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  التصوف في اإلسالم والتحديات المعاصرة
 

Le soufisme en Islam et les défis contemporains  

contemporains 
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 التصوف مفاهيمه وأبعاده
 عبد الكريم بوصفصاف. د.أ

 .جامعة أدرار
 

 :الملخص
سنعالج في هذه المحاضرة مختلف المفاهيم والمضامين التي يدرسها علم التصوف، وكيف ولماذا ظهر؟ 

الجزائىر  عند المسلمين بعد إتصالهم بالحضارات المجاورة خاصة؟ وكيف انتقل عبر البالد العربية حتى  وصىل إلى 
ومىا هىي المىدارل التىي وصىلت إلى  الجزائىر أو . ؟ إال أن أصبح جىزاا مىن الحيىاة اليوميىة فىي المجتمىا الجزائىر 

تكونت فيها؟ وكيف ظهر الشيوخ والزوايا إل  أن باتت هذه األخيرة مؤسسات قوية تتحكم روحيىا وماديىا فىي أفىراد 
عىىىن الف ىىىور الوونيىىىة؟ وكيىىىف تعاملىىىت مىىىا ا دارة  المجتمىىىا؟ بىىىل فقىىىد أصىىىبحت مصىىىدرا للفىىىورات وحصىىىنا للىىىدفا 

االستعمارية قوال وعمال وموقفا؟وهل يمكن أن يكون التصوف إصالحا؟أو فىورة؟ بعبىارة أخىرل هىل يمكىن أن يكىون 
المتصوف ُمصلحا أو فوريا؟ وهل يمكن للفكر األخالقي الذ  تنشره الصوفية أن يسهم في درا الفساد االجتمىاعي 

صاد  في البالد؟ وهل يمكن االعتماد على  الفكىر الصىوفي الصىحيح فىي توىوير المجتمىا وبنائى  والسياسي واالقت
لىى  أ  حىىد يمكىىن التصىىديم بىىالرأ  القائىىل المستتبل   " :علىى  أخىىالم سىىامية تعمىىل علىى  ربىىو الُلحمىىة الوونيىىة؟ وال

 ". للبصوف
 

Résumé:  
 

Tendant à dépasser les schémas binaires qui nous enferment dans la dualité, le soufisme 
contribue à apporter une vision intégrale du monde. Il ouvre une pluralité de sens que n’offrent 
ni une conception formaliste de la religion, ni l’asservissement de la raison à l’utilitarisme. ‘‘Fils 
de l’instant’’, le soufi a potentiellement la faculté de percevoir la sagesse sous-jacente aux 
mutations brutales que nous connaissons 
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 : معنى البصوف: الم حث األو 
التصىىوف فلسىىفة حيىىاة ووريقىىة سىىلوه معينىىة، تهىىدف إلىى  الترقىىي بىىالنفل ا نسىىانية أخالقيىىا، وينالهىىا 
ا نسىىان بواسىىوة رياضىىيات عمليىىة محىىددة، تىىؤد  إلىى  الشىىعور فىىي بعىىا األحيىىان بالفنىىاا فىىي الحقيقىىة األسىىم  

يصىع  التعبيىر عىن مضىامينها بظلفىاظ الل ىة العاديىة ألنهىا ذات و .والعرفان دوقا ال عقال،وفمرُتها السىعادة الروحيىة
 .(1)وابا وجداني وذاتي

 اإلستال )إن لفظ  البصوف  من الناحية اإلسالمية نظير كلمة  الدين  و:" (2)ويقول أحد المؤرخين العر 

اه العتا  اقبىتى  ن بكتون الدين  معنت  اإلسال قصدنا فإذا ... في داللبهما المطللة، يحم  معنى االسبمرار والشمو  
التذ  ( اإلستال )المبصتوفون،  الممارستة  الفعت  با عتة للتدين الملصتود  و   الع ادة الروحية   و البصوف كما يسميها

يبليتد  الشتريعة ين  تي  ن  ، فالبصتوف التذ فتي اللتر ن الكتري ورد التدين التذ  (  اإلستال )قصتدنا  متا إذا . ن عت  منت 
 تالمعنى العتا  المل تو  لهتذا ( المتذه  الصتوفي (نستمي  التذ  ، وهتور فتي التوحي اللر نتيخ الجذو يكون هو كذلك راس

 النهج الروحي الصحيح ال يمكن انبزاع  من هيكت  البعلتي  اإللهتي التذ  هتو بتا   لت  فإنوفي ك  الحاال  البع ير، 

بىين الممارسىة الفعليىة  ونفهم من هذا النص أن كلمة التصوف هي مرادفة للدين وهو منهج روحىي  يجمىا.". ...
 .االلهية للرياضة النفسية والفناا في سبيل الذات

إلتى  إن سلوك طريق الصوفية هو  مثا ة مو  المرء بدريجيًا  اعب اره الخاص  وبحول :" (3)ويضيف قائال  
 تت  حصتتو  إلتتى ذلتتك قدون  ن يبن تت   ، وهتتو  ن يولتتد متتن جديتتد، واعيتتًا متتا كتتان عليتت  منتتذ األز ،وحتتدة ذابيتتة جديتتدة
ومث  هذا الب ير يعني  كما َبنَس  الحية من  ديمها الخارجي وهو كذلك  ن ينس  من هيكل  الخاص. البحو  المذكور

اإللهتتي،  ال تتور فتتي صتتمي  جتتوهر التتنفأ، وذلتتك  بتتاثير الفاعليتتة العجي تتة البتتي يحتتدثها الحىتتور ىتتمنًا بحتتواًل  عيتتد
 البتي بفتيم متن منتا   التوحي نفست  وذلك  فىت  ال ركتة اإللهيتة ،ويرسخها في  عماق اللل   رعاية الرئيأ الروحي

روحيتتة وستتلوك انىتت اطي ( سلستتلة) األصتت  صتتلة بلليديتتة  و  ومتتن  جتت   ن يبحلتتق هتتذا الب يتتر، ين  تتي  ن بر طتت .
  يستبطي   ن يتمنمن بط يتق هتذا الستلوك  و ن يوجت   المريتد  فتي اجبيتازه لملامتا   هتذا ومرشتد ،بربتام  ت  التنفأ

وبنااا عل  هذا الىنص فى ن دخىول ا نسىان فىي مسىاله الصىوفية، يتوجى  عليى  أن ينسىلن نهائيىا عىن .." .السفر
هيكل  القديم وأن يتحول روحيىا إلى  إنسىان متجىرد مىن شخصىيت  السىابقة، وأن يصىبح مىدركا لمىا كىان عليى  مىن 

 .ا لهيقبل، وهذا التحول اليمكن أن يتحقم إال بالفناا التام في الحضور 
و خيترًا معرفتة يلينيتة عتن ط يعتة األشتياء، هتي  مثا تة " :(4)يقول صاح  هذا النص الذ  هو بين أيىدينافم 
بلحتتق المريتتد  مرشتتده  للطالتت  الن يتت  فتتي  ستتيره وستتلوك ، ويشتتبرط ق ت  ذلتتك  تتالط    ن بعلتتد  يعتتة رستتمية دليت   متتين

                                                 
 ،دار الثلافة للنشر والبوزي ، اللاهرة 3مدخ  إلى البصوف اإلسالمي ط:  و الوفا ال نيمى البفبزانى  - (1

 . 21 – 22الصوفية بين األمل واليوم، ص  :ن نصرالسيد حسي - (2
 . المرج  السا ق -( 3

 المرج  نفس   -( 4
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وال يمكىن للفىرد ". ي معتال  البصتوف األساستيةبلتك هت ،لموجودا  العليتاو سائر  فراد السلك الروحي، وكذلك  مراب  ا
 .أن يصل إل  هذه الدرجة الصوفية الرفيعة إال إذا أبرم عقد البيعة ما الشين وما كل أفراد السله الروحي 

 ا سالمي قد نشظ في بيئة ا سالم األول نفسىها، وأخىذ أصىول  وقواعىده مىن الكتىا  والحم أن التصوف

بعىىده، فىم رفىار السىىلف  ل النبىي صىل  اع عليىى  وسىلم وأقوالى  وسىىنة الراشىدين مىنوأعمىىا َهىد والسىنة مباشىرة، و 
 .(5)أوال وأخيرا الصالح، كل هذه كانت وما زالت هي منبا التصوف الحم ومصب 

والتصىىوف مىىا هىىو إال عبىىادة وأد  يبىىدا بالتوبىىة وينتهىىي بالمعرفىىة والعبىىادة، واألد  وحىىدة وبيعيىىة، يىىتم 
 .(6)بعضىىىىىىىىىها إال بىىىىىىىىىبعا، وقىىىىىىىىىد ُتسىىىىىىىىىم  روحانيىىىىىىىىىة أو ربانيىىىىىىىىىة بعضىىىىىىىىىها بعضىىىىىىىىىا، وال يىىىىىىىىىنها

ترتيبى  وتبويبى  ووضىا  ، إنمىا هىو قىديم بقىدم ا سىالم نفسى ، أمىا المسىتحده فيى ، فهىوفالتصىوف كمبىادد دينيىة
عامىة فىي جميىا العلىوم الدينيىة كالفقى   قواعىده وتسىجيل شىروو ، وحىدوده وفمراتى ، وهىذه المسىتحدفات إنمىا هىي

ومىن حيىه الترتيى  والتقعيىد  ،مبىادلا إسىالمية فهىي قديمىة والحىديه وييرهىا، فمىن حيىه هىي والتوحيد واألصول
 .شظن التصوف والتسجيل، فهي مستحدفة شظنها في ذله

ن كانت من الكلمات الشىائعة المعروفىة فىي التىارين ا سىالمي مىن القىرن الفىاني  إال أن كلمة التصوف وال
نفسى  مىن الكلمىات ال امضىة التىي تتعىدد مفاهيمهىا وتتبىاين معانيهىا،  الهجر  الفامن المىيالد ، ف نهىا فىي الوقىت

 .والسب  في ذله كل  هو أن التصوف مبدأ روح  مشتره بين ديانات وفلسفات وحضارات مختلفة
وقد توسا فيها دارسون وباحفون كفيىرون فجعلىوا التصىوف شىامال لكىل عاوفىة صىادقة، فىا خالص فىي 

 .(7)ة تصوف، والصداقة العقلية تصوف، والمواساة الخلقية تصوفالود تصوف، والممازحة النفسي
ومن البديهي أن يعبر كل صوفي من خالل ما يسود مجتمع  من عقائد وأفكار ويخضا تعبيىره عىن ذلىه 

ويبدو أن التجربة الصىوفية واحىدة فىي جوهرهىا ولكىن األصىل فىي . لما يسود حضارة عصره من انحواو أو ازدهار
لى  تفسىير الظىاهرة نفسىهااالختالف بين صو  أولهمىا :والتصىوف نوعىان ف  ورخر، راجىا إلى  تفسىير التجربىة بىل وال

 .ديني وفانيهما فلسفي
 هو كما يبدو ظاهرة مشتركة بين األديان جميعا، سواا في األديان السماوية أو : فالبصوف الديني

 .األديان الوضعية الشرقية القديمة
 قدم الفلسفة أيضا، فقىد عىرف فىي الفلسىفة الشىرقية كمىا  فهو تصوف قديم:  ما البصوف الفلستفي

وفىي  (8)عرف في التراه الفلسفي االيريق ، وكذله في أوروبا ابان العصور الوسو  وحت  فىي العصىور الحديفىة
 .الفلسفة ا سالمية حت  اآلن

