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اجلماعة الصوفية كوعي وممارسة
الباحث :أمحد عبد اللطيف شتوح ،جامعة بسكرة ،اجلزائر
األستاذ الدكتور :عبد العالي دبلة ،جامعة بسكرة ،اجلزائر
امللخص:
إن البحث يف أصول و ممارسات الطرق الصوفية يفضي بنا إىل الوقوف
على مجلة من الروافد املرعرفية والاارخية األساسية ،اليت تضافرت لافرز شكال من
أشكال الوعي اجلمرعي داخل اجملامرعات اإلسالمية ،وهو ما يفسّر الكثري من
أوضاع هذه الظاهرة على حسب البيئة اليت احاضناها ،ومن ثم كيفية تفرعليها.
وعليه سنحاول يف هذه الدراسة أن نبحث يف الشروط الاارخية و السوسيولوجية
اليت أسست هلذا النوع من الادين ،و حناول احلفر يف الشروط البنيوية اليت جترعل
من الطريقة الصوفية حقال تربويا اجاماعيا قائم بذاته يف اجملامع الرعربي اإلسالمي.
Abstract:
)The search in the oigins and practicies of sufi (sophism
orders requires us to stand on a number of trubitaries and cognitive
historical bases , wihich combined and make a kind of collective
consciousness in the bottom of islamic communities, that explain the
main of this phenomenon .Accroding its enverenement and there how
it can be activated.
And by this study we will try to look at the historical
conditions and sociological which founded for this type of religivisity,
and we triyed to drill in to the structural conditions which make
_sufi(sophism) socialy educationally , stand alone. In the arab
muslims (islamic) community.
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مقدّمة:
تناج اجلماعة الصوفية مجلة من املمارسات الدينية و األنشطة
الطقوسية ذات الطابع الرمزي و االجاماعي املنظم ،ينررط فيها األفراد بانوع
فئاتهم مكونني مجاعة دينية ،هذه املمارسات حتمل مرعاني ودالالت تناج و عيهم
اجلمرعي و ماريلهم االجاماعي .و كما قال بيار أنصار :إن اجملامرعات احلديثة أو
الاقليدية أو تلك املسماة بال كاابة ،تناج دوما ماريالت لارعيش بها وتبين من
خالهلا رموزها وصورها عن نفسها وعن األشياء والرعامل ،و بواسطاها حتدد أنظمة
عيشها اجلماعي ومرعايريها اخلاصة( .)0و عليه فالظاهرة الدينية عامة تارذ مساها
اجلمرعية عندما يأخذ األفراد نقل خرباتهم املنرعزلة إىل برعضهم البرعض يف حماولة
لاحقيق املشاركة و الارعبري عن جتارب خاصة يف جتربة عامة(.)7
هذه املمارسات الصوفية ختضع إىل مجلة من األنشطة الطقوسية و املراسيم
املقرعدة جترعل هلا من اخلاصيات ما متيزها عن باقي املمارسات اجلماعية كإجناز
الطقوس يف أوقات مضبوطة بشحنة و رمزية ترعطي هلذه املمارسات قوتها و
فاعلياها اخلاصة .و من املميز أيضا للممارسات الصوفية هو تكرارها من قبل
ممارسيها إلحياء و إعادة إنااج موروثات ترعين للجماعة ذلك الشيء املقدس.
و للجماعة الصوفية أشكاال من الطقوس تسادعي ملمارساها أزمنة و
أمكنة منها ما يقره الدين اإلسالمي و برعضها غري ذلك -و هذا ما نشهده من
كثافة االحافاالت الطقوسية عند الصوفية (املولد النبوي -عاشوراء -الذكر
اجلماعي -احلضرة -الرعمارة -زيارة األضرحة -اجلمع اليومي و األسبوعي).
تؤكد هذه الطقوس ممارسة ضرورية تشبع حاجات يف حياة اجلماعة ،إما حاجات
ترتبط بالغاية املساهدفة يف وعي الفاعلني الذين يندجمون يف مثل هذه املمارسات أو
دومنا وعي منهم حبكم الاأثر االجاماعي فقط ،و هنا يرعرب عنها " روبري مريتون "
بالوظيفة الكامنة و الوظيفة الظاهرة.
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و يف هذا السياق ميكن القول أن تكرار و إحياء املمارسات الصوفية
ظاهرة مالزمة للاغري االجاماعي السريع الذي يقع يف الاجربة الصوفية .بهذا
املرعنى يقول " مافيزولي " أن ممارسة الطقوس وسيلة تارذها تشكيلة اجاماعية
مهددة بالزوال لافاوض خطر االمنحاء بفرعل آثار الاغريات االجاماعية(.)3
و ما يشغلنا كباحثني اجاماعيني اسامرارية الظاهرة و كثافاها برغم ما
يشهده اجملامع من تغريات عميقة مست حاى الثوابت الدينية .و لإلجابة عن هذه
اإلشكالية حناول أن جنرب فرضية نرعارب فيها الطريقة الصوفية مؤسسة تربية موازية
للمؤسسات الرتبوية األخرى ،وأنّ هلذه الرتبية الصوفية خاصية خمالفة عن الكثري
من االنااجات الرتبوية اليت جترعلها تصمد كجسم اجاماعي .و عندما نقارب هذه
اإلشكالية تطالرعنا جمموعة من األسئلة األساسية:
* ما نوع هذه املمارسات اليت تشّكل هذا الوعي اجلمرعي ،ومن ثم ترسره يف
جمامرعات تاغري بسرعة و ترعيش أزمة هوية دينية ؟
* ما هي األدوار االجاماعية اليت تقدمها املمارسات الصوفية يف جمامرعات ترعقلنت
و أصبحت تؤمن باملبادالت املادية ؟
أوال-التعريفات واملفاهيم:
إنّ عملية حتديد املفاهيم خطوة ضرورية هامة من خطوات البحث
الرعلمي ،إذ أنّها متثل صريورة تدرجيية لاجسيد ما نريد مالحظاه يف الواقع.
