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 : مقدمة 
ناس كافة كالدين يتصف بالعا٤بية ،ىذه العا٤بية قد جاءت من فكرة ٧بددة ال شك أف الدين ىو أمر يهم ال       

قد جاء ذكر ذلك على لساف عدد كبّب من علماء االجتماع الديِب ُب كافة " ٨بلوقية اإلنساف"كىذه الفكرة ىي 
كنة األخّبة لكن أرجاء العآب  فالدين ٓب يتوقف عند حد معْب، بل إف أفكاره طرأ عليها الكثّب من التغيّب ُب اآل

عن الدين  -من ا٤بهم ىنا أف نذكر أف جوىر الدين ٓب يتغّب ُب شيء كإ٭با جاء التغيّب ُب األشكاؿ ا٤بعربة عنو 
اختبلؼ كجهات  مك٫بن إذا نظرنا للدين نظرة فاحصة فسوؼ يتبْب لنا أنو ظاىرة عا٤بية، رغ -بطبيعة ا٢باؿ

 ٤باذا يأخذ الدين مواقف متنوعة داخل اجملتمع؟ -: داهالنظر، ىنا يظهر لنا سؤاؿ ملح، كىو سؤاؿ مؤ 
 كاإلجابة على ىذا السؤاؿ ىو أف التنوع حصيلة االحتكاؾ الثقاُب داخل اجملتمع كبْب اجملتمعات كبعضها البعض

بعض اجملتمعات بل أكثرىم ينظركف إٔب الدين على أنو عقيدة كأف ىذه العقيدة ملزمة للجميع كمع ذلك فإف 
 .س ينظركف للدين على أنو ٦برد ظاىرة اجتماعية كإف كانت ترقى إٔب حد العا٤بية بعض النا

قد أدل ا٣ببلؼ ُب كجهات النظر حوؿ ىذا ا٤بوضوع إٔب ظهور العلـو الدينية ا٤بختلفة كمن أشهرىا  
 بأمور الدين البلىوت  الفلسفة  الدينية، تاريخ األدياف، الكثّب من الدراسات االجتماعية كالنفسية الٍب تتعلق

ككانت ٧بصلة ىذه العلـو تصب ُب ا٘باه كاحد يقوؿ بأنو من ا٤بمكن دراسة الدين دراسة علمية، كليس معُب ىذا 
كانت العائق الذم " األلوىية"كفكرة  ،1أف التعامل مع الدين من الناحية العلمية ٱبضعو لقوانْب السبب كا٤بسبب

جود موجود ٱبتلف ُب كجوده عن غّبه من ا٤بوجودات كتتجو إليو كقف أماـ البحث ُب حقيقة الدين، إف فكرة ك 
ا٤بوجودات كانت ىذه الفكرة دائما تقف حائبل أماـ البحث ُب حقيقة الدين ُب مقارنة ٨بتلف صوره كُب تعبّبه 

ا ال شك فيو أف الدين ٲبثل ٦باال من األنشطة بغض النظر عن ىذا ا٤بوقف أك ذاؾ فممٌ ،  2عن حياة ا١بماعة
ألشكاؿ كالرموز ُب منتهى األٮبية بالنسبة إٔب األفراد كا١بماعات كما الشك فيو أيضا أف الظاىرة الدينية ٙبمل اك 

ُب طياهتا عناصر حيوية كتصورات ٧بركة بعمليات النشاط ُب ا٤بيادين ا٤بختلفة على الرغم من ذلك يبقى السؤاؿ 
نتناكؿ ىنا الدراسات ا٤بتعلقة بالظاىرة الدينية  ،3اىرةكيف يتمكن عآب االجتماع من مقارنة ىذه الظ: ا٤بطركح 

تعترب ظاىرة الطرؽ الصوفية من الظواىر ك  ،كتطورىا كنبْب كيف أصبح الدين موضوعا للبحث السوسيولوجي
االجتماعية ا١بديرة باالىتماـ من حيث ثبوهتا عرب الزماف كا٤بكاف، فحوؿ موضوعها اشتغلت مدراس العلـو 
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لتعرؼ قدرا ال بأس بو من ا٤بداخبلت ُب ، ثافة هبدؼ استكشاؼ ٧بتواىا الَبكييب كالعقائدماالستعمارية بك
ا٤بناقشة العلمية حوؿ ظهور عدة طوائف كٝباعات كفرؽ إسبلمية كلكل منها منهجيتها كطريقتها ا٣باصة ُب 

يقيموا مكانا خاصا لتثبيت كبانتشار ىذه الطرؽ الصوفية كاف على أصحاهبا أف .كتنظيم شؤكهنا التفكّب كالتعبّب،
أفكارىم الصوفية لتقدـ ٤بختلف فئات اجملتمع ككاف ا٤بكاف ا٤بخصص ٥بذه الطرؽ الصوفية ٧بددا ٕبيز يدعي 

هبا نظاـ خاص كبرنامج يسّب شؤكهنا  ،بالزاكية كىو معرؼ با٤بغرب العريب كبالرباط أك ا٣بنقاة ُب ا٤بشرؽ العريب 
 .ث فتحت أبواهبا لطبلب العلم كا٤بعرفة كأنفقت عليهمفكانت ٗبثابة  مراكز التعليم حي

كإذا ما نظرنا من الناحية االجتماعية فنجد أف الطرؽ الصوفية عملت على إزالة ا٣ببلفات بْب ٨بتلف فئات  
ب اجملتمع كفك النزاع بْب العشائر كالقبائل كإزالة الفوارؽ، كبذلك كثرت ُب ا٤بدف كاألرياؼ األضرحة كالزكايا كالقبا

الٍب تؤدم دكرا اجتماعيا كإيواء العجزة كا٤بساكْب كالغرباء، ليكوف بذلك الشيخ الذم يَبأس أك ٲبثل الطريقة 
 .الصوفية ىو ٗبثابة ا٤بسؤكؿ كا٢باكم بْب األفراد، كالذم يفصل ُب ٝبيع القضايا كا٣ببلفات االجتماعية 

، فمنهم من يرل أهنا ٦بتمع مغلق مبِب على كلقد تناكلت الكثّب من الدراسات تاريخ ىذه الطرؽ الصوفية 
عصبية دينية قبلية كمنهم من يرل أهنا فئة تشبو ا١بماعة الضاغطة، تستند على الدين لتحقيق أىداؼ دنيوية ُب 

ا٣برافات كبؤرا للمفاسد كمنبعا للعادات ك أككارا للبدع  اكمنهم من يرل أهنا ُب زكاياى ،ةالسياسة كا٤بصاّب الديني
لٍب تشد الفرد إٔب الوراء، كُب ا٤بقابل ىناؾ من يرل أف ىذه الطرؽ الصوفية مركزا لئلشعاع الركحي السيئة ا

كالعلمي، كمنبعا للهداية كالفضيلة كاألخبلؽ كالقيم النبيلة، كىناؾ من يرل بأهنا رؤية جديدة للدين هتدؼ إٔب 
٢بياة، إف ىذه الطرؽ الصوفية ظهرت ُب ٨بتلف ترسيخ تعاليم اإلسبلـ كالدعوة، كالعودة إٔب السنة امدية ُب ا

 1 .اْب ...انية كالشاذلية كا٥بربية كالتجانية مناطق ا١بزائر منها القادرية كالرٞب
كىذه األخّبة ىي موضوع دراستنا الٍب ظهرت على يد الشيخ أٞبد بن سآب التجا٘ب، ىذه الطرؽ الصوفية   

هاد إٔب اإليواء كأيضا كاف ٥با نصيب ُب ن الرباط إٔب الزاكية كمن ا١بن فمكاف مقرىا الزاكية الٍب تطورت عرب الزم
الَببية كالتعليم كذلك بتحفيظ القرآف كتربية النشء على األخبلؽ اإلسبلمية، كتعٌدت ذلك أيضا باافظة على 

ات كتوزعها على الثوابت الوطنية ككذا ٥با أدكرا أخرل مثل الوظيفة االقتصادية ا٤بتمثلة ُب ٝبع الزكاة كالصدق
اتاجْب، كتقـو بإيواء الفقراء كا٤بساكْب كا٤بشردين كاليتامى كيقصدىا عابرم السبيل، ىذا ما نلمسو ُب الزاكية 
التجانية الٍب عمل علمائها أيضا على غرس القيم الدينية كاألخبلؽ ا٢بميدة كاآلداب اإلسبلمية الفاضلة ُب نفوس 
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ؿ منهج الطريقة الٍب بذلت جهودا مقدرة ُب تنمية ا١بانب الركحي للفرد مريدم الطريقة، كيتضح ذلك من خبل
ا٤بسلم كاالىتماـ با١بانب ا٤بعنوم الذم ىو األىم ُب حياة اإلنساف، كا١بانب األخبلقي كضبط سلوكهم، كيعلو 

ث سنحاكؿ كمن خبلؿ ىذا البح.على ا٤بادية ا٢بسية كيتطلع إٔب ا١بانب ا٤بضيء ُب بنائو الشخصي كىو الركحي 
تسليط الضوء على ىذا ا١بانب كىو ا١بانب الَببوم ُب الطريقة التجانية ا٤ببِب أساسا على القيم الدينية اإلسبلمية، 

ارتأينا إسقاط  ،كما مدل تأثر األسر التجانية هبذا ا١بانب كللمعا١بة النظرية للموضوع من الناحية السوسيولوجية
اددات : مدخل التالية، ا٣بطوات على نإبث ُب عتمدكسن .ة عْب ماضي الدراسة على الزاكية التجانية ببلدي

 دراستو من كا٥بدؼ اختياره كأسباب ا٤بوضوع ٙبديد أيضا فيوالدراسة كصياغتها أكال ك  إشكالية طرح يأٌب ،ا٤بنهجية
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 تحديد إشكالية الدراسة : أوال
٧باكلة لفهم أصوؿ الصوفية كنشأهتا ُب اإلسبلـ يعترب االىتماـ ٗبوضوع الطرؽ الصوفية من قبل الباحثْب           

كتطورىا عرب التاريخ من أجل التحليل السوسيولوجي كالفهم ا٤بعمق ٤بعرفة أثرىا على اجملتمع بصفة عامة كعلى 
فبل تزاؿ الطرؽ الصوفية ٙبتل مكانة ىامة ُب الَباث اإلسبلمي على الرغم من تعددىا . األفراد بصفة خاصة

ماـ هبذه الطرؽ قدٙب يرجع إٔب دراسات  ا٤بؤرخْب كالعلماء العرب كا٤بسلمْب كالطوسي كالكبلباذم كتفرعها كاالىت
٠باه علم التصوؼ " ا٤بقدمة "م د لنا فصبل ٩بتازا ُب كتابو القيٌ كالقشّبم كغّبىم أما عن ابن خلدكف فنجده قد عق

الء القـو ٓب تزؿ عند سلف األمة ككبارىا من ىذا العلم من علـو الشريعة ا٢بادثة ُب ا٤بلة، كأصلو أف طريقة ىؤ 
 .الصحابة كالتابعْب كمن بعدىم طريقة ا٢بق كا٥بداية كأصلها العكوؼ على العبادة كاالنقطاع إٔب ا تعأب  

كما برزت الزكايا الصوفية كأصبحت مركزا للذكر كتبلكة أحزاب كقراءة األكراد فأصبحت لكل طريقة زاكية  
ىا، ككثّبا ما تتصل الطرؽ الصوفية ٗبفهـو التنشئة الٍب يكتسب من خبل٥با الفرد القيم الدينية ٯبتمع فيها مريدك 

لى التزكد باألخبلؽ الفاضلة كالتمسك بالدين كتقـو أساسا على االىتماـ بو ليصبح عكالركحية فهي تساعد أيضا 
الفكر الديِب كمسلماتو كمبادئو فقد قاؿ باالعتماد على منطلقات ىذا  ،موجها حقيقا ُب تعامل األفراد مع كاقعهم

إف الصوفيْب ليسوا ٕباجة إٔب نشر حبهم القليب كلكنهم يستخدموف أدكاهتم " أحد ا٤بستشرقْب األكائل ُب أكربا 
الركحية ُب عبلقاهتم كبناءا على ذلك كسبوا أعداد  ىائلة لطريقتهم ُب آسيا الوسطى كُب إندكنيسيا كجنوب شرؽ 

 6"ٌب أكربا آسيا كتركيا كح

ُب العديد من البلداف العربية كاإلفريقية من ىذه  الطرؽ الصوفية التجانية الٍب اشتهرت بكثرة زكاياىا  
اإلسبلمية، فمن بْب ىذه القيم الٍب تصهر ىذه الطريقة على إعطائها ا٢بظ األكفر، كىي إيواء الغرباء كا٤بساكْب 

ذكر ألراء ك  ،كإقامة احتفاال ا٤بولد كليلة القدر،بلكة القرآف الكرٙبتك كالضيوؼ كإطعامهم، كإقامة الصلوات ا٣بمس، 
التجانية كأخّبا تعليم النشء اللغة العربية كعلـو الدين ا٤بختلفة، فالتصوؼ ُب منهج ىذه الطريقة ىو ا١بانب 

ل، باعتبار أف األخبلقي ُب اإلسبلـ، فإف االلتزاـ بو أشق على النفس من االلتزاـ بسائر تعاليم اإلسبلـ األخر 
تركيض النفس على األخبلؽ الفاضلة يستدعي ٦باىدة أىوائها كشهواهتا ىذا ما يشدد عليو شيوخ ىذه الطريقة 

 .ن سلوؾ طريق التصوؼ كتعثر بعض السالكْب للطريقةعكيلقنوه ألتباعها، كىذا سر عزكؼ الكثّبين 
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ها الَببوم كذلك من تصميم اإلسبلـ إف الطريقة التجانية طريقة صوفية ُب حقيقتها كجوىرىا كمنهج 
تستهدؼ تزكية النفس كتطهّبىا من رذائلها ا٣بلقية كتزكيدىا بفضائل اإلسبلمية، ىذا ما عمل عليو علماء الطريقة 
التجانية على غرس القيم كاألخبلؽ كاآلداب الفاضلة ُب نفوس مريدم الطريقة التجانية، من ىذه النقطة ٪بد أنو 

 ساؤالت كثّبة تدكر حوؿ ىذه الطريقة الصوفية كما تقدمو من منهج تربوم ديِب ألتباعها قد تبلورت لدينا ت
 اإلشكاليةرتأينا  طرح ككيف أف ىؤالء األتباع ينقلوف ما هنلوه من قيم دينية لتنشئة أبناءىم، من خبلؿ ذلك ا

 : التالية 
ق القيم الدينية والتربوية التي يتلقونها من أبنائهم وف ىل اآلباء المريدون المنتمون للطريقة التجانية ينشئون

 الطريقة ؟ 
 : كتتفرع من ىذه اإلشكالية بعض التساؤالت ا١بزئية التالية 

 .ما طبيعة الدكر الذم تؤديو ىذه الطريقة ُب تنشئة أبناء األسر ا٤بنتمْب إليها  -    

 ىل توجد أساليب تربوية  معينة تعتمدىا الطريقة التجانية ؟ -    
كيتحدثوف معهم عن هني ألبنائهم ىل يعمل اآلباء ا٤بنتمْب للطريقة التجانية ُب ترسيخ قيم كقواعد أخبلقية  -    

  اإلسبلـ كأكامره ُب أكقات كثّبة حٌب ترسخ ُب ذىنهم ؟

نشئة كمنهجها الَببوم ُب ت ىا من علماء الطريقةالتجانية القيم الدينية الٍب تلقاىل ينقل مريد الطريقة  -    
 ؟أبناءه

 الفرضيات:ثانيا 
من أىم مرتكزات البحث صياغة الفرضيات، لذا يقـو الباحث بربط األسباب با٤بسببات كىذه ٙبتاج جهدا  

من الباحث إضافة إٔب الوقت البلـز لذلك، ٥بذا ككفقا لؤلىداؼ ا٤بتوخات من ٧باكلة الكشف عن مدل تأثّب 
 مفادىا عامةة االجتماعية سوؼ ٫باكؿ صياغة فرضية القيم الدينية للطرؽ الصوفية على التنشئ

 :  الفرضية العامة
 .ف للطريقة التجانية إٔب تربية أبنائهم كفق ا٤بنهج الديِب الَببوم للطريقةيسعى اآلباء ا٤بنتمو 

 كالٍب تفرعت عنها فرضيتْب جزئيتْب

 :  الفرضيات الجزئية
 نية زاد نقلو للقيم الدينية ألبنائو كلما زاد التزاـ األب ا٤بريد ُب الطريقة التجا -0

 .كلما زاد كالء األب ا٤بريد ٤برجعيات الطريقة التجانية زاد نقلو للقيم الدينية ألبنائو  -0



 ف

 

 .ضوعو الم اختيار أسباب :ثالثا

 .أساسيْب سببْب إٔب ا٤بوضوع اختيار أسباب تعود

 : الذاتي السبب(0
 ا كتاب على حافظت منارات ضياء كإبراز ،الثقاُب راثنات من ا٤بعآب ىذه إحياء ُب الرغبة إٔب ةعود

كا٤بيل الشخصي  ،االستعمار قادىا الٍب كالتجهيل التنصّب كٞببلت االستعمار عتمة ُب اإلسبلمية كالثقافة الكرٙب
 نقل القيم الدينية ألبناءلدراسة موضوع يشوبو الغموض سوسيولوجيا كتطرح عنده العديد من االستفهامات كىو 

  الطرؽ الصوفية ، أيضا قلة الدراسات ا٤بيدانية كا٤بتعلقة هبذا ا٤بوضوع ذات الطابع الَببوم الديِب   مريدم

 :الموضوعي السبب (0
 باىتماـ ظٰب كٓبالسوسيولوجية  الدراسات حيث من الوافر ا٢بظ يلقى ٓب الطرؽ الصوفية موضوع أف ىو       

    العربية كاللغة العظيم الكتاب على ا٢بفاظ ُب عظيم دكر للطرؽ الصوفية  فكا كما ،تبنتها الٍب الرسالة ٕبجم يفي
، كذلك ىذا ا٤بوضوع يصب ُب ٦باؿ التخصص إذ ليس من ا٤بوضوعية ُب علم االجتماع الَببوم التنصّب مقاكمة ك

 . الديِب أف نَبؾ قضايا جوىرية من ىذا  القبيل على ا٥بامش دكف دراستها
 تبة ا١بامعية بدراسة أكلية عن الطرؽ الصوفية كٙبديدا الطريقة التجانيةك٧باكلة إثراء ا٤بك

 :الدراسةأىداف :رابعا

 معلوماتو يستمد فهو" الواقع من ينطلق الذم التحليلي الوصفي ا٤بنهج استعماؿ اإلشكالية طبيعة تتطلب      

1 "يصفها كىو الظاىرة كاقع من
 . 

  :كىي اإلشكالية ُب الواردة ئلةاألس عن اإلجابة ٧باكلة ىو منو ا٥بدؼ
 من كٙبليلها عملية التنشئة  فهم ُب بالتعمق كذلكالوقوؼ على عبلقة اآلباء باألبناء ُب الزاكية التجانية  -0

  اجملاؿ ىذا ُب قدمت الٍب ا٤بساٮبات إٔب بسيطة كلو مساٮبة إلضافة ديِب، السوسيو ا١بانب
 الٍب التارٱبية كا٤براحل تأسيسها كعن كانتشارىا كتطورىا نشأهتا عن ،الطرؽ الصوفية عن تارٱبية ة إعطاء -0

 هبا مرت

                                                 
1
 .188 ص، 1998 عماف، بط، ،كالتوزيع كالنشر للطباعة الفكر دار، العلمي البحث منهجية، أٞبد ٙبسْب-
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 ىي الٍب العو٤بة أماـ،  دينية الٍب يتلقاىا آباؤىمالقيم الب الصوفية الطرؽ مدل تأثر أبناء مريدم الوقوؼ على -0

 اإلسبلمي كالدين ثقافةال على أجنبية قيم فرضك  األفكار ُب كتبعية اقتصادم غزك كىي التبشّب مظاىر أخطر
  .كتربية األبناء  

 ثقاُب ثكَبا  ،اكياهن على كا٢بفاظ كالتثقيفي التعليمي دكرىا على ا٢بفاظ ُب الطرؽ الصوفية رسالة إيضاح -0

 .كمستمر متميز ك٧بلي

  تحديد المفاىيم :خامسا
 التصوف( 1

قيل أهنا مشتقة من صفاء القلوب كقيل أهنا ٓب تعرؼ كلمة التصوؼ ُب لغتنا اشتقاقا كاحدا يتفق عليو، إذ  :لغة
مكاف ُب مؤخرة مسجد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم، كاف ٯبلس فيو  ،مشتقة من الصفة أك صفة ا٤بسجد

 .1متعبدكف زىاد 
أم " صوفوص"أك من الصف كىو اشتقاؽ مشكوؾ فيو كثّبا كىو الصف األكؿ ُب ا٤بسجد أك من اللفظ اليونا٘ب 

 .2حكيم
قاؽ الشائع أك ا٤بعركؼ على حد قوؿ ابن تيمية فهو نسبة إٔب لبس الصوؼ كىذا القوؿ يؤيده أما االشت

 .السهركدم مدلبل على ذلك أنو اقتداء باألنبياء كالرسل كيؤيده ابن خلدكف فيما بعد
 إذا كاف االشتقاؽ اللغوم قد تعدد فإف التعريف االصطبلحي سيزداد تعددا كتنوعا كقد أحصيت ُب: اصطالحا

الرسالة القشّبية كحدىا أكثر من ٟبسْب تعريفا ركزت أغلبها على كصف الرجل الصوُب كسلوكاتو حٌب تكاد  
 .3 تتخلص ُب القوؿ بأف التصوؼ ىو األخبلؽ

كما يقوؿ ابن عجيبة أف التصوؼ ىو صدؽ التوجو إٔب ا ٗبا يرضاه كمن حيث يرضاه، كلقد كادت كتب 
 4 .جو ا٤بشركط برضا ا سبحاف كتعأبالتصوؼ ٘بمع على أنو صدؽ التو 

 : الطريقة الصوفية (2

 الطريقة أك السبيل أك ا٤بنهج: لغة

                                                 

 .75، ص 2002، 12ينة، مطبعة البعث، العدد ٦بلة جامعة األمّب عبد القادر للعلـو االجتماعية،  قسنط حول حقيقة التصوف،ساعد ٟبيسي،  -1
 .374، ص 1987، ترٝبة عبد الرٞباف بدكم، دار الغرب اإلسبلمي، بّبكت، الطبعة الثالثة، الفرق اإلسالمي في الشمال اإلفريقيالفرد بل،  -2
 .77، ص المرجع نفسوساعد ٟبيسي، -3
 .33، ص 1999، دار النشر غّب موجودة، الكويت ، الطبعة األكٔب، تاب والسنةالصوفية والتصوف في ضوء الكالسيد يوسف ىاشم الرفاعي،  -4
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 . الٍب يلقنها إٔب تبلميذهىي ىي منهاج كل كاحد من األكلياء ك الطريقة ك أكراده : اصطالحا

  .قاماتىي السّبة كالطريقة أيضا ا٤بختصة بالسالكْب إٔب ا من قطع ا٤بنازؿ كالَبقي ُب ا٤ب
الطريقة الصوفية بأهنا سبيل معرفة ا٢بقائق اإلٲبانية كالقرآنية كنيلها عرب السّب " بديع الزماف سعيد النورسي"كيعرؼ 

 .1كالسلوؾ الركحا٘ب، ٖبطوات القلب كصوال إٔب حالة كجدانية كذكقية ٗبا يشبو الشهود
القلب بالكلية عما سول ا تعأب كبعبارة أخرل  أكؿ شركطها تطهّب" الطريقة"كذكر اإلماـ الغزإب  أف الطريق 

 .2تقدٙب اجملاىدة ك٧بو الصفات ا٤بذمومة كاإلقباؿ بكنو ا٥بمة على ا تعأب
 :تعريف إجرائي

ىي السبيل الذم يعربه السالك إٔب ا بإتباع منهاج كاحد من أكلياء الصوفية ُب طريقتو كالتخلي عن كل         
 .كل خلق حسنخلق سيء كالتحلي ب

 :الزاوية( 0
كينزكم، ٗبعُب اٚبذ ركنا من أركاف ا٤بسجد لبلعتكاؼ كالتعبد، كقد أدرؾ  مأخوذة من الفعل انزكل،           

خلفاء ا٤بسلمْب األكائل حاجة ا٤بعتكفْب إٔب ىذا االنزكاء كأصبحت ُب شكل دكر أك مساجد صغّبة يقيم فيها 
عقدكف هبا حلقات دراسية ُب علـو الدين، كما يعقد فيها مشايخ الطرؽ ا٤بسلموف ا٤بصلوف كيتعبدكف فيها كي

 .3الصوفية حلقات الذكر 
ا٤بركز التعليمي للقبيلة، ففيها ا٤بدرسة القرآنية، الٍب يتلقى فيها أطفاؿ القبيلة :"... كالزاكية كما يقوؿ عنها الدجا٘ب

 .4" ٰبضرىا أفراد القبيلة العلم، كا٤بسجد الذم تقاـ فيو الصلوات، كتلقى الدركس الٍب
مدرسة كربل، تقع عادة ُب ا٤بناطق غّب ا٢بضرية، كىي ذات نظاـ "أما أٞبد بن نعماف فيحدد الزاكية على أهنا 

كٛبوؿ من أمبلؾ موقوؼ ...داخلي، يتلقى فيها الطلبة دركسا لغوية كدينية، كبعض ا٤ببادئ ُب العلـو كالرياضيات
 . 5"عليها من طرؼ بعض ا٤بصلحْب
                                                 

1
 .20، ص 1991-1990، رسالة ماجستّب، معهد علم االجتماع، جامعة ا١بزائر، التنشئة السياسية بين المدرسة والبيئة الثقافيةسعيد عيادم،  -

2
 .84ا١بزائر ، الطبعة الثالثة، بدكف سنة، ص ، دار ا٥بدل، وثقافتو والمغرب العربي تاريخرابح بونار،  -

3
 1967،  مكتبة النهضة ا٤بصرية، القاىرة، ا١بزء الرابع، الطبعة األكٔب، تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعيحسن إبراىيم حسن، -
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4
 .16، صمرجع سابقسعيد عيادم، -

5
، 23، ٦بلة جامعة األمّب عبد القادر للعلـو اإلسبلمية، قسنطينة، مطبعة البعث، العدد في الحفاظ على التراث دور التعليم الدينيالصا٢بْب ا٢بفيفي، -

.221، ص 2004
 




 ر

 

ىي بيت أك مكاف يشبو ا٤بسجد تقاـ فيو الصلوات كيعقد فيو ا٤بريدين اجتماعاهتم أين يذكركف : تعريف إجرائي
 .ا كيدرسوف فيو العلـو الدينية كما تعترب مأكل للفقراء كالضيوؼ كيتؤب إدارهتا مشايخ الطريقة الصوفية

 : الطريقة( 0

 حسن كفبلف كاحدة حاؿ أم كاحدة طريقة على فبلف زاؿ ما:ؿيقا مذىبو ك الرجل كطريقة ا٤بسّبة ىي     

1حاؿ كالطريقة الطريقة
 . 

 كبعد الفردم السلوؾ ضركب عمليا ٰبدد أخبلقي منهج عن عبارة الطريقة ا٥بجرم،كانت كالرابع الثالث القرف ُب

 ا١بماعات ُب ا٤بعاشرة اجل من بو ا٤بعموؿ الركحي للتدبّب مراسيم ٝبلة عن عبارة أصبح ا٥بجرم ا٣بامس القرف

 .2التاريخ ذلك منذ تظهر بدأت الٍب االخوانية

 ا٤بنهج ذلك إلتباع تنظيم ىرمي شكل على الديِب اجملاؿ ُب ا٤بنهاج ٘بسيد ىي االجتماعية النظم ُب الطريقةك 

 الثقافة ُب أشهرىا كمن كالركحية، الفكرية كالتبعية بالتعظيم أتباعو لو يدين كإشرافو ملهم رائد توجيو ٙبت

 تعبدية كأساليب سلوكية كمناىج أكراد أتباعها بْب ٯبمع فكرية مدارس ٗبثابة تعد الٍب الصوفية الطرؽ اإلسبلمية

 كالطريقة العربيْب كا٤بغرب با٤بشرؽ طرؽ عدة تكونت كقد كاألحواؿ، ا٤بقامات سلم على ا٤بريد طريقها عن يصعد

 كالطريقة بدكم، أٞبد إٔب نسبة األٞبدية كالطريقة الرفاعية لطريقةكا ا١بيبلٕب، الرٞبن عبد إٔب نسبة ا١بيبللية

 كالطريقة الديِب نشاطها ٔبانب سياسي تاريخ الصوفية الطرؽ كلبعض، كثّب كغّبىم كالرٞبانية كالسنوسية القادرية

 تؤدم الٍب الطقوس كبعض ا٣باص طابعها طريقة لكل أف كما، السودانية الثورة زعيم ا٤بهدم كمؤسسها ا٤بهدكية

 للطرؽ يزاؿ كال الصوفية كبْب بينهم نقاش موضع ككانت بدعا الفقهاء بعض أعدىا أمور أدخلوا ككم أذكارىا هبا

 .3ةاإلسبلمي الببلد من كثّب ُب الشعب عامة لدل كنفوذىا شأهنا الصوفية
 : إجرائي تعريف

 ُب ٝباعية حياة خبللو من ٰبيوف حيالرك  السلوؾ ُب دقيق نظاـ كىو معْب شيخ أتباع يسلكو منهاج الطريقة
 .األصلي الشيخ ٤بنهاج كاجتماعي ركحي التزاـ الطريقة، كا٣بانقات كالرباطات الزكايا
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 الدين( 0
 : تعريف الدين

كتارة من فعل ( دانو يدينو)يقوؿ الباحثوف ُب أصل ىذه التسمية أف كلمة تؤخذ تارة من فعل متعد بنفسو  :لغة
 .كباختبلؼ االشتقاؽ ٚبتلف الصور ا٤بعنوية( داف بو)كتارة من فعل متعد بالباء ( داف لو)متعد بالبلـ 

يصبح  ( الدين )أردنا أنو طاعو كخضع لو فالدين ىو ا٣بضوع كالطاعة كالعبادة كالورع ككلمة ( داف لو: )فإذا قلنا 
 .منها كبل ا٤بعنيْب ا٢بكم  أك ا٣بضوع 

 :اصطالحا
أكرد عاـ ( جيمس لويا)لم االجتماع حوؿ ٙبديد معُب الدين كيثّب أحد الباحثْب إٔب أف اختلف الباحثوف ُب ع

 .1تعريفا للدين 49حوإب  6962
بأنو ٧باكلة تصور ما ال ٲبكن تصوره، كالتعبّب عما ال ٲبكن التعبّب فيو، ىو التطلع إٔب " فيعرفو ماكس مولر 

 .2البلهنائي، ىو حب ا
الدين ىو اإلحساس الذم نشعر : أنو خضوع اإلنساف لوجود أ٠بى منو أما سبنسر فيقوؿكما يعرفو شيلر ماخر ب

بو حينما نغوص ُب ٕبر األسرار كقد عرفو فقهاء الدين اإلسبلمي بأنو اإلٲباف بذات إ٥بية جديرة بالطاعة كالعبادة 
لوية ٥با شعور كاختيار، ك٥با تدبر كيعرفو علماء الكبلـ من ا٤بسلمْب التدين بأنو اإلٲباف كاالعتقاد بذات غيبية ع

كتصرؼ كٙبكم ُب الشؤكف الٍب يعُب هبا اإلنساف، كأف ىذا االعتقاد يتطلب مناجاة تلك الذات اإل٥بية السامية ُب 
  .3رغبة كرىبة كخشوع كتبجيل كاحَباـ

 القيم(5
٤با  ،يء كيثبت كالعماد كالسنادبو الش اسم ٤با يقـو: القياـ كالقواـ"ُب ا٤بفردات  *قاؿ الراغب :القيم في اللغة
 0(".كىالى تػيٍؤتيواٍ السُّفىهىاء أىٍموىالىكيمي الًٍَّب جىعىلى الٌلوي لىكيٍم ًقيىامان : )كقولو تعأب"  4يعمد كيسند بو
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 .08 اآلية ،ساءسورة الن-
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 :إجرائي تعريف
انا يزنوف بو القيم ٦بموعة من ا٤بعايّب كا٤بقاييس ا٤بعنوية بْب الناس يتفقوف عليها فيما بينهم كيتخذكف منها ميز  

أعما٥بم كٰبكموف هبا على تصرفاهتم ا٤بادية كا٤بعنوية، كىي مقياس أك مستول أك معيار نستهدفو كينظر إليو على 
 .10أنو مرغوب فيو أك مرغوب عنو

 الدراسات السابقة :سادسا
سنة " جانية التالجتماعية والتربوية للطريقة األبعاد ا"الٍب يدكر موضوعها حوؿ ":  زيزاح سعيدة" دراسة ( 0

دؼ إٔب كهت ،ٔبامعة ا١بزائر العاصمة لنيل شهادة ماجستير في علم االجتماع تخصص ثقافي مذكرة ،2116
، أما اإلشكالية الٍب انطلقت منها معرفة أبعاد الطريقة الت جانية كالكشف عن طبيعة األدكار الٍب تؤديها اليـو

 ؿمها بعد أف كانت ىي العامل الكبّب ُب نشر اإلسبلـ لدك ما ىي الظركؼ الٍب أدت إٔب تقلص مها: الباحثة ىي
جانية على طابعها ٧بافظة الطريقة الت: تها كالتإبغرب إفريقيا ليتقلص دكرىا فيما بعد؟ أما الفرضية ٛبت صياغ

التقليدم أدل هبا إٔب عدـ مواكبة العصر كمن ٍب القصور ُب أداء مهامها، أما عن ا٤بنهج استخدمت الباحثة 
هج التحليل الكيفي للوصوؿ إٔب تغّبات موضوعية للمعطيات اللفظية معتمدة على ا٤ببلحظة ا٤بباشرة كما من

استعملت ا٤بقابلة ا٢برة كتقنية أساسية كأخّبا ًب التوصل إٔب النتيجة التالية أف التغّب ا٢باصل ُب اجملتمع ككل ىو 
ماـ أفراد اجملتمع ٩با جعل ىذه الطريقة هتمل من جهة تغّب ُب الوظيفة االجتماعية ك٦باالت أخرل الٍب تثّب اىت

  .كىذا للدكر ادكد الذم كانت تقـو بو

 بين جانيةالت الطريقة" ماجستير مذكرة، الطرؽ الصوفية موضوع درست الٍب ا١بامعية الرسائل بْب من( 0

 الطالب إعداد من "طباألغوا ماضي عْب زاكية حالة دراسة خبلؿ من اجتماعية دراسة". والحاضر الماضي

 ٍب الزكايا، كأيضا كانتشارىا نشأهتا ا١بزائر ُب الصوفية الطرؽ أىم الرسالة ُب الباحث تناكؿ. الشين بن أحمد
 ُب الباحث كتناكؿ جا٘بالت أٞبد ىو كمؤسسها السنغاؿ إٔب ٛبتد كالٍب ا١بزائر ُب ا٤بعركفة جانيةالت الطريقة تناكؿ

 مذىبا ليست جانيةالت الطريقة أف الباحث كذكر، ا١بزائر خارج ُب عامة بصفة كدكرىا ظهورىا الرسالة فصوؿ

 ُب يتمثل عملي ككاجب تربوم منهج الطريقة بل ا٢بكم بأمور يهتم سياسيا حزبا كليست ا٤بعآب، كاضح فقهيا
 ىو التجانيوف كمذىب أخرل أقطار ُب كما ا١بزائر ُب متواجدة جانيةتال كالطريقة، ةكياالز  تديرىا مناسبات حضور

 الباحث كتناكؿ، كالذكر الكرٙب القرآف ىي الطريقة ُب ا٤بعتمدة الَببية كمادة فيو، يوجدكف الذم البلد مذىب

                                                 
6
 39، ص2007، 1، عآب الكتب، طالتربية األخالقية للطفلإٲباف شرؼ،  -
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 عن ة كأعطى، عامة كا٤بغرب خاصة ا١بزائر هبا مرت الٍب التارٱبية ا٤براحل خبلؿ كمواقفها االستعمار ُب دكرىا

 . األغواط ُب ماضي عْب زاكية

مصادر التدين لدى الطلبة الجامعيين لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع : لكحل الهواري دراسة( 0
كهتدؼ ىذه الدراسة إٔب ٧باكلة التعرؼ على األسباب كا٤بصادر الذم  ،ٔبامعة ا١بزائر العاصمةتخصص ثقافي 

كانت ما ىي العوامل أك ا٤بصادر يستقي منها الشباب ا٤بعلومات الدينية أما اإلشكالية الٍب انطلق منها الباحث  
أف اإلعبلـ الديِب كالبيئة األسرية كٝباعة الرفاؽ ٛبثل مصدر : الٍب تؤثر ُب تدين الشباب ا١بامعي؟ كالفرضية ىي

 أكؿ للتدين أما ا٤بنهج فقد استخدـ الباحث ا٤بنهج الوصفي التحليلي الذم ينطلق من ا٤ببلحظة كاالستمارة
يوجد ارتباط بْب تدين : احث ُب دراستو ىذه على ا٤ببلحظة كتوصل إٔب النتيجة التاليةكقد اعتمد الب كا٤بقابلة،

الشباب ا١بامعي كا٤بؤسسات األخرل فاألسرة اتضح أهنا ٛبنح األدب كاألخبلؽ النابعة من العادات كالتقاليد أما 
بحث اليِب كحقيقة ىذا التدين ٝباعة الرفاؽ كاف ٥با دكر ُب تلقْب تعاليم الدين ا٤بتجسدة خاصة ُب الكتاب الد

 .عن أبعاد سوسيودينية

 صعوبات الدراسة :سابعا
لكل ٕبث جاد صعوبات كعراقيل تعَبضو، ىذه الصعوبات قد ٘بعل الباحث يتوقف عن ا٪باز ٕبثو، بينما ٚبلق 

 .هالبعض الباحثْب دافعا قويا إلٛباـ دراستو، كلقد كاجهتنا أثناء إجراء ىذه الدراسة صعوبات من بين
قلة ا٤براجع ا٤بتخصصة ُب ىذا ا٤بوضوع كندرهتا كغالبا ما ٪بد كتابات غربية عن ىذا ا٤بوضوع أك كتابات  -6

 .معادية للطرؽ الصوفية كالزكايا، كأخرل مدافعة عنها كبذلك تنعدـ ا٤بوضوعية ُب ىذا النوع من الكتابات

كية عن السكن كقلة كسائل النقل ا٤بؤدية إٔب رداءة ا١بو الٍب صاحبت فَبة النزكؿ إٔب ا٤بيداف كبعد مقر الزا -2
 .ا٤بيدا٘ب ا١بانبالزاكية ٩با صعب من اإلماـ جيدا ب

إضافة إٔب أٮبية ا٤بوضوع كتارٱبو العميق ا٤بمتد منذ فَبة قركف كطبيعة دكر الزكايا الطرؽ الصوفية، كبطبيعة  -3
طاعتنا اإل٤باـ بكل جوانبو بصفة مفصلة كل ا٤بيادين كباألخص ا١بانب الَببوم، ٓب يكن باستُب  دكرىا الشامل 

 .كلعظمة الدكر الَببوم كتنوع جوانبو 

   .عدـ إعادة ٦بموعة من االستمارات من طرؼ ا٤ببحوثْب ٕبجة النسياف ٩با كلفنا ا٤بزيد من الوقت كا١بهد -4

 .قلة الدراسات ا٤بيدانية السابقة الٍب تتعلق بعبلقة اآلباء باألبناء ُب الزكايا -5
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 :تمهيد
صبلح حاؿ الناشئْب تسعى األمم على اختبلؼ توجهاهتا السياسية كاالقتصادية كالثقافية إٔب العناية دكما بإ 

بالتهذيب كالتوجيو كالشك أف الَببية كعملية اجتماعية ثقافية تستلهم قوهتا من فعالية القيم كتستمد ضركرهتا من 
ضركرة الوجود االجتماعي لؤلفراد باعتبارىم ٞبلة ثقافة اجملتمع، كعليو فإف تناكؿ موضوع القيم كالَببية من بْب 

اـ ا٤بشتغلْب ٗبختلف ٚبصصات العلـو السلوكية كغّب خاؼ على الدارس ُب أكثر ا٤بوضوعات الٍب شدت اىتم
بْب الَببية كعملية اجتماعية كالقيم باعتبارىا إحدل ( الوظيفية)٦باؿ علم االجتماع الَببوم أٮبية العبلقة التبادلية 

يولوجية، فأصبح ٧بددات السلوؾ االجتماعي، كمن ىذا ا٤بنطلق بدأ مفهـو القيم يشيع ُب الكتابات السوس
موضوعا للبحث كالتحليل، القصد منو كشف أبعاد القيم كتأثّباهتا ا٤بختلفة ُب ا٢بياة االجتماعية كاأل٭باط السلوكية 
لؤلفراد كا١بماعات، كمن ٍب يصبح من األٮبية ٗبكاف تفهم نسق القيم السائد ُب اجملتمع كمدخل علمي ككاقعي 

٭باط السلوكية كأىداؼ عملية الَببية، كعليو فإف القيم تشكل عنصرا بارزا ُب للبحث ُب العبلقات التبادلية بْب األ
بنية ثقافة أم ٦بتمع إنسا٘ب فهي ٛبثل اإلطار ا٤برجعي للسلوؾ الفردم ا١بماعي كبالتإب فإف العملية الَببوية الٍب 

دكار فيما بْب ٨بتلف دكائر تسود أم ٦بتمع إ٭با ٙبتاج إٔب توافق األ٭باط السلوكية كالقيم، ككذلك تكامل األ
ا٤بؤسسات الَببوية ضمن بيئة اجتماعية شاملة ىي التنمية كضمن ىذا السياؽ سنحاكؿ ٙبديد كتوضيح  عناصر 

القيم
6   

                                                 
6
،ص 1998- 10، رؤية سوسيولوجية ، ٦بلة العلـو اإلنسانية، جامعة منتورم، قسنطينة، العدد فعالية القيم في العملية التربويةٞبيد خركؼ،  -
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  للقيــــــمنظرية دراسة  :المبحث األول 
 مدخل لدراسة القيم.0

 :مفهوم القيم.0.0
كلو الفبلسفة كعلماء االقتصاد كعلماء الَببية كعلماء إف موضوع القيم قدٙب قدـ اإلنساف نفسو، كقد تنا 

النفس كلقد لقيت دراسة القيم عناية كبّبة كاىتماما عظيما من ركاد الفكر الفلسفي كأقطاب الدراسات األخبلقية 
نوعة القدماء كا٤بعاصرين، كقد عرؼ ىؤالء الفبلسفة القدامى كادثْب مفهـو القيمة، كلكنهم عربكا عنها بأ٠باء مت

، فعندما تعرض أفبلطوف كديكارت لبحث مشكلة القيمة ٓب يتم فصلها عن  (ا٣بّب أك ا٣بّب األ٠بى كالكماؿ)
مشكلة الواقع، إذ بدأ الواقع ُب نظرٮبا ٱبضع ٤ببدأ ٠باه أفبلطوف با٣بّب ك٠باه ديكارت بالكامل أك ا، كىذا ا٤ببدأ 

ة تطابق بْب القيمة كا٤باىية كالوجود كما أف ىناؾ ٛباثبل ُب ٲبثل قيمة الوجود كقيمة الكماؿ على السواء فثم
، كما فلسفة أفبلطوف ُب جوىرىا كمضموهنا إال فلسفة قيم، كإذا كانت فلسفتو تنصب على علم الوجود  1مراتبها

 2الذم يدرؾ بكونو أساس الوجود كا٤بعرفة على سواء( ا٣بّب)كلها فإف الغرض األقصى لتأملو الفلسفي ىو 
ك أنو عندما يتصدل الدارس ٤بوضوع القيم تزدحم ا٤بعا٘ب ُب صدره فبل يدرم أيها ٱبتار، لذلك يكشف كالش

الَباث ا٣باص بدراسة القيم مدل اىتماـ العديد من ركاد الفكر كالفلسفة بتحليل طبيعتها كالوقوؼ على مدلو٥با 
وضا كتعقيدا كيعود ىذا االهباـ إٔب كوف إال أف مفهـو القيمة يعد من بْب أكثر مفاىيم العلـو االجتماعية غم

مصطلح القيم مرتبط بالَباث الفلسفي من جهة كما ٲبثل نقطة تقاطع لدل ٦بموعة من العلـو االجتماعية 
 .3كا٤بعارؼ من جهة أخرل

و من إف مفهـو القيم من ا٤بفاىيم الٍب يتوافر استعما٥با عندما يتناكؿ حديث الناس عن ا٤بهم كا٣بطّب ُب األمور فه
ا٤بفاىيم الٍب تستخدـ مثبل عند ا٢بديث عن انقساـ العآب إٔب معسكرين، ٍب ىو من ا٤بفاىيم الٍب تستعمل 
للمقارنة بْب النظم االقتصادية كالسياسية كالعبلقات اإلنسانية ُب اجملتمعات، كىو أيضا من ا٤بفاىيم الٍب تستخدـ 

 يقتصر حديث القيم على ا٤بشكبلت العامة ذات الطابع عند ا٢بديث عن مستقبل العآب كمصّب اإلنسانية، كال

                                                 
 . 5، ص2009، 1، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، األردف، ط التربوية فلسفة القيمعبد الكرٙب علي اليما٘ب،  -1
 .114،ص 1949، 1، ترٝبة توفيق الطويل كعبد الرٞبن ٞبدم، دار الثقافة ، اإلسكندرية، ط المجمل في تاريخ علم األخالقسد جويك،  -2
 .29، ص 1983، القاىرة، ، دار ا٤بعرفة ا١بامعية المجتمع والثقافة والشخصية٧بمد علي ٧بمد كآخركف،  -3
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القومي أك الدكٕب فحسب بل ٪بده يتناكؿ كذلك سلوؾ األفراد، كالقيم ُب ىذا اجملاؿ من الوسائل ا٥بامة ُب التمييز 
 .1بْب أ٭باط حياة األفراد كا١بماعات

ندىم ٗبعُب ا٢بياة ذاهتا ألهنا ترتبط ارتباطا كخبلصة القوؿ أف القيم تتغلغل ُب حياة الناس أفرادا كٝباعات ترتبط ع
كثيقا بدكافع السلوؾ كاآلماؿ كاألىداؼ، كيعد مفهـو القيم من ا٤بفاىيم الٍب حظيت باىتماـ الباحثْب ذكم 
التخصصات ا٤بختلفة قد نتج عن ذلك نوع من ا٣بلط كالتباين ُب استخداـ ىذا ا٤بفهـو من ٚبصص آلخر بل 

ة داخل التخصص الواحد ، فبل يوجد تعريف كاحد ٤بفهـو القيم يأخذ بو ٝبيع ا٤بهتمْب كيستخدـ ٗبفاىيم متعدد
 .2ُب ٦باؿ علم النفس االجتماعي

كيرل ضياء زاىر أف من بْب العوامل الٍب حتمت ضركرة دراسة القيم دراسة علمية ما أحدثتو الثورة العلمية 
ة تشكيل الكثّب من معارفنا كمفاىيمنا عن ا٢بياة كتقويض التكنولوجية كغّبىا من عوامل التغّب الثقاُب ُب إعاد

أغلب تصورات اإلنساف عن ذاتو كعن عا٤بو األمر الذم أدل بدرجة كبّبة إٔب التذبذب كعدـ االستقرار ُب القيم 
ا٤بوركثة كا٤بكتسبة على حد سواء، كعدـ مقدرة عدد كبّب من أفراد اجملتمع كٖباصة الشباب على التمييز الواضح 

 .3بْب ما ىو صواب كغّب صواب
 : تعريف القيم .0.0

بأهنا عبارة عن تنظيمات ألحكاـ عقلية انفعالية معممة ٫بو األشخاص كاألشياء "يعرفها حامد عبد السبلـ   
كا٤بعا٘ب كأكجو النشاط، كالقيم موضوع اال٘باىات ، كالقيم تعبّب عن دكافع اإلنساف كٛبثيل األشياء الٍب توجو 

 . 4 "٫بوىا رغباتنا ،
 :القيم في اللغة. 0.0
، ككما يقاؿ ُب الصرؼ لفظ القيم اسم ىيئة من قاـ يقـو  5ٝبع قيمة :القيم ،كىي مشتقة من الفعل الثبلثي قـو

، كىو يأٌب على معاف متعددة نذكر  6كأصلو قومو بالواك، سكنت الواك ككسر ما قبلها فقلبت ياء ٤بناسبة الكسرة
كالقيمة ٜبن الشيء بالتقوٙب، ك٠بي الثمن قيمة ألنو يقـو مقاـ :كيقوؿ ابن منظور : البحث منها ما يتعلق ٗبوضوع 

                                                 
 .4،ص1962، مكتبة النهضة، القاىرة، بدكف طبعة، قيمنا االجتماعية وأثرىا في تكوين الشخصيةعماد الدين إ٠باعيل كآخركف،  -1
 .78، صالمرجع السابقعبد الكرٙب علي اليما٘ب،  -2
 .24،ص 1984ة،، مؤسسة ا٣بليج العريب، بدكف طبعالقيم في العملية التربويةضياء زاىر ،  -3
 158ص،2000، 6، عآب الكتاب، القاىرة، طعلم النفس االجتماعيزىراف حامد عبد السبلـ،  -4
 .168، دار الفكر، بّبكت، ص4، مجالقاموس المحيطالفّبكز آبادم ،  -5
تمع ا٤بعاصر، مطبعة ا٤بعارؼ ا١بديدة، الرباط ، دكرية أزمة القيم كدكر األسرة ُب تطور اجملنظرات في لغة المصطلح وفي مضمونوناصر الدين األسد،  -6

 . 51، ص2000
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قدره كقيمة ا٤بتاع ٜبنو كمن :الشيء كقومتو عٌدلتو، كتقٌوـ الشيء، تعٌدؿ كاستول كتبينت قيمتو، كقيمة الشيء 
: ، ٫بو قولو تعأب 1اإلقامة عن الدكاـاإلنساف طولو، كيقاؿ مالو قيمة إذا ٓب يدـ على الشيء كٓب يثبت لذا يعرب ب

أم ُب مكاف تدـك إقامتهم فيو كعليو يرتبط بالدكاـ على  3{ ًإٌف اى٤بتػيقىًْبى ُب ميقىاـو أىًمْبو }كقولو  2{ عىذىابه ميًقيمه }
 لىٍيسيوا سىوىآءى ًمنٍ } الشيء الثبات عليو، حيث إف كل من ثبت على شيء كٛبسك بو فهو قائم عليو، قاؿ تعأب

ليوفى آيىاًت اىً  ةه يػىتػٍ ًديننا }كالقيم االستقامة  ، إ٭با ىو من ا٤بواظبة على الدين كالقياـ بو،4{ أىٍىًل اىٍلًكتىاًب أيمَّةه قىائًمى
،فقاؿ ابن كثّب ُب تفسّب  6{كىذىًلكى ًديني اىٍلقىيِّمىةً } كمعناه دينا مستقيما ال عوج فيو  كُب قولو عز كجل  ، 5{قػىيِّمنا
دين ا٤بلة القائمة العادلة أك األمة ا٤بستقيمة ا٤بعتدلة، كقاؿ ا٤براد دين الكتب القيمة، أما كصف الكتب : اآلية ىذه 

بأهنا قيمة كما قاؿ ا٤باكردم كتب ا ا٤بستقيمة الٍب جاء القرآف بذكرىا كثبت فيها صدقها، أك فركض ا ا٤بكنونة 
إذا ٓب يدـ على : قيم ٗبعناىا السائد اآلف ىو من قو٥بم إف مالو قيمةالعادلة كأقرب االستعماالت اللغوية إٔب ال

القيمة ثبات الشيء ، كدكامو ٮبا يشّباف بذلك إٔب أف القيمة ترد معُب : شيء، كقوؿ صاحب أساس الببلغة 
لقيم ىو ما أكده كثّب من الباحثْب ا٤بهتمْب با 7األمر الثابت الذم ٰبافظ عليو اإلنساف كيستمر ُب مراعاتو

اإلسبلمية، كمن ا٤ببلحظ أف مصطلح القيم با٤بعُب الذم يعنيو اآلف ليس من ا٤بصطلحات الٍب كانت مستخدمة 
لدل العرب من القدـ، كإ٭با دخل إٔب اللغة العربية عن طريق الَبٝبة فاستخدمو عدد من الباحثْب كا٤بفكرين مع 

فها عماد الدين سلطاف إشباع الفرد ٢باجاتو اختبلؼ ُب ٙبديد مفهومو،كمنهم من يرال أهنا حاجات فيعر 
، كمن العلماء من عرؼ القيمة على أهنا ا٣بّب كالشر مثل     8األساسية الٍب يرغبها كذلك من خبلؿ سلوؾ معْب

 .9"القيمة بأكسع معانيها ىي أم شيء خّبنا أك شرنا:" فيقوؿ( Peeperبرب ) 
ثْب للقيم قد تباينت فمنهم من يرل أهنا أىداؼ أك ا٘باىات من التعريفات السابقة إف نظرة العلماء كالباح 

أك تفضيبلت أك معتقدات أك حاجات أك أهنا ا٣بّب أك الشر كأف ىذه التعريفات كثيقة الصلة مع العديد من 
                                                 

 .96، ص1994، دار العاصمة، السعودية،القيم في المسلسالت التلفازيةمساعد بن عبد ا اي،  -1
 .45 ةسورة الشورل، اآلي - 2
 .51 ةسورة الدخاف، اآلي - 3
4
 .113سورة آؿ عمراف، اآلية  - 
5
 .161 ةسورة األنعاـ، اآلي - 
6
 .5سورة البينة، اآلية -

 1،1998ط ،، دار كسيلة للنشر كالتوزيعموسوعة نظرة النعيم في مكارم أخالق الرسول صلى اهلل عليو وسلمصاّب بن عبد ا بن ٞبيد كآخركف،  -7 
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مصطلحات علم النفس، كأهنا ركزت على الفرد بشكل كبّب كأغفلت ا١بماعة كمعايّبىا لذلك نسلط الضوء على 
٦بموعة من ا٤بعايّب كاألخبلؽ تتكوف لدل الفرد من خبلؿ تفاعلو مع ا٤بواقف "تم بذلك منها أهنا تعريفات هت

كا٣بربات الفردية كاالجتماعية ٕبيث ٛبكنو من اختيار أىداؼ كتوجهات ٢بياتو يراىا جديرة بتوظيف إمكاناتو 
 .1"ة مباشرة كغّب مباشرةكتتجسد خبلؿ االىتمامات أك اال٘باىات أك السلوؾ العلمي أك اللفظي بطريق

٦بموعة من األحكاـ ا٤بعيارية ا٤بتصلة ٗبضامْب كاقعية يتشرهبا الفرد من خبلؿ انفعالو كتفاعلو مع "إف القيم ىي
ا٤بواقف كا٣بربات ا٤بختلفة كيشَبط أف تناؿ ىذه األحكاـ قبوال من ٝباعة اجتماعية معينة حٌب تتجسد ُب 

 .2"أك ا٘باىاتو كاىتماماتو سياقات الفرد السلوكية أك اللفظية
٦بموعة القوانْب كا٤بقاييس الٍب تنبثق من ٝباعة ما تكوف ٗبثابة موجهات للحكم على األعماؿ كا٤بمارسات "كأهنا 

ا٤بادية كا٤بعنوية كتكوف ٥با من القوة كالتأثّب على ا١بماعة ٤با ٥با من صفة الضركرة كاإللزاـ كالعمومية، كأم خركج 
 .3"عنها يصبح ٗبثابة خركج عن أىداؼ ا١بماعة كمثلها العليا عليها أك ا٫براؼ

٦بموعة أحكاـ يصدرىا الفرد على بيئتو اإلنسانية كاالجتماعية كا٤بادية كىذه األحكاـ ُب بعض جوانبها "كأهنا 
حٌكات نتيجة تقوٙب الفرد أك تقديره إال أهنا ُب جوىرىا نتاج اجتماعي استوعبو الفرد كتقبلو ٕبيث يستخدمها كم

أك مستويات أك معايّب كٲبكن أف تتحدد إجرائيا ُب صورة ٦بموعة استجابات القبوؿ كالرفض إزاء موضوعات أك 
 .          4"أشخاص أك أفكار

ىي عبارة عن معايّب للحكم على سلوؾ الفرد ُب اجملتمع "كيذىب عامر يوسف ا٣بطيب إٔب القوؿ بأف القيم 
دد استجابة ُب مواقف ا٢بياة ا٤بختلفة يكتسبها الفرد ُب حياتو كما يكتسب كالٍب تعمل على توجيو سلوكو كٙب

 : كإنو من خبلؿ ما سبق من تعاريف يتضح أف  ، 5" ا٤بعارؼ كا٤بهارات كالعادات كاال٘باىات عن طريق ا٣بربة

 .فةالقيم عبارة عن أحكاـ يتشرهبا الفرد من خبلؿ تفاعلو مع بيئتو مع ا٤بواقف كا٣بربات ا٤بختل -
ىذه األحكاـ كا٤بعايّب البد أف تلقى قبوال من ا١بماعة الٍب يعيش الفرد بداخلها كمن ٍب تنعكس على سلوؾ  -

 .األفراد كا٘باىاهتم كاىتماماهتم
 .إذا ٓب يلتـز الفرد هبذه األحكاـ كا٤بعايّب يصبح خارجا عن نطاؽ ا١بماعة -

                                                 
 .34، ص1995، مكتبة إبراىيم ا٢بليب، ا٤بدينة ا٤بنورة، القيم اإلسالمية والتربيةعلي خليل أبو العينْب،  -1
 .24، صالمرجع لسابقضياء زاىر،  -2
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إعداد كتقدٙب  ، قراءة ُب علم النفس االجتماعي ُب الوطن العريب،العالقة بين أسلوب المعلم ودرجة التوافق بين قيمو وقيم تالميذهفؤاد أبو حطب،  -4
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 :القيم في االصطالح التربوي.0.0
االىتماـ ٤بوضوع القيم كاعترب أحد اجملاالت األساسية ُب الَببية كوهنا مصدرا أساسي  أيعطي الكثّب من  

لؤلىداؼ الٍب تسعى الَببية إٔب ٙبقيقها ُب ا٤بتعلم، كأف فقداف القيم لدل األفراد يؤدم إٔب اضطراب السلوؾ 
بب ٚبليها عن قيمها كيوصل إٔب االهنيار كالتفكك داخل اجملتمعات فكم من دكؿ عظمى تفككت كاهنارت بس

كمبادئها كنظرا ألٮبية القيم كأثرىا على الفرد كاجملتمع كاف البد من دراستها دراسة شبو كاعية، كىناؾ أيضا 
اختبلفات ُب تعريف القيم تراكح بْب التحديد الضيق على أهنا اىتمامات أك رغبات غّب ملزمة إٔب ٙبديد كاسع 

ثورنديك )، كبعضهم ينظر إٔب القيمة على أهنا تفضيبلت مثل 1ليعترب أهنا معايّب مرادفة للثقافة كك
Thorndik ) تفضيبلت تكمن ُب اللذة كاألٓب، أك االرتياح كعدـ االرتياح الذم "الذم يؤكد أف القيم ىي

يشعر بو اإلنساف فإف كاف حدكث شيء ال يؤثر مطلقا على لذة أك أٓب أم فرد أيا كاف حاليا أك مستقببل، فإنو 
 .2"عدٙب القيمة على اإلطبلؽيكوف 

تعريفا يربط بْب اال٘باه كالقيمة ال يفرؽ ( stangerستا٪بر )كمنهم من ينظر إٔب القيم على أهنا ا٘باىات فيعرفها 
القيمة مصطلح نستخدمو للداللة على نوع من "بينهما إال من حيث الشدة فهو يشّب بصراحة إٔب أف 

 3"٘باىات كال ٚبتلف عنها إال من حيث الشدة كالعمقاال٘باىات، كلكنها أكثر تعميما من اال
الذم يرل أف القيم طبقة ىامة من ( kruchكريتش )كىناؾ من العلماء من ينظر للقيم على أهنا معتقدات مثل 

ا٤بعتقدات يتقا٠بها أعضاء اجملتمع الواحد كخاصة فيما يتعلق ٗبا ىو حسن أك قبيح أك ما ىو مرغوب أك مرغوب 
 .4"عنو
 :لمقاربة النظرية في دراسة القيما( 0
إف القيم تتصل بكل ٦باالت ا٢بياة االجتماعية كالنفسية كالعقلية لؤلفراد كا١بماعات، ما جعل جل الفبلسفة  

 .كالعلماء يقوموف بدراسة موضوع القيم كىذا يعكس االىتماـ الكبّب بتحليل طبيعتها

                                                 
 . 10، صالمرجع السابق، ء زاىرضيا -1
 .187، ص1966، 3، الدار القومية للطباعة كالنشر، القاىرة، طعلم االجتماع ومدارسومصطفى ا٣بشاب،  -2

3 - Stanger R ,psychology of personality,3 rded,Megow-hillbook.co.inc.Ny,1961, p259. 
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نسا٘ب كتوجيهو، كمن ىذا ا٤بنطلق كانت دراسة القيم كما زالت أيضا تلعب دكرا بارزا ُب ٙبديد جوانب السلوؾ اإل
٧بور خبلؼ أساسي بْب اال٘باىات الفكرية لذا ٪بد ُب ميداف القيم جذبا ُب النظريات ا٤بتناسقة كخصبا ُب 

 .1النظريات ا٤بتضاربة
اقف الفبلسفة كالعلماء لذلك كانطبلقا من ىذا التباين ا١بوىرم ُب ٙبديد مدلوؿ القيمة ليس ٜبة تصنيف موحد ٤بو 

من نظرية القيمة، األمر الذم حظيت معو ىذه ا٤بسألة باىتمامات متعددة قصد ٧باكلة ٕبث طبيعة القيم كتفسّب 
أخبلقية كسيكولوجية اقتصادية كدينية، فقد ٪بدىا تتمثل إما ُب مدار  ةمدلو٥با، كذلك الرتباطها ٔبوانب متعدد

اجملاؿ الدراسي السيكولوجي للتكوين النفسي للفرد، أك ُب إطار مشاىدات  تأمبلت الفيلسوؼ ا٤بثإب، كإما ُب
لعل ا٤برء ال (: " Raymond Rowe رٲبوف ركيو )الباحث السوسيولوجي كافَباضاتو، كُب ىذا الصدد يقوؿ 

عن  يعجب من تشتيت ا٤بؤلفات الٍب تبحث موضوع القيمة ٕبثا قاصدا،  إذا تفطن إٔب أف نظرية القيم ٓب تنبثق
، كقد 2"جهد فيلسوؼ كاحد كإ٭با تضافرت ُب صنعها طائفة من العقوؿ ا٤بمتازة الٍب عملت بصورة متفرقة مبعثرة

تعددت كتضاربت اآلراء حوؿ تفسّب طبيعة القيم كمصدرىا، حيث ٪بد نظريات تفَبض أف قيمة الشيء كامنة ُب 
حْب تفسر بعض النظريات األخرل قيم األشياء  ذاتو كتعرب عن طبيعتو، كىي بذلك مستقلة عن ذات اإلنساف، ُب

بأهنا تقدير ذاٌب يشتق من ذات الشخص ا٤بتفاعلة مع خرباتو، كمهما يكن من أمر ىذا ا٣ببلؼ كالتعدد بْب 
باحثي القيم فإنو ٲبكن التمييز بْب الباحثْب من حيث ا٤بنظور الذم يعتمده الواحد منهم ُب دراسة القيم كٙبليل 

در بنا ُب ىذه الدراسة كتيسّبا للفهم أف ٭بيز بْب ثبلثة منظورات رئيسية ُب تفسّب طبيعة كمصدر طبيعتها، لذل ٯب
 .القيم
 :المنظور االجتماعي .0.0

من خبلؿ ىذا ا٤بنظور فإف مفهـو القيمة ىو ذلك ا٢بكم الذم يصدره اإلنساف على شيء ما، مهتديا       
اجملتمع الذم يعيش فيو الذم ٰبدد ا٤برغوب فيو كا٤برغوب عنو من  ٗبجموعة من ا٤ببادئ كا٤بعايّب الٍب كضعها

السلوؾ كالقيمة تتضمن قانونا أك مقياسا لو نوع من الثبات على مر الزمن ُب اجملتمع، أك بعبارة أعم تتضمن 
مفهـو ٘بريدم للمرغوب فيو الذم " Clakonحسب كبلكوف "كالسلوؾ كالقيمة  دستورا ينظم نسق األفعاؿ

، كبالتإب تشتمل القيم كل ا٤بوضوعات 3على اختياراتنا من عدة بدائل لطرؽ ككسائل كأىداؼ السلوؾيؤثر 
كالظركؼ كا٤ببادئ الٍب أصبحت ذات معُب خبلؿ ٘بربة اإلنساف الطويلة، إهنا باختصار شديد اإلطار ا٤برجعي 
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كأهنا تعبّبا على الواقع، فالقيم إف القيم من صنع اجملتمع، "، كمن كجهة نظر أخرل 1للسلوؾ الفردم ا١بماعي
كٰباكؿ عآب االجتماع عند ".حقائق كاقعية توجد ُب اجملتمع كتعترب عنصرا مشَبكا ُب تركيب البناء االجتماعي

، لذلك فقد طرحت قضية 2دراستو للقيم أف ٰبللها كيفسرىا كيقارف بْب ا١بماعات ا٤بختلفة كتأثّب القيم كالسلوؾ
ااكر الرئيسية الٍب أشغل بدراستها العديد من الباحثْب السوسيولوجيْب، ٕبيث ٘بسد  سوسيولوجية القيم كأحد

ذلك ُب كتاباهتم كبالرغم من كحدة ا٤بنظور لدل ىؤالء الباحثْب ُب معا١بتهم للقيم إال أهنم ٱبتلفوف ُب تفسّب 
تنطوم ٙبت لواء ا٤بنظور طبيعتها كأسباب تغّبىا، لذلك ظهرت على مسرح الفكر االجتماعي ا٘باىات فرعية 

االجتماعي ٧باكلة تفسّب طبيعية القيم كمصدرىا، كلو حاكلنا ٙبليل مدارس علم االجتماع ا٤بختلفة لوجدنا  ظهور 
أميل دكركاٙب )مفهـو القيمة ضمنا أك صراحة كافة ا٤بدارس بداية من ا٤بدرسة الفرنسية كخاصة عند

Durkheim) نظم اجتماعية ٥با صفة الضغط كاإللزاـ كما "ماعية بأهنا ، الذم حدد مكونات الظاىرة االجت
أهنا تتكوف من الرموز االجتماعية كالقيم كاألفكار كا٤بثل كتأكيده على مفهـو الضمّب ا١بمعي ُب ٙبديد الضبط 

 .3"داخل اجملتمع
لعضوية من كما طرأ على النظرية ا (Herbert Spencerىربرت سبنسر )أما ا٤بدرسة اال٪بليزية كعلى رأسها 

تغّبات أدت إٔب ظهور نظرية التطور الٍب تؤمن ُب أساسها بتعديل نسق التوقعات بْب الوحدات كلو تناكلنا ىذا 
قيم مضيفْب إليها عنصر  ا٤بفهـو بالتحليل لوجدنا أف ضمن التوقعات البد كأف تكوف القيم السائدة ُب اجملتمع ىي

السيكولوجي الذين كقفوا عند حدكد ا٤بصادر الفردية كحدىا يتمثل طا٤با ٘باىلو الفبلسفة كبعض أصحاب ا٤بنظور 
ُب أٮبية اجملتمع ُب نشأة القيم كتأثّبىا على السلوؾ، كلقد كاف ٤بختلف ا٤بنظورات السابقة العرض، منطلق مشَبؾ 

