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حسن مرزوقي*

اإلسالم الطرقي
ومستويات التأصيل
ّ
النص
الطرقية؟ وكيف
التصوف يف صيغته
ما معنى
تتشكل بنية «العقل الطرقي » بني التأصيل يّ
ّ
ّ
واالجتهاد العميل؟
وتفرعها إىل أنواع
هذه األسئلة ال يمكن اإلجابة عنها من دون العودة إىل طقوس العبادات
ّ
حيزها املكاين والتنظيمي يف أزمنة خمتلفة
(الورد ،الوظيفة ،اهليللة ،واألذكار) حني بدأت تأخذ ّ
تأسست من فرتة مبكرة قادها الكالباذي (القرن العارشامليالدي) وانتقلت إىل السهروردي
ّ
ً
(القرن الثاين عرش امليالدي) وصوال إىل الشعراين (القرن اخلامس عرش امليالدي).

املكانية،
تتكيف مع ظروف البيئة
زمنيا إىل تكوين هياكل
أدى هذا اخليط الصويف
ّ
ّ
منهجية ّ
ّ
املمتد ًّ
ّ
التعبد (الطهارة ،اهلدوء ،الصمت،
حملية وشيوخ طرق يعلمون الناس أصول ّ
وتعتمد عىل هيئات ّ
تتميز عن تلك املتداولة يف
اخلشوع ،اخلضوع) ،وهو ما ساهم يف تأسيس مدارس خاصة يف الفقه ّ
املذهبية.
املرجعيات
ّ

وعقائديا.
تارخييا
ما هو فقه الطريقة؟ وما هي أحكامه؟ هذا ما حتاول الدراسة توضيحه وتفسريه
ًّ
ًّ

التصوف بصيغته الطرقية-أي كام يبدو يف الطرق الصوفية اليوم -خيتلف اختال ًفا ّبي ًنا
ال شك يف أن
ّ
ّ
التحول املهم يف الفكر
ولعل
التصوف النظري الفلسفي كام صاغه أقطاب التصوف اإلسالمي.
عن
ّ
ّ
الدورية
املكونة من األذكار واألوراد
ّ
الصويف يتمثل يف بداية مأسسته منذ أن أ صبح التصوف جمموعة من الطقوس ّ
الزاوية املؤسسة الثقافية االجتامعية الوحيدة التي تعرب عن التصوف،
التي تقام يف الزوايا .أي عندما أصبحت ّ
حينها تشكل لون ثقايف جديد يف احلقل الثقايف اإلسالمي اكتسب استقالليته عن التصوف الفلسفي ،من ناحية،
وعن الدين الرسمي من ناحية أخرى .وأصبح يكتسح جماالت الثقافة الشعبية يف بعض األقاليم اإلسالمية،
* باحث تونيس.
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أهم التعبريات عن الدين الشعبي ،بل ومكونًا جوهر ًيا
بخاصة يف منطقة املغرب العريب ،حيث يعترب من ّ
ّ
للهوية املغاربية(((.
املعرفية والرمزية والسوسيولوجية التي جعلت هذا النوع من
سنحاول يف هذه الدراسة أن نبحث يف الرشوط
ّ
ً
ومتامسا يف آن واحد مع اإلسالم الرسمي .فإضافة إىل الرشوط
مستقال»
التعبري الثقايف عن الدين «إسال ًما
ً
السياسية والتارخيية التي بحث فيها املؤرخون ،نحاول احلفر يف الرشوط البنيوية التي جتعل من الطريقة جسماً
ّ
اجتامعيا قائم الذات يف املجتمع العريب اإلسالمي ،لنقف عىل الرشوط املعرفية واألنثروبولوجية التي جعلت
ً
اإلسالم الطرقي ينتج نفسه باستمرار.

دينيا مواز ًيا خلطابات
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية نحاول أن نجرب فرضية نعترب فيها اإلسالم الطرقي خطا ًبا ً
للزاوية كجسم
دينية أخرى ،وللثقافة الطرقية بنية
ثم ّ
ّ
رمزية مشاهبة يف عمقها لكثري من اإلنتاجات الثقافيةّ ،
اجتامعي قد يامثل يف شكل انتظامه أجسا ًما اجتامعية يتعايش معها يف «الكون االجتامعي» نفسه.
وتفيض بنا هذه الفرضية إىل تناول مخسة حماور نعتقد أهنا جامعة للمستويات التي تتأصل عىل أساسها
الطريقة الصوفية:

املحور اإلبستيمولوجي ونظرية املعرفة وبنية العقل القيايس الصويف.
حمور الطقوس الطرقية وخصوصيتها.
حمور الفقه الطرقي ومأسسة العالقة بني األفراد.
املحور األنثروبولوجي والبنية الرمزية للعامل الطرقي.
املحور السوسيولوجي وبنية احلقل الطرقي.
أساسا بعض النصوص من الرتاث الطرقي الس ّني وبخاصة املغاريب،
أما املدونة التي سنشتغل عليها ،فهي
ً
وكذلك اعتمدنا عىل مالحظاتنا وتتبعنا لطرق صوفية معارصة وهي القاسمية واإلسامعيلية واملحمدية يف مدينة
الرديف يف اجلنوب الغريب التونيس.

بنية « العقل الطرقي»
خصصه حممد عابد اجلابري لدراسة « النسق املعريف العرفاين» يف مرشوعه «بنية العقل العريب»
ُيعترب القسم الذي ّ
التصوف اإلسالمي» .فقد نظر يف البنى املعرفية املؤسسة
أهم املحاوالت اجلادة التي درست «إبستيمولوجيا
ّ
من ّ
ً
الصويف ّ
وإمجاال فإن النسق القيايس
وفكك النظرة التي قدمها للكون واآلليات التي يشتغل هبا(((.
للخطاب ّ
الذي حكم «العقل البياين» وحتكم يف فروعه املعرفية حتكم كذلك يف العقل العرفاين إىل حد بعيد .ولكن آلية
اشتغال القياس يف اخلطاب البياين ( اللغة – علم الكالم – التفسري) اختلفت عن آلية القياس يف العقل العرفاين.
ولعل هذا املشرتك اإلبستيمولوجي (القياس) بني اخلطابني هو الذي حدا باجلابري إىل اختزال العقلني يف
ثنائيات ال ختتلف يف منطقها وإنام ختتلف يف مرجعيتها؛ فثنائية اللفظ واملعنى ً
مثال يف العقل البياين تقابلها ثنائية
الظاهر والباطن .وثنائية احلقيقة واملجاز البالغية أو التفسري والتأويل الكالمية تقابلها ثنائية الرشيعة واحلقيقة
 1لطفي عيسى ،الوالية واملجتمع ،ط ( 2بريوت :دار الفارايب ،)2006 ،ص Jacques Berque, L’Intérieur du Maghreb: ،18و

XVe-XIXe siècle, bibliothèque des histoires ([Paris]: Gallimard, 1978), p. 543.

 2حممد عابد اجلابري ،بنية العقل العريب :دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية (الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب،
 ،)1986الباب الرابع.
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النصية وقدرهتا
يف اخلطاب العرفاين ،وذلك ألن املجال املعريف ليس خمتل ًفا .فإذا ما كان األول يشتغل باملعرفة
ّ
ذوقية.
عىل توجيه التفكري ،فإن الثاين يشتغل باملعرفة الذوقية وقدرهتا عىل توجيه جتربة تكون ّ

ً
فتحا
وأيضا ألن املنطلق املنهجي والتحلييل الذي ينطلق منه مرشوع اجلابري البنيوي الذي كان يف بداياته ً
معرفيا ،اعتمد مفهوم اإلبستيمية الفوكوي الذي دشنه اجلابري يف اخلطاب الفلسفي العريب احلديث وأصبح
ً
مدرسة مغاربية يف التحليل سيطرت يف ثامنينيات القرن املايض عىل كثري من البحوث .ولكن رسعان ما تم نقد
اجلابري ومدرسته ،وبخاصة مع انتشار الدراسات ذات التعدد املنهجي.
لكن عىل رغم أمهية احلفر يف بنية العقل ،فإننا نحاول أن نربهن يف دراستنا عىل أن استمرارية الفكر داخل
ترد فقط إىل ديناميكية الفكرة نفسها مهام كانت قدرة النسق اإلبستيمولوجي الذي تتأسس عليه.
اجلامعة ال ًّ
فالبد للفكرة من أكتاف حتملها ،ومن هيئة اجتامعية تستسيغها وجتد فيها إجابة عن إشكاليات معاشها ومعادها.
ومن هنا نرى أن اإلسالم الطرقي بصيغه الشعبية يمثل مرحلة مأسسة للتصوف الفلسفي وتسييج حدوده
املعرفية وينهض يف بنية خطابه الديني عىل العقل القيايس نفسه الذي يشّ د العقل البياين والعقل العرفاين .هذا
العقل هو الذي  -كام سنرىّ -
مكن اخلطاب الطرقي من االنسجام مع بنية الثقافة العربية اإلسالمية .وإن بدا
يف ظاهر اخلطاب خمتل ًفا ،فإنّه يتامهى مع البنية العميقة للتفكري اإلسالمي .ويمكن رصد بنية القياس يف اخلطاب
الطرقي يف ثالثة مستويات عىل األقل :مستوى العقيدة ومستوى الطقوس ومستوى األحكام.

الطريقة والشريعة
يستند اخلطاب الطرقي يف فهمه للدين إىل املوروث الصويف من ناحية ،وإىل النصوص الدينية الكربى (القرآن –
مدونات احلديث )....من ناحية أخرى .فاملوروث الصويف يرص يف شتى مراحل تشكالته التارخيية عىل إظهار
عرفانية ذوقية ليتاميز عن خطابات أخرى يف الفضاء
اخلصوصية الفكرية لإلسالم الطرقي باعتبارها خصوصية
ّ
ّ
اإلسالمي ،وبخاصة اإلسالم الرسمي ذي األساس الفقهي الكالمي الذي ضبط أفقه املفاهيمي والتأسييس يف
الرسمية.
جمال الرشيعة والنصوص
ّ
هذا التاميز الظاهري بني اخلطابني ،الطرقي والرسمي (الفقهي) ،اللذين يشرتكان كام أسلفنا يف تقاسم عقل
قيايس يصوغ اخلطاب الطرقي ويؤصله .مثلام يشد بنية العقل اإلسالمي البياين (الكالمي والفقهي) ويمكن أن
ننتبع هذا االشرتاك يف النقاط التالية:

التأصيل النصي

الصوفية» ،يبدأ السهروردي (ت 588هـ/
األول من كتاب عوارف املعارف ،وعنوانه «يف ذكر منشأ علوم
يف الباب ّ
ّ
نبوية يفسرّ بعض ألفاظها عىل أنّ املقصود هبا الطريقة التي جاء يف احلديث «مثل ما بعثني
1192م) بأحاديث ّ
اهلل به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا ،فكانت طائفة منها قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب
أخاذات أمسكت املاء فنفخ اهلل تعاىل هبا الناس [ .»]....يعلق السهروردي« :فنفوس
الكثري وكانت منها طائفة ّ
العلامء الزاهدين من الصوفية والشيوخ تزكت وقلوهبم صفت فاختصت بمزيد الفائدة فصاروا أخاذات»(((.
ويف حديث آخر «حني نزلت اآلية [ تعيها آذان واعية] قال رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه وس ّلم) لعيل :سألت
 3أبو حفص عمر بن حممد السهروردي ،عوارف املعارف ،ط ( 2بريوت :دار الكتاب العريب ،)1983 ،ص . 11
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يعدد
يقدم السهروردي
تفسريا لعبارة «آذان واعية» بعدما ّ
اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعلها أذنك يا عيل [ّ .»]....
ً
اختصاصات العلوم اإلسالمية وفضائلها يقول« :فسالت أودية قلوب علامء التفسري واحلديث والفقه بقدرها،
الصوفية من العلامء الزاهدين يف الدنيا املتمسكني بحقائق التقوى بقدرها»(((.
وسالت أودية قلوب
ّ
صوفيا ،نجد أنّ
تفسريا
وبعد أن حيدد اختصاص هؤالء (الصوفية) وهو علم الباطن ،مفسرّ ً ا بعض اآليات
ً
ّ
للتصوف .وألنّه ال يعثر عىل كلمة صويف يف القرآن يقول يف آخر الباب« :واعلم
املؤلف يشعر بحرج يف تأصيله
ّ
املقرب والصويف هو املقرب وليس يف القرآن اسم
أنّ كل حال رشيف نعزوه إىل الصوفية يف هذا الكتاب هو حال ّ
الصويف [ ]....وال يعرف يف طريف بالد اإلسالم رش ًقا وغر ًبا هذا االسم ألهل القرب وإنّام يعرف للمتمرسني.
يسمون
وكم من الرجال املقربني يف بالد املغرب [واملالحظ بدأ باملغرب] وبالد تركستان وما وراء النهر وال َّ
يتزيون بزي الصوفية [ ]....فمشايخ الصوفية الذين أسامؤهم يف الطبقات وغري ذلك من
صوفية ،ألهنم ال ّ
ّ
(((
الكتب كلهم كانوا يف طريق املقربني» .
جيد السهروردي نفسه يف حاجة إىل القيام بجهد تأوييل للنص واملصطلح ،ألن فروع العلوم الرشعية ،بل كل
ثم تربير االستقالل االصطالحي .واملالحظ
فروع الثقافة اإلسالمية ال يمكن ترشيعها إال من
ّ
النص ومن ّ
النص املصاحلة التي يعقدها الكاتب بني علوم الظاهر (الفقه -التفسري) والتصوف .ووظيفة املصاحلة
يف هذا ّ
التوحيد يف أصل واحد ،وفق جهد قيايس تأصييل.

هذا املثال للتأصيل ال يتعلق باملضمون الديني فقط ألن املضمون الديني التوحيدي ال خيتلف عماّ ثبت يف عقيدة
(((
الفرقة التي تنتمي إليها الطريقة .فعقيدة الطريقة التي يعرضها عبد الوهاب الشعراين (ت  828هـ1424 /م)
ً
السنية األشعرية يف باب التوحيد
الصوفية ال ختتلف عن العقيدة
القدسية يف معرفة قواعد
مثال يف كتابه األنوار
ّ
ّ
ّ

والنبوة واملعاد ويف مسألة الذات والصفات((( .وهذا أمر معلوم ألنّ اختالف املتصوفة عمو ًما ليس يف العقيدة
التصوف هو طريقة معرفة احلقيقة الدينية التي هي حقيقة
الدينية ،فهذا يدخل ضمن باب اإليامن ،ألنّ ما يؤسسه
ّ
ذوقية .وهذا التقليد الطرقي بدأ منذ تأسس ما يسمى بالتصوف الس ّني .فنجد أبا بكر الكالباذي يف فرتة مبكرة
نسبيا (ت  380هـ990 /م) يربط ً
ربطا عضو ًيا بني أقوال املتصوفة ومذهب الس ّنة يف شتى املسائل ومل يذكر
ً
(((
خال ًفا مع العقيدة الس ّنية ،ثم أضاف يف كل مسألة نوع املعرفة التي اختصوا هبا .
السند

السند من األصول التأسيسية لكل طريقة صوفية ،إذ توصل سلسلة السند الشيخ احلايل وصاحب الوقت
بسلسلة الشيوخ الذين نقلوا الطريقة إليه وأخذ عنهم الطريق .وكل شيخ ال يملك إسنا ًدا رصحيًا من الشيخ
الذي قبله ،بوصية أو شهود ،مشكوك يف مشيخته .يقول الشيخ إسامعيل اهلاديف شيخ الطريقة اإلسامعيلية يف
توزر من اجلنوب التونيس« :ال ينال اإلمامة يف هذا الشأن إ ّ
ال من كان حصل له إذن من شيخه يف هداية العباد
 4املصدر نفسه ،ص .13
 5املصدر نفسه ،ص . 18
 6اخرتنا السهروردي والشعراين باعتبارمها من أهم املرجعيات األساسية يف التأصيل الطرقي عند شيوخ الطرق إىل اليوم .
 7أبو املواهب عبد الوهاب بن أمحد الشعراين ،األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية ،حققه وقدم له طه عبد الباقي رسور وحممد
عيد الشافعي (بريوت :مكتبة املعارف ،)1993 ،ج  ،1ص .26-20
السنية األشعرية ،وذلك أثناء رشحه للمعرفة
العقيدة
مع
خالف
عىل
 8مجع الكالباذي أقوال املتصوفة الس ّنة يف شتى املسائل ومل يقف
ّ
التي اختص هبا املتصوفة .انظر :أبو بكر حممد بن اسحق الكالباذي ،التعرف ملذهب أهل التصوف ،حتقيق أمحد شمس الدين (بريوت:
دار الكتب العلمية.)1993 ،
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وإرشاد الناس ونرش الطريق بصفة ال غموض فيها وال التواء باإلذن املوروث بالس ّند واحد عن واحد إىل
رسول اهلل»(((.

