركهايم في بناء نظريته حول الدين على دراسته للنظام الطوطمي بقبيلة أورينتا 
فالطقوس الطوطمية تعمل على إثارة  .األسترالية الذي يمثل حسب رأيه الشكل البسيط األولي للدين

عر عالية في السلوك الجماعي لألفراد، مستحضرة بذلك معنى عميقا للتوحد أحاسيس قوية ومشا
والتوقير الجماعي الذي تبديه المجموعات البشرية . األخالقي عند كل األورينتيين المشاركين في أدائها

ويرى دوركايم أن هذه . تجاه عدد من األشياء الرمزية هو الذي ينتج التضامن االجتماعي باألساس
الوحيدة تكمن ( وقيمتها)ء التي يتم اختيارها بعناية فائقة ال تملك في جوهرها أية قيمة؛ فوظيفتها األشيا

في إدراك الناس لها كهوية جماعية لهم فالعبادة الجماعية لقطعة حديد أو خشب، هي التي أدت إلى 
التي أمكنت قيام والكنيسة؛ أي المؤسسة الدينية هي ". الكنيسة"نشوء أخالق المجتمع المتجسدة في 
وتمثل هذه األشياء الرمزية موضوع التقديس نظام الحقوق . ووجود الوحدات االجتماعية األساسية

والواجبات التي توجد بشكل ضمني داخل النظام االجتماعي وداخل إدراك الفرد لهذا النظام االجتماعي 
قدات والممارسات وما يرافقها من وبناء على ذلك يستنتج دوركايم أن المعت. ومعانيه في واقع الحياة

أحاسيس عارمة ليست في نهاية المطاف سوى تعبيرات خارجية عن حاجات وضرورات اجتماعية؛ أي 
نما واقعة؛ أيفعل اجتماعي،  أن الدين ليس شيئا غريبا عن االنسان وعن المجتمع، فهو ليس وهما، وا 

  .3يتم إدراكه بما هو اجتماعي

ياة الجماعية المصدر المنشىء والسبب الكافي لوجود الدين؛ فهو وقد جعل دوركهايم من الح
  .الذي أوقف المركزية الذاتية عند األفراد وأتاح استمرارية الوجود البشري، لذلك فهو باق ببقاء المجتمع

وواجهت نظرية دوركهايم حول الدين مجموعة من االنتقادات ركزت باألساس على نزعته 
كما أثارت نزعته . من المجتمع المنطلق والمنتهى لكل الظواهر واألحداث السوسيولوجية التي جعلت
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وعلى الرغم من كل . التطورية المتمثلة في اعتبار الطوطمية شكال أوليا للدين، حفيظة الباحثين أيضا
 1.هذه االنتقادات، فإن تحليل دوركهايم لطبيعة المقدس يعتبر من أهم المفاتيح األساسية لدراسة الدين

يعد االقتراح الذي قدمه هذا الباحث بخصوص الدعم المتبادل فيما بين الطقوس والمعتقدات و 
الدينية من جهة، والنظام األخالقي المتجسد في التنظيمات االجتماعية من جهة ثانية، من أهم 
المساهمات الفكرية حداثة داخل التراث السوسيولوجي، والباعث األساسي على ظهور أكثر األشكال 

فقد وافق رادكليف . لتحليلية شهرة داخل الدراسات األنثربولوجية للدين، ونعني به التحليل الوظيفيا
براون، وهو زعيم المقاربة الوظيفية، على مسلمة دوركايم التي ترى بأن الوظيفة الرئيسة للدين هي 

براون كليف . ر "بيد أن . تثبيت وتدعيم الضوابط التي يقوم على أساسها تكامل واندماج المجتمع
وبخالف دوركايم وعلى غرار فرويد، ركز على محتوى الرموز المقدسة، وباألخص على األسباب التي 
تجعل عنصرا ما أكثر حضورا ومركزية من غيره داخل طقس معين، وأكثر بناء وحبكة داخل أسطورة 

األحجار واألشجار والعيون فإذا كان دوركايم قد اعتبر عملية تقديس أشياء بعينها دون أخرى، ك. معينة
المائية وغيرها، عملية اعتباطية من قبيل الحوادث التاريخية أو النزاعات السيكولوجية العديمة األهمية 

براون اعتبر حاجة اإلنسان إلى التعبير الملموس عن . ك. رادفإن  ،2بالنسبة للتحليل السوسيولوجي
ام الديني عند شعب معين، ومن تم ضرورة وجود التضامن االجتماعي غير كافية لتفسير بنية النظ

حاجة ما تستدعي ربط هذه األشياء المختارة والمقدسة بالمصالح االجتماعية الخاصة التي من 
حيث )فالمنفعة إذن، هي هذه الحلقة المفقودة عند دوركايم قصديا، . المفروض أن تعكسها وتحميها
حسب  -لناس لهذه األشياء موضوع التقديس يرتبط ، ما دام اختيار ا(سبق له أن رفض هذه الفكرة

فهذه األشياء كانت حتما تتوفر على قيمة . بشكل ما بالعوامل التي تمس سعادة الجماعة -براون
هي التي مكنتها من االرتقاء واكتساب قيمة روحية رمزية " القيمة االجتماعية"وهذه  اجتماعية في الواقع

 3.عي والطبيعي داخل نظام عام يغطي جميع جوانب الحياةوطقسية، إذ ينصهر كل من االجتما

وقد بنى راد كليف براون نظريته هذه اعتمادا على دراسته لظاهرة السالحف المقدسة وأوراق 
. الما قبل زراعيين، وعلى دراسته للطوطمية عند األستراليين Andaman النخيل عند شعوب األنديمان

ط الطبيعي لهذه الشعوب تعتبر، إلى جانب اإلنسان، جزءا ال يتجزء فالكائنات الحية التي توجد بالمحي
وتوجد بالفعل مجموعة من الظواهر التجريبية التي تؤكد هذه الحقيقة مثل . من النظام المعياري الموحد

  .حشرة زير الحصاد التي يرتبط ظهورها بتغير الرياح الموسمية، مما يجعلها تحظى بالكثير من التوقير
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الواقع أن تركيز براون على محتوى الرموز المقدسة وعلى العالقة الموجودة بين أشكال و       
التصورات لكل من النظام األخالقي والطبيعي للوجود وتفسيره لقداسة األشياء الدينية بأهميتها 

ال يقدم وال يؤخر في شيء، إذ من المستحيل وجود معنى تطبيقي موحد ضمن هذا مر االجتماعية، أ
نوع الهائل من األشياء التي شكلت موضوعا للتقديس عند هذه الشعوب كعبادة القيء التي توجد عند الت

سية و باإلضافة إلى أن القول بأن المسائل الدينية ليست سوى عملية طق. بعض القبائل األسترالية
 .1للمسائل الواقعية ال يفسر قطعا ظاهرة القداسة نفسها

  منهج التفسيرالفهم : تحليل السلوك الديني

العلم، باعتباره جانبا من العالقة التي طبعت المجتمعات الغربية  "فيبرماكس "يدرك      
فالعصر الحديث هو الذي يملك أدوات الفهم العقلي الشامل لكافة الظواهر وطريقة عملها   الحديثة

زمتين للعلم؛ األولى ويميز فيبر بين خاصيتين مال. على نحو لم يتحقق في أية مرحلة تاريخية سابقة
للموضوعية وسعيه الحثيث طلبه تتجلى في تطوره المستمر عبر تجديد تساؤالته ومناهجه، والثانية في 

، فإذا الجتماعيةوتتساوى في هذه القضية كل من العلوم الطبيعية وا ،ةيحكام القيماألللتخلص من 
األحداث عن ر يعبكتالتي تكتشفها الرياضية وانين كانت األولى تفهم الظواهر فقط من خالل الق

والوقائع الثابتة في الطبيعة، فإن الفهم في المجال السلوكي مباشر، ويرجع باألساس إلى الوعي الذي 
لى معرفته بأقرانه في الحياة اليومية   .يحدث عند اإلنسان وا 

ويقصد بها فيبر أهم أسس المنهج الفيبيري،  –verstehen "ِفْخْشِتينْ " –عند وتعتبر مقولة الفهم 
فهو من جهة، يمكن من . الفهم الفكري التحليلي والتفسيري للسلوك؛ فالفهم عنده يحقق هدفين اثنين

معرفة األسباب والعوامل التي تؤدي إلى حدوث الظواهر االجتماعية ومن جهة ثانية، يمكن من إدراك 
هم عبر مستويين اثنين في التحليل، ويحصل الف. المعاني الذاتية التي تنطوي عليها األفعال اإلنسانية

الذي يتم من خالله تفسير مجموعة من األحداث على ضوء تعميمات تكشف عن  السببيالمستوى 
أما المستوى الثاني، فيستند إلى الحقيقة القائلة . إمكانية تكرار هذه األحداث في مواقف متعددة أخرى
راسة العالقة المتبادلة بين الناس تستوجب فد. بأن الكائنات البشرية على وعي مباشر بأفعالها

دراك نوايا هؤالء الناس ومقاصدهم   .2بالضرورة الذهاب إلى ما وراء العالقة السببية والوظيفية لفهم وا 

من المساهمات الكبرى في  Vershenden وتعتبر منهجية فيبر هذه المرتكزة على عملية الفهم
حدى أهم األنثربولوجيامجال  نقط اإلنطالق الضرورية لبناء أية نظرية سوسيولوجية حول  بشكل عام، وا 
، أهم اإلنتاجات "سوسيولوجيا األديان" وتعد مقاالت فيبر، التي جمعت بعد وفاته تحت عنوان . 3الدين

أما دراسته حول األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية، فقد تعدى صداها مجال . الفكرية في مجالها
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ويرى عدد كبير من الباحثين أن . مل مجاالت معرفية عديدة كاالقتصاد والتاريخالسوسيولوجيا ليش
  .أهمية المنهج الذي سلكته هذه الدراسة ال يقل عن أهمية النتائج التي توصلت إليها

وقد كانت نقطة انطالق فيبر في جميع دراساته حول سوسيولوجيا الدين ضرورة معرفة التصور 
فلكي نفهم السلوكات البشرية، على اختالف أنواعها   .الفاعلون ويتحركون به العام للوجود الذي يحمله

وأصنافها وداخل كل المجتمعات، ينبغي أن نضعها بالضرورة في سياق التصورات والتمثالت الشمولية 
وتشكل المعتقدات الدينية والتأويالت المرتبطة بها جزءا ال يتجزأ من . التي يحملها الناس حول وجودهم

 .1ذه الرؤى الكونية التي ال مناص من فهمها من أجل فهم األفراد والجماعات التي تحملهاه

وقد طابق فيبر في دراسته الشهيرة، السابقة الذكر، بين األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية 
أسلوب وبين نمط ( البروتستانتية)من خالل إقراره بوجود قرابة روحية بين رؤية وتصور معين للكون 

 (. معين للنشاط االقتصادي الرأسمالي

ويقصد فيبر باألخالق البروتستانتية ذلك التصور الكالفيني الذي يلخصه في خمسة مقترحات 
  :، وهي كاآلتي Westminster "فستمنستر ـل" استوحاها من النص الديني 

طرف العقل  يوجد إله مطلق ومفارق خلق هذا العالم ليحكمه، وهذا اإلله غير مدرك من-
  .المحدود البشري

قضى مسبقا هذا اإلله القوي والغامض على بعض الناس بالخالص، وعلى البعض اآلخر  -
                                              ---------------   .لمعد مسبقابالهالك وال يمكن بالتالي لإلنسان أن يغير بأعماله مصيره ا

  .خلق اهلل الكون من أجل مجده الخاص -

من الواجب على الناس، سواء كانوا من الناجين أم من الهالكين العمل على تمجيد اهلل  -
  .وتشييد مملكته فوق األرض

أما . وجميع األجساد إلى حظيرة الخطيئة والزوالتنتمي كل األشياء األرضية والطبيعية  -
  .الخالص فمنحة ربانية

يقصي هذا التصور، كما هو واضح، كل أنواع الزهد والتصوف ويلغي كافة أشكال        
التواصل بين العقل البشري المحدود والعقل اإللهي الالمحدود، جاعال بذلك المؤمن الكالفيني في 

و ال يعرف نفسه إن كان من أهل الخالص أم من أهل الهالك، مما فه وضعية سيكولوجية صعبة
يدفعه للبحث داخل عالمه االجتماعي عن عالمات تدله على اصطفائه وتخبره بنجاته، وهذا هو 
الميكانيزم والمبدأ الذي يفسر حسب فيبر التفوق الدنيوي لمجموعة من الطوائف الكالفينية التي جعلت 
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فالكالفنيون، حسب فيبر، كانوا يجدون أنفسهم . يال على اختيار اهلل لهامن النجاح االقتصادي دل
  .يمدفوعين إلى العمل، كأفراد، لتجاوز ذلك القلق المصيري الذي يسببه لهم اعتقادهم الدين

ويوجه هذا التصور الديني الوعي نحو إعادة إدراك النظام الطبيعي مبعدا إياه بذلك عن كل 
؛ فاالنعطاف السيكولوجي لهذه النظرية الالهوتية يشجع بالضرورة على بروز أشكال العبادة والتعبد

الفردانية إذ أن كل شخص يجد نفسه وحيدا أمام اهلل، وبالتالي يضعف مفهوم الجماعة وتقل واجبات 
الفرد تجاه اآلخرين ويصبح في مقابل ذلك، العمل العقالني المتواصل والثابت انصياعا وتنفيذا ألوامر 

 1.الرب

ويتجلى التطابق الروحي بين الدين البروتستاني واالقتصاد الرأسمالي، حسب فيبر، في دعوة 
سلوك تقشفي يجعل المؤمنين  بإتباعالتعاليم البروتستانتية أتباعها إلى االحتراس من خيرات هذا العالم 

لواقع إعادة ينخرطون في العمل العقالني الذي يستهدف الربح ويستبعد اإلنفاق، مما يعني في ا
وهذا هو لب وجوهر االقتصاد الرأسمالي الذي يستدعي عالوة على . استثمار الربح غير المستهلك

  .التنظيم العقالني للعمل إعادة استثمار الجزء األكبر من الربح في تطوير وسائل اإلنتاج

عامل المفسر وبهذا المعنى تكون األخالق البروتستانتية، حسب فيبر دائما، المبرر الممكن وال
.                  المعقول لنشأة هذا السلوك الغريب والمفارق الذي لم ُيعرف له مثيل خارج المجتمعات الغربية

ولعل أهم ما جاء به فيبر في مجال السوسيولوجيا الدينية هو تحليل التصور الديني للكون؛ أي تحليل 
فقد أراد »أولوا وضعيتهم على ضوء معتقداتهم،  ذلك الموقف المتخذ إزاء الوجود من طرف الناس الذين

فيبر أن يبين العالقة الفكرية والوجودية التي تجمع بين تأويل معين للبروتستانتية وبين سلوك اقتصادي 
هذه العالقة التي مكنتنا من فهم كيف  -أي العالقة بين روح الرأسمالية واألخالق البروتستانتية - معين

فدراسة فيبر سمحت لنا . يمكنها أن توجه الفعل والحركة( النظرة إلى الكون)م أن طريقة لتمثل العال
بالفعل بإدراك بشكل إيجابي وعلمي، تأثير القيم والمعتقدات على السلوك البشري وذلك بتسليطها 

 .2الضوء على الكيفية التي تجسدت بها سببية األفكار الدينية عبر التاريخ

المعمقة لعدد كبير من األديان كالكونفوشيوسية والهندوسية وقد استخلص فيبر بعد دراسته 
سيرورة إحدى عمليات »والبوذية واليهودية والمسيحية واإلسالم، أن التاريخ الديني للبشرية يعد بمثابة 

العقلنة بمعنى عملية تنظير متواصلة ومتصاعدة للمسائل الدينية داخل أشكال ثقافية أكثر دقة في 
 .3كيزا على الخصوصية، وأكثر نمطية في اإلدراكالتعريف وأكثر تر 
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فنقطة االنطالق في التاريخ الديني للبشرية حسب فيبر هي ذلك العالم المثقل بالمقدس ونقطة 
إن العلم بما »: ويقول فيبر بهذا الصدد ".1تخليص العالم من السحر" الوصول في عصرنا هي 

ويرى بورديو أن التصور الفيبيري للدين قد  .2عالميتضمن من تقنية وتوقع هو الذي نزع السحر عن ال
استطاع تجاوز البديل التبسيطي الذي يقيم تعارضا بين وهم االستقالل المطلق وبين النظرة االختزالية 

 3.التي تجعله انعكاسا مباشرا للبنيات االجتماعية

  :التحليل الديني ودراسة األنساق الرمزية والثقافي

ي شهدته مجاالت كل من اللسانيات والفلسفة السيميائية والمنطق الحديث أدى التقدم الذ     
وقد انطلقت هذه . إلى ظهور مقاربة ممنهجة جديدة تعنى بتحليل األنشطة الرمزية،  4ونظرية البيانات

في مجال الفلسفة مع بداية األربعينيات، إذ ركزت هذه األبحاث على " سوزان لنجر"المقاربة مع أبحاث 
ثم انتقل هذا االتجاه الجديد في التحليل إلى مجال . مفهوم المعنى في كل صيغه وأشكاله تحليل

، حيث بدأ االهتمام بسيرورات التصورات يةوباألخص إلى مجال األنثربولوجيا الدين األنثربولوجيا
  .البشرية في مختلف تمظهراتها الواقعية وأشكالها التعبيرية

المرحلة األولى   :تين اثنتين بارزتين في تطور هذه المقاربةويمكن التمييز عموما بين مرحل
عقلية اإلنسان "وكانت قبل الحرب العالمية الثانية، انصب خاللها االهتمام على ما كان يسمى بـ

وقدرته على التفكير العقالني، وقد تجسد ذلك باألساس في الدراسات التطورية التي كانت " البدائي
أما المرحلة الثانية التي انطلقت مع . ير البدائي بمعزل عن السياق التاريخيتركز على سيرورة التفك

بداية الخمسينيات، فقد تم خاللها اعتبار كل أشكال التعبيرات التي تتخذها التصورات بمثابة نشاط 
عمومي مثله مثل الكالم وبالتالي جعلت هذه المقاربة من بنية األدوات الرمزية؛ أي اللغة التي تسير 

ويعتبر هذا المنعطف بمثابة رد فعل واضح ضد التركيز . وتوجه ألفاُظها هذا النشاط موضوعا للبحث
 .5على الذاتية الذي طبع أعمال المرحلة األولى

وقد كانت المرحلة األولى تتكون من تيارين متعارضين، حيث كان يقر التيار األول الذي تزعمه 
السيرورات الفكرية عند كل من البدائيين والمتحضرين، فقد  لفي برول، بوجود فروق كيفية ونوعية بين

، يرى أن فكر البدائيين كما تعكسه أفكارهم الدينية ال "نظرية العقلية الما قبل منطقية"كان صاحب 
نما تحكمه العاطفة التي تعتبر مصدر جميع  تحكمه القوانين الجوهرية للتفكير المنطقي األريسطي، وا 
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لتيار الثاني، والذي تزعمه كل من مالنوفسكي ورادان فكان يرى عكس ذلك تماما فقد أما ا. 1اإلنفعاالت
بين رادران كيف وصل الفكر الديني البدائي في بعض الحاالت إلى مستويات عالية من التمفصل 

أما مالنوفسكي، فقد تعرض لهذا اإلشكال من زاوية أكثر شمولية، إذ حاول . المنطقي والمعرفة الفلسفية
على امتالك معرفة تجريبية عالية تمثلت في أعمال الزراعة والمالحة والبناء  "المتوحشين"بات قدرة إث

وصناعة السفن وغيرها من المهارات العملية األخرى، كل هذا إلى جانب معتقداتهم الدينية والسحرية 
على التمييز  كما شدد مالنوفسكي على قدرة هذه الشعوب. التي تحكمها العاطفة بالدرجة األولى

ذا كان الطرح األول القائل بعدم خلو الفكر الديني البدائي . الواضح بين الفكر السحري والفكر الديني وا 
من المعرفة الفلسفية والتفكير المنطقي قد حظي بشبه إجماع داخل األوساط األنثربولوجية، فإن الطرح 

 .2الدين ظل محط شك وتساؤلالثاني القائل بقدرة البدائيين على التمييز بين السحر و 

ميل دوركايم وباألخص كلود لفي  وقد ركز جل الباحثين المتأخرين، أمثال مارسيل موس وا 
ستروس على دراسة األشكال الرمزية وكل مصادر التمثل والتصور التي توجد عند كل البشر بشكل 

  .عام

الخزافة "حتى  "ية للقرابةالبنيات األول"ستروس في مجمل أعماله، انطالقا من ليفي وقد عالج 
الطبيعة الالشعورية للظواهر المجتمعية؛ فالتفسير الذي يبرر به مجتمع ما أحد أعرافه أو " الغيورة

إحدى مؤسساته تفسير بعيد جدا عن األسباب الالشعورية التي يمارس من أجلها أفراده عرفا أو 
رة داخل البنية الالشعورية التي تقبع وراء يعتنقون عقيدة؛ فالمبدأ المفسر لهذه الظواهر يوجد بالضرو 

 .3 كل مؤسسة وكل عرف من األعراف

فعندما تناول ستروس بالتحليل أنساق التصنيف المحلية؛ أي تلك القوانين التي تستعملها 
للتحكم في مكونات وأحداث عالمها، بحث باألساس في المعاني التي تقبع خلف هذه " الشعوب البدائية"

وبهذا تجاوز ستروس طرح موس ودوركهايم الذي . زية التي تعبر عنها وتجسدها في الواقعالبنيات الرم
 يعتبر األشكال االجتماعية تعليالت لألنساق التصنيفية؛ فاألسطورة بالنسبة إليه، شأنها شأن الطقس

ي أدى إلى نسق من الرموز ينظم العالقات التمثيلية المجردة بلغة الصور الواقعية، وهذا النسق هو الذ
؛ فهو إدراك فكري للعالم الحسي بلغة ظواهر هذا األخير، وال "علم الواقع"ظهور الفكر التأملي وشيد 

فالتصنيفات المحلية . يقل هذا العلم عقالنية ومنطقا وال يزيد عاطفة عن العلم التجريدي الحديث
نما تضا"المذكورة  هي في صرامتها كال من علم ليست فقط ممنهجة ومبينة على معرفة نظرية قوية، وا 

 .4الحيوان وعلم النبات المعاصرين
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ذا كان راد كليف براون قد فسر عملية اختيار  بناء على ما لها من صفات " األشياء المقدسة"وا 
، ورأى فيها دوركهايم القوة األخالقية ]1منفعية واعتبرها فرويد إسقاطات مكبوتة وقعت في الزمن األول

للتنظيم االجتماعي المرسخة طقسيا داخل األذهان كما مر بنا القول، فإن ستروس قد أرجع سبب 
اختيار هذه األشجار واألحجار وغيرها، لتصبح موضوعا للقداسة والتقديس، إلى كونها تجسد األفكار 

وقد رد ستروس في هذا الصدد على . فهم واإلدراكالعامة بلغة حقائق التجارب اليومية السريعة ال
صالحة "إن اختيار هذه األنواع الطبيعية ال يعني أنها »: تفسير براون بشكل ال يخلو من سخرية، قائال

نما يعني أنها " لألكل   .2صالحة للتفكير"وا 

ستنتج ستروس في آخر المطاف أن البشر يتواصلون جميعا بواسطة الرموز التي ي      
متلكونها ألنهم ببساطة يمتلكون الغرائز نفسها، فجميع شعوب األرض تتوفر على اإلمكانيات ي

والمؤهالت العقلية ذاتها، تستعملها وتستخدمها في مجاالت مختلفة ومتعددة حسب الظروف التي 
 3 .وجدت وتوجد فيها

ها جميعها في وقد واجهت دراسة ستروس لألنساق الرمزية عددا كبيرا من االنتقادات رد علي
 .4 "اإلنسان العاري"خاتمة كتابه 

فقد أسس هذا  "ستروسليفي "على الرغم من كل هذه االنتقادات التي وجهت إلى أعمال     
الباحث باعتراف منتقديه أنفسهم من خالل تحليله لألنساق الرمزية، باعتبارها أنماطا للتمثل، اتجاها 

وقد وجد هذا االتجاه إقباال منقطع النظير ضمن مختلف  .يانبولوجيا األدو جديدا في البحث داخل أنثر 
وقد بينت . مجاالت الفكر الحديث وتم اعتباره أحد اإلسهامات الخالدة في الفكر اإلنساني بشكل عام

عدة دراسات أنثربولوجية، بما ال يدع مجاال للشك، رسوخ تحليل األنساق الرمزية داخل دراسة كل 
  .5األشكال الدينية

بولوجيين المعاصرين الذين أسهموا في تطوير دراسة و من كبار األنثر  "جيرتز فورديكل"تبر ويع
وقد 6 .بولوجية، سواء على مستوى النظرية أو المنهجو األنساق الرمزية والثقافية داخل الممارسة األنثر 

بولوجية و األنثر انطلق هذا الباحث من بناء نموذجه التحليلي من فكرة أساسية مفادها أن جميع األبحاث 
منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى  –التي أنجزت حول المعتقدات الدينية والممارسات المرتبطة بها 

لم تأت بجديد نظري يذكر، إذ اعتمدت فقط على الجهاز المفاهيمي الذي خلفه الرواد الكبار  -اليوم
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ر ليس بوسعه أن يعمل أكثر من توسيع فالباحث المعاص. نوفسكييأمثال دوركايم وفيبر وفرويد ومال
بولوجية و وتطوير هذه المفاهيم التي تعتبر بمثابة القاعدة األساسية والخزان المعرفي لكل مساهمة أنثر 

  .1حول الدين

وبناء على هذا المنطلق، حدد جيرتز مهمته في تطوير البعد الثقافي للتحليل الديني مقتفيا في 
الذي كان أستاذه بجامعة )ت متفاوتة وبأشكال مختلفة، بكل من بارسنز ذلك أثر فيبر ومتأثرا، بدرجا

  .2وشيلر وكلوكهن وبواز وسبير وبالطبع كلود ليفي ستروس( هارفرد

، لبناء [57]3وقد حاول هذا الباحث األمريكي االستفادة من قراءاته النظرية وأبحاثه الميدانية المبكرة
وقد جاء هذا التعريف على الشكل . تعريف عام للدين ينسحب على جميع األشكال الدينية الممكنة

الدين نسق من الرموز يعمل على تأسيس طبائع ودوافع ذات سلطة، وانتشار واستمرار دائم »: التالي
لواقعية على هذه عند الناس، وذلك عبر تشكيل تصورات حول النظام العام للوجود، مع إضفاء طابع ا

 4.التصورات، بحيث تبدو هذه الطبائع والدوافع واقعية بشكل متفرد

ويعني هذا التعريف الخماسي ذو الصيغة المعقدة أن الرموز المقدسة المرتبطة فيما بينها تعمل 
لى مع نظرة معينة إ -بمعنى مجموع الطبائع والدوافع القوية المنتشرة والدائمة -ما " إتوس"على إدماج 

والدين بهذا المعنى يربط الصورة الجوهرية . العالم؛ أي مجموع التصورات حول النظام العام للوجود
للحقيقة بمجموعة من األفكار المتماسكة حول الكيفية التي ينبغي على اإلنسان العيش وفقها، موفقا 

عن هذا النظام الكوني  بذلك بين األنشطة البشرية وصورة النظام الكوني، وباعثا في الوقت نفسه صورا
  .فوق مستوى الوجود البشري

لقد أصبحت المعتقدات الدينية التي »: موضحا مفهومه للدين( في نص مطول)ويقول جيرتز 
تشكل على مستوى الواقع أسلوب الناس في الحياة، قابلة لإلدراك، ألنها تبدو وكأنها تمثل طريقا في 

كما أن البنية الجوهرية المفترضة للحقيقة غدت ]...[ شكل مثالي الحياة تم اقتباسه من العالم الواقعي ب
قابلة لإلدراك شعوريا، ألنها ُقدمت على أنها الوضعية الفعلية للقضايا التي تكيفت وحدها فقط مع هذا 

وبهذه العملية المزدوجة يتم قبول واستقبال  .األسلوب في الحياة، وهي التي مكنته حتما من االزدهار
وهذا . ت الميتافيزيقية وترسيخ الضوابط األخالقية، لتصبح كل واحدة ُمثبتة ومدعمة لألخرىالمعتقدا

                                                           
1
( Cliford Geertz: «Religion as a cultural system». Op.cit, p:2 

2
( Richrard Handler: «An interview with Clifford geertz». Current anthropology. Vol 32 N° 5. 1991.p: 609 . 

لدراسة المجتمع  1591بعد طالب، فرصة المشاركة في بحث جماعي نظمته جامعة هارفرد ومولته مؤسسة فورد سنة ما زال أتيحت لجيرتز، وهو  -
ث العهد باالستقالل آنذاك، وقد بنى هذا الباحث أطروحته التي نال بها شهادة الدكتوراه، على المعطيات التي جمعها من هذا البحث األندونيسي الحدي

 .الميداني
3
 استفدنا بشكل كبير من القراءة الناقدة والمتفحصة التي قام بها هذا الباحث السوسيو أنثروبولوجي حول الدينلقد  (

4
( Cliford Geertz: « Religion: as a cultural system». Op.cit, p:406. 

http://www.mominoun.com/arabic/ar-sa/articles/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%83%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7--%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac/11682#_ftn57


الدعم المتبادل هو ما تعبر عنه الرموز الدينية وتحتفي به، وهو ما ينبغي بالضبط على كل تحليل 
  [59].1للدين محاولة تفسيره وتوضيحه

لديني؛ فهي التي تجسد باألساس وتحتل الطقوس، حسب جيرتز، أهمية كبرى داخل النسق ا
فالفهم الدقيق للكيفية . عملية الدمج التي تقوم بها الرموز المقدسة بين النظرة إلى الكون ونظام القيم

التي يفكر بها الناس يمر بالضرورة عبر فهم سلوكاتهم وتصرفاتهم في سياق األحداث االجتماعية، 
يمر بالضرورة عبر  –فهم لنظرة المؤمنين إلى الكون الذي يتم انطالقا من  – ولذلك فإن فهم الدين

دراك واستعمال األشكال الرمزية"دراسة األشكال الثقافية التي تعني حسب جيرتز  ، وهذه "بناء وا 
. األشكال الرمزية هي باألساس وقائع اجتماعية ذات طابع عمومي كالزواج وقابلة للمالحظة كالزراعة

ك العالم بالضبط كما يدركه المؤمنون، فإنه على األقل يستطيع دراسة وبما أن الباحث ال يستطيع إدرا
فاإلثنوغرافي ليس بوسعه »الطريقة التي يستعمل بها هؤالء المؤمنون الرموز المجسدة لمعتقداتهم، 

ما يدركونه هم مع أو  -ولعل هذا كاف -إدراك ما يدركه مخبروه، فما يدركه هو ليس في الواقع سوى 
" الوصف المكثف"ولفك معاني هذه الرموز، يعتمد الباحث على   .«الرموز...خالل بواسطة أو من

الذي يسعى من خالله إلى رصد وجهة نظر الفاعل نفسه، وهو وصف  Thick description للفعل
". رمشة العين القصدية ذات المعنى واألخرى العفوية التي ال تعني شيئا"ثاقب ودقيق يميز بين 

المتبع عادة، والذي ال   Thin  description  صف المكثف ذلك الوصف الضعيفويتجاوز هذا الو 
بشكل ضيق،   وترتبط معاني هذه الرموز    .يتعدى رصد السلوك الخارجي للفاعل كما يبدو للمالحظ

بالسياقات النوعية التي تندرج فيها، إذ البعض منها يكون محط تركيز في سياقات اجتماعية معينة 
ن أخرى فمفهوم الملحد على سبيل المثال ال تكون له أية قيمة عندما يوضع في سياق عالقات دو 

عمل أو صداقات عابرة، بيد أنه يصبح غير ذلك تماما عندما يتعلق األمر بزواج هذا الملحد مع بنت 
 ------------------ .أو شريكه المؤمن أو أخت صديقه 

وهذا التنوع السياقي، ال يعني حتما أن الهوية الدينية تنحدر من السياق االجتماعي وحده؛    
فهي تستمد معناها من دورها داخل نسق ديني ما يضم مجموعة من المفاهيم القاعدية حول العالم 

لفهم هذه الهوية الدينية و  .بها داخله" تتصرف"وحول الكيفية التي ينبغي على الكائنات البشرية أن 
ينبغي دراستها داخل النسق الديني الذي تشكل هي جزء منه باإلضافة إلى السياق االجتماعي الذي 

فدراسة الرموز تستطيع بالضرورة دراسة الرمزية، وهذه األخيرة تقتضي دراسة الكيفية التي . توجد فيه
وقد شدد جيرتز على أهمية دراسة - .حياتهم اليوميةتستعمل بها الرموز من طرف الناس في سياق 

الدين في سياق التغير االجتماعي؛ بمعنى وضعه داخل سياقه التاريخي بدل اختزال مادته السينمائية 
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وتعتبر هذه الدعوة إلى الربط بين التاريخ واألنثربولوجيا في . في مجرد تأمل في البنية االجتماعية
  .1إسهامات هذا الباحث المنهجية التي حسبت لهدراسة الدين، من بين أكبر 

الزالت المقاربة األنثربولوجية والسوسيولوجية لألديان، شأنها في ذلك شأن كافة العلوم       
االجتماعية تتطور ويستفيد الالحق منها من السابق ويتجاوزه وفق منطق تراكم جدلي، كما أشرنا إلى 

مظاهر هذا التطور أن هذه المقاربة باتت تنحو اليوم نحو التركيز ومن أهم . ذلك في مقدمة هذه الورقة
أكثر على األبعاد التطبيقية للمعتقدات الدينية والممارسات المرتبطة بها دون الخوض في أسسها 
الماهوية أو التكوينية؛ أي أن ما تعنى به هذه المقاربة اليوم هو باألساس محاولة اإلمساك بتالبيب 

كما تسعى هذه المقاربة جادة إلى . تغل وفقه هذه المعتقدات داخل مختلف المجتمعاتالمنطق الذي تش
فهم وتفسير الكيفية التي يحافظ بها االعتقاد الديني، في مختلف أشكاله وتجلياته، على وجوده 

                                                                                 ---------------  .واستمراره في زمن تتنازع فيه أنماط القراءة والتأويل للنص الديني الواحد
ومع انتهاء زمن النظريات الكبرى وظهور المناهج القطاعية التي تركز على دراسة مواضيع محددة بدأ 

ة االعتقاد الديني داخل المجتمعات المعاصر التي يتجسد فيها شكال األالباحثون المشتغلون على كافة 
يعتمدون على تشكيالت نظرية ومنهجية تستفيد من كل األدوات المفاهيمية التي تقدمها النظريات 

المختلفة والمتضاربة، دون أن تكون هذه التشكيالت المنهجية مكرسة األنثروبولوجية السوسيولوجية 
ك من نظرية ، أنه ليست هناما تقدممكننا توضيح، من خالل يفقد . لنظرية معينة برمتها دون أخرى

تتقادم جملة وتفصيال، إذ تتميز كل واحدة منها باقتراح أو أكثر يحافظ  أو أنثروبولوجية سوسيولوجية
إذ لم يعد النقاش داخل هذه المقاربة يدور مثال حول إمكانية . على إجرائيته وبالتالي على استمراريته

نما حول ك يف ومتى نستعملها؛ فالباحث توظيف المعرفة التاريخية أو البنية االجتماعية، وا 
األنثربولوجي هو الذي يمسك بدفة قيادة بحثه، وهو الذي يعرف متى وبأي درجة ينعطف صوب هذا 

 .االتجاه أو ذاك

 :األنثروبولوجيا الدينية/ 0
بما أن الدين ظاهرة اجتماعية، حيث ال يكاد يخلو منها أي مجتمع بشري مهما كان       

وبتعدد المجتمعات تعددت  Universelleأنه يتمتع بخاصية العالمية  حجمه على اإلطالق بمعنى
أديان ومعتقدات الشعوب على اختالف مسمياتها بدء  من البدائية المحلية إلى السماوية كاليهودية 
والمسيحية واإلسالم والوضعية البشرية كالمجوسية والبوذية والزرادشتية فكلها تتفق في اتصافها بصفة 

الذي يفترض وجود عالقة بين طرفين أحدهما يعظم اآلخر، ويربط الطرفين قواعد   Religion"دين"
 .  2ومبادئ تنظم هذه العالقة
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يعتبر الدين من أهم األنساق االجتماعية المؤثرة في كافة األنساق األخرى، هذا باإلضافة إلى 
ته وضع قواعد ومعايير أنه عنصر فعال وأساسي في تكامل الثقافة وتجانسها، وخاصة وأن من وظيف

قد . 1للسلوك االجتماعي، من حيث تحديد واجبات اإلنسان نحو اهلل ونحو نفسه ونحو أفراد مجتمعه
تعطينا هذه الفكرة اهتمام علماء األنثروبولوجيا بالدين والظاهرة الدينية وتكريسهم قدرا كبيرا من جهودهم 

ومن المسلم به . ي العالمين المرئي، وغير المرئيلدراستها، إذ يعطي الدين صورة عن تفاعل اإلنسان ف
ومن األنثروبولوجيين الذين تضمنت كتابتهم دراسة . أن الدين مقوم من مقومات الثقافات على اختالفها

الذي يرى بأن الدين يتضمن التقرب إلى القوى العليا التي " جيمس فريزر"مكونات الظاهرة الدينية نجد 
فمن هذا المنطلق يرتكز الدين على عنصرين . قد أنها توجه الحياة البشريةتفوق اإلنسان، والتي يعت

أحدهما نظري، وهو اإليمان بوجود قوى أعلى وأسمى من اإلنسان واآلخر عملي، وهو محاولة استمالة 
رضائها ذا كان توافر العنصر األول أسبق في الوجود، حيث يبنى عليه األساس الذي . هذه القوى وا  وا 

الدوافع السلوكية، إال أن العنصر الثاني ذو أهمية بالغة، فتوافر عنصر اإليمان النظري ال تصدر منه 
Théologie" الهوت"بل قد يعني مجرد " دين"يعني وجود 

أيضا أن العقيدة " فريزر"ومما دافع عنه . 2
ن كل التي ال تدور حولها شعائر وطقوس محكوم عليها بالموت وكذلك الشعائر والطقوس الخالية م

وعلى ذلك فال وجود لدين من دون طقوس واحتفاالت تقوى باطن المتدين . 3اعتقاد ديني ال تعتبر دينا
 . وظاهر سلوكه

إن الطقوس مع كونها تنبع من االعتقاد الديني، وهي انعكاس لمدركات ومفاهيم الجماعة تجاه 
. فوق الطبيعة أو خارقا لهاالنظام الكوني الكلي، وهي تفصح عن منهج وطريقة تعاملهم مع ما هو 

مما ينعكس على معايير وأنماط السلوك، لذلك ال غنى للدين عن المظهر االجتماعي، سواء تمثل في 
طقس أو احتفال سنوي أو دوري، يجدد بها المؤمن عهده بعقيدته التي هي دائما عرضة للنسيان من 

مع القوة الوجودية العليا، ومع بعضهم  جراء المشاغل الدنيوية، ومناسبة يوثق بها األفراد أواصرهم
 . البعض بشعور االنتماء والترابط

 Sacré" المقدس"إن دراسة الظاهرة الدينية يستلزم البحث في عناصرها المكونة لها والتي منها 

Le   في تعريفه للدين على تصنيف كل الظواهر في المجتمع غلى نوعين، أولهما " دوركايم"وقد اعتمد
 . Profane" المدنس"لمقدس والثاني يتمثل في يتمثل في ا
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والعنصر الثاني المرتبط بالظاهرة الدينية يظهر في السلطة الدينية التي تتجسد في الشخص 
تدفع الناس إلى الثقة فيه وفي " الولي" "النبي" "القس"، "الكاهن"، "الشامان"مثل " الكاريزما"صاحب 

تعكس نوعية معينة من الشخصية " ماكس فيبر"اريزما كما عرفها إنجازه  لألفعال الخارقة للطبيعة، والك
الفردية تميز صاحبها عن اإلنسان العادي وتجعله يعامل كفرد منح أو وهب قوة استثنائية مميزة تمكنه 

وطاعة أتباع صاحب الكاريزما نابعة من رؤيتهم للخوارق التي . من االتصال بالقوى فوق الطبيعة
 .اإللهيةأثبتت عندهم موهبته 

والعنصر الثالث من عناصر الظاهرة الدينية يتمثل في الرمزية، فحيث إن جوهر الشعور الديني 
ال يمكن وصفه أو التعبير عنه لفظيا في وضوح، ولكي يظل العالم غير المرئي لألشياء المقدسة حيا 

فالمشاركة في رمز . المشاعر لذلك رفي عقول المؤمنين به، ال مفر من الرمزية التي تقوم باستحضا
 .1شائع طريقة فعالة لتقوية وحدة جماعة المؤمنين التي هي بدورها أساس في التجربة الدينية

إال أن . وتعريف الرمز يعتبر من األغراض األولى لدى علماء األنثروبولوجيا االجتماعية
. كبيرة جدا التحدث عن الرمز باعتباره أي شيء طالما كان له معنى، أدى التساع مجاله بصورة

ونذكر على سبيل المثال . وللرموز الدينية مكانة خاصة ألنها تساعد على تماسك الجماعات وترابطها
 .2األعالم المستخدمة لدى بعض الجماعات الدينية المشتركة في الموالد باختالف ألوانها

الشعائر الدينية  عن" مالينوفسكي"، حيث تحدث "الشعائر"أما العنصر الرابع للظاهرة الدينية فهو 
باعتبارها تحتل مكانة هامة داخل كل عنصر من عناصر الحياة، كما أنها كثير أما تظهر من خالل 
األنشطة اليومية لألفراد، وأنها الممثل الرئيسي للظاهرة الدينية، لكونها تعبر عن وحدة المجتمع، وتأكيد 

 .3م حول بؤرة تقاليدهم وعاداتهم وتراثهم الثقافيوتعميق القيم والمعتقدات، وتقوي التفاف األفراد وتمركزه
( علماني)تفسير جوانب من الحياة االجتماعية، كبديل  عنالدراسات االجتماعية بديال  جاءت    
ذا ه A.Comte "أوغست كونت"ولقد اعتبر ن، ان يقدمها رجال الديـللتفسيرات التي ك( الهوتي)أو غير 

المحورية في تأريخ اإلنسان في مفهومه الوضعي للمراحل الثالث  التحّول بوصفه جزءا  من التحوالت
وفي المرحلة األخيرة ظهرت العلوم . فالعلم ،التي مر بها اإلنسان؛ من مرحلة األساطير فالدين

لما يمر به اإلنسان من تحوالت وتغيرات، سعى  (علمية)االجتماعية بوصفها تقدم تفسيرات وضعية 
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تعتمد على عوامل ومتغيرات موضوعية عقالنية لتفسير ما يواجهه المجتمع  أن يحل تفسيرات إلى فيها
 .1اإلنساني من تحوالت بدال  من التفسيرات الالهوتية األخالقية المعيارية

أسئلة محورية اهتم بها  ،شّكل الدين وما يتصل به من ممارسات وطقوس وبنى تنظيمية كما 
ربما لن نكون  هم لتناول موضوع الدين بشكل مباشرا لفعاوكانت دفي البداية رواد علم االجتماع، 

إن معالجتهم للقضايا التي يطرحها مّكنتهم من بلورة مفاهيم محورية في إسهاماتهم : مبالغين إن قلنا
 وسنتناول أهم ثالثة رّواد في علم االجتماع. يةاالجتماعوم علالالنظرية التي أّثرت، وبشكل عميق، في 

من خالل عرض أهم المفاهيم والقضايا التي قدموها في  ،"ماكس فيبر"و "وركايمد"و" ماركس" ومنهم
 .دراستهم للظاهرة الدينية

أن نوضح أن كال  من ماركس ودوركايم كانا في معالجتهما للظاهرة أعتقد أنه علينا ومنذ البداية 
ا ما يمكن صياغته الدينية يسعيان إلى بحثها من خارج إطار المؤسسة الدينية القائمة، وأن يقدم

بالوضع االجتماعي العلماني الذي ُيمكنه تجاوز المسألة الدينية، بينما كان اهتمام فيبر هو التأكيد 
 .على أهمية ومحورية الفكر الديني في ظهور وبلورة المجمع الحديث

حول مجموعة من القضايا لعل من أهمها تقديم   جتماعاالإسهامات دوركايم في علم  تدور   
أن مفهوم الدين عنده إسقاط اجتماعي : ور اجتماعي لمفهوم الدين من الزاوية االجتماعية، ومفادهاتص

عادة إنتاجه في شكل رموز دين : وُيعد ما قدمه في كتابه ة مقدسةيتعظيمي لممارسة المجتمع وا 
الدراسات  ، والذي تناول فيه الممارسات الدينية كما قدمته بعض(األشكال األولية للحياة الدينية)

الضمير والعقل )، وكذلك مفهوم (المدّنس/المقّدس)الميدانية، التي انتهى فيها إلى بلورة مفهوم 
، وكيفية التغّيرات والتحوالت في الممارسات الدينية في المجتمع، وبذلك فتح آفاقا  جديدة غير (الجمعي

من األجزاء، فهو نسق مركب من ويرى أن الدين مكون من مجموعة  ،الهوتية لدراسة الظاهرة الدينية
واآلن فان الكل ال يمكن أن يعرف إال (. شعائر)أساطير وعقائد أو مذاهب وطقوس واحتفاالت دينية 

ومن ثمة فان الطريقة المنهجية السليمة هي أن نحاول أن نتعرف على الظواهر . في عالقاته بأجزائه
وعادة ما تنطوي الظاهرة . الديني كوحدة متكاملةالمتعددة التي يتضمنها الدين، قبل أن نتناول النسق 

بينما تتضمن الثانية أساليب . Ritesوالطقوس  Croyancesالدينية على فئتين أساسيتين وهما العقائد 
يمكن أن تتميز الطقوس عن الممارسات الالنهائية األخرى كالممارسات . وأنماط العمل والسلوك

  .     2المميزة لموضوعاتها األخالقية مثال بتلك الطبيعة الخاصة
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بين خالل المقارنة من  دراسة االجتماعية للدينممن  دعوا حديثا إلى ال "فيبرماكس "ُيعد    
اليهودية وأديان الهند، والصين، ولم تظهر دراساته التي كان  الديانةشملت الديانات حيث قام بدراسة 
نما جتماعية االلم تقتصر اهتمامات فيبر . ينوي نشرها عن اإلسالم بالدين على أطروحته هذه وا 

رجال الدين ودورهــم داخل بنية الكنيسة حول علمية كالسيكية من أبرزها دراسته  اتبدراس استتبعها
وله نظـريته حول التحول من . االجتماعي وأشكال السلطة التي أبدعها الفصلمؤكدا  فيها على أنواع 

 .1يسةإلى تكّون الكن Culteالطريقة الدينية 
كانت البداية ، حيث دراسة الدين عن االهتمام السوسيولوجيب اال يقل اهتمام األنثروبولوجي  

كيف نشأت وتطورت الديانات وما وظيفتها؟ وقد أعطى : بطرح جملة من األسئلة المحورية منها
ور الدراسات المفكرون السابقون كما سبق الذكر خاصة من علماء االجتماع كثيرا من اآلراء ومع تط

األنثروبولوجية وتحولها من الجانب النظري إلى الميداني وبخاصة الدراسات اإلثنوغرافية، ظهرت آراء 
عديدة حول الدين وأصبح ليس مهما التساؤل عن ما هو الدين بل كيف يعمل، في أي جماعة بشرية، 

الجماعة أو تلك وتؤثر على  وما هي معتقداتها وكيف تتداخل هذه المعتقدات في الحياة اليومية لهذه
سلوكات الناس في المجتمع، سواء كان مجتمعا محليا أو وطنيا أو قوميا، كيف تتدخل هذه المعتقدات 
الدينية في السلوك االجتماعي و االقتصادي لذلك المجتمع ؟ وكيف تتدخل هذه المعتقدات في التنشئة 

في النهاية شخصية الفرد والجماعة في مثل هذه االجتماعية والثقافية ألفراد المجتمع المعني لتشكل 
المجتمعات بغض النظر عن نوع الديانة، و طبيعة المجتمع المعني، كبيرا كان أم صغيرا، أحادي 

كيف تتداخل المعتقدات مع الثقافة المحلية . العرق أو متعدد األعراق أو اإلثنيات، بدائيا كان أم متطورا
المعني ما هو تأثير هذه المعتقدات على السلوك السياسي واالقتصادي  أو الوطنية أو القومية للمجتمع

واالجتماعي للمجتمع قيد الدراسة، هذا ال يعني أن الباحث األنثروبولوجي ال يسأل عن محتوى 
معتقدات الشعوب التي يدرسها، بل أنه يفعل ذلك بكل شغف،  ولو نظرنا إلى األنثروبولوجيين وخاصة 

عشر  لوجدنا أن أكثر أبحاثهم كان تحتوي على األقل فصال عن معتقدات الشعب بعد القرن التاسع 
في البدايات في مجملها الدراسات األنثروبولوجية  تركزتوقد الذي كان هذا الباحث أوذاك  يدرسه، 

 ما يمكن تسميته بالتصورات والمعتقدات التي كانت سائدة في مجتمعات الشعوب النائية البسيطة على
مجتمع "، مثل االجتماعية في آسيا وأفريقيا والعالم الجديد تلك التي كانت تسمى بالبدائية ىبنال على
في جنوب إفريقيا " مجتمعات البيجمي"في بولينيزيا و" مجتمع التروبورياند"في غينيا الجديدة و" البابوا

في شمال الصين  ومجتمعات النوير في السودان، وسكان أستراليا األصليين وبعض الشعوب البدائية
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 B.Malinowky " برانسلو مالينوفسكي"ومنغوليا ومن أمثلة الباحثين نذكر على سبيل المثال ال الحصر، 
في دراسته لشعوب جزر األنديمان وكذلك " راد كليف براون"في دراسته لمجتمعات التروبرورياند و 

سوداني في إفريقيا، كذلك هي دراسات في دراسته لمجتمع اآلشانتي ومجتمع النوير ال" إيفانز بريتشارد"
، وال ننسى دراسات (بندكت، وميد، وسابير، وغيرهم)المدرسة المعروفة بمدرسة الشخصية 

 .1في إفريقيا الوسطى  "غلوكمان" ماكس
 بتقديم العديد من النظريات والمقوالت الخاصة بنشوء وتطور ااألنثروبولوجيلقد اهتم علماء    

ولهم دراسات وآراء قدموا فيها تحليالت عميقة للطقوس الدينية وآثارها االجتماعية المعتقدات الدينية، 
وعملوا على تحليل األفكار والتصورات والمعتقدات التي مارسها اإلنسان في هذه المجتمعات شملوا 

ت في ة على تأثر هذه المعتقدادّ المؤكفيها السحر والشعوذة من ناحية والممارسات االحتفالية الجماعية 
حياة السكان وبالذات في حياتهم المعيشية اليومية كالصيد والرعي والزراعة، وأثرها أيضا  في تنظيم 

هذه المجتمعات لعل من أهمها ما  ىحياتهم االجتماعية والثقافية ولقد انتهى بعضهم بنماذج نظرية لبن
قدم علماء كما   زيةفي نظريته عن المجتمعات االنقسامية المرك دانتهي إليه إيفانز برتشار 

األنثروبولوجيا دراسات عديدة حول العقل الخرافي أو الديني عند أفراد هذه المجتمعات البسيطة، ولقد 
 .  2تميزت هذه الدراسات بالتأكيد على أن بنية تفكير أفراد هذه المجتمعات

حليالت إلى تقديم ت ناألنثروبولوجيو بعض د فيها لكننا نالحظ ظهور دراسات جديدة عم   
التقدم الذي تحقق في  فيإبداعية وجريئة للمعتقدات والطقوس الدينية عند هذه الشعوب، أفادت كثيرا  

ُتعد كما من أهم من درسوا هذه الطقوس،  "فكتور تيرنر"دراسة األساطير واألديان القديمة، ويعد 
. تقدات من الدراسات الرائدةألساطير الخلق والنظم االجتماعية في هذه األديان والمع "كامبل"دراسات 

فإنه نظر وتعّمق في دراسة األديان والنصوص القديمة في أديان آسيا وبالذات في  "زيهو ديم"أما 
نصوص الفيدا الهندية، والنصوص الفارسية القديمة، بما ُيعد مساهمة مهمة في فهم أساليب اإلنسان 

لماء األنثروبولوجيا لالنتقال بأساليب لكن ومن التحوالت التي دفعت ع. القديم في تصوره للكون
التركيز على المجتمعات البدائية أو البسيطة غير الغربية إلى االهتمام بالمجتمعات  مندراساتهم 

 .التاريخية والحديثة قدمت األنثروبولوجيا دراسات غاية في األهمية في دراسة الممارسات الدينية فيها
لدى الشعوب البسيطة و تلك التي امتدت إلى دراسة الشعوب  منها تلك المتمحورة حول ظاهرة الدين

األكثر تعقيدا مثل دراسة المعتقدات الشعبية في المجتمعات المسيحية في الشرق األوسط مثال  
 .  والمجتمع الهندوسي والمجتمعات البوذية في آسيا
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اد مهمين في ولقد توجت الدراسات األنثروبولوجية عن المجتمعات المسلمة بدراسات لرو   
وسنقدم فكرة موجزة . وغيرهما K.Geertzوكليفرد جرتس E.Guilner األنثروبولوجيا منهم إرنست جيلنر، 

فلقد قدم جيلنر مجموعة من الدراسات والتأمالت األنثروبولوجية عن الدين . عن بعض أهم أفكارهما
ا إيفانز يهمية التي توصل إلوالمجتمع المسلم في شمال أفريقيا، وسعى إلى تطبيق النظرية االنقسا

برتشارد على المجتمع المسلم في الجزائر والمغرب مستعينا  بدراسات وأفكار رائد السوسيولوجيا 
ويميل . "ابن خلدون"، وكذلك على مختارات منتقاة من أفكار "روبرت مونتاي"االستعمارية الفرنسية 

ا لما يكون عليه المجتمع والحياة في تلك جيلنر إلى الرأي القائل بأن اإلسالم يقدم مخططا أساسي
خاصة وأنه يشكل   ولقد كان لدراسات جيلنر تأثيرا  كبيرا  في الدراسات األنثروبولوجية الحديثة. البلدان

ولقد انتُقدت دراسات جيلنر من . جيا االجتماعيةو ما يمثل منطلقات المدرسة البريطانة في األنثروبول
 ."د اهلل حّموديبع"ء هذه البلدان لعل من أهم منتقديه العديد من الدارسين من أبنا

فيعد من كبار المفكرين المعاصرين في ميدان األنثروبولوجيا   Geertzأما كليفورد جيرتز  
بالقوة والشمول  نسق من الرموز يستهدف خلق أمزجه ودوافع تتسم: الدينية، إذ يرى أن الدين هو

لباس تلك واالستمرار في قلوب الناس وذلك عن ط ريق صياغة تصورات لنظام عام للوجود وا 
دراسات تعتمد التصورات هالة من الصدق الواقعي، بحيث تبدو تلك األمزجة والدوافع واقعية تماما و 

تي يشرح بها ال والرموز على ما ُيعرف بمنهج الفهم الفيبري والتأكيد على دراسة المعانيجيرتز 
ق معه في أن الدين يواجه مشكلة المعنى الفهم ومشكلة الشر ويتف. أصحاب هذه المجتمعات أفعالهم

 . والمعاناة وذلك بربطها بإطار أوسع يعتمد على قبول السلطة أو العقيدة
ليس من ناحية " الواقعية الساذجة"فالدين على خالف التقدير السليم، يتجاوز الواقع اليومي أو 

نما على أساس العق يدة السلطة، وفي الشعائر يتأكد ويتدعم  االمتزاج  النشاط أو التحليل العلمي، وا 
بين مفهوم اإلسالم في كٍل قام جيرتز في إحدى دراساته بمقارنة . 1بين الحياة  اليومية والواقع المقدس

الرموز والشخصيات المحورية لعبت أدوارا  مهمة في  نم من إندونيسيا والمغرب، وكيف أن جملة
على الممارسات الدينية التي تتمحور حول المقدس والبركة وأهمية  تجسيد تفسيرات مهمة ليس فقد 
نما أيضا  في كيفية إعادة صياغة تفسير النصوص الدينية التي، بالتالي،  دور الولي في حياة الناس وا 
 (.التغيير الديني)أو ( لإلصالح)تدفع لظهور معاٍن جديدة تسمح 

ي القدرة من خالل الوصف المعمق والمتابعة أن مهمة الباحث األنثروبولوجي ه زجيرت رىي   
التفصيلية الوصول إلى ما أسماه بالمعرفة أو المعلومات المحلية، التي إن قام بعرضها والسماح 

ولم . ألصحابها بتقديمها يكون بذلك قد توصل إلى معرفة كنه وطبيعة المعتقدات الدينية المحورية فيها
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نما سعى من خال مجموعة مع ل بعض المشاريع والدراسات الميدانية بنفسه أو يكتف بالتنظير لذلك وا 
وُتعد دراساته المبكرة عن إندونيسيا نموذجية في هذا السياق وبالذات . إليه ىمن تالميذه تقديم ما رم

والذي درس فيه المعتقدات والطقوس الجنائزية أوال ، ومن بعدها المعتقدات  (هدين جاو )دراسته عن 
اإلسالم )وُتعد دراسته المقارنة عن إندونيسيا والمغرب . جاويالدين الأسماه ب ماعالدينية عموما  

 . من أهم التطورات ألنثروبولجيا الدين في الدراسات الحديثة (مالحظا  
كشفت األنثروبولوجيا الدينية وبخاصة اإلثنوغرافية أنه يمكن تصنيف الشعوب من حيث دياناتها 

 : إلى ثالثة أنواع ومنها
 .وب البدائية وتتسم بما يدعونه الديانة البدائية مثل الطوطمية واإلرواحية والسحر وغيرهاالشع
  الشعوب األسطورية وهي الشعوب التي تتبع ديانات مبنية على األسطورة مثل الديانات

 .اليونانية القديمة والسومرية والبابلية والمصرية القديمة
 سان والعالم العلوي وال يمكن لإلنسان أن يتصل الشعوب التي تؤمن بالوسيط بين عالم اإلن

 .بالعالم العلوي إال من خالل وسيط يسمى الشامان
  الشعوب التي انتقلت إلى االعتقاد باله واحد وتدعى بالديانة التوحيدية مثل اليهودية 

وهناك جماعات بشرية تؤمن باله واحد ولكن بطريقة مختلفة عن الديانات . والمسيحية واإلسالم
 .1السماوية  ونذكر منها البهائية، األحمدية، المورمون
عن منطقة العالم العربي، ربما ألسباب المعاصرة ولقد توسع مجال الدراسات األنثروبولوجية 

أمنية وسياسية، لكن يبقى االهتمام العلمي مؤثرا  في دراسات الطرق الصوفية والطقوس الدينية 
ت العديد من الدراسات التي اهتمت بدور وتأثير إمام الجامع ومؤخرا  قام. المصاحبة الحتفاالتهم

وخطيب الجمعة وربما هدفت هذه الدراسات إلبراز أهمية األدوار االجتماعية لهؤالء وتأثيرهم في 
ولقد تطورت األساليب والمناهج التي تدرس المؤسسات اإلسالمية في ممارستها . الجماهير المسلمة

تلك التي درست أساليب اإلجراءات الدينية  ،رز الدراسات التي اهتمت بذلكالحياتية اليومية، ومن أب
 .2في المحاكم الشرعية أو في أساليب وطرائق التقاضي أمام القاضي الديني التقليدي

لقد حظيت الجماعات والحركات اإلسالمية السياسية ببعض الدراسات األنثروبولوجية سواء و 
لمجتمعات المسلمة، أو لفهمها وفهم آلياتها إلمكانية اإلفادة منها ألغراض فهم الرموز الدينية في ا

محاولة جريئة في السعي لفهم حدود النقد  (أنساب الدين)وُتعد تحليالت طالل أسد في كتابه . أمنيا  
الديني العلني للممارسات السياسية، وكذلك دراسته عن التعبير الديني االحتجاجي عند مجتمعات 
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 .1لمين في الغرب وكيف ُنوقش وُفسر من كافة األطرافالمهاجرين المس

وربما . في الدراسات االجتماعيةللتناول ثيرا  مُيعد موضوعا   (الدين)أن مما تقدم يتضح لنا      
األنثروبولوجية على أنها تطبيق لثقل النظرية األنثروبولوجية، وطرق  الدراساتالنظر إلى بإمكاننا 

لتي سعت إلبراز أشكال تأثير الدين في الحياة االجتماعية ا ن الدين والدياناتالتحليل المتبعة في ميدا
حتى -ما يؤكد على أن هذه الدراسات  ،والتأكيد على أهمية العمل الديني في حياة المجتمع الحديث

ن انطلقت من ر  الوقوف  وتدعونا إلى ضرورة. ُتسهم في توسيع فهمنا للظاهرة الدينية -ى نقديةؤ وا 
 . ودراستها والسعي لفهمها ووضعها في سياقاتها المناسبةعليها 
من الجهود البحثية العديدة لفهم الظاهرة الدينية  يتجزأال  ا  جزءتعد ن دراسة األنثروبولوجيا للدين إ

تعد من الدراسات في الحقل االجتماعي التي أرادت تناول  وما يحيط بها من خصوصيات ومالبسات
التي تعرض لها الباحثون الصد والتشنج  الرافضة ومحاوالتفعل الردود رغم  علميبشكل  الظاهرة

فالقيم الدينية  اإلنسانيةالطموحات  وأسمىعلى  ورغم هذا فقد ظل الدين تجسيدا ال األنثروبولوجيون،
والجماعات حتى وان  األفرادالسمو بمكانة  إلىتهدف  إنسانيةقيما  هيليست قيما مطلقة فحسب بل 

مؤشر سلبيا لتقدم المجتمعات وتطورها خاصة عندما يكون عامال مشجعا للتعصب  بأنه أحياناوصف 
نفصل مسالة الدين عن  أنال يمكن  إنناوعدم التسامح وتفشى الجهل والخرافة لذلك يرى العديدون 

ن يشكل جانبا مفالنظرة األنثروبولوجية تنظر للدين باعتباره تغيره،  فيدوره الهام  إهمال أوالمجتمع 
للواقع ويعتبر نسقا مرجعيا يلجا له الفاعلون االجتماعيون بتلقائية لذلك يشكل انتقاد  االجتماعيالبناء 

 أنأصبح لزاما على األنثروبولوجي  ومن هنا من التجربة االجتماعية التلقائية،  يتجزأالدين جزء ال 
فيحاول بناء هذه الوقائع وتصنيفها  األخرىيعامل الوقائع الدينية كما يعامل بقية الوقائع االجتماعية 

ينصهر كليه   أنومقارنتها ومعالجتها بمعزل عن الصراعات الن الفهم األنثروبولوجي للدين يفترض 
 ههذ إظهار أنمجتمع ما ويفترض ثانية  فيووظائفه االجتماعية والسياسية والثقافية والرمزية  بدالالته

هناك  أنلذا نعتقد . فة العلمية التي تتغير يوما بعد يومالوظائف يكون مطابقا للمعر  هالدالالت وهذ
نقطة فكرية هامة يمكن اعتبارها نقطة االنطالق األساسية في النظرة األنثروبولوجية  لظاهرة الدين 

: بـالمتعلقة  اتالتحديد:   هي وتنحصر بين ثالث تحديدات( مفهوم الدين )وهى محاوالت تحديد 
 .رموز الدين - وظيفة الدين - جوهر الدين
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------------------------------------:التحديدات المتعلقة بجوهر الدين
هناك مداخل كثيرة لتحديد جوهر الدين منها من يتخذ االعتقاد مدخال لدراسة الدين مثل       -----

ن أ إلىفهوم كائنات روحية ويرجع استخدام تايلور لهذا الم يالدين اعتقاد ف إن إلى أشارتايلور عندما 
 يسالفها الموتى وكان يفوق اعتقادهم فأكان يدرسها كانت تؤمن وتخشى  يالمجتمعات  البدائية الت

ن الدين أت أر  والتيRemarit  "ماريترُ "العديد من العلماء نفس منظور تايلور منهم  اتخذولقد  اإلله
 يف األولواطف تحتل المركز الطقوس والع أنمنه فكر وهذا يعنى  أكثركثير من الثقافات حركة  يف

 .الدين تأتي بعد ذلك االعتقادات
فقدان الطريقة والفهم لبعض المعتقدات غير الغربية  ىلإدى االهتمام بفكرة االعتقاد أوقد 

ى أر  يكالبوذية ورغم ذلك كل تجارب التقديس والشعور بالخشية من المقدس تكون دينية لذلك فالدين ف
تمثل مجموعة  األشياء همقدسة هذ بأشياءلمعتقدات والممارسات المرتبطة دوركايم هو نسق موحد من ا

 .1يوالنواه األوامرمن 
   -----------------------------------:التحديدات المتعلقة بوظيفة الدين

ساسية أن الدين كحاجة أيرى  الذيمنهم ماكس فيبر  لألفرادوفيه اهتم بما يفعل الدين ----     
أن الدين هو  "بول تليش"، بينما يرى األفرادم تفاوت طبيعة وشدة هذه الحاجة عند مختلف نسانية رغإ

والشر ويرى ينجر أن الدين هو  المعاناةاالهتمام بالمطلق وهو فهم الغرض من الحياة ومعناها ومعنى 
لقة للحياة المشكالت المط األفراديكافح جماعة  بواسطتها التيذلك  النسق من المعتقدات والممارسات 

التفسير لمشاكلهم الحياتية ويمدهم  لألفرادانه يقدم  يوبذلك فوظيفة الدين تتمثل ف .اإلنسانية
لذلك فالدين ظاهرة اجتماعية يتعايش ويكتسب كثيرا من  باإلحباطلقهر اليأس والشعور  بإستراتيجية

له  االجتماعي واإلظهار ماناإليويمكن اعتبار اعتقاد الفرد هو  الجماعةجوانب معايشته وتفاعله مع 
 .هو الدين

------------------------------------:برموز الدين يدات المتعلقةالتحد
لكل دين رموزه المختلفة فهناك الصليب والمصحف ونجمة داوود وهناك السجود والركوع --------

لتعريف الدين وميز فيها ( جيرتز. ك)وغيرها وهذه الرموز لها قوة جبرية على األفراد ولقد استخدمها 
  .بين رموز كبرى وصغرى

         .ةـعليه من نظرة كوني تنطويوما  اةالفرد على تفسير معنى الحي رى تساعدـبالك -
ن الدين أوجوانب االتصال والتعاون ويرى جيرتز  اليوميرموز تمس التفاعل  يالصغرى فه -

ما عن العالم فهذه الرموز تمدهم بنموذج عن العالم لتقدم فه األفراد تتفاعل مع ينسق من الرموز الت
للوجود ويمدهم  العلميوبقوه وحاالت نفسية ودوافع اجتماعية وتعمل على صياغة المفاهيم عن النظام 

 .2عن مفاهيم الطبيعة والذات والمجتمع وما فوق الطبيعة إدراكيبنظام 
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لديني باهتمام العديد من العلماء وأصحاب النظريات والمناهج التي تباينت حضي النظام ا     
وكان اهتمام هؤالء العلماء في عمليات . تفسيراتها فيما يتعلق بالنظام والشعائر والممارسات الدينية

وجاء علماء القرن . التفسير منصبا على تفسير الظواهر الدينية في ضوء مشاركة وتفاعل المجتمع
عشر بالعديد من النظريات والمناهج المفسرة لنظام المجتمع، وقد تسابق هؤالء العلماء في  التاسع

التفرقة بين طبيعة المناهج العلمية وتطبيقاتها والمناهج الفلسفية ومدى قدرتها على فهم ظواهر ونظم 
ع إلى الدور وربما كان السبب وراء تلك االختالفات في الرؤى للمناهج وتفسيراتها راج. المجتمعات

ونظرتهم إلى المجتمع بأنه " آدم سميث"و " دفيد هيوم"الذي قام به علماء القرن الثامن عشر أمثال 
ومن هنا جاءت الحاجة ماسة لتطبيق . نسق طبيعي، وبهذا يكون نظام الدين طبيعيا في المجتمع

وليس مناهج " نهج االستقرائيالم"المناهج العلمية ومنها اتجاه العلماء واألنثروبولوجيين إلى استخدام 
الفلسفة العقلية، ثم اتجه العلماء بعد ذلك إلى استخدام المنهج المقارن والذي جاءت استخداماته من 

 .جانب العلماء كرد فعل لتشابه الطبيعة البشرية
في القرن الثامن عشر قد أطلقوا على معرفة " دوغالد ستيوارت"ورغم أن بعض العلماء ومنهم 

الخاص بالمجتمعات اإلنسانية ما عرف بمصطلح التاريخ النظري أو التاريخ الظني أو التاريخ 
التخميني إال أن الدراسات المنهجية للنظم االجتماعية لم تظهر إال في منتصف القرن التاسع عشر 

عن " هنري مين"حيث ظهر العديد من الكتابات والنظريات منها على سبيل المثال كتابات السير 
عن المدينة العتيقة، " عن حق األم، وفوستيل دي كوالنج" باخوفن"ن القديم، والعالم السويسري القانو 

عن روابط الدم والمصاهرة، ثم " لويس مورغان"حول الثقافة البدائية إلى جانب " إدوارد تايلور"وكتابات 
رد العلماء جاءت مرحلة تطور العلم الوضعي من الالهوت، وتطور التوحيد من األنيميزم، وقد 

 .                 1تفسيراتهم إلى األصول السيكولوجية والتاريخية خاصة عند دراستهم للدين والنظم الدينية

وقد تميز القرن التاسع عشر بنظرة علمائه إلى البحث في تطور العائلة وتطور الدين ومن بين 
األسس األولية لدراسات علم  الذي وضع" وليام روبيرتسون سميث"الذين اهتموا بالنظم الدينية 

على الوثائق القديمة المتصلة بتاريخ  1987االجتماع المقارن من خالل دراسته التي أجراها عام 
أما إدوارد تايلور فقد اهتم بما يسمى بالرواسب أو البقايا، حيث يرى أن . العرب والعبرانيين القدماء

ستنتاجات الخاطئة التي بنيت على مالحظة العقائد والطقوس الدينية قد ظهرت ونمت من بعض اال
وقد جاءت المناهج المستخدمة في . ظواهر معينة كاألحالم والرؤى والمرض واليقظة والنوم والموت

 :تفسيرات النظم الدينية من جانب العلماء على النحو التالي
الدينية واالهتمام ويقوم على تتبع المراحل التاريخية التي مرت بها الظواهر : المنهج التاريخي -

واستند هذا المنهج إلى ما يسمى باالتجاه التحليلي . بتجميع المعلومات المتعلقة بالشعوب والجماعات
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القياسي ويؤخذ على هذا المنهج عدم إعطائه المعلومات العلمية الدقيقة في إعطاء التصورات التي 
 .تخص القيم والعقائد والممارسات الدينية

ويعتمد على معطيات الوقائع االجتماعية المختلفة السياسية واالقتصادية  :المنهج الوظيفي -
والبيئية والدينية والتي تقوم بينها عالقات وظيفية، وأن أي تغير يطرأ على إحدى هذه النظم يسبب تغيرا 
مماثال في النظم األخرى، ويهدف هذا المنهج إلى إبراز قيام عالقات التناظر والتساند أو ما يسمى 

وقد أمكن من خالل تطبيقات هذا المنهج الوصول إلى معرفة . االعتماد المتبادل بين األنساق والنظم
وفي ضوء . الدور االجتماعي والوظيفة االجتماعية التي تقوم بها الظاهرة الدينية في إطار البناء الكلي

دور الوظيفي للدين ذلك نظر العالم األمريكي روبرت ميرتون أحد مؤسسي علم االجتماع إلى أن ال
يتمثل في المحافظة على تماسك الجماعة، ومدى ارتباط النتائج الموضوعية بالظاهرة داخل النسق 

 .   1والتي تعد الظاهرة جزءا منه
ويهدف إلى دراسة ومقارنة الظواهر في مجتمعين مختلفين، لبيان مدى : المنهج المقارن -

وقد اهتم عدد من . ان مدى انتشارها من جهة أخرىاتفاق واختالف طبيعة الظاهرة من جهة ولبي
العلماء باستخدام المنهج المقارن في البحث عن مدى تشابه المعتقدات الدينية والشعائر وبعض 
الممارسات المرتبطة بالظواهر الدينية، ولقد توصل بعض العلماء ممن استخدموا المنهج المقارن إلى 

نية المتشابهة بين المجتمعات البدائية، ومنها ظاهرة عبادة أن هناك بعض الطقوس والممارسات الدي
مع وجود بعض االختالفات التي تحكمها اختالفات البيئات  األسالف والطوطمية، والتابو، أو الُمحرم

 .                 2والثقافية لتلك المجتمعات

اد الديني يتم وفق وتوضح غالبية الدراسات التي تناولت نشأة األديان وتاريخها أن االعتق
 :مسلكين هما

 : االعتقاد الديني الرسمي/أ

وهو الذي يلتزم فيه الفرد باألصول والنصوص وقواعد الشريعة ومبادئها وممارسة كل ذلك        
َعرََّف عبد الغني . من خالل مؤسسات دينية في وضوح أمام الدولة أو النظام الرسمي العام للمجتمع

المعتقدات والممارسات الدينية كما تحّددها المؤسسة الدينية التاريخية وعلماء " :هعماد الدين الرسمي بأن
 ،ويتمثل في المجتمع العربي عند المسلمين بالمعاهد الدينية والمساجد والفقهاء ".الدين القائمون عليها

الشريعة والشيوخ وعلماء الدين المعنيين بتفسير المعتقدات والطقوس انطالقا  من النص القرآني و 
وُيعتبر األزهر لدى السنة أهم رموز هذه المؤسسة الرسمية بينما ُيعتبر النجف مركز المؤسسة . والوحي
ومن  .كذلك يتمثل الدين الرسمي لدى المسيحيين العرب بالكنائس والبطريركيات المختلفة. الشيعية

. والممارسات الدينية منظور هذه المؤسسات يصدر ما يعتبر التفسير الصحيح واألصيل للمعتقدات
ويترّسخ الدين الرسمي حيث تقوم تراتبية هرمية بين رجال الدين وعلمائه فيحصلون على األلقاب 
واالمتيازات وتتوثق عالقتهم بالسلطة السياسية وبخاصة منذ العهد العثماني حين ُمنح علماء الدين رتبا  
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ما العناصر األساسية التي يتشّكل منها اإلسالم أ. وألقابا  تدل على مواقعهم في هرمية السلطة الدينية
وفكرة التوحيد مقرونة بغياب وسطاء بين المؤمن  ،والشريعة ،والنص أو الكلمة، الرسمي فهي المؤسسة

 . 1الفقهاءو  والمسجد، والعالقة الوثيقة بالسلطة المركزية الحاكمة واهلل والتفسيرات األصولية
 ( التدين الشعبي) :الديني غير الرسمي االعتقاد/ ب

وهو المسلك الذي يدخل إليه الفـرد مهيئا لقبول فكرة التشديد على االختيار الروحي، وهي       
التي تمنحه فكرة التدرج في عالقته باهلل، مع القدرة على قبول فكرة تأويل الدين من خالل الرموز 

األساسية أو الرسمية، حيث يتم التعبد ، بعيدا عن القواعد (الصوفية)والصور الخاصة بالجماعة الدينية 
 .عن طريق الوجدان والتعاليم الروحية عن طريق وسيط تتجسد فيه صفات الصالح والكرامات

بتوضيح هذين المسلكين يتضح أن الدين الشعبي له جملة من الخصائص ال تخلو من الجوانب 
ن الطبقات الشعبية، ويعد التدين االسترضائية والتي تبتعد عن حرفية النص المكتوب، ويعرف بأنه دي

الشعبي أداة من أدوات العوام لحل المشكالت التي تواجههم بطريقة ذاتية، فالتدين الشعبي هو وسيلة 
فالدين غير الرسمي هو . إلشباع بعض االحتياجات االجتماعية غير المحققة في الواقع االجتماعي

أي أن التدين الشعبي قد تمت صياغته في  ظاهرة جماعية موجهة نحو المقدس وما فوق الطبيعي،
ضوء ارتباطه بالموروثات الثقافية بغض النظر عما إذا كانت تلك الموروثات الثقافية العقائدية دينية أم 

 .       2سحرية وما يرتبط بها من طقوس وممارسات وشعائر
التي قامت بها هناك عدة دراسات عنيت بتفسير الدين والمعتقدات الدينية ومنها تلك      

وغيرهم، حيث كان تركيزهم منصبا حول دراسة الدين والشعائر والطقوس " مالينوفسكي"و" مرغريت ميد"
ابو والسحر، وتهدف هذه الدراسات إلى محاولو تفسير السلوك االجتماعي المتعلق بالمقدس على طوال

ف والرهبة واإلحساس بوجود عالم أساس المشاعر أو فهم الحاالت االنفعالية مثل الكراهية والحب والخو 
الغيب والقوى الخارقة للعادة وترى هذه النظرية أن السلوك اإلنساني يظهر في المواقف التي تتميز 
ن كانت بعض النظريات التجريبية الحديثة في علم النفس قد بينت أن  باإلجهاد االنفعالي أو التوتر وا 

 .  3دم الترابطبعض هذه التأويالت يصاحبها كثير من الخلط وع
ويعرف الدين بأنه مذهب للفكر والعمل . فالدين من الناحية النفسية ظاهرة إنسانية عامة      

إريك "وفي هذا السياق يؤكد . المشترك ألعضاء الجماعة فيعطي للفرد إطارا للتوجيه وموضوعا للعبادة
ة من العبادة، كعبادة األشجار على أنه ال وجود إلنسان بغير حاجة دينية، فهناك أشكال عديد" فروم

وهو الدين الذي جاء تعريفه في . والحيوان والقديسين والحكماء وكلها في نظر فروم نوع من الدين
بأنه اعتراف اإلنسان بقوة غير منظورة تتحكم في مصيره، ولها عليه حق الطاعة " معجم أكسفورد"

   .والتبجيل والعبادة، وأن اإلنسان تحكمه قوة خارج نفسه
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حظيت النظرية التطورية والتفسير التطوري في القرن التاسع عشر باهتمام العديد من العلماء 
وهي تقوم على التفسير المرحلي لتطور الظواهر ومنها الدين، حيث أن . والمفكرين واألنثروبولوجيين

كرة وجود اهلل فلم لدى المجتمعات البدائية موجود منذ القدم، أما ف -وفقا لهذه النظرية –وجود الدين 
ثم جاءت . وذلك بعد ظهور مبدأ التفكير الحيوي. تظهر إال في مرحلة متأخرة من تاريخ اإلنسانية

نظرية السير جيمس فريزر في الدين والسحر حيث اإليمان بوجود المعرفة اإلنسانية وتطورها في 
نظرية في ضوء البيانات وقد استلهم فريزر آراءه الخاصة بهذه ال. مراحل ثابتة واضحة المعالم

والمعلومات التي جمعها من المجتمعات المراد دراستها، وظهر ذلك في صياغته لنظريته عن 
 .الطوطمية أو النظام الطوطمي

بدراسة وتفسير النظم والممارسات الدينية، وتدور نظريته في أن الدين " إيميل دوركايم"واهتم 
دد الدين بأنه نظام من المعتقدات المقدسة وأن مشاركة وقد ح. مسألة اجتماعية وليس مسألة فردية

ذا كانت درجة استمرارية . المجتمع في تلك الممارسات ضرورة استمرارية نابعة من هذه المشاركة وا 
: النظام الديني يرتكز على قوة اإليمان بتلك العقائد واألوامر فقد طرحت نظرية دوركايم تساؤال مؤداه

االجتماعية أن تتحقق خاصة وأن المجال الديني يعد من النظم الرئيسية داخل  كيف يمكن لتلك األوامر
المجتمع؟ وفي مطلع إجابته على هذا التساؤل أكد دوركايم على أهمية العطاء للجماعة الدينية كما 
 –اهتمت النظرية بالطابع التصوفي لكـل من الفرد والجماعة وممارسة الطقـوس الدينية التي من شأنهـا 

 .تدور حول خدمة أعضاء المجتمع –ي نظر دوركايم ف
، حيث يرى أن بعض "الصور األولوية للحياة الدينية"وقد تبلورت نظرية دوركايم في مؤلفه 

المظاهر والطقوس مثل تقديم اأُلضحيات والقرابين لألسالف هو جزء من الدين وهي من األعمال 
ال يعتبر عمال فرديا بل هو عمل جماعي يقدمه نيابة  المقدسة ويرى أن تقديم الزعيم القرابين لآللهة

ومن هنا أكد دوركايم على ضرورة تفهم وجهة نظر الناس حول . 1عن الجماعة، وهو يعد عمال دينيا
الشعائر التي يمارسونها، ألن لها في الدرجة األولى مدلوال اجتماعيا، ومن هنا ظهرت أيضا فكرة 

 .التصورات الجمعية عند دوركايم
قد أوضحت بعض الدراسات أن االهتمام بدراسة النسق الديني تتطلب التعرف على طبيعة تلك و 

القوى ومعرفة تحديد مواقف اإلنسان منها وعالقة بها، وكذلك التعرف على نسق المعتقدات التي تكمن 
ن ومدى وراء تلك القوى، مع ضرورة االهتمام بدراسة طبيعة العالقات التي تقوم بين جماعة المتديني

وصور التمسك بتعاليمهم الروحية وتطبيق تلك المبادئ على نظم حياتهم اليومية وكيفية تيسير نظمهم 
فضال عن االهتمام بالنظام الثقافي والتراثي، مع إعطاء أهمية للرموز ومحاولة . وشعائرهم الدينية

 .اإلنسانية تفسيرها للوقوف على طبيعة النظم المحركة للنظام البشري داخل المجتمعات
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 المقدس والطقوس الدينية/ 0
 :المقـدس/ 0-1

يكشف لنا التاريخ القديم والحديث أن الشعوب على اختالف عقائدها الدينية من حيث     
احتاجت إلى تعيين األشخاص واألشياء وفق معيار تفاضلي ووضع ...رموزها وتمثالتها وطقوسها 

االجتماعية، يمنحهم قيمة ودرجة أعلى في الوجود استنادا بعضهم في النظام المألوف والعادي للحياة 
 .إلى مرجعية دينية بحتة أساسها فكرة المقدس

 :  غـويالمفهوم اللَ /ا
إن هذا المصطلح ينتمي إلى جهاز مفاهيمي غربي مخالف للنظام المفاهيمي العربي "    
 .1"اإلسالمي

التقديس، التنزيه ينسب إلى اهلل عز وجل " :لكن إذا ُعدنا إلى كالم العرب نجد أن مفهوم المقدس
وهو المتقدس، المقدس ويقال القدوس، فعول، ويأخذ معنى الطهارة والتقديس التطهير والتبريك، وفي 

والقدوس هو . أي نطهر أنفسنا لك(( َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدُِّس لَكَ :))القرآن الكريم جاء قوله تعالى
 . وجل، والُقدس تعني البركة من أسماء اهلل عز

التبرك، غير أن من  –الطهارة  –التنزيه : وبهذا تتمحور كلمة المقدس حول ثالث معاني وهي
أولى دالالت المقدس، أنه يحيلنا على الذات اإللهية المفارقة للموجودات وعلى الحقيقة المطلقة الالزمة 

 . المتعالية عن كل الكماليات الدنيوية
س متعلق بالصفات اإللهية والتجلي والبركة والطهارة والسمو اإللهي، كما  نجده مصطلح المقد

قد ارتبط مرة أخرى باإلنسان ولكن بنخبة وصفوة هذا العالم الدنيوي من البشر الطاهرين المنزهين من 
 اإن ما يثير االنتباه هو لفظة المقدس في اشتقاقاته. 2العيوب والنقائص أو يفترض أن يكونوا كذلك

المختلفة غائبة عن التصور الشعبي، إذ في العامية الجزائرية نجده مقصى نهائيا من قاموسها اللغوي 
ألنه يعني في ارتباطاتهم الذهنية عند عامة الناس في شخص ومن ثم العبادة والتأليه، فهو دال على 

 .معناها في المخيال الشعبي
فالديانات المسيحية "لو من دالالت مسيحية وتندرج تحت هذا المصطلح شحنة دينية سلبية ال تخ

نقلت العبادة من القديس الصنم إلى عبادة الرجل، فكان عصر المسيح عصرا صار فيه الرجل إله 
وهو . عليه السالم والقديسين الذين جاءوا من بعده" للمسيح عيسى"وهذا التصور المسيحي . 3النصارى

حيث ال يجب تقديس وعبادة األشخاص مهما كانت التصور الذي حذر رسول اإلسالم الكريم منه 
درجتهم من التقوى ألن ذلك يعد نقيض لركن التوحيد وهو أعظم ركن عقدي جاء به الدين اإلسالمي 

 .حتى أنه جاء مقدما على باقي العبادات كالصالة والزكاة والصوم والحج
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ويعني عموما كل ما هو  Sacréأما مصطلح المقدس في اللغة الالتينية ومنها الفرنسية     
 .R" رودولف أوتو"متعلق بالطقوس والشعائر الدينية وكل ما يدفع إلى االحترام والتبجيل الديني حسب  

Otto   الذي يشير إلى الرهبة واالندهاش المرتبط بالذهول أمام المجهول، أما كلمة قديسSaint   فهو
 . 1الذي خصته السماء بتقدير عظيم وأقرته الكنيسة

" أن الغموض اللغوي هو صفة من صفات المقدس" جوزيف شلهود"ى الباحث الفرنسي ير 
... القديس، المرابط، الديني، السحري الممنوع  المحرم : ويحمل المقدس عنده عدة معاني مختلفة منها

يحدث كل هذا التداخل دون شعور مسبق أو انتباه إلى التغير المفاجئ، ولكن : " ويعبر عن ذلك قائال
 .2"صفة عامة، فالمقدس يعبر عن هذه الدالالت في الوقت نفسهب

مما تقدم يتبين لنا أن المقدس هو تجل ديني والمقدس في كل من العربية والفرنسية يؤكد      
على أنه جدير باالحترام والتبجيل وعدم االنتهاك وعلى االرتهاب من المجهول وعلى الديني، أما 

تجه إلى الذات اإللهية ونجد أن داللته في اللغة الفرنسية تميل إلى الذات التقديس في اللغة العربية ي
 .البشرية
 
 : المقدس اصطالحا/ب

يصعب اإللمام بتعريف دقيق ونهائي للمقدس وذلك لعدة أسباب، منها صلة المقدس بالعديد      
مفهوم " المقدس"وألن . 3وتاريخها واألوضاع الثقافية من جهة من الحقول المعرفية، منها فلسفة األديان

ويتسع المفهوم ليشمل العديد . 4شاسع يسع معاني عديدة بما في ذلك المعنى ونقيضه من جهة أخرى
من المصطلحات المتناقضة، فيتداخل مع العديد من المفاهيم األخرى، لذلك يعسر االمساك به، وفي 

عن شيىء ال نستطيع أن نمسك به ال معنى أن نتحدث : "هذا السياق يقول عبد الهادي عبد الرحمان
لذا ال يمكن للباحث أن يلتقط . إال في حالته الدارجة وهو زلق دائما بسبب كثافة العالقات التي تخترقه

 .         5"هذه العالقات في لحظة واحدة
المقدس فيما يبدو هو المرتفع أو في درجة أعلى والذي يستوجب من اإلنسان قدرا من االحترام  
بحالة المخلوق الذي يشمل على مشاعر " أوتو"اتجاهه وشعورا عميقا بالتبعية وهو ما يسميه  الكبير

طمس وتضاءل واضمحالل الذات أمام ما يعتبره مقدس، ومن ثمة كان المقدس هو المقولة التي 
 .  6تتوقف عليها حالة التدني فهي التي تعطيه خاصيته النوعية

كالملوك والكهان "قولة المقدس في بعض األشخاص، م R. Caillois" روجيه كايوا"يحدد 
7...وبعض األشياء كأدوات العبادة الفضاءات، وبعض المواقيت كيوم األحد، يوم الميالد

. 
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فكرة  محاطة بكثير من الغموض ألن التطرق لمعالجته تختلف من باحث آلخر " المقدس"يظل 
ل معه بارتياح واستقرار أكثر، أما رجل الدين سواء تطابق تخصصهم أو اختلفوا، فاألنثروبولوجي يتعام

في المقابـل يرفض بعض . 1الالهوتي فانه يجد صعوبة في ذلك فهو مثل اللغز الذي ال يقوى على فكه
إن الخوض في مسألة تحديد مفهوم للمقدس هو " "ماكريوس"رجال الدين دراسته، حيث يقول الباحث  
 . 2"تهفي حد ذاته شكل من أشكال االنتهاك لحرم

األسئلة الكبرى التي يلتقي عندها كل الباحثين في مجال  .wunenberg j.j" ويننبورج. ج.ج"يحدد 
 :المقدس، وهي

أو الديني أم أنه مكون سيكولوجي للذات اإلنسانية يتخذ  Le Devinهل يوحي المقدس باإللهي -
 .شكل استيهامات وأوهام إسقاطية؟

فقط بالعالقة مع مفاهيم أخرى منافسة ومعارضة له مثل  هل يمكن تعريف المقدس بذاته، أم -
 .المحرم المدنس والعجيب والطاهر والنجس؟

تلك التي تتمثل في عالقة المقدس بالدين . السؤال األول يثير أكبر المشكالت تعقيدا وحساسية
وهر حيث تواجه الباحث أسئلة عديدة، من قبيل، هل يشكل الدين جوهر المقدس، أم إن المقدس ج

هل يتكامل الدين والمقدس أم يهدم كل واحد . من يؤسس ويرسي اآلخر، الدين أم المقدس؟. الدين؟
هل . هل يساند الدين المقدس أم يحاربه؟ هل يمكن أن نماثل بين المقدس واإللهي ؟. منهما اآلخر؟

 ...رتباط به؟مهمة الدين تكريس المقدس أم تقنينه وضبطه، ومن ثم تقييد أشكال حضوره، وأنماط اال
ذا كان هذا الشق األول محكوما بالوجود الخارجي والموضوعي للمقدس، فان الشق الثاني  وا 
يحيل إلى الحضور الداخلي والذاتي للمقدس، لذا فان األسئلة التي يثيرها تتمايز نوعا ما عن األسئلة 

فكيف يعبر بها . والغامضة السابقة، من حيث أنها تصب في الكيفية التي يعبر بها عن طاقاته الدفينة
ما هي نوعية المعاني التي يهبها اإلنسان . ما هي تمظهراتها؟. اإلنسان عن هذه الطاقة الداخلية؟

لجسده، لسلوكاته ألحالمه للعبه لطقوسه وشعائره، ولعالقاته بالمرئي والاَل مرئي، لعالقاته بالزمان 
 .3والمكان؟
 Les formes élémentaires de la vie"ألولية للحياة الدينيةاألشكال ا"في كتابه " دوركايم"أما    

religieuse   فيحدد قدسية المقدس بما يعارضه بشكل كامل عن مجال المدنس، فالمقدس ال يلتقي
وبذلك بتشكل كل طرف بوصفه نظاما خالصا . بالمدنس إال لكي ينتفي أحدهما ويظل اآلخر قائما

وبقدر ما يحيل المقدس داخل سياق تعارضه مع . ا للطرف اآلخرومتجانسا ومختلفا ومعارضا وموازي
إن  . Souilléونجس  Profaneدنس فإن المدنس إلى ما هو .  Purالمدنس، إلى ما هو طاهر وخالص

واإللهي ابتكار جمعي، لذا فانه مميز بالتعالي  Le Devin المقدس في تصور دوركايم متماثل مع اإللهي 
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وألنه كذلك ال يستطيع . الوجه المفارق والمتعالي على حياة الجماعة الدنيويةإنه . عن حياة األفراد
 .     1التعايش مع ما يعارضه وينفيه سوى بكيفية موازية ومفارقة

، فيرى "الهبة والسحر"في دراسته حول    M. Mauss" مارسيل موس"أما عالم االجتماع الفرنسي 
مما فرض طريقا خاصا على مجال البحث يمكن تسميته  أن فكرة المقدس تظل دائما محاطة بالغموض

فكل سؤال عن المقدس يتحول إلى سؤال عما يعارضه ويخالفه، وكل . بالتعريف أو البرهنة بالخلف
بل يصبح تعريفا لهذا المعارض الذي نصطلح عليه . تعريف للمقدس يحيل إلى تعريف ما يعارضه

 .   2بالمدنس

ريفه فقط ولكن مشكلة تعريف ما يفترض أنه متعارض معه ال يطرح المقدس إذن مشكلة تع
األمر الذي يثير السؤال عن فعالية المنهجية الوضعية التي تفترض استقاللية الذات عن . ومضاد له

محكوم بمنطق ذاتتيها الثقافية " مقدس"موضوعها بينما هي في واقع األمر متورطة في رسم معالم 
 . ومرجعياتها الدينية

الُمَماهات بين المقدس واإللهي والديني، بقدر ما تؤسس مفارقة المقدس للدنيوي من إن      
، من إسقاطات للمرجعية "دوركايم"حيث ما هو مدنس، فإنها تكشف ما يمارسه المالحظون ومن بينهم 

قدس المسيحية، على ثقافات مختلفة ومغايرة، األمر الذي يدفعهم أثناء بحثهم عن الم-الثقافية اليهودية
 .3إلى إيجاد الديانة حيث ال توجد

أو شكال من  إن المقدس ليس هو اإللهي، وقد يكون تعبيرا من تعبيراته، أو تجليا من تجلياته
عكس هذا فان . االقتراب منه، إنه يلبي إحساسا لدينا يصعب تعريفه مثله في ذلك مثل أي إحساس

ليس مرادفا لإللهي تتحول جدلية المقدس من  وألنه. تمظهرات هذا اإلحساس الكثيرة قابلة ألن تحلل
 . جدلية مفارقة إلى جدلية معيشة

" المدنس"و" المقدس"على رفع التعارض بين " دوركايم"لقد عملت األبحاث التي جاءت بعد      
 .4من جهة وعلى فك التماهي بين المقدس والديني، لذلك فالعالقة بينهما لم تكن يوما سهلة وبسيطة

نقيض المدنس  Sacréالعديد من الباحثين إلى التعريف بالخلف والنقيض، فالمقدس لذلك لجأ 
Profane ونجد ترجمة لهذا التناقض في التصورات الدينية على وجه . والمقدس نقيض الدنيوي

أن اإلنسان المتدين هو من يعتقد قبل كل شيء بوجود وسطين " روجيه كايوا"الخصوص، فقد الحظ 
ستطيع اإلنسان أن يتحرك فيه بعيدا عن كل قلق ورعدة، ولكن من دون أن يورط واحد ي: متكاملين

نشاطه هذا غير شخصه السطحي، وآخر يضبط فيه كل ميل من ميوله ويحتويه ويوجهه شعور حميم 
المقدس والمدنس يتحدد باآلخر، : بالتبعية، حتى ليلقى نفسه متورطا فيه بال تحفظ، كال هذين العالمين

 .5"ل إعطاء تعريف دقيق ألي منهما بمعزل عن هذه المقارنة، فهما يتالغيان ويتعارضانحتى ليستحي
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لقد مر اإلنسان من مرحلة الخوف من المقدس إلى توظيفه واستعماله كأداة في خدمة      
مصالحه وتبرير واقعه، ولهذا تتأسس العالقة بين المقدس والدنيوي على التناقض والرغبة في استحواذ 

وبذلك . ال يلتقي بالمدنس إال لكي ينتفي أحدهما ويظل اآلخر قائما"فالمقدس . ف على اآلخركل طر 
وامتد هذا  .للطرف اآلخر...يتشكل كل طرف بوصفه نظاما قائما خالصا ومتجانسا ومختلفا ومعارضا 

اإللغاء ليشمل األرضية المفاهمية، حتى أصبح من الصعب إدراك المقدس بفعل عدم وجود مصطلح 
واضح يحيط بالحقل التداولي للمفهوم فنجد شبكة من المفاهيم والدالالت من فئة المدنس والرجس 

 . والدنيوي واليومي
مكونات العالم الدنيوي "وهكذا يتضح أن العالقة بين المفهومين متحركة وغير مستقرة، ألن 

في ...رارية حاضرة ليست غائبة عن مجال المقدس، سواء على مستوى الوعي أو السلوكات واالستم
بين المفهومين لكنه في النهاية أقر بإمكانية المرور بين " مرسيا إلياد"وقد فصل . 1"كثير من الطقوس

 .  2بطريقة متعاكسة من إلى المدنس، أو من المدنس إلى المقدس نالفضائي
تجلي من لكن من بين المميزات البسيطة أن المقدس يجد في الدين المالذ المطلق الحتضانه وال

الفكرة األم التي تمحور "خالله ولممارسة هيبته وقوة سلطانه واستحواذه على النفوس، فالديني هو 
فاألساطير والمعتقدات تحلل مضمونه على طريقتها، والطقوس تستخدم خصائصه، والكهنة ...حولها

وبهذا المعنى يتجلى  .3يجسدونه والمعابد واألماكن المقدسة والصروح الدينية توطده وتجذره في األرض
أدوات )خاصة ثابتة أو عابرة لبعض األشياء"المقدس من خالل بعض الخصائص والمميزات، فيشكل 

ليس هناك ما ال يصلح ألن يكون ... أو األزمنة...أو األمكنة( الملك والكاهن)أو الكائنات ( العبادة
. 4"ماعة، ومن هنا يتعذر نزعه منهمقرا للمقدس، الذي يخلع عليه سحرا ال يضاهي في نظر الفرد والج

فالمقدس هو صفة تطلق على األشياء أكثر مما هو هوية متأصلة فيها أو جوهر مالزم ومحايث 
ليس المقدس صفة تملكها األشياء في حد ذاتها بل هو عطية سرية متى "للكائنات واألشياء، ولهذا 

 .5فاضت على األشياء أو الكائنات أصبغت عليها تلك الصفة
بما أن صفة القداسة مضافة إلى األشياء، فإن ذلك ال يعني التعامل معها بالطريقة نفسها بل و 

بمجرد إضفاء صفة القداسة عليها يتغير التعامل معها، فال يمكن التعامل بحرية وبحياد معها نتيجة 
. من الخوف لما يبعث المقدس من مشاعر الرهبة والهلع أو االنجذاب في النفوس، وهو المالذ واألمان

كان لطي ": "الكلبي"وفي هذا السياق، يقول . وكانت العرب قبل االسالم ترى هذا االعتقاد في اآللهة
وكانوا يعبدونه . أسود كأنه تمثال إنسان...صنم يقال له الفلس، وكان له أنفا أحمرا في وسط جبلهم 

واستمر هذا التصور مع القرآن .  6...ُويهدون له ويعترون عنده عتائرهم، وال يأتيه خائف إاَل أمن عنده
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ِمْن  ُجوٍع َوآََمنَُهمْ ِمْن  الَِّذي أَْطَعَمُهمْ  اْلبَْيتِ هََذا  فَْليَْعبُُدوا َربَّ  : ))فاهلل هو الحامي للحرم في قوله تعالى

 .1(( َخْوفٍ 
وال يفترض بالدنيوي الدخول في ألفة مع المقدس خوفا من عدوى المقدس، فيصبح محضورا  

وفا  بالمخاطر، وفي الوقت نفسه يتعين حماية المقدس من كل اعتداء دنيوي واحٌد يكفي لطرد بركة محف
: اآللهة، مما يستوجب وضع حواجز عازلة تفصل بين القطبين وفي هذا الصدد، يقول دوركايم

 ولعل هذا التقارب. 2"يستحيل على هذين النوعين أن يتقاربا ويحتفظ كل منهما بطبيعته الخاصة"
حالة الحرام يمكنها أن تكون مالزمة لشيء "والتداخل يطرح مفهوما جديدا، وهو مفهوم المحرم ألن 

ويمكن فرضها بالعمل التعسفي من قبل سلطة عليا وأخيرا يمكن اكتسابها من خالل االتصال بشيء أو 
ويلتصق . محميفالمقدس هو الحرام ولذلك يقال بيت اهلل الحرام، والحرام هو الفضاء ال. 3شخص محرم

ويسهم المقدس في . بمفهوم الطهارة أيضا، ألن المقدس أداة للتطهير، وهو عكس الدنس والمدنس
احتفاالت التطهر التي تحرر ذوي الفقيد، في "أن " كايوا"ويالحظ . الطهارة وتخليص الناس من الدنس

نما تطبع أيضا اللحظة التي يكون فيها الميت قد تحول من قوة شريرة  آخر الحداد من رجسهم، وا 
ولهذا رسخت الثقافة اإلسالمية  .4"ومخيفة إلى روح كريمة ومكرمة، بعد تطهيرها والصالة عليها

الصالة على الميت فهي ذات وظائف تطهيرية تنقل جسد الميت من الدنس إلى الطهارة، وتوصف 
يِهْم بَِها ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهمْ : ))قال تعالى. الزكاة أيضا بالطهارة في اإلسالم ((...َصَدقَةً تُطَهُِّرهُْم َوتَُزكِّ

5 .
وتعود هذه التصورات من الناحية األنثروبولوجية إلى عادات بدائية تقيم تعاويذ االحتماء من رجس 

وقد تتصل الدناسة بكل ما  الميت أو الوقاية من المصائب التي قد يجلبها، ولذلك ينصح بعدم لمسه
ما يشارك في انقالب النظام الطبيعي أو "ك يمكن وصف المدنس بكل هو خارج عن النظام، ولذل

النظام االجتماعي، عن هذين النظامين متمازجان بقوة في حياة البدائي ويكون مدنسا كل ما يمنح 
وهكذا تتضح  .6"الجماعة من اإلنعام على كل أفرادها بحياة هادئة بال مشاكل فردية، بال مفاجئة

     .                                                                لتداولي للمقدس في تداخله بالمدنس على وجه الخصوصصعوبة محاصرة الحقل ا

وكخالصة لما تقدم يمكننا اعتبار المقدس من المصطلحات األكثر تعقيدا، لذا يتوجب علينا     
ظام ثقافي مغاير لنظام ثقافتنا العربية تالفي القيام بإسقاطات اصطالحية وابستمولوجية مرتبطة بن

اإلسالمية لذا ارتأت مجموعة من الباحثين من علماء االجتماع، األديان األنثروبولوجية أن توجه 
بحوثها باتجاه تمظهرات أو تجليات وانعكاسات المقدس على ذات المؤمن به بدال من الخوض في 

 . 7متاهات المصطلح
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 :بيةالمقدس في الثقافة الغر / 0-1
أن مفهوم المقدس أثار اهتماما " الرحمن موساوي"يرى الباحث األنثروبولوجي الجزائري عبد     

لدى الباحثين الغربيين منذ أواخر القرن التاسع عشر، وذلك عندما اتصل العالم الغربي المتحضر 
أنه على الشعوب إذا  بالشعوب المتخلفة، إذ تكونت لديهم واعتمادا على النظرية التطورية الرائجة آنذاك

أرادت أن تتطور أن تثور على موروثها الثقافي القائم باألساس على المعتقدات الدينية ذات الصبغة 
األسطورية، أو ذات الطابع البدائي، وبأن شعورهم الجماعي لم يتشكل دينيا فما زالوا تحت وطأة هذا 

1الفكر الوضعيالنمط من التفكير وبذلك تعوزهم تلك المرحلة للمرور إلى 
.  