٦بتمع مفاده أف اإلنساف كائن اجتماعي أخبلقي أم البد لو أف يعيش مع غّبه من األفراد كيتفاعل معهم ُب 
منظم، ذلك أنو ٛبيز دكف سائر الكائنات ا٢بية بالتأمل العقلي كحرية االختيار، إذ ينفرد بالتبصر كاإلدراؾ ٗبا ٰبيطو 
ينزع بإرادتو إٔب االستعبلء فوؽ حيوانيتو ك التطلع بعقلو إٔب مستقبل أفضل، فهو ينشر ميثبل عليا يدين ٥با بالوالء 

زعو ُب ظل قيم عليا توجو سلوكو كٙبكم عبلقتو االجتماعية بغّبه من األفراد كيعمل على التحكم ُب أىواءه كنوا
ك٤با كانت قدرات اإلنساف قاصرة ك٧بدكدة، كأف األشياء ال تقـو بذاهتا كال ٚبلق نفسها بل ا خالقها كمقومها 

كاجملتمع، فالقيم تعلو فهو الذم يعطي قيمة األشياء كاألفعاؿ فإف مصدر القيم ييرد إٔب قوة خارجة عن اإلنساف 
فوؽ اإلنساف كقدراتو، إف القيم البد أف تكوف عامة ثابتة مطلقة ككلية، ٕبيث تنطبق على ٝبيع الناس دكف 
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استثناء، كال ٚبضع إلرادهتم كأىواءىم الفردية كا١بماعية على السواء، كىذا ال ٲبكن أف يتم إال إذا سلمنا بأف 
إف أم ٦بتمع بشرم (" Jacques Maritainجاؾ ماريتاف )تعأب، يقوؿ مصدر القيم يعود إٔب ا سبحانو ك 

ٰبتاج إٔب ٦بموعة من القيم ذات ا٤بصدر اإل٥بي الذم يعلو على اإلنساف، أم أف مصدر القيم ال ٯبوز أف يرجع 
 إٔب اإلنساف نفسو كإال فإنو سيكوف طرفا كقاضيا ُب نفس الوقت فا الصادؽ كما يقوؿ ديكارت، ىو الذم

يصنع للحقيقة معناىا ،كٯبعل البحث عنها مشركعا فإننا على الرغم ٩با نتكبده فيو من متاعب ، ألنو مشركع 
يقرٌبنا منو كيغنينا كيثرم كجودنا كهبذا فإننا إذا أنكرنا كجوده ٛبلكنا اليأس صار يظهر لنا أٌف التوىم يسود ميادين 

 ".ا٢بياة كلها
كيظهر لنا  أيضا أف اعتبار القيمة مطلقة نسبية يبعد : "لنظرية القيم حيث يقوؿُب دراسة ( الربيع ميمو٘ب)كيشّب  

عنها النسبية ا٣بالصة كالٍب ٘بعلها تبعية لغّبىا كال سلطاف ٥با،كما يبعد عنها ا٤بطلقية ا٤بطلقة الٍب ال ٲبكن أف 
عل منها دليبل هتتدم على تكوف صفة ٥با، كيضعها ُب مكاهنا الصحيح الذم يسمح لنا بتقديرىا حق قدرىا، كٯب

 .          1"بنية من األمر كمرضاة إٔب من بيده األمر كلو
 :ككفق ىذه اآلراء فإف التسليم بأف ا ىو مصدر القيم يعِب

أف تتميز ىذه القيم بالقداسة كا٥بيبة، ٩با ٯبعل احَباـ ىذه القيم أمرا نابعا من ذات اإلنساف عن طاعة اختيارية ( أ
 .رضاه صادقة لكسب

 .أف يصبح لبللتزاـ األخبلقي كللمسؤكلية معُب( ب
 .أف يتوفر للقيم سند حقيقي( ج
 .اإلبقاء على حرية اإلنساف كإرادتو ُب اختيار القيم الٍب يرتضيها( د
 .توفر شركط االستقرار كالثبات ُب اجملتمع( ق
 .بقاء ذلك ا٢بافز متجدد على العمل كاالستقامة ُب ذات الوقت( ك
 .فر ا٤بيزاف الثابت العادؿ للحكم على األشياء كاألفعاؿتو ( م

 :المنظور النفسي .0.0
ىي ٦بموعة من التصديقات السيكولوجية :" فأف القيم( Max Weberماكس فيرب )من كجهة نظر  

 .2"ا٤بتولدة عن االعتقاد الديِب كا٤بمارسة الدينية الٍب تعطي توجيها للسلوؾ العملي الذم يلتـز بو الفرد
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تنظيمات ألحكاـ عقلية انفعالية مصممة ٫بو األشخاص كاألشياء كا٤بعا٘ب الٍب توجو :" كما تيعٌرؼ على أهنا
رغباتنا كا٘باىاتنا، كالقيمة مفهـو ٦برد ضمِب غالبا ما يعرب عن الفضل أك االمتياز كدرجة التفضيل الٍب ترتبط 

كية كاقعية توجو ٝبيع أفعاؿ الفرد ُب ٨بتلف ا٤بواقف حاالت إدرا :"أك بأهنا  1"باألشخاص أك األشياء أك ا٤بعا٘ب
 .2"الفردية أك ا١بماعية، كأىم ما ٲبيزىا ىو اتصا٥با بثقافة اجملتمع كحضارتو مباشرةن 

حاكؿ ىذا ا٤بنظور أف يقدـ إسهامات نظرية كإمّبيقية معتربة ُب ٦باؿ معا١بة القيم كمن ٍب بلورة بعض جوانب 
أف القيم تلعب دكرا بارزا ُب تكوين شخصية الفرد : كشف عن حقيقة مهمة مفادىا طبيعتها من خبلؿ ٧باكلة ال

كالتأثّب ُب ا٘باىاتو ا٤بختلفة، كذلك بالنظر إليها كمحدد من ٧بددات السلوؾ اإلنسا٘ب، ككفقا ٥بذا ا٤بنظور 
ٗبقتضى الرغبة كاالىتماـ السيكولوجي فإف التقوٙب عملية نفسية باطنية ٚبلع القيم عن األفعاؿ كاألشياء ا٣بارجية 

الٍب تعد مصدرا لقيمة األشياء كا٤بوضوعات، غّب أف ىذا ا٤بنظور أدل بأصحابو إٔب الوقوع ُب ا٢بتمية 
السيكولوجية، من االعتبارات األساسية ُب ٙبديد ىذه التوقعات، كا٤بدرسة األ٤بانية كعلى رأسها ماكس فيرب 

Max Weber   تدخلها ُب ٙبديد مسار ا٢بياة االجتماعية االقتصادية كالسياسية، كاف ٥با اىتماـ بتأثّب القيم ك
 تالكوت بارسونز)ك( Sorokinسورككْب )أما ا٤بدرسة األمريكية كلنأخذ على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر كل من 

TalcottParsons ) فسوؼ ٪بد أف األكؿ منهم حاكؿ الوصوؿ إٔب تعميمات عن التغّب االجتماعي كالثقاُب
تاريخ اإلنسانية كمؤشر ٧بدد للقيم كيعرب عن التفاعل على أساس أنو ظاىرة اجتماعية ثقافية تتكوف من خبلؿ 

 من ثبلثة عناصر
 الشخصية كفاعل -
 اجملتمع باعتباره اجملموع الكلي للمتفاعلْب -
 .الثقافة كىي اجملموع الكلي للمعا٘ب كالقيم كا٤بعايّب الناشئة عن الشخصيات ا٤بتفاعلة  -

فنجد ( TalcottParsonsتالكوت بارسونر)إب نبحث عن القيم من خبلؿ تتبع األشكاؿ الثقافية، أما كبالت
ُب نظريتو عن الفعل االجتماعي تأكيده على أف ا٤بوجهات الدافعية أك القيمية ىي إحدل أركاف الفعل االجتماعي 

، يكشف العرض التحليلي 3فعلكمن ٍب ٙبقيق قيم ُب أدكار كمواقف، كىو ما يتضمنو اإلطار ا٤برجعي لل
إلسهامات ا٤بنظور االجتماعي ُب تفسّبه للقيم كٙبديد أبعادىا أنو ينطوم على ٦بموعة من اال٘باىات ا٤بتباينة من 
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حيث طريقة التحليل، كا٤بتفقة من حيث تأكيدىا على اإلطار االجتماعي الذم ٰبدد القيم، أم أف الفرد يستمد 
كتقاليده، أم من ثقافتو، فالقيم ليست إٔب تعبّبا عن رغبات األفراد ُب إرضاء  قيمو من نظم ٦بتمعو كعاداتو

اجملتمع الذم ينتموف إليو، غّب أنو يبلحظ ُب ىذا التصور نوع من ا٤ببالغة ُب ٘بسيد شخصية اجملتمع حٌب توارت 
د بأف مواصفات اجملتمع  إٔب جانبها شخصية األفراد كبذلك فقد الفرد حريتو كفعاليتو، كلكن الواقع أحيانا يشه

كثّبا ما تكوف بالية ٩با يدفع األفراد إٔب القياـ بثورة على العرؼ، كالتحرر من القيم ا٤بختلفة للمجتمع تطلعا إٔب 
تغيّبىا بقيم سليمة جديدة تصدر عن الفرد، كمع ذلك ال ينبغي أف ننظر إٔب الفرد كاجملتمع نظرة استقبللية كما لو  

 .عن اآلخر، ذلك أف ا٢بياة األخبلقية ىي حياة اجتماعية   كاف كل منهما منعزال
إف أصحاب ا٤بنظور االجتماعي إذف مضطركف إٔب دراسة القيم كما يبدك ُب ٦بتمع بشرم يرتبط ٗبكاف معْب 
كزماف ٧بدد، كٱبضع لظركؼ بعينها، كبالتإب فإف القيم تتطور بتطور اجملتمع الذم توجد فيو، كأف أحكاـ القيمة 

، كبالتإب حاكؿ الكثّب من علماء  1ا٢بكم عليها بالصدؽ كالكذب على أساس من األدلة التجريبية تقبل
الٍب تسوؽ الفرد ٕبسب ما يضطرب بو باطنو  ةاالجتماع اإلعراب عن األصوؿ االجتماعية كالثقافية تلك ا٢بتمي

 2إال ما يبعث عليو كجداف اللذة كاألٓب من رغبة موقوتة يندفع إٔب إشباعها ىنا تنتفي خاصية االلتزاـ، فبل معيار
األمر الذم يؤكؿ با٤بثل العليا إٔب االحتجاب بفعل تذبذب الرغبات كا٤بيوؿ، كبالتإب فقداف مقياس أحكاـ القيمة 
كلذلك نقوؿ أف اإلنساف ليس عقبل خالص كما يصور ا٤بثاليوف كال حسا ٧بضا كما يراه السيكولوجيْب لكن 

حيث أنو يتميز عن باقي ا٢بيوانات بالتفكّب كاإلرادة، كال يكتفي ٗبا ٛبليو عليو رغباتو  كحدة عقلية كحسية من
فقط فعندما يواجو موقفا ما فإنو يلجأ أيضا إٔب االحتكاـ العقلي مسَبشدا بالقيم كا٤بعايّب الٍب تدين ٥با ا١بماعة 

 .فيو كيتحاشى ما ىو مرغوب عنوبالوالء، كالٍب ينتمي إليها فيختار من بْب البدائل ما يراه مرغوبا 
 :المنظور الفلسفي .0.0

إذا كانت أشياء تعِب اإلنساف، كضع ٥با قيمة أك قٌدرىا كمن البديهي أف األشياء ٓب تكن معظمها ال تقـو إال  
من حيث أهنا كسيلة لغاية ما، كلكن بعض األشياء قيمتها ُب ذاهتا أهنا غايات ُب نفسها ال كسائل لغّبىا كتسمى 

: القيم من ىذا النوع األخّب با٤بثل العليا كىي كحدىا موضع ٕبث الفيلسوؼ ، كقد جرل العرؼ باعتبارىا ثبلثة 
 .3ا١بماؿ ، ا٣بّب كا٢بق
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، كالٍب ال زالت إٔب حد كبّب ٧بل خبلؼ بْب ا٤بدارس ا٤بذاىب  1تعد القيم إحدل ا٤بباحث األساسية للفلسفة
إف اآلراء حوؿ موضوع القيم تتفاكت بْب االعتقاد (:"John Dewey جوف ديول )الفلسفية، حيث يقوؿ 

من حسية بأف ما يسمى قيما ليس ُب الواقع سول إشارات انفعالية أك تعبّبات صوتية، كبْب االعتقاد ُب الطرؼ 
 .2"ا٤بقابل بأف ا٤بعايّب العقلية ضركرية، كيقـو على أساسها كل من الفن كالعلم كاألخبلؽ

ر الفلسفي تنقسم إٔب ثبلثة أقساـ ٙبتها شٌب ا٤بعا٘ب الٍب تضبط مسالك اإلنساف ُب حياتو كىي كالقيم ُب ا٤بنظو 
ا٢بق كا٣بّب كا١بماؿ، كما ذكرنا سابقا، كُب مقابل ذلك تأٌب ىذه األكجو الثبلثة الٍب ٙبلل من خبل٥با حياة 

ف إدراكا صحيحا حٌب يكوف السلوؾ اإلدراؾ كالسلوؾ كالوجداف، فاإلدراؾ يفَبض أف يكو : اإلنساف الواعية كىي
سليما كىنا تبدكا قيمة ا٢بق، فاإلنساف بفطرتو ينشد ا٢بق أما السلوؾ فيقيس اإلنساف صوابو ٗبقياس ا٣بّب الذم 
ىو قيمة عنده ليس لو عنها غُب حق كىو يقَبؼ اآلثاـ كيفعل الشر، ىاتاف قيمتاف ٛبليهما عليو فطرتو أما القيمة 

طى تقع بْب اإلدراؾ من ناحية كبْب السلوؾ من ناحية أخرل، كىو ما يطلقوف عليو ا٢بالة الثالثة ىي حلقة كس
الوجدانية، كىي رغبة اإلنساف أف ٰبس ىذه ا٢بالة ٗبا يشبع فيو الطمػأنينة كالرضا كعلى أساس القيمة ٱبتار ثيابو 

 ٙبليلهم للقيم يبلحظ انقسامهم اْب، كالدارس إلسهامات أصحاب ا٤بنظور الفلسفي ُب...كمسكنو كأثاثو كمركوبو
إٔب قسمْب، ما إذا كانت قيم األشياء ٙبدد ٗبعزؿ عن خربة الناس هبا ا٢بياة الواقعية، أما أف قيمة األشياء ُب حياة 

ا٘باه الفلسفة ا٤بثالية أك العقلية كا٘باه فلسفة الطبيعية ،أما ا٘باه : الناس تشتق من خرباهتم هبا كىذاف القسماف ٮبا 
لسفة العقلية فهي تقوؿ باستقبلؿ القيم كانعزا٥با عن ا٣بربة اإلنسانية ففلسفة أفبلطوف على سبيل ا٤بثاؿ ٘بعل الف

مصدر القيم اإلنسانية خارجا عن ا٢بياة كا٣بربة الواقعية لئلنساف كأف مصدرىا عآب ا٤بثل كىو عآب ثابت كمطلق، 
بلؽ ىو العقل، ذلك ألنو ىو الذم يعطي للخربات ككذلك كانت فّبل أف مصدر كل من ا٢بق كا١بماؿ كاألخ

ا٢بسية شكلها ا٣باص الذم ندركو، حيث إف الَبكيب الداخلي للعقل ٰبتوم مفاىيم ىي مقوالت الفكر كىي 
موجودة ُب العقل كجودا مستقبل عن ا٣بربة، كالشك أف تقديس ا٤بثاليْب للعقل باعتباره ُب نظرىم ا٤بصدر الوحيد 

وف قانوف صوريا مقطوع الصلة بالواقع كا٣بربة ا٢بسية، كيتصف بالثبات كا٤بطلقية، كما أف للقيم، جعلهم يضع
نظرهتم ىذه لئلنساف من حيث كضع مبادئ عامة لسلوكو اإلنسا٘ب أمر يفنده الواقع، لذلك فإف طبائع األفراد 

 .3اعي كالثقاُبٚبتلف باختبلؼ زماهنم كمكاهنم كأف أحكامهم القيمية تتباين بتباين الوسط االجتم

                                                 
 .30، ص1995، 2، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ط مقدمة في الفلسفة اإلسالميةعمر ٧بمد التومي الشيبا٘ب،  -1
 .31، صالمرجع السابقمساعد بن عبد ا اي،  -2
 .32، صالمرجع السابقمساعد بن عبد ا اي،  -3
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 :خصائص القيم .0
رغم االختبلفات كاآلراء ا٤بتعددة ككجهات النظر ا٤بتنوعة ٤بفهـو كمعُب القيم كعبلقتها ببعض ا٤بفاىيم  

 :1األخرل إال أف ىناؾ ٦بموعة من ا٣بصائص تشَبؾ فيها القيم ٲبكن ٙبديدىا على الوجو التإب
... تتعلق بالطبيعة النفسية للفرد كتشمل الرغبات كا٤بيوؿ كالعواطف كا٤بقصود بذاتية القيم أهنا: قيم ذاتية .0.0

ىذه ا٣بربات النفسية غّب ثابتة كتتغّب من ٢بظة إٔب أخرل كمن شخص إٔب آخر، كالقيم ُب تناسب مع الرغبات 
 .ككلما ازدادت ىذه الرغبات ازدادت القيم

انعدـ األشخاص زالت القيم كانعدمت، حٌب عملية إف كجود القيم نسيب، فإذا زالت األشياء ك : قيم نسبية .0.0
 .تفضيل بعض القيم على األخرل ال معُب ٥با، إال بالنسبة لؤلفراد، كمن ىنا كانت القيم كقتية كغّب دائمة

ثبات القيم كاستقرارىا كصبلبتها سوؼ يظل نسبيا، فالقيم بكل أنواعها ليست ثابتة  :قيم ثابتة نسبيا.0.0
 .القيم ٚبضع لسيٌنة التغّب كا٢بركة كالتطوركبنفس القدر، ألف 

 .لدينا ٝبيعا إحساس بعلو القيم كارتفاع قدرىا ك٠بوىا :علو القيم .0.0
يرجع تعدد القيم ككثرهتا كتنوعها إٔب كثرة ا٢باجات اإلنسانية ٗبعُب أف كجود القيم : كثرة القيم ووحدتها.0.0

 .اْب...ة لئلنساف كميو٥با العاطفية كاالقتصادية كاالجتماعيةبكافة أنواعها إ٭با ىو استجابة للحاجات الطبيع
كعلى الرغم من تنوع القيم ككثرهتا، فإف ىناؾ انسجاما بينها كاٙبادا ال ينفصل ألف القيم تندمج كسط منظومة 

أىم خصائص القيم ( Benjtson بنجتسوف )كٰبدد ( valeues system)متكاملة تسمى بنسق القيم 
بْب البناء االجتماعي كالشخصية، على اعتبار أف البناء االجتماعي ينفذ بتأثّبه إٔب سلوؾ اآلخرين ُب أهنا رابطة 

 .2من خبلؿ ما يتحدد على أنو قيم للجماعة تفرض االمتثاؿ
 .3كمن أىم خصائص القيم أيضا أهنا رمزية ألهنا موجهات ك٧بددات للسلوؾ كما يفسر السلوؾ ُب ضوءىا أيضا

 يعامة ٙبدد أساليب السلوؾ، كتدكر حوؿ انفعاالت معينة كتضع معايّب السلوؾ البلزمة، كىإف القيم كليات 
 .أساليب تكيف اجتماعي كتتميز القيم ٖبصائص معينة منها

 .القيم تدخل ُب األنساؽ الكربل للفعل اإلنسا٘ب كىي اجملتمع كالثقافة كالشخصية -6

                                                 
 .37-36، ص1975قومية الثقافية، القاىرة ،، ا٤بكتبة الاإلنسان والقيمنازٕب إ٠باعيل حسْب،  -1

2- Bengtson ,v.l, values,personnality and social structure an inter generational analysis, american 
behavioral scientist, ,Vol16, 1973,pp880-912. 

 .98،ص1984، 2ط اإلسكندرية، منشأة ا٤بعارؼ، ،علم النفس االجتماعي ،سعد جبلؿ 3-
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تتصل األفعاؿ ا٤بختلفة، كمن خبل٥با ٲبكن فعل  من خبل٥با   généralisationالقيم عبارة عن تعميما -2
ٗبعُب أف القيم تشكل أكتصاغ ُب  conceptualisationمعْب بأف لو معُب كالقيم أيضا مفهومات تصويرية 
 .ألفاظ مطلقة كلكنها تطبق ُب حدكد موقفية خاصة

فالقيم دائما معا٘ب عامة أك القيم ٥با درجة من العمومية، كال ٲبكن أف تعرب عن ٘بربة مفردة أك موقف مفرد،  -3
 .معايّب أك تناسقات مع بعض البناء الداخلي

القيم ىي دائما موضوعات مرغوبة، فالقيم ليست أشياء يرغبها الناس كلكنها ما يريده الناس ليشكل  -4
 .1رغباهتم

غّب القيمة ُب ثقافة معينة قد يكوف مستَبا أك  قليست كل القيم ظاىرة كعمومية أك حٌب شعورية، فنس -5
 .متعرؼ عليو أك غّب متصور من الذين ٲبتثلوف لو

القيم ليست متساكية ُب األٮبية ك٥با درجات ٨بتلفة من التأثّب على الفعل كتقع ُب ترتيبات ىرمية كينسب  -6
 social علماء االجتماع أٮبية خاصة للقيم الدينية كاألخبلقية ُب العمليات التنظيمية كالضبط االجتماعي

control.2 
قيم ضركرية ُب تنظيم السلوؾ طبقا لتفصيبلت داخلية كمعرفية بدال من االلتزاـ الشديد كالتزمت ٘باه الدكافع كال

فالقيم توجو ا٢باجات الذاتية مع ا٢باجات األكسع للمجتمع، فاجملتمعات ٙبدد  قيما كوسيلة لتوازف حاجات 
، كتلعب القيم دكرا اٯبابيا ُب 3عزز من مكانتواألعضاء الٍب ىي ضد حاجات اجملتمع كذلك لكي ٰبافظ اجملتمع كي

ٙبديد األدكار االجتماعية ككيفية أدائها كلذا فإف ىناؾ تساند كظيفي بْب األدكار كالقيم، كاألدكار ٚبلق كتؤثر ُب 
 القيم، كالقيم تعدؿ األدكار كللقيم فعالية بالغة على ا٢بفاظ على البناء االجتماعي كالتشكيلي بطابع ٩بيز كذلك

على أساس أف القيم تعمل على إطراء السلوؾ كتنبيو أفراد اجملتمع كتدخلها بطريقة مباشرة ُب ٙبديد ا٤بشكبلت 
 .االجتماعية كطرؽ مواجهتها كالتصرؼ  بشأهنا

نستخلص من ذلك أف القيم تتفق ٝبيعا ُب ٦بموعة من ا٣بصائص الٍب ٛبيزىا عن ا٤بفاىيم األخرل ا٤بتشاهبة معها 
نتاج اجملتمع كىذا اجملتمع ىو الذم ٰبميها من خبلؿ تنظيماتو كٝباعاتو ا٤بختلفة كما أف ىذه القيم ٥با فالقيم ىي إ

                                                 

 .164، 159ص ،2002 مصر، دار ا٤بعرفة ا١بامعية، ،علم اجتماع القيم ٧بمد أٞبد بيومي، 1-
2
 .164، صالمرجع نفسو٧بمد أٞبد بيومي، -

3-Borgatta edgar,  values theory and research in encyclopedia of sociology,macmillan 
publishing 
.co,N.Y,Vol 1,1992,pp222-223.  
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، كالقيم 1من ا٤بوضوعية ما ٯبعلها تؤثر ُب السلوؾ فتعمل على توجيهو ٗبا يتفق مع السلوكيات اإلٯبابية ُب اجملتمع
ل البناء ا٥برمي أك ما يطلق عليو سلم القيم أك اإلطار ا٤بَبابطة تساند بعضها بعضا كىي ُب ىذا الَبابط تأخذ ٧ب

القيمي كىي تتحرؾ كتتغّب أم أهنا دينامية، لكن ىذه ا٢بركة كىذا التغّب يتسم بالبطء النسيب ٗبعُب أنو ٰبتاج لفَبة 
 للقيم ليست بالقليلة حٌب ٲبكن أف يؤثر ُب السلوؾ، كىذا البطء ُب حركة القيم يرجع إٔب خاصية الثبات النسيب

الٍب ٯبب أف تتماشى مع التغيّب الطبيعي ُب ا٢بياة، كرغم اختبلؼ القيم من ثقافة إٔب ثقافة أخرل كمن زمن إٔب 
زمن، إال أهنا تسعى إٔب ٙبقيق أىداؼ أخبلقية فهي موجو للسلوؾ ا١بديد كا٤برغوب فيو من ألواف السلوؾ كغّب 

عدـ أمكانية قياسها أك صعوبة ذلك بالنظر إليها كحقيقة  كالقيم ٲبكن قياسها برغم ما قيل عن.ا٤برغوب فيو
كيرل دكركاٙب أف القيم ٲبكن قياسها، كذلك ألف القيم مرتبطة ٕبياتنا االجتماعية التجريبية إذف ٲبكن .سيكولوجية

 . 2قياسها كدراستها باعتبارىا تقدير األشياء ال على أساس طبيعة األشياء نفسها
 :مصادر القيم ومباحثها.0
أصل القيمة أك مصدرىا ىي التساؤالت ا٤بعقدة ا٤بطركحة على الباحثْب ُب القيم فهل مرادىا إٔب الدين أـ  

 إٔب اجملتمع، أـ إٔب الكوف البلشخصي أـ إٔب الفرد ذاتو؟
إف كل إجابة عن ىذا التساؤؿ ستكوف ٗبثابة نظرية، أك طائفة من النظريات قد تلتقي حوؿ مصدر من ىذه 

ك٥بذا السبب ليس ىناؾ تصنيف جامع ٤بواقف . تتفرؽ ٕبسب االنتماء الفكرم لصاحب النظرية ا٤بصادر، ٍب
الباحثْب ا٤بتعددة من نظرية القيمة فالتصنيفات تتباين بتباين ٧بتول القيمة، فتصنيفهم لقيمة ا٢برية مثبل ٱبتلف عن 

م ٱبتلفوف حٌب بالنسبة للقيمة الواحدة بل أهن.. تصنيفهم لقيمة العدؿ، كما ٱبتلف عن موقفهم من قيمة اجملاؿ
كبالتإب فإف كل من حاكؿ تصنيف مواقف القيمة يعرب عن نظرتو ا٣باصة من تصور القيمة كعن موقفو من 
مكانتها ُب مذىبو إف ما يعنينا اآلف ليس ىو تصنيف القيم كإ٭با مصادرىا كما حددىا الباحثوف، كٲبكن توزيع 

 .3لنظرة الفلسفية كأصحاب ا٤بوقف العلميىؤالء إٔب فئات ثبلث أصحاب ا
 
 
 

                                                 
 .103، صمرجع سابقّب حسن فهمي، منورىاف ن -1
 .158  157ص ، ص1966، 1، ترٝبة أمينة أٞبد حسن، مكتبة األ٪بلو مصرية، القاىرة، طعلم االجتماع والفلسفةإميل دكركاٙب،  -2
 .191، ص2007، 1، دار نشر ا٤بعرفة، الرباط، ط تأصيل الصلة -العلوم االجتماعية ومشكلة القيم٧بمد بلفقيو،  -3
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 :الموقف الفلسفي .0.0
ينطلق الفكر الفلسفي من النظرة اإلنسانية إٔب العمل اإلنسا٘ب أم من كاقع العمل ما ينبغي أف ٲبكن عليو  

أفرادا ألف الفبلسفة يركف أف اإلنساف ىو من ٰبمل القيمة كمنها كهبا يرتقي إٔب ا٤بطلق عرب ا٬براط ُب الكوف 
 .كٝباعات

ٙبقيقا ٥بدؼ أفضل يدفع البشرية إٔب ٘باكز نفسها على مسار التمدف كٙبقيق أمنية أف يكوف اإلنساف الراىن ىو 
النظرية االنتقادية كنظرية اإلرادة كالنظرية : اإلنساف ا٤بنشود، إال أف نظريات الفلسفات القيمية متعددة كأبرزىا

تتجلى لدل ا٤بواقف "كغّبىا ٲبكن إرجاعها إٔب أربعة أصناؼ من ا٤بواقف  الوجودية كعموما فإف ىذه النظريات
الطبيعية ُب ردىا للقيمة كاختزا٥با إٔب نشاط طبيعي ٱبضع ٢بتمية صارمة ٚبتلف نوعيتها باختبلؼ ا٤بواقف 

وضوعي مستقل البيولوجية كاالجتماعية كاالقتصادية، كالٍب تتبدل لدل ا٤بواقف ا٤بثالية ُب رد القيمة إٔب كجود م
عن اإلنساف كالٍب تربز لدل ا٤بواقف الربٝباتية ُب رد القيمة إٔب ٦برد كسيلة كالٍب تظهر لدل ا٤بواقف الوجودية ُب 

 .رد القيمة إٔب ا٢برية الذاتية ا٤بطلقة الٍب ٚبلقها ٦بددا كل ٢بظة
 :النظرية االنتقادية -
يتبع األشياء كيسايرىا، قاـ ىذا  Emmanuel Kantبعد أف كاف الفكر الغريب قبل إٲبانويل كانت  

األخّب بثورة انتقادية قلبت ا٤بنهج األرسطي رأسا على عقب، فأصبح الفكر ىو الذم يصنع العآب، كيفرض قوانينو 
على الوجود ا٢بسي ذاتو، كدكف ا٣بوض ُب نظرية ا٤بعرفة عند ىذا الفيلسوؼ، حسبنا القوؿ أف ينبوع ا٢بق كا٣بّب 

ىو الفكر ذاتو، كُب البنية الشكلية ٥بذه ا٤بقوالت فا٢بقيقة ليست صفة إلزاـ مطابقة لنموذج خارجي كا١بماؿ لديو 
بل إنو إلزاـ ضركرة كامنة ُب الفاعلية العقلية اض ككذلك ا٢باؿ ُب العمل األخبلقي ٕبيث ال ٲبكن تعريف ا٣بّب 

 .ميتافيزيقي
 :نظرية اإلرادة -

ف اإلرادة ىي العنصر األكؿ ١بميع الكائنات ، كما الذكاء إال عنصر أ"  Schopenhauer يقوؿ شوبنهور
كمن ٍب فهو ٱبلص إٔب القوؿ "عابر ىو أداة ُب خدمة اإلرادة، اإلرادة ىي الشيء ا٤بطلق، كىي دعامة األشياء كلها

رادة ا٤بطلقة لدل كل ما يوائم رغبات إرادية فردية يسمى خّبا بالنسبة ٥بذه اإلرادة كبينما تنتهي نظرية اإل" بأف 
كما ا٤بعنا إٔب ذلك سابقا، إٔب   Nietzscheتنقلب ىذه اإلرادة عند نيتشو .شوبنهور إٔب الزىد كالرٞبة كاإليثار

القسوة كالعنف كالتجاكز، كىي كلها مصدر القيم ، كىو بذلك قلب قائمة القيم قلبا، كجعل سافلها أعبلىا ، 
إهنا ليست غريزة كجود بل إرادة قوة، ك٥بذا فإف اإلنساف مقياس كل شيء  لقد رأل أف ا٢بياة ليست غريزة بل إرادة
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كبالتإب فإف فكرة ا زائدة، بل ضارة ٕبيث ٯبب استئصا٥با من كجداف البشر كعقو٥بم كإعادة الفضيلة الضالة إٔب 
زماف إٔب زماف، إف األرض كالتحرر من القيم التقليدية، كمنظومة القيم ُب نظره ٚبتلف من إنساف إٔب آخر كمن 

 ".اإلنساف ىو الذم كضع قيم األشياء ليحتفظ بذاتو، كىو الذم أبدع ا٤بعا٘ب كأسبغها على األشياء
 :مواقف الوجودية.0.0

كلكنو احتفاؿ مريب  " ٲبثل موضوع القيمة ُب الفلسفة الوجودية موقعا معتربا، فهي ٙبتفل بو احتفاال كبّبا  
و أف اإلنساف يتصرؼ كفقا لقيمو، كيقوؿ إنو يتصرؼ ضد أم قيمة ألنو ٱبلقها كل ألهنا ُب الوقت ذاتو تقوؿ في

٢بظة فتنزلق من بْب يديو كما ينزلق كجوده نفسو كماىيتو أيضا فليس ٜبة قيمة تلـز الفرد بل عليو أف ٱبلق ما يلـز 
كالقيمة ىي ىذا النقص  من قيم كإذا ما خلقها فلن تكوف كجودا تؤثر عليو كالوجود اإلنسا٘ب نفسو نقص كعوز

عينو كىيهات أف يشتغل ىذا النقص، كالقيمة ال ٲبكن أف تكوف معيارا، كإال كجد اإلنساف نفسو ملزما إزاءىا بل 
 .إف القيمة إذا تكررت كثبتت ٓب تعد قيمة ألف على اإلنساف أف ٱبلقها كل مرة عند كل موقف فتتعدد القيم

و ٱبلق ٍب ينقض ما خلق، أصدرت حكما باإلعداـ على القيمة كأدخلت إف الوجودية حينما حولت الفرد إٔب إ٥ب
نفسها ُب العبث كالبلمعقوؿ ٍب إف الوجوديوف إعتنو بتحليل القيمة بوجو عاـ أكثر من غايتهم بتحليل القيم 

 .1مبهمةالنوعية فإف  السبل الٍب توصلهم إٔب القيم االجتماعية كالسياسية ا١بمالية كا٢بقوقية ىي سبل غامضة  
الذم Spinoza يرجع أصحاب ىذه النظرية القيمة إٔب الرغبة، من بينهم سبينوزا : ظرية الرغبة والميولن -

يرل أف اإلنساف يتتبع اشتهاءه، كاشتهاءه يدخل فٓب نزعة الكائن إٔب البقاء ُب الوجود، فا٣بّب عنده كل ما يعمل 
نا حينما نريد شيئا أك نشتهيو أك نرغب فيو، ال نفعل على حفظ جسمو كالشر كل ما يضاد ذلك، كعلى ىذا فإن

ذلك إننا ٫بكم بصبلحو بل على العكس أننا ٫بكم با٣بّبية على شيء ما ألننا نريده كنشتهيو كنرغب فيو  
فالقيمة إذف ليست صفة خاصة باألشياء بل القيمة ىي نزعٍب أك عاطفٍب، كىي ظاىرة أكلية تتيح لنا الكبلـ عن 

 . الذم تتطلع إليو ىذه النزعة أك العاطفةقيمة الشيء 
، إضافة إٔب جانب الشعور، على ٦بالْب Freud تنطوم ا٢بياة النفسية حسب فركيد  :النظرية الفرويدية -

آخرين ٮبا ٦باؿ البلشعور  ك٦باؿ ما قبل الشعور كيتألف البلشعور من موجهات غريزية قوية تؤثر ُب حركة النفس  
٦باؿ ما قبل الشعور فيتكوف من عناصر ٲبكن أف تصبح شعورية عندما تسنح الفرصة،  كلها فكرا كعمبل كأما

ضعها لوظيفة  كىناؾ مواقع تعَبض سّب العناصر ا٤بتجهة صوب الشعور، تؤثر فيها ُب منطقة ما قبل الشعور ٚبي
ىي الٍب تقف أماـ نزعاتنا  نفسية مانعة مكتسبة بتأثّب الَببية الدينية كاألخبلقية كىذه الوظيفة الٍب تسمى الرقابة
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األكلية، كتوجو سلوكنا كتؤثر ُب جرياف الفكر، كتطبعنا بطابع ما ىو نتاج اجتماعي أك جائز شرعا، فتبدأ ا٣بصومة 
بْب الرغبات األكٔب كبْب سلطاف اجملتمع فتعمل الرقابة على إبعاد ما ال يقره اجملتمع أم أنو يسعى إٔب كبتو كا٤بيوؿ 

ردىا الرقابة كتعجز عن تصّب شعورية تسمى ا٤بيوؿ أك النزعات ا٤بكبوتة، كىي تسيطر على تصرفنا كالرغبات الٍب ت
كيذىب فركيد إٔب أف جل العقد البلشعورية كا٤بركبات ا٣بفية ذات طبيعة جنسية، فهي تصدر  كتتحكم ُب أذكاقنا،

" األنا"ياة النفسية تنتظم ُب صراع بْب عن مبدأ اللذة كتعرب عن غريزة خالدة فعالة ىي الليبيدك، كىكذا فإف ا٢ب
أم ا٤بعطى الطبيعي، كبْب ما ٯبب أف يكوف الذم يعرب عنو ا٥بدؼ " ىو"كبْب مثلها األعلى، بْب الغريزة أك الػ

االجتماعي كىنا ٙبدث عملية التوحيد كهبا تتجسد القيم االجتماعية ككلها قيم تعلو على الغريزة أك تضادىا 
ُب نظر فركيد ىو خالق القيم ا٤بقبولة اجتماعيا كأف القيم الدينية كاألخبلقية كالسياسية  كمعُب ىذا أف الكبت

كا١بمالية، كحٌب القيم النظرية، ال توجد بذاهتا، كإ٭با ىي ٧بض إضفاء ك٦برد إشارة دالة على نشاط الليبيدك 
جع القيمة إٔب أصل إٓب معطى بدؿ كا٤بكبوت، إف أراء فركيد، ككل من كااله تغلب الطبيعة على العقل ككأهنا تر 

أف تكوف ابتكارا إنسانيا يتوخى تغيّب الواقع الراىن شطر ما ٯبب أف يكوف، كيظل من الثابت أف اعتقاد فركيد 
بأف اإلضفاء أصل القيمة كأف القيم ا٤بختلفة تنتظم ُب تسلسل يرقى با٤بيوؿ  ا٤بكبوتة من األدٗب إٔب األعلى، كىذا 

كانت كلها أحواؿ إضفاء فإهنا ُب آخر ا٤بطاؼ تتكافأ بعضها بعض فيمتنع ٛبايز بعضها عن يعِب أف القيم إف  
 .1بعض فيتعذر إذاؾ الكبلـ على أىداؼ يعلو بعضها بعضا

 :النظرية الماركسية -
إذا كاف فركيد أراد حل التناقض ا١بدٕب بْب الطبيعة أم االندفاعات الفيزيولوجية كالنفسية كبْب اجملتمع أم  
لضغوط النفسية االجتماعية الٍب ٘بمعها رقابة األنا العليا بثورة تعتمد الطاقات الليبيدية على أساس علم النفس ا

األعماؽ، فإف كارؿ ماركس جاء بثورة ٛبيز بنية دنيا على بنية عليا، كتسعى إٔب حل التناقض ا١بدٕب بعلم اجتماع 
عن العامل االقتصادم ُب ا٤بادية ا١بدلية الٍب تتضمن ا٤بادية الصراع الطبقي ا٤بنبثق " فضح"األعماؽ ا٥بادؼ إٔب 

التارٱبية كتبياف مصدر القيم اإلنسانية الٍب ليست ىي أيضا سول إضفاء ناجم عن كاقع االغَباب، إف ا٢بادث 
س لي"الرئيسي ا٤بهيمن على التاريخ البشرم ُب اعتقاد ماركس ىو العامل االقتصادم، كمنو خلصت ا٤باركسية أنو 

ضمّب اإلنساف ىو الذم ٰبدد طراز كجوده، بل إف طراز كجوده االجتماعي ىو الذم ٰبدد ضمّبه كأف ا٢بقائق 
كمن ٍب القيم ىي من صنع التاريخ، أم من صنع البشر إف االقتصاد ىو حجر الزاكية ُب العبلقات اإلنسانية أما 

لسفية كالفنية الثقافية فإهنا إضافية، أك بنيات فوقية األكضاع السياسية كا٢بقوقية ك٨بتلف العقائديات الدينية كالف
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تستند إٔب البنية االقتصادية كتنشأ عنها، فإذا أردنا موازنة نظرة ماركس كفركيد من الزاكية القيمية، على الرغم من 
بيدك ُب نظر أك اللي" ىو"تعارضهما، أمكننا القوؿ أهنما يتفقاف على اعتبار أف مصدر القيم ىو األنا الدنيا أم الػ

فركيد، كالبنية التحتية ُب نظر ماركس، كىذا الينبوع القيمي يلقى رقابة كبت كزجر يتحوؿ بالتصعيد إٔب إسقاط ُب 
قيم مثلى ىي قيم األنا العليا عند فركيد كيتحوؿ ُب رأم ماركس بالثورة كالصراع الطبقي إٔب قيمة كحيدة عليا ىي 

ال٬ببلع كاالغَباب أم لتحرير العامل كالشغيل كاجملتمع كاألرض، كُب كل ا٤بطلب الشيوعي األخّب للقضاء على ا
 .األرض

 : النظرية االجتماعية -
رغم أف النظرة االجتماعية إٔب أصل القيمة كمصدرىا ٛبٌيز بْب أ٭باط متباينة، فإنو ٲبكن ردىا إٔب ثبلث  

درسة االجتماعية الفرنسية، كنظرية ا٤بدرسة نظريات أساسية، نظرية علم االجتماع الصورم األ٤با٘ب، كنظرية ا٤ب
، عآب االجتماع كالفيلسوؼ األ٤با٘ب، أف القيم ٝبيعا ٥با مصدر كاحد ىو Ziml يعترب زٲبل .التحليلية األمريكية

اجملتمع غّب أنو يقصر مفهـو اجملتمع على منظومة العبلقات العامة دكف العبلقات النوعية، كاجملتمع عنده ينجم 
التعارض كا٤بنافسة كالسيطرة كالتبادؿ، كىي عبلقات ٘بدد باستمرار كىذا ما ٯبعلو : ات أكلية من األفرادعلى عبلق

ىذا الدمج كىذه التنشئة تنشأ  كيعتربيوٕب اىتمامو األكرب إٔب مسألة الدمج االجتماعي كالتنشئة االجتماعية 
الرغبة الٍب تلىب ُب ا٢باؿ، أك من ا٤بنفعة ا٤بباشرة  القيمة، كالقيمة تتجدد بالتدريج ، فقد تبدأ من الغريزة أك من

كىكذا توجد مسافة بْب الفاعل كالغرض يتخللها عدد من العوائق فالقيمة إذف ال تظهر إال إذا كاف موضوعها 
ٝبإب أك نافع أك غّب ذلك على مسافة منا، كىذه ا٤بسافة ىي الٍب ٘بعل التبادؿ ٩بكنا، كال شك أف تصور زٲبل 

بتحليل القيمة االقتصادية من حيث ٙبديدىا التدرٯبي بالعبلقات "يرجع ُب ا٤بقاـ األكؿ إٔب اعتنائو ا٣باص  للقيمة
يقيم عبلقة  1االجتماعية  كالسيما عبلقة التبادؿ كذلك أف اختبلؼ رغبة األشخاص ُب ا٢بصوؿ على ما يريدكف

ء، كعليو فإف ا٤باؿ قيمة كظيفية كال ٚبتلف عن بْب رغبات متقابلة، أم أف االختبلؼ ىو الذم يعطي قيمة لؤلشيا
فإف ( اجتماعية-نسبية)فيما كاف علماء االجتماع الصوريوف يسعوف على خطى زٲبل إٔب ".ىذا أم قيمة من القيم

الذم عاصر زٲبل يقوؿ بنوعية الواقع االجتماعي كيفسر  Durkheim ا٤بدرسة الفرنسية كزعيمها دكركاٙب
ث اجتماعي، يرفض دكركاٙب االعتقاد بأف القيمة خاصة باطنة ُب الشيء تؤثر ُب الذات ا٢بادث االجتماعي ٕباد

يعَبض على القوؿ الذم يزعم أف الذات ىي الٍب تعطي الشيء قيمتو، فهو يعطي األٮبية الستقبلؿ الواقع 
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١بمعي الذم ىو الفكر ا١بمعي الذم يغّب كل شيء ٲبسو كيتصل بو، كىذا العقل ا"االجتماعي كيرد القيمة إٔب 
 .شيء خارجي ٯبعل من الفرد ٦برد جزء من جهاز أكرب، كتكوين أمشل ىو اجملتمع

 :مولوجيةو النظرية االبست -
موضوع القيم طرحنا  Raymond Royeطرح رٲبوف ركايي " فلسلفة القيم"ُب مؤلف ٙبت عنواف 

عبلقة الواقع بالقيمة، كىو يبْب أف التفضيل ا٘بو فيو من النسيب إٔب النسيب، كينطلق ٕبثو من توضيح  اابستومولوجي
حادث إنسا٘ب راىن، كمعُب ىذا أف القيمة ترتبط بالشعور القادر على اإلدراؾ إال أهنا مع ذلك ال تتخذ ىيئة  

...( مثل التساكم، التباين، الثنائية)كائنات حالية ٲبكن تعيْب كجودىا بدءنا كهناية ألهنا تقع على ىيئة ذكات 
ف، كىذه الذكات ال تتحقق ُب الزماف إال عند توفر شركط ظهورىا فالقيمة كالذات كلتاٮبا تنتمياف إٔب خارج الزما

٦باؿ ا٤بمكن ككلتاٮبا ٙبتاجاف إٔب أف تتجليا ُب ا٪باز ك٘بسد، كيرل ركايي أف القيمة تفَبض ُب الغالب ٙبقق ٭بط 
القيم سويا حْب يتقيد التحقق بأ٭باط تلك القيم  قد يكوف تارٱبيا نظرا الرتباط القيمة بالثقافة، ك٥بذا تتحقق

من الطريف أف نشاىد التشابو العاـ "، كيقوؿ ركايي "أشبو بَبيع قيمية تنساب فيها القيم الراىنة"فالثقافات ىنا 
أف إذف يرل ىذا الباحث " بْب حركة توزيع ا٢بياة كبْب تطوير القيم ُب الَبع، فالنقاط الراىنة تنشأ من ركافد كثّبة

 .1الثقافة بركافدىا ىي مصدر القيم
 :تصنيف القيم .0
أثارت مسألة تصنيف القيم العديد من ا٤بشكبلت نظرا لتنوع كجهات النظر أك التوجهات الٍب يتبناىا  

كترتبط القيم ارتباطا كثيقا بأ٭باط السلوؾ كاألدكار االجتماعية مثلما .الباحثوف كال يوجد اتفاؽ على تصنيف معْب
ٛباما بكل أنساؽ ا٢بياة، بل أهنا تعد ضماف استمرارية التفاعل بْب األفراد اجملتمع كٝباعاتو ألهنا توفر قدرا ترتبط 

من التوقعات الٍب يتفاٮبوف على أساسها كٱبضعوف تصرفاهتم ٥با، كيعتزكف با٢بفاظ عليها كالدفاع عنها كنبذ ا٤بشوه 
 ا٤بواقف ا٤بختلفة إذ ٙبركو ُب اختيار نوع السلوؾ كأىداؼ ا٢بياة  أل٭باطها، فهي تعترب إطارا مرجعيا لسلوؾ الفرد ُب

لذا فإف البحث االجتماعي ٤بوضوع القيم يثّب أٮبية طرح مسألة تصنيف القيم .2كما ٙبدد لو ما ٯبب أف يقبلو
راستها كلقد كاف لبلختبلفات ا١بوىرية ُب ٙبديد مفهـو القيم كتفسّب طبيعتها أف انعكس أيضا على ا٤بهتمْب بد

عند ٧باكلة تصنيفها فهناؾ من يرل أنو من العسّب كضع تصنيف ٧بدد للقيم ىذا يعود إٔب الفشل ُب توضيح 
االختبلفات ا٤بوجودة بْب ٨بتلف أ٭باط القيم نتيجة للتعقيدات ا٤بتضمنة ُب مفهومها األمر الذم أدل بالبعض إٔب 
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٭باط القيمية الٍب ٲبتثلها األفراد كاجملتمع كُب ىذا ا٤بعُب ٘بنب تصنيفها، كذلك لعدـ التمكن  من اإلحاطة بكل األ
من ا٤بستحيل أف تكوف ىناؾ قاعدة ٲبكن على أساسها ٙبديد كل أنواع القيم، لكن ىذا ( surlyسورٕب )يقوؿ 

الرأم ال يقره البعض اآلخر من ا٤بهتمْب بدراسة القيم حٌب كإف كاف موضوع تصنيف القيم يبدكا للقارئ كمسألة 
كادٲبية، ذلك أنو من الصعوبة ٗبكاف القياـ بدراسة القيم ميدانيا  دكف اللجوء إٔب تصنيفها كلذا فقد اىتم أ

الكثّبكف من ا٤بشتغلْب بالعلـو االجتماعية هبذه ا٤بسألة، قد أصبح تراث ىذه العلـو يتوفر على قدر من ٧باكالت 
األكٔب إٔب االختبلؼ ُب كجهات النظر كالتباين ُب  تصنيف القيم كأف ىذا التنوع ُب التصنيفات يعود بالدرجة

ا٤بداخل الفكرية، لذا فإف تصنيف القيم يعتمد على مبادئ تصنيفية ٨بتلفة ترتبط بالضركرة بطبيعة ا٤بداخل ا٤بتباينة 
هبذا للتحليل، كمهما يكن من أمر، فإنو ٲبكننا إلقاء الضوء على بعض ٭باذج التصنيف ا٤بختلفة ُب الَباث النظرم ،

ىناؾ من العلماء من صنف القيم كفقا :  ٲبكن استخبلص عدة ٧باكالت لتصنيف القيم تعرض ألٮبها فيما يلي
لبلنقياد موضوع البحث أك كفقا لطبيعة  ا٤بنفعة أك عن طريق العبلقة بْب ا٤بمتثل كا٤بستفيد أك كفقا للعبلقة الٍب 

ء االجتماع أف القيم ليست متساكية ُب األٮبية، أم ٥با تصنفها القيم نفسها على اآلخرين، كىنا يرل بعض علما
درجات ٨بتلفة من التأثّب ُب الفعل كبالتإب فهي تقع ُب ترتيبات ىرمية كمن ٍب فإف تصنيفها ٱبضع إٔب طرؽ 

كىناؾ من العلماء من قدـ تصنيفا  ٨1بتلفة، ككل طريقة تعكس أٮبية خاصة لبعض الصفات أك ا١بوانب القيمية
الذم ميز بْب القيم األساسية كالقيم ( golightlyجوليتلي )تندا إٔب طبيعتها كخصائصها كتصنيف للقيم مس

كبلكهوف )حيث صنف القيم إٔب جوىرية طارئة، أما ( c.luriesكّبت لوريس )الفرعية كتصنيف 
kluckhon )اعات فقد قدـ تصنيفا يشّب إٔب كجود قيم عامة ُب اجملتمع ككل  كقيم خاصة ٔبماعة أك ٝب

اجتماعية معينة، كىذا التصنيف يستند إٔب معيار درجة انتشار القيم ُب اجملتمع كما ًب تصنيف القيم باالستناد إٔب 
عندما ميز القيم على أساس نوع اجملتمع الشعيب ( ركبرت ردفيلد)ا٘باىها ا٤برتبط بالنمط البنائي للمجتمع كما فعل 

افظة كاجملتمع ا٢بضرم الذم تسوده القيم العقلية العلمانية، كما يوجد ىناؾ القدٙب الذم تسوده القيم التقليدية ا
من العلماء من صنف القيم بناء على كظائفها االجتماعية أم ربط كل قيمة بنظاـ اجتماعي معْب كما فعل 

( يكوالس ريتشرن)،كما قدـ  2كغّبٮبا من أنصار اال٘باه البنائي الوظيفي ُب علم االجتماع( أميل دكركاٙب كريدير)
 :٧باكلة تتضمن عرض ٨بتلف أسس تصنيف القيم على النحو التإب

                                                 
 .148، ص10،1998، ٦بلة العلـو اإلنسانية، جامعة منتورم، قسنطينة، العدد ، رؤية سوسيولوجية فعالية القيم في العملية التربويةٞبيد خركؼ، - 1
 .177-175، دار الكتب ا١بامعية، مصر، ص ص البحث االجتماعيعبد الباسط ٧بمد عبد ا٤بعطي كغريب سيد أٞبد،  -2
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كىنا يَبكز االىتماـ على األشخاص الذين يتبنوف قيمة معينة أم أف ىذا : التصنيف على أساس القيمة  -6
ات، كمن ٍب التصنيف ال يهتم بالقيم ُب ذاهتا من حيث ٧بتواىا أك موضوعها كإ٭با يسلم بوجود بعض القيم كمعطي

 . يصبح التساؤؿ الرئيسي من ىم أكلئك الذين ٰبتضنوف قيمة معينة كما ىي خصائصهم
أم أف ىذا التصنيف يقـو على أساس طبيعة ا٤بوضوعات أك الظواىر : التصنيف ُب ضوء موضوعات القيم -2

 .الٍب ٙبظى بالتقوٙب
القيم كفقا للغرض اإلنسا٘ب النوعي كيقصد بذلك تصنيف : التصنيف على أساس األغراض أك األىداؼ  -3

 .ا٣باص الذم يتحقق بوجوده قيمة معينة
فالقيم ترتبط بفائدة أك منفعة ٰبققها أكلئك الذين ٰبتضنوهنا سواء  : التصنيف على أساس الفائدة أك ا٤بنفعة -4

أك ا٤بنافع ا٣باصة  كانت ىذه ا٤بنفعة تتعلق بإشباع حاجة أك اىتماـ أك مصلحة من ٍب ٯبب البدء بتصنيف الفوائد
أكال، كأف أفضل تصنيف ُب ىذا الصدد ىو تصنيف الفوائد أك ا٤بنافع ا٣باصة أكال كأف أفضل تصنيف ىو تصنيف 

 .ا٢باجات كالرغبات كاالىتمامات األساسية لئلنساف
يمة كىنا يبلحظ عموما أف الشخص ٰبتضن ق: التصنيف على أساس العبلقة بْب ٧بتضن القيمة كبْب الفائدة -5

ما ألنو يرل ُب كجودىا فائدة معينة بالنسبة لو أك بالنسبة لآلخرين كىذا ما يعرؼ باسم توجهات القيم كٲبكن 
 :ا٢بصوؿ ُب ىذه ا٢بالة على تصنيف من النوع اآلٌب

 ا٣بصوصية -الراحة -النجاح( الذاٌب)القيم ذات التوجو الشخصي  -أ
 :ت التوجو ا١بماعي الداخلي مثلالقيم ذا( القيم ذات التوجو ٫بو اآلخرين أ -ب
 (التوجو ٫بو األسرة)القيم األسرية  -
 (التوجو ٫بو ا٤بهنة)القيم ا٤بهنية  -
 (االعتزاز بالقومية) القيم القومية  -
 (العدالة االجتماعية)القيم اجملتمعية  -
 مثل القيم ا١بمالية أك القيم اإلنسانية بصفة عامة : القيم ذات التوجو اإلنسا٘ب -ج
يعتمد ىذا التصنيف على مدل ارتباط القيم بعضها : التصنيف على أساس العبلقة بْب القيم ذاهتا -7

ببعض فهذا النوع من التصنيف يثّب تدرج القيم كفقا ٤بدل عموميتها أم أف ىناؾ ما يسمى بالقيم 
 .1الوسيطة كأخرل لذاهتا أك ما يسمى بالقيم الغائبة

                                                 
1 -  Nicholas risher, introduction to value theorie, N.j Englewood chiffs,1969, pp13-19. 
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 :احدة أك أكثر من القيم الست الشهّبة اآلتيةكيفَبض أف الناس يهتدكف أساسا بو 
كيقصد هبا اىتماـ الفرد ُب اكتشاؼ ا٢بقيقة ضمنيا ُب سبيل ذلك ا٘باىا معرفيا صرؼ ٫بو : القيم النظرية -أ

العآب ايط بو ٤بوازنة األشياء كفق أٮبيتها للقوانْب الٍب ٙبكم ا٤بوجودات بقصد معرفتها من دكف النظر إٔب قيمتها 
 .1لمية كالنفعية أك ا١بمالية كتظهر ىذه القيمة لدل أرباب الفكر كالفبلسفةالع
كيقصد هبا اىتماـ الفرد ٗبا ىو نافع ماديا كيكوف العلم كسيلة للحصوؿ على الثركة : القيم االقتصادية  -ب

 .2األعماؿ كا٤باؿكزيادهتا عن طريق اإلنتاج كالتسويق كاستهبلؾ البضائع كاستثمار األمواؿ كىي تظهر لدل رجاؿ 
حيث الشكل كالتناسق كالتوافق ذلك ألنو ينظر  كيقصد هبا اىتماـ الفرد ٗبا ىو ٝبيل من : القيم ا١بمالية  -ج
 العآب ايط بو نظرة تقدير لو من ناحية التكوين كالتنسيق كالتوافق الشكلي لشخص ذك القيم ا١بمالية يسعى إٔب

 .3ة من حيث التماثل كالتناسقكراء الشكل كالتناسق كٰبكم على خرب 
كيقصد هبا اىتماـ الفرد بغّبه من الناس ألنو ٰببهم كٲبيل إٔب مساعدهتم كٯبد ُب كل ذلك : القيم االجتماعية -د

 .إشباعا لرغباتو، كالذين يتميزكف هبذه القيمة يتصفوف با٢بناف كاإليثار ٗبشاركة اآلخرين ُب مشاعرىم
اىتماـ الفرد با٢بصوؿ على القوة ٥بذا فهو يهدؼ إٔب السيطرة كالتحكم باألشياء كيقصد هبا : القيم السياسية -ق

كيتصف أيضا بقدرتو على توجيو غّبه كالتحكم ُب مصائرىم ألهنم يهتموف أساسا بالقوة كيعربكف عن أنفسهم 
 .4بالرغبة ُب السيطرة مهما كانت مهنتهم

العآب الظاىرم كالرغبة ُب معرفة الناس أصل اإلنساف كمصّبه  كيقصد هبا اىتماـ الفرد ٗبا كراء: القيم الدينية-ك
كذلك ألنو يرل أف ىناؾ قوة تسيطر على العآب الذم يعيش فيو كعليو فهو ٰباكؿ أف يصل نفسو هبذه القوة ألهنا 

 .5تعرب عن معتقدات كمشاعر دينية
 
 

 :أشكال القيم .1

                                                 
1

 .29، ص 1964، دار النهضة العربية، القاىرة،سيكولوجية الفروق الفرديةعبد ا٢بميد جابر،.يوسف ٧بمود الشيخ  - 

 .106، ص1973د خّب ا ، مكتبة األ٪بلو مصرية ، القاىرة،حسن الفقي كسي: ،ترٝبة الشخصية بين الصحة والمرضسيد٘ب جوارد،  -2
 .56،ص 1974، القاىرة،11،مج1، اجمللة االجتماعية القومية، العددالعالقة بين أسلوب المعلم ودرجة التوافق بين قيمو وقيم تالميذهفؤاد أبو حطب،  -3
 .95،ص2009، 1نشر كالتوزيع، فلسطْب، ط، دار الشركؽ لل فلسفة القيم التربوية، عبد الكرٙب علي اليما٘ب -4
 ، أطركحة دكتوراه غّب منشورة، جامعة عْب مشس، كلية الَببية اتجاىات المراىقين وقيمهم في قطر وآثار العوامل الثقافية واالجتماعيةحسْب فيصل القدم،  -5

 .106،ص1995القاىرة،
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 تسعى إٔب ٙبقيق هناية معينة ألهنا ىي الغاية ُب حد ذاهتا معظم ا٤بشتغلْب بالقيم ٲبيزكف بْب قيم داخلية ال  
كقيم أخرل تعترب كآلة لتحقيق هناية معينة فهي كسائل ُب اعتبارىا أسباب لتحقيق قيم داخلية كتوصف األعماؿ 

داخلية بأهنا خّبية أك ٥با قيمة بإرجاعها لتلك القيمة ا٣بارجية الٍب ىي ٗبثابة ا٤بثاؿ لكل قيمة، معظم القيم ال
أدكات التجربة قيمية ذاتية، كمعظم الفبلسفة يعَبفوف بثبلثة قيم كىي ا٣بّب كا٢بق كا١بماؿ، كالبعض يضيف قيمة 
ا٤بقدس ٯبعلها من ضمن القيم الداخلية، كىناؾ قيم أخرل ينبغي أف تضاؼ إٔب قائمة القيم مثل ا٢بب كاللعب 

كقيمة لبعض التساؤالت منها كيف يعترب ا٢بق قيمة ماداـ   االجتماع كالعمل كاالعتناء با١بسم ، كقد نرفض ا٢بق
بعض ا٢بق ٧بايدا كالبعض اآلخر ال قيمة لو كلكن ٧ببة ا٢بكمة رغم نتائجها يبدك أهنا تؤكد قيمة ا٢بقيقة ألف ٧ببة 
 ا٤بعرفة تنصب على معرفة ا٢بقيقة، كا٤بعرفة ُب ذاهتا فضيلة مضادة للجهل كىو رذيلة كشر، كيبدكا أف ىناؾ

تساؤالت حوؿ ا٤بقدس أك القيمة الدينية ما إذا كانت ٭بط كحيدا أـ ىو كسيلة أك كجهة نظر ٫بو القيم األخرل، 
إف ا٤بقدس ٯبمع بْب االثنْب القيمة ككجهة النظر بقيمة القيم األخرل، لقد كاف ىناؾ شبو إٝباع بْب الفبلسفة  

كا أف التفسّب الثبلثي للقيم كاف ذا نزعة مسيحية راجعة كما مر بنا بأف القيم ثبلث كىي ا٢بق ،ا٣بّب،ا١بماؿ يبد
إٔب فكرة التجسيد ُب الديانة ا٤بسيحية كالٍب أكدىا ىيجل ُب جدليتو الثبلثية فا١بوىر األكؿ ىو ا ٲبكن أف 
يتبدل ُب أقانيم ثبلث ىي األب، االبن، كركح القدس كىي تقابل ُب األفبلطونية ادثة أك ما يسمى بنظرية 

لنقيض بالعقل األكؿ كالنفس السمائية كا١بسم السمائي كلعل ا٤بقدس يتبدل ىنا ُب قيم ثبلث كىي ا٢بق ا
عادة العقل قد أفصح عنها بواسطة : "كاف على حق عندما قاؿ( campbell)ا٣بّب،ا١بماؿ، كلعل كمبل 

ذلك بأنو ا٢بق كا١بماؿ كا٣بّب تقليد طويل كالذم أخذ يغرينا كيدفع بنا لنأخذ بو على أساس أنو حقيقة قائمة، ك 
تكوف نوعا من التثليث ا٤بقدس لقيم داخلية، كحيث ٯبعلنا كذلك نعتقد ُب موضوعية ىذا النظاـ من القيم، كتقبل 
القيم من حيث معياريتها ا٤بوضوعية كال تقبل من ناحية أخرل قصرىا على ا٢بق كا٣بّب كا١بماؿ بل تضاؼ إليها 

ة، كُب الوقت ذاتو  ال نقف معارضْب إذا حاكؿ آخركف إضافة قيم أخرل ما دامت قيمة أخرل رابعة كىي اب
تلك القيم ٘بد قبوال عند اإلنساف ألهنا ٘بلب لو ا٣بّب ُب ذاتو كلغّبه من أفراد جنسو كنستبعد من دائرة القيم أم 

كا يكوف سببا للشر كاألذل دالالت أك مسميات يفَبض ُب أهنا قيم كتلقى قبوال عند األفراد غّب أف مردكدىا سلو 
 .1لآلخرين

 
 القيم الدينية: المبحث الثاني

                                                 
 .31 30، ص ص1994ّبكت، نهضة العربية للطباعة كالنشر، ب، دار الاإلنسان بين القيمة والنمطية٧بمد ٧بمد بالركين،  -1
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 :مفهوم القيم الدينية .0
تيسمى القيم الركحية، كٗبا أف ٝبيع القيم ا٤براد دراستها تقـو كفقا ٤ببادئ كأخبلؽ الدين اإلسبلمي فيمكن  

تشكل اإلطار ا٤برجعي لضبط السلوؾ : "تعرؼ نورىاف فهمي القيم الدينية بأهنا. تسميتها قيم دينية إسبلمية
كترشيد عبلقة اإلنساف بذاتو كاجملتمع كتشمل العبادات كاإلٲباف بالقول الغيبية كالثقافة الدينية إدراؾ أٮبية الدين ُب 
ا٢بياة كالتعاكف كدعم القيم الدينية يقصد هبا ارتقاء القيم الركحية الٍب تنعكس عمليا على سلوؾ الفرد من حيث 

 .1"ـ باألدكار كا٤بسؤكليات كالواجبات الفردية كاالجتماعيةااللتزا
بأهنا ٦بموعة من ا٤بعتقدات كالتصورات ا٤بعرفية كالوجدانية كالسلوكية راسخة ٱبتارىا :"كيعرؼ ماجد ا١ببلد القيم

األشياء اإلنساف ٕبرية بعد تفكر كتأمل كيعتقد هبا اعتقادا جازما تشكل لديو منظومة من ا٤بعايّب ٰبكم هبا كل 
 .2با٢بسن أك القبح، كبالقبوؿ أك الرد، كيصدر عنها سلوؾ منتظم يتميز بالثبات كالتكرار كاالعتزاز

تلك القيم الٍب تكـر الفرد بصفتو إنسانا كٙبمي ا١بماعة بصفتها كائنا :"القيم الدينية ( أٞبد ا٣بشاب)يعرؼ 
ظاـ االجتماعي أساسا لكل تغيّب جذرم يهدؼ عضويا حيويا ينشد كماؿ ذاتو كاٚبذت من ا٤بضموف الركحي للن

 .3"إٔب ٙبقيق النمو اإلنتاجي كالعمل اإلنسا٘ب الذم ينطوم على تراثنا الركحي
القيم الدينية ٗبا تتضمنو من قيم سياسية كا٤بساكاة كاالستقامة، القوة كالعلم كالتمسك ( :"إ٠باعيل الكاُب)كيعرفها 

م تغرس ُب الفرد شعورا بقوتو اإلنسانية قوتو الركحية كقوتو السياسية كتدفعو إٔب كلها قي... بو كالعمل ا١باد ا٤بنتج 
العمل ا١باد من أجل ٙبقيق ذاتو كٞباية ٝباعتو كتدعيم كطنيتو كتقوية عقيدتو، كالقيم الدينية ٥با دكر ىاـ ُب 

 4"تدعيم التماسك بْب أفراد اجملتمع كبالتإب تدعم الوحدة الوطنية بو
 .مصدرىا الدين( ب .    توجو السلوؾ اإلنسا٘ب( أ: تعاريف على أف القيم الدينية كاشتملت ال

 .                                                                   ٛبتاز بالثبات كالقوة كالتأثّب( د.                   تشمل ٝبيع جوانب ا٢بياة الضركرية لؤلفراد كاجملتمع( ج
لقيم الدينية أهنا ضوابط السلوؾ اإلنسا٘ب توجهو كتضبطو كىي ضركرية للفرد كا١بماعة، تنظم ٝبيع كمفهـو ا

جوانب ا٢بياة كتشتمل اإلٲباف العبادة، النظافة، الصرب، األمانة العلم األخوة، الصدؽ، التعاكف، الطاعة، فتمتاز 
 .من مصدر ديِب إسبلمي أساسو اإلٲباف باالقيم الدينية هبيمنتها على ٝبيع القيم األخرل كما أهنا تنبثق 

                                                 
 .37-36، ص صمرجع سابقنورىاف منّب حسن فهمي،  -1
 2007-2005، 1تصور نظرم كتطبيقي لطرائق كاسَباتيجيات تدريب القيم، دار ا٤بيسرة للنشر كالتوزيع، عماف،طتعلم القيم وتعليمها ماجد زكي ا١ببلد،  -2