ويف الكتاب نفسه يدون حماوره (الشيخ منور امليداين وهو ابن الشيخ امليداين أستاذ الشيخ إسامعيل اهلاديف وهو
من أجازه يف البداية لنرش طريقة الشيخ امليداين التي تسمى بالطريقة املدائنية) ً
قائال  « :سند الطريق :إمامنا سيدنا
وموالنا األستاذ الشيخ إسامعيل بن عثامن اهلاديف ريض اهلل عنه وأرضاه [ ]....عن شيخه سيدي حممد امليداين
القصيبي املديوين عن سيدي أمحد العالوي» [سلسلة اإلسناد نالحظ فيها من املشهورين سيدي أمحد زروق،
ً
وصوال إىل «سيدي
ابن عطاء السكندري ،أبو العباس املريس ،أبو احلسن الشاذيل ،عبد السالم بن مشيش]
احلسن السبط عن سيدنا عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه عن سيد الوجود وبحر اجلود ونور الشهود سيدنا
(((1
رسه)
حممد صلىّ اهلل عليه وس ّلم»  .الطريقة القاسمية تبدأ سندها بسيدي أيب القاسم البلخريي (قدس اهلل ّ
ً
وصوال إىل الرسول.
عن سيدي إسامعيل اهلاديف [ ]....إلخ
مالحظات عدة على مسألة اإلسناد

املعرفية
العربية اإلسالمية بجميع تلويناهتا املذهبية وتفرعاهتا
لقد استندت الطريقة إىل أصل قار يف الثقافة
ّ
ّ
وهو أصل اإلسناد  .فتم قياس الطريقة عىل النواة الصلبة يف الفكر الديني وهي ر ّد املتن إىل سنده والتثبت من
هيددها
سلسلة اإلسناد ،ألن أي انقطاع فيها يضعف احلديث أو
يكذبه .كذلك فإن أي انقطاع يف إسناد الطريق ّ
ّ
بالزوال ً
أصال(.((1

دينيا مهماًّ لربوز أي جسم سيايس أو اجتامعي يف
يمثل السلف واالنتساب إىل الرسول وعرتته الرشيفة
ً
مصدرا ً
تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية .وهو سمة أساسية يف تأسيس الطرق والظاهرة األوليائية واألجسام السياسية
ً
وخاصة عيل بن أيب طالب،
كثريا ما ير ّد املتصوفة علومهم إىل بعض الصحابة
ّ
أيضا يف املغرب العريب .لذلك ً
ومنهم من ير ّدها إىل الرسول .واملالحظ يف سند هذه الطريقة أنهّ ا ر ّدت إسنادها إىل احلسن ومل تذكر احلسني،
ربماّ ألنّ رمزية احلسني يف املخيال اجلمعي اإلسالمي تعترب «م ْلكية شيعية» ال يزامحها فيها املخيال الس ّني .إضافة
إىل أن شخصية احلسن كانت مساملة ،أو عىل األقل هكذا رسمها املخيال اجلمعي الس ّني ،أو فلنقل مهادنة لبني
أمية مقارنة باحلسني وما حدث معه ،أو هكذا تم اختزال الشخصيتني يف املخيال السيايس اإلسالمي .فاتصل
اإلسناد بالفرع اهلادئ يف أحفاد الرسول واألقل فاعلية يف املخيال العريب.
الصوفية الباطنية تشبه مسار الرشيعة التي وصلت من
مسارا للمعرفة
ختلق بنية اإلسناد التي تتبعها الطريقة
ً
ّ
السلف بالراوية واإلسناد .هذا املسار خيتلف يف مضمونه الذوقي الباطني عن املضمون الرشعي الظاهري،
بخاصة أنّ اإلسناد خاصية عربية إسالمية بامتياز.
لكنه يتفق معه يف قناة التواصل الثقايف يف احلقل اإلسالمي،
ّ

فكل من النصوص التأصيلية وأصل اإلسناد ،قاعدة للنظر وللتأصيل يف الفكر العريب اإلسالمي  .وقد حاول
بعملية قياسية ذهنية تقريب بنية الطريقة وأصلها إىل الرشيعة فاشرتكا يف كيفية تداول املعرفة
اإلسالم الطرقي
ّ
الدينية وإن اختلفا يف مضمون هذه املعرفة .
 9اسامعيل اهلاديف  ،منن الرمحان يف مذاكرات قطب الزمان ([تونس] :مكتبة الربع توزر[ ،د .ت ،)].ص .197
 10املصدر نفسه ،ص .20
« 11وينبغي للمريد أن يعرف سند شيخه الذي لقبه إىل النبي (ص) ملا ذكره غري واحد من األئمة من أن االعتناء بالسند من خصائص
هذه األمة ..وألنه أصل هذا الشأن وما عداه متفرع منه ،ومن ال سند له يف الطريق فهو دعي فيها عىل التحقيق» .انظر :حممد بن عبد اهلل
التيجاين ،الفتح الرباين فيام حيتاج إليه املريد التيجاين (بريوت :املكتبة الثقافية ،)]1999[ ،ص .36
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الطرقية
الطقوس
ّ

متيزهم
ال خيتلف أهل الطريق ً
طبعا عن بقية املسلمني يف العبادات ،ولكن هلم سلوكات وممارسات دينية أخرى ّ
الرسمية  .ويعترب
عن غريهم من املسلمني ،وتدخل يف باب «الذكر» ومل ت ّنص عليها النصوص اإلسالمية
ّ
«الذكر» املصطلح اجلامع للطقوس الطرقية حتى جعلوه من اختصاصهم من دون غريهم ملا أكسبوه من فنون
أداء وتفريع وأوقات وهيئات سلوكية .بل إن الشعراين يقدم ذكر املتصوفة عىل الصالة نفسها يف بعض األحيان.
«فأفضل أوراد املريد الذكر ،وألن الصالة وإن كانت عظيمة ،فقد ال جتوز يف بعض األوقات التي جيوز فيها
الذكر ،بخالف ذكر اهلل عز وجل ال ُيمنع منه يف حالة من األحوال»( ،((1فاعترب الذكر هو أصل العبادة يف
اإلسالم وعودة املتصوفة إىل األصل تعطيهم رشعية التأصيل لكل ما سيأيت من طقوس.
ونظرا إىل أمهية الذكر لدى الطرق ،فإن ما جيب أن يتميز فيه الشيخ عن سلفه أنه يضيف بعض األذكار اخلاصة
ً
مقدس بواسطة
به ويبقي عىل األخرى املوروثة .وختتلف أذكاره عام سبقها ويكون قد أخذها عن مصدر إهلي ّ
(((1
نتأمل كيفية أدائها وزماهنا ورشوطها نالحظ أن أهل
إهلام أو عن الرسول بواسطة رؤيا أو مشاهدة  .فعندما ّ
دينيا خمتل ًفا .ألنّ الطقوس
متيزوا وانتظموا جسماً ًّ
الطريق استقلوا بعبادات موازية للعبادات الدينية الرسمية .وهبا ّ
الدينية  .وسنرى يف القسم الثاين من هذا البحث
املهمة التي تساهم يف توحيد املجموعة
من املامرسات الثقافية ّ
ّ
الرمزية ومسامهتها يف بناء املخيال الطرقي.
أبعادها
ّ
ولكن ما هيمنا هنا هو حضور العقل القيايس يف التأسيس هلذه الطقوس وجعلها تنهض عىل الرشوط نفسها التي
نموذجا الطريقة التيجانية لنتتبع البناء القيايس عىل األقل يف
الرسمية .وسنأخذ
تنهض عليها الطقوس الدينية
ً
ّ
ثالث نقاط وهي  :أنواع الطقوس وأزمنتها وكيفيتها.

أنواع الطقوس

أنواعا من العبادات منها ما هو مشرتك مع مجيع املسلمني كالصالة املكتوبة أو النافلة أو
يامرس املريد يف الزاوية ً
قيام الليل أو قراءة القرآن ،ومنها ما خيتص به أهل الطريق ،وأمهّها:

الورد( :((1هو جمموعة من اآليات املنتقاة واألذكار التي يأمر هبا الشيخ مريده ليلتزم هبا يف أوقات معلومة .ويأخذ
املخول من طرف الشيخ ليعطي أوراده إىل مريده .ولكل طريقة أورادها.
املريد أوراده من الشيخ أو من املقدم
ّ
فتختلف من ناحية العبارة (الصالة عىل الرسول واآليات والتوحيد واألدعية) ولك ّنها تشرتك يف املضمون ويف
إلزاميتها .والورد هو ما أخذه الشيخ عن الرسول بعد الفتح عليه بمقام الوالية ووصوله إىل درجة القطبانية
واملشيخة .فهي الرسالة الروحية التي يضطلع هبا الشيخ ،ولذلك نجد لكل طريقة أورادها .يقول صاحب
الرباين يف رشوط الطريقة األمحدية (التيجانية)[« :الرشط] العرشون :أن ال يتصدر إلعطاء الورد من غري
الفتح ّ
أمورا إنْ فعل الواحدة منها
سيدنا ريض اهلل عنه [الشيخ التيجاين] :ذكر أهل الكشف ً
إذن صحيح ،بذلك قال ّ
التصدر
ومل يتب منها يموت عىل سوء اخلامتة والعياذ باهلل ،وهي دعوى الوالية بالكذب وادعاء املشيخة وهو
ّ
إلعطاء الورد عن غري إذن»( .((1فقاس أهل الطريقة الورد املعطى إىل الشيخ من اهلل ورسوله عىل الوحي بالنسبة
إىل الرسول .وحكم الكاذب عىل الشيخ كحكم الكاذب عىل الرسول .ويمثّل أخذ الورد االنتامء الفعيل للطريقة
12
13
14
15

الشعراين ،ج  ،1ص .163
املصدر نفسه ،ص  ،86حيث أن الذكر الذي أقره الشيخ الكتاين عىل مريديه قد أمره به الرسول يف رؤيا رآها.
التيجاين ،ص .79
املصدر نفسه ،ص .40

المحور :تغيّر أنماط التديُّن في الوطن العربي
اإلسالم الطرقي ومستويات التأصيل

ويذكر مرة واحدة يف اليوم .ومثلام تم قياس الورد عىل النبوة يف مستوى املصدر اإلهلي أو النبوي فإنه تم قياس
األداء ً
أيضا عىل النص القرآين ،يورد الكاتب نفسه حجة« :يف البخاري سئل أنس كيف كانت قراءة رسول اهلل
(ص) فقال كانت ور ًدا» ،وإن األداء السيئ للدعاء والورد ال حيصل به صاحبه األجر واملنفعة الروحية مثلها
مثل األداء امللحون للقرآن «ونقل أن بعضهم دعا اهلل بدعاء نحو ستني سنة فلم يستجب له فسأل بعض العارفني
عن ذلك وعرض عليه الدعاء فوجده ملحونًا فأصلحه له فدعا به فاستجيب له يف احلني»( ،((1إضافة إىل مسألة
اجلهر بالورد مع اجلامعة والرس ومسألة اللباس وسرت العورة عند ترتيل الذكر ،إىل غري ذلك من شكليات األداء
التي هي استنساخ طقويس من الصالة املكتوبة .فنحن مرة أخرى أمام قياس عىل الطقوس املنصوص عليها يف
اإلسالم الفقهي الرسمي يف مستوى العبادات.
الوظيفة :هي جمموعة من األدعية لكل دعاء اسمه تتكون عند التيجانية من صالة الفاتح ومعها جوهرة الكامل
وأدعية أخرى  .وتكون مرتني يف اليوم « مرة يف الصباح ومرة يف املساء فتكون حينئذ كالورد»(.((1

تسمى هيللة يوم اجلمعة ،تُذكر ألف مرة وال تنقص عن األلف .هذا طقس أسبوعي نجد مثله يف طرق
اهليللةّ :
يسمى عند الطريقتني اإلسامعيلية والقاسمية
يسمى باللقاء .اللقاء األسبوعي للذكر ّ
أخرى ،فكل طريقة هلا ما ّ
املميزات الطقوسية لإلسالم
العامرة ويقام مرتني يف األسبوع (ليلة اجلمعة وليلة االثنني) .واهليللة كذلك من ّ
إيقاعا معي ًنا وينتهي
مجاعيا .وعادة ما يكون
الطرقي .فكل طريقة ختتص بطقس أسبوعي يقام
احتفاليا ،أي يأخذ ً
ً
ّ
وصوتية منسجمة.
التخمر ( أي الغياب عن الوعي) ويلتزم فيه املريدون حركات جسامنية
يسميه أهل الطريق
ّ
بام ّ
ّ
األذكار :وهي األدعية التي ال يلتزم فيها املريد بوقت أو عدد .وهي طوعية من دون أمر .تشبه يف العبادات
الرسمية املستحبات أو النوافل.

تنظيم الطقوس

ومكانيا وعدد ًيا كالتايل:
زمانيا
ختضع هذه الطقوس الطرقية لرصامة يف األداء( . ((1وتنتظم
ً
ً

التنظيم الزماين :هناك طقوس يومية مثل األذكار العادية واألوراد والوظيفة .وهناك طقوس أسبوعية كهيللة
سنوية .فالكثري من الطرق ،ومنها
اجلمعة عند التيجانية والعامرة عند اإلسامعيلية والقاسمية ،وهناك مناسبات
ّ
ً
سنويا باملولد النبوي الرشيف (ومعلوم أنّ هذه املناسبة ليست من األعياد
احتفاال
الطريقة القاسمية ،حتتفل
ًّ
الرسمية يف اإلسالم بل هناك مذاهب حترمها كاملذهب السلفي الوهايب وتعتربها بدعة) ،فيكون مناسبة
الدينية
ّ
ّ
لزيارة الشيخ والزاوية األم .وتندرج ضمن طقوس احلج الطرقي .هذا الرتتيب الزمني للطقوس الطرقية يتبع
سنوية.
الرسمية ،فهناك عبادات يومية وأخرى أسبوعية (اجلمعة) وأخرى
نموذج التنظيم الزمني للعبادات
ّ
ّ
ً
مدخال مهماً يف القسم الثاين من البحث لفهم املخيال الطرقي .وهو يف نظرنا
وهذا االنتظام الزمني سيمثل لنا
متاثل يف بنية الزمن الديني بني اإلسالم الطرقي واإلسالم الرسمي .وكالمها يعتمد الدورية الزمنية يف إطار
التصور الديني للزمن(.((1
 16املصدر نفسه ،ص .43
 17املصدر نفسه ،ص .50
..« 18ومن انتظم يف سلك الطريقة يف وقت ورد من هذه األوراد وجب عليه ذكره ولو كان آخر الوقت الرضوري له» .انظر :املصدر
نفسه ،ص .51

19 Mircea Eliade: Le Sacré et le profane, collection Folio. Essais; 82 ([Paris] : Gallimard, 2005), et Le Mythe de
l›éternel retour: Archétypes et répétition, collection Folio. Essais; 120, nouv. éd. rev. et augm ([Paris] : Gallimard, 1989).
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أذكارا يتلوها املريدون
التنظيم املكاين :تعترب الزاوية أطهر مكان إلقامة الذكر ،وقد ضبطت الطرق الصوفية
ً
عندما جيتمعون يف الزاوية .فيقول الشعراين« :وقد رتبت يف الزاوية أن يقولوا كل يوم قبل صالة الصبح أربعني
مرة [ .((2(»]....ومن الرشوط األخرى استقبال القبلة ،وهو أمر مهم يف الذكر «ويتأكد العمل عىل هذا الرشط،
صحة»( .((2ويشرتط يف املكان الذي
فقد كان األج ّلة من أصحاب الشيخ يؤكدون عىل العمل به حتى كأنّه رشط ّ
تذكر فيه الوظيفة – عند بعض الطرق  -أن يسع ستة أشخاص خالف الذاكر.
الهيئة والكيفية
تتميز به عن بقية التعبريات الدينية ،بد ًءا بتغيري الشكل ،ويف هذا
تفرتض الطريقة
ً
كليا للمريد بالتزامه بام ّ
تغيريا ّ

يقول الشعراين« :ومن شأنه إذا دخل يف عهد طريق القوم أن يغيرّ هيئة لباسه املخالف هليئة لباس الفقراء» .هذه
وأهم هذه الرشوط :
للدخول يف الطريق تصبح أكثر حتديدً ا وتقييدً ا يف مسألة الطقوس
العامة ّ
الرشوط ّ
ّ

