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 الخالصة
يمتاز البحث في الحقل االنثروبولوجي بغناه المعرفي الذي يبدو من الوهلة االولى أنه معرفة بسيطة يسهل علينا 

فهمها والتحكم فيها، وانبعث هذا الشعور من خالل الممارسة اليومية لمختلف الطقوس أو الشعائر أو عادات أو تقاليد 

ومن ولقعنا االجتماعي، والفعل االجتماعي ال يحتاج أن يفسر  تشكلت في نظامنا الثقافي. فأصبحت جزءا من معيشنا

في طبيعته وعن ماهيته بين عموم الناس ألنه جزء من االدراك الحسي لواقعنا اليومي. ومن هذه النقطة يكون دور 

يدرك الباحث في العلوم االنسانية عامة وفي االنثروبولوجيا خاصة في تفسر حالة من الواقع المعيش، وسرعان ما 

اباحث مستوى التعقيد والصعوبة الت ترافق عملية تفسير الموضوع من صيغته العامة الى الصيغة العلمية. وحال 

بحثنا هذا يبحث في النظام التديني للجزائر والذي يتخذ من الشكل الصوفي جوهر معاني الممارسة التدينية، وكنموذج 

لطريقة العيساوية الجازولية بولهاصة في إقليم والية عين تموشنت عن حالة الممارسة التدينية لبحثنا، اتخذنا من ا

 كم. 055بالغرب الجزائري والتي تبعد عن مقر العاصمة الجزائرية بحوالي 

ان البنية الطرقية تتألف من عدة عناصر تكون بمثابة الدعائم الرمزية التي تنتج المعنى، فالزاوية والورد والذكر  

ضرة والشيخ والولي والوعدة ....، ما هي إال آليات رمزية تساعد على انتاج المعنى في والطريقة والضريح والح

 الوسط المحلي، ومن مجموع هذه اآلليات اتخذ موضوعنا من الشيخ موضوع بحثنا هذا.

الشعبية، يأخذ المعنى واعادة انتاج المعنى في النظام الثقافي الجزائري مسارا تحليليا يفسر من خالله أجزاء ثقافتنا 

وعلى ضوء هذا االطار النظري الذي اعتمدناه من أجل فهم معنى الشيخ في الوسط الُطُرقي بين مريديه وفي وسطه 

المحلي. تتخذ شخصية الشيخ لدى الطريقة الصوفية معنى خاصا بها، اذ تجعل ؟أدبيات الفكر الصوفي من الشيخ 

تنضج طريقة صوفية اال اذ أنتجها شيخ ما وسعى في نشر تعاليمه  الفاعل المحرك لديناميكية الجماعة التابعة له، فال

 على مريديه، ليكون بمثابة العناية الربانية على أتباعه في كنف فضائه المقدس.

وهكذا يصبح الشيخ من مجرد شخص عادي الى مجموعة من الرموز الت تكون شخصيته، وتلعب هذه الرموز  

ه ومحبيه، فمعنى الشيخ يساهم في انتاج عدة معاني أخرى ترتبط بالحياة دور بسط النفوذ الرمزي له عل أتباع

الطقوسية والشعائرية لمريدي الطرقة وترتبط بالنظام االجتماعي الذي يسير الحياة االجتماعية لمجموع االفراد 

ذا المعنى الى مستوى المكونين لجماعته. فإشكاليه بحثنا تتلخص في معنى الشيخ عند الصوفية وفي كيفية اعادة انتاج ه

 اجتماعي أوسع.   
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Explain the Meaning and Production of 

the Meaning of Sheikh Sufi 

(Sheikh Abdul Karim Jazouli model) 
 

 

ABSTRACT 

The study of the sacred symbols is considered as a fundamental angle in research on 

local culture. the discourse, the representations, the symbols and the practices related to 

this sacred space will allow us to apprehend the latter not only in its existential nature, but 

also in the very principle of its birth and rebirth namely the (re) production of the 

meaning. The essential problematic of this project is: what are the anthropological 

foundations of the construction of meaning and the mechanisms put into play by the 

actors in its continuity and its reproduction?. 
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 :مقدمة

بخصوصيات ال نجدها في  له يمتاز الحقل الطرقي اإلسالمي عن غيره من الحقول المعرفية األخرى، أن          

الذي يتبلور في هذا الفضاء المقدس. ومن بين المعاني التي  ،إنتاج المعنىالمعنى وما من حيث يغير هذا الحقل، والس

الى بعدها الرمزي  الوجوديينتجها هذا الحقل نجد معنى الشيخ، وتتجلى معاني هذه الشخصية من بعدها االنساني 

فتجليات هذا المعنى هو من الى حال ومن وضعية الى وضعية أخرى،  والروحي الذي يتجسد في االنتقال من حال

كعبد القادر الجيالني،  :نجد أولياء الطرق الصوفيةوعن نماذج تسجل ضمن هذا السياق البحثي،  امي هذه الدراسة.مر

   . والغوث أبو مدين شعيب، وأبو الحسن الشاذلي، وابن حرزهم واأبو سليمان الجازولي وغيرهم الكثير

طبيقاتها، ليسهلوا لمريديهم عملية اإلندماج الطرقي الشيوخ هم من يحملون لواء المعرفة الصوفية وكيفية تان         

ولكل طريقة  ،أوال ثم رضا الشيخ، ولكل زاوية شيخهاهللا وزيادة المجاهدة والتنافس بين المريدين من أجل بلوغ رضا 

اتي للحقل تحت لواء الوالية التي يشرف عليها ولي من أولياء هللا. وهكذا نستنتج مدى الثراء المكون ،شيوخها المنظوين

 من جانب إنتاج وصياغة المعنى.الطرقي اإلسالمي، 

المؤسسات والهيئات الدينية التي تتخذ من شخصية مركزية جوهرها التديني، اذ تكون هذه الزوايا من تعتبر          

يظهر جليا مدى ، الشخصية بمثابة القائد والموجه للتعاليم والطقوس الدينية للجماعة الدينية. فمن خالل هذا التموضع 

فنجد في الزوايا والطرق الصوفية  مدى أهمية الشيخ في الوجود . أهمية شخصية الشيخ في المعنى االسالمي للتدين

)والولي هنا بمعنى  "أنه من ال شيخ له فإن الشيطان وليه" يستشهد أتباع الطرق الصوفية بمقولة: العقائدي للمريد، إذ 

السياسي الديني الذي يتخذ من  ،شخصية الشيخمعنى اإلسالمية نفس نمط إعادة إنتاج لالشيخ(، كما نجد في األحزاب 

شخصية الشيخ معنى ل عية الحزبية ونسقه النضالي. فمن هنا ندرك مدى الحضور المعنوي في التصور الجمتمشروعي

 (.  statusلدى أتباع هذه الجماعة، ومن هذه النقطة يصبح الشيخ نظاما قائما بذاته )

حاول البحث في معنى شخصية الشيخ، لدى زاوية تتخذ من الطريقة العيساوية نوانطالقا من هذا الطرح س           

موقعة الشخصية الصوفية و ،معنى الشيخ "سيدي عبد الكريم العابدين الجازولي"شخصية  جسد فيوتت .منهجها التديني

داخل معنى ( statusأنتج لنفسه ) لعقائدي لزاويته؟ وكيفاالمحورية لدراستنا. فما مدى تجلي شخصيته في النظام 

 ه الدينية؟.جماعت

        ، لنبين للقارئ من هي هاته الزاوية.لكن البأس أن نقوم بدراسة مونوغرافية  

 مونوغرافية  الزاوية الجازولية بولهاصة:  -1

الزاوية الشيخ دمحم بن علي  بن عبد هللا بن موسى بن علي بن موسى احمد الجازولي الشريف  سسأ            

من قدم معه بين مع واستقر مع عائلته و م،0775ن منطقة الريف بالمغرب سنة الحسني، المكنى بالجازولي والقادم م

 ،مقدم الزاويةلنا الذي صرح به وهناك رأي آخر عن تاريخ التأسيس  1قبائل ولهاصة الغرابة قرب جبال طرارة.