فاحديدها بدقة يرعد مبثابة الطريق اليت يسري وفقها الباحث ،إىل جانب أنها تساعد
القارئ (الرعمل االساكشايف) على توسيع منظورات الاحليل الساغالهلا و األفكار
اجلديدة على النحو األفضل لفهم الظواهر امللموسة اليت تساأثر اهامام الباحث،
ودراساها دراسة دقيقة وإدراك املرعنى املقصود من املفاهيم الواردة يف البحث
انطالقا من اعابارها مجلة من رموز لفظية و بناءات منطقية متّكن الباحث من
حصر اإلطار الرعام ملوضوعه.
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فاملفهوم حسب  Benoit Goiterيسمح حبصر اخلصائص اليتيت تامييتز بهيتا
احلقيقة االجاماعية ،فهو بنية ذهنية تشمل املميزات الثاباة هلذه احلقيقة( ،)4فمرعرفة
املفهوم تسمح لنا مبرعرفة الظاهرة حمل الدراسة ومدى متيزها عن الظواهر األخرى،
فاحديد املفهوم يساعد على تقريب الفهم واالتصال بني الباحثني.
.1مفهوم التشّكيل:
جاء يف القاموس احمليتيط ،يف ميتادة ( ش ك ل) :الشيتكّل :الشيتبه ،واملثيتل.
وتشكّل :تصور .وشكّله تشّكيال أي صوره( .)5و تسارعمل هذه الدراسة وتوظيت
مفهوم الاشكيل كرعملييتة فيهيتا الايتأثري ،و الاكيتوين و الاقيتديم ،والاشيتكيل للقيتيم
الرتبوية جراء عمليات الارعرض للربامج املانوعة من قيتيم وأفكيتار ،وسيتلوكيات..
خالل مرحلة أو مراحل زمنية خمالفة ،داخل اجلماعة الواحدة ..
.2مفهوم الدور
يشري مصطلح الدور إىل تصور اجاماعي أكثر منه فردي ألنه يرتبط بالبيئة
االجاماعية ،وهو أسلوب الفرعل يف البناء حتدده مرعايري اجملاميتع ،ليته مضيتمون ميتن
األغيتيتراض واألفرعيتيتال والاوقرعيتيتات وااللازاميتيتات ،ومكوناتيتيته هيتيتي جمموعيتيتة القيتيتيم
والرعناصر الثقافية واملرعايري اليت تضفى عليها الصيتفة املرعيارييتة ،وبهيتذا يكيتون أداء
الدور ليتي عملييتة آلييتة ،بيتل عملييتة حتكمهيتا جمموعيتة ميتن املرعيتايري والاوقرعيتات
املمكنة(.)6
و يقصد الباحث بالدور يف الدراسة احلالية :املمارسات و الواجبات
واملسؤوليات اليت ترعمل اجلماعة الصوفية مبؤسساها الزاوية لاحقيقها ،واإلجراءات
اليت تصاحب هذا الرعمل.
.3مفهوم الوعي اجلمعي:
يرعرف الوعي كما يلي":الوعي هو إحساس و إدراك مرعرفة واضحة أو
قليلة الوضوح اليت ميالكها شرص ما حول نفسه و الرعامل اخلارجي( .)2و الوعي
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هو مفهوم يشري إىل مرعنى اخلربات والاجارب اليت حتصل لفرد ما يف فرتة ما،
ويربطه برغسون بالذاكرة يف سياق عالقة جترعل املاضي ممادا يف احلاضر(.)8
أمّا الوعي اجلمرعي يرعين املشرتكات املرعرفية املاواجدة داخل اجلماعة .أي
هو مجلة األفكار والاصورات واملرعاقدات و اخلربات و االجتاهات ،واملمارسات
املشرتكة بني األفراد.
حياوي الوعي على ذالك البرعد أيديولوجي و يرتبط باشريص قضايا
اجملامع و مشكالته وتفسريها ،وطرح أساليب تناوهلا وحسمها و اجتاهات هذه
األساليب وذلك احلسم ،ويرتبط بالاجربة اليومية و الاارخية للفرد وللطبقة
وللمجامع من خالل ما ترعكسه القيم و الاقاليد و منط الانشئة االجاماعية و
السياسية ،و أسلوب الضبط االجاماعي و اإلعالم.و منيز أخريا بني وعي
اجاماعي عام يشري إىل جممل القضايا و األمور اليت ال ختص فئة اجاماعية مرعينة،
ولكن ختص اجملامع ككل  ،والثاني ،وعي مجرعي خص فئة اجاماعية مرعينة ويرتبط
مبصاحلها وتصوراتها وطموحاتها املساقبلية(.)9
.4مفهوم اجلماعة:
اجلماعة هي عدد من الناس جتمرعهم روابط وعالقات دائمة ،ولو إىل أمد
حمدود؛ فجماعة مؤلفة من أفراد بينهم رابطة نفسية( .)01ترعنى اجلماعة من ناحية
جمموعة من األفراد هلا نوع من الرعالقات االجاماعية املرالفة ،ومن ناحية أخرى
ترعارب تنظيمات هلا مساويات خمالفة من الارعقيد .و تسامد اجلماعة أهمياها من
مشاركة أعضائها يف القيم وما يلازمون به من جهود يف سبيل حتقيق أهدافها.
فاجلماعة إذن هي طائفة من الناس جيمرعها رابط فأكثر.
املفهوم اإلجرائي للجماعة الصوفية :
هي جمموعة من األفراد جتمرعهم مجلة من األفكار واملرعاقدات واملمارسات
اخلاصة بهم ،واليت متيزهم عن اجلماعات أو الانظيمات األخرى .أي أنها عدد
حمدد أو غري حمدد من األشراص الذين جتمرعهم مشرتكات املرعرفية.