 .33ص
 .400، مكتبة القاىرة ا٢بديثة، بدكف سنة، صعلم االجتماع الديني مفاىيمو النظرية وتطبيقاتو العلمية أٞبد ا٣بشاب، -3
 .42، ص2005، مركز اإلسكندرية للكتاب، موسوعة القيم واألخالق اإلسالميةإ٠باعيل عبد الفتاح الكاُب،  -4



51 

 

 :أىمية القيم الدينية .0
للقيم أٮبية بالغة ُب حياة الفرد كاجملتمع ألهنا ٛبثل ركن أساسي ُب تكوين العبلقات بْب األفراد كتسهم بشكل  

كتوجهو كما أهنا فعاؿ ُب ٙبديد طبيعة التفاعل بينهم إضافة إٔب أهنا تشكل معايّب كأىدافا تنظم سلوؾ ا١بماعة 
للفرد ٗبثابة دكافع ٧بركة لسلوكو ٥بذا السلوؾ كأهنا من األبعاد ا٤بكونة لشخصيتو فهي تؤدم دكرا فعاال ُب تكامل 

 .1الشخصية ا٤بسلمة كتصل هبا إٔب كل تقدـ كرقي
 .كقد عرض ماجد زكي ا١ببلد أىم القضايا الٍب توضح أٮبية القيم للفرد كاجملتمع 

 :للفردأىمية القيم  (أ
 :تتضح أٮبية القيم للفرد ُب القضايا الرئيسية اآلتية

تضرب القيم جذكرىا ُب النفس البشرية لتمتد إٔب جوىرىا كخفاياىا  :القيم جوىر الكينونة اإلنسانية -6
و كأسرارىا كىي تشكل ركنا أساسيا ُب بناء اإلنساف كتكوينو، فبالقيم يصّب اإلنساف إنسانا كبدكهنا يفقد إنسانيت

كيرد إٔب أسفل سافلْب، كيصبح كائنا حيوانيا هبيما تسيطر عليو األىواء كتقوده الشهوات فينحط إٔب مرتبة يفقد 
 .فيها عنصر ٛبيزه اإلنسا٘ب الذم كىبو ا لو 

ينبع السلوؾ اإلنسا٘ب من القيم الٍب تنشأ بدكرىا عن : القيم تحدد مسارات الفرد وسلوكياتو في الحياة -2
ا٤بعتقد كالفكر فتفكّب اإلنساف ُب األشياء كا٤بواقف الٍب تدكر حولو كبناء تصوراتو عنها ىو الذم ٰبدد التصور ك 

منظومتو القيمية كمن ٍب تصدر أ٭باط السلوؾ كفق ىذه ا٤بنظومة كبناء على ذلك تأٌب أٮبية القيم كمنظمات 
 .بتعاد عنولسلوؾ األفراد فيما ينبغي فعلو كالتحلي بو، كفيما ينبغي تركو كاال

تعترب القيم كالسياج الذم  :القيم حماية الفرد من االنحراف واالنجراف وراء شهوات النفس وغرائزىا -3
ٰبفظ اإلنساف من اال٫براؼ النفسي كا١بسدم كاالجتماعي كبدكف ىذا السياج يكوف اإلنساف عبدا لغرائزه كأىوائو 

تضعف قيم الفضيلة ُب النفس تسيطر الرغبة كالغريزة كتظهر كأهنا  كشهواتو الٍب ال تقوده إال للدمار كالفناء كعندما
 .2سيدة ا٤بكاف كالزماف ٘برؼ اإلنساف ُب تياراهتا ا٤بتضاربة فبل يدرم ُب أم مكاف ىلك

                                                 
  1، برنامج مقَبح ، دار الثقافة، الدكحة،طلدى تلميذات المرحلة اإلعدادية بدولة قطر تنمية القيم الخاصة بمادة التربية اإلسالميةكضحة علي السويدم،  -1

 .76،ص1989
 .46 39ص صمرجع سابق، ماجد زكي ا١ببلد،  -2
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القيم ىي من ٙبدد لك أىدافك ُب : تزود القيم اإلنسان بالطاقات الفاعلة في الحياة وتبعده عن السلبي -4
إليها، كىي الٍب تشعرؾ بالنجاح كاال٪باز كالتقدـ  كتبعث ُب نفسك السعادة كتبعد عنك ا٢بياة كمنطلقاتك 

 .التعاسة كالفشل كىي الٍب تعزز ثقتك بنفسك
 :أىمية القيم للمجتمع( ب

 :تتضح أٮبية القيم للمجتمع ُب النقاط الرئيسية اآلتية
ضعفها ال تتحدد با٤بعايّب ا٤بادية كحدىا بل إف قوة اجملتمعات ك  :القيم تحفظ للمجتمع بقاءه واستمراريتو -6

بقاؤىا ككجودىا كاستمراريتها مرىوف ٗبا ٛبثلو من معايّب قيمية كخلقية فهي األسس كا٤بوجهات السلوكية الٍب يبُب 
عليها تقدـ اجملتمعات كرقيها، كالٍب ُب إطارىا يتم ٙبديد ا٤بسارات ا٢بضارية كاإلنسانية، كرسم معآب التطور 

دف البشرم، كُب حالة اختبلؿ ا٤بوازين كفقداف البناء القيمي السليم فإف عواقب ذلك ال ٧بالة كخيمة تؤكؿ كالتم
ولو أن أىل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من : "باجملتمع إٔب الضعف كالتفكك كاالهنيار قاؿ تعأب

وضرب اهلل مثال قرية كانت آمنة :" تعأب كقاؿ 1"السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناىم بما كانوا يكسبون
مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اهلل فأذاقها اهلل لباس الجوع والخوف بما كانوا 

 .2"يصنعون
ألف القيم تشكل ٧بورا رئيسيا من ثقافة اجملتمع كىي الشكل الظاىر  :القيم تحفظ للمجتمع ىويتو وتميزه -2

ثقافة الٍب تعكس أ٭باط السلوؾ اإلنسا٘ب ا٤بمارس فيو، كنظرا لتغلغل القيم ُب جوانب ا٢بياة كافة البْب من ىذه ال
فإف ىوية اجملتمع تشكل كفقا للمنظومة القيمية السائدة ُب تفاعبلت أفراده االجتماعية، فاجملتمعات تتمايز 

ي ا٢بياة ا٤بختلفة كتظهر القيم كعبلمات كٚبتلف عن بعضها ٗبا تتبناه من أصوؿ ثقافية كمعايّب قيمية تشمل نواح
 .فارقة كشواىد كاضحة لتمييز اجملتمعات عن بعضها

تؤمن القيم للمجتمع حصنا  :القيم تحفظ المجتمع من السلوكيات االجتماعية واألخالقية الفاسدة -3
دة ٩با ٯبعلو ٦بتمعا راسخا من السلوكيات كالقيم كاألخبلؽ الٍب ٙبفظ لو سبلمتو من ا٤بظاىر كالسلوكيات الفاس

قويا بقيمو كمثلو، تسوده قيم ا٢بق كالفضيلة كاإلحساف كٙبارب فيو قيم الشر كالفساد فالقيم الدينية ٥با أٮبية بالغة 
 :تتمثل ُب

 .ضبط السلوؾ كالرقابة عليو كىي ضركرية للفرد كللجماعة، فإف فيقدت حدث ا٣بلل كاال٫براؼ ُب السلوؾ* 

                                                 
 .96سورة األعراؼ، اآلية  -1
 .112سورة النمل، اآلية  -2
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مل على تنمية كغرس القيم الدينية ُب نفوس أفرادىا عن طريق مؤسساهتا، ىي ٦بتمعات كما أف اجملتمعات تع* 
 .1تعمل على االزدىار كالتطور كالرقي كينتج عن ذلك انسجاـ ُب ا٢بياة

 :القيم عند الصوفية .0
ا٤بطاؼ للصوفية ُب اإلسبلـ فلسفتهم ا٤ببنية على االرتقاء الركحي فهم ٰبلقوف ُب ركحانية كلكنها ُب آخر  

تقلب منحُب سلم القيم ٘بعلو سلما دائريا أكؿ حلقاتو ىي ابة جهادا للنفس كآخر حلقاتو ىي ابة كصوال 
 :للوصل كمن أىم شخصيات الصوفية كالذين اىتموا بالقيم األخبلقية ىم

 :أبو طالب المكي 0.0
أيو باآليات القرآنية الكرٲبة لكن أمر النفس معا١بة دينية كاضحة فيسند ر ( ق386)يعاِب أبو طالب ا٤بكي  

مع ىذا ال ٚبلوا نظراتو من مسحة فلسفية أفبلطونية، كىو يرجع صبلح أخبلؽ اإلنساف إٔب صبلح النفس كهبذا 
 .فهو ٰبث على االبتعاد عن ا٥بول، كالنفس عنده ٦ببولة عن ا٢بركة 

ا مبتبلة بأكصاؼ أربعة متفاكتة أك٥با معا٘ب على الرغم من أف النفس عند أبو طالب ا٤بكي كاحدة إال أنو يقوؿ أهن
صفات الربوبية ٪بد الكرب كا٤بدح كالعز كالغُب، كمبتبلة بأخبلؽ الشياطْب مثل ا٣بداع ا٢بيلة كا٢بسد كالظنة كمبتبلة 
بطبائع البهائم كىو حب األكل كالشرب كالنكاح ككذلك فهي مطالبة بأكصاؼ العبودية مثل ا٣بوؼ كالتواضع 

لك يقسم النفس إٔب قسمْب منهم من تغلب عليو النفس األمارة بالسوء ا٤بوافقة للهول كا٤بخالفة كالذؿ، ككذ
للمؤب كمنهم أكلو النفس ا٤بطمئنة كىم عباد الرٞبن أصحاب العلم كا٢بكمة ك٥بذا فهو ٰبث اإلنساف على 

صفات الربوبية كتضعو ُب مصاؼ  االبتعاد عن طاعة النفس األمارة بالسوء كأتباع النفس العاملة الٍب تقوده إٔب
الركحانيْب، ك٥بذا فهو يصف الطريق األخبلقي ٖببلص النفس من عبودية ا٥بول إٔب طريق الكماؿ كذلك بأف 
ٲبلك انسياؽ نفسو كيسخرىا كيتسلط عليها أف تسلط عليو ألنو يقوؿ إف ٓب ٛبلك نفسك ملكتك كإف ٓب تضيق 

بل تعرضها ٥بواىا كأحتسبها عن معتاد ببلىا فإف ٓب ٛبسكها انطلقت عليها اتسعت عليك فأف أردت الظفر هبا ف
 .2بك، كإف أردت أف تقول عليها فأضعفها بقطع أسباب ىواىا كحبس مواد شهواهتا كإال أبت عليك فصرعتك

 :الغزالي 0.0
ح لنا إف قراءة فكر الغزإب من الزاكية القيمية يوض( ق451-515)ىو ٧بمد بن ٧بمد أبو حامد الغزإب  

موقفا أكال ىو موقف فلسفي مألوؼ لدل الفبلسفة ا٤بسلمْب أمثاؿ الكندم كالفارايب كابن سينا كمسكويو، كُب 

                                                 
 .46، صالمرجع نفسوماجد زكي ا١ببلد،  -1
 .178-174،ص 1،1950، القاىرة، طقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف المريد إلى مقام التوحيدلب، ٧بمد بن أيب ا٢بسن ا٤بكي أبو طا -2
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ىذا ا٤بوقف من مواقف شخصية الغزإب يبدك لنا أبو حامد فيلسوفا مسلحا، أرسطو طاليسا كأفبلطونيا معا ُب 
ضائل تضم كل كاحدة منها قيما فرعية أك جزئية بعضها ميداف العلم كقد انتهى إٔب إقرار قيم أصلية أساسية أك ف

إٯبايب مرموؽ، كبعضها سليب مذمـو كىي ٝبعها تقدـ الئحة كاملة عما أقره فبلسفة اإلسبلـ القدامى من حكمة 
 .1كشجاعة كعفة كاعتداؿ

بلـ لذلك كتب  إف جوىر األخبلؽ عند الغزإب ىي أخبلؽ التصوؼ كذلك ألنو ٓب ٯبد بغيتو ُب الفلسفة كعلم الك
كتاب ا٤بنقذ من الضبلؿ فتجاكز بذلك طريق الفبلسفة، بعد ما ٓب ٯبد ضالتو عندىم ألف ا٢بقيقة برأيو نصلها 

 .2عن طريق الذكؽ كالعمل
فالغزإب مع التصوؼ ا١باد ا٤بلتـز بأدب الدين كأدب العقل، ألف التصوؼ ُب حقيقتو كما أباف منو كعرفو شيوخ 

 .3ق أدب، طهارة كنقاء كتصفية ك٦باىدة كٚبلية عن كل خلق ردمء كٙبليو بكل أدب رفيعالطريقة ا٤بعتمدين خل
 :بي الدنياأالحافظ ابن  0.0

كقد ألف العديد من الكتب منها كتاب اإلخواف ( ق286-218)ىو عبد ا ٧بمد أبو بكر القريشي  
 ....فالشكر ا٤برض كالكفارات، مكاـر األخبلؽ، ا٥بم كا٢بزف، ا٢بلم، ا٥بوات

عن عقبة بن ( صلى ا عليو كسلم)كُب كتابو مكاـر األخبلؽ قد اعتمد ابن أيب الدنيا على أحاديث رسوؿ ا 
عامر قاؿ لقبنا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يوما فبادرتو فأخذت بيده أك بدأ٘ب فأخذ بيدم فقاؿ يا عقبة أال 

قطعك كتعطي من حرمك كتعفو عمن ظلمك، ككذلك ُب  أخربؾ فضل أخبلؽ أىل الدنيا كأىل اآلخرة تصل من
لن يناؿ عبد صرح اإلٲباف حٌب يصل من قطعو كيعفو عمن ظلمو "حديث آخر لرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم 

، أما مكاـر األخبلؽ فهي عشرة عند ابن أيب الدنيا معتمد على قوؿ "كيغفر ٤بن شتمو كٰبسن ٤بن أساء إليو
إف مكاـر األخبلؽ عشر صدؽ حديث كصدؽ البأس ُب طاعة ا كإعطاء : إذ قالت( ارضي ا عنه)عائشة 

السائل كمكافأة الصنيع كصلة الرحم كأداء األمانة كالتذمم للجار كالتذمم للصاحب كقرم الضيف كرأسهن 
  4"ا٢بياء
 :ابن عربي 0.0

                                                 
 .64، ص1964، 1، ٙبقيق سليماف دنيا، دار ا٤بعارؼ، مصر، طميزان العملأبو حامد الغزإب،  -1
 .154ا٤برجع نفسو، ص -2
 .47، ص1991، بغداد،243، ٦بلة الرسالة اإلسبلمية، العدد يةاإلمام الغزالي رائدا الثقافة اإلسالمعبد ا٢بميد عرفاف،  -3
 .56عبد الكرٙب علي اليما٘ب، مرجع سابق، ص -4
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إٔب الشرؽ كتوُب ُب دمشق عاـ  ٗبدينة مرسية باألندلس كأرٙبل طالبا للعلم( ق561)كلد ابن عريب سنة  
كقد أقاـ نظريتو ( فصوص ا٢بكم)ككتاب ( الفتوحات ا٤بكية)كترؾ مؤلفات عديدة منها كتابو الضخم ( ق638)

األخبلقية على نظرية الوجود فوضع فكرة اإلنساف الكامل بفكرة أفبلطوف بالتشبيو با، اإلنساف الكامل عنده 
 .1القطب فتارة العلم األعلى كالعرش كالعقل األكؿقمة الركح األعظم كملك ا٢بياة ك 

كقدـ ابن عريب لدراسة األخبلؽ بدراسة للنفس أسوة بأسبلفو الفبلسفة فالنفس ٙبديد ىي ا١بوىر الركحا٘ب ا٤بنّب 
بطبعو الذم يعطي ا١بسم ا٢بياة عندما يتصل بو كالذم يتخذه آلة لكسب العلـو أك النفس كُب ا١بسم بعد أف 

كيصّب مستعدا ٥با، كليست كل النفوس سواء ُب الكماؿ أك ُب حبها لؤلجساـ فتعلقها هبا ككلما زاد يتم خلقو 
ىذا ا٢بب  كالتعلق با١بسم انكشف ا٤بظلم بأصل خلقتو كاف بعدىا عن الكماؿ كإذ يكوف كما٥با ُب أف ٘بتهد 

، كاألخبلؽ ٝبع خلق ُب رأيو كلها جبلية فطر  ُب ا٣ببلص من أسر ا١بسم كالشهوات كُب كسب ا٤بعارؼ كالعلـو
ا٤برء عليها ٗبعُب أف الرجل ا٢بليم العف اليد كاللساف مثبل ٯبب أف يوصف هبذين ا٣بلقْب من ناحية فطرتو ألف 
ذلك كاف مركوزا فيها، ألنو صار حليما عفيفا حٌب رأينا أفعاؿ ا٢بلم كالعفة تصدر عنو بسهولة كيسر، كابن عريب 

فيو إذ يقوؿ الصحيح ُب ىذه األخبلؽ اإل٥بية أهنا كلها من جبلة اإلنساف فجمع ما يظهر  يؤمن هبذا إٲبانا ال ريب
من مكاـر أخبلؽ كسفاسف أخبلؽ كلها ُب جبلتو، ككما يؤمن هبذا يؤمن أيضا بأف ا قدر لكل من خلقو منزلة 

وؽ كسب ُب ٙبصيل مقاـ ٓب ال يعدكىا فمنهم ا٤بؤمن كمنهم ا٤بنافق كمنهم الوٕب كمنهم العدك كىكذا ليس ٤بخل
 .2ٱبلق لو كذلك تقدير العزيز العليم

 :اكتساب القيم وتعليمها .0
تبدأ عملية اكتساب القيم منذ الصغر كبتأثّب الوالدين فالفرد يعتمد ُب تكوين ذاتو ا٤بثالية على الوالدين  

الٍب يكتسبها األبناء باختبلؼ  كيكتسب األبناء قيم اآلباء من خبلؿ عملية التنشئة االجتماعية ٚبتلف القيم
الطبقات االجتماعية آلبائهم الذين يهتموف بدكرىم بالنتائج ا٤بباشرة لسلوؾ أبنائهم أكثر من اىتمامهم بالدكافع 

 .3الٍب تكمن كراء ىذا السلوؾ
خرين فالقيم تكتسب من خبلؿ عملية التطبيع االجتماعي للفرد منذ مولده كحٌب خبلؿ تفاعلو االجتماعي مع اآل

ُب اجملتمع، كىي جزء ما يسمى بالتكوين النفسي كاالجتماعي للفرد كالفرد يكتسب نسق القيم من ا١بماعة الٍب 

                                                 
 .62، ص 1988، بغداد، 3، دار الشؤكف الثقافية، طالفلسفة األخالقية األفالطونية عند مفكري اإلسالمناجي التكريٍب،  -1
 .268-267، ص صمرجع سابقعبد الكرٙب علي اليما٘ب،  -2
 .211، دار الفكر العريب، اإلسكندرية، ب ت، ص سيكولوجية التنشئة االجتماعيةعبد الرٞبن العيسوم،  -3
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، فاكتساب القيم الدينية 1يعيش فيها كينتمي إليها بفعل االحتكاؾ الدائم أم بتأثّب عملية التنشئة االجتماعية 
تقع على عاتقها مسؤكلية الَببية الصحيحة كا٤بتمثلة ُب توجيو ىي عملية مشَبكة بْب ٝبيع مؤسسات التنشئة كالٍب 

 .كضبط السلوؾ، كمن أٮبها األسرة، ا٤بسجد، ا٤بدرسة، الزاكية
ىي أكؿ ٦بتمع يقضي فيو الفرد حياتو األكٔب كيرتبط هبا عضويا كعاطفيا ُب صغره ككربه كفيها  :األسرة -0

يؤكد دكرىا الواضح ُب التنشئة ا٣بلقية كهتذيب السلوؾ لذا فمن يتشرب القيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ اإلسبلمية ٩با 
 .2الضركرم أف ٙبرص األسرة على كل ما يؤدم إٔب النهوض بأبنائها ٗبا فيو خّب كصبلح

كاألسرة الصا٢بة مسؤكلة على أف يكتسب أفرادىا القيم الدينية عن طريق القدكة، كىذا يستلـز أف يكوف الكبار 
لتزاـ بالدين كانضباط ُب ٩بارسة العبادات كاتصاؼ باألخبلؽ ا٢بميدة الكرٲبة الٍب يبلحظها على قدر كبّب من اال

فالنظاـ األسرم ا٤بسؤكؿ األكؿ عن اكتساب األبناء لقيمهم أثناء عملية .األطفاؿ ُب كل كقت كُب كل قوؿ كفعل 
مرحلة الشباب نتيجة القيود الٍب  التنشئة االجتماعية قد تصل عبلقة األبناء بأسرىم إٔب نقطة حرجة ُب بداية

يفرضها اآلباء كشعور األبناء بتجاكز مرحلة الطفولة، فاألسرة تكسب أفرادىا قيما معينة ٍب تقـو ٝباعات أخرل 
، فدكر األسرة 3الٍب ينظم إليها الفرد خبلؿ حياتو االجتماعية ُب مراحل عمره ا٤بختلفة بدكر مكمل لدكر األسرة

مهم ككبّب  لكن ال ٲبكن إغفاؿ جهات أخرل تقـو بنفس الدكر كا٤بسجد كا٤بدرسة إذف ُب تعليم القيم دكر 
 .ا٤بسؤكلية مشَبكة بْب ا١بميع ككل جهة تكمل ا١بهة األخرل

يلعب ا٤بسجد دكرا كبّبا ُب تكوين الشخصية اإلسبلمية القائمة على العلم كالعمل كال يقصد ُب  :المسجد -0
سجد ا٤بتجسد ُب العلماء ا٢بكماء الذين زكوا أنفسهم كتعلموا دينهم ٍب قاموا ا٤بسجد جدرانو ككسائو بل ا٤ب

، كا٤بسجد من أىم ا٤بؤسسات الٍب هتدؼ إٔب تربية النشء 4ليعلموا الناس كما أمرىم ا با٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة
ينية على السلوؾ خاصة كأف تربية دينية، تقـو على تقوية اإلٲباف ُب النفوس كعلى بياف أثر االلتزاـ بالقيم الد

ا٤بسجد يتوفر على ٝبيع ا٤بقومات لذلك العمل من ملقن ٥بذه القيم ا٤بتمثل ُب اإلماـ كمتلقي ٥بذه القيم ىم 
ٝباعة ا٤بصلْب كا٤بكاف كىو ا٤بسجد الذم كجد أصبل ليكوف مكاف الكتساب العلم كاالطبلع على أمور الدين 

الٍب تلقى ُب ا٤بسجد ٯبب أف تكوف مواضيعها  مستمدة من الواقع من حبلؿ كحراـ كخطبة ا١بمعة كالدركس 

                                                 
 .108  107ص ، صمرجع سابقنورىاف منّب حسن فهمي،  -1
 .82، ص مرجع سابقكضحة علي السويدم،   -2
 .112  111، صمرجع سابقنورىاف منّب حسن فهمي،  -3
 .120،ص2008، 1، دار العظماء،مصر،طدراسات في علم االجتماع اإلسالميؼ أٞبد ٝبعة، أسعد أٞبد ٝبعة كعار  -4
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ا٤بعاش للناس كبذلك يتجسد الدين ُب كاقع كحياة الناس  كا٤بسجد ىو البيئة الٍب تَبىب فيها النفوس كتتهذب فيها 
 .1ا٢بواس كتتآلف فيها النفوس كيتآخى األفراد كا١بماعات كتقول فيها أكاصر القرىب كالتعارؼ كالَباحم

لكي تقـو ا٤بدرسة بدكرىا كمؤسسة تربوية قيمية فإهنا مطالبة بتوفّب ا٣بربات ا٤بتنوعة لتنمية القيم  :المدرسة -0
لدل الناشئة كإتاحة الفرص أمامهم للتعرؼ عليها كالوعي  هبا، إذ أف ا٤بسألة ليست ٦برد تقدٙب للقيم كاستيعاهبا 

ُب نفوسهم ككذلك االىتماـ بتوفّب مواقف علمية ٤بمارسة ىذه القيم فبل نظريا كإ٭با كيفية بناء ىذه القيم كتعزيزىا 
 .2يكتفي بأساليب الوعظ التلقيِب بل البد من توفّب ا٤بواقف ا٢بية الٍب يعيشها الناس ُب ا٤بدرسة لتعزيز قيمو

ؤكلْب ُب ا٤بدرسة فيعترب دكر ا٤بدرسة مكمل لدكر األسرة كحٌب تقـو ا٤بدرسة هبذا الدكر البد أف يكوف ٝبيع ا٤بس
قدكة للتبلميذ ُب االلتزاـ كاالنضباط من جهة كمن جهة أخرل ٯبب أف يكوف للمعلم ا٣بربة كا٤بعرفة الكافية لتنمية 

 .القيم الدينية للتبلميذ
أساس النظاـ داخل الزاكية ىو االحَباـ كالتقدير لؤلعراؼ ا٤بستمدة من الدين ا٢بنيف، الشريعة  :الزاوية -0

فضيلة كالسلوؾ القوٙب فضبل عن تعليم القرآف كالفقو كالنحو كمبادئ ا٢بياء كالصرامة كا١بد إضافة إٔب كمبادئ ال
 .3صفتْب أساسيتْب لطبلب العلم ُب الزاكية كٮبا الصرب كالقناعة كٮبا خّب زاد يتزكد بو الطلبة ُب الزاكية

نيف كاألخبلؽ الفاضلة للمجتمع ا٤بتوازف فنظاـ الزاكية قائم على ٧باربة ما ليس من قيم الدين اإلسبلمي ا٢ب
 4"وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة:" ٗببادئ العدؿ كالقوة عمبل ٗبحكم تنزيلو تعأب

                                                 
 .170، ص2000، 1، ركائع ٦بدالكم، طأصول الفكر االجتماعي في القرآن الكريم القضايا والنظرياتزكريا بشّب إماـ،  -1
 .64، صمرجع سابقحامد زكي ا١ببلد،  -2
 .111، ص1989، دار الفكر، دمشق، الجزائرزوايا العلم والقرآن ب٧بمد نسيب،  -3
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 :خالصة
من خبلؿ ما سبق يتضح أنو ما من ٦بتمع ٱبلو من دين، كٓب يكن الدين أبدا منفصبل عن ا٢بياة االجتماعية ففي  

وحي اإل٥بي أك من كضع البشر ٪بد اخَباقا دينيا للنظم االجتماعية، يؤثر ُب كل الديانات سواء كانت من قبيل ال
القيم كاألخبلؽ كالعادات كالتقاليد كاآلداب مع تفاكت ُب الشموؿ كالعمق كيبقى الدين حٌب ُب صورتو البشرية 

و كذلك ٲبثل أكرب عامل األسطورية مطلبا فطريا كضركرة اجتماعية ألنو يليب حاجة اإلنساف الفطرية باالعتقاد، كألن
ضبط اجتماعي يضمن ٛباسك اجملتمع كاستقرار نظامو كاإلسبلـ كحده من بْب كل الديانات الٍب عرفتها البشرية 
ٲبلك من بْب ما ٲبلك من ا٣بصائص كا٤بميزات خاصية التوحيد ا٣بالص الٍب ٘بعل منو الدين ا٢بق ا٤بناسب للفطرة 

قيدة كالشريعة كالعبادة دكف فصل بينهما فهو بذلك ٲبثل منهجا شامبل للحياة البشرية ٤با جاء اإلسبلـ ٰبتوم الع
 .كقد أقاـ ُب الوقت ذاتو منظومة أخبلقية كقيمية تستجيب ٤بطالب الفطرة البشرية

فاألخبلؽ اإلسبلمية ترتفع باإلنساف إٔب مستول التكرٙب اإل٥بي، كتعمل على تناسق مصاّب الفرد كتكاملها مع 
تمع كىيئاتو كمؤسساتو هبدؼ ٙبقيق األمن كالسعادة للفرد كللمجتمع على السواء، كالقيم اإلسبلمية مصاّب اجمل

 .٘بعل منو إنسانا كامبل كالذم تصّب حياتو ركحانية موقوفة على خدمة ا٤بطلق كا١بهاد ُب سبيلو
كاقعية فالدين ىو مصدر القيم  بالتإب فإف ارتباط القيم بالدين ليست رغبة ذاتية أك حبل فلسفيا، كإ٭با ىو حقيقة

كإذا أخذنا الدين اإلسبلمي كمثاؿ توضيحي عن العبلقة بْب الدين كالقيم فإنو ٲبكننا القوؿ أف ُب النظاـ 
اإلسبلمي تؤدم القيم اإلسبلمية دكرا كبّبا على النظم االجتماعية، فالنظم األخبلقية ٯبب أف تيؤسس على القيم 

و جزاء ديِب كيعترب كاجبا دينيا كالنظم التعليمية ٯبب أف تعكس القيم اإلسبلمية كالنظاـ اإلسبلمية كالنظاـ ا٢بريب ل
األسرم ٧بكـو بالقيم اإلسبلمية كبناءا على ذلك فإف كل أنشطة اإلنساف ا٤بسلم سواء على مستول الشخصي أك 

كم كل جوانب ا٢بياة االجتماعي من ا٤بتوقع أف تعكس القيم اإلسبلمية، ففي اإلسبلـ نسق قيمي موحد ٰب
االجتماعية كأف ىناؾ عبلقة كثيقة بْب القيم كاالعتقاد كبْب الواقع االجتماعي، فاجملتمع اإلسبلمي ٯبب أف 
يعكس القيم اإلسبلمية كتوجيو اجملتمع اإلسبلمي ٫بو ىذا اال٘باه ىي مسؤكلية كل مسلم مطالب باألمر با٤بعركؼ 

 .كالنهي عن ا٤بنكر
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 نيالفصل الثا
 تاريخ حركة التصوف والطرق الصوفية والزوايا

 

 
 ٛبهيد

 
 وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحركة التص: المبحث األول
 رق الصوفيةــــــــــــــــــــــــــــــــــالط: المبحث الثاني
 ور الزواياــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظه: المبحث الثالث
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 :تمهيد
يؤدم إٔب سعي  ٩باإف التصوؼ كاف كال زاؿ ظاىرة عا٤بية يدفع إليها حالة السأـ كاإلحباط الدنيوم  

ا٤بتصوؼ إٔب صراع مع الذات للوصوؿ إٔب عآب خاص بديل ينعزؿ فيو منصرفا إٔب الزىد كالتعبد، كيسمو من 
ال يستطيعو البشر العاديوف، كللمتصوفة ُب اجملتمع العريب اإلسبلمي انعكاس خبللو بالعبلقة بينو كبْب ا إٔب ما 

تارٱبي للواقع أم نتاج عبلقات اجتماعية ٧بددة ُب ظركؼ معينة، قواـ معتقد بأهنا تدفع النفس لبلنشغاؿ 
ذا ا٤بعُب نوع من بالركحانيات دكف ا٤باديات كاالىتماـ با١بوىر دكف العرض، كاإلٲباف بالباطن دكف الظاىر، كىي هب

الرفض كالتمرد السليب على كاقع ٦بتمع بسائر مكوناتو، كقد يكوف ىذا الرفض أكثر ثورية من سواه ُب بعض 
ا٤براحل التارٱبية أك كإبا حقيقيا لبلنتقاؿ إٔب قوة مادية ٙبقق غاياهتا ُب الرفض الثورم ُب مراحل أخرل، كٖباصة 

عندىا كُب ىذه ا٢بدكد ال تصّب  قتصرا على نوع من التحدم البلىوٌب،عندما يظل متشرنقا ُب حدكد السلبية م
ٱبشوف الفًب ُب معارضة ا٢باكم  كيرفضوف ا٤بعارضات ك مثل ىذه التوجهات للسلطات القائمة هتدد ا٢بب اإل٥بي 

فرؽ كمدرسة من مدارس السنة رغم الفارؽ الكبّب بْب كل ال  واا٤بتصوفة صنف، الٍب اصطبغت بطابع ديِب مذىيب
للعبادة ُب نطاؽ الشريعة بل أقركا بأهنا تثبيت لئلٲباف كإثراء العقيدة ككضع النفس كالركح على طريق الصواب 

أما إذا قاـ  ،1إٔب اإلكبار من شأف ا٤بتصوفة كالتقرب إليهم كسؤا٥بم العوف كا٤بشورة كانصرؼ عدد من ا٤بفتْب
        األتباع، فإف ذلك يثّب ا٢بفيظة كيقتضي الكيدالصوُب بإشهار آرائو أك مارس شحنا انفعاليا يستقطب 

تارٱبها كظهورىا ُب ا٤بشرؽ العريب كأىم شخصيات التصوؼ ا٤بعركفة  ُب ىذا الفصل ٢بركة التصوؼ،ك نتطرؽ 
كظهور التصوؼ ُب ا٤بغرب العريب، كإٔب الطرؽ الصوفية كعوامل نشأهتا خصائصها ٍب كظائفها كأىم ىذه الطرؽ 

 .ظهور الزكايا تعريفها نشأهتا ٍب انتشارىا عرب القطر ا١بزائرم إٔب أنواع ىذه الزكايا ككظائفها فأنواعها  ٍب 

                                                 
 .132،ص2000،سنة 1ط لبناف، دار الكنوز األدبية، ،قصة الطوائف اإلسالمية بين المذىبية والطائفيةفاضل األنصارم،  -1
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 ركة التصوف ـــــــــــــــح :المبحث األول
 ظاىرة التصوف كرونولوجيا.0
جرم إف ا٤بتتبع لتاريخ حركة التصوؼ ُب اإلسبلـ، يلمس بأهنا  قد بدأت مع حركة الزىد ُب القرف األكؿ ا٥ب 

على يد شخصيات معركفة بزىدىا السليب كحصر طاقاهتا ُب العبادة ، لكن ٭بوىا األكثر اتساعا كتطرقا قد ترافق 
مع تطورات سلبية اجتماعية فكانت نوعا من التعبّب عن موقف سياسي سليب حياؿ األحداث كالٍب تتمخض ُب 

بسرعة ىائلة كقد ظل التصوؼ ُب ا٢بكم األموم صلب اجملتمع كىو ُب أكج حركتو ٫بو التكوف الكامل النوعي 
أقرب إٔب حركة التزىد ا٤بسلكي، كمعارضة لؤلكضاع االجتماعية كالسياسية القائمة، قبل أف يتحوؿ إٔب موقف 

ك٪بد معتقدات التصوؼ عند الكثّب من ا٤بتصوفة ، فلسفي لو مقوالتو كمناطقو الدينية كالسياسية كاإليديولوجية
ا٤بتوَب " عبد ا ااسْب"، ك (ق636)ا٤بتوَب عاـ " مالك بن دينار"اعت أ٠بائهم مثل األعبلـ الذين ذ

ذك النوف "، ك(ق211)ا٤بتوَب عاـ " معركؼ الكرخي"ك (ق685)ا٤بتوفاة عاـ " ، كرابعة العدكية(ق665)عاـ
ا٤بتوَب عاـ " راجأيب نصر الس"ك ،(ق297)ا٤بتوَب عاـ " ا١بنيد البغدادم"ك ،(ق245)ا٤بتوَب عاـ " النصرم

كمع أيب ىاشم ، (ق578)ا٤بتوَب عاـ "أٞبد الرفاعي"ك (ق526)ا٤بتوَب عاـ" عبد القادر ا١بيبل٘ب"ك (ق378)
ٗبناسبة فتنة صغّبة ُب ( ق699)أضاؼ أف ٝبع الصوُب على صوفية قد ظهر سنة فقد الكوُب الصوُب، 

رت عن كالدتو ٟبسوف سنة فيها صار يطلق ىذا اإلسكندرية بعد أف كاف مقتصرا على من ُب الكوفة حٌب إذا م
كأٞبد " الصوفية كا٤ببلمتية"أما ُب خراساف كجهاهتا فقد كاف االسم الغالب على  ،ؽاالسم على كل صوفية العرا

فضبل عن ا٢بسْب  (ق686)، كأيب العباس ا٤برسي ا٤بتوَب عاـ  (ق675)ا٤بتوَب عاـ " أٞبد البدكم"علي حسْب 
أف لبس ا٣براقة : ىذا كيعترب جبور عبد النور ُب التصوؼ عند العرب ، ( ق366)ا٤بتوَب عاـ  بن منصور ا٢ببلج،

الزىد ُب الدنيا، كحياة  -كما يقوؿ–ال أثر لو ُب اإلسبلـ، كقد أخذه الصوفية عن الديانة البوذية كشركطها 
التصوؼ أصبح منذ القرف الرابع  أف اسم: كيذكر عبد الرٞباف بدكم ، 0الفقر، كحلق الرأس كلبس ا٣برقة الصفراء 

ىجرم، علما على ٝبيع الصوفية ا٤بنتشرين ُب العآب اإلسبلمي، كيعطي ا١بنيد كىو أحد أقطاب الصوفية بعض 
التصوؼ أف تكوف مع ا تعأب ببل : "تعريفات للصوفية، فعندما سألو أحدىم عن ماىية التصوؼ قاؿ لو

كاألرض يطرح فيها كل "كيعترب الصوُب  غّبىم،بيت كاحد ال يدخل فيو إهنم أىل : كعن ا٤بتصوفة يقوؿ، "عبلقة
التصوؼ ذكر مع اجتماع، ككجد مع استماع :"كعن التصوؼ أيضا يقوؿ، "قبيح كال ٱبرج منها إال كل مليح

 كأف الصوُب ىو الذم... أنو ا١بلوس مع ا ببل ىم :"كأما أبو بكر الشبلي فّبل ُب التصوؼ"...كعمل مع أتباع
                                                 

0
 .133. 132ص ص ،المرجع السابق فاضل األنصارم، -
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يفرؽ ا٢بسْب بن منصور ا٢ببلج بْب ، ك "كأف الصوفية ىم أطفاؿ ُب حجر ا٢بق... ينقطع عن ا٣بلق فيتصل با٢بق
من أشار إليو فهو متصوؼ، كمن أشار عنو فهو صوُب فاألكؿ ال يزاؿ يفرؽ "الصوُب كا٤بتصوؼ، عندما يرل أف 

أدت العزلة كالتزىد إٔب تباين التأطّب ُب ، "با٠بهابْب الرب كالعبد، كالثا٘ب قد اٚبذ اآل٥بة حٌب صار يتكلم عنها ك 
البحث عن ا٢بقيقة فقد تنوعت الطرؽ الصوفية، إٔب ما يصعب عده، تبعا للظركؼ الٍب مر هبا ا٤بتصوفة، أك 
ا٤ببلبسات الٍب أحالتهم كىم ُب سعيهم إٔب الوصوؿ إٔب معرفة كاملة بالوجود،  كما تنوعت الشعائر كطرائق الذكر 

لتواصل مع تلك الكينونة بتحصيل مشاعر اللذة التخيلية من أكضاع األٓب ا١بسدم كالسمو بالقيم إٔب لديهم ل
الٍب أهنت عصر ا٤بتصوفة " الدركشة"مستول نفسي، األمر الذم أدل بدكره إٔب ٙبوالت جذرية ُب حركة التصوؼ 

٩بارسات العقبلنية بعضها أقرب  العظاـ، كبالغت ُب استئصاؿ الطرائق، كسلكت دىاليز تغيب عقوؿ العامة ُب
إٔب الشعوذة كالتحريف، كإذا تبلءـ ىذا التحوؿ مع طبيعة السلطة الٍب تعاقبت ُب عهود االحتبلالت ا٤بتوالية 
للمنطقة العربية، لصرؼ الناس عن مظآب ا٢بكم كعسف ا٢بكاـ، فإف الدركشة بتعددياهتا كجدت رعاية كتشجيعا 

الدكؿ، سعيا حثيثا إلدخاؿ طرؽ الدركشة ك٩بارساهتا ُب صلب ا٤بذىب الذم ُب تلك العهود، بل كسعت بعض 
 .1تتبناه

، ندخل ُب ناحية من نواحي الفكر اإلسبلمي ( sufism)عندما نتكلم عن التصوؼ أك مذىب الصوفية  
م تثّب إعجابنا بلد ا٢بضارة اإلسبلمية، ذلك أف كبلـ الكثّبين الذين كتبوا فيو ٰبرؾ نفوسنا، كما أف براعة أكصافه

كلقد قدمت نظريات ، غّب أنو ال ٲبكن أف تكوف فكرة حقيقية عن غزارة ىذا ا٤بيداف إال إذا تعرفنا على النصوص
( Vedanta) *فقيل أصلها من الرىبانية السريانية أك الفيدانتا ،متعددة حوؿ أصوؿ ىذه ا٢بركة ُب اإلسبلـ 

باالفَباضات الٍب تذىب إٔب اقتباس ا٤بسلمْب التصوؼ عن  لكن أمكن إثبات أنو ال ٲبكن التمسك، ا٥بندية
أصوؿ أجنبية، إذ أنو منذ بداية اإلسبلـ أحس نفر من ا٤بؤمنْب ا٤بتحمسْب بالدافع إٔب التأمل ُب القرآف عن طريق 

فالقرآف يتضمن عددا من ، ُب ركحو إذا صح ىذا التعبّب( Intériorise" )التعمق "ا٤بداكمة على تبلكتو أك 
لعناصر ا٤بتعلقة بالزىد كالتصوؼ، كبعض اآليات القرآنية تذكر الناس مرة أخرل أف ا حاضر معهم، كبا٣بوؼ ا

، كزكاؿ كل األشياء اإلنسانية، كٝباؿ الفضيلة كما إٔب ذلك  كىناؾ آيات أخرل تعطي النفس 2من ا٢بساب 

                                                 
 135،صالمرجع السابقفاضل األنصارم، -1
* Vedanta :أجزاء من األكبلنشاد، أم ااكرات الفلسفية ُب أهنار ا٥بند الدينية القدٲبة: الفيدانتا. 
2
، 2ط الكويت، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا اجمللس الوطِب للثقافة كالفنوف كاآلداب، ،2ج ترٝبة فؤاد زكريا، تراث اإلسالمشاخت كبوزكرث،  -

 .91ص ،1988
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يات الٍب تذكر اإلنساف برسالتو كتؤكد على ا٤بتدينة الفرصة للوصوؿ إٔب لب العقيدة، كىكذا ٪بد سلسلة من اآل
حاجتو إٔب أف يقيم ُب قلبو صرحا عامرا بالتقول كاإلٲباف ، كتعود نشأة التصوؼ ُب العآب اإلسبلمي بصفة عامة 
إٔب ما ترتب عن الفتوحات من اتساع رقعة الدكلة اإلسبلمية كازدياد الثركة لدل الفاٙبْب ٩با أدل إٔب الغُب 

 .1ؼ كالبذخ كبالتإب اال٫براؼ كا٣بركج عن مبدأ ىاـ من مبادئ اإلسبلـ كىو البساطةالفاحش كالَب 
 :نشأة الصوفية في المشرق العربي 2.

على ضوء سّبة الصدر األكؿ ك حقائق التاريخ اإلسبلمي باإلضافة إٔب سلوؾ كحياة علماء السلف فضبل  
اء األربعة ٓب تكن ظاىرة التصوؼ كما ٛبثلو من كطواؿ مرحلة ا٣بلف على عهد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم،

كااكالت أك ا٤بواقف الٍب  ، منطلقات كمظاىر ٛبثل سلوكا معينا متميزا تقـو بو ٝباعة من ا٤بسلمْب دكف غّبىم
كاف فيها بعض ا٤بسلمْب قبل إسبلمهم ٍب أرادكا التنطع كالغلو ُب تناك٥بم لتعاليم كتوجيهات اإلسبلـ أك أرادكا 

غ الكامل كالزىد كاالعتكاؼ عن ضركب ا١بهاد كل أياـ عمرىم، كاف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ينهاىم التفر 
عن ذلك اإلقباؿ أك ىذا االنضواء كاالنطواء كالعزلة، ىذا كٓب يكن اإلسبلـ ُب حاجة إٔب أف تنشأ فيو ظاىرة 

بعض  من يفسر شططالغّبه أك يذىب  التصوؼ كال يكوف بْب أىلو من ٰباكؿ التمييز بسلوؾ ينفرد ىو بو دكف
أمور العقيدة، على ضوء ما يركؽ لو ُب ظل ظركفو ا٣باصة، أك على ضوء ما بدر منو فا٤بسلموف ٝبيعا أىل تقول 
كزىد كعكوؼ على الطاعات منقطعْب  تعأب ، إذا ما انتهوا من كدىم ككدحهم ُب الدنيا على ضوء ما أمر بو 

 عليو كسلم ، كٓب يكن بينهم من يريد أف يستقل بسلوؾ أك ينهج ُب التعبد كٱبرج بو ا تعأب كالرسوؿ صلى ا
إال أف بعض الصحابة ٓب يكتفوا بالقياـ ، عن نطاؽ ما ُب كتاب ا كالعمل بسنة رسولو صلى ا عليو كسلم

ٙبرير أركاحهم من الركابط ا١بسدية بواجباهتم الدينية كاحَباـ تعاليم القرآف فقد قرركا إقامة عبلقة خاصة مع ا، ك 
 .2 عن طريق اإلكثار من الصـو كاالعتكاؼ كالتأمل كالزىد من متاع الدنيا

كٓب يشهد القرف األكؿ ا٥بجرم كثرة ما حدث فيو من انقساـ األمة اإلسبلمية إٔب فرؽ سياسية كخاصة بعد مقتل 
كداللة معينة  سلوؾ البعض من القبيل الصوُب علي رضي ا عنو، كٓب يشهد ىذا القرف تسميات للداللة على

عندىم بدأ مبكرا  على سلوؾ البعض كا٘باىهم ٫بو الزىد كالتقشف كاالنقطاع الذم يعتربه ا٤بتصوفة أساسا تارٱبا
بل كاف أكـر كأشرؼ ما يتمُب الورع التقي الذم ىو ا٤بسلم ا٤بتلـز بأحكاـ كتاب ا كسنة نبيو كٓب تكن 

كزاىد كعابد كمنقطع كصاحب مقاـ كذا ككذا ٩با ٓب يعرؼ ُب عصر صدر  صوُب،: ت اصطبلحات كتسميا
                                                 

1
 .92،صالمرجع نفسو، زكرثشاخت كبو -

2-Amin Hussein, le livre du muslman désemparé pour enter dans le 3 éme Millénaire ,traduction 
Richard Jacquemond, Editions casbah, Alger,1997,p71  
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غّب أف بعض ا٤بؤرخْب يركف أنو ٤با فش اإلقباؿ على الدنيا ُب أكاخر القرف الثا٘ب ا٥بجرم ،اإلسبلـ قد نشأت بعد
       ة عناية بأمر الدينكما بعده كجنح الناس إٔب ٨بالطة ا٤بتاع الدنيوم، قيل للخواص من ا٤بسلمْب ٩بن ٥بم شد

، ٍب ٤با اشتد ساعد الفرؽ السياسية كانقسمت فيما بينها كخرجت متأكلة بعيدة عن منهج ) الزىاد أك العباد  (
كنشب الصراع الفكرم بْب ىذه الفرؽ دست كل فرقة على  كالتزاـ أىل السنة كا١بماعة من العلماء كٝبهور األمة،

كالعباد الذين أحيطت سّبهتم هبالة من التقديس كالتكرٙب دكف أف يعرؼ أحد من  غّبىا، أخبار ٦بموعة من الزىاد
الذين انتهت إليهم سّبهتم عنهم شيئا أك أف يقفوا ٥بم على تراث أك رأم، األمر الذم أدل إٔب أف ينتحي ُب ظل 

ٕبكم ما ميز مظهرىم ( ا٤بتصوفة)الصراع جانبا منو ٦بموعة من العباد أطلقوا على أنفسهم أك أطلق عليهم اسم 
كيشتهر على األلسنة كيتداكؿ كمنهج ُب ( ا٤بتصوفة)كىو لبس الصوؼ ُب أغلب األحواؿ، كمع ذلك ٓب يذع اسم 

ىذا كيقوؿ عمر رضا كحالة  كرد ، 1التبتل كاالنقطاع أك العبادة ٱبالف ما عليو ٝبهور األمة قبل ا٤بائتْب من ا٥بجرة
ككما يعرؼ ابن خلدكف ، 0الثا٘ب للهجرة إذ نعت بو جابر بن حياف الكوُب لقبا مفردا ُب النصف( الصوُب)لفظ 

العكوؼ على العبادة كاالنقطاع إٔب ا تعأب، كاإلعراض عن زخرؼ الدنيا كزينتها كالزىد " التصوؼ على أنو 
بن خلدكف ُب ىذا كيقوؿ أيضا ا" فيما يقبل عليو ا١بمهور من لذة كماؿ كجاه كاالنفراد عن ا٣بلق ُب خلوة للعبادة

فلما فش اإلقباؿ على الدنيا ُب القرف الثا٘ب ا٥بجرم كما بعده، كجنح الناس إٔب ٨بالطة الدنيا اختص " الصدد 
، زد على ذلك سوء توزيع الثركة الذم أدل إٔب فقر األغلبية كغُب " ا٤بقبلوف على العبادة باسم الصوفية كا٤بتصوفة

 ٤بلذات كالتبذير كما نشأ عن ظاىرة الفقر كا٢بقد كفساد األخبلؽ كالطباعاألقلية كانغماس ىذه األخّبة ُب ا
أك الفشل ُب ا٢بياة، كالصراع على     كالثركات كانتشار نزعة التصوؼ النا٘بة عن االحتجاج على األكضاع السيئة 

و كسلم كبالتإب فهم ا٣ببلفة بْب العلويْب كالعباسيْب كاعتزاز األكلْب بأهنم أكثر قرابة للرسوؿ صلى ا علي
األشراؼ ا٢بقيقيوف، فكاف ىذا الشرؼ بالنسبة إليهم مصدرا لبلعتزاز كمبعثا لتقدير الناس، فكانت ٘برم ٥بم 

، كىذه الظاىرة منتشرة ُب ٨بتلف األقاليم اإلسبلمية 0أرزاؽ خاصة كتسند إليهم ا٤بناصب الرفيعة كنقابة األشراؼ
هور ا٤بعتزلة كانتشار فكرة خلق القرآف الٍب ركجوا ٥با ، ك٧باكلة ا٤بأموف إرغاـ شرقا، كىناؾ عوامل أخرل تتمثل ُب ظ

كا٫بطاط منزلة رجاؿ الدين كخوؼ ىؤالء من تدىور ، كتصدم األشعرم ٍب الغزإب ُب الرد عليهم الناس عليها،
 العهد العباسي تعاليم الدين كخاصة عند انتشار الزندقة كالفلسفة بسبب كثرة العصبيات ا١بنسية خصوصا ُب

     كتشدد أتباعهم ُب التمسك ٗبذىب كاحد  يضاؼ لذلك شيوع التعصب ٤بالك كالشافعي كا٢بنفي كا٢بنبلي،
                                                 

1
 .243ص ،1986، 1 طبّبكت،  دار ا٢بقيقة ، ،دراسة في الفرق والمذاىب القديمة والمعاصرة عبد ا األمْب، -
 .145، صـ1974 -ق1394 ،1، طقدمشدار ابن كثّب،  ،الفلسفة اإلسالمية ومالحقاتها، عمر رضا كحالة -0
 .517ص ،1993 ،1ط، لبناف دار الكتاب العلمية، ،مقدمة ابن خلدون عبد الرٞبن ابن خلدكف، -3
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كقد انتقلت ىذه ا٤بذاىب إٔب ا٤بغرب العريب أيضا حيث كجد ُب ا٤بغرب ا٤بذىب الشيعي مع الفاطميْب ، ك معا
لفقو كظل الصراع شديدا بينهما حٌب انتصر أخّبا ا٤بذىب كالشيعة من جهة العقائد كا٢بنفي كا٤بالكي من جهة ا

كعلى أساس  0ا٤بالكي ُب الفقو كُب الدين ك العقائد، بالرغم من عودة ا٤بذىب ا٢بنفي مع العثمانيْب إٔب ا١بزائر
 :ثالث فترات كبيرة في التاريخ العام للتصوفىذه األفكار نستطيع أف نتبْب بوجو عاـ 

، كىي فَبة (أم القرف السابع إٔب القرف التاسع للميبلد)ثبلثة األكٔب من تاريخ اإلسبلـ تغطي القركف ال األولى
ٲبكن أف ندعوىا فَبة الصراع من أجل البقاء، ككاف التصوؼ خبل٥با يبحث عن حقو ُب الوجود كُب التغلب على 

 . يها ا٢بساسية كالتشككبعض األحكاـ ا٤بسبقة الٍب كانت تعارضو بتشجيع من السلطات الر٠بية الٍب تغلب عل
اإلماـ الغزإب ُب القرف ا٣بامس بفضل تتميز ٗبحاكلة التوفيق بْب التصوؼ كخصومو، كانتصر  والفترة الثانية

 .ا٥بجرم، ا٢بادم عشر ا٤بيبلدم
ع كتشمل الفَبة الواقعة بْب القرنْب السادس كالتاس) تتميز بانتشار ا٤بؤلفات الكربل ُب التصوؼ  والفترة الثالثة

كما تتميز بدخوؿ التصوؼ ُب عصر التدىور ابتداء من القرف ( للهجرة، الثا٘ب عشر كا٣بامس عشر للميبلد
 .العاشر ا٥بجرم، السادس عشر ا٤بيبلدم، كسنتحدث عن الفَبات بإٯباز شديد

ُب الصـو  الفَبة األكٔب كما قلنا ىي فَبة البحث، إذا كاف عنصر الزىد سائدا بْب أصحاب الرسوؿ، كيتمثل ذلك 
االعتكاؼ كالتفكر كأصبح الزىد ُب القرنْب األكؿ كالثامن للميبلد أكثر قوة كتنوعا، إال أف الزىاد ٓب يكونوا قد 

ففي البصرة ، ألحواؿ اجملتمع" ا٤براقبة"انفصلوا بعد عن ا١بماعة فكانوا يعيشوف بينها كيقوموف ٗبهمة الوعاظ أك 
كانوا ٰبدثوف الناس أينما كانوا كيقصوف عليهم " بالقصاص"فوا بصفة خاصة ازدىرت ٝباعة من الوعاظ عر 

حكايات ُب أسلوب نثرم مسجوع، كمن بْب ىؤالء الزىاد الذين كىبوا أنفسهم للعبادة ٪بد بعض مقرئي القرآف 
ُب حْب كاف الوعاظ " البكائْب"الذين كانوا ٱبطبوف ُب الناس كٰبضوهنم على التوبة، كقد عرؼ ىؤالء باسم 

، ك٩با أثر ُب التصوؼ كأدل إٔب تطوره 2وف ٗبهمتهم ُب ٞباس شديد كيسهبوف ُب التذكّب بقرب قياـ الساعةيقوم
اكتظاظ ا٣ببلفة اإلسبلمية ٗبختلف العصبيات ا١بنسية كالطوائف الدينية ٩با جعل ا٤بملكة اإلسبلمية مسرحا 

على السياسة كالدين كالعلم كنشأت عنو  للحزازات الناشئة بينها من أجل ا٤بناصب كاالمتيازات فأثر بالتإب
مؤامرات سرية كقتاؿ صريح أحيانا، كُب خضم ىذه ا٢بركات الٍب ٛبوج هبا ا٣ببلفة اإلسبلمية كما ٙبمل ىذه 

                                                 
0
، 1ط باتنة، دار الفن القرافيكي للطباعة كالنشر، ،في الجزائر خالل العهد العثماني نشأة المرابطين والطرق الصوفية وأثرىما٨بتار الطاىر فيبلٕب،  - 

 .13ص ،1976
0
 .96ص ،المرجع السابق شاخت كبوزكرث، - 
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ا١بنسيات من عادات كفلسفات ٨بتلفة فارسية، ىندية، يونانية تأثر اإلسبلـ كا٤بسلموف هبذه الديانات القدٲبة 
 كالفناء  الوضعية فتسربت إليو عادات كا٘باىات جديدة كالقوؿ با٢بلوؿ ككحدة الوجود، سواء منها السماكية أك

كىناؾ سبب آخر يتمثل ُب الفراغ الذم يسمح باالنعزاؿ كاٚباذ التصوؼ كسيلة ، ُب ا كغّب ذلك من الفلسفات
جتماعية ا٤بتدىورة كأف الفركؽ الفردية ٤بلئ الفراغ كإٯباد الراحة النفسية كالطمأنينة كبالتإب االبتعاد عن األكضاع اال

كليس على عقو٥بم  قد تقـو بدكر ىاـ ُب ذلك حيث ٪بد البعض يعتمدكف على قلوهبم أك عواطفهم كأذكاقهم،
، كلتقريب الفهم نؤكد استنادا إٔب ما ذكره 1الصوفية من ىذا النوع فهم يعتمدكف على الذكؽ كالكشف كاإل٥باـ

مباشرة أف اإلنساف البدكم ىو أكثر قابلية كاستعداد للتصوؼ، فنظرا إٔب حياة  ابن خلدكف كلو بطريقة غّب
التقشف كا٣بشونة الٍب يعيشوهنا ٱبضعوف ُب ا٤بيداف السلوكي إٔب نفسانية خاصة هبم، كىكذا فإف بنيات الفرد 

ة، كىو ايط الذم النفسانية ٚبضع ُب نظر ابن خلدكف كما أسلفنا الذكر إٔب ايط ا١بغراُب كاالقتصادم خاص
ٰبدؽ بالفرد كيضغط عليو، كباختصار فهناؾ تكافؤ ُب القول بْب اإلنساف كالطبيعة كيتحكم ُب ىذا التكافؤ  

كقد ساعد على تطور التصوؼ ظهور ، 2أساسا شعور با٢برماف كالعداء كىو شعور غالبا ما يكوف كامنا
لتصوؼ، ككضعوا لو مقامات كمراتب البد للسالك أك شخصيات قوية من ا٤بتصوفة أسسوا منهجا كطريقا معينا ل

، كأصبح للتصوؼ فلسفة خاصة كا٘باه معْب فقد كضع ذك النوف ا٤بصرم فكرة ا٤بقامات إتباعهاا٤بريد من  
     أما األحواؿ فمنها ،(التوبة كالورع كالزىد كالفقر كالصرب كالتوكل كالرضا)كاألحواؿ مرتبا إياىا على مراحل منها 

كٙبصل ا٤بقامات ُب نظره ٗبجهود الشخص، أما األحواؿ ( مل كالقرب كابة كا٣بوؼ كالرجاء كا٤بشاىدةالتأ)
 .فتوىب من ا كال حكم لئلنساف عليها

 من أىم الشخصيات الصوفية3.
 (:م213 -ه001)الحسن البصري  -30 .

ا٢بسن البصرم، أبو أىم الشخصيات الٍب ظهرت خبلؿ القرنْب بعد ا٥بجرة ىي من دكف شك شخصية  
، كيقـو مذىبو ُب التصوؼ كالزىد على الشعور باحتقار الدنيا (ـ768/ق661)التصوؼ اإلسبلمي ا٤بتوَب عاـ 

كقاعدتو ُب ا٢بياة ٓب يكن يستلهمها فقط من اجملانبة الدقيقة لكل األعماؿ الٍب تبدك موضع شبهة ُب نظر الشرع 
أيضا كقبل كل شيء من الزىد ُب كل ٕبث إٔب جانب الورع كا٣بوؼ ، بل كاف يستلهمها "بالورع"كذلك ما يعرؼ 

ككاف تأثّب ا٢بسن البصرم على التصوؼ كبّبا جدا، كالطرؽ الصوفية ، من ا كاالمتثاؿ التاـ ألكامره كنواىيو

                                                 
 .15ص ،المرجع السابق٨بتار الطاىر فيبلٕب،  -1
 .134ص ،1986 ا١بزائر، ا٤بؤسسة الوطنية للكتاب، ،  ترٝبة ٧بمد الشريف بن دإب حسْب،الفكر االجتماعي عند ابن خلدون عبد الغِب مغريب، -2



66 

 

ن اإلسبلمية تعده مؤسسها األكؿ كجاء تبلميذه فساركا على طريقتو، ككصل أكلئك التبلميذ إٔب درجة معينة م
الوحدة فيما بينهم بظهور ا١بيل الثا٘ب دكف أف يظهركا بعادات دينية متميزة، كتكونت منهم ٝباعة من النساؾ 

الثامن ا٤بيبلدم، كتنتمي إٔب ىذه ا١بماعة شخصية / عاشوا معا ُب عبادات قرب البصرة ُب القرف الثا٘ب ا٥بجرم
( Louis Massignon)كصفها لويس ماسينيوف تعترب ٕبق رائدة ا٢بب اإل٥بي، كقد " أسطورية"تكاد تكوف 

، ك٠بع هبا الغرب األكركيب ُب العصور الوسطى ( على حد تعبّبه" )أكرب قديسة ُب تاريخ أكلياء أىل السنة"بأهنا 
تلك ( Joinville)الذم ألفو جوانفيل ( Life of Louis" )حياة القديس لويس"من خبلؿ كتاب 

 :الشخصية ىي
 (:م310/ىـ030)رابعة العدوية  -30.

ىذه الشخصية كانت أمة معتقة، ككانت قبل ذلك تعزؼ على النام، كظلت عازفة عن الزكاج كأمضت  
حياهتا الطويلة، إذ توفيت بعد أف جاكزت الثمانْب معلقة با٢بب اإل٥بي، كُب اعتقادنا أنو ال دخل لؤلسطورة ُب 

د أف قطعت مرحلة ىامة من سنْب الشباب، االنزكاء ألهنا كانت إنسانة، كذات كجود فعلي آثرت بع" رابعة"حياة 
على الناس، كالقياـ بنوع معْب من العبادة إٔب أف برزت صاحبة شخصية صوفية مؤثرة فأعجب هبا الكثّبكف من 
أتباع ا٤بذىب، كحفظ ٥با التاريخ تلك الشهرة الواسعة الٍب تقـو على كوهنا كاحدة من كبار ا٤بتصوفْب األكائل الذين 

 . ا بصمات دامغة على عآب التصوؼ كاعتربكا من ركاده كمؤسسيوتركو 
 :أبو يزيد طيفور البسطامي .3. 0
 ىذه شخصية أخرل من الشخصيات الٍب عرفت بالتصوؼ، كسارت على طريق الزىد كالتقشف ا٥بنديْب 

اإلسبلـ ٩با كاف لو  كلد طيفور البسطامي ٗبدينة بسطاـ من أعبلـ فارس فنسب إليها ككاف جده ٦بوسيا، ٍب اعتنق
أثره الكبّب على حفيده طيفور الذم ظل يتقلب بْب اجملوسية كاإلسبلـ منذ إدراكو كحٌب كفاتو الٍب كانت سنة 

كيعد البسطامي من كبار الصوفيْب ُب بغداد إباف القرف الثالث ا٥بجرم، كىو القرف الذم بدأ ، ـ874/ىػ266
على يد ا٢ببلج من متصوفة " االٙباد ككحدة األدياف"ى ٗبذىيب على نسق جديد، كانته" ا٢بب اإل٥بي"ٗبذىب 

ىذا القرف ، اختف الركاة ُب أيب يزيد كأحوالو فمنهم من رأل فيو العابد الزاىد كالصوُب ا٤بلتـز بأكامر الدين كحدكد 
٤با كاف  يعد متصوفة القرف الثا٘ب أقرب إٔب الزاىدين منهم إٔب ا٤بتصوفْب، 1الشرع كمنهم من رأل عكس ذلك

يغلب عليهم من طابع  الرضا كالتسليم كلكوف الصوفية قد توجهت إٔب ا٢بب اإل٥بي، حٌب بلغت ُب القرف الثالث 
شأنا بعيدا، كصار ٥بذا ا٢بب مفهـو جديد ٱبتلف عما كاف عليو من قبل، كتربز ىذه العناية عند ااسْب توُب 

                                                 
 .189ص ،1993، 1ط بّبكت، دار ا١بيل، ،نشأة الفلسفة الصوفية وتطورىاعرفاف عبد اجمليد فتاح،  -1
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يكوف برسالة ٙبدث فيها عن أصل حب العبد للرب  الذم كضع فصبل خاصا هبا، ىو أشبو ما ،(ق243)سنة 
كلكن منذ أكاسط القرف الثالث، بدأ الكبلـ عن فناء اب بابوب كبقائو فيو، كىو ا٤بوضوع الذم أكاله عناية 

كىذا الفناء عن ، أكؿ من تكلم عن الفناء كالبقاء ىو، ك (ق286)خاصة أبو السعيد ا٣براز الذم توُب سنة 
فأبو ، ث أف تطور عند الصوفية إٔب حالة أخرل كىي ا٢بالة الٍب يفقد فيها الصوُب كعيو فقدانا تاماا٢بواس ٓب يلب

حٌب انتهى بو " كحدة الوجود"يزيد طيفور البسطامي صاحب الشهرة الواسعة ُب عآب التصوؼ أعتنق مذىب 
حٌب باتت أقوالو أشر من الوثنيات  منها إال نفسو الٍب استبدت هبا األىواء كالنزاعات ا٢باؿ إٔب كثنية ال يبعد

ككانت مدرسة الكوفة تعاصر مدرسة البصرة، إذ كجدت ُب الكوفة أيضا حامية عربية، كعلى خبلؼ ، 1القدٲبة
مدرسة البصرة ٗبا كاف ٥با من نزاعات كاقعية كنقدية كانت مدرسة الكوفة ذات مزاج مثإب تقليدم، كقد انتقل 

إٔب بغداد حيث كانوا ٝباعة تضم تبلميذ كثّبكف كذلك ُب أكائل القرف الثالث صوفية ىذه ا٤بدرسة ُب ٝباعات 
ككاف ا٢بارث بن أسد ، التاسع ا٤بيبلدم كنشأت ُب ىذه الفَبة دكر للعبادة حوؿ تلك ا٤بدينة/ىجرم

 من أنو كاف شديد ااسبة لنفسو" ااسيب"من أشهر رجاؿ مدرسة بغداد ىذه كجاء لقبو ( ـ857/ق243)
ميز طريقتو باحَباـ كبّب للمنقوؿ كالبحث الدائب طلبا لكماؿ النفس، كما تتميز باالعتناء بالتعريفات الفلسفية كتت

الدقيقة ككاف األمر األساسي ُب نظره ىو تصحيح النية كمراعاة حقوؽ ا الواجبة على اإلنساف ُب أنواع األفعاؿ 
، كيبْب كيف أف إتباعهاالٍب ينبغي " قاعدة ا٢بياة"يصف " االرعاية ٢بقوؽ "الفردية أك االجتماعية كىو كتابو 

ىو ( كالتفكر فيو)كأكؿ ما ٯبب على العبد معرفتو  ٧باسبة النفس ترد الثغرات الٍب قد تعرض لئلنساف ُب عباداتو،
 ر الدنياأف يعلم أنو عبد مربوب  تعأب، كينبغي لو أف يكوف مستعدا دائما ٤بواجهة ا٤بوت، كيتعلم كيف ٰبتق

كيقاـك غواية الشيطاف، كيبتغي ُب عملو كجو ا تعأب كال يهدؼ من ذلك إٔب إرضاء إرادتو ىو، كأف يتوجو إٔب 
ا ُب كل أفعالو، كعليو أف ينتبو إٔب نتائج أعمالو إذا كانت ٛبس الغّب، كأف ٰبرص على حفظ نفسو من العجب 

ككاف ، لو كُب ا١بملة ينبغي على اإلنساف أف يتعلق با ليبل هناراكالكرب، كمن أف ٰبزف إذا أحس باحتقار الناس 
تأثّب ااسيب على الناس من حيث ٧باسبتهم ألنفسهم عميقا، كاستمر ىذا التأثّب طويبل على الرغم من ا٥بجـو 

 .الذم تعرض لو من جانب ا٤بتمسكْب بالنقل
 (:م400/ه043ت )شخصية الجنيد .0 3.