شيخا جد الشيخ عبد الكريم، والذي يعود الى حوالي القرن الخامس عشر الميالدي، يعتبر الشيخ سيدي دمحم الجازولي 

ربيع  50وتوفي الشيخ سيدي دمحم الجازولي في  ،التي تأتيه وكان يُدَِون مختلف القضايا ،متعلما يهتم بأمور العلم والتعلم

 م، ودفن بزاوية جده )حسب تصريح لمقدم(. 0201ه، الموافق لسنة 0825الثاني 

والتي  2يطلق السكان المحليون تسمية "القازولي" على الزاوية والقائمين عليها، وهي من "إقوزوالن" بالزناتية       

سم سعد هللا، على أنها تقع تعني الجازولية. وقد جاء ذكر الزاوية المدروسة في كتاب تاريخ الجزائر الثقافي ألبي القا

بالرمشي ورئيسها الكزولي ولد الحاج دمحم، وهي زاوية لها أهمية، ألن شيخها ورع، وله سمعة بين األهالي على أنه 

بهلواني.
3
ألنها مثلت  ،ويجرحونها ن شهادة أبي القاسم سعد هللاغير أن الكثير من مريدي العيساوية بالجزائر، يقللون م 

 العيساوية. ريقةوالذي ال يتطابق مع باطن وسر الط ،رمزهم الديني بالبهلواني

                                                           
1 Sossie andezian, Expériences du divin dans l’Algérie contemporaine- Adeptes des saints de la région de 

Tlemcen, par, Ed. CNRS, Paris, 2001. p . 99. 
2
رشيد بليل،  قصور قورارة واولياؤها الصالحون في المأثور الشفاهي والمناقب واالخبار المحلية، ترجمة: عبد الحميد بورايو،   

 .020ص:  .8552، الجزائر، CNRPAHمذكرات مركز  
3
 .20ص:  .0112، بيروت، 0دار الغرب االسالمي، ط، 0104-0285، 4، تاريخ الجزائر الثقافي، جابو القاسم سعد هللا، 
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قام على مشيخة الزاوية الشيخ عبد الكريم العابدين الجازولي الذي يرجع نسبه الى ابن الحاج الجازولي             

بد هللا بن موسى بن علي بن موسى احمد الجازولي ابن سيدي دمحم الجازولي ابن دمحم ابن الميلود ابن دمحم بن علي  بن ع

سالفه هم القائمون على الزاوية وتدبير أ. وقبل وصول المشيخة اليه، كان 0188الشريف الحسني، وهو من مواليد 

م، ليخلفه من بعده ابنه العابدين الجازولي، الذي استشهد 0188مورها منذ الشيخ سيدي الحاج العابدين المتوفى عام أ

، وفي نفس السنة تولى الشيخ سيدي عبد الكريم المشيخة بعد مبايعته من طرف 0107يد االستعمار الفرنسي سنة  على

وهناك من يسميه مجمع الصالح، ببلدية سوق االثنين، مقر دائرة  "الحويطة"مريدي الزاوية، بمكان يسمى الديوان أو 

، 8507ديسمبر  08خة الزاوية الى غاية وفاته يوم الثالثاء ، وبقي في مشيبوالية عين تموشنت ولهاصة الغرابة حاليا

 أي دام على مشيخة الزاوية ستين سنة بالتمام والكمال.

ونشير الى أن قبر الشيخ المتوفي كان مغطى بأغصان األشجار خضراء اللون، وهذا ما يعكس رمزية اللون           

األخضر المتواجد في المجال القدسي للزاوية، باإلضافة الى أن هذه األغصان تؤدي وظيفة حماية نبش تربة القبر من 

الرمزي، اذ تعتبر عمودية الشجرة بعدا بشريا وتجعلها  قبل بعض الزائرين لقبر الشيخ. وللشجرة رمزيتها وحضورها

رمزا مصغرا للكون العمودي الذي هو االنسان، وتعتبر الشجرة في النصوص البراهمانية، " تبدو الشجرة وكأنها 

مجمل نفسي وعضوي للشخصية اإلنسانية، فجذعها هو الذكاء وتجويفها األعصاب، وأعضائها المشاعر، وثمارها 

وفي حالة الوضع األفقي للشجرة والممثلة في أغصانها، فإنها ترمز للموت  4األعمال الحسنة والسيئة."وأزهارها 

وللجنائزية. وتدخل هذه العملية في تصور المريدين العيساويين للشعائر الجنائزية، التي تخص أهل الطريقة من آل 

 العابدين.

االبن االوسط  ، وهوطريقة العيساوية وهو الحاج بومدين العابدينوفي ليلة وفاته تم تعيين الشيخ الجديد لل          

جماع بين أفراد العائلة الكبيرة للشيخ ، وجاءت عملية نعيين الشيخ الجديد عن طريق اإلعبد الكريمألبناء الشيخ 

ابدين شيخا جديدا جمعوا على تعيين الحاج بومدين العثالثة وأخوه وأبناء العم، وكلهم أوالتي ضمت أبنائه ال ،المتوفي

 خلفا ألبية الشيخ عبد الكريم. زاويةلل

بر لعدة اعتبارات عائلية، أبرزها أن الشيخ الجديد متفرغ كبن األوسط دون االبن األوتمت طريقة تعيين اإل          

 )نية ودرويشجماع في الوسط العائلي لبساطة شخصيته نه متقاعد، ولكونه شخصية تلقى اإللتزامات المهنية كومن اإل

على حد تعبير احد اخوة وأحد ابناء عم  الشيخ الجديد، اللذان التقينا بهما في اليوم الرابع من و)( حسب التعبير الصوفي

، كما يحمل هذا اإلختيار في طياته رمزية دينية إسالمية تتمثل في (بمقر الزاوية بولهاصةعبد الكريم جنازة الشيخ 

 .ياإلسالم الدين اتالوسطية التي تعتبر من مميز

ومن خالل مقابلتنا مع الشيخ بومدين العابدين الشيخ الجديد للطريقة، لمسنا من حديثه ادراكه بحجم             

لذي تتمتع به الزاوية. ومن جملة المسؤولية الملقاة على عاتقه، من خالل المحافظة على االرث الروحي والرمزي ا