احلد الرشعي يف ذلك للصالة [ ]....طهارة اخلبث من
الطهارة« :طهارة احلدث ّإما باملاء أو التيمم بموجب عىل ّ
رشعا»(.((2
احلد املحدد فيه يف الصالة [ ]....سرت العورة عىل ّ
اجلسد والثوب واملكان عىل ّ
احلد املحدود فيه يف الصالة ً
اهلدوء والصمت« :ألن من أدب أهل احلرضة الصمت عن عبارات اللسان فمن مل يصمت وقع يف
سوء األدب»(.((2
اخلشوع واخلضوع :فيجلس « لقراءة الورد بتأدب وخضوع [ ]....ومن الرشوط [الرشط الثالث عند التيجانية]
استحضار صورة الشيخ ريض اهلل عنه حال قراءة األوراد واالستمداد منه ،فقد ذكر يف اجلواهر أن من رشوط
الورد ملن قدر عليه استحضار صورة القدرة ،يعني سيدنا ريض اهلل عنه ،وأنّه جالس بني يديه».
ً
رشوطا يف اهليئة
وأما الكيفية فهي كذلك مشاهبة لكيفيات أداء الصلوات والعبادات املكتوبة ،فالذكر يفرض
وهي «اجللوس لقراءة الورد بتأدب وخضوع بأن يضع راحتيه عىل فخذيه ويغمض عينيه مطر ًقا برأسه وسط
حجره [ ]....وأحسن كيفيات اجللوس كهيئة الصالة أو الرتبيع أو اإلقعاد بمعنى اجللوس عىل العقبني»(.((2
فلام كان الورد هو أصل الطقوس يف الطريقةُ ،حققت له رشوط وكيفيات صارمة تشبه كيفيات الصالة ورشوطها
الرسمية .وأصحاب الطريقة يؤصلون هلذه اآلداب باألحاديث التي وردت يف آداب الصالة
باعتبارها أصل العبادات
ّ
املكتوبةً .
فمثال ترتيل الورد يقاس عىل ترتيل القرآن «فال يرسع يف قراءهتا وال يلحن فيها» .ويف البخاري عن قتادة:
(((2
«سئل أنس كيف كانت قراءة رسول اهلل (ص) قال كانت ور ًدا »  ،فيصبح األصل هو الورد والفرع هو القرآن.
ويتم التأصيل هلذه الطقوس عىل أهنا فريضة عىل املريد واملنتمي إىل الطريق دون سواه وذلك بقياسها بسلوك السلف.
يقول التيجاين« :قال سيدي املختار الكنتي [يف الكوكب الوقاد] ما نصه :حكم أوراد السلف حكم الفرائض بااللتزام
والعهود والنذر فيجب إعادهتا كالفريضة .قال تعاىل« :وأوفوا بعهد اهلل إذا عاهدتم [( »]....اآلية)(.((2

 20الشعراين ،األنوار القدسية.
 21التيجاين ،ص .41
 22املصدر نفسه ،ص (« .47الرشط) الثاين :طهارة اخلبث من اجلسد والثوب واملكان [ ]....وقال الرماح يف حتفة اإلخوان  :وللذكر
آداب البد من مالحظتها  :أن يكون عىل طهارة كاملة من حدث وخبث».
 23املصدر نفسه ،ص [« .41الرشط] الرابع  :عدم الكالم إال لعذر ويستثنى من ذلك إجابة الوالد والوالدة والزوجة لزوجها []...
وينبغي أن ال يتكلم إذا علم أن اإلشارة تغني عن الكالم فإن مل تغن فيأيت بالقليل [ ]....وإن زاد عن ذلك بطل ورده».
 24املصدر نفسه ،ص .41
 25املصدر نفسه ،ص  .43ويف مثال آخر يورد التيجاين حديث سرت العورة ليؤصل الرشط الثالث يف قراءة الورد وهو سرت العورة،
املصدر املذكور ،ص .47
 26املصدر نفسه ،ص .46
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فقه الطريقة وأحكامها
نعني بفقه الطريقة األحكام والقوانني التي يفرضها الشيخ عىل مريديه وال يلتزم هبا إال من كان يف الطريق .وهي
أحكام اخلاصة التي تنظم اجلامعة الطرقية ومتيزها عن غريها .وقد أطلقنا عليها اسم الفقه ألهنا – كام سنالحظ -
يتم صوغها وفرضها مثل املنظومة الفقهية الرسمية ،عىل رغم أن التنافر بني الفقيه (الرشيعة) والصوفية ميز
الرتاث اإلسالمي وما زالت تداعياته إىل اليوم( .((2ويمكن أن نتحدث عن ثالثة مستويات عىل األقل هلذه
األحكام ،منها ما يتصل باالنتامء ومنها ما يتصل باألصول ومنها ما يتصل بالعبادات.
الشيخ أصل االنتماء

أساسيا لالنتامء .نقل عن
األول يف الطرق الصوفية ،كان االعتقاد يف الشيخ مبدً أ
ملا كان الشيخ هو األصل ّ
ً
(((2
الشعراين قوله« :ويقبح عىل املريد أن ينتسب إىل مذهب أحد غري شيخه .بل يق ّلد شيخه فقط»  .ألن الشيخ
هو الذي يوصله إىل عامل احلقيقة ،وهذا املقام هو دائرة االعتقاد احلقيقية يف الطريق وال جيب عليه أن ينزل دوهنا:
«وإذا انحط الفقري عن درج احلقيقة إىل رخص الرشيعة فقد فسخ عهده مع اهلل تعاىل»(.((2

تنظم مبدأ االنتامء إليه .وهي أحكام ال تلزم إ ّ
خاصة به ّ
ال املنتمني إىل احلقل
يؤسس اإلسالم الطرقي أحكا ًما ّ
الطرقي .وعمود األحكام هو مفهوم الشيخ ،فعليه تدور بقية األحكام ،لذلك تضبط الطريقة وظيفة الشيخ
ورتبته ....وهنا يظهر مبدأ قياس عقدي بنيوي ومهم .وذلك بتأصيل مفهوم الشيخ عىل مفهوم النبي وتأسيس
عامة؛ «فكام أنّه مل يكن وجود العامل بني إهلني وال املكلف
املشيخة عىل النبوة  .وهذا معلوم يف السياق الصويف ّ
بني رسولني أو ال امرأة بني زوجني فكذلك املريد ال يكون بني شيخني»( .((3لذا أطنبت األدبيات الطرقية يف
التشديد عىل األحكام املتعلقّة بالشيوخ واعتربت االلتزام هبا أساس االنتامء( .((3ويمكن رصد األحكام املتعلقة
باالنتامء يف مستويني :أحكام االعتقاد وأحكام عدم االعتقاد:

االعتقاد يف الشيخ الواحد :قال البسطامي« :من مل يكن له أستاذ واحد فهو مرشك يف الطريق .واملرشك شيخه
كاملقدم.
الشيطان» .فال جيوز االعتقاد بأكثر من شيخ .واالعتقاد بالشيخ يستوجب طاعته وطاعة كل من ينوبه
ّ
املقدم يف الورد مهام أمركم بمعروف أو هناكم عن منكر أو سعى يف
يقول الشيخ التيجاين« :وعليكم بطاعة ّ
تتنزل كل
إصالح ذات بينكم» .وعىل املريد «أن حيب من حيب شيخه ويبغض من يبغض شيخه» .وهبذا ّ
(((3
األحكام املتعلقّة بالزيارة للشيخ والوليمة واالستشارة يف شؤون احلياة مهام تكن شخصية أو هامشية  .قال
 27ولعل التنافر يبلغ اليوم مداه يف ما نالحظه يف أول ما تقوم به احلركات اإلسالمية الس ّنية الراديكالية التي إذا تيرست هلا الغلبة تسعى
ً
وأيضا يف بعض املناطق يف
إىل هدم أرضحة األولياء الصاحلني ،بحجة البدعة واخلروج عن أحكام الرشيعة ،مثلام حدث يف ليبيا ومايل
تونس ومرص.
 28الشعراين ،ج  ،1ص .62
 ]....[ « 29وقد كان أبو يزيد البسطامي ريض اهلل عنه يقول  :من مل يكن له أستاذ واحد فهو مرشك يف الطريق واملرشك شيخه الشيطان».
انظر :املصدر نفسه ،ج  ،1ص .64
 30املصدر نفسه ،ج  ،1ص .64
 31يف الئحة آداب الطريقة القاسمية نجد أكثر من ستني بندا جلها مرتبطة بالشيخ .أما الطريقة املحمدية فيضبط شيخها عبد احلفيظ
تقريبا مرتبطة بالشيخ بشكل مبارش أو غري مبارش.
طبايب مئة ومخسني بندا كلها
ً
 32أثناء البحث امليداين عن الطريقة القاسمية ،ويف إطار احلوارات التي أجريتها مع جمموعة من النخبة املثقفة يف القرية والتي كانت
هلا توجهات فكرية ومرجعيات فلسفية وثقافية حداثية ،فجأة أصبحوا مريدين للشيخ أيب القاسم شيخ الطريقة القاسمية .أحدهم باع
مكتبته الثمينة التي حتتوي عيون املشاريع الفكرية العربية (حسني مروة واجلابري وأركون وعيل حرب ....إلخ) ألن الشيخ زار بيته وأشار
عليه ببيعها.
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الشيخ إسامعيل اهلاديف عن املريد إنه «يتبع ً
شيخا عار ًفا باملسالك يقيه يف طريقه املهالك يذكر اهلل إذا رآه ويوصله
إىل مواله»(.((3
أحكام عدم االعتقاد :وتبدأ بعدم االنتقاد ،ففي الرشط السادس عرش للطريقة التيجانية « أن ال ينتقد عىل الشيخ
ريض اهلل عنه يف مجيع أقواله وأفعاله وذلك ألن انتقاد املريد عىل شيخه جيلب له اهلالك ويرتتب عليه طرده من
أهل حزبه» .وكام رأينا ،ال جيوز للمريد أن يتصل بشيخ آخر غري شيخه .وهذا من الدواعي األساسية إلبطال
االنتامء واملخالفة للطريقة .وقد ّنبه عليها مجيع شيوخ الطريق ،فالشيخ التيجاين يمنع مريديه من زيارة أولياء
(((3
أهم املمنوعات يف أحكام االنتامء.
آخرين األحياء منهم وحتى األموات  .ويعترب االتصال بشيخ آخر من ّ
وعليها يبطل االنتامء ويسقط الرابط بني املريد وشيخه واجلامعة الطرقية وينعدم االعتقاد بالشيخ.
النبوة يف الدعاء إىل اهلل .وعىل هذا القياس تُبنى
ذلك ألن رتبة املشيخة هي أعىل رتبة يف طريق الصوفية ،وهي نيابة ّ
أحكام الطريقة .ويوجز الشعراين املسألة ً
عز ّ
وجل هناك
قائال« :إن العبد إذا دخل طريق القوم وتبحر فيه أعطاه اهلل ّ
(((3
حد سواء .فيستنبط الطريق واجبات ومكروهات»  .نالحظ
قوة االستنباط نظري األحكام اإلهلية الظاهرة عىل ّ
ّ
أن املصطلحات املعتمدة (استنباطات ،مكروهات ،واجبات وغريها) هي املصطلحـات الفقهية املعتمدة يف باب
الرشيعة .بل إن الشعراين يذهب إىل درجة قصوى يف تقديـم أحكام الشـيخ وأوامره عىل ما سواها من أحكام
ألنه «[ ]....من شأنه إذا وجهه شيخه يف حاجة ورأى الصـالة تقام يف مسجد يف الطريق فال يعرج عىل اجلامعة بل
قياسا عىل أمر الرسول جلامعة من أصحابه عندما
يميض يف حاجة شيخه ثم يصيل بعد ذلك يف الوقت [ »]....وذلك ً
(((3
ني أحد منكم العرص إ ّ
ال يف بني قريظة [ »]....فنرى أن أحكام الطريقة تتجاوز حتى
بعث هبم يف حاجة «اليص ّل ّ
مقدم عىل أمر الفقيه والطريقة مقدمـة عىل الرشيعة عند املنتسبني إليها.
فأمر الشيخ ّ
أحكام الصالة  -عامد الدينْ .
(((3
إهنا أحكام موازية ألحكام الدين الرسمي بناء عىل مستويات متعددة من القياس .
وسوسيولوجيا .ألنه
إن «تشديد» املتن الطرقي عىل أحكام االنتامء غايته تأسيس مفهوم الشيخ عقد ًيا ورمز ًيا
ً
النبوة .فتأسيس
بتأسيس عقيدة الشيخ لدى اجلامعة الطرقية تتولد منه كل األحكام األخرى وذلك ً
قياسا عىل ّ
عقيدة النبوة قىض بأن النبي جاء بأحكام مسنو ًدا بوحي وعىل املسلمني اتباعها .فرشعية االتباع وحجته مأتامها
االعتقاد بالنبي واإلذعان ألحكامه ،وعدم مفارقته إىل اتباع غريه .وقد تفنن العقل الطرقي يف ترسيخ مقوالت
تصب يف هذا اإلطار من قبيل «من ال شيخ له فشيخه الشيطان» و«من مات ومل يعرف شيخ زمانه مات ميتة
جاهلية» و«من ال شيخ له فهو لقيط»(.((3
واملتأمل يف أحكام االنتامء إىل الطريقة يف الرتاث الطرقي املغاريب بخاصة جيد أن كماّ كبيرً ا من هذا الرتاث هو
ودون حركاهتم وسكناهتم وكراماهتم بخطاب أديب اختلطت
تراث مناقبي تناول مناقب الشيوخ وأحكم طرقهم ّ
 33اهلاديف ،ص .39
 34التيجاين ،ص .23
 35املصدر نفسه ،ص .12
 36الشعراين  ،ج  ،2ص .88
 37يقول الشعراين« :إعلم رمحك اهلل أن حقيقة الصويف فقيه عمل بعلمه ال غري فأورثه اهلل تعاىل بعلمه االطالع عىل دقائق الرشيعة
وأرسارها حتى صار أحدهم جمتهدً ا يف الطريق واألرسار كام هو شأن األئمة املجتهدين يف الفروع الرشعية ولذلك رشعوا يف الطريق
واجبات وحمرمات ومندوبات ومكروهات» .انظر :أبو املواهب عبد الوهاب بن أمحد الشعراين ،اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر
(بريوت :دار صادر ،)2003 ،ج  ،2ص .341
 38حممد بن الطيب ،إسالم املتصوفة ،اإلسالم واحدً ا ومتعد ًدا (بريوت :دار الطليعة ورابطة العقالنيني العرب ،)2007 ،ص .133
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فيه األسطورة بالتاريخ ،والعنارص الدينية بالعنارص النفسية واالجتامعية واألنثروبولوجية التي يمكن أن تكون
ً
مدخال ممتازً ا لتاريخ الذهنيات يف املغرب العريب(.((3
مما سبق نالحظ أن النظامني احتدا يف أصل ثابت هو أصل االنتامء .فهو أصل معريف – أيديولوجي ومؤسسايت
(عليه تنبني مؤسسة الزاوية) وبمجرد االعرتاف به ً
شيخا بالسند واألتباع والكرامة ،تأسست معه باقي
األصول واألحكام .بل إن تسمية الطرق الصوفية بأسامء شيوخها تعترب من السامت املميزة لكثري من الطرق
الصوفية املغاربية(.((4

أحكام الطقوس الطرق ّية

فحددوا هلا أحكا ًما وضوابط
لقد عامل أهل الطريقة الطقوس
اخلاصة هبم معاملة العبادات املكتوبة يف الدينّ .
ّ
ألدائها عىل أحسن حال حتى تنال القبول .واعتمدوا املنطق نفسه املتخذ يف باب الرشيعة لبناء تلك األحكام،
العقدية ،ومن ثم تس ّنت هلم إحاطتها برصامة األداء
إذ بدأوا بتأصيل فضل تلك الطقوس ثم حددوا وظائفها
ّ
تعارضا بينها وبني املقوالت الفقهية الكربى وفّقوا بني احلكمني.
ً
واتّباع األحكام .واذا ما وجدوا

وأما من أخذ الورد
فضل الطقوس :صالة الفاتح يف الطريقة التيجانية تعدل ستة آالف ختمة من القرآنّ .
وداوم عليه إىل املامت فــ «دخل اجل ّنة بغري حساب وال عقاب هو ووالده وأزواجه وذريته إن سلم اجلميع من
االنتقاد»( ((4أي انتقاد الشيخ ،فال حصول للفضل إذا مل حيصل االعتقاد بالشيخ وفضله.
األول الذي عليه بنيت بقية األصول تيرس صوغ األحكام
األحكام اخلاصة والتفصيلية :ملّا تأسس األصل ّ
اخلاصة بالشخص عند التيجانية ثالثة ،والالزمة لألوراد سبعة .ومن مل يستكمل احلادي
التفصيلية ،فالرشوط
ّ
ً
رشطا التي أعدها عىل الرتتيب ليس من أهل الطريقة (التيجانية) أي ليس من أهلها الكاملني
والعرشين
الراسخني فيها  .ومرة أخرى نالحظ العبارة الفقهية املعتمدة .
يقدم ورد الصباح فليقدمه بعد العشاء
ومن هذه األحكام مسألة التقديم والـتأخري يف األوراد « .فمن أراد أن ّ
ألمهيته فهو الرشط العميل لالنتامء بعد
بساعة قدر ما يقرأ القارئ مخسة أحزاب» .وال جيوز ترك الورد مطلقًا
ّ
الرشط االعتقادي (وهو الشيخ) .لذلك إذا ما نسيه ،عليه القضاءّ .أما ذكر اجلمعة بعد العرص اهليللة «إذا فات
وأما املريض واحلائض والنفساء فهم خميرّ ون يف قراءة
وقته فال يقىض بخالف الورد والوظيفة فإنهّ ام يقضيان أبدً ا ّ
(((4
مدة احلائض» .
الورد وعدمها [ ]....ووجه تركه للحائض ما هو معلوم من إسقاط الصالة عنها ّ
هذه األمثلة املأخوذة من الطريقة التيجانية (وكل الطرق هلا املنطق نفسه يف أحكامها)( ((4تظهر القياس يف صوغ

 39يعترب لطفي عيسى من املتخصصني املميزين يف دراسة املناقب .انظر عىل سبيل املثال :لطفي عيسى« :مغرب املتصوفة ،االنعكاسات
السياسية واحلراك االجتامعي من القرن  10م إىل القرن 17م( »،أطروحة دكتوراه الدولة ،مركز النرش اجلامعي ،كلية العلوم اإلنسانية
واالجتامعية ،تونس)2005 ،؛ كتاب السري :مقاربات ملدونات املناقب والرتاجم واألخبار (تونس :دار املعرفة للنرش)2007 ،؛ مدخل
لدراسة مميزات الذهنية املغاربية خالل القرن السابع عرش (تونس :دار رساس ،)1994 ،وأخبار املناقب يف املعجزة والكرامة والتاريخ
(تونس :دار رساس.)1993 ،
 40يف املثال امليداين الذي اشتغلنا عليه ،وهو الطريقة القاسمية يف مدينة الرديف يف اجلنوب التونيس ،تسمت هذه الطريقة باسم الشيخ
تابعا للطريقة املدانية نسبة إىل
أيب القاسم الذي خلف الشيخ إسامعيل بعد وفاته عام  .1994وكانت تسمى الطريقة اإلسامعيلية وكان ً
منتميا إىل الطريقة العالوية نسبة إىل الشيخ أمحد العالوي املستغانمي .فكلام استقل الشيخ
شيخها حمد القصيبي املديوين الذي كان بدوره
ً
تسمت الطريقة الناشئة باسم الشيخ اجلديد.
بطريقة بالسند أو بوفاة الشيخ املريب ّ
 41التيجاين ،ص .70
 42املصدر نفسه ،ص .82
 43الحظنا هذا مع الطرق الثالث التي اشتغلنا عليها يف منطقة الرديف وهي اإلسامعيلية والقاسمية واملحمدية.
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األحكام التفصيلية عىل الرشيعة بالتأصيل عىل أصل وهو أقوال الشيخ .لذلك نجد املريد التيجاين صاحب
تعارضا مع األصول الكربى للرشيعة التجأ إىل
ً
الفتح الرباين يتتبع أقوال شيخه ويرشحها وإذا وجد فيها
التوفيق .وهذه سمة أخرى من سامت التفكري الفقهي الذي قيست عليه أحكام الطريق .
التوفيق في األحكام

تعرجات واختالفات يف اآلراء بني الطرق وداخل الطريقة
يبدو أن تراكم املامرسات الطقوسية والطرقية أفرز ّ
الواحدة ،فكان االحتكام دائماً إىل اخلطاب الطرقي األول ،أي خطاب الشيخ املؤسس ،وعندما تقادم عهده
أصبح موضع تأويل واختالف .وعندما يتعارض هذا النص مع املستجد من األمور يف تاريخ الزاوية أو مع
اخلطاب الديني الرسمي ،فإن اخلطاب الطرقي ينحو نحو التوفيق برضب من التأويل جيمع بني املتباعدات.