لذم كاف فقيها على مذىب سفياف الثورم كىو أكؿ من تكلم عن علم التوحيد ُب أما شخصية ا١بنيد ا 
ه العلماء كيعترب صوفيا من علماء الدين الذين توقركا على القرآف كا٢بديث كيعرؼ أتباعو با١بنيدية كأعدٌ  بغداد

                                                 
 .306ص ،1993، 4، الشركةالعا٤بية للكتاب، لبناف، طالصوفية في نظر االسالم ٠بيح عاطف الزين، -1
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األشاعرة على  كما أشاد بو متكلم شيخ مذىب التصوؼ، كالذم كاف أستاذ للحبلج كقد تأثر بآراء ااسيب،
اعتبار أنو كاف خليفة اإلصبلح الذم نادكا بو، كىكذا أصبحت بغداد شيئا فشيئا مركزا للكثّب من ا٤بتمسكْب 
بطريقة السلف كاألدباء الذين تعاطفوا مع الصوفية كقد كضعت ُب اجتماعات ىؤالء أكؿ ٦بموعة من ا٢بكايات 

كاف ا٢ببلج أحد تبلميذة ا١بنيد، كىو من أصل فارسي كقد ا٤بتنوعة كالنصوص الٍب تدكر حوؿ فضائل الصوفية ك 
 .أنكرتو مدرسة بغداد بسبب غلوه ُب آرائو

 ":المعروف بالحالج"شخصية أبو الغيث الحسين بن المنصور  .30.
كقد بدأت عنده الصوفية منذ كاف ُب السادسة عشرة من عمره، عندما اتصل بسهل بن عبد ا التسَبم  

كراح يتتلمذ على يديو، كيأخذ عنو شدة ٦باىداتو كٞبلو على نفسو، كقد بقي على ذلك مدة  الصوُب ا٤بشهور،
، كصوفية ا٢ببلج تكمن ُب خصوصية رؤيتو للوجود الذم اعترب كل شيء فيو 1سنتْب لبس أثناءىا خرقتو الصوفية

ك كاضحا ُب تعريفو متصل بغّبه كوحدة كاحدة جامعة مهما تباينت األشياء كاألكصاؼ كا٤بظاىر، كيبدك ذل
، كلذا كانت صوفية ا٢ببلج السلوكية "كجدا٘ب الذات، ال يقبلو أحد كال يقبل أحدا"ا٣باص للصوُب على أنو 

كالنظرية تبحر ُب الفناء ا٤بطلق من أجل سلطاف ا٢بق، كتبحث ُب دكائر ال منتهية، كانتشرت دعوة ا٢ببلج ُب 
ُب الكثّب من البلداف اإلسبلمية، كاجتمع حو٥با كحوؿ حامل التصوؼ بْب أىإب بغداد كببلد فارس كانتشرت 

كذلك أفكار ا٢ببلج عن الرسالة من أهنا البد أف تنطبق ُب رأيو على كل ،  2لوائها ا٢ببلج الكثّب من عامة الناس
 إنساف باإلضافة إٔب الكرامات الٍب يظهرىا كربطتو ُب نظر تبلمذتو باألنبياء،كل ىذه اآلراء جعلت األكساط

 (ق319)الصوفية كالفقهية كالسياسية تدينو فسجن كحوكم كقطعت رأسو ُب الرابع كالعشرين من ذم القعدة عاـ 
٦بلدين كبّبين ( Massignon)كقد خصص لويس ماسينيوف  (ـ923)ا٤بوافق للسابع كالعشرين من مارس 

من مبلمح ا٤بذىب الصوُب ك ( ـ21)٢بياة ا٢ببلج ٮبا من أحسن ما كتب عن التصوؼ ا٤بقارف ُب ىذا القرف 
( ـ859/ق245)القوؿ بنظرية ا٤بنازؿ أك ا٤بقامات كاألحواؿ، كقد تكلم ُب ىذه النظرية بإٝباؿ ذك النوف ا٤بصرم 

التاسع ا٤بيبلدم كرٗبا يكوف قد تأثر ُب ذلك /أحد الزىاد لينسب إٔب أٟبيم بصعيد مصر، ُب القرف الثالث ا٥بجرم
كالتصوؼ ٯبمع بْب الزىد كالتصوؼ ُب آف كاحد، كىو يتطلب ، الرىباف الشرقيْب بركحانية الزىاد كا٤بتصوفة من

تصفية النفس الٍب هتيؤىا لبلٙباد مع ا٢بقيقة اإل٥بية، كمن يسلك ىذا الطريق ٲبر ُب ثبلثة مقامات أساسية، مقاـ 
كيتم سلوؾ طريق  ،شرؽالطالب، كمقاـ السالك كمقاـ ا٤بريد ، كىنا ٪بد األقساـ الكربل للزىد ا٤بسيحي ُب ال

                                                 
 .403ص ،بقالمرجع السا ٠بيح عاطف الزين، -1
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التصوؼ خطوة فخطوة فا٤بتصوؼ ال يَبقى إٔب مقاـ أعلى من مقامو إال بعد أف يكوف قد مر با٤بقامات السابقة 
عليو، كقد ذكر أبو نصر السراج، بعض من ىذه ا٤بقامات، كىي التوبة كيضعها معظم ا٤بؤلفْب ُب التصوؼ ُب 

على ما لدل ا٤بؤمن العادم ( عند الصوُب)ٍب الورع كىو ينبغي أف يزيد  رأس القائمة على اعتبار أهنا ا٤بقاـ األكؿ،
 .1من ىذه الصفة، ٍب الزىد التاـ ُب خّبات ىذه الدنيا حٌب ُب ا٢ببلؿ ا٤بوجود منها

 (:م0000-م0103/ه010-ه001)شخصية أبي حامد الغزالي .31.
عاش فيو، كا٢بالة اجملتمعية الٍب كانت  البد قبل الكبلـ عن أيب حامد الغزإب، معرفة مبلمح العصر الذم 

سائدة إباف تلك ا٢بقبة التارٱبية، بدأت تلك ا٢بقبة مع هناية القرف الرابع كبداية القرف ا٣بامس ا٥بجريْب، عندما  
كانت قد دخلت ٦بموعات من القبائل الَبكية كاستقرت ُب إقليم ما كراء النهر، بعد أف دخلت ُب اإلسبلـ 

كبعض مبلمح العصر السلجوقي الذم ، لتنتقل فيما بعد إٔب خراساف" السبلجقة"ل باسم كعرفت تلك القبائ
عاش الغزإب شطرا منو كزيادة للتوضيح نشّب ىنا، إٔب أنو ُب ذلك العصر كاف االختبلط ُب اآلراء، كالتداخل ُب 

ُب الدين، كالثقافة األعجمية تسود الثقافات أمرا كاضحا جليا، فالفلسفة اليونانية يستدؿ هبا ُب العقائد كٰبتج هبا 
بأفكارىا كمراميها ُب اآلداب كالتعليم كا٣ببلفات الفقهية، بعد التفسّبات الصوفية كالتدكينات الفارسية، كأساطّب 
اليهود كالنصارل تزاحم أخبار األكلياء ككرامات الصوفيْب، كمن ىذا الَبكيج كاالختبلط تألفت تلك العقلية 

الغزإب إٔب تلك الثقافات ا٤بتباينة ٝبيعا، فكاف لذلك تأثّبه ا٤بلحوظ ُب توجيو أفكاره ك٦بهداتو  ا٤بتحللة كقد تعرؼ
كلذلك نراه يبحث عن ا٢بق خارج ذلك ايط الذم راج فيو ما راج من الفلسفات كالنزاعات كالضبلالت، فيقرر 

 "ي الباطنية كالصوفية كالفبلسفة كا٤بتكلمةإف ا٢بق ال يعدك كاحدا من أربع فرؽ ى( "ا٤بنقذ من الضبلؿ)ُب كتابو 
كالغزإب يرل بأف الصوفية إ٭با يسلكوف طريق ا تعأب ، إف ذلك ا٢بق موجود ُب الصوفية دكف سائر الفرؽ األخرل

فجميع حركاهتم كسكناهتم ُب  ،فسّبىم أحسن السّب، كطريقتهم أصوب الطرؽ كأخبلقهم أزكى األخبلؽ"خاصة 
 2"كليس  كراء نور النبوة على كجو األرض نور يستضاء بو قتبسة من نور مشكاة النبوة،ظاىرىم كباطنهم م

الذم استطاع أف يقـو باإلصبلح بْب الفقهاء كا٤بتصوفة ( ـ6666-ـ6158)كالفضل يرجع إٔب أيب حامد 
جعل ابن تيمية  كىذا ما" إحياء علـو الدين"كاستطاع ا١بمع بْب التصوؼ كالفقو، كىذا ما ٪بده كاضحا ُب كتابو 

 .3ـ يلقبو با٤بتصوؼ كا٤بتفلسف64أحد فقهاء القرف 
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3 -  Abdelghani Megherbi , le monde muslman de la naissance à la renaissance,édition du 
parti,Alger,1977,p69. 



71 

 

 

 
 (:م0001-م0000/ه103-ه011)شخصية محي الدين ابن عربي .32 .

ىو ٧بمد بن علي ٧بمد بن أٞبد بن عبد ا ا٢باٛبي، من مواليد مرسية ُب األندلس ُب أكاخر شهر رمضاف  
ٱبو من األندلس، الذم خصهم بالذكر، أبو ٧بمد عبد ا٢بق ، درس ا٢بديث كالفقو كأخذ عن مشا(ق561)سنة 

، حيث تعرؼ على علماء كثّبين كمتصوفْب عديدين،كما سافر إٔب ( اإلماـ)كعبد الرٞباف بن عبد ا اإلشبيلي 
ٍب إٔب مرسية، كقد برز ابن ( ق595)، كعاد بعدىا إٔب غرناطة سنة (ق591 )ا٤بغرب حيث دخل إٔب فاس سنة

 فَبة  الٍب كاف ا٤بتصوؼ فيها قد استعاد مكانتو على يد أيب حامد الغزإب بعد النكسة الٍب حلت بأىلوعريب ُب ال
كىكذا فما كاد أبو حامد الغزإب ٱبلي ىذه الدنيا حٌب قيض للتصوؼ عآب صوُب آخر، ٓب يتمش  على منواؿ 

األفكار، ما أدىش أىل صوفية زمانو السابقْب من األقطاب  كا٤بشايخ فحسب، بل ابتدع من اآلراء كابتكر من 
أنفسهم، كجعلهم بو ينشغلوف، كبتعاليمو يقتدركف ىذا العآب الصوُب كاف ٧بي الدين بن عريب ذاتو الذم ما زالت  
، كما زاؿ الصوفية ٯبلونو، كيضعونو ُب أرفع مقامات شيوخهم كعلمائهم  كتب الصوفية ٙبفظ آثاره حٌب اليـو

   ، كا٢بقيقة ٓب تكن رؤيا بل كانت ٦برد تعبّب عن حالة نفسية كاف يعيشها"غريبة"حيث كانت البن عريب رؤل 
إف الرؤية الٍب رآىا ابن عريب فيها ما يقنع من يدعي أف ا٤بتصوفة ٗبقدكره أف يتخلص من عآب ا٢بس ىذه الرؤية 

لو ُب العوآب بصورة ا٣بضوع  الٍب غمرتو ُب تيار الشهوات من حيث ال يريد، تدؿ على أف غرائزه ا٤بفهومة ا٤بصورة
كيتبْب أف ابن عريب كاف لو مطامع كبّبة لبلرتقاء ُب سلم اجملد كقد اكتشف أف أمنياتو تلك ال ٲبكن  ،1"ا٤بؤنث

كخواص  -كعلـو األسرار-العلـو العلوية"بلوغها إال ُب عآب التصوؼ، فاندفع حٌب كانت لو على حد زعمو 
الصوفية كالٍب سيطرت على ٝبيع ٕبوثو ٗبا فيها ٕبوث الفقو كال يفوتنا أف نذكر  كبات أسّب ىذه النزعة، "الكواكب

عامبل كاف لو أكثر تأثّبا ُب تطور التصوؼ أال كىو ا٣ببلؼ الشديد كالعداء ا٤بستفحل بْب الفقهاء كا٤بتصوفة 
ء ُب الشعائر الظاىرة نتيجة تدخل السياسة ُب الدين، كمن عوامل ىذا الصراع الذم استمر مدل قركف غلو الفقها

كغلو الصوفية ُب اآلماؿ الباطنية، كاختيار الصوفية كل حْب نوعا من القوؿ يضايق الفقهاء كاخَباع، أبو يزيد 
البسماطي الفناء ُب ا، كرابعة العدكية حب ا كذك النوف ا٤بصرم ا٤بقامات كاألحواؿ، ٩با كاف غريبا على 

أضف  وؿ، ٪بد ابن عريب كابن سبعْب كالعفيف التلمسا٘ب يقولوف بوحدة الوجود،الفقهاء، ككاف ا٢ببلج يقوؿ با٢بل
لذلك أف بعض الصوفية ٓب يلتزموا بالشعائر الدينية على الوجو األكمل بل قالوا، إف بلوغ درجة الوالية ٙبرر من 
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 كبلغ الغاية ُب ا٤بظاىر التطرؼ كما كاف عليو سلف الصوفية، إٔب جانب ذلك ادعاء الصوفية أف من يتصل با
الفناء خضع لو الكوف كقوانينو، كجرت على يديو كرامات مقابل ما كاف لؤلنبياء من معجزات، زد على ذلك 
تسامح الصوفية ٫بو باقي األدياف حيث يركف أف النصارل كاليهود كاجملوس، كعبدة األصناـ إ٭با يعبدكف ا مهما 

 .1إٔب غاية كاحدة كىي حب اا٘بهوا ككل األدياف ليست إال طرفا يوصل 
 :ظهور التصوف في المغرب العربي.0
نشوئو با٤بشرؽ العريب ٍب  انتقالو إٔب ا٤بغرب العريب ذلك أنو كذلك بعد التصوؼ ُب ا٤بغرب مسارا آخر  اٚبذ  

٢بدكد ارتبط أكال بظهور الرباطات، كىي ا٤بواقع ا٤بخصصة ٢براسة الببلد ضد أم عدكاف، كغالبا ما تكوف ُب ا
كالسواحل، كيطلق على األشخاص الذين يبلزموف الرباط اسم ا٤برابطة أك ا٤برابطْب، كيكونوف عادة من ا٤بتطوعْب 
للجهاد ُب سبيل ا دكف أف يكوف ٥بم أجر مقابل مرابطتهم، أحيانا يبلزموف الرباط مع عائبلهتم فكما أف الرباط 

ـ مفاجئ، فإنو ُب نفس الوقت يعترب ا٤بكاف ا٤بناسب ليتفرغ يهدؼ إٔب مبلزمة الثغور على ا٢بدكد ضد أم ىجو 
ظهرت ىذه الرباطات ُب ا٤بغرب األقصى، قبل أف تنشر ُب سائر أ٫باء  ،ا٤برابط فيو للعبادة كا٣بلوة كالطاعة كالذكر
 ـ كىم من قبائل صنهاجية الرببرية، كيعد يوسف بن تاشفْب6162ا٤بغرب العريب، عند قياـ دكلة ا٤برابطْب 

      ا٤بؤسس الفعلي ٥بذه الدكلة كجعلوا مدينة مراكش عاصمة ٥بم، كىم أكؿ من اٚبذ الرباطات ُب ا٤بغرب العريب
با٤بغرب " الزكايا"كجعلوا أمكنة للممارسة الركحية كا٢بربية، ٍب تعددت الرباطات ُب ا٤بغرب العريب كقد ظهرت 

كيعيش كسط تبلميذه كمريدية كمع " الوٕب"كالٍب يعتزؿ فيها  حوإب القرف الثالث عشر ميبلدم يأٌب مرادفا للرابطة،
ذلك فإف الزاكية أك الرابطة ليس ُب ٝبيع األحواؿ ىي الرباط كىو منشأة ٚبدـ غرضا آخر كاف لو ُب بادئ األمر 

كقد لعبت ىذه الرباطات دكرا ُب نشر اإلسبلـ كنشر التصوؼ كقد أخذ ا٤برابطوف التصوؼ من ، طابع حريب
 ـ ا١بنيد عن طريق أحد تبلمذتو ا٤بغاربة، كهبذا يكوف التصوؼ ُب ا٤بغرب العريب قد قدـ من ا٤بشرؽ العريباإلما

كقد استمر لفظ ا٤برابط حٌب بعد زكاؿ دكلة ا٤برابطْب، كأصبح اللفظ يعِب بو الرجل ا٤بتصوؼ أك الوٕب، ألف 
للعبادة كصارت تلك الثكنات العسكرية سابقا الرباطات الٍب كانت أماكن حربية قد ٙبولت إٔب مأكل للمتصوفْب 

ـ ٛبثل منعرجا حا٠با للتصوؼ 63إٔب بداية القرف  62رغم أف ا٤برحلة الٍب ٛبتد من القرف ،ك أشبو بالزكايا ال غّب
سواء ُب ا٤بشرؽ العريب أك ا٤بغرب العريب، فإف التصوؼ ُب ا٤بغرب العريب يتمتع ٖبصوصيات حٌب كلو أف أصولو 

شرؽ فلم يظهر التصوؼ ُب البداية كحركة دينية منظمة، كٓب تكن ىناؾ طرقا صوفية كما ىو ا٢باؿ ُب تعود إٔب ا٤ب
إال أنو يتأكد كا٘باه كتيار ُب ا٤بغرب العريب مع الوٕب سيدم بومدين شعيب بن ا٢بسْب، فقد أخذ أبو  ا٤بشرؽ
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م، كالدقاؽ ٍب ُب ا٤بشرؽ مع تبلميذ ، كعلى بن ىزريه1مدين التصوؼ ُب ا٤بغرب األقصى من أيب يعزة ا٥بزمّبم
ا١بنيد كالغزإب حيث التقى مع سيدم عبد القادر ا١بيبل٘ب ُب مكة، كبذلك استفاد من نوعْب من  التصوؼ 
أحدٮبا مغريب عامي كآخر ٬ببوم من ا٤بشرؽ ىذا التكوين ا٤بزدكج ٠بح لو بوضع تصوؼ يكوف ُب متناكؿ كل 

تقر ُب ٔباية كاف لو مريدكف كأتباع كثّبكف، كمن أبرز الذين تتلمذكا على يديو سكاف ا٤بناطق ا٤بغاربية، كحينما اس
كمن ىنا بدأ التصوؼ ينتظم ُب ا٤بغرب العريب كأخذ األكلياء ، نذكر منهم على األخص أبن مشيش كالشاذٕب

الزكايا  ، كأخذت2كمريدكىم يألفوف ٝباعات صوفية، توسعت ُب كل ا٤بغرب العريب كامتدت إٔب مصر كاألندلس
لتصبح الزكايا ٥با مكانة سياسية ُب البوادم ، تتعدد كتنتشر سواء من طرؼ الشيخ نفسو أك من طرؼ أتباعو

ا٤بغربية حيث أف الزكايا كاألكلياء يقوموف بدكر ا٢بكاـ بْب القبائل كالعشائر، فهم يقوموف على نقط ا٢بدكد الٍب ٥با 
ككانت ا٤برحلة التالية ، 3ئفهم كىي تعيْب ا٢بدكد كضماف استقرارىاأٮبيتها كيشّب ذلك إٔب كظيفة أساسية من كظا

ىي تكوين ا٤بدارس الصوفية الٍب تتكوف من حلقات من ا٤ببتدئْب، كحْب ٙبقق ىذا التوافق كاف التصوؼ ال زاؿ 
 ىو الطريقة الٍب تعلمتها القلة فقط كٓب يكن لدل العلماء السنيْب أم إدراؾ ٤با كاف ٰبدث حْب كضعت بْب

الٍب كفرت أماكن راحة مؤقتة  تالناس ُب شكل حركة شعبية كمن القرف ا٢بادم عشر عملت الزكايا، كا٣بنقاكا
للصوفية ا٤بتجولْب على نشر حياة التعبد ا١بديدة خبلؿ الريف بدكر حاسم ُب نشر اإلسبلـ ُب ا٤بناطق ا٢بدكدية 

 من ا٣بنقاكات غنية كازدىرت ا٤ببا٘ب، كيكتب ابن كُب القرف الثا٘ب عشر أصبحت الكثّب، من آسيا كمشاؿ إفريقيا
إف الرباطات : "..ُب عصر صبلح الدين، من دمشق فيقوؿ( ـ 6685 – 6683)جبّب الذم سافر ُب الفَبة 

الصوفية كالٍب تعرؼ باسم ا٣بنقاكات، كانت عديدة كىي قصور مزخرفة تتدفق خبل٥با جداكؿ ا٤بياه، كتعطي صورة 
فكانت الزكايا بالنسبة لسكاف ا٤بغرب على غاية كبّبة من األٮبية ٤با  ، 4..."رغب ا٤برء ُب ذلك سارة ٩بتعة قدر ما ي

كانت تقـو بو من أدكار دينية، من تعليم القرآف الكرٙب كاللغة العربية كالَببية الركحية كاألخبلقية، أيضا كجود 
لى الناس ُب حارة أك قرية أك زاكية مصا٢بة كأعظم طريق إٔب دفع الببلء النازؿ ع"اجتماعي بدليل قوؿ الشعرا٘ب

كما لبث أف تطورت إٔب تصوؼ فلسفي نتيجة مؤثرات كعوامل ، 5"بعضهم البعض حٌب ال يبقى بينهم شحناء
، ُب العهد ا٢بمادم، كأبو (ىػ563)، ابن النحوم ا٤بتوُب سنة "التصوؼ السِب"عديدة، ككاف ركاد اال٘باه األكؿ
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كغّبىم ُب العهد  (ىػ666)سنة  ، كأبو زكريا الزكاكم ا٤بتوُب (ـ6697/ىػ 594)سنة  مدين شعيب ا٤بتوُب
ا٤بوحدم، كالذين ساٮبوا ُب تغذية التيار الصوُب أٞبد بن عبد الرٞباف النقاكسي كعبد الرٞباف الثعاليب الذم كاف 

ُب حركة التصوؼ  تلميذ للنقاكسي، الذم اتصف بالزىد كالتصوؼ، كقد ساىم إبراىيم النازم أستاذ السنوسي
كحٌب ٧بمد الفراكسِب، عيسى البسكرم، بركات القسنطيِب كلها شخصيات عرفت ُب  1بلسانو كقلمو كزاكيتو

الشرؽ ا١بزائرم، حيث أف ا١بزائر عرفت التصوؼ من زمن بعيد، كلكن العلماء أنكركا عليهم كٓب يكن يومئذ شأف 
فظهرت من الصوفية رجاؿ ارتفع ( كنصرت الفلسفة)ارؼ فنشرت ا٤بع ،للصوفية إٔب أف جاءت الدكلة ا٤بؤمنية

صيتهم ُب اآلفاؽ، كلكن لقوة الدكلة ٓب يتمكنوا من السيطرة على العامة حٌب سقطت الدكلة ا٤بؤمنية، كخلفتها 
دكلة تنازع أمراؤىا أمرىم بينهم فضعف سلطاهنم، كعلت كلمة الصوفية فمثلوا أدكارىم مع العامة ككاف ذلك مبتدأ 

 .2اط ا١بزائر ُب ا٤بغرب دينيا كسياسياا٫بط
إف الطوائف ا٤بتماسكة ذات الطبيعة ا٤بختلفة ٛباما أصبحت عديدة، رغم أهنا ال تزاؿ ٙبتفظ بشخصيتها  

عوف طريقهم ا٣باصة حٌب رغم ارتباطهم بالرجاؿ اجملربْب، كالبحث عن ىدايتهم كالذين ضكالتجمعات ألفراد ي
داية أك ىؤالء ا٤برشدين، كأفراد ىذه األماكن كانوا غّب دائمْب كمهاجرين كقد نسبوا أنفسهم إٔب مثل ىذه ا٥ب

لكن تكوين التجمعات ا٤بغلقة ، استخدموا ا٢بد األدٗب، إذ أف قواعد الصحبة الصوفية كانت كأصبحت إلزاما دينيا
٥با شارة اال٪بذاب  أك التوافق الركحي،" السماع"كالصوفية خارج التنظيم ا٤بعتاد لئلسبلـ مع تنظيم الطقوس 

بينما ، الصوُب ىو الذم كاف بصورة أكثر احتماال يثّب رد فعل الرأم التقليدم ُب الدين أكثر من األفكار ا٤بشبوىة
ا٢باجة إٔب ىيئات هتتم بالرغبات الدينية ٖببلؼ الشعائر ا٤بقدسة كاددة بالشريعة، كىيئات الصوفية ُب ا٣بانقات 

باالحَباـ من  ٙبظىلدين كصبلح الدين خيامهم كخلفائهم قد جعلت ا٥بيئات الصوفية مع التشجيع الر٠بي لنور ا
طرؼ األفراد لكن رغم ىذا الَبحيب هبذه الطريقة فإف التيار التقليدم أك السلفي أك الصوُب قد اتبعا ليس فقط 

يعود إال أنو  ،3نفاكاتكا٣بطرقا أخرل، كلكنها طرقا ٨بتلفة كيتضح عن طريق التطوير العلمي ا٤بوازم للمدارس 
ظهور التصوؼ إٔب عدة مؤثرات منها االتصاؿ با٤بشرؽ عن طريق ا٢بج كتتلمذ ىؤالء الركاد على مشايخ التصوؼ 

على مذاىبهم كا٘باىهم كفلسفاهتم ُب ىذا ا٤بيداف كالتزكد بالكتب كا٤بؤلفات ا٤بهمة ُب ىذا  كاإلطبلعُب ا٤بشرؽ 
كما تأثركا با٤بذىب الشيعي الذم ...ب للمكي كإحياء علـو الدين للغزإب الشأف كرسالة القشّبم، كقوت القلو 

تسرب إٔب ا٤بغرب األكسط كبفكرة ا٤بهدم الٍب بنيت عليها الدعول الفاطمية ُب ا٤بغرب ككذلك الدعوة 
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طور التصوؼ ا٤بوحديةكما أف األكضاع ا٤بتدىورة سواء ُب ا٤بشرؽ أك ا٤بغرب تعترب من العوامل ا٥بامة الٍب أثرت ُب ت
ُب ا٤بشرؽ أك ا٤بغرب تعترب من العوامل ا٥بامة الٍب أثرت ُب تطور التصوؼ ُب ا٤بشرؽ كا٤بغرب معا، حيث ٪بد أف 

بدأت تسود فيو الفوضى كاالضطرابات ( ا٤بيبلدم)ا٤بغرب األكسط منذ الربع األخّب من القرف الثالث عشر 
دىور ا٢بالة االقتصادية، ٍب تبلىا تفكك الوحدة ا٤بغربية كانقساـ كالثورات ٩با أدل إٔب انعداـ األمن كاالستقرار كت

ا٤بغرب العريب إٔب ثبلث دكيبلت ظلت تتناحر فيما بينها إٔب مطلع القرف السادس عشر ميبلدم كيعود انتشار 
لطة ا٤بركزية التصوؼ السِب ُب بداية العهد ا٤بوحدم إٔب األمن كاالستقرار اللذين ٙبققا ُب ظل الوحدة ا٤بغربية كالس

ٙبت حكم ا٤بوحدين، كقد حفل ا٤بغرب األكسط ُب ىذه الفَبة بشخصيات صوفية ٬بص منها بالذكر أبو مدين 
شعيب الذم يعد أكؿ من أدخل تعاليم الصوفية ا٤بنتشرة ُب ا١بزائر كقد نزح أبو مدين من األندلس إٔب فاس ٍب 

يم صوفية ٍب عاد بعدىا كاستقر با٤بغرب األكسط، كاختار تلمساف الٍب ا٘بو منها إٔب ا٢بج حيث تزكد ىناؾ بتعال
: ٠بعت سيدم أبا مدين يقوؿ"كقاؿ عنو عبد الرٞباف ا٤بغريب ، ٔباية مقرا لو فكانت لو شهرة كاسعة كمكانة رفيعة

يا شعيب ماذا عن ٲبينك؟ فقلت يا رب عطاؤؾ، قاؿ عن مشالك، قلت : أكقفِب ريب عز كجل بْب يديو كقاؿ ٕب
، كىذا "يا شعيب لقد ضاعفت لك ىذا كغفرت لك ىذا فطوىب ٤بن رآؾ أك رأل من رآؾ: قضاؤؾ، فقاؿيا رب 

الصوفية  توبعد عودتو من ا٢بج كاتصالو بالشيخ عبد القادر ا١بيبل٘ب، كتتلمذ عليو ُب بغداد حيث أعاد إليو خرق
لبدع الٍب ازدادت انتشارا كتوسعا بعده كيبدك أف تصوؼ أبا مدين كغّبه ُب ىذه الفَبة يشبو كثّب من ا٣برافات كا
ساعدت على نشر فكرة األكلياء ُب  فكاف من الراجح أف ىذه الشخصيات الصوفية، كمنهم أبو مدين شعيب

ا٤بغرب األكسط كخلقت ا١بمود كتسببت ُب ا٫بطاط ا٢بضارة اإلسبلمية كالتخلف الفكرم لدل طبقات الشعب 
كلياء كُب كراماهتم، فازدادت سلطتهم الركحية كاتسع نفوذىم ككثر عددىم ُب العريب كبالتإب ساد االعتقاد ُب األ

 .1ا٤بغرب األكسط
طراح الدنيا إك٩با مر معنا ٬بلص إٔب القوؿ بأف التصوؼ ُب البداية كاف فرديا كيعِب االعتكاؼ على العبادة ك   

أصبح ٝباعيا كخاصة منذ نشأة الطرؽ ٗبا فيها من ماؿ كلذة كجاه، كاالنقطاع إٔب ا عز كجل، كٗبركر الزمن 
الصوفية، كقد بدأ بسيطا ٍب تطور ليصبح فلسفة كا٘باىا معينا ُب العبادة كالسلوؾ كنتيجة لتأثره ٗبختلف العوامل 

كاف التصوؼ حاال فصار ماال، ككاف احتسابا فتحوؿ إٔب : انقلب إٔب دركشة ٍب زاد ُب اال٫بطاط حٌب قيل عنو
 .أمسى تكلفا، ككاف ٚبلقا فأضحى ٛبلقااكتساب، ككاف تعففا ف
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 رق الصوفيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالط :الثاني المبحث
 :عوامل نشأة الطرق الصوفية.0
إذا كاف التصوؼ اإلسبلمي الذم نشأ منذ القرف الثا٘ب ا٥بجرم ُب بدئو مقصورا على ا٢بياة الزىدية القائمة  

، تطور ليصبح منهجيا دينيا ٧بددا، كا٘باىا نفسيا كعقليا معينا، كظل كذلك إٔب بداية على االعتزاؿ كالتأمل فقط
القرف الثا٘ب عشر ميبلدم حيث  ظهر نظاـ  الطريقة عند ىؤالء ا٤بتصوفْب ا٤بسلمْب، فكاف ىناؾ الشيخ كا٤بريد أك 

قد ظهر اىتماـ ا٤بتصوفة ك ، السالك، كنشأت بعض ا٢بلقات من كبار الصوفية إما ُب حياهتم أك بعد ٩باهتم
كىذه  بالسبلسل كخاصة بعد أف ضعف التصوؼ كاحتاج األمر إٔب سند ٯبلب احَباـ ا٤بريدين كإعجاب الناس

السبلسل الكثّبة كالٍب أكردىا ا٤بتصوفة تنتظم ُب سندىا ا٤بتصوفْب ا٤بعركفْب من أكؿ التصوؼ إٔب كقت تنظيم 
كرامات األكلياء نتائج : " ُب البستاف عن أيب مدين شعيب قولوالطرؽ الصوفية، كمن ذلك ما يورده ابن مرٙب

كطريقتنا ىذه أخذناىا عن أيب يعزل يسنده عن ا١بنيد عن سرم ( صلى ا عليو كسلم)معجزات سيدنا ٧بمد 
عن   (صلى ا عليو كسلم)السقطي عن حبيب العجمي عن ا٢بسن البصرم عن علي رضي ا عنو عن النيب  

ككذلك ما أكرده الشيخ مصطفى باشا تارزم القسنطيِب  ، و السبلـ عن رب العا٤بْب جل جبللوجربيل علي
كقد ٛبيزت ىذه ، 1الكرغلي عن الطريقة الرٞبانية كسندىا حيث يذكر ما يربو عن ٟبسة كثبلثْب شيخا صوفيا

ُب الوصوؿ إٔب الفناء  ت طابعا خاصا كأسلوبا معينا ك٧بددابنالطرؽ الصوفية عن التصوؼ القدٙب، حيث أهنا ت
   كالشهود، كىي ُب ذلك ٚبتلف عن طابع كأسلوب غّبىا كإذا كاف بعض ىذه الطرؽ قد أسس قبل الغزك ا٤بغوٕب

فإهنا تعددت كانتشرت كتشبعت منذ القرف الرابع عشر ميبلدم، كُب أ٫باء العآب ( ـ 6258ىػ 656) 
حيث كاف التصوؼ ُب  القادر ا١بيبل٘ب ُب بغداد، اإلسبلمي، ككاف أكؿ من نادل هبا كأسسها آؿ شيخ عبد

أساسو صوفية تأملية كعاطفية، كىو كتنمية منظمة للخربة أك التجربة الدينية، فهو ليس نظاما فلسفيا رغم أنو طور 
كىي طريقة التطهّب كىذه الناحية العلمية كقد انتشرت التعاليم كا٤بمارسة ُب " الطريقة"مثل ىذا النظاـ، كلكن 

اء العآب اإلسبلمي خبلؿ ٭بو طرؽ خاصة كالٍب نشرت بْب الناس كسط التعاليم الدينية، ككحركة دينية فقد أ٫ب
ىو النظاـ كالعبلقة بْب الشيخ كا٤بريد كقد كاف طبيعيا  ،إف تأسيس الطرؽ الصوفية أك الفرؽ، تعرضت لنواح كثّبة

الطريق الصوُب، كيقوؿ شيوخ الطريقة إف كل " ماتمقا"إٔب أف تقلب لسلطة كإرشاد أكلئك الذين انتهجوا مراحل 
كلكن ىذا يكوف كائنا كساكنا كال  -عز كجل –إنساف قد كرث بداخلو إمكانية ٙبرره من النفس كاالتصاؿ با 

كاف الشيوخ األكائل  خاصة منحها ا ٤بن يشاء بدكف إرشاد من مرشد، إشراقاتٲبكن إطبلقو إال عن طريق 
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 تجربة أك ا٤بمارسة عنهم بوضع النظريات النيوصوفية، كلقد استهدفوا اإلرشاد بدال من التعليمأكثر اىتماما بال
 .1موجهْب ا٤بريد إٔب طرؽ التأمل كهبا يكتسب بنفسو استبصار ا٢بقيقة الركحية كيكوف ٧بصنا ضد أخطار األكىاـ

امي أك العراقي أك ا٣بوراسا٘ب، كلكن لقد ظهر ا٘باىاف متقاببلف ٩بيزاف ٮبا، اال٘باه ا١بنيدم كاال٘باه البسط 
ٯبب أف يؤخذا ٔبدية شديدة أك يسمياف مدارس فكرية كذلك باسم كبل من أيب القاسم ا١بنيد كأيب يزيد 
البسطامي، اللذين أحاطا بالتخيبلت أك التصورات أكثر من أم من معاصريهم، كقد اعترب ىذاف على أهنما 

القائم على التوكل كالطريق القائم على السبلمة بْب الغيبة كالصحو بْب ٯبسداف التقاببلت بْب الطريق الصوُب 
األمْب كبْب ا٤بشتبو، بْب اإلشراؼ كااللتزاـ بْب ا٣بلوة كالصحبة، بْب التأليو الشامل كالوجدانية، بْب ا٥بداية ُب ظل 

امية كا١بنيدية عن اآلداب رغم االختبلفات بْب تعاليم البسط -مرشد من أىل الدنيا كا٥بداية ُب ظل شيخ ركحي  
فإف ا١بنيد قد اعترب شيخ الطريقة، كىو ا١بد ا٤بشَبؾ ٤بعظم ٝباعات الصوفية البلحقْب، كحٌب رغم أف   -الصوفية

كثّبا من الفرؽ تابعت تعاليمها ابتداعيا كىراقطية، فإف إدخالو ُب أصوؿ ىذه ا١بماعات كاف ضما، فاالستقامة 
كانت ىذه ا١بماعات مفككة متقلبة ،  ح ٲبكن أف يدعم العديد من ا٥برطقاتكمراعاة ا١بذكر لئلسناد الصحي

للغاية، كقد سافر أعضاؤىا على نطاؽ  كاسع ٕبثا عن الشيوخ ككاف بعضهم يكتسب بطريقة كالبعض اآلخر 
ثّب استعاف بالصدقات، كلكن كجدت األكقاؼ الٍب عملت كمراكز ٥بؤالء ا٤بتجولْب، كُب ا٤بناطق العربية أ٢بق الك

من ىذه األكقاؼ ٗبواقع ا٢بدكد أك الفنادؽ ا٤بسماة أربطة، أما ُب خرساف فكانت مرتبطة باالسَباحات أك 
كل  ىذه ( ا٣بلوة أك الزاكية)بينما كاف اآلخركف القائموف بالرياضة الركحية  -ٝبع خانقاة –ا٣بنقاكات 

 .2ا٤بصطلحات جاءت لتعِب مقرا أك مكانا للموجو أك ا٤برشد الركحي
 :خصائص ومميزات الطرق الصوفية. 0

 :إف من بْب أىم خصائص ك ٩بيزات الطرؽ الصوفية
إذا كاف الطريق يقـو على شيخ كمريد بينهما عهد فإف أىم خصائص الطريق لبس ا٤برقعة أك : لبس الخرقة. أ

ن فبلف ُب سلسلة ا٣برقة الصوفية، كيكاد ٯبمع أصحاب الطرؽ الصوفية ا٤بختلفة أهنم أخذكا ا٣برقة من فبلف ع
كيقوؿ ا٥بجورم كقد أمر مشايخ ىذه الطريقة ا٤بريدين بأف ، عنعنة طويلة تنتهي إٔب األماـ علي كـر ا كجهو

يتحلوا با٤برقعات كيتزينوا هبا كفعلوا ىم ذلك لتكوف ٥بم عبلمة بْب ا٣بلق كيكوف ا٣بلق رقباء عليهم، فإذا خطوا 
بلمة، كإذا أرادكا إتياف ا٤بعصية ُب تلك الثياب، فإهنم ال يستطيعوف خطوة على خبلؼ، يطلقوف فيهم لساف ا٤ب
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كإذا أراد الشيخ أف يلبس ا٤بريد ا٣برقة فليتطهر كيأمره (: "العطاس)كيقوؿ صاحب ظهور ا٢بقائق ، ا١ببلء من ا٣بلق
لك اإلنابة عن ا تعأب لمريد قاصدا بذلبالتطهّب، ٍب توضع ا٣برقة بْب أيديهما كيقرأ الفاٙبة كيلبسها الشيخ بيده 

 1"إٔب آخره... كرسولو ٍب يذكر لو نيتها كأف يقوؿ ألبسهالك كما ألبسِب إياىا شيخي فبلف
إذا كانت ا٣برقة من خصائص الطرؽ الصوفية ك٩بيزاهتا الظاىرة، فإف الذكر أيضا من أىم تلك : الذكر. ب

على سند تلقْب الرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  ا٣بصائص كا٤بميزات كقد اعتمد سند تلقْب الصوفية ٤بديريهم
يقوؿ القشّبم ُب  ،ٝباعة كفرادل، كالذكر من أىم الوسائل إٔب الوصوؿ إٔب ا تعأب( ال إلو إال ا)ألصحابو 

رسالتو، الذكر ركن قوم ُب طريق الوصوؿ إٔب ا٢بق سبحانو تعأب، بل ىو العمدة ُب الطريق القوٙب كال يصل أحد 
 :ذكرالكيتحدث التسَبم عن ثبلثة أنواع من  ،ا إال بدكاـ الذكر إٔب
ذكر ا٣باصة كىو الذكر ا٤بوصل، كالنوعاف األكؿ كالثا٘ب يدخبلف ُب  -3 /ذكر بالقلب  -2 /ذكر اللساف -6

، إف ىذا نظر التسَبم ُب دائرة ا٤بقطوع كالثالث كحده الذم ال يقدر عليو إال النخبة ا٤بمتازة ُب ا٢بياة الركحية
 .النوع ا٣باص من الذكر ىو كاجب كلية القلب بوقوفو متسلما ُب حضرة ا الدائمة

يقصد بالسماع الغناء كا٤بوسيقى كىي الضابط لئليقاع كإنشاد الشعر كا٤بنظومات كالغناء كالرقص : السماع. ج 
 .كالتمايل

ة ُب ٦بالسها الصوفية حٌب أنو أصبح للتغِب ُب كنلمس طرقا كثّبة تنشد األدكار ا٤بوسيقية ٗبذاىبها ا٤بختلف     
٦بالس الصوفية طريقة خاصة كضحها بعضهم حيث يقوؿ إف الصوفية درجوا منذ القدٙب على أف يبدؤكا ٦بالس 

الذم ىو رئيس اجمللس ُب التدرج بالذاكرين ( الرسيم)كتعرؼ عندىم باألرضية كيأخذ ( ال إلو إال ا)ب: الذكر
إٔب ا٢بجاز ٍب الرىاكم فالكردم فالبياٌب ( ا١بهركاء)إٔب الدككة إٔب السيكا إٔب ( الرصد)ت أثناءىا من الراس

كلقد أصبحت حلقات ذكر ا تعأب ٠باعا موسيقيا كإيقاعات رتيبة فوجدنا بعض أبناء الطرؽ الصوفية ، فالصبا
 .قد كلعوا بالنقر كالضرب كالعزؼ كالغناء

ياـ الطرؽ الصوفية ظهور كانتشار تلك ا٤بوالد ا٤بتعددة لبلحتفاؿ بذكرل شيوخ من أىم ما ترتب على ق: المولد. د
كإذا كانت ا٤بوالد تقاـ إلحياء ذكرل رجاالت اإلسبلـ كأعبلمو فا٤بفركض أف تكوف ، الطرؽ كأكلياء ا الصا٢بْب

صحب إقامة ا٤بوالد كتعد مناسبات تدعيم ك٘بديد للقيم اإلسبلمية كالركحية ال تكوف هبذه الصورة ا٤بشوىة الٍب ت
 .2كرقة رإبة ُب يد أعداء الطرؽ الصوفية كليس العيب إقامة ا٤بولد، بل ىو عيب التنظيم كاإلعداد

                                                 

.46  41 ص بدكف سنة، ص ،٪بلو مصرية، القاىرةمكتبة األ ،الطرق الصوفيةعامر النجار،  -1

.65  64ص  ص المرجع نفسو، -2
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 :وظائف الطرق الصوفية. 0
لقد قامت الطرؽ الصوفية منذ ظهورىا إٔب اليـو بأدكار غاية ُب األٮبية ككاف ٥با عظيم األثر ُب شٌب اجملاالت ٩با 

رة ا٤بهاـ كسنحاكؿ أف نرسم صورة تأليفية عن الوظائف الٍب تنهض هبا دينيا كاجتماعيا كاقتصاديا يدؿ على خطو 
 .كسياسيا

 :الوظيفة الدينية.أ
ىناؾ كثاقة صلة بْب التصوؼ الطرقي كاألماكن  الٍب ٙبتضنو كالزكايا كا٣بانقاكات  كالرباطات كمن ىنا كانت  

ن الٍب ٛبارس فيها أنشطتها إذ ال ٲبكن أف تنفصل الطريقة عن الزاكية صعوبة الفصل بْب الطرؽ الصوفية كاألماك
 مثبل باعتبارىا مؤسسة دينية قبل كل شيء فهي مكاف ٛبارس فيو األعماؿ ا٤ببلزمة للتصوؼ من تربية كرياضة

م ككذا ا٢بفاظ على اإلسبلـ كالقراف الكرٙب كظلت ا٤بكاف الذ، 1كبذلك تنهض بدكر مكمل إٔب جانب ا٤بسجد 
يلتقي فيو ا٤بريدكف ٤بشايخ الطرؽ الصوفية ألخذ األدكار أك طريقة الذكر ككذا تعليم الفقو كالعلـو الدينية ىذا من 

كامتازت الزكايا ُب التصوؼ الطرقي باستعارهتا خاصية ا٢بـر من ا٢برمْب مكة كا٤بدينة الذين ٰبـر ، 2الناحية الدينية
٢بـر مقتصرا على ا٤بدينتْب ا٤بقدستْب فقد زيد ُب معناه حٌب تشمل فيهما القتاؿ كالصيد، فإذا كاف مصطلح ا

حـر آمن للناس كللحيواف فكثّبا ما يتخذىا ا٣بائفوف  االعتبارأماكن العبادة كطبق على الزاكية أيضا ، فهي هبذا 
الزاكية تلبسها صفة كما يتصل بالوظيفة الدينية الٍب تنفرد هبا ، مبلذا كقد يكوف اللجوء إٔب الزكايا ١بوءا ٝباعيا

الربكة الٍب تدلل على أٮبية رجاؿ التصوؼ ُب اجملتمع كمنزلتهم الدينية ُب نفوس الناس ٩با ٞبل ىؤالء على إسقاط 
   .أٮبية الرجاؿ على أمكنة كجودىم أحياءا أك أمواتا

 الوظيفة االجتماعية .ب
الطرقي فحواه، أف الشيخ الصوُب  تفهم الوظيفة االجتماعية للطرؽ الصوفية من تصور رسخ ُب التصوؼ 

يأخذ على عاتقو مسؤكلية تلبية حاجات ا١بماعة فذلك من مقتضيات الوالية قبل كل شيء كال يتاح لو ذلك إال 
 ( .الصفات أٮبها ٞباية الناس كٙبمل أعباءىم كحل مشاكلهم كرعاية مصا٢بهم)إذا ٛبيز ٗبجموعة من 

فت إٔب ضااالجتماعية بْب ا٤بريدين الذين ينتموف إٔب القبيلة الواحدة، فان كقد قامت الطرؽ الصوفية بتقوية الركابط
ركابط االنتماء القبلي ركابط االنتماء الطرقي فتعاضدت القرابة كالطريقة لتزيد الركابط االجتماعية التحاما كمتانة 

عياد كاالحتفاالت تنشئ إف تلك األ، ذلك أف ما تقيمو الطرؽ من أعياد سنوية كاحتفاالت دكرية للذكر الصوُب

                                                 

 .46، ص2117دار الطليعة، الطبعة األكٔب،  ،، بّبكتإسالم المتصوفةمد بن الطيب، ٧ب-1

  56، ص 2117_2116جامعة األغواط،  ،16، ٦بلة العلـو االجتماعية، العدد الزوايا من منظور سوسيو ثقافيزيزاح سعيدة ، بوخدك٘ب صبيحة،  -2
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عبلقات ٝباعية متينة جدا فهي تنمي كتوثق عبلقات اجتماعية أخرل سائدة كعبلقات القرابة كا١بنس كالعرؽ 
ككانت تعمل على إقامة العدالة االجتماعية بْب كل فئات اجملتمع كمن   ،كا٢بي كالصنف االجتماعي كغّبىا 

لنزاع بينهم فلو أخذنا على سبيل ا٤بثاؿ النزاع ا٣باص بأمور ا٤بّباث كظائفها االجتماعية الصلح بْب الناس كفك ا
فكثّب من األفراد لديهم نزاع من ىذا النوع يلجؤكف إٔب ا٣بليفة أك مقدـ الزاكية يطرحوف عليو ا٤بشكل، كيعمل 

اجتماعية مقَبنة ا٤بقدـ جاىدا لفك ىذا النزاع كذلك باالستناد إٔب الكتاب كالسنة، كتعد الزاكية الصوفية مؤسسة 
 . 1ُب األغلب األعم باإلطعاـ حٌب صارت مبلزمة لو، ذلك أف إطعاـ الطعاـ رمزا للربكة

 الوظيفة التربوية . ج
تقـو الزكايا بوظائف تربوية كا٤بتمثلة ُب حفظ القرآف الكرٙب كتعلم اللغة العربية كالذكر فهذه الوظيفة ٓب تزكؿ  

بإمكاف الدارس ،ك  2لتعليم الناس كخاصة فئة األطفاؿ( أك الكتاتيب)القرآنية فالزكايا تعمل على إنشاء ا٤بدارس 
مرحلة مقاكمة االستعمار كىي  أكثر ا٤براحل ازدىارا : لتاريخ الزكايا ُب ا١بزائر أف يرل فيو ثبلث مراحل أساسية

لتابعة لطرؽ الدرقاكية كمرحلة الثورة ا٤بنظمة، كمرحلة ما بعد االستقبلؿ حيث استطاعت زكايا كمدارس القرآف ا
فعلى سبيل ا٤بثاؿ ، كالتجانية كالقادرية كالرٞبانية أف تكوف مركز إشعاع علمي كديِب كمراكز أيضا إليواء ا٤بقاكمْب

عبد القادر بن ٧بي الدين خريج زاكية درس فيها التوحيد كالفقو كالنحو كالصرؼ كالببلغة كاآلداب ٍب أصبح فارس 
لقد عمل االحتبلؿ على ٚبريب ، ك الضباط الكبار الذين درسوا فنوف ا١بيش ا٤بنظم ا٤بيداف ٱبوض ا٤بعارؾ مع

ٓب تبق  6849أنو ُب سنة : كتدمّب أىم مدرسة كأكرب زاكية كأقول معهد كقصد إٔب ذلك ا١بنراؿ دكماس إذ قاؿ 
الزكايا ُب ا٤بدف كا١بباؿ  أم مدرسة ثانوية تقريبا على كجو الَباب ا١بزائرم لذا ٞبلت الطرؽ الصوفية ىم التعليم ُب

كاألرياؼ كٞبلوا مشعل الثقافة من جديد ككاف أىم ما قامت بو ىو اافظة على القرآف الكرٙب كٙبفيظو كحفظو 
ككاف ىؤالء الصحابة " كيقوؿ بن خلدكف ُب ىذا ا٤بوضوع ،  3ُب صدكر أبناء ا٤بسلمْب كتابة كر٠با كتبلكة ك٘بويدا 

 ُب القّبكاف الذين نشركا القرآف كالسنة كمبادئ اللغة العربية بْب أبناء الرببر، كبذلك ًب كالتابعوف ىم أكؿ ا٤بعلمْب
كعلى ىذه ا٢بلقة ٚبرجت الفئة األكٔب من علماء الدين ُب القّبكاف كُب ، إسبلـ الرببر كأصبحت لغتهم العربية

 . 4ا٤بغرب كلو أمثاؿ أسد بن الفرات 
 

                                                 

 . 668  665، ص ص المرجع السابق٧بمد بن الطيب ، -1

 . 67، ص  المرجع السابقزيزاح سعيدة ، بوخدك٘ب صبيحة ،  -2
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 .أىم الطرق الصوفية. 0
تنسب ىذه الطريقة للشيخ الفقيو الورع كالزاىد التقي عبد القادر ا١بيبل٘ب كتشّب الدراسات : ة القادريةالطريق. أ

كا٤بصادر التارٱبية أف أكؿ طريقة صوفية عرفها شرؽ إفريقيا ىي الطريقة القادرية ككاف أكؿ داعية للطريقة القادرية 
ة إٔب ز٪ببار كالٍب كانت تعترب مركزا حضاريا لكل شرؽ الشيخ حسْب بن عبد ا ا٤بعْب حيث قدـ من مكة ا٤بكرم

إفريقيا ككاف أكٔب أكلوياتو عند كصولو ز٪ببار مؤخاتو الشيخ علي بن عمر الشّبازم ذم األصوؿ اإلفريقية كقد 
كخلفو على ( ريفيجي)ٛبكن بفضل ىذه ا٤بؤاخاة من التوسع كاالنتشار ُب أكاسط األفارقة حٌب كصلت إٔب منطقة 

قة الشيخ عويس بن ٧بمد كالذم يعترب عند الكثّب من ا٤بهتمْب بالشأف اإلفريقي ا٤بؤسس الفعلي للطريقة الطري
      كتتلمذ ُب مدارسها القرآنية كأخذ الطريقة على الشيخ  6846القادرية كلد ىذا األخّب ُب الصوماؿ عاـ 

وؿ كا٤بنقوؿ كالسلوؾ كالتصوؼ على يد الفقيو عبد الرٞبن الزيلعي، ٍب سافر إٔب العراؽ كفيها أجيز بعلـو ا٤بعق
مصطفى سليماف كأذف لو بنشر الطريقة ُب شرؽ إفريقيا كبعد سلسلة من االتصاالت كا٤براسبلت بينو كبْب ثالث 

كبعد استقراء كدراسة لطبيعة ا٢بياة ُب ز٪ببار  (ـ6884)سبلطْب ز٪ببار السيد برغش بن سعيد زار ز٪ببار عاـ 
ليستقر هبا كبشكل هنائي، كلقد كللت إقامة ( ـ6897)تقرار ُب ز٪ببار كعاد فعبل إليها عاـ تبْب للشيخ االس

الشيخ بالنجاح لدرجة أف اإلدارة األ٤بانية كالٍب كانت قد سيطرت على داخلية الرب اإلفريقي قد أكجست خيفة من 
خة الطريقة  الشيخ عمر بن كجود الشيخ خوفا من إعبلف ا١بهاد ضدىا كبعد كفاة الشيخ عويس خلفو ُب مشي

قلتْب من منطقة براكم كىو صومإب أيضا ككاف على جانب كبّب من العلم كالتقول كا١بهاد ضد ا٤بستعمر سلك 
بالطريقة القادرية مسالك أخرل مكن للطريقة أكثر ٩با كانت عليو من قبل حٌب كصل عدد الزكايا الٍب أسسها إٔب 

ار أرسل أتباعو كتبلميذه إٔب كل من دار السبلـ كليندم كطابورا كدكدكما ستة كعشرين زاكية كرباط، كمن ز٪بب
كأجيجي، كما كاف لنجلو الشيخ علي بن عمر بن قلتْب الفضل ُب توسيع نطاؽ الطريقة إٔب كل من ماالكم 

 .1كزامبيا كموزنبيق
٧بمد "إٔب مؤسسها الشيخ  ىي طريقة دينية صوفية تفرعت عن الطريقة ا٣بلواتية، كنسبت :الطريقة الرحمانية.ب 

آيت إ٠باعيل الٍب كانت جزءا " ، من قبيلة(ـ6721)حوإب *بن عبد الرٞبن القشتوٕب ا١برجرم األزىرم ا٤بولود 
ُب بِب " الشيخ الصديق كأعراب"من حلف قشتالة ُب قبائل جرجرة، كزاكؿ دراستو األكٔب ٗبسقط رأسو بزاكية 

توجو إٔب ا٤بشرؽ ألداء فريضة ا٢بج  (ـ6739ىػ،6552)اصمة كُب عاـ ايراثن ٍب كاصل تعلمو ُب ا١بزائر الع
                                                 

1
، عْب ماضي، األغواط، 2116نوفمرب  23/24/25: أياـ ،، ا٤بلتقى الدكٕب لئلخواف التيجانيْبالحركة الصوفية وأثرىا على اإلسالمعبد ا٢بق ٧بي، -

 .16ص 

 .األزىر ٠بي با١برجرم نسبة إٔب جرجرة موطن قبيلتو كباألزىرم لتلمذتو با١بامع* 
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٧بمد "كأثناء عودتو استقر با١بامع األزىر فَبة طويلة مَبددا على عدد من العلماء كشيوخ التصوؼ أمثاؿ الشيخ 
عهد إليو مريدا كتلميذا لو حيث أدخلو الطريقة ا٣بلوتية ك " ٧بمد بن عبد الرٞبن"كقد أصبح " بن سآب ا٢بفناكم

كبعد غياب ، (السوداف)أكثر من مرة بالقياـ ٗبهمة الدعوة الدينية ُب ا٥بند كالسوداف، حيث أطاؿ فيها اإلقامة 
، تلقى األمر من شيخو (ـ6769ىػ،6683)طويل عن كطنو داـ أكثر من ثبلثْب عاما عاد إٔب ا١بزائر عاـ 

آيت ا٠باعيل أسس "وتية، كٗبجرد كصولو إٔب مسقط رأسو بالعودة إٔب بلده كالقياـ بنشر الدعوة ا٣بل" ا٢بفناكم"
زاكية كشرع ُب الوعظ كاإلرشاد كبث دعوتو الدينية ا١بديدة كنشر الطريقة كقد التف حولو ٝبوع الناس من سكاف 

" ا٢بامة"كقد انتقل بعد ذلك إٔب  جرجرة، كلقيت دعوتو إقباال ك٪باحا كبّبين كسرعاف ما أصبح لو أتباع كمريدين،
كال يعرؼ السبب ا٢بقيقي الذم ٞبلو على مغادرة مسقط رأسو، ك قد يعود ىذا التنقل إٔب ، 1العاصمة ا١بزائرب

الذين ناصبوه العداء ٤با حققو من ٪باح أصبح يضايق  –مسقط رأسو  –  فرار من خصومو ا٤برابطْب ُب ا٤بنطقة
سس ُب ا٢بامة زاكية لنشر تعاليم الطرؽ ا٣بلوتية كقد يعود أيضا إٔب أنو تأكد من رسوخ تعاليمو، ك قد أ    نفوذىم

كأخّبا ٛبكنوا من ، إال أف نشاطو سرعاف ما أثار ضده معارضة شديدة تزعمها ا٤برابطوف تارة ك العلماء تارة أخرل
إرغامو على ا٤بثوؿ أماـ ٦بلس العلماء آملْب ُب إصدار فتول توقف دعوتو، إال أف اجمللس أصدر فتول لصا٢بو إذ 

من هتمة الزندقة ك اال٫براؼ ك قد ثار سكاف بلدتو حينما علموا أف الشيخ ُب ٧باكمة، ك من جهة أخرل أف  برأه
شهرتو كوٕب ك عآب أكسبتو أنصار كثّبكف ُب العاصمة، فرٗبا يكوف ىذاف العامبلف مساعداف ُب تربئتو فتساىل 

 :منها" عبد الرٞبن"عارضة الٍب تلقاىا الشيخ ك ىناؾ عوامل أخرل تفسر ا٤ب،  2األتراؾ ُب إصدار الفتول لصا٢بو

 .من الريف ك نزح إٔب ا٤بدينة فصار يزاحم أىل ا٢بضر ك يضايق نفوذ ا٤برابطْب ك أىل النفوذ" عبد الرٞبن "أف  -
ثانيا ، ىو خوؼ األتراؾ منو ألف قبيلتو ا٤بوالية لقشتالة ثارت ضد األتراؾ ك ىي الٍب كانت معارضة دكما  -

  ك ٤با شعر بدنو أجلو عْب خليفتو " آيت ا٠باعيل"إٔب مسقط رأسو بلده " عبد الرٞبن"كقد عاد ، ليللحكم ا
ٓب يتم نشر دعوتو  ،بطاعتو ك االستماع لو ك منحو كافة أسراره( تابعيو)ك أكصاىم " سي علي بن عيسى"ك ىو 

 قد عْب الشيخ أيضا خليفتو ُب قسنطينة ُب ا١بزائر العاصمة فقط، بل كانت الدعوة حٌب ُب ا٤بشرؽ ا١بزائرم، فل
، فقاـ ىذا األخّب بنشر تعاليم الطريقة ُب اإلقليم "مصطفى بن عبد الرٞبن بن الباش ترزم الكرغلي"ك ىو الشيخ 

       كلقد توُب الشيخ ، ُب كاحة الربج قرب بلدة طولقة" ٧بمد بن عزكز"الشرقي على أيدم مقادٙب أشهرىم 
تاركا خبلفة الطريقة لرجل من أصل مغريب، كأغلب الظن أف يكوف ىذا  (ـ6793-ىػ6218)عاـ " عبد الرٞبن"

                                                 

 .41، ص يق اسالمرجع ال، ٨بتار الطاىر فيبلٕب  - 1
 .43، ص نفسومرجع   - 2
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االختيار ألنو ٓب ٯبد ُب أسرتو أك أحد مواطنيو من يتمتع بالقيم الركحية كقادرا على مواصلة الرسالة مثل تلميذه 
 اماع الذم بقي مدة ثبلثة كأربعْب -علي بن عيسى-كقد استطاع خليفتو األكؿا٤بغريب، 

الطريقة انتشارا كبّبا، سواء ُب كسط  تكاكتسبيدير الزاكية األـ بكل حكمة ك٪باح،  (ىػ6256 – 6218) 
الببلد أك شرقها كجنوهبا إال أف كفاتو أفقدت الزاكية االلتماـ كالوحدة، حيث ٓب يستطع بسط ىيمنتهم على مقادـ 

 .1مت الثورات ُب العهد الفرنسي كساندت الطرؽ األخرل ك٩با يذكر ىنا أف الطريقة الرٞبانية تزع الزكايا البعيدة
يرجع تأسيس ىذه الطريقة الصوفية إٔب أيب القاسم ا١بنيد الذم تأثر بو الشيخ شعيب أبو  :الطريقة الشاذلية. ب 

ُب كافة العواصم اإلسبلمية كقد تتلمذ على يد (ـ62ؽ)مدين األندلسي الفقيو الشهّب الذم انتشر صيتو خبلؿ 
خ عبد السبلـ بن مشيش ا٤بغريب األصل كُب ا٢بقيقة يرجع منبع الشاذلية إٔب ىؤالء العلماء الذين تأثر هبم الشي

كتنسب ىذه الطريقة للشيخ أيب ،  2الشاذٕب إٔب آرائهم كأفكارىم لتكوين الطريقة الصوفية ا٤بعركفة بالشاذلية
خ أٞبد القمرم األصل تتلمذ على يد علماء ا٢بسن الشاذٕب ُب ز٪ببار على يد الشيخ ٧بمد معركؼ ابن الشي
أخذ الطريقة الشاذلية على يد  -جزر القمر –ز٪ببار كأخذ الطريقة القادرية بداية ك٤با عاد إٔب موطنو األصلي 

شيخو عبد ا الدركيش ٍب أكفده ثانية ليبشر هبذه الطريقة كنظرا لتواجد القمريْب بكثرة ُب ز٪ببار التحقوا بالطريقة 
ذلية كما كاف للعنصر النسوم دكره البارز ُب انتشار ىذه الطريقة حيث تشارؾ ا٤برأة الرجل ٝبيع األنشطة الشا

  .كالفعاليات
كتعترب من أقدـ الطرؽ الصوفية كصوال إٔب  -رٞبو ا تعأب -نسبة إٔب الشيخ أٞبد الرفاعي :الطريقة الرفاعية. ج

ا٤بنفذ الوحيد ٥بذه الطريقة من خبلؿ ا٥بجرات ا٤بتتالية إٔب شرؽ  ز٪ببار كمن ٍب شرؽ إفريقيا، ككانت حضر موت
إفريقيا، إال أف ىذه الطريقة أصبحت تعا٘ب من قلة األتباع كا٤بريدين لصعوبة الطقوس كعنفها كعدـ موافقتها للشرع 

 .(ـ6964)ا٢بنيف ، ىذا من جهة كمن جهة أخرل ىجرة ا٥بنود كالبلوش من ز٪ببار ٙبديدا عقب ثورة 
نشأت الطريقة األٞبدية اإلدريسية على يد الشيخ أٞبد بن إدريس الفاسي  :الطريقة األحمدية اإلدريسية . د

 (ـ6966)ٍب قاـ أحد ا٤بريدين كيدعى الشيخ ٧بمد بن صاّب ا٤بتوُب عاـ  (ـ6837)ا٤بغريب األصل ا٤بتوُب عاـ 
إٔب الصوماؿ كمع بدايات القرف العشرين اعتنق بتأسيس فرع ٥با ُب ا١بزيرة العربية ككجدت ىذه الطريقة سبيلها 

                                                 
1
- Louid Rinn: op.cit,p459. 

