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على سبيل االستهالل:
في سياق الكتاب وخلفيته النظرية

ي ـ ـش ـ ـ ّـك ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدً ا م ــن
المؤلفات السوسيولوجية التي ناقشت
ال ـم ـس ــأل ــة ال ــدي ـن ـي ــة فـ ــي ع ــاق ـت ـه ــا ب ــال ـت ـص ــوف فــي
عالمنا اليوم ،وفي المغرب تحديدً ا .ويأتي هذا
ال ـم ــؤ َّل ــف ال ـج ـم ــاع ــي ،الـ ــذي س ـهــر ع ـلــى تـنـسـيـقــه
م ـح ـم ــد جـ ـحـ ــاح ،ال ـم ـت ـخ ـص ــص ب ـســوس ـيــولــوج ـيــا
الـتــديــن وال ـت ـصــوف ،لـيـقــدم ق ــراءة مــوضــوعـيــة لما
ي ـع ـت ـمــل ف ــي هـ ــذا ال ـح ـق ــل م ــن تـ ـح ــوالت ك ـب ــرى؛
فغير خـ ٍ
ـاف على أحد أننا نعيش موجه «العودة»
إلـ ــى ال ــدي ــن أو «الـ ـلـ ـج ــوء» إلـ ــى الـ ــديـ ــن ،وذل ــك

ج ــراء ال ـت ـحــوالت الـعـمـيـقــة ال ـتــي يـشـهــدهــا الـعــالــم
خصوصا بعد موجة الحداثة وما بعد
المعاصر،
ً
الـحــداثــة ،ومــا أفــرزتــه مــن تــداعـيــات فــي مـجــاالت
شتى ،وعلى رأسـهــا المجال الديني .فــإذا كانت
عبر عنها الرعيل األول لمؤسسي
الفرضيات التي ّ
ال ـس ــوس ـي ــول ــوج ـي ــا (كـ ـ ـ ــارل مـ ــاركـ ــس ودوركـ ـهـ ــايـ ــم
وأوغ ـس ــت كــونــت ،).. ،وبـشـكــل أق ــل ح ــدة عند
ـوصــا فــي كـتــابــاتــه األولـ ــى ،قد
مــاكــس فـيـبــر ،خ ـصـ ً
سماه فيبر،
تنبأت بحصول «أفول للدين» ،أو ما ّ
عبر مفهومه الجدلي« ،إزالــة السحر عن العالم»
) ،)1((Désenchantement du Mondeج ــراء
تزايد تقسيم العمل والتمدين واالنفجار المعرفي
والـ ـتـ ـط ــور ال ـص ـن ــاع ــي ،وخـ ـ ــروج الـ ـمـ ــرأة ل ـل ـع ـمــل،
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وانـتـشــار العقلنة والـبـيــرقــراطـيــة فــي الـحـيــاة الـعــامــة،
ف ــإن ه ــذا الـتـحـلـيــل سـيـتـعــرض ب ــد ًءا مــن سـتـيـنـيــات
القرن الماضي لموجة من االنتقادات ،بل وحتى
نظرا إلى ما حصل من تطورات نوعية
التجاوزً ،
في العالقة بين الدين والمجتمع ،وبروز أشكال
م ــن االرت ـم ــاء ف ــي الــدي ـنــي ح ـتــى ف ــي الـ ــدول الـتــي
كانت تُعتبر «الئكية» أو «شيوعية» .كل ذلك أتاح
للباحثين في الغرب ً
تأمل جيدً ا ونقد ًيا للمقوالت
التفسيرية الـتــي حملها الــرعـيــل األول لمؤسسي
السوسيولوجيا ،وأثار موجة من النقاش العلمي
ال ــذي اعـتـمــد آل ـي ــات بـحـثـيــة إمـبــريـقـيــة لـلـتــأكــد مــن
صــاحـيــات هــذه الـفــرضـيــات .ولـعــل إطــالــة على
كتاب The Desecularization of the World:
The Resurgence of Religion in World

( Politicsإزالــة علمانية العالم وبــروز الدين في
الـسـيــاســات الـعــالـمـيــة) لـلـبــاحــث بـيـتــر بــرغــر ،تـبـ ّـيــن
بوضوح هذا النقاش ومستوياته.