فيما يخص العقائد البدائية التي الحظ   Codrington "كودرينغتون"بين موساوي اعتمادا على آراء 
وهذا األخير . رمزا للمقدس Totem"الطوطم"أنها تقوم على التمييز بين المقدس والمدنس فأصبح بذلك 

كل أفراد القبيلة فالطوطم إذن هو  يمثل قوة خفية مبهمة وهذه القوة ليست حكرا على أحد منهم بل عند
  "المانا"رمز أو شعار للجماعة وهو تجلي لإلله الطوطمي والرمز الحسي لحقيقة روحية وهي 

Mana تلك المادة األولية التي نشأت منها الكائنات المتنوعة ولذلك عبدتها وقدستها " دوركايم"وهي عند
ن واآللهة واختالف مراتبها ودرجاتها ليست إال إن األرواح والشياطي. الديانات في جميع العصور

" المانا"الطوطم يعبر عن جوهر المقدس ويعتبر " مارسيل موس"أشكاال  تجسيدية لهذه الطاقة، وعند 
 . 2تلك القوة التي تمنح القوة والقيمة الدينية السحرية واالجتماعية لألشخاص واألشياء

بأنه ما كان قائما في الوجود إله أو آلهة " لجودةمحمد ا"من خالل هذا يظهر تعريف الدين عند 
ال يكون مستغرقا ومستوعبا لتعداد األديان وأشكال العبادات، كما أن الطقوس المتنوعة والمالزمة 
لألديان ليست كفيلة بمفردها بتحديدها تحديدا متكامال، ألنها تغفل عن الصلة الوثيقة بين البعد المتمثل 

 . 3ئم على اإليمان واالعتقادفي الطقوس والبعد القا
اختصر علم االجتماع الدوركايمي المقدس في تموضعه االجتماعي وعرف الديني       

فالمقدس هو . بالمقدس وجعله متعارضا مع المدنس، فدوركايم جعل من المفهومين المتضادين جدليا
ني وبلغة الفالسفة المقدس الحقيقة المطلقة والمدنس هو عالم كل ما فيه متسخ ومفارق للعالم الربا

ليس في تاريخ الفكر البشري : " جوهرا والمدنس عرضا، يوضح دوركايم هذا التقابل بشكل جلي فيقول
، غير أن "مثل آخر على مقولتين تتقابالن تقابال تاما  فالمقدس والمدنس أشبه بجنسين مختلفين

مقدس والمدنس وتعريف المقدس دراسات دوركايم جاءت لتخفف من وطأة التعارض القائم بين ال
بالديني لم يلقى تجاوبا عند الباحثين ألنه ال يأخذ بعين االعتبار الفروقات العمودية الحاصلة بين 
الديانات السماوية ووظفت الكتاب كواسطة بين المؤمن وبين كل ما يحيط به وبين الديانات األولية، 
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صوصا عندما ما يتعلق األمر بالديانات الكتابية أما االعتراض الثاني في إغفال الفروق األفقية خ
الثالث اليهودية المسيحية االسالم، ويعود هذا اإلغفال إلى العالقة بين المقدس والديني وتعميماتها 

 .  1على جميع الديانات الثالث بحجة أنها ديانات كتابية
ه الفيلسوف األلماني        وما يواجه الباحثين هو إيجاد مصطلحات التعبير في لغات أخرى، حيث نب

إلى ضرورة التمييز بين المقدس والقداسة، فالمقدس في نظره عالقة بين ذوات وأشياء E.Kant " كانط. إ"
أما . 2وموضوعات، أما القداسة فهي عالقة بين ذوات، ويتجلى ذلك في الذات اإللهية وذوات المؤمنين

فهو يرجع نشأة الديانات  Hiérophanie" التحلي القدسي"فلديه فكرة أخرى وهي   M.Elliad" مرسيا إلياد"
البدائية والسماوية إلى تراكمية التجلي القدسي، وهذا التجلي يظهر مثال في الجماد أو النباتات ومثال 
على ذلك في المسيحية يظهر ذلك في تجسيد اهلل في المسيح وبأن كل شيء قابل ألن يكون مقدسا 

إن كل شيء تعامل ": "مرسيا إلياد"يقول . كلها منخرطة ضمن فضاء المقدسفالزمان والمكان والجماد 
يتجلى أو يحل في جميع " إلياد"إن المقدس حسب . 3"معه اإلنسان وأحبه يمكن أن يصبح تجليا قدسيا

أشكال المكان والزمان التي يرتبط بها اإلنسان سواء بشكل مباشر أو رمزي فهو يتجلى في ارتفاع 
مثلما أصبح باإلمكان ...القمر ونمط العمران وفي ارتفاع السماء وسيولة األنهارالجبل وهندسة 

عبورهذه التمظهرات المقدسة للعيش في زمن اآللهة أو الزمن األول، بفضل الفعل الطقوسي فعل 
الدراسات داخل   X.Tille"غزافييه تيل"وبذلك يكون إلياد قد أغنى كما يقول (. األسطورة)الَحكي القدسي 

جال المقدس بمفهوم التجلي الذي سمح بتجاوز الثنائيات التعارضية، ومن ثم إعالن أشكال التواصل م
 .  4القائمة بين المقدس والدنيوي

 المقدس في الثقافة العربية اإلسالمية/ 0-0
كيف يمكن تعريف المقدس في الثقافة العربية اإلسالمية وكيف يمكن لهذه الثقافة أن        
صها ومقوماتها في ظل التعارضات القائمة حول تحديد مفهوم المقدس والكيفية التي تتدخل بنصو 

يتمفصل بها الديني والمقدس، هذه أسئلة سنحاول اإلجابة عنها من خالل تتبع النصوص الدينية، ثم 
 .رؤية بعض مفكري اإلسالم والباحثين الذين اشتغلوا على المقدس في الثقافة العربية اإلسالمية

في القرآن الكريم نجد تواترها عشر مرات، ولم ترد في صيغة الفعل إال ( قدس)ودة إلى مادة بالع
5((َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدُِّس لَكَ : ))مرة واحدة في قوله تعالى

ووردت بقية االستعماالت في صيغ  .
لَهُ ُروُح : ))كقوله تعالى". بروح الُقُدس"وأربعة منها تشير إلى المالك جبريل، وتسميته  .المشتق قُْل نَزَّ

: وورد استعماله لإلحالة على اهلل القدوس في مناسبتين في قوله تعالى. 6((اْلقُُدِس ِمْن َربَِّك بِاْلَحقِّ 
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هَ إاِلَّ هَُو اْلَملُِك اْلقُدُّوسُ ))
ُ الَِّذي اَل إِلََٰ ثالث ونجده ورد . في اآلية األولى من سورة الجمعة 1((ُهَو هللاَّ

يَا قَْوِم اْدُخلُوا اأْلَْرَض اْلُمقَدََّسةَ الَّتِي : ))في قوله تعالى. مرات للداللة على المكان الطاهر والمقدس

ُ لَُكمْ  ، وهكذا يتسع مفهوم المقدس في القرآن رغم ندرته لكل العوالم، ليشمل اهلل والمالئكة ((َكتََب هللاَّ
 .واألرض بتفاصيلها

ء اهلل الحسنى اختص به ويفيد الطهارة والتعظيم، ومن القرائن على ذلك والمقدس اسم من أسما
التقديس هو التطهير والتعظيم ومنه : "أن اإلمام الطبري في تفسيره لآلية الثالثين من سورة البقرة يقول

دُس نق"و... طهارة له وتعظيم" قدوس: "تنزيه اهلل، وبقولهم" سبوح"، يعني بقولهم "سبوٌح وقدوٌس : "قولهم
فالمقدس مقترن بالطاهر . 2"أي ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من كل األدناس" لك

والمتعالي البعيد عن الدنس واهلل وحده الجدير بالقداسة دون سواه، ألنه اختص بمقام الربوبية التي 
 .      تستوجب التقديس

فهو " المدنس"يء طاهر، أما في الثقافة العربية اإلسالمية على كل ش" مقدس"وتحيل لفظة 
ْجَس أَْهَل اْلبَْيِت َويُطَهَِّرُكْم : ))قال تعالى. النجس الحقير والرجس إِنََّما يُِريُد هللاُ لِيُْذِهَب َعْنُكُم الرِّ

ويحيل على الدنيء، الذي يميل إلى الدنيا من الدناءة، أو الدنو أو القرب من الدنيوي الذي . 3((تَْطِهيراً 
إحياء علوم "في كتابه " أبو حامد الغزالي"جاز والتحقيق أي الزوال واالنتهاء، وهو ما أكده يوحي باالن

مقدما فرضية تسمح بتبيان الفواصل النظرية بين الحالل والحرام، ترتكز على ما يسميه الحالل " الدين
 . المطلق والحرام المحض

للتحريم في عينه، وانحل عن  فالحالل المطلق هو ما كان خاليا بذاته من الصفات الموجبة
أسبابه ما تطرق إليه تحريم أو كراهية، من مثل الماء الذي يأخذه اإلنسان عن المطر، أما الحرام 

 . 4المحض فانه ما يحمل صفة محرمة ال يشك فيها من مثل نجاسة البول
داخل  Sainteté، عن القداسة Sacréإلى ضرورة تمييز المقدس  Chelhod" جوزيف شلهود"يدعو 

الثقافة العربية اإلسالمية، على اعتبار أن المقدس مغاير للدين، إذا اعتبرنا المقدس يشير إلى كل من 
بناء على .   Purté نجد أن الدين موجه نحو القداسة بما هي طهارة L’inpur" المدنس"و  Le Pur"الطاهر"

مما يدل حسب رأيه  .5حور حول اهللهذا التمييز نجد اإلسالم قد عقلن المقدس السابق عليه وجعله يتم
على أن القداسة هجرت األرض ألنها أضحت مرتبطة باهلل بخالف بعض المقدسات التي نزلت من 
السماء مثل القرآن، فهو ينفي وجود القداسة على األرض، وبما أن فكرة التجلي اإللهي مرتبطة 

محمد "قة على األرض، وهو ما أشار إليه بالقداسة فالقرآن الكريم يعتبر تجلي للحقيقة اإللهية المطل
الكالم المقدس الذي يقرأ ويرتل، وما لم يكن بوسع اإلنسان أن يأتي بمثله، إنه : " في قوله" الجوة

اإلعجاز والمعجزة وهو ما يمنع محاكاته ألنه كالم اهلل، وبهذا االعتبار يرتبط المقدس بالحقيقة المقدسة 
                                                           

1
  .00:سورة احلشر، اآلية(

2
  . 048 -049ص،  ، ص1، امجملد0331بريوت، ، 1ط، دار الفكر للقباعة والنشر، جامع البيان عن تأويل آي القرآنابن جرير القربي، ( 

3
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وبما أن القرآن الكريم هو كالم اهلل القدوس فإن " . الحقيقة المقدسةبمعنى أن النص الديني هو موضع 
ل  )):َقْوله َعزَّ َوَجلَّ قراءته تجلب منافع ومميزات كثيرة وخاصة وهي الصحة والراحة النفسية في َ  َونُنَزِّ

َلة ورحمة الِمْن الضَّ و ِمْن اْلَجْهل ُهَو ِشَفاء ُيْسَتْشَفى ِبِه  ((ِمْن اْلقُْرآن َما ُهَو ِشفَاء َوَرْحَمة لِْلُمْؤِمنِينَ 
فالقرآن يشفي من  .انحرافمن شك ونفاق، وشرك و  ،للمؤمنين، أي يذهب ما في القلوب من أمراض

والذي ال مثيل له . وهو أيضا  رحمة، يحصل فيها اإليمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه. ذلك كله
 . 1انيهأن كسب األجر من اهلل لكل من يقرأه ويتدبر مع

 Sacré Pur" مقدس طاهر"إن تحويل القداسة إلى مجال مفارق سمح لـ شلهود بالحديث عن 

أو ما يحتضن نفسا إالهيا  Le Devinالتي تعني اإللهي " الحرام"بوصفه ما يقابل في اللغة العربية لفظة 
مثلما تشير . Souilléفي تعارضه الكامل مع ما هو نجس  Saintتحيل لفظة الحرام إلى ما هو قداسي . 2

كليا  أو جزئيا ، وبذلك فإنها تصبح المقولة األساسية المعبرة والمجسدة في . Interditهو ممنوع  إلى ما
  3.نفس الوقت للمقدس اإلسالمي، سواء من حيث ازدواجية الداللة أو من حيث غموضه

يتمظهر في شكلين  يمكننا أن نؤكد أن المقدس في الثقافة العربية اإلسالمية: "يقول شلهود
، إنها عناصره األساسية على اعتبار أن الطاهر (الخبيث)والدنس ( الطيب)متعارضين هما الطاهر، 

كما . الديني، بينما الدنس سيكون على صلة بالمجال الدنيوي المدنس–سيكون على صلة بالسماوي 
لمجال األرضي أو الدنيوي بينما فاألول ينظم العالقة با L’illicite والحرام   Le Liciteيحضر الحالل 

 .4الثاني ينظم العالقة بالمجال السماوي
قد أسس حول مقولة الحرام المزدوجة الداللة لبنية المقدس، " شلهود"في هذا السياق نجد أن 

فبدالالتها على الطهارة أو القداسة تحيل على ما ينظم العالقة بين المقدس وما يعارضه مجسدا فيما 
ن مقولة المقدس االزدواجية والبناء الداخلي للكيفية التي يظهر بها اإلسالم مقولة المقدس الحرم أكثر م

إن فكرة المقدس اإلسالمي بوصفها تدور حول مقولة الحرام المزدوجة " "شلهود. ج"بهذه الكيفية يعلن 
الممنوع  تحيل الداللة فبداللتها على الطهارة أو القداسة تحيل على المقدس الطاهر، وبداللتها على 

على ما يعارض المقدس مجسدا في ما هو دنيوي أو مدنس، وبذلك تعكس مقولة الحرام أكثر من 
 .5مقولة وهنا نلمس االزدواجية والبناء الداخلي للكيفية التي يضع بها اإلسالم مقولة المقدس

ا شلهود، ينطلق من نفس االزدواجية التي أرساه M.Chebel" مالك شبل"في السياق ذاته نجد 
( اإلحرام والحرم)وعلى التقديس ( المحرم)حول مفهوم لفظ الحرام من حيث أنها تحيل على الممنوع 

واإلحرام، فالتطهر يتشكل بشكل جلي على مستوى  Purification" التطهر"ليوزعها إلى حدين هما 
ر سواء في مستواه الفرائض والمعامالت وتجسده مقولة الحالل، ذلك أن هذا األخير يقوم على التطه

أو في مستواه الروحي الذي يعني التطهر مما ليس . األولي الذي قد يتعلق بما نتناوله من طعام طيب
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الذي يستهدف رفع النجاسة         ( الممنوع)أما اإلحرام فيتجسد في مقولة االمتناع أو المحرم . اهلل
La   Souillure 1رى من مثل نجاسة النفس والسلوكسواء في أشكالها الصغرى الجسدية أو الكب  . 

إن المقدس أشمل من الحرام بما تحمله اللفظة من ازدواج وغموض داخل الثقافة العربية        
على اعتبار أن الحرام بما هو حرام وممنوع واحترام وتقديس ال يحيل سوى إلى بعد واحد . اإلسالمية

ذا كان هو بعد المنع واالحترام، بينما يغفل بعد االختر  اق واالنتهاك الذي يالزم المقدس اإلسالمي، وا 
فعل االنتهاك يسهل الكشف عنه داخل مجال المقدس من حيث هو ما يتصل بالطاهر والدنس، فان 

ال يشير في الثقافة العربية اإلسالمية إلى الطهارة فقط، بل يدل أيضا على  Saintetéمجال القداسة 
هرت وتأسست القداسة الصوفية بشكليها الفلسفي والشعبي سواء البركة وداخل مجال هذه الداللة ظ

بالشرق أو الغرب ومن هنا يبرز غنى وتعقد المقدس اإلسالمي في تعدديته الداللية من جهة إحاالته 
المختلفة على جهات متعددة، األمر الذي يجعله أكثر شمولية من الحرام، فهو يطلق على اهلل في 

ليعني الطهارة والتنزيه وقد يرتبط بالمؤمن في عموميته في صيغة  صيغة قدوس ومقدس وقداسة،
التقديس ليدل على الصالة والتعظيم والتكبير والتطهير، أو بالمؤمن المحدد في شخص األنبياء والرسل 
وأقطاب الصوفية والوالية في صيغة التقديس أو المقدسين، ليعني أولئك اللذين استطاعوا الجمع بين 

ليدل على من خلق " الروح القدس"اتية والعرضية مثلما قد يطلق على المالئكة في صورة  الطهارة الذ
 .2من طهارة

مما تقدم يتبين لنا أن ميزة المقدس اإلسالمي األولى تكمن في ديناميته وحركيته وكذا      
الدنيوي أمرا ال تراتبيته العمودية واألفقية، األمر الذي يجعل تعريفه وتحديده بالتعارض والتوازي مع 

أما الميزة الثانية فتتمثل في أن هذا المقدس يشمل حقل القداسة، فهو أشمل منها . شرعية تحليلية له
ألنه ال يقتصر بفضل غناه الداللي على الذوات، بل يحيل إلى الزمان والمكان أيضا مما يفضي إلى 

والذي ال يجعله متماهيا ( الطاهر)لهي ميزته الثالثة وهي تداخله الكبير مع الدين، وفي التصاقه باإل
لذا يمكن تعريفه، بأنه حقيقة أو طاقة سارية في . إن المقدس اسم لإللهي لكنه ليس رديفا له. معه

الزمان والمكان والذوات ال يمكن ضبطها في شكلها الملموس داخل النصوص بل يجدر بنا التوجه 
في األشكال الرمزية واللغوية والجسدية أو في نحو المجال الطقوسي الذي يظهر فيه المقدس سواء 

 . أشكاله المادية
         

 اإلسالمي تجليات المقدس/ 0-0
من الخصائص التي يمتاز بها المقدس اإلسالمي إقراره بوجود قدسية في الزمان والمكان      

نور "اقعي، يقول واألشياء أو الجمادات باعتبارهم مظهرا للمقدس الذي يتجلى في العالم المادي الو 
المقدس هو أشمل حقل للقداسة ألنه بثرائه الداللي ال ": "المقدس والمجتمع"في مؤلفه " الدين الزاهي
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) Chebel Malek, L’imaginaire arabo-musulman, Paris, PUF 1894. , p.p 125.129.  
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يقتصر على الذوات، بل يحيل كذلك إلى الزمان والمكان وهذا يؤدي إلى تالحمه وترابطه مع اإللهي 
 . 1"الذي ال يجعله متناهيا معه

ليدل " مكة المكرمة"أو " المسجد الحرام"أو " بيت المقدس"غة كما قد يطلق على المكان في صي
ليعني الحضر والمنع " األشهر الحرم"على فضاء مكاني مقدس، وقد يطلق على الزمان في صيغة 

أو الذوات واألشياء وهو ما يبرز تعددية الدالالت . وكذا االحترام الناتج عن حرمة األوامر اإللهية
بشكل عام، إن المقدس اإلسالمي ليس ( س. د. ق)لفظة المقدس أو جذر  والجهات التي تحال عليها

في . مفارقا مثلما اعتبر ذلك جوزيف شلهود، بل هو متراتب وحاضر في الزمان والمكان والذوات
  2.تراتبية عمودية

وفي هذا السياق نشير إلى أنه من أهم الدالالت الموصولة بالمقدس في المتخيل الديني إبراز 
 .   فة الفاصلة بين اإلنسان الدنيوي واهلل المتعالي الغيبيالمسا

        
 :المكان المقدس/ أ

بين نوعين من المكان الدنيوي والمقدس، إذ يعتبر األخير غير متجانس " مرسيا إلياد"يميز      
ها لهذا األبعاد وأجزائه ممتدة، أما المكان الهندسي فهو متجانس ويمكن قياسه وتركيب أجزائه وتفكيك

السبب له ميزة خاصة تميزه، كما أنه ال ينبغي الخلط بين المكان الدنيوي والمكان الهندسي، فالمكان 
الدنيوي هو الخاضع للخبرة أو هو المكان الذي يعيش فيه اإلنسان الغير ديني، وهو اإلنسان الذي 

3رفض القدسية ويعتبر الوجود وجودا دنيويا فقط
.     

فمنها ما هو طبيعي كاألنهار . ة في النصوص الدينية التأسيسية المتنوعةإن األمكنة المقدس
أضاف . ومنها ما هو في األصل منجزات بشرية كالهيكل، وخيمة الرب والكنيسة والكعبة والجامع

في  ىعليها اإلنسان سمة إلهية برد وجودها إلى إرادة اهلل وبخلق عالقات بينها وبين األمكنة األخر 
تقديس اإلنسان اآلبار والمياه مثل بئر زمزم ونهر : ومنها. وهو ما منحها صفة القداسة عالم السماء،

وقدس األشياء نتيجة خوفه . 4وعبدها...وقدم أحسن ما يملك من قرابين كاألوالد ... النيل وعين موسى
جده فيها أو منها وهي تعد بالنسبة إليه رمزا من رموز المجهول، أو لشعوره بأنها تفوقه قوة أو لسحر و 

لشعور بالراحة في حرمها أو طمأنينة أو نعيم وخيرات أصابته ، فالمقدس بهذا المعنى قوة خفية 
 . 5غامضة مجهولة تتجلى في األشياء والموجودات والكائنات

لقد أعطى القرآن الكريم والسنة الشريفة خصوصية المقدس لبعض األماكن، يقول ابن      
أن اهلل سبحانه وتعالى فضل من األرض بقاعا اختصها بتشريفه وجعلها اعلم : "خلدون منوها بها
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وكانت المساجد الثالثة هي أفضل بقاع ... مواطن لعبادته ليضاعف فيها الثواب وينمي بها األجور
 . 1األرض حسب ما ثبت في الصحيحين وهي مكة والمدينة وبيت المقدس

هر مبارك، وقسم يفتقر إلى تلك الطاقة الروحية وقد عمد اإلسالم إلى تقسيم المكان، إلى قسم طا
يرى أن المكان المقدس غير متجانس فهو يتوق للعيش داخله ليتشبع " إلياد.م"فاإلنسان الديني حسب 

 .2من قدسيته دون أن يتخلى عن فضائه الموضوعي الطبيعي
اإللهي الذي يفيض  إن قدسية المكان في الثقافة اإلسالمية تعود بالدرجة األولى إلى التجلي    

على المكان إشعاعا روحيا وهو ما أشار إليه بعض الباحثين أمثال الباحث شلهود في حصرهم 
، في حين أنهم أغفلوا فضاء آخر له فعاليته "بيت المقدس"و" مكة"لألماكن المقدسة اإلسالمية من قبيل 

فِي بُيُوتٍ  )):الم من قوله تعالىالذي يستمد قدسيته من طهارة األرض في اإلس" المسجد"الروحية منها 

ُ أَْن تُْرفََع َويُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ يَُسبُِّح لَهُ فِيَها بِاْلُغُدوِّ َواآْلَصالِ  3((أَِذَن هللاَّ
وقد ذكر اهلل تعالى الوادي  .

المقدس طوى واألرض المقدسة والوادي المقدس يشير إلى البركة والطهارة، لذلك استوجب خلع النعلين 
في إشارة إلى طقوس الطهارة واختصار رمزي للمكان المقدس، فقد أمر اهلل موسى بخلع نعليه، ليجعل 

والمكان الذي ينعت بالمقدس هو فضاء للحضور .4ستطأه قدماه حيزا  محددا للقداسة من المكان الذي 
حت في عداد مرتبط بتجلي قوى إلهية فيه أو بوجود رفات أض"اإللهي واحتضان السر المقدس، ألنه 

المقدسات بسبب المنزلة التي حظي بها أصحابها لدى أنصارهم مثل أضرحة الصحابة واألولياء 
 . 5"الصالحين

ويفرض المكان المقدس جملة من اللوازم التي تجعله مفصوال عن غيره من األمكنة، وقد عرف 
وعلى تجل مقدس،  كل مكان مقدس ينطوي على تجل مقدس: "المكان المقدس بقوله" مرسيا إلياد"

والمكان  6"وعلى تفجر للقدسي ينتج عنه انفصال إقليم عن محيطه الكوني، فيجعله مختلفا عنه نوعيا
يحظر على اإلنسان دخوله عموما، ألن روحا خفية تجلت فيه "المقدس يتصف بالعزلة عن المدنس و

ز عبادة، كما توضع األماكن يبنى المؤمنون عمما للقوة العليا بيتا يغدو مرك...واتخذته مسكنا لها
ونعت القرآن أن مكة بمقر اآللهة، فهي بيت اهلل الحرام،  .7"المحيطة بالحرم في حماه وتحت رعايته

فالمكان المقدس . 8واهلل هو رب البيت العتيق وقدس عرب الجزيرة الكعبة يحجون اليها ويعتمرون إليها
مقدس محمي وال تطاله الكوارث، ألنه يجسد مركز فضاء للتجلي اإللهي ويسود االعتقاد أن المكان ال

العالم وسَرة األرض ولقربه من الفوق وعالم اآللهة، وكثيرا ما يقع المكان المقدس بالجبل، وهذا أمر 
" غاستون باشالر"في جبل وهذا ما دعا " غار حراء"متواتر في الكتب المقدسة وكذلك في اإلسالم يقع 
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أقل هضبة لمن يستوحي أحالمه من : "فعة توحي باإللهام في     قولهإلى اإلقرار بأن األرض المرت
والمعابد  تولهذا يشيد الناس أمكنة تتصف بالعلو، مثل الكعبة واألهراما 1"الطبيعة، هي ملهمة

 . 2والمساجد، وكثيرا ما تكون في مركز المكان وتتصف باإلطاللة واإلشراف على بقية األماكن
. وله للمكان كان شديد التعلق بمفهوم البركة أكثر من مفهوم المقدسإن النص القرآني في تنا

ليس من المبالغة في شيء إذا ما قلنا أن صفة القداسة من الصفات التي أنشأها الفكر الديني كي 
وفي هذا المجال نشير إلى أن الكثير . يمنح ذلك المكان سلطة روحية ويجمع قلوب الناس ويوحدها

وللسنة " قم"و" كربالء"هي من نسج الواقع التاريخي فللشيعة مدائن مقدسة مثل  من األمكنة المقدسة
، وكل واحدة منها تستمد قداستها من اللحظة التاريخية كإقامة الرسول "المدينة المنورة"مدن مقدسة مثل 

 مدينة" قم "كـ "صلى اهلل عليه وسلم، في المدينة أو لمنزلتها الروحية في نفوس أصحاب المذهب 
 . الحوزة بالنسبة إلى الشيعة فالمقدس صفة متصلة بالحدث الذي وقع في ذلك المكان في زمن سحيـق

الصوفية في تراث الثقافات اإلسالمية وكان  تإال أنه برز مقدس أخر شكلته جملة  االعتقادا
ذ يكفي حضور ، إ"أضرحة األولياء"التي تحوي " الزوايا"للمخيال الشعبي إسهاما في بلورة مالمحه إنها 

الولي الصالح في مكان ما لتزيد قداسته وعظمته من طرف الناس ويصبح بعد وفاته مزارا يتطلب 
وطقوس خاصة ولتكون الحرمة لكل ما يحيط به . 3، للتقرب منه"حسن النية"الطهارة الروحية والجسدية 
ذا أصبح الضريح حصنا يحرم على الزائر تدنيسها وانتهاك حرمتها، وبه...من منابع، أحجار، أشجار

في أي موضع يجعله " الولي"ومأوى لكل من يلجأ إليه ويحرم التعرض له، كما أشرنا سابقا إن حضور 
قصة توضح هذا األمر " ابن مريم"مكانا حامال لقوى تطهيرية استشفائية، في هذا الصدد يروي لنا 

تل صغير " عقبة"مل، فطلع بها كان لسيدي حمزة بن أحمد المغراوي فرسا وكانت حا: " بجالء يقول
 . 4فأتعبها، فنزل عنها و خلى سبيلها

مكانا مقدسا ومباركا  -أن الفرس نطقت فيه محدثة الشيخ -فأصبح ذلك المكان الذي قيل 
 ".وتربته تستعمل في الشفاء من بعض العلل

إن إضفاء صفة القداسة على بعض األمكنة يدل على أن التصوف قد اخترق مفهوم      
وأصبح الولي وحتى " الضريح"األماكن المقدسة واستحدث االحترام واإلجالل والتقدير للمكان المسمى 

فهو وما حوله . الضريح يحمي ويدافع عن المظلوم وينتقم من مدنسه ويمنح بركته لمن يقدسه ويحترمه
اكن الدينية في المعتقد الشعبي مكان مقدس ذا بعد روحي مهيب ال يختلف في قداسته عن بعض األم

كما تحتوى على مظاهر الحتفاء الناس باألمكنة . األخرى وربما يتجاوزها أحيانا في الاَلوعي الجمعي
 ".  المكان"و" الحدث"حيث عمد اإلنسان إلى تخليد تلك األحداث المتخيلة بأن َقرن بين 
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 :المقدس الزمان/ب

فيما تعلق " مرسيا إلياد"سياق أوضح ال يمكن لإلنسان أن يعيش خارج دائرة الزمن، وفي هذا ال  
نما قسمين من الزمن  المقدسبالزمان  أن اإلنسان الديني ال يخطر بباله إطالقا وجود زمن واحد وا 

 . ، فهي حتمية يفرضها التقسيم االنشطاري للكـون"دنيوي"و" مقدس"
الدينية  الزمن الديني يمكن للمؤمن أن يسترجعه ويستعيده وذلك بواسطة الشعائر والطقوس

والزمن القدسي تعبير عن األحداث العظيمة التي عرفها العالم عبر تاريخ البشرية الطويل فكل زمن له 
 .1حدث وداللة

أو الدنيوي، وكان العرب قبل اإلسالم يقسمون " المقدس والعادي"وبذلك ينفصل الزمن إلى 
في المنمق أن " ابن حبيب"ذكر  الشهر إلى أشهر عادية وأشهر حرم، وكانوا يعظمون أشهر الحج، فقد

قريش وغيرها عند العرب ال يحضرون سوق المجاز إال محرمين بالحج وكانوا يعظمون أن يأتوا :"
نما سمي  لما صنع " الفجار"بشيء من المحارم أو يغيروا البعض على البعض، ألنها أشهر ُحرم، وا 

وم الجمعة عند المسلمين، والسبت عند ومن األيام ما هو أكثر قداسة من غيره كي. 2"فيه من الفجور
وتحضي أيام األعياد برمزية المقدس، ويوم العيد لدى الحضارات البدائية . اليهود والحد لدى النصارى

أشهرا أو أسابيع تتخللها فترات استراحة تمتد ما بين أربعة أو خمسة أيام ويختم بممارسات طقسية 
ينتهي العيد بفحش ليلي وسط عربدة مجنونة : "يه كايواوفي هذا السياق يقول روج. للجنس الجماعي

وهذه الطقوس تجعل من المناسبة تعتبر . 3"تعج بالصخب والحركة اللذين يتحوالن إلى رقصة الموقع
عن أوج الحياة، بأنه يدخل قطيعة على اليومي والرتيب واإلغراق في قضاء الحاجات الملحة، وأشار 

داث تعارض بين الحماس وتفجير وتفريغ للطاقة الحيوية وتكرار يومي إلى دور العيد في إح" دوركايم"
عالما آخرا  للفرد الذي يشعر في أثنائه بقوة تتخطاه وتنتقل به من حالة إلى "لالنشغاالت، ولهذا يمثل 

ويصدق األمر نفسه على األعياد الدينية وما يرافقها من فرح وقلق ألنه يسبق بأيام أو شهر . 4"حالة
 .وم، فضال عن أداء الصالة وما يصاحبها من خشوع ومثول في حضرة اإللهي والغيبيمن الص

إن دراسة الزمن وعالقته بالمقدس في النصوص الدينية تعيدنا إلى فضاءات غير دنيوية      
لى أحداث رئيسية في حياة المؤمنين حينا آلخر، ففي ما يتعلق بالجانب األول، فإن الزمن  حينا وا 

موصوال بعالم العيب أو بعالم المفقود السيما ما امتاز بالهدوء والدعة مثل الجنة، إذ  المقدس يضل
ففي . 5"ونفي النقص عن جميع الكائنات وهو نقيض الزمن الدنيوي" زمن االكتمال"يمثل ذلك الزمن 

ل حنين اإلنسان إلى بدايات األزمنة المفقودة تعبير عن المرغوب فيه زمن اآللهة، أما فيما يتص
قامة مناسك الحج واألعيا حياء ذكرى األئمة،  دبالجانب الثاني، فإن الطقس عبادة وصالة وا  الدينية وا 
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ألن لدية شعورا قويا لما ... إشباعا روحيا"واستعادة لزمن انقضى وذلك ألن في ممارسة تلك الطقوس 
 . 1"ي حضرتهموبأنه يعيش ف...سبق لآللهة واألنبياء والسلف الصالح والبطال أن نهضوا به 

إن المؤمن دائم الرغبة في محاكاة األفعال النموذج التي وَلت وانقضت بمجرد تغيير األزمنة، 
وفي هذا المجال يكون الطقس يكون الطقس وسيلة لمحو الفواصل الزمنية وأداته المثلى للحلول في 

المقدس مفقود غائب، زمن : اللحظة المرغوب فيها، ومن شأن هذا األمر أن يخلق مفاضلة بين زمنين
2وزمن مدنس موجود

.  

إن الحاج في اإلسالم عند طوافه بالبيت العتيق يسترجع لحظة متصرفة لحظة هرولت فيها 
هاجر زوجة النبي إبراهيم الخليل، بحثا عن الماء كي تبعث في ابنها الحياة، أما لباسه لثوب ال مخيط 

                              هيةففيه إعداد للقاء المرغوب فيه بالذات اإلل  فيه
مقدس ألن فيه نزل القرآن الكريم، وشهر " شهر رمضان"في الثقافة اإلسالمية نجد أن      

ولد فيه الرسول الكريم محمد صلى اهلل عليه وسلم، وغيرها من األشهر كل هذه األزمنة " ربيع الثاني"
بأن الزمن " إلياد. م"يرى . 3يقابلها أزمنة تاريخيةفي التاريخ الديني للمسلمين والتي " لها دالالتها

الموضوعي هو الزمن التاريخي، إذا مر فانه يعود لينتهي بانتهاء فترته وذلك عكس الزمن الديني فهو 
 .  4يتحرك دائريا

إن المراحل التي يمر بها الصوفي في رحلته وارتقائه كما سبق وأن ذكرنا تفرض عليه تخطي 
فيزيائي والدخول في الزمن المقدس، وهو زمن خاص ال يدركه الناس، بل الخاصة الزمن الدنيوي ال

لهذا يعمل . منهم فيعتبرونه الزمن األصل واللحظة الخارقة التي تتجلى فيها حقيقة ما بصورة كاملة
أو " العلم"اإلنسان على إدراك هذه الحقيقة من خالل انغماسه في هذا الزمن وهي عند الصوفية، 

فيحاول جاهدا معرفة حقائق العلوم عن طريق اإلدراك القلبي كما وصف ذلك أبو حامد " ةالمعرف"
 .الغزالي

إذا حاولنا تعريف الزمن المقدس، فمن الصعوبة فصله عن الزمن الدنيوي، ألن المؤمن أو     
عجيب أو ال يالحظ الفرق بين الزمانين، بل يالحظ القداسة من خالل الخارق أو ال" اإلنسان"المعتقد 

الكرامة التي تتحكم في الرموز المادية بصفة سريعة ونافذة، فال تتاح له فرصة التحليل والتساؤل، بل 
تسيطر على عقله ومشاعره الدهشة واالنبهار، ألنه ينغمس مباشرة في ممارسة الطقوس الدينية مثال، 

 .وبالتالي يدخل في الزمن مقدس
مان ومفهوم الوقت، فهم يتعاملون مع الوقت على أساس إن المتصوفة ال يفصلون بين مفهوم الز 

حين عالج مشكل القضاء والقدر " اإلسالم في المغرب"ديل إيكلمان في كتابه "، وقد أوضح "الزمان"أنه 
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ونحن ال نركز ". وجان شوفالييه" الزوايا بالمغرب"في كتابه " محمد ظريف"وكذلك  1عند أهالي البجعدية
والزمن ولكنها مجرد إشارة إلى أن الثقافة الشعبية لم تعر اهتماما للفصل على الفرق بين الوقت 

والتحليل، بل كانت تتعامل مع جوهر األشياء، والتجربة الصوفية من خالل ولوجها في الزمن المقدس 
          2تمكنت من االستلهام ثم فرضت نفسها على العالم عن طريق نماذج مختلفة

إلسالم الرسمي مرتبط بأوامر إلهية وضحتها األحاديث النبوية  أما إن الزمن القدسي في ا  
بالنسبة للمخيال الشعبي فقد صنع لنفسه زمانا آخر مقدسا ربطه بحضور الولي وهذا يدل على أن 

ويضعه في مكان مقدس ويحدد له زمنا مقدسا ويجعل " شخص مقدس"المخيال يمكنه أن يحضر 
ن عن الواقع التاريخي ويربطهما بطقوس واحتفاالت معينة في أزمنة الناس ذلك الزمان والمكان بعيدي

 . محددة
إن الزمن الشعبي يشبه الزمن الديني في قابلية االسترجاع، فهو زمن أسطوري ذو بنية      

دائرية ذلك أنه كل منطقة تختار يوما خاصا بها لالحتفال بالولي الذي تبجله وتقدسه بما يعرف في 
وهي " الوعدة"وهي مشتقة من الميالد أو يوم المولد وفي  المغرب العربي بـ " المولد"بـ المشرق العربي 

مشتقة من الفعل وعد أي تعهد بشيء ما أخذ على عاتقه وبما أن هذا الطقس االحتفالي يعاد كل سنة 
 .  3فانه يرجع إلى معنى العودة

" نور الدين طوالبي"ل الباحث إن الزمن الشعبي يعرف من خالل طقوسه واحتفاالته، يقو      
كل تضرع بشري يتمفصل حول المقدس يحمل في طياته صالة دينية، لكن في نفس : "في هذا الصدد 

الذي ادعى ...الوقت مناقضا للدين الرسمي جذريا عندما ال تكون القدرة ملتمسة هي اهلل بل رجال 
يوما " الوعدة"تبين لنا أن اليوم الذي تقام فيه من خالل هذا ي. 4"لنفسه مزايا إلهية في المعتقدات الشعبية

منفردا عن باقي األيام ببركة عظيمة اختص بها لكونه إحياء لذكرى الولي الذي تقدست بروحه األمكنة 
التي ضمت جسده الطاهر وهو يوم مبارك فيه تقدم األطعمة وتنحر الذبائح ويبدأ ذوي العلل التي 

وب ومن خالل هذا تبرز وترتسم مالمح اليوم القدسي في المخيال عجز الطب عن مداواتها وتفرح الكر 
 .الشعبي
 

 : الذات المقدسة/ج
انحصر المقدس اإلسالمي وتمظهر في الزمان والمكان مقارنة مع المخيال الشعبي الذي      

أطلق لنفسه العنان متجاوزا الحدود التي تفصل بين ما هو قدسي وال قدسي في اإلسالم إلى تقديس 
   .فهو يرى بأنها نماذج للخير والحق والعدل وات األشخاص،ذ
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يرفض كل غلو في تعظيم األشخاص مهما سما شأنهم " الدين اإلسالمي الرسمي"ذلك أن 
واإلسالم ينهى عن تعظيم البشر تعظيما يدنو من العبادة، وقد روى عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

ال تقوموا كما تقوم األعاجم بتعظيم : "طقوس التعظيم قائال أنه نهى عن إطرائه، كما نهى عن ممارسة
، كما رفض االسالم فكرة الخضوع واالنحناء أمام العظماء فالعبادة والسجود حق اهلل "بعضها بعضا

وحده ال ينازعه فيه أحد من البشر في التصور اإلسالمي وقرنت عبادة وتقديس البشر لشدة التعلق 
وقالت : ))سين وهو ما جعل اليهود والنصارى ينسبون لـ هلل أبناء، قال تعالىالمفرط باألنبياء والقدي

 . 1((اليهود عزير ابن هللا وقالت النصارى المسيح ابن هللا
في الثقافة اإلسالمية نجد طائفة الشيعة الذين يؤمنون بعقيدة اإلمام المعصوم والمهدي     

االجتماعية التي وصلت حد العصمة والشفاعة  وغيرهم كأشخاص لهم صفاتهم التي تبوئهم مكانتهم
 وغيرها

العناصر  ألن  حارب الدين اإلسالمي الرسمي هذه الظاهرة المتمثلة في تقديس البشر وعبادتهم
وفكرة ، والشريعة ،والنص أو الكلمة ،المؤسسة ، ممثلة في األساسية التي يتشّكل منها اإلسالم الرسمي

ممثال في التصوف الطرقي " الدين الشعبي"، في مقابل بين المؤمن واهللالتوحيد مقرونة بغياب وسطاء 
المرتبط بمشايخهم الذين يعظمونهم ويتبركون بهم ويقدمون لهم النذور والقرابين، وهي تعيد ظاهرة عبادة 
األسالف، وقد ربط الباحثون هذه الظاهرة في الديانات البدائية التي هي تعظيم لألقوياء والملوك 

 . 2ان الذين ألهمهم أتباعهم المعجبون بهم وبعد وفاتهم عظموهم وقدسوهمالشجع
من أشكال الممارسات المرتبطة بالذات المقدسة في التدين الشعبي، نجد تلك المرتبطة      

باألولياء وبوجود بركتهم أي وجود ظاهرة التبرك بهم وزيارتهم فانتشار الزوايا بنوعيها زوايا المرابطين 
فهي وحسب ما يعتقد أفراد المجتمع من األشراف، أي من ساللة آل البيت لطرق الصوفية  وزوايا ا

النبوي الشريف، والظاهرة تمثل مدى ارتباط أفراد المجتمع بالرسول ارتباطا رمزيا وثيقا، فأولياء اهلل هم 
حفظ عهدهم وتولى صفوة عباده توالهم سبحانه وتعالى بعنايته وأكرمهم بنور اإليمان، حفظوا عهد اهلل ف

 .هدايتهم ونصرهم وتولوا القيام بحق عبوديته والدعوة إليه
من هذا المنطلق كان حرص الناس على محبة أولياء اهلل الصالحين واحترامهم واالقتداء بهم     

واالمتثال ألوامرهم والتبرك بهم وطلب شفاعتهم والتأدب بسيرهم لما عرف عنهم من تقوى وصالح 
ليس من الضروري أن يكون " القطب"أن الولي عند جماعة الطرق والذي يطلق عليه اسم إال . ومكانة

 .  من آل البيت نسبا، بل األمر كله يتوقف على التقوى والصالح
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س الكون وهو اإلمام الراعي وهو املقدس املقل، املفارق للمدنس الدنيوي وهو صاحب احلكمة ومنتج يف شخص اإلمام املعصوم، فهو خيرتق نوامي ةيماملعتقد الشيعة اإل 

  ... الكرامات 

  ويعتقد الكثري من الشعوب البدائية والقدمية أن أرواح . ألسالفهم املولىلقبائل العشائر واظهرت عند الشعوب البدائية القدمية، لقوم على لبجيل واحرتام  األسالفعبادة

وال لزال هذه العبادة شائعة  الصنيأمرًا شائًعا يف  األسالف عبادةلقد عبد اليونان القدماء والرومان أسالفهم، وكانت . املولى ميكن أن لتوسل إىل اآلهلة ملباركة أقربائهم األحياء
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، إنما بغرض الحصول على نصيب (أضرحتهم، مقاماتهم)ويهدف الناس من وراء زيارة هؤالء 
ت والدعوات، والبركة كما يعتقد الكثيرين ويفهمونها، ثمرة من البركة التي منحها اهلل إياهم في العبادا

معنوية غيبية من ثمرات العمل الصالح وهي سر إلهي وفيض زاده تعالى، وبها يحقق اهلل ّاآلمال ويدفع 
فالبركة لون من الرحمة والفضل اإللهي والخير الشامل والفائدة . السوء وتفتح بها الخير من فضله

ركة في المعتقد الشعبي تقتصر على األولياء األشراف أو المرابطين عدا عدد قليل واللطف الخفي، والب
 . به من كرامات جعلت الناس يتداولونها فيما بينهم اظهرت بركتهم بما حظو 

وهذان النمطان ذوا . كما أن هناك نمطين من البركة، الشخصية المكتسبة والبركة المتوارثة
. ، التي تمثل في كل من له طاقة وقدرة خارقة للعادة(الكاريزما)فيبر عالقة وثيقة بما عبر عنه ماكس 

والكاريزما الخالصة تخرج عن نطاق الوراثة كدعامة أساسية ألنها في حاجة دائمة إلثبات وجودها 
ال يفقد مكانته وطاعته وطاعة الجماعة واعتقادهم  بدوام إظهار قدرة الشخص المتمتع بها ألتباعه وا 

 .فيه
عموما في المخيال الشعبي معروف بالتقوى والعلم الديني والمعرفة باهلل يلجأ الناس إليه والولي 

 .الخ...لحل المشاكل والتبرك بهدف الشفاء والزواج واإلنجاب 
إذا حق دخول النار على : "ومبدأ البركة معروف في الفكر اإلسالمي قال عنه أبو حامد الغزالي

لى بفضله يقبل فيهم شفاعة األنبياء والصديقين بل شفاعة العلماء طوائف من المؤمنين فان اهلل تعا
والصالحين وكل من له عند اهلل جاه وحسن معاملة، فان له شفاعة في أهله وقرابته وأصدقائه ومعارفه، 

 .   1"فكن حريصا على أن تكتسب لنفسك عندهم رتبة الشفاعة
ى البركة أو لقضاء الحاجات مرتبط بتقديم إن زيارات أفراد المجتمع لمقام األولياء للحصول عل

الصدقة بصرف النظر عن نوعها أو قيمتها فهي مجرد رمز باعتبارها هدية حتى تتم الوصلة أو 
وفي التنزيل يقول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ولعل هذا مؤسس على القاعدة القرآنية الخاصة بمناجاة الرسول  الرابطة

جيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم يا أيها الذين آمنوا إذا نا)) :سبحانه  وتعالى

الصوفية عموما من هذه اآلية سندا لعادة تقديم هدية إلى الشيخ حين زيارته، وقد  اتخذوقد . 2((وأطهر
توسع البعض في هذه القاعدة، حيث جعلوا الهدية والصدقة أساس العالقة مع المشايخ لطلب البركة 

ومن ثم صارت القرابين عادة يلتزم بها التابع للمرابط، تخلق بين الطرفين . لىوالرعاية ورضاء اهلل تعا
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نوعا من التعهد وااللتزام بينه وبين الجماعات االجتماعية تضمن االتصال بالمرابط والتمتع ببركته أو 
 .            1لضمان تحقق طلبات معينة ، وفي حالة تحقق المراد ال بد من تقديم ما ُنذر به

 :ةـاء المقدسـاألشي/ج
أضاف المخيال الشعبي صفة القداسة على كل ما له عالقة بالفضاء المقدس، سواء جدار،     

بئر شجرة، أحجار أو تربة أو ضريح فكلها مقدسة ولها قوة سحرية فعالة في جلب الخير والشفاء ودفع 
. تالمس الفضاء المقدس المكروه، ويطال التقديس أيضا قطع القماش والشموع التي البخور، التي

وهكذا فالتبرك يزكي الزائر ويطهره ويشفيه من مرضه، كما أن األشياء المجاورة لضريح الولي لها 
حرمتها وقداستها الخاصة فال يجوز إطالقا قطعها أو كسر إحدى أغصانها، وحتى الطيور التي 

تواجدا بفضاء الضريح منها  تعشش أو تستظل بها، يحرم صيدها أو إفزاعها، وأكثر أنواع ّاألشجار
((. َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة َزْيتُونٍَة ال َشْرقِيٍَّة َوال َغْربِيَّةٍ : ))باعتبارها وردت في قوله تعالى" الزيتونة"خصوصا 

فهما شجارتان مباركتان ذوات صفات عالجية حيث أن العرب أكرموها، إذ روي عنه صلى " النخلة"و
إنما سماها عماتنا ألنها خلقت من فضلة : "وقال القزويني" ا عماتكم النخلأكرمو: "اهلل عليه وسلم قوله

 . 2"طينة آدم عليه السالم
 : الحيوان المقدس/د

إلى أن الشعوب البدائية قد " إيميل دوركايم"تشير جملة من الدراسات، في مقدمتها بحوث     
التطورية في ذلك داللة واضحة  ربطت بين فكرة المقدس والطوطم الحيواني وقد رأى أصحاب النزعة

مثلث المرحلة الثانية من مراحل نشأة الفكر البشري، فالطوطمية  على أن عبادة اإلنسان للحيوان
Totémisme األرواحية  أعقبت مرحلةAnimisme              .--------------                ---------    -- 

وما  ده إلى النظر إلى العالم الخارجيلقد عمد اإلنسان األول في إطار بحثه عن معنى لذاته ووجو 
يحيط به من مخلوقات وأشياء، فكانت الذات تقصد العالم كي تؤسس معانيها مقاصدها وفي هذا 
السياق لم تعد الحيوانات في تصوره مجرد كائنات تشاركه صفة الحياة، بل أضحت رمزا  له وللجماعة 

فاإلنسان عندما قدس الحيوان (. التابو)محرمات االثنية التي ينتمي، فأحاط الحيوان بالقداسة وبال
بتأليهه حينا  أو باتخاذه قربانا مثاليا للتقرب من اإلله حينا آخر قد عبر عن وجود حاجته إلى تفسير 
منزلته في الوجود، فلئن كانت فكرة المقدس مرتبطة ارتباطا واضحا بالطهارة ورغبة اإلنسان في تعظيم 

. وفي هذا السياق. فه من كل سيء من شأنه أن يمثل خطرا على حياتهاألشياء فإنها مرتبطة بخو 
تتنزل أغلب المواضع المتعلقة بالحيوان في النصوص المقدسة، والتي تذكر في مواضع تقديس اإلنسان 

 .للحيوان ومثال ذلك عبادة بني إسرائيل العجل
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َ لُُحوُمَها َواَل ِدَماُؤَها  لَنْ : )) وفي القرآن الكريم نجد أثرا لهذا المدلول في قوله تعالى يَنَاَل هللاَّ

ناقة نبي "ويحُضر الحيوان المقدس في القرآن بشكل خاص في نموذج  1((. ََ  ِكْن يَنَالُهُ التَّْقَوىَٰ ِمْنُكمْ َولََٰ 
وفي ذلك تشريف وتعظيم لهذا الحيوان كما هي دليل على نبوة " " التي وصفها بـ ناقة اهلل" اهلل صالح

فقد بعثت الناقة من حجرة صماء، فتنبجس الروح من . وما يخالطها من عجيب وغريب النبي صالح
الجماد وكان هذا الخلق مساهم في لجم العنف الذي يتحول في النهاية نحو الضحية على اعتبار 

إنه فجأة يستعيض عن المخلوق الذي أثار سخطه . ينتهي دائما إلى إيجاد ضحية بديلة"العنف 
ومحتوى  ةصفة خاصة له، الجتذاب صواعق  العنف إليه، سوى كونه قابال للتضحيبمخلوق أخر ال 

يقدم القرآن الناقة على إنها مخلوق محل تبجيل، رغم أن المرويات تشير  . 2"في دائرته ويحقق غايته
إلى الشعور الجماعة بالغبن في الماء والكأل منذ ظهور الناقة، فضال عن مضايقة المواشي و 

ومع ناقة صالح، أدى  3.فكبر ذلك عليهم حتى حملوا على عقر الناقة"ي في الجبال اضطرت للرع
األمر بالمخالفين إلى تقبل انتقام اهلل وغضبه فالضحية لم تكبح  العنف، بل أضحت ترفد سيل العنف 
الدنس الذي لم تعد األضحية خلقية بتأدية مهمتها، بل أضحت ترفد العنف الدنس الذي لم يعد في 

 ."4ا احتواؤهوسعه
التي اضطلعت بالعنف المقدس  5وذكر القران نماذج من الطير المقدسة، وهو الطير األبابيل

 .  وهو عنف تطهيري
إن المقدس يحضر في صور متعددة مادية ومعنوية، وال تمثل النماذج التي ذكرناها إال      

فقد عبد اإلنسان األشياء من  .بعض تجلياته، فهو مطلق الحضور واألشياء المقدسة كثيرة ومتنوعة
حجر وشجر، فاآللهة كانت حجارة مثل األصنام، وكثيرا ما أشار القرآن إلى النخل والزيتون وشجرة 

وعبد اإلنسان األفالك كالشمس والقمر . الخلد وكانت العرب تقدس شجرة ذات أنواط ويذبحون تحتها
 .والنجوم

دل داللة واضحة على البنية التي احتضنته ومهما يكن موقع المقدس وتجلياته، فإنه يظل ي
فالتصور . فالتصور اإلسالمي للمقدس يعكس البنية التي انبثق عنها، على الرغم من كينونته وشموليته

اإلسالمي للمقدس رغم اتساعه وشموله، فإنه يترجم الشعائر العربية والعادات المحلية، ولعل بساطة 
عكس عالم البداوة الذي احتضنه، فال وجود اإلكليروس ووساطة المعتقد العربي وروحانيته وحيويته، 

مما يكسبه مرونة وقدرة على التكيف، فبدا الدين اإلسالمي شديد التكيف مع الثقافة السائدة والعادات 
الموجودة، فهذبها وحورها وألغى بعضها، وتسامي بالبعض اآلخر، وقد تأثر بالعقلية البدوية، لذلك يقول 

: ز تدين العربي البدوي بشيء فطري ساذج ومؤثر، فعنده قاعدة ثابتة، قوامها التعالييتمي: "شلحت
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فاأللوهة البعيدة جدا عن المشاغل البشرية اليومية ال تزال في حالة أولى غامضة وشبه شخصية حتى 
        .1"تبعده عن كل عبادة خاصة في المقابل وبموجب هذا الغموض يحاصر الخارق العالم ويحركه

 : الوظيفة االجتماعية للمقدس/0-0
عن معنى تأسيس المقدس، " المقدس البدائي"في كتابه R.Bastide " روجيه باستيد"يتساءل      

؟ أم .إحصاءه، تدجينه استرجاعه، التعامل معه"حيث طرح تساءل مفاده هل أن مؤسسة المقدس تعني 
 ؟".تجسيده...قولبته ضبطه، تنظيمه

لى الغموض لسوف يتضاعف هذا الغموض ألنه من الصعب دائما فصل هذه التساؤالت تدل ع
فإن كل تضرعا  بشريا  يتوجه إلى " الديني"عن المقدس المألوف " البدائي السحري"جانب المقدس 

. المقدس أم يتمحور حوله ليحمل في طياته صالة دينية، لكنه في نفس الوقت مناقضا للدين جذريا
أو التراجع الديني الذي ال " موت اإللهي"ط، حيث يؤكد إضافة إلى ذلك أن فكرة االرتبا" باستيد"طرح 

يدل بالضرورة على موت المقدس، والدليل على ذلك هو تلك التحوالت في الحياة الدينية الغربية، فهو 
يرى في ذلك تعبيرا عن تسوية بين العقالنية، و هذا يدل على أن هناك سعي وراء المقدس المغلق 

 .والمتأنس
عن حاجة نفسية تنظم  E.Mellford Spiro" مولفورد سبيرو.أ"و  J.M.Derkreet" دوركريت. م.ج"يرى 

التوترات الداخلية عن فرد يحن إلى الوجود، فالمقصود مثال هو العمل بصورة جماعة على إعادة توازن 
علق بالجماعات التي العالم النفسي المشوش، لذلك فإننا نجد أن الحاجة إلى المقدس تتجاوز الفرد لتت

تظل تبحث في ماضيها لتحقيق التوازن الذي تحن اليوم إليه وقد أخذ البحث عن الماضي طرقا عدة، 
هي " الهبة"ففي تصور المقدس نظم اإلنسان عالقته االجتماعية بشكل أدى إلى فوارق تراتبية ذلك أن 

ما يملكه بل بما يقدمه من هبة محور تلك العالقات فحصول اإلنسان على االحترام ليس مودة إلى 
والهبة في هذا االتجاه وحده هي التي توجد التراتبية، فتعلي من مكانة الواهب وتقلل من شأن الموهوب 

 .إليه
للقبائل الجبلية التي تسكن الجنوب الشرقي آلسيا خلص  Testar" تستار"في دراسة قام بها     

، والحيوان المتقرب به هو الجاموس، "األضحية"القرابين أو  إلى أن عماد الحياة الدينية لديها هو تقديم
والقوى ما فوق الطبيعية المتقرب إليها هي أرواح األسالف التي تظهر في األشياء والنبات دون 

 .الحيوان العتبارهم الحيوانات عالمة تدل على الدونية والتبعية
قات االجتماعية وخلق التراتبية مما تقدم يتبين لنا مدى تدخل المقدس في تنظيم العال    

المقدس متصور بالنسبة للجماعة  M.Mauss" مارسيل موس: "والتفاضل، في هذا السياق يقول
وأعضائها في كل ما يعلوا بالمجتمع ويؤهله إلى التماسك ويحميه من التشتت   أو التعارض في 

ة وهو ما فتح مجاالت الحياة المصالح، فكل ما هو اجتماعي يتم بشكل حتمي وفق أساليب وطرق ديني
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عل، الذي يتحدد من اإلحيائية واليت يكون ميكننا لبيان الفرق بني املقدس واملتأنس الذي يرج  إىل سلوكات دينية مقابقة ملبادئ األديان التوحيدية مثال، املقدس اهلمجي أو املت 

 . تفرقة بصورة دائمة، إذ غالبا ما لؤدي املمارسة إىل لواف، ديين لنصهر فيه البدعة م  التقليديكما أنه ليس من السهل إقامة هذه ال  ،فيها السحري العامل األساسي



بوظيفة التكامل " دوركايم.إ"االجتماعية لوجود المقدس، وبالتالي تأديته للوظيفة االجتماعية التي سماها 
، ومنها تلك الطقوس 1والتماسك من خالل الطقس الذي ينظم التنافذ     أو العالقات المتبادلة بينها

يطالها التغير االجتماعي أكثر بكثير مما تطاله  التي تمارس في نطاق األوساط الحضرية التي
األرياف،  إذ جد اللجوء إلى الطقس من خالل سلوكات مذهلة مأخوذة من الماضي لنستقي منه نماذج 
قادرة على إعادة توازن النظام الكوني أو الوجود الجديد، فهي ترمز إلى القاسم المشترك بين كل 

ستعمارية، في هذا السياق يعطي علماء االجتماع مثال لألشكال المجتمعات االستعمارية وما بعد اال
الثابتة والمستمرة من الوقائع االجتماعية لصالح االحتماالت األكثر دينامية، كتلك التي تنطلق من 

" دوفينيون"تناول . دراسات تتناول المجتمعات السريعة التغير في مقدمتها مجتمعات العالم الثالث
Devinyon  سيكار"لتحوالت وهي تعبير جديد وثيق الصلة بالموضوع أدخله مسألة ا "sikar  الذي بحث
" عودة"، مما جعله يدعو إلى االهتمام أكثر بأسباب "الوضع االجتماعي والثقافي في الجزائر"موضوع 

مسألة المشاكل االجتماعية " دوفينيون"آثار الماضي في المجتمعات النامية، كما طرح " استمرار"أو 
تي فرضها التغير السريع وهو مفهوم دوركايمي تجدد االهتمام به خالل كتابات الباحثين الغربيين بما ال

 . 2فيهم الفرنسيين
بمحاولة ضبط وترتيب األسباب التي تشكل تطور شعائر االمتالك في " روجيه باستيد"قام      

لقول أن أولها تقليدي يرتكز إما المجتمعات الخاضعة لالستعمار ومجتمعات ما بعد االستعمار، يمكن ا
  على تجسيد اآللهة لكي تتمكن هذه األخيرة من إنجاز مهمتها، إما على النبوة لتخليد رساالت اآللهة

ما أخيرا على الشفاء من األمراض، وعلى هذا األساس يقيم تصنيفا لوظائف الشعائر، وهي وظائف  وا 
ضع لتنوع الدوافع، وتكتسب الشعائر المزيد من األهمية قابلة للتغير منها األدوار االجتماعية التي تخ

توصل إلى أن ممارسة الشعائر كوسيلة لحل صراع القيم، أي . عند المجتمعات الخاضعة لالستعمار
انسالخا ثقافيا " باستيد"إدخال الثقافة اإلفريقية في مجموعة مسيطرة من القيم الغربية وهو ما أسماه 

بعض السلوكات األصلية الثقافية يتم حل صراع التقاطب وبذلك يتكيف المرء  شكليا وأثناء إعادة تقييم
 .3مع ظروف حياتية جديدة دون أن ينكر ذاته كليا

أنه مقابل كل محاولة لالنسالخ الثقافي ردة فعل من انسالخ ثقافي  F.Fanon" فرانس فانون"أكد 
دليل على التعلق الكبير بالمعتقد الديني معاكس، وقد كانت عبادة األجداد األحياء بما فيها من طقوس 

 .وهي تعد من الوسائل الجماعية لمقاومة االستعمار
إذن كلما يزداد توكيد الجماعة على أصالتها الثقافية المحلية، كلما اشتد االنسالخ عما هو 

ت غريب، ومن هنا جاءت الحاجة الملحة لالتصال بالمقدس وحتى لالتحاد معه لحماية الذات من حاال
أنه لو لم يكن للطقس أية " مولفورد سبيرو"وفي هذا السياق يرى . القلق التي يسببها وجود االستعمار
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فعالية في القضاء على الحاالت االجتماعية ممثلة في الفقر، الشقاء المرض، الحرمان، الاَلمساواة، 
ية للطقس في تقليص استمر في الظهور بشكل دوري، وهنا تبرز الوظيفة السيكولوج لما...التهميش

 .  1حاالت القلق اليأس الناتج عن الحالة االجتماعية واالقتصادية التي سببها االستعمار
 :الطقــوس/ 0

بامتياز " كائن طقوسي"أكدت البحوث اإلثنوغرافية والدراسات األنثروبولوجية أن اإلنسان      
. وتعبير علني عما يخالجه من نوازع ترجمة عملية لمعتقداته -في بعد من أبعادها –وأن طقوسه هي 

ذا كان جزء من علماء االجتماع قد عد الممارسة الطقوسية مجرد تمظهر أولي لتدين اإلنسان، فإن  وا 
جزءا آخر يؤكد الصلة الوثيقة بين الديني والطقسي وحاجة اإلنسان الموصلة لهما، رغم األشواط الكبيرة 

 .  ماديةالتي قطعها في درب المدنية والحضارة ال

أن المقدس ال يتشكل عبر عمليات نظرية تجريدية، بل إنه تجربة  R. Gérardجيرار .ر"يرى 
األفراد والجماعات في عالقاتهم المتعددة مع المحيط االجتماعي والطبيعي، تجربة يستدعي خاللها 

 .الناس تاريخهم الواقعي والمتخيل
إن تجربة المقدس ال تظل أبدا خاصة :"في كتابه المقدس Wenenberger " ويننبورجي"يقول 

وذاتية، بل تقتسم من طرف أعضاء الجماعة، وتأخذ شكلها الجمعي بفضل األساطير والطقوس 
مثلما تصبح مؤسسة ومنتظمة في الزمان والمكان بفضل استثمارها للبنيات الرمزية للمخيلة . الدينية

ي يعايش ويمارس بها المقدس ضروريا إلدراك وبسبب ذلك يصبح السؤال عن الكيفيات الت. 2"اإلنسانية
تلك التجربة في أبعادها االجتماعية والتاريخية والرمزية لذلك نجد أن الطقوس تشغل موقعا داخل مجال 
التجلي الرمزي للمقدس والتي تشمل كال من اللغة الرمزية والحكاية الميثية أو األسطورة ثم أنماط اللعب 

أن الطقوس والشعائر واألشكال المقدسة تعد أشكاال ومشاهدا تكرارية " وينبورجي"الطقوسي  ويرى 
وتحيينية أصيلة للحظات السابقة من مثل تبني األعياد والمواسم، في هذا السياق تشكل الطقوس 
الفضاء األمثل لتجسيد مبدأ االنتقال والعبور من الدنيوي إلى القدسي، ومن ثم ممارسة الفعل المؤثر 

 .3االنخراط والمشاركة الناتج عن مبدأ
اهتمت البحوث الدراسات والبحوث األنثروبولوجية بالطقس والطقوس من خالل أبحاث      

وكذلك  Rites de passage  " طقـوس العبـور"كتابـه  في Van Gennep" فان جينيب"عالم األنثروبولوجيا 
في مؤلفها الطقوس   Martine Segalon" مارتن سيغالون"تجلى في كتابات عالمة االجتماع الفرنسية 

الذي حينت من خالله الممارسة الطقسية في زمن لم يعد  Rites et Rituels contemporaine والطقوسيات
. يقيم للروحي وزنا، زمن مادي العقالنية فيه ال محدودة، والنجاعة والبرغماتية ميسم كل فعل بشري فيه

أن الطقوس وحتى االحتفاالت "الممارسة الطقسية، و فكأن المؤلف جاء رد ا على كل من يقر بأقوال
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هي في طريقها إلى الضمور واإلهمال في المجاالت الحضرية الحديثة، حيث تنزع عنها أرضية الحياة 
 .1على حد عبارة كلوكمن" المادية وتشظى المهام واألنشطة كل دور اجتماعي

 : تعريف الطقس/ 0-1
في اللسان ( س.ق.ط)فات المعجمية العربية غياب جذر كشفت العودة إلى أمهات المصن      

في العربية بالمعنى الذي استقر على أيدي علماء " الطقس"العربي ولعل هذا ما يفسر غياب كلمة 
لسان "للخليل، وال في "  معجم العين"فال وجود لها في . األنثروبولوجيا واالثنوغرافيا وعلماء االجتماع

للزبيدي وال في أساس " تاج العروس"البن فارس وال في " اللغة سمقايي"ي البن منظور، وال ف" العرب
فهي محدثة  يوبالتال. وال ضبطو لها أصال اشتقاقيا" طقس"فكلهم لم يعرفوا كلمة . البالغة للزمخشري

مبنى ومعنى في اللسان العربي وغريبة عن حقوقه الداللية، وهو ما يؤكده مجمع اللغة العربية في 
هو النظام والترتيب " الطقس: "في آخر نسخة الكتروني للمعجم الوسيط، حيث جاء ما نصه القاهرة 

أو المناخ  حالة الجو( الطقس)و. هو نظام الخدمة الدينية آو شعائرها واحتفاالتها( عند النصارى)و
 .2والجمع طقوس( محدثة)

    المتقـادم النظام الثابت أو  Riteوالفرنسي  Ritusفي مدلولها الالتيني " طقس"تشير كلمة          

      Ordre Prescrit  ويشترك هذا األصل مع أصول إغريقية أخرى من قبيلArtus  الترتيب
 . الوصل والوثاق" التي تستدعي لفظتي " Arthmos"، بمعنى نسَق و كيَف و"Ararisko"و

المعاصرة  طقوس والطقوسياتفي مؤلفها ال  Martine Segalon ترى الباحثة الفرنسية مارتن سيغالون
في اللغة الهندوأوروبية الفيدية القديمة، يحيل على نظام  « rta.rta.arta » المنحدر من " ar" أن جذر

 Pro "فالتجاوزات الداللية  الكون ونظام العالقات بين الناس واإلله ونظام عالقات الناس فيما بينهم

Proximités Sémantiques"   التي تثيرها كلمة" Rite " رغم تعددها، فان ارتباطها جد وثيق باالحتفال
في اللغة " rituel"الطقوس  "Cérémonial"واالحتفالي "   Cérémonie"وبالبعد االحتفالي  وينضوي االحتفال

 .الفرنسية تحت لواء الدين
 أنماطا من العمل المتكرر في نوع من"يعتبر األنثروبولوجيون وعلماء االجتماع الطقوس     

وسواء كان الطقس عمال فرديا أو جماعيا، فانه يظل وفيا دائما لجملة القواعد المكونة . 3"الثبات
تجمع أغلب الدراسات التي كتبت في هذا المبحث على أن سمتي الثبات والتكرار . 4"لنظامه  الطقسي

ن كان منهم من يرفض  أن تكون سمة التكرار عالمة مم يزة على ما يضمنان صحة الطقس وفعاليته وا 
 . 5هو الطقسي، أي أن يكون كل فعل متكرر فعال طقسيا

ويربط بعض الباحثين الطقس بالدين، بل أنهم يعتبرونه امتدادا إجرائيا له واسترجاعا ألصوله  
. 6تحيين للمنظومة القيمية والثقافية المتوارثة جيال بعد جيل –وهو في نهاية المطاف  ةوأصول األسطور 
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ط بين الدين والطقس جد وطيد فليس الطقس سوى الجانب العملي للدين وتجسيد الفعلي وعليه فان تراب
 .    لرؤاه وتصوراته ومعتقداته، فوراء كل تمثل ديني فعل ديني، ربما كان هو الطقس ذاته

الطقوس تعني عادات وتقاليد مجتمع معين، وأنواع االحتفاالت التي تستدعي معتقدات تكون 
ريبي،  كما أنه إعادة خلق لماض غامض، ويحضر الطقس في الحياة االجتماعية خارج اإلطار التج

وهو يتسم بآليات يفترض تفعيلها لكي يفرض طابعه . بعودة الظروف التي تستدعي إعادة القيام به
عادة نتيجة عبر تالعبه  على اإلطار الذي يساهم تدخله في تحديده، يهدف الطقس إلى تأدية مهمة وا 

سات الجتذاب العقول وجعلها تؤمن به قبل التفكير بتحليل المعنى  ومن ثم نجد أن ببعض الممار 
الطقس يختلف عن تلك التظاهرات ذات الطاقة الرمزية التي هي األعياد والمناسبات 

 . الخ، أي جميع العادات التي تحمل الطابع الفردي أو الجماعي..واالحتفاالت،
أول مساهمة جادة في دراسة التكوين  Van Gennep" نيبفان جي"وكما أشرنا تعد مساهمة      

وهو بهذا التركيز كان يهدف إلى " . طقوس العبور"الفعلي للطقس مع تركيزه على الفئة المسماة 
إظهار اآلليات التي تتوالى حسب منطق فاعل عالميا بغض النظر عن محتوياتها التعبيرية االجتماعية 

دم لفصل أشخاص      أو جماعات عـن وضع معين إللحاقهم فطقوس العبور تستخ. أو الرمزية
الطقوس إذن تمارس تغييرا أكثر من التعبير عنه أو ( فصل، إلحاق)وبين تلك اللحظتيـن . بوضع آخر

الداللة عليه، فهي تصنع شخصا جديدا عبر سيناريوهات عديدة تتطلب مشاركة الممثل الرئيسي 
 . 1سيشمل تذكيرا متواصال بالطقس وفاعليته والحضور ألن كل ما في الوضع الجديد

لفظة الطقس حاملة لمعنى واضح نسبيا على الرغم من اختالف " لوك دوهوش"يعتبر الباحث 
فهو يرى أنها نسق سيميولوجي مستقل يستعمل الحركة أساسا . المدارس المنتمية لألنثروبولوجية الدينية

ن كانت اللغة غير غائبة، حيث يرتكز الب احث في إثبات الوضوح النسبي لمعنى الطقس على له وا 
كون جميع المدارس األنثروبولوجية ال يمكنها أن تنفي عن الطقس كونه تجل رمزي حركي من جهة 

ويرى أيضا أنه ال . وفضاء لربط الصلة وتحقيق التواصل مع عوالم ظاهرة أو خفية من جهة ثانية
إضفاء الطابع الشمولي والكلي على البعد االحتفالي  يجب الخلط بين الشيفرة والحفل ومن ثم ال يجب

لبعض الشيفرات الطقوسية حتى ال يحجب عنا التفرد المميز للواقع السيميولوجي وكذا الخاصية التي 
يمتلكها الناس للتعبير عن المواقف والتناقضات داخل اللعبة الكبيرة للتواصل مع بعضهم البعض أو 

 .2مع اآللهة
بخاصيته الفردية وعدم احتفاليته وعلى " الصالة"في هذا الباب بطقس " شلوك دوهو "يستدل 

الرغم من أن الصالة طقس يكتنف الحركة واللغة، فإن الطقوس تظل في رأي الباحث ممارسة، أي 
  .3فعال في اآلخرين والعالم عموما
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" دوهوش"عن   " االسحر والدين في شمال أفريقي"في كتابه  E.Doutté" إدموند دوتيه"ال يختلف    
ومن ثم فتاريخ الطقوس ليس منفصال عن تاريخ . إذ يعتبر الحركة المرافقة للرغبة هي ما نسميه طقسا

 .    1التعبير عن المشاعر
يتضمن الطقس ثنائية الفعل والحركة، وينجز في اآلن نفسه مشاعر الناس ورغباتهم في 

إلى ثالثة أصناف " دوتي.إ"الطقوسي حسب  التواصل مع عوالم من درجات مختلفة، يتوزع اإلنجاز
 : وهي كما يلي

 . إنجاز حركي مثل الرقص والجذب -

 (.الكالم المرافق لطقوس العالج والسحر)قولي مثل الصالة والتعزيم  -

   .    2بصري مثل الوشم والطلسمان -
ذا كان الطقس مندرجا في تلك التظاهرات فإنه يشكل عموما لحظتها القصوى الت ي ينتظم وا 

وال يالمس الطقس دائرة ". طقوسيا"حولها مجمل االنتشار االحتفالي الذي يمكن أن يسمى عندها 
مجمل الميدان الديني أبدا، ولكن هذه الدائرة هي التي تبقى متمسكة به لكونها تظهر من خالله وتمتلك 

طقوس أو تمتد جذورها فيها، وعلى غرار مختلف األشكال الفنية التي غالبا ما تقترن بال. حصرية تفعيله
فإن هذه األخيرة هي إبداعات ثقافية بالغة اإلتقان تقتضي ترابط أفعال وأقوال وتصورات أعداد كبيرة 
من البشر على امتداد أجيال عديدة وليس هناك من مجال لإلضاءة على شدة تعقيدات الطقوس إال 

 . 3بمحاولة العودة إلى المبادئ التي قامت عليها
ظل في أبحاثه الكبرى مشدودا بفكرة األصول السحرية للديانات، بما في ذلك الدين " دوتيه"وألن 

اإلسالمي، جاء تصنيفه للطقوس تجسيدا لذلك األصل ولتلك االستمرارية الممتدة بين السحري 
 . والديني

ال ينفي بسهولة فكرة التماهي بين السحري والديني، بالرغم من أنه " ماكس فيبر"ال يتقبل      
طبيعية،  –يمكن أن نسمي عالقات الناس بالقوى فوق : " يقول في هذا السياق. وجود صالت بينهما

والتي يعبر عنها بالصالة والتضحية والتبجيل طقسا وديانة، وذاك ألجل تمييزها عن السحر الذي هو 
   .4"عبارة عن إكراهات تمارس بوسائل وأدوات سحرية

الطقس ال يسهل علينا أبدا فعل التمييز، أو وضع الحدود الفاصلة بين  والجدير بالذكر أنه داخل
ما ينتمي داخل مكوناته إلى السحر أو األسطورة أو الدين، فالطقس مرتع العيش الجسدي لكل هذه 
المجاالت، إنه يركبها داخل مكوناته ويلون وظائفها وغاياتها حسب ثقافة كل جماعة ومتخيلها وزمنها 

  .  االجتماعي
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في التراث األنثروبولوجي يمكن تقسيم الزمن المقدس بناء على تقويم كوسمولوجي أو فلكي            
 . أو حسب معيار بيولوجي مرتبط بمصير الفرد

يمكن أن يعتمد مثال نظام دورة طقوس موسمية تتوزع على مختلف فترات : في الحالة األولى -
 .السنة وتهم مجمل أفراد الجماعة

 (.والدة، زواج، موت" )دورة الحياة"يعتمد نظام دورة طقوس ما يسمى : ثانيةفي ال -
. المالحظ أنه في كال الحالتين يتحدد نظام تعاقب مختلف الطقوس بالتقويم الذي ينتمي إليه

، وهذا "األحداث"ومقابل هذه الطقوس الدورية، هناك مناسبات تظهر بصورة غير متوقعة تحت ضغط 
أما الظروف القادرة على .         يجري، حسب تعريفه، بناء لنظام محدد مسبقاالنوع األخير ال 

( جفاف، وباء، حرب، الخ)حياة الجماعة fالتسبب باعتماد طقوس مناسبات، فيمكن أن تكون مرتبطة 
 (. الخ...عقم، مرض، والدة توأمين، مصيبة، خالف )أوالحياة الفردية 

بمناسبات وضعية أو لتالفي خطر محدق أو تقبل األمور  إن الطقوس الدورية تجري لالحتفال -
 . التي تحدث لنا داخل النظام العام للكون

الطقوس الطارئة هي على عكس ذلك تدع األمور تجري، مكتفية بتشكيل وسائل مجابهة  -
وفي الطقوس المرتبطة بالحياة الجماعية يكون األشخاص ممثلين . مصائب متوقعة أو مفاجآت سارة

   .1ن االجتماعيللشأ
                               

 :الطقس وظائف/ 0-0

لم تعد عالقات الطقس مع ما هو ديني بحاجة إلى برهنة فكل ديني يفرز طقوس خاصة به     
يستخدمها، فالحديث األول هو الذي أوجد الطقس وجعله آنيا ومبجال، حيث يبحث االحتفال الطقسي 

 . 2رة الفوق طبيعية التي تقلق وتهيمن في نفس الوقتعن مناسبة للقرب من القد
أن القصدية الدينية للطقوس تكمن حقيقتها في تحوالت  Jean Cazeneuve" جون كازانوف"يرى 

الوضع البشري بين هذه التحوالت واألكثر إرباكا إلى حد بعيد هناك الشعور الذي يدركه اإلنسان حول 
لمقدس يسعى اإلنسان عن طريق الطقوس للتقرب من عالم المقدس وبالتالي فسبب كونه خاضعا ل

المقدس ويكون الطقس بمختلف بدائله التطهيرية منها المساري أو السحري ذا اتجاه واحد في كل 
وظائفه ال هدف له سوى إعادة التوازن الداخلي لإلنسان الذي يمزقه اتصاله مع تقلبات العالم 

كل تغير يضع اإلنسان في ... ية قبل كل شيء لذا يقال أن الخارجي، فوظيفة الطقوس الدينية دفاع
إنه يجد نفسه ...وضعية قدسية، لقد انبثق عبثا في منظومة من القواعد، وهو يشعر بنفسه مستقرا فيها 

بالتالي في مواجهة عالم القدرات المنفلتة من القاعدة ويشعر أنه قلق ألنه يواجه سره الخفي الخاص به 
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غموض، عندئذ يلجأ إلى طقوس الستعادة التوازن المفقود ليلتقي الدنس أو يتخلص  مع ما يتضمنه من
 . 1منه

وهنا نريد معرفة ما هي الوسائل الطقسية القادرة على تحقيق التقارب بين القوى العليا الملتمسة 
يمكن الصالة والتضحية، حيث : سنتناول حالتين باعتبارهما تستعيدان البعد الديني في الطقس. فعال

" وهي طقس شفوي"اعتبار هاتين الحالتين كقطبين متينين لذات التحرك الديني فبينما ترتكز الصالة 
كدعامة لهذه " طقس عطائي"على التماس خطوة ما أو تحقيق أمنية معينة، تستخدم التضحية، وهي 

 .الصالة وتضمن تقريبا شروط تأثيرها الرمزي والديني
أن صلوات االلتماس التي تستخدم فيها الضحية التي تقدم  Roger Bastide"  باستيد. ر"يرى 

قربانا كموضوع تبادل بين المتضرع والمتضرع إليه، حيث يرى باستيد في هذا التبادل مدى التداخل 
إنه الغذاء . القوى بين اإلنسان واأللوهية التي يناشدها، فدم الضحية القربانية هو شراب اآللهة المفضل

األديان "تجديد قوى المقدس وطقس التضحية كان في األديان القديمة خاصة الذي يؤدي إلى 
ومع مجيء األديان التوحيدية راحت الطقوس التوحيدية تتالشى تدريجيا لتختفي نهائيا في  "اإلحيائية

لقد حاربت كل من اليهودية والنصرانية . غالبية األديان التقليدية، حيث تصطدم مبدئيا بما هو محرم
سالم تعددية اآللهة من أجل تمجيد الوحدانية وكانت غالبية السلوكات الطقسية الموروثة عن واإل

المذهب اإلحيائي تعارض هذه الوحدانية على هذا األساس قد نقضها يهود موسى وحواريو يسوع 
ا المسيح غير أن االسالم سيكون الغريم األكثر عنفا للعبادات والطقوس التي دعت إليها أو أوحت به

تعددية اآللهة، التي نعلم أنها غير دينية وبهدف تبيان، من خالل هذين الطقسين النموذجين نقاط 
تبلور بعض الصراعات التي تشجع في المجتمع الجزائري على تفكك الرابط الزوجي أو العالقات بين 

إلسهام العوامل  الجنسين، فالختان واالقتران الزوجي يؤكد كذلك البعض التنظيم في مسارنا وال يرتكز
 . 2التي تحدد النشاط الطقسي والديني

مهما تكن األسباب النفس اجتماعية للنشاط الطقسي ثمة أسباب أخرى ال واعية تتداخل فيه، 
فيما يتعلق بدور الالوعي في كل موقف ديني وطقسي وقد يتوجب علينا أن ندرك " فرويد"تعليمات 
فالزواج هو بالطبع الرباط الشرعي بين . 3لثقافة األصليةوتساؤالت حول ا" الصدمة الثقافة"مواقف 

الجنسين وممارسة الرغبة بكل حرية، لكن الزواج غير مقرون بالحرية في مجتمعات كالمجتمع  
ثمة تكليف ذو قيمة رمزية توجز هذه العبارة . الجزائري بل مقيد بشروط وجود تكليفات مسارية واجبة

ديرا بعقد الزواج إال الذي أو التي يدفع ذلك من دمه الخاص، دم الختان ليس ج: "هذا األمر فيقال مثـال
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بالنسبة للرجل ودم االفتضاض فيما يتعلق بالمرأة، وهذا ما سوف يبين العالقة الرمزية بين طقوس 
 .الزواج والختان
 أن بعض النصوص التوراتية تكشف أن الختان في الديانة   اليهودية B.Gordon" غوردن.بـ"كتب 

فدم . شرط زواج بحيث أنه ال يطالب بالزواج إال الرجل المختون الذي ارتبط باهلل مضحيا له بدمه
الختان كونه يشبه هبة تمنح هلل ويصبح داللة على هذا االرتباط  فيجد الرجل نفسه مطهرا ويتلقى 

وفعل  إمكانية عقد الزواج أي إنشاء عالقة سببية بين الفعل الطقسي: بالمقابل منحة إلهية
 .                 1االفتضاض

تصور احتفال الختان الطقسي وكأنه الداللة على الندم المرتبط بالخطيئة " فرويد. س"يوضح 
األولى حيث أنه عندما يختن الولد حتى في أيامنا هذه فان ذكر األب الحالي والقديم تطالها القداسة 

باكرا من حالة القلق إزاء األب ويفتح أمامه آفاقا عن طريق هذا السلوك الرمزي، والختان يخلص الولد 
مبشرا أوله الزواج الذي يدمل الجرح الحاصل في عضوه الذكري، ويعني الشيء نفسه بالنسبة البنه 
عندما يمنحه مغفرته ليفتح له سبل في ملذات الحياة الزوجية عندما يقوم بتزويجه، وتشمل أول الملذات 

 .2أصبح اآلن شرعيا حدثا  تافها  ظاهريا لكنه مفعم بالداللةالزوجية على االفتراض الذي 
 

يؤكد القرآن على أنه ال يمكن أن تكرس أية ضحية ألي إله غير اهلل، في قوله تعالى في       
ِ بِِه وَ :  ))اآلية ُم َولَْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ لَِغْيِر هللاه َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َواْلدَّ اْلُمْنَخنِقَةُ َواْلَمْوقُوَذةُ ُحرِّ

ْيتُْم َوَما ُذبَِح َعلَى النُُّصِب َوأَن تَْستَْقسِ  بُُع إاِلَّ َما َذكَّ يَةُ َوالنَِّطيَحةُ َوَما أََكَل السَّ ُموْا بِاألَْزالَِم َذلُِكْم َواْلُمتََردِّ

َشْوُهْم َواْخَشْوِن اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم فِْسٌق اْليَْوَم يَئَِس الَِّذيَن َكفَُروْا ِمن ِدينُِكْم فاَلَ تَخْ 

َ َغفُ  ْثٍم فَإِنَّ هللاه ِ ِحيمٌ نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإِلْسالََم ِديناً فََمِن اْضطُرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف إلِّ  . 3(( وٌر رَّ

 
ي االسالم هي تلك التي تدل عليها التقاليد الدينية كطقس تقديم الطقوس الوحيدة المسموح بها ف

لذلك نجد أنه مهما تكن الدوافع االجتماعية والدينية . الضحية في عيد األضحى لدى المسلمين مثال
يوجد دائما دافع سيكولوجي، يتم إشباعه بواسطة السلوكات الطقسية التي تنبعث فجأة في فترات 

في كتابه " فرويد. س"هو المعتمد في التحليل النفسي للدين الذي أشار إليه األزمنة االجتماعية و 
 ".موسى والتوحيد"

ضرورة الرجوع إلى الجذور السيكولوجية لمقتضى الفعل الطقسي ليبين أن " إريك فروم"كما اقترح 
 تعبير رمزي عن األفكار والمشاعر بواسطة الفعل وقد وضح البعد سوىالطقس ليس في النهاية 

في كل من الجزائر " طقوس الختان"و" طقوس الزواج"الرمزي للطقس من خالل مشابهة رمزية بين 
  .والمغرب وذلك بهدف تفسير أسباب تعميم الفعل الطقسي
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  غوي التعريف الل/ 1-1   
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 وفالتصمفاهيم   /0

 ويـاللغمفهوم ال/ 0-1

حاول المهتمون بالتصوف من العرب والمستشرقين الوصول إلى المعنى األصلي للتصوف     
ندرج أهم األقوال الواردة في هذا الموضوع  كلفظ قصد التعرف على مصدره واشتقاقه في اللغة العربية،

  :على النحو التالي
 1الصوف على لبس للداللة  "صف" من المصوغ الخماسي الفعل مصدر التصوف.  
 لبس فعل تكلف إذا تصوفا، يتصوف .الرجل تصوف  :يقالو  الصوف، لبس هو تكلف إذا
 في وبالتالي نسبته وسبب إضافة اللفظ أصل في وتنازعوا كبيرا اختالفا العلماء اختلف وقد .2الصوف

في  كتابا م1037هـ 429 في المتوفى "البغدادي القهار عبد" ألف إليه، وقد المضاف العلم تسمية سبب
 موجز  عرض وهذا .3حروف المعجم على مرتبة قول ألف فيه جمع" التصوف"و " الصوفي" معنى
 :اآلراء هذه ألبرز

   صاحبه ألن منه الصالة ومشتقة في المقدم األول الصف إلى منسوبة "صـوفي" لفظة قيل 
 واقف

 .4وأسراره  بقلبه وأمامه تعالى  اهلل يدي بين 
 في التي الزاوية أو أو المقعد السقيفة وهي  منها ومشتقة ،" 5الُصَفة إلى منسوبة إنها وقيل 
 مؤخرة

 ضيوف بأنهم عرفوا الذين ،6"الصفة"أهل  إليها يأوي بالمدينة، كان  -ص -الرسول مسجد
 .7اهلل

 المتصوفين  الفقهاء إليه أكثر ذهب ماهو و  .منه ومشتقة الصفاء إلى منسوبة أنها وقيل 
  .وغيرهما السكندري عطاء ابن و الغزالي،مثال أ

 هوو  "من مضرو حي أبو صوفة" يسمى قبيلته اسم  أو  الرجال أحد اسم  إلى نسبة  وقيل
 اشتهر و زوارها، وخدمة الكعبة لخدمة نفسه نذر الذي أو الكعبة، سدنة أحد "الجاهلي مر بن الغوث"

 .والعبادة بالزهد
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 فيها ختلفم يونانية لمةك من مأخوذ التصوف أن قيل و:   

 صوفيا  من لفظة  أنها:  هناك من قالSophia والزى  الحال ظاهر إلى منسوبة إنها وقيل 
 "الدين الطوسي سراج"التصوف منهم  المذهب أغلبية مؤرخي هذا اختار وقد ،1الظاهر اللباس إلى أي
إن سبب التسمية : "وقال "السهروردي"و" تيمية ابن"و "خلدون ابن"و "القيم ابن"و "الكالباذي بكر أبو"و

 .2"بهذا االسم هو لبس الصوف لكونه أرفق، وكونه أيضا لباس األنبياء عليهم السالم
 األقوال عن "تيمية ابن"قال  وقد فيها، مبالغ الباحثين بعض ذكرها التي األصول أن والنتيجة   

 وليس صفى أو صفوي أو صفائي أو صفي: " لقيل كذلك كان لو ألنه ضعيفة أقوال هي: "السابقة
  .3صوفي
 عليه منطبقة غير فهي حيث المعنى من الصوفي أوصاف على انطبقت إن كلها، األقوال وهذه 

ذا. 4اللغة العربية قواعد في عليه ومصطلح معروف هو كما المبنى، في النسبة حيث من  صحت وا 
 ولبس ،الصوف بلباس مقيدا ليس فهو المبنى اللغوي حيث من الصوف مادة إلى الصوفي نسبة

التصوف، فالصوفية أنفسهم كانوا ينسبون تسميتهم إلى الصوف،  أهل إلى كافيا لالنتماء ليس الصوف
وعليه جبة  "الحسن بن بشار"دخل على أبي  5"أبا محمد ابن أبي معروف الكرخي"حيث يروى أن 

على  وهيبك والبس القصوف فقال له أبو الحسن يا أبا محمد صوفت قلبك أو جسمك، صوف قل
 . يوهالق

ن الصوفية المتقدمين كانوا تشف أنه بغض النظر عن التسمية، فإمن خالل هذه الرواية نس
يحبذون لبس الصوف، خاصة وأن لباس الصوف عالمة للتواضع والورع والفقر ولباس األنبياء وبعض 

 . الصحابة
عين بدري ا أكثر لباسهم الصوف مما بين واهلل لقد أدركت سب:  6"الحسن البصري"وفي هذا يقول 

نما الصوفي عندهم كما قال  لنا أن الصوفية يستحبون لبسه وال يكتفون بالمظهر وال بالظاهر، وا 
وسلك طريق المصطفى، وأطعم الهوى ذوق الصوفي من لبس الصوف على الصفا، ": "المرزوبادي"

 األلبسة، من غيره وجد لما الصوف لبس مالك اماإلم هكرَ  وقد. 7" الجفا، وكانت الدنيا منه على القفا
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 باب من الثياب وتحسين والمتقين، بالصالحين أولى العمل إخفاء أن مع بالزهد الشهرة من في ذلك لما
 .1عبده على اهلل نعمة إظهار
 أن يرى ورائه، إذ من طائل ال أمرا اللغوي األصل في البحث أن" القشيريالقاسم "أبو  براعتو 
 صفة أشرف إلى ينتسبون بل اشتقاق وال قياس له يشهد فال الصوف، بلبس مختصين غير الصوفية

  .2"الصفو"وهي  الصحابة تبعية بعد
 التعريف االصطالحي/ 0-0

يعد التصوف من أهم المظاهر التي اصطبغت بها الحياة الروحية اإلسالمية، فهو بحق      
اعد وضوابط سلوكية ومبادئ في األخالق ومناهج مرآة عاكسة لها حيث يخضع فيها الصوفي نفسه لقو 

في تذوق الحياة، وقد أجمع الصوفية في كل العصور على أن تجاربهم الروحية أمور تستعصي على 
بأن  االوصف وتعلو على التعبير فلم يحاولوا أن يضعوا لها تفسيرا أو تعليال، ومع ذلك اعترفو 

جدانية ذوقية ال تفي اللغة بالتعبير عنها أو ترجمتها محاوالتهم أن يصفوا ما أدركوه بأنها أمور و 
باأللفاظ، حيث وضع البعض منهم تعريفات للتصوف من حيث هو حياة روحية خاصة، والصوفي من 

 .حيث كونه إنسانا يحيا هذه الحياة الخاصة
ذا أردنا جمع هذه التعريفات وجدنا أنها ال تعد وال تحصى لذلك سوف نكتفي هنا بذكر أشه ر وا 

 :هذه التعريفات في محاولة إللقاء الضوء على التصوف كمضمون ومنها
 زخرف عن واإلعراض هلل واالنقطاع العبادة على العكوف هو": "ابن خلدون"قول  -

 الخلوة في الخلق عن واالنفراد وجاه، ومال لذة من الجمهور عليه يقبل فيما والزهد وزينتها الدنيا
 .3"والسلف الصحابة في عاما   ذلك وكان للعبادة،

 ليس الدينية فهو أو التجربة للخبرة منظمة تنمية بأنه"عن التصوف " ترمنجهام سبنسر"يقول -

نما دينية، فرقة وال فلسفيا نظاما عقالنية  وال قواعد وال   أيديولوجية دون كامل، صفاء في طريقة للعيش وا 
 .4 واالنطباع والحدس اإلحساس في يكمن وجوده

 الرذيلة األخالق عنكفه ب اإلنساني للطبع ومجاهدة للنفس رياضةأن التصوف " القيمابن "ويرى -

 .5 واآلخرة بالدنيا للفوز الجميلة األخالق على حملهو  
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 يقال قدو   اإللهية، الخلق وهي باطنا و ظاهرا الشرعية اآلداب مع الوقوف"عند ابن عربي وهو

 . 1سفاسفها تجنبو   األخالق مكارم إتيان بإزاء

: "الشبلي"وقال . "ليك في الخلق زاد عليك في الصفاءالتصوف خلق فمن زاد ع": "الكتاني"وقال 

 . 2االنقطاع عن الخلق واالتصال بالحقهو التصوف 

. 3"التصوف هو األخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخالئق": "معروف الكرخي"وقال 

التصوف هو ": الجيالني"وقال عبد القادر. 4"به التصوف أن يميتك الحق عنك ويحييك": "الجنيد"وقال

 . 5"الصدق مع الحق وحسن الُخلق مع الَخلق

التصوف جانب من أخصب جوانب الحياة الروحية في اإلسالم ألنه : "يقول عبد الرحمن بدوي

تعميق لمعاني العقيدة، واستبطان لظواهر الشريعة، وتأمل ألحوال اإلنسان في الدنيا وتأويل للرموز 

 .6"والشعائر يهبها قيما موغلة في األسرار وانتصار للروح 

تعكس حقيقة بداية التصوف، وطريق التصفية النفسية المقترنة  اتريفتعإن جملة هذه ال      

اإلخالص وجعلها طبيعة له، استطاع عندئذ تم لإلنسان تطبيق فكرة اإليثار و فإذا . بالسلوك اإلنساني

لى ذهنه بالتركيز، و يستريح من أن يتجه إلى باطنه بالتصفي التنافس على المطالب المادية و ة وا 

تصب في قالب واحد مفاده أن فكلها . الحظوظ الدنيوية التي تشغل الناس عن طلب المعاني الروحية

خضعت له، بمخلفات المادة إذا حلت بالجسد و المتصوفة يؤمنون بأن النفس من أصل طاهر تلوثت 

ها واستعادة طهارتها األصلية، غريزية، لذلك فالنفس تأمل في التحرر من عبوديتفاستغلها في أغراضه ال

ذالله وحرمانه رغباته التي ال تنتهي، فإذا تم لها ذلك سمت نحو خالقهاوال يتم ذلك إال بقهر الجسد  و   ا 

 .سلكت بهديه طريق الحقواستمدت منه المعرفة، و 

                                                           

 .17،ص ،ت د ، بريوت , العريب الرتاث إحياء دار ،الصوفية اصطالح ،العربي ابن رسائل ،عريب بن الدين حمي (1

  .   78، ص، 1321، دار الشروق، 1، ط(منابعها ومشارهبا ونشأهتا ونشأة التصوف والقرق الصوفية)، فلسفة الحياة الروحيةن، مقداد ياجل (2

 . 01، ص، 1334عبد الباقي سرور، دار الكتب احلديثة مبصر، ج أحاديثه عبد احلليم حممود، و ، حققه وقدم له وخر علم  ، ال  السراج القوسي (3

  .162ص، املرج  الساب،، القشريي، أيب القاسم ( 4

  .13، ص، 1313احلليب وأوالده، مصر،  البايب،  مكتبة ومقبعة 6، ط8، جالغنية لطالبي طريق الحق في األخالق والتصوف، عبد القادر اجليالين (5
6

 .11ص، .1327، ملتقى الفكر اإلسالمي، اجلزائر، األساس المشترك االتجاهاتحممد عبد اهلادي أبو ريدة، ( 



 : تم تصنيف تعريفات التصوف إلى ثالث مجاالت
 . مجال يربط التصوف بالسلوك واألخالق -
ومجال يربطه بالنسك وصور العبادات، وينصب االهتمام في هذا المجال على الجانب  -

 .العملي المتمثل في الطقوس والشعائر الدينية مع تحقيق جوهرها الروحي الحيوي
الجانب النفسي المجال الثالث يربط التصوف بالمعرفة والمشاهدة وهو يولي عناية فائقة ب -

 .   1والعقلي في التصوف
أنهم أناس هدفهم بناء حياة سعيدة في الدنيا واآلخرة وطريقهم في ذلك " الصوفية"وقد عرف عن 

ال يكتمل مقام الصوفي حتى يكون محبا لجميع : العمل الصالح، في هذا السياق قال إبراهيم الدسوقي
هدف إلى إقامة مجتمع أخالقي يسوده المحبة والسعادة الناس مشفقا عليهم، ساترا لعيوبهم، فالتصوف ي

 .2والخير
ومما تقدم ذكره يتضح مدى اتساع مجال التصوف وبالتالي صعوبة الوصول إلى تعريف       

ذا كانت  شامل يمكن أن يطلق على التصوف كمضمون، فالتصوف ينصرف إلى عديد من المعاني وا 
نوع تنوعا كبيرا، ويرجع هذا التنوع إلى ما سبق ذكره من كون جميعها ال تختلف في الغاية إال أنها تت
 .التجربة الصوفية تجربة شخصية ذاتية

ولما كان من الصعب وضع تعريف جامع مانع للتصوف، فسوف نتناوله في بحثنا هذا من 
 خالل معانيه الرئيسية التي تتمثل في كونه طريقة ألناس مسلكهم فيها المجاهدة والرياضة الروحية
لتحقيق الرقي األخالقي الذي به تسمو الروح من مقام لمقام حتى تصل إلى مقام التوحيد والمعرفة 

وهذا هو هدف الصوفية فمن يسير في الطريق دون  –الذي يتم ذوقا ال حسا وعقال  –والمشاهدة  
 .الوصول إلى الهدف لم يكن صوفيا

مة، وتخلق باألخالق المحمودة حتى وبهذا المعنى فالصوفي هو الذي صفا من األخالق المذمو 
أحبه اهلل وحفظه  في جميع حركاته وسكناته وفقه للقيام بأداء عباداته، وأطلعه على بعض أسراره، 

 .   3وخصه بطوالع أنواره
إلى تعريف حاول فيه أن يفرق بين الزاهد والعابد " ابن سينا"توصل " الصوفي"وفي تعريف      

إن الزاهد هو المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها والعابد هو : " صوفي، فقالوالعارف ويقصد باألخير ال
المواظب على القيام بالعبادات من صالة وصيام وقيام وغيرها، أما العارف، فهو ذلك اإلنسان 
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والنتيجة التي توصل إليها ابن سينا هي ". المنصرف بفكره إلى اهلل مستديما لشروق نور الحق في سره
هد والعبادة في التصوف وليس وجود التصوف في الزهد أو العبادة وحدهما، فكل صوفي اجتماع الز 

فالتصوف اسم جامع لمعاني عديدة كالفقر والزهد . 1زاهد وعابد، وليس كل زاهد أو عابد صوفي
 . والنسك والعبادة وغيرها من المعاني التي تندرج تحت التصوف كمفهوم

ية العلوم ألنه ليس له نهاية ألن المقصود ليس له غاية يختلف عن بق "التصوف كعلم"أما  -
فهو إشارات وخواطر وعطايا وهبات يعرفها أهلها من بحر العطاء، وهو علم الفتوح يفتح اهلل تعالى به 

 .2على قلوب أوليائه في فهم كالمه ما شاء كيف شاء، وكرم اهلل وعطاؤه ليس له نهاية
ل لمفهوم يلقي الضوء على التصوف ويفيه حقه من يتضح مدى صعوبة الوصو  ومما سبق    

كافة الجوانب لذلك آثرنا أن نعرض ألهم الخصائص التي نرى أنها تمكن أو تساعد في التوصل 
، على 6وسامية الخشاب 5ومقداد بالجن 4والتقتازاني 3لتعريف التصوف وقد اتفق كل من توفيق الطويل

عينة في السلوك يتخذهما اإلنسان لتحقيق كماله التصوف بوجه عام فلسفة حياة وطريقة م"أن 
 ". ةـاألخالقي وعرفانه بالحقيقة وسعادته الروحي

 

 

 

 

 

 نشأة التصوف اإلسالمي وتطور /0

 نشأة التصوف اإلسالمي /0-1

تضاربت آراء العلماء والمؤرخين في تحديد بداية ظاهرة التصوف فالقليل منهم أرجعه إلى      
ن " اللمع"، ومن هؤالء نذكر أبا نصر السراج في كتابه عصور ما قبل االسالم في حين نجد األغلبية وا 

" ابن تيمية"هؤالء نذكر شيخ اإلسالم  ، ومن(م3-2)اختلفت ُتحدده بين القرن الثاني والثالث للهجرة، 
إال إال أن التصوف لم يشتهر  ".مجموع فتاوي"الذي حدد نشأة التصوف بأوائل القرن الثاني للهجرة في 

أن " ابن الجوزي"بعد القرن الثالث للهجرة، وأن أول ما ظهر كان في البصرة، وفي هذا الصدد يرى 
كانت النسبة في زمن : "قوله" تلبيس إبليس"نشأة التصوف كانت قبل مائتين، حيث جاء في كتابه 
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اهد وعابد ثم الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلى اإليمان واإلسالم فيقال مسلم، مؤمن، ثم حدث اسم ز 
تفردوا بها . نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد، فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في ذلك طريقة

                                 --------.1"وهذا االسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين –قال  –وأخالقا تخلقوا بها، ثم 
من العرب  مؤرخونالظهور التصوف وتطوره فقد اختلف فيه  أما عن األسباب التي ساهمت في-

رأى أن نشأة التصوف ومصدره يرجع إلى عناصر دخيلة على فمنهم من المسلمين والمستشرقين، 
والحقيقة أن تاريخ التصوف في اإلسالم  .اإلسالم منها األصل الهندي والفارسي واليوناني والمسيحي

إلسالمي نفسه ومظهر من مظاهره، وما أحاط به من ظروف وما جزء ال يتجزأ من تاريخ المجتمع ا
احتك به من شعوب، إنه ليس شيئا اجتلب من الخارج دون أن يكون له صلة بالدين اإلسالمي وروحه 

وقبل الحديث عن عوامل نشأة التصوف اإلسالمي يجدر بنا أن نفرق بين التصوف كفكرة . 2وتعاليمه
 .سانية عامةومضمون وبين التصوف كظاهرة إن

لى - التصوف كفكرة نشأ مع اإلنسان حيث ومنذ البدء نجده يتطلع إلى معرفة الغيب، وا 
لى الرغبة في االتصال بهذا العالم عن طريق الوسيلة الصحيحة لهذا  استشراف عالم ما وراء الطبيعة وا 

 .     3االتصال

 ملكة االعتقاد واالستعداد جودو  على إلجماعبا "األديان المقارن علم "أسفرت الدراسات في  وقد

 إيجاد في اختلفوا العلماء أن إال الصحةو   الرشد والضالل من ونصيبه االعتقاد موضوع كان أيا له،

 شرحها وتفرقوا في متجدد؟و  متغيرم أ ثابت هو وهل العقيدة، طلب إلى الطبيعة اإلنسانية في الباعث

 بإحساسه مرتبط اإلنسان لدى الدينية العقيدة أن ظهور يرى الدارسين من والكثير .4عليها الشواهد وسرد

 يصرعه تأتي لحظات ثم ويغالب يقاتل شرس حيوان األصل في فاإلنسان "الكون تجاه مظاهر بالضعف

في حالة  والتدين ،التدين يكون وعندئذ مخلوق ضعيف بأنه إلى االقتناع األمر به فينتهي الضعف، فيها
 أصله في إلى التأمل يتوجهو   العيش من يبالدون فيرضى المطلق تسليمال إلى باإلنسان ينتهي الضعف

 والدراسات البحوث زالت ما  . 5"إلى التصوف باب فالضعف ملكوت السماء، في والتفكير ومصيره

 أو واإلنسان، الكون بين الصلة ترجمان هي العقيدة أن قلنا إذا وال نحيد العقيدة، مسألة تعليل في تتجدد
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ويمكن العودة  .1والنساك المتصوفة يقول جماعة كما األصغر والعالم األكبر العالم بين الصلة مظهر
في القرآن جملة من العوامل الداخلية والمتمثلة فيما تزخر به الحياة الروحية في اإلسالم والمتمثل 

 الشريعة علوم من التصوف" ":ابن خلدون"، وفي هذا السيـاق نورد ما قالـه والسنة النبوية الشريفة

 والتابعين من لصحابة وكبارها األمة سلف عند تزل لم القوم هؤالء طريقة أنه وأصله الملة، في الحادثة

 للهجرة األولى الثالثة القرون في مشهورا يكن لم ومصطلح الصوفية 2"الهدايةو  الحق طريقة بعدهم، ومن

نما  العلماء فيهم فيدخل "القراء"والعلم دينال أهل يسمون السلف كان فقد. 3ذلك بعد به اشتهر التكلم وا 

ذهب  والذي التصوف لنشأة  قاطع سبب تحديد في العلماء واختلف 4والفقراء الصوفية سموا ثم والنساك
 مستقل كعلم وظهوره بلورته أدت إلى التي للعوامل جمعهم هو إلسالميا التصوف دارسي أغلب إليه

 : التالية لعناصرا في يمكن إجمالها العملي، الجانب عن يعبر

  ألهل كتاب عقائد أنه كما والعملي، النظري المجال في المسلمين مناهج يمثل القرآن الكريم  
 يقول حيث والمتصوفة، والعباد للزهاد ودعاء ذكر كتاب فهو والفالسفة، الحكماء ومجال نظر لكالم،ا

 في بينكم وتكاثر وتفاخر وزينة ولهو لعب الدنيا الحياة أنما اعلموا: )) الدنيا سبحانه وتعالى عن

 اآلخرة في و حطاما يكون ثم مصفرا يهيج فتراه ثم نباته الكفار أعجب غيث كمثل األموال واألوالد

 قل: ))وجل عز قال و .5((الغرور متاع إال الدنيا الحياة وما هللا ورضوان من ومغفرة عذاب شديد

 فينا جاهدوا والذين ))قائل  عز من فقال عباده صىأو  ثم .6((اتقى لمن خير واآلخرة قليل الدنيا متاع

 أخذوا لهم مرشدا كان الكريم القرآن أن المؤرخون ويجمع.  7((المحسنين لمع هللا إن و سبلنا لنهدينهم

 الشيء وفيه للتصوف البذور الحقيقية القرآن في إن"  :"ماسينيون" قال . مذهبهم معالم من كل معلم منه

  .8"اإلسالمي للتصوف أساسا حقيقيا يكون أن يصلح الكثير مما
لى "نيكلسون "قال كما  .10التصوف ظهور في جوهريا عامال كان فالقرآن .9التفتازاني ذهب هذا وا 

 كان  لمن حسنة أسوة هللا رسول في لكم كان لقد :))تعالى  قال، وصحابته الرسول حياة

 البسطاء حياة يحيا القرآن ُخلُقه لرسول الكريما كان فقد.  1((كثيرا وذكر هللا اآلخر اليوم و هللا يرجو
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 ويصوم كثيرا، ويصلي األطفال، مع يلعب البعير، يعقل يرقع الثياب، األسواق في يمشي الطعام يأكل

 أن اإلحسان) :صلى اهلل عليه وسلم قال بالعزلة، نفسه ويأخذ الذكر، على يملك ويداوم فيما نهاره ويزهد

 يكن لم. 3(تجاهك تجده اهلل احفظ) عباس البن وقال. 2(يراك فإنه تكن تراه مل فإن تراه كأنك اهلل تعبد

 الحياة، على القوة في المثل األعلى للّناس يضرب أن أرادالكريم الرسول  تقشفا للتقشف ولكن الزهد هذا

 ورعوال الزهد من بالكثير حافلة الصحابة حياة كانت كذلك. 4سلطان أو مال أو متاع صاحبها يستعبد ال

 في كتابه  رضي اهلل عنه من كالم ابن أبي طالب، علي تركه دليلما أكبر و اهلل، على والتقشف واإلقبال

  ."البالغة نهج"
  ،ومن األسباب أيضا تلك الظروف االجتماعية والسياسية التي سادت في المجتمع اإلسالمي

القرن الثاني وما بعده من الذي أرجع التصوف إلى االتجاه الذي ساد في  "ابن خلدون"نجد  حيث
اإلقبال على الدنيا واالنغماس في ملذاتها مما دعا إلى نشوء اتجاه مضاد لهذا االتجاه تمثل في 
العكوف على العبادة واالنقطاع إلى اهلل تعالى واإلعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل 

صادية المتمثلة في الفقر والحاجة، فالفقير عليه الناس من ملذات وجاه ومال كما أن الظروف االقت
المعدم المال والنعمة عندما يرى النعمة في يد غيره ويشعر بالحرمان، ومن ثم يلجأ إلى التصوف 
محدثا نفسه أنه قد حرم من نعيم الدنيا فعليه أن يطلب نعيم اآلخرة، ولهذا نرى أن الظروف االقتصادية 

 جديد تيار إلى تكوين األفراد من بالكثير د من العوامل التي دفعتبشكليها سواء كانت فقرا أو غنى تع

 السني بشقيها التصوف حركة الحقة في فترة عنها انبثق التي " الزهاد جماعة " اسم عليه أطلق

أن " نيكلسون"كما رأى المستشرق . 5والفلسفي وعرف أصحاب هذا االتجاه بالصوفية أو المتصوفة
نزعة الزهد التي سادت القرن األول الهجري في المجتمع اإلسالمي نتيجة التصوف اإلسالمي نشأ عن 

وهذان عامالن . 6عاملين هما المبالغة في الشعور بالخطيئة والخوف الشديد من العقاب في اآلخرة
 . الحياة الروحية كعامل هام من عوامل نشأة التصوف" مقداد بالجن"أطلق عليهما 

   انت وراء نشأة التصوف فهي اتساع رقعة الدولة اإلسالمية، أما الظروف السياسية التي ك
كثير من العادات والتقاليد الغريبة عن اإلسالم، مما أدى إلى تخلي المسلمين تدريجيا عن كثير  ودخول

من أمور الدين، والتكاسل عن أداء الفرائض والعبادات مع اإلقبال على الملذات والترف والنعيم وشيوع 
لغناء وكثرة أماكن اللهو  مما كان له أثر كبير في وجود تفاوت كبير بين أفراد األمة مجالس الخمر وا
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 حياة إلى أو نظام، حكومة من ينكرون ما على احتجاجا الناس من كثير لجأ وبين الحكام والرعية لذلك 