ن ال أ، وا في أمر زاويتكم، وال تتركوني وحيدا" فرطوبمعنى: "ال ت ما تسْمحوْش فيا"قواله التي كان يكررها لي : " أ

 .الشيخ عبد الكريمن كل شيء سيكون مثل ما كان قائما في عهد والده أوا ،تقطعوا الصلة بالزاوية

 

 ومن جملة التحديات التي تواجه الشيخ الجديد ما يلي:

  الحقل الطرقي الجزائري.ستوى على ملى مكانة الزاوية الرمزية المحافظة ع  -

 ستمرارية في النهج الصوفي لسلفه، من خالل التركيز على مبدأ االمر بالمعروف والنهي عن المنكر.اإل -

 واصل الرابطة العيساوية.أالمحافظة على لم شمل العائلة الروحية ألعضاء الطريقة، بتوطيد  -

 تمثيل الزاوية في مختلف المناسبات االجتماعية.  -

 :للزاوية الجغرافي الموقع - أ

م، لك 58تقع الزاوية بقرية )دوار( الطربان، والتابعة اقليميا لبلدية سيدي ورياش التي تبعد عنها بحوالي             

 م.  لك 00م وتبعد عن مقر والية عين تموشنت بحوالي لك 50وعن سوق االثنين مقر دائرة ولهاصة الغرابة بحوالي 

                                                           
4
-888،ص: 8550، بيروت، 8جيلبير دوران، االمثروبولوجيا رموزها اساطيرها انساقها، ترجمة: مصباح الصمد، دار مجد، ط 

888.  
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يؤدي الى مدخل الزاوية طريق معبد الى نهاية الطريق الذي يوصلك الى مدخل الزاوية، فيقابلك على جهتك          

اليمنى )من الشرق( مسجد الزاوية وبجانبه بيت الوضوء، وعن ميسرتك )من الجهة الغربية( قاعة استقبال كبيرة، 

. وبجانب اومن خارجه الجزائرليه من كل جهات إوهي المكان الذي يستقبل فيه الشيخ عبد الكريم زواره القاصدين 

ول ما أوبه كذلك قاعة استقبال للزائرين. و ،هذه القاعة بيت الشيخ وعائلته، ويقابلك بيت كبير هو ملك ألخ الشيخ

يجلب انتباهك عند وصولك للزاوية، هو الترحيب الكبير الذي يحظى به كل زائر للزاوية رجل كان ام امرأة ام طفال. 

ة، وعند وصولك مع و الشاي، وفي بعض االحيان تكون مرفقة بالحلويات التقليديتخلوا قاعة االستقبال من القهوة أوال 

، ويعبر هذا عن الطيبة التي يتمتع بها أهل ال وشاركتهم طعامهمإنك لن تخرج من الزاوية  أعلم موعد الغذاء، فإ

 . وعن كرم وحسن إستقبال الوافدين إلى الزاوية ،الزاوية

ين مرممين بشكل حديث، والضريح األول كما يتواجد بالجهة الشرقية للزاوية أي جهة القبلة، ضريح            

ما الضريح الثاني أ ه دمحم البكر الذي خلفه من بعده. ول للزاوية سيدي دمحم بن علي، وابنمدفون به الجد المؤسس األ

خ سيدي دمحم وخليفته. كما يتواجد بالجهة ي دمحم بلحاج الميلود أن ذرية سيدمدفون به، سيد الحاج دمحم الجازولي م

 والسكان المجاورين للزاوية. )انظر صورها في المالحق(. ،الشرقية مقبرة العائلة

 اضرحة الزاوية:   - ب

لغة هو الشق الذي يكون وسط القبر، وقيل هو القبر كلّه. الضريح            
5
المشيد اصطالًحا فيطلق على البناء  أما 

وال  إلى شكل العمارة الدينية كالمساجد، فوقه(. ويتميز ببساطة الشكل والتصميم عادة، وال يرقى على القبر )أي

وتتسع فتشمـل  أحيانــًا العمارة المدنية كالقصور والمنـازل.  وتعلو الضريح في الغالب القبة التي تكبر

أحجام وأشكال  مغلقـة. كما تختلف أو تكون مفتوحـة قداسة وقد ويسمى بقبة فالن، وتمثّل بدورهـا رمـًزا ذا الضريح

وال  حجرية، إلخ . أو الضريح والقبّة على السواء، فتكون كبيرة أو صغيرة، مربّعة أو أسطوانية، رخامية وتركيبة

مثل متفرقة. وي لشخص واحد في أماكن أضرحة نجد عدة إذ يمكن أن ،في مكان واحد الضريح على قبر واحد يقتصر

 والخير والدعاء المستجاب. لتماس البركةإلمكان  الضريح في العرف الشعبي رمز التقوى والّصالح، وهو

"منهـــا مــــا يضــم رفـــات  أنــــواع: إلـــى األضــرحــة وتنـــقســــم         

ييـــدهــا بعـــد وهــي تـــلك التـــي تــــم تش  الرؤيـــا، أضرحـــة   ومنهـــا صــــاحبـــه 

"الوهمية"   باإلضافة الى تواجد األضرحة الصالحيـــن فــي المنـــام فـي موقع معين؛ األوليــاء أحـــد رؤيــة

 6دينية." أو إنشاؤها تبعا لرغبات سياسية التي ال تحتوي على رفات، وتمّ  وهي

خوة العم، وللشيخ عبد الكريم ثالثة إ بناءفاد وأحين مساكن العائلة الكبيرة من األحويوجد بجانب الضري           

فراد عائلته،  ويوجد مساكن اخرى للجيران واحد منهم في بيته الخاص مع أ يتقاسمون نفس فضاء الزاوية، ويستقر كل

 الجازولي. العابدين ليسوا من عائلة 

مصلين كان إمام القرية آنذاك يؤم بال ، حيثمن القرن الماضي كما يتواجد مسجد بُني في سنوات السبعينات           

يضا بجانب الضريحين. ونالحظ من خالل تموقع الضريحين بهياكل الزاوية، فهما يتواجد هو أوالصلوات الخمس، 

يشكالن مركزا روحيا يجمع في ثناياه بين الديني والدنيوي، وبين التبرك والزيارة التي ال تكتمل معانيها اال بالترحم 

 ا اصبحت الزاوية مكانا للذاكرة العيساوية بالمنطقة. )انظر صورة مسجد الزاوية بالمالحق(.عليهما، وهكذ

ن موقعها ور الزاوية، وفي نفس الوقت فإما ساحة الزاوية التي تعتبر الفضاء الجامع بين كل من يقصد ويزأ         

لى الزاوية فأول ألول مرة، اذ عند دخول الزائر إة يسمح لها بأن تؤدي دورا استكشافيا وتعريفيا للزائر القاصد للزاوي

ذ تسمح له هذه الوضعية باستكشاف كل هياكل الزاوية،  كما يوجد بالزاوية طأ رجله فيه فهو ساحة الزاوية،  إمكان ي

 حمام والذي يسمى بحمام البركة.