جيوز قراءة ذكر «جوهرة الكامل» بالتيمم« ،فوحده ال جيزي»  .وجيب معها الوضوء ،أنكر
فالشيخ التيجاين ال ّ
فضلها حتى عىل الصالة املكتوبة (الدين الرسمي) .يعلل مريده ذلك ً
قائال« :فيجاب
عليه خصومه ذلك ألنّه ّ
ّ
ولعل هلا
عنه أن اشرتاط الطهارة املائية هلا ال يقتيض تفضيلها عىل ما ذكره [اخلصم] بل هو من األمور التعبدية
رس ال حيصل إال بالوضوء»(.((4
ّ
ً
رشوطا أخرى اشرتطها الشيخ إلقامة الذكر كنرش إزار يف احللقة أو إجياد مكان يسع ستة أشخاص
و يربر املريد

ألنّه املكان الذي يسع الرسول واخللفاء األربعة ومعهم الشيخ( .((4كام أنّ اختالف حركات ذكر اهليللة بحسب
املناطق «ال يوجد من املعرفة واإلتقان إ ّ
وأما غريهم من أهل
ال يف أهل احلوارض كأهل فاس ومن يف معناهم ّ
الصحارى ومن يف معناهم من أهل البادية فتجنب العمل عىل تلك الطريقة أوىل يف حقهم بل احلق يف منع ذلك
إال عىل أهل احلوارض ،نعم دعوى تقديم الكيفية التي عليها أهل فاس [حيث عاش الشيخ التيجاين]»(.((4
تطور
إن عملية التوفيق والرتجيح الناشئة عن اختالف الرأي حول بعض املسائل يف اإلسالم الطرقي ناجتة من ّ
الطريقة يف سياقها التارخيي واملؤسسايت وورود وضعيات خمتلفة عن زمن اجليل املؤسس (الشيخ املؤسس).
فيأيت التوفيق بني اخلطاب الرسمي التأسييس للشيخ ومقتىض احلال أو مقتىض الرشيعة .وهذا العقل التوفيقي
من االسرتاتيجيات األصيلة للعقل الفقهي لتخطي صعوبات الراهن وإجراء اخلطاب ومتريره .والتوفيق
الذهنية التي تساعد عىل استمرار
يف األحكام وبني األصل الثابت واملستجد الطارئ كذلك من اإلجراءات
ّ
مرة
اخلطاب الديني ّ
عامة .وملا الحظنا وجود العقل التوفيقي نفسه يف اإلسالم الطرقي واإلسالم الرسمي ،نرى ّ
أخرى أنّ هذا اخلطاب ما كان له ليستمر يف الفضاء اإلسالمي لوال ارتكازه إىل النواة املعرفية الصلبة اإلسالمية
وبنية تفكريها ،وهي النواة الفقهية بعقلها القيايس وإمكاناهتا التوفيقية.

نخرج بعد هذا العرض السريع لبنية العقل الطرقي إلى النتائج التالية:

ما كان اإلسالم الطرقي ليضمن رشوط استمراره اإلبستيمولوجية يف الفضاء العريب اإلسالمي لوال حماكاته
الفقهية القائمة عىل القياس كأصل معريف جامع ومهيمن عىل اخلطاب اإلسالمي الرسمي .وعليه
للبنية العقلية
ّ
بد من أن يشرتك معه يف العمق البنيوي
فإن اجلزء [خطاب اجلامعة] كي يستمر داخل الكل (خطاب األمة) ال ّ
النظري .وال بأس يف أن خيتلف معه يف املضمون الظاهري .ويف حالة التعارض ي ّتم التوفيق .فالبد من القياس
النظرية لتأسيس الفروع (تأصيل الوالية عىل النبوة والذكر عىل الصالة ثم يسهل بعد تأسيس
عىل األصول
ّ
 44املصدر نفسه ،ص .14-13
 45املصدر نفسه ،ص .91
 46املصدر نفسه ،ص .86
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وأما التوفيق ففي الفروع كي ال يظهر
متطلبات الطقس الديني الطرقي من طهارة
وكيفية أداء وتوفيق)ّ .
ّ
االنزياح عن املرشك البنيوي.
انتهى اإلسالم الطرقي من حيث بدأ التصوف النظري .فهذا التصوف بدأ تأسيسه النظري بالرصاع املعريف
التارخيي مع الفكر الفقهي والعقل القيايس وانطلق نحو عقل عرفاين ال يقيس عىل أصل وإنام يالمس حقيقة
(((4
األصل .حينها كان تصو ًفا فرد ًيا وجتربة شخصية غاية يف الفرادة .ثم انتهى منذ القرن احلادي عرش للهجرة
ً
عندما استوى طريقة وجسماً
حمموال عىل أعناق مجاعات متيض به تشق تارخيها .فأسس لنفسه رشعة
اجتامعيا،
ً
وأصلها بحسب النموذج الفقهي يف القياس .ويف احلالة املغاربية اختط طريقه املخصوصة يف األسلمة،
وطقوسا ّ
ً
بل ويف نرش «انتشار اإلسالم الس ّني املالكي مغر ًبا وتوسيع قاعدة االعتامد عىل أحكامه بني غالبية سكان هذا
املجال»(.((4
ّ
معرفية مع اإلسالم الرسمي وتقييدً ا إبستيمولوجيا
تدشن بنية العقل الطرقي القائمة عىل األصل القيايس ،مصاحلة
ّ
للتصوف النظري املعارض و«املندفع» .وهذه املصاحلة املعرفية مع الفقهاء [العقل الفقهي] واكبتها مصاحلة
ّ
(((4
متيز بالتناغم الكبري
سياسية مع احلكم السيايس املسنود من الفقهاء  .ونموذجه يف ذلك الفضاء املغاريب الذي ّ
ّ
(((5
(((5
واملعرفية العميقة الزدهار
السياسية
الرشوط
إىل
نصل
الطرقي
للعقل
بفهمنا
ولعلنا
.
والفقيه
احلاكم
بني
ّ
التارخيية واالجتامعية.
الطريقة يف هذه املنطقة ،إضافة إىل الرشوط
ّ

بنية المخيال الطرقي

حددنا بنية العقل الطرقي،
هيدف بحثنا إىل احلفر يف القاع الرمزي الذي يستند إليه اخلطاب الطرقي .فبعد أن ّ
تصورات «أهل الطريقة للزمان واملكان ولألنا
نحاول أن ندرس بنية العامل الطرقي .ونعني بالعامل الطرقي
ّ
دينيا مواز ًيا خلطابات دينية أخرى .فهل أنّ التباينات
ولآلخر ،أي رؤيتهم للعامل .هذه الرؤية ما زالت تنتج خطا ًبا ً
الظاهرة يف مضمون اخلطاب الديني الطرقي وبقية اخلطابات الدينية تعني اختال ًفا يف بنية املخيال الذي يستند
إليه كل خطاب ،أم أنّنا أمام خميال إسالمي ذي بنية رمزية عميقة تعبرّ عن نفسها يف خطابات دينية خمتلفة...؟

أو ّ
اجلامعية يف ثقافة ما( .((5هذا
ال نقصد باملخيال خمزن الصور والرموز واألساطري التي ختتزهنا الذاكرة الفر ّدية أو
ّ
الرمزية توجه املواقف السلوكية لدى
ترسب يف الثقافة من متثالت للعامل .هذه الصور والنامذج
ّ
املخيال هو ما ّ
توجه اخلطاب وبالتايل توجه العقل .وهذا يعني أنّه ال يوجد تعارض بني املخيال
األفراد واجلامعات .فلنقل أنهّ ا ّ
ّ
التربم من الواقع والتعايل عليه ،ألن لرموز
البرشية« ،كام أنّ احلديث عن
والعقل يف الثقافة
ّ
املتخيل ال يعني البتة ّ
ّ
(((5
تأثريا بالغً ا يف الناس بسبب
مادية حتدث ً
املتخيل قدرة خارقة عىل التغلغل يف الواقع لدرجة تصبح فيه قوة ّ
سحرها وجاذبيتها»(.((5
 47ابن الطيب ،ص  95وما بعدها.
 48عيسى« ،مغرب املتصوفة »،ص .12
 49نليل سالمة العامري ،الوالية واملجتمع  :مسامهة يف التاريخ الديني واإلجتامعي إلفريقية يف العهد احلفيص (بريوت :دار الفارايب،
 ،)2006ص . 490
 50عيسى ،املصدر نفسه ،ص .506
 51املصدر نفسه ،ص .526

52 Malek Chebel, L’Imaginaire arabo-musulman, sociologie d’aujourd›hui (Paris: Presses universitaires de France,
1993), p. 329.
 53نحن نميل إىل استعامل مصطلح املخيال ( )L’imaginaireألن صيغة مفعال حتيل عىل اآللة وهنا نحن أمام آلة أو جهاز ينتج الصور

والرموز وهيضمها.
 54حممد نور الدين أفاية ،الغرب املتخيل :صور اآلخر يف الفكر العريب اإلسالمي الوسيط (بريوت :املركز الثقايف العريب ،)2001 ،ص .32
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وأما آلية
فأما آلة العقل فهي اخلطاب واللغةّ ،
هذا املخيال له بنيته وآليات اشتغاله كام للعقل آلية اشتغال يف املقابلّ .
مفتاحا مركز ًيا
املخيال فهي الصورة التي ختتفي وراء اخلطاب اللغوي ووراء بنية الوعي .ولقد مثّل مفهوم الصورة
ً
لفهم الثقافات عند األنثروبولوجيني( .((5وقد ّ
وظف جيلبري ديران ( )G. Durandهذا املفهوم ليصل إىل تفكيك
ّ
يتكون من صور ظاهرة نراها ونستعملها
البنى األنثروبولوجية
املتحكمة يف الثقافة عمو ًما ،وذهب إىل أنّ املخيال ّ
ونتمثلها يف سلوكنا (اللباس أو اهليئة )....وهي تعبرّ عن رموز نتفق يف معناها ونتداوهلا عىل ذلك املعنى .تلك
أصلية (( )Archetypesوهي نامذج رمزية ثابتة يف ثقافة ما يف مرحلة تارخيية ماً .
مثال
الرموز تنتظم يف نامذج
ّ
النموذج األصيل للمسلم هو صاحب حلية ويرتدي عاممة ،وصورة اهلنود احلمر هلا نامذج أصلية راسخة يف الثقافة
األمريكية) .ترتتب تلك النامذج األصلية ضمن نسق أسطوري يستجيب بدوره إىل خمططات ذهنية ثالثة هي خمطط
الصعود وخمطط النزول (أو العمق والكمون) واملخطط املوقّع (من اإليقاع) الدوري(.((5

ويرى ديران أنّ اإلنسان يتمثّل العامل بطريقتني :طريقة مبارشة تكون فيها العالمة حينها عالمة اعتباطية (مستوى
اللغة) ودورها إشاري يعبرّ عن العامل كام هو  .والطريقة الثانية تتمثّل فيها األشياء الغائبة من خالل استحضار
استعاريا فتحيل عىل واقع يصعب تقديمه(.((5
الصورة فيكون دور العالقة حينها
ّ
سنحاول بإجياز استخراج مالمح املخيال الذي يعبرّ عنه اخلطاب الطرقي ،ويمكن أن نقترص عىل ثالث نقاط
مهمة والفتة يف اخلطاب الطرقي .النقطة األوىل تتعلق بالنسق التصاعدي يف بنية اخلطاب اللغوي،
نراها ّ
والنقطة الثانية تتعلق بالنسق الدائري يف تنظيم الزمان واملكان ،والنقطة الثالثة متعلقة بالنسق الدوري يف
اخلطاب الطقويس.

رمز ّيات الصعود

إنّ التامثل الوظيفي بني الشيخ والنبي يف مستوى اخلطاب الديني ال يعني ً
متاثال يف النسق الرمزي املتحكم
بالصورتني وكيفية حضورمها يف املخيال العريب اإلسالمي .فالنبي مرتبط بالسامء ارتباط نزول من خالل رابط
الوحي املحمول بواسطة جربيل .هذا الفهم الديني جيعل االجتاه النوراين من األعىل إىل األسفل .وهنا حتتشد يف
النص الديني كل الصور الدالة عىل اجتاه النزول ،تظهر يف احلقل الداليل ملعنى النزول يف صورة الظالم والفراغ
املقدس باملدنس يف صورة النبي املرسل هي عالقة
واحلفر وكل النامذج األصلية الدالة عىل الدواخل .فعالقة ّ
إنزال واخرتاق تظهر من خالل االجتاه من األعىل إىل األسفل .هذ االجتاه نراه مقلو ًبا يف صورة الشيخ وعالقته
باملقدس .فلئن اشرتك مع النبي يف الصور ورمزيات النور والصعود والقيادة ،فإن االجتاه املتحكم يف النسق
ّ
الرمزي الذي يتخذه الشيخ يف الوعي الطرقي هو االجتاه من األسفل إىل األعىل ،يبدأ من حيث انتهى النبي
للعودة إىل األصل العلوي املتحكم يف اجتاهات الرموز منه وإليه.
هذا االنقالب الرمزي يف االجتاهات من املقدس وإليه يفسرّ اخلطاب الديني ّ
الظاهر واألصويل يف اإلسالم
بخاصة .هذا اإلسالم الذي يبني نظريته دائماً من داخل املنظومة اإليامنية يمثل
الصويف عمو ًما واإلسالم الطرقي
ّ

 55مريسيا إلياد ،صور ورموز ،ترمجة حسيب كاسوحة (دمشق :منشورات وزارة الثقافة السورية.)1998 ،

56 Gilbert Durand, Les Structures Anthropologiques de l’imaginaire, Psycho Sup, 11ème éd. (Paris: Dunod, 1993), p.
438.

عرضنا هذا املفهوم وحاولنا تطبيقه عىل صورة القيامة يف الثقافة العربية اإلسالمية  ،انظر :حسن مرزوقي« ،صورة القيامة يف التفسري:
أنموذجا( »،دراسة أعدت لنيل شهادة الدراسات املعمقة ،كلية األداب منوبة) ،الباب الثالث.
الطربي والرازي
ً
 57حممد نور الدين أفاية« ،الرموز واملتخيل :نموذج جيلبري ديران »،الفكر العريب املعارص ،العددان ( 53-52أيار/مايو – حزيران/
يونيو  ،)1988ص .100
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الدائرة العليا أو األرقى يف املنظومة اإليامنية وهي دائرة اإلحسان .ومرحلة اإلحسان هي التي تبدأ حيث ينتهي
االيامن ليدخل يف مراقي احلقيقة واإلحسان( .((5ومدار التحكم والقيادة يف هذا املجال للويل أو الشيخ .مثلام أن
مدار اإلسالم [الرشيعة] استأثر هبا الفقيه ودائرة اإليامن والعقيدة استأثر هبا املتكلم واستأثر الصويف باإلحسان
وجمال العرفان« .ألنّه من كشف له الغطاء عن هذا النوع من العلم فإنّام يفتح له يف الغيب  -األعىل ،حتى الحظ
قوم ثم ّ
عوذ .فتمت والية اهلل له وصلح
هذب ثم أ ّدب ثم نقى ثم ّ
طيب ثم ّ
وسع ثم ّ
ملك امل ْلك بعد أن ّ
طهر ثم ّ
يف املجلس األعىل من جمالس األولياء بني يديه»(.((5
يبدو اجتاه الصعود يف هذا التحديد للويل (الشيخ) يف ثالثة مستويات خطابية:

 -الداللة اللغوية املبارشة لكلمة «األعىل».