ان فك .2واالجتماعية السياسية األوضاع الصريح لمجرى الرفض موقف مثل الذي 1والزهد االعتكاف
 وأشكال االنحراف واللهو، والتبذير االجتماعي، الطبقية والتفسخ الفوارق صامت ضد احتجاج حركة

خاصة في فترة حكم األمويين، إذ غنم المسلمون من وراء الفتوحات  .الحاكمة الطبقة ساد الذي المادي
ترف وما يستتبعه من غنائم كثيرة مما أدى إلى ثراء ظهر في المجتمع اإلسالمي ولكنه اقترن بحياة ال

انحرافات، فقد أدى ذلك إلى انبعاث دعوة تدعو إلى محبة اهلل بكل ما تحمله الكلمة من معنى وتذكر 
 في واالنهماك الدنيا بعذاب القبر وعذاب اآلخرة فظهرت طائفة زاهدة متبتلة متفقهة كرد فعل لحب

 .3راد الذي ساد في ذلك الوقتاألف وجور االجتماعية المفارقات ضد فكريا الملذات وهو هياجا

ومن هنا وجد بعض األتقياء أن من واجبهم دعوة الناس إلى الزهد والورع وعدم االنغماس في 
الذي انتقد حياة األمويين المترفة وأساليبهم في " أبي ذر الغفاري"الشهوات ومن أمثلة الدعاة الصحابي 

 .4الحكم
مع مقتل الخليفة عثمان بن عفان، وقيام الحروب  ومن الظروف السياسية أيضا الفتنة التي بدأت

األهلية بين أنصار علي وأنصار معاوية واستشعار الصحابة لخطورة هذا الوضع المشحون بالخالفات 
 .5واالضطرابات السياسية، فآثروا الحياد وابتعادا عن الفتنة وحبا في حياة العزلـة

من العوامل اآلنفة الذكر دوره الهام في  على ضوء ما سبق ذكره يتبين لنا أن لكل عامل    
نشأة التصوف كما يتضح أن أهمية هذه العوامل تكمن في تأثيرها مجتمعة وليس في أثر كل منها 
على حدة، لذلك يجانبنا الصواب إذا حاولنا أن نرجع نشأة التصوف إلى عامل واحد من هذه العوامل، 

سياسية واالقتصادية التي أهلت وساهمت في نشوئه فنشأته ترجع إلى ظروف البيئة االجتماعية وال
 .وتطوره
 في تأثر التصـوف أن المستشرقين منهم، سيما وال التصوف، مؤرخي من كثير بينما يرى 

 نشأته

 ألن والمسيحية  واليونانية والفارسية الهندية :بمؤثرات وعناصر الثقافات الشرقية والغربية منها

 هذه ويعتبرون وعقيدته اإلسالم مبادئ على دخيلة التصوف تعد رجال تبناها التي النظريات بعض

   .ظهوره في الفعال المؤثرات السبب
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 البوذي النفوذ كان حيث .مرو طريق عن المسلمين إلى انتقلت"  وذاـب " سيرة إن قال من فمنهم

 "الهليني اإليراني" يرالتأث جعل من الفارسي وهناك الهندي التأثير أو الهندي بالتأثير قال من ومنهم1 قويا
 .علومه وتنظيم تطويرهو   اإلسالمي  2 Syncrétisme oriental.التصوف  تكوين في كبيرا

 في الحديثة من األفالطونية وتعاليمهم أفكارهم استقوا الصوفية أن إلى ذهب من ومنهم

 الرهبنة مظاهر إلى أرجعها من ومنهم  .3بينهما وتشابه بها صالت لها األقل على أو اإلسكندرية،

 أخذ هناك أن يكون الطبيعي التطور ومن عيبا، ليست والتأثر التأثير قضية إن        . 4المسيحية

 .5وعطاء
 من أنه رغم الخاصة، وتجربتهم الحقيقيين لغير أصحابه فكرة ومنهج كل نسبة يمكن ال أنه كما 

 به تنفرد الو  آدم، بين بني مشترك قاسم  ةاإلنساني الروح أشواق" ألن " متشابهة النتائج أن تأتي الجائز

 الشعوب اختالف من الرغم على واحدة اإلنسانية والنفس. 6واحدة عقيدة تستوعبها لمو   األمم من أمة

 دون أخرى إليه تصل قد الروحية والرياضات المجاهدات بطريقة بشرية نفس إليه تصل وما واألجناس،

 .7باألخرى منهما واحدة اتصال
 
 

  طور التصوف اإلسالميت /0-0

أشرنا سابقا إلى أن استعمال مصطلح الصوفية لم يرد ذكره في عهد الرسول صلى اهلل عليه     
نما المتداول آنذاك هو مصطلح المؤمن والمسلم، ثم من بعد ذلك استعمل الزاهد، ومع اتساع  وسلم وا 

ويستعمل مصطلح الصوفية للداللة  رقعة الدولة اإلسالمية في نهاية القرن الثاني للهجرة، بدء يظهر
    .على أهل الزهد ليظهر فيما بعد التصوف مع نهاية القرن الثاني الهجري

 --:مرحلة الزهــد /أ

لى مع بداية الدعوة اإلسالمية في القرن الهجري األول، وكان هذا السلوك يقوم ع الزهدظهر  
----------------------- ---------------------:دعامتين أساسيتين، وهما
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في الدنيا واالبتعاد عن ملذات الحياة الزائفة الواهمة، واإلقبال على اآلخرة الباقية  الزهد - -------
وهناك العديد من نصوص القرآن . والدعامة الثانية تتمثل في حب اهلل بدون واسطة بشرية. الخالدة

ها ياة واالستعداد للموت وترك الدنيا؛ ألنوالحديث النبوي التي كانت تحث على الزهد والتقشف في الح
: ، ويقول أيضا))َحتَّى ُزْرتُُم اْلَمقَابِرَ  ﴿ أَْلَهاُكُم التََّكاثُرُ ( :يقول تعالى-. دار غرور وزينة وخداع وخيالء

الَِحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربِّ ) ْنيَا ۖ َواْلبَاقِيَاُت الصَّ عز ويقول ((. َك ثََوابًا َوَخْيٌر أََماًل اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزينَةُ اْلَحيَاِة الدُّ
َماِء فَاْختَلَطَ بِِه نَبَاُت اأْلَْرِض فَأَصْ )): أيضاوجل  ْنيَا َكَماٍء أَْنَزْلنَاهُ ِمَن السَّ بََح َواْضِرْب لَُهْم َمثََل اْلَحيَاِة الدُّ

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقتَ  يَاُح َوَكاَن هللاَّ  " قولهالحب اإللهي "ومن اآليات الدالة على  .((ِدًراَهِشيًما تَْذُروهُ الرِّ
ِ : ))تعالى لو لم  نعم العبد صهيب" :قال عليه الصالة والسالموفي لحديث  ((. َوالَِّذيَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبهًا لِِلَّ

             --."فسوف يأتي اهلل بقوم يحبهم ويحبونه"صلى اهلل عليه وسلم )وقوله ، "يخف اهلل لم يعصه
 ترك أو عنها واإلعراُض  الدنيا غُض بُ  من التعاريف التي ارتبطت بالزهد، نجده يعني ---------

                                             -         ---------------------------.               اآلخرة لراحة طلبا الدنيا راحة
. م 728 هـ 110 ت" البصري الحسن" هو كعلم يسلو   كزهد التصو ف عن تحدث من أولكان  --

 بعده سنة مئة آخرون أقوام جاء ثم ،الكريم الرسول وفاة بعد سنة ثمانون فيه، يؤلف لم لكنه در سه، الذي

 .1بغداد في (م 857 هـ 243 )ـ ت المحاسبي كالحارث التصو ف عن ألفوا

 الراشدين وخلفائه الرسول عهدي في المياإلس المجتمع في الغالبتين السمتين والزهد العبادة كانت

 .      الزاهد باسم يخص الدنيا قناع عن الم عرض"ا هذ عن سينا ابن يقول

 عن فضال والشهوات األهواء عن كلية فيعرض اإلنسان يسلكها التي األولى المرحلة :هي وهذه 

--------. 2 الحياة استمرارية لىع ويساعده أوده يقيم ما إال الدنيا من يأخذ وال اهلل، أحله فيما الزهد
 يميل من الشهوات فإن لجميع جامع وهو األمل، قصر هو الزهد:  )وقال سفيان الثوري     ----

 كل ليس لكن، 3"كلها الشهوات عن رغب فكأنه أمله قصر ومن أمله فيطول بالبقاء نفسه يحدث للشهوات

 العاصف الجارف تي ارها في بنفسه يلقي من كهنا بل مباهجها، عن ويعرضون الحياة، يعتزلون الصوفية
 طاهرا منها يخرج ثم أبعادها بكل التجربة ويخوض غواياتها على ينتصر حتى وشر ها بخيرها ويصارعها

لك قو ة عن زاهد فهو يزدريها، ولكنه والثراء الغنى أسباب كل يملك الوقت نفس وفي نقي ا، َّ    (. وتّم
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( L’Africain Jean Léon) 16eme siécle) Déscription de l’Afrique, tome 1 et 2, traduit de l’italien  

par A. Epaulard, Adrien- Maisonneuve éditeur,Paris, 195, tome 1, P 220.  
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 للمزيد أنظر كذل  ، 415ص ، 1989القاهرة املصري، الكتاب دار ،اإلسالم في الفلسفي التفكير ،حممود احلليم عبد (

Ibn Sina (Avicenne), Livre des directives et remarques (Kitab Al-Icharat wa el-Tanbihat),traduction avec 

introduction et notes : A - M .Goichon, commission internationale pour la traduction des chefs-d’oeuvres, 

Beyrout-librairie philosophique J.Vrin, Paris, 1951, P 485-486.  
3

 .ظهر 5 ورقة م، 16 هـ 10 القرن نسخ ، 936 رقم الوطنية باملكتبة خمقوط ، ،الزهد كتاب ،جمهول( 



 يملكه ال من والزاهد تملك، ال عما معرضا تكون أن ال ،تملك عم ا معرضا تكون أن هو الزهد - 

 القيام من العبادات نفل على بالمواظبة آخر، لطور لينتقل الزهد مرحلة الزاهد يتخطى وقد. 1سبب اهلل مع

 العبادات على المستمرة بالمداومة والجسمي النفسي الجهاد رحلة يواصل حيث عابدا فيصبح والصيام

       كلي ة فيها يستغرقو  اهلل إلى بها التقر ب يستطيع إذ المندوبات بل فقط، المفروضة ليس بأنواعها،

ومن أهم الزهاد في القرن األول الهجري الخلفاء الراشدون األربعة رضوان  .2بها مرتبطا قلبه ويصبح
  .ينضال عن الصحابة العدول والتابعاهلل عليهم الذين كانوا يقتدون بحياة الرسول الكريم ف

 :السني التصوف مرحلة/ب
يقصد بالتصوف السني ذلك التصوف الذي كان يمارسه مجموعة من الزهاد السنيين والذين 

جماعكانوا يحترمون قواعد الش ، وهم أهل وجدان وكشف عن صدق رع اإلسالمي من قرآن وسنة وا 
خالص يبتعدون قدر اإلمكان عن الشطحات الغريبة والهلوسة الخارقة والقصص والكرامات البعيدة  وا 

 . عن نطاق الحس والعقل والغيب

وخاصة بعد  "الثاني الهجري"في العالم اإلسالمي إال في القرن  "التصوف السني"يظهر  لم      
الفتوحات اإلسالمية وانتشار الرخاء والغنى والجاه في البيئة اإلسالمية التي كثر فيه التمدين العمراني 

صور والبساتين، وانتشر اللهو والمجون وكثر الطرب وازدهر شعر والحضاري وشيدت فيها الق
فظهر كثير من العلماء واألتقياء . الخالعة، فاختلط الناس بالحياة وأقبلوا على متع الدنيا وزينتها الزائفة

الذين يخافون اهلل ويطمعون في رحمته وغفرانه وتوبته النصوحة، فتركوا الدنيا وانعزلوا عن الناس 
الدنيا ومباهجها الفاتنة فاختاروا الخلوة الربانية وتمثلوا طريق الشرع  تطين وابتعدوا عن إغراءاوالسال

-.بد والمحاسبة والعبادة واالعتكافالرباني وساروا على نهج الهدي النبوي وجعلوه مسلكا لهم في التع
يري في رسالته القش"نصوصها في هذه المرحلة نستحضر  يب التجربة الصوفية وجامعاتومن أهم كُ 

َُ " والطوسي في كتابه "تذكرة األلباب"في  "العطارالدين  فريد"و هو  "الحارث المحاسبي"ويبقى ".  معالَل
لكونه لم ينحرف في عملية التأويل ولم يغال  العميد األول للتصوف السني حسب محمد عابد الجابري

ومن أهم  .3ي وجه التشيع الباطنيفيها كما فعل المتصوفة السنيون، زد على ذلك أنه وقف صامدا ف
 "الغزالي"و "الحسن البصري"و "القشيري"و "المحاسبي": السنيين الذين يذكرهم التاريخ نجدالمتصوفة 
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 .67 ص، الساب،، املرج  التفتازاين، كذل ، ، 109املرج  الساب،،ص ،إسالمية فريضة التفكير ،العقادعباس حممود  (
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   . 415 ص،  الساب،، املرج  حممود، احلليم عبد( 

(9  Bel Alfred, L’Islam mystique, Jules Carbonal  imprimeur - éditeur, Alger, 1928, P P,16-20.  
3
لأويل الشريعة على حنٍو يؤدِّي إىل  قصد نَشأَ : "... الفارسية الشيعيةبني القوائف  شاعَ  هـ، 013يف سنة : وقال آخرون ،هــ031ذهب سنة هذا امل ظهر  :الباطنية شيعةال (

فظهرت بصيغة إسالمية خادعة؛ كفكرة النور احملمدي،   ،لفرس، ووثنية اإلغري،، وعقائد اليهودنسخها، واالستعاضة عنها خبليٍط عجيب من احلكمة، جيم  بني خرافات ا
 ..وعصمة األئمَّة ومعجزاهتم، والغيبة، والرجعة، واحللول، والتجسيم، والتأويل والتشبيه، وغري ذل  من األفكار والعقائد



الذين " أحمد الرفاعي"و" وأحمد البدوي" يعبد القادر الجيالن"و "ابن المبارك"و "الجنيد"و "السراج"و
ل على الجنة ومنطلقهم في ذلك الخوف والحزن والتفكير اعتبروا الزهد وسيلة التقاء النار والحصو 

الموصل إلى اإليمان، فالمنهج الروحي القويم في نظرهم هو أن يكون تطبيق الشعائر مصحوبا بعبادة 
باطنية ويتأثر نفسي عميق، ومن ثم تحصل الغاية من العبادة، فتتهذب النفس ويتطهر القلب من 

ابن آدم نفسك نفسك، إنما هي نفس : "اهلل، يقول الحسن البصريالشوائب، وينصب التركيز على رضا 
ن هلكت، هلكت ولم ينفعك من نجا وكل نعيم دون الجنة وكل بالء دون  واحدة، إن نجت نجوت، وا 

: حتى قال معاصروهالشديد من اهلل معروفا بنزعة الخوف  "الحسن البصري"كان  قدو . 1"النار يسير
حتى قيل . فقد عرفت عنها نزعة الحب اإللهي" عة العدويةراب"أما  ،"جنازة إنه كان دائما كأنه عائد من"

تترك الكراهية في قلبها في موازاة مع صفة الحب، فمن أجل الحفاظ على حبها  إبليس لكي الأنها تكره 
 . هلل أحبت إبليس لكي تصفي قلبها من الحقد والكراهية على السواء 

 :لحب الرباني منه هذان البيتانفي ا شعرنظمت أبيات كثيرة من الو 

 .يوأبحت جسمي من أراد جلوس***          محدثي        إني جعلتك في الفؤاد 

 .يـب قلبي في الفؤاد أنيسوحبي***          سم مني للجليس مؤانس         فالج

حبة اهلل تخطو بالزهد القائم على الخوف والحزن إلى نوع آخر قوامه م" رابعة العدوية"وهنا نجد 
إلهي إن كنت أعبدك رهبة من نارك فاحرقني "لذاته والشوق إليه، ويتجلى ذلك في مقولتها المشهورة 

ن كنت أعبدك يا إلهي من أجل محبتك، فال  ن كنت أعبدك رغبة في جنتك فاحرمني منها، وا  فيها وا 
حب اإللهي المنزه عن نجدها تركز على ال "العدوية رابعة"والمالحظ أن . 2"تحرمني من جمالك األزلي

  :التي تقول في الحب اإللهيالغرض 

 وحبــا ألنــك أهـــل لـــــذاكا**               حب الهوى: أحبـــك حبيــــن

 بذكرك عمن سواكـا يفشغــل**               فأما الذي هو حـــــب الهوى

 كاحتى أر فكشفك لي الحجب**                وأما الذي أنــــــــت أهل له

 ولكــن لك الحمد في ذا وذاكا**              فال الحمد في ذا وال ذاك لـي
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 .73، ص، 1890بريوت،  ، املكتبة العصرية،1، طفي التصوف اإلسالميقمر الكيالين، ( 
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  . 71نفس املرج ، ص، ( 



تحرق بالنار قلبا أإلهي " :قالت في مناجاتها "رابعة العدوية"وقد روى القشيري في رسالته أن 
ومن أهم المتصوفة ". عل هذا، فال تظني بنا ظن السوءكنا نف ما": فهتف بها هاتف يقول .يحبك؟

 "إبراهيم بن األدهم": سنيين اآلخرين الذين استحضروا الشرع الرباني في تجاربهم العرفانية نذكرال
ومعروف  وكلهم توفوا في القرن الثاني الهجري، "يق البلخيفش"و "الفضيل بن عياض"و "داود الطائي"و

( هـ816)"قطيسري الس"و. هـ 811المتوفى سنة" سليمان الداراني ابن"وهـ 844الكرخي المتوفى سنة
هـ الذي يعد أول من صاغ المعاني 837المتوفى سنة  "الجنيد"صاحب فكرة الحقائق اإللهية والتوحيد، و

في القرن الخامس الهجري الذي حاول التوفيق بين الشرع  "الغزالي"الصوفية وكتب في شرحها و
لعرفاني الذي الخطاب والتصوف وقام بعقد الصلة بين الخطاب الفقهي الذي كان يحارب المتصوفة وا

إحياء علوم "، و”المنقذ من الضالل": كتابيه وقد تجلى هذا التوفيق واضحا في. كان يؤمن بالباطن
وسرعان ما أصبح التصوف منذ عهد رابعة مذهبا قائما على أسس ودعائم ما هو الشأن عند -". الدين

ليها تصوف السني التي يرتكز عهم قواعد الومن أ ."بذي النون"أبي الفيض بن إبراهيم المشهور 
احترام مبادئ القرآن والسنة واإلجماع وتطبيق شعائر الدين والسعي في الدنيا بحثا عن الرزق وتمجيد 
العمل والشغل؛ ألنه زاد الدنيا واآلخرة، عالوة على احترام خصوصيات الشرع في تأويل الظاهر 

النوع من التصوف عن الشطحات الصوفية  كما يبتعد هذا. والباطن وعدم إظهار ذلك لعامة الناس
نيون من قيمة األنبياء بالمقارنة مع السُ  ويعلي المتصوفة. والكرامات الخارقة التي تخالف الشرع الرباني

التصوف السني مبادئه وتعاليمه ومجاهداته الذوقية ستمد وفي األخير، ي  .األولياء والشيوخ واألقطاب
إذ نجد مجموعة من الشخصيات منها،  .سالمي أي من القرآن والسنةمن المصادر الداخلية للفكر اإل

 "أصحاب الصفة"و "الدرداء أبي"، و"الرومي صهيب"و "سلمان الفارسي"و ،"ذر الغفاريأبي "
 غير بطريقة التصوف إلى الزهد من االنتقال تم  --------           --------------…وغيرهم

الثامن  القرن أوائل 3.الهجري الثاني القرن دايةب أي  هجريال األول القرن أواخر نحو محسوسة
 والعبادة كالزهد :أصحابها أفعال من مأخوذة صفات عن عبارة كان أنه ذلك، قبل والمعروف ،الميالدي

  ------:أمرين إلى يعود والسبب جر ا مَ وَهلُ  والمتنسكين، تنسكمال دالُعباو 

 حرمتها لها النبوية والصحبة صحبة، عصر كان الكريم  الرسول عصر أن :األول األمر -

 .الطاهرة الصحبة صفة غير أخرى بصفة الصحابي يتصف أن الالئق غير فمن وجاللها

                                                           
من إذا نق، أبان نققه عن احلقائ،، وإذا سكت نققت عنه اجلوارح بقق  : "م، سئل عن الصويف فقال891هـ 017هو أبو الفيض بن إبراهيم املصري لويف سنة  ذو النون

  .13عبد الرمحان السلمي، املصدر الساب،، ص، : أنظر..." تفرد باهلل، واالنققاع عن كل شيء سوى إليهاألنس باهلل صفاء القلب م  اهلل، وال: " ، ومن أقواله أيضا"العالئ،

ن فيها على ما هم الذين يهاجرون من مكة إىل املدينة وهم فقراء ال جيدون مأوى فيألون إىل هذه الصفة اليت يف مسجد النيب صلى اهلل عليه وسلم ويعيشو  :أصحاب الصفة 

 أيدي الناس وهم غري معينني بأشخاصهم وال حمصورين بعدد بل يزيدون وينقصون وخيرج واحد منهم ويرج  آخر وهكذاجتود به 



++++++++++++++++                                                                                 
 الراشدين والخلفاءصلى اهلل عليه وسلم،  الرسول عهد على كان اإلسالمي الدين أن :الثاني األمر -

 الفتوحات انتشرت بعدما إال بها يتصل وما التصوف، صيغة تظهر فلم بر مته، وزمانهم جيلهم في متبلورا

 وأدباء اليونان فالسفة كتب ُعَربتو  بالعجم، العرب واختلط المسلمين، أرض رقعة واتسعت اإلسالمية

 مختلف في البدع فظهرت ،1التشكيك كثرة إلى بهم وجنحت المسلمين عقول أفكارها فبلبلت الفرس

 إلى الفقهاء اندفع حين في الدنيا، في الزهد يد عي كلٌ  ،2والخوارج والرافضة المعتزلة ذتهاغَ المعتقدات،

 الظاهروكثرت فقه فتطو ر الفتوى، بمناصب للفوز والعبادات المعامالت كأحكام الدنيا، بعلوم االهتمام

 الصوفية "ديرة "بنى من أول و البصرة، في الصوفية ظهرت ما أو ل أن تيمية ابن يرى -.3به ايةالعن

 الزهد في بالغ منم بالبصرة كان وقد ،"البصري الحسن أصحاب من "زيد بن الواحد عبد أصحاب"

 منو  .4بصرية وعبادة كوفي فقه :يقال كان ولهذا األمصار أهل سائر في يكن لم ما والخوف والعبادة

 قاضي "أوفى بن زرارة" قصةو   "القرآن سماع في عليه غشي أو مات من "حكاية المبالغة هذه أمثلة

وكان بينهم . ميتا سقط ف. 5((الناقورفي  فإذا نقر: ))صالة الفجر قوله تعالى في قرأ الذي البصرة
 على اإلقبال تشران ولما 6حاله هذا من الصحابة في يكن ولم القرآن، طوائف يصعقون عند سماعهم 

 على المقبلون اختصا، حيث الدني مخالطة إلى الناس وجنح بعده ومام  42/هـ  48 القرن في الدنيا

 أبي" ثم" العدوية رابعة" سلوك معهذه الفترة  خالل الحركة وبرزت. 7فوالتصو  الصوفية باسم العبادة

 والنشاط القرن ذلك ةـنهاي في كرينوالمف للعلماء بغداد حكام  بإغراء خصوصا ،"الفارسي طيفور يزيد

 التصوف ازدهرو  اإلسالمي المشرق كل في والشريعة العقيدة مسائل في المناقشة اتخذته الذي الشديد
 يتسرب بدأ و الصوفي يمارسه ما أصبح حيث .9التصوف نتظما م 43/هـ 42 القرن وفي. 8مبادئه ونمت

نتو   صوف،للت يميلون الذين العلماء مواعظ إلى فشيئا شيئا  مجامع القرن ذلك في المجالس هذه في تكو 

 رتكز التصوف السني علىي ------------- .اإلسالمي التصوف عن األولى والنوادر األخبار

                                                           

 .74، ص ،التصوف الكرمي، عبد بنا (1
 سلسلة من ،بدوي الرمحان بدع لرمجة ,(و الشيعة الخوارج):  اإلسالم صدر في الدينية السياسية المعارضة أحزاب ،قلهرزن يوليوس انظر، الرافضة واخلوارج عن (2

 .  األشعرية -املعتزلة :2 امجملد ,الساب، املرج  ,مروة حسني انظر املعتزلة عن، و 1332، القاهرة، املصرية النهضة مكتبة ،إسالمية دراسات

 .11-10 ، ص الساب،، املرج  بونايب، القاهر (3

 .الباب الثالث انظر البصرية العبادة وعن ،الراب  الباب ،1 اجلزء ،الساب، املرج ، النشار سامي علي : انظر الكويف الفقه عن (4

 .42:  اآلية، املدثر القرآن الكرمي، سورة  (5
6
 .13 ،ص، الصوفية اصقالح،الساب، املرج  انظر.الرباين التجلي عند الفناء :قائال الصع، عريب ابن عرف .1، املرج  الساب،، ص،الصوفية عن مقدمة ،حممود ماهر (

 .117ص،  ،املصدر الساب، خلدون، ابن  (7
8
 .617ص،  الساب،، املرج  ،ألفرد بل (
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 األصل، هي التي الشريعة -                       .1والحقيقة والطريقة الشريعة أساسية عناصر ثالثة

–  .النواهي األوامر في اهلل أحكام وهي

 -    ----.بالشريعة العمل هي ، الفرع هي التي الطريقة -

 الخيرية األعمال قبول اإلطالع على ذلك ومن األشياء، أسرار فهم فهي الثمرة، هي التي الحقيقة -

الحقيقة  بأهل المتصوفة قبلُ  لهذا الفراسة، كذا و مباشرتها، عند وال لذة الصدر بانشراح الشعور بواسطة
العلم الذي ذكره الرسول الكريم  في  هي الحقيقة أن الصوفية يقول ، حيث2الحقيقية اهلل رفةلمع لوصولهم

 .3((ما لم يعلم  علم هللا ورثه علم بما عمل من: )) حديثه

 في تعالى  اهلل ذكرها هو الحقيقة التي الموروث، والعلم الشريعة، هو والعلم الطريقة، هو فالعمل

من  فيض اآليات الكريمة سوى في به الموعود العلم هذا إلى وسيلة م، فالكثير من آيات القرآن الكري
 .4بالتقوى إال إليه سبيل وال القدير، اهلل العلي علم 

األحكام  علم فجسمها وروح، جسم هذه ألن الشريعة عين الحقيقة بل الحقيقة تخالف ال والشريعة
 من بد ال كان مصاف الشهداء، إلى ورفعوهم ةالمتصوف وراء الناس انساق لما لهذا،. 5الحقيقة وروحها

 الورع في التصو ف أهل من رجال فكتب النزالقات المتصوفة، حد ووضع الس نة في التصوف إيالج

 في "السهروردي"و " الرسالة " كتابه في القشيري مثل والترك، األخذ في االقتداء النفس على ومحاسبة

نا علما الم لة في التصوف علم صار وهكذا "إلحياءا"به كتا في والغزالي "المعارف عوارف"كتابه   مدو 

 .6الرجال صدور من تتلقى وأحكامها فقط عبادة كانت الطريقة أن بعد
 و صحيحة أصول قواعده على بني قد العلم هذا أن على أنفسهم، التصوف، مؤرخو أجمع    

 اهلل كتاب نهج عن خرج ممن براء مأنه على التصوف أجمع رجال كما  ،والسنة الكتاب من متينة قواعد

 لم من" :م 910 /هـ 398الجنيد تـ  القاسم أبو الصوفية إمام قال. اهلل عليه وسلم صلى وسنة رسوله

 .7"والسنة الكتاب بأصول دمقي هذا علمنا ألن األمر هذا به في يقتدي ال والحديث القرآن يحفظ

                                                           

 .881ص،  ،سبنسر لرمنجهام، املرج  الساب، (1

 .198 ، ص ،ت د، لونس ،العتيقة املكتبة ،اإلسالمي  لراثنا من  :سلسلة ،العنايب حممد :ولعلي، حتقي، ،الرصاع فهرست ،الرصاع اهلل عبد أيب (2

 .15 ، ص ، 10اجلزء ،الساب، املرج  األصفهاين، نعيم أيب عن نقال مال  بن أنس احلديث رواه (3
4

 .80، املرج  الساب،، ص، التصوف ،الكرمي عبد ابن( 

 .28 ،ص ،احلقيقة و الشريعة لرمجة باب، املرج  الساب،، التراجم كتاب ،عريب ابن (5

 .113،  ص املصدر الساب،،خلدون، ابن (6

 .061، ص ،الساب،صدر امل ،القشريي عن نقال (7



 نعرف له نونح فيه كثير، والمدعي قليل تعالى اهلل سبيل سالك أن اعلم: " زاليالغ قال اإلمام 

ن الحس أبو "وقال. "الشرع بميزان موزونة أفعاله االختيارية جميع تكون أن :األولى العالمة :ناعالمت
 لي ضمن تعالى اهلل  إن" :لنفسك وقل الكشف ودع والسنة، الكتاب مع كشفك إذا تعارض" :الشاذلي

 عرضه بعد إال المشاهدة، وال اإللهام، وال الكشف، في جانب هايضمن ولم والسنة، الكتاب في العصمة

 .1"الكتاب والسنة على
 يمكن للّتصّوف حيث الذهبي هما العصر الهجريين والرابع الثّالث القرنين "التفتازاني" واعتبر

 عدة اتجاهات ظهرت وقد فقط، العبادة يقتصر على ال أصبح بالّتصّوف خاص علم نشوء نع الحديث

 للفناء استسلموا من وهناك الشريعة، الّتصّوف بميزان يقيسون الذين أي اآلراء، في االعتدال هاأبرز 

 تكلم من أول، وكان المعرفة على ترّكزت هذين القرنين في الّتصّوف حقائق فإن لذلك وتبعا والشطحات،

 أيدي في امم واليأس وبالحقائق، األخذ باألخالق الّتصّوف: "قائال   "الكرخي معروف "عنهما

 -.2"الخالئق
 يعرف ما وهو اهلل إرادة في وحلوله إرادته عن اإلنسان غياب أي عن الفناء الحديث شاع وقد

 من القرن هذا متصوفة من جدن وهكذا الفناء، لعلم واضع أول هو "البسطامي"كان و  الذهني، بالغيب

  :وليق يالذ كالحالج بالحلول تمسكوا وآخرين من "كالجنيد "بالشريعة تمّسك

 بدنا  حللنا روحان نحن     **   أنا أهوى ومن أهوى من أنا
ذا     **   ه أبصرتــ أبصرتني فإذا  أبصرتني أبصرته وا 

 :أحدهم يقول الّصوفي إال يفهمها ال رمزية لغة وهي بهم خاصة مشتركة لغة للّصوفّية أصبح     
ن رموزهم مرمى أعجزك نطقوا إذا ------------------------------------                    .3الهاتص منك هيهات سكتوا وا 

 ألن رمزية وعبارات إشارية مصطلحات عن عبارة وهي معقدة غامضة التصوف لغةإن      ------

 ،الصوفية يصطنع حيث ،الذاتي االستبطان على أحوالهم وصف في أصحابه يعتمد ذاتية خبرة التصوف
 .4التصريح دون التلويح وعلى العبارة بدل إلشارةا ،مواجيدهم عن التعبير في

 5.بالمصالح إليها وأشاروا بينهم فيما وألفاظ اصطالحات على الصوفية قـاتف لهذا 

                                                           
1
 .82، ص ،1999، بريوت ،صادر دار، 1، طالدار يف الرتاث جلنة: حتقي، ،الصوفية بيان قواعد في القدسية األنوار ،الشعراين الوهاب عبد (

 . 117، ص، صدر الساب،امل (2
3
   .133-181ص، نفسه، ص  (

 ،ص،  1994،بريوت ،والنشر للدراسات العربية املؤسسة ،1.، ط(الفائقة النفسية والظواهر الصوفية الكرامات يف أوىل مقدمة) اراسيكولوجياوالب التصوف ،الراويحسن (4
17 

 اهلل عبد العربية إىل الفارسي النص نقل ،دحروج علي:  حتقي، ,العجم رفي، :مراجعة و إشراف و لقدمي، العلوم و الفنون اصطالحات كشاف ،التهانوي علي حممد (5

 .06، ص ،1333، بريوت ،ناشرون لبنان مكتبة ،1 القبعة ،اإلسالمية و العربية املصقلحات موسوعات سلسلة من ،زينايت جورج :األجنبية الرتمجة ،اخلالدي



 إذ أهلها غير في تشيع أن يخافون ألنهم األجانب على مبهمة الصوفية ألفاظ أن "القشيري" يرى

 لها خصص التصوف في الفنية فرداتالم هي الصوفية ومصطلحات، قلوبهم في اهلل معاني هي
 "عربي ابن"و" تعريفاته "في" الجرجاني"و "الغزالي" وكذلك بينهم، المتداولة لأللفاظ كامال بابا "القشيري"

 جمهرة " في والمتوني "الفنون اصطالحات فاكش: "في" التهانوي"و "ةـالصوفي اصطالحات"" في

 (الجذبة) من  الصحو السكر، الوجد، المقام، الحال،  :يهاعل ومتفق المعاني ثابتة كلمات وهي "األولياء
 .1اإلشارة

 وهو التصوف السني، واحد اتجاه الهجري الخامس القرن في سادمما تقدم يمكن القول أنه       

 إلى دعا حيث الّصوفّية المعرفة بدوره عّمق الذي "للغزالي "عصره ومهد صوفية "القشيري" انتقد وقد

 وذلك السني الّتصّوف نفوذ تعّمق الهجري السادس القرن وفي أهل السنة، يساير مذهبه وأصبح االعتدال

 هو الذي الهجري السابع القرن في ،"الرفاعي"و "كالجيلي" الّصوفّية وظهر كبار "الغزالي" شخصية بتأثير

 كامتداد ليالشاذ جاء وقد بالفلسفة، الّتصّوف نظريات بمزج تميز الذي السادس الهجري للقرن امتداد

 أما ،"الفارض بن عمر"و "عربي" وابن "السهروردي"كـ  المتصّوفة من مجموعة وهناك الغزالي لتصوف

 عن والبعد الشعبية، الحركات حول وااللتفاف الّطرق شيوخو  األولياء بزيادة فقد تميزت الالحقة القرون

2العلم
. 

إلى  الّصوفّية تاريخ قّسم فقد Spencer Termenghem "ترمنجهام سبنسر "البريطاني الباحث أما
 يجوبون اآلفاق المتصّوفة أن حيث الّصوفّية للطرق الرئيسة الجذور هي األولى المرحلة مراحل معتبرا

 أن أكد المرحلة، الذي هذه يمثل والغزالي الّطرق تشّكل بمثابة هي الثانية والمرحلة الّزهد إلى ويدعون

 في كثرت الحلقات الميالدي عشر الخامس القرن وفي لمباشرةا التجربة خالل من تكتسب الّصوفّية

 األولى نزعتين الحديث عن ويمكن واحد آن في باالنحطاط وتميزت بالشعبية واتسمت العثمانيين عصر

 في للّصوفّية أصبح والشعوذة، وقد والسحر بالخرافات الدين خلطت شعبية واألخرى عقالنية صوفية

3العثمانية الدولة إطار في يشابه الدويالت ما تشّكل وأصبحت المجتمع يف مهم دور المتأخرة العصور
. 

4صدر اإلسالم عهد هي للّتصّوف األولى تعد المرحلة
 والتقوى الورع من الصحابة عليه كان وما .

 من مجموعة أنهم اعتبار على عليهم االسم إطالق دون لكن فهم متصوفة معروفا، يكن لم االسم ولكن

 عديدة نماذج وهناك آدم، أيام منذ الترف وحارب وشجعه الزهد تجاه كان إيجابيا الكريم قرآنوال الّزهاد،

 اختلط فقد األخرى المراحل في أما ،"الفارسي سلمان"و "الغفاري ذر أبي"و "بن العاص كعمرو "للّتصّوف

                                                           

 .16املصدر الساب،، ص،  (1
2
 .13ص، : هنفس (

3
  .61.80سبنسر لرمنجهام، املرج  الساب،، ص ص، ( 

4
 . 03.80، ص ص، 1337، دار املنهل، بريوت، تاريخ التصوف اإلسالميمل الشييب، مصقفى كا (



 عبد"و "عبده محمد" كتاب في وجاء .ومتنوعة عديدة فلسفية وآراء نظريات بالفلسفة وظهرت الّتصّوف

 يظهر لم أولئك والغني والفقير التاجر منهم كان الذين الكرام للصحابة الطبيعية أن الحياة" محمود الحليم

ثم  والكوفة البصرة في تقريبا األماكن كل في منتشرين كانوا وهؤالء الكريم، بالرسول التكلف وتمثلوا عليهم
 بأمور الدين تمسكهم من وأكثروا غالوا الذين الجديدة اةوالحي المادية على فعل كرد والعباد الزهاد ظهر

 حيث جاءت انتقالية المرحلة هذه وكانت والطعام، كالزواج اهلل أحل ما يحرمون أصبحوا أنهم حتى

 التي المرحلة الثّالثة جاءت ثم" الحالج"و "الجنيد" أعالمها من وكان بالمغاالة اتسمت التي الثانية المرحلة

 فهم وقد يسيئون قبلهم عمن يأخذون أنهم حيث الدين، عن وابتعدوا الحدود ّصوفّيةال فيها تجاوز

 الدين عن إلى البعد التعمق هذا وأدى عليه، يزيدون بل يكتفون وال بالتقليد يرغبون أو المصطلحات

1والحلول والوجود الّسكر والصحو عن فيها تحّدثوا الكتب، في مصنفات لهم وأصبح الصواب، ومجانبة
. 

 محيطة الكريم القرآن آيات في مبثوثة اإلسالمية الصوفية عناصرأن " العقادعباس " يرى

لَْيَس )) :تعالىكتاب اهلل  في يقرأ والمسلم واألفالطونية، البوذية صوفية عليها تفرعت التي باألصول

ِميُع اْلبَِصير   القديس كتب في هوتالاَل  دارس يعلمه الذي العلم خالصة فيقرأ .2(( َكِمْثلِِه َشْيٌء َوهَُو السَّ
 .3"س اإلكوينيتوما"

 :التصوف الفلسفي /ج
يختلف من حيث المفهوم والجوهر عن  ،التصوفأشكال خر من التصوف الفلسفي شكل آ     

النبوية مصدرين التصوف السني الذي ظهر عند المدارس المعتدلة التي اعتمدت القرآن الكريم والسنة 
 .  كالمدارس السابقة الذكر ميمن مصادر التصوف اإلسال

ذلك التصوف النظري الذي يعمد أصحابه إلى مزج أذواقهم  المقصود بالتصوف الفلسفي
الصوفية بأنظارهم العقلية مستخدمين في التعبير عنه مصطلحا فلسفيا ينتمي إلى الفلسفة وعلم الكالم 

تزج بالفلسفات األجنبية مثل استمدوه من مصادر متعددة، وقد ام أكثر مما ينتمي إلى التصوف،
اليونانية والفارسية والهندية والمسيحية، وهو تصوف غامض ذو لغة اصطالحية خاصة، وقد زاد أولئك 

 :المتفلسفة على المتصوفة السنيين بأمور
 .أنهم أصحاب نظريات أو مواقف من الوجود بسطوها في كتبهم وأشعارهم: أولها -

   .4زية إلى حد بدأ معه كالمهم غير مفهوم للغيرأنهم أسرفوا في الرم: ثانيها -

                                                           
1
   11-12، ص، ص، 1883، دار األرقم، 3، ط(نشأهتا ولقورها) ،اإلسالميةدراسات في الفرق حممد العبدة، طارق عبد احلليم،  (

  11 : اآلية ,الشورى  سورة(2
3
 الفلسفة م  املسيحية الديانة بتواف، .(م 1274  /م1881 ):كويينإل لوماس ا القديس قال . 111العقاد ، املرج  الساب،، ص، عباس حممود  (
 .األرض على اهلل املل  هو ظل أن فكرة حارب األرسقية،كما    
4
  .13 ، ص،1337، دار املعرفة اجلامعية، القاهرة، (دراسة روحية سيكوميتافيزيقية)المدخل إلى التصوف اإلسالمي، إبراهيم يس،  (



يظهر التصوف الفلسفي في العالم اإلسالمي إال في القرن الثاني الهجري إبان الدولة العباسية م ل
، وازدهار (…رس والهنود والرومالفُ )وب واألجناس مع العرب المسلمين مع اختالط مجموعة من الشع

ي عهد المأمون لنقل الفكر اليوناني، وانتشار المدارس الدينية حركة الترجمة بتأسيس بيت الحكمة ف
اإلسالمية  فساعد كل هذا في تلقيح التصوف اإلسالمي بمالمح  دولةوالفلسفية في معظم أرجاء ال

خارجية أبعدته عن الصواب وجعلته فكرا منحرفا متأثرا باألفكار األجنبية الضالة كالغنوصية والهرمسية 
ولكن لما فتحت الفتوح اإلسالمية ” :وفي هذا يقول أحمد أمين. الرافضة المبتدعينوأفكار الشيعة و 
اإلسالمية الفلسفة اليونانية، وخاصة األفالطونية  ت المختلفة وكانت تموج في الدولةواختلطت الثقافا

تسرب إلى الحديثة والنصرانية والبوذية والزرادشتية وجدنا أن هذا الزهد وهذا الحب اإللهي يتفلسفان وت
 .1التصوف بعض تعليمات من كل هذا

وكانت لها مدرسة في حران وهي التي . فالفلسفة كانت منتشرة في الشرق منذ فتوح اإلسكندر
 .وقد ترجموا كتبا يونانية كثيرة إلى السريانية ثم إلى العربية. "ئةبالصا"بـ تسمت 

ن كانت فلسفتهم أقل . انتشارا من الفلسفة اليونانية كما كانت هناك فلسفة هندية وفارسية، وا 
 . كانت تدرس فيها علوم اليونان والهند على السواء "جنديسابور"وكانت للهند مدرسة في 

 .كل هذه كانت تتسرب منها تعاليم إلى التصوف بعد عصره األول
البسطامي "من أهم النظريات في التصوف الفلسفي نظرية الفناء في اهلل وهي نظرية أبي يزيد و 

وتحيل على فكرة االتصال باهلل والتفكير فيه، وهذه الفكرة معروفة في الديانة البوذية باسم  "فارسيال
: وقوام هذه النظرية التي انتشرت بين الفالسفة المتصوفين أن الفناء يتخذ مظهرين .2 Nervana"نرڤانا"

وات ولذات الحياة والمظهر األول بتغير أخالقي تبتعد فيه الروح عن أدران الجسد واالبتعاد عن الشه
. الثاني ينصرف الفكر فيها عن كل الموجودات إلى التفكير في خالقها وموجدها واالتصال به عرفانا

ويصف السري السقطي من وصل به األمر إلى . ومن ثم، فالمظهر األول نفساني والثاني عقالني
 ."إنه لو ضرب بسيف على وجهه لما شعر به” :حالة الفناء بقوله

                                                           

 .02، ص، 1333، ’، دار الفكر العريب، اإلسكندريةالفلسفة الصوفية في اإلسالمعبد القادر حممود،  (1
  ويلة من هي حالة االنقفاء الكامل اليت يصل إليها اإلنسان بعد فرتة ط( نريفانا)الـ (.اللغة السنسكريتية)من لغة اهلند األدبية القدمية ويقل، عليها اسم ( نيرفانا)أصل كلمة

دف من ذل  هو شحن طاقات الروح التأمل العمي،، فال يشعر باملؤثرات اخلارجية احمليقة به على اإلطالق، أي أنه يصبح منفصال متاما بذهنه وجسده عن العامل اخلارجي واهل
ويصل الكهنة . ملشاعر السلبية من االكتئاب واحلزن والقل، وغريهامن أجل حتقي، النشوة والسعادة القصوى والقناعة وقتل الشهوات، ليبتعد اإلنسان هبذه احلالة عن كل ا

 .( نريفانا)الـ البوذيون والفقراء اهلنود إىل حالة 
 

 



ذا انتقلنا إلى تصور ذي النون المصري فقد تأثر بأفكار أفلوطين صاحب كتاب  ” التسوعات“وا 
، "يوسف يعقوب الكندي يبال"وأصلحه  "عبد المسيح بن ناعمة الحمصي"الذي نقله ” الربوبية“أو 

 . ألرسطو وشرحه فنسبه خطأ   "ابن سينا"وانتفع بهذا الكتاب 
وهو صاحب المدرسة األفلوطينية الحديثة  "أفلوطين"ها ومن أهم األفكار التي كان يقول ب

نجد  ،ذات المنابع اليونانية والغنوصية والهرمسية والزرادشتية واليهودية والبوذية والمسيحية ،بمصر
 …وانبثاق النور والتجلي وغير ذلك "نظرية الفيض"

متجرد بال بدن  ا وصرت كأني جوهرربما خلوت بنفسي؛ وخلعت بدني جانبإني ):يقول أفلوطين
فأكون داخال في ذاتي، راجعا إليها، خارجا من سائر األشياء، فأكون العلم والعالم والمعلوم جميعا، 

 .(…فأرى في ذاتي من الحسن والبهاء والضياء ما أبقى له متعجبا بهتا  
ن حيث أ. كالم طويل في المقامات واألحوال ويقال إنه وضع فكرتها له" ذي النون"أن رف وعُ 

ال المريد أو السالك أو العارف الفقير عند ذي النون المصري البد أن يمر بمجموعة من األحو 
عراجه الصوفي لكي يصل إلى الحقيقة الربانية العرفانية القائمة على والمقامات في سفره الروحاني وم

سالك وعملية ويسمى الذي يعبر هذه المراحل بال. التجلي وانبثاق النور الرباني واالنكشاف اإللهي
 . السلوك تسمى سفرا أو حجا وسميت المراحل بالمقامات والصفات الموهوبة أحواال

سبعا  كل مقام يسلم لمقام آخر بشكل متتابع، وهذه ” معاللُ ” وقد جعلها الطوسي في كتابه
مقام "و "مقام الصبر"، و"مقام الفقر"، و"مقام الزهد"، و"مقام الورع"و "مقام التوبة": المقامات هي

 ."مقام الرضى"، و"التوكل
التأمل والقرب والمحبة والخوف والرجاء والشوق واألنس والطمأنينة والمشاهدة : أما األحوال فمنها

 .وبالتالي، فاألحوال مواهب والمقامات مكاسب. والتعين
ومن أهم النظريات الصوفية وحدة الوجود البن عربي األندلسي ، ومفادها أن المحب يفنى في 

كما أن هذه النظرية الصوفية . بوبه ويحبه بكل قلبه حتى اليكون هناك فرق بين محب ومحبوبمح
اهلل والعالم الموجود، أي : ترفض نظرة الفالسفة في رؤيتهم األنطولوجية عندما يقسمون الوجود قسمين

كثرة ،أي واجب الوجود وممكن الوجود ويترجم هذا أن الواحد تصدر عنه ال: إن هناك ثنائية وجودية
، ترى إال على مستوى الظاهر كثرة المخلوقات والمصنوعات بينما ابن عربي يرى أن هذه الكثرة ال

أي إن هناك . ولكن على مستوى الباطن هناك وحدة وجودية تنصهر فها المخلوقات مع الخالق األزلي
. اد والشوق الروحانيوجودا واحدا يلتحم فيه العاشق الصوفي مع المعشوق الرباني في وحدة من االتح

أبي يزيد "وتشبه هذه النظرية فكرة . ومتى كانت هناك كثرة فتعود في األصل إلى هذه الوحدة الصوفية



يقول ابن العربي معبرا  .، وهي أن العاشق يفنى في حبه للمحبوب"نظرية الفناء"صاحب  "البسطامي
تعدد في العقائد يدل في جوهره على وحدة عن إيمانه الكبير بكل المعتقدات وأديان الناس، مبينا أن ال

 :الحب واالتصال والوجود
 
 
 

 وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه**            د الخالئق في اإلله عقائدا عق
 :ويقول أيضا في التسامح الديني والحب اإللهي

 زالن ودير لرهبانفمرعى لغ**        قلبي قابال كل صورة     لقد صار 
 ف قرآنوألواح توراة ومصح**        كعبة طائف         و وبيت ألوثان 

يمانيركائبه فالح**        أدين بدين الحب أنى توجهت         ب ديني وا 
وتدخل هذه األبيات الشعرية ضمن الشطحات التي كان يرفضها الفقهاء وتجعلهم يحاربون 

ن كان ابن خلدون قد دافع  عن أصحاب الشطحات وأوجد لهم المتصوفة الغالة بكل صرامة وقسوة، وا 
عذرا ومخرجا في كونهم يتفوهون بهذه األقوال الغريبة حينما يكونون في حالة سكر واشتياق وغياب 

 .للوعي وانبثاق النور الرباني
  .وغيرهما "العفيف التلمساني"و "ابن سبعين"ومن الذين توسعوا في وحدة الوجود نستحضر 

ذا انتقلنا إلى  التي قوامها أن اهلل جل جالله قد حل في  "نظرية الحلول"صاحب فهو  "الحالج"وا 
روح اإلنسان، فأصبحا ذاتا واحدة متحدة على غرار الفكرة النصرانية المسيحية التي تؤمن بامتزاج 

الماء ن الالهوت حل في الناسوت فاختلطا كما اختلط أالطبيعة اإللهية بالطبيعة الناسوتية، أي 
         ."وما في الجبة إال اهلل: " الجبالخمرة، وقد قال الح

وهذا االعتراف الظاهري هو الذي أودى بحياته ليصلب أمام الناس باعتباره شهيد التأويل 
ل بدال منها نظرية االتحاد في تائيته الشعرية فضَ رفض حلولية الحالج و " بن الفارضا"لكن  .والتصريح
  :المعروفة

 وحاشا لمثلي أنها فّي حلت* *         ل ـمتى حلت عن قولي أنا هي أو ق

 وذاتي بذاتي إذ تحلت تجلت* *       وفي الصحو بعد المحو لم أك غيرها 
أن وحدة الوجود ظهرت في القرن السادس والسابع الهجريين مع ابن الفارض  "أحمد أمين"يرى 

الوجود  هو اهلل وممكني تقسم الوجود إلى واجب الوجود و ن عربي كرد فعل على الفكرة االثنية التواب



ليست مظاهر العالم المختلفة إال مظاهر هلل تعالى أي ليس هلل وجود إال الوجود وبالتالي، ف.. وهو العالم
القائم بالمخلوقات وليس هناك غيره وال سواه، وأن العبد إنما يشهد السوي مادام محجوبان فإذا انكشف 

ولهم في . عاين الرائي عين المرئي والمشاهد عين المشهودالحجاب رأى أنه ال أثر للغيرية وال للكثرة، و 
وهناك نظريات صوفية أخرى كنظرية اإلشراق عند  .ذلك كالم كثير وشطحات بعيدة المدى

 . ونظرية اإلنسان الكامل ونظرية الحقيقة المحمدية ونظرية القطب الصوفي " السهروردي"
 : يقوم منها التصوف الفلسفي على قواعد

   المؤمنين محبة الذكر، دوام الدنيا، في الزهد النصوح، النفس، التوبة محاسبة النية، تحسين  

 كل لدى المعنى تحمل نفس لكنها عّدا تختلف قد القواعد هذه .1األخالق بمكارم التحلي الرحمة بهمو 

 الحزن، ،الصبر التوكل، الزهد، اإلرادة :كالتالي يعدها.  "المجالس محاسن" في العريف بنإف .الصوفي

 .2األنس التوبة، المحبة، الشكر، الخوف الرجاء
 :وينفرد بخصائص تندرج تحت خمس عناصر أساسية هي 
   3.الروحي السمو مدارج اإلنسانية في بالنفس رقيبت التصوفيسمح هذا : الترقي األخالق 

 طريق صوفالمت يواصل السالك الداخلية، الطمأنينة تحقيق بعد : الفناء في الحقيقة المطلقة

 في إرادته انمحاء أي اإللهية بذاته يشعر وال وجوده، حتى يتالشى اهلل، على بالكلية واإلقبال    المجاهدة

 .4إرادة المطلق
 :القلب وعالم أو الشهادة، الظاهر :الحس عالم بين الصوفية يميز :العرفان الذوقي المباشر

 عالم وهو الغيب عالم سلوك من بد ال يقينيةال إلى المعرفة للوصول أنه ويرون الغيب، أو الباطن

 التي ،(األنوار نور) "اإللهي الفيض" ثم "الكشف" بواسطة ذلك القلب، ويكون هو ولوجه السالكين ووسيلة

 المحاضرة حضور): قائال الصوفية طريق ويصور القشيري. العارفين مرتبة إلى السالك بها يصل

                                                           

 .61 املرج  الساب،، ص،ابن عبد الكرمي،  (1

 .620، ص، 1987 بريوت ،اإلسالمي الغرب دار 6، طبدوي الرمحان عبد:لرمجة، اليوم حتى العربي الفتح من اإلفريقي الشمال في اإلسالمية الفرق بل، ألفرد (2

 .882، ص، 1376، مقبعة االعتماد مبصر، 1، ط8، جالتصوف اإلسالمي في األدب واألخالقزكي مبارك،  (3
 .170لوفي، القويل ، املرج  الساب،، ص،  (4



 . 4شبهة بقاء غير الحق  من حضور أي  3المشاهدة ثم  .2ةالمكاشف ثم الطريق، مراتب أول .1القلب

 .5(المفاجئة الومضة السريعة أو الخاطفة اللحظة في يتم والكشف
 الداخلي السالم من حالة له المتصوف تحقق للسالك الذاتية التجربة هذه: الطمأنينة والسعادة

  6.التوتر اندحار و القلق دامانع و الهدوء و بالراحة الشعور الغامر و الباطنية والطمأنينة

 إلى وأشواقهم مواجيدهم التعبير عن في األسلوب الغامضة هذا األلفاظ: الرمزية في التعبير

 كما الذوقي، الكشف ألصحاب إال مغاليقها تفتح ال و السالكون طريقهم، إال يفهمه ال المطلقة الحقيقة

 عنها العبارة يمكن ال ومكاشفات األسرار القلوب مشاهدات ألن اإلشارة علم قيل إنما: "قال الكالباذي

 .7"المقامات تلكب وحل األحوال تلك نازل من إال يعرفها وال والمواجيد، بالمنازالت تعلم بل التحقيق، على

تجدر اإلشارة إلى أن هذه العناصر تمثل أهدافا للتصوف أكثر من كونها سمات       
يم أهله من المتصوفة، ونرى أن مفهوم التصوف أشمل وخصائص مميزة للتصوف، وأخالق وآداب وق

وبناء على ما تقدم فان . وأعم من أن يطلق عليه إحدى هذه المسميات إذ أنه يشملها جميعا بين طياته
سوف نتناول التصوف في هذا البحث باعتباره مجاال لممارسة الحياة الروحية ألن الحياة الروحية إطار 

 . ذه التسميات من أغراض ومعانييشمل أغلب ما تهدف إليه ه
يجدر بنا القول أنها لم تتوفر له إال  موجز ألهم خصائص التصوف الفلسفيبعد عرضنا ال    

هي مرحلة النضج وتبدأ من القرن الثالث الهجري، وما بعده حين استحال التصوف و  ،في مرحلة معينة
نية لتبلغ كمالها وعرفانها، ولتفنى في الحقيقة يهدف إلى الترقي بالنفس اإلنسا ،إلى علم لألخالق الدينية

المطلقة على أساس من منهج الذوق ال العقل، وأن الصوفية لجئوا في التعبير عن أحوالهم إلى 
 . مصطلحات خاصة أداروها فيما بينهم، ولها معانيها التي ال تفهم إال بنوع من التحليل والتعمق

 :(مذهبيال)الطرقي التصوف مرحلة  /د

، يلتف حوله المريدون كما أشار إلى منهج تعبدي في أوقات محددة شيخ له الطريقة تعني     
مرتبط باسم ، ويجمعها اسم معلوم هي األوراد خاصةأذكار تحتفظ بنظام خاص و و . 8هذا السلمي

                                                           

 .9ص، ،الساب، املرج  ,انظر .الربهان بتوالر القلب حضور أنه الحضور عريب ابن عرف  (1
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لحقبة المضطربة من تاريخ القرن السادس الهجري، في ا ت حواليظهر مؤسسها ويرجح المؤرخون أنها 
 .ماإلسال
 : فرق الصوفية بين الطريق والطريقةي
 :الصـوفي ريقـالط /0
    :قـالطريمفهوم /0-1
السبيل الذي يسلكه المريد وصوال إلى المراد، وهو ما كان معروفا لدى المتصوفة إبان  هو     

السيرة المختصة  أو هي . "الطريق". التصوف في مراحله األولى أو ما يعرف بالتصوف الفردي
فية السالكين إلى اهلل تعالى، فهي سفر إلى اهلل تعالى والسالك إلى اهلل تعالى أو المريد هو بالصو 

ه ا مرحلة بعد مرحلة، أما من أدركتالمسافر فعلى المسافر إلى اهلل أن يسلك طريق القوم وأن يجتازه
الترقي الخلقي ): هي وغـاية الطريق .عناية اهلل فجذبته العناية إلى اهلل جذبا فهذا ما يسمونه مجذوبا

حالل األخالق المحمودة محل األخالق المذمومة  . 1(بالمجاهدة للنفس وا 
عبر مراحل يحياها التي  الروحيةجربة يسلك المتصوفون طريقا خاصا يتمثل في تلك الت      

أحوال مختلفة بحكم أنها ذاتية وخصائص متنوعة و  اكتسابها صفاتوتتميز بمعاناة النفس و  متعاقبة
 .شخصية
 هو السبيل الذي يسلكه المريد وصوال إلى المراد، وهو ما كان  الصوفي، الطريق 

. معروفا لدى المتصوفة إبان التصوف في مراحله األولى أو ما يعرف بالتصوف الفردي
السيرة المختصة بالصوفية السالكين إلى اهلل تعالى، فهي سفر إلى اهلل تعالى،  أو هي. "الطريق"

والمريد هو المسافر فعلى المسافر إلى اهلل أن يسلك طريق القوم وأن يجتازها  ،اهلل تعالى والسالك إلى
 .مرحلة بعد مرحلة، أما من أدركتـه عناية اهلل فجذبته العناية إلى اهلل جذبا فهذا ما يسمونه مجذوبا

حالل األخالق المحمودة محل ااالترقي الخلقي بمجاهدة »: وغـاية الطريق هي ألخالق لنفس وا 
 .2«المذمومة

حول وصف هذه  "المنقذ من الضالل"و لعل التعبير الذي تقدم به أبو حامد الغزالي في كتابه 
يه بالتعلم، بل بالذوق والحال وظهر لي أن أخص خواصهم ما ال يمكن الوصول إل: "التجربة قائال

ا و شروطهما، أسبابهمو  بين أن يعلم اإلنسان حال الصحة وحد الشبعتبدل الصفات، فكم من الفرق و 
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   .971، دار املعرفة، بريوت،ص، 91تاوي وإبراهيم خورشيد، ج أمحد الشن :من املستشرقني، لرمجةجمموعة ، (يقانيةالرب )دائرة املعارف اإلسالمية، ( 
2

 .72، ص، 5991 ، القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، عبد احلميد فهمي  :لرمجة ،تاريخ الطرق الصوفية في مصر ، فريد دي يونج( 



فعلمت يقينا ...بين أن يكون صحيحا وشبعانا، و بين أن يعرف حد السكر وبين أن يكون سكرانا و 
 .     1"أنهم أرباب أحوال ال أصحاب أقوال

  التجربة الصوفية: "مفهوما واضحا للتجربة الصوفية قائال" حسن العاصي"يقدم لنا 

فيها ( الحال)و يسميها الصوفية ( الاَل متناهي)بربه ( متناهيال)منزلة روحانية يتصل فيها العبد 
قوانينه إلى أن و         يحصل اإلشراق للصوفي فيفيض عليه العلم الذوقي، تنطلق من العقل وأحواله

من خالل هذا التعريف يتضح لنا جليا أن التجربة ." تتعداه فتصبح فوق العقل غير ملتزمة بقوانينه
االت الوجدان بدايتها إرادية بالمعنى االختياري، ثم نزوعا مطلقا نحو االتصال الصوفية حالة من ح

 .2باهلل إلى درجة الذوبان والفناء في حبه
العاشق و ( اهلل)بالمحبوب ( الصوفي)لمحب منتهى مطافها هو اتحاد اغاية التجربة الصوفية و 

يكون للعاطفة ل إلى العالم الحقيقي، و س والعقتفنى متجاوزة عالم الحو ( ااألن)بالمعشوق األسمى فتذوب 
من هنا يعتبر الحب هو أخص . دورها حيث تتجلى رغبة ملحة تدفع النفس للنزوع نحو ذلك العالم

عالها من خالل االتصال أوأخص مصادر اإلرادة و الوجدان و وغير الواعي   مظاهر العقل الواعي
 . نفهاأعو  نف النزعات الروحية في اإلنساناإلفصاح عن أعالروحي و 

النهائي للصوفي، الرصيد األول و  الرؤى، هيية المليئة بالرموز واإلشارات و إن التجربة الذات
وخالصة ما يعتقده الصوفي أن هناك عالما روحيا غير محسوس وراء هذا العالم المرئي، ال يمكن 

نما يمكن االقتراب من رحابها عن معرفة الحسية العقلية، و الوصول إليه عبر ال المعرفة )طريق ا 
 . 3(القلبية

ما عّبروا به عن أحوالهم إن قراءة واستطالع التراث الصوفي وما تنطوي عليه حياة الصوفية و 
وأذواقهم مجاهداتهم لرئيس التي تدور حوله رياضاتهم و بأن النفس البشرية هي المحور ا ا  كّون لنا اعتقاد

يصنف جل و  .ثمرة لألحوال الصافيةو مة  نتائج لألعمال السلي هيالتجربة الصوفية ف ووجدانهم
 تختلفالثة أقسام و كل قسم له أسلوبه وهدفه ونتائجه تتعدد و المتصوفة األعمال الصحيحة إلى ث
لمريد في سيرورة تطهير شخصية اوكلها تهدف إلى تصفية و . بتعدد مدارس التصوف اإلسالمي

طرق ي، استخدام شيخ الطريقة ألساليب و الروحالتطهير التصفية و  من المبادئ األساسية فيو . روحية
ولما كان الطريق الصوفي هو المعراج إلى اهلل عز   .حتى يضمن النجاح حداتناسب كل سالك على 

من عين الجود ومن بذل : طرق علوية سماوية ليست سهلة هينة، تأتي القلب من وجهين فطرقه وجل
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ل مترقيا من مقام إلى مقام في السلم من حال إلى حا يوفي هذا الطريق يعرض الصوف. المجهود
         .1إلى التجربة الصوفية  مرتبطة باألحوال والمقامات الروحي، كل يسير حسب استعداده للعروج

وهذا " سالكا"عرفنا أن التصوف هو طريق أو منهج أو اتجاه يسير فيه المرء الذي يسمى نفسه  --- 
لى حال خالل عبور هذا الطريق الصوفي الذي هو أشبه السالك ينتقل من مقام إلى مقام ومن حال إ

برحلة طويلة أو حج يمر من درجة إلى درجة، وهو في كل درجة ينتقل إليها تحدث له حال مخالفة لما 
في هذه المرحلة يسعى السالك إلى البحث عن ربه بل إلى فيه، ذلك أنه قد أدرك . سبقها ولما سيتلوها

ت خالقا وأن للعالم صانعا عظيما حكيما وهو اآلن يطمح من رحلته هذه في مرحلة سابقة أن للمخلوقا
   ".رب العالمين"أن يصل إلى 

مراحل /3-8 :الصوفي الطريق   

إلى أخرى على  درجاتيقوم الطريق  على االنتقال الروحي وفقا لشعائر تعبدية من      
أقل، ويمكن  جعلها منتصوفة الم من هناك أن على الروحي، إلى الكمال المتصوف ليصلالتوالي، 
  :درجتين في تلخيصها
 اإلخوان تنتهي جماعة حيث .الذكر في تتمثل :األولى الدرجة -
 :هي بعدة مراحل يمر الذي الجذب فيها يحصل: الثانية الدرجة -
 الولهان2 الوله وهو للمحب، الجذب. 

 المادية غير الروح جذب القلب، جذب . 

 3السـر جذب. 

 5المقام " أو " 4 الحق "أو " الحال " في تجمع ما كثيرا المواقف هذهاالمتالك،  جذب  
 من اكتساب وال 6اجتالب وال تعمد غير من القلب يرد معنى الحال أن هو "المقام"و "الحال" بين والفرق"

 أي ،7ببذل المجهود تحصل الوجود والمقامات غير من تأتي واألحوال أو شوق، فيض أو حزن أو طرب
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) L. Rinn, OP, Cit, pp.65-66. 
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رادته، بكسبه للسالك المقام يحصل ألن زائل، بالثبوت، والحال يتصف مالمقا أن  الحال أن حين على وا 

 مقام إلى مقام من يترقى المريد إن ، ثم2مواهب مكاسب واألحوال فالمقامات . 1منه دون تعمد عليه وارد

 أن يصير إلى هيينت حتى .سالكا   ثم صوفيا ثم فقيرا ثم تلميذا، كان أن الصوفية، بعد درجات ويصعد

 يبلغ . 4الصوفية، مراتب أعلى ،وهوإلى الكشفٌ  أو ،3 والمعرف التوحيد مرحلة إلى يصل بذلك. مجذوبا

 عن تصدر .5والمعرفة .والمقام الحال من أعلى مرتبة باهلل، العارف ، أي"العارف " صفة الصوفي فيها

 وهنا. 6للسكر المصاحبة الاَلشعور من الةح في يتم مرتبة العارفين، لبلوغ أساسي شرط هو الذي الشطح

 نهاية في الصوفي هكذا يصبح .7اإللهي الوضع ويتذوق المادية، بشخصيته إحساسه يفقد الصوفي

 ألهل الكشف يحدث ما وكثيرا .9اليقين له فيحصل .8الشوائب اإلنسانية من خال كامال الطريق

 ألن 10وقوعها قبل الواقعات من كثيرا ويدركون مسواه يدركه ماال حقائق الوجود من المجاهدة، فيدركون

 بهذه يمر والمريد وهو 11الغيوب إلى عالم بالقلوب سلوك بل مشهور وال محسوس غير العارفين طريق

 :وهي. 12إلى مرحلة الكمال لتصل مراحل ترتقي نفسه باعتبار صفاتها وتمر بسبع الدرجات،
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 . 54ص،  ،الساب، املرج  ,اجلرجاين انظر .عيناه له العلم فكان بعمله ال حباله املقامات على مشى الذي هو  :السالك المريد 

  M. E. Blochet, « Étude sur l’ésotérisme             كذل :أنظر  ،2 ص الصوفية، اصقالح صدر الساب،،امل ,عريب ابن و   

musulman » journal 9
éme 

serie19 Edition, Ernest Leroux, Paris. P 500., asiatique 
احملو و  البقاء ري،ط هبم مسلوك امجمذوبون و البقاء حتقي، على عاملون السالكون و ,باهلل األشياء شهود امجمذوبني مراد و هلل األشياء شهود السالكني مراد":امللياين قال  

 .ظهر و وجه 108 ورقة ,الساب، املرج  ,السالم عبد ابن,انظر ."الرباين اجلذب طري، اهلل إىل القرق وأحسن

 

.  أحوال عليه فظهرت نفسه الرب أشهده من هو العارف و العارف حال هي املعرفة و.  73Rinn, OP Cit, P.، كذل  . 518 ص، ،المقدمة ،خلدون ابن (3
 .1، ص ,األعالم كتاب ,املعرفة باب و 15 ص الساب، املرج  ,عريب ابن ,انظر .عليه هو ما و أنت عليه ما لعرف أن يلق و


 ،لساب،ا املرج  ،اجلرجاين :انظر .شهوداو  وجودا احلقيقية األمور و الغيبية املعاين من احلجاب وراء ما على اإلطالع هو االصقالح يف و احلجاب رف  اللفظ يف الكشف 
 .237 ،ص

4
( Cyril Glassé, « Soufisme »,in Dictionnaire encyclopédique de l’Islam, préface :J. Berque , traduit et adapté de 

l’anglais par Yves Thoravel, Édition; Borda, Paris,1991, P 377. 
 سر له وينكشف     الرمحة  :يقول و.  15،ص عليه لفيض حىت امجماهدة صاحب للسال  إال يتيتأ ال اهلل من فيض فهي العلم، من أعم الصوفية، عند المعرفة 

 قيودها، من أفلت و زمامها، مل  فإذا النور، بني و بينه احلائل هي اإلنسان شهوات أنوعند الصوفية  ،الدين علوم إحياء الغزايل، انظر .احلقائ، له لظهرو  امللكوت

 .العارفني مرلبة إىل ووصل لنورا له لكشف
 

 
6
.   159، ص ،الساب، املرج  اجلرجاين انظر ." منها وأمت الغيبة من أقوى وهو ذلذتالو  القرب يعقي وهو قوى بوارد غيبة كرالسُ  " . 332،ص الساب،، املرج  الفقي، (
 .243، ص ،السهروردي :انظر .بوباحمل ذكر معارضات عند القلب غليان و، احلال سلقان استيالء هو كرالسُ  أن المعارف عوارف يف جاء

 .3، ص ،الساب، املرج  ,عريب ابن: ظرأن .اإلهلية التجليات ئمباد أول :الذوق (7
8
( Cyril Glassé, OP Cit, P 377. 

 فعبارة اليقني ح، أما،األفكار مبحافظة سراراأل مالحظة و القلوب بصفاء الغيوب مبشاهدة قيل و .والربهان باحلجة ال اإلميان بقوة العيان رؤية هو: اليقين عند الصوفية (9

 انظر .فيها املشاهدة اليقني وح، فيها اإلخالص اليقني عنيو   الشريعة ظاهر اليقني علم وقيل .فقط علما ال حاالو   شهودا و علما به البقاءو   احل، يف العبد فناء عن

 .186-184، ص، ص، الساب،صدر امل اجلرجاين

 .184-113ص،  لساب،،املصدر اخلدون،  ابن (10
11
 رقم الوطنية باملكتبة خمقوط ،م 1763 /ـه 1177 سخ،  8ج ,مريده تجاه الشيخ واجبات و شيخه تجاه المريد واجبات ، احلفناوي الشافعي سامل بن حممد (

 .وجه 7 ورقة  944

  .7ص،  املصدر الساب،، عريب، ابن: انظر.اف العبدأوص من معلوما كان ما النفس,شرها،كذل  ليقفئ القلب على لعاىل اهلل يسلقه روح النفس (12



 واتـوالشه بالسوء األمارة النفس. 

 الحق إلتباع أذعنت إذا ة،اللوام النفس. 

 ةـالملهم النفس. 

 المطمئنة الروح و الخاضعة الفس. 

 راداتهامُ  جميع فنيت إذا الراضية النفس . 

 الخلق و الحق عند المرضية النفس. 
 1ُأمرت إذا وتكملهم  العباد ترشد والكاملة، المقدسة النقية لنفسا. 

(بين الحال والمقام) الترقي في الطريق الصوفي/ 7  

اختلف كبار الصوفية في عدد المقامات واألحوال وترتيبها، حيث صنف الطوسي في كتابه     
وصنف أبو طالب . المقامات في سبع وهم التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا" اُللمع"

 :وهم المقامات في تسع" إحياء علوم الدين"والغزالي في كتابه " قوت القلوب"المكي في كتابه 
 .الرضا -التوكل -الرجاء -الخوف -الفقر -الصبر -الزهد -الورع -التوبة

   :المقــام/0-1
المقام هو رتبة أو درجة يكون فيها العبد بين يدي اهلل عز وجل بشأن ما يقوم في داخله        

ذلك لمن : ))ىفي القرآن الكريم قوله تعال وردوقد . هو من رياضة ومجاهدة وعبادة وانقطاع إلى اهلل 

2(( خاف مقامي وخاف وعيد
3(( وما منا إال له مقام معلوم: ))وكذلك قال تعالى. 

. 

عبارة عن منزلة روحية يقيم بها السالك، أو يقيمه بها اهلل تعالى قبل انتقاله عند الصوفية المقام ف
د بمنازلته من اآلداب، مما ما يتحقق به العبهو : "المقام قائال "القشيري"يعرف و . إلى المنزلة التي تليها

مقاسات تكلف، فقام كل واحد في موضع إقامته نوع تصرف، ويتحقق بضرب تطّلب، و يتوصل إليه ب
شرطه أن ال يرتقي من مقام إلى مقام آخر ما لم يستوف و . ك، وما هو مشتغل بالرياضة لهعن ذل

توكل له ال يصلح له التسليم،  من الو  أحكام ذلك المقام، فإن من ال قناعة له ال يصلح له التوكل،
 .4..."من ال ورع له ال يصح له الزهد توبة له ال تصلح له اإلنابة، و من الو 
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ل وقته يشغمقام هو منزلة يصل إليها العبد ويقيم فيها و من خالل هذا التعريف يمكن القول أن ال
قامات وتحديدها اختلف الصوفية في عدد الملقد . صنوف المجاهداتفيها بأنواع المعامالت، و 

لكن أغلب . أربعين مقاماو  سميتها يذكر السهروردي عشرة مقامات بينما القشيري يذكر تسعةوت
التوبة، : هيو " اللمع"في كتابه  1"السراج الطوسي"المقامات السبعة التي أوردها  المتصوفة يقفون عند

 .2الورع الزهد الفقر، الصبر، التوكل، الرضا
 ةـــالتوب مقام/أ

. ي أول منزل من منازل السالكينيتفق كل الصوفية على أن التوبة هي أول المقامات، أ    
ما في الشرع إلى ما تاب أي رجع، فتوبة الرجوع عما كان مذمو ": الرجوع، يقال: حقيقة التوبة في اللغةو 

مفتاح كل أصل كل مقام، و قوام كل مقام، و  إنها: "التوبة قائال "السهروردي"يعرف . "هو محمود فيه
 ".  لهال مقام اء، فمن ال أرض له ال بناء له، ومن ال توبة له ال حال له و هي بمثابة األرض للبنو  حال

حتى تصح التوبة  ال بد لها : "يورد لنا القشيري شروط التوبة كما يراها أرباب األصول قائالو 
والتصميم أن ال يعود إلى  لوترك الزلة في الحا، الندم على ما عمل من المخالفات: من ثالثة شروط

 .3"مثل ما عمل من المعاصي
هي أن ينسى التائب كل شيء ما عدا اهلل ألن تذكر المعصية إنما هو "فالتوبة الحقيقية حسب 

تذكر الشخص لنفسه من أكبر الحجب للسالك، فهو تعبير عن األنانية الشخص، و تذكر وجود 
           .4"هما كفر في الطريقة، و والعجب
. يان السالك لذنبه نسيانا تاما، ويشغل كله هلل وحدهن خالل كالم الجنيد أن التوبة هي نسم

سئل ذو النون المصري عن : يورد لنا القشيري آراء مجموعة من المتصوفة حول التوبة كما يليو 
 ."توبة الخواص من الغفلةنوب، و توبة العوام من الذ: "التوبة فقال

: قال عبد اهلل التميميو ". من كل شيء سوى اهلل عّز وجلّ  ن تتوبالتوبة أ: ""النوري"قال و  
قال و ." الت، و تائب يتوب من الغفالت، وتائب يتوب من رؤية الحسناتشتان بين تائب يتوب من الزّ "

 . 5"ال جهرالى صاحبها أثرا من المعصية سرا و التوبة النصوح ال تبقي ع: "الواسطي
 الـورع          مقام/ب
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االنتقال من مقام إلى و . ليه ما لم يستوف أحكام التوبةال يرتقي إاني بعد التوبة، و لمقام الثهو ا   
مفهوم الورع حسب ما يرد من أقوال راك الحد الفاصل بين المقامين، و مقام يتم بطريقة آلية بدون إد

. "الشبلي"ب حس" الورع هو ترك الشبهات، أو الورع هو أن تتورع عن كل ما سوى اهلل "الصوفية في 
يحيى "يرى و ." كما أن القناعة طرق من الرضاأن الورع أول الزهد، : "يرىف "أبو سليمان الدراني"أما 

الورع هو : "قال يونس بن عبيدو ." ف على حد العلم من غير تأويلأن الورع هو الوقو : ""ذبن معا
عمال أشد األ: " "ارثبشر بن الح"قال و ." محاسبة النفس في كل طرفةو     الخروج من كل شبهة

أن  "السهروردي"يرى و ." ويرجى الورع في الخلوة، وكلمة الحق عند من يخافالجود في القلة، و : ثالثة 
 .1"المعرفة دليل القربةالورع دليل الخوف والخوف دليل المعرفة، و "

 :الورع إلى ثالث طبقات " اُللمع"في كتابه  الطوسيالدين سراج يقسم 
الحرام البين و الحالل البين،  هي ما بينن الشبهات التي اشتبهت عليه، و ع منهم من تورع -

 .ال اسم حرام مطلق فيكون بين ذلك، فيتورع عنهماوما ال يقع اسم حالل مطلق و 
ات، وهذا ال يعرفه إال يحيك في صدره عند تناول الشبهنهم من يتورع عما يقف عنه قلبه و مو  -

      .       المتحققونأرباب القلوب و 
 .2أما الطبقة الثالثة من أهل الورع فهم العارفون -
 
  الزهــد مقام/ج

الحرام واجب حسب والزهد في الحالل و . ، وعدم المباالة بمن أخذ بهاهو ترك الدنيا بما فيها   
حوال الرضية و المراتب مقام شريف و هو أساس األ" يعرف السراج الطوسي أن الزهد . أهل التصوف

المتوكلين والراضين عن اهلل و  المنقطعين إلى اهللأول قدم القاصدين إلى اهلل عّز وجّل، و هو السنية، و 
على اهلل تعالى فمن لم يحكم أساسه في الزهد لم يصح له شيء مما بعده، ألن حب الدنيا رأس كل 

 .3"الزهد في الدنيا رأس كل خير و طاعةو  خطيئة،
ترك الحرام : هد على ثالثة أوجهالز : "في الزهد قائال "أحمد بن حنبل"يورد لنا القشيري قول    

الثالث ترك ما يشغل العبد لثاني هو ترك الفضول من الحالل وهو زهد الخواص و اوهو زهد العوام، و 
  .4"هو زهد العارفينعالى و عن اهلل ت
 

                                                           

   .113الساب،، ص، صدر ، امل القشريي أيب القاسم (0
 41-43، صالساب،، ص املصدر لسراج القوسي، ا (2
 .40، ص، هنفس( 3
 .118 الساب،، ص، صدرريى، املالقش (4



 

 :الفقــر مقام/د
االفتقار إلى اهلل " هو و . تفاء من حاجات الحياة بالضروري واالبتعاد عن الكمالياالكهو    

 :    على حد قول الكتاني بين ثالث طبقات من الفقراء" وغنى باهلل تعالى
شيئا، ال ينتظر من أحد منهم من ال يملك شيئا، وال يطلب بظاهره وال بباطنه من أحد شيئا، و  - 

ن أعطي شيئا لم يأخذ، و   .    هذا مقامه مقام المقربينوا 
ن أعطي شيئا من غير ، وال يسأل أحدا، وال يطلب وال يعرض، و ومنهم من ال يملك شيئا - ا 

 . مسألة أخذ
ذا احتاج انبسط إلى بعض إخوانه ممن يعلم أنه يفرح بانبساطه ومنهم من ال يملك شيئا، و  - ا 

 .1إليه فكفارة مسألته صدقة
ب مقام الفقر بأنه رداء الشرف، ولباس المرسلين، وجلبايوضح إبراهيم بن أحمد الخواص 

وحصن المطيعين، وسجن  نيمة العارفين، ومنبه المرشدينغو زينة المؤمنين، الصالحين وتاج المتقين، و 
المذنبين ومكفر للسيئات، ومعظم للحسنات، ورافع للدرجات، ومبلغ إلى الغايات، ورضا الجبار، وكرامة 

  "         دأب المتقينو الفقر هو شعار الصالحين ألهل واليته من األبرار، و 
صبر على ما : الصبر نوعانل المكروه حتى ينقضي بال شكوى، و هو احتما: رـالصب مقام/هـ

بأنه التباعد عن المخالفات "الصبر  "ذو النون المصري"يعرف . صبر عما نهى عنهأمر به اهلل و 
ظهار الغنى عند حلول الفقر بساحات المعيشةوالسكون عند تجرع غصص البلية، و  عبد اهلل "يقسم . "ا 

صّبر من صبر في اهلل فمرة يصبر فالمت صّبارمتصّبر وصابر و : " صبر إلى ثالثة أقسامال "بن خفيف
لصّبار فذلك الذي صبره في اهلل أما او . من يصبر في اهلل، قليل الشكوى والجزع الصابرو . ومرة يجزع

والحقيقة، وال من جهة ال يتغير من جهة الوجود ا ال يجزع و باهلل، فهذا لو وقع عليه جميع الباليوهلل و 
 .2"الخلقةالرسم و 
االنخالع من الحول "يريده، إنه االسترسال مع اهلل على ما ترك تدبير النفس و : لـالتوك مقام/و

لمؤمنين بين توكل ا" اللمع"يميز السراج الطوسي في و ". ذو النون المصري"على حد تعبير " القوةو 
 :ليكما ي توكل أهل الخصوص، وتوكل خصوص الخصوصو 

إلى الكفاية،  الطمأنينةهو طرح البدن في العبودية، وتعلق القلب بالّربوبية و : ن توكل المؤمني -
ن منعوا صبروا راضين موافقين للقدرفإن أعطوا شكروا و    .   ا 
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من توكل على اهلل لغير اهلل لم : توكل أهل الخصوص كما في قول أبي العباس بن عطاء -
يكون متوكال على اهلل في توكله ال لسبب تى يتوكل على اهلل باهلل هلل و ح يتوكل على اهلل في توكله

  .آخر
يكون اهلل أن تكون هلل كما لم تكن، و ": شبليال"توكل أهل خصوص الخصوص حسب تعبير  -

 . 1تعالى لك كما لم يزل
ه يعرفو . افقته لما رضي به واختاره لههو سكون القلب إلى أحكام اهلل، ومو : الرضا مقام/ز 

العبد ساكنا تحت حكم  هو أن يكون قلباب اهلل األعظم، و جنة الدنيا، و ب"الطوسي  بأن الرضا هو 
 :يصنف الطوسي أهل الرضا إلى ثالثة أحوالو    " جلّ اهلل عّز و 
جّل فيما يجري عليه من قلبه مستويا هلل عّز و منهم من عمل في إسقاط الجزع حتى يكون  -

جّل ذهب عن رؤية رضائه عن اهلل عّز و منهم من و . والمنع والعطاء  حةالراالمكاره والشدائد و حكم 
َذا  ))برؤية رضا اهلل عنه، بقوله تعالى  اِدِقينَ  َيْنَفعُ  َيْومُ هََٰ  َتْحِتَهاِمْن  َتْجِري َجنَّاتٌ َلُهْم  ۚ   ِصْدُقُهمْ  الصَّ

ِلَك  ۚ  َعْنُه  ُضواَورَ َعْنُهْم  اللَّهُ  َرِضيَ  ۚ   َأَبد اِفيَها  َخاِلِدينَ  اأْلَْنَهارُ  ((اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ ذََٰ
2
. 

رضاه عن اهلل كما سبق من اهلل تعالى رؤية رضا اهلل عنه و ذهب عن ومنهم من جاوز هذا و  -
 .3لخلقه من الرضا

 (األحوال)ال ــالحـ/ 0-0

أن : "ما يحل في القلب من صفاء األذكار بدون مجاهدة أو تفكير، ولذلك قيلالحال هو     
ليس من طريق المجاهدات والعبادات والرياضات : "والحال كما يقول الطوسي ."ال هو الذكر الخفيالح

ة تالزم مجموعة أحاسيس روحيبمعنى آخر هو .  4"بل هي تهجم على القلب كما أنها تزول عنه فجأة
الحال عند ": يعرفها القشيريها، يعني كما تحل بالقلب تزول، و األحوال كاسمو . السالك في مراحل سفره

بسط أو ال اكتساب، من طرب أو حزن، أو عنى يرد على القلب من غير تعمد وال اجتالب و القوم م
األحوال تأتي من يبة أواهتياج، فاألحوال مذاهب والمقامات مكاسب، و هقبض أو شوق أو انزعاج، أو 

حب الحال مترق صاوالمقامات تحصل ببذل المجهود وصاحب المقام ممكن في مقامه، و  الوجود نفسه
    .5"عن حاله
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جاءت حسب فق جل الصوفية عليها و اتعشرة أحوال ، "معاللُ "أورد السراج الطوسي في كتابه 
ق، األنس االطمئنان، المشاهدة المراقبة، القرب، المحبة، الخوف، الرجاء، الشو : الترتيب التالي

 . 1اليقينو 
المراقبة من المنظور الصوفي هي دوام و  .هو دوام مالحظة المقصودة اللغفي : حال المراقبة/أ

هي نظر اهلل تعالى ويعبر عنه باستشعاره و أحكامه  تعالى فيراقب اإلنسان أفعاله و النظر بالقلب إلى اهلل
 .سكناتهو  إلى العبد في حركاته

فإن " : عندما قال سلمالذي قصده الرسول صلى اهلل عليه و هذا : "الحال"شارحا  "القشيري"قال 
علم العبد باطالع الرب سبحانه وتعالى  إشارة إلى حال المراقبة ألن المراقبة" تراه فإنه يراك لم تكن
يصل إلى هذه الرتبة ( اإلنسان)ال يكاد تدامته لهذا العلم مراقبة ربه، وهذا أصل كل خير له، و اسعليه و 

، والزم (نفسه)قت و أصلح حاله في الو فإذا حاسب نفسه على ما سلف،  ،إال بعد فراغه من المحاسبة
راقب اهلل تعالى بين اهلل تعالى مراعاة القلب، وحفظ مع اهلل تعالى األنفاس و أحسن بينه و طريق الحق و 

عاله ويسمع أقواله يرى أفو  من قلبه قريب، يعلم أحوالهو في عموم أحواله فيعلم أنه سبحانه عليه رقيب 
 .2"فكيف عن حقائق القربة ؟من تغافل عن هذه الجملة فهو بمعزل عن بداية الوصلة و 

 :  ثالثة أحوال عند أهل المراقبة ،"معاللُ "يميز السراج في كتابه 
 . حال االبتداء في المراقبة كحفظ السرائر ألن اهلل مطلع على الضمائر -
 .آدابهقتفاء أثر النبي صلى اهلل عليه وسلم في أفعاله و أخالقه و الحال الثاني في ا -
يسألونه أن يرعاهم قبة، فإنهم يراقبون اهلل تعالى و الكبراء من أهل المرا الحال الثالث حال -

 . 3فيها
العلن أي مالزمة العبادة و تقرب السالك إلى ربه بالطاعة ودوام الذكر بالسر و ه: القرب الـح/ب

يعرف و .  التجافي عن طاعتهة ويقابل حال القرب حال البعد وهو التدنس بمخالفته و االتصاف بالطاعو 
 يكون هذا الحال لعبد شاهد بقلبه قرب اهلل منه: "الثاني بعد المراقبة قائال "الحال"الطوسي السراج 

، تسمو "سره تعالى بدوام ذكره في عالنيته و جمع همه بين يدي اهللفتقرب إلى اهلل تعالى بطاعته، و 
ر هذا الحال وسيلة للقلوب يعتب. حالة القرب إلى درجة التمكين فيصبح اإلنسان في جوار اهلل يقارب اهلل

  .   4إلى السكون
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". الذي هو اهلل" حال يكون فيه السالك، فيغلب على قلبه ذكر صفات المحبوب : المحبةال ـح/ج
حالة مخصوصة ساس مخصوص يلقى اهلل العبد به، و هو إحبد من صفات فعله، و إن محبة اهلل للع

 .يرّقيه إليها
ق فالح ،أخبر عن محبته للعبدو  شهد الحق سبحانه بها للعبد،فة، المحبة حالة شري: "قال القشيري

  .1"العبد يوصف بأنه يحب الحق سبحانهسبحانه يوصف بأنه يحب العبد، و 
 :    يميز السراج الطوسي ثالثة أحوال عند أهل المحبة

 . عطفه عليهمذلك من إحسان اهلل تعالى إليهم و ، يتولد من المحبة محبة العامة: حال األولال -
قدرته، له وعظمته وعلمه و جاللد من نظر القلب إلى غناء اهلل و من المحبة يتو  :الحال الثاني -

 .كشف األسراروهو حب الصادقين والمتحققين، وشرطها هتك األستار و 
العارفين، تولدت من نظرهم و معرفتهم بقديم من المحبة هو محبة الصديقين و : لثالحال الثا -

 .  2ة، فكذلك أحبوه بال علةحب اهلل تعالى بال عل
 :الخوف والرجاء حال/د

خشية على حد في الدنيا واآلخرة، والخوف رهبة و هو الشعور بالرهبة من العقاب  :وفــالخ  
". صاحب الخشية يتجه إلى الربيلتجأ إلى الهرب إذا خاف، و " رهبةصاحب ال"قول أبو القاسم الحكيم، 

 : ثة أحواليرى السراج الطوسي في أهل الخوف ثال
 . اضطراب قلوبهم مما علموا من سطوة معبودهم خوف العامة، -
 .اعتراض الكدورة في صفاء المعرفةخوف األوساط، من القطيعة و  -
لو قسم ذرة من خوف : "بقوله "سهل بن عبد اهلل"هم الذين قصدهم خوف الخصوص، و  -

 .3"الخائفين على أهل األرض لسعدوا بذلك أجمعين
هو تعلق بمحبوب ينال في المستقبل، ثقة بسعة رحمة اهلل، أما بحصول نفع أو  : اءـالرج  

اهلل، رجاء في سعة رحمة  رجاء في: "يقول السراج الطوسي أن الرجاء على ثالثة أقسام. بدفع ضرر
ذكر المنن في سعة رحمته لعبد مريد قد سمع من اهلل فالرجاء في ثواب اهلل و . اب اهللرجاء في ثو اهلل، و 

الراجي و . وفضله فارتاح قلبه إلى المرجو من كرمه الجود من صفات اهللرجاه وعلم أن الكرم والفضل و ف
 .4"في اهلل تعالى هو عبد تحقق في الرجاء، فال يرجو من اهلل شيئا سوى اهلل
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. يكون على قدر المحبةى ذكر المحبوب شوقا إلى لقائه، و هو اهتياج القلب لد: قالشو الـح/هـ
سمع و ". ياج القلوب إلى لقاء المحبوب، وعلى قدر المحبة يكون الشوقالشوق اهت"  :يريقال القش
الشوق يسكن باللقاء والرؤية واالشتياق ال " :االشتياق فيقوليفرق بين الشوق و " أبا علي الدقاق"القشيري 

قال اق إلى لقائه، و ب اهلل اشتالشوق ثمرة المحبة، فمن أح: "قائال  "أبو عثمان"يعرفه و . 1"يزول باللقاء
عن قريب الب، وأنا أجلت للقائكم أجال، و إني أعلم أن شوقكم إلي غ: للمشتاقين معناه تقربه: "أيضا

من أي شيء يكون بكاء المحب إذا لقي : "الجنيد"سئل و . 2"صولكم إلى من تشتاقون إليهيكون و 
: قال يحيى بن معادو . 3"يهإن ما يكون ذلك سرورا به ووجدا من شدة الشوق إل: "ال؟ فق.المحبوب

الشوق : "ئاليصف لنا أحمد بن عطاء حالة المشتاق قاو " عالمة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات"
     .4"تقطع األكبادهو احتراق األحشاء وتلّهب القلوب     و 

بقي مشغوال أمل وصوله إلى خير انبسط قلبه و  فمن. ينشأ األنس من الرجاء: األنس الـح/و
يوضح ذلك . من ذاقه زال اإلحساس بنفسه تمامااألنس به، فهو كمال االستغراق و  فيحصل لهباهلل 

أما ". األنس صحو بحق، فكل مستأنس صاح، ثم يتباينون حسب تباينهم في الشرب: "القشيري قائال
لو ٌضرب وجهه  يبلغ العبد حدا: كنت أسمع السري يقول: " عندما يقول "الجنيد"يوضحه لنا فحده 

 . 5"كان في قلبي منه شيء حتى تبين لي أن األمر كذلكلسيف لم يشعر، و با
والسكون إليه  االعتماد عليهواألنس باهلل تعالى هو " :عريفا لألنس قائالطوسي تالالسراج يورد    

استوحش ويكون لعبد كملت طهارته وصفا ذكره و . يأ أن يعبر عنه بأكثر من هذاال يتهواالستعانة به، و 
يستطرد السراج في حديثه عن األنس، فيرى في أهل األنس ثالثة و ". ا يشغله عند اهلل تعالىكل م من

 :   أحوال
 . استوحش من الذنبس بالذكر واستوحش من الغفلة، وأنس بالطاعة و منهم من أن -
 .الخواطر المشغلةومنهم من استأنس باهلل واستوحش مما سواه من العوارض و  -
 .6التعظيم مع األنسبا عن رؤية األنس بوجود الهيبة والقرب و ذهامنهم من يرى األنس و  -
أن الطمأنينة حال رفيع، وهي لعبد رجح عقله وقوى إيمانه يرى السراج : االطمئنان الـح/ز

 : هي على ثالثة ضروبورسخ علمه وصفا ذكره وثبتت حقيقته، و 
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ن اإلجابة للدعوات باتساع ضرب للعامة، ألنهم إذا ذكروه اطمأنوا إلى ذكرهم له، فحظهم م -
 .  دفع اآلفات و       الرزق

فكانت وص، ألنهم رضوا بقضائه وصبروا على بالئه، وأخلصوا واتقوا وسكنوا ضرب للخص -
 .   طمأنينتهم ممزوجة برؤية طاعتهم

ال تسكن سرائرهم ال تقدر أن تطمئن إليه و علموا أن : الضرب الثالث لخصوص الخصوص -
  .1عظيما ألنه ليس له غاية تدرك تو     معه هيبة 
المشاهدة هي حضور الحق من غير بقاء تهمة فإذا " : قائال يعرفها القشيري: المشاهدة حال/ن

يرى عمر بن عثمان و . 2"س الشهود مشرقة عن برج الشرفصحت سماء السر عن غيوم الستر فشم
 :رؤية القلوب حيث يقولعيان و المكي أن المشاهدة هي المحاضرة والمداناة، وهي وصل بين رؤية ال

انقطاع كما لو قدر اتصال البروق، فكما أن لى قلبه من غير أن يتخللها ستر و فتتوالى أنوار التجلي ع"
اتصالها إذا قدرت تصير في ضوء النهار، فكذلك القلب إذا دام به ة الظلماء يتوالى البروق فيها و الليل
الكشف الرباني بتمديد وقت د هنا استمرار العطاء اإللهي و صو المقو ". ام التجلي متع نهاره فال ليلدو 

  :، كما يلييكون أهل المشاهدة على أحوال ثالثة حسب السراجو . ر إلى الليل، حتى ينعدم الليلالنها
يشاهدونها و  ون األشياء بعين العبرأنهم يشاهد "الواسطي"هم المريدون، قال فيهم و : رـاألصاغ -

 .بأعين الفكر
ذا في ملكه، فإالخلق في قبضة الحق و : راز بقولهقد أشار إليهم أبو سعيد الخ، و األوساط -

 .بين العبد ال يبقى في سره و ال في همه غير اهلل تعالىوقعت المشاهدة فما بين اهلل و 
إن قلوب العارفين شاهدت اهلل : "أشار إليه عمر بن عثمان المكي حيث قالوقد  :العارفين -

لهم به، فكانوا شاهدوا كل الكائنات به، فكانت مشاهدتهم لديه و وه بكل شيء، و مشاهدة تثبيت فشاهد
لحضور، فشاهدوه ظاهرا وباطنا ابين على انفراد الحق في الغيبة و حاضرين غائغائبين حاضرين، و 

      .3"آخرا  وباطنا وظاهرا، وآخرا  وأوال ، وأوال  و 
 : ليقينا حال/ن

 . رضا العبد بما قسم اهلل لهكاشفة و هو المومنتهاها و اليقين أصل كل األحوال         

 ".  يتحول وال يتغير في القلبالاستقرار العلم الذي ال ينقلب، و  بأنه: "اليقين قائال "الجنيد"يعرف 
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والزهد  قصر األمل يدعو إلى الزهداليقين داع إلى قصر األمل و ": "ريذو النون المص"قال و 
قلة مخالطة : بأن لليقين ثالثة أعالم: "يضيف قائالو ." نظر في العواقبلحكمة تورث الايورث الحكمة و 
 .   1"التنزه عن ذمهم عند المنعالمدح لهم في العطية و  وترك الناس في العشرة
هو الحال األخير من األحوال العشرة وهو أصل جميع "بأن اليقين " السراج الطوسي"يصرح 

ليه تنتهي، وهو آخرها وباطنه ا وجميع األحوال هي ظاهر اليقين، ونهاية اليقين تحقيق األحوال وا 
التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريب، ونهاية اليقين االستبشار وحالوة المناجاة وصفاء النظر إلى اهلل 

لتحوله والمقام  حاالا الحال وسمي . 2"تعالى بمشاهدة القلوب بحقائق اليقين بإزالة العلل ومعارضة التهم

 . 3ه، وقد يكون الشيء بعينه حاال ثم يصير مقاما  واستقرار هلثبوتمقاماً 
بأنه معنى يرد "، في تعريف الحال 6"القشيري"و 5"الهويجري"و 4"ابن عجيبة"اتفق كل من     

أما المقام ".    "على القلب من غير تعمد وال اجتالب وال اكتساب من حزن أو بسط أو قبض وهكذ
 عز وجل فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات واالنقطاع فمعناه مقام العبد بين يدي اهلل

فالمقام من جملة ((. وما منا إال له مقام معلوم: ))كالتوبة والتوكل، قال اهلل تعالى. 7إلى اهلل عز وجل
وقد تداولت ألسنة الشيوخ أن األحوال مواهب والمقامات مكاسب . 8األعمال والحال من جملة األفضال

المكاسب محفوفة بالمواهب والمواهب محفوفة بالمكاسب، فاألحوال ظاهرها موهبة وباطنها كسب و 
وال يرقى من مقام إلى مقام آخر ما لم يستوفى ذلك المقام . 9والمقامات ظاهرها كسب وباطنها موهبة

د حال من وال يلوح للعب. 10فمن ال قناعة له ال يصح له التوكل ومن ال توكل له ال يصح له التسليم
مقام أعلى مما هو فيه إال وقد قرب ترقيته إليه، فال يزال العبد يترقى إلى المقامات بزائد األحوال، ومن 
ثم يتضح تداخل المقامات واألحوال، وال تعرف فضيلة إال فيها حال ومقام فالزهد حال ومقام والتوكل 

11وهكذا...حال ومقام
. 

مل وال يؤدي الغرض منه وال يحصل الصوفي على والصوفية يذهبون إلى أن الطريق ال يكت
بل ... فال يصح أن يتوقف عند مقام أو مقامين . ضالته إال بعبور هذا الطريق والوصول إلى نهايته
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 لالبد للصوفي أن يتخطى المقامات، الواحد تلو اآلخر وفي تخطيهه لهذه المقامات، تحصل له األحوا
 .التي يتلو بعضها البعض اآلخر

الصوفي في رحلته هذه التي يسعى فيها إلى البقاء والفناء إنما يبين الطريق الذي ينبغي  إن   
لكنه ال يزعم أن هذا الطريق واحدا وأن الذين سيمرون به سيشاهدون ما شاهده .  أن يسلكه كل مريد

ن كان في ظاهره واحدا إال أن العابرين له ليسوا كذلك، فكٌل يرى. غيرهم بعينه هو  ذلك أن الطريق وا 
ال بعين اآلخرين ويشاهد بقلبه هو ال بقلب اآلخرين ومن هنا فإننا إذا كنا نسعى اآلن إلى رسم 

خالل الطريق فإننا نؤكد في نفس الوقت أن هذه المقامات " السالك"التي يمر بها " المقامات واألحوال"
 .  1األشخاصواألحوال ذاتية يشعر بها كل فرد على حده وهي بال شك تختلف باختالف 

 الصوفية ةالوالية والكرام /0

 :مفهوم الولي والوالية/5-1
  :مفهوم الولي/ أ 

القرب، الدنو، والولي، االسم منه، المحب والصديق : جاء في القاموس المحيط، الولي      
بكسر الالم وفتح الياء بمعنى قرب، وولي " ولي"وجاء مصطلح الولي من الفعل العربي  والنصير

 . 2ى حكم وأيضا حماية شخص مابمعن
ع وفي المجال تبتعني الحامي والرفيق والصديق والمحسن والم :لي في االستخدام العامالو وكلمة 

الذي استخدمه  Saintالصالح بمعنى أقرب ما يكون لمعنى القديس    تعني الشخص التقي أو :الديني
 . األوروبيون

 أو عصيان يتخللها أن غير من طاعته توالت من وهو الفاعل بمعنى فعيل وزن على والولي

 يمكن ما بحسب بصفاتهو  باهلل العارف كذلك وهو ،وأفضاله اهلل إحسان عليه يتوالى فهو المفعول بمعنى

 أي للطاعات لمواالته ا  ولي فسمي 3الشهوات عن المعرض ،لمعاصيل المجتنب الطاعات على المواظب

 .4لها متابعته
 ضد والية ومنه المحب التابع، والنصير الصديق هو والولي 5من يبقر  أي والء االسم ومصدر 

  :قسمان وهي التقربو   المحبة أصلهاو  .6عداوة

                                                           

 .144فيصل بدير عون، املرج  الساب،، ص،  (1
  (.و ل ي : )، مادةالقاموس المحيطالفريوز أبادي، (2

 .329 ص، ،الساب، املرج  ،اجلرجاين (3

 .195ص،  ،الساب، املرج  ،بناين (4

5) B.Carra Devaux,"Wali", Encyclopédie de l’Islam ,T: 4,(S.Z), Layd librairie et impr, Paris, 1934, p, 1168. 

 .292 ص , 20 اجلزء ,الساب، املرج  ،منظور ابن (6



والذين آمنوا  ورسوله هللا وليكم إنما:))تعالى قال المؤمنين كل عامة تشمل والية:القسم األول

))1 . 
 هم عليهم وال ال خوف هللا اءأولي إن أال: ))تعالى قال .قدرا أعظم خاصة والية الثاني القسم

وفي الحديث الذي . 3كما أن الولي أحد أسماء اهلل الحسنى. 2(( يتقون وكانوا آمنوا الذين يحزنون
: ه وسلم أنه قالعن الرسول صلى اهلل عليرضي اهلل عنه، عن أبي هريرة  "حديث الولي"عرف بأنه 

ب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحر)): قال اهلل تعالى"

افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 

الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشى بها ولئن سألني ألعطيته ولئن  وبصره

ن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره استعاذ ألعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي ع

الذين تحرم معاداتهم بأنهم البخاري ووصف أولياء اهلل اإلمام وهذا الحديث تفرد بإخراجه . 4((إساءته
كونه قادر على اإلتيان بخوارق . وتجب مواالتهم فأولياء اهلل هم الذين يتقربون إليه بما يقربه منه

 .العادات أو الكرامات
هو الرجل المتصوف أو الشريف الذي ينتسب إلى آل البيت أو  "الولي"لشعبي وفي المعتقد ا

ن كان البعض يرى أن مصطلح الولي يجب أ  .      يطلق فقط على الصحابة رضي اهلل عنهم نالصحابة وا 
الولي هو العارف باهلل الذي يمتلك حسا  صوفيا  ووجدا  " "التعريفات"في كتابه " الجرجاني"ويرى 

درجة أنه يعرف اهلل سبحانه بهذا الحس وذلك الوجد، والولي ليس عبدا عاديا ألنه يمتلك ميزات دينيا  ل
عدة منها أنه ممن صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه وسلكوا طريق الحق والمعرفة واستناروا بنور االستقامة 

فلما  اولما شاهدوا ارتوو والطهارة وظلوا مجاهدين في اهلل فذاقوا، فلما ذاقوا سكروا، ولما سكروا شاهدو، 
علموا، فلما علموا ارتقوا فلما ارتقوا وصلوا، فلما وصلوا فنوا، ثم بقوا في اهلل وهلل وباهلل ومع اهلل،  اارتوو 

لقد أفاض اهلل عليهم من منته ورحمته ونعمته ورضوانه فرضي اهلل عنهم ورضوا عنه هؤالء هم أحباؤه 
ون باهلل الساجدون بالعشي واألسحار، الذين يتفكرون في اهلل وأوليائه هؤالء هم أصحاب الحق العارف

قياما وقعودا، قوم استضاءت نفوسهم فأصبح عملهم عمال  وظاهرهم باطنهم فعملوا فأعطاهم اهلل علم 
 .5"ما لم يعلموا، ال يخافون إال اهلل، فصاروا قدوة للعالمين ومنار صدق للمريدين والسالكين

 : الولي له معنيان"للولي " الرسالة القشيرية"ت في ومن التعريفات التي ورد
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 وهو يتولى:))قال اهلل تعالى. فعيل، بمعنى مفعول، وهو من يتولى اهلل سبحانه أمره: األول
 .فال يكله على نفسه لحظة، بل يتولى الحق سبحانه رعايته.  1((الصالحين

وطاعته فعبادته تجري على التوالي  وهو الذي يتولى عبادة اهلل ،فعيل مبالغة من الفاعل :الثاني
 . 2وكال الوصفين واجب حتى يكون الولي وليا  . من غير أن يتخللها عصيان

نظام طبقي كامل في الوالية حتى أن " الترمذي"ومن هذه المفاهيم ألولئك الصوفية، نشأ منذ أيام 
يقوم أساسا على تسلسل  (عند الصوفية)حدد نظاما للحكم في الجماعة الباطنية " اإلمام الشعراني"

المقامات التي ذكرنا سابقا عند األولياء، فحينما يقطع المريد الصادق الطريق إلى اهلل يحضى بالوالية 
 3.كهبة إلهية أو منة ربانية

 "الرقباء"و "النجباء"و "بدالاأل"و "األوتاد"ويساعده  "الغوث"أو  "القطب"ولألولياء رئيس يسمى 
صنف األولياء في وقد ُ       .4وغيرهم من األولياء "أهل النجدة"و "أهل الغيب"و "الرفقاء"و "النقباء"و

ن كانوا غير ظاهرين والبد أن يكون عددهم أربعة آالف،  ترتيب تصاعدي طبقي ال يخلو الكون منهم وا 
 يعرفون وال ،اآلخر أحدهم يعرف وال "المكتومون "وهم الفآ أربعة منهم: وهم مرتبون تصاعديا كاآلتي

 وناطقة ذابه واردة واألخبار  .الخلق وعن أنفسهم عن مستورون األحوال كل في وهم حالهم جمال أيضا  

 . "راألخيا" يدعون فثالثمائة : جالله جل الحق حضرة وقادة والعقد الحل أهل أما. األنبياء أقوال به

  . (األبدال ) يسمون آخرون وأربعون

 . (األبرار ) لهم يقل آخرون وسبعة

 . (األوتاد) يسمون ربعةوأ

 .( قباءالنُ  ) لهم يقال آخرون وثالثة

 ذنإل األمور في ويحتاجون اآلخر أحدهم يعرفون جميعا  ؤالء وه (والغوث القطب ) يسمونه وواحد

الغوث هو واحد ال ثاني له، ومع ذلك فهناك أكثر من واحد من المتصوفة يحمل   .البعض بعضهم
. واحدا من األوتاد" ابن مرزوق"زمانه، بينما كان " قطب"سبيل المثال على " الجنيد"لقب قطب، وكان 

 .  5وفي كل ليلة يجوب األوتاد الكون ليخبروا القطب بما كان ليقيم ما اعوج
 :أن لألولياء أربعة صفات يمتازون بها عن سائر الخلق" أبو الحسن الشاذلي"يرى اإلمام 
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 ي اإليثار والتسامح والفراسة والنصرة والشجاعة التخلق بأخالق اهلل تعالى وهذا ما نجده ف
 والحق

 ..والعطاء والمحبة

  المجاورة ألمر اهلل عز وجل أي الطاعة هلل واإلخالص له تعالى في الظاهر والباطن وصدق
 النية 

سقاط التدبر مع اهلل  .وعدم االعتراض في االبتالء والتوكل بالكلية وا 

 وجل وذلك بالرجاء في اهلل والخوف من اهلل ومخالفة  ترك االنتصار للنفس حياء من اهلل عز
 النفس

 .وتجنب حظوظها والبعد عن هداها

 لزهد في الدنيا البقاء مع اهلل عز وجل بالمكابدة والمجاهدة في سبيل اهلل والصبر والمعاناة وا
 والفقر

 . 1مهلل تعالى وغايتهم الطريق الموصل للقربة هلل فالدنيا في أيديهم وليست في قلوبه

 : مفهوم الواليـة/ ب
تمثل النظريات التي قيلت في الوالية موضوعا بدأ الصوفية نقاشه منذ أواخر القرن التاسع      

أمهات الكتب في " الحكيم الترمذي"و" سهل التستري"و" الخراز"الهجري وهو الوقت الذي كتب فيه 
 .    حقيقة الوالية

تدل على القرب ثم على ما يتصل به من معان مختلفة  –بفتح الواو وكسرها  –الوالية في اللغة 
وقد استعملت في اإلسالم ووردت في . كالمحبة والنصرة والمؤازرة والسلطان وتدبير األمر والمتابعة

القرآن والسنة حيث اصطبغت بصبغة خاصة واتجهت اتجاهات مناسبة لما وردت من أجله، وأصبحت 
فة منها الناحية الفقهية كوالية اليتيم ووالية العتق ووالية النكاح تستعمل بعد ذلك في فروع شرعية مختل

 .2ومنها الناحية السياسية وهي والية اإلمامة وليست هذه النواحي موضع بحثنا في هذا المقام
ذكر اللفظ في محكم التنزيل ومنه قوله تبارك  عز وجل  اهلل أن ذلك ومن ، الربوبية: أيضا   والوالية

3((الحق لِل الوالية الكهن)): وتعالى
يخرجهم من الظلمات إلى  هللا ولي الذين آمنوا: ))وقوله تعالى . 