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ثانيا -املخيال الصويف:
حناول أن ندرس بنية الرعقل الصويف ،ونرعين به ماريالتهم من الصور
والرموز واألساطري اليت ختازنها الذاكرة الفردية أو اجلماعية ،هذه الصور و
النماذج الرمزية توجه املواق السلوكية لدى األفراد و اجلماعات ،وتناج
املمارسات و بالاالي توجه الرعقل الصويف وترعيد إنااجه.
ال يوجد ترعارض بني املريال و الرعقل يف الثقافة البشرية ،كما أن احلديث
عن املاريل ال يرعين الباة الاربم من الواقع و الارعالي عليه ،ألن لرموز املاريل
قدرة خارقة على الاغلغل لدرجة تصبح فيه قوة مادية حتدث تأثريا بالرعقول الناس
بسبب سحر جاذبياها(.)00
اشاغل الصوفية على األسطورة إلبداع عامل جديد يقوّض الرعامل القديم،
ويقال أنّ األسطورة والرمز شكالن لالجتاه حنو أعماق أكثر اتّساعا ،والبحث عن
مرعنى أكثر يقينية ،والرعودة إليها نوع من الرعودة إىل الالشرعور اجلمرعي ،إىل ما
ياجاوز الفرد(.)07
هو فهم ياّسق إىل حد برعيد مع االجتاهات الرعلمية املرعاصرة يف فهم
األسطورة و قيماها كرؤية للرعامل ،ذلك أنّ الرعقل احلديث يرعيد لألسطورة وظائفها
النفسية والثقافية ،ويشكل إسرتاتيجية شاملة للمرعرفة و يكون فيها الرعقالني و
اخليالي أي األسطورة مبرعنى األنرتبولوجي للكلمة يف حالة تداخل و تفاعل
مسامرة من أجل توليد وجودهم الفردي واجلماعي ،حيث كان الرعقل ياضاد مع
األسطورة و الااريخ يضاد األسطورة أيضا( .)03و عليه فإنّ الافسري األسطوري
للكون يشّكل مرعاني و يرعطيها فاعلية لاصنيع الطبيرعة على حنو يافق مع البناء
الفكري و النفسي للجماعات اإلنسانية(.)01
وذلك بربط بني طموحاتها ملساقبل و تقاليدها املوروثة من املاضي ،و
مبادراتها و أعماهلا الراهنة ،و هنا ال بدّ أن يكون القناع األسطوري للصوفية
ينطلق يف رحلاه مدفوعا باجملهول ،وإن كانت الشرصيات األسطورية اليت بنت
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ذلك الوعي اجلمرعي حبضور حقيقي ،و نسبت إليها أحداث خارقة أخرجاها عن
املألوف واتّسمت بطابع الاجريد .هنا جند النقل و الرعقل أول ما يقوما به هو
إسقاط و توضيح ذلك الزي  ،لريجع الصوفية برغبة خفية شرعارها الدهشة ،و ال
منطق وتكش عن جتربة حمض ذاتية موغلة يف الرعلم الباطن باجربة ذوقية تأتي
على غري علم أو مثاقفة أو تناص ،فقد أخذ الصويف ياوجه حنو األسطورة عرب
فرادة الاجربة ،تقوم على مرعرفة ال إثبات هلا ،وال نهاية هلا فهي من مرعرفة ماضية
عامة موروثة تداخلت فيها مرعارف احلضارات السابقة فهو مل يقم قطيرعة مرعرفية
مع مرعارف سبقت اإلسالم.
من الفكر األسطوري عند الصوفية نذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر
الطريقة الصوفية الشاذلية ،وشيرها أبو احلسن الشاذلي فيما جاء يف كااب الدكاور
عبد احلليم حممود الذي توىل مشيرة األزهر ،وخترج من جامرعة فرنسية ،كاب كاابا
يف متجيد الشاذلي ومدح الطريقة الشاذلية ،ففي ذلك يذكر أنّ اهلل كلّمه على جبل
زغوان ،اجلبل الذي اعاك فيه الشاذلي و ترعبد و حتنث.
قال عبد احلليم حممود :أنّ الشيخ الشاذلي أصابه حال عظيم ،وجرعل
ياحرك ومييل فكلّما مال إىل جهة مال اجلبل حنوها ،وما كانت حياته على اجلبل
إال زهدا وتقشفا مأكله نباتات األرض وأعشابها ،وعلى اجلبل ارتقى منازل،
وختطى مراتب حيث بدأت املالئكة حت بأبي احلسن الشاذلي ،برعضها يسأله
فيجيبه؛و برعد جتاوزه هذه املراحل كلّها يف املقامات واملراتب أهلّاه ألن خاطب
الربّ بدون واسطة وال ملك ،كلّمه الربّ تبارك وترعاىل على قول الدكاور عبد
احلليم نقال عن "درة األسرار " ألبي احلسن الشاذلي" :اهبط إىل الناس لي ينافرعوا
بك " .و من كان هذا حاله ومقامه و مكاناه ال يسابرعد أن يقول " :لوال جلام
الشريرعة على لساني ألخربتكم مبا يكون يف غد وبرعد غد إىل يوم القيامة" وأيضا" :
أعطيت سجالّ مدّ البصر ،فيه أصحابي وأصحاب أصحابي إىل يوم القيامة(.")51
ومن مجلة هذه الكرامات الا ّ حوله أناس كثر ،وهذا ما قد يؤكد مدى
تأثري أسطورة الشيخ يف تشكيل الوعي اجلمرعي عند الصوفية ،ومع السلطة الرمزية
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اليت تكلّم عنها "بيار بورديو" ،اليت نقصد بها هنا سلطة الشيخ املهيمنة على تفكري
األفراد ،واليت بإعادة إنااجها يام إعادة تشكيل الوعي اجلمرعي من جديد.