إننا في التجربة المغربية وفي العالم االسالمي ،لم
نعرف مثل هــذا المد والـجــزر فــي عالقة المجتمع
ِّ
المؤطر
بــالــديــن ،على اعـتـبــار أن الــديــن كــان دائـ ًـمــا
للبنى الثقافية واالجـتـمــاعـيــة ولمجمل الــذهـنـيــات،
وه ــو م ــا تـثـبـتــه كـثـيــر م ــن ال ــدراس ــات ال ـت ــي ُأن ـج ــزت
ف ــي س ـي ــاق ــات تــاري ـخ ـيــة م ـم ـت ــدة ،ب ـ ــد ًءا م ــن الـبـحــث
الكولونيالي إلــى البحث السوسيولوجي الوطني
إلى اآلن .لكن رغم أهمية هذا المعطى (أي حضور
الدين في المجتمع المغربي) ،فإن األمر الذي نود
أن نثيره في تقديمنا لهذا الكتاب هو أن التأمل في
مجمل الـتـجــارب السوسيوتاريخية الـتــي مــرت بها
عــاقــة الــديــن بــالـمـجـتـمــع الـمـغــربــي ،تــؤكــد حــدوث
تـحــوالت وتـغـيــرات وانــزيــاحــات كثيرة ومـتـعــددة()2؛
ً
محافظا على مكانته في البنى الثقافية
فالدين بقي
للمجتمع ،ومع ذلك ،فإن طريقة تمثّله وممارسته
جدا ومركّبة
ومعايشته تقلبت عبر مسارات معقدة ًّ
ف ــي اآلن ن ـف ـس ــه .ورغ ـ ــم أن م ــوض ــوع ـن ــا ال يـشـمــل
جميع مظاهر هذا التحول ،فإننا نود التوقف عند

مسألة التصوف ومكانتها في المجتمع المغربي،
وهي موضوع هذا الكتاب الذي نقدمه إلى القراء
ف ــي ال ـعــالــم ال ـع ــرب ــي .ف ـمــا أه ــم األط ــروح ــات الـتــي
يناقشها هــذا الكتاب؟ ومــا الجديد الــذي يحمله؟
ومــا نوعية الـمـقــاربــات الـتــي اعـتـمــدت فــي إنتاجه؟
وأخيرا ما هي أهم المالحظات النقدية التي يمكن
توجيهها لهذا العمل؟

في السياق السوسيوتاريخي
لوضعية التصوف في المغرب

تـ ــأثـ ــرت وض ـع ـي ــة الـ ـتـ ـص ــوف – ك ـح ــال ــة م ـج ـت ـم ـع ـيــة
وسوسيوثقافية  -بكثير من التحوالت التي عرفها
المغرب ،بد ًءا من القرن السادس عشر ،إلى مطلع
األلـفـيــة الـثــالـثــة ،حيث إن الـتـصــوف والــزوايــا شكال
عـلــى مــر هــذا الـتــاريــخ مـجـ ًـال لــاحـتـمــاء مــن بطش
السلطة (أو الـمـخــزن) تــارة ومــن بـطــش االستعمار
ال ـفــرن ـســي أو اإلس ـبــانــي ت ــارة أخـ ــرى .وال ـي ــوم ي ـقـ َّـدم
التصوف كواجهة لمواجهة التطرف الديني ممثّلة
فــي الـحــركــات الـسـلـفـيــة الـجـهــاديــة ،أو فــي حــركــات
اإلســام السياسي التي أرادت أن تفرغ الدين من
قيمه الروحية والحضارية والراقية إلى قيم مبتذلة
وممرغة في اللعبة السياسية وفي صراعات القوة،
من أجل تحقيق حلم «الدولة اإلسالمية المنشودة».
لهذا ،فإن الرهان على التصوف والصوفية ،كأحد
يقدم اليوم كنوع من الخالص
التعبيرات الدينيةَّ ،
مــن كــل «الـشـبـهــات» الـتــي لـحـقــت بـصــورة اإلســام
مقتصرا في هذا الرهان
والمسلمين .واألمر ما عاد
ً
على مؤسسة الــدولــة ممثَّلة فــي «إم ــارة المؤمنين»
ـوصــا مــع إص ــاح الـحـقــل الــديـنــي -بــل امـتــد
– خـصـ ً
مطلبا لكثير من المثقفين والمفكرين ،بل
ليشمل
ً
حتى بعض حركات اإلسالم السياسي.

انـسـجــا ًمــا مــع مــا تـطـمــح إل ـيــه الـســوسـيــولــوجـيــا من
مواكبة لمجمل التحوالت التي يشهدها الحقل
الــديـنــي فــي الـمـغــرب ،يـحــاول الـكـتــاب أن يناقش
هـ ــذا ال ـم ـع ـطــى ف ــي دراسـ ـ ــات ع ـل ـم ـيــة جـ ــاءت فــي
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بتك ضورعو تاعجارم
برغملاب ةينيدلا ةسايسلاو فوصتلا

تسع مساهمات متعددة التخصصات ،كالفلسفة
وعـ ـل ــم االجـ ـتـ ـمـ ــاع واألنـ ـث ــروب ــول ــوجـ ـي ــا والـ ـت ــاري ــخ
واألدب ،وغيرها ،ليؤكد مسألة في غاية األهمية،
وه ــي أن ال ـظ ــاه ــرة ال ـصــوف ـيــة ،ك ــإح ــدى ال ـظــواهــر
المركّ بة ،تحتاج إلى مقاربة متعددة التخصصات
لكي يستطيع الباحثون امتالك ناصيتها وتفكيك
جـمـيــع الـخـيــوط الـظــاهــرة والـخـفـيــة الـتــي تــؤثــر في
الظاهرة وفي عالقتها بمجمل األنساق.