 -بنية اخلطاب القائم عىل التصاعد يف داللة األفعال املسطرة وإيقاعها التصاعدي.

 بنية الصورة املتدرجة يف النظافة والطهارة ،فنحن أمام أداة أو آلة تبدأ بالتقويم والتنظيف والتطهري والتطييب(عوذ بالتعاويذ) لينتهي بني يدي ملك امل ْلك.....
واحلامية ّ
ويمكن فهم رمزية الصعود من بنية التقابل التالية:

يعرف اجلرجاين النبي بأنه «من أوحي إليه بملك أو ُأهلم يف قلبه أو نبه بالرؤيا
التقابل األول بني الويل والنبيّ :
الصاحلة .فالرسول أفضل بالوحي اخلاص الذي فوق وحي النبوة ّ
خاصة
ألن الرسول هو من أوحى إليه جربيل ّ
بتنزيل الكتاب من اهلل»( ((6فنالحظ رمزية االجتاه من األعىل إىل األسفل من خالل الدالالت املبارشة (تنزيل،
بعثه ،تبليغ) أو غري املبارشة (وحي ،جربيل).

يعرف الوالية بـ «العارف باهلل وصفاته بحسب ما يمكن املواظب عىل الطاعات املجتنب عن املعايص
يف حني ّ
املعرض عن االهنامك يف اللذات والشهوات« .والوالية» من الويل وهو القرب فهي قرابة حكيمة حاصلة
بالضد ،فاالهنامك
من العتق أو من املواالة»( .((6ويبدو االجتاه املعاكس الجتاه النبي ّأو ًال من خالل التعريف
ّ
وثانيا من خالل التعريف اإلحيائي بواسطة
واالنغامس حييالن عىل االجتاه السفيل .وعكسه الصعود واخلروجً .
باملقدس .فهذه التعريفات حتيل عىل هذين النسقني الرمزيني املتقابلني يف االجتاه واملتفقني
كلمة «القرب» املرتبطة ّ
يف املضمون الرمزي (الطهارة ،الصفاء ،النور).
خصوصا .يقول
التقابل الثاين بني عاملني :وهذا شائع يف اخلطاب الديني عمو ًما واخلطاب الصويف الطرقي
ً
الشيخ املرصفي« :ال يفتح عىل املريد بيشء من املواهب وهو يستحرض يف ذهنه شي ًئا من الكون .إذ الفتح ال
يكون إال ملن شهد احلق تعاىل بقلبه وغاب عماّ سواه»( .((6هذه املقابلة ت ّتم بني مستويني :األسفل واألعىلّ .أما

 58جاء يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم «[ ]....فقال :يا حممد أخربين عن اإلسالم؟ ،قال :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل
وأن حممدً ا رسول اهلل ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصوم رمضان ،وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال .قال :صدقت ،فعجبنا له يسأله
ويصدقه!فقال :فأخربين عن اإليامن؟ ،قال :أن تؤمن باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر خريه ورشه .قال:
صدقت..قال :فأخربين عن اإلحسان؟ ،قال :أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك [( »]....احلديث) وهو يعترب من األدلة
املؤسسة للخطاب الطرقي.
ِّ
 59حممد بن عيل احلكيم الرتمذي ،كتاب ختم األولياء (بريوت :دار الكتب العلمية ،)1999 ،ص  ،22األفعال نفسها يكررها
الرتمذي ص  25ثم يقول« :فتمت والية اهلل له هبذه اخلصال العرش فنقل مرتبته إىل مالك امللك فرتب له بني يديه وصار يناجيه كفاحا».
 60عيل بن حممد اجلرجاين ،التعريفات (بريوت :دار الكتاب اللبناين؛ دار الكتاب املرصي ،)1991 ،ص .249
 61املصدر نفسه ،ص .266
 62الشعراين ،ج  ،1ص .86
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األسفل فتتصل به رمزيات الظالم واحلفرة وكل ما يسميه ديران النسق األسطوري اللييل .والنسق األعىل تتع ّلق
يسميه ديران النسق النهاري.
به رمزيات النور والسيف والقيادة وكل ما
ّ
رمزية المركز

بد من أن ننطلق من
املقدس ال ّ
تُعترب رمزيات الصعود سمة أنثروبولوجية قارة يف اخلطاب الديني .ففي عامل ّ
مركزا
مقدس كالزاوية باعتبارها
شخصا
مركز وقطب يكون ّإما
وإما من مكان ّ
ً
ً
كاريزماتيا كشيخ يف الطريقةّ ،
ً
مكان ًّيا تتكثّف فيه داللة القداسة وسط حميط مدنّس .يقول املرصفي« :من جلس بني فقراء الزاوية والتفت
إىل معلوم دنيوي وقف عن السري وأفسد ضعفاء فقراء الزاوية وكان عليه وزر ذلك فيجب عليه اخلروج من
الزاوية»( .((6ويقول الشعراين« :إنام جعلت الزاوية للعبادة وكف البرص عن رؤية الشهوات ،فمن جلس عىل
باب الزاوية فال فرق بينه وبني اجلالس يف السوق»( .((6فهذا املكان غاية يف القداسة تقابله أمكنة مدنسة [السوق]
تنتمي إىل الزمن اليومي الذي ال حيمل أي داللة مقدسة .وباب الزاوية يفصل بني فضاءين وجوديني :فضاء
أصيل وحقيقي وفضاء مزيف.
أما املركز الزمني أو نقطة التمركز الزمني يف البنية الزمنية للطريقة ،فيتمثل يف حلظة الذكر .فهي حلظة غري تارخيية،
بشدة وعزم ،طويت له
ربه ّ
تتميز بامتالء رمزي الرتباطها بداللة ّ
املقدس «فإذا ذكر املريد ّ
أي غري فيزيائية ،وإنّام ّ
(((6
والزمنية (حلظة
مقامات الطريق برسعة من غري بطء»  .هذه املركزية الكاريزماتية (الشيخ) واملكانية (الزاوية)
ّ
الذكر) هي مركز رمزيات الصعود التي تنظم بنية املخيال الطرقي.

رمزية الصعود املنطلقة من مركز رمزية قديمة يف األديان تعود إىل أعامق التاريخ .كام أنهّ ا منترشة يف كل الثقافات.
يقول مرييسا إلياد« :بوسعنا أن نذهب إىل أبعد من ذلك فنقول  :باإلمكان أن نربهن أنّ رمزية املحور الكوين
كانت معروفة يف ما مىض عند أبناء الثقافات املوغلة يف القدم .وتأيت يف طليعتهم الشعوب القديمة القاطنة يف
القطب الشاميل ويف أمريكا اللاّ تينية»( .((6ويذكر إلياد وضعيات مشاهبة ملا نالحظه يف العامل الطرقي ،ولكن يف
قوته من اعتامده األنساق
ثقافات أخرى بعيدة عنها يف الزمان واملكان ،ما يثبت أنّ املخيال الطرقي يكتسب ّ
الرمزية الصلبة يف الثقافة اإلنسانية .ألن رمزية املركز متثل مسألة بنيوية يف ثقافة اإلنسان .كام أن مسألة املركز
أساسية يف الرتاث الديني واألسطوري(.((6
املقدس متثل فكرة
ّ
ّ

ّ
رمزية الصعود ورمزية املركز يف اخلطاب الذي تؤسسه من ناحية ،ويف تنظيمها الفضاء من
ولعل اعتامد الطريقة ّ
ً
مستقال ،ولكن يستند يف بناه العميقة إىل البنى الصلبة يف املخيال الديني .لذلك
دينيا
ناحية أخرى ،جيعلها
ً
تعبريا ً
أول ما تطالعنا رمزيات املركز يف التسميات التي تطلق عىل الشيخ من قبيل «القطب» فهو املركز الذي تدور
وأما زاوية الشيخ فهي بدورها ختضع ملفهوم
عليه األشياء ،والقطب هو الشيخ الذي يدور حوله عامل الطريقةّ .
املقدس عند املعتقدين يف قداسة املكان وكثافته الداللية والرمزية .فخلوة
املركزية ومرتبطة بأشكال توسيع دوائر ّ
ّ
تلح آداب الزوايا عىل عدم دخول خلوة الشيخ من دون إذن .ثم يصبح
الشيخ متثل بالنسبة إىل املريد
ً
مركزا .لذا ّ
بيت اللقاء (وهو البيت الذي تقام فيه الطقوس من ذكر وحرضة صوفية) الدائرة من الثانية يف التقديس .وبعد
63
64
65
66

املصدر نفسه ،ج  ،1ص .82
املصدر نفسه ،ج  ،1ص .84
املصدر نفسه ،ج  ،1ص .88
إلياد ،ص  60وما بعدها.

67 Mircea Eliade, Traité d’histoire des religions, préface de Georges Dumézil, payothèque (Paris: Payot, 1974), p. 145.

المحور :تغيّر أنماط التديُّن في الوطن العربي
اإلسالم الطرقي ومستويات التأصيل

ً
وصوال إىل املدينة التي تقع فيها الزاوية .لذلك الحظنا أن زوار الشيخ أيب القاسم البلخريي شيخ
ذلك الزاوية،
الطريقة القاسمية يف الرديف خيلعون نعاهلم يف شوارع املدينة ويمشون حفاة باعتبارها مدينة الشيخ ،ثم يأخذون
حفنة تراب وماء من الزاوية عندما يعودون إىل مدهنم.

ويمد بمركزيته
رمزية املركز مرتبطة بالشيخ وحضوره يف الزمان واملكان ،ألن حضوره يمثّل غياب مجيع احلضور
ّ
املقدسة املتعالية .هذه الداللة تستدعي داللة الصفاء ّ
ألن املكان املحيط
احللقة أو الزاوية أو احليز الزمني بداللته ّ
باملركز مكان طاهر والزمان زمان أصيل صاف .لذلك فإنّ حلظة الذكر متعالية عىل الزمان ،إهنا حلظة الوجود
ّ
ولعل التسميات املكانية يف الزاوية توحي برمزيات
احلقيقي واألصيل ألهنا مرتبطة باملقدس وحضوره يف املكان.
حضور املقدس يف الفضاء كبيت اللقاء أو احلرضة (اإلهلية).
والقوة الرمزية لداللة املركز يف عامل الطريقة تتمثّل يف كونه نقطة االنطالق والصعود نحو األعىل والتعايل عن
الفضاء املدنّس .يقول الشعراين« :فاعلم أنّه ال ينبغي للمريد قطع جملس الذكر قبل أن حتصل له الغيبة عن
الكون ألنّ من قطعه قبل هذه الغيبة فكأنّه مل يذكر اهلل شي ًئا من حيث الثمرة التي هي الرقي ((6(»....ولتطهري
املقدس يف املكان املدنّس ليدشن حلظة جديدة حقيقية،
ننزل فيه املقدس .وحيرض ّ
املكان املدنس ال بد من أن ّ
فيستدعي املريد شيخه وإخوته ليقيموا حلقة ذكر يف بيته لتدشني ذلك الفعل االجتامعي (زواج ،بناء بيت،
املقدس .بعبارة أخرى تنزيل
ختان ،نجاح )....أو ملباركة املكان وتطهريه وربط السياق التارخيي بالسياق ّ
املقدس يف التاريخ عىل حد عبارة حممد أركون.
ّ
يتزوج وال يفعل ً
املهمة إال بإذنه
لعل من اآلداب ّ
امللحة يف الطريقة «أن ال يسافر [املريد] وال ّ
و ّ
فعال من األمور ّ
[أي الشيخ] ومنها أن ال يميش أمامه وال يساويه إال يف ظالم فيتقدم عليه ليحفظه من الطوارق»(.((6

وهكذا ،فإذا ما سامهت رمزية الصعود يف حتقيق انتظام رمزي بني األرض والسامء يف متثّل العامل يف احلقل
املقدس وأزمنته وإقصاء فضاءات
الطرقي ،فإن رمزية املركز حتقق االنتظام الرمزي للعامل األريض لتحديد أمكنة ّ
املقدس يف التاريخ بزحزحة ذلك املركز من إطار اخلطاب الديني النظري الفكري
املدنس وأوقاته .فتقحم الزمن ّ
إىل اإلطار السلوكي اليومي (آداب الزاوية ،آداب جملس الذكر ووقت الذكر .)....هذه الدائرية يف النظرة إىل
كليا  -عن الطقوس التي
الطرقية املختلفة -
الزمان واملكان ترتسخ بنسق دوري ،تعمقه الطقوس
جزئيا أو ً
ً
ّ
يفرضها الدين الرسمي.
النسق الدوري

ً
مستقال عن اخلطاب الطقويس
طقوسيا مواز ًيا أو
رأينا أن اخلطاب الطقويس اخلاص بأهل الطريق يمثل خطا ًبا
ً
األول من الدراسة كيفية اشتغال العقل الطرقي وتنظيمه لتلك الشعائر .ويف هذا
الرسمي .والحظنا يف القسم ّ
كيفية اشتغال
القسم نتجاوز البعد الفقهي الديني يف التأصيل لننظر يف بنية التأصيل الرمزي ومنطقه .أي نبني ّ
املخيال الطرقي إلنتاج خطاب طقويس يلقى ً
«فقها»  .ألننا نعتقد أن املعقولية الفقهية املمثّلة يف
قبوال ويؤسس ً
عامة واإلسالمي
العقل القيايس ال ّ
بد هلا من بنية رمزية تسندها ،تلك البنية حتتكم يف هيكلتها إىل املخيال الديني ّ
دوريا .أي ضبط مواقيت حمد ّدة تشّ د أطراف الزمن
الرمزية انتظام الطقوس
خاصة .ومن مالمح هذه البنية
ًّ
ّ
الديني لدى املريد فيدور زمنه عىل إيقاع تلك املواقيت .وتتوزع هذه الدورية كاآليت:
 68الشعراين ،ج  ،1ص .87
 69التيجاين ،ص .31
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 -دورية يومية كاألوراد التي ذكرنا وقتها يف الطريقة التيجانية.

القاسمية العامرة [ذكر يشبه
دورية أسبوعية عند الطريقة التيجانية إلقامة هيللة اجلمعة ،ونجد عند الطريقة
ّ
ّ
(((7
اهليللة] ليلة اجلمعة وليلة االثنني .
ليحج
دورية
سنوية ،فنجد عند الطريقة القاسمية طر ًقا أخرى عديدة .فمناسبة املولد النبوي مناسبة
دوريةّ
ّ
ّ
املريدون إىل شيخهم.
الرسمية (الصالة املكتوبة ،اجلمعة ،األعياد
دورية الطقوس
الدورية
هذه
الطقوسية يف احلقل الطرقي هي نفسها ّ
ّ
ّ
ّ
الرسمية .)....فيصبح النسق الطقويس الدوري يف اخلطاب الطرقي وسيلة مهمة من وسائل التأصيل الرمزي
ّ
لإلسالم الطرقي حينام يامثل يف بنيته الرمزية البنى الصلبة يف املخيال الديني [األعياد الرسمية األسبوعية
دوريا.
أمهية ّ
ألي طقس ديني إذا مل يكن ّ
والسنوية] .فال ّ

التميز عىل الداللة الدينية
طرقية ،أي
دينية
ّ
ّ
ّ
وأما مضمون الطقس الدوري ،فوظيفته ملء زمن املريد بداللة ّ
العامة للزمن الديني .وذلك بإضافة مفهوم الشيخ باعتباره مصلح الزمن وخمرجه من الفوىض والضياع وضابط
ّ
يتم استحضار الشيخ كام رأينا .وتبدو
حركته .لذلك يشرتط يف حلظات الذكر املتعالية عن الزمن التارخيي أن ّ
الدورية لطريقة أداء الذكر .فالشيخ يقيم األذكار عىل نحو تكراري (تكرار االستغفار
الدورية كذلك يف احلركة
ّ
ّ
ً
الدورية مع الدائرية يف بنية الذكر عىل األقل يف:
تلتقي
وهنا
.)....
مثال
مرة
مائة
ّ
حلقة الذكر التي يفرتض فيها شكل الدائرة يف كثري من الطرق وأحيانًا نصف الدائرة .والشيخ يقف يف وسط
القاسمية .
احللقة .وتبدو الدورية والدائرية يف حلقة األذكار اجلامعية كاهليللة عند التيجانية أو العامرة عند
ّ
فالعامرة ً
مثال ت ّتم بقيام املريدين يقودهم الشيخ وهم متجهون إليه أحيانًا ،هو يف الوسط إذا كان املقام يسمح
(العدد صغري) ويف أغلب األوقات يكون يف املقدمة ملتف ًتا إليهم (عكس اجتاه اإلمام يف الصالة) .ثم يبدأ توجيه
ويتدرج يف رسعة الصوت وقوته إىل أن يصل إىل أقصاه ،لذلك يبتدئ الصوت
حركة األجساد انحنا ًء وقيا ًما.
ّ
بال إله إ ّ
ال اهلل وينتهي يف آخر العامرة بصوت واحد آه آه آه  ...وهبذا جتسد حلقة الذكر االلتزام اجلامعي بالنسق
الدائري والدوري صوتًا وحركة.