إنّ جتاوز الرعامل الواقرعي إىل ما ورائه يقودنا بشكل أو بأخر إىل عامل آخر ما
وراء الرعقل أو الظاهر .فاألحالم مثال هي صور ينرعدم فيها دور الرعقل ،فال ترعود
القوانني صاحلة لفهمها وتفسريها عن طريق املنطق والرعقل .وهذا مرعناه أنّ ذاكرة
تدخل األعراف واملوضوعات االجاماعية و األخالقية و القيّم اجلمالية املوروثة و
صور النمطية املرعاادة لاقال قيمة احللم أو الرؤيا ،ومن هنا ياساءل برياون عمّا إذ
مل تكن حالة الرؤيا هي أكثر قربا إىل الفكر األصلي وإىل طبيرعة اإلنسان الرعميقة،
وملاذا إذن ال نرعطي للرؤيا برعد اليقني مقابل هذه القيمة(.)06
ترعدّ الرؤيا منذ الرعصور القدمية شكال من أشكال االتصال ،الوحي،
احللم ،النبوءة ،اإلخبار بالغيب .وهو يأتي عادة على نسق رمزي مشفر حيااج مرعه
صاحبه إىل فكه مسارعينا مبا يسميه قدماء الرعرب علم الارعبري ،أي تفسري الرؤيا و
األحالم و حتويلها من حالاها الصورية األوىل امللّغزة إىل حالة لغوية ذات داللة ،و
القدماء يقسمون الرؤيا إىل قسمني من منظور مصدر الذين يرعاقدون أنّها تصدر
عنه ،فنجد املصدر اإلهلي الذي خاص به األنبياء و يقول به الصاحلون من الرعبّاد و
الزّهاد و الصوّفية ،وهو ما يسمى عندهم على الارصيص الرؤيا الصادقة بل إنّ
برعض الصوفية يرعاقدون يف الرؤية الصادقة يف حال اليقظة،و هناك املصدر
الشيطاني لرؤيا أو ذاك الذي يصدر عن رغبات اإلنسان الداخلية أو هواجسه
الدفينة،وهم ال يرعاّدون بهذا النوع األخري وال يسرعون إىل تفسريه ،ويسمونه
تسميات خمالفة كاملنام أو أضغاث األحالم أو االحاالم ،و ال حيااج صاحبه إىل
تفسري أو ترعبري أو تأويل ،إنّه عندهم ال شيء و ال داللة له.فالرؤيا الصادقة
والواقع بالنسبة للصوفية وجهان حلقيقة واحدة.
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ثالثا -من الفكر إىل املمارسة (من االنزواء إىل الزاوية):
يف إطار البحث عن هوية تارخية هلذا اجلسم االجاماعي حاول اخلطاب
الطرقي أن جيد للطريقة الصوفية امادادها يف اإلسالم األول املؤس لكل أشكال
خطاب اإلسالمي ( الفرتة النبوية  -اخلالفة الراشدة) يف إطار عود للحظة تدشينية
يف تاريخ اجلماعة فبحث يف اهلوامش االجاماعية لالك اللحظة الزمنية املارعالية عن
الااريخ يف مساوى الوعي .واناسب املاصوفة إىل أهل الصفة لنحت االتفاق
االصطالحي(الصوفية) واالشاقاق االجاماعي السلوكي ،فأهل الصفة هم أولئك
القراء الذين كانوا يسكنون املسجد على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وليست
هلم قبائل وعائالت تؤويهم وحتميهم فكانوا يقرعون على هامش احلراك
االجاماعي.
ومل تكن هلم مساكن باملدينة و ال عشائر ،مجرعوا أنفسهم يف املسجد
كاجاماع الصوفية قدميا وحديثا يف الزوايا والرباط وكانوا ال يرجرعون إىل زرع وال
إىل ضرع وال إىل جتارة وكانوا حياطبون ويرضرون النوى بالنهار و بالليل بالرعبادة
و ترعلم القرآن و تالوته .هذا الواقع اهلامشي هلذه الفئة االجاماعية سيفرز خطابه
الزهدي فيما برعد إىل أن يناهي خطابا صوفيا نظريا ثم خطابا طرقيا مناظما يف
شكل كال اجاماعية تقع على قارعة الدورة االجاماعية االقاصادية و ظلت تناظم
يف انزوائها خبطابها الديين الزهدي ،فناسبت هامشية اجلماعة يف اجملامع هامشية
النظرية يف اخلطاب اإلسالمي الرمسي(.)02
إن هامشية املواقع االجاماعية مكنت هذه اجلماعة من أن تاشكل عرب
تارخها يف شكل جسم اجاماعي ثقايف له خطابه و بنية تفكريه و موقفه و اكاسبت
لنفسها موطئ قدم داخل جمامع ماحول .و ال ميكن أن يشاغل هذا اجلسم خارج
املواقع اهلامشية فإذا ترعداها فقد توازنه يف بنية اجملامع فرعرض هذا اجلسم نفسه
للهجوم .فهو آمن ما دام يشاغل هناك برعيدا عن املركز الرمسي مهادنا له(.)51
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إنّ اجملامع اإلسالمي يف الفرتة األوىل من ظهور الزهد ،والاّصوف كانت
مؤسساه املسجد ،الذي مل يكن فقط مكانا للرعبادة بل كذلك للارعليم و الاشاور و
أخذا القرارات( .)09إذ اسامرت وظيفاه حاى فرتة الحقة امادت إىل ظهور
الرباطات واناشارها على احلدود اإلسالمية ،واناداب املسلمون ألداء فريضة
اجلهاد ،فصارت الرباطات ثكنات حدودية يافقه فيها املرابط إىل جانب دوره
الرعسكري(.)71
لكن فيما برعد ترعطل دور الرباطات وتشات املرعاصمون بها ،و اجتهوا
داخل البالد حبثا عن أماكن للرلوة و الرعبادة يف املدن و القرى ،فرعمدوا إىل إنشاء
مراكز الساقبال املريدين وترعليمهم الرعلوم الدّينية .فظهرت مؤسسة حمدثة يف
اجملامع اإلسالمي وهي مؤسسة الزاوية.