. 1((هللا ولي المؤمنين: ))وتتضمن الواليـة أيضا واليـة اهلل للصالحين من العبـاد قال تعالى. 4((النور
 .2((هللا ولي الذين آمنوا))
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ي بربه ما هي ؟ وكيف تكون؟ نجدها قليلة رغم أما الوالية بمعنى العالقة الخاصة التي تربط الول
اعلم أن قاعدة وأساس طريقة التصوف والمعرفة ": )الهجويري"قال . كثرة الحديث عن األولياء وأحوالهم

 .3(جملة يقوم على الوالية وثباتها

للولي نستشف أن الوالية أثر " الرسالة القشيرية"ومن التعريف الذي ذكرناه سابقا الوارد في 
 :جموع أمرين همالم

 . رعاية إلهية تحيط بالعبد، فال تكله ويترتب على هذه الرعاية أال يقصر في حق من حقوق اهلل -
وال يمكن أن يصل إلى مرتبة الوالية . رعاية من العبد لواجباته وأداء الطاعات المطلوبة منه -

تتحقق الوالية، فأداء الطاعات  إذا أهمل أو قصر في هذه الرعاية، وبمجرد تولي اهلل للعبد بالرعاية
وتكون الوالية على هذا المعنى منوطة أوال وأخيرا . والعبادات نفسه ليس إال أثرا من آثار التوفيق اإللهي

وبصورة أخرى تكون هذه الرعاية اإللهية هي المحور األساسي التي . بتحقيق هذه الرعاية أو مرافقا لها
ذا . الطاعة ثم صادفت هذه الرعاية فقد تحققت الوالية على قدرها فإذا وجدت. يدور عليها أمر الوالية وا 

 . 4وجدت الرعاية فتوجه العبد بسببها إلى الطاعة فقد تحققت الوالية على قدرها

 : ةالكرامة الصوفي/ 0-0
يمارسها المتصوف مع نفسه ومع غيره،  اتعبادات وسلوكيقوم على التصوف في جوهره     

       التي قوامها اإليمان والعمل، غير أن نطاق المعرفة الصوفية ليس العقل  ة الروحية تتجلى الحيا ومن ثم
أو الحس الظاهر، بل هو نور يقذفه اهلل تعالى في قلب عبده الذي طهر قلبه وزكاه، فيتم له الكشف 

لصادقة دليال وقد اعتبر أبو حامد الغزالي الرؤية ا .والشهود واإللهام الصادق محكوما بالكتاب والسنة
وقد ورد ذلك في قوله . قاطعا على أن هناك معرفة ليس مرجعها الحس أو العقل وبها ينكشف الغيب

. يراها المرء أو ترى له" الرؤيا الحسنة"، وقيل البشرى هي ((لهم البشرى في الحياة الدنيا: ))تعالى
ن عمر منهمإن من أمتي محدثين ومعلمي: ) وقال رسول اهلل عليه الصالة والسالم ( ن ومكلمين وا 

 .والمحدث هو الملهم والملهم هو الذي انكشف له الحق في قلبه
الفتح "على هذه الحقائق الغيبية التي يتوصل إليه الصوفي الصادق اسم " ابن خلدون"وقد أطلق 

 تعالى، ، وهذه العلوم والمواهب هي كرامات من عند اهلل"المواهب الربانية"و" العلوم اَللدنية"و" اإللهي
 .     فمن أدركته فهو مخصص ومفضل وهي عالمة صدقه
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ويقال كَرمُه . فتكون الكرامة مصدرا. ، يقال ُكرَم الرجل كرما  وكرمة  فهو كريمُ الكرامة في اللغة/أ
كرام ا وكرامة    .   1فتكون اسم مصدر. وأكَرمُه تكريم ا وا 

دة من قبل شخص غير مقارن هي ظهور أمر خارق للعا: "عرف الجرجاني الكرامة، فقال
لدعوى النبوة، فما ال يكون مقرونا باإليمان والعمل الصالح يكون استدراجا، وما يكون مقرونا بدعوى 

 .   2النبوة يكون معجزة
وجملة القول في توضيح معنى الكرامة، أن اهلل تعالى خلق الكون وسيره على قوانين محكمة 

سباب بمسبباتها، والنتائج بمقدماتها وجعل للظواهر الكونية مطردة ال تختلف وال تتعارض وربط األ
وهكذا، ثم يجري النظام الكوني على ... خواصها فالنار مثال لإلحراق، والماء لحياة الكائنات الحية

العادة التي ألفناها، فإذا حصل أن رأينا الظاهرة من غير أسبابها ووجدنا أن النتيجة لم ترتبط بمقدماتها 
رقا لهذه العادة المألوفة فيبقى النظر فيمن حصلت على يديه هذه الخارقة من حيث كان ذلك خ

وفي الغرض الذي ظهرت . الصالح وعدمه وفي هذه الخارقة هل يصلح ظهورها على يد ولي أم ال؟
وبنتيجة هذا النظر الشرعي المحض نتمكن من الحكم على الخوارق، عما . هذه الخارقة ألجل تحقيقه

 .رامة أم معجزة أم أنها استدراج وسحرإذا كانت ك
أنها أمر خارق للعادة يجريها اهلل على يد ولي : "هو -أجمع تعريف للكرامة -وعلى هذا نرى أن

 .            3"من أوليائه قاصر عن النبوة في الرتبة، معونة له على أمر ديني أو دنيوي

 :وهناك فروق بين الكرامات والمعجزات نذكر منها
قتران كون للولي معجزة ألن شرط المعجزة اال ي. امات تكون لألولياء والمعجزات لألنبياءالكر  -

نما القترانها بالنبوة  .   4دعوى النبوة بها، والمعجزة لم تكن معجزة لذاتها وا 

  .سر المعجزة اإلظهار، وسر الكرامة الكتمان -

 .اثمرة المعجزة تعود على الغير، والكرامة خاصة بصاحبه -

5صاحب المعجزة يقطع بأن هذه معجزة، والولي ال يقطع بأن هذه كرامة -
.     

 كرامة ظاهرة وأخرى باطنة: الكرامة نوعان. 
هي التي يراها الغير وقد تعود ثمرتها عليه وهي كما سبق القول عالمة على صدق  الظاهرة -

 .الولي وعون له على طاعته ودالة على صدق دعواه
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 يراها سوى الولي ذاته وهي خاصة به ومقوية ليقينه وعليه سترها هي التي ال ةالباطن -
خفاؤها  .وا 

. وقد اهتم الصوفية بمسألة الكرامات ليرفعوا بها من شأن الشيوخ واألولياء في نفوس األتباع
في إثبات اآليات والكرامات ضمنه سبعة أبواب كلها في هذا  فصال" الُلمع"في  "السراج الطوسي"وأدرج 
من زهد في الدنيا " "سهل بن عبد اهلل"كقوله عن ، وقص فيه روايات تخدم هذا الغرض ،عالموضو 

ا في ذلك ومن لم تظهر له فلعدم الصدق في ، ظهرت له الكرامات  أربعين يوما صادقا من قلبه مخلص 
ن إلى غير ذلك من القصص التي يهدف من ورائها إلى تقرير أن الخوارق مالزمة للوالية، وأ. 1"زهده

 .ضروريبذل الجهد في الجهد في طلبها  
في الباب السادس " التعرف على مذهب أهل التصوف"في كتابه " الكالباذي"أدرج أبو بكر  -

والعشرون في كرامات األولياء، أكد فيه أهمية الكرامات، وحث بطريق مباشر   أو غير مباشر على 
 .2طلبها

صال طويال خصصه روايات خوارق شيوخ الصوفية ف. 3في رسالته" أبو القاسم القشيري"أدرج  -
 .وسرد غرائب أحوالهم وقدراتهم على التصرف

" لواقح األنوار"ألبي نعيم األصفهاني ثم كتاب " حلية األولياء"ومن نماذج هذا الصنف كتاب  -
ادة الكواكب الدرية في تراجم الس"لصاحبه عبد الوهاب الشعراني، وكتاب " بالطبقات الكبرى"المعروف 
والقاسم المشترك ". ليوسف النبهاني" "جامع كرامات األولياء"لعبد الرؤوف المنياوي، وكتاب " الصوفية

 .بين هذه المؤلفات جميعا هو التركيز على الكرامات واعتبارها دليال على الوالية
 :ةـالطريقة الصوفي/ 0     
 ورد في. 4والمذهب والحالفي اللغة تطلق على السيرة، : الطريقة:  التعريف اللغوي/1-6

 .5المتصّوفة من الطائفة مسلك والطريق، الواسع الممتد الممر تعنىو  ،الّطريقةلفظ الوسيط  المعجم
 ضرب وهو بالحصى الضربهو  :والّطرقُ "  والمذهب السيرة"هي  ،طرق مادةفي  العرب، لسان وحسب

ويطلق أيضا على  .6َطْرقا َيْطُرُقه ،بالعود الّصوف لّنّجادُ ا وَطَرقَ  الَكَهاَنـةُ  :التراب في والَخطُ  الّتَكّهِن، من
 .طرق باألرجل، وعنه استعير كل مسلك يسلكه اإلنسان في فعل محمود كان أو مذموماالسبيل الذي يُ 

وأن لو استقاموا على الطريقة : ))قال تعالى. والطريقة هي السبيل وهي السيرة، وطريقة الرجل مذهبه
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وإنا منا : ))وجمع الطريق طرق على حين أن جمع طريقة طرائق، قال تعالى. 1((األسقيناهم ماء غدق

 . 2((الصالحون ومنا دون ذلك وكنا طرائق قددا
 قطع من وتعالى سبحانه اهلل إلى بالسالكين المختصة السيرة هي "للجرجاني"اللغة  اصطالح وفي

 طرائق كنا ذلك دون من الصالحون وأنها منها اوأنه ))  :تعالى لقوله تصديقـا ، 3المقامات في والترف المال

 طريقتهم عن "اهلل عبد بن العربي' الّشيخ سأل "علي الّشيخ" أن "السكندري عطاء ابن "ذكر وقد. 4()قددا

 الدنيا في الزهد وأصحابه، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عليها التي كان هي هذه طريقنا": فأجابه

 يعيش الذي هي األسلوب الخاص: "كما قال الراوي والطريقة .5"تقوم الساعة اوعليه اهلل إلى واالنقطاع

 كبار ألحد الّتصّوف تابعة جماعات من جماعة ظل في صوفيا يصير أن قبل بمقتضاه المتصوف

 ".الشيوخ
 التي والتقاليد واآلداب التعاليم مجموعة بأنهافي كتب الصوفية ورد :التعريف االصطالحي/2-6

 باعتبارها كان أيا السالك ايحياه التي الروحية الحياة وهي الجماعات، هذه من ماعةبها ج تختص
 "النفسية األحداث" عليها أطلق كما ".المعراج"و" السلوك"و" السفر"بـ  عنها ويعبر المعراج الروحي

 .6األحوال باسم فيها لهم تعرضَُ  لتيا" الروحية المغامرات"و

 أيضا عليها عملي يطلق أسلوب هي الّطريقة": قولفي "سبنسر ترمنجهام" الباحث أما -

 تؤّدى وعمل تفكير وشعور طريقة أثر اقتفاء طريق عن المريد والسلوك إلرشاد والرعاية المذهب 

 حاالت المسماة النفسية السيكولوجية أو التجارب مع متكامل ارتباط في المقامات مراحل تعاقب خالل من

7قدسةالم تجربته معايشة إلى أحوال أو
" . 

في هذه التعريفات وبالنظر إلى تطور الطرق، وكذلك بالنسبة لوصف الطرق ذاتها فهي أقرب  -
 شيخ إلى ينتمون الّصوفّية من أفراد مجموعةما تكون جملة مراسيم وتنظيمات لجماعات صوفية أو 

 علم مجالس ولهم الّزوايا في الجماعة فهم الذات، إنكار إلى تهدف وحياة روحي سلوكي نمط ولهم معين

 فيها يتولى والّشيخ، المريد بين عقد فالّطريقة بهم خاصة دورية هناك اجتماعات فإن ذلك إلى إضافة وذكر
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 عن طريقة كل وتختلف وذكر، علم لها التي بالّطريقة يلتزم أن المريد وعلى إرشاد المريد مهّمة الّشيخ

1مهماتها في أداء األخرى
. 

لمجال الديني على شكل تنظيم هرمي عية هي تجسيد المنهج في االطرق في النظم االجتما -
شراف رائد ملهم، يدين له أتباعه بالتعظيم والتبعية الفكرية والروحية، أل تباع ذلك المنهج تحت توجيه وا 

ومن أشهرها في الثقافة اإلسالمية الطرق الصوفية التي تعد بمثابة مدارس فكرية تجمع بين أتباعها 
   .2هج سلوكية وأساليب تعبدية يصعد عن طريقها المريد على سلم المقامات واألحوالومنا ا  أوراد

الطريقة هي منهاج اختص به المتصوفة بغية تطهير القلوب من كل المؤثرات التي تشغلها  -
عن محبة اهلل وهذا المنهاج أساسه الرياضة والمجاهدة والنسبة إلى شيخ مرب يدعى لنفسه بلوغ مرتبة 

فتحصل له الكرامات والمكاشفات لما أوتي . الخ...تب الصوفية كالقطب، والغوث، الوتد، والبدلمن مرا
هي : "الطريقة الصوفية قائال "ابن خلدون"يعرف . 3من علم األسرار فيعتقد الناس فيه ويأخذون عنه

خماد القوى البشر  ية بقطع جميع العلم بكيفية تطهير القلب من الخبائث والكدرات بالكف عن الشهوات وا 
العالئق البدنية واالقتداء باألنبياء صلوات اهلل عليهم في جميع أحوالهم، فبقدر ما تتجلى من القلب 

 .4فيه حقائق وهذه هي الرياضة والمجاهدات ويحاذي به شطر الحق تتألأل
   نشأة وتطور الطرق الصوفية/7

يطلق على وأصبح م، الحقا إبان التصوف الجماعي المنظ الطريقة ظهر مصطلح ---- 
. 5وتدعى الواحدة منها باسم الطريقة "الطرق الصوفية"التي تعرف باسم خوانية اإلجماعات المعاشرة 

َواتَّقُوْا )): حددها العارفون باهلل من المشايخ المجتهدين في علم التصوف بهداية من ربهم سبحانهوقد 

ُ بُِكلِّ َشيْ  ُ َوّللاه َ َويَُعلُِّمُكُم ّللاه َ لََمعَ . َوالَِّذيَن َجاهَُدوا فِينَا لَنَْهِديَنَّهُْم ُسبُلَنَا)) .6((ٍء َعلِيمٌ ّللاه  .7((اْلُمْحِسنِينَ  َوإِنَّ ّللاَّ

فقد علمهم اهلل وهداهم ويتولون هم إرشاد مريديهم إلى هذه الطرق ومثل وهؤالء تسلقوا معالي اآلمال في 
معرفة اهلل فيرشدون السالكين للوصول إلى قمم اآلمال والشك إنها جميعا تعود إلى سنة النبي وسيرة 

صلى )هو القرآن الكريم وخاتم النبيين محمد  السلف الصالح من الصحابة التابعين ومصدرها جميعا
أن الطرق الصوفية هي التعبير المنظم عن التصوف اإلسالمي  "دي فوراكا"ويرى  (.اهلل عليه وسلم

أي بعد أن كان التصوف سلوكا فرديا انتقل ليكون مسلكا جماعيا  بعد أن ظل قرونا يقوم على األفراد ـ
                                                           

 .140، ص، 11جاملرج  الساب،، ، دائرة المعارف اإلسالميةجمموعة من املستشرقني،  (1
 . 009ص، ت، .دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، د، معجم العلوم االجتماعية، علم االجتماعسالذة خنبة من أ (2

3
 ( Louis Rinn ; Marabouts et Khouans, étude sur l’islam en Algérie, Adolphe Joudan, Alger,1884, p.465. 

 .038ص،  ،1889، القبعة األوىل بريوت ، دار الفكر املعاصر ، حممد مقي  احلافظ:حتقي،، شفاء السائل وتهذيب المسائلابن خلدون، ( 4
 .36، دار املعارف، القاهرة، دت، ص، الطرق الصوفية في مصرعامر النجار،  (5

  .181: يةسورة البقرة، اآل (6
7
  .31: سورة العنكبوت، اآلية(

http://www.google.dz/url?q=http://www.twhed.com/vb/t2325.html&sa=U&ei=uDSWU8ybNsax0QWwuIDIAQ&ved=0CFgQFjAN&usg=AFQjCNEEPEuho-aZxqO6_9b5uqbtZr02FA


البداية الفعلية ( الثاني عشر الميالدي)القرن السادس الهجري يمثل . ةعامطبيعة الهيئات ال يمتلك
، وظهرت (هـ191ت )ظهرت الطريقة القادرية المنسوبة لعبد القادر الجيالني،  حيث ،للطرق الصوفية

المنسوبة للشيخ  "الطريقة الرفاعية"، كما ظهرت (هـ187ت) "ألبي مدين الغوث"نسبة  "الطريقة المدينية"
وفي القرن السابع الهجري عم انتشار الطرق الصوفية (.... هـ173ت ) "لرفاعيأحمد بن علي ا"

األوراد واألحزاب التي يرددها تلك يكمن في جوهري ولعل االختالف ال .1مختلف أرجاء العالم اإلسالمي
إنها بذلك أشبه بمدارس تتحد غايتها في التعليم وتختلف وسائلها ): يقول أحد الباحثين .األتباع
 .يلتزمون بها في حياتهم الدينية والدنيويةفي أن يضع لتالميذه قواعد  الف المعلم الذي يجتهدباخت

فقد  "اتالربط"و "الخوانق: "في العالم اإلسالمي بإنشاء ما عرف بـالطرق الصوفية ارتبطت 
جد الزوايا والخوانق، فو  إنشاءظهرت في القرن الثاني الهجري وفي عهد صالح الدين األيوبي شجع 

الصوفية في هذه المؤسسات الدينية المصدر والمنطلق الذي تنطلق منه الجماعة الصوفية التي تخضع 
لشيخ واحد وطريق واحد، وتنتظم في سلك عبادة وأوراد معينة، وأصبحت هذه الزوايا عبارة عن مدارس 

، ه الطرقشخصيات صوفية عملية قامت بتأسيس هذكما ارتبطت بظهور . ومراكز للتربية الروحية
والتزامهم بمنهجه " عبد القادر الجيالني"يذكر لنا التاريخ أن التفاف الطلبة والمريدين حول الشيخ حيث 

 "الطريقة المدينية"ونفس الشيء يقال عن . "الطريقة القادرية"الذي أدى إلى ظهور  وطريقته، هو
يات الشيوخ ومدى تأثيرها بعد ذلك الطرق وتعددت بالنظر إلى شخص تبالمغرب اإلسالمي، ثم تفرع

كان كل شيخ يلقن أوراده ومنهجه لشيخ آخر يرث طريقته من بعده ويتولى و . في األوساط الشعبية
ورسوما خاصة يرى أنها أفضل في تعليمهم مع  "سلسلة الطريق"بدوره تربية المريدين، ومن هنا ظهرت 

. لقداسة والمهابة والرابطة الروحيةالتي أضفت نوعا من ا( القصوى من الطريق الصوفي بقاء الغاية
ومن هنا وجدت الطرق الصوفية التي عرفت هذا االنتشار الواسع والتأثير البعيد في أعماق المجتمع 

: تقول الباحثة األلمانية ماري شميل .المسلم من المحيط األطلسي إلى أراضي جنوب شرق آسيا البعيدة
صورة لتلك المراحل والخطوات نحو التوجه إلى اهلل،  هيإن الطريق لدى الصوفية في مجمل األديان ) 

والتقسيم اإلسالمي للطريق الصوفي هو شريعة وطريقة وحقيقة، الطريقة أي الدرب الذي يسلكه 
الصوفي، وتعرف بأنها الطريق الذي يتفرع من الشريعة ألن الشارع الواسع يسمى شرعا والفرع منه 

الصوفية يعتبرون أن طريق التربية الصوفية هي درب من طريق  يسمى طريقا، وهذا االشتقاق يبين أن
 . 2(الشريعة الذي يجب على كل مسلم أن يسلكه
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 بطريقة أو عفوية بصورةتوجد  لمفي العالم اإلسالمي  لّصوفّيةمن المؤكد أن نشأة الطرق ا -

 المسلمين من جماعات ذتاتخ األعلى الرفيق إلى السالم عليه اهلل رسول صحابة انتقال بعد إذ ،المصادفة

 ُعرف وقد الماديات، انتشار ظل في خاصة البذخ األحـوال وانتشار من تغير عديدة نظر ووجهات مواقف

 وجود فظاهرة المعهود، بالمعنى طرقا يشكل لم ذلك أن إال خاصة نظرة منهم وكان لكل بالّزاهدين هؤالء

 لهؤالء الشيوخ أتباع  وأصبح الحال تطور نالزما مرور ومع موجودة، غير كانت األتباع والمريدين

 عبد" يقول .باسمه عرفت المسجد في زاوية أو خاصة نواة منهم لكل تشّكل حتى إليه، ونأيسألونه ويلج

 أخد حيث الّتصّوف، تاريخ في نوعية نقلة الشيوخ شكلت وهؤالء الّزوايا تلك نشوء بأن "محمود الحليم

 إلى إيران من الّتصّوف وانتقل األوائل غير مرحلة الرواد انتهت اوبذ السنة، أهل مفكري عند مكانته

 أنه خاصة العلم صفوف بين تنقل المفكرين الذي أهم أحد "الغزاليأبي حامد "يعد و  اإلسالمي، المشرق

 والتنقل الترحال من أكثر وقد والفلسفة، كعلم الكالم والمذاهب اآلراء فيه كثرت الذي الوقت في عاش

 حتى اإلسالمية المدن من والكثير والحجاز إلى القدس ورحل والدول، العواصم من العديد في والدرس

 تشفى الذين هم المتصّوفة أن إلى وتوصل األخرى، بين العلوم من النافع العلم ورآه الّتصّوف، عند وقف

 والتحصيل بالعلم ليالغزا بدأ وقد وعمل، علم جانبان الّطرق وأن لهذه بكلماتهم، وترتوي النفوس بمجالستهم

 والذوق العمل من بد وال يكفي، ل وحده العلم أن ورأىكفايته،  حتى أخذ الكتب أمهات من الكثير وقرأ

 القلب قةعال قطع ذلك وطريق فقط بالتقوى تنال فاآلخرة كاف، التعليم غير دام ما الطريق إلى ليصل

 وسيرتهم حقه اهلل يعطون الذين هم الّصوفّية أن إلى خلواته بعد ثم توصل الغزالي، فعله ما وهذا بالدنيا

 .1حسنة وطريقتهم السير أفضل
ومنذ منتصف القرن الثالث الهجري بدأ الصوفية ينتظمون في طوائف وطرق ولكل طريقة  -

نظامها الخاص الذي يلتزم به أفرادها، وكان قوام هذه الطرق جماعة من المريدين يلتفون حول شيخ 
هم ويبصرهم على الوجه الذي يحقق لهم كمال العلم والعمل، ومن أوائل هذه مرشد يوجههم ويرشد

أبي "نسبة إلى  "النورية"، و"الجنيد"نسبة إلى " الجنيدية"، و"نسبة إلى السري السقطي" السقطية"الطرق 
 .2"الحسين النوري

ي كل شهد القرن الخامس الهجري عدة طرق صوفية ال تزال تمتد فروعها إلى يومنا هذا ف -
ونذكر منها  معانيها، في اجتهدوا أنهم إلى شيوخها، حيث تنسب أسماءب عرفتبقاع العالم اإلسالمي 

الفقيه من "نسبة إلى عبد القادر الجيالني وكان شعاره " الطريقة القادرية"على سبيل المثال ال الحصر 
الفناء في محبة "ان شعارها التي انتشرت في مصر وشمال إفريقيا وك" الطريقة الرفاعية"و" عمل بفقهه
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نسبة  "الطريقة الشاذلية"الملقب بعالم األولياء و "إبراهيم الدسوقي"نسبة إلى " الطريقة البرهامية "و" اهلل
 . 1وتعرف طريقته بالمنهج الوسيط والصراط المستقيم "أبي الحسن الشاذلي"إلى 

 والمناهج مختلفة واحد والوسائل الهدف أن ومن هنا نالحظ تعدد وتنوع هذه الطرق الصوفية إال

الغاية ويرجع  إلى الخطوات الالزمة للوصول تحديد هو الّشيخ ودور الناس، لدى التفكير أنماط لتباين تبعا
ذلك االختالف إلى تعدد الوسائل في عبادة اهلل عز وجل من ناحية واختالف الطبائع البشرية من 

 . 2وطاقاته ويناسب وقته ومزاجه ويتفق وبيئتهم حاجاته يالئفيجد كل مريد ما . ناحية أخرى
ففي تعدد الفرق وتنوعها واختالفها فائدة للمريدين حيث يختار الطريقة التي تناسبه وتوائم طبعه، 

: في هذا الشأن أن "ابن زروق"وقد ذكر . 3وبعد االختيار يكون االلتزام بمنهج الطريقة التي اختارها
. 5(( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا:)) وقال اهلل تعالى.  4"كفي اختالف المسالك راحة للسال"

 . َفيس ر اهلل تعالى الوصول إليه بسبل شتى
 شخصية في أثر لها صافية خالصة إسالمية روحية تربية أبنائها تربية إلى الّطرق عامة هذه تهدف

 "حمد رانية" الباحثة وترى  لنموذجوا المثالية طور إلى الصواب ومجانبة االنحراف من طور وتنقله الفرد
 يعود يرجع إلى أن االختالف  واحدا، وتعددها رغم أن الهدف الّصوفّية الّطرق بين الخالف سبب أن

كراه وذلك إجبار دون لهم بالنسبة الّطريق السهل اختيار بإمكانهم أن حيث المريدين على بالنفع والفائدة  وا 

 حدثت زمن أنها قيل روايات وهناك ،6بالفطرة متجانسة غير أنها حيث من اإلنسانية الطبيعة مع يتفق

 في تعددية ذلك فهناك في الشرع تعدد من نابع الّصوفّية الّطرق تعدد أن تؤكد والتي السالم عليه الرسول،

 اهلل رسول صحابة وذهب إلى زوجته، مع تشاجر الذي فالرجل الناس، على للتسهيل الشرع أباحها اإلسالم

 على انفراد كل فسألهم ،إلى حين طلقها أن بعد زوجته إرجاع كيفية عن ليسألهم وسلم، عليه اهلل صلى

 اهلل رضوان الصحابة إليه الرسول شاكيا إلى الذهاب فقرر أمره في الرجل فاحتار مختلفة، إجاباتهم فكانت

 فرضي إجابته، نهمم كل فعلل اختالف إجاباتهم، عن وسألهم السالم، عليه الرسول، فاستدعاهم عليهم،

 أباح السالم عليه فالرسول إليهم، يلجأ من كالنجوم، ويهتدي كلهم أصحابه بأن للرجل وقال واقتنع الرسول

 .على الناس التيسير إلى تهدف الشريعة ألن التعددية
 . 7الّطرق اختالف في المتصّوفة أحد يقول 
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  أفراد الحق طريق والسالكون   مفردة        الحق وطريق شتى الّطرق      
 ادـحي الحق طريق عن فجلهم    م        ــبه يراد عما غفلة في والناس      

 ادـقص يمشون مهل على فهم      م    ـتسلك مقاصده وال ال يعرفون      
األذكار واألوراد واألحزاب التي يرددها ب على اختالف المناهج واألساليب اختالف ويترت

السهم أو فيما بينهم وبين أنفسهم، وقد شبه التفتازاني، الطرق بالمدارس التي المريدون سواء في مج
تتحدد في غايتها من حيث التعليم الروحي وتختلف في وسائلها العملية باختالف المعلم والمربي الذي 
يجتهد في وضع أساليب وسبل خاصة بما يتناسب وخبرته العملية ونظرته الشخصية لما هو أفعل 

، ومن هذا التشبيه يتضح أن األسس والقواعد الرئيسية واحدة لدى مختلف المعلمين 1الميذهوأجدى لت
في العام الدراسي الواحد، كذلك لدى مختلف المشايخ والمريدين في المرحلة الواحدة، فاالختالف ال 

تخدمة يكون إال في المجال المصرح أو المسموح فيه باالجتهاد، وهو مجال الوسائل واألساليب المس
أن "والقول الشائع لدى الصوفية في هذا الشأن . لتحقيق الهدف المرجو كاألوراد واألحزاب واألذكار

 ".الطريق إلى اهلل بعدد أنفاس البشر
فالصوفية وهبوا أنفسهم هادين إلى اهلل مرشدين الناس إلى أقوم السبل وأيسرها في التقريب إليه 

ذا كان يكلم الناس على قدر  كل بما يناسبه ويصلح له ، وذلك تأسيا برسول اهلل عليه الصالة والسالم وا 
عقولهم ويأمر كل شخص بما يصلح له فمنهم من أمره باإلنفاق ومنهم من أمره باإلمساك ومنهم من 
أمرهم بالكسب ومنهم من تركه بترك الكسب كأصحاب الصفة فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

              .2ح لكل منهم، أما في مرتبة الدعوة فكان يعمم الدعوةيعرف أوضاع الناس وما يصل

 وفي ضوء ما ذكر عن الطريق يمكن القول أن كل طريقة عبارة عن مجموعة أفراد  -

من المتصوفة يتبعون شيخ الطريقة، ويخضعون لنظام دقيق في السلوك الروحي، ويحيون حياة 
معينة، ويعقدون مجالس للذكر والعلم بصورة منتظمة  جماعية يتخللها اجتماعات دورية في مناسبات

فالطرق مدارس أخالقية لتهذيب النفوس وترويضها عمليا على المجاهدة وطاعة . 3في الزوايا والربط
 .  اهلل وتقواه والبلوغ بها إلى أقصى درجات المعرفة بغية الوصول إلى اهلل سبحانه وتعالى

  :معالم الطريقة الصوفية/1-7

 .4:المذهبي أو الطرقي من خالل نجملها فيما يلي حدد التصوفيت    
 خـالشي  : 
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أجمع أهل الطرق على وجوب اتخاذ المريد شيخا له يرشده إلى زوال الصفات الذميمة التي     
. واجب تمنعه من دخول حضرة اهلل تعالى بقلبه لتصح صالته من باب ما ال يتم الواجب إاّل به فهو

ريد ينبغي أن يكون له مؤدب يوقفه على ما يحتاج إليه حتى ال يتولد من إرادته الم»: يقول الطوسي
ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ، فإن لم ... »: ، ويقول القشيري« بالء وفتنة ال يقدر أن يتالفاها

 . « يكن له أستاذ ال يفلح أبدا
البالغ  ة والطريقة والحقيقةهو اإلنسان الكامل في علوم الشريع»: والشيخ في اصطالح الصوفية

إلى حد التكميل فيها لعلمه بآفات النفوس وأدوائها، ومعرفته بدوائها وقدرته على شفائها والقيام بهداها 
الشيخ هو الذي سلك طريق الحق وعرف »: فقال ”التهانوي“وعرفه . «أن استعدت ووفقت لهداها

وقد استدل الصوفية على وجوب . «ه وما يضرهالمخاوف والمهالك فيرشد المريد ويشير إليه بما ينفع
أولئك الذين هدى : ))من الكتاب قوله تعالى الشيخ في سلوك الطريق بالكتاب والسنة والحجج العقلية

 .2((واتبع سبيل من أناب إلي: ))أيضاتعالى وقوله . 1((هللا فبهداهم اقتده
والذي نفس محمد بيده لئن ): "السهروردي"من السنة استدلوا بالحديث الشريف والذي أورده و 

شئتم ألقسمّن لكم أن أحّب عباد اهلل تعالى إلى اهلل الذين يحببون اهلل إلى عباده ويحببون عباد اهلل إلى 
إن هذا الذي ذكره الرسول هو رتبة »: ، ويقول السهروردي«اهلل ويمشون على األرض بالنصيحة

--------------------------------------------.(المشيخة والدعوة إلى اهلل
------ 

والحجة العقلية التي استعملوها هي أن السالك إلى اهلل تعالى عن طريق الكتاب والسنة من غير شيخ 
، فان شفي بذلك ال يكون كمن أسلم نفسه اومداواتهمرشد، كالمريض إذا كّلف نفسه معالجة نفسه 

الج بغير شيخ ولو حفظ ألف كتاب في العلم لطريق الع يهتديألنه ال » المريضة إلى طبيب حاذق 
ودور الشيخ في الطريقة أو  .»فهو كمن يحفظ كتابا في الطب وال يعرف تنزال لدواء على الداء 

التصوف هو أن يأخذ بيد مريده ويرشده إلى الطريق ويعلمه التوبة والزهد ويشير إليه بما ينفعه وما 
ببيعة "العهد كمَا ُتسّمى عندهم ـ تشبيها لها  البيعة ـ أو يضره ويلقنه األوراد واألذكار ويأخذ عليه

فإذا . (ليخرج األخالق السيئة منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا): ول اإلمام الغزاليـيق. "الرضوان
رشاداته وصل إلى  وصار بدوره شيخا مرشدا وموجها لغيره من  مبتغاهالتزم المريد بنصائح الشيخ وا 

 .(لكينالمريدين والسا
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أن يكون قد عرف . أن يكون قد سلك طريق الحق: قد وضع الصوفية للشيخ شروطا من بينهاو 
أن يكون . كامل مكمل في علوم الشريعة والطريقة والحقيقة. المخاوف والمهالك ومنعرجات الطريق

. لهأن يأمر كل شخص بما يصلح . أن يكلم الناس على قدر عقولهم ومن آداب الشيخ .مستقيم الحال
يقول األمير . حفظ أسرار المريدين. التنزه عن أموال المريدين. حسن الخلق مع المريدين والرفق بهم

نما وجب على المريد طلب األكمل من المشايخ خشية أن ُيلقي  »((: المواقف))عبد القادر في  وا 
 . 1«ه بيد جاهل بالطريق الموصل إلى المقصود، فيكون ذلك عونا على هالكهتقياد

 لمـريـدا : 

إذا كان الشيخ يمثل حجر الزاوية في الطريق الصوفي، فإنه بدون وجود مريدين لهذه الطرق      
وقد امتألت كتب التصوف بالحديث عن آداب المريدين . ما قامت وما كانت هناك طرق صوفية

هو سالك المريد أو  .وشروطهم، ووضعوا لذلك قواعد كثيرة وأسسا يجب أن يلتزم بها سالك الطريق
الطريق الذي يسير في الطريقة حسب إرشادات شيخه فيسلك طريقه كما يرسمه له الشيخ حتى يصل 

وتوبوا إلى هللا جميعا أيها : ))لقوله تعالى. التوبة، العهد التلقين: وخطوات المريد هي. إلى غايته

 .2((المؤمنون لعلكم تفلحون
 : عليه التقيد بها منهاآدابا يجب  "المريد"الصوفية على وقد فرض شيوخ 

فمعتصم المريد شيخه، فليتمسك به تمسك األعمى »: طاعة الشيخ طاعة عمياء يقول الغزالي
توقير الشيخ . «على شاطئ النهر بالقائد حيث يفوض أمره إليه بالكلية وال يخلفه في ورده وال صدره

ي شيخه، يقول الشيخ عبد القادر االعتقاد التام ف. أال يلتفت إلى شيخ آخر. واحترامه ظاهرا وباطنا
 .«من لم يعتقد في شيخه الكمال ال يفلح أبدا»: الجيالني
 دـــلعهأخـــذ ا: ------------------------------------------------------ 

 وهو الذي يربط بين الشيخ والمريد، وهو أوثق رباط بين رجلين تحابا في اهلل  

 . هلل وفي اهلل وباهللوتعاهدا على طاعته، إنه بيعة 
كتاب وجاء في . «الذي يلزم مراعاته وثقُ المَ »: لجرجاني أنهلتعريفات كتاب الجاء في 

ده اهلل تعالى لعباده، فال يفقده حيثما أمر وال دالوقوف عندما ح»: أنهللقشاني  "اصطالحات الصوفية"
اللتزام بالتوجيهات والتعليمات في ا ويقتضيفالعهد هو الميثاق بين المعلم وتلميذه . 3«اهحيث نه هُ يجد

---------------------------. السير إلى اهلل تعالى بطريق التهذيب والتصفية للنفس
--------- 
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 إن الذين يبايعونك إنما يبايعون هللا: ))تعالى يظهر في قوله  ودليل أخذ العهد شرعا من القرآن الكريم

ث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه هللا فسيؤتيه أجرا يد هللا فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينك

وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدتم وال تنقضوا األيمان بعد توكيدها وقد جعلتم هللا )): وقوله تعالى .1((عظميا

 .2((عليكم وكيال
ل كرم اهلل وجهه سأ ن عليا  أ: بإسناد حسن "الطبراني"روى : النبوية الشريفة السنةأما الدليل في 

يا رسول اهلل دلني على أقرب الطرق إلى اهلل، وأسهلها عبادة، وأفضلها عنده تعالى، فقال : النبي بقوله
كل الناس : عليك بمداومة ذكر اهلل سرا  وجهرا ، فقال علي كرم اهلل وجهه: النبي صلى اهلل عليه وسلم

: ه أنا والنبييون من قبليأفضل ما قلت: ذاكرون فخصني بشيء، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وم ـفي كفة لرجحت بهم، وال تق "ال إله إال اهلل"في كفة و واألراضينولو أن السموات  "ال إله إال اهلل"

قال  .ر؟فكيف أذكُ : ثم قال علي كرم اهلل وجهه " ال إله إال اهلل": ولـالقيامة وعلى وجه األرض من يق
ثالث مرات، ثم قلها ثالثا وأنا  "ال إله إال اهلل"أغمض عينيك واسمع مني : النبي صلى اهلل عليه وسلم

 .«بصوت مرتفعأسمع ثم فعل ذلك 
 : سلسلة الطريق /0-7

عبارة عن إثبات يبين شيوخ الصوفي في المشرب الذي ينتمي إليه وميله وذوقـه »وهي     
رق الصوفية شجرة تبين نسبة كل منها، وتحدد أسالف الطريقة، واتجاهه وصارت بعد تكوين الط

والظاهر أنها متأخرة لم تحظ باهتمام الصوفية إال بعد ضعف الهمم واحتاج األمر إلى سند يجلب 
 .«اهتمام المريدين

اإلمام "والتي تنتهي إلى  "البن النديم" "الفهرست"وأقدم السالسل الصوفية المعروفة ما ذكر في 
وعنهما تفرعت الطرق، غير أن فيه  "الحسن البصري"كرم اهلل وجهه، وعنه أخذ  "أبي طالب علي بن

وصحح جالل الدين . من أنكر اجتماعهما فضال عن أخذ الحسن البصري الطريق عن اإلمام علي
 هـالسيوطي سماع الحسن عن اإلمام علي كرم اهلل وجه

 لمرقعة اأو  "الخرقة"ته لبس من أهم خصائص الطريق الصوفي ومميزا: لبس الخرقـة 

وهي عندهم رباط بين الشيخ والمريد، اعتراف تام بالتصرف والتحكم من الشيخ في المريد، 
 .وعالمة تميز الصوفي عن غيره من الناس وأمر مشائخ الصوفية مريديهم بها التزموا هم أيضا بها

نما  وليس المقصود من لبس الخرقة، أن يلبس المجيز المجاز جبة المقصود منه أن يجيزه في علم  وا 
وشرط المجيز أن يكون مجازا من أستاذه في ذلك العلم وهكذا إلى أن يصل السند . من العلوم الصوفية

وشرط المجاز أن يكون قد أصبح ذا قابلية تامة، بحيث . باإلجازة إلى الرسول عليه الصالة والسالم
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لبس الخرق »(: عوارف المعارف)في  "سهروردياإلمام ال"يقول . يعتمد على مكانته في ذلك العلم
 . «ارتباط بين الشيخ وبين المريد، وتحكيم من المريد للشيخ في نفسه

حدثتني ": حدثنا أبـي، قال: عن أبي إسحاق بن سعيد، قال: "أم خالد"ودليلها من السنة حديث 
من ترون أكسو  »: فقال   .  ي عليه السالم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرةالنب ىأت: م خالد قالتأ

نيها فأتي بي فألبسَ : قالت «بأم خالد ئتونيا»: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمفسكت القوم فقال « هذه؟
يا »: يقولها مرتين وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أصفر وأحمر ويقول« أبلي وأخلقي»: يده فقالب

 -«أم خالد هذا سناه
، والمقصود الكلي هو الصحبة؛ وبالصحبة يرجى للمريد كل والخرقة عتبة الدخول في الصحبة

أو أخذ  وصفة الخرقة تختلف من طريقة إلى أخرى ولكن مقصودها واحد أال وهو أخذ العهد. خير
البيعة أو المبايعة على شيخ الطريقة المرشد المربي الوارث المحمدي على طاعة اهلل ورسوله صلى اهلل 

حيث يلبس الشيخ  "الدرقاوية" "الشاذلية"سون مريديهم العمامة، كالطريقة فبعض الشيوخ يلب. عليه وسلم
لبس العمامة السوداء مرسلة  "الرفاعية"بعد أخذ العهد مريده عمامة بيضاء فيها حاشية صفراء، واختار 

نما يكتفون بالمبايعة اليدوية .... الطرف واختارها بعضهم بغير إرسال وبعض الشيوخ ال يلبسون شيئا وا 
حيث ينقش الشيخ بيده لفظ الجاللة على صدر المريد مقابل  "الطريقة النقشبندية"وفي . عند أخذ العهد

وليس  والكدورات والحجب والمهم في الموضوع هو صفاء القلب وطهارته من العالئق... وهكذا. القلب
 .بالرسوم والصور والمظاهر

 ناصب أولي األلباب، ومفتاح ل أسباب السلوك والقرب وأعلى موهو من أجَ : رــلذكـا 

والذكر  . باب النفحات، وهو عندهم ركن الطريق األقوى، وال يصل أحد إلى اهلل إال بدوام ذكره
هو من جري الشيء على »: وجاء في محيط اللغة ما يلي« ما ذكرته بلسانك وأظهرته »:في اللغة هو

 -.لسانك
أذكار، وهي األلفاظ التي ورد الترغيب التلفظ بالشيء، ويجمع على »: أما في االصطالح فهو

َ ِذْكًرا َكثِيًرا َوَسبُِّحوهُ بُْكَرةً  )﴿: واستدلوا عليه بقوله تعالى. «.فيها يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا هللاَّ

 . 2((الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم)): وقال تعالى أيضا 1((َوأَِصياًل 
الغفلة،  أنه يوقد نور البصيرة ويحقق األنس بالحق، ويطرد: ثيرة ومتعددة منهاوائد الذكر كف

وهي . ويعمر الباطن ويقطع حظوظ النفس، وينور القلب والسريرة، ويورث المعرفة باهلل والهيبة له
 ."مدارج السالكين"الفوائد التي ذكرها ابن القيم في كتابه 

 ي من أجمل ما أنتجته هذه األمة من فنيعتبر الصوفية أن السماع الصوف: السمـاع 
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ونشيد كله، ينشد معناه في كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم كتعبير عن صفاء 
— .والتجريدوحانيات القلوب وذوقها لحالوة التوحيد الذي يربطها بعالم الر 

مديحية التي يتناشدها عات الشعرية الو يعني القصائد والمولديات والمقط عند الصوفيةوالسماع 
. المتداولة في الموسيقى وذلك دون مصاحبة آلية« الطبوع«المسمِّعون بأصواتهم على أساس األنغام و

وبلغت  "ذو النون المصري"وأول من وضع هذا الشكل من العبادة الجماعية هو الصوفي الشهير 
 . بعد ذلك في العالم اإلسالمي كله أوجها في عهد الدراويش الدوارين أيام جالل الدين الرومي وانتشرت

 أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة وال هو مقدمة لها يظهر»وهي  :الكرامـة 

على يد عبد ظاهر الصالح ملتزم متابعة نبّي كلف بشريعته، مصحوب بصحيح االعتقاد 
ن كنا نذهب إلى القول أن أعظم كرامة. «والعمل الصالح علم بها أو لم يعلم يمنحها اهلل لعبد من  وا 

 . عباده هي كرامة الهداية والتوفيق في عمله وحياته
اعلم أن من أجل الكرامات التي تكون لألولياء دوام التوفيق للطاعة »: يقول اإلمام النووي

أن أولياء هللا ال خوف  أالَ : ))تعالى ولهق: القرآن الكريمورد في . «والعصمة عن المعاصي والمخالفات

ال هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي اآلخرة، ال تبديل عليهم و

وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إال هللا فأووا إلى )):وقال أيضا .1((لكلمات هللا ذلك هو الفوز العظيم

ت تزاور عن الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وترى الشمس إذا طلع

ما ورد في الصحيحين عن ": الحديث وفي  .2((كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه أخبر عن الصالح جريج الذي أكرمه اهلل بأن أنطق له غالما في 

صخرة فأكرمهم اهلل بأن  غار فدخلوه فسدت عليهم الغار المهد، وخبر الثالثة الذين آواهم المبيت إلى
ُربَّ أشعث أغبر مدفوع باألبواب لو أقسم »: وكذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم ".نجاهم بصالح أعمالهم

 .«على اهلل ألبره
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ...»: وقوله أيضا عن ربه أّنه قال

ر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه صحيح أنه ومن األثر عن أمي . «ويده التي يبطش بها
يا سارية الجبل الجبَل في حال خطبته يوم الجمعة، وتبليغ عمر إلى سارية في ذلك الوقت حتى : قال

ونؤمن بما جاء من كراماتهم ، »: تحرزوا من مكامن العدو من الجبل تلك الساعة، وقال الطحاوي
 .3«وصح عن الثقات من رواياتهم

  التنظيم العام للطريقة الصوفية/0-0
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 .100دت، ص، ، مقبعة مصقفى الباي احلليب، منحة األصحاب لمن أراد طريق األصفياء واألحبابالرطيب، : أنظر (



 شيخ بين المقدسة هو االلتزامات الطريقة أعضاء يربط ما فإن القرابة، العائلة أساس كان إذا   

أيضا  ويسمون مريدوه أو أتباعه بها ويلتزم الشيخ يضعها وطقوس أذكار وأوراد من الطريق وأتباعه،
1الطريقة وأتباعه رئيس من مقدسة تتكون عائلة لكبذ مكونين غيرهم، الدراويش دون الفقراء، اإلخوان

  
 يأتي على رأس الهرم وهو أهم إطار فيها، يستمد نفوذه من مكانته الدينية باعتباره  الشيخ
 العارف 

باهلل والقادر على تربية النفوس وهو صاحب المكاشفات والكرامات والبركات يملك المعرفة الحقة 
ولديه الدواء الشافي وعنده كل األسرار التي منحه إياها اهلل تعالى بالشريعة، وهو الذي يكشف الداء 

 .  2والشيخ ال يعترف إال بقوة اهلل ورسوله الكريم صلى اهلل عليه وسلم
ومتى عثر المريد وغيرها من األسماء، " الغوث"لقب بالقطب أو وصاحب هذه المرتبة هو الم

 ،وال عطاء ،وال إرادة  ال اختيار له ،بين يدي غاسله أن يلقي بنفسه بين يديه كالميت عليهعلى صفته ف
 .3وليجعل منه تخليصه من البلية التي أغرق فيها إلى كمال الصفاء ،وال إفادة

تطلب وجود المربي والقدوة والمعلم تصوف علما للتربية األخالقية فهذه الحياة تولما كان ال
لى أن قضية المعلم المرشد مما يدل ع. 4((  ٍم َهادٍ َولُِكلِّ قَوْ )): يقول الحق تبارك وتعالى .والمرشد

لذلك أرسل اهلل الرسل والنبيين مبشرين ومنذرين ولو شاء ألنزل كتابا بغير نبي وهذه سنة ضرورة الزمة 
اهلل في خلقه ومن يخالف ذلك يخالف الواقع وهل يمكن لإلنسان أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة بغير 

 .5يع الصناعات والفنون واألديانوكذلك شأن جم معلم خبير
 أطلق عليهم إن شيوخ الصوفية يمشون في األرض بالنصيحة ويدعون إلى محبة اهلل، وهؤالء -

 . ، ألن الشيخ يحبب اهلل إلى عباده، ويحبب عباد اهلل إلى اهلل"المشيخة"صفة " السهروردي"

اهلل  يق االقتداء برسولأما كون الشيخ يحبب اهلل إلى عباده فألن الشيخ يسلك بالمريد طر  -
 صلى اهلل عليه
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تباعه أحبه اهلل تعالى يجب على المريد أن ": "القشيري"يقول اإلمام . 1وسلم ومن صح اقتداؤه وا 
الشجرة إذ أنبتت بنفسها دون ": "علي الدقاق"ويقول أبو ". يتأدب بشيخ فإن لم يكن أستاذ ال يفلح أبدا

 . 2"مريد إذا لم يكن له شيخ فهو عابد هواهغارس فإنها تورق ولكن ال تثمر كذلك ال
الشيخ هو المربي الدال على اهلل بأقواله وأفعاله وأحواله، والبد في بلوغ الطريق الصوفي في 
التلقي عن المشايخ، فالشيخ هو أبو الروح وأبو الروح أفضل من أبي الجسد ألن أبا الجسد سبب الوفاة 

 . 3وأبا الروح سبب الحياة
لما له من قوة التأثير  ،الصوفية ةقيء ما تقدم ذكره تتضح أهمية الشيخ في الطر في ضو      

والنفوذ القوي على أتباعه وفي كثير من األحيان على أفراد المجتمع، ألنه من أسس الطريقة وآدابها، 
. ضاواحترام الشيخ وطاعته والتسليم التام له ليس فقط في الشؤون الدينية بل في الشؤون الدنيوية أي

ألن الشيخ قدوة لمريديه ومعروف بين الناس بأنه المرشد والمعلم والمربي والمصلح والقائد والداعي 
 .والعارف الذي يجب إتباعه واالقتداء به واالمتثال لنصائحه

 يأتي في المرتبة الثانية فهو الذي يرث مقاليد الطريقة وعادة ما يسمى  :ةـالخليف 

 الشيخ أوالد يختاره الذي الكبير المعلم و الشيخ نائب هو جادة، وبالخليفة األكبر أو صاحب الس

 عدد تحت إمرته 4الفرعية والزوايا البعيدة البالد أو في األم، وهو ممثله إما في الزاوية المؤسس وأحفاده،

 ومفيق المحلية بالزاوية أما. 6األم بالزاوية النقيب هو يكون الخليفة قد. 5بالمقدمين يدعون الشيوخ من

متفرعة وهذا المنصب يتوارثه  وليدة زوايا منازلهم تصبح غالبا ما والذين للمناطق، خلفاء بتعيين شيخها
األبناء واألحفاد المتالكهم بالميراث بركة الشيخ، اللهم إال في حاالت نادرة كما هو الشأن بالنسبة 

مقدميه المقربين وهو الحاج  للتيجانية، حيث أوصى بها الشيخ أحمد التيجاني، قبيل وفاته إلى أحد
 .7مؤسس الزاوية التيجانية بمنطقة تماسين تقرت، بالصحراء الجزائرية" علي التماسيني"

يسهر الخليفة على تسيير الطريقة والدفاع عن مصالحها فيحافظ على أوراد الطريقة وأذكارها فال 
المدير العام المسؤول عن تسيير  يزيد فيها وال ينقص منها وال يفشي األسرار الموروثة، فهو بمثابة

ي بعض األحيان تقع نزاعات فه ويتخذ من مقر الزاوية األم مقرا له إال أنالنظامية  وحداتالمجموعة 
مما يؤدي إلى استقاللية بعض الزوايا الفرعية للطريقة أو الشيخ مؤسس الطريقة، حفاد بين أبناء أو أ
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فها ويعلنون االنفصال وكذلك حدث مع بعض زوايا تضعف إدارتها المركزية فيستغل المقاديم ضع
 .   "ةـة الرحمانيـالطريق"

 نجده في الزاوية األم يحل محل الخليفة أثناء غيابه لضمان سير اإلدارة المركزية : بــالنائ
 للطريقة

 .وعادة ما يقوم بهذه المهمة الوكيل. 1وال تعطى له كافة الصالحيات

 ويلتزم عقبه انقطاع وفاته، أو ض الشيخ المؤسس في حالةوهو الشخصية التي تعو : الـوكيل 

 بذلك

 قدراتهم حسب بينهم فيوزعون اإلخوان، وتحديدا المعروفين، المريدين أو األتباع جميع حرفيا

 مصلحة على أحيانا حرصا يلجئون وقد المتعددة، الخدمات والمهام الطريقة شيخ وقربهم من ومكانتهم

ج لوضع تعليمات الطريقة  يسجل  أو بالتواتر يحفظ للزاوية، داخلي قانون شكل في محددة راءاتوا 

المحاسب، والمسير، والقائم باألعمال، فهو بمثابة المقتصد  يدير أمالك الشيخ، فهو الذي وهو. 2كتابيا
 وحارس في المؤسسة فهو يشرف على الجوانب اإلدارية من مراسالت، تجهيز، وضبط الميزانية،

الخدم الشاوش انطالقا من الزاوية األم وبقدر ما يكون الوكيل  من عدد إدارته تحت الشيخ، ضريح
كما هو الحال بالنسبة للزاوية الطيبية في . 3يمارس مهامه من الزاوية األم بقدر ما تكون أهميته كبيرة

اس، أما وتماسين، وف وزان بالمغرب األقصى أو الزاوية القادرية ببغداد، والزاوية التيجانية بعين ماضي
يساعد الوكيل مجموعة من الخدام يقودهم . في الزوايا الثانوية فعادة ما يكتفي المقدم ببعض المساعدين

 .    4مقدم يسمى عند بعض الطرق مقدم الخدام
 وهو ممثل الشيخ أو الخليفة في الزاوية أو المنطقة المنتدبة لها، فهو بمثابة مدير  :دمـالمق

 وحدة

 . 5ة وكسب المريدين، ويؤاخي بينهم ويلقن الوردعلى نشر الطريق يعمل
التحلي و ويترشح لمرتبة المقدم كل مريد تتوفر فيه مواصفات معينة كالسمعة الجيدة بين المريدين 

 .باآلداب مع الخاصة والعامة واالستيعاب الجيد ألفكار وأوراد الطريقة
له حق تلقين ورد الطريقة واإلشراف تمنح إجازة مكتوبة بمثابة دبلوم للمقدم وهذه اإلجازة تخول 

التعريف  : على مجموعة من المريدين المقيمين في حدود المنطقة المعينة له، وتتضمن اإلجازة عادة
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) x Depont  & Copolani, op.Cit , p.195.  

  : أنظر كذل  , 7 .ص ،الزوايا مؤسسة سعيدوين ناصر الدين ، ( 2

A. Delpech, La zaouia de Sidi Ali Ben Moussa ou Ali N’Founas ,in Revue Africaine, °18,  874 PU,1986, P 

87. 
3
) Depont & Coppolani, OP Cit, P 207-208.  
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)Ibid : p , 207. 

5
 . 01، ص، (ب ت)، مقبوعات احلاج عبد السالم، مصر، الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التيجانيحممد بن عبد اهلل،  (



وينتهي نص اإلجازة بتقديم النصح لألتباع  ،أسلوب تلقين لألتباع سلسلة الطريقة وذكرها،بالمقدم 
 لكن وبسبب إقامته، مقر عن البعيدة بالمناطق ةواسع صالحيات الشيخ يمنحه وقد. 1بطاعة المقدم

 شيخ رعاية تحت جديدة طرق حيث ظهرت المركزية، حدثت الطرق لبعض الجغرافية الرقعة اتساع

باستمرار  يراسلومن مهامه أن  دينيا، محددة منطقة يسير أن عليهالذي  المقدم بانتخاب أو محلي
    .2النقباء إمرته وتحت ئحنصا منه يطلب أو األخبار ليطلعه على الخليفة
 الحضرة شيخ كذلك يسمى عن الخليفة، ينوب األم، يمارس مهامه بالزاوية :بــالنقي 

 تحت الالزمة األوقات في الشيخ نيابة فمهمته الفرعية بالزوايا أما . الصالة بإمامة عادة يقوم

 .3الرسول أهمهم الثانويين األعوان من عدد إمرته
عند : عدة الهرم ويطلق عليهم اسم اإلخوان في المغرب العربي بينما مثاليشكلون قا: المريدون

 .4وعند التيجانية يعرفون باسم األحباب. "الفقراء"القادرية يعرفون باسم 
هو طاعة أهل الطريقة وعلى رأسهم الشيخ، وأن  ميلقن للمريدين في بداية عهدهأهم شيء ُ 

سبيل أن الشيخ أعرف الناس وأعلمهم بسواء ال، من منطلق "قداعتقد  وال تنت: "وا القاعدة المشهورةيطبق
ومثل هذه . 5، شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صوب نفسه لو أصابويعلم أن نفعه في خطى

 .  6هب نفسه وكل ما يملك لشيخهفهو يالفلسفة أو التربية ولدت عند المريد ما يعرف بالطاعة العمياء 
التي تواجدت في البلدان العربية واإلسالمية انتبهت االستعمارية  وتجدر اإلشارة إلى أن السلطات

عنها، كتابات المدنيين والعسكريين االطالع على لهذه البنية أو النظام العام للطرق الصوفية من خالل 
وقد نبه " روكيت الب"و" لويس رين"وعن تنظيمها المحكم ودورها المميز داخل مجتمعاتها من أمثال 

إنه : "روكيتحيث قال على الوجود االستعماري ومخططاته، خطورة الطرق الصوفية، هؤالء إلى 
فإن فرنسا لن  ،ثورة ضد االستعمار الفرنسيقومون بعندما تحين الساعة وينتفض أبناء شمال إفريقيا وي

تواجه مجرد عصابات غير منظمة، بل أنها تجد نفسها أما مئات األلوف من المجاهدين األشداء 
وهو السبب الذي . 7الطرق الصوفيةشيوخ ميتين في القتال والذين يستمدون طاقتهم من تعاليم والمست

في أو ضمان حيادها زعماء بعض الطرق الصوفية ذات النفوذ  جعل االستعمار يخطط لكيفية استمالة
 .اآلالف من المريدينعدم مواجهة مقابل امتيازات معينة وبالتالي تربح 

  :المجتمع الطرقي/0-0
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حاول دارسوا األديان تطبيق المنهج البنيوي الذي أثبت كفاءة عالية في فهم اللغة      
ولما كان الدين، بناءا أو مؤسسة اجتماعية مثل جميع المؤسسات األخرى اعتبر . واألسطورة واألدب

هي وليست العناصر . بدوره نظاما ثقافيا يتأسس على مجموعة من العالقات التي تربط بين عناصره
نما العالقات بين عناصره هي منشأ النظام ففي المرحلة األولى يجب تفكيك . التي تعطي للنظام قيمة وا 

تعقبها  Syncroniqueالعالقات لفهم أبعاد هذا النظام في بنيته الداخلية وهذه هي مرحلة الدرس التزامني 
 .التاريخيأي دراسة ذلك النظام في سياقه   Diacroniqueمرحلة الدرس التاريخي 

وفيما يلي سنحاول تحديد أهم الشروط االجتماعية التي ساهمت في استمرار هذا النظام وهذا 
يتطلب منا التأمل في ثالثة مستويات من التأسيس االجتماعي مرتبطة بكيفية اشتغال البناء الطرقي 

وقع واالنتظام والصراع الم: داخل المجتمع ويمكن أن نوجز تلك المستويات في المفاهيم الثالثة التالية
 . وهي مفاهيم االنتظام لكل بناء اجتماعي

 عندما نتأمل النصوص التي يتحدث فيها شيوخ الطرق عن تاريخ الطريقة  :عـالموق 

بخاصة وتاريخ التصوف عامة نالحظ هذا اإلصرار المتعمد على إظهار الموقع الهامشي 
جتماعي، ويمكن من خالل تعريفهم ألنفسهم أن نستخرج والتأكيد على أنها ميزة تاريخية لهذا البناء اال

 :ثالثة إمكانات للتأصيل التاريخي هي
 المالحظ في سلسلة اإلسناد الطرقي التي تؤصل لليشخ، أنها ُتوصل كلها  :ادـاإلسن 

 .1بالحسن ثم بأبيه علي بن أبي طالب وصوال إلى الرسول صلى اهلل عليه وسلم
الطرق الصوفية واألولياء وظيفته الدينية وهي استمداد القداسة من هذا التأصيل التاريخي لشيوخ 

فقد مثل علي تاريخيا . ولكن لهذا السند داللة تاريخية سياسية. أصل القداسة األولى وهو الرسول الكريم
ومن علي رضي اهلل عنه خرج فرعان . صوت المعارضة والفقراء والزهاد في المخيال العربي اإلسالمي

فرع ثوري صدامي مثله الحسين الذي استحوذ على الخط الشيعي في كل . لنظام الرسميمعارضان ل
وخط مهادن مثله . فكثف الشيعة تاريخهم الطويل رمزيات الحسين وظلوا يوظفونها إلى اليوم. رمزياته

هذا الخط استثمره المد الصوفي ليؤصل به . الحسن وموقفه السياسي التاريخي من الدولة األموية
أو أن الشيوخ ينسبون إلى الحسن، . فنجد أسانيد الطرق توصل في جلها بالحسن دون الحسين. سهلنف

الشيخ عبد القادر الجيالني يعود في نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي . إما من ناحية األب أو األم
 .3كذلك فان شيخ التيجانية يعود نسبه إلى الحسن بن علي كرم اهلل وجهه. 2طالب
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  .6، ص، 1322، املكتبة الشعبية، بريوت، الفتح الرباني والفيض الرحمانيعبد القادر اجليالين، ( 
2

أن نسب أبيه يرج  إىل احلسن ومن جهة أمه يرج  إىل احلسني، أنظر عبد القادر اجليالين، فتوح الغيب،  :، لعبد الرمحان اجليالين، يذكر احملق،"فتوح الغيب"يف كتاب ( 
 . 127، ص، (ت.د)مكتبة املنار، لونس، 

3
   .0ص،السعودية، ، دار العاصمة للنشر والتوزي ، الرياض، مختصر التيجانيةاهلل، دخيل أنظر علي بن حممد ال(



 : ما يلي" الحسني العلوي"نستخلص من فكرة السند والنسب يمكن أن 
إحالة النسب على مسألة النسب العائلي والقبلي، إذ يمثل النسب أصال اجتماعيا بنيويا في -

وبحسب ذلك .التأسيس للفرد والجماعة في المجتمع العربي فتكتسب موقعا يستمد من امتدادها التاريخي
لذا فإن . بالمقدس واألسطوري المؤسس يكون االمتداد في المستقبل االمتداد في التاريخ واالتصال

االتصال بالحسن إما إسنادا للطريقة وسلسلة أوليائها أو بانتساب الشيخ دمويا للحسن، هو اتصال 
واألمر عند الصوفية في رمز . ويتحول هذا النسب المقدس إلى حجية علمية ودينية. بمركز القداسة

لتأصيل التاريخي للهيئة االجتماعية باالنتساب إلى الرسول وفي التأصيل للمصادر الحسين، وهنا نجد ا
 . 1المعرفية باعتبارها معارف اَلدنية وخفية يتوارثها األولياء

وبسبب موقعه . يمثل الحسن الخط السلمي المهادن في تاريخ المعارضة للسلطة األموية
رمزا للمهادنة وعدم المواجهة على عكس أخيه السياسي التاريخي ومبايعته معاوية أضحى الحسن 

التي استقرت عليها شخصية الحسن في المخيال  Portrait Mystiqueهذه الصورة األسطورية، . الحسين
ومهما تكن الداللة الرمزية للتأصيل، . اإلسالمي تتناسب مع مهادنة الطرق الصوفية لألنظمة الحاكمة

نسب إلى الحسن هي عودة إلى التاريخ الرسمي لإلسالم، السيما فإن العودة باألصل في اإلسناد أو ال
 . اإلسالم السني

 

 :الصوفي (المجال) بنية الحقل/ 0
مفهوم ضمن نظريته الشاملة لدراسة المجتمع وهي   p.Bordieu" بيار بورديو"تندرج نظرية الحقل عند      

تفي خلفه عالقات السيطرة ألنها إذ يعتبر أن المجتمع فضاء لالختالف تخ Domination السيطرة
مستنبطة من عمق األفراد، ويرى أن مبدأ االنتظام االجتماعي يقوم على وجود عالقات بين مسيطر 

وبالتالي ليس . 2عليه تختلف بحسب مصادر السيطرة وبحسب استراتيجيات الفاعلين االجتماعيين
يحتكم إلى قوانين خاصة هي قوانين  (Un bout de monde social)الحقل سوى جزء من العالم االجتماعي 

والحقل بذلك هو " عوالم صغرى"وكلها تمثل ...ذلك الوسط كالحقل الصحافي أو الجامعي أو األدبي
 . 3فضاء للسيطرة والصراع بين أفراد التخاذ مواقع قوية داخل الحقل

خصائصه فالحقل إذا هو فضاء ثقافي واجتماعي بين أفراد يفهمون قوانين ذلك الحقل و 
بناء على هذا التعريف للحقل نرى أن الطريقة الصوفية تستجيب لهذا . ويحسنون التصرف داخله

فهي حقل اجتماعي ثقافي يحتوى قانون لعبة تديره وتدير عالقات أفراده وتسير . المفهوم ولمقوماته
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  "باب العرفان"اجلابري، (
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(Philppe Cabin, Dans les couliss de la domination, R.S.H N°105,(Le Monde selon Bordieu), Mai 2000, p.24.  
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ألن الطريقة حقل . هإستراتيجية الصراع والرهانات الداخلية والخارجية التي يضعها الحقل أمام منتسبي
ويكتسب كل منتم إلى . اجتماعي تنتسب إليه أفراد وفاعلين اجتماعيين يقبلون بقوانين لعبته ويفهمونها

الحقل موقعا داخله، ويخضع هذا الموقع إما للتطوير والصعود ضمن تراتبية العالقات داخل الحقل، أو 
 1غير أن الحقل الطرقي. لفردية والجماعيةاإلقصاء من لعبة الحقل برمتها وبالتالي يخسر هاناته ا

باعتباره حقال مستقال عن غيره من الحقول االجتماعية والدينية األخرى، إذ ينتسب المريد طواعية إلى 
الطريقة ويمارس طقوسا ويأتي سلوكا اجتماعيا وينشئ نوعا من العالقات، تختلف عن بقية الحقول 

 2"الكون االجتماعي"خ استقاللية الحقل الطرقي داخل وهذه الخصائص ترس. االجتماعية الدينية
ليكتسب موطئ قدم على أرض المجتمع المتحركة كما هو الشأن بالنسبة إلى الطريقة التيجانية وغيرها 

 .من الطرق األخرى في الجزائر
 :يمكن لنا أن نوجز مبادئ اللعبة داخل الحقل الصوفي في ثالث نقاط أساسية هي

 اإلسالم الطرقي هو جزء من الفكر الديني عامة غال أنه يختلف عنه : نـم الباطـالعل/0-0

في تصوير المعرفة الدينية ومصادرها وفي نظرية التأويل للنصوص المؤسسة وكذلك في 
ذا صح لنا توظيف نظرية الحقل نقول إن الطريقة . الطقوس واالنتظام داخل الجماعة، كما رأينا وا 

 .           3ي ينتمي إلى الحقل الديني عامةالصوفية هي حقل ديني اجتماع
الختالف أهل الطريق عن غيرهم من المسلمين هو أنهم يتلقون معرفة باطنية  لفالعنوان األو 

وبالتالي فأنهم يسلكون الطريق الحقيقية للدين ألنهم يتجاوزون . هي بالنسبة لهم أصل الحقيقة الدينية
والمعرفة الدينية ليست معرفة جدل وحجاج، بل هي . ن الحقيقيظاهر الفهم وظاهر اإليمان إلى اإليما

كل هذه . معرفة ذوقية مبنية على إتباع سبل الذوق التي يفتحها الشيخ العارف بتعرجات طريق الحقيقة
المميزات يجب على المريد أن يتلقاها ويؤمن بها ويدافع عنها وبالتالي يمسك بأول محدد من محددات 

داخل الطريقة " التنفذ"لتي بإيجادها يمكن إن يرتقي داخل هذا الحقل، لذلك فان مقياس اللعبة الطرقية وا
يخضعان إلى ( مرتبة الُمقدم مثال وهو نائب شيخ في الزوايا الفرعية)والوصول على المراتب العليا 
 .مدى إتقان نظرية العلم الباطن

 دين الرسمي هو الدالالت ما يهمنا نحن من هذا التلخيص الموجز الختالف الطريق عن ال
 :والدالالت هي كالتالي. االجتماعية لهذا االختالف ولهذه الخصوصية التي تضبط لعبة العقل

                                                           
1
 .لشمل على حمددات عدة أخرى ميكن أن لكون موضوع دراسة مستقلة، مت جتريب نظرية احلقل على القريقة الصوفية نظرية الحقل عند بورديوألن (

2
)Pierre Bordieu, Propos sur le champ politique, intro, de Philipe Fritsh (Lyon :P.U.L. 2000, p.52. 

3
، ولكنه أفرز حقوال صغرية لنتمي إليه وهي جزء من احلقل االجتماعي، (السياسي، االقتصادي)احلقل الديين له خصوصيات متيزه عن باقي احلقول االجتماعية األخرى،  (

وهذه احلقول الصغرى وقد أبقت على املبادئ العامة للحقل الديين ...( دينية، القرق الصوفيةاحلقل الفقهي، األحزاب ال: )وهي  لتبىن رؤية للدين ولعترب نفسها هي الدين ومنها
فاالنتماء إىل القريقة الصوفية واالرلقاء داخلها خيتلف عن االنتماء إىل مذهب . يف شكل االنتظام وشرعياله النصية إال أهنا حتاول أن لصن  لنفسها قوانني داخلية خاصة هبا

 .    حزب ديين ألن  الرهانات الداخلية اخلاصة ختتلف من حقل آلخر إىل فقهي أو



فالمعرفة الباطنية هي رهان . أي خارج الحقل وعالقاته بالحقول األخرى :دالالت سوسيولوجية
تمثل في استقالل جسم اجتماع معرفي على الحقيقة الدينية ولكن الترجمة السوسيولوجية لهذا الرهان ي

بموقف ديني إيديولوجي يمكن من خالله خوض صراع هذا الجسم داخل المجتمع عبر تبني فكرة 
امتالك الحقيقة الدينية وسحب البساط من تحت المؤسسة الدينية الرسمية التي تسيج الحقيقة بخطاب 

خ الحقل إذ إن الرافضين لسلطة الهيمنة أصيال في تاري" بورديو"وهذا النوع من الصراع يعتبره . السلطة
على الحقل عادة ما يتهمونهم بأنهم حادوا عن المبادئ األصلية للحقل وأنهم جاءوا ليصححوا األمور 

فنظرية العلم الباطن تعتبر أن الفهم الرسمي المسيطر على الحقل الديني حاد . بالخروج عن المهيمنين
. ة الدينية وأن شيخ الطريقة ومريديه هم من يصححون الطريقعن الحقيقة الباطنية والروحية للرسال

 .في حد ذاتها داَلة جدا على مفهوم التصحيح داخل الحقل الديني" الطريق"ولعل تسمية 

تَبني المريد للعمل الباطن يعني االعتقاد بخط معرفي باطني  :سوسيولوجية داخلية دالالت
هذا االعتقاد . والمختلف عن غيره داخل الحقل الديني باعتباره الطريق األصح والموصل إلى الخالص

. 1يقوي الرابط االجتماعي داخل المجموعة ويعيد تشكيل العالقات االجتماعية ليعطيها داللة جديدة
لذلك تكثر المصاهرات بين أفراد الجماعات الطرقية على أساس االنتماء إلى الطريقة وبالتالي االعتقاد 

أن عمليات التكافل االجتماعي داخل الطريقة يربطها أصحابها دائما بمفاهيم  كما. بالعقيدة الطرقية
والتي تعني داللتها الدينية الحضور بين يدي الرسول وبين يدي الذات –" الحضرة"باطنية وبطقس 

اإللهية فطقس الحضرة هو سلوك جمعي يعطي للجماعة داللة اجتماعية تجعلهم يتصرفون كجسم 
من هنا يستبدل مفهوم العلم الباطن بنظام القرابة الذي يحكم . غيره من األجسام مستقل اجتماعيا عن

وترحيل كل السلوك االجتماعي . النظام االجتماعي، نظام قرابة جديد مبني على االنتساب إلى الطريقة
 .من الفضاء القبلي إلى الفضاء الطرقي...( التكافل، المصاهرة الفائدة االقتصادية)

باطن كما يرى شيوخ الطرق الصوفية يأتي بالمجاهدة والترقي ليبلغ المريد مراتب العلم الإن 
بين " ُطرقية"وهذه المجاهدة في تلقي هذا العلم تصنع منافسة داخلية لكسب رهانات . داخل الطريقة

المريدين بل وتصنع أيضا مجموعات متنافسة وزوايا فرعية تتنافس على البرهنة على المداومة على 
          . رها ونشاطها فتنال الحظوة والتقريب إلى الشيخأذكا

إن مفهوم المقامات الصوفية ليس سوى إعادة إنتاج للسلم والهرم االجتماعيين لتصنيف --    
فداخل الزاوية نجد طبقة النخبة المقربين من الشيخ بنيلهم نصيبا كافيا من هذا العلم الباطن . األفراد

ففي الزاوية شباب يهتمون باإلعالم . ظوة ونجد بعدهم طبقة من الفاعلينالذي يجلب لهم تلك الح
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. وآخرون يهتمون باقتصاد الزاوية وغيرهم بالحماية والخدمة وبعضهم هم رُسل الشيخ إلى المناطق
االنتماء إلى تلك الدوائر يعتبر . وهناك المريدون العاديون الذين ال ينتمون إلى تلك الدوائر الوظيفية

مهما يصنع المنافسة ويدير العالقات داخل الزاوية عبر إتقان قانون لعبة مفصلي وهو إتقان  رهانا
والذي يحدد الداللة الباطنية، هو شيخ الطريقة الذي يمكن . المفردات والسلوك ذي الداللة الباطنية

 . اعتباره صمام اللعبة الُطرقية بأكملها
 هذا الشرط الواجب الوجود معرفيا . قة برمتهايعتبر شرط وجود الطري :الشيخ محور الطريقة

فالشيخ الذي يشرف على التعاليم في الزاوية وتصدر منه . هو أيضا شرط الوجود للجسم االجتماعي
فمركز الشيخ وتربعه في مقام . كل المعارف واألوامر والقرارات هو قطب الرحى في الحقل الطرقي

دين في الدرجات األولى من الُسلم الطرقي وهم الُمقدمون الوالية هو أقصى رهان طرقي للفاعلين الصاع
 (.    جمع مقدم وهو خليفة الشيخ في الزاوية الفرعية)

الشيخ هو الذي يضبط لعبة الحقل برمتها ويتحكم فيها ما دام المريدون يتبعونه من دون 
محكومة  –ا رأينا سابقا كم–فهو الذي يدير التنافس والصراع من اجل الرهانات الُطرقية والتي . انشقاق
لذلك فإن العالقة بالشيخ ليست في مستواها االجتماعي مجرد عالقة طالب علم . العلم الباطن أبمبد

نما هي عالقة تابع بزعيم، فهي عالقة إيديولوجية على الشاكلة الحزبية أو المذهبية أو  بشيخه وا 
داخل الزاوية " الُطرقية"ن كسب الرهانات ومن هنا فإن واجب المريد الدفاع عن شيخه، بل إ. الطائفية

والترقي في ُسلم المراتب الصوفية مرهون بمدى إتباع الشيخ والدفاع عنه خارج الحقل الطرقي أي خارج 
  ولعل هذا البعد يقوي الرابطة بين الجماعة ويجعلها كتلة متالحمة داخل المجتمع. الزاوية

 أخرى الجماعة الُطرقية ضد جماعة ُطرقية كما أن مركزية الشيخ هي الملهم لخوض صراع -

 .   للسيطرة على الحقل الطرقي واحتكاره على أساس احتكار الحقيقة الصوفية من قبل الشيخ 

ُويقبح على : "يقول القشيري. وهو مبدأ تأسس منذ البدايات األولى لتأسيس الجماعة الصوفية
 . 1يقلد شيخه فقطالمريد أن ينتسب إلى مذهب أحد غير شيخه بل عليه أن 

الكاريزما  إنـه يمتلك. من هنا اعتبرنا الشيخ مركز اللعبة وأفقها والمحيط بها والمتحكم فيها -
الضرورية لتلتف حوله وتخط خطاها في التاريخ بتوحيد هويتها الجماعية ضمن هوية فردية تذوب فيها 

ثير من األجسام االجتماعية األخرى وهذا المبدأ ال يخص الطريقة وحدها، بل يتعلق بالك. بقية الهويات
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وهنا تندرج دراسة الطريقة ضمن دراسة شاملة لكيفية تشكل الجماعات . كاألحزاب والمذاهب والطوائف
 . 1داخل المجتمع الواحد

يبرهن كل من مبدأ العلم الباطن واالعتقاد في الشيخ على أن الحقل الطرقي له مبادئ لعبة من 
ادئ أخرى مرتبطة باالستثمار المادي للربح الرمزي وتتجسد في الطقوس هناك مب)الضروري إتقانها 

هذه اللعبة تتخذ بعدا معرفيا يتمثل في المعرفة الالدنية التي ...واالحتفاالت والوليمة والتبرع والهدية 
يفيض بها الشيخ ويسير المريد إليها وبتحصيلها يتم الفرز داخل الطريقة بين المقامات والرهانات 

 .رقيةالط
هذا الشكل المعرفي يأخذ شكال اعتقاديا أديولوجيا يتمثل في الدفاع عن رمز االنتظام داخل 

وتأخذ هذه العمليات أشكاال طقوسية متنوعة تظهر االستقالل الرمزي . الحقل وهو الشيخ
لخوض ولكن هل االلتزام بقانون اللعبة ومبدأ االنتظام وحده يكفي . والسوسيولوجي للجماعة عن سواها

" بورديو"يقول . الصراع داخل الحقل الطرقي ليحقق لنفسه الخصوصية واالستقاللية كحقل مستقل
بوجوب امتالك رأسمال رمزي يتماشى مع رهانات كل حقل للتمكن من اكتساب موقع داخله لذلك ننتقل 

 ".الرأسمال الطرقي"إلى المكون األصيل والمهم من مكونات الحقل الطرقي نسميه 
لما كان الحقل االجتماعي فضاء للهيمنة والصراع بين األطراف من  :لرأسمال الطرقيا/0-0

أجل كسب الرهانات التي يطرحها ذلك الحقل، كما بين بورديو أن كل حقل يصنع رأسمال رمزي 
زة له عن غيره ما يفترض توافر يخاص به، إذ تتراكم مجموعة من العادات والسلوكات والخبرات المم

 صوصة كي تجعل الفاعل ينسجم مع الحقل الذي ينتمي إليه والكتساب المواقع وتطويرهامؤهالت مخ
متلك رأسماال رمزيا أو ماديا يمكنه من الحفاظ على حظوظه وتحسين ي كان البد على كل فرد أن

 .2موقعه داخل الحقل
لما يمكن  بهذا الفهم لهذا المقوم المهم لمقومات الحقل يمكن أن نستخرج المكونات األساسية

ألن هذا الحقل كغيره من الحقول يدفع المنخرطين فيه إلى تقاسم رأسمال ". الرأسمال الطرقي"تسميته 
فالمريد الذي . رمزي يعلم األفراد المنتمون إلى الحقل قيمته وقد ال تكون له أية قيمة خارج ذلك الحقل

حية بالمال والجهد يؤسس لدى بقية يتقن تعاليم الطريقة ويتفانى في خدمة شيخه والدفاع عنه والتض
المريدين رأسماال مهما بالنسبة إليهم فيثمنوه ويقدروا قيمته في إطار الصراع على احتالل موقع داخل 

أو نائبا للمقدم فإن ذلك الرأسمال يكون مادة رمزية " مقدما"الطريقة حتى إذا تمت تسمية ذلك المريد 
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سنحاول الوقوف عليه في دراستنا الميدانية في الزاوية  وهو ما.  الستثماره داخل الحقل الطرقي
            . التيجانية

 :المخيال الطرقي /0-0
يتطلب البحث في المخيال الطرقي الحفر في الوعاء الرمزي الذي يستند إليه الخطاب      

الزمان  جملة التصورات التي يحملها أهل الطريقة عن L’imaginaireالطرقي المقصود من المخيال 
هذه الرؤية مازالت تتيح خطابا دينيا موازيا لخطابات دينية . والمكان ولألنا ولآلخر، أي رؤيتهم للعالم

فهل التباينات الظاهرة في مضمون الخطاب الديني الطرقي وبقية الخطابات الدينية تعني . أخرى
ل إسالمي ذي بنية رمزية عميقة الذي يستند له كل خطاب، أم أننا أمام مخيا اختالفا في بنية المخيال 

 .؟...تعبر عن نفسها في خطابات دينية مختلفة
أوال نقصد بالمخيال مخزن الصور والرموز واألساطير التي تختزنها الذاكرة الفردية أو -

هذه الصور والنماذج . هذا المخيال هو ما ترسب في الثقافة من تمثالت للعالم. 1الجماعية في ثقافة ما
. فلنقل أنها توجه الخطاب وبالتالي توجه العقل. جه المواقف السلوكية لدى األفراد والجماعاتالرمزية تو 

كما أن الحديث عن المتخيل ال "وهذا يعني أنه ال يوجد تعارض بين المخيال والعقل في الثقافة البشرية 
التغلغل في الواقع  لىقدرة خارقة ع  يعني البتة التبرم من الواقع والتعالي عليه، ألن لرموز المتخيل

 .2لدرجة تصبح فيه قوة مادية تحدث تأثيرا بالغا في الناس بسبب جاذبيتها
فأما آلة العقل فهي . هذا المخيال له بنيته وآليات اشتغاله كما للعقل آلية اشتغال في المقابل-

. ء بنية الوعيالخطاب واللغة وأما آلية المخيال فهي الصورة التي تختفي وراء الخطاب اللغوي وورا
وقد وظف جلبير .3ولقد مثل مفهوم الصورة مفتاحا مركزيا لفهم الثقافات عند األنثروبولوجيين

هذا المفهوم ليصل إلى تفكيك البنى األنثروبولوجية المتحكمة في الثقافة عموما،   G.Durandديران
اللباس أو الهيئة )سلوكنا وذهب إلى أن المخيال يتكون من صور ظاهرة نراها ونستعملها ونتمثلها في 

تلك الرموز تنتظم في نماذج . وهي تعبر عن رموز نتفق في معناها ونتداولها على ذلك المعنى...( 
مثال النموذج األصلي . وهي نماذج رمزية ثابتة في ثقافة ما في مرحلة تاريخية ما) Archetypesأصلية 

الحمر لها نماذج أصلية راسخة في الثقافة للمسلم هو صاحب لحية تغطي رأسه عمامة، صورة الهنود 
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تترتب تلك النماذج األصلية ضمن نسق أسطوري يستجيب بدوره إلى مخططات ذهنية (. األمريكية
 . 1والمخطط اإليقاعي الدوري( العمق والكمون)مخطط الصعود ومخطط النزول أو : ثالثة هي

مباشرة تكون فيها العالمة حينها  طريقة: يرى ديران أن اإلنسان يتمثل العالم بطريقتين    
والطريقة الثانية يتمثل فيها . ودورها إشاري يعبر عن العالم كما هو( مستوى اللغة)عالمة اعتباطية 

الغائبة من خالل استحضار الصورة فيكون دور العالقة حينها استعاريا  فتحيل على واقع  ءاألشيا
 . 2يصعب تقديمه

المخيال الذي يعبر عن الخطاب الطرقي ويمكن أن نقتصر  سنحاول بإيجاز استخراج مالمح-
النقطة األولى تتعلق التصاعدي في بنية . على ثالث نقاط نراها مهمة والفتة في الخطاب الطرقي

الخطاب اللغوي ثم النسق الدائري في تنظيم الزمان والمكان والنقطة الثالثة متعلقة بالنسق الدوري في 
 .الخطاب الطقوسي

 ات الصعود رمزي/ أ

إن التماثل الوظيفي بين الشيخ والنبي في مستوى الخطاب الديني ال يعني تماثال في النسق    
فالنبي مرتبط بالسماء . الرمزي المتحكم بالصورتين وكيفية حضورهما في المخيال العربي اإلسالمي

يجعل االتجاه النوراني هذا الفهم الديني . ارتباط نزول من خالل رابط الوحي المحمول بواسطة جبريل
وهنا تحتشد في النص الديني كل الصور الدالة على اتجاه النزول، تظهر في . من األعلى إلى األسفل

الحقل الداللي لمعنى النزول في صورة الظالم والفراغ والحفر وكل النماذج األصلية الدالة على 
عالقة إنزال واختراق تظهر من خالل فعالقة المقَدس بالمدنس في صورة النبي المرسل هي . الدواخل

فلئن . هذا االتجاه نراه مقلوبا في صورة الشيخ وعالقته بالمقَدس. االتجاه من األعلى إلى األسفل
اشترك مع النبي في الصور ورمزيات النور والصعود والقيادة، فإن االتجاه المتحكم في النسق الرمزي 

جاه من األسفل إلى األعلى، يبدأ من حيث انتهى النبي الذي يتخذه الشيخ في الوعي الطرقي هو االت
ليه  .للعودة إلى األصل اللغوي المتحكم في اتجاهات الرموز منه وا 

ليه يفسر الخطاب الديني الظاهر  - هذا االنقالب الرمزي في االتجاهات من المقَدس وا 
يبني نظريته دائما من  هذا اإلسالم. واألصولي في اإلسالم الصوفي عموما واإلسالم الطرقي بخاصة

داخل المنظومة اإليمانية يمثل الدائرة العليا واألرقى في المنظومة اإليمانية وهي دائرة اإلحسان ومرحلة 
ومدار التحكم . 3اإلحسان هي التي تبدأ حيث ينتهي اإليمان ليدخل في مراقي الحقيقة واإلحسان
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َ الزََّكاَة،َوَلُصْوَم َرَمَضاَن، َوحَتُجَّ البْيَت إرنر ار  َداً َرُسوُل اهلل،َولُقرْيَم الصَّاَلة، َولـُْؤيتر َنا َلُه َيْسأَُلُه َوُيَصدِّ . َصَدْقتَ : قَالَ   ْسَتَقعَت إرلْيهر َسبرْيالً َو َأنَّ حمَُمَّ بـْ ، : قُُه، قَالَ فـََعجر مْيَانر ْ َعنر اإلر ْينر فََأْخربر



دار اإلسالم الشريعة استأثر بها الفقيه ودائرة مثلما أن م. والقيادة في هذا المجال للولي أو الشيخ
ألنه من كشف له . اإليمان والعقيدة استأثر بها المتكلم واستأثر الصوفي باإلحسان ومجال العرفان

األعلى، حتى الحظ ملك الملك بعد أن –الغطاء عن هذا الموضوع من العلم فإنما يفتح له في الغيب 
فتمت والية اهلل له وصلح في المجلس . عَوذثم  وَسعثم  طَيبثم  طَهرثم  نَقىثم  أَدبثم  هَذبثم  قَوم

 .1األعلى من مجالس األولياء بين يديه
  في ثالثة مستويات خطابية( الشيخ)يبدو اتجاه الصعود في هذا التجديد للولي : 
 ".األعلى"الداللة اللغوية المباشرة لكلمة  -
يقاعها التصاعديبنية الخطاب القائم على التصاعد في دالل -  .ة األفعال المسطرة وا 
والتنظيف . بنية الصورة المتدرجة في النظافة والطهارة، فنحن أمام أداة أو آلة يبدأ بالتقويم -

 .لينتهي بين يدي ملك الملك( عَوذ بالتعاويذ)والتطهير والتطبيب والحماية 
 ويمكن فهم رمزية الصعود من بنية التقابل التالية: 

ألهم في من أوحى إليه بملك أو "يعرف الجرجاني النبي بأنه : ول بين الولي والنبيالتقابل األ 
فالرسول أفضل بالوحي الخاص الذي فوق وحي النبوة ألن الرسول هو من . قلبه نبه بالرؤيا الصالحة

 .       2أوحى اهلل له بواسطة جبريل خاصة بتنزيل الكتاب من اهلل
( تنزيل، بعثه، تبليغ)ى إلى األسفل من خالل الدالالت المباشرة فنالحظ رمزية االتجاه من األعل

 (.وحي، جبريل)أو غير مباشرة 
المواظب على الطاعات  ،العارف باهلل وصفاته بحسب ما يمكن"الوالية بعرف في حين يُ -

وهو القرب " الولي"من " الوالية"و. المجتنب عن المعاصي المعرض عن االنهماك في اللذات والشهوات
ويبدو االتجاه المعاكس التجاه النبي أوال من 3"المواالة"فهي قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من 

. خالل التعريف بالضد فاالنهماك واالنغماس يحيالن على االتجاه السفلي، وعكسه الصعود والخروج
تعريفات تحيل على فهذه ال. المرتبطة بالمقدس" القرب"وثانيا من خالل التعريف اإليحائي بواسطة كلمة 

الطهارة، الصفاء، )هذين النسقين الرمزيين المتقابلين في االتجاه والمتفقين في المضمون الرمزي 
 (.النور

                                                                                                                                                                                

َن برالَقَدرر َخرْيرهر َوَشرِّهر   :قَالَ  ر،َولـُْؤمر ، قَالَ : َصَدْقَت، قَالَ : قَالَ   َأْن لـُْؤمرَن براهلل،َوَمالئرَكتره،وَُكتُبرهر َوُرُسلرهر،َواْليَـْومر اآَلخر ْحَسانر ْ َعنر اإلر ْينر َكأَنََّ  لـَرَاُه، َفإرْن ملَْ َلُكْن لـََراُه   َأْن لـَْعُبَد اهللَ   :َفَأْخربر
 ...فَإرنَُّه يـَرَاكَ 
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 .099نفس املصدر، ص، (



وهذا شائع في الخطاب الديني عموما والخطاب الصوفي الطرقي : التقابل الثاني بين عالمين
مواهب وهو يستحضر في ذهنه ال يفتح على المريد بشيء من ال": "المرصفي"يقول الشيخ  .خصوصا

هذه المقابلة تتم بين . 1"إذ ال يكون إال لمن شهد الحق تعالي بقلبه وغاب عما سواه. شيئا من الكون
النسق " ديران"أما األسفل فتتصل به رمزيات الظالم والحفرة وكل ما يسميه . األسفل واألعلى: مستويين

"   ديران"ات النور والسيف والقيادة وكٌل يسميه والنسق األعلى تتعلق به رمزي. األسطوري الليلي
Diran  بالنسق النهاري . 
 :رمزية المركز/ب

ففي عالم المقدس البد  تعتبر رمزيات الصعود سمة أنثروبولوجية قارة في الخطاب الديني     
من أن ننطلق من مركز وقطب يكون شخصية كاريزماتية كشيخ في الطريقة أو يحتل مكان مقدسا 

من : "يقول المرصفي. زاوية باعتبارها مركزا مكانيا تتكثف فيه داللة القداسة وسط محيط مدنسكال
جلس بين الفقراء في الزاوية  والتفت إلى معلوم دنيوي وقف عن السرير وأفسد ضعفاء وفقراء الزاوية 

لزاوية للعبادة إنما جعلت ا: " ويقول الشعراني. 2وكان عليه وزر ذلك، فيجب عليه الخروج من الزاوية
. 3وكف الصبر عن رؤية الشهوات فمن جلس على باب الزاوية فال فرق بينه وبين الجالس في السوق

تنتمي إلى الزمن اليومي الذي ال يحمل أية ( السوق)فهذا المكان غاية في القداسة تقابله أمكنة مدنسة 
 .وحقيقي  وفضاء مزيفوجوديين، فضاء أصلي  نوباب الزاوية يفصل بين فضاءي. أدلة مقدسة
    لحظة   أما المركز الزمني أو نقطة التمركز الزمني في البنية الزمنية للطريقة فيتمثل في
 الذكر  

نما تتميز بامتالء رمزي الرتباطها بداللة المقدس  ةأي غير فيزيائي ةفهي لحظة غير تاريخي " وا 
هذه المركزية . 4سرعة من غير بطءفإذا ذكر المريد ربه بشدة وعزم، طويت له مقامات الطريق ب

هي مركز رمزيات الصعود التي تنظم ( لحظة الذكر)الزمنية ( الزاوية)والمكانية ( الشيخ)الكريزماتية 
 .بنية المخيال الطرقي 

 تعود إلى أعماق التاريخ، رمزية قديمة في أديان رمزية الصعود المنطلقة من مركز. 

بوسعنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك " : "مرسيا إلياد"قول ي. كما أنها منتشرة في كل الثقافات 
باإلمكان أن نبرهن أن رمزية المحور الكوني كانت معروفة فيما مضى عند أبناء الموغلة في : فنقول
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ويذكر إلياد . 1القدم تأتي في طليعتهم الشعوب القديمة القاطنة في القطب الشمالي وأمريكا الالتينية
حظ في العالم الطرقي، ولكن في الثقافات األخرى بعيدة عنها في الزمان وضعيات مشابهة لما نال

الرمزية الصلبة في الثقافة  قوالمكان، ما يثبت أن المخيال الطرقي يكتسب قوته من اعتماده األنسا
كما أن مسألة المركز المقدس . ألن رمزية المركز تمثل المسألة البنيوية في ثقافة اإلنسان. اإلنسانية

         .2يل فكرة أساسية في التراث الديني واألسطور تمث
 ولعل اعتماد الطريقة رمزية الصعود رمزية المركز في الخطاب الذي تؤسسه من ناحية وفي 

تنظيمها الفضاء من ناحية أخرى، يجعلها تعبيرا دينيا مستقال، ولكن يستند في ُبناه العميقة إلى البنى 
ك أول ما تطلُعنا رمزيات المركز في تسميات تطلق على الشيخ من الصلبة في المخيال الديني، لذل

، والقطب هو الشيخ الذي يدور حوله عالم الطريقة، ءفهو المركز الذي تدور عليه األشيا" قطب"قبيل 
وأما زاوية الشيخ فهي بدورها تخضع لمفهوم المركزية ومرتبطة بأشكال توسيع دوائر مقدسة عند 

لذا تلح . لمكان والكثافة الداللية والرمزية، فخلوة الشيخ تمثل بالنسبة للمريد مركزاالمعتقدين في قداسة ا
وهو المكان الذي تقام فيه )آداب الزاوية على عدم دخول خلوة الشيخ دون إذن ثم يصبح بيت اللقاء 

دينة وبعد ذلك الزاوية وصوال إلى الم. الدائرة الثانية في التقديس( الطقوس من ذكر وحضرة صوفية
 . التي تقع فيها الزاوية

  رمزية المركز ومرتبطة وحضوره في الزمان والمكان ألن حضوره يمثل غياب جميع الحضور 

هذه الداللة . ويمد بمركزيته الحلقة أو الزاوية أو الحيز الزمني بدالالته المقدسة المتعالية
لذلك فإن . مان زمان أصلي صافتستدعي داللة الصفاء ألن المكان المحيط بالمركز مكان طاهر والز 

ألنها مرتبطة بالمقدس  يلحظة الذكر متعالية على الزمان، إنها لحظة الوجود الحقيقي واألصل
ولعل التسميات المكانية في الزاوية توحي برمزيات حضور المقدس في الفضاء . وحضوره في المكان

      .أو الحضرة          كبيت اللقاء 
 لة المركز في عالم الطريقة تتمثل في كونه نقطة االنطالق والصعود نحو والقوة الرمزية لدال
 العلى

فاعلم انه ال ينبغي للمريد قطع مجلس الذكر : "يقول الشعراني. والتعالي عن الفضاء المدَنس 
قبل أن تحصل له الغيبة عن الكون ألن من قطعه قبل هذه الغيبة فكأنه لم يذكر اهلل في شيء، من 

ويحضر . ولتطهير المكان المدنس البد من أن ننزل فيه المقدس 3)...( الرَقية التي هي حيث الثمر 
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خوته ليقيموا حلقة  المقَدس في المكان المَدنس ليدشن لحظة جديدة حقيقة، فيستدعي المريد شيخه وا 
ان أو لمباركة المك...( زواج، بناء بيت، ختان، نجاح)ذكر في بيته لتدشين ذلك الفعل االجتماعي 

بعبارة أخرى تنزيل المقدس في التاريخ على حد تعبير . المقدس  وتطهيره وربط السياق التاريخ بالسياق
 .محمد أركون

  أن ال يسافر المريد وال يتزوج وال يفعل فعال من"ولعل من اآلداب الملحة في الطريقة 

إال في ظالم فيتقدم عليه األمور المهمة إال بإذنه أي الشيخ ومنها أن ال يمشي أمامه وال يساويه 
 .1ليحفظه من الطوارق

 وهكذا فإذا ما ساهمت رمزية الصعود في تحقيق انتظام رمزي بين األرض والسماء في تمثل 

 العالم 

الحقل الطرقي، فإن رمزية المركز تحقق االنتظام الرمزي للعالم األرضي لتحديد أمكنة  في
قصاء فضاءات المدنس وأوقات فتقتحم الزمن المقدس في التاريخ بزحزحة ذلك . هالمقدس وأزمنته وا 

آداب الزاوية، آداب مجلس )المركز من إطار الديني النظري الفكري إلى اإلطار السلوكي اليومي 
هذه الدائرية في النظرة إلى الزمان والمكان تترسخ بنسق دوري، تعمقه ...(. الذكر ووقت الذكر

 .  عن الطقوس التي يفرضها الدين الرسمي -جزئيا أو كليا-الطقوس الطرقية المختلفة
 :الصوفية فقه الطريقة/0-0

األحكام والقوانين التي يفرضها الشيخ على مريديه وال يلتزم بها إال من -نعني بفقه الطريقة     
وقد . وهي األحكام الخاصة التي تنظم الجماعة الطرقية وتميزها عن غيرها. وهي -كان في الطريق
يتم صوغها وفرضها مثل المنظومة الفقهية الرسمية،  –كما سنالحظ –اسم الفقه ألنها أطلقنا عليها 

والصوفية ميز التراث اإلسالمي وما زالت تداعياته إلى ( الشريعة)على الرغم أن التنافر بين الفقيه 
ومنها  ما يتصل باالنتماء: ويمكن أن نتحدث عن ثالثة مستويات على األقل لهذه األحكام منها. 2اليوم

 .ما يتصل باألصول ومنها ما يتصل بالعبادات
  الطريقة أصلالشيخ: 

. لما كان الشيخ هو األصل في الطرق الصوفية، كان االعتقاد في الشيخ أساسيا لالنتماء    
ألن الشيخ هو الذي يوصله إلى عالم الحقيقة وهذا المقام هو دائرة االعتقاد الحقيقية في الطريق وال 
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بحجة  عى إلى هدم األضرحةولعل التنافر يبلغ اليوم مداه في ما نالحظه أن أول ما تقوم به الحركات اإلسالمية السنية الراديكالية التي إذا تيسرت لها الغلبة تس( 
 .الشريعة مثلما حدث في ليبيا ومالي وبعض البلدان العربية كتونس ومصروالخروج عن أحكام  البدعة 



ذا انحط الفقير عن درج الحقيقة إلى رخص الشريعة فقد فسخ عهده مع . "ينزل دونها يجب عليه أن وا 
 .     1اهلل تعالى

وهي أحكام ال تلزم إاَل . يؤسس اإلسالم الطرقي أحكاما خاصة به تنظم مبدأ االنتماء إليه    
تظبط الطريقة وظيفة  وعمود األحكام هو مفهوم الشيخ، فعليه تدور بقية لذلك. المنتمين للحقل الطرقي

وذلك بتأصيل مفهوم الشيخ على مفهوم . وهنا يظهر مبدأ قياس عقدي بنيوي ومهم. الشيخ ورتبته 
فكما أنه لم يكن وجود . "وهذا معلوم في السياق الصوفي عامة. النبي وتأسيس المشيخة على النبوة

. 2ذلك الطريقة ال تكون بين شيخينالعالم بين إلهين وال المكلف بين رسولين أو امرأة بين زوجين، فك
لذا أطنبت األدبيات الطرقية في التشديد على األحكام المتعلقة بالشيوخ واعتبرت االلتزام بها أساس 

 . االنتماء
 .أحكام االعتقاد وأحكام عدم االعتقاد: يمكن رصد األحكام المتعلقة باالنتماء في مستويين

 من لم يكن له أستاذ واحد فهو : "واحد، قال البسطامياالعتقاد في الشيخ ال: أحكام االعتقاد
 مشرك

واالعتقاد بالشيخ . فال يجوز االعتقاد بأكثر من شيخ". في الطريق والمشرك شيخه الشيطان
وعليكم بطاعة المقدم في الورد : "يقول الشيخ التيجاني. يستوجب طاعته وطاعة كل من ينوبه كالمقدم

وعلى المريد أن يحب من ". "نكر أو سعى في إصالح ذات بينكممهما أمركم بمعروف ونهاكم عن م
وبهذا تتنزل كل األحكام المتعلقة بالزيارة للشيخ والوليمة ". يحب شيخه ويبغض من يبغض شيخه

قال الشيخ إسماعيل الهادف، عن المريد . واالستشارة في شؤون الحياة مهما تكن شخصية أو هامشية
 .3"لك يقيه في طريقه المهالك يذكر اهلل إذا رآه ويوصله إلى موالهيتبع شيخا عارفا بالمسا"أنه 

 أن ال : "وتبدأ بعدم االنتقاد ففي الشرط السادس للطريقة التيجانية مثال: أحكام عدم االعتقاد
ينتقد على الشيخ رضي اهلل عنه في جميع أقواله وأفعاله وذلك ألن انتقاد المريد على شيخه يجلب له 

وكما رأينا ال يجوز للمريد أن يتصل بشيخ آخر غير . عليه طرده من أهل الطريقة الهالك ويترتب
وقد نبه عليها جميع شيوخ . وهذا من الدواعي األساسية إلبطال االنتماء والمخالفة للطريقة. شيخه

    . 4الطريقفالشيخ التيجاني يمنع مريديه من زيارة أولياء آخرين األحياء منهم وحتى األموات
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    .90،، ص، املرج  الساب، الكبرى للشعراني الطبقات ، عبد الرمحن حسن حممود :أنظر    

2
 .30نفس املرج ، ص، ( 

3
 .08، ص، (ت.د)، مكتبة الرب ، لوزر، لونس، متن الرحمان في مذكرات قطب الزمانإمساعيل اهلاديف، ( 

  .00حممد عبد اهلل التيجاين، املرج  الساب،، ص، (4



يبطل االنتماء  وعليها. بر االتصال بشيخ آخر من أهم الممنوعات في أحكام االنتماءويعت
 .ويسقط الرابط بين المريد وشيخه والجماعة الطرقية وينعدم االعتقاد في الشيخ

ذلك لن رتبة المشيخة هي أعلي رتبة في طريق الصوفية وهي نيابة النبوة في الدعاء  إلى  -
 . اهلل

إن العبد إذا دخل طريق : "ويوجز الشعراني المسألة قائال. نى أحكام الطريقةوعلى هذا القياس تب
القوم وتبحر فيه أعطاه اهلل عز وجل هناك قوة االستنباط نظير األحكام اإللهية الظاهرة على حَد سواء 

استنباطات، مكروهات )نالحظ أن المصطلحات المعتمدة . 1فيستنبط الطريق واجبات ومكروهات
، هي المصطلحات الفقهية المعتمدة في باب الشريعة، بل إن الشعراني يذهب (دوبات وغيرهاواجبات من

من شأنه إذا وَجهُه "...إلى درجة قصوى في تقديم أحكام الشيخ وأوامره على ما سواها من أحكام ألنه 
شيخه في حاجة ورأى الصالة تقام في مسجد في الطريق فال يعرج على الجماعة، بل يمضي في 

وذلك قياسا على أمر الرسول لجماعة من أصحابه عندما .." اجة شيخه ثم يصلي بعد ذلك في الوقتح
       2..."ال ُيصَليَن أحد منكم العصر إال في بني قريظة "بعث بهم في حاجة 

فأمُر الشيخ مقدٌم على أمر  -عماد الدين–فنرى أن أحكام الطريقة تتجاوز حتى أحكام الصالة 
إنها أحكام موازية ألحكام الدين الرسمي بناء على . يقة على الشريعة عند المنتسبين إليهاالفقيه والطر 

 .3مستويات متعددة من القياس
المتن الُطرقي على أحكام االنتماء غايته تأسيس مفهوم الشيخ عقديا  ورمزيا  " تشديد"إن  -

وذلك  ىمنه كل األحكام األخر  ألنه بتأسيس عقيدة الشيخ لدى الجماعة الطرقية تتولد. يا  سوسيولوج
فتأسيس عقيدة النبوة قضى بأن النبي جاء بأحكام مسنودا بالوحي وعلى المسلمين . قياسا  على النبوة

فشرعية اإلتباع وحجته مأتاهما االعتقاد بالنبي واإلذعان بأحكامه، وعدم مفارقته إلتباع غيره . إتباعها
من ال شيخ له فشيخه : "تصب في هذا اإلطار من قبيلوقد تفنن العقل الُطرقي في ترسيخ مقوالت 

 .4"من ال شيخ له فهو لقيط".  "مات ولم يعرف شيخ زمانه مات ميتة الجاهلية"ومن ". الشيطان
المتأمل في أحكام االنتماء إلى الطريقة في التراث الُطرقي خاصة الطرقي المغاربي تحديدا  -

مناقبي تناول مناقب الشيوخ وأحكم طرقهم ودَون حركاتهم يجد أن كما كبيرا  من هذا التراث هو تراث 

                                                           
1
  .18ص،نفسه، (

2
 .22، ص،هنفس(

3
غري فأورثه اهلل لعاىل بعلمه االطالع على دقائ، الشريعة وأسرارها حىت صار أحدهم جمتهدا يف  قيقة فقيه عمل بعلمه الاعلم رمح  اهلل أن ح:" الشعراينأمحد يقول اإلمام ( 

اليواقيت عبد الوهاب الشعراين، : القري، واألسرار كما هو شأن األئمة امجمتهدين يف الفروع الشرعية ولذل  شرعوا يف القري، واجبات وحمرمات ومندوبات ومكروهات  أنظر 
  .  601 ص، ،8446والنشر، بريوت،  دار ، 8، جوالجواهر في بيان عقائد األكابر

4
   .166، ص، 8447، دار القليعة ورابقة العقالنيني العرب، بريوت، إسالم المتصوفة، إسالم واحد ومتعدداحممد بن القيب، (



وسكناتهم وكراماتهم بخطاب أدبي اختلطت فيه األسطورة بالتاريخ والعناصر الدينية بالعناصر النفسية 
 . 1واالجتماعية األنثروبولوجية التي يمكن أن تكون مدخال ممتازا  لتاريخ الذهنيات في المغرب العربي

 
         

فهـو أصل معرفي . ـق نالحظ أن النظامين اتحدا في أصل ثابت هو أصل االنتمـاءمما سب -
وبمجرد االعتراف به شيخا بالسند واألتباع ( عليه تنبني مؤسسة الزاوية)إيديولوجي ومؤسساتي 

بل إن تسمية الطرق الصوفية بأسماء شيوخها تعتبر . والكرامة، تأسست معه باقي األصول واألحكام
  .المميزة لكثير من الطرق الصوفية المغاربيةمن السمات 

  لطريقةا طقوس/0-0

 فالمنظم التقديس إلى حد التبجيل على الطريقة داخل  3والمريد 2الشيخ بين العالقة تقوم     

 اأمر  كان ولو يسأله وال الشيخ أمر ينفذ المريد ألن "،4يدي الغسال بين كالميت شيخه يدي بين " للطريقة
صلى اهلل عليه  لقوله ،النية في صدق اهلل وسر معه االعتقاد وتتم الشيخ تخدم أن عليك .5معقول رغي

 ،والوجدانية والخلقية الفكرية بتربيتهم المريدين يتعهد الملقن الشيخف. 6(عمله خير المؤمن نية) : وسلم
القمة  إلى مريدال سترفع وكرامته جديدا، شيخا المريد من يصنع ألنه روحي أب و، معلم بمثابة ويكون
 ال ؛لبلوغُ مراده المريد يسعف أن يمكن شيء ال الشيخ ثانويا، فبدون آخر شيء كل يصبح هذا، إزاء
 . 7وتهجداته أدعيته وال صلواته، وال استقامته، وال أهليته وال هقدرات

 لناسا أعلم أنهم هؤالء العتقاد، وأهل طريقتهم مريديهم ارعلى اختي الواصلون خياالمش لهذا دأب

 تطول شيخ حول من المريدين عدد مع يجتمع ورفيق، وخادم تلميذ بمثابة المريد فنجد. 8منهم ببواطنهم

                                                           
1
 . 8447 لونس،  دار املعرفة للنشر، ،جم واألخبارمفاربات لمدونات المناقب والترا :كتاب السيرلقفي عيسى، : أنظر(

 قلوب يف والشريعة الدين يقرر  الذي هو الشيخ قيل و .يضره و ينفعه مبا إليه املريد فريشد املهال  و املخاوف عرف و احل، طري، سل  هو الشخص الذي: شيخ الطريقة (2

 ..1378،  ص ،الساب، املرج  التهانوي، علي حممد انظر.القالبني و املريدين

 مجلة يف دخلو   األمساء له صح الذي هو: "الغزايل وقال . 35 ص ،املصدر الساب،، الشعراين :انظر .استبصار و نظر عن اهلل إىل انقق  و إرادله عن املتجرد هو  (3

، شيء كل عن قلبه مات الذي املريد أنللسهروردي،  المعارف عوارف يف وجاء  2،ص ،املصدر الساب، ،الصوفية اصطالح عريب ابن عن نقال . باالسم اهلل إىل املنققعني
 .91، ص،املصدر الساب،، السهروردي :نظرأ.إليه يشتاق و      قربه يريد و حده اهلل فرييد

 .164ص،  ،1987بريوت، إلسالميا الغرب دار أبو القاسم سعد اهلل، :لعلي،و  حتقي، ،الوالية و العلم ادعى من حال كشف في الهداية منشور ،الفكون الكرمي عبد (4

  .499، ص ،الساب، املرج  ،اخلال، عبد الرمحان عبد (5
 املغرب ملنققة االجتماعيةو  التقلبات السياسية و ذكر األحوال م  العربية القبائل بعض استقرار و هجرة أخبار يف كتاب) العدواني تاريخ ،العدواين عمر بن حممد بن حممد (6

 .010ص،  ، 1996بريوت، اإلسالمي الغرب دار ،اهلل سعد القاسم أبو: حتقي،، (العريب الفتح منذ ملغرباو  املشرق بني والعالقات الروحية القرىو  املدن بعض وأصول  العريب

  .09ص،،  0333البيضاء، الدار للنشر، لوبقاطدار  ،1جحفة، ط امجميد ع :احلديثة، لرمجة العربية امجمتمعات يف للسلقة الثقايف النس، :الشيخ والمريد محودي، اهلل عبد (7

  . 510 ،ص، املصدر الساب، ،الشعراين (8



 الشيخ المريد يفارق عندما عنه نسخة يصبح أن ويكاد بروح الشيخ، دالمري يتشبع أن إلى العشرة هذه

 .1المهمة بنفس ليقوم
 الطاعة في والتابع اآلمر واالبن، باأل بين السيطرة عالقة في ظهري الذي الطاعةإن سلوك 

 ال أعظم، الصوفي التلقين في بينهما العالقة ألن والمريد الشيخ بين نجدها التي نفسها ليست واالنقياد
 التي الخرقة بإلباسه المريد على الشيخ سيطرة وتكتمل .2الحياة من أخرى في مجاالت شكل يضاهيها

 من 3السلسلة آلخر، لتتكون شيخ من الخرقة لبس وبتسلسل يخ،الش لهذا والتسليم عالمة التفويض تكون

 .4للمريد السالك البركة لحصول الزمة خ وهيالمشاي

 بأفعال القيام العقلي في الجهد تحصر روحية، شعائر إلى مريديهالصوفية  الطريقة شيخ يدفع

 أما .5بحرية األمور الحكم علىالعالم المادي ومن  من وتجردهم الحقيقي، العالم عن تبعدهم مكررة

 : أن على لهذا يعمل والكمال النقية النفس مرحلة إلى ليصلبمختلف العبادات  يجاهد فإنه المريد
 .للشهوات ميله من نفسه ينقي  -

 .بالحب الشهوات هذه يستبدل -
 من النفس فتتحول الوصل، حالة إلى حتى يرتقى العاطفة لهيب في فيقع عشقا، الحب يتحول -

 ؟ ذلك يتم كيف .7واالنهيار الحيرة خالل الهبات من ، 6البقاء إلى النقاء

 تتلخصو      .8الليل قيام و والتأمل الصيام و الصارم، بالزهد الطريق درجات إلى الوصول يمكن

 :في عند المريدين أو اإلخوان الشعائر هذه

 .الناس عن  العزلة -

 .الخلوة  -

 .السهر -

 .الصيام -

                                                           
1

 .08 ص ،6ج الساب،، املرج  العروي،، عبد اهلل كذل  ، 78 ،ص ،املصدر الساب، ،السهروردي( 
2
 .27ص، الساب،، املرج  محودي،عبد اهلل  (

3
 عن القائي داوود       عن الكرخي معروف عن السققي سري عن أخذها الذي باجلنيد لنتهي أهنا قائلني أسالفهم عن اخللف يتناقله سند عن عبارة الصوفية السلسلة (

-038  ص ،الساب، املرج ، الراوي، كذل  .18، ص، الساب، املرج  ،الشعراين :انظر(. ص)الرسول  عن طالب أيب بن علي عن البصري احلسن عن العجمي حبيب
 املتصوفة هؤالء بعض لراجم :انظر . 218،ص ،املصدر الساب، ابن القيم،: انظر .بدوره شيخا سيصبح الذي للمريد الشيخ مينحها خرقةأو  مرقعة طري، عن التناقل، 036

 .139ص، . 1999مصر ,اجلامعية املعرفة دار ،(ومذاهب شخصيات) اإلسالمي التصوف في دراسات شرف جالل حممد يف
 .215، ص ، 1986، جدة،1ط ،النشرو  للقباعة العلم دار شركة ،الصوفية و التصوف من تيمية ابن اإلمام موقف ،بناين حممد بن أمحد (4

5) Charles Brosselard, Les khouanes : de la constitution des ordres religieux musulmans en Algérie, 

Imprimerie de .Bourget, Alger, 1952, p. 20. 