وقفة مع مساهمات الكتاب

لـكــي نـقــرب ال ـقــارئ أكـثــر مــن مـحـتــويــات الـكـتــاب،
ملخصا لكل مداخلة على حدة؛
سنحاول أن نقدم
ً
فمساهمة محمد جحاح الممهورة بعنوان «الزاوية
والـمـخــزن أو جــدلـيــة الـسـلـطــة والـمـجـتـمــع بــالـمـغــرب
الـمــا قـبــل كــولــونـيــالــي :مــراجـعــة نـقــديــة لــأطــروحـتـيــن
ـرح ــا تـفـكـيـكـ ًـيــا
ال ـكــولــون ـيــال ـيــة وال ــوط ـن ـي ــة» ،قــدمــت ط ـ ً
ونقد ًيا ٍّ
لكل من األطروحة الكولونيالية واألطروحة
ال ــوط ـن ـي ــة فـ ــي ع ــاق ـت ـه ـم ــا ب ــال ـت ـص ــوف والـ ــرهـ ــانـ ــات
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان يـ ـسـ ـع ــى ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ـي ـه ــا
المشتغلون بالبحث العلمي ،سواء الكولونيالي أو
الوطني .فبخصوص الطرح األول (الكولونيالي)،
ناقش جحاح ً
كل من التصور الصراعي بين القبيلة
والمخزن من جهة ،والــزاويــة في مواجهة المخزن
أو م ــن خـ ــال م ــواج ـه ــة هـ ــذا األخـ ـي ــر ل ـل ــزواي ــا مــن
جهة أخــرى ،أو مــن خــال الـطــرح الــوطـنــي ،الــذي
كــان يقدم نفسه على أنــه يمثّل قــراءة «موضوعية»
لـعــاقــة الــزوايــا بــالـمـخــزن ،والـتــي يطبعها التحالف
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي .ب ـ ــل أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ذل ـ ـ ــك ،س ـت ـص ـبــح
«الزوايا جزء [ ًا] ال يتجزأ من النسق األيديولوجي
والسياسي للنظام» ،وهــذا يعني أن كلتا القراءتين
تـفـضــي إل ــى اس ـت ـخــاص الـنـتـيـجــة عـيـنـهــا ،وه ــي أن
تـعــاطــي الـبــاحـثـيــن مــع الـمـســألــة الــزاويــاتـيــة لــم يسلم
مــن تحيزات «أيديو-علمية» ،وهــو مــا أعــاق فهمنا
لوضعها فــي سـيــاق الـتـحــوالت الـتــي كــان المغرب
ي ـم ــر بـ ـه ــا .ولـ ـهـ ــذا ي ـق ـت ــرح ال ـب ــاح ــث جـ ـح ــاح ق ـ ــراءة

نـقــديــة ال تـتـمــاهــي ال مــع ال ـطــرح الـكــولــونـيــالــي وال
مــع ال ـطــرح الــوط ـنــي ،بــل ت ـقــدم رؤي ــة عـلـمـيــة هــادئــة
ل ـمــوضــوع ح ـســاس جـ ـ ًّـدا ،ح ـيــث إن ال ـبــاحــث مـ ّـيــز
بـيــن ث ــاث مــرجـعـيــات كــانــت تـ ِّ
ـؤطــر عــاقــة الــزوايــا
بالسلطة والمجتمع ،وهي« :المرجعية الصلحاوية
ال ـت ــي ت ـم ـثــل األسـ ـ ــاس ‹الـ ـك ــرام ــي الـ ـخ ــوارق ــي› فــي
ب ـن ـيــة الـ ــزاويـ ــة ،ث ــم ال ـمــرج ـع ـيــة ال ـطــرق ـيــة ال ـت ــي تـمـثــل
وأخيرا المرجعية
األساس المذهبي األيديولوجي،
ً
الشرفاوية باعتبارها تجسد األســاس الجينيالوجي
فــي بناء الــزاويــة» .هـكــذا ،ومــن خــال هــذا الطرح،
يـقــدم الـمـقــال قــراءة سوسيولوجية لـلــزوايــا وللطرق
الصوفية وألهــم مداخلها التي عبأتها في عالقتها
بالمجتمع والسلطة.