هكذا كان منوذج الروحي لرابطة مالبسا بواقع اجاماعي ،وأن يكون إجناز
مثل هذه الرابطة الروحية و االجاماعية يف حاجة إىل نظام و جهاز رمزي مميزا هلا،
وهو املمثل يف اهليكل الرعام للطرقية انطالقا من منوذج املكان (الرباط ،الزاوية) إىل
منوذج الشيخ املربّي الذي ميثل تلك السلطة الرمزية .ذلك أنّ مرور من الطريق
الصويف إىل الطريقة الصوفية ،أي من الاجربة الفردية إىل الاجربة اجلماعية مل يكن
سهال وال خاليا من الرعقبات و الصرعوبات يف جلب األتباع ليمثلوا فرقة أو
طائفة ،ولكن املاابع ألحوال املاصوفة يف تراجم برعض أعالمهم يالحظ أنّ احلديث
أصبح عن األتباع الذين يرتادون جمال الشيخ ،ويف هذه املرحلة يبدأ االناقال إىل
مرحلة اليت ساُشكل حوهلا الطريقة.
لنا صورة عن كل ذلك يف ما رواه اهلجويري عن اجلنيد وهم من أعالم
الصوفية ،عن تردده يف ترعليم مريديه (أتباعه) ،و عن اساشارته ألسااذه السري
السقطي يف ذلك عندما أمره النيبّ يف املنام باحلديث إىل الناس ،و الكالم يف
الاّصوف يقول اهلجويري ":من املأثور عن اجلنيد البغدادي أنّه كان يرفض الكالم
يف الاّصوف يف حياة أسااذه السري السقطي ،ولكن ذات ليلة مسع النيبّ يقول له
يف منام :يا جنيد حتدث إىل الناس فقد جرعل اهلل من كالمك سببا لنجاة كثري من
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اخللق .فلمّا اسايقظ خطر يف نفسه أنّه أفضل من أسااذه ألنّ النيبّ أمره ،لكن ملّا
أصبح أرسل أسااذه السري السقطي إىل اجلنيد ،ومرعه الرّسالة اآلتية قال فيها
اجلنيد :قد أمرك النيبّ فال بدّ لك من إطاعة أمره ،ألنين رأيت اهلل يف املنام فأخربني
أنّه أرسل إليك رسول اهلل ليأمرك باخلروج إىل الوعظ(.)70
كان اجلنيد خالهلا يرعلّم الاّصوف سرّا يف بيوت خاصة( .)77فبهذا األصل
املرعريف اإليديولوجي تنبين مؤسسة الزاوية ،و مبجرد االعرتاف به شيرا بالسند
واألتباع والكرامة ،تأس مرعه باقي األصول واألحكام .بل إن تسمية الطرق
الصوفية بأمساء شيوخها ترعارب من السمات املميزة لكثري من الطرق الصوفية.
هكذا أصبح الاصوف يف صيغاه الطرقية أي كما يبدو يف الطرق الصوفية
اليوم خال اخاالفا بيّنا عن الاصوف النظري الفلسفي كما صاغه أقطاب
الاصوف اإلسالمي ،و لرعل الاحول املهم يف الفكر الصويف منذ أن أصبح الاصوف
جمموعة من الطقوس املكونة من األذكار و األوراد الدورية تقام يف الزوايا أي
عندما أصبحت الزاوية املؤسسة الثقافية االجاماعية الوحيدة اليت ترعرب عن الاصوف،
حينها تشكل نوع ثقايف جديد يف احلقل الثقايف والرتبوي اإلسالمي اكاسب
اساقاللية عن الاصوف الفلسفي ،من ناحية ،و عن الدين الرمسي من ناحية
أخرى .و أصبح يكاسح جماالت الثقافة الشرعبية يف برعض األقاليم اإلسالمية خباص يف
منطقة املغرب الرعربي حبيث يرعارب من أهم ماغريات الدين الشرعيب بل و مكونا جوهريا
للهوية املغاربية(.)73
رابعا -الشيخ أصل الرتبية:
إذا كانت األسرة و الرعائلة تقوم على أساس القرابة ،فإنّ املؤسسة
الصوفية ما يربط بني أعضائها الازامات املقدسة بني الشّيخ طريقة و أتباعه ،من
أذكار وأوراد وممارسات يضرعها الشّيخ و يلازم بها األتباع مكوّنني بذلك عائلة
مقدّسة تاكون من الشّيخ و املرّيدين .فالشّيخ يارعّهد املرّيد برتبياه الفكريّة و اخللقيّة
والوجدانيّة ،ويكون مبثابة املرعلم و األب الرّوحي ،ألنه يصنع من املرّيد شّيرا
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جديدا ،وسريفع املرّيد إىل قمة السلّم الصويف ،إزاء هذا يصبح كلّ شيء آخر
ثانوي فبدون الشّيخ ال ميكن أن يسرع املرّيد ال قدراته و ال أهّلياه ،وقد دأب
شيّوخ الطرق الصوفية على اخايار مرّيديهم و أهل طريقاهم ،فاملرّيد مبثابة الالميذ
و اخلادم و الرفيق ،جيامع مع عدد من املرّيدين حول الشّيخ ،اليت تطول الرعشرة
بينهم حاى يكاد يكون املرّيد نسرة من الشّيخ عندما يفارقه ليقوم بنف املهمة،
والطاعة تظهر بني املرّيد والشّيخ كرعالقة السّيطرة بني األب و االبن ،اآلمر و
الاابع ،فالرعالقة بني الشّيخ و املرّيد أعظم قد ال يضاهيها شكل يف جماالت أخرى
من احلياة ،لكن ال يسّاحق املرّيد أن يرتفع يف املقامات ليصبح شّيرا حاى يكون
املرّيد الطائع و السالب لإلرادة أمام الشّيخ ،ليأخذ حظه من الرعلم الصويف،
وحيضر الصويف هنا النموذج القرآني للرتبية والارعليم بني سيدنا اخلضر والنيبّ
موسى عليه السّالم ليصبغ على هذا النوع من الرتبية الشرعيّة اإلسالمية.