                                                 
 الشريف محمد بن عبد ال فار موقا الشين الدكتور -( 5

http://www.dralsherif.net/Article.aspx?SectionID=2&RefID=163 
 المكان نفس   -( 6
 841ي، دار الهال ، اللاهرة، ص ال زالي والبصوف االسالم:  حمد الشر اصي -( 7
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أو  والتصوف تجربة خاصىة بىظفراد معينىين ولىيل شىيئا مشىتركا بىين النىال جميعىا، ولكىل صىوفي مىنهج
وريقىىة معينىىة فىىي التعبيىىر عىىن حاالتىى ، أ  أن التصىىوف هىىو خبىىرة ذاتيىىة السىىيما وأن أصىىحاب  يعتمىىدون علىى  
االستنباو في وصف حاالتهم، كما أنهم يلجئون للتعبير عن هذه الحاالت إل  أسلو  الرمز وذله الخفىاا أذواقهىم 

 .(9) مي أن علوم  كلها دومعمن ال يرتقون إل  مستواها، ومن ألوف ما يرول في التصوف االسال
أن :" الدين الرومي في هذا السيام قصة وريفة توضح ما في التصوف من عسىر، قىالجتال   ولقد أورد

جماعة من الهنود، أدخلوا فيال إل  مكان مظلم، وجىاا كفيىر مىن النىال ال يعرفىون الفيىل مسىتولعين ليىروه، ولمىا 
كىىان كىىل مىىنهم يتحسىىل بيىىده لىىيفهم بىىاللمل، أ  نىىو  مىىن  كىىان المكىىان مظلمىىا، والرؤيىىة بالبصىىر ييىىر ممكنىىة،

أنى  :ان الفيل كالزورم، والذ  لمىل بيىده أذن الفيل،قىال:الموجودات هو الفيل؟ فالذ  مر بيده عل  خرووم  قال
 ".إن  كالعمود، والذ  مر بيده عل  ظهر الفيل قال إن  كالسرير: كالمروحة، والذ  لمل سام الفيل قال

لوكىىان فىىي كىىف كىىل مىىنهم شىىمعة، البتعىىد الخىىوف عىىن أقىىوالهم، وعىىين :" القصىىة قىىائالولقىىد علىىم صىىاح  
 .(10)"الحل هي كراحة اليد فقو، وليل للراحة سلوة عل  ييرها

 .من هنا نجد مفهوم التصوف ُيّعرف تعاريف كفيرة إنوالقا من تجربة كل متصوف
زدادت تعري فات ، وكل تعريف يرتكز عل  جوان  وقد مر التصوف بمراحل متعددة، ولذله كفرت أوصاف  وال

معينة دون البعا اآلخر، ولكن يظل هناه أسال واحد للتصوف ال خالف حولى  وهىو األخالقيىات المسىتمدة مىن 
واجبمع  كلمة الناطلين في هذا العل  علتى :" قائال" مدح السالكين"في " ابن القيم"ا سالم، ولعل هذا ما أشار إلي  

التمسىىه بىىالفقر : التصىىوف يبنىى  علىى  فىىاله خصىىال: قىىد قىىال رويىىم بىىن أحمىىد الب ىىداد ، و " ن البصتوف هتتو الخلتتق
 .(11)واالفتقار، والتحقيم بالبذل وااليفار، وتره ال را واالختيار

التصوف كلى  ردا ، لكىل وقىت أد ، ولكىل حالىة أد ، ولكىل مقىام أد  فمىن لىزم ردا  :" وقال أبو حفص
 .(12)"دا  فهو بعيد من حيه يظن القر  ومردود من حيه يرجو القبولاألوقات بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيا اآل

لحوم الشر بىالحم، وال ينىال ذلىه إال بفنىاا الىنفل :" ما التصوف؟ قال(: هى292توفي سنة )وقيل للجنيد
 . ( 13)"عن األسبا  لقوة الروح والقيام ما الحم

 .البصوف واإلصالح: الم حث الثاني

                                                                                                                                                                       
، الهيئة المصرية 8841-8184حركة محمد ع ده وع د الحميد  ن  اديأ و  عادها الثلافية واالجبماعية والسياسية : ع د الكري   وصفصاف . ( 8

 715ص 8ج،العامة للكبا 

 ع د الكري   وصفصاف،  المرج  السا ق   - (9

 .81، ص8851سال ، برجمة صادق نشا ، اللاهرة باريخ البصوف في اال: قاس  غنى  -( 10
 711المرج  السا ق، ص: ع د الكري   وصفصاف  -( 11

 .74، ص 8811، دار الكبا  العر ي،  يرو  8، طعوارف المعارف: السهرورد  -( 12

 .88 ، ص 8811/هت8415، دار اإليمان دمشق، سنة 8، طالتعرف لمذه  أهل التصوف:   و  كر محمد -( 13
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هل ُيَمفُل الَتُصوُف ا سىاَلَمَ  فىي زمىن : لشائه يمكن ورح التساؤل اآلتيقبل الخوا في هذا الموضو  ا
 أخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرل هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل يمكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن أن يكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىون التصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوف إصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالحا؟ ا صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالح؟وبعبارة

ذا كانىت التجربىة  ال شه أن التصىوف ا سىالمي يجسىد معىاني فىي التعامىل مىا اآلخىر فىي الىداخل وفىي الخىارا، وال
صىورت   ن ا سالم، ف نها ستكون خير ممفل لإلسالم الموبم فىيصافية خالية من أية عناصر خارجة ع الصوفي

ومىن هنىا فى ن التصىوف  ،السمحة الوسوية المعتدلة، وال أعتقد أن الجميىا ينشىد إسىالما على  ييىر هىذه الصىورة
يمكىىن أن يكىىون إصىىالحا فىىي المجتمىىا ا سىىالمي، إذا كىىان قائمىىا فعىىال علىى  الصىىفاا ونشىىر المعرفىىة والتضىىامن 

على  ييىر هىذه الصىورة، وأن ال يمىارل بالصىورة التىي  ال أعتقىد أن الجميىا ال يريىد أن يكىون ا سىالموالتعاون، و 
ا نسانية المعتدلة، بل بالعكل ف ن األمة تومح في مجموعها، إال أن ترل التصوف عل  صىورت   تبرز خصائص

من قوة التىظفير الروحىي،  قىادرة والحم أن التجربة الصوفية بما لها . الجميلة الناصعة البياا كالصوف الخالص
عل  أن تساهم في تنقية المجتما من العنف والكراهية وح  الذات، وأن تزر  بىين النىال قىيم المحبىة والتسىامح 

 .(14)والتعاون عل  فعل الخير ومقاومة الرذيلة
بىين ومن هذا المنولم يمكن أن يكون التصوف إصىالحا وا صىالح تصىوفا، وبالتىالي ال يمكىن أن نفىرم 

يمكىىن القىىول أن التصىىوف ا سىىالمي  ا صىىالح والتصىىوف إذا كىىان هىىذا األخيىىر هىىو ا سىىالم فىىي حقيقتىى ، وهكىىذا
األوضىا  الفاسىدة التىي  لألمة، ويدخل في ذله إصالح بعا المشرو  النهضو  الحضار يستويا أن يساهم في 

بىول، الىذ  ال خىروا فيى  عىن النحىو المق هىي بحاجىة إلى  إصىالح، وشىرو ذلىه أن تكىون ممارسىة التصىوف على 
يمكىن أن يسىاهم التصىوف ا سىالمي فىي ترسىين الهويىة الفقافيىة  ا سالم اعتقىادا  وسىلوكا ،  وعلى   سىبيل المفىال

وأن  ،ا يمىىان والعمىىل الصىىالح، وأن يقلىىل مىىن الخالفىىات بىىين الفىىرم واألحىىزا  ا سىىالمية لألمىىة، وأن يىىدعم قضىىية
والتركيىز  وا سىرافلى  تحسىين الوضىا االقتصىاد ، بالتقليىل مىن االسىتهاله ع –بما في  من زهد معتىدل  - يساهم

المفيد النافا، ويستويا التصوف أن يساهم في دعم الفورات، كما حده في الجزائر مىا فىورة الفىاتح  عل  ا نتاا
بالمىىال ، حيىىه وقفىىت الكفيىىر مىىن الزوايىىا موقفىىا إيجابيىىا مىىن الفىىورة، ودعمتهىىا 1954نىىوفمبر -مىىن تشىىرين الفىىاني

 . والرجال والسالح وا يواا، وهم عمل استراتيجي في تعزيز الفورة ودفعها إل  األمام
هىىو الجانى  األخالقىي والتربىو ، أو مىا يمكىىن أن  ولعىل أكبىر جانى  إيجىابي يسىاهم فىىي عمليىة ا صىالح
ذلىه أن أحىد  العصىر،من  مجتمعاتنا كفيرا في هذا  يسم  اليوم ب صالح الفساد االجتماعي، وهو أمر خوير تشكو

اصىوالح الصىوفية التخلّىي والتحلّىي، أ  التخلّىي  وسائل الصوفية ومدار سلوكهم ومجاهداتهم، هىو مىا يسىم  فىي
يشه في أن إصالح األخالم والمجتما هىو مىن أهىم  وال أعتقد أن أحدا من النال عن الرذائل والتحّلي بالفضائل،

 المجتمعات إن لم يكن أهم  جوان  ا صالح في

                                                 
 . من بسطير الكاب  - (14
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والحم أن  ب مكاننا أن ننظر إل  التصوف ا سالمي دون تظصيالت فكرية و تاريخية شىت ، ألنى  مشىر  
ووضىوحا، نىرل  ، وبصىورة أكفىر جىالا(15)" ن يميبتك الحتق عنتك ويحييتك  ت " :أبو القاسم الجنيىد بقولى  ذوقي حدده

علىم التصىوف هىو حىاده فىي الملىة،  إلى  أن" مقدمتى "العالمة المؤرخ الكبير عبد الرحمن ابىن خلىدون يشىير فىي 
واالنقوىا  إلى  اع  ،وأصىلها العكىوف على  العبىادة ،هؤالا القوم كانىت عنىد سىلف األمىة عل  الريم من أن وريقة

لمتتا فشتتا اإلق تتا  علتتى التتدنيا فتتي اللتترن الثتتاني :"ويضىىيف قىىائال  (16)وزينتهىىا تعىىال  و ا عىىراا عىىن زخىىرف الىىدنيا
ويحبتتتاج المريتتتد إلتتتى  ا، اختتتبص المل لتتتون علتتتى الع تتتادة  استتت  الصتتتوفية والمبصتتتوفة،الهجتتتر ، وجتتتنح النتتتاأ إلتتتى التتتدني

هو الجتاحظ فتي ( البصوف)، وكان  و  من  طلق هذا اللفظ الخ..محاس ة النفأ في  عمال  كلها وينظر في حلائلها
التعبىد ع عىىز يىدل علىى  أن التصىوف ا سىالمي فىىي جىوهره الحقيقىىي هىو إخىىالص  وهىىذا ."نال يتان والب يتي:" كبا ت  

إلى  ت ليى  الجوانى  الماديىة، ولكىن دون ت ييبهىا مىن الحيىاة ا نسىانية والتمسىه بالجوانى   فاالنصرا وجل، وعدم
  .ين  عنها لإلنسان السو  الروحية التي ال

أن الصىوفية هىم السىالكون لوريىم " متن الىتال  المنلتذ" ويرل حجة ا سالم أبو حامد محمد ال زالي فىي 
ألن جميىىا حركىىاتهم  ووىىريقهم أصىىو  الوىىرم وأخالقهىىم أزكىى  األخىىالم، سىىيرهم وسىىيرتهم أحسىىن السىىيروأن  ،اع

المتصوف  ويقول الفقي .." يستضاا ب  -عل  وج  األرا –الذ  ال نور بعده ،نور النبوة وسكناتهم مقتبسة من
 1493 حىوالي ،هىى 899صىفر  12تىوفي يىوم  ،وهىو دفىين مدينىة مصىراتة السىاحلية الليبيىة الشىين أحمىد زروم،

متتن بصتتوف ولتت  يبفلتت  فلتتد بزنتتدق ومتتن بفلتت  ولتت  يبصتتوف فلتتد "، "ال بصتتوف إال  فلتت  وال فلتت  إال  بصتتوف" ميالديىىة،
 ".بفسق