                                                           
5
 التوفيقية، املكتبة السيد، فتحي وجمديأبو شادي  سليمان ايسر :حتقيق العرب، لسان ن،الدي جالل الفضل، أبو علي، بن مكرم بن دمحم، ابن منظور 
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صولها الطرقية والصوفية، تعتقد في أ الزاوية التي كانت في يوم من األيام مجرد عائلة نومن هنا نالحظ أ            

لى مركز الي،  تتحول عبر صيرورة تاريخية إقادمة من المغرب االقصى، وتحط رحالها وتستقر في مكانها الح

عمراني يتطور، ويضم هذا المركز العمراني مختلف العائالت المجاورة لعائلة الجازولي. وتصبح هذه العائالت 

ها قد تكون ليست من نفس الطريقة أو ال تتبع الطرق أو التصوف نمعتقداتها، رغم أزءا من الطريقة والمجاورة ج

من جهة أخرى، ومبدأ التسامح مع اآلخر  والروابط التاريخية المرتبطة بالمكان من جهة، طالقا. لكن روابط الجوارإ

رار هذه العائالت التي تعيش هي التي حددت استق)الذي ال يحمل وال يشاركني نفس المعتقد الديني( من جهة أخرى، 

، ثم  الجماعة أوالوصياغة معنى مدى قدرة الديني في تكوين  ؛في تفاعل مع عائلة الجازولي في المنطقة. ونالحظ هنا

تؤسس لظهور وتفاعالت عالقاتية ديناميكيات إنتاج المعنى الذي يتجلى في ما سينجم عن هذه الجماعة الدينية من 

 وتطور العمران.

شخصية الشيخ، التي تظهر من خالل موقعه التي هي الزاوية وتتمحور حول هذه البنية المادية والمعنوية           

من لدن امتالكه للعلم  والدرجة الديني واالجتماعي، كشخصية ذات اسرار نورانية وكشوفات ربانية، نال هذا المقام

الشيخ في  عنىلشيخ. فما هو ممعنى ان يصنعوا تصورا لة اجتماعية دفعت بأفراد المجتمع أو من لدن حاجالباطني، أ

 طريقته وزاويته وبين مريديه؟.

 :: بين الولــــــي والشيــــــخ (ethnocentrism) مـــــــالــــز العــــركـــم  -2

 هذا كبيرا من كّما أن يجد بخاصة، المغاربي الطرقي راثتال في الطريقة إلى االنتماء أحكام في ن المتأملإ         

 أدبي وسكناتهم وكراماتهم، بخطاب حركاتهم ودّون طرقهم ماوأحك الشيوخ مناقب تناول مناقبي تراث التراث، هو

واألنتروبولوجية.  النفسية واالجتماعية بالعناصر الدينية العناصر فيه اختلطت و بالتاريخ األسطورة فيه اختلطت

والولي هما شخصيتان محوريتان في أي طريقة صوفية،  فهو بمثابة القائد والموجه للمريدين والمغذي  فالشيخ

ويحضر في هذا المقام معنى الشيخ بمفهومين   بجديات علم الحقيقة؟.ماني ألتباعه،  فمن هو الشيخ في أالروحي واإلي

يساهمان في الشيخ والولي، وهما مفهومين أو مصطلحين متالصقين ومكملين لبعضهما في العرف الصوفي وهما: 

 دينية واجتماعية مقدسة.( status) موقعة ترسيخ وتعزيز المعنى وإنتاج المعنى لمفهوم الشيخ ك

 الـــــــــــولــــــــــــــــــي:   - أ

ِ اَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم         (لَُهْم 08(الَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا يَتَّقُوَن)08يَْحَزنُوَن)يقول هللا تعالى : ﴿أاََل إِنَّ أَْوِليَاَء اَّللَّ

ِ ذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم﴾]يون في يقول هللا تعالى   [ ،04-08س:اْلبُْشَرى فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوفِي اآْلِخَرةِ اَل تَْبِديَل ِلَكِلَماِت اَّللَّ

أّن األولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولهذا عّرف جماعة من أهل العلم الولي: بأنّه كل مؤمن تقي وليس  :هذه اآلية

، يبين هللا تعالى من خالل هذه اآلية صفات الولي، فاألمان هي الصفة  [08بنبي؛ ﴿الَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا َيتَّقُوَن﴾]يونس: 

بما نالوا في الحياة ، وجاء هذا األمن نتيجة ايمان وتقوى العبد الولي، ويبشرهم هللا األولى التي يخصها هللا ألوليائه

 الدنيا وفي اآلخرة يثبتهم على ما هم فيه، ألنهم لم يبدلوا ما آتاهم هللا به.    

تلعب شخصية الولي دورا حاسما في االنتماء الروحي للطريقة، وتؤدي وظيفة رمزية تكون بمثابة           

 مبالغة الً عيف يكون أن أحدهما :أمرين يحتمل :لمرجعية الدينية على أتباعه، ويعرفه القاشاني بقوله: " هو شيخ  قيلا

 فعيالً  يكون أن ويجوز .معصية تخلل غير من طاعاته من توالت :معناه فيكون غيره، والقدير كالعليم، الفاعل؛ من

 على وحراسته حفظه الحق، سبحانه، يتولى الذي وهو مجروح، بمعنى وجريح مقتول، بمعنى كقتيل مفعول، بمعنى

 تعالى: هللا قال الطاعة، قدرة هو الذي يديم توفيقه وإنما العصيان، قدرة هو الذي الخذالن له يخلق فال والتوالي، اإلدامة

، نستنتج أن الولي أعلى درجة من الشيخ في التزكية، وهو مقام إذن فحسب تعريف القاشاني 7الصالحين". يتولى وهو

يبلغه السالك في بحر التصوف، وهذا المقام بلغه بعد مجاهدة نفسية عصيبة وشاقة، فأمده هللا بعنايته التي كانت له 

  عمود اإلستقامة ونبراس الطريق. 

فعال الحق سبحانه بالخصوصية مع مشاهدة أ تولى هللا أمره"هو من الصوفي أنه  حسب المفهومو              

وال تفاض من  ،ال بالتعلم والسؤاليعة المطلوبة في حقه وال يعرفها إحكام الشروصفاته، وقد يجهل الولي شيئا من أ

ألنه هو الحامل  ،ال الفرد الجامعيها الناس إللشريعة وجميع العلوم التي يحتاج إحكام اوال يحاط بمعرفة أ ،غير تعلم

                                                           
ابوالقاسم القشتي النيسابوري، الرسالة القشيرية، برقيق عبد الحليم محمود، مطابع مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، 7
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اذن؛ فالولي يرتبط أساسا بدرجة ايمانية وعرفانية تجعله   8ميا لم تسبق له قراءة".كان أللشريعة في كل عصر، ولو 

ليها كل ناسك وعابد وسالك تب القيمي الديني والقدسي، ليصل إلى حضرة األعلى التي يشتاق إالترا يرتقي في سلم

 لمنهج التصوف.  

في مجابهتهم يدهم يله لمذهب ابن عربي: "تولى هللا أحبابه األولياء وأميشال شودكيويز من خالل تحلويقول           

بليس."لحب الذات والدنيا وإ
9

، إذن فالولي هو إختيار هللا لعبده وشمله برعايته حتى يبعد عنه سقطات وزالت العامة 

فالوالبة أمر رباني في تجسد وتجلي  عناية هللا له،حقق إل بمن الناس، فالطهر الروحي هو غاية الولي والتي ال تت

   بشري.