 .3 ،صاملصدر الساب،، ، عريب ابن: نظرأ .شيء كل على اهلل قيام العبد ؤيةر  هوعند الصوفية  :البقاء( 6
  .862-867ص، ص  الساب،، املرج  لرمنجهام،سبنسر  (4

8
(L. Rinn, OP Cit, P 65-66.  


 .194ص، ، الساب، املرج  ,اجلرجاين انظر .االنققاعو   باالنزواء اخلل، خمالقة من اخلروج 



 3.الورد مقاطع و اهلل كلمة بترديد وذلك .2للوجد لللوصو   1.الذكر -

 .الطريقة مؤسس بخوارق واالحتفال لألناشيد معلومة أيام في االجتماع -
فالذكر . 4المراحل هذه من اجتياز يتمكن فقط القليل ألن والصبر، القدرة تتطلب الخطوات ذهه
   .5عمياء طاعة مطيعين لمريدينا تجعل من اإلنسانية، للحركات منظمة أعلى لقوة األنا إخضاعه
 والورد بالحزب يعرف ما هذا و الشيخ، تأليف من أدعية و قرآنية آيات بقراءة الذكر حلقة تبدأ

 . 6بالسماع مصحوب
 لقراءته فليس الحزب أما ...الصباح، المساء، الجمعة  أوراد فيقال منظمة، أوقات في "الورد"ُيقرأ 

 هللا استغفر " :يقول مئة كل رأس وعلى مرة، ألف "الستغفارا" : ومن أمثلة ذلك .7مخصوص وقت

 وال ضرا لنفسه يملك ال ظالم عبد إليه توبة وأتوب القيوم، الحي هو إال إله ال الذي العظيم العلي

 مئة النبي صلى اهلل عليه وسلم على ميةالاَل  بالصالة يكمل ثم. " وال نشورا حياة وال موتا وال نفعا

 عدة إعادتها منهم ويطلب لتالميذه اهلل أسماء بعض الشيخ يّعلم كما. 8مرة ألف جاللةالبلفظ ثم  ،مرة

  .9الصالة أثناء اليوم في مرات
   :للذكر طريقتان هناك

 حيث الخلوة ألصحابو  الطريق في أو منخفض للمتقدمين مرتفع للمبتدئين بصوت فردي ذكر -

11 .مرتفع صوتب جماعي وذكر  .10والقلب باللَسان اهلل اسم يذكر
 

 : أقسام أربعة للذكر كذلك
 .باللَسان ذكر -
 .يذكر قلبه ويبقىباللسان   الذكر عن يتوقف الصوفي وفيه بالقلب وذكر -
 الذكر إفناء هو وهذا عنه، يبتعد ال فالذكر الذكر عن بعد إن المريد بأنه يحس وفيه بالسر ذكر -

 بالروح وذكر. اهلل إلى والذاكر
 .اهلل في 2ءالفنا فناء وهو1

                                                           

   الذكر إن : "الصوفية وقال  ، 28 اآلية الكهف، سورة" عنهم عيناك تعد وال وجهه يريدون بالغداة  والعشي ربهم يدعون الذين مع سكنف واصبر":  لعاىل قال (1
 .57 ،ص ،املصدر الساب،الشعراين  :انظر ."بالوالية للعبد اهلل من مرسوم أي الوالية، منشور

 بال عليه ويرد القلب يصادف ما وهو.  5 ص،، الصوفية اصقالح ,الساب، املرج ،عريب ابن :انظر.شهوده عن هل املغيبة األحوال من القلب يصادف ما  :جد  الو   (2

 كما الباطن صفات سرُ  الوجد أنللسهروردي،  المعارف عوارف يف وجاء، 686، ص ،املصدر الساب،، اجلرجاين انظر .سريعاً  ختمد مث للم ُ  بروق هو قيل و لصن  لكلف

 243 . 101،ص املصدر الساب،ص ،السهروردي :انظرللمزيد   .حزنا أو فرحا يكسبه اهلل من الباطن على يرد ما وهو .الظاهر  صفات سر القاعة أن

3) Chabbi, Op cit , P 357. 
4
  .Brosselard, Les Khouans,P20  ،كذل أنظر   ، 472 ص، ،1 ج الساب،، املرج  الشييب، (

5
) Ibid, p p.24 -28. 

6
) L. Gardet, "Dhikr" ,  Encyclopédie de l'Islam: nouvelle édition, Tome II.  

 .683،  ص ،املصدر الساب،، اجلرجاين (7

 ."تسليما وسلم آله على و محمد سيدنا على صل اللهم": هي ميةالالَ  الصالة. ظهر 20 ورقة م، 18هـ 12ق نسخ ، 303رقمالوطنية،  بالمكتبة مخطوط من مقطع ،جمهول (8

 .83 ،ص املصدر الساب،، الشعراين ,كذل . 67 ،، ص8ج الساب،، املرج  ، مبارك زكي (9

10) L’Africain، OP, Cit, Tome 2, P. 340. 

 68 ص،  املصدر الساب،، الشعراين (11



 الذات ،هوتوالالَ  الملكوت تدخله األخرى والمراحل" الجبروت عالم" إلى المريد اللسان يدخل ذكر

 على السيطرة مع باالبتهاالت القصيرة المستمرو  المتكرر التلفظ خالل بالوجد ذلك ويتحقق. 3اإللهية

 االنجذاب لحالة للوصولجوارح، الو  الذهن من كال  بين  والتوازن الجسدية، التمارين مع والتناسق النفس،
 .4"اإللهية الذات"المبحوث، و " الصوفي" الباحث بين التوحد ليحصل

 الروح تقريب .هو جماعيا، أو فرديا كان سواء الذكر، هدف أن القول يمكن بالنظر لما تقدم     

 . 5والمخلوق الخالق بين مباشرة عالقة بإيجاد اهلل من
 

  :في المغرب اإلسالمي والطرق الصوفية التصوف

بعض الباحثين والمستشرقين منهم خصوصا التصوف في المغرب اإلسالمي إلى ابن يرجع      
، صاحب تصوف فلسفي، يعتقد بأنه أثر في اجل من ظهر من متصوفة المسلمين في مسرة األندلسي

العرفان، من أمثال المغرب اإلسالمي وخاصة مدرسة المرية األندلسية موطن العديد من سالكي سبيل 
محي الدين بن "ومن بعده تلميذه . 7وغيره" محاسن المجالس"صاحب كتاب ( هـ 104تـ . )6ابن العريف

 .في عهد دويلة الموحدين. 8"أبو محمد عبد الحق بن سبعين"، و"عربي
التصوف وما يرتبط به في المغرب اإلسالمي اهتمام المستشرقين حيث أعطوه  لقي موضوعلقد 

المطولة في كبريات الجرائد والمجالت، مقالت فيه ال افيه الكتب، ووضعو  فألفواة واالهتمام، العناي
كما كتب . وغيرهم كثيرون" لويس رين"" غوتاف دوبون"و" كوبوالنيغزافييه "و" توران إيفون"ومنهم 

فياللي "تاذ المؤرخون كثيرا في هذا الموضوع خصصوا له  في مؤلفاتهم أبوابا وفصوال ومنها كتاب األس
يشكل حلقة هامة في تاريخ الجزائر  عذلك أن هذا الموضو  "أبو القاسم سعد اهلل"و "مختار الطاهر

صعب تحديد السنة التي انتقل فيها التصوف وباعتراف الكثير من المؤرخين يغير أنه من . الثقافي
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لعلم حممد علوم الدين والفلسفة اختذ ابن مسرة لنفسه معتزال يف جبل . املعتزلةلأثر بآراء .  هـ 098شوال  4يف ، ولد أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن مسرة بن نجيح 

، وخل، العامل، (اجلنة والنار)وطبيعة احلساب األخروي،  القدر،مية يف له آراء كال .وافتنت به مجاعة من أهل األندلس، والزموه  ،وجتم  حوله املريدين ،قرطبة، وأظهر نسًكا وورًعا
رسالة »والثانية  «خواص الحروف وحقائقها وأصولها» :يبَ، من مؤلفات ابن مسرة إال رسالتان، األوىل مل (. غيب والشهادةعامل ال) وثنائية العلم اإلهلي،صفات اهلل، 

 .وقد ظلت آراءه وأفكاره باقية ومنتشرة بعد وفاله. هـ 018لويف ابن مسرة يف أول شوال . بأملانيا دبلنيف « لشسرتبيت»ة يف جمموعة ، وهلالني الرسالتني نسخة خقي«االعتبار
6
هـ با املاريا ، ذاع صيته يف الزهد و العبادة ، انتقل إىل مراكش و لويف هبا سنة  791 الصنهاجي ولد سنة بن موسى بن عقاء اهلل امحد بن حممد أبو عباس :ابن العريف  (

 هـ، له كتاب حماسن امجمالس طرح فيه األصول  طريقة صوفية جديدة أثرت يف الشاذلية 109
7
  .0334عة منتوري، قسنقينة، اجلزائر، ، منشورات جامتأثير أبي مدين في فكر وتصوف محي الدين بن عربيساعد مخيسي ،  (
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  خرى  من خوارج وشيعةانتقل إليها  بشكل طبيعي  كسائر الحركات المذهبية  األحيث تحديدا دقيقا 
وغيرها، فكل المذاهب والتيارات التي نشأت في  "الجبرية"و "األشاعرة"و "كالمعتزلة"فكرية  تأو تيارا

 .المغاربيوتجاوب معها المجتمع في  ،المشرق العربي  كان لها صدى
أن حركة التصوف في المغرب لكن عموما نجد أن كثيرا من المصادر التاريخية تشير إلى 

 .م 10و 10/ هـ  4و 9ظهرت حوالي القرنين إلسالمي ا
نتاج عوامل دينية واجتماعية وسياسية، واقتصادية، تعود جذورها إلى القرن تعد التصوف ظاهرة 

األوسط  ظاهرة التصوف شأنه في ذلك شأن المشرق العربي نظرا حيث عرف المغرب . م 38/هـ30
 . لالحتكاك القائم بينهما

 لتي مهدت للتصوف في المغرب اإلسالمي انتشار حركة الزهد خاصة خاللمن الظروف ا     
األولى بعد الفتوحات اإلسالمية لبالد  اهـ، وبرزت مالمحه 31إلى  30القرن / م 11إلى -39القرن 

 .المغرب، ومن أشهر زهاد ذلك ذكر الزمان  وهب بن منية الذي استقر في تلمسان
الوقت نفسه مراكز تجارة  شارا لحركة الزهد وهي فيانتاإلسالمي شهدت بعض مدن المغرب 

ومعابر للحركة التجارية بين المغرب والشرق وبالد السودان مما جعل الناس يحولون اهتمامهم إلى 
جمع المال والثروة عموما  فصارت هي معيار  تقيم األفراد وتحديد مراكزهم االجتماعية، في المقابل 

بها  ىالتصوف  السني التي ناد تتعد هذه األفكار أولى نفحا نشأت أفكار تدعو إلى الزهد إذ
ولعل أول ما يسترعي االنتباه في هذا االتجاه الصوفي هو أن العارفين القائمين به السالكين المتصوفة، 

فيه لم ينشأ بينهم وبين الفقهاء ذالك الصراع أو النزاع المشهور الذي احتدم في المشرق حيث سيق إلى 
وغيرهما، إن شيئا من هذا لم " الحالج"و" ذو النون"مُثَل أمام قضاة بغداد متصوفة أمثال المحاكمة وَ 

يحدث إذ إن معظم العابدين الزهاد وأهل التصوف في المغرب اإلسالمي في هذه الفترة، كانوا في اآلن 
 .نفسه من المشتغلين بعلوم الحديث والعلوم العقلية والمسائل الفقهية جميعا

هـ ، خالل حكم الدول الثالث  8.9.4لحال على هذا النحو بوجه عام طوال القرون واستمر ا 
التي تقاسمت الشمال اإلفريقي بعد حكم الموحدين وهذه المعايشة السلمية بين التصوف والعلوم العقلية 

 .1من منطلق انهمك انو يرونا أن ليس هناك ما يدعو لتنافري بين علوم الباطن وعلوم الظاهر
الحظ أيضا أن التصوف في المغرب اإلسالمي خالل هذه القرون لقي الدعم من الدويالت وما ي

ا فيه من تقوية للجانب التعليمي كتحفيظ القران علوم و ، لما وجد(الحفصية، الزيانية، المرينية ) الثالثة 
لطرق الدين واالجتماعي كإعانة المحتاجين وأبناء السبيل، مما شجع على بروز ظاهرة انتشار ا
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الصوفية كالقادرية والشاذلية، غير أن التصوف خالل هذه الفترة بقي منحصرا في النخبة ممن يملكون 
رصيدا في علوم الدين والعلوم العقلية، حيث احتوته المدن الكبرى التي عرفت نهضة علمية ومنها 

 .1فاس تلمسان، بجاية
دأت الحياة الروحية في المغرب بالعاشر الهجري، السادس عشر الميالدي،  مع بداية القرن

 .خارجية وداخلية اإلسالمي يسودها االضطراب نتيجة عوامل
أما  -لب الدول االستعمارية على ثغورها  تمثلت في ضعف الدويالت الثالثة وتكاالخارجية  -

الزهد  ظاهرة الفساد  فأخذتفي المدن وكثرة الظلم و لسياسية ا لفي تعفن األحواالداخلية فتمثلت 
 . 2تزحف نحو الداخل في شكل نزوح من المدينة إلى الريفاالنعزال والتصوف و 

الغزالي  "حامد يأب"إن التصوف في المغرب اإلسالمي تأثر بالمنهج الصوفي الذي وضعه      
متأثرا بتجربته الفلسفية وهي تجربة سنية أشعرية يعتقد أنها انتقلت من خالل مؤلفاته إلى المغرب 

فكر الغزالي وسلك مسلكه حتى ب، الذي قيل عنه انه تشبع 3ريق أبو بكر ابن العربياإلسالمي عن ط
 .4حاز على الخرقة منه شخصيا 

 ذلك من خالل اهتمام المغاربة بكتاباته يظهرفقد أثر الغزالي على المنشغلين بالزهد والتصوف و 
صوفية في سلسلة تمتد إلى فهم يعتبرون الغزالي حلقة مهمة في توارث المشيخة ال ،الذاتية تهوسير 

 . الرسول صلى اهلل علية وسلم
المالحظ، أن التصوف في المغرب اإلسالمي تميز في القرون الثالثة السابقة الذكر  بميزة هامة 
أخرى وهي تقيده بالكتاب والسُنة واالبتعاد عن تيار التصوف الفلسفي الذي كان يمثله في المغرب 

، (هـ  909تـ ) 5"محي الدين بن عربي"، الذي تتلمذ على يديه "العريفابن "اإلسالمي الصوفي الكبير 
6هذا األخير يعد أكبر من مثل التصوف في المغرب اإلسالمي

.  
ه الهمم روف، نجد طائفة المرابطين الذين لطالما تحملوا مسؤولية تعبأفي خضم هذه الظ      

حيث وفي ظل بل من اختصاص الدولة وهي المهمة التي كانت من ق ،دفاع على ديار المسلمينلل
ى الثغور، عل "الرابطات" االستقرار النسبي وقلة الهجمات االستعمارية قاموا بتأسيس ما عرف باسم 
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 .1894  ،أوت 09معسكر ، ، 01، حماضرة القي مبلتقى الفكر اإلسالمي  الــ  ية  ببلدان المغرب العربيالدور التاريخي للطرقجاليل صاري،   (2
3

املرج    ،حيي هويدي: للمزيد أنظرهــ   170ندلس لنقل بني مصر والعراق و القدس و احلجاز وشام  و لويف بفاس عام هـ اشبيليا باأل 799نزل عام  : أبوبكر ابن عربي( 
 .017الساب، ، صفحة 

 .170املرج  الساب، صفحة  ،ساعد مخيسي (4
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 . 014، 017ص ص ،  1891، مكتبة النهضة القاهرة ،  في الشمال اإلفريقي،  1ج قارة اإلفريقيةاالسالم في ال
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وبدء الناس يقصدونهم لتعلم القرآن وعلوم الحديث والفقه وغيرها، مما جعلهم قبلة للكثير من الناس، 
 . أتباعهمكثر وليلتفوا من حولهم وي

لم يعد وسع نشاط المرابطين ولم يعد مقتصرا على التعليم وحل القضايا االجتماعية، و وهكذا ت
د من الناس السيما في بداية العه أمام العامة ا  مفتوح حكرا على النخبة فقط، بل أصبح مجاال  التصوف 

فة لقباب وساد االعتقاد في هؤالء المرابطين واعتبروا من طائاالعثماني حيث انتشرت األضرحة و 
 .األولياء

كل ما كان يفعله المرابطون هو بناء الزوايا وادعاء ": قاسم سعد اهللالعن هذه الظاهرة يقول أبو 
عطاء الالكرامات، و    .1التصوفو  زهد، وتلقين األذكار، وقليل منهم من سلك طريق الاألورادعهود، و ا 
هل التصوف العملي    جعلت أصابع االتهام توجه ألإن هذه المظاهر السالفة الذكر       

نهم وضعوا منزلة ون قراءة األوراد على تالوة القرآرأى خصومهم بأنهم يفضل أوالطرقي حيث ن، وا 
عدت طرق صوفية عن لم يحد من انتشارها، حيث تفرعت  ذلكإال أن  شيوخهم من منزلة األنبياء،

قشبندية وعلى هذا النحو النو  خلوتيةلمن المشرق العربي طرق صوفية كاوالشاذلية دخلت القادرية 
قادهم في مسائل ما ساعد على ذالك بساطة تفكير الناس واعتو  033انتشرت وتعددت حتى بلغت نحو 

   .2ن التصوف هو جزء من التدين الذي تبيحه الشريعة اإلسالميةمثل وجود الولي وكراماته ، وأ
األمور التي ساعدت على وتعد ظاهرة الوحدة العقائدية بين المشرق والمغرب اإلسالمي، من 

انتقال التصوف، حيث بات التالقح  الفكري أمرا حتميا وكان ذلك عن طريق الرحالت إلى البقاع 
المقدسة، إذ كان علماء المغرب اإلسالمي  يحرصون على أداة فريضة الحج، وأثناء التنقل بين البلدان 

ين من المشرق العربي فيأخذون عنهم معالم واألمصار وخالل فترة أداء الفريضة، يتم االلتقاء بالمتصوف
 . التصوف وأسس ومبادئ الطريقة وعند عودتهم  يقومون بنشرها في أوطانهم

عامل آخر يراه بعض الباحثين مهما ويتمثل في هجرة بعض األسر أيضا، نجد األسباب ومن 
عند فشلهم في العلوية من المشرق إلى المغرب اإلسالمي هروبا من انتقام العباسيين  وخاصة 

خاصة وتقديرا احتراما ،  تفأصبحت لهم امتيازا" أسر شريفة النسب" مقاومتهم ، مما أدى إلى ظهور
 . حد التقديسإلى وصل حتى 

وما يالحظ أن التصوف في المغرب اإلسالمي، عموما يختلف عما كان عليه بالمشرق العربي، 
هـ متصوفين 8/ 9/ 4، فقد عرف قرن لعربيحيث انه لم يشهد نفس الصراع الذي عاشه في المشرق ا

 .والسنة مبتعدين عن التصوف الفلسفي بمتمسكين بالكتا
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وابن العريف، في عصر المرابطين وابن عربي ( 098/091تـ " )ابن مسرة األفلسي"الذي أسسه 
 .        1في عصر الموحدين، فتعايشت الحياة الروحية مع الحياة العقلية في تكامل

خاللها  نشوء ظاهرة التصوف في المغرب اإلسالمي تلك الرحالت العلمية فمنومن أسباب 
كتاب "ي من أبرزها دخلت مجموعات كبيرة من المصنفات الصوفية المشرقية إلى المغرب العرب

أبي طالب محمد بن "لـ " قوت القلوب"وكتاب . 2(م 017/،هـ 981تـ )       ث بن أسد للحار " الرعاية
(. م1340. /هـ 791تـ ) "ألبي القاسم القشيري" "الرسالة القشيرية"هـ،  0والي ق تـ ح "علي المكي

وغيرها من المؤلفات  .(م  1111/هـ 131) تـ  13 "ألبي حامد الغزالي"، "إحياء علوم الدين"وكتاب 
م وناقشوا التي عكف الفقهاء والصوفية على دراستها وتمعنها لفهم محتواها وتذاكروها في مجالسه

 .ضيعها في حواراتهمموا

حركة ومن العوامل التي ساهمت في انتشار الحركة الصوفية في المغرب االسالمي نجد 
فعن طريق رحالت الحج  كان علماء المغرب األوسط يجدون في هذه الفترة مناسبة يلتقون . الحجيج

بنشرها إلى  فيها بالمتصوفين من المشرق العربي فيأخذون عنهم الطريقة، وعند عودتهم  يقومون
مؤسس الطريقة التيجانية الذي أخذ عن أحمد بن " أحمد التيجاني"أوطانهم  مثل ما حدث مع الشيخ 

عبد اهلل الهندي في مكة وعن القطب سيدي محمد بن عبد الكريم بالمدينة المنورة أثناء أداء فريضة 
 . 3الحج

قصى يهاجرون ألسباب سياسية التي كان يقوم بها فقهاء وعلماء األندلس والمغرب األ الهجرات
المغرب )الذي أخذ التصوف عندما أقام بفاس " مدين االشبيلي"وعلمية ومذهبية إلى الجزائر مثل أبي 

الطريقة "فأخذ عنه تعاليم " عبد القادر الجيالني"ثم رحل إلى المشرق العربي تقابل مع الشيخ ( األقصى
كما . 4" الطريقة القادرية"ودرس هناك تعاليم " بتلمسان"ثم " ببجاية"ولما عاد إلى الجزائر أقام " القادرية
هـ، أخذ تعاليم الطريقة 1184الذي ولد في سبتة بالمغرب األقصى حوالي " أبو الحسن الشاذلي"نجد 

من الجزائر ثم إلى تونس " الشاذلي"هاجر " أبي مدين شعيب"تلميذ " عبد السالم بن مشيش"من الشيخ 
م وهو العام الذي سقطت فيه بغداد 1010/هـ  919حيث أقام هناك وتوفي سنة  ثم مصر وأخيرا اليمن
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انتشر التصوف ورجاله في المغرب اإلسالمي خاصة الجزائر وتونس بقدوم العثمانيين       
وجدوا بكثرة حيث إن األتراك العثمانيين أنفسهم كانوا متأثرين بالتصوف وعند دخول العثمانيين للجزائر 

أن اقرب الناس إليهم هم رجال الدين فكانوا يتقربون منهم ويتبركون بهم حتى استمالوهم وقربوهم 
خضاع سكانها باسم الدين للحكم  لمساعدتهم على بسط نفوذهم في كافة المدن واألرياف الجزائرية  وا 

كثار زواياهم و  إعفائها من الضرائب العثماني وكان ذلك بإكثار الهدايا والعطايا لرجال الدين وا 
وتشجيعهم على بناء المساجد والقباب والمزارات واحترامهم ألوليائهم وتشجيعهم على ممارساتهم الدينية  

من احترام له " أحمد بن يوسف الملياني"واحترام نسلهم وعائالتهم ومن أمثلة ذلك ما حضي به 
م بتأييد من العثمانيين، خاصة أنه اشتهر وألتباعه، حيث استغل توتر عالقته بالزيانيين حتى يثور عليه

وكان ذلك عامال ساعد على انتشار التصوف ورجاالته خالل العهد " الشاذلية"كقطب من أقطاب 
 . 1العثماني في الجزائر

هـ أدى إلى  39إن سيطرة الموحدين على السواحل البحر المتوسط في النصف األول من القرن 
هؤالء إلى ممارسة العبادة  هو، التي كان يقوم بها المرابطون، فاتجحراسة وانتظار العد ةتقلص وظيف

والذكر، وبهذه الكيفية نشأ التصوف وانتشر، وبالتالي فإن الحركة الصوفية التي شهدها المغرب 
، حيث كانت الرباطات تهدف إلى للرباط والمرابطةم هي نتائج 10و 10/ هـ 4و 9األوسط في القرنين 
هددة دوما بالغارات األجنبية ومن هنا كان المسلمون في المغرب العربي يعدون حماية السواحل الم

المرابطة في الثغور واجبا دينيا مقدسا وجهادا في سبيل اهلل ليتفرع فيه المرابط للعبادة والذكر وكانت 
عليم والتفقه تقام في تلك الرباطات حلقات للذكر، وكانت مزارا للعلماء والفقهاء، يجتمعون فيه بالطلبة للت

في الدين وبهذا يمكن القول بأن الرباطات كانت في بداياتها قالعا للجهاد والعلم في الجزائر في تلك 
توسع نشاط المرابطين ولم يعد مقتصرا على التعليم والقضايا  االجتماعية، هذه الظاهرة وبعدها . 2الفترة

خالل العهد العثماني غنية بالمرابطين والطرق  أن الجزائر كانت: "في الجزائر يقول أبو قاسم سعد اهلل 
شيئا فشيئا عن العلم والعمل به اقترب  بعضهم من التدجيل  االصوفية لكن بعض مرابطيها ابتعدو 

عطاء الوعود واألوراد وتلقين األذكار  والخرافة، وكل ما كانوا يفعلونه هو بناء الزوايا وادعاء الكرامات وا 
 . 3"لزهد والتصوفوقليل منهم من سلك طريق ا

هنا و  .اإلسالمي منذ بداية القرن الخامس عشر الميالدي بالمغرب نانتشر االعتقاد بالمرابطي    
نسجل التغير الذي حدث في مفهوم شخصية المرابط، إذ أصبح ال يعني الرجل الذي يالزم الرباط في 
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ا يالحظ أيضا هو التغير نفوذ على الناس ومبه رجل ذا سلطة روحية وكرامات و  ثغور بل يقصدال
الذي حدث في المؤسسة المرتبطة بالمرابط إي االنتقال  من الرباط إلى الزاوية وهي مقر المرابط في 
حياته أو بعد مماته  التي يكون قد أسسها أو أسست  على ضريحه من بعده من طرف اإلتباع أو 

مكان الرباط  بذلك تكون قد حلتم  10القرن  األوسط خالليدين وقد ظهرت الزاوية في المغرب مر 
استمرت في التطور في أحداث وظائف جديدة لها إلى إن استقرت وظائفها النهائية في العهد العثماني 
على أيدي هؤالء المرابطين حيث جمعت بين التعليم والتوجيه والحرب، كما أن انتشارها  في الجزائر 

الزوايا  وقد عملت. زو االسباني والبرتغاليالغو لس ضياع األند: سب حادثتين في حياة المسلمين وهماب
إلى الرابطات القديمة في الجزائر كان  ةالعهد على إحياء وظيفة المقاومة التي كانت موكلذلك خالل 

في إدارتها  هيدعى شيخ الزاوية وسيساعدريته  و احد من ذو يشرف على إدارة  الرواية إما المرابط أو 
 .1المتطوعينو     الوكيل أو عدد من الخدم 

إن هؤالء المرابطين ملئوا الفراغ في بعض مناطق الجزائر التي ظلت تعيش في عزلة عن 
الحكومة التركية، التي لم تولي أي اهتمام  للمجتمع من حيث التعليم والتوجيه بل ظلت سياسة األتراك 

ستهالك ولم تكن أداة إنتاج في سلبية ال تربطهم بالمجتمع إال جباية المال  فكانت إدارتهم  بذلك أداة ا
 .أغلب األحيان

إن اختيار المرابطين لبعض مناطق الجزائر مقرا لهم ومجاال لممارسة نشاطهم ساعدهم على 
بسط نفوذهم وانتشارهم نظرا لحاجة السكان لمن يعلمهم ويوجههم، ولقد كان سكان الريف يمثلون النسبة 

أما الريف فكان يعاني العزلة واألمية والجهل، ولهذا . نذاكالكبيرة في مقابل قلة الحواضر أو المدن آ
البديل عن الحكومة التركية، حيث عملوا على التوحيد بين القبائل وحل ( شيوخ الزوايا)كان المرابطون 
يقا على إقرار السالم واألمن  اعملو  يالقتال كلما نشأت حرب بين قبيلتين أو أكثر، وبالتال فالنزاعات وا 
 .2ومقابل ذلك جنوا الطاعة المطلقة واالحترام الكامل من جميع السكانفي الريف 

لقد استمر االعتقاد في المرابطين من قبل عامة الناس مما جعل زواياهم تنتشر نظرا الدعاء 
أبنائهم بأنهم ورثوا الوالية وأنهم أحق بها دون غيرهم، ورسخوا فكرة مفادها أن البركة تفيض على الولي 

لى ذريته فيصبحون جميعا مرابطين يلتمس الناس منهم البركة حتى كان هناك تسابق من ثم تنتقل إ
 .  3قبل القبائل والعشائر ليكون لكل منهم مرابطها يعزز شوكتها ويدعم مركزها ويحميها من شر األعداء
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مما سبق يتضح أن التصوف في المغرب اإلسالمي بدأ ممارسة شخصية فردية، لكنه لم     
الك بل تطور وارتبط بمؤسسات سميت بالرابطات ثم الزوايا ويمارس في فضاءات خاصة كذ ليظ

 . سميت بالزوايا
يتضح أن التصوف في المغرب اإلسالمي كان وليد ظروف وعوامل مختلفة ساهمة في  مما تقدم

 هذه هي"ترسيخه وانتشاره وتطوره، في هاذ السياق يقول األستاذ أحمد توفيق المدني في كتابه 
والظلمات  ةإن الطرق الصوفية استطاعت أن تحفظ اإلسالم بهذه البالد في عصور الجاهلي": "الجزائر

حيث عمل رجالها األولون على تأسيس الرابطات والزوايا يرجع فيها الضالين إلى سواء السبيل 
الدنا أثرا ويقومون بتعليم الناشئة وبث العلم في صدور الرجال، ولو اله لما كنا نجد الساعة في ب

كتابه "في " عبد الرحمان الجياللي"ويتحدث المؤرخ الجزائري الشيخ . 1"للعربية وال للدين اإلسالمي
من أهم أحداث القرن السادس الميالدي، أن الطرق الصوفية بعثت : " العام، يقول" تاريخ الجزائر

التقريب بين السكان إن لم تكن اإلسالمية في الكثير من الجماعات البربرية، كما عملت على  دبالتقالي
 .  2قد جعلت منهم وحدة متكاملة
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 ر جزائلالطرق الصوفية في ا/0

على الرغم من ظهور التصوف في القرن الثاني الهجري وانتشاره في المشرق العربي إال      
أن المجتمع في المغرب اإلسالمي عموما كان بمعزل عنه ولم يعرفه أهله كما عرفه المشارقة حتى 

 .1وذلك في عهد المرابطين. أوائل القرن الخامس أو قبله بقليل
العربي مبنيا على الزهد والتقشف والنسك وحمل الناس على وقد نشأ التصوف في المغرب 

المجاهدة  في الطاعة والوقوف مع ظواهر الشرع دون تغلغل في علوم المكاشفات والحقائق، لذلك لم 
يحتدم في المغرب في ذلك العصر صراع بين الفقيه والصوفي كما حدث في الشرق من قبل، ونظرا 

وما إن جاء منتصف القرن . ظاهر الشريعة من منظور الفقهاءلبعد التصوف المغربي عما يخالف 
الخامس الهجري حتى دخلت بعض كتب التصوف للمغرب وفوجئ العلماء في أواخر هذا القرن بكتاب 

  ، الذي وجدوا فيه الكثير مما لم يألفوه، فثاروا عليه وأمروا بإحراقه"لإلمام الغزالي" إحياء علوم الدين"
ان هذا الحادث إضافة إلى العوامل الرئيسية األخرى ومنها على وجه الخصوص وتحريم قراءته، وك

انتشار الظلم والحروب األهلية والفتن، من أهم عوامل تدهور واضطراب وانحالل دولة المرابطين على 
للغزالي ظل يتمتع " إحياء علوم الدين"منشئ دولة الموحدين، إال أن كتاب " المهدي بن تومرت"يد 

وددت أني لم : "الذي قال" أبو الفضل النحوي"كبيرة، حيث شغف بقراءته كثير من الناس مثل بشعبية 
 .              2"أنظر في عمري سوى هذا الكتاب

وائل القرن الثامن الهجري، مال التصوف إلى الركود ثم ظهر  وفي القرن الرابع عشر الميالدي،
شاذلي وفي القرن الخامس عشر الميالدي وأواخر فجأة على شكل حركة شعبية قادها أبو الحسن ال

أو طوائف كما يطلق عليها، حيث   القرن الثامن الهجري اتخذ التصوف شكال تنظيميا تمثل في طرق
أقام المتصوفة ألنفسهم خلوات من أجل العبادة الزائدة عن العبادات المفروضة، ولم يقتصر هدفهم 

رشاد األعضاء في الممارس نما حرصوا على توفير حياة  يسودها الوالء على العبادة وا  ات الروحية، وا 
 .    3واإلخالص لقائد أو مرشد هذه الطريقة أو الطائفة

 األصول وبعضها بعضها مشرقي صوفية، طرق عدة فيها تنتشر كانت الجزائر أن الباحث يجد

ومقاماتها وأتباعها،  زواياها، الطرق من طريقة لكل باقي الطرق، حيث أن تفرعت وعنها مغربي، اآلخر
ذا  الجزائر، فقد كانت تتفرع في قائمة التي كانت فروعها وأهم الصوفية، الطرق أبرز على التركيز وقع وا 
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 المنشأ وهي مغربية والثانية الطريقة القادرية، وهي األصل، مشرقية األولى أساسيتين، طريقتين عن

 .1فيةالصو  الطرق عشرات تفرع عنهما الشاذلية وقد الطريقة

في القرن الثالث عشر الهجري أي التاسع عشر الميالدي عرف المغرب اإلسالمي ظهور  
العديد من الطرق الصوفية كالقادرية والشاذلية والتيجانية والرحمانية والسنوسية بفضل جهود بعض 

يالني ويرجع المؤرخ الجزائري عبد الرحمن الج. 2مشايخ الطرق وأصبحت الطرق ملجأ  عام ا جماهيريا
إلى أن انتشار الطرق الصوفية وتعددها وتفرعها إلى فروع عديدة يعود " تاريخ الجزائر العام"في كتابه 

طريقة، باستثناء الطريقتين القادرية  73إلى القرن الثامن الهجري، حيث فاق عددها آنذاك أكثر من 
 .والشاذلية اللتين كانتا موجودتين قبل قدوم العثمانيين إلى الجزائر

ويرى الجيالني نقال عن دائرة المعارف اإلسالمية أن أهم الطرق  في الجزائر من حيث االنتشار 
وعدد األتباع هي كما يلي الرحمانية، والقادرية، والتيجانية، ثم السنوسية، والشاذلية،  العالوية، 

 . 3دهاالدرقاوية العمارية، الحنصالية، الزيانية، الموساوية والقائمة طويلة يصعب تحدي

ومنذ نشأة هذه الطرق أصبحت الزوايا الكبرى تحتل المقام األول من اهتمام المريدين فهي في 
آن واحد مساجد ومدارس ومأوى لعابري السبيل، وهي مقر إقامة كبير الطريقة الشيخ المتلقي من اهلل 

نواب الشيخ الذين يحملون وينطلق من الزوايا في كافة البالد . البركة التي تمكنه من اإلتيان بالكرامات
والزوايا تزود اإلخوان بمعرفة الطريقة والشعائر . تعاليمه وأوامره إلى جماهير المتحمسين وهم اإلخوان 

الدينية وخاصة األوراد التي يذكرونها إلى ما ال حد له، والتي تمكنها من االرتقاء إلى السعادة في 
 .   4حياتهم الدنيا واآلخرة

الصوفية تمثل مراكز وجماعات للدعوة اإلسالمية، وقد امتألت بعديد من  فهذه الطرق     
الدعاة الفقهاء الذين بلغوا قدرا كبيرا من العلم والمعرفة، وقد اشتهر هؤالء الدعاة في إفريقيا وكان لهم 
دور واضح في نشر الدعوة اإلسالمية ومواجهة جماعات التبشير المسيحية ومقاومتها وفي مقاومة 

 1991في الجزائر  1903وذ الفرنسي واإليطالي واالسباني المتسلط على المغرب العربي كله منذ النف
في كتابه " أحمد توفيق المدني"وقد صور . في المغرب األقصى 1810وفي ليبيا  1811وفي تونس 

ر إنها استطاعت أن تحفظ اإلسالم في هذه البالد في عص: "دور هذه الطرق قائال" تاريخ الجزائر"
فيها بتعليم  االجهل والظلمات وقد عمل رجالها الكاملون األولون على تأسيس الزوايا والرباطات وقامو 

النشء وبث العلم في صدور الرجال، ولوال تلك الجهود التي بذلوها لما كنا نجد في بالدنا مكانا للغة 
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بالد طبقة فاضلة من العلماء العربية وال للعلوم الدينية، فالزوايا الكبرى هي التي كونت في هذه ال
والفقهاء وحفظة القرآن الكريم والحديث الشريف، وكانت سلطة فعلية في نقل تعاليم اإلسالم إلى بلدان 

        1".في أقاصي الجنوب والسودان

لقد ُعرف المجتمع الجزائري باحترامه الدائم لمعلم القرآن أو شيخ الزاوية إذ كانت له مرتبة ال 
ا أحد وكان مدرسة لتربية األبناء وتعليمهم القرآن وعلوم الدين واللغة العربية، فهو يقاسم ينافسه فيه

. المجتمع واألسرة خصوصا مسؤولية التربية على الطريقة المتعارف عليها بين الناس في ذلك الزمان
دة شيخ فالمجتمع  الجزائري يثق ويخضع خضوعا تاما إلرا. وكان له حق التصرف في تربية األبناء

الزاوية أو المرابط والتنشئة تقتضي آنذاك إعطاء الحرية المطلقة في التصرف في المريد وما عليه سوى 
الذي وجد قبوال وتأييدا من " المريد في يد الشيخ كالميت في يد المغسل"الطاعة التامة فهو كما قيل 

 .قبل المجتمع كافة

ائر، تعني الزاوية في معناها البسيط مكان في المغرب العربي عموما بما في ذلك الجز       
انزواء وخلوة للعباد والصالحين، ففيه، كما تشير إلى مكان تجمع اإلخوان، فيها يلتقي الشيخ بمريديه 
إلقامة حلقات الذكر وقراءة األوراد وحفظ القرآن، وبعض العلوم الدينية األخرى، والزاوية من هذا النوع 

وعادة ما يدفن فيها الشيخ . 2 اها وأسسها يتوارثها أبنائه وأحفاده من بعدهتكون ملكا لصاحبها الذي بن
المؤسس والصالحون من أبنائه من بعده وتحتوي في الغالب على ضريح الشيخ في شكل بناية أعالها 

 "دار الضياف"قبة، وباحة الزاوية تقام فيها الصلوات وحلقات الذكر، وتحتوى أيضا على بيت تسمى 
 .      3حفيظ القرآن ومرافق أخرىومدرسة لت

وتعتبر  محجة . لكل زاوية صوفية رئيسية زوايا فرعية وأخرى صغرى بحسب عدد مريديها  
قامة الحضروات،  لسكان تلك الناحية ولكل مريدي طريقة الشيخ للتبرك بالضريح وتقديم العطايا وا 

بنفوذ مادي ومعنوي كبيرين لدى أفراد وبقدر ما يكون للطريقة من نفوذ، بقدر ما تحظى الزاوية األم 
 .المجتمع

وفيما يلي يمكننا أن نميز في عجالة بين شيخ الطريقة الصوفية وشخصية المرابط، إذ أنهما 
في نظر المعتقدين والمؤمنين بكراماتهم وبركاتهم، كما  يتمتعان بشعبية وبوجود " أولياء اهلل"يعدان من 

فتكون دائرة " المرابط"بقون شعائرها، أما الزاوية التي يؤسسها مريدين يؤمنون بمبادئ الطريقة ويط
نفوذها ال تتجاوز نطاق القبيلة والعرش، بينما ال ينحصر نفوذ شيخ الطريقة في منطقة أو بالد معينة، 
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كما ال يملك الشيخ المرابط وردا  أو أذكارا  بعكس شيخ الطريقة الصوفية التي يرتبط فيها المريد بورد 
محددة، كما يعتقد أفراد العرش، أو المنطقة أن المرابط هو الجد المؤسس لها وبالتالي ال بد من  وأذكار

الوالء الكامل له، والتفاخر باالنتساب إليه والقبيلة التي ال مرابط لها تكون منقوصة المكانة بين القبائل 
يمان الناس بتعاليمه المحيطة بها، بينما نجد أن شيخ الطريقة ال تربطه بالقبيلة إال الراب طة الروحية وا 

وأتباع المرابط يقدمون له وألبنائه وأحفاده من بعده في كل حين الهدايا بمحض إرادتهم، بينما تفرض 
الطريقة الصوفية . الطريقة الصوفية على مريديها المعونة العينية أو النقدية التي يتم تحديدها مسبقا

ة في أشكال وأنماط مختلفة كالتجارة بينما ال يقوم المرابطون بأي تقوم بالدعوة بين القبائل بواسطة دعا
نشاط من هذا القبيل، أما الرئاسة فتنتقل عادة من المرابطين إلى ذريتهم، بحكم انتقال البركة إليهم أبا  
عن جد بينما ليس بالضرورة أن يتولى رئاسة الطريقة أبناء الشيخ، بل أصلح المريدين من تالميذ 

 .       و مساعديه، والسيما من يكونوا قد تولوا في حياتهم منصبا في الترتيب الهرمي للطريقةالشيخ أ

يمارس المريدون في مناسبات معينة يحييها هؤالء في محيط الزاوية األم وبعض فروعها فهي 
 والزاوية كما ذكر. الهيكل والمجال الجغرافي واالجتماعي لإلخوان أين يمارس المريدون طقوسهم

تؤهل لوجود حياة دينية اجتماعية متكاملة، فهي بمثابة البيت األساسي للفرد، بحيث " كليفورد جرتز"
باإلضافة  إلى تنظيم المقاومة . 1أنها تفوق الحياة األسرية لما لها من وظائف دينية وتربوية واجتماعية

ة لالستعمار اإليطالي، تجاه القوى األجنبية ومنها على سبيل المثال ال الحصر مقاومات السنوسي
والتيجانية للوجود العثماني في الجزائر والقادرية والرحمانية للوجود الفرنسي وغيرها من األمثلة، دون أن 

، والزاوية التابعة للطريقة الصوفية، رغم (المرابط)نغفل عموما الفروق الموجودة بين الزاويتين المرابطية 
 .لتعليماشتراكهما القيام بوظيفة التربية وا

كما يمكن أن نشير للدور السلبي لبعض الطرق والزوايا نتيجة انحراف شيوخها عن مسارهم 
األصيل خاصة خالل فترة االستعمار والمتمثل في تعاونهم مع االستعمار مما قضى على ثقة المجتمع 

ع المجتمع في المشايخ وفي دور الزوايا في ظل االستعمار الذي كان يريد مساعدة الزوايا في إخضا
باسم الدين مقدما  تسهيالت ومعونات مادية للمشايخ والمريدين، إضافة إلى ذلك بعدهم كل البعد عن 
التصوف بمفهومه الصحيح القائم على الكتاب والسنة، حيث تحولت الطرق إلى وسيلة عيش لدى 

ة مقتصرا على بعض الناس مستغلين المظهر الصوفي ستارا ألهدافهم الدنيوية وأصبح نشاط الصوفي
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الرقص واإلنشاد والموسيقى وهذا األمر لم يكن خاصا ببالد معينة بل يمثل ظاهرة عامة هيمنت على 
 .1بالد اإلسالم كلها

بل ساقهم القدر للتصوف بفعل الوراثة التي تفرض  نلذلك فهؤالء ليسوا من المتصوفة الحقيقيي
ما رغبة هؤالء في تقلد على االبن األكبر أو األخ لتولي منصب المشيخة دون أ ن يكون أهال لها، وا 

المنصب والقيام بالدور للتمتع بالمكانة والتميز االجتماعي، ولكن هذا ال يعطينا الحق في تعميم الحكم 
على شيوخ الطرق الصوفية واعتبارها  جميعها منحرفة فالطرق الصوفية في الجزائر تمثل قوة دينية ال 

الجتماعي حيث تساهم في تربية المجتمع والنهوض به دينيا وروحيا يستهان بها ووسيلة لإلصالح ا
 . واجتماعيا

ذكر األستاذ والمؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد اهلل أن عدد الطرق الصوفية الفاعلة في الجزائر 
طريقة منها حوالي أربعة نشأت في العهد االستعماري كالسنوسية والعليوية والباقي  09بلغ أكثر من 

 .2موجودا منذ العهد العثمانيكان 
ولعل من بين الطرق الرئيسية المؤسسة في الجزائر نذكر الطريقة الرحمانية والتيجانية أما 
الطيبية والدرقاوية والعيساوية فقد تأسست في المغرب األقصى، وهناك ما هو مؤسس في المشرق 

ونس والطريقة الشابية والمدنية فقد غإلسالمي كالطريقة القادرية أما الطريقة الشاذلية فتأسست في ت
ذا كانت الكثير من الطرق الصوفية قد تأسست بالمغرب األقصى أو من . 3نشأتا في طرابلس بليبيا وا 

المشرق اإلسالمي، فإن تأثير هذه الطرق وصل إلى الجزائر وانتشر في العديد من مناطقها وذلك عن 
التي كان يقوم بها الجزائريون إلى البقاع المقدسة  طريق طلب العلم والمعرفة وحتى من خالل الرحالت

لى الكثير من المدن الثقافية التي ازدهرت بها العديد من دور العلم والفكر والتقوى سواء كان ذلك في  وا 
وكان الجزائريون يقصدون . المغرب أو المشرق اإلسالمي وحتى تركيا باعتبارها مقر الخالفة اإلسالمية

دهم من بعض أصناف العلوم الدينية والدنيوية ودور العلم والمعاهد العليا هذه البقاع لشح بل
والجامعات، ومن ثم فقد اقترن تعلمهم باألخذ من تاريخ هذه المؤسسات الثقافية والتزود بالفكر الديني 
 والصوفي، والتأثر بالمبادئ الصوفية والطرق الدينية التي كانت سائدة هناك، بل ونقلوها إلى بالدهم

فعلى سبيل المثال كان المغرب األقصى مركزا . بل ونشروا الكثير من مبادئها. خالل عودتهم إليها
هاما لنمو الطرق الصوفية منذ سقوط األندلس وما أحدثه من حزن عميق لدى المسلمين وظهور 

وفية وبالتالي ظهرت به مدارس ص. 4سبان لثغور الجزائرإلالتهديد الصليبي الذي تمثل في احتالل ا
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عديدة أثرت على إقليم الغرب الجزائري، كما عرف الشرق الجزائري تأثيرات بعدة طرق والسيما 
ويذكر سعد اهلل أن الجزائر قد حل بها خالل العهد العثماني العديد من المدرسين والعلماء . 1الشابية

والشيخ فتح اهلل . ائرمن بالد المشرق العربي أمثال المال علي الذين أقاموا في قسنطينة ثم في الجز 
ومحمد تاج الدين ونحوهم وكانت العديد من األفكار والمذاهب تتسرب وتنتقل مع هؤالء وتنتشر بين 

كما ساهمت قوافل وحجاج بالد المغرب التي كانت تزور البقاع المقدسة . طبقات المجتمع الجزائري
صوفية التي كانت منتشرة ببالد المشرق خالل كل سنة في نقل العوائد والتقاليد والتيارات الدينية وال

وكان الحجاج الجزائريون كثيرا . العربي واإلسالمي، سواء بالد الحجاز أو في مصر أو في بالد الشام
ما يستقرون لشهور عديدة قي تلك البقاع، ومن تلك األمثلة ما أخذه محمد بن عبد اهلل خالل تواجده 

              2تشرة في بالد المشرق اإلسالميبمصر عن الطريقة الخلوتية التي كانت من
 نماذج من الطرق الصوفية في الجزائر/ 0

 اآلخر األصول وبعضها بعضها مشرقي صوفية، طرق كما ذكرنا عدة الجزائرانتشرت في     

 .وأتباعها زواياها   الطرق من طريقة لكل وأن باقي الطرق تفرعت وعنها مغربي،
وبعدها رحال  إلى  1281القادر مع والده خالل زيارتهما للحج سنة  وكذلك ما أخذه األمير عبد

الشام ومكثا في دمشق شهورا عدة وجلس إلى حلق العلم والتدريس في الجامع األموي وهناك تعرفا 
وأخذ األمير خالل إقامته  3الدمشقي" عبد الرحمن الكزبري"على أهل العلم ومنهم اإلمام المحدث 

وكان  4نقشبندية التي خدمها العارف باهلل الشيخ خالد النقشبندي الشهرورديبدمشق عن الطريقة ال
األمير يتردد عليه وأخذ عنه علوم التصوف والتوحيد والعلوم الدينية، بعدها سافر األمير إلى بغداد 
وزار ضريح العالم الرباني سيدي عبد القادر الجيالني الذي ذاع صيته في بلدان العالم اإلسالمي 

 .  ةقاطب
وتذكر المصادر التاريخية أن األمير عبد القادر أخذ اإلجازة بالطريقة القادرية، كما لبس خرقة 

 .5التصوف من يد الشيخ محمود القادري الكيالني خليفة الشيخ عبد القادر الجيالني
لتها ولهذا فقد عرفت الجزائر خالل الفترة العثمانية انتشارا للعديد من الطرق الصوفية التي تناو 

حيث كان على دراية بشؤون  ,L. Rinn" لويس رين"الكثير من المصادر، ولعل أهمها ما قام به 
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خوان  1220وقد ألف سنة  الجزائريين، أعطى خالله    Marabouts et kouanesكتابه بعنوان مرابطون وا 
 .1فمسحا عن الطرق الصوفية كما قدم إحصائيات حول عدد الزوايا والمريدين وبعض األوقا

ودائما حسب الدراسات الفرنسية فإن الطرق الصوفية التي ظهرت خالل القرن السادس عشر 
ظلت على انتشارها الوسع األوسع خالل النصف الثاني من القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 

وقد تعايشت " يةالشاذل"و" الدرقاوية"و" التيجانية"و" الطريقة الرحمانية"و" الطريقة القادرية"عشر وأهمها 
هذه الطرق الصوفية منذ بداية نشأتها مع المرابطين، لكن ما لبث أن وقع الطالق مع بعضها خالل 
القرن الثامن عشر بسبب اتهام أبناء المرابطين بإهمال الدعوة واإلرشاد إلى اهلل واالنغماس في ماديات 

 . 2الحياة الدنيا على حساب اآلخرة

سنحاول الوقوف على أهمها والتي كان لها  ة وفروعها بالجزائرونظرا لكثرة الطرق الصوفي
جزائرية األصل وهي الطريقة الرحمانية  األولى أساسيتين، طريقتين عن انتشارا واسعا حيث تتفرع
".  الشاذلية الطريقة" وهي المنشأ مغربية والثانية "الطريقة القادرية" وهي األصل والتيجانية وأخرى مشرقية

 مهمة بالجزائر الصوفية  للطرق جرد وضع الصوفية، كما أن محاولة الطرق عشرات عنهماتفرع  وقد

 واحدة، لكن طريقة عن متفرعة من منها العديد نجد حيث متشعبة ومتفرعة، ألنها للغاية وذلك صعبة

أي  الطرق أهم ذكر على سنقتصر لهذا أكثر، أو أصليتين طريقتين متفرعة عن طرق وجود األصعب
 األصلي النمو أن الباحث يجد كبيرة ولها نفوذ وانتشار أكثر من غيرها، كما بشعبية تتمتع كانت التي

 تطو رها وحدث  3المغرب إلى انتقل ومنه  المشرق، في طويلة فترة معروفا منذ كان الدينية الطرق لنظام

 .4الواد حكم الدولة المرينية وبني عبد فترة أثناء م 14هـ8 القرن في الكامل

تخلدت أسماؤهم  تسمية هذه الطرق إلى أسماء أقطابها ومشائخها البارزين المشهورين، وقد رجعت
اجتهادهم فيها وخدمتهم لها، فأطلق هذه  بنسبتها إليهم، وربما رجعت تسمية الطرق إلى أقطابها باعتبار

 ء األقطاب لم تكنوأتباعهم ومحبوهم، إذن فإضافة الطرق إلى أسماء هؤال التسميات مريدوهم وتالميذهم

                                                           
1
) Jean Mirante La France et les œuvres indigénes en Algerie (Publication du comité National 

Métropolitaine du centenaire de L’Algérie),p.20. 
2
(Idem. p70.

 


وطبيعة الدور والذي حتدث عن القرق الصوفية  ظروف النشأة "القرق الصوفية"من الباحثني العرب ممدوح الزويب يف كتابه  أذكرمن الباحثني الذين اهتموا بالقرق الصوفية،  

 خالل العهد "نشأة املرابقني والقرق الصوفية وأثرمها يف اجلزائر"كتابه  تواجدة باملغرب العريب، وكذل  فياليل خمتار القاهر يفالقرق السيما امل بإسهاب إال أنه مل يستقص كل

القريقة الرمحانية  واء علىأض"وآثارًا، وعبد الباقي مفتاح يف كتابه  اومواقفنشأة ولقورًا  عن أهم القرق الصوفية باجلزائر خالل العهد العثماينفيه والذي حتدث  ،العثماين
  .وكيفية نشوئها ولواجدها وفروعها والذي يعد مرجًعا أساسًيا يف لاريخ القرق باجلزائر "7اجلزائر الثقايف ج لاريخ"، وأبو القاسم سعد اهلل يف كتابه "اخللولية

واملستشرق   "الفرق الصوفية يف اإلسالم"هام يف كتابه جلرمن املغرب العريب، وسبنسر جان شوفليي يف دراسته عن التصوف واملتصوفة يف ذكر املستشرق الفرنسينومن املستشرقني 
، الباحث الفرنسي إمييل لرمنجهام "احلضارة اإلسالمية يف القرن الراب  اهلجر"تز يف كتابه ياألملاين آدم م ، واملستشرق"العقيدة والشريعة يف اإلسالم"يف كتابه سيهر جولد ل امجمري

 .يف اإلسالم املغاريب" شعائر القديسني"يف كتابه 
 

 .08،  ص ،3 ج الساب،، املرج  عبد اهلل العروي، (3
  .091، ص الساب،، املرج  سبنسر لرمنجهام،( 4



نما حدثت من غيرهم ألن كل واحد من المشا نشاطه واجتهاده  خ كانت له آثار واضحة فييبأمرهم وا 
ضافة بعض اآلداب — .واألخالق في ترتيب أذكار وتوظيف أوراد وا 

دراساتهم  الطرق الصوفية اهتمام ا من الباحثين العرب والمستشرقين الذين تعددت لقيت     
مثل رابعة العدوية والحسن  له، وأثارت دهشتهم وولعهم الشخصيات المشتهرة في ساحتهوأبحاثهم حو 
الحسين بن "و "محي الدين بن عربي"و "الغزالي أبو حامد"و "أبو القاسم الجنيد بن محمد"البصري و

 ".السهروردي شهاب الدين"و "منصور الحالج
وممارساتها والتي كانت تعبير ا  تقداتهاومع هذا فدراسة الطرق الصوفية ومشائخها وكتاباتها ومع

الكافي والمالئم ألدوارها التاريخية ولمنجزاتها التربوية  عمليًّا عن علم التصوف لم تلق االهتمام
.واالجتماعية

1 
 ةـة القادريـالطريق/ 0-0

القادر بن موسى بن عبد اهلل الحسني أبو محمد  هي طريقة صوفية تنسب لمؤسسها عبد    
هـ 074ن الجيالني أو الكيالني ، نسبة إلى بلدة جيالن في بالد فارس مسقط رأسه ولد سنة محي الدي

 الوعظ أساليب في والتصوف، وبرع العلم بشيوخ اتصل والمتصوفين، الزهاد كبار يعتبر من. م1472

 .2بغداد في واإلفتاء للتدريس يده، تصدر عمل من يأكل كان يحب دائما أن.  وتفقه في علوم الدين
 .ترك الجيالني مصنفات هامة في قضايا الدين والتصوف 

أقدم الطرق ظهورا وأولها  تعد. 3الثاني عشر م/ القرن السادس هـ  في تأسست الطريقة القادرية 
وأقدمها وجودا في الجزائر، حيث وجدت أرضا خصبة استطاعت  تأسيسا على مستوى العالم اإلسالمي

 .د العثمانيأن تنمو فيها وتزدهر أثناء العه
انتشرت الطريقة القادرية في جهات عديدة من العالم اإلسالمي انتشارا واسعا وكان لها نشاط  

 حسن ذكرها 4والعلم ونشر المعرفة والتسامح واإلرشاد تتسم تعاليمها باإلصالح. كبير في نشر اإلسالم

 "الفراوسني الزواوي دمحم" عنها م، كما تحدث 14 /هـ8 القرن منذ " السينية " صاحب باديس بن
 محاطة في ذكراها والمالحظ أن الطريقة القادرية، م 15 هـ9 منذ القرن" الصوفية المرائي"صاحب 

 .5خرافي بتقديس

                                                           

 .                                               37-31ص،  صالح مؤيد العقيب، املرج  الساب،، ص  (1

2)L.  Rinn, OP Cit, P 172. 

  .30، ص الساب،، املرج  ،إبراهيم مياسي (3

 .184، ص ,الساب،نفسه، (4
5) Brosselard, Les Khouans, op. cit, P .7.  



" التاريخية أنها تعود إلى الشيخ  ثأما عن دخول الطريقة إلى الجزائر فتأكد الدراسات واألبحا
ق اإلسالمي فأخذ من أعالم علمائها واستفاد من دفين تلمسان، بعد زيارته للمشر " أبي مدين شعيب

زهادها وأوليائها وتعرف في رحلته بالشيخ عبد القادر الجيالني فقرأ عليه في الحرم كثير من علوم 
الحديث وأخذ عنه التصوف وألبسه الخرقة كما هو معمول به عند الصوفية، وأودعه كثيرا من أسراره 

بعد عودته من . 1ن يفتخر بصحبته ويعد أفضل مشايخه األكابروحاله بمالبس أنواره فكان أبو مدي
من المشرق إلى المغرب األقصى " إبراهيم بن عبد القادر الجيالني"المشرق اإلسالمي، كما أن قدوم 

ثم انتقاله إلى الجزائر ليستقر بمنطقة األوراس كان له األثر في تأسيس زاوية للطريقة القادرية ببلدة 
التي  الطرق من وهي عامال مساعدا على انتشار الطريقة القادرية في شرق الجزائرفكان ذلك  منعة

 مع في الداخل انتشرت وقد هذا موجودة قبل كانت لكنها بالجزائر، م11 القرن في انتشارها واصلت

 بالجنوب تمركزوا الذين سيدي الشيخ وأوالد ( بشار -أدرار)بتوات  " المغيلي الكريم عبد" مريديها مثل

فاس بالمغرب  وحتى الجزائر وقسنطينة، وبجاية مدينة من كل في ممثلون لها كان كما الغربي،
وقد انتشرت زوايا عديدة وأضرحة وقباب ومساجد في الجزائر وبجاية وتلمسان وقسنطينة —.2األقصى

هد ولها أوقاف كثيرة كانت ترسل مع الحجاج إلى الزاوية األم ببغداد وبقي الحال كذلك حتى الع
 .3الفرنسي

وقد انتشرت مبادىء الطريقة إلى حد كبير بين الجزائريين وأصبح ذكر سيدي عبد القادر 
الجيالني على أشده بين الجزائريين وكانت لها أربعة فروع في الجزائر، وهي منتشرة على مستوى 

 .4زاوية 66القطر الجزائري ولها 
محمد بن علي السنوسي مؤسس الطريقة والذكر عند القادرية هو ذكر اهلل وحده، وقد ذكر 

السنوسية أن أهل الطريقة القادرية أثاء الحضرة يقرءون الفاتحة بعد الصلوات الخمسة ويصلون على 
سبحان اهلل والحمد هلل وال إله "مرة في شكل جماعي ويذكرون عبارة  181النبي صلى اهلل عليه وسلم 

فإن دعاة القادرية " لويس رين"ياسين، وحسب ما ذكره مرة ويقرءون سورة  181" إال اهلل واهلل أكبر
يفسرون طريقتهم بأنها العلم وألخالق والصبر واإلتقان وغايتها هي ذكر اهلل والصدق واالبتعاد عن 

 . شؤون الدنيا
 . 1الجاللة وورد الوسيلة حزب  :أورادها من 
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 .128، ، ص، 1326، مؤسسة الرسالة، بريوت، تعريف الخلف برجال السلفأبو القاسم احلفناوي، ( 

 .اجلزائربسكرة وبالنة على سفوح جبال األوراس بوالييت منعة قرية لق  بني  

2
)Cour, Etablissement des dynasties.., P 96-97.  

3
  .08، املرج  الساب،، ص، تاريخ الجزائر الثقافيسعد اهلل، (

4
  .08ص، ه، نفس(



الشيخ عبد القادر الجيالني دائما من التعاليم التي نادت بها الطريقة القادرية التسامح، حيث كان 
اتبعوا وال تبتدعوا وأطيعوا وال تخالفوا واصبروا وال تيأسوا واجتمعوا على الذكر وال تنفروا وتطهروا : "يقول

: وحدث أن سئل الشيخ الجيالني عن الدنيا فقال". من الذنوب وال تناطحوا وعن باب موالكم فال تبرحوا
م 1133هـ 131توفي الشيخ ببغداد ودفن هناك عام ". ا ال تضركأخرجها من قلبك إلى يدك فإنه"

  .2وضريحه موجود ببغداد وهو مزار للكثير من المريدين من كل أنحاء العالم
 :من مؤلفات الشيخ الجيالني نذكر -
 . 3الغنيمة لطالب الحق، فتوح الغيب، الفيوضات الربانية -
 . جالء المخاطر في الظاهر والباطن -
 .الرباني والفيض الرحماني الفتح -
 .4آداب السلوك والتوصل إلى منزل السلوك، وغيرها من المصنفات العديدة -
 
 
 :ةــة الرحمانيـالطريق/0-0

سب إلى تنم تفرعت عن الطريقة الخلوتية، و 19هي طريقة صوفية تأسست خالل القرن      
م في قرية بوعالوة 1403هـ   1109:عبد الرحمن القشتولي الجرجري األزهري المولود حوالي"الشيخ 

التي كانت تسكن جبال جرجرة، زاول دراسته األولى " آيت إسماعيل"من قبيلة  5"بوقبرين"والملقب بـ 
في بني إيراثن، ثم انتقل الى الجزائر العاصمة، وفي عام " الشيخ الصديق واعراب"بمسقط رأسه بزاوية 

اء فريضة الحج، وأثناء عودته نزل بمصر وبجامع م توجه إلى البقاع المقدسة ألد1408هـ 1110
األزهر تحديدا مجاورا لرواق المغاربة، حيث درس على يد عدد من العلماء وشيوخ التصوف من أمثال 
الشيخ سالم الغفراوي وعامر الفحالوي وحسن الجدي والشيخ العمروسي والشيخ محمد بن سالم 

خله الطريقة الخلوتية وعهد إليه أكثر من مرة بمهمة الحفناوي وقد أصبح مريدا وتلميذا له حيث أد
 .الدعوة إلى الطريقة في الهند والسودان

                                                                                                                                                                                

 -166 ص، ص ، 1997مصر ،واالجتماعية اإلنسانية والبحوث للدراسات عني، حديثاو   قديما العربي الوطن في الدينية الجماعات و الفرق ،مراد سعيد (1
160.  

  .47 ص ,4 امجملد ,الساب، رج  امل ،الزركلي (2

 .148-33صالح مؤيد العقيب، املرج  الساب،، ص،  (3
4
، دار العلم للماليني، 0خري الدين الزركلي، قاموس لراجم األعالم، ج: أنظر كذل  .847،ص، (ت.د)، مقبعة الرتقي، دمش،، 1ج معجم المؤلفينحممد رضا كحالة، (
 .     171، ص، 1321وت، بري 
5

بعيدا عن ألباعه ببالد  جثمانه سرقة فكرت اإلدارة العثمانية يف 1736حينما لويف الشيخ حممد بن عبد الرمحان سنة أنه  عبد الرحمان الجياللييرى املؤرخ اجلزائري ( 
أن الشيخ دفن أوال يف احلامة بالعاصمة مث سرق جثمانه ليدفن يف قرية كرومة مبنققة  ن خوجةحمداحىت يكون املزار سهل  املراقبة ويرى القبائل، وإعادة دفنه يف اجلزائر العاصمة 

    ". بوقربين: "وبذل  يعتقد البعض أن جثمان الشيخ غري حمدد بالضبط، وبذل  أصبح يلقب بـ. القبائل 



م، 1443هـ 1190عاد إلى الجزائر عام . بعد أن قضى أكثر من ربع قرن في مصر وغيرها    
التي بعد أن تلقى األمر من شيخه الحفناوي بالعودة إلى بلده للقيام بنشر الدعوة للطريقة الخلوتية، 

وأسس زاوية وشرع في " آيت إسماعيل"، استقر الشيخ بمسقط رأسه "الرحمانية"سميت باسمه فيما بعد 
الوعظ واإلرشاد وقد التف حوله الكثير من الناس من سكان جرجرة، ولقيت دعوته قبوال ونجاحا كبيرين 

ضبط بمنطقة الحامه وكان وسرعان ما أصبح له أتباعا  ومريدين بعدها انتقل إلى الجزائر العاصمة وبال
ذلك فرارا من خصومه من المرابطين في المنطقة الذين ناصبوه العداء بسبب التضييق عليهم، وقد 

لكن نشاطه فيها أقلق اإلدارة العثمانية أيضا . أسس بالحامة زاوية لنشر تعاليم الطريقة الخلوتية
محمد بن عبد الرحمان، بل أمرت بتأسيس وبذلك أمرت رجال الدين الموظفين بمراقبة الشيخ . وأعوانها

مجلس خاص إلبطال دروس الطريقة الرحمانية، وقد تحقق لها ذلك الهدف بعد أن أصدر المجلس 
ابن األمين المفتي المالكي فتوى مفادها أن دروس محمد بن عبد اهلل " الحاج علي عبد القادر"برئاسة 

 .ن الدين اإلسالمي الحنيفهي بدعة جديدة ع. مخالفة للسنة النبوية الشريفة
والظاهر أن هذه الفتوى لم تجد صداها عند أتباع ومريدي الطريقة الرحمانية، حيث تظاهر 
المريدون في منطقة القبائل مطالبين السلطة العثمانية على أمر المجلس المشكل آنفا بالتراجع عن 

صدار فتوى جديدة تلغي الفتوى السابقة  .   الفتوى السابقة وا 
غم ذلك، ونظرا لكثرة الدسائس تجاه الطريقة الرحمانية وتعفن األجواء، كل ذلك دفع بشيخ وبر 

ببالد القبائل، حيث تابع دعوته هناك وتذكر المصادر  لالطريقة إلى العودة إلى منطقة آيت إسماعي
 وصية مكتوبة تنص على من سيخلفه وهو الشيخ علي بن 1480التاريخية أن الشيخ ترك قبل وفاته 

 .                 1عيسى المغربي
م بمسقط رأسه آيت إسماعيل تاركا خالفة الطريقة 1487هـ 1039توفي الشيخ عبد الرحمان عام 

لرجل مغربي، غير أن السلطات العثمانية نقلت جثمانه إلى زاوية الحامة في احتفال مهيب، حيث بني 
نشاط المريدين، حيث عرفت الطريقة بعده عليه مسجدا وقبة فوق ضريحه، وكان ذلك من أجل مراقبة 

قد القت رواجا كبيرا في . انتشارا كبيرا في كامل التراب الجزائري" علي بن عيسى"بفضل جهود خليفته 
زاوية  144كل نواحي الجزائر من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وبلغت عدد زواياها 

م بعد هجرة أهالي منطقة زواوة هروبا من القهر وحتى في منطقة الجريد التونسي، وبالد الشا
1941االستعماري وخصوصا بعد فشل مقاومة الشيخ المقراني سنة

2  
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  .830سعد اهلل، املرج  الساب،،  (

2
  . 110، ص، 1321ر، اجلزائر، ، دار الفكزوايا العلم والقرآنسيب حممد، ن(



أما األستاذ العيد مسعود فيرجع سر نجاح الرحمانية، ويقول أنها امتازت بالخاصية الشعبية 
كسبها األنصار وعمقت عالقاتها مع الطبقات العديدة في المجتمع الجزائري وخارجه وذاك ما أ

وانتشرت في أقاليم عديدة في الصحراء  1والمريدين خارج الجزائر وخاصة في بالد السودان الغربي
قد لعبت الطريقة وما زالت دورا كبيرا في نشر الثقافة العربية .  الجزائرية وكذلك الدول اإلفريقية

في مقاومة االستعمار الفرنسي  اإلسالمية والحفاظ على مقومات الشخصية الجزائرية إلى جانب دورها
 . 2في كل ربوع الجزائر

الطريقة الرحمانية، خلوتية، وهي تستمد تعاليمها من الطريقة الشاذلية ومن مبادئها ما ظهر في 
إجازة الشيخ عبد الرحمان األزهري لخليفته علي بن عيسى وقد تبين الورد الذي يجب على التلميذ أن 

 .يعطيه لغيره من اإلخوان
وذلك في كل وقت والسيما " ال إله إال اهلل هو حق حي قيوم قهار: "رد الطريقة الرحمانية هوو -

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد النبي "عند عصر كل جمعة إلى عصر الخميس، ثم يذكر عبارة 
مرة بشرط أن يكون على طهارة، كما أخذت الطريقة  93بعدد " األمين وعلى آله وصحبه وسلم

اهلل هو الحق والحي والقيوم والعالم : ية سبعة من أسماء اهلل الحسنى التسعة والتسعين وهيالرحمان
 .3والقهار

   :الشاذليـة ةـالطريق/0-0   
علي بن عبد اهلل بن عبد الجبار الشاذلي، ولد  الحسن ألبي هي طريقة صوفية تُنسب       

حفظ القرآن ودرس علوم الدين واللغة . هـ  136بالمغرب األقصى في بلدة غمارة من إقليم سبته، عام 
 المنطقة، أولياء كبار سيدي بومدين شعيب وأحد أتباع ألحد تلميذا في مسقط رأسه وبرع فيها،  كان

، وهو من كبار المتصوفة بالمغرب األقصى، وبتوجيه منه غادر أبو "مشيش بن السالم عبد" موالي
 .ا فازداد علما وتفقها وتصوفاالحسن إلى تونس، حيث تتلمذ على يد علمائه

التي نسب إليها وهي من قرى تونس، وبعد مضايقات تعرض لها من " شاذلة"استقر بقرية     
األتباع إلى  من حشدا وراءه منافسيه غادرها نهائيا متوجها إلى المشرق وتحديدا إلى اإلسكندرية مخلفا

" حميثرة"لى البقاع المقدسة دفن بمنطقة وهو في طريقه إ. 4م /1258 هـ 656 أن وفاته المنية سنة
 .مصر بصعيد

                                                           
1
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م إذ تعتبر من أقدم الطرق بالمغرب 16يعود تأسيس هذه الطريقة إلى النصف األول من القرن 
بمراكش مركزا لها، لتنتقل بعد ذلك إلى الجزائر بفضل مرونة " بوريت"العربي حيث اتخذت من منطقة 

 .يرا في الطرق التي ظهرت بعد القرن السابع عشر الميالديتعاليمها واعتدال نهجها أن تؤثر تأث
ومن مبادئ الطريقة الشاذلية الحث على نشر األخالق والفضائل والتوحيد كما تقوم على الرحلة 
الفكرية والتأمل المستمر في وحدانية اهلل وعلى الهيمان في أرض اهلل بحثا عن التطهر والتسامي وعلى 

لصلوات والواجبات الشرعية، والطريقة على تؤمن بالخلوة بل تهتم بالعلم إهمال الذات والقيام با
 .   1الروحاني

تفرعت عنها عدة طرق منها الطريقة الدرقاوية والطيبية، والزيانية، والزروقية والشيخية وقد      
أحمد بن "واستقطبت إليها كبار العلماء والفقهاء في المغرب والجزائر من أمثال عبد الرحمن الثعالبي 

 .وغيرهم" إبراهيم التازي"و" يوسف الملياني
بالمغرب  به، سمي ت أوُل ما .2الجنيدية من كثيرا تصاعديا، ارتباطها في الشاذلية وتقترب

 ثم عشر، السادس وهو الشاذلي بعده و سلسلتها، عشر في الرابع شعيب، مدين ألبي نسبة "المدينية"

 إلى تفرعت . م 15 /هـ 3القرن   في انتشرت خدمتها في لمستمرا بنشاطه له للشاذلي اعترافا نسب ت

لى بالمغرب فرعا عشرين نحو  القرن في االنتشار وزاد .3وقطبه سلسلته لكل منها بمصر، فروع ثمانية وا 

  .5وسوس والريف تلمسان على حيث سيطرت. 4البيت الجازولي برعاية خاصة م 16 /هـ 10

في الجزائر إال في مطلع القرن التاسع عشر الميالدي على يد  الطريقة الشاذلية لم تنتشر    
الشيخ عبد القادر بن الشريف الذي سافر إلى المغرب وتتلمذ على يد محمد العربي بن أحمد الدرقاوي 
في زاوية بوبريح، حيث أخذ عنه الورد، وبعد مدة قضاها كمدرس للقرآن في الزاوية المذكورة وأجاز له 

 68، 1228وقد بلغ عدد زوايا الطريقة الشاذلية حسب إحصاء عام . 6يقة الشاذليةوكلفه بنشر الطر 
ومن فروع هذه الطريقة نجد الجزولية والزروقية واليوسفية  .7مريدا 10170مقدما  138زاوية و

 والعيساوية واألحمدية والشيخية والناصرية والطيبية والزيانية والحنصالية والعروسية والبكرية والكتانية
 .والهبرية

ليس هذا الطريق بالرهبانية وال : "أما عن نهج الطريقة فيقول عنه الشيخ أبو الحسن نفسه     
نما هو بالصبر على األوامر واليقين في البداية   ". يأكل الشعير والنخالة وال ببقبقة الصناعة وا 
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 . 1((ا َلمَّا َصَبُروا َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا ُيوِقُنوَنَوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَن :))كما قال تعالى

 وأتباع. 2شيء كل في شيوخها الزهد توخى كما للورع، كان تصوف الطريقة الشاذلية يميل

 قال بل الدنيا، ملذات عن بالتجرد يقل لم نفسه بنعم الحياة، فالشاذلي ينكرون التم تع ال بالجزائر الشاذلية

عادتها علف على بتدريب النفس   أو فرديا جماعيا طريق الذكر عن الشرع أحكام إلى بالتدريج الخير، وا 

 خمسة على الشاذلية وتعتمد 3الفقر من أهم بالفقر واإلحساس ترفضه، ال فهي للمال تسع لم إن فالشاذلية

 :أصول

 .العالنية و السر في اهلل تقوى -

 .األفعال و األقوال في السنة إتباع -

 .اإلدبار و اإلقبال في الخلق عن اإلعراض -

 .الكثير و القليل في اهلل عن الرضا -

 .4الضراء و السراء في اهلل إلى الرجوع -
ورد الطريقة الشاذلية يقوم على االستغفار مئة مرة والصالة على الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

بوع، ومن عاداتها مرة، وذلك كل صباح ومساء، باإلضافة إلى حضور الحضرة مرة في كل أس 144
 .  المستحبة زيارة المقدم والحديث إليه مرة في الشهر على األقل

من مؤلفات الشيخ أبو الحسن الحزب المشهور، حزب الشاذلي، رسالة األمين في آداب 
 .التصوف، السر الجليل في خواص حسبنا اهلل ونعم الوكيل

 الطريقة التيجانيــة/0

 :وعصر حياتهالتيجاني الشيخ أحمد /0-0

تنسب الطريقة التيجانية إلى مؤسسها الشيخ أبو العباس أحمد بن المختار بن احمد     ُ 
 5من نسب شريف يعود إلى محمد الملقب بالنفس الزكية. م 1404/هـ  1113التيجاني، المولود في 

ة بني وتنحدر السيدة والدته عائشة بنت أبي عبد اهلل محمد بن السنوسي التيجاني، نسبة إلى قبيل
توجين التي استقرت قديما بعين ماضي التي تأسست في القرن الخامس الهجري  حيث بناها ماضي 
بن يعقوب وهو جده الرابع قرب أحد العيون المائية، وقد اشتهرت أسرته بالعلم والورع  ومنهم والده 
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بن أمحد بن علي بن عبد اهلل بن العباس بن عبد  -امللقب بالعلواين–العيد ابن سامل بن أمحد بن املختار بن أمحد بن حممد بن سامل بن أيب هو أبو العباس أمحد بن حممد  (5
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 .  09-09، ص، ص، 1علي حرازم برادة املصدر الساب، ج: أنظر. بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  –كرم اهلل وجهه من فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها   بن أيب طالب



أسه وسط عائلته نشأ أحمد التيجاني في مسقط ر . الذي كان مدرسا للحديث والتفسير ببلدة عين ماضي
محمد "، درس علوم الحديث على يد 1المتشبعة بالعلم حفظ في صباه القرآن الكريم وعمره سبع سنوات

م، وأما علوم الشرع األخرى فقد تتلمذ فيها على يد 1478/هـ1190المتوفى سنة " بن حمو التيجاني
حتى " الماضوي التيجاني عيسى أبي عكاز"وعلى يد الشيخ " المبروك بن بوعافية التيجاني"الشيخ 

 . يتوفر على خصائص القاضي والمفتي على المذهب المالكي –أصبح كما قيل 
لما بلغ السادسة عشر من عمره توفي والداه في يوم واحد متأثرين بمرض الطاعون    انكب 

يس فيها، أحمد التيجاني في شبابه على دراسة العلوم األصلية والفرعية واألدبية حتى أصبح أهال للتدر 
وبعد أن تمكن من علوم الشريعة وتأثر بكتب التصوف وتراجم رجاله بعد أن قرأ الكثير من الكتب التي 
كانت في حوزة سكان بلدة عين ماضي ونواحيها فأصبح يتوق إلى بلوغ مرتبة من التصوف، فلما بلغ 

ن حواضر العلم ، التي كانت تعد حاضرة م2هـ1141ارتحل إلى مدينة فاس بالمغرب سنة  01سن 
والمعرفة  فيها يوجد جامع القرويين إلى جانب ذلك اشتهر المغرب األقصى برجاالت التصوف 

اقترب من العلماء والصالحين وقام بالتدريس . 3الطرقي، وبحثا  عن الشيخ المربي والطبيب المشفي
ع على الكثير من كتب فكان يرتاد حلقات األساتذة في جامع القرويين ومساجد فاس وزواياها، كما اطل

" الفتوحات المكية"التصوف، ومن الكتب التي تأثر بها نذكر على سبيل المثال ال الحصر كتاب 
" اإلنسان الكامل"البن عربي وكذا كتب عبد الكريم الجيلي ومنها " عنقاء مغرب"و" فصوص الحكم"و

ية بتأليف السراج الطوسي وعبد كما تأثر أيضا بما يخص المقامات واألحوال واألخالق والقواعد الصوف
والسهروردي في كتابه " إحياء العلوم"الرحمن السلمي والقشيري في رسالته، وأبي حامد الغزالي في 

 . فكثيرا ما كان الشيخ أحمد التيجاني يستشهد بأقوال وشروحات هؤالء المشايخ. 4"عوارف المعارف"
الطيب بن "لطرق، حيث التقى بالشيخ وما ميز هذه المرحلة أيضا هو انخراطه في بعض ا   

وكان شيخ الطريقة الجزولية الشاذلية، حيث تتلمذ على يديه  5"محمد بن عبد اهلل بن إبراهيم اليملحي
وأخذ عنه الورد، ولما وجد فيه المؤهالت العلمية الالزمة أجاز له تلقينه، إال أن الشيخ أحمد التيجاني 

إنك قادر : فأخبره هذا األخير قائال " محمد بن الحسن الوانجلي" امتنع عن التلقين، ثم التقى بالشيخ
، فكان ذلك باعثا له على الكد واالجتهاد في (صاحب الطريقة الشاذلية)على إدراك مقام الشاذلي 

مالقاة الشيوخ والتعرف عليهم واألخذ من أسرارهم والمواظبة على حضور مجالسهم وعلى رأسها مجلس 
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دفين فاس، وواصل الشيخ أحمد التيجاني " محمد الصقلي"يقة الخلوتية وهو الشيخ أحد كبار شيوخ الطر 
المدعو ابن عبد اهلل من أوالد معن " عبد اهلل بن العربي"البحث عن أهل الصالح، فالتقى الشيخ 
فأخذ عنه علوم الدين " أبي العباس أحمد الطوشي التازي"باألندلس، ثم التقى في بلدة تازة بالشيخ 

كما أخذ أيضا ورد الطريقة القادرية على يد من كان يلقنه في ذلك الوقت بفاس، وورد . 1الغةوالب
إضافة إلى ذلك أخذ طريقة أحمد . 2الشهير بالريف" محمد بن عبد اهلل التازي"الطريقة الناصرية عن 

 .هـ، عمن كان يلقنها بفاس1191الحبيب السجلماسي الصديقي المتوفي سنة 
ما ترك حضور مجالس هؤالء الشيوخ وعدم االكتراث بأورادها كأنه لم يجد فيها غير أنه سرعان 

ما يشفي غليله ويطمئن نفسه، وكأنه يريد أن يحقق ما قاله له الوانجلي أي يطمح إلى أن يؤسس 
لطريقة خاصة به، السيما بعد أن استطاع أن يحتك بشيوخ الطرق الصوفية ويتعرف على أذكارها 

 .اء وتأثيراتها، ولذلك فقد كان هذا االنخراط واالحتكاك وسيلة ال غايةوأورادها واألسم
األبيض سيدي الشيخ عمال بإشارة الشيخ "عاد الشيخ التيجاني إلى الجزائر حيث انتقل إلى بلدة 

الوانجلي، حيث مكث بها خمس سنوات مارس خاللها مهنة التدريس وكان من حين آلخر يزور مسقط 
دها سافر الشيخ أحمد التيجاني إلى تلمسان واستقر بها عاكفا  على مواصلة بع. 3رأسه عين ماضي

جواهر "ومن نماذج تفسيره ما جمعه تلميذه علي حرازم في كتابه  –تدريس علوم الحديث والتفسير 
وعن حال الشيخ التيجاني وهو في تلمسان يمكن أن نستشفه من خالل ما ذكره على حرازم " المعاني

ثم ارتحل إلى تلمسان وقام بها للزهادة والعبادة والتدريس لعلم الحديث : "يث يقولفي الجواهر، ح
فالحت عليه مبادئ الفتح وبوادره ... م1499هـ 1191والتفسير ثم جرد نفسه من العالئق تجريدا أوائل 

 وظهر عليه أثر الفيضان فكان يفتتن به كل من رآه لما يشاهد من طلعته، فلما أحس بظهور ذلك من
اإلخوان تولى عنهم شريدا وكانت تأتيه الوفود للزيارة واألخذ عنه واإلفادة فكان يمتنع كل االمتناع 

 . 4"ويقول كلنا واحد في االنتفاع فال فضل لواحد على اآلخر في دعوى المشيخة إال سوء االبتداع
بقاع المقدسة بقي الشيخ التيجاني في تلمسان على تلك الحال إلى أن تاقت نفسه إلى زيارة ال

وفي طريقه إلى البقاع المقدسة، كان ال يمر بشيخ من الشيوخ الكبار إال . 5م1440/هـ 1199سنة 
أبي عبد اهلل سيدي محمد بن عبد الرحمن األزهري شيخ الطريقة الرحمانية في "وقصده ومنهم الشيخ 

، ثم 6"آيت إسماعيل"مانية بقرية بالد القبائل وأخذ عنه تعاليم الطريقة الرحمانية وذلك في الزاوية الرح
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واصل طريقه إلى تونس، حيث مكث بها سنة كاملة متنقال ما بين مدينتي تونس وسوسة قصد التعبد 
والتدريس والبحث عن أهل الخير والصالح، فالتقى بالشيخ عبد الصمد الرحوي، كما درس بعض 

وكان يعقد مجالس للنقاش والوعظ  .ألبي عطاء اهلل السكندري" الحكم العطائية"الكتب منها كتاب 
واإلرشاد إلى أن ذاع صيته إلى درجة أن باي تونس طلبه للتدريس في جامع الزيتونة الذي كان يضم 
صفوة العلماء في ذلك العصر، وخصص له مرتبا مغريا، غير أن أحمد التيجاني امتنع وطلب إعفائه 

وأخذ عنه " محمود الكردي"فا على الشيخ من هذا المنصب وشد رحاله إلى القاهرة، وهناك نزل ضي
م، استأنف طريقه إلى البيت الحرام بمكة 1441/هـ1194الطريقة الخلوتية وفي شهر شوال سنة 

المكرمة ألداء فريضة الحج وأثناء تواجده هناك حاول مقابلة الشيخ أبي العباس أحمد بن عبد اهلل ، إال 
 .                               1"محمد بن عبد الكريم السمان"ر الصوفية وهو أن هذا األخير اعتذر وأحاله إلى أحد مشاهي

بعد أدائه لفريضة الحج شد الرحال راجعا إلى بالده الجزائر، بعد أن توقف بالقاهرة نزل مجددا 
عند شيخه محمود الكردي، وكانت له مقابالت مع بعض مشايخ مصر، وبعد أن أذن له وأجازه شيخه 

ية والتلقين بالطريقة الخلوتية، انتقل إلى تونس ومنها إلى مسقط رأسه بعين ماضي لزيارة أهله في الترب
، حيث 2هـ وهناك قام بتلقين ورد الطريقة الخلوتية1199بعدها انتقل إلى تلمسان التي وصلها عام 

نا مدى تأثير نالحظ أنه وألول مرة يقوم الشيخ أحمد التيجاني بتلقين ورد طريقة صوفية، مما يبين ل
الشيخ محمود الكردي في شخص التيجاني، وهذا ما دفع بالبعض إلى إرجاع أصل الطريقة التيجانية 

 . إلى الخلوتية
هـ إلى 1199مكث الشيخ أحمد التيحاني بتلمسان ما يربو على ثماني سنوات أي ما بين     

وخالل هذه الفترة قام بزيارة مدينة  هـ متفرغا للعبادة وتلقين تعاليم الخلوتية لبعض من أصحابه،1189
فلما وصلنا إلى فاس : "ووجدة أين التقى بتلميذه علي حرازم ثم فاس، حيث يذكر هذا األخير ذلك قائال

، ثم "أقمنا بها مدة قصد زيارة ضريح الشيخ إدريس الذي لقنني تعاليم الطريقة الخلوتية وأسرارا وعلوما
وقال لي ... ينتقل من تلمسان إلى مكان آخر ألن حاله لم يستقر  رجع بعدها إلى تلمسان وأخبرني أنه

 . 3"أن ألزم العهد والمحبة حتى يأتي الفتح إن شاء اهلل
ويفهم من هذا أن الشيخ التيجاني كان يترقب حدوث الفتح الرباني نتيجة المرتبة التي حصلها 

يكن يفضل أن تكون فاس مكانا لميالد  واألسرار والعلوم التي اكتسبها على يد كبار المشايخ، لكنه لم
، أو 4ربما كون الظروف آنذاك لم تكن تسمح لوجود دسائس ومؤامرات دينية وسياسية هناك  طريقته
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أنه كان يفضل أن يكون ميالد طريقته في وطنه ألنه كان شديد التمسك بأصوله، حتى أنه أوصى 
 . لمغرب إلى عين ماضي بالجزائرالشيخ علي التماسيني بحث ولديه على العودة من فاس با

في تلمسان ذاع صيت الشيخ التيجاني ونال احترام الناس والفقهاء وجمهور الصوفية مما جعل 
الكثيرين يلتفون حوله، كل هذا لم يرق للباي حاكم الغرب الجزائري آنذاك محمد بن عثمان الذي بدأ 

ادها الَباي بنفسه ضد بلدة الشيخ أحمد يتخوف من حدوث ثورة السيما بعد الحملة العسكرية التي ق
، وهي بلدة "بوسمغون"وبعدها قصد السيخ أحمد التيجاني قرية . هـ 1198التيجاني عين ماضي سنة 

هـ بعد أن ضيق عليه العثمانيون وشعر 1189جنوب غرب مدينة البيض في بداية سنة  كلم 103تبعد  
( أدرار)ـ، وخالل هذه اإلقامة، سافر إلى توات ه1188حيث استقر بها إلى غاية عام  1بخطرهم عليه

، الذي كان يتراسل معه لكي يستفيدا (غرداية)لزيارة أهل الصالح، كما زار محمد بن الفضيل بالقرارة 
من علوم بعضهما البعض، وبعدها أصبح ابن الفضيل من تالميذ الشيخ أحمد ومن الناشرين لتعاليمه 

بالمغرب " تازة"ومنها تلك التي قادته إلى  بها رات التي كان يقومباإلضافة إلى الزيا. 2في الصحراء
لزيارة أحد أخص أصحابه وهو محمد بن العربي الدمراوي التازي باإلضافة إلى بلدته عين ماضي، وقد 

  .                  3ازداد نشاطه وهو في بلدة بوسمغون حيث كثر محبوه فكانت الوفود تأتيه من كل نواحي الصحراء
 : التيجانية ظهور الطريقـة/0-0

قصر "جنوب والية البيض وفي المكان المسمى " بوسمغون"استقر الشيخ التيجاني في بلدة     
، حيث تذكر المصادر المتعلقة بالطريقة التيجانية وعلى رأسها جواهر المعاني وغيرها أن "بوسمغون

، وحسب ما رواه م1490/هـ1189كان ذلك سنة الشيخ أحمد التيجاني وقع له ما يسمى بالفتح الرباني و 
وأمره بتلقينه لكل من طلبه " الورد"الشيخ أنه رأى الرسول صلى اهلل عليه وسلم يقظة ال مناما، وعين له 

: ويذهب أبعد من ذلك حيث يقول أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أخبره . من المسلمين والمسلمات
طرق فأنا واسطتك وممدك على التحقيق فاترك عنك جميع ما أن ال منة لمخلوق عليك من مشايخ ال

وبذلك أصبح الشيخ أحمد التيجاني صاحب طريقة صوفية لها أسسها . 4أخذت من جميع الطرق
ومميزاتها الخاصة من ورد وذكر وبهذا فالطريقة التيجانية ليست امتدادا ألي طريقة صوفية أو مزيجا 

أخذنا عن مشايخ عدة فلم يقض اهلل عز وجل منهم بالتحصيل " :من الطرق السابقة عليها، حيث يقول
وأكثر من ذلك . 5..."المقصود وسندنا وأستاذنا في هذا الطريق هو سيد الوجود صلى اهلل عليه وسلم
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فان أحمد التيجاني يرى بأنه ال يوجد من بعد الصحابة رضوان اهلل عليهم إلى عصره عالم مثله، فأثار 
 . الشيوخ والعلماء السلفيينبذلك ضجة في أوساط 

م وأمره بالتنزل إلفادة الخلق صار يلقن 1494/هـ 1033وعندما أكمل له الرسول الكريم الورد سنة 
فأخذ الشيخ يتنقل من منطقة إلى أخرى، فمن . -كما جاء في جواهر المعاني –الناس حسبما أمره به 

ر الرئيسي لطريقته، حيث استطاع في بلدة بوسمغون رحل إلى بلدته عين ماضي ليجعل منها المق
ظرف ثمانية عشر سنة قضاها في التنقل من جهة ألخرى أن يرسي طريقة جديدة في عدة مناطق، 
فأينما حل أسس له زاوية فازدادت خيراته واتسع بها نطاق طريقته فانتشرت في أوساط الطبقة الحاكمة 

أتباعها سيما في الصحراء إلى درجة أصبحت بتونس كما توسع نفوذ الطريقة التيجانية وارتفع عدد 
 .1تتحكم في الطرق والقوافل التجارية العابرة للصحراء

يذكر . نتيجة لهذه الشهرة وكثرة األتباع وكثرة الوشايات توجست منه السلطات العثمانية خيفة
هاجرا إلى هـ جمع أهله وبنيه وبعض أتباعه وشد الرحال م1010ربيع األول  14التيجاني أنه في يوم 

المغرب األقصى سالكا طريق الصحراء خوفا من ظلم الحكام العثمانيين ومنهم الباي عثمان بن محمد، 
رغم أنه كان مسالما وطلب من أهله في عين ماضي على التصالح مع الباي وعدم مجابهته، مبددا 

اس في اليوم السادس بذلك خوف العثمانيين من ثورة ضدهم تقودها الطريقة التيجانية، ودخل مدينة ف
عند وصوله بعث برسالة إلى السلطان سليمان يخبره بأنه لجأ إليه من . 2ربيع الثاني من نفس السنة

، "دار المرية"جور األتراك، فرحب به السلطان المغربي بعد أن امتحن علمه ثم أهداه دارا  تسمى 
ن قبول السلطان له مبرراته ومنها واختيار فاس كان عن قصد نظرا لعداء سلطان المغرب لألتراك وأل

        . 3كسب أتباع الطريقة
هـ الموافق لـ 1017وبعد عام من هجرته، إلى مدينة فاس وبالتحديد في شهر محرم من عام 

وقد تحدث الشيخ أحمد التيجاني . 4، المسمى بمقام الختم والكتم"المقام األحمدي"م، ارتقى إلى 1933
إن أكمل : "ه أفضل جماعة المسلمين في عصره، ثم ذكر احد مريديه قائالووصفه أن" مقام القطب"عن 

العارفين هو القطب الكامل ال تتجلى له حقيقة الكبرياء إال بعد بلوغ المرتبة العليا من القطبانية، وذلك 
ن أدركها بعض ممن سبقوه من األولياء  5"المقام يسمونه ختم المقامات بمعنى أن مرتبة القطبانية وا 
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ختم :       "إنه ال أحد أدرك أعلى مراتب القطبانية ال من قبله وال من بعده ألن هذه المرتبة هيف
 .1"المقام المحمدي"وتسمى أيضا " الوالية

، يرى التيجانيون بأن طريقتهم تسموا "ختم الوالية"ببلوغ الشيخ أحمد التيجاني هذه المرتبة     
خ الطرق األخرى في المغرب والمشرق العربي وتوالت عليهم على بقية الطرق وهو ما أثار حفيضة شيو 

االنتقادات واالتهامات الفقهية والعقائدية وصلت إلى حد أن في تعاليمها ما يدعو للمروق عن الدين 
 . اإلسالمي

وتذكر المصادر أن الشيخ أحمد التيجاني في بداية تواجده بفاس، كان يلتقي مريديه في داره 
ساجد مدينة فاس، لكن ارتفاع عدد الوافدين على الشيخ من مناطق بعيدة، وأحيانا في بعض م

وتضاعف عدد المريدين الملتفين حوله، أدى بالشيخ إلى حتمية بناء الزاوية للطريقة، حيث اشترى 
بفاس القديمة، " البليدة"المعروفة اليوم بـ " حومة الدرداس"خربة مهدمة وما جاورها بـ المكان المسمى 

كانت خربة مهدمة من ملك أوالد أقومي ": "كشف الحجاب"نها الشيخ أحمد سكيرج في كتابه يقول ع
وتلك الخربة كانت مهيبة ال يقدر أحد أن يدخلها وحده وقد بلغني على ...وكانت فيها كرمة كبيرة 

لسان الثقة أنه كان يسمع فيها بعض األحيان كأن جماعة يذكرون فيها وكان يقصدها غالب مجاذيب 
 . 2"فاس

، بإعانة من أصحاب الشيخ التيجاني وعطايا من م1931/هـ1011وقد شرع في بناء زاويته سنة 
السلطان سليمان قدرها ألف لاير، غير أن بعض المصادر تذكر بأن الشيخ التيجاني لم يصرفها في 

 .3بناء الزاوية بل تصدق بها على الفقراء
في رحلتي إلى المغرب قمت : "قائال" التيجانية"ه علق عليه علي بن محمد الدخيل اهلل في كتاب

متر مربع تقريبا غالبها مسقوف  019بزيارة الزاوية وهي عبارة عن مكان يشبه المسجد تبلغ مساحته 
ومفروش بالحصير وعندما تدخل من الباب الخارجي يكون عن يمينك السقاية وعن شمالك خزانة ذات 

وسط الزاوية قبر التيجاني، وبينه وبين السقاية حاجزا وبجوار في ... طبقات ثالثة مملوءة بكراريس 
 . 4"المبنى الزاوية توجد بساتين وهي تابعة للزاوية 

ما زالت الزاوية التيجانية قائمة إلى اليوم تحتل مكانة مرموقة في نفوس مريدي الطريقة التيجانية 
تي في المرتبة الثانية بعد الزاوية األم يزورها الناس من المغرب والجزائر ودول غرب إفريقيا، وهي تأ

 .  ، في الجزائر(األغواط)بعين ماضي 
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عاما في مدينة فاس وهي نفس الفترة التي قضاها في الجزائر منذ أن  14قضى الشيخ التيجاني 
أذن له بالتربية على أسس طريقته الجديدة وفي هذه األربع والثالثين سنة استطاع الشيخ التيجاني 

اق طريقته، فخالل إقامته بفاس قصدته الوفود من نواحي مختلفة من موريتانيا والسودان، توسيع نط
ومصر وبلدان المغرب العربي، وممن أخذ عنه الطريقة بفاس الشيخ إبراهيم الرياحي الذي كان سفير 