 وير  الشين زروم أن.."وال هما إال با يمان ،إال بالعمل، وال عمل إال بصدم التوج  إذا ال حقيقة للعلم 

يبعىد أ  خلىو ويتجنى  كىل محىذور    الشىعائر ا سىالمية واحترامهىا حتى الصوفي مسؤول أكفر من ييره عن إتبا
 .من ال لو وسوا الفهم

الفقهيىة، ومىن  والحم أن  من الخوظ أن نعتبر الورم الصوفية الصحيحة بعيىدة عىن المىذاه  ا سىالمية
 وكان الحىاره ،مالكيا وكذله كان أبوبكر الشبلي ،أتبا  الفقي  سفيان الفور  األمفلة عل  ذله أن الجنيد كان من

 . المحاسبي شافعيا
أمىا المسىلم المفىالي فهىو ذاه الىذ  .إن المسلم الحم هىو الىذ  يحقىم ا يمىان بتظديتى  عبىادات  ا سىالم

 ويسىتخلص الشىين. ا حسىان، كمىىا فىي األفىىر النبىو  الشىىريف يكمىل الىدائرة بالنضىىال الىدائم للوصىىول إلى  مقىىام

متيقنىا أنى  هىو الموجىود  لشاذلية، أن ا نسان يج  أن يولي وجه  شىور اعوهو من عظماا الوريقة ا ،الزروم
 .ا نسان مشاهدة اع، ولكن ينب ي علي  اليقين بظن اع يراه  كما ال يستويا. مقام العارفين،في الوجود كل 

                                                 
 موقا الدرو  الشبكة الدولية، : أحمد ولد نافا  -(15

http://www.eddarb.com/modules/news/article.php?storyid=3219 
 .."..الع ر وديوان الم بد  والخ ر في ذكر العر  والعج  وال ر ر كبا :" ا ن خلدون   -(16
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 وفوجملىة القىول  أنى  إذا كانىت نظريىة عىالا األدواا بظضىدادها نظريىة صىحيحة، ف ننىا نظمىل أن التصى

ذا كان التصوف الصحيح هو المقصىود، أعنىي  سيكون ل  دوره في عالا بعا ما يعاني من  المسلمون اليوم، وال
التصىىوف سىىيكون لىى  دور واضىىح فىىي  الىىذ  ال يخىىرا عىىن ا سىىالم وحىىدوده، ف ننىىا نسىىتويا القىىول متفىىائلين أن

 .سلف الذكر النهضو  لألمة كما المستقبل، وأن  يمكن أن يقوم بدور حضار  في المشرو 

 :    انبشار البصوف وظهور الزوايا في الم ر  اإلسالمي: الم حث الثالث
بعد ظهور التصوف وبروز أعالم ، بدأ ينتشر تدريجا  في مختلىف أرجىاا العىالم ا سىالمي، على  الىريم 

 متصىوفة،الذ  احتىد على  مىر العصىور بىين العلمىاا والفقهىاا حىول معتقىدات بعىا كبىار ال ،من الجدل التاريخي
 ودفا بعضهم روح  فمنا لتصوف  كالحالا عل  سبيل المفال ،الذين دخلوا في معركة حامية الوويل ما الفقهاا

. 
الف ىور ا سىالمية مىن وقد بىدأ يبىرز ويتظكىد فىي شىكل رباوىات، والتىي قىد أنشىئت فىي أول األمىر لحمايىة 

هم الروحيىة، فى ذا اعتىدل أحىد على  ف ىور رياضىات حيىه كىان الصىوفية يتعبىدون ويمارسىون الهجمىات األوروبيىة،
مواجهة العدوان، وهنا يحسن التظكيد عل  أن هذه المواجهة لم تكىن ابتىداا   ا سالم كانوا هم خو الدفا  األول في

نما مبىادرة فىي رد العىدوان عدوان، المواجهىة مىا  فالتصىوف هىو دعىوة إلى  اع وتربيىة فىي جىوهره، ولىيل فيى . وال
فمفال فى ن هىذه الرباوىات لىم تنتقىل مىن سىواحل شىمال إفريقيىا إلى  سىواحل الم ىر   ،ف خاصةاآلخر، إال في ظرو 

األقص  إال فيما بعد، بسب  تركيز  الهجمات األوربية عل  شواوئ الجزائر وتونل، فكان الرباو عبىارة عىن قلعىة 
سىلف الىذكر  الىربو كمىاوقىد انتشىرت هىذه . للسكان المسىلمين المجىاورين فىي حالىة هجىوم األعىداا متقدمة وملجظ

النيىران لىتعلم بقيىة الىربو  عل  وول الساحل األفريقي، وكانت وسائل ا نذار فيما بين هذه الحاميىات، هىي إشىعال
ومىا بىدايات   .في المنوقىة عىادة وأقربى  إلى  البحىر فتقدم النجدة والعون، ولهذا نالحظ وجودها عل  أعل  مرتفا

يتوىور وتضىاف إلى  مهامى  مهىام أخىرل، ال تقىل أهميىة عىن السىابقة، فقىىد الربىاو  القىرن الخىامل الهجىر  ابتىدأ
أصبحت هذه الربوات معاهد علمية يقصدها ولبة العلىم مىن كىل حىد  وصىو ، وخىالل سىبعة قىرون مىن التوىور 

ا أكاديمية تنشر العلم ا سالمي وتخرا كبار العلمىاا، وتقىدم المىظول وال ىذا أصبحت الزوايا والرُّبو جامعات علمية
ا سىالمي ومحاربىة  واألهم من هذا كل  نشر الدين .وعابر  السبيل، وتنشر األمن عل  وول الوريم للوال  العلم

دخلىوا ا سىالم بواسىوة هىذه الوىرم،  المرتدين، وهكذا نالحظ أن الكفير من  المشركين والوفنين في شمال أفريقيىا
 وجود الخالفة بها من د في بالد الشام والعرام عل  الريموذله بسب  كفرة الزوايا في هذه األرجاا، بنسبة ال توج

 :ومن أهم الزوايا التي أنشظت في بالد الم ر   .
هى  وكان شيخها في فترة  983أسسها عمر األنصار  في  ،درعة تامكروت في واد : الزاوية الناصرية -

 .محمد بن ناصر الدرعي العالم المشهور من الفترات سيد 
 هى 988في    و المحاسن الفاسيتي أنشظها ال والزاوية -
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   أوائىل القىرن العاشىر الهجىر  التي أنشظها العىارف بىاع الشىين محمىد بىن عيسى : والزاوية العيستاوية-
تىدرل العلىوم ا سىالمية وتقىدم المىظول وال ىذاا لعىابر  السىبيل، وكانىت  بمكنال، وكانت (السادل عشر ميالد )

 .الحكام وكهفهم الذ  يلوذون ب  من استبداد الوزراا واألمراا من دولة بني مرين جور مظول الرعية وحميتها من

فى  الفلىه الفىاني مىن القىرن العاشىر، وكانىت  :األستمر  تزليبن ع تد الستال التي أسسىها الشىين والزاويتة  -
  كيانهىا وكانت مدرسة علمية كبيرة بالمنوقة، حافظىت على  الىريم مىن الصىعوبات على تحتو  عل  مكتبة عامرة،

 . القىىىىىىىىىىرون، وهىىىىىىىىىىي أكبىىىىىىىىىىر معهىىىىىىىىىىد لتحفىىىىىىىىىىيظ القىىىىىىىىىىررن بليبيىىىىىىىىىىا اآلن ومنهجهىىىىىىىىىىا عبىىىىىىىىىىر

وتربيىىة المريىىدين التربيىىة  وبا ضىىافة إلىى  هىىذا النشىىاو كلىى ، قىىد كىىان هنىىاه قىىرااة القىىررن الكىىريم، وتىىالوة األذكىىار،
 .ا سالمية الصحيحة

 فى ( نتىائج التحصىيل)ؤلىف كتىا  الشىين أبىو بكىر بىن محمىد الىدالئي جىد م: الزاوية الدالئيتة وقد أنشظ -

، وقىىد بل ىىت هىىذه الزاويىىة ال ايىىة مىىن التقىىدم فىى  العلىىوم، (السىىادل عشىىر مىىيالد )أواخىىر القىىرن العاشىىر الهجىىر  
للولبىة بى  مىا يزيىد  فكىان بهىا نىزل مجىاني ،فواحل العلماا ونوابغ الفقهىاا، بىل وكانىت بمسىتول الجامعىة وخّرجت

مقيمىىين وزائىرين، وشىىبهت مكتبتهىىا بمكتبىىة  ة، وكفىر المدرسىىون بهىىا مىنعلى  ألىىف وأربعمائىىة مسىكن حىىول الزاويىى
 . المستنصر الشهيرة باألندلل

حمزة، وتقا  المعروفة اآلن بزاوية سيد ( هى 1244)التي أنشظها العياشي في : الزاوية العياشية وهناه -
 .17اله وكانت بمستول الزاوية الدالئية، بل وكانت منافسا  شديدا   ،عل  واد  زيز

هذا عل  المستول الم اربي من ليبيا إل  الم ر  األقص  مرورا بتونل والجزائر، حيىه اكتفينىا با شىارة 
إل  الرباوات عامة وست زوايا عل  وج  الخصوص، أمىا نشىظت الزوايىا فىي الجزائىر فنخصىص لهىا مبحفىا خاصىا 

 .بها
 :البصوف في الجزائر المدارأ والفروع: الم حث الرا  
ائر ك يرها من ال الد العر ية واإلسالمية األخرى انبشار الطترق الصتوفية وزوايتا المترا طين علتى عرف  الجز 

 :، وقد مر   ثالث مراح   ساسية، وهينطاق واس  منذ اللرن السادأ الهجر ، الثاني عشر الميالد 
الصتتتوفي  تتتتين  وقتتتد بميتتتتز   النشتتتوء، وال نتتتاء، وظهتتتتور المتتتذاه  المبعتتتددة، ونشتتتتر الفكتتتر: المرحلتتتة األولتتتى

المستتتلمين، و نتتتاء الزوايتتتا، ومحتتتال  الع تتتادة، والبعلتتتي ، والعمتتت  علتتتى بكتتتوين اللاعتتتدة الشتتتع ية المبمثلتتتة فتتتي األب تتتاع، 
والمريتتدين التتذين يممنتتتون  متتذاه ها الجديتتدة، و خلتتتق المنتتاو المالئتت  لنموهتتتا وانبشتتارها ع تتر  نحتتتاء التتوطن، والظهتتتور 

 .الكبا  والسنة مظهر الورع والبلوى والبمسك  م ادئ 
فلد بميتز   المحافظتة علتى البتراث العر تي اإلستالمي والرياىتة الروحيتة، ونشتر التدعوة :  ما المرحلة الثانية

 تتين النتتاأ، حيتتث كانتت  هتتذه الزوايتتا ع تتارة عتتن ممسستتا  دينيتتة، ومراكتتز ثلافيتتة، ونتتواد  اجبماعيتتة،  18اإلستتالمية

                                                 
 .3ق  المسل ، ص الش كة الدولية، مو : الشيخ سال  اللطعاني  -( 17

 .378ص . 8813، دار المعارف، اللاهرة، 2 حمد بوفيق المدني، كبا  الجزائر،ط -( 18
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بعتتالي  شتتريعبه ، وفيهتتا يبللتتون مخبلتتف العلتتو  والمعتتارف، ويليمتتون وخاليتتا سياستتية يتتبعل  النتتاأ فيهتتا م تتادئ ديتتنه ، و 
 .19العالقا  االجبماعية والعسكرية والسياسية 