2
ٗبناسبة  ، الطباعة الشعبية للجيش، صدر عن كزارة الثقافة،، الطرق الصوفية ونشر االسالم والثقافة العربية في غرب افريقيا السوداءعمار ىبلؿ - 

 .611، ص2117الثقافة العربية  ا١بزئر عاصمة
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أحد أبطاؿ الصوماؿ القوميْب الطريقة اإلدريسية ٩با زاد من شعبيتها كنظرا لتواجد الصوماليْب بكثرة ُب ز٪ببار إما 
الشيوخ الز٪ببارين كيدعى الشيخ أٞبد بن حامد سافر إٔب   للدراسة ُب أربطتها كمدارسها أك للتجارة إال أف أحد

يد مصر ليتعرؼ على الطريقة بنفسو كىناؾ التقى بالشيخ أٞبد الدندراكم كقد بذؿ ىذا األخّب كسعو لكسب صع
ا٤بريدين كتوسيع نطاؽ الطريقة ا٤بكا٘ب من خبلؿ ا٤بدارس القرآنية كا٤بزارع إال أف ىذه الطريقة ظلت ضعيفة مقارنة 

 .يوخ الطرؽ الصوفية ثقافة كأغزرىم علمابالطرؽ األخرل كما يعترب شيوخ الطريقة الدندراكية أعلى ش

الطريقة اجملذكبية كغّبىا من الطرؽ الصوفية عبارة عن منهج لعبادة ا سبحانة كتعأب : الطرقة المجذوبية .ه
كىي تربية أك ٦باىدة النفس لتهذيبها من أدراف ا٢بياة ا٤بادية كخبلصها من أمراض القلب كالتخلي عن الصفات 

ٗبكاـر األخبلؽ حٌب يصبح الفرد مستعدا للفيض الربا٘ب كما يقوؿ الشيخ ٧بمد اجملذكب بن قمر  الذميمة كالتحلي
ككانت  ،" الطريقة ٗبا تعلمت أيها ا٤بريد من علـو الشريعة لتقطع منازؿ السّب إٔب ا فتصل إٔب ا٢بقيقة " الدين 

( 6666-6177)لشيخ عبد القادر ا١بيبلٕب الطريقة القادرية ا١بيبللية ىي أكؿ طريقة دخلت السوداف على يد ا
جاء الشيخ تاج الدين  6577ُب القرف الثا٘ب عشر ا٤بيبلدم ٍب دخلت ُب إفريقيا القرف ا٣بامس عشر كُب عاـ 

كلكي نفهم الطريقة اجملذكبية كتعاليمها الصوفية  ،البهارم البغدادم الصوُب القادرم من مكة حيث أدخل القادرية
ء على مؤسسات الطريقة التعليمية فا٣بلوة تعترب أكؿ كحدة تعليمية ظهرت خبلؿ حياة ٰبسن أف نسلط الضو 

٧بمد بن عبد ا الدامر ككاف مدرسا هبا ، من جهة أخرل فإف ىيكل النظاـ التعليمي عند اجملاذيب ىو مدرسة 
من الناس دكف االعتماد العلـو الصوفية الٍب بدأت مع ا٢باج عيسى الذم قاـ بتعليم مبادئ الصوفية لعدد كبّب 

على سلسلة صوفية معينة ، كقد اتبع عبد ا اجملذكب كابنو نظاـ يتمثل ُب الصرب كاإلٲباف كالركع كغّبه من األمور 
األساسية لبل٬براط ُب السلك الصوُب كيكوف التلميذ دائما مبلزما كمرافقا ألستاذه ، كالفقيو الكبّب يعتمد على 

كٛبويل ىذه العمليات التعليمية يعتمد ُب ا٤بقاـ األكؿ على أبناء أسرة اجملاذيب، ككاف  عدد من العلماء كالشيوخ
فقهاء اجملاذيب يتخصصوف ُب فركع العلـو ا٤بختلفة منها حفظ القرآف الكرٙب الفقو اللغة العربية من ٫بو كصرؼ 

الدار بشكل خاص ككانت  كباختصار ساىم اجملاذيب ُب ا٢بياة الثقافية ُب السوداف بشكل عاـ كُب، كأدب
مدارسهم مأكل لكل طالب علم ككانت ا٢بلقات عندىم شبيهة ٗبا ٯبرم ُب األزىر الشريف، ككاف فقهاء 

 .1اجملاذيب على دراية كاسعة بالثقافة اإلسبلمية
 أسس الطريقة الصوفية السنوسية ٧بمد بن علي أبن السنوسي ا٣بطايب اإلدريسي ا٤بهجرم: الطريقة السنوسية .و

بالقرب من مستغاٖب ُب دكار طرش ا٤بوجود بْب قرية ( ـ6788) (ق6212)كقد كلد الشيخ السنوسي ُب سنة 
                                                 

.621. 669ص . ، ص2114، 6، دار الثقافة، القاىرة ، ط الطرق الصوفية في القارة اإلفريقيةعبد ا عبد الرزاؽ، -1
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بليبيا كقد نشأ ُب أسرة علم كدين  (ـ6859) ىػ(6276)كتوَب عاـ .1أم دائرة يلل ا٢بالية -سّبات كجبل ينارك
اإلسبلمي، كدرس العوامل ا٤بؤثرة ُب ا٫بطاط كتنقل ُب أسفاره بْب بلداف ا٤بغرب كا٤بشرؽ كتعرؼ على أكضاع العآب 

ا٤بسلمْب، ككاف للسنوسي اىتماـ بعلـو كثّبة إٔب جانب االشتغاؿ بالتصوؼ كالفقو كالتفسّب كا٢بديث كاألنساب 
ذلك كتب كرسائل، غادر ٧بمد بن علي السنوسي ا١بزائر إٔب فاس ككالَباجم كالسياسة كعلم الفلك كا٤بناظرة كلو  

غادر الببلد  (ـ6829)كتتلمذ ُب فاس على مشايخ القركيْب كغّبىم كُب عاـ  (ـ6826) ػ(ق6237)عاـ 
متجها إٔب ا٢بج، ككاف يتوقف ُب الطريق كقد انتصب للتدريس ُب بعض البلداف مثل األغواط، حيث درس الفقو 

نت ا٢بملة كالنحو كنزؿ عْب ماضي كأخذ ذكر التيجانية كدخل ا١بلفة كالسحارم  كمسعد كبوسعادة حيث كا
الفرنسية تنزؿ با١بزائر، ككاصل الطريق، فمر بتماسْب حيث الزاكية التيجانية كمر بوادم سوؼ كمنو دخل إٔب 

كقبل  ،جريد تونس ٍب طرابلس كبرقة، ٍب نزؿ ٗبصر كقرأ باألزىر كأخذ اإلجازات العلمية كأذكار الطرؽ الصوفية
ة من الطرؽ الصوفية ُب ا٤بغرب األقصى كا١بزائر منها الذىاب إٔب مكة، كاف الشيخ السنوسي قد أخذ ٦بموع

كأسس الشيخ السنوسي زاكية على مشارؼ مكة كأخذ ينشر طريقتو ا١بديدة الٍب  ،القادرية، الشاذلية كالتجانية
    .2مبتعدا عن ا٢بكاـ كالسياسة والقادرية، ككاف قوم الشخصية غزير العلم مستقبل ُب رأي -ترجع إٔب ا٣بضرية

أف ا٢بركة السنوسية ٪بحت ُب إصبلح اجملتمع البدكم، حيث تكوف ُب الصحراء ٦بتمع متعاكف متكافل  كيتضح
تسوده ركح األخوة كالسبلـ كما ٪بحت ُب إقامة سلطة ٛبسك بزماـ ٝبيع األمور كتشرؼ على الفرد كا١بماعة 

فراد كإ٭با تبعوىا راضْب من كتعمل على ٙبقيق أىداؼ ا٢بركة، كٓب تفرض ىذه السلطة نفسها بالقوة على األ
أنفسهم هبا، كما ٛبيزت  بأهنا حركة سليمة شعارىا الدعوة با٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة، كأهنا حركة جددت ُب 
ا٤بفاىيم اإلسبلمية كفتحت باب االجتهاد كخلصت الصوفية من الشوائب الٍب علقت هبا، كعملت على نشر 

 .3الكتاب كالسنة بْب ا٤بسلمْب
تنسب إٔب الطريقة الصوفية الٍب أسسها الشيخ ٧بمد بن ا٤بختار بن سآب التجا٘ب  :التيجانية الطريقة. ي
يرتفع نسبة إٔب ٧بمد النفس الزكية، أمو عائشة بنت عبد ا بن السنوسي ا٤باضوم نسبة  4(ـ6737-6865)

ر، كالتجا٘ب نسبة إٔب قبيلة كلم با١بنوب الشرقي من بلدة األغواط جنوب ا١بزائ71إٔب قرية عْب ماضي كىي تبعد 
بِب توجْب عشّبة أخوالو كهبذه النسبة اشتهر ا٠بو أٞبد التجا٘ب، نشأ نشأة علمية دينية فحفظ القرآف ( التواجنة)

                                                 

 .627، صالمرجع السابقعمار ىبلؿ، -1

 .635-634، ص ص 2117غرب، كىراف، ، دار الزاويا والصوفية والعزابة واالحتالل الفرنسي في الجزائرعبد العزيز شهي،  -2

 .233، ص 6992، ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية، ا١بزائر، سنة الدعوة اإلسالمية في إفريقياعبد الرٞبن عمر ا٤باحي،  - 3

 .68، ص2118، الصادر من طرؼ كزارة الثقافة، ا١بزائر، الحركة اإلصالحية في األغواطعبلٕب ٧بمود،  - 4
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الكرٙب طفبل صغّبا كقرأه بركاية نافع، ٍب تعاطى الفنوف كالعلـو اإلسبلمية ا٤بتداكلة يومئذ بْب الناس من علـو القرآف 
ـ  توَب أبواه أمو بالطاعوف ُب يـو كاحد فدفنا ىناؾ بعْب ماضي كبقي 6753-ىػ6666و، كُب سنة كاللغة كالفق

سنة فجاؿ ُب  26الشيخ ٙبت رعاية أخوالو كانتقل من بلده راغبا ُب لقاء الرجاؿ كاالستزادة من العلم كسنو 
س علمائها ٍب توجو إٔب جبل الببلد حٌب بلغ ا٤بغرب األقصى كنزؿ بفاس فسمع هبا ا٢بديث كحضر ٦بالس كدرك 

العلم ألخذ علم القراءات بالتجويد كىناؾ كٕب عنايتو إٔب الناحية الصوفية، فاجتمع ٗبشائخ التصوؼ، ىذا كإف 
للتجانية أتباع ىذه الطريقة فضبل عظيما ُب نشر اإلسبلـ بببلد السوداف كالقطر السينيغإب كببلد الغابوف من أرض 

ـ أف عدد الزكايا 6882ُب اإلحصاء الر٠بي سنة   rinn،كقد أكرد 1ط ببلد الزنوجالكونغو كغينيا كُب أكاس
ٓب تنتشر ُب ا١بزائر  فقد  مريد ،كإذا كانت التيجانية 66182مقدـ ك611زاكية ك 67التيجانية ُب ا١بزائر بلغ 

كبّبا ُب نشر توسعت خارج حدكد ا١بزائر كخاصة ُب السوداف كما ذكرنا سالفا حيث استطاعت أف تلعب دكرا  
الحظ حكاـ السنيغاؿ  (ـ6831)كُب عاـ"إٔب ذلك بقولو   rinnالدعوة اإلسبلمية بْب الوثنيْب السود، كيشّب 

    rinnانتهاء كبلـ .2 "الفرنسيوف ُب تقاريرىم الر٠بية ازداد انتشار اإلسبلـ ُب إفريقيا الوسطى
 : أنواع  الطرق الصوفية. 0

 :نوعْب اثنْب أساسْب بارزينال أننا ٭بيز تعددت أنواع الطرؽ الصوفية إ
يدعي شيوخها كقادهتا ا٤بعرفة بأسرار غيبية خاصة كالقدرة على تلقينها ألتباعهم الذين : النوع األول خلواتي

كىذا حسب اختبلؼ ا٤بناطق كا١بهات كاألعراؼ فيفرضوف عليهم " الفقراء"أك " أك اإلخواف" با٤بريدين"يلقبوف 
ة ليتلوهنا ُب خلوات خاصة معزكلة حٌب يفتح ا  عليهم ٍب ٱبرجوهنم ليصحبوا مريدين أذكار خاصة كمعين

يتلوهنا يوميا بصورة ٝباعية غالبا بعد صبلة  ا٤بغرب " الورد" حقيقيْب كبعد ذلك يفرضوف عليهم أذكارا أخرل 
لشيخ ا٠با أك صفة من كيدخل ُب بادئ األمر ا٤بريد إٔب مكاف صغّب أك ضيق كمظلم نوعا ما، فيفرض عليو ا

صفات ا تعأب يرددىا باستمرار كبعينْب مغمضتْب فيخرج بذلك مريدا أك فقّبا أك قندكزا قاطعا العهد لشيخو 
كعندما تكوف الزاكية ميسورة ا٢باؿ ماديا تقـو ،على أال يَباجع كأف يستمر على كالئو لو كللطريقة كالدعاية ٥با

كلزاما على كل مريد ، ٙبفيظ القرآف الكرٙب، كقد يقـو شيخ الزاكية هبذه ا٤بهمة بنفسوأحيانا بتعليم العلـو الدينية ك 
أف يتقيد بأكامر شيخ الطريقة كأف ٲبد يده كيضعها على يدم الشيخ، كيكوف  ىذا ٗبثابة عهد يقطعو ا٤بريد على 

يارة الزاكية كالشيخ، كما يصبح نفسو بأف يكن االحَباـ الكامل كا٣بضوع التاـ للشيخ كالطريقة كأف ال يتقطع عن ز 

                                                 

 .52، ص 6995، ا١بزائر، سنة 7، ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية، ط4، جتاريخ الجزائر العاما١بيبلٕب،  عبد الرٞبن بن ٧بمد - 1

2 -Loui rinn , marabout et khouan, adolphe jourdan, libraire- éditeur, 1884, p290 .p291.   
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بذلك للمريد شعورا جديدا يتمثل ُب ارتباطو الذىِب كالنفسي بالشيخ، كيبقى ىذا األخّب أحب إليو من نفسو 
كٯبتمع شيخ الطريقة مع ٝبيع مريديو ٗبقر الزاكية ٗبناسبات دينية كاالحتفاؿ با٤بولد النبوم الشريف ألمر ، كأىلو

كتسمى ىذه اللقاءات با١بمع حيث تقدـ فيو أنواع من ا٤بأكوالت كيكوف طبق ، اـتلقاه الشيخ ُب رؤية من
كا٢بضرة " ا٢بضرة"الكسكسي ىو ا٤بفضل لدل ا١بميع كبعد االنتهاء من األكل يقـو ا٤بريدكف ٗبعية شيخهم إٔب 

وموف بتكوين حلقة كُب ا٢بضرة يق، ُب اعتقادىم نوع من العبادة يتحضركف فيها كيغيبوف عن كعيهم كيركف ما يركف
ا حي ك٩بسكْب بأيدم بعضهم البعض كيستمركف على ىذا ...يؤدكف حركات برؤكسهم كأجسادىم مرددين

كقبل مغادرة الزاكية يقـو ا٤بريدكف ، ا٢باؿ إٔب أف يغمي عليهم، بعدىا يقـو أحد ا٤بريدين برشهم بالعطر ليستفيقوا
  .شيخٔبمع ا٥بدايا النقدية أك العينية كتقدٲبها لل

ُب ىذا النوع ال يدعي شيوخها معرفة أسرار دينية كلكن يتخذكف ألتباعهم كردا معينا : غير خلواتي: النوع الثاني
خاصا من األذكار يتلوهنا بعد صبلة كيقوموف بتحفيظ القرآف الكرٙب كتعليم بعض العلـو الدينية كاللغوية أما 

باعهم كٲبكن اعتبار ىذه الطرؽ غّب ا٣بلواتية ٗبثابة كتاتيب بأنفسهم أك بواسطة بعض ا٤بثقفْب من أنصارىم كأت
قرآنية ك٥با دكر مهم ُب نشر الثقافة با١بزائر، إال أف ىذا النوع قليل جدا، كيكاد يندثر النصراؼ الناس إٔب 

ىم كبّب كغالبا ما يكوف لشيوخ الطرؽ الصوفية ثقافة ٧بدكدة جدا لكن نفوذىم كتأثّب ، ا٤بدارس كا١بامعات كا٤بعاىد
جدا على أتباعهم كمريديهم فيها يفرضونو عليهم من األذكار كاألكراد كالتسابيح، كاستفاد ىؤالء الشيوخ من بعض 
ا٤بثقفْب الذين انضموا إٔب صفوفهم ُب كتابة كتأليف كتب دينية ُب الزىد كالتصوؼ كبعض أبواب الفقو بأ٠بائهم 

 .1كعلى ألسنتهم
 ظهور الزوايا:المبحث الثالث

 :تعريف الزوايا.0
كقولنا زكيت الشيء " زكل"عن لفظ الزاكية كما يعرفها ابن منظور ُب كتابو لساف العرب مأخوذة من الفعل  

أم ٝبعتو كقبضتو ك الزاكية حقا ٘بمع الناس كتقبض على مشاكلهم كتعيد إليهم ركح ابة ك ا٤بصا٢بة كما أهنا 
جباهتم الدينية  ُب الزاكية كمسجدىا، فكأف الزاكية ُب ىذا الصدد تبث فيهم ركح االنتماء إٔب الوطن ك أداء كا

تزكم أم ٘بمع ما تفرؽ كتعطي كتوضح كتيسر ما ٓب يستطيعوا أف يقفوا عليو، كذلك معُب ا٢بديث الذم أكرده 
ٗبعُب زكيت ٕب األرض أم ٝبعت، كُب دعاء " إف ا زكل ٕب األرض فرأيت مشارقها كمغارهبا"صاحب اللساف 

فالزاكية كحدة الزكايا أم  الٍب ٘بمع كٙبيط بكل شيء كعن أيب عمر كاف " إزك لنا البعيد أم اٝبعو كاطويو "لسفر ا
                                                 

 .61.67ص .، ص6986، 63عدد ال٦بلة الثقافة  ، 01و 04أوضاع المؤسسات الدينية في الجزائر خالل القرنين  ،ٰبٓب بوعزيز-1
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كلعل من اجتهد ٢بفظ  القرآف يأخذ ركنا بعيدا ُب ا٤بسجد أك البيت ، لو أرض زكهتا أم أرض أخرل أحاطت هبا
غرفة : نحن ٪بد فيها ٝبيع األشياء التالية أك الكثّب منهاف عن الضوضاء فيقاؿ ا٤بنزكم للتبلكة ك ا٢بفظ أك العبادة

للصبلة هبا ٧براب ضرٰبا ألحد ا٤برابطْب أك لوٕب من األشراؼ تعلوه قبة، غرفة ٨بصصة لضيوؼ الزاكية كللحجاج 
كيقوؿ  ،1كا٤بسافرين كالطلبة، كيلحق بالزاكية عادة غرفة تشمل قبور أكلئك الذين أكصوا ُب حياهتم بأف يدفنوا فيها

كالزاكية عبارة عن ٦بمعات من البيوت ، 2دكماس أف الزاكية ىي على ا١بملة مدرسة دينية كدار ٦بانية للضيافة 
كا٤بنازؿ ٨بتلفة األشكاؿ كاألحجاـ كبناءىا ٱبتلف عن بناء ا٤بسجد كا٤بنازؿ قصّبة ا٢بيطاف منخفضة القباب 

ُب الغالب بدكف مئذنة باإلضافة إٔب ذلك كثّبة الرطوبة  كإذا كاف للزاكية مسجد فهو، كالعرصات قليلة النوافذ
كالعتمة كشكلها يوحي بالعزلة كالتقشف كا٥بدكء، أما الزكايا ا٤بعدة لسكن الطلبة فكانت كاسعة كصحية، كالشجرة 

بكلمة كاحدة كباختصار كل أماكن اجتماعات أتباع ، الٍب تتم ٙبتها نفس ا٤بمارسات كاألعماؿ تسمى زاكية
 .3ية ك أين ٲبارس ا٤بسلمْب صبلهتم ككل عباداهتم تسمى زكاياالزاك 
 نشأة الزوايا وتطورىا.  0

فكرة الزاكية أثّبت ُب نفوس ا٤بسلمْب ألف نبينا ٧بمد صلى ا عليو كسلم قد بدأ حياتو منزكيا للعبادة ُب غار 
ة ٲبيل إٔب ا٣بلوة ك البعد عن حراء كىو كهف ُب زاكية من جبل مكة كىنا يؤدم العبادات التأملية ك الزىدي

  الضوضاء كىرج ا٤بدينة كصخب الشوارع ، كإف كاف ذكر ا تعأب يعم كل مكاف كٲبؤل كل موضع لكن التأمل 

لقد ترؾ خلفاء ا٤بسلمْب ،  4العبادة ٥بما األثر فتنقطع ٫بو  األماكن ا٣بالية أك العالية أك البعيدة أك النائية ك
صغّبة منفصلة  أبيتةاء فانشئوا ٥بم مساكن ملحقة با٤بسجد ٍب تطورت الزكايا فيما  بعد إٔب حاجة ا٤بعتكفْب لبلنزك 

ُب جهات من ا٤بدينة ُب شكل دكر أك مساجد صغّبة يقيم فيها ا٤بسلموف الصلوات ا٣بمس كيتعبدكف فيها 
كما يعقد فيها مشاريع كيعقدكف هبا حلقات دراسية ُب علـو الدين كما يتصل بو من العلـو النقلية ك العقلية  

الزاكية ليست ظاىرة حديثة العهد فّبجع تاريخ نشأهتا إٔب القرنْب  الرابع ك ، ك  5الطرؽ الصوفية حلقات الذكر
ا٣بامس كقد شيدت رابعة العدكية زاكية ُب القرف التاسع ميبلدم ُب ا٤بشرؽ العريب كانتشرت ُب ا٤بغرب العريب ُب 

ـ كالنتشارىا 67صر ا٢بديث مع انتشار الزىد ك التصوؼ كخاصة ُب القرف هناية القركف الوسطى كمطلع الع

                                                 
1
 . 625ص  ،66،6997كىراف، ط ،ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية ،زاوية سيدي محمد بن عمر تاريخها ونشأتهاقدكر إبراىيم عمار،  -

 .69  66ص ص ، بقاسالمرجع ال،  أبو القاسم سعد ا -2
3
 .624  623ص ص ،6964الرباط ، ا٤بغرب،  ا٤بطبعة الوطنية، ،ي والسياسيالزاوية الدالئية ودورىا الديني والعلم٧بمد حجي،  -

4
 .66ص  ،6696997ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية، كىراف، طزاوية سيدي محمد بن عمر تاريخها ونشأتها،  قدكر إبراىيم عمار،-

5
 . 423، ص 6967، 6ط ،4بّبكت،ج دلس،، دار األن تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي ،حسن إبراىيم حسن-
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أسباب متعددة منها ما يرجع للمعتقدات القدٲبة كموجة انتشار التصوؼ الٍب عمت ببلد ا٤بغرب، ك إقباؿ الناس 
التنكيل هبم كظهور السبلالت الشريفة الٍب ىربت من ا٤بشرؽ كفرار ا٤بسلمْب من األندلس خوفا من  على ا٤برابطْب

من طرؼ ا٤بسيحيْب ك أصبحت مركزا انطبلؽ عدة ثورات كلعبت دكرا كبّبا ُب ا٤بقاكمة ضد االستعمار ُب القرنْب 

كىي الثغور الٍب يرابط فيها ا٤بسلموف ٕبراسة حدكد " الرباطات "األصل ُب الزكايا ىو ،  1 .ـ21ك     ـ 69
جل نشر اإلسبلـ ُب ٨بتلف بقاع العآب، كقد نشأت الرباطات أالدكلة اإلسبلمية من ناحية كمن ناحية أخرل من 

كالزاكية من  ،ُب ببلد ا٤بغرب اإلسبلمي منذ العهود األكٔب لئلسبلـ" الزكايا "الٍب أصبحت تعرؼ فيما بعد باسم 
 ا٤بؤسسات الٍب خصت بالدراسة كظاىرة تربوية ثقافية أك كظاىرة اجتماعية، مؤسسة الزاكية كالٍب كانت أىم
٧بضن تعليمي ُب ا١بزائر كُب ا٤بغرب العريب كال تزاؿ كذلك إٔب يومنا ىذا، بينما قسمها اصطبلحا إٔب ثبلثة أنواع 
زكايا تلقي فيها الدركس كزكايا مبلجئ للطلبة كالعلماء ا٤بغَببْب كالفقراء كأبناء السبيل، كزكايا مزارات لضريح عآب 

تلمسا٘ب إٔب حد اعتبارىا مؤسسات اجتماعية ٧بضة حيث يقوؿ كما ذىب ٧بمد بن مرزكؽ ال، 2أك رجل صاّب
كالظاىر أف الزكايا عندنا ُب ا٤بغرب ىي ا٤بواضع ا٤بعدة إلرفاؽ الواردين كإطعاـ اتاجْب من "ُب بياف حد الزكايا 

 64)ة كُب القرف الثامن للهجر ،كا٤بقصود بذلك ىي الزكايا من النوع الثا٘ب حسب التقسيم السابق 3"القاصدين
، األمر الذم ( ميبلدم انتشرت الزكايا با٤بغرب كأنشئت هبا كتاتيب لتحفيظ القرآف كتعلم الدين كمبادئ العلـو

حذا ٗبلوؾ بِب مرة أف يطوركا ىذه الكتاتيب إٔب مدارس ككليات ليسهموا ُب ا٢بركة العلمية ٔبانب جامعة القركيْب 
 65)تطورت الزكايا با٤بغرب ُب القرف التاسع ا٥بجرم ، جها بفاس كغّبىا من مدارس الزكايا داخل ا٤بدف كخار 

طماعهم إٔب احتبلؿ السواحل ا٤بغربية أحْب اشتدت كطأة النصارل على ا٤بسلمْب ُب األندلس كامتدت ( ميبلدم 
 كضعفت الدكلة عن الدفاع عن الببلد، أخذت الزكايا تدعوا إٔب ا١بهاد كمقاكمة األجنيب، كبلغت أكج ازدىارىا ُب

حْب كقعت جنبا إٔب جنب ُب ا١بهاد مع أسرة الشرفاء السعديْب ضد ( ميبلدم  66)القرف العاشر ا٥بجرم 
أصبح عددىا ( ميبلدم  67)أما ُب القرف ا٢بادم عشر للهجرة ، ا٤بسيحيْب اتلْب كطردىم من الثغور ا٤بغربية

           بلح من ذكم األغراض الفاسدة يقرب عدد ا٤بساجد أك يفوقها كاختلط فيها أمر الصا٢بْب ٗبدعي الص
للعبادة الصوفية كزكايا الصوفيْب  كمن الناحية الوظيفية تبْب أف من الزكايا ما أنشئ للَببية الركحية ك، 4ك ا٤بشعوذين

                                                 
1
 . 36ص ،  2115كرقلة، األمل للطباعة، ، 2112مارس كرقلة  29إٔب  26، من ، الملتقى الوطني الثاني للقادرية حول حقيقة التصوف٧بمد بن ىبلؿ -

. 247  244ص ص  ،6975، الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، ا١بزائر، التعليم القومي والشخصية الوطنيةرابح تركي،  -2
3

 .463ص ،6986 ا١بزائر، الشركة الوطنية للنشر كاإلشهار، ،المسند الصحيح الحسن في مآثر محاسن موالنا أبي الحسن، ٧بمد بن مرزكؽ التلمسا٘ب -
4
 .424، ص سابقالمرجع الحسن إبراىيم حسن، -
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الذين ينقطعوف فيها للعبادة ك التصوؼ كحدىم أك مع مريدىم، كمنها ما أنشئ هبدؼ تعليمي كزكايا العلماء الٍب  
         ترتب فيها دركس الفقو كغّبىا، ككانت متسعا ٤بناقشات حرة بْب العلماء غّب متقيدين بعلم معْب  كانت

ما كاف العلماء ك الفقهاء يتخذكف من  ك ساعدىم على ذلك أف بعض الزكايا كانت كبّبة يؤمها الطبلب ككثّبا
الدرجة األكٔب إٔب مكانة شيخ الزاكية بْب العلماء بعض الزكايا مكانا الجتماعاهتم كمناقشاهتم العلمية كذلك يرجع ب

كمن أبرز ميزات العهد العثما٘ب ُب ا١بزائر انتشار الطرؽ الصوفية  ،كقدراتو على إفادة الوافدين إليو منهم ك الفقهاء
حلة، عاش ا٤بخصصة ٥با ففي ا٤بدف ك األرياؼ ك ُب ا١بباؿ الشاىقة ك الصحارم القا( الزكايا كغّبىا )ككثرة ا٤ببا٘ب 

ُب معظم ا٤بتصوفة يبثوف عقائدىم ك يلقوف أتباعهم األذكار ك األدكار، مبتعدين عن صخب الدنيا مؤثرين العزلة 
العبادة ككثّبا ما كانوا يعلموف ا٤بريدين ك العامة مبادئ الدين أيضا فإذا اشتهر أحدىم بْب الناس أسس لو مركزا 

يعلم فيو الطلبة، كيتربع الناس ٥بذا ا٤بركز فيكرب كيثرل كيتضاعف قاصدكه يستقبل فيو الزكار ك الغرباء ك األتباع ك 
كيصبح ا٤بكاف يدعى بْب الناس زاكية سيدم فبلف أك رباط سيدم فبلف، فإذا مات سيدم فبلف يدفن ُب الزاكية 

مكانة كعمل ، كىذه عبلمة على الضريح كيرث األبناء ك األحفاد 1أك الرباط كيصّب الضريح عبلمتو على الزاكية
سيدم فبلف كتزداد قداسة الزاكية أك الرباط بْب أىل الناحية كتنتشر ٠بعتها ك نفوذىا إٔب نواح أخرل بعيدا كىكذا  

من األكلياء فهو الذم ٰبميها من العْب كمن الغارات ك النكبات ك طمع الطامعْب  كبّبة أك صغّبة ٧بركسة بوٕبو 
ىؤالء ا٤بتصوفة مع ذكر زكاياىم كمقاماهتم ككراماهتم ك األساطّب ا٤بنسوجة كامتؤلت رحلة الورتبل٘ب  بعدد كبّب من 

ففي البداية كانت الزكايا عبارة عن رباطات أك نقط أمامية ضد األعداء فكاف ا٤برابطوف يقودكف أتباعهم ، حو٥بم
افحْب من اجل الدين ُب ا٢بركب ا١بهادية كينصركف اجملاىدين كيطعموهنم ُب زكاياىم كيتحالفوف مع األمراء ا٤بك

كٞباية الببلد، كبعد انقضاء ا٣بطر الداىم عاد ا٤برابطوف  إٔب قواعدىم ككانوا على صلة بالشعب أكثر من صلتهم 

 .2 بالسلطة العثمانية
 الزوايا ومراكزىا الكبرى عبر الجزائر انتشار.0
كثرة الزكايا ا٤بخصصة ٥بذه الطرؽ إف من أبرز ٩بيزات العهد العثما٘ب ُب ا١بزائر، انتشار الطرؽ الصوفية ك  

عاش معظم ا٤بتصوفة يبثوف عقائدىم كيلقنوف  كا٤بذاىب الصوفية حيث ُب ا٤بدف كاألرياؼ، كا١بباؿ كالصحارم،
أتباعهم األذكار كاألكراد مبتعدين عن صخب ا٢بياة الدنيا، مؤثرين العزلة كالعبادة ككثّبا ما كانوا يعلموف ا٤بريدين 

ُب : دين أيضا كُب ىذه الفَبة ذكر الدكتور أبو القاسم سعد ا قائمة طويلة للزكايا أغلبها ىيكالعامة مبادئ ال
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كزاكية سيدم ٧بمد  ،كزاكية عبد القادر ا١بيبلٕب مدينة ا١بزائر كانت زاكية عبد الرٞباف الثعاليب، كزاكية كٕب دادة،
كىذه كلها ُب ... ا١بودم كزاكية سيدم ٝبعة الشريف كزاكية سيدم أٞبد بن عبد ا ا١بزائرم، كزاكية سيدم

كتعترب منطقة القبائل كٔباية من أغُب مناطق ا١بزائر بالزكايا كأٮبها ُب ميداف التعليم كنشر الوعي ، مدينة ا١بزائر
ذائعة الصيت يقصدىا التبلميذ " تسمى أيضا زاكية ابن أعراب"الديِب بْب السكاف فقد كانت زاكية تيزم راشد 

 احي اجملاكرة كالبعيدة ككانت زاكية الشيخ ٧بمد التواٌب ببجاية أيضا قد أخرجت أجياال من ا٤بعلمْبمن النو 
  كُب نواحي قسنطينة اشتهرت زاكية بِب بومسعود كزاكية بِب كاشتهرت بنشر التعليم كزاكية األزىرم بآيت إ٠باعيل،

ُب مدينة كىراف اشتهرت زاكية ٧بمد ا٥بوارم كزاكية ك ، مقراف كزاكيتا الشليحي معمرة كاقعتاف عند أكالد عبد النور
كُب جنوب ا١بزائر لعبت الزكايا دكرا بالغ األٮبية ُب نشر " الدرقاكية"إبراىيم التازم كزاكية عبد القادر بن الشريف 

ككونت اإلسبلـ كاللغة العربية ليس ُب ا١بزائر فقط بل ُب األقطار اجملاكرة للجزائر كذلك جنوب الصحراء الكربل 
العلماء كالفقهاء كحفظة القرآف الكرٙب، ففي ا١بنوب الشرقي توجد الزاكية الناصرية كالزاكية الرٞبانية ٖبنقة سيدم 

كزاكية عبد الرٞباف األخضرم بنطيوس، كالزاكية ا٤بختارية بأكالد جبلؿ  ،ناجي كزاكية سيدم علي بن عمر بطولقة
كالزاكية التيجانية بعْب ماضي كٛباسينب، كزاكية أكالد عمر  ،سوؼ كزاكية سيدم خالد، كزاكية سيدم سآب بوادم

لكنو توقف عدد كبّب من الزكايا عن أداء ، موسى ٗبتليلي كزاكيتا سيدم ا٢باج ٰبي كسيدم ا٢باج ٕبوص با٤بنيعة
لى األكقاؼ الرسالة الَببوية كاالجتماعية، منذ هناية القرف التاسع عشر كذلك بسبب استيبلء االحتبلؿ الفرنسي ع

اإلسبلمية الٍب كانت تعتمد عليها الزكايا كتعترب مصدر عيش ٥با كيظهر من ذلك أٮبية الوقف ُب ا٢بياة الدينية 
كالعلمية كاالجتماعية، حيث كاف الناس ٲبيلوف بأكقافهم كأفعا٥بم ا٣بّبية إٔب الزاكية، فكانت الزاكية ُب ا٤بدينة غنية 

فكانت ٥با أرض موقوفة يستعمل إنتاجها ُب تغطية أجور ا٤بدرسْب كمعيشة الطبلب  بأموا٥با، أما الزاكية ُب الريف
كالزكار كعابرم السبيل، ككذلك الفقراء، كما كاف ٥با عادة سكاف الناحية يقدموف جزءا من إنتاجهم الفبلحي 

ىي تلك الٍب  (6911/6954)سنويا للزاكية لذلك بقية الزكايا الٍب استمرت ُب أداء رسالتها فيما بعد سنوات 
بقيت ٥با مصادر كأمبلؾ خاصة استطاعت بواسطتها أف تعيش، كتواصل عملها ُب تعليم القرآف كعلـو الدين 

 .1كنشر اللغة العربية
 :أنواع الزوايا في الجزائر. 0
 زكايا ا٤بشايخ: ثبلث أنواع زكايا قرآف ُب ا١بزائر ٚبتلف ُب الشكل كتتفق ُب ا٥بدؼ كا٤بضموف كىي توجد 

 .زكايا ا٤برابطْب، زكايا الطلبة
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كىي ملكية خاصة كنظامها يشبو النظاـ ا٤بلكي الوراثي كصاحب ىذه الزاكية  زويا المشايخ: النوع األول.ب
يكوف عادة صاحب الطريقة كيعرؼ عندنا بشيخ الطريقة الذم يعطي األكراد، كىذا الشيخ لو أتباع كمريدكف 

كٯبمعوف ٥با كالزاكية تقـو على اكتشاؼ ىؤالء ا٤بريدين كاسنْب كىم الذين ٲبولوف الزاكية " اإلخواف"كيسموف 
الزكاة كالصدقات كالتربعات من الشعب كيقدموهنا للشيخ، كالشيخ ىو ا٤بشرؼ كا٤بسؤكؿ ا٤بباشر على زاكيتو كىو 
صاحب ا٢بل كالعقد، فبل حق ألم إنساف أف يتدخل ُب شؤكف الزاكية من قريب أك بعيد، فاألمواؿ الٍب تدخل 

عرفتو فبل أحد ٰباسبو عليها أك يراقبو، كىو الذم ينفق على إٔب الزاكية تذىب إٔب الشيخ مباشرة يتصرؼ فيها ٗب
صاحب الزاكية ىو الذم يعْب  ك" ا٤بعلم"الزاكية كيوفر للطلبة كل حاجتهم البلزمة كما يدفع أجرة الشيخ أم 

خاه ا٤بعلم أك يعزلو حْب يشاء ككذلك يعْب ا٤بواد الٍب تدرس للطلبة، كإذا مات الشيخ استخلف أحد أفراد عائلتو أ
أك ابنو إما عن طريق الوصايا أك ٚبتاره العائلة كذلك حسب تقاليد األسرة كالشيخ ىو الذم يضع ٥با القوانْب الٍب 
يراىا صا٢بة للتسيّب كٱبتار بعض الطلبة الذين يرل فيهم القدرة كاالستقامة يكلفهم با٤براقبة كتسيّب الطلبة، لزكايا 

الطالب يتعلم كيسكن ٦بانا كالزاكية ىي الٍب تتكفل ٔبميع نفقاتو ماعدا ، فالثانويافالقرآف نظاـ داخلي كنظاـ 
لباسو فزكايا التعليم ُب ا١بزائر كانت حصوف القرآف كمعاقل اإلسبلـ كمناىل اللغة العربية طيلة االحتبلؿ الفرنسي 

كزاكية ابن سحنوف ُب اغزار  ،كزاكية الشيخ ا٢بمبلكم بقسنطينة ،ببوسعادة" ا٥بامل"فزكايا ا٤بشايخ كالزاكية القا٠بية 
 ...كزاكية الشيخ أ٢بمامي باألخضرية كالية البويرة ،أمقراف كالية ٔباية، كزاكية الشيخ أبو القاسم البوجليلي

كىي ٚبتلف عن زكايا ا٤بشايخ ُب بعض ا١بوانب التنظيمية، فزاكية الشيخ ملكية  زوايا المرابطين: النوع الثاني
ها صاحبها كما يشاء كبعضهم يعيش ىو كعائلتو من موارد الزاكية، أما زاكية خاصة كما تقدـ، يتصرؼ في

ا٤برابطْب فهي ملكية ٝباعية فمواردىا ٧ببسة على طلبة العلم، فا٤برابطوف أحفاد ا٤بؤسس األكؿ للزاكية، كما أف 
ف نظاـ زكايا ا٤برابطْب بنظاـ زاكية ا٤برابطْب ليس ٥با طريقة صوفية كال مريدكف كما ُب زكايا ا٤بشايخ، كٲبكن أف نقار 

، فهذه الزكايا أسست من أكؿ يومها للتعليم ١1باف ا٤بساجد ا٤بعموؿ هبا حاليا ُب ا١بزائر كال سيما بعد االستقبلؿ
فيقصدىا أبناء ا٤بسلموف ٢بفظ القرآف ك٘بويده كحفظ األحاديث النبوية كتعليم اللغة العربية كالنحو كالصرؼ 

الزكايا تسّب ٝباعيا كنظامها يشبو الرب٤باف العصرم إذ ٪بد كل عائبلت ا٤برابطْب منتمْب إٔب كالفقو كالتوحيد فهذه 
ا٤بؤسس األكؿ للزاكية ٥بم ا٢بق ُب إبداء الرأم كالتسيّب كا٤بعارضة إف رأت شيئا ال يعجبها كال يرضيها، كموارد 

ت حبوبا أك زيتا أك حيوانات فتذىب إٔب الزاكية من النذكر كا٥ببات إذا كانت نقودا دفعت للوكيل أما إذا كان
الطلبة مباشرة فالزاكية مفتوحة أماـ كل الناس كتقبل ٝبيع الراغبْب ُب التعليم كليس ىناؾ حواجز السن أك حواجز 
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سيدم هبلوؿ صاحب الزاكية  هبلوؿ نسبة إٔب)ك٪بد من بْب ىذه الزكايا زاكية سيدم هبلوؿ بقرية الشرفاء ، ا٤بستول
عن مدينة عزازقة مقر الدائرة بنحو أربعة كلم بوالية تيزم كزك، كزاكية سيدم ٧بمد كعلي ا٢باج بتيفريت  كالٍب تبعد

كلكل زاكية من ىذه الزكايا نظاـ كقانوف داخلي، كىذا القانوف غّب  ...ناث ا٢باج دائرة عزازقة كالية تيزم كزك
اليومية حٌب صار ٧بفوظا كمعركفا لدل ٝبيع مكتوب كال يسجل بل يعرفو الطلبة عن طريق السماع كا٤بمارسة 

 .كيعترب ىذا القانوف ٦بموعة من العادات كالتقاليد كاألعراؼ السائدة ُب الزكايا، الطلبة
ىذا النوع فريد ككحيدة ُب القطر ا١بزائرم كىي زاكية عبد الرٞباف اليلوٕب، كىي ٚبتلف  زوايا الطلبة: النوع الثالث

ُب تسيّب ا٤بؤسسة فبل يتدخل أحد ُب شؤكهنم  باالستقبلؿا٤برابطْب فطلبتها يتمتعوف عن زكايا ا٤بشايخ كزكايا 
عن الزاكية كتدبّب شؤكهنا، داخليا كخارجيا، أدبيا كاقتصاديا  ا٤بسؤكلوفكشؤكف مؤسستهم، فالطلبة كحدىم ىم 

ىم السلطة الكاملة ُب فالزاكية بعيدة عن الضغوط كالتدخبلت، فهي تسّب من طلبتها ا٤بنتمْب إليها ك٥بم كحد
فالشيء الوحيد الذم ٱبضع لو ا١بميع ، تسيّب الزاكية فبل ٚبضع لشيخ أك مرابط بل كحٌب الشيخ الذم يعلم فيها

 .1أك ما ٲبكن أف يطلق عليو البلئحة الداخلية للزاكية" قانوف الزاكية"كيتمثلوف لو كال ٱبالفونو أبدا إ٭با ىو القانوف 
 :وظائف الزوايا.0
على الزكايا عند ظهورىا القياـ بوظيفة ىامة أال كىي نشر اإلسبلـ كترسيخ قيمو كالتثقيف الديِب لتعدد  كاف 

كظائفها فيما بعد ليصبح ٥با كظيفة مهمة ىي اإلصبلح االجتماعي لتكوف ٧ببل ٢بل ا٤بشاكل االجتماعية من فك 
ت مأكل ٥بم،  لتظل مفتوحة طيلة السنة ككذا النزاعات كخبلفات األفراد ككذا استقباؿ الفقراء كالغرباء كأصبح

مساعدة اتاجْب كالطلبة، كٓب تنحصر كظيفتها ُب ا١بانب االجتماعي كالديِب فقط بل توسعت إٔب الوظيفة 
االقتصادية كالٍب ٛبثلت ُب ٛبويل اتاجْب كالفقراء كالطلبة ماليا ٗبنحهم ا٤ببلبس كا٤بواد الغذائية، كسنتعرض ألىم 

 :لزكايا فيما يليكظائف ا
 :الوظائف االجتماعية. 0. 0  
ٓب تقتصر الزكايا على الَببية الركحية ُب إعطاء األكراد كحفظ القرآف الكرٙب كإنشاء  :وظيفة اإلصالح بين الناس( أ

الكتاتيب، بل تعدت كظيفتها إٔب الوظائف االجتماعية، هتدؼ من خبل٥با إٔب بناء اجملتمع اإلسبلمي ا٤بتماسك 
ده االٙباد كالتعاكف كنبذ التفرقة كالتباعد بل كانت الزكايا تسهر على إقامة العدالة االجتماعية بْب كل فئات يسو 

اجملتمع كمن كظائفها االجتماعية الصلح بْب الناس كفك النزاع بينهم، فلو أخذنا على سبيل ا٤بثاؿ النزاع ا٣باص 
النوع يلجئوف إٔب ا٣بليفة أك مقدـ الزاكية يطرحوف عليو ا٤بشكلة  بأمور ا٤بّباث فكثّب من األفراد لديهم نزاع من ىذا

                                                 
1
 . 612  616ص ص  ،المرجع السابق ٧بمد نسيب، - 



93 

 

كيعمل ا٤بقدـ جاىدا لفك ىذا النزاع بالتفكّب ُب إٯباد ا٢بلوؿ ُب حدكد الشرع كالقانوف، كذلك استنادا على 
 .1الكتاب كالسنة

الصعبة باإلنفاؽ تتمثل ىذه ا٤بساعدات ُب مساعدة اتاجْب خاصة ُب األكقات  :المساعدات المالية( ب
عليهم من حبوب القمح كالتمر كالزيتوف كاألغناـ كغّب ذلك من األفرشة كاأللبسة، ىذا ما كانت تقدمو الزكايا ُب 
ا٤باضي أما ُب الوقت ا٢بإب تقدـ مساعدات رمزية من تربعات الوافدين ٥با كيعود سبب نقص مساعداهتا إٔب 

لؤلفراد كا٤بعركؼ عن الزكايا أهنا أماكن للعبادة كإيواء الغرباء كالضيوؼ اختبلؿ ميزانيتها كإٔب نقص الدخل الفردم 
كمساعدة الشباب خاصة ا٤بقبلْب على الزكاج بتقدٙب ا٤بساعدات ا٤بادية كإقامة  ككذا ا٤بساكْب كإطعاـ النزالء ،

أطفاؿ ُب سن ا٣بتاف كىذا الزكاج ا١بماعي أيضا عند ختاف األكالد ٪بد الزكايا تساعد الطبقة اركمة كالٍب لديها 
بإقامة حفل ٝباعي كتقدٙب مبالغ مالية رمزية كتقدٙب ا٥بدايا لؤلطفاؿ حٌب ُب حالة حدكث نكبة طبيعية، تعمل 
الزكايا على تقدٙب ا٤بساعدات للمنكوبْب، كتساىم ٗبا ٛبلك على إعادة بناء كترميم ما اتلف كتقدـ للعائبلت 

 .ة كاألفرشة ك٘بمع التربعات من ا٤بريدين القادرين ماديا لفائدة ا٤بنكوبْبا٤بنكوبة ا٤بواد الغذائية كاأللبس
تعمل الزكايا على استقباؿ الضيوؼ كالزكار من كل منطقة ففي كل مرة : استقبال الزوار الوافدين للزوايا( ج

باإلضافة إٔب حسن  مقدـ الزاكية ُب استقبا٥بم كإف كاف عددىم قليبل كٙبضر ٥بم أماكن إلقامتهم كتوفر ٥بم األمن
الضيافة ُب ا٤باضي كاف الضيوؼ يذىبوف إٔب الزكايا لقضاء أياـ الزيارة، لكن مع التغّب االجتماعي الذم طرأ على 
اجملتمع ا١بزائرم أصبح استقباؿ الضيوؼ ُب بيوت أحفاد مؤسس الطرؽ الصوفية، فالزائر أك الضيف القاصد 

دة الزيارة يـو كاحد، أما إذا كانت مدة الزيارة عدة أياـ فيقضي الزائر ىذه للزاكية يبدأ بزيارة الزاكية إذا كانت م
 .ا٤بدة عند أحد أحفاد مؤسس الطريقة أك يقيم عند ا٣بليفة العاـ ببيتو

إف إقامة الصدقات بالزكايا ىي مهمة الزكار كاألتباع كاألحباب كا٤بريدين حيث : إقامة الصدقات السنوية( د
ُب اجملتمع ا١بزائرم بطرؽ ٨بتلفة كيرجع ذلك إٔب اختبلؼ " بالوعدة"أك ما يعرؼ  يقيموف حفبلت كصدقات

مستوياهتم التعليمية كاالجتماعية كاالقتصادية، فهناؾ فئة من الزكار يقيموف احتفاؿ ديِب داخل الزاكية بتبلكة 
القدرة الشرائية، كذلك ٙبضّب  القرآف الكرٙب كالذكر كا٤بدائح، كىناؾ من ٰبتفل بالزاكية بإقامة الذبائح على حسب

٨بتلف األكبلت الشعبية كتقدٙب حفبلت غنائية يقتصر على القصائد ا٣باصة ٗبؤسس الطريقة، كقد يستغرؽ مدة 
االحتفاؿ من يـو إٔب غاية أسبوع كامل، كتعترب الصدقات السنوية مناسبة للزيارة كفرصة اللتقاء الزكار ببعضهم 

                                                 
1
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بذلك عبلقات اجتماعية كمناسبة لتذكر الفقراء كالطالبْب للنصح كلئلرشاد كا٤بعرفة البعض كتبادؿ اآلراء لتتكوف 
 .1الدينية

ما نلحظو أف األفراد ا٤بصابْب ٗبس من ا١بن يلجئوف مباشرة إٔب الزكايا، فمعظمهم : لجوء المصابين للزوايا( ه
فاء ىناؾ، ك٪بد أفراد آخرين يلجئوف إٔب يذىبوف إٔب الزكايا ليتلى عليهم آيات من القرآف الكرٙب علهم ٯبدكف الش

الزكايا، كٲبكثوف هبا األياـ الطويلة، كحسب رأيهم أنو ٗبجرد الَبدد على ىذا النوع من األماكن ا٤بقدسة، ٱبفف 
ٗبجرد االتصاؿ ٗبقدـ الزاكية، كُب ىذه النقطة بالذات يظهر فيها " ا٤بس"عليهم الضرر كيتماثلوف للشفاء من حالة 

 .ضارب ُب اآلراءاختبلؼ كت
 :الوظائف التربوية. 0 .0

تقـو الزكايا بوظائف تربوية كا٤بتمثلة ُب حفظ القرآف الكرٙب كتعلم اللغة العربية  :طرق التدريس بالمدارس القرآنية
كالذكر فهذه الوظيفة ٓب تزكؿ، فالزكايا تعمل على إنشاء ا٤بدارس القرآنية أك الكتاتيب لتعليم الناس كخاصة فئة 

ككاف :" طفاؿ، فا٤بدارس القرآنية ىي أمكنة للتعليم كحفظ القرآف الكرٙب كيقوؿ ابن خلدكف ُب ىذا الصدد األ
ىؤالء الصحابة كالتابعوف ىم أكؿ ا٤بعلمْب ُب القّبكاف الذين نشركا القرآف الكرٙب كالسنة كمبادئ اللغة العربية بْب 

بية كعلى ىذه ا٢بلقة ٚبرجت الفئة من علماء الدين ُب الدين الرببر، كبذلك ًب إسبلـ الرببر، كأصبحت لغتهم العر 
ُب القّبكاف كا٤بغرب كلها، أمثاؿ أسد بن الفرات، كٓب تكن حلقات العلم كثّبة ُب مساجد القّبكاف ٩با يشبع فهم 

يم كعليو فقد عملت الطرؽ الصوفية على بناء الزكايا من أجل تعل، "طبلب العلم، فكانت الرحلة ُب طلب العلم
األفراد كتنويرىم فكاف التدريس ُب السابق موجود بالزكايا، كلكن بعد فَبة من الزمن انفصلت ىذه ا٤بدارس القرآنية 
عن مكاف الزكايا كىذه ا٤بدارس القرآنية عادة ما تكوف عبارة عن حجرة أك حجرتْب ٦باكرة للزاكية أك بعيدة عنها 

يصا لتعليم القرآف الكرٙب، كمنها يتنقل التبلميذ إٔب الزاكية كقد تكوف غرفة ُب ا٤بنزؿ كقد يبُب الكتاب خص
كا٤بساجد الكربل للطرؽ الصوفية إلهناء دراستهم، ىذا كاف ُب ا٤باضي كلكن بعد ظهور التعليم النظامي كتواجد 

م اللغة العربية ا٤بدارس الكربل ا٢بكومية، كالنظاـ ا٤بعموؿ بو با٤بدارس التابعة للزكايا أنو عند انتهاء الطفل من تعل
كحفظ أجزاء من القرآف الكرٙب، ينتقل إٔب ا٤برحلة االبتدائية ليدخل إٔب ا٤بدرسة النظامية ، لكن ال ٲبنعو من أف 
يكمل حفظ القرآف الكرٙب ككيفية الكتابة كالقراءة كتعلم ا٤ببادئ األخبلقية اإلسبلمية، كهبذا تكوف ا٤بدارس القرآنية 

 .2صورة حية للثقافة العامة الٍب كانت منتشرةالتابعة للزكايا قد أعطت 
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 :الوظيفة الدينية.  0 .0
كاف للزكايا ا٤بؤسسة للتعليم الديِب كٙبفيظ القرآف دكرا ُب ٞباية العقيدة اإلسبلمية من ٞببلت ا٤ببشرين التشكيكية 

ستعمارية، فالزكايا أسست كالتنصّبية، كُب ا٢بفاظ على القرآف الكرٙب كبقاء قيمو نظيفة خالصة رغم ا٤بقاكمة اال
لتعليم الدين كنشر الفضائل كالقيم اإلسبلمية كهتيئة النشء للمعاىد اإلسبلمية العالية كهبا عرؼ الناس قدر 

كرثو عنهم كظيفة الدعوة إٔب ا " العلماء كرثة األنبياء"العلماء كأدركوا معُب قوؿ الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ 
 .1تقيم، كإذا كانوا كرثة األنبياء فالواجب طاعتهم كاالقتداء هبمكا٥بداية إٔب صراطو ا٤بس

إذ كاف التعليم ُب الزكايا بسيطا متواضعا ال يتماشى مع ركح العصر ُب أسلوبو كمنهاجو فإنو حافظ على ركح  
رمز ،كوهنا ٙبمل القرآف فهي 2األمة كصاف شخصيتها كٞبى عقيدهتا كرفع معنوياهتا بذلك جعلها تعتصم بدينها

للقرآف الكرٙب كالقرآف موجود بوجود الزكايا كمعرفة الدين اإلسبلمي ال تتم إال بالقرآف الكرٙب كال يشعر بأٮبية ىذا 
إذا الزكايا قامت  ، 3الرمز اإلسبلمي الوطِب الذم ىو الزكايا، إال من فتح ا قلبو كنوره بنور اإلٲباف، أنو رمز القرآف

اإلسبلمية كتقوية الشخصية الوطنية كاافظة على القرآف الكرٙب كاللغة العربية بدكر عظيم ُب ترسيخ العقيدة 
كالعلـو اإلسبلمية، فوقفت ُب كجو الكفر كاإل٢باد كاإلدماج كالفرنسة ككل العادات كاألخبلؽ األجنبية ا٤بخالفة 

ملو االستعمار من ثقافة سلوؾ ٢بياتنا االجتماعية كقيمتنا الدينية، حٌب يبقى اجملتمع سليما معاَب من كل ما ٰب
أما عن الزكايا التابعة للطرؽ الصوفية فلها طقوس خاصة يرددىا أتباعها  ، 4كعادات رفضها الشعب ا١بزائرم

فهم يذكركف ا ،  5{ اّبى ثً ا كى رن كٍ ذً  ى كا اى ري كي ذٍ وا أي ني آمى  ينى ذً لٍ ا اى هى يػي أى يى }كالذكر فهم يستندكف ُب ذلك على اآلية الكرٲبة 
" ال إلو إال ا"كىم يكثركف اسم ا كحده أك عبارة الشهادة  رادا كٝباعة كالعدد ٱبتلف من مرة إٔب ألف،أف

كقراءة اآليات من القرآف كسورة اإلخبلص ككلما كاف اللفظ أك الذكر قصّب كثر " أستغفر ا "كعبارة االستغفار 
ٍب ٙبدد عدد ا٤برات كأكقات الذكر كعبارات األدعية ٍب ترديده، كلكل طريقة عبارة تركز عليها ُب ذكرىا كىي ال

باإلضافة إٔب أف للزكايا كظيفة ثقافية ،  6لكل زاكية من الزكايا الصوفية لباسا خاصا كعمامة كىيئة كأعبلما كألوانا
 .تتمثل ُب اافظة على الدين اإلسبلمي كاللغة العربية كالثقافة من االندثار
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 خالصة
لفصل فقد توصلنا إٔب أف ا٤بنهج الَببوم الصوُب قاـ ليحقق ما ترمي إليو ا١بماعة الصوفية من كُب ختاـ ىذا ا 

خلق ٝبيل قوم ذم شخصية مؤثرة ُب العآب اإلسبلمي، كما اىتم ا٤بنهج بالفرد الصوُب اىتماما كبّبا فوضع لو 
الصوفية كالٍب ىي ظاىرة اجتماعية القواعد ك النظم الٍب تعمل على هتذيبو خلقيا كركحيا ٍب تكلمنا عن الطرؽ 

ٛبس اجملتمع ا١بزائرم حيث تعد جزء ىاـ من الَباث ا١بزائرم، فقد حظيت بقدر ال بأس بو من الدراسات 
كا٤بناقشات العلمية ك٥با أثار اجتماعية كنفسية كثقافية، حيث تنتشر ظاىرة الطرقية على كامل الَباب الوطِب فمثبل 

إٔب أف كصلنا إٔب  كالرٞبانية، التيجانية، ا٥بربية، كالعزكزية: هبا أكثر من طريقة نذكر منهاغواط كحدىا ٪بد كالية األ
الزكايا كىي من أىم بناءات اجملتمع كمؤسساتو كأىم أنساقو باعتبارىا مؤسسة دينية كتربوية كاجتماعية نشأة هبدؼ 

قصده ا٤بئات ٗبا ٙبتويو من كتب ك٨بطوطات جهادم ديِب ركحي تعليمي كالكثّب منها تعترب مرجعا ثقافيا كعلميا ي
 نادرة كما تقدمو من ثقافة كعلم كتعاليم غرستها بواسطة منهجها ا٤بتبع كُب التعلم ك ا٤بستمد من الطرؽ الصوفية

كالٍب كانت السبب ُب ا٢بفاظ على العقيدة كاللساف العريب ُب بلد طا٤با كاف عرضة للهجمات الصليبية عرب 
ها استعمار استيطانيا أبشع أنواع االستعمار، كالذم عمل طواؿ القرف كثلث القرف من الزماف العصور ككاف ختام

كلكن ا تدارؾ ىذه األمة ٖبرٯبي زكايا العلم كا١بهاد، من أمثاؿ  على طمس ا٥بوية، كتغييب اللساف العريب،
اد،كما ال زالت الزاكية حاضرة بقوة ُب اْب، الذين ٞبلوا لواء ا١به... األمّب عبد القادر كا٤بقرا٘ب كالشيخ حداد 

كسط الساحة العلمية كذلك ٗبا تقدمو من برامج تعليمية مفيدة ُب نشر العلم كطمس معلم ا١بهل ا٥بادـ 
للحضارة، فساٮبت ُب تنشئة األجياؿ تنشئة إسبلمية، ٰبملوف ُب قلوهبم كتاب ا كسنة رسولو صلى ا عليو 

مع الذم تظهر قوتو بقوة أبنائو الذين ىم العدة ُب ذلك فكاف منهم اإلماـ الفقيو كسلم كتساىم ُب تنشئة اجملت
 .كاألصوٕب كالنحوم كا٤بعلم كغّب ذلك من ا٤بثقفْب ا٤بشبعْب با٤ببادئ كالقيم الرفيعة الٍب تربو عليها ُب الزاكية 
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 :تمهيد
إف سبلمة اجملتمع كقوة بنيانو كمدل تقدمو كازدىاره كٛباسكو مرتبط بسبلمة الصحة النفسية كاالجتماعية  

كىو اور كا٤بركز كا٥بدؼ كالغاية ا٤بنشودة، أما ما حوؿ ىذا الفرد فالفرد داخل اجملتمع ىو صانع ا٤بستقبل  ألفراده
من إ٪بازات كٚبطيطات ليست أكثر من تقدير ٤بدل فعالية ىذا الفرد، ك٥بذا فإف اجملتمع ىو الذم يضع نصب 

ف ىذا الفرد كحٌب يكو  ،عينو قبل اىتماماتو باإل٪بازات كا٤بشاريع ا٤بادية الفرد كأساس الزدىاره كتقدمو االجتماعي
االىتماـ بتنشئتو االجتماعية، الٍب اىتمت هبا الدراسات  من عضوا بارزا ُب ٙبقيق التقدـ االجتماعي ال بد

النفسية كاالجتماعية اىتماما بالغا شكبل كمضمونا، كىذا ألٮبيتها ُب تشكيل شخصية الفرد الفعاؿ فعالية إٯبابية 
كأخطرىا شأنا ُب حياة الفرد ألهنا الدعامة األكٔب الٍب ترتكز عليها  ُب اجملتمع، فالتنشئة إذا من أدؽ العمليات

 كالتنشئة كعملية مستمرة ال تقتصر فقط على مرحلة عمرية ٧بددة كإ٭با ٛبتد من الطفولة، مقومات الشخصية
مرحلة  فا٤براىقة، فالرشد كصوال إٔب الشيخوخة ك٥بذا فهي عملية حساسة ال ٲبكن ٘باكزىا ُب أم مرحلة ألف لكل

تنشئة خاصة ٚبتلف ُب مضموهنا كجوىرىا عن سابقتها، كال يكاد ٱبلو نظاـ اجتماعي صغّبا كاف أـ كبّبا كأم 
مؤسسة ر٠بية أك غّب ر٠بية من ىذه العملية كلكنها ٚبتلف من كاحدة إٔب أخرل بأسلوهبا ال هبدفها كمن أبرز 

االجتماعية األكٔب الٍب ينشأ فيها الفرد كتبُب فيها الشخصية مؤسسات التنشئة االجتماعية األسرة، الٍب تعترب البيئة 
االجتماعية باعتبارىا اجملاؿ ا٢بيوم األمثل للتنشئة االجتماعية كالقاعدة األساسية ُب إشباع ٨بتلف حاجات الفرد 

تباع إمن خبلؿ االجتماعية كالقيم الدينية كاألخبلقية كذلك  ا٤بادية منها كا٤بعنوية بطريقة تساير فيها ا٤بعايّب
كضركرة حتمية لبقاء   األسرة عبارة عن نظاـ اجتماعيف ،الوالدين ٦بموعة من األساليب ُب إشباع حاجات األبناء

 فطرية ُب اإلنساف ىذه الضركرة بصفة( عٌز كجل)الوجود االجتماعي، كلقد أكدع ا  ا١بنس البشرم كدكاـ
كى ًمٍن ءىايىًتًو أىٍف خىلىقى لىكم مٍِّن »كا٤برأة،  عن اآلخر كٮبا الرجل اكيتحقق ذلك بفضل اجتماع كائنْب ال غُب ألحدٮب

نىكم مَّوىدَّةن كى رىٍٞبىةن ًإفَّ  كمن ٜبرات ىذا ، 1 « لِّقىٍوـ يػىتػىفىكَّريكفى  آلياتذىًلك  ُبأىنفيًسكيٍم أىٍزكىجان لِّتىسكينيوا إًلىيػٍهىا كى جىعىلى بػىيػٍ
 إنشاء الزكاج، كبْب مٌب يكوفُب ا بْب القرآف الكرٙب نظاـ األسرة بالتفصيل كم،اإلٙباد أك الزكاج خركج األبناء

كاألبناء بعضهم مع بعض، كبْب العبلقة بْب  الطبلؽ، كالعبلقة بْب الزكجْب، كالعبلقة بْب اآلباء كبْب األبناء،
 .ك٤باذا السنة كالبحث العلمي االقتصاد ُب األسرة األقرباء ٝبيعان، ٍب بْب نظم
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تغرس ُب النفوس العقائد السليمة  كجب التشريع اإلسبلمي أف تسود األسرة الَببية الدينية الصحيحة الٍبكقد أ
 األٲباف الصحيح، كىو الدعوة إٔب طاعة ا كاالمتثاؿ إٔب أكامره كاجتناب الراسخة كتربيتها األبناء ُب جو من

كتشّب الدراسات كالكتب ، اْب .. السر كالعلننواىيو كالتحلي ٗبكاـر األخبلؽ كمراقبة ا كحده كخشيتو ُب
حٌب كانت األسرة ُب ا٤باضي ىي  ،منذ العصور التارٱبية القدٲبة أٮبية األسرة ُب التنشئة االجتماعية ٔبإالتارٱبية 
كا٤بهاـ الَببوية كالتعليمية  كتقـو بوظائف كمهاـ متنوعة كمتعددة ،الرئيسية كاألساسية ُب اجملتمع ا٤بؤسسة

كلكن مع تطور اإلنساف كالتغّب االجتماعي كا٢بضارم الذم حدث  صادية كاالجتماعية ككذلك العسكرمقتكاال
ى دكر قيب كالثقافات حٌب أصبحت ىناؾ مؤسسات اجتماعية أخرل ُب عصرنا ا٢باضر، كلكن كتراكم ا٤بعارؼ

، ُب ىذا الفصل سنتطرؽ األكٔب للطفلىي البيئة  ٩با ال يدعو للشك ُب أٮبية األسرة ألهنا، األسرة ُب غاية األٮبية
 إٔب التنشئة االجتماعية كككاالهتا ٍب التنشئة الدينية ٍب بعد ذلك الَببية الصوفية

 التنشئة االجتماعية: المبحث األول
 ماىية التنشئة االجتماعية. 0

كلقد علمتم : " تعأب نشأ الشيء كالنشأة إحداث الشيء كتربيتو كقولو: "يقوؿ األصفها٘ب ُب معُب التنشئة لغويا
 roberكيرل ركبر ،كيقاؿ نشأ فبلف كالناشئ يراد بو الشاب كاإلنشاء ىو إٯباد الشيء كتربيتو 1" النشأة األكٔب

أهنا العملية الٍب يصبح هبا الفرد كاعيا بالقيم كا٤بعايّب االجتماعية كمكتسبا ٢بماية اجتماعية تؤىلو إٔب كيفية 
بأهنا العملية الٍب تغرس ُب الطفل قيما كأنواعا من  kaganعو، بينما يعرفها كاقوف التفاعل مع ا١بماعة ُب ٦بتم

كيرل حامد زىراف أف التنشئة االجتماعية عملية تعلم كتعليم كتربية تقـو على  السلوؾ ا٤بناسب أك ا٤ببلئم جملتمعو،
دكار اجتماعية ٛبكنو من مسايرة التفاعل االجتماعي كهتدؼ إٔب إكساب الفرد سلوكا كمعايّب كا٘باىات مناسبة أل

،  كٛبثل األسرة نواة اجملتمع ككحدتو اإلنتاجية البيولوجية حيث 2ٝباعتو كالتوافق االجتماعي ٣باصتو الشخصية
تزكده بأعضاء جدد عن طريق اإل٪باب فهي مؤسسة اجتماعية ٩بيزة عن سائر ا٤بؤسسات األخرل كوحدة إنتاجية 

ائمة أساسا على الركابط العاطفية، فهي مهمة جدا ٕبيث إف األمومة كاألبوة كعن ك٩بيزة بكوف العبلقات فيها ق
لقد أعطت  طريق ا٤بمارسات الوالدية يزكداف الطفل بالقيم كا٤بفاىيم الٍب ٘بعل منو عضوا مهما ُب ٦بتمع ما،

رٞبها تسعة أشهر كىي من  ٨بتلف النظريات أٮبية كبّبة لدكر األـ ُب تنشئة أطفا٥با فاألـ ىي الٍب ٙبمل ا١بنْب ُب
ُب مرحلة ما قبل تقـو برضاعتو كرعاية الطفل بعد ميبلده، كبذلك تكمن أٮبية دكر األـ ُب التنشئة االجتماعية 

الوالدة كمرحلة ما بعد الوالدة، أيضا لؤلب دكر ُب تنشئة الطفل ٩با صار من ا٤بؤكد ُب ٦باالت الدراسات الَببوية 
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بأمو كإمداده با٢بناف كالرعاية كإشباع  لألطفاؿ كمراعاة صحتهم النفسية أف عبلقة الطفكالنفسية ا٣باصة بتنشئة ا
حاجاتو البيولوجية كالسيكولوجية ىي األسس الٍب هتيئ لو فرص االرتقاء كالتكيف، لكن أساليب التنشئة ا٢بديثة 

األسرة فهو الذم ٲبارس مهاـ  ترل أنو ال بد من مشاركة األب ُب مثل ىذه الَببية، فهو بكل تأكيد يعترب كياف
ككظائف تعجز األـ عن القياـ هبا، فاألب يراه الطفل نظاـ دفاعي جاىز للعمل ُب أم ٢بظة، كىو كاضع ا٢بدكد 

 .     1لؤلبناء
 :خصائص التنشئة االجتماعية .0
٤بعايّب علماء االجتماع لوصف العملية الٍب يتعلم اإلنساف فيها التأقلم مع ا وىذا ا٤بصطلح استخدم 

عملية ٘بعل إمكانية دكافع استمرار اجملتمع كتقل ثقافتو من جيل إٔب آخر، حيث ًب ٙبديد مفهـو  االجتماعية 
 : عملية التنشئة االجتماعية بطريقتْب ٮبا

منغرسة ُب األفراد بوساطة الفرض الذاٌب أكثر االجتماعية إذ ثبات القواعد االجتماعية، على أهنا غرس ا٤بعايّب .أ
 .كوهنا مفركضة من قبل كسائل خارجية  من

جوىرم ُب التفاعل بوساطة اكتساب القبوؿ كمكانة مرموقة ُب أعْب اآلخرين ُب ىذه ا٢بالة   أنو عنصر. ب
 .2األفراد منشأين كمرشدين ألفعا٥بم ا٣باصة طبقا لتوقعات اآلخرين

 :كهبذا ٲبكن استنتاج ٝبلة من ا٣بصائص الٍب ٛبيز التنشئة االجتماعية
كالثقافة  أهنا عملية تعلم اجتماعي، أم أف الفرد يتعلم من خبل٥با العادات كالتقاليد كالقيم كاألدكار كا٤بعايّب :أوال

                               .جتماعيبشكل عاـ من خبلؿ عملية التفاعل اال
نها تبدأ سريعة كمن ٍب تتناقص سرعتها أهنا عملية مستمرة أم تبدأ بوالدة اإلنساف كال تنتهي إال ٗبوتو كلك :ثانيا

آلف تقدـ العمر يفقد ا١بسم مركنتو أك قدرتو على التكيف كما يفقد القدرات األخرل العقلية كالنفسية كلذا نقوؿ 
 إف عملية التنشئة تستمر طيلة حياة الفرد                  

بالتإب عملية أخذ كعطاء ٕبيث  يدائم كمتغّب كى أهنا عملية حركية كُب تفاعلبأم تبدأ : عملية ديناميكية: ثالثا
 .يصبح الفرد مكتسبا للثقافة الٍب يعيشها كمن ٍب ينقل ىذه الثقافة لآلخرين

ا٤بؤسسات الٍب تقـو بعملية التنشئة االجتماعية متنوعة كمتعددة، فاألماكن الٍب تتم هبا عملية التنشئة : رابعا
اْب، ككلما زادت ...كدكر العبادة كا١بامعة، سر الصغّبة، كالعائلة كالقبيلةفهناؾ األ( ا٤بقصودة، غّب ا٤بقصودة )