 .تونس بالبالط المغربي
واد )زاوية قمار ( تقرت)تأسست بعد وفاته عشرات الزوايا التيجانية، منها زاوية تماسين      
في . وقد توفي الشيخ التيجاني رحمه اهلل عن عمر يناهز الثمانين سنة. ، وزاوية بسكرة وغيرها(سوف

1917سبتمبر  00/هـ1000يوم الخميس السابع عشر من شوال عام 
وأقيمت له جنازة كبيرة بحضور . 1

س، ودفن بزاويته بفاس القديمة تاركا جمع غفير من الناس منهم العلماء والصلحاء وأعيان وأمراء فا
وراءه ولدين محمد الكبير ومحمد الصغير، وبناء على وصيته انتقلت الخالفة إلى الحاج علي 

 .2التماسيني
للطريقة التيجانية دور كبير في نشر اإلسالم في بالد السودان والسنغال والكونغو وغينيا 

آسيا، وهناك كلمة رائعة ألحد المؤرخين يقول  والصحراء الكبرى ومصر وبالد العرب وبعض أجزاء
إن إفريقيا كادت أن تكون مسلمة لوال قضاء فرنسا على سلطة التيجانية، كما أن أوروبا كادت : "فيها

 .3"أن تكون مسلمة لوال انتصار مارتيل على المسلمين في موقعة بواتي
 :أهم وصايا الشيخ أحمد التيجاني/0-0

يا بني أوصيكم :"إله إال هو، وهي أول وصية أوصاها ألبنائه، حيث قالتقوى اهلل الذي ال     
بتقوى اهلل في الغيب والشهادة وكلمة الحق، والرضا والعدل على الصديق والعدو والقصد في الغنى 
والفقر، ثم بعد ذلك الفزع من اهلل تعالى واللجوء إليه من ضغط كل الحق من األمور والحياء منه 

 "تعالى
من ابتلي بشيء من مخالفة األمر فليرجع إلى اهلل تعالى بالضراعة واالبتهال واالستغفار : "وقال

 .                      4"واالنكسار والتذلل واالحتقار
 :مبادىء الطريقة التيجانية/0-0

وتنقسم إلى شروط تتعلق بآداب الفرد  1وهي مستنبطة من الكتاب والسنة وكتب السادة الصوفية
 :وأخرى تتعلق بعالقات األحباب فيما بينهم وعالقاتهم مع غيرهم وهي كما يلي 2الطريقة  في إطار
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 .على يد الشيخ أو المقدم المأذون له بالتلقين رأن يتلقى المريد األذكا -

 .عدم زيارة أي من األولياء األحياء أو األموات -

 .التخلي عن سائر الطرق األخرى إن كان مريدا لها نهائيا -

 .ك الطريقة التيجانية ما حياأاَل يتر  -

 .دوام محبة الشيخ بال انقطاع إلى الممات وكذا خليفة الشيخ -

 .أال يصدر منه سب وال بغض وال عداوة في حق الشيخ -

 .أن يحترم كل منتسب للشيخ والسيما الكبار من أهل الطريقة -

 .مداومة الورد إلى الممات -

 .أن يأتي البسملة في جميع الصلوات -

 .بركعتين يتم فيهما قراءة  ما تيسر من القرآن االجتهاد ولو -

 .وأال يكذب  في شيء منها لالصدق في األقوا -

 .المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة وعلى أوامر الشرع -

 .بر الوالدين وأن يكون الدخول للطريقة برضاء منهما -

ن الطريقة التيجانية بهذا الوصف طريقـة تؤدي إلى تهذيب المري    د للوصول إلى معرفة اهلل وا 
ولكن في الواقع ُكُل طريقة تختلف  -كتاب اهلل وسنة رسوله –اختلفت الطرق فهي تلتقي في األصول 

عن غيرها كما أشرنا في الشكل التنظيمي، وبعض العبادات كاألوراد واألذكار ومضمونها كطريقة 
ولهذا . بيح والصالة على الرسول الكريم، مع العلم أن مضمونها ال يخرج عن إطار التساووقت أدائه

جاء وصف الطريقة التيجانية بأنها سبيل، لكي يصل الورد التيجاني بالمريد إلى التهذيب والتطهير من 
الذنوب عن طريق االستغفار الدائم، وجاءت آراء تصف الطريقة بأنها هداية، وكأن هذا الوصف 

ى هدف هو الهداية، والهداية هنا هي أن يهتدي يؤدي إل( طريق)متمخض عن الوصف األول، فهناك 
ثم يهتدي المريد إلى معرفة نفسه ورسالته (. الكتاب والسنة)المريد التيجاني إلى معرفة الطريقة 

يقول أحد اإلخوان أن . ، ثم يهتدي إلى معرفة اآلخرين(االستخالف كإنسان وتعمير األرض)الحضارية 
 ".اعملوا كل عمل فيه خير للغير: "ه     بقولهالشيخ أوصى مريديه واألحباب من بعد

 : الطريقة التيجانية مبادئأهم /0-0

من خالل البحث في أدبيات الطريقة ومؤلفات شيوخها تبين للباحث أهم المبادئ الضرورية     
التي تشكل معتقدات و تشريعات الطريقة والتي تُفرض على اإلخوان       أو المريدين التيجانيين 
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زام بها في حياتهم الدينية والدنيوية، حيث أننا إذا تأملنا في هذه المبادئ أو األصول وجدنا أن فيها االلت
ما هو اعتقادي ومرجعيته الكتاب والسنة، ومنها ما هو تشريعي عملي كاجتناب المعاصي ألن في 

 .ذلك هدم لمبدأ اإليمان باهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم
 .واضحا مع إخوانه في الطريقة يناقشهم ويجالسهم أن يكون المريد صادقا -

 .أن يعيل مرضى المسلمين من أصحاب الطريقة وغيرهم -

 .الصبر على البالء، كفيال بجميع المسلمين، ويساعد الضعفاء -

 .تجنب كل من يبغض الشيخ وال يجالسه، ويحب من أحب أحمد الشيخ -

 .نياالعتقاد والتسليم بكل ما ورد عن الشيخ أحمد التيجا -

 .   عدم التعدي في إعطاء الورد للمريد من غير إذن صحيح -

مما تقدم يمكن القول أن الطريقة التيجانية طريقة استغفار مستمدة من الكتاب والسنة وتقتضي 
 .تعاليمها شغل األوقات بالذكر

وهي ال " ليس لنا عدو إال إبليس"خدمة كل الناس على قدر المستطاع وقد قال شيخ الطريقة  -
تضع تمييز بين الناس فهي ال تعرف التفرقة بين الشعوب على أساس اللون   أو العرق واالنتماء 

 .    االجتماعي وربما هو ما ساعد على انتشارها

عدم الخلوة أثناء القيام باألوراد كما موجود عند بعض الطرق األخرى  فهي تستبعد ذلك ولهذا  -
لية ألن أورادها ال تكاد تكون خاصة بل كل المسلمين يقومون توصف بالسهولة في مبادئها، ثم أنها عم

باالستغفار بمجرد عدم صحبتها بحركات كما هو في العمارة مثال عند طرق أخرى، فالعمارة ال تخص 
المريدين األوائل ففي الطريقة والتيجانية نجد المريدين والشيخ والمقدم يقومون بالورد على حد سواء، 

 .ة الجماعية كمبدأ آخروبذلك تفضل الطريق
 . األخذ بالكتاب والسنة، أكل الحالل، كف األذى، اجتناب المعاصي، التوبة، إرجاع الحقوق -
ومن مبادئ الطريقة قبول التناصح واإلرشاد والشورى بين األحباب، خاصة إذا كانت من  -

ابل نجد أنه من آداب طرف الشيخ، ألن المريد التيجاني مطالب بطاعة الشيخ طاعة مطلقة، وفي المق
 .الشيخ مع مريدي الطريقة التنزه عما في أيديهم

خالل مقابالتنا مع أفراد الطريقة، سألنا بعض اإلخوان التيجانيين عن عالقة طريقتهم     
، ولم نجد مؤشرا يفسر جمع "بأن كل الطرق من رسول اهلل يلتمسون: "أجابوا ىبالطرق الصوفية األخر 



ف التيجانية إال عدد من أتباعها المرتفع عبر العالم فهو يقدر بأكثر من ثالثة شمل المسلمين من طر 
 .1ماليين شخص ولهذا العدد طبعا مراكز متمثلة في سلطة الشيخ عبر الزوايا

، يقترب من مفهومها العملي أو (جمع شمل المسلمين)فإذا كان الوصف السابق للطريقة 
الطريقة بأنها سبيل يقترب من مفهومها الصوفي، فالصوفية وظيفتها في الواقع االجتماعي فان وصف 

يعتقدون أنه على الفرد أن يتخذ طريقا أو سبيال للوصول بالنفس إلى النزاهة وبالروح إلى معرفة اهلل، 
 ".ولكن ال يتم ذلك غال بإتباع شيخ، فهم يعتقدون أن من ال شيخ له فشيخه الشيطان

إطار ضرورة طاعة المريد وخدمة الشيخ وخليفته  كما  هذه الشروط في عمومها تصب في     
جاء في الشروط التصديق التام بما ورد عن الشيخ، غير أننا وجدنا أن هناك الكثير من المؤلفات 
وجدت لتكذيب ما نسبه التيجانيون لشيخهم من كرامات وعلوم خاصة وما إلى ذلك إضافة إلى وجود 

واعتبروه مدسوسا " جواهر المعاني"ي مصادرهم وعلى رأسها مؤلفات فيها كالم ملفق للشيخ ورد ف
ينبغي التبرؤ منه واعتبرها أصحاب الشيخ أباطيل وتصدوا لها، ومما كتب في هذا الشأن نذكر كتاب 

لمفتي تونس " مبرد الصوارم واألسنة في الرد على من أخرج الشيخ التيجاني عن دائرة أهل السنة"
لسلطان المغرب المولى عبد " زجر المعتدي على الجناب األحمدي"تاب وك" إبراهيم الرياحي"الشيخ 

لعمر بن قدور الجزائري، قمع التعصب " اإلبداء واإلعادة في مسلك طريق السعادة"الحفيظ، وكتاب 
 . للشيخ مناشو التونسي" ألعداء التيجاني في المشرق والمغرب

إنني أعلن أننا ال نعتقد أن : "يث قالوقد صرح الشيخ محمد الحافظ خليفة التيجانيين بمصر ح
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كتم شيئا من ذلك ومن اعتقد ذلك فهو كافر باهلل ورسوله، وال يقبل منه 
صرف وال عدل وال أدري كيف يعقل أن يكون قد كتم الورد وهو االستغفار والصالة عليه صلى اهلل 

 " .بحال كونها ادخرت له، ولم يثبت ذلك عنه  عليه وسلم، وصالة الفاتح موجودة فال يصح
ونعتقد أنه من الكفر أيضا القول بأن صالة الفاتح تعادل في الفضل آية من آيات : "ويقول أيضا

حتى أن شيخ ..." القرآن، فكيف بسورة، فكيف به كله؟، وال نعتقد أنها من القرآن كما زعم من زعم 
زنوا ما قيل أنه كالمي بميزان : "نعم، قيل ما العمل؟ قال الطريقة نفسه سئل هل يكذُب عليك؟ فقال
إني لعلى يقين أن كل : "، ويقول الشيخ محمد الحافظ أيضا" الشرع فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه

تيجاني يبرأ إلى اهلل عز وجل من جميع تلك العقائد الزائفة وأمثالها ولوال األغراض الشخصية 
" من أهل الطريقة كبيرا كان أو صغيرا إال وهو يعلن براءته من تلك األباطيل والخصومات لما اتهم أحد

وعليه فان جميع مشايخ الطريقة التيجانية في كل بقاع العالم دعوا في لقاءاتهم غلى إعادة النظر في 
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كل ما نسب لشيخهم أحمد التيجاني سواء وجد في كتبه أو لم يوجد وكان منافيا ومخالفا لنص الكتاب 
السنة واجما عالمة المحمدية ينبغي أن يحرم األخذ به ثم تقرر إحراق بعض الكتب المنسوبة للتيجاني و 

وأصحابه نظرا لما فيها من دسائس المقصود بها تشويه تعاليم الطريقة رغم علمهم بأنها تتنافى مع 
 . الدين اإلسالمي الحنيف

 :ةالتيجانيشيوخ تراجم أشهر /0-0
و الحسن الحاج علي بن العربي المغربي الفاسي، أمره التيجاني بالتوجه هو أب: رازمـعلي ح/أ

هـ ويعتبر اكبر خلفاء الشيخ التيجاني في رسالة بعثها  1014إلى الحجاز، توفي بالمدينة المنورة سنة 
عطاء : )...إلى أهل تلمسان وهو عوضي عن نفسي وخليفتي وقد أقمته مقام نفسي في تلقين أورادي وا 

 .1(وكذا علومي وما انطوت عليه حقيقتي، فهو مني وأنا منهطريقتي، 
هو محمد بن المشري الحسني السايحي السباعي أصال التقرتي نسبة إلى : محمد بن المشري/ب

هـ، وقد لقنه  1199، بالصحراء الجزائرية، وكان أول اجتماعه بالتجاني سنة (تقرت)مسقط رأسه، 
ؤسس طريقته الجديدة، وقد اتخذه التيجاني إماما في الصالة حتى التيجاني الطريقة الخلوتية قبل أن ي

ولما نبغ محمد بن المشري، أمره بالخروج إلى الصحراء، توفي بعين ماضي ناحية . هـ1039سنة 
 : مؤلفاتـهومن أهم . هـ1007الصحراء، سنة 

 .الجامع لما افترق من العلوم -
 .   2نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء -
، 1484هو عمر بن سعيد بن عثمان السينغالي األزهري التيجاني، ولد سنة : عمـر الفـوتي/ج

هـ حج إلى مكة وزار  1009في قرية الفار من بالد ديمار بالسنغال حفظ القرآن على والده ، وفي سنة 
 .هـ 1484المدينة المنورة ودرس باألزهر حتى سنة 

ثم ذهب إلى بالد الهاوسة . سالم بين الوثنيين هناكرجع بعدها إلى مصر، بدأ حملته لنشر اال
م جعل مقر زاويته بشمال السنغال وقاد 1917وفي سنة . وكون جيشا هزم به الوثنيين في بالد الغابون

 43توفي وعمره . معارك كبيرة هزم فيها الوثنيين األفارقة والقبائل اإلفريقية الموالية لالحتالل الفرنسي
 . 3م1497سنة 

 :هـاتمؤلف
 .رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم -
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 .سيوف السعيد -
 .سفينة السعادة -
 .1"القصائد العشرينات"الفزاري  -
هـ حفظ القرآن التحق 1081هو أحمد سكيرج العياشي، ولد بفاس سنة : رجـأحمد سكي/ د

ذ االذن باألوراد عن بدروس العلم بجامع القرويين بفاس، وأخذ العلوم الدينية على يد علمائه، واخ
 .محمد قنون  بزاوية التيجاني
م ويعتبر أحمد سكيرج من أكثر اتباع التيجاني كتابة  وتأليفا، 1877/هـ 1090توفي بمراكش في 
 2مؤلفا 173إذ بلغت مؤلفاته حوالي 

 :مؤلفاتـه
 .الكوكب الوهاج -
 .قدم الرسوخ فيما لمؤلفه من الشيوخ -
 .ألسئلة المودعة خبيئة الكونقرة العين في الجواب عن ا -
 .بيتا   7474مورد الصفا في محاذاة الشفا وهو نظم في  -
 .الذهب الخالص في محاذاة كبرى الخصائص -
كشف الحجاب عمن تالقى مع سيدي أحمد التيجاني من األ صحاب، وفيه ذكر ما يزيد عن  -

 .مائتي ترجمة من أتباع التيجاني
محمد بن عبد اللطيف بن سالم الشريف الحسني التيجاني هو : محمد الحافظ التيجاني/هـ

 . في كفر قورص بإقليم المنوفية، بمصر 1011المصري، ولد في ربيع الثاني عام 
كما رحل إلى فلسطين وسوريا والجزائر ومراكش، . رحل محمد الحافظ على السودان خمس مرات

 .اوية التيجانية بالقاهرة وترك مؤلفات كثيرةهـ ودفن بالز 1084ولقي بها الكثير من العلماء وتوفي عام 
 :مؤلفاته

 .الحق في الحق والخلق -
 .أصفى مناهل الصفا في مشرب خاتم األولياء -
 .قصد السبيل في الطريقة التيجانية -
 .فصل المقال برفع اإلذن بالحال -
رة عن ثالث وهي عبا" علماء تزكية النفس من أعلم الناس بالكتاب والسنة: "رسالة بعنوان -

 .رسائل إحداها في إثبات رؤية النبي صلى اهلل عليه وسلم يقظة بعد موته
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 .أهل الحق العارفون باهلل -
 .شروط الطريقة التيجانية -
هـ وهي ال تزال تصدر 1043الناطقة بلسان التيجانيين، وذلك سنة " مجلة الطريق"كما أسس  -

 .  إلى اليوم بصورة متقطعة
 :لطريقة التيجانيةامة لالعصادر الم/ 0-0

 اإلرشادات الربانية بالفتوحات اإللهية من فيض الحضرة األحمدية التيجانية، وهو  -

 .شرح لقصيدة الهمزية للبصيري في مدح الرسول عليه الصالة والسالم

 جواهر األدب في شرح الصالة المسماة بياقوتة الحقائق والتعريف بحقيقة سيد  -

 . وهو أهم كتاب في الطريق، والمرجع األساسي للتجانيين. حرازم برادة جمعه تلميذه علي. الخالئق

 جواهر المعاني وبلوغ األماني عن فيض"كتب أصحابه سيرته في كتاب سموه  -

 . سيدي أحمد التيجاني

 ، ويقال أن هذا الكتاب أماله الشيخ نفسه وهو"الكناش"، ويعرف أيضا بـ "أحمد التيجاني

. مع أخبار هذه الطريقة، وهو كتاب في جزأين كبيرين وهناك من جعله ثالثةمن أهم المصادر التي تج
 .وينسب إلى علي حرازم برادة الفاسي، وأعانه محمد بن المشري الجزائري

 . فيهوهو مخطوط في جزئين وقد جمع " الجامع لدرر العلوم من القطب المكتوم"كتاب  -

 . 1إضافات ومالحظات محمد بن المشري الجزائري خالصة ما في الجواهر من

 كتاب اإلفادة األحمدية للشيخ الطيب السفياني، يحتوى على كالم منسوب للشيخ احمد -

 . ، جملة مما سمعه من الشيخ مباشرة091التيجاني رتبه على حروف المعجم وجمع فيه 
كشف الحجاب عمن التقى مع : وهناك أيضا معجم يضم أسماء أعوان الطريقة التيجانية عنوانه

 .تيجاني من األصحاب، ألفه الشيخ أبو العباس أحمد سكيرجال
لمحمد بن المشري وقد اشتمل هذا الكتاب " الجامع لما افترق من العلوم الفائضة من القطب المكتوم-

وقام أحمد سكيرج بجمع ما انفرد به هذا الكتاب . إال أنه زاد فيه بعض المسائل" جواهر المعاني"عن 
 .2"السر الباهر فيما انفرد به الجامع عن الجواهر"ي كتاب سماه ف" جواهر المعاني"عن 
اإلفادة األحمدية للحاج الطيب السفياني، جمع فيه مؤلفه ما سمعه بنفسه من الشيخ التيجاني  -

وقد اختصره أحمد سكيرج في . مشافهة، أو بلغه على لسان من سمعه منه ورتبه على حروف المعجم
 .1"اإلجادة على اإلفادة"رحا سماه، وجعل عليه ش" كشف الحجاب"
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   .134املصدر الساب،، ص، ، أضواء، على الشيخ أحمد التيجاني وأتباعهعبد الباقي مفتاح، ( 
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 .090ية العاين، ص، جنا(



 رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، لعمر بن سعيد الفوتي، ويتكون من -

تحدث فيه صاحبه عن أمور شتى، منها الحث على دخول . خمسة وخمسين فصال ومقدمة وخاتمة
جانية وفضل الطريقة ومعنى الزهد عند الصوفية، وعن رؤية التنبي يقظة، وعن فضل الطريقة التي

 .م1891طبع هذا المؤلف بمصر سنة . اتباعها

 بغية المستفيد في شرح منية المريد، لمحمد العربي السايح الشرقي العمري التيجاني -

وفيه شرح نظم منية المريد ألحمد التيجاني بن بابا الشنقيطي العلوي، طبع الكتاب بمصر، سنة 
1818. 

ابنوجة الشنقيطي تيجانية لعبيدة بن محمد الصغير بن طريقة الميزاب الرحمة الربانية في التربية بال -
: األولى: التيشيتي، ويشمل الكتاب على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة، ذكر في مقدمته ثالث درجات

وتحدث في الباب . في سيرته وأخالقه، والثالثة في ذكر أوراده: في التعريف بالشيخ التيجاني، والثانية
عن وضع : الشيخ، وفي الثاني، عن كون هذه الطريقة طريقة شكر، والثالثاألول عن فضل أدب 

عن أطراف من النعم ترشد إلى البصيرة في : الشكر على كافة المقامات الدينية واإليمانية، ىوالرابع
 . عن كيفية التربية بهذه الطريقة: التفكير، والخامس

عبارة عن وهو عبد الواحد السوسي النظيفي الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة لمحمد فتحا بن  -
ويقع الكتاب في أربعة أجزاء، وقد طبع في " الياقوتة الفريدة"شرح لمنظومة في الطريقة التيجانية اسمها 

 .1849مجلدين سنة 

 :وهناك كتب نسبت إلى التيجانية وتبرأ التيجانيون منها
 .يعسوب السر الرباني في مناقب القطب التيجاني -
 .األسماء الحسنى للتيجاني شرح -
 .شرح األجرومية للتيجاني -
 .استغاثاته وشرحها في االنتصار على من قتلوا ولده محمد الكبير -
 . 2رحلة التيجاني -

 الطريقة التيجانية في بسكرة التنظيم والممارسات/0

 :منطقة بسكرة الجغرافيا والتاريخ/2-0
يعود قة الزيبان تقع في الجنوب الشرقي للجزائر بسكرة هي جزء مما يعرف بمنطوالية        

متكون من ( أي الزاب)وحده : " قولهالمقدمة، بيذكرها ابن خلدون في . تاريخها إلى عهود قديمة جدا
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أولها زاب الدوسن ثم زاب طولقة ثم زاب أمليلة وزاب بسكرة : " عدة قرى يطلق عليها كلها اسم الزاب
 .  1"أم هذه القرى كلها  وزاب تهودا وزاب بادس، وبسكرة

ثم كذلك إلى الزاب وهي قرية فيها جمعة : " أما الورتالني فيذكر الزاب في حدوده الضيقة بقوله
فهذه  ...وعين عظيمة عند رأس البلد وفيها تضع العرب أثقالها وهم قد طغوا عليها ال سيما أوالد دراج

والزاب : صاحب االستبصار في أخبار األمصارويذكر ما جاء به " القرية طيبة وأهلها فيهم الصالح 
 .2"كورة فيها مدن كثيرة وقاعدتها بسكرة 

هي الزاب الظهراوي أو الشمالي بين : وتشمل منطقة الزيبان اليوم ثالثة أقسام متصلة متقاربة
اب العامري، ثم الز  فوغالة ،طولقة، البرج، ليشانة، بوشقرون فارفار : تالل الزاب ووادي جدي من قراه

مليلي، ليوة، : القبلي أو الجنوبي يفصله عن الشمالي شريط من األرض الرملية وسبخات ويضم قرى
أورالل، أوماش الدوسن، أوالد جالل، سيدي خالد، والقسم الثالث هو  الصحيرة، مخادمة، بنطيوس

لدروع، سيدي عقبة أو تهودة، شتمة، ا :ملغيغ من قراه الزاب الشرقي بين سفح تالل األوراس وشط
 3.خنقة سيدي ناجي ،زريبة حامد، زريبة الواد، ليانة، بادس، سيدي خليل
            تتميز بسكرة بموقعها الجغرافي الممتاز والهام، فهي تعد حلقة وصل بين التل     

تمتد . والصحراء، وأكثر تحديدا بين الجنوب الشرقي الصحراوي، والشمال الشرقي التلي للقطر الجزائري
يفصلها  ا  طبيعي ا  اذاة الحدود الجزائرية التونسية شرقا وجبال األوراس في الشمال التي تعتبر حاجز بمح

سوف، ووادي  يعن التل، أما القسم الجنوبي فتغطيه الكثبان الرملية المتقطعة بشط ملغيغ وواحات واد
درجات شرق  1خط طول في السفوح األوراسية الجنوبية، وذلك على  استراتيجيابذلك تأخذ مكانا . ريغ

  . درجة شماال 41,1 خط غرينتش ودائرة عرض
تطرق المؤرخون والرحالة العرب في كتاباتهم حول مدينة بسكرة، حيث يقول إسماعيل      

إنها ذكرت ألول مرة في المصنفات العربية في القرن التاسع الميالدي عند الحديث عن إخماد  العربي
 . وقد قضي على هذه الثورة  في وجه األمير األغلبي أبي عبد اهللثورة قام بها أهل الزيبان 

 ،بسكرة: "قائال" واصفا إياها   (هـ794ت)وقد تم ذكرها بشكل دقيق من طرف عبيد اهلل البكري 
وهي  والزيتون وأصناف الثمار        كورة فيها مدن كثيرة وقاعدتها بسكرة، وهي مدينة كثيرة النخيل 
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وحواليها بساتين كثيرة ،وهي في غابة  وحمامات، بها جامع ومساجد كثيرةو  يها خندق، مدينة مسورة عل
وبسكرة علم كثير وأهلها " ثم يردف البكري قائال  ،"الخ ...كبيرة مقدار ستة أميال فيها أجناس التمور 

 ".الضربباب "و "باب الحمام"و "باب المقبرة"على مذهب المدينة ولها من األبواب 
وداخل مدينة بسكرة آبار . "بنو مزني"و  ،"بنو مغراوة"و "سدرا ته"قبائل : منهم بائل البربرسكنها ق
الملح كالصخر الجليل ومنه كان عبيد اهلل الشيعي وبنوه يستخرج منه ها جبل وب. كثيرة عذبة 

 "مليلي" قريةو  "طولقة"و "جمونة"ومن مدنها ... وتعرف ببسكرة النخيل  يستعملون في أطعمتهم
عامرة وهي  ىوهي مدينة كبيرة وحواليها حصون كثيرة وقر ...": البكري حيث يقوليصفها  ."بنطيوس"و

ومن  ".قاعدتها ولها غابة كثيرة النخل والزيتون وجميع الثمار وتعرف بسكرة النخل لكثرته بها
بسكرة بكسر "يقول  .(ـه909ـت)الذين وصفوا وحددوا بسكرة جغرافيا، ياقوت الحموي العرب الجغرافيين

بلدة من المغرب من نواحي الزاب بينها وبين قلعة بني حماد مرحلتان، فيها نخل وشجر قصب  ،الكاف
سورة وهي مدينة مُ . بفتح أوله وكافه "بسَكرة:"َ قاءالالحازمي وصفها ". جيد، بينها وبين طبنة مرحلة كذا

قال أحمد بن . رف ببسكرة النخيلالمدينة، وتعأهل وأهلها علماء وعلى مذهب  ذات أسواق وحمامات
  (هـ991ـت)أما ابن سعيد المغربي ."ثم أتى بسكرة النخيل قد اغتدى في زيه الجميل" :محمد المروذي

، وهي بالد نخل وزرع ومنها تجلب أصناف "قاعدة الزاببسكرة هي  :  "حيث يقول" بسكرة"فيذكر 
كر بسكرة في القرن الثاني عشر ميالدي بأنها فيذ  أما اإلدريسي . "التمر إلي حاضرتي تونس وبجاية

  .كانت حصنا منيعا، وبها سوق وعمارة وفيها أيضا من التمور كل غريبة وطريفة
 (هـ8أواخر القرن ـت)الحميري أما

من بالد الزاب بأرض المغرب، وهي " يذكر بسكرة بأنها ف، 4
وبسكرة دار  .لثمار وعليها بساتين كثيرةقاعدة تلك البالد، وهي كبيرة كثيرة النخل والزيتون وأصناف ا
 ".فقه وعلم كثير وفيها العلماء و أهلها على مذهب أهل المدينة

لب اللباب في تحرير )فيذكرها في كتابه  (هـ 811) المتوفى في سنة السيوطي ىإضافة إل
راء هذه النسبة والبسكري بكسر الباء المنقوطة بواحدة وسكون السين المهملة وفي آخرها ال( " األنساب

 " .إلى بسكرة وهي بلدة من بالد المغرب
بكسر الباء الموحدة وقيل بفتحها  "بسكرة"يذكر . 2"بابن سباهى زاده"ونجد البروشوي الشهير 

مدينة من آخر الثاني من الجريد قبالة الغرب األوسط، وهي . وسكون المهملة وكاف وراء مهمله وهاء
ذات نخيل و زروع كثيرة ومن بسكرة يجلب التمر الطيب إلي تونس و  قاعدة بالد الزاب، وبسكرة بالد

 ". بجاية



 11القرن الذي جاء في  "العدواني" ، نجدبسكرة اهتمت بوصفو من المصادر المتأخرة التي  
 .م فيرجع اسم بسكرة إلي سكره14/هـ 

3   
دينة وضواحيها وقراها فيعطينا وصفا دقيقا للم" وصف إفريقيا"في كتابه  4إال أن الحسن الوزان

مدينة عريقة أعيد بناؤها لما دخلت " وكذا الحالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية حيث يقول 
أما السكان . الجيوش اإلسالمية إلى إفريقيا، وهي اآلن عامرة كما ينبغي وسورها من اآلجر النيئ

وقد تعاقب على حكم هذه المدينة رؤساء . ر التمورفمؤدبون، لكنهم فقراء ألن أراضيهم ال تنتج شيئا غي
كثيرون، فكانت مدة خاضعة لملك تونس حتى وفاة الملك عثمان، فثارت حينئذ بإيعاز من إمامها الذي 

 ".نصب نفسه أميرا عليها، ولم يستطع ملك تونس استرجاعها 
ومن الرحالة . 1الدمارتعرضت المنطقة لهجوم المرينيين، ذاقت فيه المنطقة ويالت الخراب و     

قاهرة عظيمة "الذي تحدث عن مدينة بسكرة بأنها  .م19الذي عاش في القرن "الورتالني"العرب 
البنيان، غير أن المدينة القديمة قد خربت بسبب الفتنة التي وقعت بين سكانها وحكامها، حيث انقسموا 

هم إلى خارج المدينة، وقد بني فيها األتراك على أنفسهم و أدخلوا األتراك إليها، فشتتوا أهلها وفر أغلب
كما  .أحدهما داخل المدينة، واآلخر خارجها على منبع المياه التي ترد إلى المدينة: برجين عسكريين

 .3ذكرها العياشي في رحلته للحج في طريق عودته
سوأ، المدينة من خالل المصادر التاريخية كانت كثيرة أسباب العيش، ثم تغير حالها إلي األ

وقد لعبت دورا هاما بسبب مكانتها . 4 األهاليويبدو أن الحامية العثمانية لم تكن دائما على وفاق مع 
جزائر القديم والحديث باعتبارها منطقة عبور بين التل السياسية واالقتصادية واالجتماعية، في تاريخ ال

 . شمال الجزائر، والصحراء جنوب الجزائر
 :نطقة بسكرةجغرافيا المقدس بم/0-0

أجمع معظم الباحثين في مجال األنثروبولوجيا الدينية القدماء منهم والمحدثون على أن     
نسان والمجال  المقدس الذي يشكل جوهر االعتقاد الديني هو في تمظهراته الواقعية مجال وزمان وا 

هذا المحور، المقدس الذي سنتناوله هنا هو شكل وجوهر أي بناية ومؤسسة وما سنركز عليه في 
انسجاما مع طبيعة هذا المحور، ويمكن التمييز بشكل عام بين شكلين بارزين لهذه المجاالت المقدسة 
التي تمتلك جغرافيتها وتراتبيتها الخاصة فهناك من جهة المساجد التي تنتمي إلى مجال التقاليد الدينية 

واألضرحة التي " جاك بيرك"جرد بتعبير اإلسالمية الرسمية التي يمارس فيها المقدس الالمجسد أو الم
 .       1تصنف ضمن التقاليد الدينية المحلية وتضم بين جدرانها المقدس الملموس أو المجسد من جهة ثانية

  :المساجـد /أ

                                                           

 



البعض منها يعود إلى فترة قديمة والبعض  ،مساجد هامةبسكرة وما حولها من قرى بمنطقة     
 : ذكر منهااآلخر إلى فترات متأخرة ن
يعتبر أقدمها، فهو يعود إلى و ( تهودة قديما)الموجود بمدينة سيدي عقبة  ،جامع سيدي عقبة

إضافة  .النواة القديمة لبسكرةبويوجد هجري الثامن ميالدي، وجامع سيدي موسى الخذري الالقرن الثاني 
جامع سيدي عقبة؛  الذي يقع بالقرب من ومسجد سيدي الحافي ،مسجد سيدي عيسى بأوالد جاللإلى 

 .والجامع العتيق ببرج بن عزوز الذي يعود إلى العهد العثماني
ولعل أول مالحظة يمكن تسجيلها على مساجد الزيبان بساطتها الهندسية، والمالحظ أن كل    

المساجد السابقة تحتوي على مئذنة مربعة تضيق كلما ارتفعت، بها فتحات صغيرة إلنارة السلم 
قوم على جذوع النخل وأعمدة تزال تما ي ؛ وه1بنائها محلية تعكس مدى أصالتها وتميزها الداخلي، مواد

وتصنف السلطات . ومنها الحديثة النشأة .الحجربمن الخشب وجدرانها من اللبن وفي البعض منها 
المسؤولة بين المساجد و الجوامع الصغيرة، إذ عرفنا من خالل مالحظاتنا الميدانية أن حجم بناية 

هي المواصفات التي تجعل المسجد مصنفا . المسجد وموقعه ونوعية تجهيزاته وباألخص عدد المصلين
وفق معايير وزارة الشؤون الدينية واألوقاف في الجزائر ومن بعدها اإلدارة المحلية ممثلة في نظارة 

 . الشؤون الدينية ألنها هي من يسير القطاع الديني على المستوى المحلي
بنظاراتها على تعيين األئمة والخطباء بالنسبة ( وزارة الشؤون الدينية)الهيئة المعنية  تحرص     

للمساجد التي تقام فيها صالة الجمعة، أما المساجد غير المصنفة أي المساجد الصغيرة التي تتواجد 
يئتها البد من هنا وهناك سواء في المدينة أو القرية التي ال تقام فيها صالة الجمعة وبعد توسيعها وته

 . الحصول على ترخيص قانوني إلقامة صالة الجمعة
يشكل المسجد مظهرا أساسيا من مظاهر الهوية الجماعية، حيث يساهم أفراد المجتمع باستمرار 
في بناء المساجد وتجهيزها من خالل جمع التبرعات وهي عملية مقننة ومراقبة من طرف الهيئة 

جد في نظر أفراد المجتمع في بسكرة مكانا مقدسا ومهابا بالرغم من يعتبر المس. الوصية على القطاع
، منها عقد القران الشرعي وتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن .قيامه بأدوار أخرى خارج إطار التعبد 

الكريم، التي يصنفها البعض في زمرة الكتاتيب القرآنية التي ال تقع تحت اإلشراف المباشر للسلطات 
ية، فان أنشطتها ال تغيب عن بال السلطات المحلية بفضل المعينين رسميا على إدارة المسجد الدين

وهما الشيخ اإلمام والقيم المكلف باآلذان واإلقامة وتنظيف المسجد وصيانته، والمالحظ أيضا هو شكل 
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ة وزخرفتها بناء المسجد في السنوات األخيرة مؤشرا على مستوى عيش سكان بصوامعها العالية البارز 
 .        وأفرشتها وتجهيزاتها المختلفة

 :الـزوايـا/ ب
ظهور الزوايا على غرار بقية مناطق المغرب اإلسالمي؛ وكانت بمثابة جزائر ال تعرف    

 .رباطات جهادية ضد األعداءوقبل ذلك معاهد لتعليم وتنوير العامة 
لمدرسة فهي كثيرا ما تجمع بين هندسة لزاوية عادة عن بناء المسجد وايختلف الشكل المعماري ل

ذا كان للزاوية مسجدا فإنه في الغالب بدون مئذنة، كما توجد قاعة للدرس وغرف  المسجد والمنزل، وا 
 .1للطلبة ومكان للطبخ وآخر إلستقبال الضيوف 

 : هنا تجدر االشارة إلى أن منطقة بسكرة يتواجد بها نوعين من الزوايا وهيو 
 :التي تضم الطرق الصوفية ومنهاالطرقية زوايا ال
بقرية برج الرحمانية  العزوزية. بمدينة بسكرة، والزاوية العثمانية الرحمانية بطولقة يةزاوية القادر ال

 .خنقة سيدي ناجيالحفوظية الرحمانية بزاوية والزاوية المختارية الرحمانية بأوالد جالل، والبن عزوز 
والزاوية سيدي محمد بن  بد الرحمان األخضري ببنطيوس زاوية ع: والزوايا المرابطية، ومنها

 .موسى بمنطقة الحوش
  :ةـاألضرحـ/ ج

شيوخ فهي أضرحة ل بسكرة، شر األضرحة في منطقة تنت باقي مناطق الجزائرعلى غرار 
عمارة أنها عبارة عن  عمارتها هي ، وما يميز لمرابطين أو أولياء كما يسمون في الجزائرأضرحة 

فها من أخشاب النخيل، بها أقواس بسيطة وركائز متينة، جدرانها سميكة بزوايا خالية من صغيرة سقو 
كل حدة، تشتمل على قباب مختلفة األشكال منها المخروطي والمخروطي الحاد أو على شكل قوس 
منكسر أو نصف كروي، تنتهي جدرانها في كل زاوية بشرفات متدرجة أو ما اسماها جورج مارسي 

 : نذكر منها .2مقطوعبالهرم ال
زرزور الذي يتوسط الوادي الذي يقسم مدينة بسكرة، وقبة ضريح  سيدي سيدي ( قبة)ضريح 

وضريح سيدي حسان بن كوفي الذي تعود أصوله إلى  .مبارك بن قاسم بن ناجي، بخنقة سيدي ناجيل
دي بوناب وفي منطقة الحوش وعند مصب وادي جدي في شط ملغيغ نجد أضرحة سي ،منطقة الحجاز

وفي  وسيدي بومسعود وسيدي دحمان وسيدي محمد الصالح وكلها ذات قبة بشكل مخروطي حاد،
وفي وادي بسكرة نجد  منطقة سيدي عقبة نجد قبة نصف كروية فوق ضريح الفاتح عقبة بن نافع،
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سيدي  قبتين بنفس الشكل إحداهما في الجهة اليسرى للوادي والثانية في الجهة اليمنى للولي الصالح
لموجودان جنوب وادي بسكرة، ا زرزور، نفس الطراز يتكرر في ضريحي سيدي غزال وسيدي لحسن

 1.أما ضريح أبو الفضل فهو ينتهي بقبة على شكل قوس منخفضة قريبة من الشكل نصف كروي
فرفار ضريح بقبتين واحدة ذات  قرية وفي منطقة الزاب الغربي نجد ضريح سيدي مغزي، وفي

حاد والثانية قريبة من الشكل النصف كروي، األولى تغطي الضريح والثانية تغطي  شكل مخروطي
وفي شمال شرق طولقة نجد ضريح سيدي رواق ذو القبة المخروطية؛ وفي البرج . القاعة التي تتقدمه

وفي الزاب القبلي . وفوغالة نجد أضرحة سيدي رحال وسيدي العمري وسيدي تازمور وسيدي العلوي
وفي أوالد جالل  .وسيدي عثمان ،احيها نجد ضريح سيدي عبد الرحمان األخضريمليلي وضو 

مجموعة من األضرحة بقبب مخروطية الشكل منها ضريح سيدي لخضر وسيدي الصالح؛ وفي سيدي 
 .2بن سنان العبسيخالد نجد ضريح مميز على الضفة اليمنى لوادي جدي وهو ضريح خالد 

بسيطة في بنائها؛ تتكون إما من غرفة واحدة مغطاة سكرة بنصل إلى القول أن أضرحة منطقة 
ما من غرفتين، غرفة الضريح وغرفة تتقدمها قد تكون مغطاة بسقف مستوي أو قبة منخفضة أو  بقبة وا 

 .مكشوفة بمثابة صحن للضريح
غالبا ما تطلى بالجير األبيض ومواد بنائها بسيطة ومحلية ويوجد تشابه كبير بسكرة وأضرحة 

 .3وبين أضرحة منطقة الجريد خاصة نفطة في الجنوب التونسي بينها
أن هذه األشكال وصلت إلى الجزائر عن طريق تنقل البدو الرحل  "جورج مارسي"ويرى 

 .4اـخاصة مصر والسودان أين يوجد الكثير منه ،وعالقتهم بالدول المجاورة
الشكل الهندسي األكثر " القبة" والمالحظ أن هناك أضرحة تتميز بشساعة وفخامة بناياتها وتعتبر

ذيوعا في بناء هذه األضرحة وتتميز بعض األضرحة بزخارفها وتنجيدها، وذلك بفضل توفرها على 
قاعدة اقتصادية عريضة متمثلة فيما يقدمه الزوار من هدايا، ويرتبط وجود هذه األضرحة بزعامة دينية 

ثر كما سبق وذكرنا في القرى والمداشر التابعة محلية تعتبر في غالب األحيان من األعيان وتنتشر أك
 .  لوالية بسكرة

 : التنظيم العام للطريقة التيجانية /0-0

تخضع الطريقة التيجانية كتنظيم ديني صوفي إلى نظام معين، من خالله يتم توزيع المراكز     
 .واألدوار، حتى تضمن التماسك واالستمرارية
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نظيم عام يحكم الطرق الصوفية في الجزائر وهو على شكل أظهرت الدراسة الميدانية وجود ت
هرمي، وفيما يتعلق بالطريقة التيجانية في مدينة بسكرة الحظنا وجود الزاوية التيجانية الواقعة في قلب 
المدينة والتي هي في الواقع تمثل امتدادا  للطريقة والمكان الذي تمارس فيه الجماعة الصوفية طقوسها 

حيث يقوم على تنظيم شؤونها شيخ يسمى الخليفة، ثم نائب الخليفة، مقدم المقاديم، ثم واحتفاالتها، 
وهو إحدى مراتب التنظيم العام والذي كما ذكرنا يأتي بعد الخليفة والنائب ومقدم المقاديم، " المقدم"

شأنه أن  ، وهذا التنظيم الداخلي منونجده في إحدى الزوايا الفرعية كما هو الشأن في زاوية بسكرة
يحدد المهام ويوزع األدوار، فالطريقة التيجانية ومنذ ظهورها وعبر قرنين من الزمن وحتى يومنا هذا لم 

 :  يتغير بناؤها الهرمي وهو كما يلي
 :الشيـخ

الشيخ في الطريقة الصوفية يأتي على قمة الهرم وهو أهم عنصر فيها يستمد نفوذه من      
عارف باهلل والقادر على تربية النفوس، وهو صاحب المكاشفات والكرامات مكانته الدينية باعتباره ال

والبركات، يملك المعرفة الحقة بالشريعة وهو الذي يكشف الداء ولديه الدواء الشافي، وعنده كل األسرار 
ملسو هيلع هللا ىلص التي منحه اهلل عز وجل إياها، والشيخ ال يعترف إال بقوة اهلل ورسوله

1. 
هو الذي رفعت له جميع الحجب : "بقوله: عن الشيخ الواصل فأجابسئل الشيخ أحمد التيجاني 

عن كمال النظر إلى الحضرة اإللهية نظرا عينيا وتحقيقا يقينيا فان األمر أوله محاضرة وهو مطالعة 
الحقائق من وراء ستر كثيف، ثم مكاشفة وهو مطلع الحقائق من وراء ستر دقيق ثم مشاهدة وهو تجلي 

وال خصوصية فهذا هو الشيخ الذي يستحق أن يطلب، وهو المراد بقوله صلى اهلل الحقائق بال حجاب 
، وصاحب هذه المرتبة هو "سل العلماء وخالط الحكماء، واصحب الكبراء"البن جحيفة : عليه وسلم

المعبر عنه بالكبير ومتى عثر المريد على صفته فالزم في حقه يلقى نفسه بين يديه كالميت بين يدي 
 اختيار له وال إرادة وال عطاء وال إفادة وليجعل منه تخليصه من البلية التي أغرق فيها إلى غاسله، ال

فليحذر من سؤال بـ لم، وكيف، وعالم، وألي شيء، فانه باب المقت والطرد، وليعتقد أن ...كمال الصفا
 .     2"الشيخ أعرف بصالحه منـه

مؤسس الطريقة الصوفية، فهو الذي يرث مقاليد يأتي في المرتبة الثانية بعد الشيخ : ةــالخليف
الطريقة، وعادة ما يسمى بالخليفة األكبر أو بصاحب السجادة، ويتوارث األبناء واألحفاد الخالفة بناء 
على بركة الشيخ، اللهم إال في حاالت نادرة كما حدث مع الطريقة التيجانية كما سبق ذكره، حيث 
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المقربين من الشيخ وال تربطه به عالقة األبوة، وهو الشيخ علي انتقلت الخالفة إلى أحد األصحاب 
 .1(تقرت)التماسيني حيث كان من المقربين وهو مؤسس الزاوية التيجانية بتماسين 

ومنذ ذلك العهد أصبحت الطريقة التيجانية تتوارثها عائلتا الشيخ التيجاني وعلي التماسيني إلى 
الطريقة والدفاع عن مصالحها فيحافظ على تعاليمها وأورادها  ويسهر الخليفة على تسيير. يومنا هذا

وأذكارها فال وال ينقص وال يفشي األسرار الموروثة، فهو بمثابة المدير العام المسؤول على تسيير 
 .مجموعة وحدات ويتخذ من مقر الزاوية األم مقرا لـه

لضمان سير اإلدارة المركزية  نجده في الزاوية األم ويحل محل الخليفة أثناء غيابه: بـالنـائ
 . ، وعادة ما يقوم بهذه المهمة الوكيل2للطريقة وال تعطى له كافة الصالحيات

يقوم بأعمال وشؤون الطريقة انطالقا من الزاوية األم فهو بمثابة المقتصد في : الوكيــل
ية وبقدر ما يكون المؤسسة، فهو يشرف على الجوانب اإلدارية من المراسالت، التجهيز، وضبط الميزان

الوكيل يمارس مهامه من الزاوية األم، بقدر ما تكون أهميته كبيرة، كما هو الحال بالنسبة للزاوية 
، أما في الزاوية (المغرب)، وفاس(واد سوف)، قمار (تقرت)، وتماسين (باألغواط)التيجانية بعين ماضي

يقودهم مقدم يسمى عند " الُخدام"ة من الثانوية فعادة ما يكتفي المقدم ببعض المساعدين وهم مجموع
 .3بعض الطرق مقدم الخدام

تنفرد الطريقة التيجانية باستحداثها لمنصب مقدم المقاديم في الجهة التي يكثر   :مـدم المقاديـمق
فمقدم . فيها المقاديم وذلك لضمان السير الحسن السيما في المناطق التي تبعد عن مقر إقامة الخليفة

بمثابة المدير الجهوي المكلف بمراقبة المقاديم العاملين في جهته كما يمكنه تعيين المقاديم  المقاديم هو
 .  4بتفويض من الخليفة

هو ممثل الشيخ أو الخليفة في الزاوية أو المنطقة المنتدب لها فهو بمثابة مدير الوحدة، : المقـدم
ويتوزع المقدمون على المناطق . 5وردبينهم ويلقن ال ييعمل على نشر الطريقة وكسب مديرين، ويآخ

التي تنتشر فيها الطريقة ألنهم هم من يشرف على مؤسسة الزاوية، ويترشح لمرتبة المقدم كل مريد 
توفرت فيه مواصفات معينة كالسمعة الجيدة بين المريدين وعند مسؤوليه، والتحلي باآلداب الخاصة 

تمنح إجازة مكتوبة بمثابة شهادة للمقدم المرسم وهذه . يقةوالعامة واالستيعاب الجيد لتعاليم وأوراد الطر 
اإلجازة تخول له حق تلقين األوراد الاَلزمة للطريقة واإلشراف على مجموعة من المريدين المقيمين في 
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أسلوب  -سلسلة الطريقة وذكرها–حدود المنطقة المعينة له، وتتضمن اإلجازة عادة التعريف بالمقدم 
1نتهي نص اإلجازة بتقديم النصح لألتباع بطاعة المقدمتلقينه لألتباع وي

.    

يعد من األعوان المكلفون باالتصال بين المقدم والمريد أو بين المقدم والخليفة وكثيرا ما : الراقـب
يحظى الرقاب بالترحاب من قبل المريدين أثناء تأدية مهامهم ويتميزون عن غيرهم بحمل ترخيص من 

 .2همقبل الجهة المكلفة ل

تشكل هذه الشريحة من قاعدة الهرم في الطريقة الصوفية، ويطلق عليهم اسم : المريدون
في المغرب العربي، بينما يعرفون في المشرق باسم الدراويش، ويتميزون بأسماء مختلفة من " اإلخوان"

اني في بداية أهم شيء يلقن للمريد التيج. 3في التيجانية يعرفون باسم األحباب: طريقة إلى أخرى مثال
باعتبار " اعتقد وال تنتقد"عهده هو طاعة أهل الطريقة وعلى رأسهم الشيخ، وأن يطبق القاعدة المشهورة 

 .4..."أن الشيخ أعرف الناس وأعلمهم بسواء السبيل، ويعلم أن نفعه في خطأ شيخه ولو أخطأ
 : الخالفة العامة للطريقة التيجانية

لخالفة العامة للطريقة يرى الشيخ عمران مقدم الطريقة في ردا عن سؤالنا حول المشيخة أو ا
يحرجنا هذا وقد  نحن في تماسين ال "شيخ الطريقة في تماسين" محمد العيد بسكرة نقال عما قاله الشيخ

عين ماضي  -الصلة بين الدارين )  كتيبا حول هذا الموضوع بعنوان  زاوية التيجانيةنشرت ال
وتم توزيعه  8002نوفمبر في والذي تم طبعه  "بن سيدي العيد يمبعي دةأحمي"للشيخ سيدي  (وتماسين

الخليفة أما إخواننا في عين ماضي يرون أن . للطريقة التيجانية انعقاد الملتقى الدولي الثاني إطارفي 
كيلومترا جنوب  20) بعين ماضي 1349هو الحاج علي بلعرابي، المولود في  العام للطريقة التجانية

هو الخليفة . ، رّباه جده سيدي عمار التجاني، بعدما هاجر والده إلى المغرب(نة األغواطغرب مدي
، بعد مبايعته من ِقبل التجانيين من مختلف مناطق 8010الثاني عشر للطريقة التجانية، منذ أكتوبر 

ن أم إناث، كلهم م 5منهم بناء أ 10الجبار التجاني ولديه  هو صهر الخليفة العاشر، عبد. الوطن
حفظ القرآن ما تيسر منه وتفقه فيه، ويقيم بمنطقة محط السلطان، مقر الخالفة العامة للطريقة . واحدة

لكون والده كان يقيم هناك، وتزوج األقصى، بنات، كلهم بالمغرب  2ن بينهم ـوة، مـإخ 3لديه . التجانية
  .، وتعيش رفقتهوهو االبن الوحيد ألمه التي مازالت على قيد الحياة      .مغربيات

بأمر الشيخ سيدي أحمد ، (وادي سوف)وذلك بمدينة قمار زاوية للطريقة التيجانية افتتاح لقد تم 
وصية مؤسس الطريقة  إلىالبد من العودة نفهم أكثر وحتى  (.م1823الموافق  ـه 1804)جاني يالت
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رحيل وهو بمدينة فاس المغربية وعندما اقتربت ساعة ال (أهلها إلىاهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات  إن)
أمرنا هذا يتلقاه حي عن حي وأنت الخليفة عليه من : لصاحبه وخادمه الشيخ التيجانيبثالثة أيام قال 

خيرا ألن  واألحبابوأوصاه بأوالده وحريمه (. حرازم علي ثالثة أيام يا إالبعدي فلم يبق لي من الدنيا 
الطاهر "سيدي  :وهم مبايعة سيدي الشيخ علي التماسيني، اهلل أهله لهذا األمر وطالب من الحاضرين

وسيدي  "علي بن أحنيش"وسيدي  ،"أحمد بن سليمان التغزوتي"وسيدي  ،"بن عبد الصادق القماري
 الخالفة ، يا سيدنا أنشهدن ،شهد، نشهدالذين كرروا ن الذين حضروا الوصية والبيعة "عبد اهلل بدة"

استقر بتماسين بعد وفاة  إنوما ، (سيدي علي التماسيني) تماسين صاحب إلىالكبرى هي  التيجانية
 للتربية وأخذ العهد والمبايعة بلدانعليه الوفود من أنحاء الوافدت جاني حتى تيالشيخ سيدي أحمد الت

ألنهم قرروا  إليهمبمدينة فاس المغربية يطلبون القدوم الشيخ أحمد التيجاني، حتى أتاه مكتوب من أبناء 
وأسس  ،وعاد األبناء واستقروا بمدينة عين ماضي باألغواط .الجزائر والى الصحراء بالذات إلىة العود

علي "ولم يخالف الشيخ سيدي  .وبقي وفيا لوصية شيخه شؤونهم، إلدارةلهم منازل وهيأ لهم مجلسا 
بعد استشارته  إاليفعلون شيئا ذا بال  فكانوا ال .الوصية فكان يرعاهم ويرشدهم ويذكرهم "التماسيني

ذنه   .فالدار واحدة والصف متحد .وا 
بعين ماضي أن شيخ الطريقة  "محمد الحبيب"الشيخ أخبرنا مقدم الطريقة في هذا الصدد     

ياكمنحن : ) يقول فيها بتماسينخليفة الشيخ  "العيدمحمد "الشيخ  بعث برسالة إلى الرحى من  كفردتي وا 
...(. الصلة بين الدارين).تفصيالت العالقة المنشورة في كتاب إلىويمكن العودة ( دخل بيننا طحناه

تنطلق من  للطريقة التيجانية إنما أن القيادة الروحيةعمران شيخ الوربما أكون قد فهمت من كالم 
فأجابني الشيخ  الجزائرفي  للطريقة التيجانية وفضلت أن أفهم أكثر عن مسألة التمثيل الرسمي تماسين

وتماسين  (الوادي)مارقالنسبة للتيجانية وعالقة  أيضا، إليناكما أنها تعود  إليهمد تعو   -وعلى الفور
 -(.األغواط)بمقر الخالفة العامة بعين ماضي  (لةقور )

مقر الخالفة العامة للطريقة التجانية بعين ماضي إخواننا في عين ماضي يرون أنهم أحق ب
جاني، وتماسين هي فرع من الزاوية التيجانية ا ومؤسسها سيدي أحمد التينباألغواط، حيث ولد شيخ

وسيدي الحاج علي معروف بكونه خليفة من خلفاء الشيخ رضي الّله عنه ومعروف بخدمته للشيخ، 
وهناك زيارات واتصاالت بيننا، فإن كان هناك خليفة . وكذلك أوالده، وهم من أتباع الطريقة التيجانية

انية بعين ماضي، ألنها فروع تتبع الخالفة العامة، وال يوجد أي فهو تابع للخليفة العام للطريقة التيج
خالفات، ألن تولي األمر يكون بالمبايعة العامة، التي حضرها الجميع، بمن في ذلك األحباب من كل 

   .النواحي، داخل الوطن وخارجه



 يجاني؟تظاهرات أو ملتقيات للفكر التعن م في المجتمع، هم ونشاطاتهبخصوص مساهماتسألناه 
إقدام الدولة مرتان، في سنوات سابقة، برعاية جاني يالملتقى الدولي للفكر الت قال الشيخ تم تنظيم. 

يا على حجم االهتمام الذي توليه على تنظيم هذا الملتقى الدولي يعتبر دليال قو  الجزائرالسلطات في 
مليون،  013للطريقة التيجانية التي تملك أتباعا لها في كل القارات الخمس يبلغ عددهم أكثر من 

ا الحجم الكبير من مريدي الزاوية التيجانية في عالم في هذ الجزائروطبيعي في هذا اإلطار أال تفرط 
تحكمه اليوم، عالقات دولية متداخلة، وعليه ينتظر أن تحضر الملتقى شخصيات مرموقة جدا تنتسب 

 يالوادقمار بڤلة و تماسين بور سيدي بلعباس وغليزان والبيض و ففي الجزائر نجد زاوية للطريقة التيجانية 
 المتحدة الواليات على سبيل المثال ال الحصر  دولة، منها 00أكثر من في ، كما توجد وبوسعادة 
 روسياو  فرنساو   والكونغو   سورياو  ليبياو  المغربو  موريتانياو  تونسو  مصرو  اسبانياو  بريطانياو  األمريكية

، تركيا، مصر . غامبياو   السينغالو ، فلسطينو  سوريا  السودانو   وبوركينافاسو سبانياإ البوسنةو  ألبانيا
ذا كان البد من التأكيد على شيء في موضوع مئات الشخصيات التي أكدت حضورها وتم ، مالي وا 

الطريقة التيجانية بأن مصدرها جزائري الشروع في استقبالها منذ أمس، فيجب التأكيد على اقتناع أتباع 
  في  المغربية أو فاسوليس في  األغواطومقرها هو المعروف للجميع والذي يوجد بعين ماضي بوالية 

   . آخر  مكان
الجزائرية مفادها ضرورة  رسالة إلى السلطات العليا في البالد ،وقد نقل شيخ الزاوية التيجانية

رثها الحضارة من خالل إنشاء العتناء ا يفسح من شأنه أن معهد عالي للزاوية بعين ماضي، بالطريقة وا 
 .بمقام الزاوية وبمريديها من كل أصقاع العالمالمجال الحقا إلنشاء مقر يليق 

التي نحي فيها ذكرى شيوخ الطريقة وخلفاء الشيخ و نحن لدينا مواسم، : وسيتطرد الشيخ قائال
وهناك توافد للمشايخ في كل سنة في شهر . هخارجمن داخل الوطن و يحضر فيها أتباع الطريقة 

إضافة إلى . ع الشؤون الدينية لنشر العلم والدينبالتنسيق م رمضان، وانتقالهم عبر مساجد الوالية
  . احتفاالت المولد النبوي الشريف في كل سنة

عن مقر التيجانية بفاس بالمغرب؟ هل هناك خالفات حول تولي الخالفة بين عن سؤالي 
دفون نعم، بالفعل جدنا م. الجزائر والمغرب، لكون الشيخ أحمد التيجاني ُولد بالجزائر وُتوفي بالمغرب؟

وهناك الكثير من التيجانيين في المغرب الشقيق، ونحن ال نريد الدخول في األمور ، (المغرب)بفاس، 
ونحن نبتعد عن السياسة، وال . السياسية، ألننا رجال عبادة، والتعاون على البر وليس اإلثم والعدوان

، فكل أبناء هذه البلدية أو نقترب من السلطة، بما في ذلك االنتخابات، وال نقدم مترشحين أو ندعمهم
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http://www.djazairess.com/city?name=%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://www.djazairess.com/city?name=%D9%81%D8%A7%D8%B3


. الوالية أو حتى الوطن هم أبناؤنا وندعو لهم بالخير، ونحثهم أن يكون في المستوى وتطلعات الشعب
 .فالزاوية التيجانية، لعلمكم، تسعى لتربية األيتام، وتعليم القرآن إطعام الطعام واإلصالح بين الناس

 عين ماضي،زاوية  ماسين من يقوم بتنصيب شيخفنحن في ت .مثيللتواعتقد أن العبرة ليست با 
 إخوانناكما وجد بعض . مثل هذا النوع من المحاوالتإشاعة ولكن هناك أمور أخرى لعبت دورا بارزا في 

حد اليوم لم نتول الرد على تلك التصريحات  إلىهذا الموضوع ونحن  إلثارةة صفي عين ماضي الفر 
  .جانييصية معلمنا األول سيدي أحمد التالمنطلقة من هناك تقديرا واحتراما لو 

من خالل تتبعنا لنماذج من المريدين في الزاوية التيجانية الحظنا انقالبا في موازين المواقع 
الحظنا . االجتماعية داخل الزاوية، أي تبدل قيمة الرأسمال الرمزي لبعض األشخاص الفاعلين اجتماعيا

كل . أصحاب مال وعلم، بل وحتى بعض المسؤولين في الدولةوجود وجوه سياسية أو وجهاء اجتماعيين و 
الطب، التجارة، الرياضة، السياسة، )في الحقل الذي أتى منه  -رمزيا أو ماديا  -هؤالء يمتلك رأسماال 

الحظنا هذا عن كثب في الزاوية –وبمجرد دخول الزاوية يفقد تقريبا كل ذلك الرأسمال فيصبح ... ( الطب
ل اليومي والفقير والمهمش اجتماعيا، صاحب رأسمال وحظوة في الزاوية ألنه قضى فترة العام -التيجانية

ويصبح ذلك الطبيب أو رجل األعمال وغيره من . طويلة في خدمة الشيخ وفي تطبيق كل التعاليم الطرقية
 .أو غيرهالنماذج التي الحظناها يأتمر بأمر المقدم الذي ال يمتلك أي رأسمال مادي أو سياسي أو علمي 

في الحقل الطرقي يتحول المهيمن خارج هذا الحقل مهيمنا  عليه  ويتحول المهيمن عليه على موقع 
". سيدي"لذلك يتم توحيد األلقاب داخل الزاوية والكل ينادي اآلخر بلفظة . يمكنه من الهيمنة النسبية

تراتبية اجتماعية أخرى بناء على  إنها فضاء إلعادة إنتاج. وتتفسخ األلقاب التي يحملونها خارج الزاوية
 .مقاييس مختلفة يفرضها الحقل الطرقي

داخل الجماعة الطرقية على  -كما سبق الذكر–وتظهر أهمية الرأسمال الطرقي في حاالت الصراع 
 . موقع المشيخة باعتبار قمة المواقع وأعالها في الحقل الطرقي
ط قوانين لعبة إعادة إنتاج الصراع االجتماعي لقد نجحت الطريقة التيجانية في إحكام حقلها وضب

والهرمية االجتماعية على نحو جديد يفسح المجال للفقراء والمهمشين السترجاع حظوظ رمزية وتعويضها 
لذلك أعاد مفهوم المقامات . في مجتمع يمر بتحوالت سياسية قاهرة" الحظوظ االجتماعية"بمقص في 
، إنتاج مفهوم الطبقة (في رحلته الذوقية نحو الحقيقة الَلدنية وهي مراتب يبلغها الصوفي )الصوفية 
 .                فمن فاته الترقي في الطبقات االجتماعية تمنحه الطريقة فرصة أخرى للترقي. االجتماعية

وعن عالقة الطريقة التيجانية بالسلطة السياسية في الجزائر يرى مقدم الطريقة الشيخ عمران أنه 
الجمعية الوطنية  ينات تم رد االعتبار للزوايا، رفع الحظر السياسي على نشاطاتها فظهرتالتسع بعد

الذي كان له الدور  0330للزوايا في  ليظهر بعد ذلك االتحاد الوطني 1880ـ  1881للزوايا في 



  نسيةالفر    وفق دراسة نشرتها مجلة لكسبرس 0337انتخابات  الحاسم في حشد الدعم للرئيس بوتفليقة في
  إيصال   في   األكبر   األثر   لها   وكان   المخابرات   من   تأثيرا   أكثر   الجزائر   في   الزوايا   أن   أقرت   ،0339   في 

  مافي   بما   عاملة   زاوية   033بـ   رسمية   إحصائيات   وفق   الزوايا   عدد   قدر   وقد    . المرادية   كرسي   إلى   بوتفليقة 
 .  وحدها   القبائل   منطقة   في   50    منها   القرآنية   المدارس 

وهذه  طرق صوفية كبرى في الجزائر 9هذه الزوايا عن  حسب الباحث عمر بن عيشة تتفرع
شيخ زاوية  03إلى  11طرق وزوايا، حسب ذات المتحدث هناك ما بين  الطرق بدورها تتفرع إلى

الدولة لهم،  دعمبجزائر يستمدون العرفان الفقهي، الديني من إرث أجدادهم سياسيا في ال يملكون نفوذا
العرفان العلمي إذ نجد أغلب شيوخ  هم مستقطبين سياسيا، وقد انتقل هذا العرفان الفقهي اليوم إلى

تتقاسم حوالي . الفيزياء، الرياضيات والطب، اإلنسانيات الزوايا اليوم، أتباعها من المتخصصين في
، نجد الطريقة والسيطرة على المجتمع الجزائري أهمها حسب الباحث بن عيشة وايا النفوذعشر ز 

طرق أكثر ال التيجانية البلقايدية القادرية، السنوسية، الرحمانية، يضيف المتحدث أن وية، الهبريةيالعل
أحزاب سياسية قبل أتباعها من يكثر التي  لتي تستقطب اليوم الجزائريين سياسيا نجد الزاوية الرحمانيةا

 المال   رجال   والمرتبة األولى،  حزب جبهة التحرير فيتجمع الوطني الديمقراطي و األفافاس ال: أمثال
تجمع الوطني الديمقراطي، وحزب ال    حزب   أتباع   بعض   تضم   والتي      التيجانيةالطريقة   نجد   ثم   األعمالو 

 الطرق إلى خارج الجزائر، حيث يشكل نفوذها وعاء مهما بإمكان يمتد تأثير هذه كما  . جبهة التحرير

مليون تابع في  933أكثر من الجزائر أن تستغله مستقبال، حتى دبلوماسيا، فالطريقة التيجانية فقط لديها
  .الزعماء األفارقة الخارج أغلبهم في إفريقيا، ينضوي تحتها أغلب

 

 رةـة في بسكـة التيجانيـالزاوي/0ٍَ 

 41تقع الزاوية التيجانية في وسط مدينة بسكرة بتقاطع نهج األمير عبد القادر مع نهج       
يذكر المؤرخون أن أوائل المريدين للطريقة التيجانية في (. طريق الزاب)أفريل المعروف عند العامة بـ 

ل الطريقة إلى منطقة بسكرة كانوا يتجمعون لتالوة أوراد الطريقة قبل تأسيس زاويتهم في دار أول من نق
المدعو الَلموشي، وذلك " الحاج عمار بن صالح عيساوي"بسكرة وبالضبط إلى سيدي عقبة هو المقدم  

وهو تاريخ . 49971أكتوبر 49محمد الصغير التماسيني بتاريخ "بإذن من الخليفة الثاني الشيخ سيدي 
، ينتسب هذا 4979هر جويلية إجازته، وقد أجيز كذلك من حفيد الشيخ موالي البشير التيجاني، في ش

                                                           
1
ىل العقيب، أنظر جوابه املرسول إ حسب الوثائ، املوجودة فان القريقة التيجانية يف سيدي عقبة قبل هذا التاريخ، ومقدمها يف ذل  الوقت احلاج حممد بن التهامي بن املوف،(

 . ، بامللح،1993متاسني، عام، 



وتولى الخليفة الشيخ  4741المقدم إلى عرش النمامشة، لكنه نشأ وترعرع ببسكرة وتوفي بها عام 
 .1سيدي أحمد التيجاني بنفسه تجهيزه وأَم صالة جنازته

الخليفة الرابع  من طرفجانية يلطريقة التلزاوية ببسكرة أول  تأسست 4714في عام      
الحاج عمار "، وفوض المقدم (4744/ 4911تـ )التماسيني  الشيخ محمد حمةجانية للطريقة التي

" حمة الناني"المعروف بـ " محمد بن محمود القوراري"للوقوف على شؤونها بمساعدة المقدمين " الَلموشي
والمقدم محمد علي خليفة وهو والد الشاعر الكبير محمد العيدة آل خليفة، والحاج عمارة بن علي 

يلة، وبما أن بسكرة تعتبر حلقة وصل بين الشمال والجنوب، فكان لهذه الزاوية دور كبير في هم
استضافة عابري السبيل، وتحفيظ القرآن على يد األخوين محمد ومحمد التيجاني أبناء أحمد بن تواتي 

 .القوراري
زاوية قام الخليفة الشيخ سيدي حمة بشراء محل آخر ببسكرة وهو ملحق لل 4744في عام 

موجهة إلى بعض أفراد الزاوية ما  4744المذكورة، وقد وصفه الخليفة المذكور في رسالة مؤرخة عام 
ياكم نتوجه جميعا والمحل الذي اشتريناه في غاية ما يكون من : )...نصه نمكث أياما في بسكرة نحن وا 

األحوال ويتمها بالخير والسالم  وفيه الماء الكثير وربنا يصلح البنيان المهم واالتساع وخارج عن البالد
 ...(   عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته

" سيدي أحمد التيجاني"بقيت على حالها إلى غاية بداية خالفة الشيخ  4714بعد شرائها عام      
شرع الخليفة الشيخ سيدي  4791حيث بني بداخلها محل جديد للضيافة وفي سنة  4749أي بعد 

الساسي عطية بهذا المشروع رفقة بعض المقدمين كالمقدم "ة فكلف الحاج زاويال تجديدفي " البشير "
وتم التجديد عبر مراحل آخرها عام " عيسى القوراري"والمقدم " أحمد محمدي"مبروك اللموشي والمقدم "

47712.  
 : تولى شؤون الزاوية مجموعة من المقدمين وهم على التوالي

 .للموشي بمساعدة المقدم محمد علي خليفة القوراريالمقدم الحاج عمار بن صالح ا -
 .المقدم محمد بن محمود القوراري -
 .المقدم الحاج عيسى بن محمد بن محمود القوراري -
 المقدم أحمد بن سي العروسي محمدي  -

                                                           
1
 كوينني ، الوادي، اجلزائر SIB، مقبعة 4 ،، سلسلة زوايا القريقة التيجانية(من التأسيس إلى التجديد)زاوية بسكرة علي بن حممد غريسي،  (
 .1، ص، 1114جانفي     


الد اليت هي اليوم بوقبلها كانت بعيدة عن ال راين الذي عرفته بسكرة منذ سبعينيات القرن املاضي، بعد التوس  العم اليوم هي لقريبا وسط املدينةاليت لشغلها الزاوية املنققة  

  .بسكرة القدمية
2
 . 9.7، ص، املرج  الساب،علي بن حممد غريسي، (



 المقدم مبروك تجيني  -
 المقدم أحمد توفيق بن سيدي حمة  -
 .ةالمقدم الحاج الساسي بن عبد القادر عطي -
 . المقدم محمد بن الجيالني عمران -
وفي الوقت الحاضر الُمقدم الحاج صالح الدين بن الطيب عمران تمت إجازته من قبل  -

هو . م 4144نوفمبر / هـ  4144ربيع الثاني  44الخليفة الحالي للشيخ محمد العيد التماسيني بتاريخ 
. قافية بالزاوية بالتعاون مع زوايا والية الوادياآلن يقوم بدور كبير في إحياء النشاطات العلمية والث

 .1وعين ماضي باألغواط. وتماسين بتقرت
  :وصف الزاويـة

وآخر  .الزاوية التيجانية تدخل ضمن العمارة الدينية لمدينة بسكرة إذ تضم طابق أرضي    
م 4ضه حوالي م وعر 1للزاوية التيجانية مدخل رئيسي، وهو عبارة عن باب كبير طوله حوالي . علوي

مودين من الرخام أما قسمه العلوي فهو على شكل نصف داري ‘مصنوع من الخشب، على جانبيه 
محاطة بزخرفة الكتابة  "الزاوية التيجانية"تعلوه يافطة من الرخام مكتوب عليها  بالخط الرقعي 

سقيفة طويلة أمام بعد المدخل تجد نفسك . 4م4411اإلجمالية للزاوية تقدر مساحة الزاوية . مغاربية
، يرتفع إلى حد الثالثة يعريضة وهي مبلطة ببالط أما جانبيها فمغطاة بخزف على الطراز األندلس

 . م4م وعرضها حوالي  9أمتار يبلغ طول السقيفة حوالي 
وهي عبارة عن غرف وقاعات منها غرفة صغيرة مثلثة الشكل مساحتها زاوية دور مختلفة في ال 
من باب في جدارها الجنوبي وهي خاصة باإلمام، وفي الركن الجنوبي الغربي  يدخل إليها ²م1,91

نجد قاعة مستطيلة الشكل لها باب في الجدار الشمالي ومنها يدخل إلى غرفة أخرى في الناحية 
 .2م 4,41م وارتفاعه 1,91لها باب في الجدار الشمالي عرضه  ،الجنوبية مستطيلة
تحتل الناحية  ،مربعة الشكلوهي غرفة  4م17يسر غرفة تقع على الجانب األ :بيت الصالة

، بعد توسيعه من الناحية الشمالية أصبحت على شكل مضلع محدب، تشتمل على زاويةالشرقية لل
 اثنانوبالنسبة للنوافذ توجد  ،؛ يفتح على الصحن والباب بابثالث بالطات تشتمل بيت الصالة على 

الغرفة مخصصة للصلوات المفروضة والنوافل أرضيتها إلى يمين  ببيت الصالة بحائط القبلة، واألخرى
مفروشة بزرابي حديثة جدرانها من الخزف المزخرف وبها خزانة موضوعة على زاوية الغرفة بها كتب 

                                                           
1
 .11نفس املرج ، ص، (

2
 .48. 44ص ،صنفس املرج ،  (



متوسطة الحجم تحتوي على بعض كتب الطريقة والحديث والفقه وفيها يجتمع اإلخوان ألداء الصالة 
 .       ءة األذكار والوظيفة والهيللة يوم الجمعةوتالوة القرآن وكذلك لقرا

تنتهي السقيفة بباب آخر مصنوع من الخشب والزجاج منه يتم الولوج إلى الصحن  :نـالصح
أما في المقابل فتجد ثالثة أقواس الذي هو مربع الشكل غير مغطى تتوسطه نافورة من الرخام، محاط ب

مدخل بجوار الجدار الشمالي مي القرآن وهناك إحدى هذه الغرف مخصصة لمعلشكل  4م41غرف 
لى جانبه من الناحية الجنوبية نجد ممر  ممر مستطيلزاوية على شكل لل آخر بالركن الشرقي يمتد  ا  وا 

باإلضافة إلى مطبخ، على . ودورة مياهمن الصحن ويؤدي إلى بيت الوضوء وهو مستطيل الشكل، 
الصحن م وهو مفصول عن 4م وارتفاع 4,11 هعرضم ينتهي بباب 4الجهة اليمنى ممر عرضه 

بستان وهو بستان به أشجار مثمرة مختلفة ينتهي عند حدود الحوانيت ينفذ منه إلى ال به باب بجدار
التي تحيط بالزاوية وهو بدوره محاط بأقواس منها تجد الغرف المخصصة للعائالت الزائرة أو التي تمر 

 .لم يقود غلى الجهة العلوي للزاوية البستان بممر ينتهي إلى سيتصل ببسكرة 
" دار الضيوف"أما على الجانب األيمن غرفة كبيرة مخصصة للزوار وفيها يتم استقبال الضيوف 

مفروشة بزرابي مختلفة ومجهزة بأثاث خشبي مكون من أرائك كبيرة تشغل كامل الغرفة الكبيرة وطاوالت 
، وأخرى "التماسيني محمد حمة "حمة"لشيخ معلق على جدرانها صور مؤسسها ا. ومكيفات هوائية

محمد "للشيوخ المقاديم الذين تداولوا على الطريقة منذ تأسيسها وأخرى لشيخ الطريقة الحالي الشيخ 
 " .الحبيب

الجدار  يتوسط الذي نجده في العادة ـ المحرابيالحظ خلو بيت الصالة في الزاوية من المحراب 
 .اتجاه القبلةب

ة ما عدا جزئها الشرق المقابل للقبلة فنجدها محاطة من باقي الجوانب بمحالت أما خارج الزاوي
. مختلفة منها المكتبات والمحالت المخصصة لألطعمة، ومحالت لتجهيزات المكاتب والهواتف النقالة

وهي محالت باعتها الطريقة التيجانية مع احتفاظها بما يسمى بحق الشفعة أي ملكيتها األصلية تبقى 
وية ويتحتم على صاحب المحل أن يرجع لمقدم الزاوية في حال رغب في بيع العقار، حسب ما للزا

وحسب ما الحظناه فإن معظم . تنص عليه بنود العقود المبرمة بين شيوخ الزاوية ومالك هذه العقارات
 هذه المحالت ترجع  لبعض أفراد الطريقة وأبنائهم من التجار منذ زمن طويل وما زال أصحابها
يدفعون األجرة الشهرية جراء انتفاعهم بمداخيلها، لتضمن الزاوية من جراء ذلك بعض المداخيل 

 .التمويلية الحتياجاتها المختلفة



هو في الواقع عبارة عن مكاتب مخصصة لمهنة المحامات والحسابات والخبرة : الطابق العلوي
وطب األسنان هذه العقارات تم بيعها العقارية وغيرها، وأخرى عيادات خاصة للطب العام والمتخصص 

ولكل منها مدخله . بالطريقة المذكورة آنفا وينتفع بها أبناء الطريقة وأبناءهم من بعدهم إلى يومنا
 . الخاص من الجهات المحيطة بالزاوية

 :الدينية للطريقة التيجانية طقوسال/0

سهم في معرفة حياة عينة من ما يأمل الباحث في مجال األنثروبولوجيا الدينية هو أن ي     
المجتمع الجزائري باعتباره جزء من العالم اإلسالمي الراهن، هو استطالع العالقات القائمة بين البعدين 
معان النظر فيما يتركان من أثر عميق في عمل مؤسسات المجتمع المحلي وفي  المقدس والدنيوي وا 

 . اعية والثقافيةخبرة أعضائه الروحية والمعرفية وممارساتهم االجتم
إن األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية قد بلورت األطر النظرية وطورت المناهج العلمية 
-واألدوات المعرفية التي تتيح لها استطالع هذه العملية المعقدة على صعيدي الممارسة االجتماعية

صغاء إلى بما فيه من –الثقافية والخبرة الذهنية الشخصية، االستقصاء الميداني  رصد مباشر وا 
إنما هو المنحى المنهجي الفعال الذي . تعليقات الفاعلين ومحادثهم ومشاركتهم في حياتهم وخبرتهم

 .               يفضي إلى معرفة خبايا عمل المؤسسات وخبايا العالقات االجتماعية وأعماق الخبرة المعرفية الروحية
في –بة العالقات المعقدة بين المقدس والدنيوي في هذا الجزء من البحث نتوخى مقار      

في إطار المجتمع المحلي البسكري، حيث نتطرق إلى الموضوع من . الثقافي–المجال االجتماعي 
منظور خاص يتمثل في دراسة الشعائر المرتبطة بالممارسة الصوفية على ضوء ممارسات الطريقة 

 .التيجانية
يتطلب القيام بجملة من الطقوس  النتماء للطريقة التيجانيةاأكدت المالحظات الميدانية أن     

التطهيرية قصد العبور إلى مرحلة المريد السالك، ولهذا الغرض قام الباحث باختيار أهم الطقوس 
المرتبطة بالممارسة الصوفية في إطار الطريقة التيجانية ويتعلق األمر بطقوس االنتماء، التي تتضمن 

-اليب التربية، وأهم احتفاالتها بالمناسبات واألعياد الدينية، كظاهرة اجتماعيةأخذ العهد والذكر وأس
وذلك على الرغم من كونه . ثقافية، إذ ال يخفى أن العيد لحظة استثنائية في حياة الجماعات الصوفية

 .اعةمناسبة تتكرر وتعود دوريا، ففيها يجري إحياء ذكرى المولد النبوي، والحدث التأسيسي لوجود الجم
إن هذه الطقوس تكتسي أهمية قصوى  بالنسبة للجماعة التيجانية برمتها تحوي معان مصيرية  

الروحية، مما يتيح للباحث -للمجتمع المحلي، مما يجعلها تعبر تعبيرا مكثفا عن خبرة أعضائه المعرفية
يقة الفاعلة في الثقافية والبنى الذهنية العم–الميداني رصدها من زاويتي الممارسة االجتماعية 

 .الممارسة



يندرج هذا البحث في إطار أنثروبولوجي يسعى إلى فهم ما يحدث في هذه المناسبات وتفسيره    
ذلك هو المنظور البنيوي المعرفي الذي يهتم بدراسة . بما يمكننا من فهم البنية العميقة الحاضنة

ى نحرض في بحثنا هذا على استطالع ومن جهة أخر . التمفصل البنائي الداخلي لهذه الطقوس الدينية
المعاني المصيرية التي يعيشها الممارسون وهم يقيمون الطقوس الدينية، أما الخبرة فهي العالقة التي 

إن . يقيمها اإلنسان الفاعل في مواقف التفاعل المختلفة بغيره من الفاعلين وباألشياء التي تحيط به
روحية فهي تعبر عن نظرة تفسيرية أو تأويلية إلى –رفية خبرة هؤالء الممارسين تكون من ناحية مع

البيئة المحيطة بهم، حيث يصفون معنى ذاتيا على الموقف التفاعلي المتمثل في العهد، الذكر 
ثقافية، إذ أن عملية إضفاء المعنى الذاتي على –االحتفال، من ناحية أخرى تكون خبرتهم اجتماعية 

مكاني محدد هو مجتمع -عرفية روحية، إنما تجري في فضاء زمانيوهي عملية م. المواقف الواقعية
فهو مسلم، عربي، جزائري تيجاني، صحراوي، حضري، : محلي معين يتميز بتراث ثقافي متنوع المعالم

لقد تمثل أعضاء المجتمع المحلي هذا التراث إبان مسار التنشئة االجتماعية واستنبطوه حتى .. قروي،
 .الروحية تنطبع بطابعه–أ عن بناء شخصيتهم مما يجعل خبرتهم المعرفية أصبح جزء من ال يتجز 

إن استطالع ما يعيشه الفاعلون في مواقف التفاعل االجتماعي يشكل محور اهتمام اتجاه    
كليفورد "ويمتد إلى أعمال  M.Weber "ماكس فيبر"تجلى في أعمال . نظري عريق في األنثروبولوجيا

واالتجاه  A.Schutz /E.Sapirرا بالمدرسة السوسيوفينومينولوجية  لكل من العالمين مرو   C.Geertz "جيرتز
: ومدرسة الثقافة والشخصية في األنثروبولوجيا السيكولوجية، لـ " كلود لفي ستروس: "البنيوي لـ

A.Kardiner  /R.Linton  .إن هذا التيار النظري يركز اهتمامه العلمي على الفاعل االجتماعي الذي 
وألن هذا الفاعل هو محط . يعتبر المنطلق والوحدة األساسية في البحث السوسيولوجي واألنثروبولوجي

 .الروحية على الممارسة االجتماعية الجارية في المجتمع-الخبرة المعاشة فستنعكس خبرته المعرفية
معتقديها، إننا نتوخى من خالل الدراسة الميدانية وصف طقوس دينية ذات شأن كبير عند      

إنما نقدم على استطالع مواقف تفاعلية يعيش فيها الفاعلون وهم اإلخوان التيجانيون خبرة وجدانية 
جامحة، بغية فهم هذه الجماعة من الداخل والتحليل  البنيوي لرمزية مواقف تفاعلية ذات مغزى في 

ائر الدينية التي تتجسد في ممارسة سبيل استنباط وبلورة البنى الذهنية العميقة الفاعلة وراء كواليس الشع
 .أعضاء الطريقة التيجانية باعتبارهم يشكلون جماعة دينية هي شكل من أشكال التنظيم المجتمعي

تضع الطريقة التيجانية جملة من الشروط لكل فرد مسلم يرغب في االنتماء، ويأمل في أن     
في إطار بنائها العام وفيما يلي نذكر أهم يكون مريدا فاعال يستحق باجتهاده أن يكون أحد حلقاتها 

 هذه الشروط 



  :طقوس االنتماء/ 0-0

بينت المالحظة الميدانية أن االنتماء للطريقة الصوفية يتطلب طقس أو شعيرة مهمة من شعائر 
الصوفيين في إطار الطريقة وهو إعطاء العهد وهو يمثل رمزا للمعاهدة بين اهلل سبحانه وتعالى والمريد 

وترك ( العبادات)يعتبر العهد بين الشيخ والمريد معاهدة يلتزم بمقتضاها المريد بفعل المأمورات  كما
تباع طريقه وااللتزام بطريقه وااللتزام بقواعد وآداب الطريق، والمداومة على  المعاصي، وطاعة الشيخ وا 

 . الورد المكلف به والمشاركة في شعائر وطقوس الطريقة
يدانية أن أخذ العهد يكون بطريقة المصافحة ليد الشيخ وهو بمثابة بيعة أظهرت المالحظة الم

فالعهد رباط . 1((إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهلل: ))التي قال فيها سبحانه وتعالىملسو هيلع هللا ىلص  ورمز لبيعة الرسول

يدين مقدس ال يستطيع المريد أن يتحلل منه، لذلك يتوخى المشايخ عدم التسرع في إعطاء العهود للمر 
خالصهم ومدى جديتهم في الطريق وطاعتهم للشيخ الذي يعتبر مرشدا  ليتأكدوا من عزمهم وصدقهم وا 
لهم كممثل للطريقة المنتمي إليها والعهد في الوقت نفسه مجرد وصلة دنيوية رمزية بين المريد والشيخ 

سلة واحدا بعد آخر حتى ويتم االتصال بإذن اهلل تعالى بباقي المشايخ في السل... الذي يعلوه وهكذا
 (.أحمد التيجاني)يمكن االتصال بالمؤسس األول للطريقة نفسها 

وما الحظناه هو تروي الشيخ وعدم التسرع في منح العهد إلى حين التأكد أن الشخص من ذوي 
 . الهمة واالستعداد الذاتي والصدق واإلخالص والجدية للسير في الطريق

" الورد األساسي"البداية تكون بإعطاء الشيخ لطالب العهد أوضحت المالحظة الميدانية أن 
 -يومي في الصباح وآخر في المساء وآخر  أسبوعي -" ورد خاص"ويبين له أن للطريقة التيجانية 

وبعد . وبذلك يملك التلميذ الحق في أن يشارك في حضور حلقات العلم والذكر -كما سبق ذكره آنفا 
الشيخ متأكد بدرجة معينة من التزام التلميذ بالورد، والمواظبة على تأدية فترة من الزمن الكافي، تجعل 

تباع قواعد وآداب  العبادات والحرص على حضور حلقات الذكر والعلم وحسن المعاملة مع اإلخوان، وا 
الطريق، وكذلك أنه لم يسبق له الحصول على عهد من شيخ طريقة أخرى، يقرر عندها شيخ الطريقة 

 . عطاء العهد للمريدالتيجانية إ
 :أظهرت الدراسة أن حادثة إعطاء العهد تكون كما يلي

وهو طاهر البدن والثوب إلى الزاوية وبحضور بعض اإلخوان في البداية يطلب  2يأتي التلميذ
، ثم يتقدم بكل أدب وسكينة ثم يجلس أمام "التوبة"منه أن يصلي ركعتين بنية التوبة، وتسمى صالة 
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صالة، بحيث تكون ركبة المريد ملتصقة بركبة الشيخ ويضع الشيخ كفه فوق كف الشيخ كجلسة ال
أنت اآلن ستعاهدني : " ويقوم الشيخ بتلقينه التوبة ثم يقول له. التلميذ اليمنى، ثم يغمض التلميذ عينيه

على أن تترك المعاصي وتقوم بكل الطاعات ما استطعت حتى ال يراك ّللا حيث نهاك وأال يفتقدك 

استغفر ّللا العظيم : "، ثم يقول الشيخ ويردد التلميذأمرك، وأن تلتزم بواجبات الدعوة والطريق حيث

الذي ال اله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه، تبت إلى ّللا ورجعت إلى ّللا وندمت على ما فعلت وعزمت 

إال ّللا وأشهد أن محمدا  أشهد أن ال اله"على أنني ال أعود إلى ذنب أبدا وأقول بلساني معتقدا بقلبي 

آمنت باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره على مذهب أهل السنة . رسول ّللا

اللهم إني أشهدك وأشهد مالئكتك وحملة : "، ثم يقول الشيخوالجماعة، على مراد ّللا ومراد رسول ّللا

دين على أنني قد اتخذت ورضيت وقبلت أخي عرشك وأنبيائك ورسلك وكافة خلقك وأنت خير الشاه

ويسميه "وخليفته الشيخ " أحمد التيجاني"هذا أخا في ّللا تعالى ومرشدا إليه على طريقه ومشرب سيدنا 
، (الشيخ مؤسس الطريقة وخليفته الحالي" )جانييالعيد التمحمد "باسمه أي اسم الخليفة مثال الحالي 

ِإنَّ الَِّذيَن ُيَباِيُعوَنَك : ))فحا  ويقرأ آية المبايعة جهرا، وهي قوله تعالىبعدها يضع يده مصا رضي ّللا عنهما

َأْجًرا ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه اللََّه َفَسُيْؤِتيِه  ََٰ َوَمْن َأْوَفى َۖ َنْفِسِه  ََٰ َفِإنََّما َيْنُكُث َعَلى َنَكَث َفَمْن َ  ِإنََّما ُيَباِيُعوَن اللََّه َيُد اللَِّه َفْوَق َأْيِديِهْم 

وطريقنا إليه تعالى ال ملسو هيلع هللا ىلص  هذا عهد ّللا على كتاب ّللا وسنة رسوله: "ثم يستطرد قائال. 1((...َعِظيًما

وقوله ، 2((َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّه ِإَذا َعاَهْدُتْم: ))، ثم يتلو قوله تعالىمغيرين وال مبدلين، العهد عهد ّللا واليد يد ّللا

، ونحن جميعا على بركة اهلل عز وجل فيما وفق إليه شيخنا 3(( ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًلا َۖ َعْهِد َوَأْوُفوا ِباْل: )) تعالى

يذكر اسم آخر خليفة للشيخ، في طريقته الشرعية مستندة إلى القطب األعظم )...( وموالنا سيدي 
عن المولى ملسو هيلع هللا ىلص  ل اهللسيدي شيخ الطريق أحمد التيجاني قدس اهلل سره بسنده عن سيدنا وموالنا رسو 

ثالث مرات ويرددها المريدون الحضور، "  ال اله إال اهلل: "ثم يقول الشيخ. الواحد األحد سبحانه وتعالى
عليه ثالثا، ثم يأمره الشيخ بإتباع القواعد والتعاليم ومكارم األخالق والمشاركة في مجالس الذكر 

 . ومالزمته للورد
، ...(يذكر اسمه) لهم إني قد استخرت ّللا وأجبت أخي هذاال: "يقول الشيخ وحده بصوت مسموع

وقبلته أخاا في ّللا تعالى، وقبلت كل من قبل تلقيننا ممن حضر سواء اتصل بنا أو لم يتصل بنا، وقد 

وذلك دليل على " انتظم وانتظمنا جميعا في سلك الطريقة التيجانية وصرنا من أوالدهم ودخلنا دائرتهم
ون الحماية من شيوخهم، والحماية هنا بمعنى الطمأنينة والسكينة والشعور باألمن أن المريدين يستمد

 . داخل الجماعة
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وبعد أن يبدى المريد قبوله وامتثاله ُيشهد الشيخ اهلل تعالى ومالئكته ورسله والحاضرين من  
 . اإلخوان على ذلك ويدعو له بالخير والبركة

ن كان األمر غير  1أ عليها فاتحة الكتاب تبركاغير أن بعض الطرق تضيف لبس الخرقة ويقر  وا 
 . موجود اليوم لدى التيجانية

ال يصح في الطريقة التيجانية أن يأخذ المريد عهدا من شيخ آخر من مشايخ الطرق الصوفية 
 . ومن ثم ال يجوز له ازدواجية االنتماء. األخرى بعد أخذه لهذا العهد

ن كان األمر  بينت لنا المقابلة أن التلميذ  يصرح قبل أخذه للعهد أنه ال ينتمي لطريقة أخرى وا 
غير ذلك أي سبق له أن أخذ العهد من طريقة أخرى فالحال يتطلب أن يتحلل منه قوال  أمام الشيخ 

أشهد اهلل ورسوله وسيدي أحمد التيجاني، أنني قد تحللت من عهد : "المأذون له بإعطاء العهد قائال 
ويصح للمريد تجديد العهد على . ويتعهد بمالزمة الطريقة التيجانية مدى الحياة ،"الطريقة ويذكر اسمها

يد شيخ الطريقة األساسي في حالة زيارة الشيخ لهم بهدف مباشرة الزوايا وبعث الهمة وتجديد النشاط 
اقي ويتم ذلك بأن يمد أقرب المريدين إلى الشيخ أيديهم اليمنى ويضع الشيخ يده فوقها ثم يضع ب. فيها

الحاضرين أيديهم اليمنى على أكتاف الذين أمامهم ويرددون العهد جماعة وتتم المصافحة مع عبارات 
 .الحمد والشكر هلل تعالى

تبين للباحث بعد مقابلة مع مقدم الطريقة وبعض األحباب، أن العهد له أهمية كبيرة في تماسك 
أنه يعتبر الرباط المقدس الذي يربط المريد بشيخه و . الجماعة والشعور بالوالء وشدة االرتباط بين األفراد
وشبهت لنا بحلقات السلسلة من حيث تماسكها ملسو هيلع هللا ىلص وبشيخ شيخه وهكذا حتى ينتهي إلى رسول اهلل 

كما شبهوا الورد بالتلقي من الشيخ كمثل تيار . وقوتها ومتانتها وقوتها مستمدة من التحام حلقاتها
وبلغ شكله غاية   مصدر األصلي فلن يضيء أبدا مهما غال ثمنهالكهرباء في المصباح ما لم يتصل بال

 . الجمال ومن ثم يبين في جالء أهمية العهد والورد في الطريق الصوفي
وفيما يتعلق بأخذ المرأة للعهد أو اإلذن فيجب أن يكون في طريقة وهيئة يرضاها الشرع الشريف 

د، وال القرب من اآلذان في تبقين الجاللة وال بحسب ما تدعو إليه الحال، وال يجب وضع لبيد في الي
المعاهدة على حضور مجالس الرجال، وال على ما لم تختص الشريعة بهى جنس النساء، أما مجالس 

ولذلك يمكن أن تأخذه . العلم فيكون للنساء فيها مجال ومكان خاص بعيدا عن االختالط المحرم شرعا  
بين، وقد الحظنا ذلك عن قرب، حيث وجدنا أحد اآلباء وهو المرأة عن وليها أو أحد محارمها المقر 

يحضر نيابة عن ابنته  وقد حضر بعد موافقتها، مؤكدا قبولها بكامل الشروط المرتبطة بالدخول في 
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الورد التيجاني، فيأخذه الولي أو الزوج بالنيابة عنها بالطقوس المذكورة آنفا، وقد بينت المالحظات عدم 
الزاوية ألداء شعائر الطريقة، بل األمر يتم بشكل فردي أو جماعي مع أفراد األسرة تردد المرأة على 

 .     والمحارم في البيت فقط
تبين للباحث من خالل المقابالت مع مقدم الطريقة في بسكرة أن المريد الذي ال يستطيع أداء     

راسة يجوز له أدائها منفردا ، كما شعائر الطريقة جماعيا لعذر مقبول، كأن يكون مسافرا أو للعمل والد
هو حال الطالب بشير، القادم من مدينة وادي سوف والذي يدرس بجامعة بسكرة، حيث أكد لي أنه 
يؤديها مع بعض اإلخوان في الطريقة في غرفته بالحي الجامعي أو منفردا، مما يعني أن األداء 

 .للطريقة الجماعي ليس شرطا ضروريا  في كل الحاالت لصحة االنتماء
وردا  على سؤال وجهه الباحث للشيخ مقدم الطريقة في بسكرة حول موقف مشايخ الطريقة من 

أنت تعلم أن : المريد الذي ثبت ارتكابه للمعصية أو إخالل وعدم التزام بمبادىء الطريقة    قال الشيخ 
واهلل ورسوله، إذ البد من المر ليس هينا على اإلطالق ألن المر يتعلق بميثاق غليظ مبرم بين المريد 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن : ))التأكد من عدالة ناقل الخبر أوال ثم مدى صحته ثانيا، ثم تلى علي قوله تعالى

وفي حالة ثبوت األمر بالدليل القاطع  1((َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي ََٰ َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى

فإن المريد يستدعى إلى مقر الزاوية في الحين ويستفسر وفي حال االعتراف بما اقترفته يدا المريد من 
ذنب ساعتها يعرض عليه الشيخ التوبة أيُ يستتاب مجددا فيقول الشيخ إن المر يتطلب منك التوبة 

على أن تترك هذه المعصية ويذكرها له وتقوم بكل الطاعات ما  واآلن عليك أن تعاهدني. واالستغفار
استطعت حتى ال يراك اهلل حيث نهاك وأال يفتقدك حيث أمرك وأن تلتزم بواجبات الدعوة والطريق، ثم 

، ويقول له "الذي ال اله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر ّللا العظيم: "يقول الشيخ ويردد التلميذ
تبت إلى ّللا ورجعت إلى ّللا وندمت على ما فعلت وعزمت على أنني ال أعود إلى ذنب : "الشيخ، قل

 .ويذكره أنه ميثاق غليظ ال يجب التهاون فيه رغبة ورهبة في اهلل تعالى ورسوله وشيخ الطريقة" أبدا
وفي حال ثبوت عودة المريد إلى ما كان عليه فان األمر يتطلب الرد العنيف تجاه المستهتر 
وذلك بطرده من الطريق نهائيا  وأاَل تقبل عودته ويعلم بذلك باقي اإلخوان في الطريقة حتى يتجنبه 

 .     الجميع وال يعدونه منهم ألنه مثال سيء يجب أال نتصل به نهائيا  
 Van Gennep" فان جنيب"في ضوء ما تقدم يمكن لنا أن نفسر العهد على ضوء نظرية 

ويقصد بها الطقوس والشعائر التي تمارس في حالة انتقال  2، أو االنتقال"عبورشعائر ال"المعروفة باسم 
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فان "وقد بين . الفرد من مرحلة عمرية في حياته إلى مرحلة أخرى كالوالدة والختان والزواج والوفاة
أن االنتقال يتم عبر ثالث خطوات، في األولى ينفصل الفرد من الوسط القديم ومن مستواه " جنيب
ويمر الفرد بعدها ". شعائر االنفصال"ماعي ويصاحب ذلك شعائر من نوع معين تعرف باسم االجت

بفترة يكون أثناءها في حالة ال ينتمي فيها إلى مرحلة اجتماعية وال يعرف له مركز ثابت في المجتمع 
أتي ، ثم ت"المرحلة الهامشية"وُتعرف هذه الحالة باسم . كما يخضع خاللها لبعض القيود الشديدة

المرحلة الثالثة وفيها يندمج الفرد في البيئة الجديدة ويدخل في المستوى االجتماعي الجديد عن طريق 
ومن وجهة نظرنا العهد كشعائر التكريس، فهو الرخصة التي . 1"شعائر االندماج"ما يعرف باسم 

يا محددا ويحقق له بمقتضاها يعتبر الفرد ألول مرة في حياته عضوا في الجماعة ويحتل مركزا اجتماع
وهذا بالطبع باإلضافة إلى إلحاقه بفئة المريدين ويمارس األعضاء أعمالهم داخل . مباشرة وظيفته

فالعهد هو الذي يعطي الفرد شخصيته االجتماعية . الجماعة بعد أخذ العهد ويشعرون بالتضامن
 والعهد يقصد به إدماج األعضاء . ويجعل منه عضوا في الجماعة

وبمقتضى ذلك االندماج . الجماعة وشعائرها وال يتحقق ذلك إال بمقتضى هذا العهد الجدد في
يدخل الفرد فئة المريدين نفس المستوى ونفس المركز االجتماعي وتتناسى الفوارق العمرية الفسيولوجية 
ويعطى االعتبار األول للعمر االجتماعي داخل الجماعة فاألسبقية في أخذ العهد تكسب صاحبها 

لتوضيح هذه " أقدم هجرة"انة أعلى على أقرانه في الجماعة، وتستخدم الجماعات الصوفية مصطلح مك
المكانة كما وأن األعضاء الجدد يخضعون بعد شعائر العهد بنوع من اإلشراف يقوم به أعضاء 

منتظر الجماعة القدامى، فيتلقون كثيرا من التعاليم والتوجيهات والدروس التي تتعلق بنوع السلوك ال
 .منهم بعد أخذ العهد ويتعاون أعضاء الجماعة القدامى في هذه المهمة التربوية

ارتباط مقدس )وتجدر اإلشارة إلى أن العهد إما أن يكون فرديا أو جماعيا وهو نوع من البيعة 
اثل بين الشيخ ومريديه وال يستطيع المريد أن يتحلل منه ويتحمل تبعاته، وينظر إليه على أنه مم( دائم

لعقود الزواج التي ال تبيح الطالق، وهذا يفسر لنا درجة ارتباط المريد بجماعته خصوصا في مجتمع 
 .إسالمي يبيح الطالق

وهذا يوضح الدور الذي يلعبه الشيخ في المحافظة على تماسك الجماعة باالرتباط الروحي بين 
الل أنساق القرابة الشعائرية وأنساق وهذا يدل على أنه ال يمكن لهم العهد إال من خ. الشيخ ومريديه

ألن االعتراض " من اعترض طرد"الضبط االجتماعي، ومن العبارات التي تستخدمها الطرق الصوفية 
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من وجهة نظرهم إخالل بتماسك الجماعة وتضامنها وهما عامالن مهمان في بقاء الجماعات 
 .   1الصوفية

عهد، أن التلميذ أو المريد يحضر معه سبحة وقد تبين لنا من خالل حضور الجلسة الخاصة بال
وفقا ألوراد الطريقة،  -يضع حلقات تفصل كل جزء من أجزاء السبحة -للشيخ أو الخليفة يقسمها له 

والسبحة في المجتمع الجزائري رمز للطريقة ولكل سبحة نظام . مما ييسر له القيام بالورد المقرر عليه
يتم أداؤه عليها، حتى أنه يعرف من تقسيم السبحة، الطريقة التي خاص بها تبعا لتقسيمات الورد الذي 

 .ينتمي إليها الشخص، بل أوراده في حالة تغيير الطريقة لألوراد على مستويات السالكين
ومن الضروري االلتزام بجملة من األفعال ليتم للمريد االنتماء والقبول في الطريقة التيجانية 

 : منها ما يلي
إال  واإلخوان من طريقته ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  ألولياء األحياء واألموات ما عدا أصحابعدم زيارة ا -

 .رضي اهلل عنه في زيارتهم "جانييأحمد الت"المراد بالشيخ هو شيخ الطريقة سيدي )شيخ من أذن بهم ال
كرامهم وقد أذن . من غير اعتقاد حرمة في زيارة غيرهم وال كراهة مع محبة جميع األولياء وتعظيمهم وا 

جاني رضي اهلل عنه وعنا به ألصحابه إذنا  عاما  في زيارة أصحاب النبي صلى يالشيخ سيدي أحمد الت
من طريقته ومما ال يحتاج لذكره أن األنبياء عليهم الصالة والسالم أولى من  واإلخواناهلل عليه وسلم 

 . غيرهم بالزيارة واالستمداد

 وراد الالزمة في الطريقة ال تعطى إال لمن التزممداومة الورد بال انقطاع إلى الممات إن األ -
ها طول حياته فتصبح واجبة كسائر العبادات المنذورة وهي مما يسهل على المرء القيام به خصوصا  ب

فإن عزم على رفض الطريقة انقطعت الوصلة بينه وبين شيخه وأثم لوجوب . وهي مشروطة بعدم العذر
وقد كان بعض أهل الطريقة . التي لم تنذر فإن تاركها ال يأثم بتركهاالوفاء بالنذر بخالف أوراد الطرق 

من أسباب علو مشربنا أننا نثاب على أعمالنا ثواب الواجبات ومن لم يكن كذلك يثاب ثواب : يقول
 .النوافل

ضرورة االجتماع للوظيفة إال لعذر مقبول وذكر يوم الجمعة مع اإلخوان، ألن ذلك أسلم من  -
 .طانإيذاية الشي

ال تقرأ جوهرة الكمال إال بالطهارة المائية، وأن ال تقاطع أحدا من المخلوقات خصوصا  -
اإلخوان ألن المقاطعة من عمل الشيطان وأن ال تهاون بالورد وال تؤخره عن وقته من غير عذر أتاك 

 .ألن من أخذه وتركه تركا كليا أو تهاون به حلت به العقوبة ويأتيه الهالك
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صدر إلى إعطاء األوراد من دون إذن صحيح بال عطاء، وأن تكتم حقيقة وردك إال عدم الت -
 .عن أخيك في الطريقة

 . احترام كل من ينتسب إلى الشيخ السيما أهل الخصوصية ألنهم من أهل الحضرة القدسية -

ُبُدوا ِإلَّا ِإيَّاُه َربَُّك َألَّا َتْع ََٰ َوَقَضى: ))أن تبر والديك حتى يرضى عنك رب العالمين، قال تعالى -

هذا ويختم شيخ الطريقة حديثه عن شروط الدخول في الطريقة التجانية، يقول وفقنا . 1((َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا

 .       اهلل لسلوك منهج الشريعة السمحاء
ويؤكد الشيخ مقدم الطريقة التيجانية في بسكرة وبعض من شملتهم الدراسة من األحباب 

من خالف شرطا  من هذه الشروط فقد انقطع عن شيخه ورفع اإلذن عنه في نيين على أنه التيجا
وال يعود إلى االتصال بالشيخ حتى يتوب ويجدد اإلذن ويصدق في التمسك بها وال شك أن  ،الحال

تكذيب العدل الصدوق في خبر جائز ال يجوز وأننا مأمورون شرعا  بمحبة الصالحين بل وسائر 
يذائهعدم سبهم شرعا  المسلمين و   .وانتقاصهم  موا 
  :طقوس الذكر و الورد /0-0
 لـِوْردُ ا  

الطريقة التيجانية عبارة عن عبارات مصوغة عن بعض األحاديث النبوية الشريفة وتذكر  ِوْردُ    
على انفراد، فبعد تالوة فاتحة الكتاب، يشرع في ذكر الورد ويقرأ صباحا  بعد الصبح مرة، و ومساء  بعد 

مرة واحدة، بعدها يذكر على  فاتحة الكتابملة ثم العصر مرة أخرى، وأركانه ثالثة بعد االستعاذة والبس
 :النحو التالي

، (مائة مرة)ثم الصالة على الني صلى اهلل عليه وسلم بأي صيغة  ،(مائة مرة)"  استغفر اهلل"

 . 3ويختم بالدعاء .2"إن اهلل ومالئكته يصلون على النيب يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما"ويختم باآلية 

 .4والبد من الترتيب في األوراد(. مائة مرة" )ال إله إال اهلل"ثم الكلمة المشرفة 
 ذكــرال:  

الذكر في المفهوم الواسع العام يشمل جميع األقوال واألفعال واألحوال التي يكون       
 كما أن الذكر على وجه الخصوص هو القرآن الكريم استنادا لآلية. مضمونها متعلق باهلل تعالى

سبحان "والذكر عدة أنواع منه ما هو ثناء على اهلل مثل . 5(( ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن ))الكريمة 
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، ومنه ما هو مناجاة "ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"ومنه ما هو دعاء " اهلل والحمد هلل واهلل أكبر
ة في الدنيا والصالة على النبي، وقد يكون بذكر أسماء اهلل الحسنى أو مثل الصالة ومنه ما للرعاي