وسيلة الذكر «السبحة»( ،((7وشكلها دائري ً
أيضا وحركة حباهتا تتعاقب دور ًيا .وتبدأ بذلك املسجد (حبة يف
العد يف الذكر وينتهي به ،وبعد كل  33حبة هناك قبة صغرية
السبحة عىل شكل مسجد) الذي يمثل منطلق ّ
تُشعر الذاكر بأنّه وصل إىل ثلث األداء .وعندما ي ّتم دورته عىل مجيع احلبات بذكر االستغفار يبدأ دورة جديدة
من الذكر بعبارة التوحيد أو عبارة الصالة عىل الرسول بحسب ما يشرتطه الشيخ .فتستمر حركة الذكر هبذه
حبات السبحة ودائماً ت ّتم العودة إىل األصل ،إىل املنطلق ،بشكل دوري يف كل «سبحة» مؤ ّداة .وتعبرّ
الدورية يف ّ
السبحة عن التجسيد الفردي للنسقني الدوري والدائري.
وهكذا يتم تشبيه بنية احللقة (الذكر اجلامعي) ببنية السبحة (الذكر الفردي) .وإذا ما كان الشيخ حيرض يف الذكر
اجلامعي بجسده وروحه يف احللقة ،فإنه يف الذكر الفردي يستحرض املريد .كام أنّ املسجد املصغر يف السبحة،
متمي ًزا عن بقية املريدين ،يبدأ منه الصوت
متمي ًزا عنها ،يامثل انتصاب الشيخ ّ
بانتصابه أعىل من بقية احلبات ّ

« 70العامرة» أو الذكر اجلامعي الذي تقيمه الطريقة القاسمية أصبح جز ًءا من حياة املدينة ألن أصوات الذكر تنترش يف حميط الزاوية ويف
سامعا دور ًيا.
أرجاء املدينة وتسمعه الكثري من األحياء ً
أيضا ،فيشرتط الشيخ عىل مريده سبحتني :ال إله إال اهلل وسبحة استغفار ً
 71السبحة هي وسيلة الذكر ،ولكن ُيقصد هبا عدد املرات ً
مثال
واملقصود بالسبحة مئة حبة أي مئة مرة .وكل دورة هي تكرار الذكر مئة مرة .وهي حتمل داللة الدوارن يف الفعل.
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دورية فيها اتباع لصوته .فتتقاطع دائرية املكان مع دورية احلركة داخل العامل الرمزي الطرقي.
ويعود إليه يف حركة ّ
يميز املخيال الديني عمو ًما فنقف بذلك عىل وجه آخر من وجوه التأصيل للخطاب الطرقي هذه
وهو تقاطع ّ
خاصة ،كاريزيامت ،فضاءات،
املرة عىل قاعدة التأصيل الرمزي ملخيال طرقي يستقل يف شكل تعبريه (طقوس ّ
والدورية والدائرية.)....
حكايات )....لك ّنه يتفق يف عمقه مع املخيال الديني (رمزيات املركز،
ّ
نصل بعد هذا التشخيص الرسيع ملالمح املخيال الطرقي إىل القول إنّ اخلطاب الطرقي احرتم البنى الكربى
للمخيال الديني وراح ي ّنوع خطابه الطقويس معبرّ ً ا عن تلك البنى بشكل آخر ورمزيات أخرى خاصة به،
ولك ّنها يف داللتها العميقة تتفق مع عمق الرؤية الدينية .فيحرتم قاعدهتا الرمزية مثلام احرتم القاعدة الصلبة
للعقل الديني الفقهي ،وهي أرضية القياس .هذان الرشطان ال جييبان إجابة مقنعة عن سؤال التأصيل
استمر هذا اخلطاب يف مناطق دون أخرى (املغرب اإلسالمي ً
مثال)
ومستوياته ،ألن االعرتاض املهم هو ملاذا
ّ
بد من البحث يف
عىل رغم توافر الرشوط الفكرية والرشوط
الرمزية يف مجيع مناطق العامل اإلسالمي .وهنا ال ّ
ّ
الرشوط السوسيولوجية التي تربر استمرار اخلطاب ،أي التحول من الدراسة التزامنية للخطاب الطرقي إىل
الدراسة التارخيية لفهم املكونات االجتامعية هلذا اخلطاب .وبالتايل سننتقل من دراسة اخلطاب ثم العامل الطرقي
إىل دراسة احلقل االجتامعي الطرقي.

المجتمع الطرقي
حاول دارسو األديان تطبيق املنهج البنيوي الذي أثبت كفاءة هائلة يف فهم اللغة واألسطورة واألدب .وملّا
رمزيا مثله مثل اللغة واألسطورة ،ومؤسسة اجتامعية مثل مجيع املؤسسات األخرى ،كان
إنتاجا
كان الدين ً
ًّ
ثقافيا يتأسس عىل جمموعة
الدرس البنيوي ممكن اإلجراء عىل األديان .واعترب النموذج البنيوي الدين نظا ًما ً
من العالقات تربط بني عنارصه .وليست العنارص هي التي تعطي للنظام قيمته وإنام العالقات بني عنارصه هي
منشأ النظام .ففي املرحلة األوىل جيب تفكيك تلك العالقات لفهم أبعاد هذا النظام يف بنيته الداخلية ،وهذه هي
مرحلة الدرس التزامني ( )Synchroniqueالتي تعقبها مرحلة الدرس التارخيي ( ،)Diachroniqueأي
دراسة ذلك النظام يف سياقه التارخيي.

قمنا يف هذه الدراسة بتفكيك النظام الفكري والبنية الرمزية املكونّة للخطاب الطرقي ،واآلن نحاول ،بإجياز،
أصل اخلطاب الطرقي نفسه
البحث يف الرشوط االجتامعية التي سامهت يف استمرار هذا اخلطاب  .فإذا ما ّ
اجتامعيا؟
أصل نفسه
رمزيا فكيف ّ
فكريا وباملخيال الدوري ًّ
بالقياس ًّ
ً

تأمل ثالثة مستويات من التأسيس االجتامعي مرتبطة بكيفية اشتغال اجلسم
نجيب عن هذا السؤال من خالل ّ
الطرقي داخل املجتمع ،ويمكن أن نوجز تلك املستويات يف املفاهيم الثالثة التالية :املوقع واالنتظام والرصاع،
وهي مفاهيم االنتظام لكل جسم اجتامعي.
الموقع

عامة،
بخاصة وتاريخ
يتحدث فيها شيوخ الطرق عن تاريخ الطريقة
عندما نتأمل النصوص التي
ّ
ّ
التصوف ّ
ّ
تارخيية هلذا اجلسم االجتامعي،
املتعمد عىل إظهار املوقع اهلاميش وعىل تأكيد أنهّ ا ميزة
نالحظ هذا اإلرصار
ّ
ّ
ويمكن من خالل تعريفهم ألنفسهم أن نستخرج ثالثة إمكانات للتأصيل التارخيي هي :
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اإلسناد

ُوصل ك ّلها باحلسن ثم بأبيه عيل بن أيب طالب
املالحظ يف سلسلة اإلسناد الطرقي التي تؤصل للشيخ ،أنهّ ا ت َ
ً
وصوال إىل الرسول(.((7
هذا التأصيل التارخيي لشيوخ الطرق واألولياء وظيفته الدينية استمداد القداسة من أصل القداسة األوىل وهو
تارخييا صوت املعارضة والفقراء والزهاد يف
سياسية؛ فقد مثّل عيل
الرسول .ولكن هلذا السند كذلك داللة تارخيية
ً
ّ
املخيال العريب اإلسالمي .ومن عيل خرج فرعان معارضان للنظام الرسمي :فرع «ثوري» صدامي مثّله احلسني
الذي استحوذ اخلط الشيعي فيه عىل كل رمزياته ،فكثف الشيعة يف تارخيهم الطويل رمزيات احلسني وال يزالون
ّ
وخط «مهادن» مثّله رمز احلسن وموقفه السيايس التارخيي من
يوظفوهنا يف حاالت احلرب والسلم إىل اليوم.
املد الصويف ليؤصل به لنفسه ،فنجد أسانيد الطرق توصل يف ج ّلها باحلسن دون
الدولة األموية .هذا اخلط استثمره ّ
احلسني ،أو أن الشيوخ ُينسبون إىل احلسن ،إما من ناحية األب وإما من ناحية األم؛ فالشيخ عبد القادر اجليالين يعود
يف نسبه إىل احلسن بن عيل بن أيب طالب( ،((7كام أن شيخ التيجانية يعود نسبه إىل احلسن(.((7

يمكن أن نستخلص من فكرة السند والنسب «الحسني» الع َلوي ما يلي:

إحالة السند عىل مسألة النسب العائيل والقبيل ،إذ يمثل النسب ً
اجتامعيا بنيو ًيا يف التأسيس للفرد واجلامعة
أصال
ً
موقعا يستمد من امتدادها التارخيي .وبحسب ذلك االمتداد يف التاريخ واالتصال
يف املجتمع العريب ،فتكتسب ً
باملقدس واألسطوري املؤسس ،يكون االمتداد يف املستقبل .لذا فإن االتصال باحلسن ّإما إسنا ًدا للطريقة
ّ
املقدس
وسلسلة أوليائها وإما بانتساب الشيخ دمو ًيا إىل احلسن ،هو اتصال بمركز القداسة.
ويتحول هذا النسب ّ
ّ
سيان ،إذ يشرتكان يف
علمية
حجية
إىل
ودينية .واألمر عند الشيعة (يف رمز احلسني) واملتصوفة (يف رمز احلسن) ّ
ّ
ّ
ّ
التأصيل التارخيي هليئاهتم االجتامعية باالنتساب إىل الرسول ويف التأصيل ملصادرهم املعرفية باعتبارها معارف
الدنية وخفية يتوارثها األئمة أو األولياء(.((7
ّ

يمثّل احلسن اخلط السلمي املهادن يف تاريخ املعارضة للسلطة األموية .وبسبب موقعه السيايس التارخيي ومبايعته
رمزا للمهادنة وعدم املواجهة ،عىل عكس أخيه احلسني .هذه الصورة األسطورية
معاوية ،أضحى احلسن ً
شخصية احلسن يف املخيال اإلسالمي [خاصة الشيعي] تتناسب
( )Portrait mythiqueالتي استقرت عليها
ّ
مع خط االنزواء وعدم املشاركة يف احلراك السيايس واالستقالة السياسية املعلنة يف اخلطاب الصويف الطرقي .وإذا
عقديا أجروه يف التاريخ ،فإن اإلسالم الطرقي أجرى
سياسيا
ما استقل الشيعة برمزية احلسني وصنعوا منها خطا ًبا
ًّ
ًّ
ً
وصلحا ،من الدولة
ونضاال ،وصنع منه أتباع احلسن مهادنة
نموذج احلسن .وصنع أتباع احلسني من التاريخ ثورة
ً
العربية اإلسالمية إىل االستعامر إىل الدولة الوطنية احلديثة ،فهادنت الطرق الصوفية األنظمة احلاكمة .وكانت واعية
ّ
(((7
ونادرا ما ثارت عليها ،بل سامهت يف دخول
بتفاوت ميزان القوى بينها وبني املركزيات السياسية احلاكمة ،
ً
املستعمر يف بعض البالد وباركت االستبداد (االنقالب يف السودان يف عهد جعفر النمريي).
 72عبد القادر اجليالين ،الفتح الرباين والفيض الرمحاين (بريوت :املكتبة الشعبية ،)1988 ،ص .3
 73ويف كتاب فتوح الغيب لسيدي عبد القادر اجليالين يذكر املحقق أن نسب أبيه يرجع إىل احلسن ونسب أمه يرجع إىل احلسني .انظر:
عبد القادر اجليالين ،فتوح الغيب (تونس :مكتبة املنار[ ،د .ت ،)].ص .187
 74انظر :التيجاين ،ص .104
 75اجلابري« ،باب العرفان».
 76عيسى« ،مغرب املتصوفة »،ص .566
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مهام تكن الداللة الرمزية للتأصيل ،فإنّ العودة باألصل يف اإلسناد أو النسب إىل احلسن هي عودة ُع ْرف هاميش
يف التاريخ الرسمي لإلسالم ،ال سيام اإلسالم الس ّني ،ألنّه يمثل الفرع األصيل يف اإلسالم الشيعي .وهذا
وأما احلسن ،فيحرض
اإلسالم مثّل يف كثري من الفرتات اخلطاب الرسمي (البوهييون ،الفاطميون ،إيران اليوم)ّ .
هامشيا ،لذا يمكن أن نقول إنّ املوقع اهلاميش لإلسالم الطرقي يظهر يف هذا االستناد إىل هوامش
حضورا
ً
ًّ
وسياسية تعبرّ عن جسم اجتامعي
اإلسالمية .وهذه النزعة ترمجة بعدية تبني مواقف اجتامعية
الرموز التارخيية
ّ
ّ
سيظل حمل مراهنة وتوظيف.
الصـوفية – أهــل الصـفة

يف إطار بحثه عن هوية تارخيية هلذا اجلسم االجتامعي ،حاول اخلطاب الطرقي أن جيد للطريقة امتدادها يف
اإلسالم األول املؤسس لكل أشكال اخلطاب اإلسالمي (الفرتة النبوية واخلالفة الراشدة) يف إطار عود للحظة
تدشينية يف تاريخ اجلامعة( ،((7فبحث يف اهلوامش االجتامعية لتلك اللحظة الزمنية املتعالية عن التاريخ يف
مستوى الوعي.

وانتسب املتصوفة إىل أهل الصفة لنحت االشتقاق االصطالحي (الصوفية) واالشتقاق االجتامعي السلوكي.
فأهل الصفة هم أولئك الفقراء الذين «كانوا يسكنون املسجد عىل عهد الرسول صىل اهلل عليه وسلم» وليست
نحوا من أربعامئة
هلم قبائل وعائالت تؤوهيم وحتميهم فكانوا يقعون عىل هامش احلراك االجتامعي« ،وكانوا ً
رجل مل تكن هلم مساكن باملدينة وال عشائر ،مجعوا أنفسهم يف املسجد كاجتامع الصوفية قديماً وحديثًا يف الزوايا
والربط وكانوا ال يرجعون إىل زرع وال إىل رضع وال إىل جتارة وكانوا حيتطبون ويرضخون النوى بالنهار وبالليل
يشتغلون بالعبادة وتعلم القرآن وتالوته»(.((7

صـوفيا
هذا الواقع اهلاميش هلذه الفئة االجتامعية سيفرز خطابه الزهدي يف ما بعد إىل أن ينـتهي خطا ًبـا
ً
طرقيا منتظماً يف شكل كتل اجتامعية تقع عىل قارعة الدورة االجتامعية االقتصادية ،وظلت
نظر ًيا ثم خطا ًبا
ً
تنتظم يف انزوائها بخطاهبا الديني الزهدي ،فناسبت هامشية اجلامعة يف املجتمع هامشية النظرية يف اخلطاب
اإلسالمي الرسمي.

فقد ظلت النظرية الصوفية هامشية يف صوغ اخلطاب اإلسالمي السائد ،وبقي خطا ًبا نخبو ًيا حتى يف صيغته
الطرقية ،عىل رغم ما تتميز به الطرق من إقبال مجاهريي يف بعض املناطق« .وقيل :كان منهم طائفة بخرسان
يأوون إىل الكهوف واملغارات وال يسكنون القرى واملدن ويسموهنم يف خرسان (شكفتية) ألن [شكفت] اسم
يسموهنم [صوعية] [ ]....اسم الصويف مشتمل عىل مجيع
الغار ،وينسبوهنم إىل املأوى واملستقر وأهل الشام ّ
املتفرق يف هذه األسامء املذكورة ،أو هذا االسم مل يكن يف زمن الرسول صىل اهلل عليه وسلم وقيل كان يف
زمن التابعني»(.((7
التصوف كان يف بدايته ،كام هو معلوم ،حركة احتجاجية صامتة ضد املجتمع اختارت هوامشه للتعبري عن
وأصلت هذه احلركة نفسها يف ذلك اهلامش واطمأنت إليه وبنت عليه خطا ًبا وفهماً للدين واحلياة إذا
احتجاجهاّ ،
اغتنموا العزلة والوحدة واختذوا لنفوسهم زوايا جيتمعون فيها تارة وينفردون أخرى ،أسوة بأهل الصفة []....
فصار هلم بمقتىض ذلك علوم يعرفوهنا وإشارات يتعاهدوهنا فحرروا لنفوسهم اصطالحات تشري إىل معان

 78السهروردي ،ص .62
 79املصدر نفسه ،ص .63
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يعرفوهنا وتعرب عن أحوال جيدوهنا ،فأخذ ذلك اخللف عن السلف ،ح ّتى صار ذلك رسماً
وخربا يف كل عرص
ً
وزمان( .((8فهامشية املوقع االجتامعية مكنت هذه اجلامعة من أن تتشكل عرب تارخيها يف شكل جسم اجتامعي
متحول .وال يمكن أن يشتغل
ثقايف له خطابه وبنية تفكريه وموقفه واكتسبت لنفسها موطئ قدم داخل جمتمع
ّ
فعرض هذا اجلسم نفسه للهجوم ،فهو
هذا اجلسم خارج املواقع اهلامشية ،فإذا ّ
تعداها فقد توازنه يف بنية املجتمع ّ
آمن ما دام يشتغل هناك بعيدً ا عن املركز الرسمي مهادنًا له.
الموقع الجيوسياسي

إن هامشية االنتساب السيايس الرمزي ممثلة يف احلسن وهامشية املوقع االجتامعي والتارخيي ألهل الطريق،
تتحكامن يف توزيعهم اجلغرايف يف العامل اإلسالمي .فلم تنترش الطرق الصوفية يف مركز القرار الديني والسيايس
انحسارا هلذه الظاهرة يف منطقة اجلزيرة واحلجاز إىل اليوم .ألن هذه
الكربى (بغداد أو دمشق أو قرطبة .)....ونجد
ً
تارخييا مقر اإلسالم الرسمي إضافة إىل ّ
متكن املذهب احلنبيل يف املنطقة ،وبخاصة يف نسخته الوهابية،
املنطقة مثلت
ًّ
الذي يقيص هذا اخلطاب إقصا ًء وال يسمح بوجود الطرق والزوايا ويصل إىل حد تكفري أتباع الطرق.