أمــا فــي مــا يـخــص المساهمة الـثــانـيــة الـتــي جــاءت
تحت عنوان «تدبير الحقل الديني بين االختيارات
والتحديات» ،فقد ركز كاتبها محمد ياسين على
يسمى فــي األدبـيــات السوسيولوجية «الحقل
مــا ّ
الديني» وما طرأ عليه من إصالحات وتدخالت،
ـوص ــا ب ـع ــد أح ـ ـ ــداث  16أيـ ــار/مـ ــايـ ــو 2003
خـ ـص ـ ً
اإلره ــاب ـي ــة ف ــي ال ـم ـغ ــرب ،ح ـيــث ي ــرص ــد ال ـم ـقــال،
بـنــوع مــن الــدقــة والـمـتــابـعــة الـمـيــدانـيــة ،مــا تمخض
عــن هــذه الـسـيــاســة الــديـنـيــة «اإلصــاح ـيــة» ،ال من
حيث التدبير المؤسساتي وال من حيث التدبير
السياسي وال من حيث التدبير الديني المباشر.
وهكذا ،سيركز الباحث على أهم المداخل التي
اع ـتـمــدهــا ال ـفــاعــل الــرس ـمــي ف ــي تــدب ـيــر مــرح ـلــة مــا
بعد  16أيــار/مــايــو ،حيث وقــف عند االخـتـيــارات
ال ـتــي اتـخــذهــا الـفــاعــل الــرسـمــي إلص ــاح الـحـقــل
الــديـنــي ،وال سـيـمــا فــي الــدعــم الـمـبــاشــر لـلـمـكـ ِّـون
الـصــوفــي عـبــر تـجـمـيــع زوايـ ــاه ،وعـبــر الـتـمـكـيــن له
وإعالميا ،بما يعزز مقولة «األمن الروحي»
علميا
ً
ً
للمغاربة .أما بخصوص التحديات ،فقد توقف
الـكــاتــب عـنــد «وضـعـيــة الـتـنــوع الـثـقــافــي والقيمي»
الــذي بــرز فــي اآلونــة األخـيــرة ،وبــدأ يـطــرح مسألة
ال ـ ـتـ ــواؤم وال ـت ـط ــاب ــق ب ـي ــن ال ـت ـع ـب ـي ــرات الـمـجـتـمـعـيــة
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والـمـطـلــب األيــديــولــوجــي لـلــدولــة ،مـمـ َّثــا بــالــديــن
اإلســامــي .لـهــذا ،فــإن الباحث ال يطمئن إلــى ما
هــو رقمي وكمي فــي هــذه الخطة «اإلصــاحـيــة»،
بـقــدر مــا يـحــاول أن يـقــارب الـمــوضــوع مــن وجهة
نظر سوسيولوجية منفتحة ومرنة في اآلن نفسه.

ن ـظـ ًـرا إلــى أهـمـيــة الـ ُـبـعــد الـســوسـيــو -أنـثــروبــولــوجــي
فــي مـقــاربــة الـمـســألــة الـصــوفـيــة فــي مـغــرب األمــس
واليوم ،غاص بن محمد قسطاني في الموضوع
 الــذي اخـتــار لــه عـنــوا ًنــا مـعـ ّـبـ ًـرا جـ ًّـدا هــو« :الـقــايــدوال ــول ــي وال ـس ـل ـطــان» ،لـكــي يــوضــح ب ـصــورة جـيــدة
الــوظــائـ َ
ـف ال ـتــي كــانــت ت ـقــوم بـهــا ال ــزواي ــا وال ـطــرق
ال ـصــوف ـيــة ف ــي مـجـتـمـعــات م ـت ـعــددة وغ ـي ــر مـنـظـمــة
وغ ـي ــر ع ـق ــان ـي ــة ،ف ـي ــؤك ــد أن الـ ــوقـ ــوف ع ـن ــد ه ــذه
الـمــؤسـســات الـتـقـلـيــديــة ،مــن خ ــال الـتــركـيــز على
شخصية سيدي محمد العربي الدرقاويّ ،
يشكل
ل ـح ـظــة تــأم ـل ـيــة ف ــي م ـس ــار شـخـصـيــة «ص ـل ـحــاويــة»
وم ـت ـم ـل ـكــة س ـل ـطــة الـ ــرمـ ــزي ،ب ــل وح ـت ــى ال ـم ــادي،
وتــوظ ـيــف ذل ــك فــي تـثـبـيــت دعــائــم ال ـس ـل ـطــان ،أو
فــي اتـجــاه الــوقــوف فــي وجــه طغيان هــذا األخير،
ميز
واالحـتـمــاء بــاألمــة مــن خــال االنــدمــاج الــذي ّ
عالقة الشيوخ الصوفيين بأفراد المجتمع ،وألن
الشيخ الصوفي مثّل -عبر التاريخ  -مــا ًذا لألمة
وموج ًها لمصالحها.
ومرشدً ا لها
ِّ