 .بقراءة األوراد تقربا إلى اهلل بهذه األوراد
وكذلك . ألن العبد يمثل في حضرة اهلل سبحانه وتعالى" الحضرة"ويسمى الذكر الجماعي أيضا بـ 

م له الحضور مع اهلل عز وجل، ترجع التسمية إلى محاولة تخلص المريد من العالم الدنيوي حتى يت
ولذلك يفضل تسمية هذا الذكر باسم الحضرة، حيث كلمة ذكر يمكن أن تطلق على أشياء كثيرة كما 

 .  رأينا
وقد حضي الذكر كنمط من أنماط العبادة عند الصوفية بعناية فائقة، فالذكر لديهم ركن أساسي 

هذا الطريق وال يصل أحد إلى اهلل إال بدوام قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى، بل هو األساس في 
الذكر، فبداية الطريق تتمثل في تزكية النفس وتطهير القلب وهدف الطريق تحقيق الحب اإللهي 

فالذكر ضرورة ليس فقط في بداية الطريق .  1والوصول إلى المعرفة وكل ذلك ال يأتي إال بدوام الذكر
نما في جميع مراحله  .وا 

إذ أنه .  فين على أنه ليس للمريد دواء أسرع في جالء قلبه من مداومة الذكروقد أجمع المتصو 
 .ما سلك المريد في الطريق الصوفي مسلكا أصح وأوضح من الذكر

 .ذكر اللسان وذكر القلب: الذكر إلى قسمين" القشيري"وفي تراث الصوفية قسم اإلمام 
ا كان العبد ذاكرا بلسانه وقلبه فهو ذكر اللسان يصل به العبد إلى استدامة ذكر القلب، فإذ

الكامل في وصفه في حاله وسلوكه، وقيل عن ذكر القلب أنه سيف المريدين به يقاتلون أعداؤهم وبه 
 .                 2يدفعون اآلفات التي تقصدهم

للذكر ثمرات أو نتائج كثيرة، فهو يؤدي إلى االلتزام بالطاعات وتجنب المعاصي بل يسلم     
، إلى حضرة اهلل فيصبح الحق سمعه وبصره وكل قواه، األمر الذي (الشخص الذي يذكر اهلل)ذاكر ال

يؤدي إلى انبثاق العلم في نفسه ويصبح اتصاله باهلل قويا بعد ضعف آمنا بعد خوف، بل قد تبلغ 
 .   3قدراته حدودا تتجاوز قوانين الكون ومنطق العقل
ق الذكر أن يخلعوا عن أنفسهم إرادتهم المادية الحسية ويحاول أتباع الطرق الصوفية عن طري

حساسهم بأن كل شيء قد فني ولم يبق إال االسم اإللهي  . 4ليبقى لهم شعورهم وا 
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وقد أجمع المريدون الذين تناولهم البحث في مجتمع الدراسة أهمية الحضرة في الطريق الصوفي 
هميتها العظمى في ارتباطها بأسماء اهلل بكافة مراحله، فهي محور الطريق وأساس فيه، وتكمن أ

الحسنى وبكل ما يتصل به من تسبيح وتعظيم، إذ أن عظمة الشيء تكمن في ارتباطه بالعظيم، ومن 
 . هنا َعَظَم كل من تناولهم البحث من المريدين الحضرة بأنواعها المختلفة

عند هذه الحدود بل على  وقد تبين لنا من خالل استجواب المقدم واألحباب أن األمر ال يتوقف
المريد أن يتقيد أو يلتزم نفسيا وسلوكيا بجملة من االلتزامات أو الواجبات األساسية للدخول في الحضرة 
كالطهارة من الحدث األكبر والطهارة من الحدث األصغر، ويتفق جميعهم في أنه ال بد من وجود 

لق بالشعائر الخاصة بالذكر على أعضائها جماعة، وكثيرا ما تقتصر الجماعة الصوفية نشاطها المتع
دون غيرهم، وال تسمح بدخول أي من الغرباء، وقد يسمح لآلخرين بمشاهدة ما يحدث داخل حلقات 

وهذه الجماعة غالبا ما تمارس الشعائر داخل الزاوية التيجانية األم، أو في أحد فروعها، ولهذه . الذكر
ها التعليمات التي قد تكون مشجع للجماعة على االستمرار الجماعة شيخها الذي يقود الذكر ويصدر ل

ويحاول دائما أن يكون من التوافق الصوفي والحركي بين جميع أعضائها مما . في تأدية شعائر الذكر
يحافظ على جماعته، وقد تختلف المكانة االجتماعية ألعضاء هذه الجماعة ودرجة رقيهم في السلم 

ا قد تختلف مكانة التأثير الديني نفسه لشيخ هذه الجماعة، فقد يكون االجتماعي داخل الجماعة، كم
خليفة أو نائب الشيخ أو يكون شيخ هذه الطريقة نفسه وفي هذه الحالة يتضاعف حماس األعضاء 

 . عند تأديتهم لهذه الشعائر
تتمثل في في منطقة بسكرة  -اإلخوان التيجانيين-بينت الدراسة أن للذكر أوقاتا  معينة لدى      

وهناك الورد األسبوعي الذي يقرأ بعد صالة الجمعة . قراءة الورد اليومي، أي ورد الصباح وورد المساء

. 1﴾واذكر ربك كثريا وسبح بالعشي واإلبكار ﴿: واستندوا في هذا التوقيت إلى قوله تعالى في اآلية الكريمة

من صلى الفجر :)ملسو هيلع هللا ىلص وقوله. 2﴾العشى يريدون وجههواصرب نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة و﴿: وقوله تعالى

في جماعة ثم قعد يذكر اهلل حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة، 
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واستند من تناولهم البحث إلى هذه اآليات واألحاديث لتمسكهم بحضرتي الصباح والمساء . 1"تامة
 .وذلك داخل الزاوية يوميا

بأية صيغة  ملسو هيلع هللا ىلصثم الصالة على النبي  (.مائة مرة) أْسَتْغِفُر اهلل  :صباحا  ومساء  وهويقرُأ  لـِوْرد  ا
ع الثناء على رسول ، قراءة صالة الفاتح لما فيها من جوامالطريقة ومما حض عليه شيخ  (.مائة مرة)

 .، والبد من الترتيب في األوراد(مائة مرة) "ال إلَه إاّل اهلل" الكلمة المشرفة   ثم  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم
: ورد المساء، و بعد صالة الصبح الصحيحة إلى الزوال :ورد الصباح ، فنجد أناألداءأما عن أوقات 

للمريد أن يقضي ذلك إن كان منشغال أو لعذر ما ويمكن . بعد صالة العصر الصحيحة إلى العشاء
بعد صالة العشاء : ورد المساءأما  من الزوال إلى الغروب: ورد الصباحل: ووقت القضاء يكون بالنسبة

ن االستغفار، ينتج عنه محو الذنوب وهذا كله وحسب مريدي الطريقة نابع من منطلق أ .إلى الفجر
  .لمة واألدران عن القلبكون قد زالت الظتبفضل اهلل، وبذلك 

حيث  هـومعرفة حق ملسو هيلع هللا ىلصتحقق بمحبته من باب كمال اإليمان ي ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النبي وأن 

َوَلْو ﴿: قال تعالى .(ال ُيْؤِمُن أحُدُكم حتى أُكوَن أحبَّ إليه ِمْن واِلِدِه وَوَلِدِه والناِس أْجَمعين): ملسو هيلع هللا ىلص يقول

وليس أنفع للمرء من التذلل  .2﴾َفاْسَتْغَفُروا اللََّه َواْسَتْغَفَر َلُهُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اللََّه َتوَّاًبا َرِحيًما  َأنَُّهْم ِإْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َجاُءوَك

تباعوبعد التحلية باالستغفار،  .أعظم وسيلة إلى اهلل تبارك وتعالى ملسو هيلع هللا ىلص وحب النبي. واالفتقار هلل  وا 
  .ول إلى حضرة مواله عز وجلصلح العبد للدخملسو هيلع هللا ىلص الدليل والنور الهادي، 

يحرص األحباب التيجانيين على الذكر وقراءة الورد األسبوعي أي بعد صالة الجمعة فذلك     
واستنادا لقوله . يرجع العتبارهم يوم الجمعة بمثابة ختام لألسبوع الذي يفضل ختامه على ذكر اهلل 

وفيما يلي   .3﴾ن فضل اهلل واذكروا اهلل كثريا لعلكم تفلحونفإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا م ﴿: تعالى

ساعة ( اَل إلَه إاّل اهلل)ذكر الكلمة المشرفة  :وهي كما يلي ة التيجانيةطريقالاألوراد الالزمة في نستعرض 

ن من فإن لم يتمك. وال يشترط التقيد فيها بعدد. من يوم الجمعةأو أكثر، متصلة بغروب الشمس، بعد صالة العصر 
قت األداء بعد وعن وقت أدائها قال محدثونا أن و . الذكر ساعة ذكرها من ألف إلى ألف وستمائة
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سواء  البد من اتصال الذكر بالغروبوعن وقت قضائها قال محدثونا أنه  .صالة العصر إلى الغروب
َف ت ْعَرض  على الحق سبحانه في كل أسبو  .ذكر بعدد أو بغير عدد ح  فيكون آخر . عفقد ورد أن الصُّ

    .ال إله إال اهلل: وأولها. ال إله إال اهلل: صحيفته
قد ترك شيخنا رضي اهلل عنه، أصحابه المالزمين له في فاس يقول بعض األحباب  ل     

فإن شغله مانع عن االتصال بالغروب، قرأ من ألف إلى ألف وستمائة، بعد . ونواحيها، على ذلك
رخص الشيخ رضي اهلل عنه، ألصحابه بالصحراء، في ذكر الهيللة وقد  .صالة العصر ومضى لشغله

  .بعد صالة العصر. ال أقل فصاعدا  . ألفا   عدد   يوم الجمعة
 هذه هي األذكار: " ويختم  بعض اإلخوان الذين قابلناهم  حديثهم في هذا الشأن بالقول 

ففي كتب   ائطها وآدابها وفضائلهاأما أوقاتها وشر . جانيةيلالزمة، لمن تمسك بالطريقة األحمدية التا
أنكم والبد قد اطلعتم بحكم : وقد يستطرد الشيخ قائال "بغية المستفيد"، و"جواهر المعاني"كـ الطريقة، 

بحثكم عن بعض ما نسب للشيخ أحمد التيجاني وطريقته من أقاويل فان شيخنا وطريقته ونحن من 
تفضيل صالة الفاتح، على القرآن، أو ومنها  ليه كذباما ينسب إومما قاله أيضا أن كثيرا م. ذلك براء

والمعروف في الطريقة، أنها من اإللهام . ون منههو وأهل طريقته يْبرأ  وأنه أنها من وحي النبوة، 
 .الجائز لألولياء

على الصحابة أو أنهم يستمدون منه،  -الشيخ أحمد التيجاني –ومن زعم، أن أحدا يفضله 
ومن نسب .  عليه وسلم، كتم شيئا  مما أ مر بتبليغه، فكل هذا كذب عليهأو أن الرسول صلى اهلل

ال وصول إلى اهلل إال بها وعلى . إليه هذا القول، فهو قول مردود والبداية والنهاية هي الشريعة
 .ا أساسها، ومن خالف الشريعة، وزعم أنه واصل، فما وصلو 

إلخوان بعضهم وتكون بالمعانقة بين أما عن وصف الحضرة فقد الحظنا أنها تبدأ بتحية ا
اإلخوان، وهذه التحية ملؤها المحبة والتواضع والذل والتماس البركة والخير، فالعناق بهذا الشكل 

 .يزيل مشاعر الحقد والكراهية
ويتخذ نظام الحضرة شكل دائرة مع مراعاة  الجلوسوبعدها يتخذ كل واحد مكانه وتكون ب

وفي حالة وجود زائر أو ضيف . استقبال القبلةلبعض مع ضرورة جلوس الجماعة بجوار بعضهم ا
وتبدأ الحضرة بقراءة الوظيفة لتعدد معانيها . لدي الشيخ يراعى جلوسه بجواره أو على يمينه وهكذا 

واختالف دعواتها وما فيها من تعوذ باهلل وتبرى الذاكر من حوله وقوته ورجوعه إلى حول اهلل 
الى وطلب رحمته وتفويض األمر وتسليمه إلى مواله، مع إثبات الكمال له وقوته، واالكتفاء به تع

 .  واإلقرار بذلك



ومن ثمة فمنهج الذكر في الحضرة وسيلة هامة لتزكية النفس وتطهير القلب بالتخلص من 
. كافة الشواغل الدنيوية وجميع األغيار ونقائص النفس وبه يمتلئ القلب باألنوار واإلشراقات اإللهية

الحضرة بال شك عمل جماعي تقسم فيه أدوار أهمها بالطبع دور الشيخ أو الخليفة الذي عليه و 
 .   ضبط الحضرة، ثم وجود مقدم أول ومقدم ثان وهما يقومان بمهام الشيخ في غيابه

وأظهرت الدراسة الميدانية  أن شعائر الذكر تعتبر من وجهة نظرنا نوعا من الممارسات       
ولكي يتم (. اهلل)، وبين الطبيعة القدسية (اإلنسان)بها التقريب بين الطبيعة البشرية  الخاصة ي قصد

هذا التقريب ال بد من تطهير النفس من أدران البدن واالرتقاء بها في مدارج قدسية خاصة حتى 
يصل المريد إلى مرحلة المحو واالندماج في الذات اإللهية وهذه المرحلة قمة ما تهدف إليه 

اعة الصوفية فعندما يصل المريد عن طريق تأدية هذه الشعائر وممارستها إلى اإلتحاد بالذات الجم
وبعد أن يصل إلى هذه المرتبة يكون . اإللهية يكون قد ابتعد عن الماديات وأصبح روحا خالصا

قادرا على أن يعرف ما لم يستطع أن يعرفه اآلخرون بوسائلهم الخاصة، سواء كانت هذه الوسائل 
 .  تجريبية عملية  أو عقلية

فالذكر . المالحظ أن اإلخوان أثناء حلقة الذكر، جميعهم يرددون وكأنهم رجل واحد     
فالحضرة تساعد على الشعور بالمساواة وبالتكامل وتنمي التكافل . الجماعي قوة وترابط ووحدة

جماعة بإيجاد روح من االجتماعي وتوطيد أواصر المحبة والتواد وتوثق الرباط الروحي بين ال
التعاون والتآلف والترابط بين الذاكرين بغض النظر عن أحوالهم المادية واالجتماعية والنفسية أو 

 .  فوارق السن والمكانة االجتماعية
كما أجمع غالبية من شملهم البحث على أن للذكر الجماعي أو الحضرة فوائد أو آثار نفسية 

ح ووسيلة لتهدئة النفس وبث الطمأنينة وتجديد الحال لدى المريد وجسدية، إذ اعتبروها غذاء للرو 
لتقويته من حين آلخر عن طريق الغذاء الروحي الذي ال غنى باإلضافة إلى حاالت الصداع وضيق 

، وآالم البطن واألسنان ، فالحضرة للمريد من أهم وسائل الوقاية من األمراض (الربو)التنفس 
 .    النفسية والبدنية

كما أن . أكد لنا الكثير من األحباب أن الذكر هو وسيلة من وسائل الوصول إلى معرفة اهلل كما

ذا كانت الكلمة . الكثير منهم يشعرون بالراحة النفسية بعد القيام بهذه الممارسة هي الرمز ( اهلل)وا 

القوى فوق  السائد في الذكر، فإن الغرض منها هو إشباع النفس بهذا االسم اإللهي واإلحساس بأنه
 . عباده، وأنه الذي يعطي ويهب ويجب تنفيذ أوامره وطاعته



، فقدسية الذكر مرتبطة (اهلل)وال يبلغ الذكر درجة من القدسية إال عن طريق الكلمة المقدسة 

ال أصبح مجرد حركات ال معنى لها، ويرجع الوصول إلى درجة االنفعال  بقدسية اسم الذات اإللهية وا 
وهذه الطاقة ناتجة عن قوة " سابير. إ"على حد تعبير  1ر إلى تكثيف الطاقة اإلنسانيةالشديدة في الذك

ويساعد على هذه الحالة اإليقاع الخاص المستخدم الكلمة، وبالطريقة التي يظهر بها عظمة اهلل وسموه 
 .        في الذكر

حتى يكون المريد  وقد أكد لنا بعض األحباب أنه على المريد أن يلتزم ببعض السلوكات أيضا
شروط الدخول في الورد مستقيما على منهج الطريقة التيجانية، أو ما يسمى عند أصحاب الطريقة ب

أن تنظر إلى من عنده إذن صحيح في تلقين األوراد وتكون خاليا منسلخا عن أوراد : ، ومنهااألحمدي
ى سائر األمور الشرعية علما  علغير شيخك، ألن اهلل لم يجعل لك من قلبين في جوف واحد المحافظة 

وعمال من ذلك المحافظة على الصلوات الخمس وفي أوقاتها ومع الجماعة ما أمكن، مع استكمال 
إلنفراد بهذه الطريقة طول الحياة وأنه كذلك على المريد ا، ودوام الخشوع فيها وهيأتهاشروطها وأركانها 

من انقطع  هأن شكها ليتفرغ للقيام بشؤونها، وال لغيرها وترك ما عدا ا  فال يجمع معها طريقة أو ورد
  -.لشيء أحسنه

االعتقاد في الشيخ رضي اهلل عنه وتصديقه في جميع أقواله، فإنها مطابقة للكتاب والسنة وكذلك 
جميع األولياء رضي اهلل عنهم والمرتاب الذي ال ينتقد وال يعتقد فهذا غايته أن يسلم من تكذيب 

كون مريدا  فإن الوصلة الروحية منوطة بطرح الشك وقبول خبر العدل الصدوق الصادقين ولكنه ال ي
  . وأن تستديم محبة الشيخ وخليفته إلى الممات .فيما هو ممكن جائز وعليه قامت الشريعة

يقول .         وفي سؤالنا عن المريد الذي يتهاون أو يقلل من قيمة شرط من هذه الشروط
وقد أظهرت . ن هذه الشروط فليرجع عن المخالفة فورا  وليتب إلى اهللمن خالف شرطا  م: " الشيخ

اأَلوَراُد الالزَمة في الطريقة الدراسة أن الشيخ ُيطلع المريد حديث العهد بما يعرف عند التيجانيين ب
سيدي أحمد "هذه هي األوراد الالزمة في طريقة شيخنا ، وقد قال لنا الشيخ عند لقائنا به، جانيةيالت
ح والمساء، ووظيفة اليوم، وهيللة يوم ورد الصبا) بالترتيب     رضي اهلل عنه، وتتضمن  "جانييتال

، وعلى المريد أن يحفظها ويلتزم بأوقاتها ليتم له االنتماء واعتباره من اإلخوان أو مريدا (الجمعة
 . لطريقتنا
 (الوظيفـة) الذكر اليومي 
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أبو : ظرأن. الواحدة أكثر من ورد لردده يف الذكرقريقة صوفية أورادها كما جيوز أن لكون للطريقة لقريقة الصوفية ولكل املؤسس ل شيخالهو نوع من الدعاء يضعه  لوردا( 
 .   لغنيمي التفتازاين، مرج  ساب،الوفا ا
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http://tidjania.fr/attachments/article/474/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%80%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D9%80%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%A9%202.pdf


تتم بعد الصالة المفروضة أو بعد صالة كل عصر حسب اختيار المريد وحسب ظروف عمله   
في وقتها يمكن أن يؤديها في وقت آخر، والفضل أن تقرأ في الوقتين وتشترط أن تذكر ومن لم يؤدها 

 :وتتضمن القيام بما يلي. 1في مكان طاهر جماعيا أو فرديا
ثالثون مرة، ثم صالة الفاتح  "استغفر اهلل العظيم، ال اله إال اهلل الحي القيوم"قراءة فاتحة الكتاب، ثم 

ٍد الفاتِِح لَِما أُْغلِقَ : ))كالتالي وهي(. خمسين مرة)لما أغلق  و الخاتِِم لَِما      للَُّهمَّ َصلِّ َعلى َسيِِّدنَا ُمَحمَّ

 (( َسبََق نَاِصِر الَحقِّ بَالَحقَّ و الَهاِدي إلى ِصَراِطَك الُمْستَقِيِم و َعلَى آلِِه َحقَّ قَْدِرِه و ِمْقَداِرِه الَعِظيمِ 

بَّانِيَِة  :))الكريم كاآلتيوجوهرة الكمال وهي مدح للرسول  ْحَمِة الرَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعلَى َعْيِن الرَّ

نَِة اآْلدَ  ِمي َصاِحِب اْلَحقِّ َواْليَاقُوتَِة اْلُمتََحقِّقَِة اْلَحائِطَِة بَِمْرَكِز اْلفُُهوِم واْلَمَعانِي، َونُوِر اأْلَْكَواِن اْلُمتََكوِّ

بَّانِي اْلبَْرِق ا ٍض ِمَن اْلبُُحوِر َواأْلََوانِي، َونُوِرَك اْلالَِّمِع اْلذَّ الرَّ ي أْلَْسطَِع بُِمُزوِن اأْلَْربَاِح اْلَمالِئِِة لُِكلِّ ُمتََعرِّ

ِمْنَها ُعُروُش ى َمََلَْت بِِه َكْونََك اْلَحائِِط بِأَْمِكنَِة اْلَمَكانَي، اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعلَى َعْيِن اْلَحقِّ الَّتِي تَتََجلَّ 

اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعلَى طَْلَعِة اْلَحقِّ بَاْلَحقِّ اْلَكْنِز . َعْيِن اْلِمَعاِرِف اأْلَْقَوِم ِصَراِطَك التَّامِّ اأْلَْسقَمِ . اْلَحقَائِقِ 

فُنَا بَِها إِيَّاهُ َصلَّى هللاُ عَ . إِفَاَضتَِك ِمْنَك إِلَْيَك إَِحاطَِة النُّوِر اْلُمطَْلَسمِ . اأْلَْعظَمِ    ((.لَْيِه َوَعلَى آلِِه، َصالَةً تَُعرِّ

 .2(اثني عشرة مرة )

يا أيها الذين آمنوا " ، كصالة الفاتح أو قول(عشرون مرة)ومن لم يحفظها يأتي بالبديل فيردد 

  . 3"صلوا عليه وسلموا تسليما

 :ومن شروط قراءة جوهرة الكمال عندهم
 .هارة المائية دون الترابيةأنها ال تقرأ إال بالط -
 . ضرورة طهارة المكان والفراش -
 (الهيللـــة) ذكر الجمعة 

من األوراد الالزمة في الطريقة الهيللة وتذكر مرة في األسبوع من يوم كل جمعة وهي     
ساعة أو أكثر، متصلة بغروب الشمس بعد صالة العصر يوم الجمعة،  "ال إله إال اهلل": قول: كالتالي

ال يشترط التقيد بعدد، فإن لم يتمكن من الذكر ساعة، ذكرها من ألف إلى ألف وستمائة، وال بد من و 
اتصال الذكر بالغروب، سواء  بعدد أو بغير عدد، فقد ورد أن الصحف تعرض على الحق سبحانه 

 . وأولها ال إله إال اهلل" ال إله إال اهلل"وتعالى في كل أسبوع، فيكون آخر الصحيفة 
 . 1من فاته ذكر الهيللة فقد فاته خير كثير" أحمد التيجاني"ث يقول في شأنها الشيخ حي
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 ويمكن تقسيم األوراد إلى الزمة واختيارية
 .جوهرة الكمال/ قراءة صالة الفاتح لما أغلق  : الاَلزمـة

 : وهي كثيرة جدا نذكر منها: االختيارية
 .الصالة الغيبية/ ياقوتة الحقائق 

 .دعاء في قوت القلوب/ المسبعات العشرة / ضراستغفار الخ
 شروط صحة األوراد 

 النية  -
 طهارة الجسد بالماء أو بالتيمم، إلى جانب الثوب والمكان -

 .ستر العورة وعدم الكالم إال للضرورة -

 .تؤدى وقوفا، أي ال يكون الجلوس في الوظيفة إال بعذر مقبول -

: أو من يقوم مقامه قال مؤلف بغية المستفيدويشترط فيها جميعا اإلذن الخاص من الشيخ،  -

َيا َأيَُّها الَِّذيَن : ))إن حقيقة هذه األوراد عقود وعهود أخذها اهلل على عباده بواسطة المشايخ  قال تعالى)

ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا :))وقال تعالى. 3((وَنَكُبَر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َأْن َتُقوُلوا َما َلا َتْفَعُل:))وقال تعالى 2((آَمُنوْا َأْوُفوْا ِباْلُعُقوِد

وهذه اآليات الثالث هي أصول األوراد من زمان النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى . 4(( َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه

 .   5يومنا هذا
كما أنها تدرج  وتجدر اإلشارة إلى أن الطريقة التيجانية ال تجبر المريد على الخلوة واإلنكار، 

أورادها خارج إطار أوقات العمل حيث يقوم الشيخ بتلقينها لمن يطلبها وفي حالة غياب الشيخ يتكفل 
 .بهذه المهمة أناس مخصصون

إلى  0311تبين للباحث من خالل المقابالت التي أجراها في الفترة الممتدة بين شهر ماي      
االنتماء لطريقة صوفية معينة يتطلب لتيجانيين أن ، مع بعض األحباب ا0310شهر أفريل من سنة 

القيام ومن ثم االلتزام بممارسات صوفية معينة يكررها المريد على الدوام في حياته اليومية وهي بمثابة 
عتقد أو المريد، لذلك اهتم الحافظ لهذه الطريقة من الزوال وعلى ذلك فهذه الممارسات تقوى باطن المُ 

هي التعبير  -كما سبق –والشعائر . ت أو الشعائر التي تحدد شروط االنتماءالمتصوفة بالممارسا
الرمزي عن المشاعر واالتجاهات والقيم والمعتقدات عن طريق أفعال وممارسات منظمة تعمل على 
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تنمية المعتقد نفسه، كما تمد المشتركين فيها ببعض أساليب ووسائل الضبط، حيث أنها تحدد طبيعة 
خرين وبالعالم المحيط بهم، ورغبة في تقصي أهم الشعائر أو الممارسات التي يقوم بها عالقاتهم باآل

أفراد الطريقة التيجانية لتحديد االنتماء لطريقتهم ومعرفة السلوكات التي يتوجب على المريدين االلتزام 
 . بها

ن يجهد نفسه يرى الشيخ صالح الدين عمران مقدم الطريقة التجانية في بسكرة أنه على المرء أ
للخالص مما اقترفت يداه من الذنوب بعد التوبة الصادقة إلى مواله، ثم ليعمل على تهذيب نفسه 
الشيطانية وكسر شهواته البهيمية بأن يلقي زمام نفسه إلى شيخ الطريقة التيجانية فإنها نعم العضة 

راءة أورادها التي توقُظ أولي الموصلة إلى الحضرة الربانية، وما عليه سوى معرفة شروطها واآلداب وق
ن الشروط  األلباب، ثم لينظر في نفسه الجموحة بعد ذلك فانه يلقيها  في حضرة عز مالك المماليك وا 

 . هينة على من وفقه اهلل ثم أن قراءة األوراد سهلة على من اصطفاه مواله
زا حتى يصح شروط الدخول في طريقتنا هي أن تكون مسلما ممي: "يقول الشيخ عمران أيضا

، وأن تستأذن والديك مع الرضي قبل 1أخذك األوراد، حيث أنها من صنع سيد العباد، رسول اهلل
 " . الدخول ألن ذلك من أسباب الوصول وأن تنظر إلى من عنده إذن صحيح في تلقين األوراد

همة تماشيا مع متطلبات الدراسة سوف نركز اهتمامنا على ثالث ممارسات نعتقد أنها م     
ونتتبعها من خالل المالحظة والمالحظة بالمعايشة كما نجري مقابالت مختلفة مع من يشكلون ممثلين 

إعطاء العهد تلقين األوراد حضور مجالس : وهي على التوالي. عن الطريقة التيجانية في بسكرة 
 .الذكر، المشاركة في جميع االحتفاالت التي تقيمها الطريقة

رد تسجيل لما هو واقع من ممارسات بل سوف نعمل على أن نقدم غير أننا لن نقوم بمج
التفسيرات التي يقدمها أفراد الطريقة موضوع الدراسة لسلوكاتهم الشعائرية بغرض فهم معناها عندهم 
ومدى أهميتها لهم في الطريق الصوفي ومعناها االجتماعي بالنسبة لهم قبل تقديم تفسيراتنا وتأويالتنا 

 . ير شك بمفاهيمنا وتصوراتنا المستمدة من واقع حياة المجتمع الذي توجد فيهالتي تتأثر بغ
تماشيا مع متطلبات الدراسة الميدانية سوف نستعرض بعض المقابالت التي أجريناها مع     

بعض أفراد الطريقة سنتناول فيها حاالت توضح بشكل أكثر طريقة االنتماء وشروطها، وأهم شعائر 
 . ية في منطقة بسكرةالطريقة التيجان

 الحالة األولى
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يف قصر بومسغون بالبيض،   ال مناما التيجاين عن الرسول مباشرة يقظة أمحدالقريقة التيجانية نقال عن شيخهم ، أن القريقة وما فيها من أوراد، أخذها الشيخ  يعتقد مريدو( 
 .كما سب، وذكرنا



وهو رجل في الخمسين من العمر يعمل موظف ( عبد اإلله . تماسيني)يرى صاحب الحالة 
إداري بالبلدية، يقول أنه اقتنع بتعاليم هذه الطريقة وأخذ اإلذن أو العهد من خليفة شيخ الطريقة بزاوية 

يأتي نتيجة انشراح القلب وشرب شربة الشيخ، يرى أن الجذب لهذه الطريقة ( ورقلة/ تقرت)تماسين 
ويضيف أن االنجذاب ال يعني االتحاد مع اهلل كما يقول المتصوفة القدامى ألن اهلل ال يتشابه مع 

حيث أن اإلنسان إذا ما استقام وصلح يمكن أن . اإلنسان في صفاته، حيث أن صفاته فاقت كل شيء
وأنه يعتقد في أن الشيخ احمد التيجاني ولي . شيئا نورانيتهيكون عبدا ربانيا، من حيث أن اهلل يمنحه 

ويضيف أن األولياء . 1(ِ( أَلا ِإنََّ َأْوِلَياَء اللََّـِه َلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزُنوَن: ))من أولياء اهلل واستشهد بقوله  تعالى

لى الطريقة الصوفية يعود هم بمثابة الرسل الذين فضل اهلل بعضهم على بعض، وأن االنضمام إ
بالدرجة األولى إلى حب اهلل ورسوله ، ويضيف أنه ليست هناك شروط أخرى لالنضمام، أو أخذ العهد 
عدا حب اهلل والرسول ويشير صاحب الحالة، إلى العضو الجديد حينما يلتحق بالطريقة، يعلم طريقة 

ويقول أن أي شخص . رر له أخذ اإلجازة بعدقراءة األوراد، التي بدأ بها إلى أن يشتد عوده ويقوى ويق
جديد يريد أن يدخل للطريقة الزم يأخذ العهد من عند الشيخ خليفة سيدنا أو من مقدم الطريقة في 

يجلس أمام  –الزوايا الفرعية األخرى، ويصف صاحب الحالة طريقة أخذ العهد، فيرى أن الشخص 
ة يقرأ الفاتحة ويده في يد الشيخ ويعاهد على ذكر المجاز له إعطاء العهد أو الشيخ وكأنه في الصال

اهلل ما استطاع وأن يبتعد عن المحرمات وأال يدخل في جوفه أي شيء حرام وأن يلتزم بأركان االسالم 
 .ثم يصلون على النبي عليه الصالة والسالم

من يوضح صاحب الحالة أن األوراد التي تعطى للمريد من األفضل أن تتم على اليد، لكن 
ويرى أن ذكر األوراد على المسبحة أفضل من . األفضل أن تتم على مسبحة حتى يسهل حساب العدد

استخدام اليد في التسبيح، ألن المريد في ذلك يستطيع أن يستكمل العدد المطلوب منه بطريقة 
 أنهم يقيمون دائما حلقات الذكر أو ما –يرى صاحب هذه الحالة  –وعن طريقة الذكر . محسوبة
يفصح صاحب هذه الحالة أن الذكر يكون بعد . وتقام الحضرة في الزاوية التيجانية". الحضرة"يسمونه 

صالة العشاء، حيث تتم في هذه الطريقة بالجلوس على شكل دائرة، وتبدأ الحضرة دائما بتالوة بعض 
وراد مع نوع من التمايل ثم تبدأ بترديد ال اله إال اهلل ثم تتم قراءة األ. آيات القرآن، مثلما تنتهي به

يقول صاحب هذه الحالة . والحركة وهو ما يطلق عليه باالنجذاب، وتنتهي بالدعاء للشيخ وللمسلمين
ويذكر أن ". مريد"أن الواحد عندما يدخل إلى الطريقة يصبح مريد صغير أو مستجد وبعد مدة يصبح 

فهي ليست حكرا على فئة معينة . معطريقتهم تضم بين جنباتها جميع الفئات االجتماعية في المجت
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فعندنا الفقراء واألغنياء وذوي التعليم العالي والمتوسط ويشتغلون في التجارة والتعليم ومختلف الوظائف 
 .الحكومية المختلفة

على الرغم من أن بعض أعضاء الطريقة يحضون بمكانة عالية في حياتهم : ويضيف قائال
يحضون بمثلها، ألن الحصول على درجة داخل الطريقة تتوقف على المدنية، فإنهم داخل الطريقة ال 

االجتهاد في عملية الذكر واإلخالص للشيخ وخدمة طريقته على الرغم من تباين الوظائف وتدرجها 
، في نظرية المجال أو الحقل، "الرأسمال الرمزي"بـ " بيار بورديو"خارج إطار الطريقة، وهو ما سماه 

 . كما سبق وأن ذكرنا
ويرى صاحب هذه الحالة أن السبب في إقامة هذه الحضروات يعود إلى مجموعة من األسباب 

: ثالثا. جمع ولم شمل األحباب: ثانيا. التذكير باهلل وبفضله وكرامه: التي يمكن إجمالها في، أوال
 .  مساعدة الجهالء في الدخول في الطاعة والبعد عن المعصية

 .   ء سواء بطريقة عينية أو ماديةتقديم المساعدة للفقرا: رابعا
في سؤالنا عن االحتفاالت التي تقام بمناسبات معينة، يتأسف صاحب الحالة على طريقة 

فهو يرى أنها كانت تقام على مدار عدة أسابيع أما اليوم فال . االحتفال التي كانت تقام في الماضي
وهي في تصوره ال . فهي مجرد تحضيرات فقط تتم إال في يوم واحد، وتسمى الليلة الكبرى أما ما قبلها

تختلف كثيرا عما وصفه بالحضرة أو الذكر إال في عملية دعوة الفقراء لمشاركتهم االحتفاالت وتناول 
إن اختصار عملية االحتفاالت إلى الحد الذي وصفه، يعود في تصوره إلى . الطعام وتوزيع الحلوى

 . فضال عن انشغال الناس بالمعايش أكثر من انشغالهم بالدينانتشار األفكار المعادية للطرق الصوفية 
 :ثانيةالحالة ال

، وهو رجل في األربعين من العمر يعمل معلم (محمد البشير . هميلة)يرى صاحب هذه الحالة 
في مدرسة ابتدائية أخذ العهد من نائب الشيخ أو مقدم الطريقة بزاوية بسكرة منذ كان في الخامس 

مره وألن أباه كان من مريدي الطريقة ومحبي الشيخ ولذلك فقد تلقى تربية دينية على والعشرين من ع
مبادئ الطريقة  وشارك منذ طفولته في احتفاالت الطريقة، مما شجعه على أن ال يشذ عن النهج الذي 

يرى  حول كيفية أخذ العهد في الطريقة التيجانية،. سلكه أبوه وهو أن يكون مريدا للطريقة التيجانية
صاحب هذه الحالة أنه من الضروري أن يتوافر شيخ إلعطاء العهد، ألن الشيخ في تصوره ما هو إال 
قائد ويتم أخذ العهد في حالة الجلوس، حيث تتعانق األيدي، ثم يتم قراءة الفاتحة واالستغفار ثم يبدأ في 

وعدم الرجوع إلى المعاصي القول بالتعهد بطاعة اهلل ورسوله والعمل بالكتاب والسنة واالستغفار 
ويذكر محدثنا أن العهد يكون بين الشيخ والعضو الجديد على طاعة اهلل )...( واالجتهاد في الطريقة 



ورسوله وفي الوقت نفسه شهادة من العبد بربوبية اهلل وبنبوة محمد صلى اهلل عليه وسلم ووالية الشيخ 
 .يقة التيجانية هي أشرف الطرق الصوفيةفضال عن االعتراف بأن الطر . القطب أحمد التيجاني

ويضيف صاحب الحالة، أن أهم ما يميز أفراد هذه الطريقة عن غيرها من الطرق الصوفية أن 
هناك اهتماما بحالة الفقراء واأليتام واألرامل، فهم يتكافلون اجتماعيا معهم إذ يقدمون لهم بعض 

 .عاماحتياجاتهم من الكساء والمال والطعام على مدار ال
 :ثالثةالحالة ال

وهو رجل في األربعين من العمر يعمل ( مقراني عبد اهلل) يقرر صاحب هذه الحالة      
كمستشار تربوي في مؤسسة تعليمية بمدينة بسكرة وهو من مواليد قرية  قمار بوالية واد سوف وهي 

لته عندما كان في الخامسة مدينة تضم إحدى زوايا الطريقة التيجانية، وقد انتقل إلى بسكرة رفقة عائ
عشر من العمر، ويؤكد صاحب الحالة أن أبوه من مريدي الطريقة التيجانية وأخذ العهد على يد شيخ 

 .الزاوية في مسقط رأسه قمار
يطلق صاحب الحالة على الصوفية بالطرق الصوفية اإلسالمية باعتبار أنهم أخذوا من النبي 

ا أثره، وأن تعدد نسبتها إلى أصحابها مثل القادرية والشاذلية صلى اهلل عليه وسلم واتبعوا واقتفو 
والرحمانية، فهي تدل على أن هؤالء جميعا اجتهدوا في اهلل وفارقوا متع الدنيا وزهدوا فيها وصفوا 

 .بقلوبهم إلى اهلل تعالى
افة صاحب الحالة أن الطريقة التيجانية تقوم على االهتمام بأمور العقيدة والحديث إض: يقول

إلى التركيز على الذكر داخل الزاوية وهم في ذلك يسعون إلى جذب عدد كبير من الشباب الذين 
 .يبتعدون عن صحيح الدين، ويقضون معظم أوقاتهم في اللهو

يقول محدثنا أن طريقتنا هذه دائما ما تلتزم بإقامة حلقات الذكر التي تبدأ بتالوة القرآن  ثم قول 
الذكر يتم داخل مجال الزاوية فانه يمنع مصاحبة أية أداة أخرى مثل الطبلة أو  ال إله إال اهلل، وألن

 .المزمار ويقود في الغالب حلقة الذكر المقدمة أو نائبه، وبعد االنتهاء من ترديد اسم اهلل
ويوضح صاحب هذه الحالة أن الحضرة دائما ما تكون في سورة دائرة، مع التزام األدب وأن ال 

إال للضرورة القصوى بعد االستئذان من الشيخ، ألن ذلك دليل على اإليمان الحقيقي  نغادر الحضرة
 .  واألدب مع اهلل ومع الشيخ

... ويضيف محدثنا أنه أثناء الحضرة أو الذكر تكون الزاوية مضاءة، وال نهتم بإطفاء األنوار
خيلون أنهم موتى ودفنوا وليس مثل بعض الطرق التي تطفأ األنوار وتغلق النوافذ وكأنهم في قبر أو يت

 .لهم إال عملهم



أما عن طريقة أخذ العهد، فيذهب صاحب هذه الحالة، إلى أنه إذا دخل أحد األعضاء الجدد 
وهذا التأهيل هو بمثابة تدريب على . في الطريقة فيعتبر تلميذا أو مريدا حديثا، وال بد من تأهيله

. كن قبل التدريب البد أن يعاهد اهلل على الطاعة والهدايةول. الطاعة وااللتزام بقواعد الدين الصحيح

َيُد اللَِّه َفْوَق َأْيِديِهْم  ِإنَّ الَِّذيَن ُيَباِيُعوَنَك ِإنََّما ُيَباِيُعوَن اللََّه: ))وفي هذا الشأن نبدأ  بالقرآن الكريم ، مثل قوله تعالى

. ، ثم نقرأ الفاتحة ونذكر اهلل1((..ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه اللََّه َفَسُيْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما ََٰ ْن َأْوَفىَنْفِسِه َوَم ََٰ َفَمْن َنَكَث َفِإنََّما َيْنُكُث َعَلى

 .ويكون بذلك قد أخذ العهد، وأصبح عضوا جديدا في الطريقة
وعن سؤالنا حول مسألة ترقي المريد في سلم الطريقة يقول محدثنا إن الترقي في الطريقة يتوقف 

فبعد قراءة وحفظ جميع األوراد والمواظبة عليها، يمكن للمريد أن يتدرج إلى ما يسمى . جتهادعلى اال
بدرجة السالك، ثم النقيب الذي ينوب عن الشيخ في إدارة زاوية فرعية، ثم تأتي مرتبة نائب الخليفة، ثم 

 .د العضوتأتي درجة الخليفة، وتتوقف عملية الترقية في الطريقة على تقدير الشيخ الجتها
 :رابعـةالحالة ال

، أخبرنا أنه  ينحدر من عائلة مارست (عبد الحليم.مضوي)صاحب هذه الحالة هو السيد 
وهو كهل في الخمسين من العمر ويعمل كممرض في القطاع الصحي بمدينة . التصوف الطرقي

لصوفية تورث بسكرة، سألناه عن قيادة الطريقة هل تقوم على التوريث، أي عموما نجد أن الطرق ا
لألبناء أو األخوة، فهل هذا موجود في الطريقة التيجانية، رد قائال أن سيدنا الشيخ أحمد التيجاني نهانا 

دون أبنائه وهو مبدأ راسخ لديه أن  "الشيخ التماسيني"عن ذلك بدليل أنه أوصى بقيادة الطريقة إلى 
 .القيادة ال تأتي بالوراثة بل بالعمل واالجتهاد

ل عن كثرة المريدين وانتشار الطريقة التيجانية في الجزائر وخارجها يقول أن التمتع وفي سؤا
باالستقرار في السلوك والفكر، وكذلك عدم االنغماس في الحياة االجتماعية بشكلها المادي يعد السبب 

ف صاحب ، على الطريقة التيجانية، يضيتالحقيقي في تزايد إقبال الفئات االجتماعية من ذوي المكانا
الحالة سببا آخر في هذا الصدد ويقول، إن الصوفية بشكل عام والتيجانية بشكل خاص نسبت التغيير 
في كيانها منضبطة إلى الحد الذي يسمح أن ينتمي إليهم وهو آمن، ناهيك عن خصوصية الفكر 

 .الصوفي
وف الفلسفي وهو يرى صاحب هذه الحالة، أن التيجانية ال تنتمي إلى التص. وفيما يتصل بالبدع

 .يرى رغم ذلك، أن هذه الفلسفة هي نوع من الفكر الراقي
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وعن سؤالنا حول ما إذا كان يعتقد بأن التصوف هو نوع من الهروب، باعتبار أن الدين مالذ 
لكثير من الغير متكيفين مع الواقع، فيذهب صاحبنا إلى إن هناك طرقا مستقرة     وبها خلفية روحية 

الواقع، وهو يرى أن هذا النوع من النقد للصوفية ورغم أنه نقد إال أنه عام ال تحتفي به وهي مفتقدة في 
الطرق الصوفية فقط ألن األصل في التصوف ليس وسيلة للهروب، إنما هو فكر، وممارسة وعقيدة 

ابن "فالممارسة ترجمة الطرق الصوفية، أما الفكر ترجمة األفكار الفلسفية للمتصوف مثل . وحقيقة
وغيرهم، ويضيف السيد عبد الحليم، أنه لو "  جالل الدين الرومي"و " العطار"و" وابن سبعين" العربي

ابتعدنا عن المنقول واتبعنا المعقول لبعدنا عن كل هذه التهم التي دائما ما ترمى بها الصوفية  إن 
 .الصوفية ما هي إال حركة زهد

أساسي على التربية فهي تضع مواصفات يضيف محدثنا أن الطريقة التيجانية تركز بشكل 
معينة للمسلم المتبع ألوامر اهلل تعالى وسنة النبي صلى اهلل عليه وسلم   ويكشف عن وجود شيء آخر 

ويوضح . مرتبط بعملية التربية، أال وهو األوراد الخاصة بالطريقة التيجانية والتي تلقن لألعضاء الجدد
بعد العهد وباعتبار أن العهد بيعة، ويجب أن يكون له سوابق،  محدثنا، أن هذه األوراد تؤخذ مباشرة

 .  وهي األوراد
ويستطرد صاحب هذه الحالة، فيقول إن العهد يختلف عن اإلجازة فاألخيرة موجودة بشكل إداري 
رسمي، ألنه بمقتضاها يمكن لمن يحمل إجازة أن ينوب عن الشيخ، أو قل أنه بمثابة الخليفة للشيخ 

أما العهد فهو معاهدة بين الشيخ والمريد، فيه يكون . لعهد والدعوة للدخول في الطريقةفي إعطاء ا
وفي ذلك يجلس المريد أمام الشيخ خاضعا ويعاهده على إتباع . األخير تابعا لألول في كل شيء

تباع الجماعة وعدم الخروج منها ي إنه وفق هذه الطاعة يستطيع المريد أن يتدرج ف. الكتاب والسنة وا 
ويوضح . درجات الطريقة المختلفة التي تبدأ من درجته، ثم الخليفة، ثم خليفة الخلفاء، ثم أخيرا النقيب

نما هي صفة، حيث يستطيع من خاللها أن ينوب الشيخ حتى لو كان  أن درجة النقيب ال تعد درجة وا 
 . وهذه الدرجة يتم تعيينها من قبل المشيخة العامة للطريقة. قد فارق الحياة

     :الخامسـةالحالة  

ينتمي إلى عائلة جميعها توارثت إتباع الطريقة التيجانية وهو ( عيدودي محمد الصغير)السيد 
يقول ولدت من أب ينتمي إلى الطريقة وكانت عمته . معلم بمدرسة تعليم الصم البكم بمدينة بسكرة

 .ليه، فبذلك نشأت في بيت تيجانيمتزوجة من رجل من أحفاد سيدنا الشيخ أحمد التيجاني رحمة اهلل ع
إنه من المعلوم أن اهلل تعالى حينما خلق الخلق، : وفيما يتصل بأخذ العهد، يفتتح حديثه فيقول

إن ذلك من وجهة نظره هو العهد ...أخذ عليهم العهد حينما وجه إليهم سؤاله، ألست بربكم، قالوا بلى
تباعنا له، فان ذلك يعد عهدا ظاهرا منا وما إن ظهر النبي صلى اهلل عليه وسلم . الحقيقي وبعثه اهلل وا 



إن ما سبق يعد العهد المألوف بالنسبة للطريقة، والذي بمقتضاه يبايع المريد . على الطاعة والعبادة هلل
 .شيخه على أن يتبعه فيما أمر اهلل وينتهي عما نهى عنه، أي العمل بما أوجبه الشرع الحنيف

ذا كان ما سبق يمثل مع نى أو مضمون العهد، فانه في إطار هذه الطريقة، فان العهد يكون وا 
بين الشيخ والمريد، خاصة بعد انضمام األخير للطريقة ومالزمته للحضروات ولإلخوة وخضوعه 

إن مراقبة الشيخ واختباراته دائما ما تكون وفق امتحان خاص للمريد، في . لمراقبة الشيخ واختباراته
وما أن ينجح في كل ما سبق، حتى . ما تيسر من القرآن واألحاديث النبويةأمور الشرع وفي حفظه 

ويضيف محدثنا في حالة أنه يمكن اإلجازة عن غير طريق . يطمئن الشيخ ويعطي للمريد الجديد العهد
نما عن طريق رؤية خاصة يراها الشيخ له في منامه تلك التي يسمونها االستخارة  .االمتحان، وا 

كيفية إعطاء العهد، فيذهب إلى أنه يشترط ألخذ العهد أن واصفا الحالة  ويكمل صاحب هذه
تكون بعد إحدى الصلوات، ويكون الشيخ على طهارة والمريد أيضا، ويستخار اهلل عز وجل، ويجلس 

ويبدأ بقراءة الفاتحة، ثم يقرؤون آية المبايعة . المريد على هيئة الجلوس في الصالة أثناء قراءة التشهد
نزلت في القرآن الكريم في مبايعة األنصار للرسول صلى اهلل عليه وسلم عند الشجرة والتي يقول التي 

إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهلل، يد اهلل فوق أيديهم، فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه، ومن أويف مبا عاهد اهلل عليه  :))تعالى

 ((. فسيأتيه أجرا عظيما 

في تلقين العهد الذي مؤداه أال يعاهد المريد اهلل ويعاهد الشيخ على أن  ثم بعد ذلك يبدأ الشيخ
. يقيم الشرع ويأتمر بأوامر االسالم وينهي عما نهى عنه، ويلتزم باآلداب اإلسالمية واألخالق السنية

ونظيف أن التصوف وفق هذا العهد هو التخلي بالتحلي والتجلي بالتخلي، أي التخلي عن كل خلق 
فإذا كان التخلي وكان التحلي، كان بإذن اهلل وبفضله التحلي من . لتحلي بكل خلق قويمذميم، وا
ثم بعد ذلك يقوم الشيخ بتعريف المريد بأوراد الطريقة، وما ينبغي أن يفعله ويقرأه، خاصة . المتجلي

 .فيما يتصل بالحزب الخاص بالطريقة الذي ينبغي للمريد أن يقرأه بصفة يومية
ال إله "دثنا عن سؤال حول مجالس الذكر أو الحضرة يذكر أنها دائما تبدأ بذكر وفي إجابة مح

لفترة يحددها الشيخ، وال تقل مدتها عن ساعة وال تتجاوز ثالثة ساعات وفي نهاية الحضرة " إال اهلل
يختم الشيخ بالصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم، ويضيف محدثنا أن مجلسا كهذا يذكر فيه اهلل 

ال وحفتهم المالئكة وغشيتهم الرحمة، ويستطرد صاحبنا حول الذكر ويقول أن ذكر أسماء اهلل هو نوع إ
 .من المدد يكون فيه المريد عند حسن ظنه باهلل وأن الذكر مقيد وفقا للورد بأعداد معينة



وعن الرتب والمكانات داخل الطريقة يرى محدثنا أن الطريقة الصوفية مجموعة من اإلخوان 
تساوون أمام اهلل، هناك فقط مقامات وهذه منح من اهلل يهبها اهلل لمن يشاء من غير حساب ولكن م

 . وفق االجتهاد في حب اهلل ورسوله
                                                  :سادسةالحالة ال

إلى أن نشأته  ويذهب ، رجل يعمل مهندسا مدنيا،(تريكي بلقاسم)يرى صاحب هذه الحالة السيد 
قرآنية، منذ صغره وحبه لسماع القرآن وتالوته دون سابق معرفة له وبأصول تجويده وقواعد تالوته، 
جعله يحب طريقة الذكر والمديح النبوي واألناشيد والقصائد األمر الذي سحبه حضور حلقات الذكر 

إلى ارتباطه بالطرق الصوفية والواقع أن ما سبق ال يرجع . ، والليالي الدينية(الحضروات)الجماعي 
فقط، بل يضيف أيضا أن هناك عامال آخر يتمثل في مصاحبة أبناء عمومته الذين كانوا يداومون 

وكان هو بدوره يحب . على حضور موالد األولياء الذين يكثر وجودهم في المدينة والقرى المجاورة لها
ويذكر أنه . ما كان يشعره باالرتياح النفسيالحضور ويقرأ القرآن ويحفظ القصائد والمدائح الدينية م

عندما كبر ذهب إلى الزاوية التيجانية وحضر كضيف وأعجب بما سمع، وبتكرار ذلك إنه منذ التزم مع 
جماعة اإلخوان التيجانيين شعر أن نفسه ما فتئت تصفو إلى اهلّل، األمر الذي جعله يقرر الدخول في 

 . هد أو ما يسمى بالقبضةالطريقة التيجانية من خالل أخذ الع
رادة للمجاهدين،  يرى أن الطريقة التيجانية تستند في دعوتها باعتبارها منارة للسائلين وعزما وا 
وقوة إيجابية لحماية االسالم وصيانة العقيدة ونشر الدعوة بعيدا عن الزيغ واإللحاد، إنها طريقة تدعو 

 .للوسطية، تلك أسس السنة النبوية المحمدية
أحمد "صاحب هذه الحالة أن طريقتهم تستمد اسمها من اسم سيدنا الشيخ القطب الرباني يقول 

رحمة اهلل عليه، وأن ذلك أي إتباع الطريقة ليس زيغ عن الدين ويتحجج بقوله صلى اهلل " التيجاني
: أو كما قال..." إن اهلل يبعث على رأس كل مائة من يجدد لهذه األمة دينها : "...عليه وسلم

: أو كما يقول على ابن أبي طالب كرم اهلل وجهه...( تخيروا أإمتكم فإنهم رسل نبيكم ودين ربكم ..).
ما باطنا مغمورا، لئال تبطل فج اهلل وبنياته )...  الَلهم ال ُتخل األرض من قائم لك، إما ظاهرا مشهورا وا 

 . 1((لَّ ُأَناٍس ِبِإَماِمِهْمَيْوَم َنْدُعو ُك: ))  أو كما قال الحق تعالى في محكم التنزيل...(. 

في إجابة عن سؤالنا حول يتصل بمسألة توريث الخالفة، يذهب محدثنا إلى أن تعيين شيخ 
الطريقة يأتي وفق أمرين األول أن تكون هناك وصية من الشيخ في حياته بأن تكون الخالفة بعده 

أما األمر . ذا الشخص شيخا لهملشخص معين، فيجب على اإلخوان في الطريقة جميعهم أن يبايعوا ه
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اآلخر، وهو متصل باألول، فإذا لم تكن هناك وصية فيجب على مريدي الطريقة أن يبايعوا أحد أبناء 
 .الشيخ شيخا لهم بشرط أن يكون كفأ لذلك

وعن التدرج والمراتب في الطريقة التيجانية يذهب السيد بلقاسم، إلى أن هناك ما يسمى الخليفة 
وم على أمر الطريقة كلها، ويأتي بعد ذلك نائب له يعينه شيخ الطريقة، ومن ثم ينوب عنه وهو الذي يق

ذا كان هناك نائب  في كل شيء من القيام باالحتفاالت الدينية واإلشراف على الدعوة ورعاية الدعاة، وا 
 .له في كل والية توجد بها زاوية للطريقة

ان محدثنا يرى أنه يبدأ باالستغفار، ثم تبدأ التوبة وفيما يتصل بطريقة أخذ العهد في الطريقة، ف
عاهدت اهلل والرسول والشيخ القطب الرباني " ثم بعد ذلك يقول الشخص المقبل على الدخول للطريقة  

قامة الصالة ولزوم  أحمد التيجاني في شخص خليفته القائم، عاهدته على كتاب اهلل وسنة رسوله وا 
إن ما سبق ذكره يعد من ... ا استطعت، واهلل على ما أقول شهيدالطاعات واجتناب المحرمات، م

 .الصيغة التي بمقتضاها يمنح المريد العهد في طريقتنا
وعن الذكر الجماعي أو الحضرة يرى محدثنا أن اسم الحضرة يأتي نتيجة تفسيرين األول أن 

حضور المالئكة في هذا  اإلنسان يحضر مع إخوانه في ذكر اهلل، أما التفسير اآلخر فهو يتلخص في
أن الجميع يكونوا جلوسا على هيئة الصالة، حيث : التجمع وعن الطريقة التي يتم بها يضيف قائال

تردد كلمة ال إله إال اهلل، ويضيف محدثنا، أنه ينبغي على الذاكر أن يستحث ذلك بالقلب وكأنه 
وأثناء ذكر هذا االسم ينبغي أن ثم ينتقل إلى ذكر كلمة اهلل، . يشهدها مكتوبة في أرجان الكون

ذا كنا نركز في عملية الذكر على ترديد ال إله إال اهلل، فإننا نرى أن كل  يستحضر الخير في قلبه، وا 
فرض له نافلة فعلى سبيل المثال نجد العمرة نافلة للحج، والصدقة نافلة الزكاة، وصيام التطوع نافلة 

 . تها الذكرلرمضان، وأن شهادة ال إله إال اهلل نافل
 :التربية الدينية واالجتماعيةطقوس  /0-0

، في إطار الطريقة التيجانية تربية دينية واجتماعية (من اإلخوان)يتلقى المريد باعتباره فردا  
خاصة، الهدف منها تنقية الروح تزكية السلوك، وبالتالي تقويم عالقاته مع اهلل ومع شيخه ومع غيره 

 .اإلسهاب في ذلك يجدر بنا تحديد مفهوم التربية عند جمهور الصوفيةمن أفراد المجتمع، وقبل 
عموما يعني تهذيب الروح وذلك باقتالع جميع الصفات عند الصوفية " التربية"صطلح م

خال واستبدالها بغرس جميع الصفات والفضائل األخالقية . ها منهائاألخالقية المذمومة الكامنة فيها وا 

 َواْلَقَمِر  َوُضَحاَها َوالشَّْمِس ﴿: وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم في قوله تعالى. بهاالمحمودة شرعا وتحليتها 



َقْد  ا ُفُجوَرَها َوَتْقَواَهاَفَأْلَهَمَه َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها َواْلَأْرِض َوَما َطَحاَها َوالسََّماِء َوَما َبَناَها َواللَّْيِل ِإَذا َيْغَشاَها َوالنََّهاِر ِإَذا َجلَّاَها  ِإَذا َتَلاَها

 .1﴾ َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها َأْفَلَح َمْن َزكَّاَها

هذا  .فمهمة التربية عموما هي تجريد الروح من الرذائل الُخلقية وتزويدها بالفضائل األخالقية
ة صوفية لها وكل طريق. المعنى للتربية الروحية يمثل القاسم المشترك بين جميع أهل التربية الصوفية

 .منهجها وأسلوبها الخاص في تحقيق هذا الهدف المشترك بين جميع أهل التربية الصوفية
فعن سؤال طرحناه على الشيخ عمران مقدم زاوية بسكرة مفاده ما هو منهج الطريقة التيجانية في 

 .التربية الروحية؟
جانية مشيدة على يالطريقة التإن أول ما يتعين علينا معرفته هو أن التربية في : أجابنا قائال

جاني رضي اهلل عنه يجانية سيدي أحمد التيوهذا ما أشار إليه قائد المسيرة الت ،قواعد الكتاب والسنة
ن خالف فا ) :هيعندما يقول لمريد إذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان الشرع، فإن وافق فاعملوا به وا 

كلها مرتبطة أشد االرتباط بالشريعة بل هي تجسيد  جانيةيوهذا يعني أن شؤون الطريقة الت( تركوه
 .ألوامر الشرع ونواهيه

جانية التي يتحتم عرضها على يدخول الطريقة الت ففي طريقتنا في البداية نشترط على من يريد 
جانية، وموافقته عليها قبل اإلذن له بدخول الطريقة، فمن هذه الشروط يمريد دخول الطريقة الت

هذا كله يقطع  .ألمور الشرعية علما وعمال وباألخص الصلوات الخمس وفي جماعةالمحافظة على ا
وأكبر شاهد على أن . جانية رافد من روافد الشرع وينبوع من ينابيعهايويؤكد أن التربية الروحية الت
دار جانية التي عليها ميجانية هي من صميم الشريعة هو أن األوراد التيالتربية الروحية في الطريقة الت

جاني بها هي من أصول األذكار اإلسالمية التي يشيخنا الت ملسو هيلع هللا ىلصجانية والتي خص الرسول يالتربية الت
فاالستغفار أصل من أصول اإلسالم أمر به القرآن الكريم في العديد من اآليات،  .بها السنة تجاء

. 3﴾ رحيم واستغفروا اللَّهِ إنَّ اللَّهَ  ُغفور﴿ :لىوقوله تعا 2﴾ ِإنهَ  كانَ  غفَّاًرا َُفْقلت استغفروا ربكم﴿ : مثل قوله تعالى

فاَعلمَ أنهَ الِ َإله  َۚ ﴿ر  في القرآن الكريم في عدة آيات منها قوله تعالى مومأ( ال إله إال هللا)والكلمة المشرفة 

ِ إالَّد ِشه﴿ :وله تعالىوق. 4﴾وْمثوُاكم ت واللَّه يَعلم مَتقلَّبكم واملؤمناتلذِنبك وْللمؤِمنني  واستغفر ِإلَّا اللَّه ِ َإله َ أنه ال  هو اّلله

 .وهي األصل األول من أصول اإلسالم.  5﴾حلكيمْاوْاملالئُكة ُوأُولْوا ْالْعلمَ قآئًماِ بْالقسطَ الِ َإلهِ إالَّ هو ْالِعزيز 
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ون َعلى إنَّ اللَّه وَمالئكته يصلُّوالصالة على الرسول صلى اهلل عليه وسلم مأمورا في قوله تعالى ِ﴿ 

وفي رده على سؤالنا .       وهي أصل من أصول اإلسالم ،1﴾النِبي ياَ أيها الَّذين آمنوا صلُّوا َعليه وسلِّموا تسليًما

بعد أن تبين لنا أن التربية الروحية عن كيف تكون التربية في طريقتهم قال الشيخ وبعض األحباب  
المية، علينا أن نفصل القول في بيان حقيقة هذه جانية هي من صميم الشريعة اإلسيفي الطريقة الت

جانية تبدأ بالمحافظة على يإن التربية الروحية في الطريقة الت .التربية، فأقول وباهلل التوفيق ومنه العون
وما تقرب إلي عبدي ) :فرائض الشرع وواجباته واالبتعاد عن محرماته تجاوبا مع الحديث القدسي القائل

دعى االنتساب إلى الحضرة افكل ما . رواه البخاري في صحيحه ،(افترضته عليهبشيء أحب إلي مما 
جانية وهو مفرط في الفرائض والواجبات الشرعية ومنهمك في ارتكاب المعاصي فهو غير صادق يالت

ويخشى عليه إن تمادى على التقصير في الفرائض والواجبات،  جانيةيفي انتسابه إلى الحضرة الت
جانية بعد المحافظة على يوتدرج التربية الت .جزاءا وفاقا لتهاونه يتأذىمحرمات أن والجرأة على ال

الفرائض واجتناب المحرمات، إلى الحرص على التقرب إلى اهلل بالنوافل المأمور بها شرعا، وهي كل 
 يحثنا. فعل رغبت الشريعة في فعله على جهة االستحباب، أو أمرت باالبتعاد عنه على جهة الكراهة

يقول الحق تبارك . الحديث القدسي على التقرب إلى اهلل بنوافل الخير، ويبين لنا جزاء من يفعل ذلك
أح به إليوما يزال عبدي يتق رب )وتعالى في الحديث القدسي  فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع  ،بالنوافل حتى  

 .(ي ألعذتهب ستعاذاها، وإن سألني ألعطيته، ولئن وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي ب ،به
اإلنسان  فصاحب االلتزام الكامل بالشرع هو ،فالتربية تمثل االلتزام الكامل بالشرع في فرائضه ونوافله

والنموذج األكبر لإلنسان الكامل هو  ،جانية صنعه في أرض الواقعيالكامل الذي تستهدف التربية الت
سلم الذي تتجسد فيه الشريعة كلها، فهو الشريعة الكاملة المتحركة، فكل من الرسول صلى اهلل عليه و 

ن لم يكن متقيدا بمناهج التربية  اقتدى به في سلوكه كله فهو إنسان كامل تحققت فيه التربية الروحية وا 
 .عند الناسعليها  رفاالروحية المتع

التحقق بااللتزام الكامل بالشريعة التربية الروحية التي تعني يضيف مقدم الطريقة في بسكرة أن 
ليست أمرا متاحا لكل الناس على حد سواء، بل هي غاية يتطلب الوصول إليها مجاهدة النفس وقهرها 

والناس في سلوك طريق التربية درجات وفقا لما  .حتى تستقيم على طريق الشرع وفق منهج الشرع
فهم يتفاوتون في االلتزام . الطاقة الروحية خص اهلل كل إنسان من االستعداد الفطري وما منحهم من

بالشرع على قدر العطاء اإللهي الممنوح لهم، فمنهم السابقون بالخيرات، ومنهم المقتصدون ومنهم 
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ومن واقع هذا التفاوت في . واالبتعاد عن المحرمات. الظالمون ألنفسهم المفرطون في فعل الواجبات
 .سلوكات الناس

اهلل تعالى تنحصر عموم ا في المقامات الثالث  ىنا أن مقامات السير إليتبين ل مما تقدم     
  :عروفة عند جميع السادة الصوفية وهيالم

بالشهادتين  هو مقام عوام المسلمين الذين يتقيدون بظاهر الشريعة من النطق :مقام اإلسالم
دأ مقام اإلسالم بالتوبة التي ويب. والعمل بأركان اإلسالم الخمس وذلك الفعل المأمورات وترك المنهيات

 .هي أول منازل مقام اإلسالم وتندرج إلى االستقامة وتنتهي بالتقوى
 افتزودو م، بههو مقام خواص المسلمين الذين استقر اليقين في أعماق قلو  :قام اإليمانم

باإلخالص القلبي الذي هو أول منازل مقام اإليمان، ثم تدرجوا إلى منزلة الصدق الذي هو 
اء المعاملة مع اهلل، وحفظ القلب من الخواطر الشيطانية إلى أن استقروا في منزل الطمأنينة التي صف

 .جعلتهم في معزل من الشكوك وفي سكينة ال تتطرق إليها األوهام
 هو مقام خواص الخواص من عباد اهلل الذين تجردوا لطاعة اهلل تبارك :مقام اإلحسان

وجوارحهم دون التفات لسواه، فأكرمهم اهلل بإضافة رحمته الخاصة وتعالى، وأقبلوا عليه بقلوبهم 
عليهم حيث بوأهم أعلى درجات الكمال الروحي، وخصهم اهلل بمنزلة المعرفة التي هي غاية الغايات 

، المسمى ...(من عادا لي وليا  )ومنزلة المعرفة هي التي أشار إليها الحديث القدسي . للسائرين إلى اهلل
 .وليبـ حديث ال

خالل دراستنا الميدانية ومقابالتنا المستمرة سألنا بعض المريدين وعلى رأسهم الشيخ عمران مقدم 
،  فكانت اإلجابات في جانيةيتحقيق التربية الروحية في الطريقة التالمعتمدة في الوسيلة الطريقة عن 

االلتزام بالشرع في جميع  جانية هييأول وسيلة لسلوك طريق التربية التعمومها تصب في اعتقادهم أن 
م أنه خارج إطار التربية لفليع جاني يالحركات والسكنات فإن سقط ميزان الشرع من يد السالك الت

ن األولوية المطلقة لمريد التربية التيالت جانية هي االلتزام بفرائض الشرع تحقيقا لما جاء في يجانية وا 
 (.ء أحب إلي مما افترضته عليهتقرب إلي عبدي بشي وما: )الحديث القدسي القائل

اهلل تعالى بالحرص  ىجانية إليالتربية التبنمط مريد الثم يأتي بعد االلتزام بالفرائض أن يتقرب 
على التزود بنوافل الخيرات التي حث عليها الشرع من السنن والمستحبات وفضائل األعمال ابتغاء 

 .اهلل ةمرضا
التي يتقرب بها العبد إلي اهلل تعالى في سيره في طريق  ويمثل ذكر اهلل أهم وأفضل نوافل الخير

يبين لنا   وهوملسو هيلع هللا ىلص وقد استشهد بحديث قدسي، حيث قال، قال رسول اهلل . جانيةيالتربية الروحية الت



أال أنبئكم بخير أعمالكم )أفضلية ذكر اهلل على جميع نوافل الخيرات، يقول عليه الصالة والسالم 
عها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا وأزكاها عند مليككم، وأرف

 .، رواه الترمذي والحاكم عن أبي الدرداء(عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم، ذكر اهلل
فحسب مريدي الطريقة التيجانية وبعد التربية القائمة على االلتزام بأوامر الشرع أي إقامة     
عدها النوافل، يأتي دور التربية بواسطة األذكار، وهي ما يميز كل طريقة عن غيرها الفرائض وب

والطريقة التيجانية تلجأ إلى هذا األسلوب اقتداء  والتزاما  بما أمر به وحث عليه مؤسس الطريقة، حيث 
جاني رضي يالشيخ سيدي أحمد الت ملسو هيلع هللا ىلصلقد خص الرسول : "يقول بعض األحباب  من مريدي الطريقة

وهذه األذكار . ىهلل عنه بأذكار أمره بالمداومة عليها حتى يصل إلي مقامه الموعود به عند اهلل تعالا
--".الورد الالزم والوظيفة وذكر عصر الجمعة :وهي جانيةيعليها مدار التربية الروحية في الطريقة الت

أن يتقيد بهذه األذكار جانية عليه يفكل من أراد سلوك طريق التربية الروحية في الطريقة الت----
 . عليه أن يلتزم بشروطها وآدابها المقررة في كتب الطريقةو وتفصيال  ةجمل

ن يكون دخول الخلوة أو اعتزال الناس من الشروط الرئيسية في التربية شيخ التيجاني أوقد نفى ال
، ألن ال الناساألذكار دون حاجة إلي الخلوة واعتز المريدين المداومة على بل طلب من  ،جانيةيالت

لى ( تلقى األمر من الرسول بعدم الخلوة)الشيخ التيجاني يقول محدثنا  كيفية سلوك طريق التربية وا 
ََ : )حيث قال له وعدت هذه الطريقة من غير خلوة وال اعتزال عن الناس حتى تصل مقامك الذي ُ  مإلَز

جاني يية النبوية للشيخ التهذه الوص.( به وأنت على حالك من غير ضيق وال حرج وال كثرة مجاهدة
جانية في التربية الروحية، وهو منهج مطابق لمنهج الشرع يرضي اهلل عنه تمثل منهج الطريقة الت

 وقوله .1﴾ُيِريُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر﴿: اإلسالمي القائم على نفي الحرج تجاوبا  مع قوله تعالى

رواه البخاري ( وال تنفروا وايسروا وال تعسروا، وبشر ) ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  2﴾َل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍجََما َجَع﴿ :تعالى

بحانه وتعالى والفرح به، فالسير في جانية هو منهج قائم على شكر المنعم سُ يفمنهج التربية الت. ومسلم
جانية عن غيرها من طرق التربية يلتوهذا ما يميز الطريقة ا .سير القلوب ال األبدان هذه الطريقة هو

الصوفية التي تركز على المجاهدات البدنية كوسيلة للتربية الروحية حيث يكون السير فيها سير 
 . األبدان ال القلوب

من أقدم األحباب أو وهو لعيد بن ا محمد الحبيب عمران بين لنا أحد أحباب الطريقة وهو السيد
جانية عن غيرها من ييفصل لنا فيما تتميز به طريقة التربية الت  المريدين للطريقة في بسكرة، حيث
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سيدي العربي بن ل( بغية المستفيد لشرح منية المريد) في كتابورد طرق التربية الروحية حيث يقول 
مرادنا من كون التربية في هذه الطريقة خالية عن التزام الخلوة واالعتزال عن الناس وُ : )السائح ما نصه

مما فيه تشديد على النفس وتضييق التنبيه على أن التربية فيها جارية على طريق السلف  ونحو ذلك
الصالح من الصدر األول التي هي الطريقة األصلية وهي طريقة الشكر والفرح بالمنعم سبحانه 

 وهي طريقة المجاهدة والمكابدة والرياضة البدنية وفرق بينهما فإن السير في ...والرياضة القلبية 
ومعلوم أن األهم الذي عليه المدار في طريق الوصول ، األولى سير القلوب وفي الثانية سير األبدان

إلي حضرة اهلل تعالى هو سير القلوب، بالنظر في أحوال القلب وما يصلحه وما يفسده على سنن 
شف، قلنفس بالتوالتقييد بالشريعة المطهرة، والسنة الشريفة المنورة ال على التضييق على ا االعتدال

واالستخشان في المأكل والملبس والكد والتعب من غير التفات إلي أحوال القلب على الحد الذي تقرر، 
نما آثار من بعد القرون الثالثة التسليك بالطريقة الثانية لما كثرت األهواء، وتشعبت اآلراء واستعانوا  وا 

 .1(من كدورات الهواء بذلك على تطهير النفس وتزكيتها ليستنير القلب ويتخلص
من مريدي الطريقة التيجانية  بأظهرت لنا المقابالت المختلفة مع مقدم الطريقة وبعض األحبا

أن الهدف الذي تسعى إليه التربية عند هم ال تختلف عما هو سائد في كثير من الطرق الصوفية وهو 
 ملسو هيلع هللا ىلصتعالى التي عبر عنها الرسول الذي هو مقام المعرفة الكاملة باهلل  "مقام اإلحسان"الوصول إلي 
أن : اإلحسان) :بريل عليه السالم عن اإلحسان حيث قال الرسول صلى اهلل عليه وسلمجعندما سأله 

 (. تعبد اهلل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك
ومقام اإلحسان هو مقام تحقيق العبودية الكاملة هلل تعالى حيث يتحقق العبد بجميع الفضائل 

األخالقية، مما يكسبه محبة الخالق الذي يتفضل عليه بإفاضة  الرذائلالقية، ويتطهر من جميع األخ
 .جانيةيهذا هو هدف التربية في الطريقة الت. رحمته الخاصة عليه وهي كمال المعرفة باهلل تعالى

سلة أما فيما يتعلق بالتربية الروحية التي تنظم عالقة المريدين أو األحباب بشيوخهم في سل
آداب المريد  أنتمتد إلى الشيخ الكبير مؤسس الطريقة الشيخ احمد التيجاني فقد بينت لنا الدراسة 

أن يحبه حبا خالصا ال يشوبه شيء من الكدر وال يخالطه شيء من النفاق،  :منها: مع شيخه كثيرة
رة اإللهية وكونه عارفا وأن يحبه هذا الحب الزائد هلل ولرسوله، وأن يعتقد واليته وصالحيته لخدمة الحض

وأما نقض العهد بعد الدخول في بيعته فنفاق . باهلل، وهذا يجب عليه التأكد منه قبل الدخول في عهده
عراض عن اهلل، إال لموجب كأن يصدر من المقدم ما ال تقبله الشريعة من األقوال أو األفعال  وا 

د من نقض الشرع وخالفه، ولو ادعى لنفسه المنافية لحرمة الدين وأساسه، فال يجوز له البقاء في عه
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ال كان شريكه في اإلثم، وقسيمه  الوالية أو القطبانية، فإنه كذاب دجال ال يجوز إقراره على باطلة، وا 
 :فمن آداب المريد مع شيخه. في الضالل

شريطة أن تكون هذه األوامر والنواهي داخل حدود الشرع ، امتثال أوامره واجتناب نواهيه 
رواه  (ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق) :ملسو هيلع هللا ىلص قال، قال رسول اهللعن عمران بن حصين  .فالحني

فال يجوز للمريد أن يطيع المبطلين  .الحاكم وأبو عبد اهلل واإلمام أحمد في المسند، وهو حديث مشهور
ه بكل على باطلهم، ولكن يطيع أهل الحق، ويستعمل معهم كل أدب، ومن آداب المريد مع شيخه إيثار 

هال، فإن اإلسالم شيء وليس في تخصيص الشيخ باإليثار شيء من المنكرات كما يعتقد بعض الجُ 
أمر باإليثار مطلقا سواء كان المؤثر شيخا أم ال، ففي إيثارك لشيخك مزية أخرى يظهر ذلك في 

 .القاعدة المعروفة، وهي أن اإلحسان كلما كان من األقرب كان أفضل وأشرف
ادق يعتبر شيخه أقرب إليه من كل أحد، حاشا اهلل ورسوله، وألن الشيخ قد يطاع والمريد الص 

 .فيما ال يوافق عليه الوالدان من األمور الشرعية بحكم الشريعة

وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا واتبع سبيل من )): قال تعالى 

والدعوة إلى ما ينافي العلم والمعرفة والتوحيد من الوالدين ال  .1((مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم تعملون أناب إلي ثم إلي

تجب اإلجابة عليها، بل وال يجوز إطالقا أن يجيب الولد إليها، بل عليه أن يطيع شيخه وأستاذه في 
يكون عاقا بمخالفة أمر  ذلك أعني في العلم والمعرفة والتوحيد، وما البد له منه من أمور دين، وال

فثبت أن الحكم  2((إن احلكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال إياه ذلك الدين القيم)): قال تعالى .والديه المنافي لحكم اهلل

ولو خالفه كل أهل الباطل، فال يلتفت عن            .واألمر هلل ال يشركه أحد من خلقه في ذلك
وليعتقد أن كل أدب يستعمله مع شيخه أنه لوال أن ذلك  .را وباطنامحبته وتعظيمه واعتقاد حرمته، ظاه

مما يرضي اهلل ورسوله ما فعله، ولينوي بذلك امتثال األوامر الشرعية بحسن األخالق ومكارمها 
نزال الناس منازلهم وأن . واستعمال اآلداب الالزمة بين المسلمين، والحب في اهلل والبغض في اهلل وا 

طل، وأن يحب من يحبه بالحق، وال يجوز له أن يكره المسلمين بمجرد امتناعهم عن يكره شيخه بالبا
وليعلم أن هناك أوامر شرعية صريحة من الشارع تدعوا إلى  .الدخول في عهد شيخه أو سلوك طريقته

محبة المسلمين عموما على اختالف مذاهبهم وطبقاتهم، وقد زلت أقدام كثير من الناس في هذا الباب 
هم يميزون أنفسهم عن المسلمين، كأنهم ال ينتمون إلى دين واحد، وال يدينون بكتاب واحد، وهذا ال فترا

 .يجوز
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وال تبال أيها العاقل بتصرفات الجاهلين وأساليب المغرضين من بعض الطعانين اللعانين، 
اش وال ، وال بالفحَ عانحسبهم أنهم ليسوا من المؤمنين الكاملين، فالمؤمن الكامل ليس بالطعان وال باللَ 

سباب المسلم  " :بالبذيء، يسلم المسلمون من يده ولسانه، يأمن جاره في الحياة بوائقه، ألنه يؤمن بأن
وال يدخل فيما ال يعنيه، وأن الدين دين عمل ال دين أماني، فالذين يسبون أهل اهلل  ."فسوق وقتاله كفر

على أساس من اليقين، هم أناس مغرورون مطبعون ويطعنون عليهم بمجرد الظنون والتهم التي لم تبن 
على الشر، وهم بمنزلة قطاع الطرق، وال يجوز التعرض لهم أو الخوض في مجادلتهم ما لم يكن المرء 

 .على يقين من السالمة من شرهم، فافهم ذلك، فإنه مفيد
قال صلي : انية قائالعبد الحليم حول التربية الدينية واالجتماعية للطريقة التيج. يحدثنا السيد س

ن األنبياء لم : )اهلل عليه و سلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذى إّن العلماء ورثة األنبياء وا 
وقد أمرنا بتزكية نفوسنا وترويضها . يورثوا دينارا  وال درهما  ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر

وحثّنا صلي . 1(فأهلما فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ونفس وما سواها: )) وتهذيبها قال تعالى
: وقال صلي اهلل عليه و سلم. اهلل عليه و سلم على حسن الصحبة لما لها من األثر الجميل في التزكية

ما ) إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وا 
ما أن تجد منه ريحا   أن ما أن تجد منه ريحا  طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وا  تبتاع منه وا 

وطريقتنا هي الطريق إلى اهلل عز وجل وهو طلب اهلل والفرار إليه عن كل ما : ويضيف قائال.(خبيثة
ق في السير إلى وهذا مجمل كل طري. سواه وكمال العبودية له تبارك وتعالى واستيفاء حقوق الربوبية

ومن .اهلل عز وجل ومنها الطريقة التيجانية ومن لم يكن على هذا المنهج فنسبته إلى الطريق باطلة
المعلوم لدى من له معرفة بطرق أهل اهلل أّن منهم يربى بالَجْلوة بال َخْلوة ومنهم من يربى بالخلوة ومنهم 

من الناس من يصل بطريق الصالة على من يربى بالذكر السري ومنهم من يربى بالذكر الجهرى و 
النبي صلي اهلل عليه و سلم وكذلك الترقية قد تكون بنظرة أو توجه أو صيغة أو اسم أو جذبة أو أو 

إلى آخر ما هو المعروف وما من أصل أذن به شيخ أو سر إال وهو في هذا الطريق على أتّم .. أو
ِلَك َفْضُل اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن ََٰ َذ: )) خاص بأهله قال تعالى الوجوه ففيه اجتمعت مزايا كل طريق وانفرد بما هو

(( َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم َ  َيَشاُء 
2
. 

السعيد، عن طريقة التربية عند التيجانية، إذ يرى أن والمريد إما أن يكون مريد . يحدثنا السيد م
البّد له من أن يتقيد بها شأن كل أمر ال يكمل  تبرك وهذا غير مقّيد بشروط التربية أو مريد تربية وهذا

وبما أن أهل كل شأن هم الحجة فيه فمما اتفق عليه أكابر أهل التربية في .فيه إال من قام بمقتضياته
سائر الطرق أن المريد الصادق يعتقد في شيخه أنه أكمل المشايخ وأّن طريقته أعلى الطرق فكيف 
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ول التي قامت عليها الطريقة التجانية وغيرها من الطرق الصوفية هي العمل على إذن فاألص
وفق الكتاب والسنة الشريفة والمحافظة على األوراد واألذكار والتقيد بصحبة الصالحين والتأدب بآداب 

ونوا على واألولياء على قدم األنبياء فكل ولى على قدم نبي وال يلزم في األنبياء أن يك. أهل اهلل تعالى
ن كانوا متفقين في أصل التوحيد وكذلك األولياء متفقون في إتباع سيِّدنا  شريعة واحدة في الفروع وا 
ن كانوا مختلفين في المشارب، وال يفهم الصوفي لسلوك الطريقة معنى  محمد صلي اهلل عليه و سلم وا 

وظهرت لهم آثار محبة اهلل عز إال صحبة قوم صالحين يؤمنون باهلل ويتقونه قد جعل لهم الرحمن ودا  
آثار معية اهلل   الذي رواه البخاري رواه البخارى، كما ظهرت عليهم" حديث الولي"وجل، كما ورد في 

فالطريقة التجانية ليست ببدع في الطرق ولم تخرج عن إطار . الخاصة بالذاكرين اهلل كثيرا  والذاكرات
نما سارت على رسمهم ونسجت على منوالهم والتزمت أصول القوم األوائل  الصوفية العام ومنهجهم وا 

إال أنها .. التي أولها التوبة النصوح وتجديد العهد مع اهلل تعالى ونهايتها المشاهدة والمعرفة الكاملة
وضعت شروطا  صارمة وملزمة لكل من أراد االنضواء تحت لوائها فال إذن في هذه الطريقة إال على 

هذه الشروط األساسية ارتفع عنه اإلذن في الحال وخرج من دائرة  شروطها ومن فرط في شرط من
إذا نظرنا في هذه الشروط نجد أن الشيوخ قد أجمعوا عليها في سائر طرقهم ولكن نسبة ألّن   .الطريقة

.. الطريقة التجانية مبنّية على قاعدة النذر صار االلتزام بشروطها أمرا  حتميا  ال ينبغي التهاون به
دم زيارة األولياء األحياء واألموات، وليس ذلك االقتصار إال أدبا  من آداب أهل التربية وذلك ومنها ع

أن الشيخ هو الطبيب الحق الذي أطلعه اهلل على مواطن النفع المقسومة للمريد فيشغله بزيارة من علم 
وقد أذن الشيخ .. نىمن طريق التعريف اإللهي الثابت أّن اهلل قضى له المنفعة على يديه ذكره الشعرا

التيجاني رضي اهلل عنه ألصحابه إذنا  عاما  في زيارة أصحاب النبي صلي اهلل عليه و سلم واإلخوان 
. من طريقته ومّما ال يحتاج لذكر أن األنبياء عليهم الصالة والسالم أولى من غيرهم بالزيارة واالستمداد

لى المالحظة وتحليال ألراء اعتمادا ع--------------------------------------
األحباب ممن أجرينا معهم مقابالت في مجتمع الدراسة اتضح أن أول الصفات التي يسعون للتخلي 

وفيما يتعلق بالصفات التي . الكبر والكذب والمعصية والجبروت والغضب وحب الشهرة والصيت: عنها
ا، ثم الخدمة والذل واالنكسار، وتقوى اهلل الحب في اهلل أوال وأساس: يسعون للتحلي بها فإنها تتمثل في

خالص النية هلل بالنظر إلى هذه الصفات نجد أنها عموما . في السر والعالنية والكرم والرضا والتسليم وا 
وروى عن الرسول بسند عن الحارث بن أسد المحاسبي بسنده أن رسول اهلل . من أسس حسن الخلق

ويستطرد أحد اإلخوان في هذا الشأن ليقول (. الخلق أثقل ما يوضع في الميزان حسن: ) قال ملسو هيلع هللا ىلص
، ومكارم األخالق ال تتم إال باكتمال تهذيب ظاهر (إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق: )قال عليه السالم



العبد وباطنه فقد أمرنا اهلل تعالى بأمور ظاهرة وأخرى باطنه، ونهانا عن أمور باطنه وأخرى ظاهرة، 

                               -----------. 1﴾وذروا ظاهر اإلثم وباطنه﴿: الىحيث يقول سبحانه  وتع

من هنا يتضح لنا أن التصوف يقتضي مجاهدة النفس للتخلي عن الصفات المذمومة والتحلي --
بالصفات المحمودة التي أمر اهلل بها المؤمنين سواء في العقيدة أو األخالق لذلك فالتصوف يدعو إلى 

نسان جديد في أخالقه ومثله ومعامالته ، من خالل ارتقاء اإلنسان بروحه واتصاله باهلل تعالى إيجاد إ
وال يتم ذلك إال بتسامي اإلنسان عن الرذائل وتخليه عنها وتمسكه بالفضائل، وبذلك يحصل صالح 

ألولى اإلنسان وكذلك صالح المجتمع ألن من غايات التصوف أن ينتشر الخلق القويم وهو الدعامة ا
وتظهر آثار مقامات التصوف، ومنها الرضا والتوكل . 2التي يبنى عليها المجتمع أمنه واستقراره

والمراقبة والمحبة على الفرد والمجتمع إذ أن كل مجتمع تسوده هذه الفضائل أن يكون مجتمعا سعيدا 
ت لتشمل كافة نواحي فالطريقة لم تضع ألتباعها األصول في الحياة الدينية فحسب، بل امتد. 3مطمئنا

حياتهم االجتماعية في مختلف العالقات بين الشيخ والمريد، وبين المريدين بعضهم البعض، وبين 
المريد ونفسه وأهله وغيرهم من سائر أفراد المجتمع  كما وضع التيجانيون أصوال وقواعد وآدابا لتوادهم 

في العالقات المختلفة وفي تهذيب سلوك ومحبتهم وتزاورهم والمشاركة في األفراح واألحزان وغيرها 
المريدين، لذلك نجد أن دور الطريقة ال يقتصر على حياة المريد الدينية، بل تشمل كافة أوجه حياته 
العملية واألسرية واالجتماعية، فالعضو يلجأ إلى الجماعة لسد كافة حاجاته الدينية والدنيوية، إذ أن 

دينية واالجتماعية والعلمية والتربوية والفكرية مما يجعلها ذات أثر الطريقة تتغلغل في حياة أعضائها ال
فعال على كافة أنماط سلوكهم مع مختلف األفراد الذين يتعاملون معهم فهدف الطريق الصوفي تغيير 
المريد سلوكيا ونفسيا واجتماعيا، ألن االنحالل الخلقي من أكبر عوامل إعاقة نمو الحياة االجتماعية 

ولذلك يتبين لنا أن التصوف ليس مجرد انقطاع للعبادة  وترك المجتمع واالنعزال عنه، بل  وتقدمها،
هو في الحقيقة عامل محرك بذاته ودافع قوي إلى عمل الخيرات بمختلف أشكالها ألن التقرب إلى اهلل 

 . يتم بعبادته وحبه وخدمة عباده

يحيا حياة عادية يأكل ويشرب ويعمل  أظهرت لنا الدراسة الميدانية أن الفرد المتصوف إنسان 
ويتزوج ويعبد اهلل ويتعامل مع أفراد مجتمعه مهما كان وضعه غير أنه أكثر حرصا على تجسيد 
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، موضوع قدم يف ندوة القرق الصوفية، دور القريقة التيجانية منوذجا، اململكة املغربية، وزارة األوقاف والشؤون التصوف وأثره في المجتمعأمحد إدريس اإلدريسي، ( 
    .م 1891، ديسمرب، اإلسالمية

   .90، ص، 1893، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، التصوف طريقا وتجربة ومذهباحممد كمال جعفر، (3



معتقداته وقيمه التي ُغرست فيه بحكم انتمائه للطريقة الصوفية وهو ما يجعله يختلف عن غيره من 
 .  ى في المواقف التي تواجهه في حياته اليوميةحيث جملة المعتقدات والقيم وأنماط السلوك التي تتجل

  :حتفالطقوس و شعائر اال /0-0

من أهم الشعائر والمناسبات الدينية التي تحتفل بها المجتمعات اإلسالمية، األعياد التي      
أي أول العام " محرم"و ملسو هيلع هللا ىلصمولد الرسول "تحتفل بها المجتمعات اإلسالمية، األعياد الدينية ومنها 

وليلة السابع والعشرون من رمضان أو " ليلة النصف من شعبان"و" ليلة اإلسراء والمعراج"ي والهجر 
وغيرها من المناسبات التي أطلق عليها الباحث فاروق أحمد مصطفى المناسبات الدينية ". ليلة القدر"

 . 1الصوفيةالشيخ مؤسس الطريقة العامة، أما المناسبات الخاصة فهي تشمل االحتفال بمولد 
ويعد الذكر من  ملسو هيلع هللا ىلصأن أشهر الموالد التي يحتفل بها الصوفية مولد الرسول " وليام لين"ويرى 

 .2أهم مراسم االحتفال
واالحتفاالت الدينية من أهم الشعائر والمناسبات التي تناولها الباحثون االجتماعيون 

طريقة الصوفية وهي ظاهرة وللمواد دور في تدعيم العالقة بين أعضاء ال. واألنثروبولوجيون بالدراسة
اجتماعية ثقافية متكاملة لها ارتباطها القوي بالبناء االجتماعي المحيط بها سواء على مستوى الحي أو 
القرية أو المجتمع الكبير، واستمرار إقامتها أو مبررات وجودها ينبعث من الوظائف الدينية ، ومنها 

في نفوسهم وحياتهم، ويحيونها بالذكر والعبادة وبذل تذكير المريدين بهذه المناسبات حتى تستمر حية 
الصدقات على اختالف أنواعها، وما من شك في أن االحتفال بذكرى مولد أولياء اهلل الصالحين هو 

 .إحياء للمناسبات الدينية
واالنتفاع بذكراه فضال عن  ملسو هيلع هللا ىلص واألصل في إقامة هذه االحتفاالت، هو االعتبار بسيرة الرسول

ة التجمع للتعارف والتعاون على البر والتقوى واالنصراف إلى اهلل تعالى باكر والتعبد انتهاز فرص
واالستماع إلى القرآن الكريم واالنتفاع بوعظ رجال الدين من العلماء وذلك إلى جانب إخراج 

 .باإلضافة إلى الفائدة المعنوية والخير الذي يعم على كل المشاركين في هذا االحتفال. 3الصدقات
يحرص مريدو الطريقة التيجانية في مدينة بسكرة على االحتفال بمناسبات معينة للحفاظ على 

                                                ------------------------- . هوية الجماعة واستمرارها
أن أقرها  سنة منذ السنوي بالمولد النبوي كل  االحتفالدأبت الطريقة التيجانية على تنظيم مراسيم 

شيوخ الطريقة من بعده سنة حميدة حافظوا عليها  تخذهااو شيخها سيدي أحمد التيجاني رضي اهلل عنه، 
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لها في مختلف القارات خصوصا  امتداداوتعرف هذه الطريقة الصوفية  عبر السنين إلى يومنا هذا، 
لتيجاني أحد أحفاد الشيخ سيدي أحمد منها القارة اإلفريقية، حيث قدر الشريف سيدي إبراهيم الخليل ا

مليون مريد من مختلف األجناس واألعمار والمناصب  033 :ـالتيجاني عدد مريدها عبر العالم ب
 والمدائحوالثقافات والحضارات يواظبون على أداء الصلوات الخمس والنوافل وترتيل القرآن الكريم 

بالعقيدة اإلسالمية السمحاء التي تدعو إلى التمسك  النبوية وأوراد الطريقة التيجانية متمسكين في ذلك
وتمثين أواصر التعارف والتعاون والتواضع والمحبة في اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصبالكتاب والسنة ومحبة رسول اهلل 

--.واحترامهمووجوب طاعة أمير المؤمنين ونصرته والدعاء له ومحبة آل البيت  واالعتدالوالوسطية 
بعين ماضي على الزاوية األم  يتوافدحيث         ---------------------------

وأقطار العالم جزائرية من مريدي هاته الطريقة الصوفية قادمين إليها من مختلف المدن الالمئات 
الطريقة بالمولد النبوي الشريف على غرار كل سنة ولمدة أسبوع من اإلقامة  احتفاالتللمشاركة في 

منذ ليلة الثاني عشر من شهر ربيع األول الهجري  تفاالتاالحلمن تسنى له ذلك حيث تبتدئ هذه 
عن طريق برنامج  وتختتم ليلة التاسع عشر منه وهي ليلة األسبوع كما يسميها أهل الطريقة وذلك 

حافل يتضمن قراءة أحزاب من القرآن الكريم من طرف شيوخ الطريقة ومريديها مع اإلكثار من الصالة 
وتقديم عرض من طرف أحد شيوخ الطريقة يسلط من خالله  ملسو هيلع هللا ىلص على الحبيب المصطفى رسول اهلل

الضوء على مختلف مراحل والدته صلى اهلل عليه وسلم، تليها قراءة أوراد الطريقة ثم الختم بالدعاء 
 .السنوي المبارك االحتفاللجميع المسلمين عبر العالم وذلك طيلة األيام السبعة المخلدة لهذا 

لزاوية في الفترة التي يتم فيها االفتتاح الرسمي لمراسيم االحتفاالت الحظنا خالل تواجدنا با
بالمولد النبوي الشريف، حيث يقتصر االفتتاح على تالوة آيات من القرآن الكريم، كما يجري في سائر 
المناسبات الدينية األخرى، وتعقب التالوة والصالة، يقوم أفراد الطريقة بعقد حلقة ذكر أو حضرة داخل 

رجال يجلسون  ثم يبدءون بتالوة جماعية  03إلى  03وتضم حلقة الذكر عددا يتراوح ما بين . اويةالز 
اللهم ما صلي وسلم وبارك على : "لسورة الفاتحة بصوت مرتفع، ثم يبدءون في إنشاد النص التالي

سيدنا محمد في اآلخرين في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد بين المالئكة 
أجمعين إلى يوم الدين، وبارك على سائر األنبياء والمرسلين وصحابة رسوله اهلل وعلى سائر المؤمنين 

فيبدأ الجميع تالوتها بصوت منخفض هذه المرة أو غير " الفاتحة"ثم يهتف شيخ الطريقة - -.آمين...
وقد تنتهي . يقةمسموع ثم يتصافح الذاكرون ويتأهبون لسماع حديث ديني أو خطبة يلقيها شيخ الطر 

مراسم االفتتاح عند هذا الحد أو يضيف أعضاء الطريقة الصوفية بإقامة حلقة حضرة، وفيها يجري 
إنشاد بعض من قصائد الشعر الصوفي بصورة جماعية أو على هيئة مقاطع متبادلة بين المنشدين 



بإلقاء جماعي ومجموعة صغيرة من أتباع الطريقة ممن يحفظون هذه النصوص، تؤديها المجموعة 
 .شبه منغم ودون آالت موسيقية

تبدأ مظاهر االحتفال المختلفة تليها أنشطة مختلفة عقب االفتتاح ثم تتسع وتتزايد تدريجيا بتزايد 
 :أعداد المشاركين يوما بعد يوم وتشمل هذه المظاهر أنشطة أخرى منها

اصل حلقات الذكر داخل يتواصل النشاط الديني طوال أيام االحتفال، ففي االحتفال تتو  -
أما  -.                                                                                   الزاوية

النشاط االجتماعي الحظنا أن كثافة الحضور تبدأ في التصاعد التدريجي من اليوم األول لفترة 
و اسم متداول في احتفاالت الطرق الصوفية وه" الليلة الكبيرة"االحتفال بالمولد، وتصل ذروتها في 
وتتفاوت أعداد فئات . يشير إلى آخر يوم من فترة االحتفال. عموما والطريقة التيجانية خصوصا

المشركين في احتفال المولد النبوي الشريف، وكذا مشاركتهم في االحتفال، ومن هذه الناحية يمكن 
                   -------:تقسيمهم إلى الفئات التالية

تضم أفراد من المجتمع المحلي والمشاركين في األنشطة المختلفة المصاحبة : الفئة األولى
ويعتبر أفراد المجتمع المحلي أنفسهم أصحاب . لالحتفال وخدمات خاصة براحة الضيوف الوافدين

وتبرز هذه االحتفال واآلخرين ضيوف أو ضيوف الزاوية، فيلزمون أنفسهم بواجبات الضيافة تجاههم 
الظاهرة في إعداد وجبات الطعام والشراب التي تقدم على صوان معدنية دائرية كبيرة وتخرج بها إلى 

وتتنوع األطعمة والوجبات التي يقدمها أفراد المجتمع المحلي من ذبائح . بيت الضيوف وباحة الزاوية
 . والكسكسي، إلى جانب وأطباق الحلويات المختلفة

ن المشاركين في االحتفال وهي التي تشارك في جزء من فترة االحتفال وغالبا الفئة الثانية م -
ما يكون الجزء األخير منه لحضور الليلة الكبيرة وتشكل هذه الفئة من القادمين من المناطق المختلفة 

أما الفئة الثالثة من الحضور  -. من الوطن وحتى من خارجه، حيث يقيمون إقامة مؤقتة لعدة أيام
ن لنا أنهم يمثلون القادمين من القرى والمدن القريبة المجاورة وهؤالء يستقلون حافلة أو سيارات فتبي

والذين يشاركون ليوم واحد في االحتفال . تصحبهم لحضور االحتفال ويعودون بها في نهاية اليوم
ع مريدي الطريقة الت مينا مقابالزاوية التيجانية أجر نا بخالل تواجد.       وتكون إقامتهم بالموقع عابرة

جانية بمشارق يالتأحد أحفاد شيخ الطريقة  باستقبالالتيجانية الوافدين على الزاوية والذين حضوا 
بالمولد النبوي ورمزيته عند شيوخ ومقدمي ومريدي  االحتفالالذي سلط الضوء على دالالت األرض 

به ما أمكن بعد  لالرتقاء االحتفالسمية في المشاركة الر و الطريقة التجانية، كما أشاد بالرعاية السامية 



للزاوية التيجانية ولرعاية رئاسة الجمهورية برمجته رسميا ضمن تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية 
وأتباعها ومريديها عبر العالم وتدعيمها وربط الصلة بشيوخها خصوصا بالدول اإلفريقية، كما نوه 

والي وكذلك المجالس باإلضافة إلى اللسلطات المحلية وعلى رأسها السيد القيمة التي تقوم بها ا بالجهود
مجهودات األجهزة األمنية نظرا لحرصهم الشديد على توفير الظروف األمنية المالئمة والجيدة لفائدة 

من بين مريدي ومن  .الزوار والوافدين على الزاوية من الخارج وممثلي البعثات الدبلوماسية ببالدنا
إلى ، روسيا، ومن دولة أنغوال منبالمولد النبوي  االحتفالمشاركة في للة التيجانية الذين توافدوا  الطريق

الخليفة نجل ، حسب وصلمصر ونيجيريا كما و  جانب وفود من المغرب وموريطانيا والسينغال وليبيا 
  .مريد 133دائما، عدد الحضور إلى حدود 

المديح  بينما تشّنف على الهامش فرق ،وأداء الوظيفة بتالوة الذكر الحكيم االحتفاالتتنطلق 
الرسمي، بإلقاء محاضرات وندوات  االحتفالأسماع الحاضرين بمدائح دينية منوعة، على أن يتواصل 

فقهية تتحدث عن خير خلق اهلل كما تعنى في شقها اآلخر بمناقب وآثار القطب المكتوم سيدي أحمد 
كما تنظم الزاوية التيجانية أحيانا  .ة في نشر اإلسالم عبر ربوع العالمجاني وبدور الطريقة التجانييالت

اسبة حلول ذكرى احتفاال  بمن ماضيللطريقة التجانية بعين " العامةمقر الخالفة "وفي زاوية تماسين 
وليلة القدر وغيرها تندرج ضمن قوله  ملسو هيلع هللا ىلص إن االحتفال بذكرى مولد الرسول   –. راجـاإلسراء والمع

، وقد أجمع األحباب التيجانيون الذين شملتهم الدراسة أن االحتفال هو نوع (وذكرهم بأيام اهلل)تعالى 
لذلك يرى المبحوثين أن ذكرى ، ملسو هيلع هللا ىلصمن الشكر على النعمة وأعظم نعمة على خلقه بعث الرسول 

مولد الحبيب المبعوث بالهدى رحمة للعالمين من أعظم المناسبات التي يحتفى بها، فهي تضفي 
كينة على القلوب بتذكر سيرته العطرة مما يبعث على النهوض الروحي، ومن ثم كان االحتفال الس

ومولد أولياء اهلل الصالحين تذكير جماعي وقدوة جماعية وهو نوع من الشكر الجماعي هلل ملسو هيلع هللا ىلص بمولده 
 حيث –له سر عظيم  –وفي تأكيد هذا الفهم يرون أن االحتفال بذكرى الولي في مكانه . تعالى

المشاركة الفعلية في االحتفال بالمولد ذو طابع إسالمي الذي ال يتعدى تدارس الولي بتجربته الصوفية 
 .     الذاتية وجهاده في الطريق مع إحياء هذا اليوم بإقامة حضرة ذكر كما سبق وأوضحنا

نشاد األحباب في ليلة االحتفال أناشيد دينية خاصة كلها تتعلق بمدح الرسول  كد يؤ    ملسو هيلع هللا ىلصوا 
االعتقاد السائد بين األحباب التيجانيين في أن تكريم األولياء إنما يتم من خالل تكريم الرسول الذي 
يعتبر الولي األعظم بالنسبة لهم، وقد تتخصص بعض الجماعات في المديح الديني وتقوم الجماعات 

وقد يستخدم األحباب . ئداألخرى بترديد ما تقوله هذه الجماعات، أو بترديد البيت األول من هذه القصا



ثم تتطرق بعد ذلك إلى إنشاد  ملسو هيلع هللا ىلصالمكلفون باإلنشاد بعض المنظومات الخاصة في مدح الرسول 
 .  بعض المدائح التي تتناول شخصية الشيخ أحمد التيجاني

إن االحتفاالت هي مناسبات اجتماعية يلتقي فيها المريدون أو األحباب على حب وود      
ولي الصالح بما يحقق صورة من صور الوحدة واجتماع القلوب التي أراد اإلسالم أن لالحتفال بذكرى ال

يقيمها بما فرضه من شعائر كصالة الجماعة وصالة الجمعة والحج، وفي هذه المناسبات يتحقق 
الترابط والتماسك وتتسع شبكة العالقات االجتماعية كما أنها تحافظ على المعتقدات الشعبية والعادات 

 . 1قاليد والتراث الشعبيوالت
ويذكر محمد الجوهري أن االحتفاالت أو الموالد تمثل مناسبات هامة لتجديد العالقة وتدعيمها 
بين الطرق الصوفية وأتباعها من خالل الولي الذي يحتفى بمولده، ففي هذه المناسبة تجتهد الطريقة 

ر المولد وتدبير شؤون معيشتهم من مبيت في جمع أفرادها من المدن والقرى مع تنظيم انتقالهم إلى مق
وتستغل فرصة المولد . وغيره وتغطى النفقات من اإلعانات والهبات التي تتلقاها الطريقة من أعضائها

لجذب أفراد جدد لالنضمام إلى الطريقة باعتبار أن الزاوية مكان مفضل إلعطاء العهد الديني للمريدين 
للطريقة، كما يغتنم أفراد الطريقة هذه المناسبة في إبرام وتدعيم وتجديد العهد على يد الشيخ الحالي 

 .2عالقات المصاهرة بين أعضائها مما يقر ارتباطهم باألواصر األسرية
واالحتفاالت من أبرز األساليب التي تعمل على دعم الروابط بين األعضاء لدورها الهام في 

ساعد على حيوية الطريقة وتجديد قوتها ومن ثم تكمن تغذية الشعور بالترابط بين الشيخ والمريدين مما ي
الوظيفة األساسية لالحتفاالت في نقل االعتقاد إلى األفراد الذين لم يروا الولي أو الشيخ المؤسس 
. للطريقة من خالل  التذكير بتعاليمه وترديدها، عالوة على االقتراب من الشيخ الحالي واالرتباط به

والتجمع إلحيائه هو فرصة اللتقاء أعضاء الطريقة وممارسة الذكر الجماعي  كما أن االحتفال بالمولد
كما يطرح األعضاء المشكالت . ومناقشة أمور الطريقة والتغلب على مشكالتها بوضع الحلول لها

الشخصية التي تعترضهم سواء كانت خالفا بين رجل وزوجته أو رجل وصديقه أو امرأة وجارتها أو 
وبذلك تدخل فرص . هم أو بين إخوان الطريقة وبعضهم، وما إلى ذلك من الخالفاتبين األقارب وبعض

 . هذه اللقاءات ضمن وسائل الضبط األسري واالجتماعي الذي يتحكم في توجيه حياة هؤالء األفراد
يمثل يوم االحتفال لألحباب التيجانيين جزء من تنشئتهم في الطريق الصوفي ألهميته في 

رب الصوفية الذاتية مع نيل مدد الولي أو سره العظيم الذي ال يشكون في دوره التعرف على التجا
 .الكبير في تحقيق الرابطة الروحية بينهم كمريدين بين أولياء اهلل الصالحين
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بينت الدراسة الميدانية في مدينة بسكرة أن هذه الممارسات من شعائر الجماعة التي تعتمد       
ممارستها على االعتقاد في أهمية الولي سيدي الشيخ أحمد التيجاني  في وجودها واالستمرار في

والشعائر المرتبطة بهم لدورهم الفعال ولتأثيرهم على الحياة اليومية للفرد والمجتمع فالمريدون يعتقدون 
ئهم ، حيث يعتبرونهم آباLa parenté rituelleفي ارتباطهم الشعائري باألولياء برباط القرابة الشعائرية   

فاألساس في العالقة حب الولي وتعلق القلب به ويؤكد األحباب أن تقديرهم . 1وأجدادهم الروحيين
واألولياء ال ملسو هيلع هللا ىلص   فالعالقة التي تربط بين الرسولملسو هيلع هللا ىلص وحبهم لألولياء ينبع من تقديرهم وحبهم للرسول 

نما تصل إلى ، حيث يعمل األتباع على حد عالقة القرابة الحقيقية تقتصر على عالقة القرابة المتخيلة وا 
، التي تبدأ بالشيخ وتنتهي حتما بأحد أبناء سيدنا علي رضي اهلل عنه *تتبعها عن طريق شجرة القرابة

وبذلك يتأكد لدى الصوفية أن تكريمهم ومحبتهم لألولياء إنما هو في الواقع للولي . ملسو هيلع هللا ىلصثم النبي 
 . 2ملسو هيلع هللا ىلصاألعظم رسول اهلل 

حتفال هو من باب التذكير بسيرة خير الخلق أجمعين ومن ويرى األحباب أن السبب وراء اال
بعده األولياء وهم من عباد اهلل، الذين توالهم اهلل بعنايته وأكرمهم بنور اإليمان وحفظوا عهد اهلل فحفظ 

فكأن األمر إكراما لتفوق . عهدهم وتولى هدايتهم ونصرهم وتولوا القيام بحق عبوديته والدعوة إليه
 .الصفوة

ا تتضح أهمية االحتفاالت بالنظر لدورها البالغ األهمية في غرس األفكار والمعتقدات ومن هن
والقيم لدى األفراد من خالل المشاركة الفعالة والمستمرة في الشعائر التي بدورها تدعم وتؤكد ضرورة 

لدورها الفعال في القيم ثقافيا وانتشارها اجتماعيا واستمرار أفراد المجتمع في الحفاظ على ديمومتها نظرا 
 .التنشئة االجتماعية لألفراد

فالممارسات المتكررة بصفة دائمة وبشكل معين مصحوبة بخواطر ومعاني تتداعى دون أي 
مجهود، تولد لدى اإلنسان اإلحساس بأن ما يتكرر ويطرد حق وضرورة، وهذا اإلحساس يولد الرغبة 

من ثم يزداد التمسك واالعتزاز بالتقاليد والقيم  في تمسك أفراد المجتمع بهذه الشعائر واالحتفاالت،
واألفكار التي تؤمن بها الجماعة وتعمل على المحافظة عليها، مما يؤدي إلى زيادة تماسك الجماعة، 
إذ من المعروف أنه كلما التقى الناس في قيم وتصورات ومفاهيم ومعتقدات مشتركة ازداد تضامنهم 

       .   ووحدتهم وتماسكهم االجتماعي
 .من خالل العرض السابق يتبين أن هناك نمطين من االحتفاالت الدينية      
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النمط األول احتفال أعضاء كل طريقة صوفية بمولد مؤسسها، والنمط الثاني هو االحتفاالت 
وذكرى ليلة القدر واإلسراء والمعراج ورأس السنة الهجرية وهذا النمط األخير  ملسو هيلع هللا ىلصبمولد رسول اهلل 

عمومية االحتفال به إذ يشارك فيه مختلف أفراد المجتمع كما تشارك الدولة والهيئات الرسمية في ب يتميز
 .  بعض هذه االحتفاالت

 :نتائـج الدراســـة/0

 :توصل الباحث من خالل الدراسة جملة من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي
وهو الشكل الطبيعي للطرق التصوف في المجتمع الجزائري عموما، يتخذ شكال جماعيا،      

فالطريقة التيجانية تمتلك خصوصيات البناء االجتماعي، حيث يحكمها نظام دقيق، يتخذ . المنظمة
شكل هرمي يبذأ من خليفة الشيخ المؤسس وينتهي عند المريد السالك وأن انتقال الخالفة في قيادة 

ة بل إلى المؤهالت الفردية ومدى التزام المريد الطريقة ال يخضع لعامل القرابة الدموية أو الوراثة العائلي
بمقومات الطريق واجتهاداته في خدمتها مما يسمح له بالترقي في إطار سلم الطريقة، كما أن للطريقة 
التيجانية نظام خاص تحدد فيه المهام والوظائف الفردية والجماعية، سواء الدينية أو االجتماعية 

إن وجود الهيكل التنظيمي للطريقة الممثل في دور الشيخ . ماعي الكليالمختلفة في إطار البناء االجت
ودور الخليفة أو المقدم، وارتباطها بالجانب التنفيذي األدائي، سواء في اإلرشاد أو التعلم أو التنظيم أو 
 إقامة الذكر، فالبناء التنظيمي للطريقة التيجانية سمح لها بتحديد أهدافها بوسائل منهجية تمكن من

فهي تتوفر على كافة األسس والدعائم .  السير في الطريق من طرف الشيوخ والمريدين على السواء
الضرورية لقيام التصوف الجماعي في شكل طريقة صوفية منظمة يسودها بناء اجتماعي يعمل على 

 .تماسكها واستمرارها
التيجانية هو مدى تأثير وما يمكن استنتاجه من خالل مالحظاتنا لألسر المنتمية للطريقة      

انتماء رب األسرة للطريقة في تعرف أفراد أسرته على بعض مبادئ وقواعد التصوف السني منذ 
الطفولة بصورة اعتيادية كنمط سلوكي من أنماط التنشئة االجتماعية ألفراد المجتمع، وبذلك يكتسبها 

إن : "حين قال" ميزان العمل"في كتابه وهذا ما عبر عنه الغزالي . الفرد تلقائيا دون دراية بحقيقتها
الفضيلة يمكن أن تكتسب باالعتياد والتعليم فاالعتياد يتضمن حال الصبي الذي يعوده أبواه على شيء 

وبالمالحظة تبين انتشار كثير . 1"بال دراية منه بحقيقة ذلك الشيء وهو قد يكون غير مصحوب بعلم
ومنها األلفاظ المستعملة في آداب الطعام والضيافة من كلمات وأدعية بين اإلخوان في الطريقة 

 .والحديث وما إلى ذلك
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ومن السلوكات التي تبين االنتماء الحظنا حرص التيجانيين على حمل السبحة أو وضعها في 
البيت أو السيارة كتعبير عن ارتباطهم بالطريقة وحرصهم على الصالة والسالم على الرسول صلى اهلل 

صالة الفاتح عقب صالة الجماعة في المسجد والمعروف أنها جزء أساسي وهام  عليه وسلم بصيغة
 .من ورد التيجانية

وقد أظهرت الدراسة الميدانية اشتمال الطريقة التيجانية بالمجتمع البسكري على قواعد وقوانين 
امات الطريق وآداب محددة لمريدي الطريقة وااللتزام بها والحفاظ عليها مما يمكنهم من الترقي في مق

 . لبلوغ الغاية منه
كما أكدت الدراسة أهمية دور األخوة في الطريقة التيجانية بين اإلخوان بتعاونهم وتآلفهم ليس  

في نطاق األدوار داخل الجماعة فحسب، بل يتعدى هذا النطاق ليشمل كافة جوانب الحياة االجتماعية 
 يتوانى عن تقديم يد العون ألخيه بقدر فالمحبة بينهم واضحة بصورة ملموسة، فكل منهم ال. 