زاويتتة، وعتتدد المريتتدين واإلختتوان متتائبين ( 348)وقتتد  لتتد عتتدد الزوايتتا فتتي الجزائتتر ثالثمائتتة وبستت  و ر عتتين 
ملستمة إلتى قستمين كت  قست  منهتا يلتو   تدوره  وكان  ممسستابها البعليميتة.  20مريد( 217111)وخمأ وثمانون  لف

 : حسن قيا 
التذين ست ق ( ال ر تاء)يلو   وظيفة بعلي  اللتر ن الكتري  وبحفيظت  للصت ار، وبىت  كبابي ت  غال تا: اللس  األو 

 .(21)له   ن بعلموا الحروف الهجائية، واسبظهروا  عم السور من    الذكر الحكي  على األق 
والعلائتتتد، ( الفلهيتتا )كانتت  مهمبتت  ببمثتت  فتتي بتتدريأ  عتتم فنتتون العصتتر وخاصتتةفلتتد :  متتا اللستت  الثتتاني

، وهتذا اللست  األخيتر ال يستبل   (22)وقواعد النحو والصترف، وفنتون ال الغتة والمنطتق و عتم الم تادئ فتي علت  الفلتك
 .في معظ  األحيان إال المسبظهرين لكبا  اهلل من طال  المعرفة

  على  شبا  المخطوطا  في مخبلف فنون وعلو  العصر  وكان  محط وكان للزوايا مكب ا  عامة بحبو 
 نظار الطل ة  واألسابذة الذين يربادونها من ك  حد  وصتو  للمطالعتة وال حتث وكانت  هتذه المكب تا  موزعتة علتى 

اصتتمة الجزائتتر الع: اللطتتر الجزائتتر  حستت   هميتتة المنتتاطق البتتي ببمبتت   الثلافتتة، وبتتدر  العلتتو ، الستتيما المتتدن مثتت 
 . (23)وقسنطينة وبلمسان

وجملة اللو   ن الزوايا في الجزائر ق   االحبال  الفرنسي كانت  بحبت  مكانتة مرموقتة  تين المتدارأ الثلافيتة 
إذن فالزوايتتا الجزائريتتة،  الملارنتتة متت  . ، وبنبشتتر فتتي العديتتد متتن المنتتاطق داختت  حتتدود التت الد)*(اإلستتالمية فتتي التت الد

فيتة فتي األقطتار العر يتتة واإلستالمية المعاصترة لهتا  كانت  بعب تتر فتي غايتة األهميتة،  ت   نهتتا الممسستا  الدينيتة والثلا
كانتت  بفوقهتتا فتتي نشتتر الثلافتتة والتتدعوة إلتتى اإلستتال ، ولكتتن  تتالنظر إلتتى العصتتر اإلستتالمي المزدهتتر  تتالعلو ، والفنتتون 

ط والبتدهور، إذ  صت ح العلمتاء يلبصترون واآلدا ، بظهتر الزاويتة الجزائريتة ختال  اللترون المبتاخرة فتي غايتة االنحطتا
على نل  العلو  والمعارفالبلليدية نلال  ليا و ابوا عاجزين عن الخلق واال داع في مىمار العلو  والمعارف اإلسالمية 
واالجبماعية، وم  ذلك ل  يكتن ق ت  ظهتور الحركتة اإلصتالحية فتي الجزائتر، متن يفكتر فتي  ن الرستال  هتو غيتر متا 

                                                 
 .14ص.8818،   يرو  8، ط2، ج8831-8811الحركة الوطنية الجزائرية  ،  و اللاس  سعد اهلل -( 19

 .81 ، ص8811، دار اليلىة العر ية  يرو ، 8،ط8عمار طال ي، ا ن  اديأ حياب  و ثاره، ج-( 20

، ش ن 8محمد  ن ميمون الجزائر ، البحفة المرىية في الدولة ال كداشية، في  الد الجزائر المحمية، بلدي  وبحليق محمد  ن ع د الكرين، ط -( 21
 .71، ص 8852الجزائر  ، 

 .78ينظر نفأ المصدر، ص -( 22

 .18-71نفأ المصدر، ص  ص-( 23

كبابي  اللر ن، الزوايا، المساجد، المدارأ، الدكاكين البجارية، الندية : فها المخبلفة س عة  نواع وهيالمراكز الثلافية البي  لد عدد  صنا – )*(
 .المنزلية، المكب ا  العامة والخاصة



12 
 

ليتت  الطتترق الصتتوفية،  تت  إن الجميتت  كتتان يعب تتر  ن الممثلتتين الحليليتتين لرستتال  فتتي الجزائتتر هتت  رجتتا  كانتت  بتتدعو إ
(24)الزوايا، البي كان لها فروع كثيرة في المدن واللرى، وحبى  ين ال د والرح 

 . 

د ، ‘كانتت  قتتد  " والحتتق  ن معظتت  الثتتورا  ختتال  اللتترن الباستت  عشتتر، ىتتد الوجتتود الفرنستتي فتتي الجزائتتر
ونظمتت ، ونفتتذ   تتوحي متتن  عتتم هتتذه الزوايتتا، فتتاألمير ع تتد اللتتادر نفستت  كتتان ينبستت  لواحتتدة منهتتا، وهتتي الطريلتتة 

 .  كان رئيسا ألك ر طريلة جزائرية، وهي الطريلة الرحمانية8158، والشيخ الحداد الزعي  الروحي لثورة 25"اللادرية
لهدايتتة، وحاميتة التدين والصتتالح، ومن ت  اليلظتتة، وهكتذا كانت  الزوايتتا الصتالحة فتي الجزائتتر مصتدرا للعلت ، وا

 .26والنهىة، وهي عون لرصالح ومن   لثورا  عديدة في الجزائر على االسبعمار
فلتد متر  هتي األخترى  مترحلبين مبميتزبين، المرحلتة األولتى وب تد ن متن  دايتة االحتبال  :  ما المرحلة الثالثة

رحلتتة مصتتتدرا للثتتورا  ومن عتتتا للجهتتاد، حيتتتث قتتاد شتتتيوو الطتتترق ، وقتتتد كانتت  الزوايتتتا  فتتي هتتتذه الم8151إلتتى  8131
الصوفية ك  الثورا  بلري ا البي وقع  في هذه الفبترة ا بتداًء متن األميتر ع تد اللتادر ملتد  الزاويتة اللادريتة إلتى الشتيخ 

ف حستتتا  الحتتتداد زعتتتي  الزاويتتتة الرحمانيتتتة الخلوبيتتتة، وقتتتد شتتتكل  خطتتترا حليليتتتا علتتتى إدارة االحتتتبال  فحستتت   لهتتتا  لتتت
وخطط  لها  لف خطة، وجند  لها الجيوش الكثيرة واعبلل  زعمائهتا وقادبهتا التروحيين والميتدانيين، ووىتعبه  فتي 
السجون  و نفبه  إلتى فرنستا  و إلتى جزيترة كيتان  تالمحيط الهتاد ، فستجن األميتر ع تد اللتادر خمتأ ستنوا   فرنستا، 

كما قب   و سجن الكثير ممن كانوا ينبمون إلى  الزوايا  ،وا وسجن الشيخ الحداد  سجن الكدية في قسنطينة عدة سن
 .الثائرة

 متتا المرحلتتة الثانيتتة فلتتد بميتتز    تتالجمود واالنحتتراف المكتتره لتت عم الزوايتتا، حيتتث  ج تتر الكثيتتر منهتتا علتتى 
 .العم  لصالح االحبال  

ظهتتور عشتترا  الجمعيتتا  ومئتتا  كانتت  حجتتر األستتاأ فتتي  ،متتدارأ ك تترىخمتتأ  والحتتق  ن الجزائتتر قتتد 
 : الزوايا و الف المريدين واألب اع، وهذه المدارأ هي

 :المدرسة القادرية: أوال
بعتتد اللادريتتة متتن  قتتد  المتتدارأ البتتي دخلتت  إلتتى الجزائتتر عتتن طريتتق مدرستتة  جايتتة، ثتت  انبشتتر  فتتي ال تتر  

 .الجزائر  والجنو  ال ر ي من الصحراء و اقي مناطق الجزائر وغر  بونأ
متتن  تتالد فتتارأ، " جتتيالن"التتذ  ولتتد  تتت(  8811  " )ستتيد  ع تتد اللتتادر الجيالنتتي"بنبمتتي هتتذه الطريلتتة إلتتى 

  وهتي الستنة البتي 8187ستنة " المستبظهر  تاهلل الع استي"وبعل  هناك ثالث عشرة سنة، ث  دخ  إلى   تداد فتي عهتد 
كنتت  اشتتب    تتالعل  فيطرقنتتي :"قتتائال ختترج فيهتتا ال زالتتي متتن   تتداد، وعنتتدما بصتتوف لتت أ ج تتة صتتوف ومشتتى حافيتتا،

 .27"الحا  فاخرج إلى الصحراء ليال  و نهارا فاصرو و هي  على وجهي

                                                 
24 )- Ali Merad , le reformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940.Marton Paris- France 1967, .p p 58 59 

 .41صالمرج  السا ق،   .2اهلل، ج  و اللاس  سعد  -( 25

 .88، ص 8محمد علي د وز،  عال  االصالح في الجزائر، ج  -(26

 .27. ، ص8817، الدوحة، قطر،  غسطأ    881 عددمجلة الدوحة، ، "الشين عبد القادر الجيالني": حسن عيسى ع د الظاهر (27
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وبتتدرج فتتي البصتتوف حبتتى صتتار متتن  قطا تت  خاصتتة  عتتد وفتتاة ال زالتتي، ونظتترا لشتتهرب  فتتي البصتتوف للتت  
كانتت  ": "الشتتعراني"ا  عنتت  ، وقتتد كتتان عالمتتا و ستتباذا، قتت"غتتوث اإلستتال "و )*("قطتت  األقطتتا "و" ستتلطان الصتتالحين" تتت

ولمتا بتوفي دفتن  مدرستب  فتي الستور الشترقي متن ". طريلب  البوحيد وصتفا وحكمتا وحتاال وبحليلتا للشترع ظتاهرا و اطنتا
فريليا)**( وقد برك مملفا  هامة،   داد، ومازا  ق ره يزار حبى اليو   .كما برك  ب اعا كثيرين في ك  من  سيا وا 

رادة قوية، وكان مبفائال، ناسكا، زاهدا عمليا، مبواىعا، فليرا، كريما، عفيفتا، وقد كان للشيخ  فكار عميل ة وا 
فلد كان لمذه    صداء عجي ة في األوساط المستيحية ولت  " مخطوط الجمعيا  الدينية في الجزائر"و ناء على .  مينا

 28.مي  خاص إلى الن ي عيسى علي  السال 
نائتت  الثالثتتة عشتتر التتذين انبشتتروا فتتي شتتبى األصتتلاع متتن العتتال  وقتتد انبشتتر  دعوبتت   و  األمتتر  واستتطة   

اإلستتتالمي، وكتتتان لولديتتت  الشتتتيخين ع تتتد العزيتتتز وا  تتتراهي  اللتتتذين هتتتاجرا إلتتتى األنتتتدلأ ثتتت  إلتتتى فتتتاأ  تتتالم ر ، التتتدور 
 :ومتتن   تترز المنتتاطق البتتي بمركتتز  هتتا  ب تتاع هتتذه المدرستتة ،األستتاأ فتتي نشتتر المدرستتة اللادريتتة  تتالم ر  اإلستتالمي

وقتتد بجمتت   ب تتاع اللادريتتة  كثافتتة حتتو  زاويتتة الليطنتتة البتتي  سستتها   بتتونأ،  جايتتة، والمنعتتة  تتاألوراأ، والكتتاف وبتتوزر
فتتتي معستتتكر  تتتال ر  الجزائتتتر ،  ينمتتتا كتتتان األب تتتاع فتتتي الشتتترق  29-دفتتتين  رقتتتة  لي يتتتا–" مصطتتتتفى ال ريتتتتسي"الحتتتاج 