ملا كان الشيخ هو األصل األول يف الطرق الصوفية،كان االعاقاد يف
الشيخ مبدأ أساسيا لالناماء .نقل عن الشرعراني قوله :و يقبح على املريد أن
يناسب إىل مذهب احد غري شيره فقد فسخ عهده مع اهلل ترعاىل .و قال البسطامي:
من مل يكن له أسااذ واحد فهو مشرك يف الطريق( .)71فالشيخ الايجاني مثال مينع
مريديه من زيارة أولياء آخرين األحياء منهم و األموات( .)75و يرعارب االتصال
بشيخ آخر من مبطالت االناماء للشيخ و اجلماعة الصوفية.
شددت الصوفية على االعاقاد بالشيخ ،و وجوب طاعاه و طاعة كل من
ينوبه كاملقدم؛ يقول الشيخ الايجاني :و عليكم بطاعة املقدم يف الورد مهما أمركم
مبرعروف أو نهاكم عن منكر أو سرعى يف إصالح ذات بينكم .و على املريد أن حيب
من حيب شيره و يبغض من يبغض شيره .وقد نبه على هذه األحكام مجيع
شيوخ الطريقة.
يؤس الصوفية أحكاما خاصة بهم تنظم مبدأ االناماء إليهم؛ و هي
أحكام ال تلزم إال املنامني إىل احلقل الصويف ،وعمود األحكام هو مفهوم الشيخ،
فرعليه تدور بقية األحكام ،لذلك تضبط الطريقة وظيفة الشيخ و رتباه ،وهنا يظهر
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مبدأ قياس عقدي باأصيل مفهوم الشيخ على مفهوم النيب صلى اهلل عليه وسلم و
تأسي املشيرة على النبوّة .وهذا مرعلوم يف السياق الصويف عامة ،فكما انه ال
ميكن وجود الرعامل بني إهلني و ال املكل بني رسولني و ال امرأة بني زوجني
فكذلك املريد ال يكون بني شيرني .فرتبة املشيرة هي أعلى رتبة يف طريق
الصوفية وهي نيابة النبوة يف الدعاء إىل اهلل على زعم أهل الطريقة ،وعلى هذا
القياس تبنى أحكام الطريقة .فأمر الشيخ مقدم على أمر الفقيه و الطريقة مقدمة
على الشريرعة عند املناسبني إليها ،إنها أحكام موازية ألحكام الدين الرمسي(.)76
إن تشديد منت الصوفية على أحكام االناماء غاياه تأسي مفهوم الشيخ
عقديا ورمزيا و سوسيولوجيا؛ ألنه باأسي عقيدة الشيخ لدى اجلماعة الصوفية
تاولد منه كل األحكام األخرى و ذلك قياسا على النبوة .فالنيب جاء بأحكام
مسنودا بوحي وعلى املسلمني إتباعها ،فشرعية اإلتباع و حجاه مأتاهما االعاقاد
بالنيب واإلذعان ألحكامه ،وعدم مفارقاه إىل إتباع غريه.
و قد تقنن الرعقل الصويف يف ترسيخ مقوالت تصب يف هذا اإلطار من
قبيل من ال شيخ له فشيره الشيطان و من مات و مل يرعرف شيخ زمانه مات مياة
جاهلية ،ومن ال شيخ له فهو لقيط( .)72و املاأمل يف أحكام الرتبية يف الرتاث
الصويف جيد أن كمّا كبريا من هذا الرتاث هو تراث مبين على مناقب الشيوخ و
أحكام طرقهم اليت اخالطت فيه األسطورة بالااريخ و الرعناصر الدينية بالرعناصر
النفسية و االجاماعية .توحي لنا هذه الصورة أنّ سلطة الشيخ هي األساس يف
تشكيل الوعي الصويف.
خامسا -األسرة و املمارسات الصوفية :
ترعد األسرة من أقوى املؤسسات و اجلماعات االجاماعية تأثريا على
أفرادها ،فرعلى الرغم من انامائهم ملؤسسات الانشئة االجاماعية األخرى داخل
اجملامع (املدرسة ،املسجد ،اجلامرعة )...،إال أنها تبقى دائما بالنسبة إليهم املرجرعية
و املؤسسة اليت ال يفارقها الفرد حاى يف حاالت االنفصال عنها (تكوين أسرة
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جديدة مثال ،)...إذ يرى علماء االجاماع بأن األسرة هي اجملموعة األصلية اليت
ينامي إليها الفرد أو بارعبري آخر متثل االناماء االجاماعي القاعدي( .)78فاألفراد
يرثون دينهم و ينشئون على ترعاليمه يف الرعائلة ،وإن الكثري من الاصورات
واملفاهيم واملمارسات الدينية مسامدة من احلياة الرعائلية(.)79
تساردم األسرة آليات مارعددة لاحقيق وظائفها يف الانشئة الدينية ،وهذه
اآلليات تدور حول مفهوم الارعلم االجاماعي ،وترعارب آلية و أسلوب القصة و
احملاكاة أكثر األساليب اسارداما يف الوسط األسري ،حيث ترعامد األسرة يف ذلك
على األسلوب الشفهي أي املشافهة لنقل الرتاث الشرعيب الشفهي احمللي ،وإذا
أخذنا الادين الصويف كمثال لاوضيح هذه الرعملية ،فإن الوالدين يقومون بسرد
القصص عن األولياء و كراماتهم ،وأخرى عن الربكة.....باالعاماد على
األساطري احملبوكة واملنسوجة املاداولة حول هذه شرصيات والرموز الدينية.