ف ــي إطـ ــار ال ـم ـق ــارب ــات ال ـتــاري ـخ ـيــة أي ـ ًـض ــا ،نـتــوقــف
ع ـن ــد م ـس ــاه ـم ــة الـ ـب ــاح ــث م ـح ـم ــد ال ـح ـم ــدوش ــي،
المنتسب إلى الزاوية الحمدوشية ،وهي بعنوان
«التصوف بين التدين واالسـتـثـمــار فــي المقدس:
نموذجا» ،لنرى محاولته
طرق التصوف بمكناس
ً
تـقــديــم ف ـكــرة ع ــن ن ـشــأة ال ــزاوي ــة الـحـمــدوشـيــة مــن
خ ــال شـيـخـهــا سـيــدي عـلــي بــن ح ـمــدوش الــذي
كــان أحــد الـشـيــوخ والــرجــاالت الـصــوفـيــة العريقة
فــي الـعـلــم واألدب واألخـ ــاق وال ـص ــاح .ولـعــل
المثير في المقال هو ما ذكره الباحث من امتداد
ه ــذه ال ــزاوي ــة وإش ـعــاع ـهــا خ ــارج مــدي ـنــة مـكـنــاس،

ودورهـ ـ ـ ــا االجـ ـتـ ـم ــاع ــي والـ ـسـ ـي ــاس ــي ،بـ ــل وح ـت ــى
ـوصــا ف ــي مــرح ـلــة نـهــايــة ال ـقــرن
االق ـت ـص ــادي ،خ ـصـ ً
التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

وب ـ ـم ـ ـقـ ــاربـ ــة تـ ـنـ ـه ــل مـ ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ االجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ــي
والفلسفي ،قــدم محمد أبــو حفص ،الباحث في
جــامـعــة م ــوالي إسـمــاعـيــل ،مـســاهـمــة رك ــزت على
«ال ـت ـص ــوف ب ـيــن سـلـطــة ال ــدي ــن وال ـس ـيــاس ـيــة :مـحـنــة
نموذجا» ،حيث توقف عند
ابــن مسرة ومــدرسـتــه
ً
أحــد رواد الـتـصــوف المنتمين إلــى الـقــرن الثالث
ال ـه ـجــري ،والـ ــذي ي ـن ـحــدر م ــن األن ــدل ــس (قــرطـبــة
ت ـح ــدي ــدً ا)؛ إذ ب ـيــن ال ـبــاحــث أب ــو ح ـفــص أن «اب ــن
أهلته
مـســرة» اجتمعت فيه جميع الخصال التي ّ
لكي يحظى بشرف التقدير المجتمعي ،فهو كان
من أهل العلم والصالح والحكمة ،وقد تعرض
لـمـحــن ك ـث ـيــرة ،ن ـظ ـ ًـرا إل ــى ك ــون ــه صــوفـ ًـيــا مـعـتــزلـ ًـيــا،
م ـخ ـت ــر ًق ــا ب ــذل ــك الـ ـق ــاع ــدة فـ ــي الـ ـمـ ـغ ــرب ال ـك ـب ـيــر
الــذي لــم يـكــن يـعــرف غـيــر الـتـصــوف عـلــى طريقة
الجنيد .ولهذا السبب ،كان محط اتهام وتخوين
وت ـج ــري ــح .وت ــأت ــي م ـســاه ـمــة أب ــو ح ـفــص لـتــوضــح
جوانب مشرقة من تاريخ هذا العالِم.