المستطاع، من ذلك فرص العمل، العون المالي، البحث عن مسكن ومشاركة بعضهم البعض في كافة 
وبذلك استطاعت الطريقة أن تعوض ما . ، بتقديم ما يتطلبه الموقف منهم(أفراح وأحزان)المناسبات 

آلف وغيرها من المشاعر والقيم التي طغت عليها افتقده أهل هذا الزمان من المحبة والتعاون والت
 .        المادية، وامتدت إلى جميع مناحي حياة المجتمع

تبين للباحث األهمية البالغة للشعائر والطقوس، حيث يحظيان بأهمية بالغة في مجتمع       
الدينية ذاتها، فهما كما يرى  الدراسة الرتباطها الوثيق بالتجربة الدينية ذاتها، الرتباطهما الوثيق بالتجربة

بعض علماء االجتماع األنثروبولوجيا يمثالن الفعل الديني ذاته الذي ال وجود للعقيدة دونه، كما ذكر 
يمكن القول أيضا شعائر . 1"تموت العقيدة التي ال تدور حولها أية شعائر وطقوس"سانت جيمس 

حويل اإلفراد إلى أعضاء جماعة ملحمة بأواصر الذكر تمثل إطارا فاعال لما تتصف بقدرة كبيرة على ت
 .الرابطة االجتماعية النفسية الناشئة من الممارسة الشعائرية الجماعية

تبين لنا أن األداء الجماعي لشعائر الذكر هو العامل الفعال في تكوين الرابطة النفسية التي 
النشاطات الجماعية المنتظمة  تتكون بين الذاكرين، هذه الرابطة تنشا وتتشكل بالفعل المركب من

 .والمتكرر 
فمن جهة تعمل .  هذا وتبذل هذه الخبرة الوجدانية فاعليتها في االتجاهين متكاملين تجاذبين

إنها قوة جاذبة وموحدة، من : على التحام أعضاء الجماعة بعضهم ببعض في بنيان موحد ومتراص
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وف وقفة الحذر من الغريب بل و معاداة جهة األخرى تحض هذه الخبرة أعضاء الجماعة على الوق
 .الخصم، أنها قوة المجاذبة والمقاومة

تبين للباحث أن أهل الطريقة عاملوا الطقوس الخاصة بهم معاملة العبادات : أحكام الطقوس-
و اعتمدوا . و ضوابط ألدائها على أحسن حال حتى تنال القبول فحددوا لها أحكاما  . المكتوبة في الدين

نفسه المتخذ في باب الشريعة لبناء تلك األحكام، أذا بدأوا بتأصيل فضل تلك الطقوس ثم المنطق 
ذا ما وجدوا . حددوا وظائفها العقَدية، ومن ثم تسَنت لهم أحاطتها بصرامة األداء و اتباع األحكام وا 

 .تعارضا بينها وبين المقوالت الفقهية الكبرى وَفقوا بين الحكمين
لطريقة ألحكامها فضائل، حيث تعتبر صالة الفاتح في الطريقة جعلت ا: فضل الطقوس-
دخل " ، وأما من أخذ الورد وداوم عليه إلى الممات "تعادل ستة أالف ختمه من القرآن الكريم"التجانية 

أي إنقاذ  1"هو ووالده وأزواجه وذريته إن سلم الجميع من االنتقاد" الجنة بغير حساب وال عقاب
 . فضل إذا لم يحصل االعتداء بالشيخ و فضلهالشيخ،فال حصول لل

لما تأسس األصل األول الذي عليه بنيت بقية األصول تسير صوغ : الحكام الخاصة والتفصيلية
ومن لو . األحكام التفصيلة فالشروط الخاصة بالشخص عند التيجانية ثالثة، ولالزمة لألوالد سبعة

، أي ليس (التيجانية)لترتيب ليس من أهل الطريقة يستكمل األحد والعشرين شرطا التي أعدها على ا
 . ةومرة أخرى نالحظ العبارة الفقهية المعتمد. من أهلها الكاملين الراسخين فيها

فمن أراد أن يقدم ورد الصباح فليقدمه بعد "ومن هذه األحكام مسالة تقديم و التأخير في األوراد 
وال يجوز ترك الورد مطلقا  ألهميته، فهو الشرط  ".العشاء بساعة قدر ما يقرأ القارئ خمسة أحزاب

لذلك إذا ما نسيه، عليه القضاء أما ذكر الجمعة (. وهو الشيخ)العملي لالنتماء بعد الشرط  االعتقادي 
إذا فات وقته فال يقضى بخالف الورد والوظيفة فإنهما يقضيان أبدا و أما ) بعد العصر الهيللة 

ووجه تركه للحائض ما هو )....( مخيرون في قراءة الورد و عدمها  المريض والحائض والنفساء فهم
 .       2معلوم من إسقاط الصالة عنها مدة الحائض

هذه شروط الطريقة التجانية، حيث تظهر القياس في صوغ األحكام التفصيلية الشريعة -
يتبع أقوال " الربانيالفتح "لذلك نجد المريد التيجاني صاحب . بالتأصيل على أصل وهو أقوال الشيخ

ذا وجد فيها تعارضا مع األصول الكبرى الشريعة التجأ إلى التوفيق وهذه سمة أخرى . شيخه ويشرحها وا 
 .   من سمات التفكير الفقهي الذي قاست عليه الطريقة الصوفية أحكامها

 التوفيق في األحكام  -
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لطرقية أفرز تعرجات       يبدوا أن تراكم الممارسات الطقوسية وا: التوفيق في األحكام
واختالفات في اآلراء بين الطرق وداخل الطريقة الواحدة، فكان االحتكام دائما إلى الخطاب الطرقي 

وعندما . األول أي خطاب الشيخ  المؤسس، وعندما تقادم عهده أصبح موضع تأويل واختالف
لخطاب الديني الرسمي، فإن يتعارض هذا النص مع المستجد من األمور في تاريخ الزاوية أو مع ا

 . الخطاب الطرقي ينحو نحو التوفيق بضرب من التأويل يجمع بين المتباعدات
ويجب معها ". فوحده ال يجزي. مبالتيم" جوهرة الكمال"فالشيخ التيجاني ال ُيجَوز قراءة ذكر -

يعلل (. ميالدين اإلسال)الوضوء، أنكر عليه خصومه ذلك ألنه فضلها حتى على الصالة المكتوبة 
فيجاب عنه أن اشتراط الطهارة المائية لها، ال يقضي تفضيلها على ما ذكره : مريده ذلك قائال

 . 1"، بل هو من األمور التعبدية ولعل لها سر ال يحصل إال بالوضوء(الخصم)
ويبرر المريد شروطا أخرى اشترطها الشيخ إلقامة الذكر كنشر إزار في الحلقة أو إيجاد مكان 

كما أن اختالف حركات . أشخاص ألنه المكان الذي يسع الرسول والخلفاء األربعة ومعهم الشيخيسع 
ذكر الهيللة بحسب المناطق ال يوجد من المعرفة واالتقان إال في أهل المدن أو الحواضر ومن في 

طريقة معناهم وأما غيرهم من أهل الصحاري ومن في معناها من أهل البادية فتجنب العمل على تلك ال
أولى في حقهم بل الحق في منع ذلك إال على أهل الحواضر نعم دعوى تقديم الكيفية التي عليها أهل 

 .    2(أين عاش الشيخ التيجاني)فاس 
إن عملية التوفيق والترجيح الناشئة عن اختالف الرأي حول بعض المسائل في اإلسالم -

والمؤسساتي وورود وضعيات مختلفة عن زمن  الطرقي ناتجة عن تطور الطريقة في سياقها التاريخي
فيأتي التوفيق بين الخطاب الرسمي التأسيسي للشيخ ومقتضى (. الشيخ المؤسس)الجيل المؤسس 

وهذا العقل التوفيقي من االستراتيجيات األصيلة للعقل الفقهي لتخطي . الحال أو مقتضى الشريعة
جراء الخطاب وتمريره في األحكام وبين األصل الثابت والمستجد، كذلك والتوفيق . صعوبات الراهن وا 

نرى أن الخطاب الطرقي ما كان ليتمر لوال ارتكازه على النواة الفقهية في االسالم الرسمي بعقلها 
مكاناتها التوفيقية  . القياسي وا 

وفيما يتعلق بالشعائر والطقوس الدينية توصلت الدراسة إلى أن الطريقة التيجانية من خالل     
االجتماعية، من خالل التعليم الديني –ارساتها وطقوسها تمثل إطارا فاعال لعملية التنشئة الدينية مم

 .المتنوع ألشكال، كما تحفز مضامين العقيدة في أعماق الالشعور والمخيال الفردي والجماعي
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كما أوضحت الدراسة أن الطريقة التيجانية كتنظيم ديني تتصف بقدرة كبيرة على التنشئة 
الدينية ومعنى ذلك، أنها إذ تحول األفراد إلى أعضاء جماعة ملتحمة بأواصر الرابطة –االجتماعية 
النفسية الناشئة من الممارسة الشعائرية الجماعية إنما تنشئ وتشكل وتطور األفراد حسب -االجتماعية

والء نسق قيمي يهدف باألساس إلى فرض االنضباط في الوعي والسلوك  وتنمية الشعور بال
كما اتضح للباحث أن التربية أو التنشئة االجتماعية للفرد تكون بتغيير شخصيته وفكره -.لجماعته

ومعتقداته شامال صفاته وسلوكه مع هذا األثر ليشمل األسرة باعتبارها نواة مهمة في الضبط 
لتدخل بما له االجتماعي، ويتجلى ذلك من خالل لجوء المريدين وأهليهم وجيرانهم وأصدقائهم للشيخ ل

 .من تأثير عليهم ومكانته المرموقة في كافة المشاكل بهدف بحثها ومساعدة من هم بحاجة إلى ذلك
كما أظهرت الدراسة قوة تأثير الضبط الخفي على المريدين وهو القائم على الضبط الذاتي 

وآدابها باطنا وظاهرا،  المنبثق من داخل المريد والمتوقف على مراقبته لنفسه وااللتزام بقواعد الطريقة
فطريق المريد قائم أساسا : فهو بذلك يتضمن نوعي الضبط معا، إذ يمثل الضبط الظاهر جزءا منه

على عالقته باهلل وكل ما دون ذلك ما هو إال وسائل للوصول للغاية المنشودة، بذلك كان نمط الضبط 
الضبط الظاهر الذي يحكم باقي  الخفي أكثر مالئمة لهذه العالقة التي ليست في حاجة إلى نمط

. فمن استطاع أن يحقق الضبط الذاتي حقق معه الضبط االجتماعي الخارجي. العالقات االجتماعية
 ومن ثم ظهرت الوظيفة 

. االجتماعية للطريقة الصوفية من خالل الدور الذي لعبته في مجال الضبط االجتماعي
في كافة مراحله التي –تي هي أساس الضبط الخفي ال–فالطريقة الصوفية قائمة على مراقبة النفس 

تهدف في حقيقتها إلى تغيير صفات النفس واالنتقال بها من اللوامة ثم الملهمة ثم المطمئنة فالراضية 
 .            حتى تصل إلى أعلى مرتبة وهي الكاملة

عي الثقافي اتضح من الدراسة الحالية أن االحتفاالت تعد عنصر جوهري في البناء االجتما
للطريقة التيجانية إنها تجري تحت إشراف لجنة منبثقة من السلطة الدينية المحلية ويشترك أعضاء 

نجازها وتمثل الشعائر االحتفالية بما فيها من مديح وخطب وذكر، . المجتمع المحلي في تمويلها وا 
من تظاهرات الجماعة  حيث تعد االحتفاالت وعلى رأسها االحتفال بالمولد النبوي الشريف تظاهرة

التيجانية، إذ تعبر عن كيانه وهويته واتجاهاته وقيمه عن طريق إقامة هذه الشعائر من جهة أخرى 
يستطيع الراصد المدقق أن يستشف إحدى السمات المميزة لالحتفاالت وهي تشابك المجالين األخروي 

ائري لهذه االحتفاالت كذلك بينت والدنيوي المقدس والدنيوي في الحبكة والموضوعاتية والنسق الشع
 .    األبحاث الميدانية تشابك هذين المجالين في االحتفاالت موضوع البحث



لقد اتضح من المالحظة الميدانية أن االحتفاالت تجري في مناخ من العواطف واالنفعاالت 
      . الجياشة، مما يدفع المحتفلين على المشاركة الوجدانية في الشعائر

االندماج، إنهم و  علهم يشعرون بخبرة التالحم مع الجماعة االحتفالية إلى درجة االنصهارمما يج
ذ هم يحتفلون إنما يحيون وعيهم لهويتهم  يعيشون خبرة االنتماء من خالل التضامن العميق، وا 

 . وانتماءهم فيوطدون التزامهم الديني 

يزة وفاعليتها في إثبات خصوصيتها كما كما تبين أن االحتفاالت تعبر عن الهوية التيجانية المم
فاالحتفاالت عند اإلخوان التيجانيين تؤدي . تفصح عن اإليمان باهلل وحب رسوله وصحابته وأوليائه

من جهة تعرب بواسطة الرموز الشعائرية عن هويتها المميزة : وظيفتين هامتين في الجماعة التيجانية
هة أخرى تعيد هذه االحتفاالت الدورية إنتاج الهوية مما يسهم في تقوية تمسكها بخصوصيتها من ج

هكذا . المميزة بواسطة رموز ذات مغزى، إذ أنها تحي في خبرة المحتفلين الذهنية وعي هذه الهوية
تتجلى الجماعة التيجانية في رموز الشعائر االحتفالية مما يبرز ويبين أنها تشكيلة دينية تستمد هويتها 

ق يتصف الطابع الدوري بأهمية، خاصة إذ يترتب على تكرار االحتفاالت من الدين في هذا السيا
---------. الموسمي أن عملية التجلي الشعائري هذه تتشكل من خالل االرتباط بمؤسسة الزاوية

---------------- 

كما تعبر االحتفاالت وما يتخللها من خطابات متضمنة في المديح والقصائد والندوات تكرس 
المدنس فينصهران بعضهما في بعض كي يشكالن  والدنيوي .المقدس بين البعدين األخرويالتداخل 

بنيانا متراصا فيتطابقا فيه، إنها من جهة تجمع بشري يشكل مجتمعا محليا يتمثل في الجماعة 
االحتفالية ويتجسم فيها من جهة أخرى يستمد هذا التجمع البشري هويته المميزة من القيم الدينية 

. ناعات العقيدية التي تطبعه بطابع أخروي واضح وصريح يميزه من التجمعات البشرية األخرىوالق
هذه الجماعة ذات . وأخيرا يستعين هذا التجمع البشري برموز شعائرية تعبيرا عن هويته المميزة

 المرجعية الدينية التي تدمج البعدين األخروي والدنيوي في كيان متكامل

عائر والمواقف التفاعلية، عن الفاعلية المزدوجة التي تصدر عن كشفت لنا مالحظة الش
 .االحتفاالت المختلفة أن لها بعدين فردي شخصي من جهة وجماعي من جهة أخرى

يعيش المحتفل بفعل أدائه للشعائر، خبرة روحية جياشة على درجات متفاوتة من شدة المشاركة  
ية التي يعيشها كل واحد من هؤالء اإلخوان في قرارة الوجدانية وعمقها، إنها خبرة المشاركة الشخص

نفسه، لكن هذه الخبرة ال تحدث إال من خالل األداء الجماعي للشعائر هذا هو البعد الجماعي في 



نفسية بين المحتفلين بفعل -إن الباحث المشارك إذ يالحظ الشعائر يلمس نشأة رابطة اجتماعية. الخبرة
هذه الرابطة بالذات يظهر الطابع االجتماعي والشخصي المزدوج لفاعلية األداء الجماعي للشعائر في 

االحتفاالت، حيث إن الخبرة الشخصية تتحول في موقف التفاعل والتعاون على أداء الشعائر إلى خبرة 
           .                 نفسية، بمعنى عملية االندماج العاطفي للجماعي االحتفالية-جماعية فتصبح رابطة اجتماعية

          
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نتائـج الدراسـة



 :توصل الباحث من خالل الدراسة جملة من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي
التصوف في المجتمع الجزائري عموما، يتخذ شكال جماعيا، وهو الشكل الطبيعي للطرق 

يحكمها نظام دقيق، يتخذ  خصوصيات البناء االجتماعي، حيثمتلك الطريقة التيجانية تف. المنظمة
شكل هرمي يبذأ من خليفة الشيخ المؤسس وينتهي عند المريد السالك وأن انتقال الخالفة في قيادة 
الطريقة ال يخضع لعامل القرابة الدموية أو الوراثة العائلية بل إلى المؤهالت الفردية ومدى التزام المريد 

الطريق واجتهاداته في خدمتها مما يسمح له بالترقي في إطار سلم الطريقة، كما أن للطريقة بمقومات 
االجتماعية  التيجانية نظام خاص تحدد فيه المهام والوظائف الفردية والجماعية، سواء الدينية أو

دور الشيخ  إن وجود الهيكل التنظيمي للطريقة الممثل في. المختلفة في إطار البناء االجتماعي الكلي
ودور الخليفة أو المقدم، وارتباطها بالجانب التنفيذي األدائي، سواء في اإلرشاد أو التعلم أو التنظيم أو 
إقامة الذكر، فالبناء التنظيمي للطريقة التيجانية سمح لها بتحديد أهدافها بوسائل منهجية تمكن من 

فهي تتوفر على كافة األسس والدعائم  . السير في الطريق من طرف الشيوخ والمريدين على السواء
الضرورية لقيام التصوف الجماعي في شكل طريقة صوفية منظمة يسودها بناء اجتماعي يعمل على 

 .تماسكها واستمرارها
وما يمكن استنتاجه من خالل مالحظاتنا لألسر المنتمية للطريقة التيجانية هو مدى تأثير انتماء 

راد أسرته على بعض مبادئ وقواعد التصوف السني منذ الطفولة رب األسرة للطريقة في تعرف أف
بصورة اعتيادية كنمط سلوكي من أنماط التنشئة االجتماعية ألفراد المجتمع، وبذلك يكتسبها الفرد 

إن الفضيلة : "حين قال" ميزان العمل"وهذا ما عبر عنه الغزالي في كتابه . تلقائيا دون دراية بحقيقتها
باالعتياد والتعليم فاالعتياد يتضمن حال الصبي الذي يعوده أبواه على شيء بال يمكن أن تكتسب 

وبالمالحظة تبين انتشار كثير من . 1"دراية منه بحقيقة ذلك الشيء وهو قد يكون غير مصحوب بعلم
كلمات وأدعية بين اإلخوان في الطريقة ومنها األلفاظ المستعملة في آداب الطعام والضيافة والحديث 

 .ا إلى ذلكوم
ومن السلوكات التي تبين االنتماء الحظنا حرص التيجانيين على حمل السبحة أو وضعها في 
البين أو السيارة كتعبير عن ارتباطهم بالطريقة وحرصهم على الصالة والسالم على الرسول صلى اهلل 

أساسي وهام عليه وسلم بصيغة صالة الفاتح عقب صالة الجماعة في المسجد والمعروف أنها جزء 
 .من ورد التيجانية

وقد أظهرت الدراسة الميدانية اشتمال الطريقة التيجانية بالمجتمع البسكري على قواعد وقوانين 
وآداب محددة لمريدي الطريقة وااللتزام بها والحفاظ عليها مما يمكنهم من الترقي في مقامات الطريق 

                                                 ---------------------------- .لبلوغ الغاية منه
كما أكدت الدراسة أهمية دور األخوة في الطريقة التيجانية بين اإلخوان بتعاونهم وتآلفهم ليس في نطاق 

فالمحبة . األدوار داخل الجماعة فحسب، بل يتعدى هذا النطاق ليشمل كافة جوانب الحياة االجتماعية 

                                                           

77.1أيب حامد الغزايل، ميزان العمل، املرج  الساب،، ص، ( 
  



لموسة، فكل منهم ال يتوانى عن تقديم يد العون ألخيه بقدر المستطاع، من ذلك بينهم واضحة بصورة م
أفراح )فرص العمل، العون المالي، البحث عن مسكن ومشاركة بعضهم البعض في كافة المناسبات 

وبذلك استطاعت الطريقة أن تعوض ما افتقده أهل هذا . ، بتقديم ما يتطلبه الموقف منهم(وأحزان
حبة والتعاون والتآلف وغيرها من المشاعر والقيم التي طغت عليها المادية، وامتدت إلى الزمان من الم

 .        جميع مناحي حياة المجتمع
تبين للباحث األهمية البالغة للشعائر والطقوس، حيث يحظيان بأهمية بالغة في مجتمع الدراسة 

يق بالتجربة الدينية ذاتها، فهما كما يرى بعض الرتباطها الوثيق بالتجربة الدينية ذاتها، الرتباطهما الوث
علماء االجتماع األنثروبولوجيا يمثالن الفعل الديني ذاته الذي ال وجود للعقيدة دونه، كما ذكر سانت 

يمكن القول أيضا شعائر الذكر تمثل  .1"تموت العقيدة التي ال تدور حولها أية شعائر وطقوس"جيمس 
كبيرة على تحويل اإلفراد إلى أعضاء جماعة ملحمة بأواصر الرابطة إطارا فاعال لما تتصف بقدرة 

 .االجتماعية النفسية الناشئة من الممارسة الشعائرية الجماعية
تبين لنا أن األداء الجماعي للشعائر هو العامل الفعال في تكوين الرابطة النفسية التي تتكون 

 .ركب من النشاطات الجماعية المنتظمة والمتكرر بين الذاكرين، هذه الرابطة تنشا وتتشكل بالفعل الم
فمن جهة تعمل   .هذا وتبذل هذه الخبرة الوجدانية فاعليتها في االتجاهين متكاملين تجاذبين

إنها قوة جاذبة وموحدة، من : على التحام أعضاء الجماعة بعضهم ببعض في بنيان موحد ومتراص
ى الوقوف وقفة الحذر من الغريب بل و معاداة جهة األخرى تحض هذه الخبرة أعضاء الجماعة عل

 .مقاومةالخصم، أنها قوة المجاذبة و 
وفيما يتعلق بالشعائر والطقوس الدينية توصلت الدراسة إلى أن الطريقة التيجانية من خالل 

االجتماعية، من خالل التعليم الديني –ممارساتها وطقوسها تمثل إطارا فاعال لعملية التنشئة الدينية 
 .متنوع ألشكال، كما تحفز مضامين العقيدة في أعماق الالشعور والمخيال الفردي والجماعيال

كما أوضحت الدراسة أن الطريقة التيجانية كتنظيم ديني تتصف بقدرة كبيرة على التنشئة 
الدينية ومعنى ذلك، أنها إذ تحول األفراد إلى أعضاء جماعة ملتحمة بأواصر الرابطة –االجتماعية 

النفسية الناشئة من الممارسة الشعائرية الجماعية إنما تنشئ وتشكل وتطور األفراد حسب -تماعيةاالج
 .نسق قيمي يهدف باألساس إلى فرض االنضباط في الوعي والسلوك  وتنمية الشعور بالوالء لجماعته
فكره للطريقة التيجانية دور واضح في التربية والتنشئة االجتماعية للفرد، بتغيير شخصيته و 

ومعتقداته شامال صفاته وسلوكه مع هذا األثر ليشمل األسرة باعتبارها نواة مهمة في الضبط 
االجتماعي، ويتجلى ذلك من خالل لجوء المريدين وأهليهم وجيرانهم وأصدقائهم للشيخ للتدخل بما له 

 .جة إلى ذلكمن تأثير عليهم ومكانته المرموقة في كافة المشاكل بهدف بحثها ومساعدة من هم بحا
كما أظهرت الدراسة قوة تأثير الضبط الخفي على المريدين وهو القائم على الضبط الذاتي 
المنبثق من داخل المريد والمتوقف على مراقبته لنفسه وااللتزام بقواعد الطريقة وآدابها باطنا وظاهرا، 

                                                           

104.1جيمس فريزر، املرج  الساب،، ص، (
  



ق المريد قائم أساسا فطري: فهو بذلك يتضمن نوعي الضبط معا، إذ يمثل الضبط الظاهر جزءا منه
على عالقته باهلل وكل ما دون ذلك ما هو إال وسائل للوصول للغاية المنشودة، بذلك كان نمط الضبط 
الخفي أكثر مالئمة لهذه العالقة التي ليست في حاجة إلى نمط الضبط الظاهر الذي يحكم باقي 

. الضبط االجتماعي الخارجي فمن استطاع أن يحقق الضبط الذاتي حقق معه. العالقات االجتماعية
 ومن ثم ظهرت الوظيفة 

. االجتماعية للطريقة الصوفية من خالل الدور الذي لعبته في مجال الضبط االجتماعي
في كافة مراحله التي –التي هي أساس الضبط الخفي –فالطريقة الصوفية قائمة على مراقبة النفس 

ل بها من اللوامة ثم الملهمة ثم المطمئنة فالراضية تهدف في حقيقتها إلى تغيير صفات النفس واالنتقا
 .            حتى تصل إلى أعلى مرتبة وهي الكاملة

اتضح من الدراسة الحالية أن االحتفاالت تعد عنصر جوهري في البناء االجتماعي الثقافي 
شترك أعضاء للطريقة التيجانية إنها تجري تحت إشراف لجنة منبثقة من السلطة الدينية المحلية وي

نجازها وتمثل الشعائر االحتفالية بما فيها من مديح وخطب وذكر، . المجتمع المحلي في تمويلها وا 
حيث تعد االحتفاالت وعلى رأسها االحتفال بالمولد النبوي الشريف تظاهرة من تظاهرات الجماعة 

الشعائر من جهة أخرى التيجانية، إذ تعبر عن كيانه وهويته واتجاهاته وقيمه عن طريق إقامة هذه 
يستطيع الراصد المدقق أن يستشف إحدى السمات المميزة لالحتفاالت وهي تشابك المجالين األخروي 
والدنيوي المقدس والدنيوي في الحبكة والموضوعاتية والنسق الشعائري لهذه االحتفاالت كذلك بينت 

 .    البحثاألبحاث الميدانية تشابك هذين المجالين في االحتفاالت موضوع 
لقد اتضح من المالحظة الميدانية أن االحتفاالت تجري في مناخ من العواطف واالنفعاالت 

ومما يجعلهم يشعرون بخبرة . الجياشة، مما يدفع المحتفلين على المشاركة الوجدانية في الشعائر
االنتماء من خالل  التالحم مع الجماعة االحتفالية إلى درجة االنصهار و االندماج، إنهم يعيشون خبرة

ذ هم يحتف  . وانتماءهم فيوطدون التزامهم الديني  لون إنما يحيون وعيهم لهويتهمالتضامن العميق، وا 

كما تبين أن االحتفاالت تعبر عن الهوية التيجانية المميزة وفاعليتها في إثبات خصوصيتها كما 
االت عند اإلخوان التيجانيين تؤدي فاالحتف. تفصح عن اإليمان باهلل وحب رسوله وصحابته وأوليائه

من جهة تعرب بواسطة الرموز الشعائرية عن هويتها المميزة : وظيفتين هامتين في الجماعة التيجانية
مما يسهم في تقوية تمسكها بخصوصيتها، من جهة أخرى تعيد هذه االحتفاالت الدورية إنتاج الهوية 

هكذا . ي خبرة المحتفلين الذهنية وعي هذه الهويةالمميزة بواسطة رموز ذات مغزى، إذ أنها تحي ف
تتجلى الجماعة التيجانية في رموز الشعائر االحتفالية مما يبرز ويبين أنها تشكيلة دينية تستمد هويتها 
من الدين في هذا السياق يتصف الطابع الدوري بأهمية، خاصة إذ يترتب على تكرار االحتفاالت 

 . ائري هذه تتشكل من خالل االرتباط بمؤسسة الزاويةالموسمي أن عملية التجلي الشع



كما تعبر االحتفاالت وما يتخللها من خطابات متضمنة في المديح والقصائد والندوات تكرس 
المدنس فينصهران بعضهما في بعض كي يشكالن /المقدس والدنيوي/التداخل بين البعدين األخروي

جمع بشري يشكل مجتمعا محليا يتمثل في الجماعة بنيانا متراصا فيتطابقا فيه، إنها من جهة ت
االحتفالية ويتجسم فيها من جهة أخرى يستمد هذا التجمع البشري هويته المميزة من القيم الدينية 
. والقناعات العقيدية التي تطبعه بطابع أخروي واضح وصريح يميزه من التجمعات البشرية األخرى

هذه الجماعة ذات . وز شعائرية تعبيرا عن هويته المميزةوأخيرا يستعين هذا التجمع البشري برم
 .  المرجعية الدينية التي تدمج البعدين األخروي والدنيوي في كيان متكامل

كشفت لنا مالحظة الشعائر والمواقف التفاعلية، عن الفاعلية المزدوجة التي تصدر عن 
يعيش المحتفل . من جهة أخرى االحتفاالت المختلفة أن لها بعدين فردي شخصي من جهة وجماعي

بفعل أدائه للشعائر، خبرة روحية جياشة على درجات متفاوتة من شدة المشاركة الوجدانية وعمقها، إنها 
خبرة المشاركة الشخصية التي يعيشها كل واحد من هؤالء اإلخوان في قرارة نفسه، لكن هذه الخبرة ال 

إن الباحث المشارك . هو البعد الجماعي في الخبرة تحدث إال من خالل األداء الجماعي للشعائر هذا
نفسية بين المحتفلين بفعل األداء الجماعي للشعائر في -إذ يالحظ الشعائر يلمس نشأة رابطة اجتماعية

هذه الرابطة بالذات يظهر الطابع االجتماعي والشخصي المزدوج لفاعلية االحتفاالت، حيث إن الخبرة 
فاعل والتعاون على أداء الشعائر إلى خبرة جماعية فتصبح رابطة الشخصية تتحول في موقف الت

 .                           نفسية، بمعنى عملية االندماج العاطفي للجماعي االحتفالية-اجتماعية
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 : قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية

 

 .1890 ، دمشق،6اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، طدار ، .برواية ورش الكريمالقرآن  /0
 .9171، بيروت، 4، المطبعة العربية، طهذه هي الجزائرأحمد توفيق المدني،  /0
، 9، طاإلنصاف في حقيقة األولياء وما لهم من الكرامات واأللطافاألمير محمد بن إسماعيل، الصنعاني، / 3

 .9117السعودية، .ع.زاق بن عبد المحسن، دار ابن عفان، معبد الر: تحقيق
عاصم إبراهيم الكيالي، دار : ، تحقيقالمواقف الروحية والفيوضات السبوحية األمير عبد القادر الجزائري / 4

 .2004 .الكتب العلمية، بيروت،  لبنان
 .ت ، مطبعة السنة المحمدية، دمـدارج السالكيــنابن القيم الجوزية، /1

 .، مطبعة دار الكتب العلمية، دتتلبيس إبليسابن الجوزي، / 6

 .  1661، تحقيق علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، 9، طاإلشارات إلى معرفة الزياراتأبي الحسن الهروي، / 2

 .دت ، مطبعة مصطفى الباي الحلبيمنحة األصحاب لمن أراد طريق األصفياء واألحبابالرطبي، / 8

 .ت د بيروت، العلمية، الكتب دار ،1ج ،األصفياء طبقات و األولياء حليةصفهاني، األ نعيم بيأ/9

والنشر والتوزيع،  ، دار الحاوي للطباعة9، طرسالة آداب سلوك المريدالحبيب عبد هللا الشافعي، / 51

9114. 

، اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية(بحوث نظرية وتطبيقات علمية)األنثروبولوجيا الجوهري محمد، /55

9116. 

، (من دليل العمل الميداني لجامعي التراث الشعبي) الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبيةـــــــــــــــــــــــ، -/57

 .9116، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 9ج

، الجامعية اإلسكندرية ، دار المعرفة1، ج(دراسة المعتقدات الشعبية)علم الفلكلور ـــــــــــــــــــــــ، /53

9116. 

 .9178، دار النهضة العربية، بيروت، محاضرات في األنثروبولوجية الثقافيةأحمد أبو زيد، / 54

 .، دار المعارف، اإلسكندرية، د ت (من أعالم الفكر الغربي)إدوارد تايلور ـــــــــــــــــــــــ،  51

 . 9181اإلسكندرية  ،،الهيئة المصرية العامة للكتاب9،جمعمدخل لدراسة المجتـــــــــــــــــــــ،-/56

 . 9188 ،لهيئة المصرية للكتاب، اإلسكندريةا ،1،جمدخل لدراسة المجتمع،ــــــــــــــــــــــ/52

 . 9111، المركز القومي للبحوث االجتماعية، القاهرة، المدخل إلى البنائيةـ،ــــــــــــــــــــــــــ/58

  أحمد محمد بن عجيبة : ، تحقيقمعراج التشوف إلى حقائق التصوفبن محمد بن عجيبة، أحمد / 59

 . 9184مطبعة المريني، المغرب،        

 .9184 القاهرة،النشر، مؤسسة المعارف للطباعة و ،بحار الحب عند الصوفية، حمد بهجتأ/71

 األزهرية، الكليات مكتبة، ر،النجا زهري محمد :نقحهو صححه ،التصــوف قـــواعد ،زروق أحمد/75

 .9183 القاهرة،

 .دت ،، القاهرةر قباء، لطباعة والنشر والتوزيع، داقاموس المصطلحات الصوفيأيمن حمدي، /77

 . أحمد باقادر، دار المدار اإلسالمي، دت : ، ترجمةمجتمـــع مسلــــمارنست غيلنر، /73

، تحقيق يوسف زيدا ، مكتبة الكليات األزهرية  حقيقته المقدمة في التصوف وأبي عبد الرحمان السلمي، /74

 .ـ، القاهرة دت



مكتبة الخانجي،  محمد الطناخي  :، تحقيق9ط ،ذكر النسوة  المتعبدات الصوفيات،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ/71

 .9116، القاهرة

 .9187، دار المعارف، مصر، دراسات أنثروبولوجيةأحمد الخشاب، / 76

، تحقيق محمد عقيل، دار الجيل للطباعة والنشر بغية المستفيد لشرح منية المريدالتجاني محمد العربي، /72

 .   1661والتوزيع، بيروت، لبنان، 

، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر الغزالي وعلماء المغربالطاهر المعموري، / 78

9186. 

 9118بيروت،  ,العلمية الكتب دار ، منشوراتارفالمع عوارفالسهروردي، /79

 .  إبراهيم هالل، دار الكتب اإلسكندرية، دت: ، تحقيق(والية هللا والطريق إليها)قطر الولي الشوكاني، / 31

 . 9131مكتبة الحياة بيروت، لبنان،  1، جتاريخ الجزائر العامالجيالني عبد الرحمن، / 35

إسعاد عبد الهادي قنديل، دار النهضة العربية للطباعة والنشر : حقيق، تكشف المحجوبالهجويري، / 37

 . 9116بيروت، 

محمد زهدي النجار، مكتبة الكليات األزهرية، :، تحقيققواعد التصوفأبو العباس أحمد بن محمد زروق، / 33

 .9118، 1ط

 .     9183ندرية، مصر ، دار المعارف اإلسكالتصوف الثورة الروحية في اإلسالمأبو العال عفيفي، / 34

، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة مصر، مدخل إلى التصوف اإلسالميأبو الوفاء الغنيمي التفتازاني، /31

9183   . 

 . 9111، دار البصيرة ، اإلسكندرية، إلى التصوف يا عباد هللاأبو بكر جابر الجزائري ، / 36

 

  سيرة ذاتية و منهاج و مفاهيم صوفية ألقطاب )رية الرسالة القشيأبو القاسم القشيري ، / 32

 .9181محمود بن شريف، مطابع دار شعب للطباعة والنشر : ، تحقيق(التصوف اإلسالمي      

، الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر، 4، ج6، ج1، ج9ج  تاريخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم سعد هللا ، / 38
 .9189، 9ط

 .  1661 9، دار الغرب اإلسالمي، ط1، المجلدأبحاث وآراء في تاريخ الجزائرــــــــــــ، ــــــــــــــــ/39
 
 

، تحقيق جعفر ومحمد الالوي الدار 8، جاالستقصاء ألخبار دول المغربأبو العباس أحمد الالوي، /41
 البيضاء، المغرب، دت

لة، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ، مؤسسة الرساتعريف الخلف برجال السلفأبو القاسم الحفناوي، /45
9186. 

، تحقيق أحمد العيسوي، دار الصحابة المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العاداتابن تيمية تقي الدين، / 47

 للتراث والنشر  

 .9116والتحقيق والتوزيع، القاهرة،       

 .محمد خليل غازي، دار المدني للطباعة والنشر: ق، تحقيالصوفيـة والفقــراءــــــــــــــــــــــــــــــ، /43

 .ريتر ،دار صادر  بيروت دت.، تحقيق ه مشارق أنوار لقلوب و مفاتح أسرار الغيوبأبن الدباغ، /44

، 9محمد مطيع الحافظ، دار الفكر المعاصر ، ط:، تحقيقشفاء السائل وتهذيب المسائلابن خلدون، / 41
 .9113بيروت ، 

 .، دار الفكر للطباعة والنشر، دت9، ج إيقاظ الهمم في شرح الحكم سكندري،ال عطاء ابن/ 46



 .  9117، دار االنتشار العربي، بيروت لبنان، (الطرق الصوفية) جامع األصولأحمد النقشبندي الخالدي، /42

، تحقيق يوسف زيدان،  دار الجيل، بيروت لبنان المقدمة في التصوفأبي عبد الرحمن السلمي، / 48

9111. 

 .9114، دار الحاوي للطباعة والنشر، آداب سلوك المريدالحبيب عبد هللا بن علوي، /49

، مستغانم الجزائر (في مشروعية الذكر باالسم المفرد) القول المعتمدبن مصطفى العالوي،  أحمد/11

9111 . 

 .9176، 8، دار األندلس، ، بيروت، طالمنقذ من الضاللأبو حامد الغزالي،  /15
 .1661، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر،  األنثروبولوجيا الرمزيةالسيد حافظ األسود،  /17

إخراج الشروط للطريقة التيجانية مع ما تتضمنه من الفوائد الهادي بن سيدي مولد فال التيجاني، / 13

 .  ، دن، دتالبهية

ربية عملكة المالمكتبة الرشد  ،(وحدة الوجود الخفية)عقيدة الصوفية أحمد بن العزيز القصير،  /14

 .1666السعودية، 

 .  9186مصر   ، دار المعارف، القاهرة(إيجابياته وسلبياته) التصــوفأحمد محمود صبحي، / 11

 .9181، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت، لبنان  بحار الحب عند الصوفيةأحمد بهجت، / 16

 .   9119، دار الثقافة، القاهرة، اريخ العلوم عند العربدراسات في تأحمد عبد الحليم عطية، / 12

 .1669 9، دار النفائس للطباعة والنشر، بيروت، ط موسوعة األديانأحمد ابن عرموش و آخرون، /18

، الهيئة المصرية العقائد الدينية في مصر المملوكية بين اإلسالم والتصوفأحمد صبحي منصور، /19

 .1666للكتاب، 

 .1667، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، مبادئ علم االجتماعفت عبد الجواد، أحمد رأ/ 61

 .9118أحمد الشرباصي، مكتبة دار الشعب : ، تحقيقالطبقات الصوفيــــــةأبي عبد الرحمن السلمي، /65

، 641: تراجي فتحي، سلسلة عالم المعرفة عدد: ، ترجمة(التفسير األنثروبولوجي)الثقافة آدم كوبر، / 67

 .  1668المجلس الوطني للثقافة واآلداب، الكويت، 

، دار رؤية للنشر و  (دراسات في سوسيولوجيا األديان )الرمز الوعي الجمعي أشرف منصور ، /63

 .1696التوزيع ، 

عبد الغني خلف : ، ترجمة(تعريف ونظريات واتجاهات )، نحو علم اإلنسان اإلسالميأحمد، . س. أكبر/64

 . 9116ر للنشر والتوزيع، هللا، دار البشي

حسام نايل، المركز :، ترجمة9، ط (درس مقارن بين ابن عربي ودريدة)التصوف التفكيك أيان ألموند، /61

 .1699القومي للقاهرة، 



سالم خير بك ، دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع : ، ترجمة جوهر اإلنسانإيريش فروم ،/66

 .9،1699ط

عامر حيدر، مؤسسة الكتاب الثقافية، : ، تحقيقكتاب الزهد الكبيرلحسين البهيقي، أبي بكر أحمد بن ا/ 62

 .9187بيروت، 

، جداول للنشر والتوزيع بيروت، (إشكاالت الصدام الحوار و السلطة)، الدين والهويةالسيد ولد أباه ، /68

محمد إسماعيل السيد : مة، ترجاألبعاد الصوفية في اإلسالم وتاريخ التصوفآنا ماري شيمل، .  1696، 9ط

 .1663منشورات الجمل، كولونيا، ألمانيا، 

عقيل يوسف عيدان، الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت، : ، ترجمةالجميل والمقدســــــــــــــــــــــ، /69

 .1668، 9ط

حاد الكتاب ، موقع ات(7إلى القرن 6من القرن )، الحركة التواصل ، في الخطاب الصوفيآمنة بلعلى، /21

 . العرب

 .9119 ، جــدة، السعودية1، مكتبة الصحابة، طالبحر الرائق في الزهد والرقائقأحمد فريد، / 25

دار المعرفة    (دراسة روحية سيكوميتافيزيقية)، المدخل إلى التصوف اإلسالميإبراهيم إبراهيم يس، / 27

 .9117الجامعية، اإلسكندرية،

 ، مكتبة الدراسات الفلسفية،9ج ،(تطبيق و منهج) اإلسالمية الفلسفة فيالتصوف  ،مدكور إبراهيم /23
 .ت د ،1والنشر ط  للطباعة

، 1، تحقيق إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، طكتاب الجغرافيا: ابن سعيد المغربي/24
9181. 

 .9174  ،الريف، المغرب، منشورات مكتب النشر، مطبعة 9، جةالزاويـــالتهامي الوزاني، /21
 .9117، الجزائر، وصف إفريقيا الشمالية و الصحراءالشريف اإلدريسي، /26
، (الرحلة الورتالنية) نزهة األنظار في فضل علم التاريخ واألخبارالحسين بن محمد السعيد الورتالني، /22

 .9168مطبعة بيار فنتانا الجزائر، 

 . 9183، 1، مكتبة النهضة المصرية، طالفكر اإلسالميالحياة االجتماعية في أحمد شلبي، / 28

 . بيروت، دت ريتر، دار صادر. هـ: ، تحقيقمشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوبإبن الدباغ، / 29

دار  1،جقوت القلوب في معالجة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيدأبي طالب المكي، / 81

 .صادر، دون ذكر سنة النشر

خديجة كامل، مطبعة دار الكتب المصرية، : تحقيق، الزهد والمقاالت وصفة الزاهدين أبي سعيد الرابي، /85

 .9118القاهرة، 

أحمد حيدر، مؤسسة دار الجنان و الكتب ثقافية بيروت، : ، تحقيقكتاب الزهدأبي بكر احمد البهيقي، /87

  .9187، 9ط

محمد الجوهري، حسن الشامي، : ، ترجمةولوجيا والفلكلورقاموس مصطلحات االثنإيكه هولتكرانس، /83

 .  الهيئة العامة لقصور الثقافة، دت



  . 9113، المكتبة األكاديمية، القاهرة، مصر، أصول البحث العلمي ومناهجهأحمد بدر، /84

للطباعة  ثةحسن قبيسي، دار الحدا: ، ترجمة9، طاإلناسة المجتمعية وديانة البدائيينإيفانز بريتشارد،  /81

  .9183والنشر والتوزيع، 

أحمد أبو زيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ، ترجمةاألنثروبولوجيا االجتماعيةـــــــــــــــــــــ، /86

 .9186اإلسكندرية، 

أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، : ، تحقيقالتعرف لمذهب أهل التصوفأبي بكر الكالباذي، /82

 .9116بيروت، 

، دار االتحاد للطباعة، (مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العلمية)، علم االجتماع الدينيأحمد الخشاب، /88

 .9176القاهرة، 

، تونس، 9ط  ، دار المعرفةمتخيل النصوص المقدسة في التراث العربي اإلسالميالمسعودي حمادي، /89

1667. 

، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، والعلماء بتلمسانالبستان في ذكر األولياء إبن مريم التلمساني، /91

9183 

 .9119، 9، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط6، جإحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي، /95

 .9176، دار المعارف، اإلسكندرية 9، طالتصوف، الثورة الروحية في اإلسالمأبو العال عفيفي، /97

 اإلسالمي، الغرب دار بدوي، الرحمان عبد:ترجمة  اإلفريقي، الشمال في اإلسالمية الفرق بل، ألفرد/93

 .6،1987بيروت، ط

، ترجمة عدلي طاهر نور، دار الجامعات المصرية المصريون، صفاتهم وعاداتهمدوارد وليام لين، إ/94
 .9181، 4للنشر، ط

، 1، بيروت، باريس ط، منشورات عويداتعلم األديان وبنية الفكر اإلسالميالعوا عادل حبيب، /91

9181. 

، 9، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طجامع البيان عن تأويل آيات القرآنابن جرير الطبري، /96

 .1669بيروت، 

 .9181، دار المعارف للطباعة والنشر والتوزيع،  تونس، قصص األنبياءإبراهيم الثعالبي، /92

 المكتبة اإلسالمي، تراثنا  من  :سلسلة العنابي، محمد :قيقتح ،الرصاع فهرست الرصاع، هللا عبد أبي/98

 .ت تونس، د العتيقة،

دراسة تراثية مع شرح اصطالحات أهل الصفاء من كالم )،المصطلحات الصوفية ، قاموسأيمن حمدي/ 99

   .9181دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، (  خاتم األولياء

، حققه وأخرج أحاديثه عبد الحليم محمود، وعبد الباقي سرور، دار الكتب عالُلم  السراج الطوسي، /511

 .9136الحديثة بمصر، 



 . 9114تونس  ، المكتبة التونسية للطباعة والنشرتاريخ إفريقيا والمغربالرقيق القيرواني، /515

                              ، مكتبة ناشرون، للطباعة والنشرموسوعة مصطلحات التصوف اإلسالميالعجم رفيق، /517

 . 9111يروت، ب

عبد الهادي قنديل، عبد المجيد بدوي، دار النهضة العربية :، تحقيقكشف المحجوبالهجويري، / 513
 .9186للطباعة والنشر، بيروت،

، طباعة دار االتحاد الهداية المحمدية في طريقة الختم التجانيةبدر عبد الهادي سالمة التيجاني، /514

 .   قي دتالشر

منشورات كلية  (بحث في المعنى والوظائف والمقاربات)من الرمز إلى الرمز الديني، بسام الجمل، / 511

 .  1667، 9اآلداب، بصفاقس، تونس، ط

، ترجمة مصباح الصمد المؤسسة معجم اإلثنولوجيا األنثروبولوجيابيار بونت، ميشال إيزار، / 516

 .  1663يع، بيروت، الجامعية للدراسات والنشر والتوز

، رسالة ماجستير، في األدب اللغة الصوفية ومصطلحاتها في شعر ابن الفارضبهمدري وحيد، / 512

 . 9183العربي الجامعة األمريكية، بيروت، لبنان، 

دار الشؤون  صبار السعدون: ، ترجمة(بنيوية أم طبولوجية)حين ينكسر الغصن الذهبي، بيتر مونز، / 518

 .   9183عامة بغداد، الثقافية ال

دراسات الوحدة  ركز، م9هالل محمد، ط: ، ترجمةهللا واإلنسان في القرآنتوشيهكو إيزووتسو، / 519

 . 1667العربية، بيروت، 

الكويت،  78:، منشورات المجلس القومي للثقافة، عددفي تراثنا العربي اإلسالميتوفيق الطويل، / 551

9181. 

مارس،  87: عدد المجلس القومي للثقافة، منشورات خصائص التصوف االسالمي،ـــــــــــــــــــــ/555
9181. 
 . 9117، المركز الثقافي العربي، بيروت، مدخل إلى اإلثنولوجياجاك لومبار، / 557

 . 9184، دار الكتاب اللبناني، بيروت، المدخل إلى القيم اإلسالميةجابر قميحة، / 553

 . 9177، منشورات عويدات، بيروت، باريس، (نية الفكر اإلسالميب)، علـم األديانجيب، / 554

عبد الرحمن حميدة منشورات الجامعة : ، ترجمةوصـف إفريقيـة، (الحسن الوزان)جان ليون اإلفريقي / 551

 .ع السعودية، دت. اإلسالمية م

روع القومي ، ترجمة محمد الجوهري وآخرون المش9، جموسوعة علم االجتماعجوردون مارشال، / 556
 .1667، 1للترجمة، ط

 

، سلسلة عالم المعرفة منشورات (من ليفي ستروس إلى دريـدا )البنيوية وما بعدها جون ستروك، /552

 . 163وزارة الثقافة الكويت العدد، 



باحث بن أحمد الخزرجى، : ، تحقيقاألربعين حديثا في  فضائل األعمال والزهدجالل الدين السيوطي، / 558

 .  9117. س.ع.منارة للنشر والتوزيع، جـدة، مدار ال

، دار غريب للطباعة والنشر، بحار الوالية المحمدية في مناقب أعالم الصوفيةجودة أبو اليزيد، /559

 .  9118القاهرة 

، 1، بيسان للنشر والتوزيع ، بيروت طمفهوم األلوهة في الذهن العربي القديمجورجي كنفان، / 571

9113  . 

الهيئة المصرية  9، ترجمة أحمد أبو زيد،ج(دراسة في السحر والدين)الغصن الذهبي، فريزر،  جيمس/575

 . 9179العامة للتأليف والنشر، مصر، 

، 14، سلسلة التصوف اإلسالمي الكتاب أصول التصوف في القرآن والسنة المحمديةجودة محمد، / 577

 .دت. دن

حسنة عبد السميع دار الكتب : ، ترجمة(الطبيعة إلى الثقافة من)، بناء الواقع االجتماعيجون سيرل، / 573

 .   1691، الكويت، 9للطباعة والنشر، ط

، 9أحمد األنصاري، المجلس األعلى للثقافة، ط: ، ترجمةمصادر البصيرة الدينيةجوزيا الروسي، / 574

 .1667القاهرة، 

القاهرة،  4بي للطباعة والنشر، ط، دار الفكر العرأسس البحث االجتماعيجمال زكي وآخرون، / 572
9183. 

 ح

، المكتب الجامعي األنثروبولوجيا في المجالين النظري والتطبيقيحسن عبد الحميد أحمد رشوان، /578

 . 1666الحديث، اإلسكندرية، مصر، 

، دار النهضة العربية للنشر، (نسق منهجي جديد)تصميم البحوث االجتماعية، حسن الساعاتي، / 579
 .9181 بيروت،
، سلسلة عالم المعرفة منشورات (فصول في تاريخ علم اإلنسان)قصة األنثروبولوجيا، حسين فهيم، /531

 .9116، 18وزارة الثقافة الكويت، العدد

، سلسلة عالم المعرفة، (دراسة في أصول و عوامل قيامها و تطورها)الحضـــارة، حسين مؤنس، /535

  .69الكويت، العدد 

 .    9187، ، الزهراء لإلعالم العربي، ط، الكويتأطلـــس تـاريخ اإلســـــــالم، ـــــــــــــــــــ/537

، المؤسسة الجامعية للدراسات التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سيناحسين عاصي، 533

 .9181والنشر والتوزيع 

للشؤون اإلسالمية، القاهرة، مصر،  المجلس األعلى الصوفية في إلهامهم،حسن كامل الملطاوي، / 534

1666. 

 .9187،القاهرة ،9، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، طمعجم األلفاظ الصوفيةحسن الشرقاوي، / 531



، دار إفريقيا الشرق، الرباط (الطقوسي والسياسي في األطلس الكبير)سيدي شمهروش حسن رشيق، / 536

 . 1668المغرب،

وعة المفصلة في الفرق واألديان والملل والمذاهب والحركات القديمة الموسحسن عبد الحفيظ، / 532

 . 1699، بغداد، 9، دار ابن الجوزي، ط1،جوالمعاصرة

دار المدار  ، الوعي الذاتي(محاولة إلعادة بناء علوم التصوف)من الفناء إلى البقاء، حسن حنفي، / 538

 .1661القاهرة،  9اإلسالمي، ط

، الوعي الموضوعي، دار (محاولة إلعادة بناء علوم التصوف)من الفناء إلى البقاء، ــ، ــــــــــــــــــ/539

 .1661، القاهرة، 9المدار اإلسالمي ط

 .9189، مكتبة اإلسكندرية للطباعة والنشر، مصر، الدين والتحرر الثقافيـــــــــــــــــــــ، /541

، منشورات دار عالء الدين، (حول أزمة الفكر في الوطن العربيآراء )في الثقافة، ـــــــــــــــــــــ ، / 545
 .9118دمشق، 
 .، مؤسسة دار التعاون، للطبع والنشر، دتاإلسالم وفلسفة الحضارةحسين فوزي النجار، / 547

، مجلة آداب القيروان، مدخل إلى دراسة المقدس في الثقافة العربية اإلسالميةحمادي المسعودي،  /543
 .7:تونس، عدد

 المؤسسة (الفائقة النفسية والظواهر الصوفية الكرامات )والباراسيكولوجيا  التصوف حسن الراوي،/544

 .1994بيروت، ،9والنشر، ط للدراسات العربية

، بيروت، 1ط  ، دار الفارابي 3 المجلد ،اإلسالمية العربية الفلسفة في المادية النزعات مروة، حسين/541

9187. 

 .1667، دار الثقافة العربية الجزائر، نشأة التصوف في المغرب اإلسالمي الوسيطسي، حميدة بن خمي/546

 . 9111، دار المعارف، القاهرة، دراسات في علم االجتماع األنثروبولوجياخشاب أحمد، / 542

 .   9114األردن،   ، دار الشروق، للطباعة والنشر والتوزيع، عمانأديان ومعتقداتخزعل الماجدي، / 548

 .9189، دار العلم للماليين، بيروت، 4، جقاموس تراجم األعالمخير الدين الزركلي، / 549

قاسم المقداد، منشورات اتحاد الكتاب : ، ترجمةمفهوم الثقافة في العلوم اإلنسانيةدوني كوش، / 511

 .9119. العرب

، دار النهضة ت االجتماعيةمع بحث ميداني لبعض العادا القيم والعادات االجتماعيةذياب فوزية، / 515

 .9186العربية بيروت لبنان، 

 

، سلسلة األنيس، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر، 6ج شجـرة الحضـارةرالف لنتون، / 517

9116. 

 . 1664، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة السحر بين الموروث والمنصوصرانيا رجب شعبان، / 513



، دار الفكر المعاصر، البحث العلمي، أساسياته النظرية وممارساته العلميةري، رجاء وحيد دويد /514
 .1666بيروت،
 . 1661، دار مصر المحروسة، دراسة أنثروبولوجية (الشعائر بين الدين والسياسة روبير بندكتي، / 511

  .9111، ، مكتبة لبنان ناشرون، ط، موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالميرفيق العجم، /516

 .1699، بيروت 6، دار جداول للطباعة والنشر، طمفاهيم الجماعة في اإلسالمرضوان السيد، /512

محمود قاسم، مكتبة األنجلو المصرية : ، ترجمةمبادئ علم االجتماع الدينيروجيه باستيد، /518

 .9181اإلسكندرية، 

 .1661بيروت، 9ربية للترجمة طسميرة ريشا، المنظمة الع: ، ترجمةاإلنسان والمقدسروجيه كايوا، /519

 .9176مطبعة االعتماد بمصر ، 9، جالتصوف اإلسالمي في األدب واألخالقزكي مبارك، / 561
 .9111زكريا بيومي، تاريخ الطرق الصوفية في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، /565

عز الدين عناية، : ، ترجمة(والسياقاتاإلشكاالت ) علم االجتماع الدينيسابينو أكوافيفا، وإنزو باتشي، / 567

 .1699هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، 

، دار المنارة للنشر نظرية االتصال عند الصوفية في ضوء اإلسالمسارة ع المحسن آل سعود، / 563

 .9119، 9السعودية، ط. ع.والتوزيع، جدة، م

بيروت،  1بية، للطباعة والنشر، ط، دار النهضة العر السحر والمجتمعسامية حسن الساعاتي، / 564

9116. 

 . 9187، دار المعارف، القاهرة، 6، طعلم االجتماع اإلسالميسامية مصطفى الخشاب، / 561

 .، دن، دتأصول الفرق واألديان والمذاهب الفكريةسفر ع الرحمن الحوالي، / 566

 العربية، لبحراوي، دار النهضةا القادر عبد:ترجمة ،اإلسالم في الصوفية الفرق ترمنجهام، سبنسر/ 562
 .1997بيروت،  ،9الطبعة
، (النشأة، التاريخ، العقيدة، التوزع الجغرافي)الفرق والمذاهب اإلسالمية منذ البدايات سعد رستم، / 568

 .   1661األوائل للنشر والتوزيع، دمشق، 

، دار السالم للطباعة والنشر (دراسات في التربية والتزكية والسلوك)، تربيتنا الروحيةسعيد حوى، / 569

 .9111والتوزيع والترجمة، بيروت، لبنان، 

 والبحوث للدراسات ، عينوحديثا قديما العربي الوطن في الدينية والجماعات الفرق مراد، سعيد /521
 .1997مصر واالجتماعية، اإلنسانية

 . 9181، بيروت لبنان، 6ر، ط ، ، الدار المتحدة، للنشالصوفية بين األمس واليومسيد حسين نصر، / 525

 . 9111  ، القاهرة6، المركز المصري لبحوث الحضارة، طاألسطورة والتراثسيد القمني، / 527

 . 9181، 6ط  ، دار الكتاب اللبناني(دراسة وتحليل)، الصوفية في نظر اإلسالمسميح عاطف الزين، / 523

، مكتبة السياسية في الفكر العربي واإلسالميموسوعة مصطلحات العلوم االجتماعية وسميح دغيم، / 524

 .1666، 9لبنان ناشرون ط



 

   .9181دار الهادي للطباعة والنشر، بغداد الحب اإللهي وتطوره عند المتصوفة، شبر الفقيه، /521

، منشورات كلية العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، قاموس األنثروبولوجياشاكر مصطفى سليم، / 526

 .9189، 9ط

فريد سوداني الدار : ترجمة المنجي سليم وآخرون، مراجعة، إفريقيا الشمالية، جوليان. شارل أ/522

 .9173للنشر،  التونسية

مجموعة من األساتذة، المركز القومي : ، ترجمةموسوعة علم اإلنسانشارلوت سيمور سميث، / 528

 .1661بيروت،  1للترجمة، ط 

 .9118، منشأة المعارف، اإلسكندرية مصر ة الفلكلورية واألساطيرمدخل للدراسشوقي عبد الحكيم، / 529

 http//www.kotobarabia.comنسخة إلكترونية، ، شوق جالل، التراث والتاريخ/ 581
دار المعارف،  (طانيا، السودان يالجزائر، المغرب، مور) مارات عصر الدول واإلشوقي ضيف ، / 585

 .9178 ،القاهرة
 .  9118، دار الكتاب المغرب، المعنى والتأويل في الخطاب الصوفي، شريف هزاع شريف/587

 
، مطبعة النجاح الجديدة الرباط،  (إسهام جاك بيرك)سوسيولوجيا الدولة بالمغرب، عادل المساني، /583

1696  . 
 .9114، مصر 4المعارف، ط دار ،(اإللهية العقيدة نشأة في كتاب )هللا،العقاد،  محمود

، مع دراسة ميدانية للجالية اللبنانية  بمدينة دربون األمريكية، األنثروبولوجيا الثقافيةصفي، عاطف و /584 
 .9179دار النهضة العربية، بيروت، 

المطبعة الكبيرة، ، ( إشكالية العالقة بين الثقافة والدين ) والتقاليد المجتمع، الدينعاطف عطية، / 581
 .9116بيروت، 

اإلسكندرية،  ، دار الفكر العربي للطباعة والنشرالفلسفة الصوفية في اإلسالمعبد القادر محمود، /586
9133. 
 .9181القاهرة،  1، دار المعارف، للطباعة والنشر والتوزيع، طالمدرسة الشاذليةعبد الحليم محمود، /582
 دار القاهرة، 5 ط ،ففي الّتصوّ  وأبحاث دراسات مع للغزالي الضالل من المنقذـــــــــــــــــــــــــ، /588
 .9111 الحديثة، الكتب
 . 9181، دار الكتاب الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا يا ربــــــــــــــــــــــــــــ،  /589
، مطبوعات مجمع البحوث 1، جالحكيم الترمذي ونظريته في الواليةعبد الفتاح عبد هللا بركة، /591

 .9186اإلسالمية، 
، دار المعارف  القاهرة، (نشأتها ونظامها وروادها)الطرق الصوفية في مصر، عامر النجار، /595

9186. 
، وزارة الثقافة (دراسة فلكلورية في الشخصية المصرية)موالد األنبياء والقديسين عائشة شكر، / 597

 .  1661المصرية، 

 .1664النشر والتوزيع، بيروت، ، دار الفكر للطباعة والمقدمــةعبد الرحمن ابن خلدون، / 593

، الهيئة العامة لشؤون المطابع، مصر، التصوف والحياة العصريةعبد الحفيظ فرغلي وعلي القرني، / 594

9187. 

، مؤسسة التغليف والطباعة والنشر والتوزيع، المطرب في مشاهير أولياء المغربعبد هللا التليدي، / 591

 .    9184المغرب، 



 .1664اإلسكندرية،   ، المكتب الجامعي الحديثطرق البحث األنثروبولوجيد الغني غانم، عبد هللا عب/596

، منشورات الجامعة اإلسالمية األنوار الرحمانية لهداية الفرق التجانيةعبد الرحمن بن يوسف، / 592

 .9111السعودية، 

ي الحديث اإلسكندرية،  مصر، المكتب الجامع طرق البحث األنثروبولوجي،عبد هللا عبد العني غانم، / 598

1664. 

: ترجمة( النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة)، الشيخ والمريدعبد هللا حمودي، / 599

 . 1696عبد الحميد هميسة، دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 

لطباعة والنشر، الدار البيضاء ، إفريقيا الشرق لالتصوف مشكاة الحيرانعبد الحميد الجوهري، / 711

 .9117المغرب، 

 .9186، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة دراسات في علم االجتماع الثقافيعبد الحميد سعد الدين، /715

 .   1696، دار الكتاب اللبناني، بيروت، نظــــرات في التصــــــــوفعبد الحميد هميسة، / 717

 .   9181، مؤسسة الخليج العربي للطباعة والنشر ـير واإلسـالممعركـة التبشعبد الجليل شلبي، / 713

، دار الرشاد  القاهرة، (أعالم التصوف والطرق الصوفية) موسوعـة الصوفيـةعبد المنعم الحنفي، / 714

9111  . 

ع .الرياض، م  ، مكتبة عبيكات(علم اإلنسان)محاضرات في األنثروبولوجيا عدنان أحمد مسلم،  / 711

 .1669ية، السعود

واآلداب  ، المجلس الوطني للفنون والثقافةاإلنسان الحائر بين العلم والخرافةعبد المحسن صالح، / 712

 .9118الكويت 

 .9181، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الميثولوجيا عند العربعبد المالك مرتاض،  / 718

 ،4بيروت ط/  الثقافي العربي، الدار البيضاء، المركز العرب والفكر التاريخيعبد هللا العروي، / 719

9118. 

مجلة الفكر  مفهوم المقدس بين دعاوى الكونية وخصوصية اإلنسان الدينيةعبد اللطيف الهرماسي، / 751

، المكتب الجامعي قاموس علم االجتماععبد الهادي الجوهري، /166158، 961عدد . العربي المعاصر

 .9118 1الحديث، اإلسكندرية، ط

 .9111، بيروت، 6، المركز الثقافي العربي، طمجمل تاريخ المغربعبد هللا العروي، /755

 .  9187، دار الجيل بيروت التصوف اإلسالمي بين األصالة واالقتباسعبد القادر أحمد عطا، /757

 .9173 ، الكويت1، ، وكالة المطبوعات، طاإلنسان الكامل في اإلسالمعبد الرحمن بدوي، / 753

 . 9111، الدار التونسية للنشر، فصول عن المجتمع والدينعبد الوهاب بوحديبة، / 754



الدار البيضاء،  ،، إفريقيا الشرق(سوسيولوجية التدين بالمغرب)الدين والمجتمع عبد الغني منديب، / 751

 . 1663المغرب، 

،  فقه العقائد والتصوفابن القيم الجوزية، عصره ومنهجه وآثاره في العبد العظيم شرف الدين، / 756

 .9188، الكويت، 6دار القلم، ط

، دار الرشاد اإلشراق واإلسعاد فيما للتيجاني من األذكار واألوراد مبادىءعبد الواحد النظيفي، / 752

 .  9174، (المغرب)الحديثة، الدار البيضاء، 

ية لالستثمارات الثقافية، القاهرة، ، الدار الدولاألنثروبولوجيا وقضايا اإلنسان المعاصرعلى المكاوي،  /758
1668. 

 .9184، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية نشـــأة الديـــــنعلي سامي النشار، / 759  
، منشورات اتحاد الكتاب الفكر األنثروبولوجي في التراث الفكري العربيعلى عبد هللا الجباوي، /771

 .9113العرب، دمشق، سوريا، 

اإلرشادات الربانية بالفتوحات اإللهية من فيض الرحمة األحمدية على حرازم بن العربي براده، /775

 .  9118، مطبعة السعادة، مطبعة السعادة، مصر، التجانية

دار الكتب  9عبد اللطيف عبد الرحمن، ج:، تحقيقجواهر المعاني وبلوغ األمانيـــــــــــــــــــــــــــــ، /777

 .  9171ة، بيروت لبنان، العلمي

، 6، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، طالكرامة الصوفية واألسطورة والحلمعلي زيعور، / 775

 . 9114بيروت، 

 .، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشقالفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنةعبد الرحمن الخالق، / 773

 .   9116 ، دار الجيل، بيروت لبنانفلسفة الصوفية وتطوراتهانشأة العرفان عبد الحميد فتاح، / 774

عبد المجيد خيالي مركز : ، تحقيقمعارج التشوق إلى حقائق التصوفعبد هللا أحمد ابن عجيبة، / 771

 .  1661التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء، 

 .     9186 ، وكالة المطبوعات، الكويت،شطحـات الصوفيـةعبد الرحمن بدوي، /776

 .1664، مكتبة رامتان، جـــدة، المملكة العربية السعودية علم االجتماع الدينيعبد هللا الخريجي، / 772

مطبوعات مركز التراث الثقافي البحرين، مجموعة قصائد الزهديات، عبد العزيز الحمد السلمان، / 778

1669. 

دار نشر المعرفة، ( التصوف المغربي)، 9ج، معلمة التصوف اإلسالمي، عبد العزيز بن عبد هللا/ 779

 .9181الرباط، 

، (التصوف المغربي من خالل رجاالته)، 1، جمعلمة التصوف اإلسالمي، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ/771

 .9181الرباط، 

، (في الفكر العربي آثار التصوف المغربي)، 6معلمة التصوف اإلسالمي، ج، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ/355

 .9181الرباط، 



طه عبد الباقي : ، تحقيق1،ج9ج األنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفيةعبد الوهاب الشعراني، / 357

 .9188سرور و محمد الشافعي، مكتبة المعارف، بيروت، 

أحمد فريد : ، تحقيقالورعالدرر واللمع في بيان الصدق في الزهد و، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/353

 . 1661، درة الكرز للنشر والتوزيع، 9المزيدي، محمد عبد القادر نصار، ط

، 9، دار الجيل للطباعة والنشر طالتصوف اإلسالمي بين األصالة واالقتباسعبد القادر أحمد، / 354

 .9187بيروت، 

عبد المعطي الترك، :، تحقيقطلالميزان العادل لتمييز الحق من الباعبد القادر عيسى ذياب، / 351

 .9186منشورات الجامعة السورية، دمشق، 

 .9171، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان هـــذه هـــــي الصوفيــــــــةعبد الرحمن الوكيل، /356

 .9171، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، هذه هي الصوفيةعبد الرحمن الوكيل، /352

 .9111، مكتبة مدبولي، اإلسكندرية مصر، المذاهب الصوفية ومدارسهالغني قاسم، عبد الحكيم عبد ا/358

الكويت،  ، منشورات وزارة الثقافةاتجاهات نظرية في علم االجتماععبد الباسط عبد المعطي، / 359

1661  . 

، 9السيروان للطباعة والنشر والتوزيع ط الصوفيون وأرباب األحوال، عبد العزيز السيروان، / 371

 .9111القاهرة، 

  .9111، بيروت 9، ، دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع، طمفهوم التصوفعبده غالب عيسى، / 375

 .9116، 1، الدار التونسية للنشر، طقراءة في النص الدينيعبد المجيد الشرقي، / 377

، دار الطليعة للطباعة (دينالدين في الثقافة والثقافة في ال) عرش المقدسعبد الرحمن عبد الهادي، / 373
 .1666، بيروت، 9والنشر، ط

،  مكتبة ومطبعة 6، ط1، جالغنية لطالبي طريق الحق في األخالق والتصوفعبد القادر الجيالني، /374
 .9113البابي الحلبي وأوالده مصر، 

طابع األميرية، ، الهيئة العامة لشؤون المالتصوف والحياة العصريةعبد الحفيظ فرغلي، على القرني، /371
9184. 
أحمد الطيب، : ، ترجمةالوالية والنبوة عند الشيخ األكبر محي الدين ابن عربيعلي شود كيفيتش، / 376

 دار القبة الزرقاء

 . 9111للنشر والخدمات الثقافية، الدار البيضاء، مراكش، المغرب، 

، 9سة أقرأ للتوزيع والترجمة، ط، مؤسالفتح اإلسالمي، في الشمال اإلفريقيعلي محمد الصالبي، / 372

 .1667القاهرة، 

دراسة ألهم عقائد التيجانية على ضوء الكتاب )مختصر التيجانية علي بن محمد الدخيل، هللا، / 378
 .1661، الرياض، المملكة العربية السعودية، 9، دار العاصمة للنشر والتوزيع، ط(والسنة
، 4، سلسلة زوايا الطريقة التيجانية (لتأسيس إلى التجديدمن ا)زاوية بسكرة علي بن محمد غريسي، /379

 .1694كوينين الوادي، الجزائر،  SIBمطبعة 



، ترجمة محمد علي، دار النهضة العربية، األتراك العثمانيون في شمال إفريقياعزيز سامح التر، / 331

 .9181بيروت، 

، مصر، 9بحوث والتدريب والنشر ط، مركز المحروسة للالصوفية والسياسة في مصرعمار حسن، / 767

9117. 

، دار نهضة الشرق للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، في رياض األدب الصوفيعلي الخطيب، /335

1666 . 

 .9176دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية تصميم وتنفيذ البحث االجتماعي، غريب سيد أحمد، /337

 .9186، الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر، ة الشاذليةالبناء االجتماعي للطريقفاروق مصطفى، / 333

 . 1668، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية مصر، األنثروبولوجيا ودراسة التراثـــــــــــــــــــــــ، / 334

، ، المؤسسة الوطنية للكتاب األمير عبد القادر الجزائري، متصوفا وشاعرافؤاد صالح السيد، / 331

 .9181، 9طالجزائر، 

 . 9171، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، السماع عند صوفية اإلسالمفاطمة فؤاد، / 336

نجيب : ، ترجمة(الثوابت والمتغيرات الدينية في الجزائر المعاصرة )آيات الصمود  فاني كولونا، / 332

 .1661فرح، دار العالم الثالث، موقع كتب عربية للنشر االلكتروني، 

، دار (األنثروبولوجيا)مدخل إلى مناهج البحث في علم اإلنسان فتحية محمد ومصطفى حمدي، / 338

 .9188المريخ للنشر الرياض المملكة العربية السعودية، 

، دار عالء الدين للنشر (بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني)،ديـن اإلنسـانفراس السواح، / 339

 .1664ق، والتوزيع والترجمة، دمش

دار عالء الدين ( دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية)، األسطورة والمعنىــــــــــــــــــــــ، / 341

 . 1669للنشر والتوزيع والترجمة، دمشق، 

 .1663 9، دار اآلفاق العربية، بيروت، ط(نشأتها وتطورها)العقيدة الدينية فرج هللا عبد الباري، /345

 .9186، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ، القيم والعادات االجتماعيةة ديابفوزي /347

 .9186، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة  (الطرق والرجال)التصـوف اإلسالمـي، فيصل بدير عون، / 343

عود ، رسالة دكتوراه، جامعة الملك سالعالقة بين التشيع والتصوففالح بن اسماعيل بن أحمد، / 344

 .1661.س.ع.م

محمد ياسر الخواجة دار مصر : ، ترجمةالنظريات االجتماعية والممارسات البحثيةفيليب جونس، / 341

 . 1696العربية للطباعة والنشر، القاهرة، 

مصباح الصمد ،المؤسسة : ، ترجمةإثنولوجيا أنثروبولوجيافيليب اليورت تولرا وجان بيار فارنييه، / 346

 .1664سات والنشر والتوزيع، بيروت، الجامعية  للدرا



، نشأة المرابطين والطرق الصوفية، وأثرها في الجزائر، خالل العهد العثمانيفياللي مختار الطاهر، / 342

 .9173دار الفن الغرافيكي للطباعة والنشر، باتنة، الجزائر، 

الجامعية للدراسات والنشر،  أحمد عبد العليم، المؤسسة : ، ترجمةأصــل الديـــنلودفيغ ،  فيرباخ/348

 .9119،مصر، 9ط

، منشورات جامعة مملكة البحرين (توثيــق حضـــاري)األسطـــــــــورة قسم الدراسات والبحوث، / 349

 .1661، 9ط

، 9عاصم الكيالي، دار الكتب العلمية، ط: ، تحقيقتمهيد القواعد الصوفيةصائن الدين ابن التركه، /311

 .  1661بيروت، 

، منشورات الجامعة اإلسالمية، منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقلصابر إدريس، /315

 .9181السعودية، 

 .9114، مكتبة الرشد، الرياض السعودية،  المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، صادق سليم صادق/ 317

 .1696ة، ، مكتبة المعرفة، اإلسكندريالرمز في لغة الصوفيةصالح سميا، / 313

، منشورات جامعة محمد بن سعود السعودية، التدين والصحة النفسيةصالح بن إبراهيم الصانع، / 314

1666. 

دار البصائر الجزائر،  (تاريخها و نشاطها ) الطرق الصوفية والزوايا بالجزائرصالح مؤيد العقبي، /311

1668. 

، دار التعاون للطبع والنشر القاهرة، ع العربيوتنمية المجتم علم االجتماع التطبيقيصالح العيد، /316

9171. 

 . 9111، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، مصر الكنز في المسائل الصوفيةصالح الدين التيجاني، /312

، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة بيروت، مقدمة في التصوفصهيب سعران، /318

9181. 

 .1666واد سوف، الجزائر،  مطبعة، بحاث في تاريخ الزيبان بسكرةأ صيد عبد الحليم،/ 319

 

وجيه البعيني، ديوان المطبوعات الجامعية : ، ترجمةالدين والطقوس والتغيراتطوالبي نور الدين، / 361

 .9118 الجزائر ومنشورات عويدات بيروت، باريس،

المنظمة العربية   سعيد الغانمي: مة، ترجمعجم مصطلحات الثقافة والمجتمعطوني بينيت وآخرون، / 365

 . 1696بيروت،  ،9للترجمة، ط

، مكتبة النهضة بغداد، دراسة للشبك والنحل الصوفية، في شمال العراقكامل مصطفى الشيمي، / 367

9173. 

 . 1691 1نبيه فارس ومنير البعلبكي، ط: ، ترجمةتاريخ الشعوب اإلسالميةكارل بروكلمان، / 363



، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة العامة دمشق، األسطورة والمعنىستروس،  كلود ليفي/ 364

9183. 

مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة، : ، ترجمةاألنثروبولوجيا البنيوية، ـــــــــــــــــــــــــــــ/361

 . 9177دمشق،

أبي يعرب المرزوقي الدار المتوسطية : رجمة، ت(التاريخ و الثقافة ) علم اإلناسة كريستوفر فولف، /366

 .1668للنشر، 

 .1661 يروتب، مؤسسة التاريخ العربي، الثابت والمتغير في المعرفة الدينية كمال الحيدري،/362

 .1661، 9، دار الهدي النبوي، القاهرة، طاإلنسان الكامل في الفكر الصوفيلطف هللا خوجة، /368

، دراسة تحليلية مكتبة الملك (تأصيالت التصوف وتقريرات المتصوفة)وحدة األديان ، ـــــــــــــــــــــــ/369

 .1699السعودية، المملكة العربية ، 9فهد، ط

، دار الوطن للنشر، الرياض، المملكة العربية الصوفيـة عقيـدة وأهـدافليلى بنت عبد هللا،  -/321

 .9118السعودية، 

نهاد خياطة، المؤسسة الجامعية للدراسات، : ، ترجمةديانات العالم المذهب الباطني فيلوك بنوا، /791

 .9181بيروت، 

صبحي : ، ترجمة6، جفلسفة الفكر الديني بين اإلسالم والمسيحيةلويس غردييه وجورج قنواتي، / 795

 .9186الصالح، دار العلم للماليين، بيروت، 

 .9184ار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ، د التصــــــــوفماسينيون ومصطفى عبد الراوق ، /797

 .9118، القاهرة، 9، مركز الكتاب للنشر،  طالمهاجرون إلى هللامأمون غريب، /793

 .9181علي أحمد عيسى، مطبعة دار المعارف، القاهرة : ، ترجمة الـــدين والمجتمعمايك إيفر، /794

دمشق   ، دار 9، ترجمة، عبد الهادي عباس، جتاريخ المعتقدات واألفكار الدينيةميرسيا إلياد،  /791

 . 9187والنشر،  للطباعة

 

 ، دار دمشق للطباعة1عبد الهادي عباس، ج. ،  ترجمةتاريخ المعتقدات واألفكار الدينيةـــــــــــــــــ، /796

 .9187والنشر، 

 .9111ية الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعمقدمة في األنثروبولوجيا العامةمحمد حسن غامري، /792

 . 9116، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، المغرب القديممحمد بيومي مهران، /798

 .9181، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، المهاجرون إلى هللامأمون غريب، /799

، 1، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ط(دراسة في النوع و الحضارة)اإلنسان محمد رياض، /311

 .9174بيروت، 



، دار المعرفة (المجاالت النظرية والتطبيقية)مقدمة في األنثروبولوجيا محجوب عبده، محجوب، /315

 .9111الجامعية اإلسكندرية، 

 .دت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  أسس علم االجتماعمحمود عودة، /317

، دار (دراسة أنثروبولوجية أركيولوجية) متوسطمجتمعات وثقافات البحر المصطفى عمر حمادة، /313

 . 9113المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 

، دار الثقافة لنشر والتوزيع،  المعجزة بين الدين  والفلسفة عند ابن رشدمصطفى لبيب، مفهوم / 314

 .، دتالقاهرة

دمشق،   الكتاب العرب، منشورات اتحاد (خالفة اإلنسان في األرض)اإلشــراق، محمد عرب،  /316

 . سوريا

بيروت، لبنان   ، منشورات دار الكتاب اللبنانيالتصوف بين التمكين والمواجهةمحمد بن عبد هللا، /312

9114. 

، 6، مكتبة الهالل بيروت، ط(في التصوف والكرامات) ، معالم الفلسفة اإلسالميةمحمد جواد مغنية،  /318

9181  . 

 ، دار الصحابة للطباعة والنشرالكشف عن حقيقة التصوفاسم، محمود عبد الرؤوف الق /319

 .9187بيروت،

، دار لقمان للطباعة والنشر، عمان، المملكة األردنية، حقيقـــة التصــــوفمحمد حامد الناصر، / 351

1661  . 

قاهرة، ، مطبعة السعادة ال (بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان ) ،  الدين ،محمد عبد هللا دراز/ 355
9171. 
 (.ت.د)، مطبعة الترقي، دمشق، 1ج معجــــم المؤلفيــــــنمحمد رضا كحالة، /357
، الشركة الوطنية للنشر، دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهرانمحمد بن يوسف، /353

 .9171الجزائر، 
على الشيخ التيجاني سيف  الجيش الكفيل بأخذ الثأر ممن سلمحمد بن محمد الصغير الشنقيطي، /354
 (.ت.د)، ملتزم عباس عبد السالم، بن شقرون، الفحامين، مصر، االنكار
، المكتبة العصرية، بغية المستفيد لشرح منية المريدمحمد العربي السائح الشرقي العمري التجاني، /351

 .9117بيروت، 
، 6، ط9،ج(ريح الكتاب والسنةمعالم الصوفية الحقة من ص)أصول الوصول، محمد زكي إبراهيم، /356

 .9184مطبعة إحسان، 
بدوي طه مطبعة : ، تحقيقرسالة في نشأة التصوف والصوفية وأعمالهممحمد توفيق البكري، /352

 .9173العاصمة، القاهرة، 
المطبعة   الجواب المسكت في الرد على من تكلم في طريق اإلمام التيجانيمحمد بن أكتسوس، /358

 .9196ائر، الثعالبية، الجز
، مطبوعات الحاج عبد السالم، الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التيجانيمحمد بن عبد هللا، /359

 (.ت.د)مصر، 
، 9القاهرة، ط   ، ، دار المعارف1، ج(دراسة المعتقدات الشعبية)علم الفلكلور، محمد الجوهري، /371

9186. 
، وزارة الثقافة 116: على سيد الصاوي، عدد:، ترجمةنظـريـة الثقافـــــــةمجموعة كتاب، / 375

 .9114.الكويت،



، فوزي شعبان، المكتبة العلمية: ترجمة ، أصل اإلنسان بين العلم والكتب السماوية، مجهول/ 377

  .9181القاهرة،

 . 9116، دار الطليعة، بيروت، (كيف نفهم اإلسالم)، نقـد العقـل الديـنيمحمد أركون،  /373

 .دار الكتاب اللبناني، بيروت، دتطبقات علماء إفريقيا، مد بن الحارث بن أسد، مح/371

 .، جامعة األزهر، دت(النشأة والتطور)، دراسات في التصوفمحمد محمود شحات، / 376

، المكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية، (منهجية إعداد البحوث االجتماعية)البحث العلمي محمد شفيق، / 617
9118. 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، طرق البحث االجتماعيمحمد الجوهري، عبد الحي الخريجي، /378

 . 9116مصر،
 .9181، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، علم االجتماع الدينيمحمد أحمد بيومي، /379
دار سراس بيروت، ، الزعيم السياسي في المخيال اإلسالمي بين المقدس والمدنسمحمد الجويلي، /331

9111. 
 .9189، بيروت 6، دار الحداثة، طاألساطير والخرافات عند العربد خان، ومحمد عبد المعب/335
،ترجمة مجموعة من األساتذة، دار  منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس أنجرس،  /337

 .1664القصبة للنشر الجزائر، 

، مكتبة عالم الفكر المغرب، رب في ختم األولياء وشمس المغربعنقاء مغمحي الدين بن عربي،  /333

 . دت

 .  1669، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة،  مدخل إلى فلسفة الدينمحمد عثمان الخشت،  /334

، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مع هللا في التصوف والمتصوفينمحمد فتحي حافظ قورة،  /331

9118. 

 .9176، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، مقدمة لعلم النفس االجتماعييف، مصطفى سو/ 336
، منشورات جامعة قسنطينة الجزائر، أسس المنهجية في العلوم االجتماعيةمجموعة من المؤلفين، / 332

9111 . 

 .1664، دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة، معجم الصوفيةالزوبي،  ممدوح/ 338
 .9111حسيب كاسوحة، وزارة الثقافة، دمشق :، ترجمةمالمح من األسطورةيرسيا الياد، م/ 339

 .9187،دار دمشق للطباعة والنشر، 1الهادي عباس،ج بدع: رجمة، تالمقدس والمدنس،ـــــــــــــــــــ/341

، دار دمشق للطباعة 6عبد الهادي عباس ج: ترجمة، تاريخ األفكار والمعتقدات الدينيةــــــ، ــــــــــــ/345

 .9188والنشر، 

حسيب كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة السورية دمشق، :، ترجمةصور ورموز ،ــــــــــــــــــ/347

9118. 

محمد سالم، مطبعة النجاح الجديدة الدار : ، تحقيقهداية السعادة إلى معرفة النجاةمحمد الحسن، / 343

 . 9114البيضاء، 

 .، مكتبة القديمي، القاهرة، دتالهداية الربانية في فقه الطريقة التجانيةالتجاني، محمد السيد / 344



 .دت. ، مكتبة القديمي، القاهرة، مصرالهداية الهادية إلى الطائفة التجانيةمحمد تقى الدين الهاللي، / 341

دار  9، جرفانموسوعة الكستران فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعمحمد بن الشيخ الكستراني،  /346

  .آية للطباعة والنشر، بيروت، دت

محمود عقيل، دار الجيل للطباعة : ، تحقيقبغية المستفيد لشرح منية المريدمحمد العربي التجاني، / 342

 . 1661والنشر والتوزيع، بيروت، 

، دار رادمبادئ اإلشراق واإلسعاد فيما للتجاني من األذكار واألومحمد بن عبد الواحد النظيفي،  /348

 .اإلرشاد الحديثة الدار البيضاء، المغرب، دت

: تحقيق( حقيقة األولياء وما لهم من الكرامات واأللطاف) اإلنصـافمحمد بن اسماعيل الصنعاني، /  349

 .9117عبد الرزاق عبد المحسن، دار بن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية 

، دار األرقم الكويت، (نشأتها تطورها)، دراسات في الفرق الصوفيةلحليم، محمد العبدة وطارق عبد ا/ 311

9117 . 

، فاس، المغرب، دون ذكر دار النشر، أيام في زاوية سيدي أحمد التجانيمحمد الحافظ التجاني، / 315

9111  . 

ان العربي، ، دار البي(بين نظريات البشر وبصائر الوحي)، العرفان اإلسالميمحمد تقي المدرسي، / 317

 .9113بيروت، 

 .1661، دار الثقافة العربية، بيروت،  (دراسة وصفية مقارنة)، تاريخ األديانمحمد خليفة حسن، /313

 ،(جدلية الديني والسياسي في االسالم و في الماركسية )الدين وااليدولولوجية محمد الرحموني، / 314

 . 1669بيروت،  ،، دار الطليعة1ج

 .1667، 9، دار الطليعة، بيروت، ط إســـــــــالم المتصوفــــــةيب ، محمد بن الط/ 311

النشر، عباس محمود، دار الهداية للطباعة و: ، ترجمة تجديد التفكير الديني في االسالممحمد إقبال، /312

 .1666، 1ط

دعوة للطبع ،  بحث في الخلق والسلوك والتصوف، دار الالجانب العاطفي من االسالممحمد الغزالي، /318

 .  9116، اإلسكندرية ،والنشر والتوزيع

، وكالة المطبوعات، الكويت، روبولوجي في دراسة المجتمعثنأاالتجاه السوسيومحمد عبدو محجوب، /312

 . 9181، 6ط

، دار المتون للطباعة والنشر والتوزيع، (من الرمز إلى العرفان) التصوف اإلسالمي ، محمد بن بريكة/318

 .1663الجزائر، 

 .القاهرة، دت مكتبة وهبة (الحوار الخفي ) الدين اإلسالمي كليات الالهوت محمد الحسني إسماعيل، /319

 .1667، بيروت، 9، دار الطليعة بيروت، ط إســـالم المتصوفــــةمحمد بن الطيب ، /361



 . 1668 4لنشر، ط، دار النيل للطباعة وا طرق اإلرشاد في الفكر و الحياةمحمد فتح هللا كولن، /365

 .1663، 9سلسلة  التغير االجتماعي ط مقدمة في دراسة التراث الشعبي المصري،محمد الجوهري، /367

سعيد عقيل، دار الجيل  للنشر : تحقيقبغيت المستفيد لشرح منية المريد، محمد العربي التيجاني، /363

 .1661، بيروت، 1والطباعة والتوزيع، ط

 .9186، دار المعارف، القاهرة،  قيم الدينية و المجتمعالمحمد كامل حته ، /364

، المركز صور اآلخر في الفكر العربي االسالمي الوسيط: الغرب المتخيلمحمد نور الدين أفاية، /361

 .1669الثقافي العربي، 

 ، مجلة الفكر العربي المعاصر،جلبيرن ديران: الرموز والمتخيل، نموذجمحمود نور الدين أفاية، /366

 .9188ماي، جوان، . 16.11: العددان

 .، دار الكتب العلمية، بيروت، دتكتاب ختم األولياءمحمد بن علي الحكيم الترمذي، /362

 .9117، دار المنهل، بيروت، تاريخ التصوف اإلسالميمصطفى كامل الشيبي، /368

النهضة العربية القاهرة ، ، دار الزهاد و المتصوفة في بالد المغرب واألندلسمحمد بركات البيلي ،/369

9116. 

صفاقس، تونس،   ، دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيعاإلنسان والمقدسمحمد الجودة وآخرون، /321

 .9114، 9ط

 .9189 6، دار الحداثة، بيروت، طاألساطير والخرافات عند العربمحمد عبد المعين خان، /325

 .9186، مطبعة النهضة، وهران، الجزائر إلسالمالتصوف في ميزان امحمد بن عبد الكريم، /327

 .1965 القاهرة،  ،1المصرية، ط النهضة مكتبة ، ،محمد حياة هيكل، حسنين محمد/323

 نقل علي دحروج،و العجم رفيق: حقيق، توالعلوم  الفنون اصطالحات كشاف التهانوي، علي محمد/324
 موسوعات سلسلة من زيناتي، جورج :األجنبية ةالترجم الخالدي، هللا العربية عبد إلى الفارسي النص

 .1 ط اإلسالمية، و العربية المصطلحات
 .9117، دار المنهل، بيروت، تاريخ التصوف اإلسالميمصطفى كامل الشيبي، /328
 .9186، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية التصوف طريقا وتجربة ومذهبامحمد كمال جعفر، /329

 .، مجمع البحوث اإلسالمية للدراسات والنشر بيروت، دت االسالم وعلم االجتماع محمود البستاني ،/381

 .ت د بيروت، العربي التراث إحياء دار ،الصوفية اصطالح العربي ابن رسائل عربي، بن الدين محي/385

اهيم أحمد الشنتاوي وإبر: ، ترجمة(البريطانية)دائرة المعارف اإلسالمية، مجموعة من المستشرقين، /387

 .، دار المعرفة، بيروت91خورشيد، ج 

 (العلم والدين من الصراع إلى األسلمة)إشكالية التعارض وآليات التوحيد مجموعة من المؤلفين، / 383

 .  1668، 9ط



، دار 9ط( دراسة في الحياة الروحية الخالصة في القرون األولى)، الزهاد األوائلمصطفى حلمي، / 384

 .9171 ع، اإلسكندرية،الدعوة للنشر والتوزي

فريد الزاهي المجلس : ، ترجمة(الصورة واألسلوب في الحياة االجتماعية)، تأمل العالممافيزولي، / 381

 .  1661األعلى للثقافة، القاهرة، 

منابعها ومشاربها ونشأتها ونشأة التصوف والطرق )فلسفة الحياة الروحية، مقداد يالجن،  /386
 .9181وق، بيروت، ، دار الشر9، ط(الصوفية

عمان، 9، دار أسامة للنشر والتوزيع طموسوعة مقارنة األديان السماويةمهدي حسين التميمي، / 382

 .  1664األردن، 

 . 1668، منشورات كلية اآلداب جامعة المنصورة علم االجتماع الدينيمهدي محمد القصاص، / 388

 الشارقة من األساتذة، مركز نخبة :ترجمة ،تصوف -بلوغ7 اإلسالمية، ج  المعارف دائرة موجز/389

 .1998الفكري، لإلبداع

، دار الجيل بيروت، (دراسة فلسفية في مشكالت المعرفة)المعرفة الصوفية، ناجي حسن جودت، /391

9181. 

، دار المعرفة الجامعية للطباعة والنشر، المدخل إلى األنثروبولوجيانخبة من أعضاء هيئة التدريس، / 395

 .1668 ،ندريةاإلسك

 .9189، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، زوايا العلم والقرآننسيب محمد، /397

 . 9114، القاهرة، 1، سيناء للطباعة والنشر، طنقد الخطاب الدينينصر حامد أبو زيد، / 393

 .1661ة للكتاب، القاهرة، ، الهيئة المصرية العامهكذا تكلم ابن عربيــــــــــــــــــــــــــــ،/394

 . ، دار الباحث، بيروت، دت(قراءة ثانية للتراث)المعراج والرمز الصوفي نذير العظمة، / 391

 .9114، دار المعرفة، دمشق، دراسة في التجربة الصوفيةنهاد خياطة، / 396

 . 1699  ، الرباطإفريقيا الشرق، للطباعة والنشر، المقدس اإلسالمينور الدين الزاهي، / 392

 .1661 ، إفريقيا الشرق، للطباعة والنشر والتوزيع، الرباطالمقدس والمجتمعــــــــــــــــــــــــــ، / 398

 . 9187، دن، (الروح، العقل، النفس)اإلنسان نبيه ع الرحمن عثمان، / 399

 .9137ديثة، ، مكتبة القاهرة الحالدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيقنبيلة إبراهيم، / 411
 .1951مصر، الخانجي مكتبة شريبة، لدينا نور :وتعليق ترجمة ،الماإلس في ةالصوفينيكلسون، /415

 

 .9184، منشورات دار المشرق، بيروت، التطور اإلنسانييوحنا قمير، /417

وت، ، دار  الفارابي للطباعة والنشر بيرجديدة في علم االجتماع الديني نحو نظريةيوسف شلهود، / 413

1666. 

  



 دار الوفاء للطباعة والنشر 9ج،(األنثروبولوجيا)أصول علم اإلنسان، يحي مرسي عيد بدر ، / 414

 .1667اإلسكندرية، 

ار د            (النظرية والتطبيقية) مناهج وأساليب البحثيحي مصطفى عليان، عثمان محمد غنيم، / 411

 .1666صفاء للنشر والتوزيع عمان،  األردن، 

سعيد هارون عاشور، مكتبة اآلداب، القاهرة، : ، تحقيق جواهر التصوفيحي بن معاذ الرازي، /412

1661. 

، في الشمال اإلفريقي ، مكتبة النهضة  9ج تاريخ فلسفة االسالم في القارة اإلفريقيةيحي هويدي ، /418

 .9131القاهرة، 

 .دت، دن، فيةالموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصويوسف خطار محمد، /419
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.................................................................................................................... 

 ...................................ما هي التسميات المستعملة لكل فرد من خالل النظام حسب الترتيب ؟ -

.................................................................................................................... 

 ............هل هناك أدوار مشتركة بين المريدين أم أنه لكل فرد دوره حسب ترتيبه في سلم الطريقة؟ -

.................................................................................................................... 

أم أن األمر يتعلق ( األبناء واألحفاد)هل مشيخة الطريقة التجانية مقتصرة على عائلة الشيخ المؤسس -

 ...................................................................بمدى كفاءة المريد في الترقي لهذا المنصب؟

.................................................................................................................... 

 

 االنتماء للطريقة التيجانية / 0 
 ...........................................................................كيف يتم االنتماء للطريقة الصوفية؟ -

 ........................................ هي أهم الشروط التي تفرض على التلميذ قبل االنتماء للطريقة؟ما  -

 ...................................هل االنتماء للطريقة متوقف على قناعات شخصية أم دوافع اجتماعية؟  -

 ........................................... ..ما هي الشروط التي يجب توافرها في الشخص قبل أخـذ العهـد؟

............................................ كيف يتم أخذ العهد كشعيرة مهمة لالنتماء للطريقة ؟-

ما  -....................................................................................................................

 ..........................................هي األفعال التي يجب على المريد االلتزام بها بعد أخذ العهد؟

.................................................................................................................... 

 ..............صوفية؟ ، االنتماء لطريقة.(عم، أخ، خال، غيرهم جد، أب،)هل سبق ألحد أفراد أسرتك  -



.................................................................................................................... 

 .........................................................ما هي األفعال التي يجب القيام بها بعد أخذ العهد؟ -

 .......................................................................... :هل هناك سن محدد اللتحاق الفرد بالطريقة-

 ...............، ما دليل االرتباط؟(سر بين المريد وّللا تعالى، يعلمه الناس: )ما نوع االرتباط بالطريقة -
........................................................................................................................................ 

 ..............................................ما هي الدوافع والحاجات من وراء االنتماء  للطريقة الصوفية؟

ما  -........................................................................................................................................

 ... ...............هي االلتزامات التي من الواجب على التلميذ أو المريد إتباعها بعد االنتماء للطريقة؟

(  الخ....دي والجماعي، مراقبة السلوك، التسليم الطاعةالفرالذكر عبادات، صالة، قراءة الورد، )

........................................................................................................................................ 

 ....................................يوميا وأسبوعيا؟( الزاوية)ما هو عدد مرات التردد على مقر الطريقة  -

 ......................................................................خصائص الشيخ وأهميته لسالك الطريق الصوفي -

  ..........................................................ما طبيعة العالقة التي تربط المريد بشيخ الطريقة؟ -

 ....................................................ما هي األوقات المحددة للذكر يوميا، أسبوعيا مناسبتيا؟ -

 ...............................هل من الضروري دائما أن يكون الذكر جماعيا أم يمكن أن يكون فردياا؟ -

 ................................................خصص؟،  في أي مكان أم لها مكان م(الحضرات)هل يتم الذكر  -

 ..........................................................................................ماذا يقول المريدون أثناء الذكر؟ -

 .......................................................................................؟ كم تستمر حلقات الذكر في العادة -

 ...............؟( أقوال/ أفعال)هي الممنوعات التي يفرضها الشيخ على المريد بعد دخوله في الطريقة ما  -

 ....................................................؟األسباب التي تدعو الشيخ إلى طرد المريد من الطريق -

 ...................................................................ة شيوخ الطريقة بالسلطة الحاكمة؟ما عالق -

  الطريقة التيجانيةفي التربية الدينية واالجتماعية /0
 .............................................هل يتلقى المريد تنشئة دينية واجتماعية بمجرد انتمائه للطريقة؟-

.............................................................................................................................

........................................................................................................... 

 .......................................................لمكتسبة نتيجة االنتماء للطريقة؟ما هي أنماط السلوك ا-

.................................................................................................................... 

 ...............................................وك األفراد ؟ما هي آثار االنتماء للطريقة الصوفية التجانية على سل-

.............................................................................................................................

........................................................................................................... 

صالة، تحفيظ قرآن، حث ومصاحبة )هل يساهم المريد في تنشئة أبنائه تنشئة دينية واجتماعية؟ -

للصالة في الزاوية، حضور مجالس 

 ...................................................................................؟(.الذكر

 ـــــــاالتاالحتفـــ/0

 ..........................................هل يحرص المريدون على تنظيم االحتفاالت المختلفة للطريقة؟ -

 .............................................................................................ما طبيعة هذا االحتفال ونظامه؟-

 ...............................................؟التي يحتفل التيجانيون بها، ومتى يكون ذلك  اسباتلمنما هي أهم ا-

....................................................................................................................................... 

 ........................................... ة أثناء االحتفال من بدايته حتى نهايته؟الطقوس المتبع -مكان االحتفال-

  .........................................................................................ما الذي يميز االحتفاالت التيجانية؟-

 ...................................................الدينية؟لماذا يحرص التيجانيون على االحتفال بالمناسبات -



 ...................................................................هل تساهم الدولة في االحتفال وكيف ذلك ؟-

.................................................................................................................... 

 

 

 

 صالة الفاتح
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما 
سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم 

 .وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

 جوهرة الكمال
اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة "

مركز المفهوم والمعاني ونور األكوان المتونة، اآلدمي الحائطة ب
المالئة لكل   األرياح  صاحب الحق الرباني، البرق األسطح بمزون

متعرض من البحور األواني، ونورك الالمع الذي مألت به كونك 
الحائط بأمكنة المكاني، اللهم صل وسلم على عين الحق التي 

رف ألقوم صراطك التام تتجلى منها عروش الحقائق، عين المعا
األسقم، اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق، الكنز األعظم 



إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى اهلل عليه وسلم 
 "  وعلى آله صالة تعرفنا بها إياه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الزاوية التيجانية من الداخل



 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 الهيللة:  ذكر الجمعة

 الوظيفة :ذكر الصباح والمساء 



 

 

 



 
 

 

 
 

 جانب من احتفاالت أعضاء الطريقة التيجانية

 ( هدالع)أخذ اإلذن  



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد العيد التماسيني التجاني" سيدي : للطريقة التيجانية احلالي اخلليفة العام 

 لتيجاني

 ((المغرب) )بفاس :ضريح سيدي  امحد التيجاني



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ببسكرة الزاوية التيجانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