فاألسطورة " تنشأ عن املرعاقد الديين ،وتكون امادادا طبيرعيا له ،فهي
ترعمل على توضيحه و إغنائه و تثبياه يف صيغة تساعد على حفظه و على تداوله
بني األجيال( ".)31واألسطورة من املكونات األساسية يف الظاهرة الدينية إىل جانب
املرعاقد والطق  ،والرعالقة بني هذه املكونات قوية إىل حد الاكامل و الاداخل،
ومن خالهلا وعربها تورّث األسرة و بصورة ال إرادية االعاقاد يف األولياء
والصلحاء ،والسرعي إىل احلصول على بركاهم ورضاهم واحرتامهم و جتنب
غضبهم ،حبيث " تولد األسطورة لدى اإلنسان بطبيرعة مفرعمة بالكائنات احلية ،فهي
تقدم تصورا منظما للرعامل ،وتربر نظاما اجاماعيا ما"( ،)30وهذا ما يربر إحساس
املرعاقد يف األولياء والصلحاء بالادخل الذي ميارسوه يف احلياة اليومية هلم ،كقضاء
احلاجات أو ك األذى.....اخل.
إن وجود املرعاقد مرهون بوجود املمارسات و الطقوس املرعربة عنه" ،
فالطق لي فقط نظاما من اإلمياءات اليت ترتجم إىل اخلارج ما نشرعر به من إميان
داخلي ،بل هو أيضا جمموعة من األسباب و الوسائل اليت ترعيد خلق اإلميان
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بشكل دوري( ".)37من هنا تاجلى وظيفة و أهمية الشرعائر و الطقوس يف بنية
الظاهرة الدينية و تواجدها ،باعابارها اجلانب الظاهر منها.
اسالزم االعاقاد يف األولياء و الصاحلني و مشايخ الصوفية وجود
فضاءات و أماكن مقدسة ،وترتب عنه مجلة من املمارسات و الطقوس كارعبريات
لاجسيده و اسامرارياه ،وترعد زيارة األضرحة إحدى جتليات هذا املرعاقد،
فاألضرحة غالبا ما تكون قبورا لألولياء الذين " ال تناه قدراتهم اخلارقة مبوتهم
البيولوجي و ال تنقطع صلاهم بهذا الرعامل و أناسه ،فاألولياء يظلون أحياء حاى
برعد أن ختافي أجسادهم حتت الثرى يف أضرحاهم ،يواصلون الادخل و الاوسط
عند اهلل لقاصديهم من الناس( "،)33حاى أضحت هذه األضرحة فضاءات مقدسة،
وموضع تقدي من طرف أفراد اجملامع الصويف من خالل اختاذها مزارات و
أماكن للحج يف أوقات حمددة.
ترعارب زيارة األضرحة من املمارسات الدينية املاأصلة يف اجملامرعات املغاربية
مبا فيها اجملامع اجلزائري ،وقد شهدت اجملامرعات اليت تدين باإلسالم جدال كبريا
حول جواز أو عدم جواز املمارسات املاأصلة بالقبور و األضرحة ،فرعلى الرغم
من إداناها من طرف برعض الفقهاء ،إال أنها مل جتد هلا صدى وسط األغلبية من
أفراد اجملامع على اخاالف أوضاعهم و مساوياتهم ،بل حاى داخل النرب ذاتها،
"إذ يابنى األعيان أن زيارة األولياء نوعا من الشرك ،ولكن مرعظمهم ال يارلى
عنها(".)31
إن اجملامع يصنع األولياء الذي هو حباجة إليهم( .)35من خالل هذه املقولة
يابني أنه مثة عالقة قوية بني اجملامع و أوليائه فهو يوكل إليهم وظائ من خالل
الكرامات املنسوبة إليهم ،وهذه الوظائ تنطوي ضمنيا أو صراحة على أسباب
الزيارة ،كما تنطوي على مفهوم الارصص أي ختصص كل ولي يف وظيفة ما
نايجة ترعدد احلاجات واملطالب اليت يطمح الفرد إىل حتقيقها ،ويف هذا الصدد نورد
قول أحد املاصوفة الذي حيمل على االفرتاض أن هناك نوعا من الارصص يف
منط مرعني من الكرامات حسب األولياء " :هلل رجال يغرفون احلوت من البحر ،وهلل
99

العدد  ...............................:52اجلزء األول .............................ديسمرب 7102
رجال يقبضون الدنانري من الرمال ،وهلل رجال يركبون السباع ،وهلل رجال إذا بكوا
بكت السماء لبكائهم موافقة هلم( ".)36انطالقا من هذه اخلاصية تشكل االحافاالت
الشرعبية الدينية إىل جانب زيارة األضرحة ممارسات دينية اجاماعية جتسد االعاقاد
يف األولياء و الصلحاء ،فالوعدة عبارة عن احافال ديين يقوم به أشراص من
ساللة الولي و الاابرعني له وترعارب عادة ماأصلة يف املريال االجاماعي ألفراد
اجملامع اجلزائري ،فهي تشكل مظهرا من املظاهر الثقافية للمناطق اليت تقام فيها،
فرعادة ما تقام على شرف أحد األولياء الصاحلني باملنطقة و تسمى بامسه.
وما يدل على تأصلها يف الذاكرة االجاماعية هو اناشارها يف القرى و
املدن ،حيث عمل الناس على إحيائها يف مواسم مرعينة ،واسامروا يف إقاماها،
ودميومة هذه الظاهرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع االجاماعي لألفراد " ،فقد
أضحت هذه الرعادة راسرة يف نفوس األجيال تاوارث جيال عن جيل و شكلت
تراثا شرعبيا يشرتك فيه عامة الناس يطبع سلوكهم و أفرعاهلم و حياتهم اليومية ،و
يؤثر فيهم فيصبحون مدافرعني عنه مبرال الوسائل ألنه جيسد ماضيهم وماضي
أجدادهم( ".)32فإحياء الوعدة هو جتديد الوالء و الرعهد للولي الصاحل مصاحبا
باقديم القرابني و الاضرع لقضاء احلاجات ،إذ أن أغلبية هذه املمارسات تقام يف
أوقات حمددة.