أما رشيد جرموني ،فقد تناول من خالل مساهمته
ال ـم ـع ـنــونــة بـ ـ «ت ـح ــوالت ال ـح ـق ــل ال ــدي ـن ــي :ال ـفــاعــل
ـوذجــا»( ،)3مجمل الـتـحــوالت الدينية
الـصــوفــي ن ـمـ ً
ال ـتــي عــرفـتـهــا الـمـمـلـكــة ال ـم ـغــرب ـيــة ،بـ ــد ًءا م ــن سـنــة
 ،2004أي سنة إطــاق مـشــروع «إصــاح الحقل
الديني» ،حيث توقف الباحث عند أهم المعالم
ال ـك ـبــرى ل ـهــذا اإلص ـ ــاح ،ت ـلــك ال ـتــي تـجـلــت فــي
الـمــدخــل الـمــؤسـســاتــي ثــم الـمــدخــل االجـتـمــاعــي/
السياسي ،وأخـيـ ًـرا المدخل اإلعــامــي .ثــم تناول
الرهانات المختلفة التي وضعها الفاعل الرسمي
(إم ـ ـ ــارة ال ـم ــؤم ـن ـي ــن) ع ـل ــى ال ـف ــاع ــل ال ـص ــوف ــي مــن
خالل ثالثة أهدافً :
أول ،دعم مشروعية الملك
الــدي ـن ـيــة؛ ث ــان ـ ًـي ــا ،ت ـقــويــة الـ ُـب ـعــد ال ـت ـع ـبــدي ال ــزه ــدي؛
ثــال ـ ًثــا ،تـحــديــث األفـ ــراد والـمـجـتـمــع ،بـمــا يتضمنه
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بتك ضورعو تاعجارم
برغملاب ةينيدلا ةسايسلاو فوصتلا

الخطاب الجديد الذي يحمله المكون الصوفي،
ـوصــا فــي تـقــويــة الـحــس الـمــدنــي والـمـ َ
ـواطـنــي
خـصـ ً
وف ــي ت ــأدي ــة ال ــواج ـب ــات ال ـت ــي ب ـهــا تـنـهــض الـتـنـمـيــة
بــالـبـلــد؛ إنـنــا إزاء خـطــاب ث ــوري لـلـطــرق الـصــوفـيــة
في مغرب األلفية الثالثة.

وبــاع ـت ـبــار ال ـك ـتــاب م ــن الـمـســاهـمــات ال ـج ــادة فــي
تقديم رؤى متقاطعة ومتعددة التخصصات بشأن
التصوف والطرق الصوفية والجمعيات الدينية في
الـتـجــارب الـســوسـيــو -حـضــاريــة والـســوسـيــو-ديـنـيــة،
فــإن الـبــاحــث المتخصص فــي الـتــاريــخ الــرومــانــي
مـصـطـفــى الـغـيـثــي يـقــدم بـحـ ًثــا فــريــدً ا فــي نــوعــه من
حـيــث عـنــوانــه ومــن حـيــث مـضـمــونــه ،وك ــذا سياقه
التاريخي ،إذ هو يتحدث عن «تنظيم الجمعيات
الدينية بالغرب الــرومــانــي»؛ فمنذ عهد أغسطين،
نـشــأت فــي اإلمـبــراطــوريــة الــرومــانـيــة مجموعة من
الـجـمـعـيــات الــديـنـيــة ال ـتــي وص ــل عــددهــا إل ــى 73
ج ـم ـع ـيــة ،وك ــان ــت ت ـق ــوم بـ ـ ــأدوار ع ـ ــدة ،اق ـت ـصــاديــة
واج ـت ـمــاع ـيــة ودي ـن ـي ــة ،اس ـت ـطــاعــت م ــن خــال ـهــا أن
تتجاوز فكرة تقديس اإلمبراطور ،وهــو ما ّ
شكل
«خـ ـط ـ ًـرا» ع ـلــى اإلم ـب ــراط ــوري ــة ك ـكــل .فـ ــإذا كــانــت
لإلمبراطورية واجهة خارجية تتمثّل في مواجهة
األع ـ ـ ـ ــداء الـ ـخ ــارجـ ـيـ ـي ــن ،ف ـ ــإن بـ ـ ــروز ال ـج ـم ـع ـي ــات
الــديـنـيــة سـيـكــون بـمـثــابــة إي ــذان بــاالعـتــراف بــالــديــن
المسيحي ،ديـ ًنــا رسـمـ ًـيــا لـلــدولــة ،ومــن ثــم انقسام
اإلمبراطورية وانهيارها الحقًا .هكذا ،فإن الدور
الـمـحــوري واالستراتيجي للجمعيات الدينية لم
يكن ليتوقف عند حد ضمان الحفاظ على النظام
الحاكم ممثَّال باإلمبراطور ،بل امتد ليطاول تغيير
شكل الدين ،وبالتالي تغيير شكل الدولة ككل.
بقي أن نشير إلــى أن الكتاب تضمن مساهمتين
أخــريـيــن :إحــداهـمــا لـلـبــاحــث إدري ــس الـصـنـهــاجــي
تحت عنوان «سوسيولوجيا اإلســام بالمغرب»،
والـثــانـيــة لـلـبــاحــث الـتــونـســي ع ــادل بـلـحــاج رحــومــة
تـحــت عـنــوان «ال ـتــديــن الـشـبــابــي :بـحـ ًثــا عــن مـعـنــى