بميز الطريلة اللادرية  مركزيبها، فلد  لتي الملتر الترئيأ دائمتا وب. الجزائر  يبوزعون  ين زوايا الميلية والمنعة والكاف
فمتتثال األميتتر ع تتد اللتتادر عنتتدما حتتج ستتنة  ،ين الشتتيوو فتتي األقطتتار األختترىهتتو   تتداد، حيتتث الزاويتتة األ  البتتي بعنتت

الستجادة ازة متن نليت  األشتراف وختاد  تتتالني، و ختذ اإلجتتتت  زار ىريح ممسأ الطريلتة الشتيخ ع تد اللتادر الجي8127
 .30اللادرية

في  يرو ، ولذلك اخبتار األميتر الشترق " محمد المربىى"وكان األمير ع د اللادر الجزائر  مرب طا  الوكي 
 . 8145ملرا لمنفاه  عد فش  ملاومب  سنة 

 )*(،(12)لد وص  عدد زوايا اللادرية فتي الجزائتر مت  نهايتة اللترن الباست  عشتر إلتى إثنبتين وثمتانين زاويتةلو 
متن األب تاع فتي كت   81473ملدما يرب ط  هت  حتوالي  884عليها ثالثة وكالء من   داد يعم  بح  إشرافه   يشرف

 . نحاء الجزائر

                                                 
 يستتاوي   حتتد فتتي ملامتت  حبتتى يمتتو  فيخلفتت   ختتر وذلتتك هتتو معنتتى اإلمتتا     علتتى درجتتا  الصتتوفية، اليوزعتت. معنتتى اللطتت  هتتو ر أ العتتارفين )*(

 .المعصو  عند الرافىة
" فبتتوح ال يتت "،.بوجتتد نستتخة متتن هتتذا الكبتتا  فتتي مكب تتة زاويتتة  لحمتتالو  فتتي واد ستتلان  العثمانيتتة) "الفيتتتم الرحمتتتاني"، "الفتتبح الر تتتاني: منهتتا - )**(
 Imprimerie Adolf Jordan, Alger, 1884,  , Marabouts et KHOUANS:  Louis RINN)"ال نيتة لطالت  طريتق الحتق"و

p.173) 
28 Le Gouvernement Général d’Algérie, service des liaisons Nord-Africaines: Op-Cit, p.3. 
  

شتتركة دار األمتتة، الجزائتتر،  بحليتتق محمتتد الصتت ير  نتتاني و ختترون،م، 1849مىىذكرات سىىيرة ذاتيىىة كتبهىىا فىىي السىىجن سىىنة : األميتتر ع تتد اللتتادر 29
 .21. ، ص8884

 .827. ، ص8855، وزارة الثلافة واإلرشاد اللومي، دمشق، بموز 817: العدد مجلة المعرفة، ، "عبد القادر متصوفا: "فريد جحا - 30

 .سيد  سليمان اللادر   8181سيد  ع د السال  وسنة  8182كان وكي  السجادة اللادرية في   داد سنة  )*(
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 : وقد كان للمدرسة اللادرية عدد من الجمعيا  الدينية ع ر العماال  الجزائرية الثالث وهي
 (. 8813  )البي  سسها سيد   حمد الك ير الرفاعي : جمعية الرافعية- 

كانت  بل ت  فتي عىتويبها اإلختوان و  ، 8582سيد  عمتار  وستنة  قيادةوكان  بح  : جمعية العامرية- 
 .حبى من العسكريين، ففي غىون الحر  العالمية األولى ساه   عىامها في الحركا  العسكرية والسياسية

ا  بصتتوفية تتتتارسإن  صتت  هتتذه الجمعيتتة غيتتر واىتتح، وي تتدو  ن نظامهتتا كتتان لتت  مم :جمعيىىة الحمدويىىة-جتتت
قتد  تد  يىتعف و  تال ر  الجزائتر ، (  لديتة ست دو المخبلطتة)عزايت ال إقلتي  كثر منها دينية، وكان ملر الزاويتة األ  فتي 

بتتدريجيا منتتذ النصتتف األو  متتن اللتترن الثالتتث عشتتر الهجتتر ، الباستت  عشتتر المتتيالد ، وفلتتد نشتتاط  وحيويبتت  هتتا نظام
 . 8151نهائيا منذ سنة 

بستبعم  هتذه الطريلتة الموستيلى (  8723  )ن مكنتاأ منس ة إلى سيد  محمد  ن عيسى  :العيساوية-د
  .في حللا  ومناس ا  الذكر

 : الخلوتيةالمدرسة : فانيا
 عد مىي حوالي قرن من الزمن على انبشار مذه  المدرسة اللادرية ظهتر  مدرستة صتوفية  خترى، نمت  

 لى يد محمد الخلوبي الفارسي وبرعرع  في المشرق، وهي المدرسة البي باسس  ع
 (8)(.الموحدون اللدامى)الذ  قلد عن غير قصد نظا  الره نة في المسيحية و (  8381  )

 ن ظهورهتتا كتان فتتي  واختر العهتتد متن رغ  علتى التتوبعب تر الخلوبيتة متتن  ك تر المتتدارأ انبشتارا فتتي الجزائتر، 
 .انبشارها كان  سرع من غيرها العثماني، خال  النصف األخير من اللرن الثامن عشر، إال  ن

وببميز الخلوبية عن غيرها  بشجي   )*(.انبشر  هذه الطريلة  بركيا والشا  ث  مصر ومنها إلى الجزائرقد و  
جمعيتتة واحتتدة وهتتتي ة إال تالثلافتتة وطلتت  العلتت  ونشتتتره، ولتت  يكتتن للمدرستتة الخلوبيتتتة فتتي الجزائتتر ختتال  مرحلتتتة الدراستت

 .الرحمانية
  :انيةالجمعية الرحم- 

والتذ  بعلت   ت الد الل ائت  ثت  حتج (  8583  )بنس  إلى سيد  محمد  ن ع د الرحمان األزهر  الجرجتر  
ولما رج  إلتى الجزائتر قتا   نشتر الطريلتة البتي عرفت   ،ودرأ  األزهر، حيث مكث  المشرق ثالثين سنة  عد بصوف 

، وعرف  عد وفاب   ستيد  ع تد  ها بوفي والبيئ  ثانيا  ي  اسماعي    الد الل افي  إسم  في مدينة الجزائر  وال، ث  
 آيتت  استتماعي ، وعتتن طريتتق بالمذبتت  التتذين  جتتازه  انبشتتر   ق تتر العاصتتمة و  ، حيتتث كتتان لتت  ق تترالرحمتتان  تتوق رين

                                                 
 متا وردهتا ( ص)حبى بصت  إلتى اإلمتا  علتي ثت  الرستو   …لللادرية سلسلة روحية بمر ع ر   ي الحسن اللرشي والطرسوسي ث  الش لي فالجنيد )*(

اللهت  صت  علتى ستيدنا محمتد وعلتى  لت  وصتح  ، خمتأ : ست حان اهلل، مائتة مترة: مائتة مترة:  ستب فر اهلل: مائة مرة: الذ  يحفظ  ويردده األب اع هو
 .ال إل  إال اهلل: مرة مائة

(8)
Le Gouvernement Général d’Algérie, service des liaisons Nord-Africaines : Op-          Cit, p.27.          

س  بمر ع ر علي  ن   ي طال  والحسن ال صر  والكرخي والجنيد، وهذه األسماء بوجد في  غل  السال لها سلسلة روحية ب د  من الرسو   )*(
 .الروحية للطرق األخرى
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ك ر و ه  طريلتة فتي الجزائتر متن حيتث عتدد األب تاع  وغر  بونأ حبى  ص ح    طريلب  في الشرق الجزائر   كثرة
 31.والزوايا

 

                                                 
31 Le Gouvernement Général d’Algérie, service des liaisons Nord-Africaines : Op-Cit, p.28 
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 : الشاذلية والجمعيات المنبفقة عنها: فالفا
اليوستفيتة، : يلدر عدد الجمعيا  البي بفرع  عن المدرسة الشاذلية في الجزائر  بس  جمعيا   ساسية وهي

 وكمتا متر  نتا فتإن المدرستة الشتاذلية. يتة الدرقاويتة، العلياويتة والعيستاويةز الشيخيتة، الطي يتة، الحنصلية، الزيانيتتة اللرزا
بنستت  إلتتى بتتاج التتدين   تتي الحستتن علتتي الشتتاذلي التتذ  اشتتبهر  نلتت  المتتذاه  الصتتوفية الصتتافية إلتتى النتتاأ، ويمكتتن 

(  881  ) الجنيدفهو  و  من نشر فيها م تادئ  ،للصوفية  الجزائر -من الناحية الروحية-اعب اره باريخيا  قد  قائد
  32.هابين الشخصيبين ولكن  كلائد للمدرسةليأ كبلميذ  سيط ل "سيد  عبد القادر الجيالني"وم ادئ 

 ،معانتاة كثيترة متن ق ت  حكتا  بتونأ فتي ذلتك الوقت للتي  ما الشاذلي الذ  بنس  إلي  المدرسة الشتاذلية فلتد 
 .عندما ابخذ ملبلى الشاذلية  بونأ ملرا لنشر المذه  الذ  نلل  عن  سابذب 

نبشتتر  عتتن طريتتق مدرستتة ا ،ر  العر تتي عمومتتاوقتتد كتتان للمدرستتة الشتتاذلية  ثتتر واىتتح فتتي الجزائتتر والم تت
  ستكرة، " عبد الرحمن األخضر " العاصمة و" عبد الرحمان الفعالبي"وا  ها، منه تن بعلمتة الذيت جاية  فى  المبصوف

 تتالجنو  " أحمىد بىن يوسىف المليىاني" بلمستان، و" محمىد السنوسىي" توهران، و" إبىراهيم التىاز "و" محمىد الهىوار "و
 33.ائر  والم ر ال ر ي الجز 

هتذه المدرستتة كثيترا فتي العهتتد العثمتاني  فىت  عالقابهتتا الجيتدة مت  الحكتتا  ودعمهت  لهتا طتتوا   وقتد ازدهتر 
 .   ملا   باييدها له  ودع  نظامه 8131بواجده  حبى رحيله  من الجزائر سنة 

 غل هتتا فتتي الوستتط زاويتتة للشتتاذلية ( 31)متت  نهايتتة اللتترن الباستت  عشتتر كتتان يوجتتد  تتالجزائر ستت  وثالثتتون 
 ملتتد  بحتت  إشتتراف إثنتتي عشتتر 8581متتنه  ( 27187)و لتتد عتتدد  ب اعهتا  ،فلتتط  الشتترق (15)ة وال تر  ملا تت  ستت ع

 .شيخا (82)
و ن وردهتتتا يعبمتتتد  ساستتتا علتتتى  ،ويبىتتتح متتتن ختتتال  السلستتتلة الروحيتتتة للشتتتاذلية  ن بصتتتوفها كتتتان  شتتتعريا 

ة مرة الله  صت  علتى ستيدنا محمتد و لت  وصتح  ، مائتة مترة ال إلت  مائة مرة اسب فر اهلل، مائ: يشية وهيالصالة المشن 
 .إال اهلل وهذا من الص ح حبى غرو  الشمأ من ك  يو 

 :ومنهج الشاذلية إ ان النصف األو  من اللرن العشرين في الجزائر كان يبمث  في النلاط اآلبية
 .اإللبزا   لوانين النظا -8
 .ح  اإلخوان-2
 .بجن  المحرما -3
 .نكار الذا إ-4
 .عد  اإلهبما   الشب  وال مأ-7
 .الجسديةبجن  ال حث عن الملذا   -1

                                                 
32 Le Gouvernement Général d’Algérie, service des liaisons Nord-Africaines: Op-Cit, p.28. 

 .415.، ص8ج تارين الجزائر الفقافي،:   و قاس  سعد اهلل 33
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 .البمسك  ك  الفىائ -5
 .معرفة ك  الواج ا  البي فرىها اهلل-1
 34.الليا   ك  واج ا  الوىوء والصلوا  وك  ما يبعلق  الفرائم  دقة-8