فمن خالل مجموع هذه التعريفات نستخلص خاصية أساسية تميز الولي وهي تزكية هللا له، عن طريق                

العناية اإللهية التي تكون بمثابة الثواب الرباني للولي اإلنسي، وبعد وفاة الولي، يأتي من بعده أحد تالمذته النشطاء في 

يته أو يقوم المريدين بتزكه باإللتزام بطاعته من بعده، ميدان اإلجتهاد الطرقي، فقد يوصي الشيخ الولي عليه أتباع

ألنهم يعلمون يقينا أنه أحسنهم إجتهادا ومثابرة، فيرتقي إلى مرتبة المشيخة التي تسير وفق نهج وخط الولي المتوفي، 

ذه اللحظة ، ومن هوتؤمن عملية اإلستمرار وفق نهج الوليوبهذا تتم عملية إنتقال اإلرث الصوفي من جيل إلى آخر، 

والتي تحمل على عاتقها إرث الولي المؤسس، فيقوم الشيخ التابع تجلي شخصية الشيخ في الصياغة المعنى لتبدأ 

 .بالتأسيس لمشروع مرحلة ما بعد الولي

 خ:ـــــــالشي - ب

تربية لحدود، فتولى هو المرشد الروحي الذي سلك طريق الحق، وعرف المخاوف والمهالك وايعتبر الشيخ         

خذ ن يكون قد أأ. والبد للشيخ ليهم بمستلزمات السلوك، ومقتضيات الوصول الى قرب الخالقالمريدين واإلشارة إ

الطريق عن شيخ سابق، بحيث تتسلسل متابعته الى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ويكون قد ذاق حقائق الطريق وتخلق بأخالق النبي 

هو االنسان الكامل في علوم الشريعة والطريقة والحقيقة، البالغ حد التكميل فيها، "وعرفه القاشاني:  10عليه السالم.

لعلمه بآفات النفوس وامراضها وادواتها، ومعرفته بدوائها، وقدرته على شفائها والقيام بهداها ان استعدت ووفقت 

أهل التصوف فالعلم الشرعي  والتي تميزه عن غيره منويضفي القاشاني صفة الكمال العلمي للشيخ  11."الهتدائها

 والطرقي شرط أساسي على كل شيخ لتعطيه مشروعية التربع على عرش المشيخة الطرقية.

 بالشيخ، اإلعتراف والذي استوفى شروط المشيخة هو أساس هذه الطريقة،  "فبمجردكما يعتبر الشيخ              

 شيوخها تعتبر بأسماء الصوفية الطرق تسمية إن بل واألحكام، األصول باقي معه تأسست واألتباع والكرامة، بالسند

وهذا ما يؤكد الخضوع الكلي إلرادة الشيخ والحضور   12المغاربية." الصوفية الطرق من لكثير المميزة السمات من

 سمه بنهجه التديني.الروحي والرمزي الدائم للشيخ في الطريقة حتى بعد وفاته، وذلك من خالل التصاق ا

فمن خالل هذا الحضور العقدي للشيخ في الحياة الطرقية لمريديه، نلتمس إعادة إنتاج دور النبي مع            

 إالّ المنتمين تلزم ال أحكام وهي إليه،  االنتماء مبدأ تنّظم به خاّصة أحكاما الطرقي االسالم "يؤسسصحابته وأتباعه، 

 الشيخ وظيفة الطريقة لذلك تضبط األحكام، بقية تدور فعليه يخ،الش مفهوم هو األحكام وعمود الطرقي،  الحقل إلى

 المشيخة وتأسيس النبي مفهوم على الشيخ مفهوم وذلك بتأصيل مهم،  بنيوي عقدي قياس مبدأ يظهر وهنا ...ورتبته

 رسولين بين المكلف وال إلهين بين العالم وجود يكن لم أنّه فكما ، عاّمة السياق الصوفي في معلوم وهذا النبوة،  على

 على األحكام التشديد في الطرقية األدبيات أطنبت ، لذا شيخين بين يكون ال المريد فكذلك بين زوجين، امرأة ال أو

 ، والطريقة ال تتحقق اال بشيخ.فالشيخ هو الطريقة 13"االنتماء. أساس بها االلتزام واعتبرت بالشيوخ المتعلقّة

                                                           
8
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9
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يؤدي الشيخ في الطريقة عدة وظائف تعليمية تربوية،  ودينية روحية، فهو يؤدي دورا تأطيريا، اذ يكون              

الضبطية الشيخ هو المرجع لمريديه. باإلضافة الى انه يتمتع بامتالكه لسلطات رمزية تساعد الشيخ في تأدية وظيفة 

التي ترتبط بعملية التقويم واتباعه، فهو الوحيد الذي  يمتلك سلطة الضبط االجتماعي  على مريديه الرمزية القدسية

. وتعرف داخل جماعته الدينية شكال التنظيم، الذي يهدف الى المحافظة على الشكل العام للبناء االجتماعيكأحد أ

ة والمعاني الرموز االجتماعيسلطة الضبط االجتماعي حسب غورفيتش بقوله: " هو مجموعة من االنماط الثقافية و

فعال والعمليات التي تتضمنها وتستخدمها، والتي يمكن ألي مجتمع عام الجماعية، والقيم واألفكار والمثل، وكذلك األ

وشامل، وكذلك ألية زمرة اجتماعية محددة، بل وأي فرد من أعضاء هذه الجماعة، ان يتغلب بواسطتها على مختلف 

يعيد التوازن  الى الجماعة، بفضل الجهود التي تبدل لإلصالح او لخلق افكار ومثل جديدة انواع التوتر والصراع و

  14وازالة هذه الخالفات."
فسلطة الضبط اإلجتماعي للشيخ ما هي إال أداة بناء لقيم البنية الدينية التي يشرف عليها، 

 ية ألفراد جماعته.وتارة أخرى من أجل بسط السكينة والحما ،فيستخدمها تارة من أجل الردع

و الشيخ وعن الكرامات التي هي من أساطير تحكى عن الولي أوتتغذى هذه السلطة على رموز تتمثل في              

هل التصوف دون سواهم، والمخالف لتعاليم الشيخ من المريدين، يخضع لهذه السلطة والتي أاختصاص الخاصة من 

 ن يتوب عن فعلته.الروحية الى أبركة الشيخ وعطاياه يحرم صاحبها من 

 ،ما المريد الصادق والمطيع والملتزم بأخالق واستقامة سلوكه هو من سينال الرضى ومباركة الشيخ لهأ             

تباعه. واالعتقاد ببركة الشيخ، أي الحصول على البركة التي تكون بذاتها عامال مهما في تثبيت سلطة الشيخ على أ

بين اتباعه من جهة، ورفعته عند هللا من جهة اخرى، فلوال صدق الشيخ وارتقاءه في مقامات مجاهدة ترفع  من مكانته 

 حالة الحقل يضبط الذي هو فالشيخ عتبر ثوابا من هللا للشيخ الصالح،النفس، لما تحصل على هذه البركة والتي ت

 حوالهم.أيطيعونه في كل و يتبعونه المريدون مادام فيها ويتحكم الرمزي في طريقته أو زاويته،

فراد الطريقة، فقد يرث المشيخة وقد ينالها من كد أتباع وأوللشيخ ميزات يعرف بها دون سواه من سائر               

نهم بوسعهم مالحظة إمور باطنية ال يفقهها عامة الناس، غير أحواله للعامة ألنها أجهده. و قد ال يفصح الشيخ عن 

ذي ينفع به غيره، سواء كان علما أو جاها أو ماال و في الخير الأو في كالمه أ الشيخ في سلوكياتهتجليات البركة على 

، فيقبلون عليه لما سمعوا عنه من المناطقو شهرته بين الناس في مختلف كه لقدرات عالجية بأبسط الوسائل أو امتالأ

 كرامات وصفات حميدة. 