 .3درجة التوافق بْب ىذه ا٤بؤسسات زادت سرعة التنشئة كثباهتا كالتمسك هبا
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أهنا عملية مهمة بالنسبة للفرد كاجملتمع حيث عن طريقها يكتسب الفرد ذاتو االجتماعية كينقل ثقافتو  :خامسا
كهبا يبِب شخصيتو كيكتسب أيضا عملية التفاعل االجتماعي داخل البيئة االجتماعية الٍب  من جيل إٔب آخر

  .1يعيش فيها
 :االجتماعيةأشكال التنشئة  . 0

 :تتخذ التنشئة االجتماعية شكلْب أساسيْب ٮبا
 .تطبيع اجتماعي مقصود: الشكل األول
 .تطبيع اجتماعي غّب مقصود: الشكل الثاني

ئة االجتماعية ا٤بقصودة ُب ا٤بؤسسات الر٠بية مثل األسرة كالقبيلة كا٤بدرسة كدكر العبادة، إال أهنا تتم عملية التنش
ىذه ا٤بؤسسات كيتطبع أكضح ما تكوف ُب ا٤بدرسة كمؤسسة تعليمية ر٠بية، حيث يتعلم الطفل ما تريده لو 

فتتم ُب ا٤بؤسسات السابقة باستثناء أما التنشئة االجتماعية غّب ا٤بقصودة ، اجملتمع بالطابع الذم يرغب فيو
ا٤بدرسة، حيث تكوف أكضح ما يكوف ُب مؤسسات اإلعبلـ ا٤بختلفة حكومية كشعبية أك حزبية أك طائفية، ففي 
ىذه ا٤بؤسسات تتم عملية التنشئة االجتماعية بصورة غّب مباشرة، حيث يكتسب األفراد عادات اجملتمع كتقاليده 

 2 . اط السلوؾ الٍب ترغب الدكلة ُب توصيلهاكقيمو كمعايّبه ك٨بتلف أ٭ب
 : مؤسسات التنشئة االجتماعية. 0

خبلؿ حياتو ٲبر الفرد عرب ٧بطات تصنع حياتو كتضبط سلوكو كىذا الضبط ال يتأتى إال من خبلؿ عملية التنشئة 
ىذه العملية،  ىذه األخّبة الٍب تعترب مهمة ُب حياة الفرد كاجملتمع كلذلك أقيمت ٥با عدة مؤسسات لتسهل

كلذلك سنعرض بعض مؤسسات التنشئة االجتماعية ا٤بهمة الٍب ٥با أثر كبّب ُب تنشئة األفراد كا٤بساٮبة ُب قياـ 
 .اجملتمعات كٛباسكها

بأهنا :"ىي تلك ا٤بؤسسات الٍب أنشأىا اجملتمع لتتؤب تربية النشء الطالع كعرفها أرنولد كالوس: المدرسة - ..0 
من ٝبلة العقائد كقيم كتقاليد كأ٭باط تفكّب كسلوؾ تظهر ُب بنية ا٤بدرسة كُب اإليديولوجية نسق منظم يتشكل 

كعموما فإف ا٤بدرسة ىي تلك ا٤بؤسسة الٍب عمل اجملتمع اإلنسا٘ب على إٯبادىا لنقل ثقافتو كقيمو ،  "ا٣باصة هبا
ٝباعة اإلداريْب  رسة ُب ا٤بعلم كالتبلميذ ككتتمثل بنية ا٤بد، من األجياؿ الراشدة لؤلجياؿ الناشئة لتوسيع معارفو

 :كا٤بوظفْب هبم كٲبكن توضيح دكر ا٤بدرسة ُب التنشئة االجتماعية من خبلؿ كظائفها
 .نقل تراث األجياؿ السابقة لؤلجياؿ البلحقة -أ

 .االحتفاظ بالَباث الثقاُب كغربلتو من الشوائب -ب

     .ار االجتماعيةتعريف الطفل بالعآب ا٣بارجي كتعليمو األدك  -ج
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 .التصدم لعقبات ا٢بياة متزكيد التبلميذ ٗبعارؼ جديدة تسهل عليه -د
يعترب الدين أك ا٤بعتقد أحد ا٤بؤثرات ُب حياة اإلنساف كىو عبارة عن إشباع ركحي كقد  :أماكن العبادة - 0. 0

٤بسيحية، اليهودية كأخرل كضعية  ا تعددت الديانات ُب ا٢بياة البشرية منها السماكية كالدين ا٢بنيف اإلسبلـ،
ىا، فقد أكجدت ا٤بعابد منذ العصور األكٔب ؤ كالدين اإلسبلمي ٲبتاز بشعائر ٯبب على ا٤بنتمْب إليو أدا، كالبوذية

للتاريخ اإلنسا٘ب كذلك أف دكر العبادة منذ نشأهتا تتعامل مع الناس ركحيا كأخبلقيا كما ينمي لديهم القيم كا٤بثل 
كٚبتلف أماكن العبادة ُب اجملتمعات البشرية القدٲبة كا٤بعاصرة، حيث ٪بد أف أماكن  تضيها ديانة معينةالعليا الٍب تر 

العبادة عند ا٤بسلمْب تتمثل ُب ا٤بسجد كىو ا٤بعبد اإلسبلمي ا٤بعركؼ كا٤بشهور على مر العصور كالذم يعترب منارا 
 تكما كان...الطب الفلك كا٥بندسة ٢بديث، الفقو،ا للعلم كا٤بعرفة الٍب فيها يدرس الطبلب العلم كالتفسّب،

  .جد األندلس ُب العصر الذىيب لئلسبلـ منابر حية للعلم كا٤بعرفة ُب ٨بتلف أنواعها كأشكا٥باامس
 :كمن بْب أىم أماكن العبادة نذكر ما يلي

ذلك على مر ظهر ا٤بسجد بظهور اإلسبلـ، كقامت حلقات الدركس فيو منذ أف أنشأ كاستمرت ك :المسجد( أ
، كلعل السبب ُب جعل ا٤بسجد مركزا ثقافيا ىو أف  1السنْب كالقركف، كُب ٨بتلف البلداف اإلسبلمية دكف انقطاع

أدكار بالدراسات األكٔب كانت هتتم بتعليم اإلسبلـ، كىذه تتصل با٤بسجد اتصاال كثيقا، كقاـ ا٤بسجد عرب العصور 
زال الستقباؿ السفراء نكدارا للقضاء كساحة تتجمع فيها ا١بيوش، كم ليم،ذ مكانا للعبادة كمعهدا للتعخطّبة، فاٚبي 

كمن ىنا يظهر بأف ا٤بسجد كاف ذا أٮبية كربل ُب اإلسبلـ يقـو بعدة ، ا٤بسلمْب كمأكل للطلبة كالضعاؼ أحيانا
هم ُب ا٤بسجد مهاـ ككاف أكال ٱبتص بتعليم الكبار فقط، أما الصغار فإف فقهاء ا٤بذىب ا٤بالكي يركف أف تعليم

ال أرل ذلك ٯبوز ألهنم ال يتنظفوف :" غّب الئق، كىذا اإلماـ مالك سئل عن تعليم الصبياف ُب ا٤بسجد؟ فقاؿ 
 .2من النجاسة، كٓب ينصب ا٤بسجد للتعليم

الرباط ُب األصل اسم من رابط مرابطة إذا الـز ثغر العدك كقد أطلق لفظ الرباط على بعض الثكنات  :الرباط( ب
كرية الٍب تقاـ ُب الثغور ٰبرس اجملاىدكف فيها ا٢بدكد اإلسبلمية كاإلقامة ُب ىذه الرباطات للدفاع عن العس

بالشاـ كمشاؿ كجل ىذه الرباطات ىي الٍب كانت  ،ن العبادة العالية كنوع من ا١بهاداإلسبلـ كا٤بسلمْب ضرب م
الٍب يأكم إليها ا٤بتقشفوف كالصوفية ابتعادا عن ، ٍب مع مركر الزمن أصبحت الرباطات تطلق على البيوتات إفريقيا

الضوضاء كاعتكافا على العبادة، كا٤برابطوف الذين ٰبرسوف الثغور ُب ىذه الرباطات كانوا يقوموف بدراسة القرآف 
ككاف العلماء يأتوف ىذه الرباطات كخاصة ُب شهر رمضاف، للعبادة  كا٢بديث كغّبٮبا أياـ السلم كا٥بدنة،

 .من أعماؿ ا٤برابطْب ُب رباطاهتم  أيضا استنساخ الكتب كٙببيسها على طبلب العلمكالتدريس ك 
كا١بمع الكتاتيب ( أم الكتابة)موضع تعليم الكتاب : الكتاب بضم الكاؼ كتشديد التاء :الكّتاب( ج

 .كا٤بكاتب
                                                 

.64، ص6983، ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية، ا١بزائر،الكتاتيب القرآنية بندرومةعبد الرٞبن بن أٞبد التيجا٘ب،  -1
.87، صالمرجع السابقصبلح الدين شركخ،  -2
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كتاب ٝبع    عوضا عن لفظ كتاب، كيظهر أف كلمة" مكتب"كقد يستعمل أحيانا ابن سحنوف كالقابسي كلمة 
كالكتاب عبارة عن حجرة ، كىو من باب إطبلؽ ا٤بظركؼ على الظرؼ كاتب فأطلق ا٤بكاف على من يعمل فيو،

اب خصيصا لتعليم القرآف يبنيو صاحبو أك حجرتْب ٦باكرة للمسجد أك بعيدة عنو أك غرفة ُب منزؿ، كقد يبُب الكتٌ 
لم أك يكَبيو على مالكو ليعلم فيو بأجرة يتقاضاىا من أكلياء  كطالبا ألجر اآلخرة، كما قد يبنيو ا٤بع احتسابا 

ثا بفاخر الفرش، كإ٭با أثاثو عبارة عن حصر مصنوعة من كن الكتاب منذ ظهوره حٌب اآلف مؤثالتبلميذ، كٓب ي
لماء لا٢بلفاء أك الدـك ك٦بموعة من األلواح ا٣بشبية كأقبلـ من القصب ككمية من الصلصاؿ كالصمغ كجرار 

كالتعليم ، األكا٘ب البسيطة ك٦بموعة مصاحف كبعض الكتب الفقهية كالصوفية كالنحوية كالسّب كغّبىا كبعض
 .بالكتاب تعليم أكٕب كمنو ينتقل التبلميذ إٔب الزكايا كا٤بساجد الكربل إلهناء دراساهتم الثانوية

كقراءة القرآف كذكر ا تعأب كقد   الزاكية بيت أك ٦بموعة بيوت يبنيها بعض الفضبلء إليواء الضيوؼ :الزاوية( د
كاف األصل فيها الرباط إال أف بعض ىذه الرباطات بعد مركر الزمن اٚبذىا أصحاهبا زكايا كصارت تقـو ٗبهاـ 
الزكايا من ذكر كتعليم كبعدت عن أصلها الذم ىو حراسة الثغور كقد بنيت ُب ا١بزائر زكايا على شكل مساجد 

كيصلوف هبا كيدرسوف القرآف ك٨بتلف العلـو كيذكركف ا فيها  كيدير أمرىا مشايخ الطرؽ،يؤمها الصوفية ا٤بتعبدكف 
كأىم أعماؿ الزكايا الَببية كالتعليم إٔب جانب  ،1 أناء الليل كأطراؼ النهار كيركف الناس فيها تربية علمية ركحية

كزا للغرباء كالفقراء كمبلجئ للمجاىدين بعض أعماؿ الرب كاإلحساف كزيادة على أعما٥با الثقافية فإهنا كانت مر 
كالفدائيْب أياـ الثورة التحريرية الكربل ضد االستعمار الفرنسي، كانت تطعمهم كتسقيهم كٛبد ٥بم يد ا٤بساعدة ُب 

كتعترب الطرؽ الصوفية الٍب تنتهجها الزكايا من األعماؿ الكربل ُب تاريخ ا٤بغرب العريب حيث ،  2حدكد إمكانياهتا
 . افظت على القرآف كاإلسبلـ طيلة القركف السابقةأهنا ح

 :كنستخلص ٩با سبق ذكره أف لدكر العبادة أثر ُب عملية التنشئة االجتماعية حيث أهنا تعمل على 
 .تعليم الفرد كا١بماعة التعاليم الدينية كا٤بعايّب السماكية الٍب ٙبكم السلوؾ ٗبا يضمن سعادة الفرد كا١بماعة -6
 .رد بإطار سلوكي معيارم مرتضىإمداد الف -2
 .تنمية الضمّب عند الفرد كا١بماعة -3
 .الدعوة إٔب ترٝبة التعاليم السماكية السامية إٔب سلوؾ علمي -4
توحيد السلوؾ االجتماعي كالتقريب بْب ٨بتلف الطبقات االجتماعية كتظهر كظيفة أخرل للدين كالسلطة  -5

ميق ُب ا٢بياة االجتماعية ذلك أهنا تؤلف بْب قلوب معتنقيها برباط من ابة الدينية ُب كوهنا ذات تأثّب إٯبايب ع
 .3كالتواد كالتواصل ال يدانيو رباط آخر كا١بنس كاللغة أك ا١بوار أك ا٤بصاّب ا٤بشَبكة

  :أىمية األسرة ودورىا في التنشئة االجتماعية. 0

                                                 
.67-65، ص صالمرجع السابقعبد الرٞبن بن أٞبد التيجا٘ب،   - 1
.66، صالمرجع نفسو  -2
.355، ص2115، دار كائل للنشر، عماف، 6، طالتربية والتنشئة االجتماعيةعبد ا زاىي الرشداف،  -3
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ة التنشئة االجتماعية على أهنا عبارة عما يقـو بو على الرغم من أف كجهة النظر القدٲبة كانت تنظر إٔب عملي 
اآلباء كاألمهات كا٤بعلموف كا٤بعلمات كرجاؿ الوعظ كاإلرث كالدين من تشكيل لقيم الطفل كأ٭باط سلوكو إال أف 

ذلك ألف األسرة ٲبارس أعضاؤىا كظائف ،  mutualكجهة النظر ا٢بديثة تعترب أف ىذا التشكيل عملية متبادلة 
كىناؾ ، تداخلة يؤثر كل عضو على أعضائها ُب كظائفها كما يتأثر كل عضو بوظائف األسرة ككلمعقدة كم

من بينها اشتغاؿ ا٤برأة، كارتفاع ا٤بستول  ظركؼ اجتماعية طرأت على ٦بتمعنا أدت إٔب تغيّب ىذه األساليب،
ا٢بجم كارتفاع  األسرة صغّبةاالقتصادم لؤلسرة، كارتفاع نسبة التعليم كا٥بجرة من الريف إٔب ا٤بدف، كظهور 

خذ ٗبظاىر ا٢بضارة الغربية كزيادة اال٘باه ٫بو قبوؿ ا٤بساكاة بْب الرجل كا٤برأة ُب ا٢بقوؽ مستول الطموح كاأل
 ،كالواجبات كظهور النهضة الصناعية كاستقداـ التكنولوجيا الغربية، كزيادة كسائل النقل كا٤بواصبلت كاالتصاؿ

 أ٭باط تربية الطفل حيث خفت حدة ا٘باه الصرامة كالشدة كا٢بـز كفرض العقاب، كلقد أثرت ىذه الظركؼ ُب
و التسامح كالتدليل، كاال٘باه ٫بو قبوؿ كثّب من أكجو النشاط الٍب ٓب تكن مقبولة بالنسبة للطفل  كزيادة اال٘باه ٫ب

دة اإلقباؿ على التعليم كخاصة كالنشاط الرياضي كالَبكٰبي، كزيادة ا٤بيل ٫بو أخذ ميوؿ الطفل ُب االعتبار، كزيا
كٲبثل اآلباء  ، filtersيعمل اآلباء ٗبثابة ا٤بصفاة الٍب تصفي أك تنقي القيم قبل نقلها إٔب الطفل ك  تعليم البنات

أماـ األطفاؿ يقتدكف هبا  modelsدكر ا٤بعلم ُب عملية التنشئة االجتماعية، كما ٲبثلوف ٭باذج أك مثبل عليا 
كمن ىنا كانت أٮبية تربية اآلباء أنفسهم، كحسن إعدادىم كتكوينهم كتزكيدىم بالعلم   اكيتقمصوهنا كيقلدكهن

كلقد دلت البحوث الٍب أجريت على أطفاؿ اجملتمع األمريكي على ، 1 سبلـاإلكا٤بعرفة كاإلٲباف كالعقيدة كتعاليم 
أك العدكاف أك االعتداء  warmthالدؼء  أف ىناؾ عدة أساليب يتبعها اآلباء ُب التنشئة االجتماعية منها

Hostility،  كا٘باه التسامحpermissiveness  كا٘باه االنضباطControl  كقد تبْب أف اآلباء الذين
ٲبتازكف بالدؼء كالذين يستخدموف منهجا معتدال ُب تقييد سلوؾ الطفل، كيتبعوف نظاما ثابتا قائما على أساس 

ف على إظهار ك٩بارسة كثّب من أكجو السلوؾ ا٤برغوب فيها من ك قادر ا٢بب مثل ىؤالء اآلباء فينشأ أبناؤىم كىم 
كالكفاءة أك ا٤بقدرة ،كالضبط الذاٌب  كالشعبية  Seif-esteemذلك التكيف أك ا٤ببلئمة كا٤بركنة كاحَباـ الذات 

تأكيل حب أنشطة مثل الشرح كالتفعيل كال بالنسبة لزمبلئو كيتضمن منهج الدؼء ، ىذا كالتأديب القائم على 
األطفاؿ الذين ٲبيلوف إٔب تقليد أ٭باط كثّبة ، ك كاالستدالؿ أك التعقل كالتفكّب كاإلقناع  كسحب ا٢بب أك العطف

كالسيطرة  warmthمن سلوؾ اآلباء، كلكن الذم يساعد على تسهيل عملية التقليد يساعد على ذلك الدؼء 
dominance السيطرة على التقليد فيما يتعلق بنشاط  من جانب اآلباء تساعد على عملية التقليد، تؤثر

أف  بِب،كيؤثر دؼء اآلباء ُب تقليد البنات أكثر منو عند ال problem solvingالتفكّب ُب حل ا٤بشكبلت 
لآلباء قيما ٨بتلفة باختبلؼ الطبقة االجتماعية الٍب ينتموف إليها، كتؤثر ىذه القيم ُب عملية التنشئة االجتماعية 

فاآلباء الذين ينتموف إٔب الطبقات االجتماعية األدٗب يقدركف االحَباـ كالطاعة كاالمتثاؿ  قة،لدل أبناء كل طب

                                                 
1
 .219 217، ص ص 6975، دار الفكر ا١بامعي، اإلسكندرية، سيكولوجية التنشئة االجتماعيةالرٞبن العيسوم، عبد-
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فاآلباء ُب ىذه الطبقة االجتماعية يفضلوف أف يكتسب أبناؤىم ىذه القيم كيقدركهنا فيهم كيهتم ، كالدقة كالتأدب
هم بالدكافع الٍب تكمن كراء ىذا السلوؾ، كلكي مثل ىؤالء اآلباء بالنتائج ا٤بباشرة لسلوؾ أبنائهم أكثر من اىتمام

ٰبقق ىؤالء اآلباء ىذه األىداؼ فإهنم يتسموف بالشدة كا٢بـز ككضع القيود مع أطفا٥بم الصغار بينما ٲبتازكف 
أما آباء الطبقات االجتماعية الوسطى فّبكزكف اىتمامهم ٫بو النمو الداخلي ، بالتسامح مع أطفا٥بم األكرب سنا

 1 .٭بو الشعور با٤بسؤكلية كٙبملها، كعلى الضبط الذاٌب للطفل كعلى دكافع التحصيل كاال٪باز للطفل على
 :أىداف التنشئة االجتماعية . 1
اكتساب الثقافة فالتنشئة االجتماعية ىي ُب األساس عملية اكتساب ا٤بعارؼ كالقيم كالرموز، أك بعبارة أكثر  .أ

 2 .لشعوراكتساب طرؽ السلوؾ كالتفكّب كا ا،كضوح
 .اكتساب سلوؾ يناسب دكر الفرد االجتماعي، كىذه العملية ضركرية لتكوين الذات الفردم. ب 

اندماج الفرد ُب ا٢بياة االجتماعية، كمحصلة للبعد النفسي لعملية التنشئة االجتماعية ٩با يؤدم إٔب تكثيف . ج
 3 .الذات الفردية مع الذات االجتماعية

ك اجملتمع إ٭با ىو جزء من ايط جتماعية إف الشخص الذم تكيف مع حياة ا١بماعة أالتكيف مع البيئة اال. د
 .4كينتمي إٔب العائلة، كا١بماعة كا٤بعمل كالدين كاألمة، أم أنو جزء من ىذا ٰبتل مكانا فيو كاالنتماء إٔب ٝباعة ما

تفسّب عمليات التنشئة  سنتناكؿ فيما يلي أبرز النظريات الٍب حاكلت :نظريات التنشئة االجتماعية.2
 .االجتماعية

حد جوانب النسق أٔب عملية التنشئة االجتماعية على أهنا إينظر ىذا اال٘باه  :االتجاه البنائي الوظيفي -6
االجتماعي كبناءن على ذلك فإهنا تتفاعل مع باقي عناصر النسق ٗبا يساعد على اافظة على البناء االجتماعي  

التنشئة االجتماعية تقـو باافظة على البناء االجتماعي كتوازنو ألف الفرد ُب عملية ككل، كبذلك فإف عملية 
كقد ،  5التنشئة يتعرض لعمليات عدة من الضبط كاالمتثاؿ الٍب تساعد على التوافق مع اجملموعة الٍب ينتمي إليها

السائدة ا٤بتوقعة من الفرد ُب  عملية التنشئة االجتماعية بأهنا عملية استدراج لقيم الثقافة" جونسوف"كصف 
التنشئة االجتماعية لؤلطفاؿ بناءن "  Parsons بارسونز"ا٤بواقف ا٤بختلفة بقصد التوافق مع اجملتمع كقد فسر 

على كجود أدكار ٧بددة للذكور كأخرل لئلناث كىذا االختبلؼ كا٣بصوصية بْب ا١بنسْب ٰبقق أىداؼ كفوائد 

                                                 
1
 .266، 261، ص ص المرجع نفسو-

 .627، ص 6992، مكتبة الفبلح، الكويت، الطبعة األكٔب، جتماع التربويدراسات في علم االناصر ثابت،  - 2
 .24، ص المرجع السابق عبد ا زاىي الرشداف،  -3
.627ص  المرجع السابق ،ناصر ثابت،  -4
 .42، ص 2115اإلسكندرية، ، دار ا٤بعرفة ا١بامعيةالتنشئة االجتماعية، ٧بمد عبده ٧بجوب كآخركف،  -5
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وانب العملية للتنشئة أكثر من تركيزىا على ا١بحظ أف ىذه النظرية قد ركزت على عديدة لؤلسرة كاجملتمع كمن ا٤ببل
 1.ا١بوانب األخرل

 Charles كيرجع الفضل ُب نظرية التفاعل الرمزم لكتابات تشارلز كوٕب :اتجاه التفاعلية الرمزية -0

Cooley      جورج ىربرت ميد "كGeorge Herbert Mead  " رايت ميلز" ك Wright 

Mills  " كترل ىذه النظرية أف تعرؼ الفرد على صورة ذاتو ٰبدث من خبلؿ تصور اآلخرين لو، كمن خبلؿ
و كاالحَباـ كشعور خاص بالفرد، كمن خبلؿ تفاعل الفرد مع اآلخرين كما ٙبملو تصرفاهتم كاستجاباهتم لسلو 

رة على االتصاؿ كالتفاعل من خبلؿ كأىتم جورج ميد بدراسة عبلقة اللغة بالتنشئة، حيث توجد عند اإلنساف قد
 .2رموز ٙبمل معاف متفق عليها اجتماعيا

إٔب ضركرة االىتماـ " ابراـ كاردينر ك رالف لينتوف" يشّب كل من : االتجاه السيكوثقافي ودراسة التنشئة - 0
قاطية الثقافية كىي الٍب أطلق عليو األنساؽ اإلس  اعند دراسة موضوع التنشئة االجتماعية كعبلقتو بالبناء الثقاُب ٗب

ا أف األنساؽ الٍب ينظراف إليها على أهنا أنساؽ ذات ارتباط ٗبمل على الطقوس السحرية كالشعائر الدينية تتش
جوىرم بالعمليات السيكولوجية ا٤بتصلة ببناء الشخصية النمطية أم أف كاردينر كلينتوف ينظراف إٔب تلك األنساؽ 

 .فاع أك ا٢بصانة النفسية أك األمن السيكولوجي  للفرداإلسقاطية على أهنا أنساؽ للد
تعترب عملية التنشئة االجتماعية عملية تعلم ٕبد ذاهتا، ألهنا تتضمن تغيّبا كتعويدا : اتجاه التعلم االجتماعي - 0

عملية أٮبية كبّبة للتعزيز ُب " دكالر ك ميلر"ك٩بارسات معينة كيعطي ىذه النظرية عن تقليد أمثاؿ ، ُب السلوؾ
تعلم التفسّب لأف التعزيز مهم ُب عملية التعلم كتقوية السلوؾ لكن ال يعترب كافيا " باندكرا ك كلَبز"التعلم كما يعترب 

أك حدكث بعض أ٭باط السلوؾ الٍب تظهر فجأة لدل الطفل كيقَبح باندكرا كجود ثبلثة آثار للتعلم عن الطريق 
 :ا٤ببلحظة

 .تعلم سلوكات جديدة - أ

 ريرالكف كالتح - ب

 .3التسهيل - ت

 :التنشئة الدينية: المبحث الثاني
التنشئة الدينية كاحدة ُب كل اجملتمعات اإلنسانية على الرغم من تبايناهتا كاختبلفاهتا العرقية كالثقافية  

كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كيرجع ىذا لوحدة مصادرىا كأصو٥با، كتتداخل التنشئة الدينية مع التنشئة 
 .اعية باالشَباؾ ُب بعض ا٤بهاـ كما اعتُب اإلسبلـ بالتنشئة الدينية لؤلفراد بصفة عامةاالجتم

                                                 
 .75،  ص ة، ا٤بكتب ا١بامعي ا٢بديث، اإلسكندريأصول التربيةالطيب،  أٞبد ٧بمد -1
 .97، ص 2116، معهد الَببية، عماف، الطبعة ا٣بامسة، ، سيكولوجية التنشئة االجتماعيةصاّب ٧بمد على أبو جادك -2

.49ص 47، ص مرجع سابق٧بمد عبده ٧بجوب،  - 3
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ال يؤدم الدين كظائفو اإل٥بية ا٣باصة بالعبادات كحسب بل يؤدم أيضا كظائفو : الوظائف االجتماعية للدين .0
الوظائف االجتماعية من أىم ا٤بهاـ  االجتماعية كاالقتصادية كالشرعية كالقانونية كاألخبلقية كالفلسفية أيضا كلعل

الٍب يضطلع هبا كالٍب تتعلق بتنظيم حياة الفرد كا١بماعة كاجملتمع ُب آف كاحد كتتلخص ُب سبع كظائف على 
 :النحو التإب

يؤدم الدين دكرا كبّبا ُب تنظيم ا٢بياة االنفعالية كالعاطفية الٍب عيشها اإلنساف السيما كقت تعرضو لؤلزمات . 6
ليو، فالدين ُب ىذه ا٢بالة يؤدم مهمتْب عت ا٤بقربْب و كبات كاألخطار كا٢بركب كالزالزؿ كالفيضانات كمكالن

 :أساسيتْب ٮبا

 .منح الفرد القوة ا٤بعنوية العالية كالثقة بالنفس كا١برأة الٍب ٛبكنو من مواجهة األزمة - أ

 االستقرار كمواجهة ا٢بياة بركح مفعمة منح الفرد الصرب الذم ٲبكنو من ٘باكز األزمة أك ا٤بصيبة كيساعده ُب - ب
 .بالشجاعة كالتفاؤؿ كاألمل كالتصميم

يساعد الدين ُب ٙبقيق الوحدة الفكرية كالعقلية كالعقائدية كالكفاحية بْب األفراد الذين يؤمنوف بو، ذلك أف  .2
 .ْبا٤بؤمن الدين يؤدم إٔب التقارب كالتفاىم كالتعاكف كالتعاطف كالَباحم بْب 

ائف االجتماعية األخرل للدين أنو ينظم ا٢بياة االجتماعية ُب اجملتمعات الية الكربل كيشرؼ على من الوظ .3
  .أنشطتها العامة كا٣باصة، فالدين من خبلؿ مؤسساتو كمنظماتو كا٤بساجد كا١بوامع كالكنائس

١بنسْب القراءة كالكتابة يعد مصدر من مصادر نشر الثقافة كالَببية كالتعليم، يتعلم الصغار كالكبار من كبل ا .4
 .كالفقو كاألخبلؽ كالدين داخل أماكن العبادة

يؤدم الدين دكره الكبّب ُب ٙبديد القيم اإلٯبابية الٍب ينبغي على ا٤بؤمنْب التمسك هبا تقيم الصدؽ ُب القوؿ  .5
لك ٲبيز الدين بْب اْب،كذ...كاإلخبلص ُب العمل كالتعاكف كالصرب كالشجاعة كا٤بركءة كالعفة كالتفاؤؿ كا٤بساكاة

القيم اإلٯبابية ا٤بذكورة أعبله كالقيم السلبية كالكذب كالنفاؽ كالنميمة كالغّبة كا٢بسد كحب الذات كالغش كالتكرب 
يعد الدين كسيلة مهمة من كسائل الضبط االجتماعي ذلك أف الدين يرشد ا٤بؤمن إٔب السّب ُب الطريق ا٤بستقيم 

ه إٔب الشر كاال٫براؼ كا١برٲبة، كما يذكر ا٤بؤمن بأف سّبه ُب الطريق ا٤بستقيم ىو كاالبتعاد عن الطريق الذم يقود
الوسيلة الوحيدة الٍب تقوده إٔب النجاة كا٢بصوؿ على الغفراف من ا سبحانو كتعأب بينما سّبه ُب طريق الشر 

ىنا دكرا كبّبا ُب ضبط سلوكية الفرد كالعصياف يقوده إٔب اقَباف الذنوب الٍب يعاقبو ا عليها، كعليو يلعب الدين 
 1 .كٲبكن أف يكوف ىنا كسيلة من كسائل ٙبقيق كحدة العقيدة كالسلوؾ

                                                 
1
.57ص 54، ص2115ر كائل للنشر، بغداد، الطبعة األكٔب، ، دا، علم االجتماع الدينيإحساف ٧بمد ا٢بسن - 
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يساعد الدين ُب تكامل عناصر شخصية ا٤بؤمن ك قوهتا إذ أنو يهذب الشخصية ك يبنيها ك ٯبعلها قادرة  .6
ه الوظيفة عن طريق مشاركة ا٤بؤسسة الدينية  نشاط، ك الدين يقـو هبذك على أداء أدكارىا الوظيفية ا٤بتنوعة بفاعلية 

ك ا٣بصاؿ اإلٯبابية الٍب  ٍب تنطوم على التعليم ك التدريب،كا٤بسجد أك ا١بامع ُب عملية التنشئة االجتماعية ال
الٍب تزرعها ، تنمي الشخصية ك ٘بعلها قادرة أكثر على ٙبمل مسؤكلياهتا، ك من السمات الشخصية اإلٯبابية

 .ة عند ا٤بؤمن العدالة ك اإلنصاؼ ك ا٣بلق القوٙب ك الرٞبة الشفقةا٤بؤسسة الديني
ٲبكن أف يؤدم الدين عن طريق مؤسسات العبادة العديد من األنشطة الَبكٰبية الٍب ال ٛبؤل كقت الفراغ  .7

 فحسب بل تنمي شخصية ا٤بؤمن ك تفجر طاقاهتا ا٤ببدعة، فا١بامع أك الكنيسة ٲبكن أف تنشأ العديد من األنشطة
  مكتبة ا١بامع، تنظيم االجتماعات ك اللقاءات ك الندكات ك ااضرات الثقافية ( مطالعة)الَبكٰبية مثل ا٤بطالعة ُب 
اْب كلها تنمي شخصية الفرد ك ٘بعلو متمسكا باألمور الدينية ك األخبلقية كالٍب .....ك االجتماعية ك الدينية

 1.يوصي هبا الدين كٰبث على نشرىا ك ترسيخها
 مصادر التنشئة الدينية  .0
، بل نشءبشكل حر كطليق عندما يقـو بتنشئة ال ،ال يتصرؼ ا٤بنشئ ا٤بسلم كا٤بعلم كالداعية كرجل الدين 

يستند إٔب ركائز أساسية للدين اإلسبلمي ا٢بنيف، كا٤بلفت لبلنتباه ُب التنشئة الدينية أهنا كاحدة ُب كل اجملتمعات  
يناهتا كاختبلفاهتا العرقية ككذلك ٱبتلف األمر داخل اجملتمع الواحد ُب تنشئة أبنائها اإلنسانية على الرغم من تبا

حسب اختبلؼ طبقاهتم االقتصادية كقد ٚبتلف ا٤بدارس ُب تنشئة تبلميذىا طبقا لنوعها ُب أصو٥با ألف منبعها 
 :ترتكز عليها التنشئة الدينيةكاحد ُب كل زماف كمكاف كمن خبلؿ ىذا يتضح لنا فيما يلي ا٤بصادر األساسية الٍب 

ىو ا٤بصدر األكؿ كالرئيس ُب التنشئة الدينية كمنو تستسقي مبادئها كتوجيهاهتا كإرشاداهتا : القرآن الكريم  -0. 0
ُب تطبع العقل كالسلوؾ كا٤بشاعر، فالقرآف الكرٙب لو أسلوبو الرائع كمزاياه الفريدة ُب تربيتو للناشئة فهو يريب العقل 

 .ة ٝبيعا متماشيا مع فطرة اإلنساف ُب البساطة كعدـ التكليف كطرؽ باب العقل مع القلب مباشرةكالعاطف

كىأنٍػزىلنىا  »كىي ا٤بصدر الثا٘ب الذم تستسقي منو التنشئة الدينية منهجها لقوؿ ا تعأب  :السنة النبوية  -0. 0
ً للنَّاس مىا نػيزِّؿى إًلىٍيهً  ى لىقىٍد كىافى لىكيم ُب رىسيوًؿ اً أيٍسوىةه حىسىننةه ًلمىٍن كىافى  »كيقوؿ عز كجل 2«مإًلىٍيكى الذٍِّكرى لًتيبػىْبِّ

 :كتساىم السنة النبوية ُب ٦باؿ التنشئة بػ3 «يػىٍرجيو اى كىاليػىٍوـى اآلًخر

 .الكرٙب  إيضاح ا٤بنهج اإلسبلمي ُب التنشئة الواردة ُب القرآف الكرٙب كبياف التفاصيل الٍب ٓب ترد ُب القرآف - أ

 .حياة الرسوؿ صلى ا عليو كسلم مع أصحابو كمعاملتو لؤلطفاؿ مناستنباط أسلوب تربوم  -ب

                                                 

 .58ص 57ص  ، المرجع نفسو ،إحساف ٧بمد ا٢بسن -
1
 

 . 44سورة النحل، اآلية  -2
 .26سورة األحزاب، اآلية -3
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ؤلكائل الذين اتبعوا سنة الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ليعِب ىذا ا٤بنبع التنشيئي  :4منهج السلف الصالح -0. 0
من القرآف الكرٙب كالسنة النبوية، يعتمد ىذا ككانوا عليها أضاءكا منهجهم مستقْب من الدين اإلسبلمي كمستمد 

أك ما قالوا بو من إصبلحات أثرت ُب الثقافة  كما هنجوه من طرؽا٤بنهج على ما قدمو السلف الصاّب من أعماؿ 
كبالتإب فقد أكضحت ىذه ا٤بعطيات أف مصادر التنشئة االجتماعية كالدينية ٥با أٮبيتو ُب تكوين ، اإلسبلمية

كىذه التنشئة مستمدة من القرآف الكرٙب كاألحاديث النبوية الشريفة إٔب غّب ذلك ككل ىذا يعود شخصية ا٤بسلم 
1 .إٔب تربية الطفل كتنشئتو دينيا كإسبلميا ابتداء من األسرة

 

إف تدين الطفولة فطرم عملي، كتدين ركحي عاطفي كتدين الرجل فقهي منطقي  :مراحل التنشئة الدينية .0
 :ىذا تتضح أطوار التنشئة الدينية فيما يليتشريعي كمن خبلؿ 

 : طور الطفولة -0. 0

ٝبيع الديانات بإكساب أبنائها الزاد الديِب كاالنتماء ا٢بضارم تراعي ُب ذلك خصوصية ا٤برحلة الٍب ٲبر هبا  تقـو
 .االبن فالطفل ٧بدكد التفكّب، قليل التجارب بشؤكف ا٢بياة

قلي كاإلٲبا٘ب لذا ينبغي غرس الدين ُب نفس الصيب انطبلقا من مبدأ التلقْب كتراعي ىذه الفَبة مدرؾ األطفاؿ الع
ة لية التلقْب بذر البذرة ُب الَببكااكاة كالتقليد مع مراعاة تدعيم االعتقاد بالرباىْب كما قرر الغزإب حيث شبو عم

 . لزراعتها كشبو االعتقاد بعملية السقي كالَببية فينمو البذر كيَبعرع

بعضها البعض كيلزموا مؤسسات التنشئة بترتبط األفكار الدينية لدل ا٤براىق :  طور المراىقة والشباب -0.0
الدينية أم تشغل جانب التحمس الديِب لدل مراىق لتقوم فيو آثار ىذا الدافع كتنقذه من موجة اال٫براؼ ألف 

عمل على إخراج الشاب من ىذا الصراع اإلنساف ُب ىذه ا٤برحلة الدينية كالبشرية، ككظيفة ا٤بؤسسات ىو أف ت
كالنهوض ٗبستواىم الركحي كالعاطفي، كٚبتلف التنشئة الدينية من دين إٔب دين آخر، فالديانة ا٤بسيحية تسعى إٔب 

لها ظواىر عدة، تنبعث من أساسها من فأف تعلم أبنائها مبدأ الدين ا٤بسيحي، أما التنشئة ُب اجملتمع اليهودم 
أف مرحلة الشباب  النفس اء علمكعندما يقوؿ علم، 2 التوجو االجتماعي فالتارٱبي، فالسياسي التوجو الديِب ٍب

أهنا ادد األساسي للسلوؾ الديِب لئلنساف فيما بعد كمن ٍب ، ك ىي مرحلة ا٢بيوية الدينية كمرحلة التفتح الديِب
 .3هنا أخطر ا٤براحل ُب حياة اإلنساف على اإلطبلؽإ

ينتقل اإلنساف من الشباب إٔب الرجولة لتجرفو ا٢بياة ٗبشاغلها كمشاكلها  :لة والشيخوخةمرحلة الرجو  -0. 0
فنجده مستمرا ُب شكو شاب راىق  ك م ما مضى كىو كمعو القيم الدينية أك التصورات الدينية، الٍب كوهنا ُب

اإلنساف ُب ىذه ا٤برحلة من  ك٧بافظا على الطقوس كالشعائر، رابطا بينها كبْب أخبلقيات دينية حقيقية كقد يتحوؿ

                                                 
 686ص 681، ا٤برجع السابق، ص التنشئة االجتماعيةمعن خليل العمر،  -4
.94، ص6998، ا٤بكتب العلمي، اإلسكندرية، بدكف طبعة، الجتماعية من منظور إسالميالتنشئة اعبد الفتاح تركي موسى،  - 1
 .46، ص مرجع سابقلكحل ا٥بوارم،  - 2
3
 .663، ص 6996، جامعة عْب مشس،القاىرة، الطبعة األكٔب، في التربية اإلسالميةعبد الغِب عبود،  -



661 

 

يكوف مرتبطا ٖبطوط أكٔب، قد كوهنا ُب مرحلة الشباب أيضا، حٌب ما حاؿ إٔب حاؿ، كلكن ىذا التحوؿ عادة 
فلسفة ٧بددة للحياة، تقـو لنفسو رتقى بيصل إٔب الشيخوخة فإنو قد جاكز مرحلة الشك الديِب إٔب اليقْب، كقد ا

 .1اط حياتو كمطالب عصرهعلى فكرتو الدينية كتتناسب مع أ٭ب
 :أىداف التنشئة الدينية . 0
( القرآف الكرٙب كالسّبة النبوية ) تنطوم النشأة الدينية على غايات مستخلصة من مصادرىا الرئيسية  

كا٤بؤسسات االجتماعية كافة آلياهتا كمنشئتها لتحقيقها كاافظة على بقائها ُب كظيفة النسق االجتماعي 
 :الديِب كتتمثل فيما يلي ( بوم الَب )كا٤بدرسي 

 : شهادة أن ال إلو إال اهللك اإليمان باهلل وعبادتو -0.0
 الى  بػيِبىَّ  يىا يىًعظيوي  كىىيوى  اًلبًٍنوً  ليٍقمىافي  قىاؿى  كىًإذٍ }عدـ الشرؾ با تعأب كىذا كارد ُب كصية لقماف البنو ُب قولو  

إذ أف اإلسبلـ ينشئ اإلنساف على إخبلص العبودية  كحده فبل ٱباؼ  2 { عىًظيمه  لىظيٍلمه  الشٍِّرؾى  ًإفَّ  بًاللَّوً  تيٍشرًؾٍ 
إثبات العبادة  تعأب كنفي عن  ىي  شهادة أف ال إلو إال ا، ك إال ا كال يرجو أك يتوسل غّبه من اإلنس كا١بن

كرزقو كأغناه كمنحو القدرة على التفكّب كل سواه كتوحيد األلوىية، كال يتجو اإلنساف بعبادتو إال ٤بن خلقو فسواه 
كالتوحيد أصل العبادة ُب كل شريعة كدعوة كل رسوؿ ليستفتح هبا دعوتو كيستمد منها قوتو كيهز هبا مشاعر قومو 
كإذا ا٘بهت عبادة الناس إٔب خالقهم صفت منهم القلوب كاستقامت أمامهم السبل كقامت حياهتم على التعاكف 

 . فعاشوا آمنْب مطمئنْب
   :شهادة محمد رسول اهلل - 0 .0
ٍلنىا كىلىقىدٍ }من صدؽ إٲبانو بربو صدؽ بالرسل كرساالهتم    كىًمنػٍهيم عىلىٍيكى  قىصىٍصنىا مَّن ًمنػٍهيم قػىٍبًلكى  مِّن ريسيبلن  أىٍرسى

 ىينىاًلكى  كىخىًسرى  بًا٢بٍىقِّ  قيًضيى  اللَّوً  أىٍمري  جىاء فىًإذىا وً اللَّ  بًًإٍذفً  ًإالَّ  بًآيىةو  يىٍأٌبى  أىفٍ  ًلرىسيوؿو  كىافى  كىمىا عىلىٍيكى  نػىٍقصيصٍ  ٓبٍَّ  مَّن
، كمن اختاره العآب الكبّب ا٢بكيم كاف أكٔب با٢بب كأقرب إٔب القلب كاختاره سواه ٤بيزات فيو   3{ اٍلميٍبًطليوفى 

 .كفضائل لو ال يعلمها إال ا 
  :إقامة الصالة -0.0

ة كتأديتها ُب مواعيدىا ا٤بقررة كا٤بداكمة عليها كيتوعد ا ا٤بقصرين كا٤بهملْب يؤكد القرآف الكرٙب على الصبل 
 ٩بَّا كىيينًفقيواٍ  الصَّبلىةى  ييًقيميواٍ  آمىنيواٍ  الًَّذينى  لًِّعبىاًدمى  قيل}كذلك من آيات بينات معجزات قولو تعأب ، كالساىْب عنها 

                                                 
.618، ص المرجع نفسو عبد الغِب عبود،  -1
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فالصبلة تعاكف على االستقامة تريح النفس  1{ ًخبلىؿه  كىالى  ًفيوً  بػىٍيعه  الَّ  يػىٍوـه  يىٍأٌبى  أىف قػىٍبلً  مِّن كىعىبلنًيىةن  ًسرٌان  رىزىقٍػنىاىيمٍ 
  3كالصبلة ىي عماد الدين كنوع من أنواع الَببية البدنية كالركحية 2من مغالبة الشهوات

 : صوم رمضان -..0

      لشهوة مطية اإلٍب ك إخضاع للنفسككسر ٢بدة الشهوة ك ا (ك الصرب نصف اإلٲباف )إنو تدريب على الصرب 
ك بالقدرة على  (الصـو فإنو ٕب ك أنا أجزل بو  إالكل عمل  بن آدـ لو : ) ك النفس أمارة بالسوء قاؿ تعأب 

 أىيػُّهىا يىا}: ا٤بشقة يكوف التواب، كجهاد النفس  ال يتحملو إال أكلو العـز كمن ىنا كاف جهادا أكرب قولو تعأب 
ـي  عىلىٍيكيمي  كيًتبى  مىنيواٍ آ الًَّذينى    كالصياـ ٗبعُب آخر ىو صرب 4{ تػىتػَّقيوفى  لىعىلَّكيمٍ  قػىٍبًلكيمٍ  ًمن الًَّذينى  عىلىى كيًتبى  كىمىا الصِّيىا

 .   5ك زكاة للنفس ك كف ا١بوارح عن األذل كتدريب على تقبل ا٤بكاره ك ا٤بتاعب
 :الزكاةإيتاء  - ..0

 ارتكابؿ كٛبنع ثورة نفسو من احقا للمحتاج ٙبفظ عليو ماء كجهو من مذلة السؤ أم تطهّب ا٤باؿ كالنفس ، إهنا 
اإلٍب كتستل من قلبو شوائب الكراىية ك ا٢بقد فيعيش بْب الناس ٧ببا ٥بم متعاكنا معهم كما ٠بيت الزكاة إال لتطهّب 

 . ا٤باؿ من  إخراجها يبارؾ ا فيو كيبارؾ كل عمل أسس عليو 
 :حج البيت   - ..1 

       ٘بديد الذكريات كفرصة اللقاءات ك مراف على ٙبمل ا٤بشقات ك بذؿ ُب سبيل ا ك كسب خربة تزيد ا٤بعرفة
ر الصداقة، كتعويد على مشقة السفر ُب الرب ك البحر أك ا١بو فتطمئن النفوس  كتستقر ا٣بطوات صك تقوم أكا

ا٢باضر كا٤بستقبل إهنا راحة ا٣باطر ك صفاء النفس ك العودة ا٤بتعثرة  كيعود ا٤بخطئ إٔب صوابو، أهنا رحلة ا٤باضي ك 
 .و نك ا٢بج ا٤بربكر ، ك جزاؤه مغفرة ا  ك دخولو جنا إٔب طريق ا٢بق 
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 :التواضع   - ..2
جربين ك ا٤بتكربين  ت٠بات ا٤بؤمن  ك ا سبحانو ك تعأب قد بْب ُب كتابو العزيز أنو يبغض ا٤بمن إهنا ٠بة  

يدبركف مع ا، فا٤بتكرب  رغم ضعفو ك قلة حيلتو إال أنو يغَب بنفسو ك يتكرب على  غّبه  ك يعتقد أفكارا  ألهنم 
 .عدكانا  ك   ظلما 

 :الصبر   - ..3
الشهوات الٍب ك تأمر النشأة الدينية بالصرب ألنو من فضائل  العقل إذا ما قورف با٥بول  ظهر لنا حساسية ا٥بول  

رب ىو عدـ االعَباض على ضياع  ما ٰببو ك يشتهيو  كما أنو صرب على ما يعانيو صك ال ،لصربتنهى اإلنساف عن ا
يػٍره  ٥بىيوى  صىبػىٍرًبيٍ  كىلىًئن بًوً  عيوًقٍبتيم مىا ٗبًٍثلً  فػىعىاًقبيواٍ  عىاقػىٍبتيمٍ  كىًإفٍ }: قولو تعأب ، 1 ك ٙبمل للمحن  آالـاإلنساف من   خى

  2{ لِّلصَّاًبرينى 
 :تدالاالع   - ..4

ة لؤلخبلؽ كللخلق مال ٲبكن أف يتم العدؿ ُب النفس إٔب باالعتداؿ إذ أنو استقامة للحق كىو تنشئة سلي 
مل على تطبيق الوسط ُب العدؿ ُب تكاالعتداؿ يش للعدؿ،الصاّب فاالعتداؿ موازنة كقسط كقصد كقوامة كإقامة 

الدينية أف ٪بعل من الدين شيئا ذا  النشأةساسية من كالغاية األ، 3ا٤بأكل كا٤بشرب كالفكر كالسلوؾ العملي ٝبيعا
دد بعض ٫بلك ُب سلوكهم كأ٭باط تفاعلهم مع اجملتمع ك ذٕبيث يظهر آثار  نربيهم،قيمة ُب كياف األفراد الذين 

   :ة كالَببية الدينية فيما يلي ئشتناألىداؼ األخرل لل

 .ألخبلقية السامية تكوين مواطن صاّب كاجملتمع الصاّب الذم تسوده ا٤ببادئ ا .6
 .تكوين الفضائل الٍب ٘بعل الفرد قادرا على ضبط نفسو كتوجيو انفعاالتو كأحاسيسو كشعائره كجهة سليمة .2

 .صا٢بة مبنية على قوة ثقتو بنفسو كاعتزازه بكرامتو ككرامة غّبه

  .كالقنوطتنمية قدرة ا٤بواطن على مواجهة ا٢بياة الواقعية كطرقها االجتماعية فبل يستسلم لليأس  .3

 .التسامح كالبعد عن التعصب كاالنطواء كالتزمت .4

4 .االعتزاز بالَباث من خبلؿ سّب األبطاؿ ك أكٕب العـز .5
 

 .صيانة اجملتمع من الزيغ ك اال٫براؼ كا٤ببادئ ا٥بدامة الٍب تناُب العقيدة الدينية .6

  .بث ركح التدين بْب الناس قاطبة .7

                                                 
1
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 .فرد كاجملتمعالبعد عن ا٣برافات كالتقاليد الضارة بال .8

 .إسعادىم ُب حاضرىم كمستقبلهمك  تقوٙب الناشئْب كالسمو هبم .9

تزكد الفرد بذخّبة كاسعة من ا٤بعارؼ ا٤بتصلة ٗببادئ الدين ك أحكامو ك مناىجو كتكسبو الكثّب من   .61
 .ا٣بربات الٍب من شأهنا العمل على تكوين شخصيتو كتنميتها

 .مسك بالدين ٩با يؤدم إٔب حياة طيبة للفرد كاجملتمعٛبكن الفرد كاجملتمع على حد سواء من الت  .66

 :أساليب التنشئة الدينية . 0
إف أساليب التنشئة االجتماعية ليست كافية لبناء الشخصية ا٤بسلمة ك أهنا ٓب تغطي ٝبيع جوانب الشخصية  

وؿ كأف ىذه األساليب فنجد أف اإلسبلـ قد سبق إٔب كضع قواعد ك أساليب التنشئة االجتماعية الٍب تتميز بالشم
مستمدة من فلسفة الدين اإلسبلمي، ك نشّب ىنا إٔب اىتماـ بعض العلماء ا٤بسلمْب الذين ركزكا على مدلوؿ 

 .التنشئة الدينية ا٢بقة للفرد كذلك من خبلؿ تركيزىم على الَببية ك السلوكات الدينية ك نذكر منهم 
كالد الصيب أف يبعده عن مقابح األفعاؿ ك معايب العادات  إف التنشئة الدينية تأخذ على) يقوؿ : ابن سينا 

كيركز على دكر األسرة ك باألخص دكر األب  (بالَبىيب ك الَبغيب ك التوبيخ، فإف احتاج إٔب الضرب فليكن 
 .سلوؾ البلسوم الالذم يبعده عن 

فاألكٔب ( أدب الرياضة)ك( ٤بواظبةأدب ا)التنشئة الدينية إٔب صنفْب ( الدين ك الدنيا) قسم ُب كتابو :  المارودي
 .اصطلح األدباء موضوعات ا٣بطاب ك الثانية مراقبة اإلنساف لنفسو ك ٧باسبتها لتستدٙب لو السعادة 

الذم نصح فيو ٗبراعاة االعتداؿ ُب تأديب ( علـو الدين) اىتم الغزإب بالتنشئة الدينية من خبلؿ كتابو :  الغزالي 
 .السوء ك مؤل كقت فراغو بقراءة القرآف ك منعو من أعماؿ ا٢براـ الصيب ك إبعاده عن أصحاب 

كأكد أف أسلوب  ،تكلم فيو عن اختبلؼ مذاىب األنصاريخصص فصبل كامبل من ا٤بقدمة : ابن خلدون 
كما أكد على ضركرة تعلم كحفظ القراف الكرٙب   ،القسوة كالشدة ٗبعاملة األفراد الصغار تدعوىم إٔب ا٤بكر كا٣بديعة

، نو أساس التعلم ُب ٝبيع ا٤بناىج الدراسية كألنو شعار الدين كىذا كلو يؤدم إٔب رسوخ العقيدة كتثبيت اإلٲبافأل
ٲبكن القوؿ أف آيات التنشئة الدينية تعمل على ٙبويل ا٤بولود ا١بديد إٔب آدمي مسلم  ليس فقط يدين بالدين  ك

ٯبعلو ٰبس بقدرة ا ك عظمتو ك حٌب التإب بلورة شعوره اإلسبلمي بل متطبع باألخبلؽ ك ا٤ببادئ اإلسبلمية ك ب
آلية ااكاة ك تقليد رموز إسبلمية مهمة ك مؤثرة ُب تاريخ الدين ىو ٜبة أسلوب آخر تنتهجو التنشئة الدينية 

 ، فضبل عن استخداـ آلية تقدٙب النصائح للمنشأ ككعظو عند كقوعو ُب ا٣بطأ  أك عندما يكوف ٧بتاجا1اإلسبلمي
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كل ىذه ا٤بعطيات التارٱبية اتضحت الرؤية أماـ الباحث أف يتناكؿ التنشئة االجتماعية ك الدينية   ،كمن 1للنصيحة 
                                                          . 2 مل على أسس ك خصائص ك جوانب ك أساليب ىذه التنشئةتبطريقة ٙبليلية تش

 :فيما يلي هاوضحنأساليب التنشئة الدينية نلخص أٮبها ك كمن خبلؿ عرض ما سبق من 
 التنشئة الدينية بالقرآن الكريم  :أوال

القرآف كأحد أساليب التنشئة االجتماعية كالدينية لو غايتو، ٕبيث فيو العبودية كالطاعة  ك االىتداء بكبلمو  
أىم أساليب تنمية العقيدة الدينية ُب بناء كا٣بوؼ منو كتنفيذ أكامره كا٣بشوع لو، أم يعترب القرآف الكرٙب 

الشخصية كالذم ٬بلص إليو ُب ىذا العنصر أف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم قد اىتم بتلقْب الولد منذ نشأتو 
 .أصوؿ اإلٲباف كأركاف اإلسبلـ كأحكاـ الشريعة حٌب تريب الولد على اإلٲباف الكامل كالعقيدة الراسخة 

 : باألحاديث النبوية  ثانيا التنشئة الدينية
إف التنشئة اإلسبلمية الدينية بإتباع سنة الرسوؿ صلى ا عليو كسلم من خبلؿ األحاديث النبوية الشريفة فهي 

 .الٍب تعلم األطفاؿ القياـ بالعبادات كا٤بعامبلت ككل شؤكف ا٢بياة على ىدم الرسوؿ صلى ا عليو كسلم 
 :الحة ثالثا التنشئة الدينية بالقدوة الص

، فبل خّب ُب مريب يتحلى بقيم كا٘باىات ال ٰبققها سلوكيا ُب نفسو أىم األساليب ُب التنشئة الدينيةىي من 
بػيرى }كينهانا القرآف الكرٙب عن التناقض بْب القوؿ كالفعل كلقولو تعأب   تػىٍفعىليوفى  الى  مىا تػىقيوليوا أىف اللَّوً  ًعندى  مىٍقتان  كى

 . عليو كسلم القدكة ا٢بسنة لكل ا٤بؤمنْب كا٤بثل الذم ٯبب االىتداء بو كقد كاف الرسوؿ صلى ا3{
 :رابعا أسلوب التوجيو و الموعظة الحسنة 

األمر الذم  ،لتأثر بالتوجيو كالتشكيل ٤با تتمتع بو الطبيعة اإلنسانية من مركنة كقابلية للتشكيللاإلنساف قابل 
كا٢باجة إٔب ا٤بوعظة كالتوجيو ليست قاصرة ، تصبح ُب نفس النشءيستلـز تكرار التوجيهات ُب كل مناسبة حٌب 

على األطفاؿ فقط، كإ٭با ٛبتد ىذه ا٢باجة للكبار ك٦بتمع الراشدين ٤با يوجد ُب النفس اإلنسانية من ضعف 
 .كالذكرل تنفع ا٤بؤمنْب 

 : خامسا أسلوب القص 
الكرٙب أنواعا من القصص القرآ٘ب ك الواردة  تضمن القرآفك  ،قص عليو ا٣برب قصصا كأيضا القصص : القص لغة 

ُب ا٢بديث الشريف كىو قصص حقيقي كاقعي جاء بو القرآف، فالقصص من األشياء الٍب ٲبيل ٥با اإلنساف 
 .تساعده ُب التدريس كانتباه التبلميذ كتشويقهم إٔب الدركس كتربية األطفاؿ تربية خلقية
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 :سادسا أسلوب العقوبة 
دكة كا٤بوعظة فبل بد من عبلج يضع األمور ُب كضعها الصحيح كىو العقوبة، كالَببية بالعقوبة حْب ال تفلح الق

ليست ضركرة لكل شخص، فقد يتحلى شخص بالقدكة كا٤بوعظة فبل ٰبتاج ُب حياتو كلها إٔب عقاب كبالتإب 
اليبها كمراحلها العمرية كُب األخّب نستخلص أف التنشئة الدينية بأس،  1فاإلسبلـ يتبع ٝبيع كسائل الَببية 

كشرائعها االجتماعية تنصب على إرساء اإلٲباف با كعبادتو كااللتزاـ ٗبا جاء ُب كتابو من أجل تنشئة ا٤بنشأ تنشئة 
 .سوية

 :وفيةـــــالتربية الص: المبحث الثالث
ة مؤثرة ُب العآب قاـ منهج الَببية الصوفية ليحقق ما ترمي إليو ا١بماعة الصوفية من خلق ٝبيل ذم شخصي

اإلسبلمي، كما اىتم ا٤بنهج بالفرد الصوُب اىتماما كبّبا فوضع لو القواعد ك النظم الٍب تعمل على هتذيبو خلقيا 
 .كركحيا

 :االنتساب إلى الطرق الصوفية . 0
 : االنتساب أك االنتماء إٔب الطرؽ الصوفية على نوعْب

 ؼيعرب ا٤بقامات بغاية القرب من ا كلذلك يضع نفسو ٙبت تصر  نابع من إرادة ا٤بريد أف: النوع األول -0. 0
  2.شيخ الطريقة تصرفا كامبل كىذا الشيخ يلتـز بَببيتو تربية ركحية ٛبكنو من التحوؿ من مريد إٔب صوُب عارؼ

اذ كالَببية ُب االصطبلح الصوُب يقصد هبا ما اصطلح عليو من أذكار كأكراد كلباس كىيئة كدخوؿ ا٣بلوة كاٚب
فهو ا٤بثاؿ الذم ٯبب عليو أف " شيخ القدكة"كالشيخ ا٤بريد يسمى أيضا  ،العصا كالسبحة كاستعماؿ كرد معْب

أف يكوف تابعا لو على طريقتو كأف يلـز طاعتو كأف ال يكتم عنو شيئا أما الطرؼ اآلخر فيحمل اسم  يقتدم بو
خل ُب عباد ا ا٤بنقطعْب إليو كأكؿ شركط العبلقة بْب أك الذم صح لو االبتداء كد ،ا٤بريد كىو ا٤بتجرد من إرادتو

سلب "الشيخ كا٤بريد ىو ٙبكيم الثا٘ب على األكؿ كالتنازؿ لو عن إرادتو كيتحمل الصوفية ُب ىذا الباب عبارة 
إف ىذه العبلقة بْب الشيخ كا٤بريد تظهر نوعا من التعاقد بْب فردين يقدـ أحد الطريفْب فيها كسيلة " اإلرادة

 .تبعيتو كأشياء أخرل كثّبة ( ا٤بريد)الوصوؿ إٔب ا بينما يقدـ الثا٘ب 
 :النوع الثاني  -0. 0

قل صرامة من حيث الَببية كىو النوع األغلب أا النوع من االلتحاؽ بالطريقة يتمثل ُب ٦برد تلقي بركة الشيخ ىذ
بركة الشيخ كاالنتفاع هبا ُب اقصر كقت فمعظم الراغبْب ُب االنتساب للطرؽ الصوفية يسعوف إٔب ا٢بصوؿ على 

ا ما يفسر لنا ما ابتكره ء من الشيوخ يبثوهنم الشكول كلعل ىذ٩بكن كبتكوين صوُب قصّب فيأتوف إٔب األحيا
ا ، إف ىذلتعليم أك التلقْب أك اإلرشاداا١بهاز الصوُب الطرقي من تنويع ُب ألقاب شيوخ التصوؼ كشيخ الَببية أك 
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2
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ذم صار يسمى ُب التصوؼ الطرقي الَببية با٥بمة إ٭با يعود إٔب ضعف حاؿ ا٤بريدين ك قلة الرغبة النمط الَببوم ال
ل إليو النوع األكؿ من كيوص "طريق السر"لوؾ ككثرة اإلقباؿ على الدنيا كىذا ما اصطلح عليو أيضا بػػػػػ ُب الس

 .ألكؿ ىدفو ا٤بعرفة كالثا٘ب ىدفو النجاةاف الطريقاف كما ٱبتلفاف ُب الوسيلة ٱبتلفاف ُب ا٥بدؼ فاالشيوخ كىذ
 : منهج التربية عند الصوفية -0. 0

ا٤بنهج الصوُب ىو ا٤بنهج الذم يقـو على اجملاىدة كالَببية الصوفية الٍب كضعها الشيوخ للمجتمع الصوُب فيها 
تباع ُب بلوغ السعادة سبحانو كتعأب لذلك كاف ا٤بنهج األجدر باإل ا ٔبإبعضهم بعضا للوصوؿ باألعماؿ كلها 

عرؼ كمن ٓب يذؽ ٓب  كاإلنابة إٔب دار ا٣بلود فمن ذاؽ ىو قطع عبلقة القلب عن الدنيا بالتجاُب عن دار الغركر
  اىتم ا٤بنهج بالفرد الصوُب اىتماما كبّبا فوضع لو النظاـ الذم تعمل على هتذيبو خلقيا كركحيا كعقليا، ك 1يعرؼ

رمي إليو ا١بماعة الصوفية من خلق جيل قوم ذم شخصية مؤثرة ُب العآب ت كما كضع منهج الَببية ليحقق ما
اإلسبلمي كٔبانب ذلك ٓب يهمل الصوفية ا٤بنهج النقلي كىذا ا٤بنهج ىو منهج السلف الصاّب القائم على األخذ 

 .من الكتاب كالسنة
 على نوعينمنهج التربية الصوفية ونجد 

 اضطراري  -2اختياري               -6
ـر الطالب من ا٤باديات تدرٯبيا كيدكر ىذا ا٤بنهج ، إذ ٰبىذا ا٤بنهج يضع الشيخ خطوطو :المنهج االختياري .6

 .حوؿ أربعة أشياء قالوا إهنا أركاف الَببية الصوفية كىي ا١بوع كالصمت كالسهر كالعزلة
ة منها أهنم أٟباص البطوف فما صار اإلبداؿ إبداال إال ٖبصاؿ أربع: ٲبتدح الصوفية ا١بوع لقو٥بم :الجوع - أ

ذلك أف ا١بوع يؤدم إٔب صفار القلب كنفاذ البصّبة، فيجد ا٤بريد لذة ا٤بناجاة كحبلكة التعبد فضبل ُب ا١بوع من 
  2.ذلة النفس ككسر الشهوة، كفيو سبع نيات منتجات تبلغ العبد إٔب رفيع الدرجات

 .ت الطاعاتينوم تدليل النفس ككسرىا لكي تدخل ٙب: النية األكٔب( 6
 .قلة التزكد من عرض الدنيا: النية الثالثة (2
 .ينوم ٔبوعو كجود الراحة ُب عرضو القيامة: النية الرابعة( 3
ىاب إٔب ا٣ببلء إذا كاف صائما جائعا فيحصل لو بذلك درجة أىل الصدؽ ذينوم تقليل ال: النية ا٣بامسة( 4

 .كا٢بياء
 .كرا ٤با يناؿ أىل ا١بوع من األٓبا ٱبدع نفسو كي يكوف ذ: النية السادسة( 5

كال شك أف ىذا رباط كثيق بْب ا١بوع كالصمت كا٣بلوة كالسهر كالٍب أكضحها ا٤بنهج االختيارم الذم يضع ( 6
 .الشيخ خطوطو لَببية ا٤بريدين

                                                 

 64، ص2112إلشعاع، اإلسكندرية، الطبعة األكٔب، ، مكتبة ا، المنهج التربوي والعلمي عند الصوفيةعبد البارم ٧بمد داكد- 1
 .65، ص  ونفس المرجععبد البارم ٧بمد داكد، -2
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 .الصمت مناـ العقل كا٤بنطق يقظتو كال مناـ إال بيقظتو كال يقظة إال ٗبناـ :الصمت -ب 
 : ْب عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم انو قاؿكثبت ُب الصحيح

 " من كاف يؤمن با كاليـو اآلخر فليقل خّبا أك ليصمت"
 السهر  -ت
ر أخو ينشر الركح كٰبد الفكر، كٲبكن من غنيمة الفراغ، كيساعد مقاـك ا١بوع على هتذيب السر، كالسه .6

 .ا١بوع تبلزما كابنو تولدا
آنا أك حديثا، كعن طريق القدكة باإلضافة إٔب القرآف كالسنة كىكذا يرل كليس فقط بالكبلـ الذم ينطق قر  .2

اإلسبلـ أف القدكة ىي أعظم طرؽ الَببية  فإف كانت القدكة حسنة فإف األمل يكوف كبّبا ُب اإلصبلح ُب ىذا 
ن إصبلح ليكن أكؿ ما تبدأ بو م: "الصدد نذكر ما كتبو عمرك بن عتبة بن أيب سفياف إٔب مؤدب كلده يقوؿ لو

  1 ..."نفسك، فإف أعينهم معقود بعينك، فا٢بسن عندىم ما استحسنت كالقبح عندىم ما استقبحت
فريضة : كىي ركن من أركاف الَببية الصوفية لذلك ينبغي على السالك أف يلـز العزلة كىي نوعاف: العزلة -ث

كقبل السبلمة عشرة أجزاء، تسعة  ،كأىلو كالفضيلة العزلة عن الفضوؿ ،العزلة عن الشر كأىلو: فالفريضة ،كفضيلة
 .منها ُب الصمت ككاحد ُب العزلة كقاؿ ابن ا٤ببارؾ، ما أحسن حاؿ من انقطع إٔب ا تعأب

 : المنهج االضطراري -2
ىذا ا٤بنهج ال دخل للطالب فيو، كيكوف ذلك حينما يقول يقينو ٔبدكل سلوكو ا١بديد كيذكؽ من الوجداف ما 

ٱبوضها مع ا٤بادة راغما دكف كعي، ٱبوضها كقد فقد الشعور باألٓب كٓب يباؿ بشيء من ترىات  يدفعو إٔب معركة
 .اجملتمع

 : التربوي النظام الصوفي. 0
فكانوا ينقطعوف إليها فيقضوف هنارىم بالقراءة كليلهم " الزكايا"أك " الرباط"اٚبذ ا٤بتصوفوف أمكنة الجتماعاهتم 

ا٤بريد، فالسالك : درجات كىيبكال بد للطالب الصوُب أف ٲبر ،  حفبلت الذكربالتهجد كيقيموف ُب ا٤بناسبات 
كٗبا أف اعتقاد ا٤بتصوفْب ىو أف ، ا٤ببتدئ، فا٤بتدرج، فالشيخ، فالقطب: أما ا٤براتب فهي، النجيب أك الواصل