 : المدرسة الخاذرية: رابعا
  8113لشيخ ع د العزيز الد ار الذ  ولتد  تالم ر  األقصتى حتوالي ستنة نشا  المدرسة الخاذرية على يد ا
 محمىد بىن سىعيد البوسىنيبعل  هنتاك و ختذ البصتوف والخرقتة متن ستيد   ،والذ  كان يربلي من  سرة شريفة األص 

  8583جويليتتة  38 فتتاأ يتتو  "  تتا  الفبتوح"ن التتذكر الختاذر   تتتولمتتا  لتتد درجتة عاليتتة فتتي البصتوف كتتون  ،(المصتر )
، وهتو "م تارك اللمثتي نستيد   حمتد  ت"والبف حول  المريدون واألب اع حبى كثر عتدده ، وقتاموا  نشتر طريلبت ، متنه  

فتي بافياللت   )*("الذه  ا بريز في مناقى  الشىين عبىد العزيىز:"الذ  كب  كراما  و عما  شيخ  في كبا  ها  هتو
 . الم ر  حيث بمركز

ثماني في الجزائر لعالقبها الطي ة م  سالطين الم ر  المعادين لألبراك، شر الخاذرية إ ان العهد العبول  بن
متن مستب ان  التذ  كتان يعب تر " ستي لخىتر  تن خلتوف"حبى  عد انبشارها  لي األب اع يجاهرون  هذه العداوة، مث  و 

  35.األبراك والنصارى في زمرة واحدة
كان  بب عهتا زاويتة  والد شتاف  و ، "الح الم راني حمد  ن ص"خرج  من هذه المدرسة الطريلة الم رانية لتقد و 

محمتد  تن علتي السنوستي  تن العر تتي "خرجت  منهتا كتذلك الطريلتة السنوستية البتي بنست  إلتى ، كمتا  تال ر  الجزائتر 
وبعلتت  هنتاك كمتتا  ،   مستب ان 8581ديستتم ر  -يتتو  الثتاني والعشتترين متن شتتهر كتانون األو ، التتذ  ولتد "المستب انمي
"   ي ق تيأ"اأ حيث بوجد الطريلة، ث  هاجر إلى مصر والحجاز البي  سأ  ها  و  زاوية ل  في ج  بعل   مدينة ف

وزوايا  خرى  الطائف والمدينة و در وجدة، وسمي  ب اع   اس  السنوسية وظلوا يعرفون  هذا اإلس  حبى  36قر  مكة
 .اآلن، في حين  ن اس  الخاذرية ل  يعد معروفا إال لدى المثلفين

  فتتي طريلتت  إلتتى الجزائتتر، ولكتتن خوفتت  متتن الفرنستتيين التتذين احبلتتوا 8141 ستتنةالسنوستتي إلتتى مصتتر  وعتتاد
الزاويتة "  8143 ستنة، و نشتا 8148 سنةجعل  يعود من بونأ إلى لي يا حيث وص   ن از   ،الجزائر  عد سفره منها

  قرر نلت  مركتز دعوبت  8171 سنةفي الج   األخىر، فكان   و  زاوية سنوسية في شما  إفريليا، وفي " ال يىاء
ال عيتتدة عتتن  نظتتار الستتلطة الفرنستتية فتتي الجزائتتر والحكومتتة المصتترية  37إلتتى واحتتة الج  تتو " الزاويتتة ال يىتتاء"متتن 

 عتتتين االعب تتتار بوستتتط  ا   ختتتذ8134والحكومتتتة العثمانيتتتة البتتتي استتتبرجع  نفوذهتتتا علتتتى واليتتتة طتتترا لأ ال تتتر  عتتتا  

                                                 
34 Le Gouvernement Général d’Algérie, service des liaisons Nord-Africaines: Op-Cit, p.28. 
  

فصال  المكب ة الوطنية البونسية بح   82 خط م ر ي جمي ، وملسمة إلى (  8542  سنة )بوجد من  نسخة  لل   حمد  ن م ارك السلجماسي  )*(
 . مكب ة الزاوية الحمالوية، نسخة  خرى من غير رق  بوجد 88487رق  

35
 Louis RINN, Op-Cit, p.576.    

 .421. ، ص8854، مكب ة النهىة المصرية، سنة 7، ط3ج ،موسوعة التارين ا سالمية والحضارة ا سالمية:  حمد شل ي 36
37 Le Gouvernement Général d’Algérie, service des liaisons Nord-Africaines : Op-Cit, p.131.. 
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را لأ والستودان ال ر تي، و قتا  السنوستي فتي الج  تو  مدرستة دينيتة ك يترة يتبعل  الج  و  وسهولة ابصالها   رقة وطت
 38.فيها األب اع  صو  الدعوة السنوسية لنشرها في ال الد المجاورة

وقد انبشر  السنوسية  الجنو  الشرقي لصحراء الجزائر، وسج  الى اط الفرنسيون وجود  ب اعها في س  
لعاصمة و وغار و وسعادة وبيتز  وزو يشترف علتيه  عشترون ملتدما، ويصت  عتدد عشرة  لدة من عمالة وهران وفي ا

 . شخص (2111)همالء األب اع إلى حوالي  لفي 
اعب ر الفرنسيون الطريلة السنوسية  جن ية عن الجزائر ألن مركزها كان في لي يا، ولما قتدموا قائمتة  تالطرق 

  39.حدود المسبعمرةخارجة عن  اعب روها ،الجزائر الصوفية المبواجدة في
صتالح التديني ومحاستن والسنوسية حركة إصتالحية ستلفية وطريلتة صتوفية، جمعت   تين النظترة الوها يتة لال

وكتان هتدفها األستمى هتو  )*(الطرق الصوفية، و ذلك سلك  طريلا وسطا  ين الصوفية اإلشراقية والصتوفية ال رهانيتة،
  تين ال تدو إنبشتارا ريلة المعبدلة كس    ب اعا كثيرين وانبشر و هذه الط، بكوين إنسان مسل  صالح ال صوفي غي ي

 40.الرغ  من  ن معرفبه  للبعالي  الدينية والطرق الصوفية كان  معرفة  سيطة و دائيةعلى واسعا، 
 : وبلو  الطريلة السنوسية على الم ادئ اآلبية

 .العودة  اإلسال  إلى صفائ  األو -8
ا تتن "رين الوحيتتدين للشتتريعة اإلستتالمية، وهتتي فتتي هتتذا الم تتد  مبتتاثرة  تتآراء اعب تتار الكبتتا  والستتنة المصتتد-2

 .الحجاز الك ير  ثناء إقامب  " السنوسي"البي درسها " محمد  ن ع د الوها "و" بيمية
فبح  ا  اإلجبهاد في اإلسال  واعب ار إغالق هذا ال ا  س  ا في جمتود الفكتر اإلستالمي ودختو  ال تدع -3

 41.إلي 
 .الدين اإلسالمي مما علق    من  دع وخرافا بطهير -4
 .بصا  والكشفاالاإليمان  ما بدعي  الصوفية من الرميا و -7
 .حصر اإلمامة في قريش-1
وقتا   هتا علمتامه  وعتامبه ، ولت  " محمد المهد  السنوسي" اإليمان  فكرة المهد  المنبظر البي  من  ها-5

 .بكن هذه الفكرة معروفة عنده  من ق  
 : التيجانيةالمدرسة : اخامس

                                                 
 .71.علي المحافظة، المرج  السا ق، ص 38

39 Pierre BOYER : l’administration française et la réglementation du pèlerinage à la     mecque (1830-1894)  
Histoire maghrebine, N°9, Tunis, 1977, p p.276-285                            

إتقوا اع  ة النفأ من األكدار وبوجيهها نحو الحق ل لوغ المعرفة واألسرار  دون بعلي  وال بعل     من  ا  بعني الصوفية اإلشراقية بصفي )*(
 .يعلمكم اع 

 .78. نظر على المحافظة، المرج  السا ق، ص- ما الصوفية ال رهانية فمعناها اب اع األوامر، واجبنا  النواهي واقب اأ العلو  الدينية، 
 .428.المرج  السا ق، ص  حمد شل ي، 40
 .75.علي المحافظة، المرج  السا ق، ص 41
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  التتتذ  ولتتتد وبعلتتت   عتتتين ماىتتتي قتتتر  مدينتتتة األغتتتواط  تتتالجنو  8187بنستتت  إلتتتى ستتتيد   حمتتتد البيجتتتاني 
فتي عتين " الم تروك  وعافيتة: "الجزائر ، و ختذ البصتوف عتن العديتد متن الشتيوو فتي الجتتزائر والم تر  والمشترق متنه 

، وفتتي (اللادريتتة)العر تتي  تتن ع تتد اهلل األندلستتي اللتتادر "، (ي يتتةالطريلتتة الط) تتالم ر  " متتوال  الطيتت  التتوزان"ماىتتي، 
"  حمتتد الح يتت  السجلماستتي"، و ختتذ الصتتديلية عتتن "محمتتد  تتن ع تتد اهلل البزانتتي"الريتتف الم ر تتي  ختتذ الناصتترية عتتن 

عتتن  الل ائتت ، و  "ع تتد التترحمن األزهتتر "وعتتن  ،"األ تتتيم ستتيد  الشتتيخ" بتتازة، و ختتذ الشتتاذلية عتتن "  حمتتد الطواشتتي"و
لت  الفتبح الك يتر فتي   تي ستم ون و ذن لت   وقتد وقت "  حمد  ن ع د اهلل الهند "و" السمان"و" محمود الكرد  المصر "

 .وب يين  كما يعبلد  ه  الطريلة  ذلك 42الرسو    بللين الحق
طي يتتة، ناصتترية،  ،شتتاذلية ،قادريتتة:  ختتذ البصتتوف متتن عتتدة طتترق قتتد  ن  حمتتد البيجتتانيومتتن هنتتا يبىتتح 

فطريلبتت  بخبلتتف بمامتتا عتتن  و الباليمتتن الخلوبيتتة، مخبلفتتين ختتذ عتتن  ر عتتة شتتيوو ة وخلوبيتتة، إال  ن البيجتتاني صتتديلي
الطرق األخترى، فهتي نبتاج لعتدد متن الطترق و ثار ويكاد ينعد   ثر الخلوبية في البيجانية  ،غيرها في البعالي  واألوراد

المدرسة الجزائرية الوحيتدة فتي البصتوف والبتي لت  بتابي إلتى  ولذلك بعب ر البيجانية، 43الشيخ الممسأعنها البي  خذ 
 .الجزائر من الخارج 

هتتتذا وقتتتد بميتتتز  المتتتدارأ الصتتتوفية فتتتي الجزائتتتر  نشتتتر األختتتالق والثلافتتتة والحفتتتاظ علتتتى الميتتتراث العر تتتي 
ن استتبطاع   ن بنتتو  فتتي  وقتتا  معينتتة عتت اكمتت ،فتتي مهتت  الريتتاح االستتبعمار  عهتتدالالتتذ   صتت ح فتتي  ،اإلستتالمي

 .خاصة في إعالن الجهاد وحماية الث ور من ال زو األجن ي ةالدولة  س   ىعفها  و هزيم
من  نها بنبمي  حيانا إلتى  ه و  نها على الرغ  ولع  الشيء المالحظ  وىوح على هذه الجمعيا  الدينية،

ستبعمار الوالدرقاويتة بجتاه اكخالف الرحمانيتة والعلويتة  ،مدرسة واحدة، إال  ن الخالف  ين ال عم منها كان جوهريا
 . 8131الفرنسي مثال  عد احبال  الجزائر سنة 