لـلـهــويــة ال ــذات ـي ــة» ،وهـمــا مـســاهـمـتــان ربـمــا تـبــدوان
بـعـيــدتـيــن ع ــن إش ـكــال ـيــة ال ـك ـت ــاب ،أي ال ـت ـصــوف،
ل ـكــن بــال ـتــأمــل ف ــي كـلـتـيـهـمــا ي ـظ ـهــر أن ـه ـمــا نــاقـشـتــا
الـ ـمـ ــوضـ ــوع (ال ـ ـت ـ ـصـ ــوف) ل ـك ــن ب ـط ــري ـق ــة خ ــاص ــة
وبـمـقــاربــة مــاكــروســوسـيــولــوجـيــة .وه ـكــذا نـجــد أن
ال ـم ـســاه ـمــة األولـ ـ ــى ل ـل ـبــاحــث ال ـص ـن ـهــاجــي تــركــز
ف ــي األس ـ ــاس ع ـلــى م ـســألــة «ال ـت ــوت ــر» ال ـق ــائ ــم فــي
الـمـغــرب بـيــن المعتقد والـتـمـثــل لـلــديــن اإلســامــي
مــن جـهــة والـسـلــوك والـمـمــارســة مــن جـهــة أخــرى،
حـيــث يـمـكــن اع ـت ـبــار ه ــذه اإلشـكــالـيــة واح ــدة من
االش ـك ــال ـي ــات ال ـت ــي تـسـتـحــق ك ــل ال ـم ـتــاب ـعــة .وقــد
ُو ِّفـ ــق ال ـبــاحــث ف ــي ت ـقــديــم ب ـعــض اإلج ــاب ــات عــن
هــذه اإلشـكــالـيــة ،إذ أش ــار إلــى مـجـمــل الـسـيــاقــات
ال ـت ــي ت ـت ـش ــاب ــك م ــع الـ ـم ــوض ــوع ال ـ ــذي ال يـمـكــن
ف ـهــم طـبـيـعـتــه إال بــاالع ـت ـمــاد ع ـلــى رؤيـ ــة شـمــولـيــة
فـ ــي ال ـف ـه ــم وال ـت ـف ـس ـي ــر وال ـت ـح ـل ـي ــل .بـ ـنـ ــاء ع ـل ـيــه،
تــوصــل ال ـبــاحــث إل ــى أن طـبـيـعــة ال ـت ـكــون الــديـنــي
لإلسالم في المغرب ،وبطبيعته التاريخية ،أوجد
مجموعة من التوترات التي ال يقيم لها المغربي
أي اعـتـبــار ألنــه مـتــأثــر بــالـسـجــل الـثـقــافــي أكـثــر من
تأثره بالسجل الديني في صيغته األرثوذكسية.
أمــا المساهمة الثانية واألخـيــرة فــي هــذا الكتاب،
فركزت على عناصر التحول الديني عند الشباب
ال ـت ــون ـس ــي .وقـ ــد أب ـ ــرز م ــن خـ ــال ن ـت ــائ ــج ال ـبـحــث
الميداني الكيفي ،كيف أن الشباب اليوم أصبح
ً
متحلل من جميع المؤسسات التقليدية ،أو حتى
ال ـحــدي ـثــة ،ألن ــه يــريــد أن يـقـيــم عــاقــة فــردان ـيــة مــع
التدين؛ إنه يريد أن يحقق ذاته في تدين يناسب
ع ـصــره ،وه ــو مــا يـمـكــن تـسـمـيـتــه بـظــاهــرة «الـتــديــن
ال ـف ــردي» أو ال ـتــديــن مــا بـعــد ال ـحــداثــي .وه ــذا ما
ي ـع ـكــس ف ــي ال ـع ـم ــق ال ـح ــاج ــة ال ـم ــاس ــة إلـ ــى ن ــوع
مــن الـنـقــاش الـعـلـمــي الـســوسـيــولــوجــي السـتـجــاء
هــذه الـتـحــوالت الـمـخـتـلـفــة الـتــي ال تـقــع للشباب
ف ـقــط ،بــل حـتــى لـبــاقــي ال ـف ـئــات الـمـجـتـمـعـيــة الـتــي
تعيش تدينها بطريقتها الـخــاصــة .ولـعــل ذلــك ما
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تدين
يجعلنا نستشف من الدراسة أنها تدعو إلى ّ
بطريقة صوفية ،حيث تغيب الرهانات السياسوية
والـمـصــالــح الـفـئــويــة وال ـصــراعــات حــول الـسـلـطــة؛
فالدين لله والوطن للجميع.