 نيابة هيخة هي رتبة في سلم الرقي الطرقي فإن رتبة الشيخ أعلى رتبة  ووبما أن مقام بلوغ المشي               

 دخل إذا العبد إن"  :قائال المسألة الشعراني الطريقة، ويوجز أحكام تُبنى القياس هذا هللا، وعلى إلى الدعاء في النبّوة

حدّ سواء،  على الظاهرة اإللهية األحكام نظير االستنباط، قّوة هناك وجلّ  عزّ  هللا أعطاه ،فيه وتبحر طريق القوم

ومن هنا ندرك أن المشيخة عند الصوفية هي معنى للنبوة عند سائر  15ومكروهات." واجبات الطريق فيستنبط

، ومن هنا تبركا بالنبي واستلهاما لمسيرته الدينية مع أتباعهأن يكون المسلمين، وال يعدو هذا اإلجراء الرمزي إال 

 نستشف أن المعنى وإنتاج المعنى ينطبق على موضوع الشيخ في الزاوية الصوفية. 

 األولى الدرجات في الصاعدين للفاعلين طرقي رهان هو أقصى  الوالية، مقام في وتربعه الشيخ فمركز             

ورت لوين"واذا اخذنا النموذج السوسيولوجي ل: "كالُمقدّمون.  الطرقي، وهم السلم من
16

، عن تصنيف القائد والموجه 

 للجماعة فقد اقترح ثالثة نماذج وهي: 

 وهو الذي يقسم ويوزع المهام بين أعضاء الجماعة، فهو الوحيد مصدر القرار. الصنف السلطوي:* 0

وهو الذي يتشاور ويتحاور ويشجع الجماعة قبل اتخاذ القرار، فقائد الجماعة هو  الصنف الديموقراطي:* 8

 المنصت لها.

المبادرة للجماعة، ويسخر معرفته لخدمة الجماعة، ويترك  حرية وهو القائد الذي يترك الصنف المتساهل:*8

 المجموعة في حرية تامة من تدبير أمورها.

                                                           
14

الحسنية الشاذلية،  عبد الحكيم خليل سيد احمد، المعتقدات الشعبية في الطقوس والشعائر الصوفية، دراسة ميدانية للطريقة الجازولية
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، الجازولية بولهاصةشيخ الزاوية على الشيخ عبد الكريم  لوجيالطرح السوسيوإذا أردنا عكس هذا ما أ             

وحسب نموذج "كورت لوين" لتصنيف قائد الجماعة، فان التصنيفات الثالث تنطبق على   ن الشيخ عبد الكريمإف

 الزاوية في التعاليم على يشرف فهو الذي نما مسايرته لحجم الحدث الذي يشرف عليه.إحالته، وهذا ال يعتبر تناقضا و

 والقرارات، وهو المتمكن والعارف بتفاصيل الطقوس والشعائر العيساوية، وهو المعارف واألوامر كل منه وتصدر

خرى.  أو بين المريدين من جهة أفراد العائلة من جهة أالطرقية بين  الرهانات أجل من والصراع التنافس يدير الذي

هوية  ضمن ،الجماعية هويتها بتوحيد التاريخ في خطاها وتخط حوله الجماعة لتلتف الكاريزما الضرورية يمتلك إنه

  الهويات.  بقية فيها تذوب فردية

وزائريه،  وساط عائلته ومحبيه ومريديهأذ يتمتع بوقار كبير في إ ،الشخصية المحورية في هذه الزاوية فهو           

 ورفعت أخالقه وتأدبه مع الجميع من ضيوفه ومن غيرهم، وفي ،وما زاده من هذه المكانة هو تقدم سنه وبساطة حديثه

ليه، على حسب رواية العديد من زائريه. )انظر صورة الشيخ عبد الكريم في نورانية وجهه الذي يسحر الناظر إ

 المالحق(.

ساطة عند الزاوية موضعا مهما من خالل تموضعه في مركز الوسيط، والوم في عبد الكريشيخ اليتخذ              

ليه، وهو الوسيط بين الجديد والعلم الجديد الذي انضم إشكاال عديدة، فهو "الوسيط بين المريد الشيخ عبد الكريم تتخذ أ

سماء واألرض، وفي فترات تغير عات االجتماعية، وبين الفراد والجماين النساء والرجال، وبين األالجسد والروح، وب

مبدأ يأخذ معانيه من  ،فالوسطية عند أهل التصوف 17نظمة السياسية، يلعب دور الوسيط بين الماضي والحاضر".األ

 تصورات وممارسات الشيخ في حيز الرمزية الروحية التي يتمتع بها.

وتعريف مفاهيم ترتبط بواجبات العبد اتجاه هللا، عادة توضيح إوفي المجال الديني يكون دور الشيخ، هو             

حقل  كل رهانات مع يتماشى رمزي رأسمال امتالك بوجوب بورديو"، بيار وبالمجال المقدس والدنيوي يقول "

الطرقي وهو  الحقل مكونات من والمهم األصيل المكّون إلى ننتقل لذلك داخله،  اكتساب موقع من للتمكن معرفي،

واستنتاجا من مفهوم بورديو  18الرأسمال الطرقي."" يسميه الباحث التونسي حسن مرزوق  ، الذي أي المعنى الشيخ

، قائم وهو إنتاج للمعنى ( status كنظام )به  الشيخ  من هذا المنظور يؤكد لوضعيته الخاصة  للرأسمال الرمزي، فإن

 قة العيساوية بولهاصة خاصة، وبالجزائر عامة.    بذاته ويستثمر هذا اإلرث الرمزي في السوق الرمزية للطري

لتزم بتعاليم الطريقة قد يكون وإنسان في السن رتبط بسن معينة، بحيث كلما تقدم إوالشيخ عند الصوفية ال ي            

مرة شيخ، قد يصغرهم الزوايا الزالوا مريدين وهم تحت إبحيث قد نجد معمرين في بعض  ،شيخ طريقة، والعكس

جتهاد في علم القلوب أو العلم نما هو اإلقبال واإلإوبعشرات السنين. فالسن ليس معيارا محددا لمكانة ورفعة الشيخ، 

       اللدني، الذي يملك سر فتح قلوب الناس للسالك في هذا الطريق الطويل والشاق.