موقعا مع أجسام اجتامعية
انترشت الطرق الصوفية يف الدوائر املحيطة باملركز السيايس والديني ،أي اختذت
ً
املد الشيعي يف رشق العامل اإلسالمي كام يف غربه.
أخرى معارضة للمركز يف هوامش اجلغرافيا .فانترشت مع ّ
مستثمرا خط احلسني
املد الشيعي دائماً هامش املعارضة العلنية الثائرة للمركز السيايس والديني،
ولئن مثّل ّ
ً
ورمزيته ،فقد صمت اإلسالم الطرقي ومثّل خط «اإلعراض» وليس املعارضة ،وخط احلسن .ولعل أهم دليل
جغرافيا ملامرسة املعارضة الدينية والسياسية منذ األمويني
عىل ذلك منطقة الغرب اإلسالمي التي مثلت هامشً ا
ًّ
ً
جدا لالستمرار.
وصوال إىل الفاطميني .ويف هذه األثناء عشش اإلسالم الطرقي يف هذا اهلامش املناسب ّ

ً
وسلوكيا تتناغم مع انزواء هذا اجلسم
عقديا
مبدأ
يبدو أن داللة االنزواء يف اإلسالم الطرقي باعتبارها
ًّ
ًّ
االجتامعي .فاختار عرب تارخيه هوامش الدولة واملجتمع ،وهو ما يكشف عن رؤية هذه اجلامعة للمجال
اجليوسيايس ،فتختار موقع استقرارها بوعي أو بغري وعي يف هوامشه .ويظهر ذلك يف موقع اخلطاب كام رأينا،
تارخييا ،ثم يف موقع الزاوية .فأغلب الزوايا التي رأيناها تكون يف أحياء شعبية ال ترتبط بمركز
ويف موقع اجلامعة
ًّ
املدينة .زاوية سيدي أيب احلسن الشاذيل يف تونس العاصمة جاءت عىل أطراف املدينة القديمة ،يف حني يقع جامع
الزيتونة ،املمثل الرمزي لإلسالم الرسمي ،يف مركز املدينة .كذلك زوايا اجلنوب التونيس تقع يف هوامش املدن
وأحيائها املفقرة .ففي مدينة الرديف نجد ثالث زوايا :القاسمية واإلسامعيلية واملحمدية ،وكلها بعيدة عن
مركز املدينة يف أحياء شعبية هامشية.
نالحظ بعد هذا أن اختيار اهلامش الكاريزمي الرمزي (احلسن) واهلامش التارخيي االجتامعي واهلامش
اجليوسيايس [منطقة املغرب ً
اختيارا موفقًا
سوسيولوجيا -
مثال] واهلامش املجايل (األحياء الشعبية) يمثل –
ً
ً
نموذجا مهماً من نامذج اسرتاتيجيات البقاء
للتأصيل االجتامعي يف تاريخ اإلسالم الطرقي ،ليصنع بذلك
ً
التارخيي للجامعة الثقافية الواحدة عرب حركة متاس إبستيمولوجي ورمزي وتنافر سوسيولوجي مع املركز
بحسب املعطيات التارخية واجليوسياسية.
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بنية الحقل الطرقي

تندرج نظرية احلقل عند بيري بورديو ضمن نظريته الشاملة لدراسته املجتمع ،وهي مفهوم «السيطرة»
()Domination؛ إذ يعترب أن املجتمع «فضاء لالختالف ختتفي خلفه عالقات السيطرة ألهنا مستبطنة يف
عمق األفراد ،ويرى ان مبدأ االنتظام االجتامعي يقوم عىل وجود عالقات بني مسيطر ومسيطر عليه ختتلف
بحسب مصادر السيطرة وبحسب اسرتاتيجيات الفواعل االجتامعيني( .((8بالتايل ليس احلقل سوى جزء من
العامل االجتامعي ( )Un bout de monde socialحيتكم إىل قوانني خاصة هي قوانني ذلك الوسط ،كاحلقل
الصحايف أو اجلامعي أو األديب وكلها متثل «عوامل صغرى» ،واحلقل بذلك هو فضاء للسيطرة والرصاع بني أفراد
الختاذ مواقع قوية داخل احلقل(.((8
فاحلقل إ ًذا هو فضاء ثقايف واجتامعي بني أفراد يفهمون قوانني ذلك احلقل وخصائصه ،وحيسنون الترصف
موقعا داخل حقل الطب إذا مل يتقن حقل العامل الطبي ،وال رجل الدين
داخله .فال يمكن رجل السياسة أن جيد ً
أن يسيطر عىل حقل السياسة إذا مل يتقن قوانني لعبة احلقل السيايس.
وملقوماته؛ فهي حقل اجتامعي ثقايف
بنا ًء عىل هذا التعريف للحقل نرى أن الطريقة الصوفية تستجيب هلذا املفهوم ّ
حيتوي عىل قانون لعبة تديره وتدير عالقات أفراده ،وتسيرّ اسرتاتيجية الرصاع والرهانات الداخلية واخلارجية
التي يضعها احلقل أمام منتسبيه .ألن الطريقة حقل اجتامعي ينتسب إليه أفراد وفواعل اجتامعيون يقبلون بقوانني
موقعا داخله ،وخيضع هذا املوقع إما للتطوير والصعود داخل
لعبته ويفهموهنا .ويكتسب كل منتم إىل احلقل
ً
تراتبية العالقات داخل احلقل ،وإما لإلقصاء من لعبة احلقل برمتها ،وبالتايل خيرس رهاناته الفردية واجلامعية.
وسنحاول التعرف إىل «قانون اللعبة الطرقية» داخل الزاوية من خالل مالحظاتنا للزوايا الثالث موضوع بحثنا.
ً
سنكتفي يف هذا املستوى من الدراسة بالرتكيز عىل قانون احلقل الطرقي( ،((8باعتباره ً
مستقال عن غريه
حقال
ً
سلوكا
طقوسا ويأيت
من احلقول االجتامعية والدينية األخرى ،إذ ينتسب املريد طواعية إىل الطريقة ويامرس
ً
نوعا من العالقات ،كام سنرى ،ختتلف عن بقية احلقول االجتامعية الدينية .وهذه اخلصائص
اجتامعيا وينشئ ً
ً
(((8
ترسخ استقاللية احلقل الطرقي داخل «الكون االجتامعي» ليكتسب موطئ قدم عىل أرض املجتمع املتحركة
كام هو الشأن بالنسبة إىل الطريقة القاسمية التي حتتل مكانتها داخل جمتمع مدينة الرديف وهلا إشعاعها يف كامل
البالد ً
أيضا .ويمكن أن نوجز مبادئ اللعبة داخل احلقل الطرقي يف ثالث نقاط:

العلم الباطن

م�ع أن اإلسلام الطرق�ي ه�و ج�زء من الفك�ر الدين�ي عامة ،فإن�ه خيتلف عن�ه يف تص�ور املعرف�ة الدينية
ومصادره�ا ويف نظري�ة التأوي�ل للنص�وص املؤسس�ة وكذل�ك يف الطق�وس واالنتظام داخ�ل اجلامعة ،كا
81 Philippe Cabin, Dans les coulisses de la domination,» Sciences Humaines, no. 105 (numéro special: Le Monde selon
Bourdieu) (Mai 2000), p. 24.
)82 «Petit vocabulaire bourdieusien,» Sciences Humaines, no. 15 (numéro special: L’Oeuvre de Pierre Bourdieu
(Février-Mars 2012), p. 108.

 83ألن نظرية احلقل عند بورديو تشتمل عىل حمددات عدة أخرى ويمكن أن تكون موضوع دراسة مستقلة ،تم جتريب نظرية احلقل عىل
الطريقة الصوفية .لذلك سنكتفي هنا بمفهوم «قانون اللعبة».

84 Pierre Bourdieu, Propos sur le champ politique, introd. de Philippe Fritsch (Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2000), p. 52.
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رأين�ا .وإذا ج�از لن�ا توظيف نظرية احلق�ل نقول إن الطريق�ة الصوفية هي حقل دين�ي اجتامعي ينتمي إىل
احلقل الديني عامة(.((8
فالعنوان األول الختالف «أهل الطريق» عن غريهم من املسلمني هو أهنم يتلقون معرفة باطنية هي أصل
احلقيقة الدينية ،بالتايل يسلكون الطريق احلقيقة للدين ألهنم يتجاوزون ظاهر الفهم وظاهر اإليامن إىل اإليامن
احلقيقي .واملعرفة الدينية ليست معرفة جدل وحجاج بل هي معرفة ذوقية مبنية عىل اتّباع سبل الذوق التي
يفتحها الشيخ العارف بتعرجات طريق احلقيقة .كل هذه املميزات جيب عىل املريد أن يتلقاها ويؤمن هبا ويدافع
عنها ،وبالتايل يمسك بأول حمدد من حمددات اللعبة الطرقية والتي بإجيادها يمكن أن يرتقي داخل هذا احلقل،
لذلك فإن مقياس «التنفذ» داخل الطريقة والوصول إىل املراتب العليا (مرتبة ا ُمل َق َّدم ً
مثال وهو نائب الشيخ يف
الزوايا الفرعية) خيضعان ملدى إتقان نظرية العلم الباطن.
ما هيمنا نحن من هذا التلخيص املوجز الختالف الطريق عن الدين الرسمي هو الدالالت االجتامعية هلذا
االختالف وهلذه اخلصوصية التي تضبط لعبة العقل .والدالالت هي التالية:
داللة سوسيولوجية خارجية :أي خارج احلقل وعالقاته باحلقول األخرى .فاملعرفة الباطنية هي رهان معريف
عىل احلقيقة الدينية ،ولكن الرتمجة السوسيولوجية هلذا الرهان تتمثل يف استقالل جسم اجتامعي بموقف ديني
أيديولوجي يمكن من خالله خوض رصاع هذا اجلسم داخل املجتمع عرب تبني فكرة امتالك احلقيقة الدينية
تسيج احلقيقة بخطاب السلطة .وهذا النوع من الرصاع
وسحب البساط من حتت املؤسسة الدينية الرسمية التي ّ
ً
أصيال يف تاريخ احلقل ،إذ إن الرافضني لسلطة املهيمنني عىل احلقل عادة ما يتهموهنم بأهنم
يعتربه بيري بورديو
حادوا عن املبادئ األصلية للحقل ،وأهنم جاؤوا ليصححوا األمور باخلروج عن املهيمنني .فنظرية العلم الباطن
تعترب أن الفهم الرسمي املسيطر عىل احلقل الديني حاد عن احلقيقة الباطنية والروحية للرسالة الدينية ،وأن شيخ
الطريقة وأتباعه هم من يصححون الطريق .ولعل تسمية «الطريق» يف حد ذاهتا دا ّلة جدً ا عىل مفهوم التصحيح
داخل احلقل الديني.
داللة سويولوجية داخلية :تب ّني املريد للعلم الباطن يعني االعتقاد بخط معريف باطني باعتباره الطريق األصح
يقوي الرابط االجتامعي داخل
واملوصل إىل اخلالص واملختلف عن غريه داخل احلقل الديني .هذا االعتقاد ّ
املجموعة ،ويعيد تشكيل العالقات االجتامعية ليعطيها داللة جديدة( .((8لذلك تكثر املصاهرات بني أفراد
اجلامعة الطرقية عىل أساس االنتامء إىل الطريقة ،وبالتايل االعتقاد بالعقيدة الطرقية .كام الحظنا أن عمليات التكافل
هب املريدون ليعينوا
االجتامعي داخل الطريقة يربطها أصحاهبا دائماً بمفاهيم باطنية وبطقس «احلرضة» .فكلام ّ
أخا هلم يف الطريقة (وهو سلوك اجتامعي متأصل يف املدينة بحكم العالقات القبلية ،فأبناء العم يعينون بعضهم
ً
ً
 85احلقل الديني له خصوصيته أمام حقول اجتامعية أخرى (احلقل السيايس أو االقتصادي )...ولكنه ً
حقوال صغرية تنتمي إليه وهي
أيضا أفرز
جزء من احلقل االجتامعي ،وهي تتبنى رؤية للدين وتعترب نفسها هي الدين (احلقل الفقهي ،األحزاب الدينية ،الطرق الصوفية .)...وهذه احلقول
الصغرى وإن أبقت عىل املبادئ العامة للحقل الديني يف شكل االنتظام ورشعياته النصية إال أهنا تصنع لنفسها قوانني داخلية خاصة هبا .فاالنتامء
إىل الطريقة الصوفية واالرتقاء داخلها خيتلفان عن االنتامء إىل مذهب فقهي أو إىل حزب ديني ،ألن الرهانات اخلاصة داخل كل حقل ختتلف.
 86دوركهايم حتدث عن أمهية الطقوس يف متتني العالقات االجتامعية وعن أن العقائد الدينية يف هناية األمر هي مقوالت اجتامعية
أساسا .انظر:
أخذت داللتها الثقافية الدينية بالطقوس
ً

Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse: Le Système totémique en Australie, bibliothèque de
philosophie contemporaine, 4ème édition (Paris: Presses universitaires de France, 1960), p. 605.
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ً
بعضا)( ،((8فإهنم بعدما يتمون تلك اإلعانة ينهوهنا بإقامة طقس احلرضة (التي تعني داللتها الدينية احلضور بني
يدي الرسول وبني يدي الذات اإلهلية) .فطقس احلرضة هو سلوك مجعي يعطي اجلامعة داللة اجتامعية جتعلها
اجتامعيا عن غريه من األجسام .من هنا يستبدل مفهوم العلم الباطن بنظام القرابة الذي
تترصف كجسم مستقل
ّ
ً
مبنيا عىل االنتساب إىل الطريقة .وترحيل كل
حيكم النظام االجتامعي [الرابط القبيل الدموي] نظام قرابة جديدً ا ً
السلوك االجتامعي (التكافل ،املصاهرة ،الفائدة االقتصادية )....من الفضاء القبيل إىل الفضاء الطرقي(.((8
العلم الباطن يأيت -كام يقول أصحاب الطريقة وشيوخها -باملجاهدة والرتقي ليبلغ املريد مراتب داخل
الطريقة .وهذه «املجاهدة» يف تلقّي هذا العلم تصنع منافسة داخلية لكسب رهانات «طرقية» بني املريدين ،بل
وتصنع ً
أيضا جمموعات متنافسة وزوايا فرعية تتنافس عىل الربهنة عىل املداومة عىل أذكارها ونشاطها ،فتنال
احلظوة والتقريب إىل الشيخ .إن مفهوم املقامات الصوفية ليس سوى إعادة إنتاج للس ّلم واهلرم االجتامعيني
كافيا من هذا العلم الباطن
بنيلهم
نصيبا ً
ً
املقربني من الشيخ ْ
لتصنيف األفراد؛ فداخل الزاوية نجد طبقة النخبة ّ
الذي جيلب هلم تلك احلظوة ونجد بعدهم طبقة من الفاعلني .ففي الزاوية شباب مهتمون باإلعالم وآخرون
رسل الشيخ إىل املناطق .وهناك املريدون
هيتمون باقتصاد الزاوية ،وغريهم باحلامية واخلدمة ،وبعضهم هم ُ
العاديون الذين ال ينتمون إىل تلك الدوائر الوظيفية .االنتامء إىل تلك الدوائر ُيعترب رهانًا مهماًّ يصنع املنافسة
ويدير العالقات داخل الزاوية عرب إتقان قانون لعبة مفصيل ،وهو إتقان املفردات والسلوك ذي الداللة الباطنية.
والذي حيدد الداللة الباطنية ،هو شيخ الطريقة الذي يمكن اعتباره صماّ م اللعبة الطرقية بأكملها.