ترعارب املوالد من أهم الشرعائر واملناسبات اليت تناوهلا الباحثون
االجاماعيون و األنثربولوجيون بالدراسة ،واملولد ظاهرة اجاماعية ثقافية ماكاملة
هلا ارتباطها القوي بالبناء االجاماعي احمليط بها سواء على مساوى األسرة ،احلي
أو القرية أو اجملامع الكبري ،كما أنه ينطوي على جوانب اقاصادية يف برعض
األحيان ،لكن باألخص دينية وتروحيية وثقافية وحاى سياسية ،بل وعلى برعض
مظاهر السلوك املنحرف الذي يوجد يف برعض املوالد واملناسبات ،و لكن ذلك
النوع من الرتبية الدينية املاأصلة يف اجملامع املغاربي هي اليت ترعطي املولد مربر
وجوده األساسي ،ومتثل الغطاء الشرعي لكل األنشطة اليت متارس فيه.

100

جملة علوم اإلنسان واجملتمع ......الباحث :أمحد عبد اللطيف شتوح ،أ.د /عبد العالي دبلة
ال خال الصوفية طبرعا عن بقية املسلمني يف الرعبادات ،ولكن هلم
سلوكيات و ممارسات دينية أخرى متيزهم عن غريهم من املسلمني تدخل يف باب
"الذكر" و مل تنص عليها النصوص اإلسالمية الرمسية .و يرعارب "الذكر" املصطلح
اجلامع للطقوس الطرقية حاى جرعلوه من اخاصاصهم من دون غريهم ملا أكسبوه
من فنون أداء و تفريغ و أوقات و هيئات سلوكية .بل إن الشرعراني يقدم ذكر
املاصوفة على الصالة نفسها يف برعض األحيان بقوله :فأفضل أوراد املريد الذكر و
ألن الصالة و إن كانت عظيمة فقد ال جتوز يف برعض األوقات اليت جيوز فيها
الذكر خبالف ذكر اهلل عز و جل ال مينع يف حالة من األحوال .فاعارب الذكر هو
أصل الرعبادة يف اإلسالم و عودة املاصوفة إىل األصل ترعطيهم شرعية الاأصيل لكل
ما سيأتي من طقوس(.)38
و نظرا إىل أهمية الذكر لدى الطرق الصوفية ،فإن ما جيب أن ياميز به
الشيخ عن سلفه أنه يضي برعض األذكار اخلاصة به ويبقى على األخرى املوروثة.
و ختال أذكاره عما سبقها ويكون قد أخذها عن مصدر إهلي مقدس بواسطة
اهلام أو عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم بواسطة رؤيا أو مشاهدة( .)39فرعندما
ناأمل كيفية أدائها و زمانها و شروطها نالحظ أن أهل الطريقة اساقلوا برعبادات
موازية للرعبادات الدينية الرمسية .و بها متيزوا و اناظموا جسما دينيا خمالفا ،ألن
الطقوس من املمارسات الثقافية املهمة اليت تساهم يف توحيد اجلماعة الدينية.
و برغم أنّ هذا الادين بانوع أشكاله كاالعاقاد يف الربكة وتقدي األولياء
واالحافال باملوالد وغريها ،توضع غالبا خارج دائرة الادين الصحيح إال أنه
أصبح موروثا ثقافيا وتربويا ترعاد به غالبية اجملامرعات املغاربية والذي ميثل يف
األساس هوية دينية.
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خامتة:
تساند الرتبية الصوفية يف منهجها على املوروث الصويف من ناحية و على
النصوص الدينية املؤولة من ناحية أخرى .فاملوروث الصويف يصّر يف شاى مراحل
تشكّالته الاارخية على إظهار خصوصية الرتبية الطرقية باعابارها خصوصية
عرفانية ذوقية تامايز عن أشكال الرتبية يف الفضاء اإلسالمي ،و خباصة على الرتبية
املؤسسة على الشريرعة نقال وعقال.
إن الرعقل الصويف حتكمه ثنائية الظاهر والباطن ،أو الافسري والاأويل اليت
تقابلها ثنائية الشريرعة واحلقيقة ،فان األول (الظاهر) يشاغل باملرعرفة النصية
وقدرتها على توجيه الافكري ،أما الثاني(الباطن) فيشاغل باملرعرفة الذوقية و قدرتها
على توجيه الاجربة الدينية.
فاخاالف أهل الطريق مبمارساهم عن غريهم من املسلمني هو أنهم
يالقون مرعرفة باطنية هي أصل احلقيقة الدينية يف تصورهم .و بالاالي فإنهم
يسلكون طريق احلقيقة ألنهم ياجاوزون ظاهر الفهم و ظاهر اإلميان(الشريرعة) إىل
اإلميان احلقيقي (احلقيقة) ،والرتبية عندهم ذوقية مبنية على إتباع سبل الذوق اليت
يفاحها الشيخ الرعارف.
كل هذه املميزات توجب على املريد أن يالقاها و يؤمن بها و يدافع عنها،
فهذه الرتبية الباطنية هي رهان مرعريف جلسم اجاماعي يساقل مبوق ديين
إيديولوجي خال عن غريه داخل احلقل الديين.
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()36

املرجع السابق ،ص858

()32

حممد مكحلي  ،قراءة انثروبولوجية لظاهرة الوعدة من طقوس عقائدية إىل تغريات

()38

حسن املرزوقي ،مرجع سبق ذكره ،ص.8،1

 ،5814ص .220

الرعربي ،أبو ظيب ،2008 ،ص .277

الشرق ،الدار البيضاء ،2005 ،ص.510
ط ،2050 ،4ص.52
ص.807

حضارية ،جملة علوم إنسانية  ،السنة الرابرعة  ،الرعدد 2007 ،82
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العدد  ...............................:52اجلزء األول .............................ديسمرب 7102
()39

املرجع السابق ،ص.8
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