 :لشيخالمعنى ل إنتاجالرمزية في  اآلليات  -8

دد شخصية الشيخ آلية تستمد مشروعيتها من التصور الصوفي الذي يتخذ من المعجزات والخوارق تح         

مشروعية تبرير مشيخة الشيخ على أتباعه، وال يخص هللا هذه الميزة إال لعباده المجتهدين والمتفانين في محبته وكثرة 

إذن فما هي الكرامة ومن  لعبده الصالح. من هللا لكرامة، التي تكون بمثابة الجزاءالورع من خشيته، وهذه الميزة هي ا

    أين تستمد وجودها وكيف؟. 

                           :الكــرامــــة - أ

ليه ، وقال: الكرامة: طبق يوضع على رأس الحب ويقال: حمل إ19الكرم ضد اللؤمهي عرفت الكرامة لغة،            

دونيس ويعرفها  21.مر خارق للعادة يظهره هللا عز وجل على يد أوليائهاصطالحا: هي أ أما  20.الكرامة وهو مثل النزل
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نها هبة ربانية، حدث اعجازي، سلطة افتتاحية، كاريزما، الكرامة ... هي االثر الحساس للقداسة."غريل: " إ
22
نستنتج  

 لعبده الصالح دون غيره من العباد، إذن من خالل هذه التعاريف التي أجمعت على أن الكرامة، ميزة وسمة يمدها هللا

وهي أمر جاء لينافي منطق األمور التي ألفها اإلنسان، ليتأكد للناس مصدرها الرباني الذي يُعجز أمامه كل تفسير 

 مسبب لهذا األمر .

يخصها هللا أن الكرامة إسالمية، تتخذ من القرآن حجة على  لى مرجعيات دينيةتستند الكرامة عند الصوفية إ           

قصة  الصوفية، المؤلفات في الكرامات عن الحديث عند تذكر التي هذه الحجج أهم تقياء والصالحون. ولعلّ عباده األ

 سورة من 00 ﴾ اآليةفََضَرْبنَا َعلَى آذَانِِهْم فِي اْلَكْهِف ِسنِيَن َعدَدًا ﴿ عديدة ،سنين أحياء النوم في وبقاؤهم الكهف أهل

 أنبياء ليسوا ألنهم معجزة، وليست كرامة أنها على ما يدل وهذا بربهم، آمنوا فتية بأنهم هؤالء وصف فالقرآن الكهف،

َن اْلِكتَاِب أَنَا آتِيَك بِِه قَْبَل أَ ﴿ السالم، عليه سليمان على جندي يقال نفسه والشيء رسل، أو ن يَْرتَدَّ قَاَل الَِّذي ِعندَهُ ِعْلٌم ّمِ

ذَا ِمن فَْضِل َربِّي ِليَْبلُ  إِلَْيَك َطْرفَُك  ا ِعندَهُ قَاَل َهَٰ ا َرآهُ ُمْستَِقرًّ َوَمن  يَْشُكُر ِلنَْفِسِه َوَمن َشَكَر فَإِنََّما  َونِي أَأَْشُكُر أَْم أَْكفُُر فَلَمَّ

 النمل. سورة من 40 ﴾ اآليةَكفََر فَإِنَّ َربِّي َغنِيٌّ َكِريٌم 

 فسدت الغار، إلى المبيت أواهم ثالثة شباب قصة يحكي الذي الغار حديث أشهرها كثيرة فهي النبوية األحاديث أما   

 23 .هللا إلى بها ويتشفع محاسن أعماله يذكر منهم واحد كل وجعل مخرجهم، صخرة

 أنها بدليل للكرامات، التاريخية بالحقيقة التصوف، وصرح علم تدوين حركة عن مقدمته في خلدون ابن تحدث        

 في وتصرفهم بالمغيبات وإخبارهم القوم كرامات في الكالم وأما "قوله: في كما السلف وأكابر الصحابة مع وقعت

 نوع وإنكارها الكرامات، من هذه الكثير بوقوع شاهد الوجود أن مع هذا...منكر غير صحيح فأمر الكائنات،

ها ابن خلدون كحقيقة واقع يعايشه أهلها وجدت منذ عهد الصحابة األوائل كما بين ؛إن الكرامة إذن  . 24مكابرة."

  تاريخية.

ه من غير سبب ظهار، وان فاتوتتعدد أشكال الكرامة، فقد تكزن "إجابة دعوة، أو قد تكون إظهار طعام في أ        

تسهيل قطع مسافة في مدة قريبة، أو تخليصا من عدو، أو سماع خطاب من  وأو حصول ماء في زمان عطش، أ

كما نجد في مناقب وتراجم الكثير من أعالم التصوف روايات 25فعال الناقضة للعادة".فنون األو غير ذلك من هاتف، أ

كان هو سببا في عن كراماتهم التي اشتهروا بها في زمانهم، كعبد القادر الجيالني وقصته مع قطاع الطرق الذين 

األسد عندما حمل معه نقودا، وقسة أبو سليمان  ارجاعهم الى طريق الهداية، وقصة كرامة أبو مدين شعيب مع 

مال معنى التصوف عند أهل الجازولي مع المرأة وغيرهم الكثير، ومن هنا نقتنع جازمين أن الكرامة فعل وجوب إلكت

فعالهم مناقضة ة حاصلة مع فئة معينة من الناس، إذ تكون أن الكرامإلى أالذي أشار القشيري التصوف. وهذا ما يؤكده 

 لما هو متعارف عليه من عادات الناس على حسب قدراتهم الجسمانية والعقلية. 

 

 :سند الكرامة 
 26.تعتمد الكرامة الصوفية على نوعين من السند، السند البسيط والسند المركب

سماء ألشخاص معلومين، ويصل خبر هذه الكرامة عن )العنعنة(، في سياق أالمركب الذي ينبني عن  السند          

ثقافي إسالمي يستبعد األباطيل والخرافات عنها. وقد تكون قدسيتها وارتباطها بالدين، سببا آخر جعل من الكرامة تلجأ 

االحتفاظ بقدسية الكرامة الرتباطها بالحديث  إلى السند لكي يؤكد على صدق الحادثة. وبذلك يضمن السند المركب،

 النبوي كشكل ديني مقدس. 

صل مصدره بدقة، وغالبا ما يسند خبر أأما السند البسيط هو الذي ال يخصص فيه صاحب القول او            

قطاب. وتعتبر مثال: كأن يقول راوي الكرامة عن أحد التقاة، أو كأن يقول: عن أحد الشيوخ أو األالكرامة ومصدرها 

فيحقق السند  حت واسعة اإلنتشار واإلستهالك،صبطور بنية الكرامة الصوفية، التي أهذه المرحلة، مرحلة التحرر وت

 قتداء باألخبار األدبية، ويسمح لها بسعة التداول واالنتشار في المجتمع.اإلالبسيط، 
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رأيا خاصا بالكرامة الذي قدم األستاذ علي زيعور،  ما قدمهوعن النظرة االنثروبولوجية للكرامة نجد             

 لذاتها الذات تقدير على للمحافظة الضروري -البديل الخيالي قدمت" الصوفية حين يعطيها بعدا نفسيا ويقول:

الشخصية  وقهرت قمعت التي السياسية واألوضاع القاسية المجتمعية عن الظروف -حقلها  مع ولالستقرار

ً  لكرامةا وظهرت...العربية فطرح علي زيعور هو نفسي  27تحقيق الذات." في خاصة ورغبات فردية، آماالً  يجسد نتاجا

سياسي، فربط األوضاع السياسية وأزماتها والنكسات التي تلت وتداولت على الفرد العربي، الدافع  -ببعد سوسيو 

الواقعية الى البعد الخارق في الشخصية التي تخرج الذات من انهزاميتها القوي للعودة إلى التاريخ والبحث فيه عن 

   أحالمها التفوقية التاريخية.