والحتتتق  ن وجتتتود هتتتذا النتتتوع متتتن الممسستتتا  الدينيتتتة التتتذ  كتتتان يحمتتتي التتت الد متتتن ال تتتزو الختتتارجي  و متتتن 
 اطتتا  بكونتت  الر  ،افريليتتا البيتتارا  األختترى لتت  يكتتن حتتديثا فتتي الجزائتتر،  تت  فإنتت  منتتذ الفتتبح العر تتي اإلستتالمي لشتتما 

و صتت ح الزهتتاد هت  التتذين يعمرونهتتا ويحرستونها متتن ال تتزاة  كمتتا ستتلف التذكر فتتي هتتذا الموىتوع، علتى الحتتدود والث تور
 .  اعب ار  ن المرا طية هي ىر  من الجهاد ،األجان 

والبتي ال يتزا   عتم  لاياهتا قائمتا لحتد ، وقد بعدد  ناء اللصور، وهتي ر اطتا  متزودة  منتارا  لرسبكشتاف
الم ر  العر ي، وقد كان  بلك الممسسا   هلة  العلماء والصالحين الذين يلومون فيها  ك   نواع  ى سواح اآلن عل
 -الشتيعية المتذه  -يحرسون في نفأ الوقت  حتدود الت الد متن ال تارا  الخارجيتة، ولكتن الدولتة الفاطميتة، و الع ادا 

ستتالح وكتت  وستتائ  اللتتوة، ألنهتت  كتتانوا ينكتترون قىت  علتتى بلتتك الر اطتتا  حيتتث  فرغبهتتا متتن محبواهتتا وجردبهتتا متتن ال
عليهتا عليتدبها الشتيعية ويلتتاومون دعوبهتا، ومتن ثمتة وقتت  بحتو  كامت  فتي مفهتتو  المرا طيتة البتي  فلتدانها لممسستتبها 

                                                 
 .31.، ص8  و قاس  الحفناو ، المرج  السا ق، ج 42
 .المكان نفس  43
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و مكنبها،  ص ح  بعنتي إهمتا  الجهتاد والركتون إلتى التذكر واإلعبتزا ، وهكتذا وقت  البحتو  متن الزهتد والمرا طيتة إلتى 
 44.لذ   ص ح ممارسا  روحية  كثر منها جهاديةالبصوف ا

رىتتة البتتي اومتت   ن المتتدارأ الصتتوفية، قتتد وجتتد  نوعتتا متتن الملاومتتة فتتي الجزائتتر، فإنهتتا لتت  بلتتق نفتتأ المع
نها من نشاطها من ق   السلط السياسية الحاكمتة فتي العهتدين يلليبها في المشرق، ور ما يعود ذلك إلى اعبدالها وبمك

 .الموحد  والزياني
فإن  يجد  سس  في  ،لعال  اإلسالميالخاصة  ا لرغ  من األس ا  الداخليةعلى اوالحق  ن البفكير الصوفي 

علائتتد واردة متتن اليونتتان والهنتتد والفتترأ، لهتتا فلستتفة مبميتتزة فتتي الحيتتاة بلتتو  علتتى قهتتر التتنفأ وك بهتتا، وبحليتتر التتدنيا 
إلتى الصتوف التذ  كتان ل تاأ  -كما ر ينتا–" صوفية"مة وذمها والزهد فيها، ولع  هذا ما جع  ال عم يرج   ص  كل

 .45 اد والزهادالعن 
فإن البصتوف ستلوك فتي الحيتاة ذو مىتامين فكريتة ب لنت  " صوفي"وعلى  ية حا  فمهما يكون معنى كلمة 

الجانتت  الروحتتي علتتى الجانتت  المتتاد ، وقتتد ظهتتر فتتي المشتترق اإلستتالمي فتتي المتتائبين األولتتى والثانيتتة للهجتترة، وللتتي 
عارىة ك يرة من طرف  ه  الستنة ل لتو معبنليت  فتي التدين، وقتد  دى ذلتك إلتى العديتد متن المبا عتا  والمحاكمتا ، م

  46.وكان لذلك صدى في الجزائر
التذ  ر ينتاه فتي هتذا  الوجت  هتو إذا كانت  الطترق الصتوفية علتى ،والسما  الذ  يفرم نفس  في هذا الستياق

معارىتة شتديدة متن ق ت    لمتاذا وجتدف ،و ختالق رفيعتة، وحفتظ للبتراث العرم من زهد وورع، وجهتاد وستلوك حستن،
نهتتت  بخلتتتوا عتتتن م تتتادئه  ودورهتتت  الجهتتتاد       نهتتت   تتتال وا فتتتي نشتتتر ال تتتدع ألالمصتتتلحين فتتتي العصتتتر الحتتتديث  هتتت  

ن والخرافتتا       نهتتت   تتتابوا يستتت حون فتتتي فلتتتك اإلستتتبعمار التتتذ  اجبتتتاح التتت الد العر يتتتة فتتتي اللتتترن الباستتت  عشتتتر      
ال  المصلحين ه  الذين كانوا مخطئين في بصوره  لم ادئ اإلسال  ونظرياب  المبطورة     كالهما ل  يفه  اآلخر   وا 

 .كيف نعب ر االصالح بصوفا والبصوف إصالحا 
أخىىذ هىىذا الجىىدل يتبلىىور فىىي الصىىي ة قىىد و  يىىدور الجىىدل اليىىوم حىىول مىىدل مشىىروعية التجربىىة  الصىىوفية،

عىىن القويعىىة التىىي لىىم تصىىل المفكىىر المسىىلم الحىىديه  المفىىار اليىىوم عىىن التصىىوف تعبيىىرا هىىل كىىان الجىىدل:" اآلتيىىة
 هنىىىىىىىىىىىىىىىىىىاه أسىىىىىىىىىىىىىىىىىىبابا أخىىىىىىىىىىىىىىىىىىرل؟ والمعاصىىىىىىىىىىىىىىىىىىر مىىىىىىىىىىىىىىىىىىا التىىىىىىىىىىىىىىىىىىراه الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىوفي؟ أم أن

والسنة، وهذا مىا حىرص الصىوفية قىديما  وحىديفا   تستمد مشروعية التصوف ا سالمي من ا سالم، أ  من الكتا 
فبات ، فبينوا أن عل  .وموسوعات عديدة ذله كتبا   يمظخوذة من الكتا  والسنة، وألفوا ف ومهمعل  إبرازه وال

حول مشروعية التجربة الصىوفية فىي الماضىي وفىي الحاضىر، ولكىن يبىدو  والحم أننا ال ننكر وجود جدل
 :الجدل يرجا إل  أمرين أن شيئا من هذا

                                                 
 .27.البليلي العجيلي، المرج  السا ق، ص 44
 .285.  و اللاس  ع د الكري  هوار  اللشير ، المرج  السا ق، ص 45
46

 
، 28: ، العدد5وزارة الشمون الثلافية واألخ ار، السنة مجلة الحياة الثلافية، ، "وسو الم ربي ودورها ا جتماعيزوايا ال: "ع د الجلي  الميساو  (

 .18-71-77. ، ص ص8812جوان،  -بونأ، ما 
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 .ن أيضا  اآلخري سوا فهم لحقيقة التصوف من قبل بعا الصوفية أنفسهم ومن: األول

وظهىور مىا يعىرف بالتصىوف الشىعبي العديد من الممارسات التي دخلت إلى  حلقىات الصىوفية،  : والفاني
 .وسلوه البعا ممن ال صلة لهم بالدين

المسلم الحديه والمعاصر، وبين التراه الصوفي يرجىا فىي األسىال  وال شه أن وجود قويعة بين المفكر
كمىا  -( من جهل شىيئا عىداه)لمعادات   حقيقت  يفتح البا  عل  مصراعيوالجهل ب إل  سوا فهم حقيقة التصوف،

  – .قيل
وفي اعتقادنا أن المسىلم ينب ىي أن ال يتبنى  موقىف القويعىة مىا ترافى ، بىل عليى  أن يجعىل فكىره امتىدادا  

ُيعىَد  ي، أو أنالتجديد أو التووير أو النقد البناا، الذ  يبقي ا يجابي ويسقو السىلب: الصور للتراه في صورة من
  .الصور صياية ما يمكن أن يستفمر من هذا التراه في صورة مالئمة للعصر، أو يير ذله من

ذا كان البعا يرل أن القويعة الكلية ما التصوف عند المسلم المعاصر، ترجا إل  مدل إسىهام  فىي  وال
كليا ونهائيا، ألن التصوف جزا هىام  ت ي  العقل وتعميم الدروشة، ف ن القويعة ما هذا العلم  ينب ي أن ال تكون

نما يؤخىذ عىن وعىي ودرايىة حسى  احتياجىات  من التراه، والتراه ال يؤخىذ بصىورة كليىة وال يتىره بصىورة نهائيىة،وال
 .العصر ومتولبات ا نسان، والتراه هو الصورة الحقيقية للهوية الوونية ومنولم لإلنسان

رت  وكىىدروا صىىفااه، بمىىا أدخلىىوه عليىى  مىىن بىىد  صىىحيح أن كفيىىرا مىىن أدعيىىاا التصىىوف قىىد شىىوهوا صىىو 
 .وخرافات ال صلة لها بالدين وال بالحضارة وال بالهوية

والحم أن التصوف في الجزائر كان ل  إيجابيات كفيرة يوت بعا السلبيات التي أحدفها المبتدعون في 
 .الحتالل الفرنسيالدين، من الذين لم يفبتوا أمام يزو الحضارة الحديفة التي جاات رياحها ما ا

إن التصوف ا يجابي قد لع  أدوارا وونية ودينية وفقافية في البالد عل  مىدل بضىعة قىرون مىن الىزمن 
وعل  الريم من أن بعا الجهلة قد بايعوا االحتالل الفرنسي وتعاونوا مع ، ف ن الكفير من الزوايا الجزائرية كانت 

لهاما للفورة عل  المستعمر مدة سبعي ن عامىا، كمىا كانىت مىدارل لنشىر العلىم والمعرفىة تسىتقبل الوىال  مصدرا وال
سكانهم، وهي منبا لألخالم، بل ف نها السخرة التي تحومت فوقها كل  وعامهم وال من كل مكان، وتتول  تعليمهم وال

 .  المحاوالت األوروبية الحتالل الجزائر خالل فالفة قرون من الزمن
ة االستعمارية صعوبات جمة خالل بداية عهدها، في فهم ا سالم، وبعد االحتالل الفرنسي، واجهت ا دار 

سىب  ذلىه إلى  العوامىل ( 47)شىارل روبيىر رجىرون والسيورة عل  أصحاب  بهذا القور، وقد أعزل المىؤرخ الفرنسىي
 :التالية

 .اينأن المسلمين في الجزائر كانوا يولون اهتماما كبيرا لقديل المشاين واألرواح، أو أرواح المش: أوال

                                                 
47 )-CH.R.AGERON.Histoire de l’Algérie Contemporaine. La conquête et les délits de la colonisation (1827-

1871) tome presse universitaire de France 2éme édition.paris 19789.  P 168. 
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أن المؤرخين الجزائريين قد أهملوا دراسة تارين الدين ا سالمي   في بالدهم، كما أن كتابة تىارين : فانيا
الجزائر مىن قبىل المىؤرخ ييىر المسىلم، قىد تكىون ييىر م شوشىة أو محرفىة، ممىا يزيىد فىي صىعوبة دراسىة الحيىاة 

 .الدينية في الجزائر، خالل فترة االحتالل
المشكل الىذ  عانىت منى  فرنسىا فىي فهىم الحيىاة الدينيىة للشىع  الجزائىر  مىن فىاله  إن هذا الرأ  يعالج

زوايا، وهي مبال ة الجزائريين في واعة شيوخ المرابوين وفقدان كتابات جزائرية عن الحيىاة الدينيىة، وعىدم نزاهىة 
 .كتابة المؤرخين األجان  حول هذا الموضو  الهام من حياة الشع  الجزائر 