على سبيل الختم:
تساؤالت وآفاق للتحاور والنقاش

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أه ـم ـيــة ال ـك ـتــاب ورصـ ــده بـعــض
التحوالت في الحقل الديني المغربي تحديدً ا،
مــن خــال الـتــركـيــز عـلــى الـفــاعــل الـصــوفــي ودوره
فــي هــذه الـتـحــوالت ،وكــذا الــرهــانــات والــرهــانــات
المضادة التي تتشابك حــول هــذا الفاعل ،ســواء
من خالل الفاعلين الداخليين (إمــارة المؤمنين)
أو الـخــارجـيـيــن (ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة)،
ف ـ ــإن ه ـ ــذه ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات والـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــات ل ـي ـســت
سـ ــوى م ـن ـط ـل ـقــات الس ـت ـث ــارة ال ـبــاح ـث ـيــن ف ــي حـقــل
ســوس ـيــولــوج ـيــا ال ــدي ــن ،ل ــرك ــوب م ـغ ــام ــرة الـبـحــث
والتقصي والتتبع لجميع الحيثيات والمسارات
الـمـعـلـنــة والـخـفـيــة لـهــذا الـفــاعــل الـمـهــم والـحـيــوي
ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت ال ــديـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـم ـغ ــرب
ال ـم ـع ــاص ــر ،ح ـي ــث إن ال ـت ـت ـ ّـب ــع ال ــدق ـي ــق ل ـمــوضــوع
ومعتبر
الـفــاعــل الـصــوفــي يـبـ ّـيــن وق ــوع تـحـ ّـول دال
َ
ف ــي أدواره ب ـيــن األم ــس وال ـي ــوم ،وه ــو م ــا يـشـ ّـكــل
ً
مجال لالستكشاف والتقصي.
م ــن ج ـهــة أخـ ــرى ،أص ـبــح ال ـفــاعــل ال ـصــوفــي يـقــوم
بـ ــأدوار الـتـنـشـئــة الــديـنـيــة فــي كـثـيــر مــن الـ ــدول ،بما
خصوصا
فيها دول المهجر (كــأوروبــا وأمـيــركــا)،
ً
ال ـت ـن ـش ـئ ــة ال ــديـ ـنـ ـي ــة وفـ ـ ــق مـ ـنـ ـظ ــور ورؤيـ ـ ـ ــة الـ ــزوايـ ــا
البوتشيشية .وإنتاج القيم الدينية وإعــادة إنتاجها
ال ي ـق ـت ـصــران ع ـلــى الـمـسـلـمـيــن /ال ـم ـهــاجــريــن ،بــل
يشمالن حتى األوروبـيـيــن واألمـيــركـيـيــن ،وغيرهم
مــن األج ـنــاس الـعــرقـيــات والــديــانــات .لـهــذا ،تبقى
هـ ـ ــذه الـ ـجـ ــوانـ ــب ال ـم ـس ـت ـج ــدة فـ ــي دور ال ـف ــاع ــل
ال ـص ــوف ــي غ ـيــر م ــدروس ــة وغ ـي ــر مـنـتـبــه إل ـي ـهــا حـتــى
ال ـســاعــة .وم ـمــا ت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ـيــه أن ـنــا ال نـتــوفــر

فــي الـمـغــرب عـلــى إحـصــاء دقـيــق لـلــزوايــا وللطرق
الصوفية وللمنتسبين إليها .ويبقى البحث الوحيد
الذي ُأنجز في المرحلة الكولونيالية هو المرجع
فــي ه ــذا ال ـم ـج ــال( ،)4لـلـبــاحــث ج ــورج سـبـيـلـمــان،
المعروف بجورج دراك .ولعل هذا األمر يكشف
م ـ ــدى الـ ـتـ ـح ــدي الـ ـ ــذي ُيـ ـطـ ــرح ع ـل ــى «ال ـج ـم ــاع ــة
الـعـلـمـيــة الـســوسـيــولــوجـيــة الـمـغــربـيــة» لـلـتـفـكـيــر في
ب ـحــث واس ـت ـق ـصــاء يـتـعـلـقــان بــال ـظــاهــرة بــاسـتـعـمــال
اآلل ـي ــات الـكـمـيــة وال ـك ـم ـيــة ،بـغـيــة تــوفـيــر مـعـطـيــات
وم ـع ـل ــوم ــات ج ــدي ــدة وم ـح ـ َّـدث ــة ت ـســاعــد الـبــاحـثـيــن
وعموم المهتمين على فهم الظاهرة الصوفية في
الـمـغــرب ،وفــي خــارج الـمـغــرب أيـ ًـضــا ألن للطرق
الصوفية  -كما يعلم الجميع  -شبكات عالئقية
ممتدة عبر ربوع الوطن العربي واإلسالمي.
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