ا السفر ذك مراحل التصوؼ  طريق العبد إٔب ربو، كما حياتو إال ٗبثابة سفر إليو، لذا يأمل ٗبشاىدة ا٢بق، كىذ
من ىنا كجب التعرؼ أكال على كيفية تصنيف درجات الطالب ُب الصوفية قبل ا٣بوض ُب ،  2تعرؼ با٤بقامات

 .طرؽ التنشئة الدينية الصوفية كأساليب التدريس فيها
 : ألقاب التالميذ عند الصوفية -0 .0

                                                 
  .363، ص المرجع نفسو ،عبد البارم ٧بمد داكد  -1
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أستاذه من خبلؿ ا٢بديث معو كمراقبتو، كمن كىو طالب ا٤برحلة األكٔب ُب الصوفية، كيتعرؼ عليو  :المريد. أ 
خبلؿ استعراض ذنوبو الٍب ارتكبها فيقرر األستاذ عبلجو بوسائل يراىا تتماشى مع طبيعتو حٌب يشفى من ذنوبو 

كىو بذلك ا٤ببتدئ ُب ،  1فيلتحق بالزاكية، كيعطي لو القدر الذم ٲبكنو من أف يستوعب قليبل من العلم ك ا٤بعرفة
 .2ريقة ا٤بتجردة عن اإلرادة ا٤بنقطع إٔب ا تعأب للوصوؿ إٔب ا٤بعرفة بإرشاد الشيخالسّب ُب الط

ككذلك ا٤بريد ُب ٦باىدتو كعبادتو، ال بد أف ينشا لو عن كل ٦باىدة : "...كيقوؿ ابن خلدكف ُب شأف ذلك 
ريد كإما أف تكوف عبادة حاؿ نتيجة تلك اجملاىدة كتلك ا٢بالة إما أف تكوف نوع عبادة تَبسخ كتصّب مقاما للم

كإ٭با تكوف صفة حاصلة للنفس من حزف أك سركر أك نشاط أك كسل أك غّب ذلك من ا٤بقامات، كال يزاؿ ا٤بريد 
  3".يَبقى من مقاـ إٔب مقاـ حٌب يصل إٔب التوحيد كا٤بعرفة

 : ما يجب على المريد
 .ن البدعماالعتقاد السليم ا٣بإب  .6

 .ٔب الزالتالتوبة النصوح بأف ال يرجع إ .2

 .إرضاء ا٣بصماء حٌب ال يبق عليو حق ٤بخلوؽ. 3
 ٙبصيل علم الشريعة بقدر ما يعمل بأكامر ا كيقف عند نواىيو . 4
   4.رفع عنو التلوثات الشيطانيةي٨بالفة سياسة النفس كىذا ال يتيسر إال بَبؾ جلساء السوء، ك . 5

 : فشروط المريد ثالثة
 .إرادة كصدؽ ُب الطلب - أ

 .الطريق كإتباع لتعاليمودخوؿ  - ب

 .مصاحبة مرشد الطريق بعد أخذ العهد عليو -ج 

 : ثبلثة أقساـإٔب ٤بريد إف الصوفية قسموا ا
 .  5مريد سالك كىو ا٤بريد السابق -أ

 : النقيب أو السالك . ب
لناحية العلمية يقرر أساتذة الصوفية موعد هناية ا٤برحلة األكٔب بالنسبة للمريد كبعدىا ينتقل إٔب مرحلة أعلى من ا

 : فيلقب بالنقيب أك السالك، كىذا اللقب معناه درجة علمية عليا ُب الدراسة كتكوف العلـو كاآلٌب

                                                 

 .624، ص سابقالالمرجع عبد ا٢بيكم عبد الغِب قاسم،   -1
  .35، ص سابقالالمرجع لي ا٤بهدٕب، السيد ٧بمد عقيل بن ع  -2
 .451، ص 2112، ٙبقيق، دكريش ا١بويدم، ا٤بكتبة العربية، بّبكت، بدكف طبعة، المقدمةابن خلدكف،   - 3
4
 .36، دار ا٢بديث، القاىرة، الطبعةالثانية، ص دراسة في الطرق الصوفية٧بمد عقيل بن علي ا٤بهدٕب،  - 
 5
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 .كعلم الصرب كالورع كا٣بوؼ كالتقول ك الشكر كاإلخبلص  :علـو نظرية . أ

ىذه كعلم الطهارة كالتزكية أم القياـ ببعض النوافل حسب قدرات النقيب كٯبب عليو ُب : علـو عملية . ب
 : ا٤برحلة

 .احَباـ علماء الصوفية كعلماء كمربْب كأساتذة (6

 .أف يتبادؿ مع زمبلئو ا٤بعامبلت الطيبة كالتقدير ٤بن ىو أكرب سنا منو (2

 .أف يقـو باألعماؿ الٍب يكلف هبا (3

 :  النجيب أو الواصل . ت
علماء الصوفية منهجا  كُب هناية ا٤برحلة الثانية ينتقل إٔب مرحلة أخرل بعد أف يشعر بذلك أساتذتو كقد كضع

دراسيا خاصا هبا من الناحية العلمية كالسلوكية ٚبتلف عما ىو موجود ُب ا٤برحلتْب السابقتْب كتفرض على الواصل 
 : عدة سلوكات كٯبب عليو ما يلي

 .أف ٰبافظ على أسرار اجملالس العلمية الٍب ٰبضرىا .6

 .أف يبتعد ٛباما عن التدخل ُب شؤكف اآلخرين .2

 .ٕبضورىا سو عمبل خاصا ُب اجملالس العلمية الٍب يقـوأف ٰبدد لنف .3

     1.أف يتجنب ا١بدؿ ُب ا٤بناقشةك  أف يتعامل مع اآلخرين حسب قدراهتم العقلية كالعلمية الركحية .4
 : ألقاب معلمي الصوفية -0 .0
 ( المرشد –اإلمام  –الفقيو )األستاذ   -أ

نو يقـو بوضع ا٤بنهج أبو كيشرؼ على تربيتهم ُب ا٤بدرسة كما ىو إماـ ا٤بدرسة الصوفية كعمودىا الذم يرعى طبل
 : لدراسي ٥بم كٰبدد حلقات الدركس كمواعيدىا كتتوافر فيو عدة شركط كىيا
 .أف يلتـز بالكتاب كالسنة كمنهج دراسي، كتأدية الفرائض الٍب يلتـز هبا عامة كخاصة ا٤بسلمْب .6

ية العبلج ٥بذه األمراض حٌب ٲبكنو طبلبو على منهجو أف يعرؼ تقنيات طبلبو كما فيها من أمراض ككيف .2
 .الدراسي

 .االلتزاـ ُب أقوالو ك أفعالو بأسس ابة  .3

 .أف يكوف ٦بددا ٧بدثا لعلـو ٓب تعرؼ ُب عصره .4

 : القطب الروحي-ب

 ىو صاحب أعلى الدرجات العلمية ُب الصوفية ك٧بل نظر ا٢بق تعأب 
                                                 

1
 .626، ص السابقالمرجع ٧بمد عقيل بن علي ا٤بهدٕب،- 
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 : شروط ومواصفات الشيخ -0 .0
ال يستحق أف يكوف شيخا حٌب يأخذ حظو من كل علم شرعي، كأف يتورع عن ٝبيع "اإلماـ ا١بنيد أنو ذكر 
كأف يزىد ُب الدنيا، كأال يشرع ُب مداكاة غّبه، إال بعد فراغو من مداكاة نفسو، كحٌب يكوف على علم  ااـر

أف يبلـز العمل بالكتاب كالسنة، كإياؾ ك ... يهدم بو العباد، فإذا مرض مريده بسبب شبهة ُب علم التوحيد داكاه
كذكر  ،"متابعة من ٓب يكن على غّب ىذه الصفات، فإنو من جنود الشيطاف، زف أقوالو كأفعالو ٗبيزاف الشريعة

ا٤برشد أف يكوف عا٤با لكن ليس كل عآب يصلح لئلرشاد، بل ال بد أف يكوف عا٤با ُب كشرط       اإلماـ الغزإب 
فا٤برشد ىو الذم يكوف قد خرج من باطنو حب ا٤باؿ كا١باه ، رشاد، ك٥بذا ا٤برشد عبلماتلو أىلية صناعة اإل

كتأسس بنياف تربيتو على يد مرشد كذلك، حٌب تنتهي السلسلة إٔب النيب صلى ا عليو كسلم كاقتبس نورا من 
ا٤بواصفات ا٤بذكورة أف كيبدك من الشركط ك ، أنوار سيدنا ٧بمد صلى ا عليو كسلم كاشتهر بالسّبة ا٢بسنة

     1.فالذم توجد عنده ىذه الشركط كا٤بواصفات يستحق ببل جداؿ االقتداء بولوصوؿ إٔب مقاـ الشيخ ا٤برشد ا
 : الخطة الدراسية الصوفية - 0. 0

اٚبذت الصوفية من قصة موسى عليو الصبلة كالسبلـ مع ا٣بضر قاعدة ُب كضع نظاـ خاص للتعامل بْب الطالب 
 : ُب عدة نقاط من أٮبها اىو تو كىذه القصة تلقي الضوء على أف الصوفية قد تعلموا منها الكثّب كنلخصكأساتذ

االتفاؽ بْب ا٤بعلم كا٤بتعلم ُب كضع ا٣بطة الدراسية كيتجلى ُب قولو عز كجل على لساف  ا٣بضر مع موسى  .6
كٙبقيق ٥بذه اآلية 2 ﴾ عىن شىٍيءو حىٌبَّ أيٍحًدثى لىكى ًمٍنوي ذًٍكرنا تىٍسأىٍلًِب  قىاؿى فىًإًف اتػَّبػىٍعتىًِب فىبل ﴿: عليو الصبلة كالسبلـ

  .على األستاذ أف يضع ا٣بطة الدراسية لطبلبو كعليهم أف يسمعوا ما يعرض عليهم كال يسألوا قبل أف يفسر ٥بم

﴿إنك لن أف ٰبذر ا٤بعلم تبلميذه من صعوبة ا٤بنهج، كىذا يتجلى ُب قوؿ ا٣بضر كما ذكر القرآف الكرٙب  .2
 .تستطيع معي صربا﴾

قد ٱبطئ التلميذ ُب استعجاؿ العلم إليو أك الفهم قبل أف تصلو القرائن أك التأكيل للحوادث كىذا ما حدث  .3
 .حينما خرؽ ا٣بضر السفينة كحينما قتل الغبلـ كُب إقامة ا١بدار

ا٣بضر عليو السبلـ ُب  لؤلستاذ ا٢بق أف يتمسك ٖبطتو طا٤با أف تأكد من صبلحيتها كيتجلى ذلك ُب قوؿ  .4
رنا قىاؿى أىٓبٍى أىقيٍل ًإنَّكى لىن ﴿  كل مرة يسأؿ فيها موسى عليو السبلـ 3 ﴾ تىٍستىًطيعى مىًعيى صىبػٍ

 

كمن ، "شيخ ا٣برقة"كأخذ البيعة كلذلك أطلق على الشيخ الصوُب " إلباس ا٣برقة"كما يتضمنو التعليم الصوُب 
ونوا يعرفوف ا٣برقة كمن قرأ كتبهم كتراٝبهم ال ٯبد للخرقة ذكرا كال لركايتها ا٤ببلحظ أف األقدمْب من الصوفية ٓب يك

                                                 

  .36ص  31، صبق اسالمرجع ال٧بمد عقيل  ا٤بهدٕب،   -1
 .71يةسورة الكهف، اآل -2
  .72سورة الكهف، اآلية -3
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ـ فمن بعدىم ككاف أكؿ 66/ىػ 5أثرا ٓب تكن مشهورة كغّب متداكلة كاشتهارىا بْب ا٤بتأخرين من أىل القرف 
  1 .ـ ُب زمن أصحاب ا١بنيد61/ىػ 4ظهورىا ُب القرف 

 
  أساليب التنشئة في الطرق الصوفية . 0
 : طرق التدريس عند الصوفية -0. 0

 : يىىذه الطرؽ من كقد أخذ أساتذة التصوؼ طرؽ التدريس من الَببية اإلسبلمية ذاهتا 
  .طريقة ا٢بلقات .6

 .طريقة الزاكية .2

  .طريقة السماع .3

 .طريقة ا٤بناقشة .4
 .طريقة اإلمبلء .5

  .طريقة ا٢بفظ كاالستظهار. 6
 .طريقة الفهم. 7
  ."لعلمطلب ا"طريقة الرحلة . 8
 .طريقة القدكة. 9

  .طريقة القصص. 61
  .طريقة ضرب األمثاؿ. 66
 .طريقة االستشهاد. 62
٩با يذكر أف ، ك  2كىي من أىم طرؽ التدريس لدل أئمة التصوؼ ٤با ُب الشعر من مركنة، طريقة الشعر. 63

ل استخدامها للكتاتيب إٔب مطلع الطرؽ الصوفية ٥با الفضل الكبّب ُب استخدامها للزكايا ُب عصورىا التارٱبية مث
كيعلموهنم تفاصيل العبادات كبذلك كاف  القرف العشرين فكاف الصوفية ٰبفظوف أطفاؿ ا٤بسلمْب القرآف الكرٙب

 كفيما يلي سنحاكؿ شرح بعض الطرؽ ، 3للصوفية أثرىم ُب تعليم الناس شؤكف دينهم
 : طريقة القدوة .أ

                                                 

  .627ص   626،  ص 6999، مكتبة مدبوٕب ،القاىرة، الطبعة الثانية،، المذاىب الصوفية ومدارسهاعبد ا٢بكيم عبد الغِب قاسم-1
  .624، ص المرجع نفسو  -2
624، صالمرجع نفسوعبد ا٢بكيم عبد الغِب قاسم،  -3

 
.
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كذا أرسل ا ٧بمدا صلى ا عليو كسلم ليكوف قدكة للناس ُب تطبيق القدكة ىي من أفضل كسائل الَببية، كى
 1.منهج ا ُب كاقع األرض فكاف صلى ا عليو كسلم ىاديا كمربيا بسلوكو الشخصي

 
 : طريقة القصص . ب

كىي إحدل  رس ىذه القيم ُب نفوسهم،اإلسبلمية الصادقة بإٯبابية ُب غ ٛبد القصة القرآنية الفرد كا١بماعة بالقيم
القصة تؤثر ُب النفس، إذا كضعت ُب قالب عاطفي مؤثر كىي ٘بعل القارئ أك السامع "كسائل الَببية، لذا فإف 

كالقصة القرآنية تستخدـ كطريقة من طرؽ الَببية العقلية كمن ، "ها أك يسمع، فيميل إٔب ا٣بّب كينفذيتأثر ٗبا يقر 
قصة سيدنا موسى مع ا٣بضر الذم علمو ا ككقوفو منو موقف  –ؿ قصص األنبياء ُب ىذا اجملاؿ على سبيل ا٤بثا

التلميذ من أستاذه، فبل يسأؿ أستاذه عن سبب ما يعمل، فالقيم اإلسبلمية السامية يؤكد عليها القرآف الكرٙب ُب  
   2.كل صفاتو

 : طريقة المناقشة .ج
ؿ اللغوم بالدرجة األكٔب، كىذا االتصاؿ ٲبكن ٔب ا٤بوقف التعليمي كجدنا أنو يقـو على أساس االتصاإإذا نظرنا 

يقـو  :كالصورة الثانية ،يقـو فيها ا٤بعلم بتوجيو ا٢بديث إٔب ا٤بتعلمْب: الصورة األكٔب :أف يتم ُب صور ثبلث
إٔب  عيتبادؿ فيها الدارسوف كا٤بدرسوف ا٢بديث، كاالستما : كالصورة الثالثة، ا٤بتعلموف بتوجيو ا٢بديث إٔب ا٤بعلمْب

فابن خلدكف يرل أف ،  3ضهم البعض، كىذه ىي ا٤بناقشة كىي أقرب الطرؽ إٔب ركح منهج الَببية اإلسبلمية بع
ا٤بناقشة كا٤بناظرة تساعداف على فهم ا٤بسائل العلمية كينتقد صمت التبلميذ كعدـ مناقشتهم كتفاعلهم مع ا٤بواقف 

كا٤بناظرة أجدل على ا٤بتعلم من قضاء شهر كامل ُب كيرل الزرنوجي أف قضاء ساعة كاحدة ُب ا٤بناقشة  التعليمية
 .ا٢بفظ كالتكرار

 طلب العلم"طريقة الرحلة  .ت
أم أف ينتقل التلميذ من بلد إٔب أخرل لتلقي العلم مباشرة عن أستاذ كبّب من مادة من ا٤بواد كقد تستغرؽ الرحلة 

سائل الَببية فقاؿ ب العلم من ك كقد شرح ابن خلدكف األساليب الٍب جعلت الرحبلت ُب طل، عدة سنوات
لك أف البشر يأخذكف معارفهم كأخبلقهم كما ينحتوف بو من ا٤بذاىب كالفضائل تارة علما كتعليما كالسبب ُب ذ"

كإلقاء، كتارة ٧باكاة كتلقينا با٤بباشرة إال أف حصوؿ ا٤بلكات عن ا٤بباشرة كالتلقْب أشد استحكاما كأقول 
 .4"رسوخا

 : ع شيخو وإخوانوأدب المريد م -0. 0

                                                 

 .361، ص 2116دار الفكر العريب، القاىرة ، بدكف طبعة،  ج التربوية،نظريات المناىعلي أٞبد مدكور،  -1

  .74ص 72، ص6996بدكف طبعة،  ،، دار الفكر العريب، القاىرةالقيم التربوية في القصص القرآنيسيد أٞبد طهطاكم،  - 2
  362، ص سابقالمرجع العلي أٞبد مدكور،  - 3
 362، ص بق اسالمرجع العلي أٞبد مدكور،   -4
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 : آداب المريد مع شيخو .أ

 .آداب باطنة، وآداب ظاىرة: كىي نوعاف
 : فهي اآلداب الباطنةفأما 
االستسبلـ لشيخو كطاعتو ُب ٝبيع أكامره كنصائحو كليس ىذا من باب االنقياد األعمى الذم يهمل ا٤برء فيو .6

 .عقلو، كلكنو من باب التسليم لذكم االختصاص كا٣بربة

عدـ االعَباض على شيخو ُب طريقو تربية مريديو، ألنو ٦بتهد ُب ىذا الباب من علم كاختصاص كخربة، كما ال .2
أما التلميذ الذم يأخذ علمو من ، 1ينبغي أف يفتح ا٤بريد على نفسو باب النقد لكل تصرؼ من تصرفات شيخو

 . العلماء فينبغي لو مناقشتهم كسؤا٥بم حٌب تتحقق الفائدة العلمية
 .أف ال يعتقد ُب شيخو العصمة، فإف الشيخ كإف كاف على أكمل ا٢باالت فليس ٗبعصـو. 3
 .أف يعتقد كماؿ شيخو كٛباـ أىليتو للَببية كاإلرشاد. 4
 .اتصافو بالصدؽ كاإلخبلص ُب صحبتو لشيخو، فيكوف جادا ُب طلبو، منزىا عن األغراض كا٤بصاّب. 5

 : فهي اآلداب الظاىرةكأما 
    .طبيبومع ا٤بريض  فق شيخو أمرا كهنيا، كموقفأف يوا.6

     .الشيخ همر ٕبضرتو من كبلـ حسن إال إذا استأينبغي عليو أف يلـز السكوت ُب ٦بلس الشيخ، كال يقوؿ شيئا .2

زيارة ا٤بريب ترقي )ل رر زيارتو بقدر ا٤بستطاع كلذلك قيدكاـ حضور ٦بالسو، فإف كاف ُب ببلد بعيدة فعليو أف يك.3
 2 (.تريبك 

 : آداب المريد مع إخوانو.ب

 .حفظ حرمتهم غائبْب أك حاضرين فبل يغتاب أحدا منهم، كال ينقص أحدا .6

 .نصيحتهم بتعليم جاىلهم كإرشاد ضا٥بم، كتقوية ضعيفهم .2

 ." سيد القـو خادمهم"التواضع ٥بم كاإلنصاؼ معهم كخدمتهم بقدر اإلمكاف إذ  .3

م كا٢بب الركحي كالٍب يتولد عنها ا٢بب الصوُب، يوصل ىذا ا٢بب إٔب كتلك ىي جدلية اللقاء بْب ا٢بب ا١بسد
 ".٘بربة ا٢بب ىي إذف ٘بربة عرفاف، تكشف للمتصوؼ أسرار الوجود"...حالة من الوجود األعلى كالوعي األعلى

مية أم الذم دفعتو قول سا" ا٤بأخوذ"أك " اجملذكب"كىذا اللوف من الطبلب ىو ا٤بعركؼ ُب عرؼ الصوفية باسم 
أف نوضح أف سلوؾ ب كٔب، إٔب سلوؾ ترتضيو تلك القول ا٤بقدسة لتحرره من نفسو كمن تقاليدىا كمن خداعها

ناؾ فارؽ بْب ى  رغم أف عوارضو تتفق ٛباما مع عوارض األمراض النفسية كذلك ألف ااجملذكب ىذا ليس مرض
نفسو بينما الصوُب تغمره السعادة من   اجملتمع كعلى على ا٤بصاب بالعصاب كبْب الصوُب، العصايب ناقم ساخط

                                                 

1- http://www.shazellia.com/taswef/chosentpc/mureed/htm السابقع،  ا٤برج.
  .37، ص سابقالمرجع ال٧بمدعقيل بن علي  ا٤بهدٕب،  -2

http://www.shazellia.com/taswef/chosentpc/mureed/htm.مرجع
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بدؿ الدمع دما  يفيو بكوا عل اكل جوانبو، ٧بب جملتمعو، ككل مظاىر الوجود، العصايب يقوؿ لو علم الناس ما أن
من أجل تلك الفوارؽ ٓب تكن تلك العوارض ىي ، قوؿ لو علم ا٤بلوؾ ما ٫بن فيو لقاتلونا عليو بالسيوؼيكالصوُب 

    1 .ا٤برض النفسي مرضا عند الصوفية كإ٭با ىي سلوؾ إٔب ا٤بعرفةالٍب تشبو عوارض 
 : إنجازات الطرق الصوفية في خدمة اإلسالم. 0
 : تربية األفراد وتزكية النفس -6

إف األصل ُب ا٢بركة الصوفية االىتماـ بتزكية النفوس كاالرتقاء بالركح على مدارج السالكْب لرب العا٤بْب كتنقية 
 .األدراف كالذنوب كا٤بعاصي حٌب يصفو الباطن كيستقيم الظاىرالباطن من كل 

 : الخدمات االجتماعية واالقتصادية -2

لقد أدرؾ شيوخ الطرؽ الوسيلة ا٤بثلى للحفاظ على ا٤بسلمْب من خطر الذكباف ُب ا٤بخطط التنصّبم  
دـ من خبل٥با ا٤بساعدات ا٤بادية الستيعاب ا٤بسلمْب فأسسوا ا٤بزارع ا١بماعية كالٍب كانت تعرؼ ٗبزارع الشيخ تق

 .للمريدين خصوصا كا٤بسلمْب
 : التعليم الديني الرسمي -3

شرؽ إفريقيا ٠بحت بتأسيس مدارس خاصة أك إدخاؿ مادة الَببية ب رياح التغّب على كثّب من دكؿ بعد ىبو  
منهاج الَببية اإلسبلمية ككانوا  صياغة إٔب اإلسبلمية ُب ا٤بناىج ا٢بكومية ، كبادر الكثّب من رجاؿ الطرؽ الصوفية 

كٲبكن القوؿ أف بعض الزكايا كا٤بدارس القرآنية استطاعت أف تكوف مركز  ،2نعم اإلطار البشرم ٥بذه ا٤بدارس 
درست التفسّب كا٢بديث كأصوؿ الدين كالفقو كأصوؿ  :إشعاع علمي كديِب كمن الدركس الٍب كانت تقدمها الزكايا

 .اْب .......النحو كالصرؼ كالببلغة كاألدب الفقو كُب اللغة العربية 

 :حركة التأليف والكتابة -4

لقد كاف شيوخ الطرؽ الصوفية سباقْب للخوض ُب التأليف كالكتابة ُب شٌب الفنوف فشمركا على سواعد ا١بد 
 3 .كألقوا من األسفار كالكتيبات ككتبوا من ا٤بقاالت ُب ا١برائد الناطقة بالعربية

 : رس القرآنية و األربطة والزواياإنشاء المدا -5
كاف التعليم الديِب أكرب ٦باالت االستثمار بالنسبة للطرؽ الصوفية عموما كُب شرؽ أفريقيا خصوصا حيث  

كٓب ٛبر فَبة طويلة حٌب زخرت ا١بزائر  ، 4أخذت ٝبيع الطرؽ الصوفية على عاتقها مهمة تعليم الناس أمور دينهم
بالزكايا كا٤بدارس القرآنية كمن أشهرىا زاكية سيدم صدكؽ ُب ببلد القبائل، كزاكية ا٥بامل مشاال كجنوبا كشرقا كغربا 

                                                 

 92، ص 2118، 16داب كالعلـو االجتماعية، جامعة فرحات عباس، سطيف، العدد ، ٦بلة اآلأدونيس بين الحب والعشق اإللهيسفياف زدادقة،  -1

.

، ٦بموع ٧باضرات مرب٦بة ، خبلؿ ا٤بلتقى الدكٕب لئلخواف التيجانيْب الحركة الصوفية وأثرىا على اإلسالم في شرق إفريقياعبد ا٢بق ميحي، -2
 696ص . 688ص ، 2116بعْب ماضي ، كزارة الشؤكف الدينية ا١بزائر، نوفمرب 

  .666ص 664، ٦بلة جامعة األمّب عبد القادر ، ص الزوايا في الجزائر وفريضة التعليم الغائبة٪بيب بن خّبة ،  -3
  .689، ص سابقالمرجع ال، عبد ا٢بق ميحي  -4



625 

 

زاكية ُب  31زاكية ُب العاصمة ك  24اية ك ػػػػػػػػػػػػزاكية ُب منطقة ٔب 51 ػػػػػػػػػػببوسعادة كقدرت الزكايا ُب ا٤بدف الكربل ب
على القرآف الكرٙب كٙبفيظو كقطع الطريق أماـ أعداء ا ك أىم ما قامت بو ىذه الزكايا اافظة ...تلمساف 

 : كأعداء اإلسبلـ كا٤بسلمْب كقد اقَبح التعليم القرآ٘ب ُب الزكايا ما يلي
 .إدراج مادة التفسّب ا٤بوضوعي ُب برنامج ٙبفيظ القرآف ألف ا٢بفظ دكف الفهم يؤدم إٔب ا٤بلل (6

تاتيب الزكايا كذلك عن طريق إجراء مسابقات جهوية إشاعة ركح ا٤بنافسة  كالتشجيع على ا٢بفظ بْب ك (2
  .٥1بم  ككطنية بْب الطبلب كتقدٙب ا٥بدايا

 : تولي القضاء -6

  قضاة الشرع ا٢بنيف  مراجعة ا١بملة ا ا٤بنصب فنصبول ثقة السبلطْب كأنسب من يتؤب ىذكاف علماء الصوفية ٧ب
    ين القحطا٘ب ُب عهد السلطاف سعيد بن سلطاف البوسعيدين تولوا القضاء الشيخ ٧بي الداء الذك من أبرز العلم

 .ك الشيخ عبد العزيز األموم كالشيخ األموم
 : المشاركة الفعالة في النشاط السياسي -7

كا٢بق خبلؼ ذلك كىو البعد عن كل مظاىر النشاط البشرم، الكثّب يعتقد أف  التصوؼ ىو العزكؼ عن الدنيا ك 
ٙبمل تكليف ال تشريف كمن  بْب ىذه التكاليف إقامة منهج ا ُب األرض  ك ـ إعدادىا لتحمل رسالة اإلسبل

كإعبلف ا١بهاد ُب سبيل ا تعأب إلعبلء كلمة ا، كلقد كاف للحركة الصوفية عرب تارٱبها الطويل السجل ا٢بافل 
    2.ُب جهاد الكفار كإعبلء كلمة التوحيد

 اآلثار االجتماعية للتصوف.  0
 حقيقتو ٦بموعة من ا٤ببادئ ا٤بتكاملة الٍب ٙبكم تصرفات أصحابو ُب ٨بتلف أكجو حياهتم الركحية التصوؼ ُب

كالدينية كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، كتطبعهم بطابع خلقي خاص كقد اىتم التصوؼ اىتماما كبّبا 
فا٢بياة الركحية من ناحية كقاية أمراض ، ية، فبل ركحية دكف أخبلقابالَببية األخبلقية الرتباطهما ببعض ارتباطا كثيق

 :قسمها البعض إٔب قسمْب
يشمل النفسية ا٤بتمثلة ُب الشعور بالضيق كالقلق كالكآبة كاالهنيار أما ا٤بشكبلت الٍب قد تؤدم ٗبن  األول 

 .يصاب هبا إٔب االنتحار
ٍب تصيب ا١بسم نتيجة تأثّب ا٢باالت األمراض ال: كيشمل األمراض ا١بسمية الٍب تنقسم أيضا إٔب نوعْب  والثاني

ا٤برضية السابقة ، كاألمراض ا١بسمية نتيجة الرذائل األخبلقية كا١برائم الٍب يرتكبها الذين انعدمت عندىم القيم 
كُب ضوء ما تقدـ ذكره يبْب األثر النفسي للتصوؼ ُب حل كثّب من ا٤بشاكل الٍب ال حل ٥با ، كالسلوكيات الركحية

أكجدهتا مسّبة ا٢بياة الركحية النفسية كالطمأنينة كالرضا، ك٘بنبو الشعور بالقلق كالضيق كا٣بوؼ من دنيويا كالٍب 

                                                 

 .665ص   663، صسابقالمرجع ال٪بيب بن خّبة،  -1
 .696ص   691، ص سابقال المرجع9عبد ا٢بق ميحي-2
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أمثاؿ ىذه ا٤بشاعر كما ذكره أبو الوفا التفتازا٘ب عن التصوؼ بأنو ٧باكلة من اإلنساف للتسلح بقيم ركحية جديدة 
 .1تعينو على مواجهة ا٢بياة ا٤بادية

العمل كاجب  تعأب كلكن الرازؽ ىو ا، كالعمل سبب ظاىرم ال  :العملر التصوف على اآث -0. 0 
يَبتب عليو الرزؽ كىو ٦باؿ األعماؿ الصا٢بات كاختيار سلوكي لئلٲباف يرفع الناجح ُب اجتياز إٔب أعلى 

 كالشهداء التاجر الصدكؽ األمْب ٰبشر مع النبيْب كالصديقْب"الدرجات كما قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم 
إليهم من قبل  وشعور ا٤بريدين بالثقة با كالتوكل عليو ُب عدـ االلتفات إٔب الظلم الذم يوج .2"كالصا٢بْب

 .3الرؤساء أك الزمبلء ُب العمل بل ٧باكلة االرتفاع كالعلو على ىذا الظلم كنوع من التسليم إلرادة ا
ا٤بتصوؼ ُب أثر سلوكهم ُب الطريق الصوُب على معاملتهم فيما يتعلق برأم  :أثر التصوف على األسرة -0. 0

لزكجاهتم، كما يطرأ من تغّبات فقد أٝبعوا على حدكث تغيّب فعلي كأف دخلوا الطريق الصوُب قد انعكس إٯبابيا 
ا٤براحل الثبلث بصورة كاضحة من خبلؿ آيات القرآف الكرٙب  ُب فالتجربة الصوفية تتمثل ،على معاملتهم لزكجاهتم

يٍػتيمٍ }: فقد قاؿ تعأب ا الًَّذينى آىمىنيوا عىلىٍيكيٍم أىنٍػفيسىكيٍم الى يىضيرُّكيٍم مىٍن ضىلَّ ًإذىا اٍىتىدى ا الًَّذينى آىمىنيوا قيوا }،4{يىا أىيػُّهى يىا أىيػُّهى
ةه يىٍدعيوفى ًإٔبى ا٣بٍىٍّبً كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمَّ }،5{أىنٍػفيسىكيٍم كىأىٍىًليكيٍم نىارنا كىقيوديىىا النَّاسي كىا٢بًٍجىارىةي 

  6{ عىًن اٍلميٍنكىرً 
معنويا كىذا ينعكس  الفرد ف التغّب الواضح ا٤بلحوظ ُب ا٤بتصوؼ يبدك أساسا ُب تغّبإ :التصوف والقدوة -0. 0

 لى بعض التغّبات الٍب تصيبو ُب بداية الطريق الناتج عن بعض اإلشاعات الفردية ا٤بَبتبة ع -أكال-ُب سلوكو الذاٌب
كا٥بدكء النسيب عوضا عن العصبية كا٤بودة كالرٞبة ُب ا٤بعاملة بدال من الشدة كغّبىا من الصفات الذاتية الٍب أثر 

فالصوُب الذم ٰبس با٢بقيقة تنحدر فيو من منبعها بقوة فعالة، لن يستطيع أف ٲبنع  .فيها الطريق بشكل كاضح
كليس ا٤بقصود ىنا القدكة سلوكيا  ،  7ن نشرىا لذلك يبدأ الصوفية لتحقيق ىذا بأف يكونوا ىم القدكةنفسو ع

القدكة ٕبا٥بم الداخلي من مشاعر ا٢بب كاإلخبلص كالرضا ٍب انعكاس  ،( داخليا)بل القدكة نفسيا ( خارجيا)
سلوكهم كمعاملتهم فالتجربة الصوفية نفس كطمأنينة كسعادة ٍب  رىذه ا٤بشاعر على شخصهم كذاتيتهم من استقرا

فوجود النماذج الصا٢بة ٥با تأثّب   .8ٙباكؿ ا٢بياة اإلنسانية كتغّب الشخصية ٩با ىو د٘ب كأنا٘ب إٔب ما ىو نبيل كنزيو

                                                 
.4، ص6987، مارس ٦98بلة التصوؼ اإلسبلمي، العدد . ، أدعياء التصوف كثيرونأبو الوفا الغنيمي التفتازا٘ب  -1
.41أخرجو الَبمذم كا٢باكم عن أيب سعيد ا٣بدرم ، الفتح الكبّب، ص - 2
.317، العدد الثالث، ص63، عآب الفكر، اجمللدماكس فيبر والظاىرة الدينيةأٞبد أبو زيد،  -3
  .615سورة ا٤بائدة،  اآلية  -4
 . 6سورة التحرٙب، اآلية  -5
 .  614سورة آؿ عمراف،اآلية  -6
.261، ص6945، 6، تعريب سامي الدركيب كعبد ا الدائم، القاىرة، مكتبة هنضة مصر، طمنبعا األخالق والدينىنرم برجسوف ،  - 7
.26، ص6981سكندرية، دار ا٤بعرفة ا١بامعية، ، اإلالتصوف طريقا وتجربة ومذىبا٧بمد كماؿ جعفر،  - 8
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ُب تربية النشء إذ من أىم كسائل الَببية ااكاة  ألف الَببية ُب جوىرىا إقبلع عادات فاسدة من نفس اإلنساف 
 .1تعويده على عادات أخرل حسنة ك٧باكلة

 :أثر التصوف في الضبط االجتماعي -0. 0
التصوؼ من غاياتو أف ينشر ا٣بلق القوٙب بْب طبقات اجملتمع كا٣بلق القوٙب ىو الدعامة األكٔب الٍب عليها اجملتمع 

ية الٍب ىي ٗبثابة دعوة كمن ٜبة يتضح أثر الطريقة الذم ال ٲبكن إنكاره على ا٢بياة االجتماع،  2أمنو كاستقراره
لتدعيم ا٤ببادئ كالقيم الدينية كنداء للتمسك باآلداب كاألخبلؽ اإلسبلمية الٍب ال بديل ٥با ٣بلق ٦بتمع فعاؿ 

كا٢بقيقة الٍب ال ٲبكن إغفا٥با دكر التصوؼ اإلٯبايب ُب تشييد الدكؿ اإلسبلمية باعتبار أنو يسقي منابعو من  .بناء
إدراكا  يلها كيعمل من أجلها كىو الذم أجلٌ ظل حافظا لرسالة اإلسبلـ، ٯباىد ُب سبالدين ا٢بنيف كىو الذم 

 .3ذ تعاليمو كتؤب الدفاع عنو٤بعُب الدين فاحَباـ مقدساتو كنفٌ 

                                                 
.4، ص6987، 615، ٦بلة التصوؼ اإلسبلمي، العدد التربية اإلسالمية منهجها وأىدافهاأبو الوفا التفتازا٘ب،  - 1
، كزارة األكقاؼ كالشؤكف ، ندكة الطرؽ الصوفية، دكر الطريقة التيجانية، ا٤بملكة ا٤بغربية التصوف وأثره في المجتمعأٞبد إدريس اإلدريسي،  - 2

.6985اإلسبلمية، ديسمرب 
.65، ص 6984، ا٥بيئة العامة لشؤكف ا٤بطابع األمّبية، القاىرة ، التصوف والحياة العصريةعبد ا٢بميد فرغلي علي القر٘ب،  -3
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 :خالصة الفصل 
حية ما أردنا الَبكيز عليو ُب ىذا الفصل ىو عملية الَببية الصوفية الٍب يتلقاىا ا٤بريد كالَببية ا٣بلقية كالرك  

كأساس ىذه الَببية مستمدة من الدين اإلسبلمي ا٢بنيف هتدؼ ىذه الَببية الركحية إٔب تربية اإلنساف على القيم 
الدينية    ك ٩بارسة النشاط الركحي، ٩بارسة صحيحة لتصفية الركح من أخبلؽ ا٥بلع كا١بزع كاليأس كا١بنب كالشح   

تأثرىم بأبيهم ا٤بريد داخل األسرة كالٍب ىي البيئة االجتماعية  ىذا بطريقة أك بأخرل يؤثر على تنشئة األبناء ك
األكٔب الٍب تستقبل الطفل منذ الوالدة كتستمر معو مدة قد تطوؿ أك تقصر كتعترب ا٣بمس سنوات األكٔب من حياة 
 الطفل أىم السنوات ُب اكتساب الطفل الصفات كا٣بصائص االجتماعية األساسية كالدعائم األكٔب للشخصية

حيث تقـو األسرة بتعليم الطفل قيما مثل ا٢بب كالكره كالغّبة كاإليثار كالتعاكف كالتنافس كالتسلط كا٣بضوع 
كاالحَباـ للملكية الفردية كا١بماعية كاالدخار كاإلسراؼ كغّب ذلك من العمليات ا٢بياتية، كما أف األسرة ىي 

ا٤بقصودة كال تستطيع أم ككالة أخرل أف تقـو هبذا الدكر  ا٤بكاف الوحيد ُب مرحلة ا٤بهد كما بعدىا بقليل للَببية
فهي تعلم الطفل عند تقيمو لسلوكو، كالوالداف لديهما أفكار عن ا٣بصائص الشخصية كاالجتماعية الٍب يرغباف 
ٙبقيقها ُب أطفا٥بم، كتعد األسرة أكؿ موصوؿ لثقافة اجملتمع كالطفل، كسنحوؿ من خبلؿ دراستنا ا٤بيدانية أف 

 .تكشف مدل حرص اآلباء ا٤بريدين على نقلهم للقيم الدينية الٍب تلقوىا ُب الزاكية التجانية ألبنائهمنس
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 تمهيد 
لومات حوؿ تعترب الدراسة ا٤بيدانية من أىم مراحل البحث كالٍب ٲبكن للباحث من خبل٥با ٝبع البيانات كا٤بع 

٦باؿ ٕبثو ٍب يقـو بتفريغ تلك البيانات كا٤بعلومات كتفسّبىا كٙبليلها كفقا لؤلساليب ا٤بنهجية للحصوؿ على نتائج 
تكوف ٗبثابة اختبار للجانب النظرم كٯبب أف يكوف ىناؾ تكامل كتناسق بْب شقي البحث النظرم 

السوسيولوجية أكثر موضوعية كتكامبل للمعطيات  كلعل ىذا التكامل سوؼ يعطي للدراسة( ا٤بيدا٘ب)كاإلمربيقي
أثناء تفعيل عملية الفهم كالتحليل كالَبكيب بْب متغّبم الدراسة كعلى ىذا األساس فإف ٧باكلة أم باحث لتقدٙب 

، متوقف على كضع إطار منهجي مرتب (موضوع الدراسة)عمل ٕبثي ملم ٔبميع حيثيات ا٤بشكلة االجتماعية 
 أجل تقدٙب ا٢بلوؿ الواقعية كا٤بوضوعية إلشكالية البحث ترتيبا منطقيا من 
 :المحددات الميدانية: المبحث األول

   :المنهج المستخدم في البحث .0
لتحليل كتقصي أم موضوع كدراستو ينبغي على الباحث تطبيق منهج يتفق مع طبيعة ا٤بوضوع ا٤براد دراستو  

حث ُب دراستو ٤بشكلة من أجل اكتشاؼ ا٢بقيقة كىو ٦بموعة من بأنو الطريقة الٍب يتبعها البا"كيعرؼ ا٤بنهج 
يعرب ا٤بنهج عن ا٣بطوات ا٤بنظمة الٍب يتبعها "، ك1"القواعد الٍب كضعها بقصد الوصوؿ إٔب ا٢بقيقة ُب العلم

عبارة عن سلسلة من "،  كىو 2"الباحث ُب معا١بة ا٤بوضوعات الٍب يقـو بدراستها إٔب أف يصل إٔب نتيجة معينة
 .  3"ا٤براحل ا٤بتتالية الٍب ينبغي إتباعها بكيفية منسقة كمنظمة

كا٤بنهج ا٤بستخدـ ٙبدده طبيعة الدراسة، فإنو كتبعا ٤با ًب التطرؽ إليو فإف ا٤بنهج ا٤بعتمد ُب ىذه الدراسة ىو  
الظاىرة  مع طبيعة موضوع البحث ككونو يتبلءـ مع طبيعة الدراسة كيصف لنا ىتماشكىو الذم ي يا٤بنهج الكم

فهو أسلوب من أساليب التحليل ا٤برتكز على معلومات كافية كدقيقة عن الظاىرة أك موضوع ٧بدد من خبلؿ فَبة 
  4.أك فَبات زمنية معلومة كذلك من أجل ا٢بصوؿ على نتائج علمية ٍب تفسّبىا بطريقة موضوعية

 
 
 

                                                 

، عنابة ، ا١بزائر، منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةصبلح الدين شركح،  - 1  .95ص  ،3002، دار العلـو
 .53ص  ،5599، ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية ، ا١بزائر، مناىج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث٧بمد ذنيبات، . عمار بوحوش - 2
 .23ص،  3009، ا١بزائر، 3، دار القصبة للنشر، ط منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةترٝبة بوزيد صحراكم كآخركف، -موريس أ٪برس - 3
.64، ص 5555، األردف، 3، دار كائل للنشر، طمنهجية البحث العلمي٧بمد عبّبات ك٧بمد أبو نصار،  - 4
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 :أدوات جمع البيانات .0
ٛبكن الباحث من ا٢بصوؿ على البيانات من ٦بتمع البحث  تقنيات كأدكات البحث ىي الوسيلة الٍب 

كتصنيفها كجدكلتها كٚبتلف ىذه التقنيات كاألدكات حسب ا٤بوضوع ا٤بدركس كما أف ٥با عبلقة بصورة أك بأخرل 
 با٤بنهج ا٤بستخدـ لذلك فإهنا تستدعي الدقة ُب االختيار، كبناء على ا٤بنهج ا٤بتبع ُب الدراسة أك ُب ضوء متطلبات

الدراسة من الناحية ا٤بيدانية كأٮبية ا٢بصوؿ على البيانات البلزمة كالٍب من شأهنا أف تساىم إٔب حد ما ُب ٪باح 
الدراسة إذا ما ًب تطبيقها ٗبوضوعية كفاعلية كنظرا لطبيعة ا٤بوضوع فقد اعتمدنا على أربع تقنيات كلكن تركزت 

 دراستنا على االستمارة با٤بقابلة 
تعرؼ بأهنا تلك األداة الٍب تستخدـ لدراسة سلوؾ فرد أك أفراد كا٢بصوؿ على استجابة ٤بوقف  :المقابلة 0. 0

، كقد اعتمدنا على ىذه  1معْب أك ألسئلة معينة كمبلحظة النتائج اسوسة للتفاعل ا١بماعي أك االجتماعي
انت مع شيوخ الطريقة التجانية التقنية ١بمع بعض ا٤بعلومات لتدعيم ا٤بوضوع كلبلستفادة منها ُب التحليل كك

 .كاآلباء ا٤بريدين كأبناء ا٤بريدين
كتتم عن طريق الطرح الشفوم لؤلسئلة كتسجيل اإلجابات كىذا يتطلب من  :المقابلةباالستمارة  0. 0 

 2 .الباحث كقتا كتدخبل أكثر ككذلك الشأف بالنسبة للذين يقوموف بتقدٙب االستمارة
سؤاال موجهة  39ة ١بمع البيانات ُب ا٤بعطيات الٍب ٚبدـ الفرضيات كىي عبارة عن كتقنية أساسي  ناىاكاستعمل 

إٔب اآلباء ا٤بريدين ُب الطريقة التجانية ٗبنطقة عْب ماضي ليكوف ا٢بوار منظما كمسّبا ككانت مباشرة مع ا٤ببحوثْب 
على أخذ االستمارات معهم لكي  الذين صرحوا بعدـ فهمهم لؤلسئلة أك أهنم ال يتقنوف القراءة أما البعض فأسركا

يتمكنوا من فهم األسئلة جيدا كقد تنوعت أسئلة االستمارة بْب ا٤بغلقة كالنصف ا٤بغلقة الٍب ٙبمل إما بدائل كثّبة 
أك يكوف أحده مفتوحا إضافة على بعض األسئلة ا٤بفتوحة كالٍب رغم صعوبة جدكلتها تَبؾ للمبحوث حرية أكثر 

 : على مرحلتْب ٮبا كقد مر تصميم االستمارة
بعد االنتهاء من صياغة أسئلة االستمارة كترتيبها ككضع عناكين ٤بوضوعاهتا الفرعية ًب القياـ : ا٤برحلة األكٔب -أ

أبا مريد ُب الطريقة التجانية بعْب ماضي كاف ا٥بدؼ  21بتطبيق أكٕب لبلستمارة على عدد ٧بدكد من ا٤ببحوثْب 
الستمارة كسبلمة أسئلتها سواء من ناحية األسلوب أك الغموض أك ترتيبها من من ىذا ىو اختبار مدل صبلحية ا

 .السهل إٔب الصعب كىكذا

                                                 

.  33، ص 5593، ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية، محاضرات في منهجية البحث العلميخّب ا عصار،  -1
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كإضافة بعض ا٤بؤشرات كحذؼ أسئلة ٓب تكن ٥با  ٢بظناىابعد إجراء التعديبلت البلزمة الٍب  :ا٤برحلة الثانية -ب
ا مباشرة بضبط االستمارة ُب شكلها النهائي أٮبية مع مناقشة األستاذ ا٤بشرؼ ُب التعديبلت الٍب كضعناىا قمن

 ٧باكر  4كالٍب مشلت 
على البيانات التعريفية ا٥بامة كمؤشرات السن ا٤بستول التعليمي ا٢بالة العائلية العمل  كأشتمل: المحور األول

 .كا٤بهنة
 66ىذا اور على  كضم بيانات خاصة بااللتزاـ األب ا٤بريد ُب الطريقة التجانية كقد احتول : المحور الثاني

 (.66إٔب  16من )سؤاال
احتول  ىذا ك بيانات خاصة بوالء األب ا٤بريد للمشايخ كمرجعيات الطريقة التجانية  كأشتمل: المحور الثالث

 (.29إٔب  67من )سؤاال 62اور على 
  أسئلة 9اور على  كمشل ىذا اور بيانات خاصة متعلقة بالقيم الدينية لؤلبناء كاحتول ىذا: المحور الرابع

 (.39إٔب  31من )
ىي أداة ىامة من أدكات ٝبع البيانات كمن الصعب أف نتصور دراسة جادة للسلوؾ : المالحظة 0. 0

االجتماعي ال تلعب فيو ا٤ببلحظة دكرا ىاما ك٩با يزيد من أٮبيتها أهنا ٲبكن أف تستخدـ ُب أنواع البحوث 
كىذا ما ٢بظناه عند دخولنا إٔب حقل الدراسة حيث عاينا العبلقة بْب  ،1يبيةاالجتماعية الكشفية كالوصفية كالتجر 

اآلباء ا٤بردين كبْب أبنائهم داخل الزاكية كُب مسجد الزاكية كعبلقتهم با٤بردين كاألبناء مع األبناء أثناء ٦بالس الذكر 
ٔب مبلحظة حضور األبناء بقوة ُب كاالحتفاالت الٍب تقـو هبا الزاكية كإٔب مدل ىم متجاكبوف مع بعضهم إضافة إ

ىذه التجمعات كلقد توضحت من خبلؿ ىذه األداة رؤية كاضحة حوؿ طبيعة  البيئة الداخلية للزاكية التجانية 
كطبيعة عبلقة اآلباء ا٤بريدين ببعضهم كبأبنائهم كمع مشاٱبهم كلعل ىذه ا٤ببلحظة قد طابقت إٔب حد كبّب ما 

 .تخدامنا لبلستمارةتوصلنا إليو من نتائج عند اس
   :البحث االستكشافي .0
كىو ٛبثل أكؿ خطوة ُب البحث كتشمل ٝبع ا٤بعلومات النظرية الٍب ٥با عبلقة مع موضوع البحث كىي ذات  

أٮبية بالغة ٕبيث تثرم الدراسة كا٤بصادر كا٤براجع كلذلك قمنا بزيارة ا٤بكتبات ا١بامعية كا٤بركز ا١بامعي بغرداية 
ثليجي باألغواط، كجامعة ا١بلفة، كا١بامعة ا٤بركزية ا١بزائرية، إضافة إٔب بعض ا٤بكتبات الية مثل كجامعة عمار 

مكتبة القدس، كمكتبة سلسبيل، كمكتبة ا٤بركز الثقاُب اإلسبلمي، كمكتبة بن كريو باألغواط، ٍب قمنا بزيارة مقر 
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جرينا بعض ا٤بقاببلت مع اآلباء ا٤بردين من أجل الزاكية التجانية كذلك من أجل ٝبع ا٤بعطيات كُب نفس الوقت أ
الوقوؼ على بعض ا٤بؤشرات كاألبعاد الٍب طرحناىا ُب اإلشكالية كبعد ىذه ا٣بطوات قمنا بتوزيع االستمارات 

 2أبا مريدا كًب ذلك ُب الفَبة ا٤بمتدة ما بْب  211على اآلباء ا٤بردين ُب الزاكية كالٍب كانت عينة البحث فيها 
قمنا ٔبمع االستمارات الٍب أصر على أخذىا اآلباء ا٤بريدين كًب تفريغها  2162مارس  4إٔب   2162فرباير

    SPSS 1كتبويبها باستخداـ الربنامج اإلحصائي  
يعترب ٙبديد ٦باالت الدراسة إحدل ا٣بطوات ا٤بنهجية الٍب ال ٲبكن االستغناء عنها ُب الدراسة السوسيولوجية   

الزمنية  ةْب ا٤بنطقة الٍب أجريت هبا الدراسة كاألفراد الذين أسقطت عليهم ىذه الدراسة كا٤بدكوف ىذه ا٣بطوة تب
 ا٤بستغرقة كبالتإب ٙبديد اجملاؿ ا٤بكا٘ب كالزما٘ب 

 المجال المكاني والزماني.0
شرقي لوالية ١بنوب الباًب ٙبديد مكاف الدراسة ا٤بيدانية بدائرة عْب ماضي الواقعة : تحديد المجال المكاني 0.0

كلم ٰبدىا من الشماؿ الشرقي   471كلم كتبعد عن ا١بزائر العاصمة ب   71األغواط حيث تبعد عنها حوإب 
تاٝبوت كمن الشماؿ بلدية  الغيشة كبلدية كاد مزم كمن ا٢بدكد الغربية الغيشة كتاجركنة أما من ا١بنوب الغريب 

كىي عبارة عن عْب ٞبلت " ماضي بن يقرب"تسميتها إٔب كالية البيض كشرقا ا٢بويطة كحاسي الرمل كيرجع أصل 
إنو ينتمي )ماضي بن يقرب"ل ُب شأفيحيث بنيت ُب القرف الرابع ىجرم كق اسم األمّب ماضي بن يقرب ا٥ببلٕب

حيث تتموقع الزاكية حاليا ُب كسط عْب ماضي كيقع ُب ( إٔب بطوف ا٤ببليْب الذين قدموا من شبو ا١بزيرة العربية
صر العتيق ُب غرهبا قمنها ٧بط السلطاف كُب ا١بنوب منها حي الساتة، كشرقا ا٢بي ا١بديد، كيقع الالشماؿ 

كأنشأت الزاكية التجانية منذ أف أصبح السيد أٞبد التجا٘ب شيخا للطريقة ُب   2ـ6111مساحتها تتجاكز 
 .   ـ6482ق 6696

منذ استبلمنا موافقة ا٤بوضوع  2166أفريل بدأت الدراسة االستطبلعية ُب شهر: تحديد المجال الزمني 0.0
حيث ٓب نكن نعرؼ حٌب مكاف  2166مام  25فكانت أكؿ زيارة لنا للزاكية التجانية بعْب ماضي بتاريخ 

الزاكية كبفضل أحد سكاف ا٤بنطقة توصلنا إٔب مكاهنا ا٤بتواجد ٗبحط السلطاف كىي الزاكية ا١بديدة فكانت ا٤بقابلة 
كُب الزيارة ا٤بوالية غّبنا الوجهة إٔب الزاكية القدٲبة مقر ا٣ببلفة  كأكالده، يفة ٧بمد بن العرايباألكٔب مع الشيخ ا٣بل

التجانية حيث قمنا بزيارة ٝبيع األماكن األثرية ُب تلك ا٤بنطقة هبدؼ االستطبلع ككذلك ذىبنا إٔب ا٤بدارس 

                                                 
1
ا٤بعهد العريب للتدريب كالبحوث  ،Spssدليلك إلى البرنامج اإلحصائي للمزيد حوؿ ىذا الربنامج كطرؽ استخدامو أنظر سعد زغلوؿ بشّب،  -
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مات فيم ٱبص عبلقة اآلباء مع األبناء ُب الزاكية من القرآنية كأجرينا العديد من الزيارات كاكتسبنا الكثّب من ا٤بعلو 
كتصادؼ ذلك مع شهر  2166سبتمرب  61أثناء الزيارة، ٍب ًب النزكؿ النهائي إٔب ا٤بيداف ُب  ٢بظناهخبلؿ ما 

رمضاف الكرٙب، كأجرينا مقابلة مع مقدـ الزاكية ٧بمد ا٢ببيب التجا٘ب كمع أعياف الزاكية كبعد ذلك ًب ملء 
ة ككانت ٘برم كل مقابلة مع كل أب مريد على حدا كذلك لتوضيح األسئلة أكثر كتبسيطها للمبحوثْب، االستمار 

 النتهاء من ا٤بقاببلت كاسَبجاع االستمارات اًب  2162مارس  14إٔب غاية يـو 
 :       اختيار  العينة .0
بحث ٩بثبل كمتجانسا ٱبدـ للعينة دكر كبّب ُب ٪باح البحث اإلمربيقي لذلك يتوجب أف يكوف ٦بتمع ال 

أغراض كأىداؼ البحث ك٥بذا يقـو الباحث باختيار العينة الٍب ٰبتاجها موضوع ٕبثو فطبيعة ا٤بوضوع كأىدافو ىي 
 . 1الٍب ٙبدد للباحث طبيعة العينة

كيصعب تعداد التجانيْب ُب ا٤بنطقة ٥بذا اعتمدنا على العينة القصدية كذلك من أجل اإلجابة على األسئلة 
العصر أين ٯبتمع ٝبيع ا٤بردين ألداء صبلة ا٤بطركحة ُب ٕبثنا فقصدنا مقر الزاكية كبالتحديد يـو ا١بمعة بعد 

فرد عن طريق استعماؿ العينة االحتمالية القصدية الٍب تستخدـ عموما ُب الدراسة  211الوظيفة فاخَبنا
إذا كاف ٦بتمع الدراسة أك البحث غّب مضبوط االستطبلعية كالٍب تتطلب قياس كاختبار الفرضيات اددة كخاصة 

منها كاف با٤بقابلة لكن ظهرت لنا بعض العراقيل 611استمارة  211األبعاد ٕبيث عند نزكلنا إٔب ا٤بيداف ًب توزيع 
كالصعوبات كالٍب ٛبثلت ُب عدـ تفاعل ا٤ببحوثْب معنا كهترهبم من سلسلة األسئلة مع شرحنا كتوضيحنا تول 

شخص كل على حدا لتوضيح كشرح األسئلة الغامضة كالغّب كاضحة بالنسبة  611حيث قمنا ٗبقابلة االستمارة 
كاف ذلك ُب أياـ ا١بمعة كبالتحديد بعد صبلة العصر كبعد االنتهاء من الوظيفة ما جعلنا نستعْب   ْبللمبحوث

ضبط فاستمارة فقط  36سَبجاع ببعض ا٤بساعدين ٤بساعدتنا ُب ذلك ٩با اضطررنا لتكرار النزكؿ إٔب ا٤بيداف كا
 .كبعد االنتهاء من ٝبع االستمارات ًب تفريغ البيانات كٙبليلها سوسيولوجيا   636عدد االستمارات ب 
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 البيانات التعريفية.1
يعد متغّب السن من أىم ا٤بؤشرات ُب البحوث السوسيولوجية، ما ٲبكنو أف يؤثر ُب منحُب الدراسة، ك٥بذا 

ٕبثنا كا١بدكؿ التإب  لعينةؿ على ا٤ببحوثْب، كالذم من خبللو نتعرؼ على أىم الفئات العمرية قمنا بطرح سؤا
 يوضح ذلك
يمثل توزيع العينة حسب السن:10جدول رقم                 

 الفئات التكرار النسبة   %

 أقل من [ 35[ 1 7

23,5 32 ]45-36[ 

57,4 78 ]55-46[ 

13,2 18 ]65-56[ 

 ] 66]فأكثر  7 5,1

 المجموع 136 100

 

ىي أعلى نسبة كٛبثل ا٤ببحوثْب الذين تَباكح  %9376أف نسبة أعبله ا١بدكؿ  خبلؿ نبلحظ من
للفئة العمرية  %5273ٍب نسبة [ 69-24] للفئة العمرية %3279تليها نسبة [ 99-64] أعمارىم  ما بْب 

على  ٍب النسبة ا٤بعرفة %3ػػػػمقدرة ب[  29من  لاألق[بينما نسبة ا٤ببحوثْب للفئة العمرية [  94-49] 
 . % 975 ػػػػػػبنسبة قدرت ب]فأكثر44]اجملاؿ

 %9376إذف كحسب  النتائج اصل عليها من خبلؿ ا١بدكؿ كما دلو ا٤بنواؿ ا٤بعرب عن النسبة الكربل 
رحلة الشباب آنذاؾ  كالٍب ُب للطريقة التجانية خاصة ُب مو تشربت الفكر الصأهنا ٲبكن أف نقوؿ عن ىذه الفئة 

ككاف ذلك ُب مرحلة بناء الدكلة ا١بزائرية، أم  أثناء االستقبلؿ كما خلفو االستعمار  من  تنشئتهاصادفت مرحلة 
دمار للهوية، فلم ٯبدكا سول ا٥بركب إٔب الزكايا للتعلم كحفظ القرآف، الذم كاف كال زاؿ من صفاهتا كأىدافها 

 تنشئةم هبا فيمكن أف نقوؿ أهنم بر٦بوا على ا٤بنهج الصوُب إف صح التعبّب، فكانت الرئيسية ٩با زاد من تشبثه
فتكاد تنعدـ ُب العينة ألف ىذه الفئة فتية تأثرت [  29من  األقل[أما ُب ما ٱبص ا٤برحلة العمرية صوفية متينة،

شابة، لتكوينها على فكرىا بالتيارات الدينية األصولية كأصبحت ىذه التيارات ٘بذب إليها الفئات العمرية ال
ا٢بركي الذم تتبناه كالذم يناقض الفكر الصوُب،كما أف الطرؽ الصوفية ارتبطت ُب نشأهتا بالطبيعة البدكية 
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كبالتإب فإف موجة ا٢بداثة الٍب اجتاحت اجملتمع ا١بزائرم جعلتو أقل إقباؿ على الطرؽ الصوفية كمناىجها  ا١بزائرية
 .التعليمي

 .لتعليمي أيضا دكرا مهما ُب توٌجو الفرد ىذا ما سيوضحو ا١بدكؿ التإبيلعب ا٤بستول ا
 يمثل توزيع العينة حسب المستوى التعليمي:    10جدول رقم                

 المستوى التعليمي التكرار %النسبة

 بدكف مستول 16 11,8

 ابتدائي 62 45,6

 متوسط 22 16,2

 ثانوم 21 14,7

 جامعي 66 11,8

 المجموع 136 100,0

، تليها  %6974أف جل أفراد العينة لديهم مستول ابتدائي بنسبة  أعبلهتشّب النسب الواردة ُب ا١بدكؿ 
ٛبثل أفراد العينة الذين لديهم  %56كٛبثل أفراد العينة الذين لديهم ا٤بستول الثانوم، ٍب نسبة %5473نسبة 

  % 5579راد العينة الذين لديهم مستول ا٤بتوسط كنسبة ك ٛبثل أف  %5379ا٤بستول ا١بامعي، بعد ذلك نسبة 
الحتكاكهم بالزاكية كا٤بنهج الَببوم أف أغلبهم يتقن القراءة كالكتابة كٛبثل أفراد العينة الذين ٓب يتمدرسوا إال 

 .الصوُب
( دراسة أك بدكف االبتدائي) إذف كما الحظنا سابقا أف أغلبية ا٤بريدين ىم من ا٤بستول التعليمي البسيط 

ىذا ما يدؿ على أنو كلما كاف ارتفاع ُب ا٤بستول التعليمي يغلب ا١بانب العلمي العقلي على تفكّب الفرد، فهذا 
الذم أدل إٔب  عزكؼ الطبقة ا٤بثقفة العالية التعليم عن الزكايا كا٤بنهج الصوُب ٥با، أما إذا كاف الفرد لو مستول 

لصوُب ك٪بده يتمتع ٔبانب ركحي تأملي ٖببلؼ من يتكلموف عن بسيط أك ٓب يدرس  فنجده يؤمن با٤بنهج ا
  .ا٢بداثة كالتطور
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كباالستقرار العائلي تتغّب الصورة ما يعطي أٮبية لنعرج على ا٢بالة العائلية للمبحوثْب كا١بدكؿ التإب 
 .يوضح ذلك

يمثل توزيع العينة حسب الحالة العائلية: 10جدول رقم               

 الحالة العائلية التكرار %النسبة

 متزكج 121 89,0

 مطلق 4 2,9

 أرمل 11 8,1

 المجموع 136 100,0



كاألرامل بنسبة  % 9570أف جل ا٤ببحوثْب متزكجوف كذلك بنسبة  أعبلهتشّب النسب الواردة ُب ا١بدكؿ 
 كىم أفراد العينة ا٤بطلقوف  % 375بعد ذلك نسبة  % 975

فهو يستمد منهجو من السنة النبوية ( الزكاج)حث يوٕب أٮبية بالغة ٥بذا ا٤بطلب ٩با يشّب إٔب أف ٦بتمع الب
كىذه األخّبة ٙبث عليو فمثبل عند ٦بالستنا ألفراد العينة كفتحتنا معهم النقاش حوؿ ىذا ا٤بوضوع  يركف بأف من 

ثبلثة حق على ا " يو كسلم يريد الزكاج ٯبد العوف من ا فيستدلوف بأحاديث نبوية قاؿ رسوؿ ا صلى ا عل
، كيبغضوف انتهى نص ا٢بديث"عوهنم اجملاىد ُب سبيل ا كا٤بكاتب الذم يريد األداء كالناكح الذم يريد العفاؼ

فأغلب ا٤بتزكجْب من أفراد  .الطبلؽ رغم أنو من ا٤بشركعات، إال أف أغلب ا٤بطلقْب صرحوا بتضمر عن طبلقهم
 دكؿ التإبالعينة ىم عماؿ ما يبينو ا١ب



 يمثل توزيع العينة حسب العمل: 10جدول رقم                 
 العمل التكرار  النسبة %

 بدكف عمل 65 66.1

 عامل 626 88.1

 المجموع 136 100,0

 

من ٦بموع  %9970أف أغلب ا٤ببحوثْب ىم عماؿ كٲبثلوف  تؤكد البيانات الواردة ُب ا١بدكؿ أعبله،
أك ... ( أساتذة ُب أطوار التعليم ا٤بختلفة ، أساتذة  جامعيوف)  ٨بتلف قطاعات الدكلة  العينة  سواء موظفْب ُب
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كتربية  التجارة)ا٢برة باإلضافة إٔب الوظائف ...( ٧باسب أك مهندس ُب اإلعبلـ اآلٕب ) ُب ميداف اإلدارة 
أٮبية كربل بالنسبة للفرد كاجملتمع  ألف الزاكية تقع ُب منطقة بدكية رعوية ك٩با ال جداؿ فيو أف للعمل..( ا٤بواشي

فهو غاية إنسانية ككاجب اجتماعي ُب ا٢بياة كىو ُب نفس الوقت من القيم الٍب تصل إٔب مستول العبادة، فكل 
مريد ُب الزاكية مقتنع بأف العمل الشريف نوع  من العبادة كالتقرب من ا كيرل ق من خبلؿ  عملو استجابة 

كبالتإب ىو مقتنع بأنو ٯبب أف يؤدم عملو على أكمل  1(ا خىلىٍقتي ا١بًٍنَّ كىاإًلنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً كىمى )ألكامر ا تعأب
ىم أفراد العينة الذين ال   %5570كجو كما يؤدم صبلتو بكل تبتل كخشوع، كما تبقى من العينة   بنسبة 

  .هم الضرير الذم ال يستطيع العمليعملوف فيهم الكبار ُب السن الذم خرجوا إٔب التقاعد ا٤بسبق كفي
   .أفراد العينة كا١بدكؿ ا٤بوإب يوضح  مهنة كل عامل من

 يمثل توزيع العينة حسب المهنة:   10جدول رقم            
 المهنة التكرار %النسبة

 عامل حر 43 31,6

 موظف 61 44,9

 إطار 9 6,6

 إطار سامي 8 5,9

 بدكف عمل 15 11,0

 مجموعال 136 100,0

 

من ٦بموع أفراد  %6675نبلحظ أف أغلب ا٤ببحوثْب ىم موظفوف كٲبثلوف  أعبلهمن خبلؿ ا١بدكؿ 
من أفراد   %2574العينة، من معلمْب كأساتذة كموظفْب ُب قطاع الصحة كُب إدارات أخرل، ٍب تليها نسبة 

من أفراد  %5570ٍب بعد ذلك نسبة  ...(حدادة، ٪بارة، زراعة، ٘بارة، رعي) العينة الذين يشتغلوف ُب مهن حرة 
العينة الذين ىم بدكف مهن خرجوا إٔب التقاعد كالتقاعد ا٤بسبق أك كبار ُب السن كانوا ُب السابق يشتغلوف مهنا 

من أفراد العينة كالٍب ٛبثل  %975من أفراد العينة كالٍب ٛبثل اإلطارات ٍب آخر نسبة  %474حرة ٍب نسبة  
 .اإلطارات  