الشيخ :قطب رحى اللعبة

كنا أطنبنا يف احلديث عن الدور املعريف والتنظيمي للشيخ أثناء حديثنا عن بنية العقل الطرقي الذي ُيعترب رشط
معرفيا هو ً
أيضا رشط الوجود للجسم االجتامعي .فالشيخ
وجود الطريقة برمتها .هذا الرشط الواجب الوجود
ً
الذي يرشف عىل التعاليم يف الزاوية وتصدر منه كل املعارف واألوامر والقرارات هو قطب الرحى يف احلقل
وتربعه عىل مقام الوالية هو أقىص رهان طرقي للفاعلني الصاعدين يف الدرجات األوىل
الطرقي .فمركز الشيخ ّ
مقدم وهو خليفة الشيخ يف الزاوية الفرعية).
قدمون» (مجعَّ :
من الس ّلم الطرقي وهم «ا ُمل َّ
الشيخ هو الذي يضبط لعبة احلقل برمتها ويتحكم فيها مادام املريديون يتبعونه من دون انشقاق( .((8فهو الذي
يدير التنافس والرصاع من أجل الرهانات الطرقية املحكومة – كام رأينا يف الفقرة السابقة  -بمبدأ العلم الباطن.
لذلك فإن العالقة بالشيخ ليست يف مستواها االجتامعي جمرد عالقة طالب علم بشيخه وإنام هي عالقة تابع
بزعيم ،فهي عالقة أيديولوجية عىل الشاكلة احلزبية أو املذهبية أو الطائفية .ومن هنا فإن من واجب املريد الدفاع

 87يف تقاليد مدينة الرديف هناك تقليد يسمى «التويزة» ،وهو مبادرة أبناء العم إىل مساعدة ابن عمهم جمانًا يف بناء البيت ،وبخاصة
السقف ،وكذلك النساء إىل نفش الصوف أو إعداد املؤونة السنوية ،مقابل وليمة جيب أن يسال فيها الدم (ذبح خروف أو سواه) .الطريقة
الصوفية يف الرديف أبقت عىل هذا التقليد ولكنها ربطته بمفهوم الربكة وبمركزية املقدس التي حتدثنا عنها أثناء حديثنا عن بنية املخيال
الطرقي.
كبريا يف ربط العالقات السياسية واالجتامعية واالقتصادية ،فينفّع أهل القبيلة جتارها أو سياسييها
 88يف مدينة الرديف تلعب القبيلة ً
دورا ً
أو متنفذهيا .الحظنا ً
طبيبا ال ينتمي إىل املدينة وليست له قبيلة ،فبمجرد انضاممه إىل الطريقة القاسمية أصبح جل مريدي
مثال أن هناك ً
الطريقة يذهبون إىل عيادته .يف املقابل نجد أطباء من أبناء املدينة تقترص جل قائمة مرضاهم عىل أبناء قبيلتهم .هذه سمة عامة ألن هناك
كبريا يف استاملة احلرفاء.
استثناءات تلعب فيها الكفاءة والنجاعة ً
دورا ً
 89مثال الطريقة القاسمية ،كان الشيخ أبو القاسم متحكماً يف طريقته وأتباعه إىل أن انشق عليه الشيخ عبد احلفيظ طبايب عام 2002
وأسس الطريقة املحمدية ،فخرج بعض املريدين من الطريقة القاسمية وانضموا إىل الطريقة الناشئة.
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عن شيخه ،بل إن كسب الرهانات «الطرقية» داخل الزاوية والرتقي يف سلم املراتب الصوفية مرهونان بمدى
اتّباع الشيخ والدفاع عنه خارج احلقل الطرقي ،أي خارج الزاوية .ولعل هذا البعد يقوي الرابطة بني اجلامعة
وجيعلها كتلة متالمحة داخل املجتمع(.((9

كام أن مركزية الشيخ هي القانون املركزي خلوض رصاع اجلامعة الطرقية ضد مجاعة طرقية أخرى ،للسيطرة
عىل احلقل الطرقي واحتكاره عىل أساس احتكار الشيخ احلقيقة .وهو مبدأ تأسس منذ البدايات األوىل
لتأسيس اجلامعة الصوفية .يقول القشريي« :ويقبح عىل املريد أن ينتسب إىل مذهب أحد غري شيخه بل يقلد
شيخه فقط»(.((9

من هنا اعتربنا الشيخ مركز اللعبة وأفقها واملحيط هبا واملتحكم فيها .إنه يمتلك الكاريزما الرضورية لتلتف
اجلامعة حوله وختط خطاها يف التاريخ بتوحيد هويتها اجلامعية ضمن هوية فردية تذوب فيها بقية اهلويات.
وهذا املبدأ ال خيص الطريقة وحدها ،بل يتعلق بالكثري من األجسام االجتامعية األخرى كاألحزاب واملذاهب
والطوائف .وهنا تندرج دراسة الطريقة ضمن دراسة شاملة لكيفية تشكل اجلامعات داخل املجتمع الواحد(.((9
يربهن كل من مبدأ العلم الباطن واالعتقاد بالشيخ عىل أن احلقل الطرقي له مبادئ لعبة من الرضوري إتقاهنا
(هناك مبادئ أخرى مرتبطة باالستثامر املادي للربح الرمزي ،وتتجسد يف الطقوس ويف االحتفال والوليمة
معرفيا يتمثل يف املعرفة الالدنية التي يفيض هبا الشيخ وييرس طريق
والتربع واهلدية .)....هذه اللعبة تتخذ بعدً ا
ً
املريد إليها ،وبتحصيلها يتم الفرز داخل الطريقة بني املقامات والرهانات «الطرقية».

ً
أيديولوجيا يتمثل يف الدفاع عن رمز االنتظام داخل احلقل وهو الشيخ.
شكال اعتقاد ًيا
هذا الشكل املعريف يأخذ
ً
ً
أشكاال طقوسية متنوعة تظهر االستقالل الرمزي والسوسيولوجي للجامعة عن سواها.
وتأخذ هذه العمليات
ولكن هل االلتزام بقانون اللعبة ومبدأ االنتظام وحده يكفي خلوض الرصاع داخل احلقل الطرقي ليحقق لنفسه
اخلصوصية واالستقاللية كحقل مستقل .بورديو يقول بوجوب امتالك رأسامل رمزي يتامشى مع رهانات كل
املكون األصيل واملهم من مكونات احلقل الطرقي
حقل للتمكن من اكتساب موقع داخله .لذلك ننتقل إىل ّ
نسميه «الرأسامل الطرقي».
الرأسمال الطرقي

لـماّ كان احلقل االجتامعي فضاء للهيمنة بني األطراف املتصارعني واملتنافسني من أجل الرهانات التي يطرحها ذلك
احلقل ،والكتساب املواقع وتطويرها الستمرار عالقات اهليمنة ،كان البد لكل فرد يتقن لعبة احلقل من أن يمتلك
ً
رأسامال رمز ًيا أو ماد ًيا ّ
يمكنه من احلفاظ عىل حظوظه داخل سياق الرصاع وحتسني موقعه داخل احلقل .ويرى
ً
خاصا به عرب حاالت الرصاع بني الفواعل واملؤسسات املنخرطة
بيري بورديو أن كل حقل يصنع
رأسامال رمز ًيا ً
فيه ،فترتاكم داخل احلقل جمموعة من العادات والسلوكات واخلربات املميزة له عن غريه ،وهو ما يفرتض توافر
مؤهالت خمصوصة بشكل الرصاع كي ينسجم الفاعل مع احلقل الذي ينتمي إليه وال يمكن سحب رأسامل حقل
معني عىل حقل آخر خمتلف ((9(.قد تتشابه بعض احلقول ولكنها تظل حتافظ عىل خصوصية رأسامهلا الرمزي.
 90ذهب بعض الشيوخ إىل منع مريدهيم من زيارة أرضحة األولياء .انظر :التيجاين ،ص .23
 91الشعراين ،ج  ،1ص .62
 92رضوان السيد ،مفاهيم اجلامعة يف اإلسالم ،ط ( 3بريوت :دار جداول.)2011 ،

93 Pierre Bourdieu, “Quelques propriétés du champ,» dans: Pierre Bourdieu, Questions de sociologie (Tunis: Cérès
Productions, 1993), p. 114.
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فالرأسامل الرمزي الذي يكتسبه طبيب يف حقل الطب واالسرتاتيجيات التي حتدد موقعه ورهاناته متت له
ً
مبنيا عىل التكوين
عرب تراكم جتاربه الناجحة يف معاجلة املرىض ،األمر الذي أكسبه عند املرىض
رأسامال رمز ًيا ً
العلمي بالدرجة األوىل وعىل التجربة العملية الناجحة ونظام العالقات االجتامعية التي ربطها عرب جتربته املهنية
حيسن موقعه داخل احلقل الطبي (فربام
بالدرجة الثانية .كل تلك العنارص واملؤهالت جتعل هذا الطبيب الناجح ّ
تتوسع عيادته أو يتأهل لشغل موقع كبري يف الوزارة ً
ً
(وأيضا املادي) الذي اكتسبه
مثال) .هذا الرأسامل الرمزي
الطبيب ال ينفعه بالرضورة إذا توجه إىل حقل الفن ً
مثال أو حقل السياسة ،ألن رهانات الفنان واسرتاتيجيات
الرصاع داخل احلقل الفني تتغري .وإذا نجح يف حقل السياسة فليس ألنه اعتمد خربته يف احلقل الطبي وإنام ألنه
ً
رأسامال رمز ًيا.
أتقن لعبة احلقل السيايس واكتسب فيه

هبذا الفهم هلذا املقوم املهم من مقومات احلقل يمكن أن نستخرج املكونات األساسية ملا يمكن تسميته «الرأسامل
الطرقي» ،ألن احلقل الطرقي – عىل النحو الذي َّبينا سابقًا -وكغريه من احلقول ،يدفع املنخرطني فيه إىل تقاسم
رأسامل رمزي يعلم األفراد املنتمون إىل احلقل قيمته وقد ال تكون له أي قيمة خارج ذلك احلقل .فاملريد الذي يتقن
ً
رأسامال مهماً
تعاليم الطريقة ويتفانى يف طاعة شيخه والدفاع عنه والتضحية باملال واجلهد يؤسس لدى بقية املريدين
ويقدروا قيمته يف إطار الرصاع عىل احتالل موقع داخل الطريقة ،حتى إذا متت تسمية ذلك
فيثمنوه ّ
بالنسبة إليهمّ ،
نائبا للمقدم فإن ذلك الرأسامل يكون مادة رمزية الستثامره داخل احلقل الطرقي.
املريد «مقد ًما» أو ً
تتبعنا لنامذج من املريدين يف الزاوية القاسمية الحظنا انقال ًبا يف موازين املواقع االجتامعية داخل الزاوية،
من خالل ّ
اجتامعيا .فقد الحظنا وجود وجوه سياسية أو وجهاء
أي تبدل قيمة الرساميل الرمزية لبعض األشخاص الفاعلني
ً
اجتامعيني أو أصحاب مال ،بل وحتى بعض النجوم (مثل وجود حارس مرمى سابق للمنتخب التونيس وهو
ً
رأسامال (رمز ًيا أو ماد ًيا) يف احلقل الذي أتى منه (الطب
مشهور يف الذاكرة الرياضية) .كل من هؤالء يمتلك
تقريبا كل ذلك الرأسامل فيصبح –وهذا الحظناه عن كثب يف
والتجارة والرياضة) ،وبمجرد دخول الزاوية يفقد ً
اجتامعيا ،صاحب رأسامل وحظوة يف الزاوية ألنه قىض فرتة
الزاوية القاسمية -العامل اليومي والفقري واملهمش
ً
طويلة يف خدمة الشيخ ويف تطبيق كل التعاليم الطرقية .ويصبح ذلك الطبيب أو التاجر وغريه من النامذج التي
الحظناها يأمتر بأمر املقدم الذي ال يمتلك أي رأسامل مادي أو سيايس أو علمي أو ريايض أو غريه.
يف احلقل الطرقي يتحول املهيمن خارج هذا احلقل مهيم ًنا عليه ،ويتحول املهيمن عليه إىل موقع يمكنه من
اهليمنة النسبية .لذلك يتم توحيد األلقاب داخل الزاوية والكل ينادي اآلخر بكلمة «سيدي» .وتتفسخ األلقاب
التي حيملوهنا خارج الزاوية .إهنا فضاء إلعادة إنتاج تراتبية اجتامعية أخرى بناء عىل مقاييس خمتلفة يفرضها
احلقل الطرقي.

وتظهر أمهية الرأسامل الطرقي يف حاالت الرصاع داخل اجلامعة الطرقية عىل موقع املشيخة باعتباره قمة املواقع
وأعالها يف احلقل الطرقي ،كالذي وقع داخل الطريقة اإلسامعيلية بعد موت الشيخ إسامعيل عام  ،1994إذ
وقع الرصاع بني الشيخ حممد بن عمر والشيخ أيب القاسم البلخريي خلالفة الشيخ إسامعيل .حينها اعتمدت
مقاييس غري املقاييس االجتامعية أو السياسية أو املادية ،فاشتغل احلقل الطرقي وفق خصوصية الرأسامل
الطرقي ،وهو ما نتج منه ميالد الطريقة القاسمية ،فيام أبقى الشيخ حممد بن عمر عىل الطريقة اإلسامعيلية وظل
مقد ًما هلا ومل يظفر بلقب املشيخة .االستنهاض نفسه للرأسامل الطرقي تم يف عام  2002عندما انشق الشيخ
عبد احلفيظ عن الطريقة القاسمية ،واعتمد هذا الشيخ الشاب التقي الورع منذ طفولته ،وهو املثقف (خريج
كلية الرشيعة) ،عىل رأسامل رمزي علمي وعميل يشهد له به اجلميع ،واستثمر هذا الرأسامل ليشكك يف أهلية
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(األمي الذي ليس له أي مستوى علمي بشهادة أتباعه أنفسهم) .وادعى عبد احلفيظ املشيخة
شيخه أيب القاسم
ّ
لنفسه واتبعته نخبة من الشباب ،وأسس طريقة أطلق عليها اسم الطريقة املحمدية.
لقد نجحت الطريقة يف إحكام بنية حقلها وضبط قوانني لعبته وأعادت إنتاج الرصاع االجتامعي واهلرمية
االجتامعية عىل نحو جديد يفسح املجال للفقراء واملهمشني السرتجاع حظوظ رمزية وتعويضها بمقص يف
«احلظوظ االجتامعية» يف جمتمع يمر بتحوالت سوسيولوجية قاهرة .لذلك أعاد مفهوم «املقامات» الصوفية
(وهي مراتب يبلغها الصويف يف رحلته الذوقية نحو احلقيقة الالدنية) إنتاج مفهوم الطبقة االجتامعية .فمن فاته
الرتقي يف الطبقات املجتمع متنحه الزاوية فرصة أخرى للرتقي.

خاتمة
حاولنا يف هذه الدراسة أن نجيب عن سؤال أسايس وهو :ما الذي جعل الطرق تزدهر يف احلالة املغاربية (وحتى
عامليا) يف العقدين األخريين ،وبخاصة يف تونس التي اعتقدنا أهنا قطعت شوطا يف التحديث واستطاعت أن
ً
تتخطى بعض البنى التقليدية .وقد عمل اخلطاب السيايس التونيس البورقيبي والدولة الوطنية عىل ترسيخ فكرة
القطع مع النموذج التقليدي للثقافة منذ أن أغلق جامع الزيتونة فجر االستقالل .حاولنا أن نجيب عن هذه
اإلشكالية من خالل تفكيك اجلسم الطرقي من داخله .ونعتقد أن ما قمنا به من حتليل للمستويات الـتأصيلية
األربعة (املعرفة والفقه واملخيال واحلقل) كشف عن قدرة هذا اجلسم االجتامعي احلامل لثقافة دينية عىل استثامر
كل ما أمكنه ليعيش ويتواصل ويقدم خدمة جلزء من املجتمع وجد ضالته فيه .فاستثمر العقل القيايس يف
مستوى املعرفة وأسس عىل ذلك األساس منظومة فقهية خاصة به ثم اعتمد بنية املخيال الديني الضارب يف
مشرتك الثقافات اإلنسانية [النسق الدائري والدوري وأنساق الصعود] ليبني رؤيته للعامل ويؤثثه عىل نحو ال
صلبا استوى ً
خيلو من انتظام يف داخله ،ثم كي يكون جسماً
حقال بمنطق احلقول االجتامعية نفسه كي حيفظ
ً
لنفسه وجوده يف جمتمع متقلب .ويف كل ذلك وفّر لتابعيه الزعيم املخلص من خالل مركزية الشيخ امللهم الذي
يوفر الوظائف الرمزية التي حيتاجها الفرد يف رصاعه اليومي مع البقاء (فالشيخ طبيب األرواح واألبدان ،وهو
األب والنبي واملعلم والزعيم واحلامي واملطعم .)....وهو ما مل توفره زعامات سياسية أخرى .فتم الفرار يف
وجه من الوجوه من زعيم مستبد إىل زعيم مهيمن بأقل تكلفة ممكنة للرصاع.

هذه الدراسة تظل يف حاجة إىل البحث يف السريورة التارخيية هلذه املحاور واملنطلقات التأصيلية ،ومدى إمكان
وأيا تكن النتيجة التي توصلنا
بقائها أو اندثارها وفقًا ملا يتالطم حوهلا من أمواج التحوالت التارخيية العاصفةًّ .
ً
إليها ،فإن تواصل اجلسم الطرقي ً
ومنفعال بالنظرية املعرفية نفسها القديمة ووظائفه الكالسيكية ،وإقبال
فاعال
سببا ألزمة قادمة أو نتيجة ألزمة مزمنة أو
الناس عليه فارين من جمتمع هم صانعوه ،إنام يمثّالن يف نظرنا ً
معا.
كليهام ً
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