كرامة شيخ الزاوية الجازولية بولهاصة  تتجلىوعن موقع الكرامة في حالة الزاوية موضوع الدراسة،             

رث التراث إفهي تستمد مشروعيتهما من  ،كما يصطلح عليها الصوفية "دعوة جدنا" ،متوارثة من الجد الى االبنال

كرامتهم في  ابطال مفعول سموم االفاعي والعقارب، فأي شخص يلدغ بإحدى هذين  تجلىوت .الطرقي لألجداد

ج ببعض من  الزواحف وان كان من سكان المنطقة، يتجه مباشرة الى الزاوية فيشرب من الماء الذي يقدم له ممزو

، شيخ الزاويو أو أحد أفراد العائلة نفث فيهيس ثم أالتربة )من الركب( مع قراءة بعض اآليات القرآنية في ذلك الك

وتقديمه للمصاب الذي يشربه، وبعد ها يذهب مفعول السم عن المصاب ويشفى تماما منه. وروي للباحث العديد من 

ن تعرضت هذه الحاالت للسعات ولذغات أجاءت قاصدة الزاوية بعد الحاالت التي عولجت بهذه الطريقة، والتي 

لى ابعد من ذلك، فقد يلدغ شخص في إالزواحف. ومفعول هذه الطريقة العالجية ال يتوقف عند هذا الحد بل يتعداه 

بناء أحد أمكان بعيد عن الزاوية بمئات الكيلومترات، وقد يقصد الزاوية احد اقربائه ويشرب الماء المرقي من طرف 

 العائلة الجازولية في مكان الشخص المصاب، فيشفى ذلك المريض والبعيد عن الزاوية بمئات الكيلومترات.   

، لكن الذي يعلم ابجديات وآليات حديث وخطاب الطرق تبدو الغرابة للوهلة االولى على هذا الخطاب           

يعتمد على الكرامات، والتي عرفناها من قبل انها خوارق يدرك جيدا انه جزء من الخطاب الصوفي الذي  ،الصوفية

لكن العامل الذي يبرز في هذه اآللية العالجية ليس في طريقة العالج وانما في االعتقاد بالعالج اي "النية"، العادات. 

ه حسن االعتقاد التي يعتبرها جموع المتصوفة االعتقاد الحسن في الشيخ وفي كراماته وبركته التي يمنحها لكل من يأتي

         به ومسلم امره للشيخ ، )ْمكتفين ْمسلمين(.

 :الخـــــــاتــــمـــــــة

يرورة تمتد عبر حقبة تاريخية تساهم في ص ،عطاء داللة معينة لهذا المعنىإتعرف عملية إنتاج المعنى و         

موضوع الشيخ في  ليصبح أكثر تداوال عبر مسار تاريخه االجتماعي.  ،تبلور وترسيخ المعنى في وسطه المحلي

ويستخدمها من المدروس الطرق الصوفية من المواضيع الشيقة والثرية للباحث، الذي يكتشف آليات ينتجها المجتمع 

 او ملئ فراغ ألحدى الوظائف االجتماعية المختلة. ،أجل تلبية حاجة اجتماعية

(، فهي ال تعني شخصنة الزاوية بمعتقداتها  ethnocentrismإن شخصية الشيخ هي مركز الحدث )          

للفاعل  ،بل إن شخصيته ما هي إال إجراء رمزي روحي يضفي للزاوية وللطريقة الصوفية معنى إتباع ،وممارساتها

حوال مقارنتها بشخصيات الزعامة المحرك لمجرى األحداث والمؤثر في مسارها التديني. وال يمكن بأي حال من األ

بأي نموذج آخر، بل إن و أوالقيادة التي وردت كنماذج في العلوم االجتماعية الحديثة، سواء من حيث ربطها بالسلطة 

(، يتذوق معناه الداخل في هذا النظام ويستشعر تعقيداته statusشخصية الشيخ في الزاوية هي نظام قائم بذاته )

هذا المجال، وهي ليست بالسطحية التي تلمحها في بساطة حديث الشيخ أو في تواضعه مع  ومركباته الباحث في

مجموع الهابيتوس مركب من التعقيدات تتداخل فيها   ،و مع أبنائه، بحيث تخفي هذه الصفاتأضيوفه أو مع مريديه 

في المجتمع الواحد، والتي تتخذ من  تََكُوْن الجماعة إن معنى الشيخ في الجماعة هو مركز  النفسي واالجتماعي للشيخ.

 عناصر الرموز الروحية، مشروعية تأسيسية لهذه الجماعة. 

إن االعتقاد الديني في الزوايا ينعكس على سلوكيات أفرادها دون حتى البوح وإعالن قواعد وضوابط قيمية          

مريدي تلك الزاوية، وهذا ما نالحظه في عالقة  لسلوكاتهم بحيث يلعب التصور دور الخزان والحافظة إلديولوجية

( الشيخ الذي تبلور في تصور المريد حتى قبل انخراطه (statusالمريد بشيخه، التي تتكون وتتشكل من إرث ومناقب 

                                                           
27
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في الزاوية، وعند انخراطه يتبع المسار التصوري الذي تشكل لديه قبل االنضمام الى تلك الزاوية، وهنا تبرز التنشئة 

     الجتماعية والدينية بصفة خاصة، كعامل أساسي في تكوين المسار الديني ألفراد المجتمع.ا

دورا مهما في تجسيد وترسيخ معنى  ، التي تلعباالضرحةمن مجموع اآلليات المرسخة لمعنى الشيخ نجد و        

واهد هذا المعنى، ودليل حي لتجلي بذلك يبقى من شو ،الشيخ للناشئة الجديدة باعتبار الضريح هيكل مادي ال يزول

تساعده في تثبيت  ،ويزداد هذا التجلي عندما يتشبع هذا المعنى برموز كالبركة والنية مختلفة،المعنى عبر حقب زمانية 

 الالحقة.   وإنتاج دالالت رمزية لألجياللشيخ  لمعنى ال

لتتبلور  ،هي عملية تصورية تبدأ في شكل تصور ،إن عملية تبلور المعنى في وسط معين وإنتاج هذا المعنى         

يلعب فيها اإلجراء التاريخي دورا مهما وعامال حاسما في ترسيخ هذا المعنى وتعزيز وظائفه وشكل ممارسات، إلى 

وبهذا يصبح المعنى نظاما قائما بذاته يستمد وجوده من حاجة المجتمع ويستمر مادام  ،ليصح تلبية لحاجة اجتماعية

 يرى فيه تلبية لتلك الحاجة.   المجتمع
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