، 48كتابات الجزائريين قبل االحتالل كما هو معىروف، كانىت مركىزة أساسىا على  الحيىاة الدينيىة والواقا أن
 فكيف يمكن القول إن الجزائريين لم يكتبوا تارين دينهم في ذله الوقت؟

كما أن مبىادد ا سىالم هىي واحىدة ال تختلىف لىدل جميىا المسىلمين، سىواا فىي الجزائىر، أو فىي األقوىار 
، اللهىم (! ا سىالم الجزائىر )ومن هنا يمكن للمرا أن يتساال، كيف وجدت فرنسا صىعوبة فهىم ا سالمية األخرل،

إال إذا كانت تعتبره إسالما خاصا بالجزائريين وحدهم؟ ولكن يمكن ارجا  ذلىه إلى  العالقىة السياسىية المعقىدة بىين 
ية، ألن بوىىا العسىىكريين بالمىىدنيين االدارة الفرنسىىية والمجتمىىا الجزائىىر ، ورفىىا الجزائىىريين للسىىيورة ا سىىتعمار 

الجزائريين، والوحشية التي انتهجوها في يلم أبوا  المساجد، وفي مصادرة األوقاف ا سالمية، وتهديم المقىابر، 
، هىىو الىىذ  جعىىل الجزائىىريين 49ويلىىم الزوايىىا التىىي كانىىت تمفىىل المصىىدر الوحيىىد تقريبىىا لتفقيىىف الشىىع  وتوعيتىى 

يىىوم، ومىىن هنىىا كانىىت الصىىعوبة فىىي فهىىم المجتمىىا الجزائىىر ، فهمىىا دقيقىىا مىىن قبىىل يبتعىىدون عىىن فرنسىىا يومىىا بعىىد 
 .المحتلين الذين يريبون في بسو نفوذهم بسهولة عل  الجزائر

وهكىىىذا يتضىىىح أن فرنسىىىا كانىىىت تهىىىدف مىىىن وراا تحوىىىيم المؤسسىىىات الدينيىىىة وتعيىىىين رئىىىيل لألسىىىاقفة 
 .حس  مصالحها وموامحها ا ستعماريةالكافوليكيين في الجزائر، إل  خنم ا سالم وتسييره 

وجملة القول إن فرنسا قد حاربت ا سالم في الجزائر بشت  الوسائل، وفي كل الميادين، حت  جردت  من 
محتواه الحقيقي، فمنعت الكتاتي  القررنية التابعة للزوايا مىن رداا رسىالتها، وقيىدت نشىاو الفقهىاا، وعىزلتهم عىن 

الشع ، كما عملت عل  إضعاف الركن الخامل من أركىان ا سىالم، فحىددت جىوازات  ممارسة الحياة المباشرة ما
السفر الخاصة بالحج ومنعت ، حت  ال يتىظفر المسىلمون الجزائريىون بمىا كىان يجىر  فىي المشىرم ا سىالمي، مىن 

حتفىاالت الدينيىة أفكار إصالحية أيام حركة التجديد ا سالمي، كما أنها لم تسمح للجزائريين إال بممارسة بعا اال
 . 50(هذه هي المبادد التسامحية التي عاملت بها فرنسا الجزائريين.)من أعيادهم السنوية

ونتيجة لهذا الض و أصبحت كىل الزوايىا الجزائريىة خاضىعة للنفىوذ الفرنسىي، باسىتفناا الزوايىا الجنوبيىة، 
 .اياهم ومساجدهموواد  ميزا  الذ  بقي أهل  يتمتعون بنو  من الحرية في تسيير شؤون زو 

                                                 
 .2وج 8يمكن مراجعة هذا الموىوع  في كبا  الدكبور   و اللاس  سعد اهلل، باريخ الجزائر الثلافي، ج -( 48

49 )- CH.R.AGERON.Histoire de l’Algérie Contemporaine. P 168 
50 )- ibid.p169. 
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العىىدو اللىىذوذ لىىإلدارة الفرنسىىية، ( تلىىه الووائىىف والجمعيىىات الدينيىىة)ومىىن هىىذا المنولىىم أصىىبح المرابوىىون
جهاا نفوذها نظرا للىدور السياسىي والعسىكر  الىذ  لعبتى  فىي مناهضىة )حيه عملت هذه األخيرة عل  تقليص وال

ا تحىىت رقابىىة الشىىروة المباشىىرة، كمىىا عملىىت علىى  ، وقامىىت ا دارة الفرنسىىية بوضىىعه(1832ا سىىتعمار منىىذ سىىنة 
سجن رؤسائها ونفي قادتها من أصحا  النفوذ، والتظفير على  الجمىاهير الشىعبية، ونىادل المعمىرون مىن جهىتهم 

اتهمىت ا دارة الفرنسىية الوريقىة التيجانيىة بالقيىام بىبعا المسىاعي  1822بشل حركة هذه الجمعيات، ففي سنة 
فىي نفىل السىنة، وعملىت على  (أحمد التيجىاني)نسية، وألقت القبا عل  شين هذه الوريقةالمضادة للسيادة الفر 

م، حيه تزوا بفرنسية هناله ليكفر عن تهمت  السابقة، ويتقر  1881نفي  إل  فرنسا إل  أن أولم سراح  سنة 
مسىلمين، وبىذله فقىد بذله إل  الفرنسيين، ولكن هذا الموقف الجديد لرئيل الوريقة التيجانية جل  علي  سىخو ال

 . 51سمعت  وتظفيره الروحي عل  األتبا  واألنصار

كما ألقىي القىبا مىرتين على  الشىين وكىوه ممفىل الوريقىة السنوسىية فىي الجزائىر، وهىي الوريقىة التىي 
قاومىت كىىال مىىن الفرنسىىيين وا يوىىاليين فىي الجزائىىر وليبيىىا وا نجليىىز فىىي مصىر، حيىىه كانىىت المحىىره األول لفىىورة 

 .م1881سنة  بوعمامة
ألقي القبا عل  أحمد بن الشين وكىوه، بتهمىة ذهابى  إلى  عاصىمة السنوسىيين فىي  1893وفي سنة 

بدون إذن مىن ا دارة الفرنسىية، حيىه كانىت هىذه األخيىرة تعتبىر كىل مسىلم أجنبىي يجىول فىي الجزائىر، ( الج بو )
 . عميال للسنوسية التي تعمل لصالح الخالفة العفمانية

من جهة أخرل ف ن ا دارة االستعمارية قىد قمعىت بشىدة الجمعيىة الرحمانيىة فقتلىت ونفىت هذا من جهة و 
م، وأجبرت على  االنقسىام إلى  عشىرين جمعيىة حتى  اعتقىد 1821شيوخها، وأتباعها نتيجة لدورها الهام في فورة 

 . أن هذه الوريقة قد أبيدت وأزيلت تماما من الوجود
كانت متخوفة مىن هىذا الوضىا، ألن هىذا االنقسىام قىد انبفقىت عنى   وما ذله كل  ف ن السلوات الفرنسية

م 1882بعد أن كانوا سىنة  295189م  1895زاوية مما أدل إل  تزايد عدد األتبا  الذين أصبحوا في سنة  112
 .م1882، عل  الريم من التكافر في عدد األتبا ، ف ن الوريقة لم تتوور بصفة عامة منذ سنة 168924

                                                 
51 )- CH.R.AGERON.Histoire de l’Algérie Contemporaine. Op cit p 173. 
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 :حاىرةخابمة الم
أول  يعنىىي الزهىىد والىىور  والخلىىوة فىىي وكىىان بالممارسىىة، المسىىلمين عنىىد بىىدأ قىىد التصىىوف أن القىىول وصىىفوة

بعىا  ولكن واحد، رن األمر، فم توور بالتدريج حت  أصبح فكرا وفلسفة وذوقا ومدارل وزوزايا، وحياة ربانية في
 .والشىعوذة والخرافىات للبىد  رمىزا خاوئة، جعلت أدعياا التصوف من الجهلة والخرافين قد توجهوا بالتصوف وجهة 

حقيقت ، وهو موضو  هام وحيىو  فىي الفقافىة العربيىة ا سىالمية، وكىان عنوانىا  في ا سالم هم الصحيح والتصوف
تلجىظ إليى  : كبيرا للجهىاد والىذود عىن حيىاا األووىان، بىل فقىد كىان الملجىظ الوحيىد للدولىة والمجتمىا فىي رن واحىد

وتلجىظ إلى  شىيوخ  الجمىاهير الشىعبية لمقاومىة الفسىاد وتقىويم  تريد نشر األمن والتهدئة فىي الىبالد،الدولة عندما 
 .الحكام الظالمين في عصور كفيرة

 الجزائر بعد أن استشر الفساد في الجزائر قبيل االحتالل، وبعد سقوو عارمة، شعبية فورات رجال  قاد وقد 

في ذله الوقت، حيه اندلعت فورات وتكونت حكومات باسمهم وبقيىادتهم  ميةالمتنا الفرنسية ا مبريالية مخال  بين
، وفىورة بوعمامىة، 1821مفل مقاومة األمير عبد القادر ومقاومة الزعاوشة ومقاومة اللة فاومىة نسىومر، وفىورة 

 .ونحو ذله من الفورات الص يرة والكبيرة عل  حد سواا 
بمىا كىانوا يقدمونى  مىن  ،1954نىوفمبر -من تشرين الفىاني بل فقد كان لهم دور إيجابي في فورة الفاتح

 .حماية وأمن ويذاا للمجاهدين
والحم أن سلوات االحتالل الفرنسي في الجزائر ما أنها كانىت تتظىاهر بحمايىة الوىرم الصىوفية وزوايىا 

كانىت تحىذر باسىتمرار المرابوين، وتعتبرهم أصدقائها الحقيقيين، ف نها في واقا األمر لم تكن تفم فيهم، بل ف نهىا 
مىىن يضىىبهم اتجىىاه إدارة االحىىتالل، إذا اسىىتفزوا أو شىىعروا بىىال بن أو المضىىايقة مىىن قبىىل السىىلوات االسىىتعمارية 
الحاكمىىة، ألنهىىم يقىىودون الجمىىاهير الشىىعبية بالعامىىل الروحىىي أو العاوفىىة الدينيىىة، فب مكىىان مىىرابو واحىىد أن يعلىىن 

 ".الجهاد في سبيل اع:" أمام زاويت ، ونادل بملا رأس  الفورة عل  العدو إذا توكظ عل  عص  ووقف
من هنا يمكن القول أن معظم الزوايا إبىان الفىورة التحريريىة قىد وقىف إلى  جانى  المقىاومين بظيىة وريقىة 
من الورم، ومن أهم الشواهد عل  تخوف إدارة االحىتالل مىن الزوايىا الجزائريىة، مىا ورد فىي أحىد تقىارير الشىروة 

والىىذ  يحىىذر القيىىادة السياسىىية مىىن ا فىىراو فىىي االعتمىىاد علىى  شىىيوخ هىىذه المؤسسىىات الدينيىىة، يقىىول الفرنسىىية 
إن الستتادة التتدينيين ال يطتتاعون فتتي  يتتا  االىتتطرا ا  السياستتية إال إذا كتتانوا ىتتد قيادبنتتا، ولهتتذا يصتتع  :" التقريىىر

ة، ويصترح  انت  مت  فرنستا وصتديق لهتا، االعبماد عليه  في الظتروف الحرجتة، وكت  شتيخ يتزع   تان لت   فكتارا سياستي
المحليتتة، فتإن مشتاعره الداخليتتة بع تر عتن عنصتتريب  ىتد فرنستا، لتتذلك ين  تي مراق تتة ولت  عالقتا  حستتنة مت  الستلطة 

  ( .52)"نفوذه على  ب اع 

                                                 
52 )-L’Algérie  du demi-siècle.  P P 116-119.  
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