                                                 
1
.94سورة الذاريات ، اآلية - 
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دكؿ أف أغلب أفراد العينة ىم عماؿ بغض النظر عن اختبلؼ مهنهم كمستوياهتم ألهنم يتضح من ا١ب
كيتضح أيضا أف  كما قاؿ أحد ا٤ببحوثْب"اليد العليا خّب من اليد السفلى" يعملوف ٗببدأ ا٢بديث الشريف 

ت نسبة ا٤بريدين ٩با نو كلما زاد ا٤بستول التعليمي قلأإتباعهم للطريقة ال ٰبدده مستول كال دخل، أيضا نبلحظ 
يدؿ على أنو كلما زادت نسبة الوعي كا٤بستول االجتماعي قٌل اال٘باه إٔب ا١بانب الركحي التعبدم التأملي كذلك 

 .بسبب تعزز مادية الفرد
 التزام األب المريد في الطريقة التجانية و القيم الدينية لألبناء :المبحث األول

ا أنو كلما زاد التزاـ األب ا٤بريد ُب الطريقة التجانية زاد نقلو للقيم الدينية كضعنا الفرضية األكٔب كالٍب مفادى 
 ،كالزىمو مبلزمة، لـز الشيء يلزمو :تقوؿ  ،كأفا٤بداكمة ك ا٤بواظبة على الشيء أك ا٤بصاحبة لو، كااللتزاـ ىو ألبنائو

 1يفارقو يلـز الشيء فبل: كرجل ليزىمىة  ،ك ألزمو إياه فلتـز ،كًلزامان ك ألتزمو
" من لـز االستغفار جعل ا لو من كل ضيق ٨برجا كمن كل ىم فرجا كرزقو من حيث ال ٰبتسب" ك ُب ا٢بديث 

 .ركاه أبو داكد كابن ماجة كضعفو األلبا٘ب
 .أم داكمت عليو كصاحبتو " لزمتو  كانت عائشة رضي ا عنها إذا عملت عمبل" كُب األثر

االلتزاـ  تالية، االلتزاـ بأداء الصبلة مع ا١بماعة، االلتزاـ بأداء الورد ا٤بعلـو ُب كقتوكلقد اعتمدنا على ا٤بؤشرات ال
كما مدل تأثّب   بقراءة القرآف، االلتزاـ ٕبضور الوظيفة، االلتزاـ ٕبضور احتفاالت ا٤بولد، االلتزاـ ٕبضور ا٥بيللة

 .ذلك على األبناء
 .وتأثير ذلك على األبناء ماعةبأداء الصالة مع الجاألب المريد االلتزام  .0

 يمثل توزيع العينة حسب أداء الصالة مع الجماعة:  11جدول رقم                
 مع الجماعة على الصالة حافظةالم التكرار %النسبة  

 ُب الزاكية 71 52,2

 ُب ا٤بسجد 64 47,1

 أحيانا ما أصليها ٝباعة 1 0,7

 المجموع 136 100,0

                                                 
1
.394، ص ،  المرجع السابقابن منظور- 
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يؤدكف الصبلة ُب الزاكية بينما  %9373أعبله نبلحظ أف أغلب مفردات العينة كبنسبة  من خبلؿ ا١بدكؿ 
يؤدكهنا ُب ا٤بسجد، إذف نستنتج أف أغلب ا٤بريدين يؤدكف الصبلة ٝباعة ُب الزاكية ىذا ما تفرضو  6375%

ريد قبل كل نافلة  عليهم الطريقة التجانية، كىم قد تعهدكا بذلك سابقا كمن سلوكيات الطريقة ىو أف يهتم ا٤ب
مع ا١بماعة ُب الزاكية بإتقاف تاـ إذا تعسر عليو ُب الزاكية فيؤديها كيفما كانت بأداء الصبلة الفريضة ُب أكقاهتا، ك 

ُب ا٤بسجد كال يتهاكف عليها، ىذا ما نلمسو ُب الفئة الثانية كىم الذين يصلوف ُب ا٤بسجد مع ا١بماعة كيربركف 
الزاكية لبعد مقر الزاكية عن السكن أك أهنم يشتغلوف أياـ األسبوع بعيدا عن مقر  عدـ صبلهتم مع ا١بماعة ُب

  .الزاكية
. وإبإال أف صبلة األبناء مع ا١بماعة ٥با دالالت إحصائية أيضا ما يوضحو ا١بدكؿ ا٤ب

 يمثل توزيع العينة حسب أداء األبناء للصالة في وقتها:  12جدول رقم               
 أداء األبناء للصالة في وقتها لتكرارا %النسبة

 مع ا١بماعة 104 76,5

 ُب ا٤بنزؿ 32 23,5

 المجموع 136 100,0

من أبناء ا٤بريدين يؤدكف الصبلة ُب كقتها مع ا١بماعة تليها نسبة  %3474من ىذا ا١بدكؿ نبلحظ أف نسبة  
 ىم األبناء الذين يصلوف الصبلة ُب ا٤بنزؿ كُب كقتها 3279%

من ا١بدكؿ أف أغلب اآلباء الذين ٰبرصوف على صبلة ا١بماعة سواء ُب الزاكية أك ا٤بسجد أبنائهم يصلوف نستنتج 
 لتعذر ذىاب األبناء إٔب الزاكية إال من كاف منزلو قريبا من الزاكية، 04ما كضحو ا١بدكؿ  ٝباعة ُب ا٤بسجد

جد أك الزاكية ألداء الصبلة مع ا١بماعة كيؤكد أفراد العينة إذا حاف كقت الصبلة بادركا بالذىاب إٔب ا٤بس فأغلب
 معظم أبناء ا٤بريدين أف كالديهم يبينوف حزنا كندما كبّبا إذا فأتتهم صبلة ا١بماعة كيلمسوف تأثرا كبّبا إزاء ذلك

ا٤بريدين يطلبوف من أبنائهم إيقاظهم للصبلة حٌب أف بعض ا٤بريدين قالوا أهنم ٲبدحوف من  أغلبأيضا ٪بد 
لصبلة الفجر من أبنائهم كتكوف لو مكافأة، أما الفئة الثانية كىم الذين يصلوف ُب ا٤بنزؿ فيعَبؼ اآلباء يوقضهم 

أهنم ال يأخذكف أبنائهم معهم إٔب ا٤بسجد فمنهم من يربر ذلك بأنو أمرىم كثّبا لكنو يأس من كثرة عدـ 
  .االستجابة 
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بْب كي ُب كقتها من طرؼ األبناء ىاصبلة مع ا١بماعة كبْب أداءبْب التزاـ اآلباء بال العبلقةكا١بدكؿ ا٤بوإب يوضح 
 العبلقة بْب األب كابنو فيما ٱبص ىذا األمر

للصالة في  األبناء أداءوبين  الصالة مع الجماعةالتزام اآلباء بأداء  يوضح العالقة بين :13 جدول رقم
    وقتها

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من خبلؿ ىذا ا١بدكؿ كالذم يوضح العبلقة بْب التزاـ اآلباء بأداء الٌصبلة ُب كقتها مع ا١بماعة كبْب أداء األبناء 
ن ىذا مض %76.5الٌصبلة ُب كقتها، نبلحظ أف اال٘باه العاـ أداء األبناء لٌصبلة ُب كقتها مع ا١بماعة بنسبة 

بناء الذين يقوموف بأداء الٌصبلة كآبائهم يلتزموف بأدائها ُب الزاكية كضمن ىذا من األ %95 نسبة اال٘باه ٪بد
كىم األبناء الذين يؤدكهنا مع ا١بماعة كآبائهم يلتزموف بأدائها ُب ا٤بسجد أيضا أما ثا٘ب  %25اال٘باه أيضا نسبة 

من ىذا اال٘باه أعلى نسبة كىي ىم األبناء الذين يؤدكف الصبلة ُب  كقتها ُب ا٤بنزؿ كيتض %23.5ا٘باه كبنسبة 
 .آبائهم يصلوهنا ُب الزاكية %05ىم اآلباء الذين يصلوهنا ُب ا٤بسجد بينما ٪بد ُب نفس اال٘باه بنسبة   75%

إذف نستنج من ا١بدكؿ أعبله ٙبصلنا على عبلقة طردية بْب األبناء كاآلباء كيتضح جليا أف االبن نسخة من أبيو  
ء حٌب ُب الٌصبلة كاافظة عليها فاألب ىو ا٤بسؤكؿ عن تصرفات ابنو إف أحسن ٰباكؿ أف يقلده ُب كل شي

التصرؼ فابنو ٰبسن التصرؼ كذلك من خبلؿ ما ٤بسناه ُب دراستنا أف معظم اآلباء الذين يصطحبوف معهم 
فهذا النوع من  أبنائهم إٔب الزاكية أك إٔب ا٤بسجد أغلبهم يؤكدكف أف أبنائهم ٰبافظوف على الٌصبلة مع ا١بماعة،

  .االلتزاـ الذم تفرضو الزاكية بالدرجة األكٔب على األب ا٤بريد ٗبركر الزمن سنجد االبن يتبع طريق أبيو ُب تصرفاتو

                           التزام اآلباء بأداء   المجموع
 الصالة مع       أداء 
الجماع           األبناء

     للصالة في وقتها

 ُب الزاكية ُب ا٤بسجد

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 مع ا١بماعة 95 %95,0 9 %25,0 104 %76,5

 

 ُب ا٤بنزؿ 5 %5,0 27 %75,0 32 %23,5

 

%100 136 

 

%01.5 

 

36 %20.0 100 

 

 وعالمجم
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 .وتأثير ذلك على األبناء بأداء الورد المعلوم في وقتو األب المريد لتزاما .2
 ة،كؿ التالياوضحو ا١بدتاألبناء إٔب ىذا اجمللس سكالتزاـ األب ا٤بريد بالذىاب إٔب ٦بلس الذكر كعبلقتو بذىاب 

 . االلتزامات الٍب يركز عليها ُب الزاكية ىذا من
 يمثل توزيع العينة حسب االلتزام بأداء الورد المعلوم: 14جدول رقم             

 االلتزام بأداء الورد المعلوم التكرار  %النسبة

 أداـك على ذلك 82 60,3

 أكقات العملعلى حسب  54 39,7

 المجموع 136 100,0

أما  %4072تؤكد النسب الواردة ُب ا١بدكؿ أعبله أف اغلب ا٤ببحوثْب يلتزموف بأداء الورد ا٤بعلـو بنسبة  
اللهم صل عل سيدنا ٧بمد الفاتح ٤با أغلق كا٣باًب ٤با " مرة  500مرة كصبلة الفاتح  500الورد فهو أستغفر ا 

 500كال إلو إال ا " ٥بادم إٔب صراطك ا٤بستقيم كعلى آلو حق قدره كمقداره العظيم سبق ناصر ا٢بق با٢بق كا
مرة كىذا الورد يقرأ مرتْب ُب اليـو كالليلة مرة ُب الصباح كمرة ُب ا٤بساء كفيو كذلك أذكار أخرل فيصعب أداء ىذا 

يشتغل ٘بارة مثبل أك زراعة فبل  منهم من %2573الورد على بعضهم ألدائو كل يـو صباح كمساء كىؤالء ٲبثلوف 
 . يستطيع االلتزاـ هبا يوميا كلكن ىم معَبفوف هبذا التقصّب
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 كا١بدكؿ ا٤بوإب يوضح تأثّب اآلباء على األبناء ُب موضوع أداء الورد ا٤بعلـو

يوضح العالقة بين التزام اآلباء بأداء الورد المعلوم في وقتو و حرص األبناء على حفظ الورد : 01جدول رقم 
 المعلوم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رص األبناء على من خبلؿ ىذا ا١بدكؿ كالذم يوضح العبلقة بْب التزاـ اآلباء بأداء الورد ا٤بعلـو ُب كقتو كبْب ح
حفظ ىذا الورد، نبلحظ أف اال٘باه العاـ لؤلبناء ٰبرصوف على حفظ الورد ا٤بعلـو كل يـو ٱبصص لو كقت 

ُب نفس اال٘باه  %43.9ضمن ىذا اال٘باه ٪بد أف آباءىم يداكموف على ذلك بنسبة  %43.4للحفظ بنسبة 
على حسب أكقات العمل ٪بد ُب اال٘باه الثا٘ب  ىم اآلباء الذين يؤدكف الورد ا٤بعلـو ُب كقتو %42.6كبنسبة 

كىي نفس النسبة مع اال٘باه السابق كٛبثل األبناء الذين ٰبفظوف الورد ا٤بعلـو على حسب أكقات  %43.4نسبة 
كٛبثل اآلباء ا٤بريدين الذين يلتزموف بالورد ا٤بعلـو على حسب  %53.70الفراغ، ضمن ىذا اال٘باه ٪بد نسبة 

ىم اآلباء ا٤بوردين الذين يلتزموف دائما بأداء الورد ا٤بعلـو  %36.6٘ب نسبة ُب ىذا اال٘باه كىي ثا ،أكقات العمل
ىم األبناء الذين ال يهتموف ٕبفظ الورد ا٤بعلـو ٪بد ضمن ىذا اال٘باه  %13.2ُب كقتو أما اال٘باه الثالث كبنسبة 

كىي أقل نسبة ُب ا١بدكؿ ٛبثل األبناء  %03.7ٛبثل آبائهم الذين يداكموف على ىذا الورد أما  %19.5نسبة 
 .الذين ال يهتموف بالورد كآبائهم ال يلتزموف بذلك 

 المجموع
 التزام اآلباء بأداء  

       المعلوم               الورد     حرص
 في وقتو     ىاألبناء عل

 حفظ الورد المعلوم
 

 أداـك على ذلك على حسب أكقات العمل

 

 

 تكرارال نسبةال تكرارال نسبةال التكرار نسبةال

 كل يـو ٱبصص لو كقت  36 %43,9 23 %42,6 59 %43,4

%43,4 59 

 

%53,7 

 

29 %36,6 30 

 
 على حسب أكقات الفراغ

%13,2 18 

 

%3,7 2 %19,5 16 

 
 لذلك ال يهتموف

%100 136 

 

04.2% 54 

 

11.0% 82 

 
 المجموع
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نستنتج من ا١بدكؿ أف اال٘باه العاـ ٲبثل األبناء الذين ٰبرصوف على حفظ الورد ا٤بعلـو كيذىبوف مع آبائهم إٔب 
 يأٌب من عدـ بل جاء بتأثر االبن ٦بالس الذكر طواعية كٰبرصوف على حفظ األذكار الٍب هتذب النفس ىذا ٓب

بأبيو، فعندما يرل االبن أباه متمسكا بورد صباح مساء ٰباكؿ أف يكوف مثل أبيو ُب إتقاف ىذا الورد كحرصو على 
حفظو كأدائو كل صباح كمساءا بينما ٪بد ثا٘ب فئة كىم األبناء الذين ٯبعلوف أكقات حفظ ىذا الورد على حسب 

ألبناء لديهم ارتباطات سواء دركس دعم أك دراسة ُب ا١بامعة ٩با يصعب من إٯباد أكقات أكقات فراغهم فهؤالء ا
زاد حرص االبن متأثر بأبيو ىذا ما ٤بسناه  ،فراغ ٚبصص ٢بفظ ىذا الورد فكلما التـز األب ا٤بريد بأداء ىذا الورد
كالثوبية كلبس القميص كعليو ا١ببلبية الصوفية عند نزكلنا إٔب ا٤بيداف كىو ٧باكلة االبن تقليد أبيو ُب الطهارة البدنية 

على الرأس حٌب كيفية ا١بلوس كاختيار ا٤بكاف كعدـ الكبلـ كثّبا، ىذا التقليد أيضا نلمسو من  العمامةككضع 
ا١بدكؿ التقاء مداكمة اآلباء على الورد مع األبناء الذين ٱبصصوف كل يـو كقت ٢بفظو كذلك ُب اكرب نسبة ُب 

ة أقل يقل التزاـ اآلباء على حسب أكقات العمل يلتقي ُب ا١بدكؿ مع حفظ األبناء للورد على ا١بدكؿ كبدرج
حسب أكقات الفراغ ُب أعلى نسبة إذف كلما زاد التزاـ اآلباء بأداء ىذا الورد زاد حرص األبناء على تقليد اآلباء 

 .ُب ىذا االلتزاـ
 .ى األبناءوتأثير ذلك عل بقراءة القرآن األب المريد لتزاما.0

 .كلقراءة القرآف أٮبية كبّبة لدل مريدم الطريقة كىذا ما يكشفو ا١بدكؿ التإب

 يمثل توزيع العينة حسب االلتزام بقراءة القرآن: 00جدول رقم              
 االلتزام بقراءة القرآن التكرار %النسبة 

 كل يـو 80 58,8

 مرة كل أسبوع 55 40,4

 مرة كل شهر 1 7

 المجموع 136 100,0

 

ىي أعلى نسبة ُب ا١بدكؿ ك ٛبثل ا٤ببحوثْب الذين يلتزموف  % 9979نسبة  ٪بدمن خبلؿ ا١بدكؿ أعبله  
كالٍب  ٛبثل نسبة ا٤ببحوثْب الذين يلتزموف بقراءة القرآف  كل أسبوع   % 6076بقراءة القرءاف كل يـو تليها نسبة 

 .                                              ا  يقرا القرآف  مرة ُب الشهر كالٍب ٛبثل  مبحوثا كاحد  %3ٍب أقل نسبة كىي 
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نستنتج من ا١بدكؿ أف أغلب ا٤ببحوثْب يلتزموف بقراءة القرآف القتناعهم بأٮبية ىذا األمر ُب حياة ا٤بسلم كما  
فظو صغّبا كشدد على حفظو ٛبليو عليهم الطريقة كتشدد عليهم فيما ٱبص قراءة القرآف  كألف الشيخ التجا٘ب ح

 .فيجعلوف ذلك قدكة ُب حياهتم
إذف البد من كجود عبلقة بْب قراءة اآلباء للقرآف الكرٙب كبْب حرص األبناء على قراءة القرآف ىذا ما زاد من 

 تشبثهم بالطريقة كزاد من حرصهم على البقاء فيها كا١بدكؿ ا٤بوإب نتائجو توضح ذلك أكثر
 العالقة بين سبب البقاء في الطريقة وبين قراءة األبناء للقرآن الكريم يوضح: 00جدول رقم   

      
 
 
 
 
 
 
 

كحسب  من ا١بدكؿ أعبله كالذم يوضح العبلقة بْب سبب البقاء ُب الطريقة كبْب قراءة األبناء للقرآف الكرٙب،
، تتضمن نسبة   % 7772ـ كىو قراءة األبناء للقرآف الكرٙب بنسبة  اال٘باه العا أيضا كىم آباء  % 77,2كل يـو

ىؤالء األبناء الذين صرحوا ببقائهم ُب الطريقة التجانية للحاجة الركحية ُب العبادة، أما ثا٘ب ا٘باه ٲبثل األبناء الذين 
اآلباء الذين صرحوا أف بقائهم ُب الطريق سببو كتتضمن  %2278يقرؤكف القرآف كل يـو بنسبة أقل من األكؿ 

٩با يعِب أف ٝبيع ا٤بريدين سبب بقائهم ُب إتباع الطريقة ىو للحاجة  ا٢باجة الركحية ُب العبادة مثل سابقيهم
 .الركحية ُب العبادة ما ٲبليو منهجها من إتباع ٤ببادئ الشرع 

رادا لذلك منهم من يقرأ كل يـو كردا كذلك ما يدؿ نستنج أف جل أبناء ا٤بريدين يقرؤكف القرآف كيضعوف أك  
عليو ا١بدكؿ، كمنهم من يقرأ كردا كل أسبوع إال أف آباؤىم أم مفردات العينة اٝبعوا على أف بقائهم ُب الطريقة 
راجع للحاجة الركحية ُب العبادة يقوؿ احد ا٤ببحوثْب كيف ال كمنهج الطريقة التجانية يقـو على ٦باىدة النفس 

بة اآلخرين كهتذيب النفس كالسّب على هنج الصا٢بْب، كالتحلي بالركح اإلسبلمية كيرل آخر أف اور الذم ك٧ب
تدكر حولو الطريقة التجانية ىو تثبيت العقيدة الدينية كتربية الضمّب كتنمية الوازع الديِب، كيهدؼ بصفة عامة إٔب 

 سبب البقاء في ا٢باجة الركحية ُب العبادة المجموع

                                                                           الطريقة                 قراءة 
 التكرار النسبة التكرار النسبة          األبناء للقرآن                     

 كل يـو  105 %77,2 105 %77,2

 مرة كل أسبوع 31 %22,8 31 %22,8

 المجموع 136 %100 136 %100
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ة، أيضا االستقامة الصدؽ ىذا ما جعل األبناء يتحلوف تربية اإلنساف على ٩بارسة النشاط الركحي ٩بارسة صحيح
ٗبا يزرعو آباؤىم فيهم فمنهم من يفرض قراءة القرآف على أبناءه كمنهم من تربوا على ذلك اقتداء بوالديهم، أما 
الذين يقرؤكنو كل أسبوع لديهم انشغاالت الدراسة أك العمل، كعدـ الضغط عليهم يولد لديهم حب قراءة 

 ا يوضحو ا١بدكؿ ا٤بوإب من حرص لؤلبناء على قراءة القرآف، مالقرآف
 يمثل توزيع العينة حسب قراءة األبناء للقرآن الكريم:  00جدول رقم               

 قراءة األبناء للقرآن الكريم التكرار %النسبة 

 كل يـو 105 77,2

 مرة كل أسبوع 31 22,8

 المجموع 136 100,0

من  %3373كؿ أعبله أف أغلب أبناء  ا٤بريدين يقرؤكف القرآف  كذلك بنسبة نبلحظ من خبلؿ ا١بد 
، أما نسبة  فيقرؤكف كردا كل  % 3379مفردات العينة كالذين يركف أف أبنائهم يقرؤكف كردا من القرآف  كل يـو

١بانب اإلٲبا٘ب لديهم أسبوع، فعند مقابلتنا لآلباء تكلمنا عن ىذا ا١بانب فّبكف أف قراءة األبناء للقرآف ترفع من ا
أيضا كارتباطهم با٤بسجد كالزاكية من خبلؿ قراءة القرآف أيضا بث ركح ا٥بمة كالشوؽ ُب نفوس األبناء ُب قراءة  

كالذين ال يقرؤكف القرآف فّبجعوف ذلك إٔب صغر سنهم أك انشغا٥بم  %3379القرآف كحفظو، أما نسبة 
 . ٌبب إليهم قراءة  القرآف سواء ُب البيت أك ا٤بسجد أكُب الزاكيةبالواجبات ا٤بدرسية كأيضا عدـ الضغط لكي ٰب

 وتأثير ذلك على األبناء مع الجماعة (الوظيفة)مجلس الذكر و  على حضور الهيللةاألب المريد مواظبة  .0
 .أيضا على حضور ا٥بيللة مع ا١بماعة ىذا ما يوضحو ا١بدكؿ التإبالطريقة  شددكت

 ثل توزيع العينة حسب المواظبة على حضور الهيللة مع الجماعةيم: 00جدول رقم         
المواظبة على حضور الهيللة مع  التكرار  %النسبة 

 الجماعة 

 بدكف انقطاع 107 78,7

 على حسب الظركؼ 20 14,7

 ال يتسُب ٕب حضورىا 9 6,6

 المجموع 136 100,0
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يواظبوف على حضور   %3973 ػػػقدرة نسبتهم بيتضح من خبلؿ ا١بدكؿ أعبله أف أغلب أفراد العينة كا٤ب 
ا٥بيللة مع ا١بماعة، كا٥بيللة ىي أف ٯبتمع الشيخ مع مريديو ٗبقر الزاكية يـو ا١بمعة بعد صبلة العصر ُب حلقة ذكر 
يذكركف ا كيهللوف كيستغفركف كيصلوف على النيب ا٤بصطفى صلى ا عليو كسلم ٝباعة كبصورة موحدة كذكر  

تو الصورة ا١بماعية ُب الذكر كأثبتت أهنا امرة، كقد ركزت الطريقة على ى500وحيد ال إلو إال ا فوؽ كلمة الت
كتصفية لؤلركاح كقد يكوف ُب ىذا اللقاء اقتداء بالصبلة  رىبأجدل ُب ىذا اجملتمع دعما للجماعة كربط أكاصر الق

من مفردات العينة ٰبضركف  %5673، أما نسبة ا١بامعة الٍب تفوؽ صبلة القصر أضعافا مضاعفة كٙبمل أبعادىا
ا٥بيللة أحيانا كيربركف ذلك ببعد ا٤بسافة كقلة كسائل النقل أك تصادفها مع أكقات العمل الٍب ٛبنع من ا٢بضور كل 

من مفردات العينة فبل ٰبضركف إٔب ٦بلس ا٥بيللة كذلك راجع إٔب كرب  %474ٝبعة أك ظركؼ أخرل أما نسبة 
عْب ماضي أك إلعاقة حركية بسنة كتعذر عليو الذىاب إٔب مقر الزاكية ا٤بتواجدة  43٘باكز سن السن فمنهم من 

 .منعتو من حضور ىذا اجمللس ىذا ما صرح بو ا٤ببحوثوف
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 يوضح العالقة بين مداومة اآلباء على مجلس الذكر وبين ذىاب األبناء إلى : 00جدول رقم 
 ىذا المجلس 

 المجموع    
 مداومة اآلباء على    

 مجلس الذكر      ذىاب
 األبناء إلى

 ىذا المجلس

 كل ٝبعة أحيانا ال أداـك

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 ٰبرصوف على ذلك 23 %25,0 7 %18,9 6 %14,3 31 %22,8

 لى ذلكع ترغمهم 44 %47,8 28 %75,7 5 %71,4 77 %56,6

 ال يبالوف بذلك 25 %27,2 2 %5,4 1 %14,3 28 %20,6

%100 136 

 

 المجموع 92 %12.1 37 02.0% 7 %5.2
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 75.7ُب ىذا اال٘باه ٪بد أعلى نسبة كىي  % 56.6يبْب ا١بدكؿ أف أعلى نسبة ٛبثل اال٘باه العاـ ىي  
ذىبوف إٔب ىذا اجمللس كثا٘ب نسبة كتقدر لذىاب إٔب ٦بلس الذكر كآباءىم أحيانا ما يلمن األبناء الذين ٲبيلوف  %

من ىذا اال٘باه كٛبثل األبناء الذين ٲبيلوف إٔب ىذا اجمللس كآباءىم ال يداكموف عليو أما النسبة  %71.4 ػػػػػػػب
أما نسبة  ،موف عليو كل ٝبعوك ادباؤىم يآمن نفس اال٘باه كٛبثل األبناء الذين ٲبيلوف إٔب ىذا اجمللس ك  47.8%
أعلى نسبة ُب ىذا اال٘باه  راألبناء ا٢بريصْب على حضور ٦بلس الذككىم ا٘باه ُب ا١بدكؿ  ثا٘ب ثلكٛب 22.8%

أقل نسبة ُب ىذا اال٘باه كىي ٛبثل األبناء ا٢بريصْب على ىذا اجمللس كآبائهم يذىبوف إليو كل ٝبعة ك  %25ىي 
ى ىذا اجمللس، ثالث ا٘باه ُب ىذا ٛبثل األبناء ا٢بريصْب على ىذا اجمللس كآباءىم ال يداكموف عل  14.3%

كىي أعلى  % 27.2ذا اجمللس، يتضمن نسبة ور ٥بضال يبالوف با٢بكىم األبناء الذين  %20.6ا١بدكؿ بنسبة 
أقل  ذا اجمللس كآباؤىم يلزموف هبذا اجمللس كل ٝبعةور ٥بضال يبالوف با٢ب نسبة ُب ىذا اال٘باه كٛبثل األبناء الذين

ٛبثل األبناء الذين اليبالوف هبذا اجمللس كآباؤىم أحيانا ما ٰبضركف ٥بذا  % 5.4مقدرة بػػنسبة ُب ىذا اال٘باه 
 .اجمللس

ما كذلك  من آبائهم رغبتا لس الذكر سواء حرص منهم أكجملنستنتج من ا١بدكؿ أف أغلب األبناء يذىبوف  
، ما يزيد من تقوية الركابط االجتماعية بْب بينو ا١بدكؿ، فهذا اجمللس الذم توٕب الطريقة التجانية لو اىتماما كبّباي

ا٤بريدين كأبناء ا٤بريدين أنفسهم، كتنشئتهم على ركابط االنتماء الديِب كالطرقي ىذا اجمللس ينعقد كل ٝبعة بعد 
للقاء ( الوظيفة)ذكر الصبلة العصر ما ٯبعل ظهر ا١بمعة للقاء األحبة كاألصدقاء كا١بّباف كعصرىا ُب ٦بلس 

فأختلف حضور ا٤بريدين ، ا ككثوقاريدم الطريقة التجانية  كأحباهبا ما يزيد العبلقات االجتماعية متانتن اإلخوة  كم
 أثرذا اجمللس فاألكؿ تفرغ ٥بذا اجمللس كأعطى لو عناية كبّبة ما ٥بإٔب ىذا اجمللس ما بْب مداـك كأحيانا ما ٰبضر 

ٰبضركف فنجدىم أصحاب ا٤بهن ا٢برة الذين ال يعرفوف  أيضا على ذلك، أما الذين أحيانا ما همرصٕبأبنائو على 
ُب حضور ىذا  متذبذهببأبنائهم  أثر أيضا علىالراحة أك العطلة ٩با جعل حضورىم إٔب ىذا اجمللس متذبذبا، ما 

الوصوؿ إليها ، فيتعذر عليهم   صعب ٩بااجمللس ا٤بهم بالنسبة للطريقة، كىناؾ مريدين يبعد عليهم مقر الزاكية 
 . ر ىذا اجمللس كينعدـ حضور أبنائهمحضو 
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 . ٱبتلف من ابن البن، ىذا ما يدؿ عليو ا١بدكؿ  التإب (الوظيفة)جمللس الذكر  االبناء ذىاب ك
 (الوظيفة)يمثل توزيع العينة حسب ذىاب األبناء إلى مجلس الذكر:  01جدول رقم      

 (فةالوظي)ذىاب األبناء إلى مجلس الذكر التكرار %النسبة 

 ٰبرصوف على ذلك 31 22,8

 لى ذلكع ترغمهم 77 56,6

 ال يبالوف بذلك 28 20,6

 المجموع 136 100,0

يرغمهم األبناء الذين  العينة كىمٛبثل أفراد  %9474تشّب النسب الٍب ُب ا١بدكؿ أعبله أف أعلى نسبة كىي  
٩بن يواظبوف على الذىاب إٔب ٦بلس   %33.9ٍب تليها نسبة ( الوظيفة )٦بلس الذكر  الذىاب إٔب آبائهم على

الذم ال يبالوف هبذا اجمللس، كمنو نستنتج أف أغلب أبناء ا٤بريدين يذىبوف  %3074الوظيفة ٍب بعد ذلك نسبة 
رغبتا من آبائهم إٔب ٦بلس الذكر كالذم يكوف بعد صبلة عصر ا١بمعة إٔب الغركب كتكوف فيو ثبلثْب مرة أستغفر 

كال تصح بغّبىا من الصيغ ٍب اثِب " صبلة الفاتح " إلو إال ىو ا٢بي القيـو ٍب ٟبسْب مرة  ا العظيم الذم ال
٤بن حفظها كأستكمل شركطها كإال فهي تستبدؿ بعشرين من صبلة الفاتح ٍب ا٥بيللة " جوىر الكماؿ" عشر مرة 

ىذا اجمللس الحظنا أف أغلب األبناء ببل عدد فعند حضورنا إٔب "          ال إلو إال ا"كىي ذكر الكلمة ا٤بشرفة 
ٰبفظوف ىذه األذكار كيرددكهنا بصوت مرتفع مع ا١بماعة كىذه النتائج تدؿ على أف اآلباء الذين يرغموف أبنائهم 
على ا٢بضور ىم ُب سن ا٤برىقة أما الشباب ٰبضركف  طواعية من أنفسهم  أما الذين ذكركا أف أبنائهم ال 

 .يربركف ذلك بأف أبناءىم صغار ُب السن أك لبعد ا٤بسكن عن الزاكيةٰبضركف كال يهتموف لذلك ف
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يوضح العالقة بين سن اآلباء وبين ذىاب األبناء إلى مجلس الذكر: 02جدول رقم



 ]56 -65[  ]  فمافوؽ66] المجموع

 

]55- 46[ 

 

[36- 45] 

 

 [35أقل من[

 

 

 اآلباء    سن
          

 ذىاب 
 األبناء إلى
 ذكرمجلس ال

   

 

 

 

 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

%22,8 31 

 

%57,1 4 %16,7 3 %25,6 20 

 

%12,5 4 

 

 ٰبرصوف على ذلك 0 %0

%56,6 77 

 

%42,9 3 %77,8 14 

 

%71,8 56 

 

%9,4 3 %100 

 

 ترغمهم على ذلك 1

%20,6 28 

 

%0 0 %5,6 1 %2,6 2 %78,1 25 

 

 ال يبالوف بذلك 0 0%

%100 136 

 

0.0% 7 00.0% 18 

 

02.0% 78 

 

00.0% 32 

 

 المجموع 1 1.2%

نبلحظ ( الوظيفة)من خبلؿ ىذا ا١بدكؿ كالذم يوضح العبلقة بْب اآلباء كبْب ذىاب األبناء إٔب ٦بلس الذكر    
، ضمن ىذا اال٘باه ٪بد نسبة %56.6لس الذكر بنسبة جملُب إرغاـ األبناء على الذىاب أف اال٘باه العاـ 

تتمركز  %71.8لذىاب إٔب ٦بالس الذكر بأقل نسبة لأبناءىم يرغموف [ 65-56]ُب الفئة العمرية  77.8%
ُب نفس ] فما فوؽ 66]كىي للفئة العمرية %42.9ضمن نفس اال٘باه، أما نسبة [ 55-46]ُب الفئة العمرية 

٪بد  %22.8ال٘باه الثا٘ب كىو األبناء الذين ٰبرصوف على الذىاب إٔب ٦بلس الذكر كبنسبة اال٘باه العاـ، أما ا
بينما ثا٘ب نسبة ُب نفس ] . فما فوؽ 66]كىي أعلى نسبة ٛبثل الفئة العمرية  %57.1ضمن ىذا اال٘باه نسبة 

ُب أخذ األبناء إٔب ٦بالس  أما ثالث ا٘باه كىو رغبة اآلباء %25.6كىي [ 55-46]اال٘باه كٛبثل الفئة العمرية 
كالٍب ٛبثل األبناء الذين  %78.1فقط ك٪بد أعلى نسبة ضمن ىذا اال٘باه كىي %20.6الذكر كٛبثل نسبة 

أما النسب األخرل فهي قليلة مقارنة ٗبا ذكرناه كليس ٥با [ 45-36]يذىبوف رغبة آلبائهم كتتمركز بالفئة العمرية
 .تأثّب

لذىاب إٔب ٦بلس الذكر ىم أبناء الفئتْب ل يرغمهم آباؤىميها أف األبناء الذين نستنتج من النتائج اصى عل
بالدرجة [ 55-46]     بالدرجة األكٔب كالفئة العمرية [ 65-56]العمريتْب الغالبتْب على مفردات العينة الفئة 

م بعد خركج ا٤بستعمر من الثانية كالسب أهنا تأثرت بالفكر الصوُب الذم ظهر بقوة ُب مرحلة طفولتهم كشباهبم أ
األراضي ا١بزائرية، ىذا ما أثر على أبنائهم فربوا على ا٤بنهج الصوُب التجا٘ب كتأثركا بإ٪بازات الزكايا أثناء االستعمار 
كالدكر الذم قدمتو ىذا ما ٤بسناه ُب ا٤بيداف فجل مفردات ىاتْب الفئتْب يصطحبوف معهم أبناءىم إٔب ٦بالس 
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كاف ذلك طواعية أك باستعماؿ أسلوب الَبىيب حٌب أهنم ال يقبلوف أم مربر من أبنائهم   سواء( الوظيفة)الذكر
فهم كبار ُب السن فمنهم الكفيف الذم ال يقدر ىو ] فما فوؽ 66]عن التخلف عن موعد الوظيفة أما الفئة 

ىو توا ككربتوا كضرؾ راه كبّب كيعرؼ صبلحو، أنا ربي"على ا٢بضور كلكن أبناءه ٰبضركف كمنهم من قاؿ عن ابنو 
فأبناءىم ال يذىبوف إٔب ٦بالس الذكر منهم من يربر ذلك [ 45-36]كالفئة [ 35أقل من [، أما الفئتْب"حر

بصغرىم كمنهم من تأثر بالتيارات األصولية كأصبحت ىذه الفئات غّب حريصة على تعليم أبنائهم مبادئ الطريقة 
ُب صراع فكرم ثقاُب صٌعب من مهمة تنشئة األبناء ككيفية ٙبديد  التجانية لكثرة الرؤل كاال٘باىات ٩با جعلها

 . كتوضيح ٥بم الطريق الصحيح على عكس الفئتْب السابقتْب الذين يركف أف الزاكية مركزا لئلشعاع العلمي الديِب
 

 .وتأثير ذلك على األبناء مشاركة في احتفاالت المولدالتزام األب المريد بال.0
 لو داللتو على أف األب متمسك كمقتنع بإتباعو للطريقة ك ا٤بريد بالذىاب إٔب احتفاالت ا٤بولد إال أف التزاـ األب

 .كمدل حرصهم على ذلك عبلقة ىذا بذىاب األبناء إٔب ىذا االحتفاؿ توضح نتائج ا١بدكؿ التإب
لى ىذه يوضح العالقة بين مشاركة اآلباء في احتفاالت المولد وبين ذىاب األبناء إ:03جدول رقم 
االحتفاالت 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا١بدكؿ الذم يوضح العبلقة بْب مشاركة اآلباء ُب احتفاالت ا٤بولد كبْب ذىاب األبناء إٔب ىذه  

كىي أعلى  %56.6الت بنسبة االحتفاالت، نبلحظ أف اال٘باه العاـ أحيانا ما يذىب األبناء إٔب ىذه االحتفا

 المشاركة في احتفاالت   المجموع

                           المولد                ذىاب
 األبناء إلى

 احتفاالت الزاوية  

 كل سنة أحيانا

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 بإنتضاـ 45 %50,6 5 %10,6 50 %36,8

 أحيانا 42 %47,2 35 %74,5 77 %56,6

 اليذىبوف 2 %2,2 7 %14,9 9 %6,6

%100 

 

136 

 

 المجموع 89 %10.0 47 %00.0
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 ،ٛبثل األبناء الذين أحيانا ما يذىبوف كآباءىم كذلك أحيانا ما يذىبوف %74.5نسبة ُب ا١بدكؿ تتضمن نسبة 
ٛبثل األبناء الذين أحيانا ما يذىبوف لكن آبائهم ملتزموف ٕبضور ىذا  %47.2كُب نفس اال٘باه ٪بد أيضا نسبة 

ٛبثل األبناء ا٤بواظبْب على حضور احتفاالت ا٤بولد، يتضمن ىذا اال٘باه  %36.8االحتفاؿ، ثا٘ب ا٘باه كنسبتو 
ٛبثل األبناء الذين يواظبوف على ا٢بضور كآباءىم يلزموف أيضا با٢بضور كل سنة  أما النسبة  %50.6نسبة 
ة كىي ىم األبناء ا٤بواظبْب على ا٢بضور كآباؤىم ملتزموف بذلك، كاال٘باه الثالث كٛبثلو أقل نسب 10.6%
كٛبثل األبناء الذين ال يذىبوف  %14.9ٛبثل األبناء الذين ال ٰبضركف إٔب االحتفاالت كيتضمن نسبة  06.6%

ٛبثل األبناء الذين ال  %02.2إٔب ىذه االحتفاالت بينما آباؤىم أحيانا ما يذىبوف، كُب نفس اال٘باه نسبة 
 .يذىبوف لكن آبائهم ملتزموف بذلك
بناء ا٤بريدين أغلبهم يذىبوف إٔب ىذه االحتفاالت الٍب تقاـ ٗبناسبة ا٤بولد كليلة نستنتج من ا١بدكؿ أف أ

القدر، ٩با يعِب أف أغلب ا٤بريدين كأبناؤىم يشاركوف ُب ىذه االحتفاالت كيلتزموف ٕبضورىا ففي ىذه 
سواء ألبناء ا٤بريدين لتنشئتهم كتكوينهم دينيا إٔب ىذه االحتفاالت على اصطحاب األبناء  يركز اآلباءاالحتفاالت 

أك أبناء ابْب، ففيها ترتبو ركحية ك٧بافظة على االحتفاؿ ٗبولد النيئ  تتخللو ٧باضرات لسّبتو كمدائح كأناشيد 
تنشد بعظمة النيب صلى ا عليو كسلم كخصالو ا٢بميدة فبهذه األنشطة الٍب تؤب اىتماما كبّبا بالركحية 

ها األب ا٤بريد أف اإلٲباف با ىو الذم ٱبرجو من رقة العبودية للمادة، كاإلسبلـ بنسبة كبّبة يرل في( العقائدية)
ؿ إيصالو ألبنائو، كيعمل جاىدا على تثبيت العقيدة الدينية كتنمية ىو الذم يستمد منو أصوؿ الَببية ىذا ما ٰباكً 

 .الوازع الديِب لديهم
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 نتائج الفرضية األولى

 . ريد بأداء الورد ا٤بعلـو ُب كقتو زاد ىذا من حرص األبناء على حفظ ىذا الوردكلما التـز األب ا٤ب-
 .كلما التـز اآلباء ا٤بريدين بأداء الصبلة مع ا١بماعة كُب الزاكية زاد ىذا من حرص األبناء على أدائها ُب كقتها -
ن حرص األبناء على حضور ىذا زاد ىذا م (الوظيفة) كلما التـز اآلباء ا٤بريدين بالذىاب إٔب ٦بلس الذكر  -

 .اجمللس 
 .كلما التـز اآلباء ا٤بريدين ٕبضور احتفاالت ا٤بولد زاد ىذا من حرص األبناء على حضور ىذه االحتفاالت  -
 .على تعلم مبادئ الطريقة ءبنااأل حرص زاد منالتزاـ اآلباء ا٤بريدين ٕبضور ا٥بيللة كل ٝبعة كلما  -
 همحرص ك    زاد ىذا من ذىاب األبناء إٔب ٦بلس الذكر[55-46]ين يَباكح مابْب كلما كاف سن اآلباء ا٤بريد-

 .منهج الطريقة فهمعلى 
من خبلؿ ىذه النتائج يتضح أنو كلما زاد التزاـ األب ا٤بريد كىذا ما ٙبصلنا عليو ُب نسب ا١بداكؿ زاد نقل القيم 

  .ف نتيجة الفرضية األكٔب مقبولةبناء نقوؿ ىنا أاألالدينية ا٤بتحصل عليها من الطريقة إٔب 
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.والء األب المريد لمشايخ ومرجعيات الطريقة التجانية ونقل القيم الدينية لألبناء :المبحث الثالث
كضعنا الفرضية الثانية كالٍب مفادىا أنو كلما زاد كالء األب ا٤بريد ٤برجعيات كمشايخ الطريقة التجانية زاد نقلو  

سبب إتباع الطريقة، مدل تأثّب االنتقادات صعوبة : نية ألبنائو كلقد اعتمدنا على ا٤بؤشرات التاليةللقيم الدي
االنتقاؿ إٔب طريقة أخرل ، االعتزاز باالنتماء للطريقة، االقتناع بأفضلية الطريقة، زيارة األكلياء غّب التابعْب 

من الشيخ، ٚباصم الزمبلء كمن يصلح بينهم، كىل للطريقة، مدل استمرار الوفاء لشيخ الطريقة، ، تقبل النقد 
 .يتأثر األبناء هبذا، ىذا ما سنحاكؿ الكشف عنو من خبلؿ ا١بداكؿ اآلتية

 .وتأثير ذلك على األبناءتمسك األب المريد بالطريقة التجانية  .0
 يمثل توزيع العينة حسب سبب إتباع الطريقة التجانية: 04جدول رقم               

 سبب إتباع الطريقة التجانية التكرار %النسبة

 األسرة 120 88,2

 ٝباعة الرفاؽ 16 11,8

 المجموع 136 100,0

كاف سبب إتباعهم للطريقة ىو   %9973من خبلؿ ا١بدكؿ أعبله نبلحظ أف أغلب ا٤ببحوثْب كبنسبة  
رة ٥با تأثّب على الطفل ُب ما يدؿ على أف األس %5579األسرة، مقارنة مع تأثّب ٝباعة الرفاؽ كذلك بأقل نسبة 

يز بْب متكوين شخصيتو كلذلك فهذا االختبلؼ الكبّب بْب النسبة األكٔب كالثانية كاف بسبب األسر ىذا ما 
الطريقة التجانية منذ الصبا كفيهم من اختارىا كىو شاب فهناؾ أسر متسلطة  اختارا٤بريدين أنفسهم فيهم من 

ألب مريدا ُب الطريقة التجانية متحكم ُب شؤكف البيت كيتدخل ُب شؤكف متدخلة ُب أمور أبنائها فنجد مثبل ا
 أبنائو كشكل اللبس ك٭بط تدينهم كأصدقائهم كشكل الدراسة كٚبصصها ىذا النوع من األسر ٱبلق نوعْب من

كىو  مطيع ك متمرد ، إذف فأغلب مفردات العينة كاف من النوع ا٤بطيع الذم اختار ما اختارتو لو أسرتو األبناء
  .إتباع ا٤بنهج الصوُب التجا٘ب

 كا١بدكؿ ا٤بإب يوضح أكثر مدل ٛبسك اآلباء ا٤بريدين بالطريقة كمشاٱبها كذلك من جانب االنتقادات
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 يمثل توزيع العينة حسب مدى تأثير االنتقادات الموجهة للشيخ وللطريقة التجانية:  01جدول رقم
 مدى تأثير االنتقادات  التكرار %النسبة 

 كأهنا لشخصك 110 80,9

 تؤثر فيك 26 19,1

 المجموع 136 100,0

يركف االنتقادات ا٤بوجهة للطريقة  %9075 بنسبةنبلحظ من ا١بدكؿ أعبله أف أغلب مفردات العينة  
التجانية ىي انتقادات لشخصهم كىذا دليل على أهنم مقتنعوف بأف ىذه الطريقة بنيت على أساس الذكر كالعبادة 

طاع عن الدنيا كزخارفها كالَبكيز على حب الرسوؿ صلى ا عليو كسلم فبل ٲبكن إقناعهم بعكس ذلك أك كاالنق
 ىذا ما ٤بسناه من بعض ا٤بريدين، لطريقةاالدخوؿ معهم ُب مناقشات لتمسكهم كاقتناعهم ٗبا تشبعوا بو ُب منهج 

وجهة للطريقة بطريقة أقل من األكٔب ذلك أنو من مفردات العينة فتؤثر فيهم تلك االنتقادات ا٤ب %5575أما نسبة 
لغّبه كال يدخل ُب مشاحنات بل يكتفي بالصمت كيركف أف االنتقادات   اٰبس هبذا ُب نفسو لكن ال يبديه

وف بفكرة ا٤بذاىب كالطرؽ الصوفية فال يعَب  متعصبة ا٤بوجهة إليهم كانت ُب فَبات متكررة من قبل تيارات إسبلمية
ال يتقبلوف فكرة تكفّب مشايخ الطريقة التجانية كالطريقة ُب حد ذاهتا كيركف أف ا٥بدؼ الوحيد فاغلب ا٤بريدين 

 .للطريقة ىو ٙبسْب العبلقة بْب العباد كرهبم 
، ذلك ما يبْب أكثر ٛبسك اآلباء ا٤بريدين بالطريقة إب يوضح مدل صعوبة االنتقاؿ إٔب طريقة أخرلو كا١بدكؿ ا٤ب

 .التجانية
 يمثل توزيع العينة حسب وجود صعوبة في االنتقال لطريقة أخرى:  00ول رقم جد         

 وجود صعوبة في االنتقال لطريقة أخرى التكرار %النسبة 

 نعم  67 49,3

 ال 69 50,7

 المجموع 136 100,0

اؿ لطريقة ا٤ببحوثْب ال ٯبدكف صعوبة ُب االنتقمن  %9073بنسبة  عبله أفتأكد النسب الواردة ُب ا١بدكؿ أ  
كىذا راجع القتناعهم بالطريقة التجانية كما تساىم بو من مساعدات ٥بم  ألنو ال فرؽ بْب الطرؽ، صوفية أخرل

سواء مادية أك ركحية إضافة إٔب العبلقة الطيبة للطريقة التجانية مع ٝبيع الطرؽ ٘بسيدا لوحدة اجملتمع كيركف أهنا 
من مفردات  %6572قصّب ُب ىذه الطريقة ما ٯبعلهم يغّبكهنا، أما نسبة طريقة ٧ببة كرٞبة كال يركف النقص أك الت
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تعلقهم التاـ كالراحة الذاتية الٍب  تكمن ُبالعينة فيجدكف صعوبة ُب االنتقاؿ إٔب طريقة أخرل ىذه الصعوبة 
يو ُب موضوع إتباعو كا١بدكؿ ا٤بوإب يوضح عبلقة األب ا٤بريد بوالد ٯبدكهنا ُب الطريقة كأهنا تليب حاجاهتم الركحية

 .للطريقة التجانية كىل ىم راضْب عن إتباعو للطريقة أـ أف ىناؾ رفض ُب ىذا ا٤بوضوع
يمثل توزيع العينة حسب العالقة مع الوالدين فيما يخص إتباعو للطريقة : 00جدول رقم        

العالقة مع الوالدين فيما يخص إتباع  التكرار   %النسبة 
 الطريقة 

 جيدة 130 95,6

 حسنة 6 4,4

 المجموع 136 100,0

كالٍب ٛبثل األفراد الذين لديهم  %5974يتضح من خبلؿ ا١بدكؿ أعبله أف أعلى نسبة ُب ا١بدكؿ كىي  
كىي النسبة الٍب ٛبثل أفراد العينة الذين  % 676عبلقة جيدة مع كالديهم فيما ٱبص إتباعهم للطريقة أما نسبة  

 .ديهم ُب موضوع إتباعهم للطريقةمع كال حسنةلديهم عبلقة 

نستنتج ٩با سبق أف أكلياء ا٤بريدين جلهم من أتباع الطريقة التجانية فهم حريصْب أشد ا٢برص على تلقْب أبنائهم 
منهج الطريقة كالذين يركف أهنا طريقة علم كمعرفة كعمل كإخبلص، ككل ا٤بتمسكْب هبا يركف أهنا منهج تربوم 

أف القرآف  كالسنة النبوية ٮبا عمودىا الفقرم ككغاية جملموعة تدريبات أك سلوكيات كاجتماعي كإسبلمي ٕبيث 
ركحية كأخبلقية لتهذيب النفس كتربيتها كتركيضها عمليا على الطاعة كالبلوغ هبا إٔب أقصى درجات ا٤بعرفة، ىذا 

يق ىذا ما يوضحو ا١بدكؿ ا٤بوإب ما ينعكس على األبناء ُب فهمهم للمنهج الركحي للطر ما يراه آباء أفراد العينة، 
 . أكثر
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 يمثل توزيع العينة حسب مدى استيعاب األبناء للمنهج الروحي للطريقة:  00جدول رقم        
 مدى استيعاب األبناء للمنهج الروحي للطريقة التكرار %النسبة 

 نعم 122 89,7

 ال 14 10,3

 المجموع 136 100,0

 

قد استوعبوا  %9573صل عليها ُب ا١بدكؿ يتضح أف أغلب أبناء ا٤بوردين كبنسبة  كمن خبلؿ النتائج ا 
ا٤بنهج الركحي للطريقة كالذم يرل ٝبيع ا٤بريدين كباإلٝباع أف ىذا ا٤بنهج مشيد على قواعد الكتاب كالسنة فهذا 

ذمومة الكامنة ا٤بنهج على حسبهم جاء ليهذب الركح كيطهر البدف كذلك باقتبلع الصفات األخبلقية ا٤ب
كإخبلئها منها كاستبدا٥با بغرس ٝبيع الصفات كالفضائل األخبلقية امودة شرعا كٙبليها هبا، ىذا ما جعل ٝبيع 
ا٤بريدين كعلى حسب النتائج اصل عليها من ىذا ا١بدكؿ يعملوف على بث ا٤بنهج الركحي كتوضيحو ألبنائهم 

كالذين قالوا إف أبنائهم ٓب يستوعبوا ا٤بنهج  من اآلباء %5072بةلكي يستوعبوه كيساعدكهنم على ذلك، أما نس
               .الركحي للطريقة فربركا ذلك بأف أبنائهم صغار كالزاؿ الوقت مبكرا حٌب تظهر النتيجة

 .اعو للطريقة وتأثير ذلك على األبناءبإتباقتناع واعتزاز األب المريد  .0

من أكال اىتماماهتم ما سنراه ُب  اع اآلباء ا٤بريدين بالطريقة أم أهنم  ٯبعلوهنمن ا١بدكؿ ا٤بوإب كالذم يبْب اقتنا 
 ىذا ا١بدكؿ

 يمثل توزيع العينة حسب االقتناع بالطريقة التجانية:  00جدول رقم        
 االقتناع بالطريقة التجانية التكرار %النسبة 

 ىي األفضل 130 95,6

 ىي األحسن 6 4,4

 المجموع 136 100,0

يؤكدكف اقتناعهم  الذينٛبثل مفردات العينة  %5979يتضح من خبلؿ ا١بدكؿ أعبله أف أعلى نسبة ىي  
 .أهنا أحسن أم بدرجة أقلٛبثل مفردات العينة الذين يركف  %676بأفضلية الطريقة التجانية، أما نسبة 

من أصوؿ، فاألصل األكؿ أف األكراد  أف ىذا االقتناع راجع ٤با تقـو عليو الطريقة ىذه ا٤بعطياتنستنتج من خبلؿ 
الٍب يتمسك هبا التجانيوف تعترب نذر على من ٛبسك هبا كجعلها على صفة النذر طبعا كيرفع من درجة أٮبيتها  
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كما أيضا يؤكد مستول االلتزاـ كاإللزامية بالنسبة للسالك عليها، األصل الثا٘ب الذم تعتمد عليو الطريقة ىو 
 ا رحم بْب أىلها، بل كإف بعض مشاٱبها قاؿ بأف مبلقاة اإلخواف خّب من األكراد اعتبارىا  أف األخوة ُب

، من ىنا يكمن االقتناع كاألذكار ألف مبلقاة اإلخواف ال تعوض بعكس  األذكار الٍب ٲبكن أف تعوض فيما بعد 
 . ٦بتمعوالتاـ الذم ال يشوبو الشك بالطريقة الٍب تسهر على جعل الفرد صا٢با داخل أسرتو كُب

  كا١بدكؿ التإب يوضح العبلقة بْب اعتزاز اآلباء باالنتماء للطريقة كبْب صعوبة تعلم مبادئ الطريقة على األبناء
تعلم  يوضح العالقة بين االعتزاز باالنتماء للطريقة وبين وجود صعوبة على األبناء في: 00جدول رقم 

 مبادئ الطريقة التجانية
 

العبلقة بْب االعتزاز باالنتماء للطريقة كبْب كجود صعوبة على  من خبلؿ ىذا ا١بدكؿ كالذم يوضح
األبناء ُب تعلم مبادئ الطريقة، نبلحظ أف اال٘باه العاـ ال كجود لصعوبات على األبناء ُب تعلم مبادئ الطريقة 

يقة ىم األبناء الذين ال ٯبدكف صعوبة ُب تعلم مبادئ الطر  %94.6يتضمن ىذا اال٘باه نسبة   %94.1بنسبة 
ىم األبناء الذين ال ٯبدكف  %83.3كآبائهم دائما يعتزكف بانتمائهم للطريقة، بينما ُب نفس اال٘باه ٪بد نسبة 

بانتمائهم للطريقة، ثا٘ب ا٘باه ُب ىذا  ازعتز باال يشعركف صعوبة ُب تعلم مبادئ الطريقة لكن آبائهم أحيانا ما
 ىم األبناء الذين ٯبدكف صعوبة ُب تعلم مبادئ كىي نسبة ضعيفة مقارنة باألكٔب  %05.9ا١بدكؿ نسبة 

 العتزاز  باالنتماءا دائما أحيانا المجموع

 وجود           للطريقة 
 صعوبة على

 األبناء في تعلم
 مبادئ الطريق

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 نعم 7 %5,4 1 %16,7 8 %5,9

 

%94,1 128 

 

 ال 123 %94,6 5 %83,3

%100 136 

 

 المجموع 130 %40.1 6 %0.0
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باالنتماء للطريقة كثا٘ب نسبة  ازعتز يشعركف باالآبائهم أحيانا ما   %16.7يتضمن ىذا اال٘باه نسبة ، الطريقة
 .%5.4بنسبةبنفس اال٘باه كىم اآلباء الذين يعتزكف باالنتماء للطريقة 

صعوبة ُب فهم ك تعلم مبادئ الطريقة راجع ىذا إٔب أف نستنتج من ا١بدكؿ أف معظم األبناء ال ٯبدكف  
آبائهم قد أثرت عليهم الَببية الركحية ُب سلوكهم كاىتمامهم بالَببية الصوفية، كىذا ما يدؿ عليو ا١بدكؿ ُب 
  اعتزازىم باالنتماء للطريقة ىذا االعتزاز راجع لعدة عوامل من بينها اعتزازىم بنظاـ الطريقة كيتبعوف أساليبها

كا٢بلقات ٦بالس الذكر ٩با سهل عليهم مهمة نقل مبادئ الطريقة لؤلبناء بطريقة سلسة، لكن ىناؾ من ا٤بريدين 
االعتزاز بالطريقة فهم ٓب  يلتزموا بأمور الدين كظركفهم الشخصية ىي الٍب منعتهم من حضور يشعر أحيانا بمن 

ناء ا٤بريدين اآلخرين كأيضا ا٥بول بْب أبناءه كبْب مبادئ ثر على األبناء كزاد من ا٥بول بينهم كبْب أبأا٢بلقات ما 
بالطريقة لعدـ فهمهم مبادئها فعدـ االعتزاز أدل إٔب صعوبة فهم مبادئ الطريقة لدل اعتزازىم  قلل منالطريقة ٩با 

 .األبناء كذلك
     .قرآف الكرٙبكا١بدكؿ التإب يوضح العبلقة بْب االقتناع بالبقاء ُب الطريقة كبْب قراءة األبناء لل

 يوضح العالقة بين االقتناع بالبقاء في الطريقة وبين قراءة األبناء للقرآن الكريم: 01جدول رقم  



من خبلؿ ىذا ا١بدكؿ كالذم يوضح العبلقة بْب االقتناع البقاء ُب الطريقة كبْب تغّب األبناء بفهمهم ٤بنهج 
كٛبثل  %9376بة، يتضمن نسبة كىي أكرب نس %9174الطريقة، نبلحظ أف اال٘باه العاـ تغّب األبناء بنسبة 

ٛبثل تغّب األبناء لكن  %3373تغّب األبناء كبقاء اآلباء ُب الطريقة ىو األفضل، ثا٘ب نسبة ُب نفس اال٘باه كىي 
كىي نسبة  %976بقاء اآلباء ُب الطريقة ىو األحسن بدرجة أقل من النسبة األكٔب، ثا٘ب ا٘باه ُب ا١بدكؿ بنسبة 

 بقاؤك في الطريقة   األفضل األحسن المجموع

 تغير             
 األبناء بفهمهم
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة لمنهج الطريقة

%90,4 123 

 

 نعم 121 %93,1 2 33,3%

 ال 9 %6,9 4 66,7% 13 %9,6

%100 136 

 

 المجموع 130 40.1% 6 0.0%
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ىم الذين ٓب يتغّبكا كآباؤىم  %6677األكؿ كٛبثل األبناء الذين ٓب يتغّبكا يتضمن نسبة ضئيلة مقارنة باال٘باه 
ٛبثل األبناء الذين ٓب يتغّبكا  %679يركف أف بقائهم ُب الطريقة ىو األحسن، ثا٘ب نسبة ُب نفس اال٘باه كىي 

 .كآباؤىم يركف أف بقائهم ُب الطريقة ىو األفضل

ليها من ىذا ا١بدكؿ أف أغلب أفراد العينة أبنائهم تغّبكا بفهمهم ٤بنهج نستنتج من النتائج ا٤بتحصل ع 
كيركف أف بقائهم ُب الطريقة ىو األفضل، ىذا راجع ٤با هنلوه من قيم ُب الطريقة كىي  %9174الطريقة بنسبة 

بصفتها أحد ا١بوانب  التمسك بالقيم األخبلقية كالتعاكف مع اآلخرين، ىذه القيم ٥با اثر اٯبايب ٩با يؤثر على ا٤بريد
ا٥بامة ُب تكوين شخصية اإلنساف، أما عن القيم األخرل فتتمثل ُب قيم ا٣بّب ك٧ببة الناس كىنا نستكشف أف 
الطريقة ٥با دكر اٯبايب ُب جعل ا٤بريد فردا صا٢با ُب اجملتمع ما أعطاه نظرة اٯبابية بأف البقاء ُب الطريقة ىو األفضل 

مع بعضهم كُب انضباطهم ٫بو  مإٔب األبناء الذين كاف التغّب كاضحا ُب عبلقاهتانتقل بطريقة مباشرة  كىذا
الواجبات الدينية مثل الصبلة كحفظ الورد ا٤بعلـو كحضور ٦بالس الذكر كقراءة القرآف كحب اآلخرين كالتعاكف 

يمة سواء ُب األسرة أك كٙبليهم ٗبحاسن اآلداب كحسن ا٤بعاشرة فيعفوا عن زلل إخواهنم أك زمبلئهم كينهوا عن النم
خارج ا٤بنزؿ كٰباكلوف توثيق عرل ا٤بودة بينهم كبْب أصدقائهم أيضا،  كيتناصحوف كيصلحوف ذات بينهم ىذا ما 
أكده ٝبيع أفراد العينة أما الذين ٓب يتغّبكا فهم الذين صرح آبائهم بأهنم صغار ُب السن أك آباؤىم ٓب يفهموا 

 .غّب أبنائهمفحول السؤاؿ ىذا فأجابوا بعدـ ت
 .والء األب  المريد لمشايخ ومرجعيات الطريقة وتأثير ذلك على األبناء .0

كا١بدكؿ ا٤بوإب يوضح مدل استمرار الوفاء للشيخ أٞبد التجا٘ب عن العهد الذم قطع لو أكؿ مرة بالتمسك 
 .ٗببادئ الطريقة التجانية كعدـ الزيغ عنها

 ب استمرار الوفاء لشيخ الطريقة التجانيةيمثل توزيع العينة حس:  02جدول رقم       
 استمرار الوفاء لشيخ الطريقة التجانية التكرار  %النسبة 

 نعم 128 94,1

 ال 8 5,9

 المجموع 136 100,0

من مفردات العينة الٍب ٛبثل األفراد الذين ىم  %5675من خبلؿ ا١بدكؿ أعبله كحسب النسبة األعلى  
يقة كىو مؤسسها أٞبد بن ٧بمد التجا٘ب كىذا الوفاء يكوف على العهد الذم قطعو  لشيخ الطر  مستمركف ُب الوفاء
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ا٤بريد أكؿ مرة لشيخ الطريقة على أال يَباجع كأف يستمر ُب كالءه لو كللطريقة كالدعاية ٥با كيكوف ىذا بوضع يده 
و كأف ال ينقطع عن الزاكية على يد الشيخ كيواعده بالتقيد بأكامره كيكن لو االحَباـ الكامل كا٣بضوع التاـ ل

من مفردات العينة كالذين يركف أهنم غّب أكفياء لشيخ الطريقة  %975كالشيخ كيرتبط بو ذىنيا كنفسيا، أما النسبة 
عن العهد الذم قطعوه للشيخ كبأهنم يتخلفوف على ٦بالس الذكر كأهنم ينقطعوف   افهم يربركف ذلك بأهنم زاغو 
كتأنيب الضمّب فهم يعَبفوف بتقصّبىم لكنهم يتمنوف  التحسر ذا الرأم فيو نوع من عن الزاكية كالشيخ إال أف ى

 ".حسب رأيهم"رضاه كيكنوف لو الوالء كالتقدير على
                 .عن تعاليم الطريقة األبناءكا١بدكؿ التإب يبْب العبلقة بْب تقبل النقد من الشيخ كبْب خركج 

 بين تقبل النقد من الشيخ وبين خروج األبناء عن تعاليم الطريقة يوضح العالقة: 03جدول رقم    
تقبل النقد من  بصدر رحب بتضمر المجموع

 الشيخ

خروج            
 األبناء عن

 تعاليم الطريقة
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 نعم 3 %2,5 0 %0 3 %2,2

 ال 115 %97,5 18 %100 133 %97,8

%100 136 %00.0 18 %31.3 118 

 

 عالمجمو 

 
كالذم يوضح تقبل النقد من الشيخ كبْب خركج األبناء عن تعاليم الطريقة   أعبلهمن خبلؿ ا١بدكؿ          

كضمن ىذا اال٘باه ٪بد  %9778نبلحظ أف اال٘باه العاـ عدـ ا٣بركج األبناء عن تعاليم الطريقة ٲبثل أكرب نسبة 
ذين ال ٱبرجوف عن تعاليم الطريقة كآباؤىم يتقبلوف النقد بتذمر من شيخ الطريقة أما من األبناء ال %611نسبة 

آباؤىم يقبلوف النقد ك كىم األبناء الذين ٓب ٱبرجوا عن تعاليم الطريقة  %9775النسبة الثانية ُب نفس اال٘باه كىي 
وا عن تعاليم الطريقة بنسبة من شيخ الطريقة بصدر رحب، أما ثا٘ب ا٘باه ُب ا١بدكؿ ىم األبناء الذين خرج

ٛبثل األبناء الذين خرجوا عن  %275كىذه النسبة ال تذكر مقارنة بنسب اال٘باه األكؿ يتخللها نسبة  272%
 .تعاليم الطريقة كآباؤىم يتقبلوف النقد بصدر رحب من شيخ الطريقة 
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الطريقة التجانية كىم يقبلوف النقد من نستنتج من ا١بدكؿ أف اغلب ا٤ببحوثْب أبناؤىم ٓب ٱبرجوا عن تعاليم       
الشيخ بصدر رحب، فحب األب ا٤بريد ككالئو ٤برجعيات الطريقة كمشاٱبها جعلو يتقبل النقد كيراه دائما نقدا 
اٯبابيا كجوىريا كمهم لتقييم أدائو كدفع مسّبة الطريقة التجانية إٔب األماـ، فنجد اغلب أفراد العينة يتقبلوف النقد 

مستواىم العلمي أك الوظيفي أك االجتماعي ك يتآلفوف مع ىذا النقد الذم ىو من طرؼ الشيخ ما دٌؿ مهما كاف 
على كالء كحب ٝبيع اآلباء ا٤بريدين ٤بشاٱبهم كما قاؿ احدىم أف النقد من الشيخ ىو عبارة عن معلومات ٲبكن 

بارة عن تعلم ما كنت اجهلو من أف تساعد٘ب على تطوير أدائي كاجتهادم داخل كخارج الزاكية، كىو أيضا ع
من ، تقدٙب مقَبحات لتحقيق مزيد من الفعالية النقد ىو إذ يرل احد اآلباء ا٤بريدين أف، معارؼ قيمة من شيخي 

ىنا نقوؿ أف لدينا عينة جل أفرادىا يكٌنوف الوالء للشيخ ك٤برجعيات الطريقة ٩با جعلهم ال يتقبلوف ا٣بطأ من 
هم ُب أمور الدين كالضبط الشرعي ىو ا٢بكم ُب ىذه القضايا، أم خركجهم عن تعاليم أبناءىم كال يتساىلوف مع

فهم يعلموهنم االنصياع لتعاليم الطريقة منذ الصغر كال خيار ٥بم ُب خبلفو، فبل حرية كال تساىل ُب   ،الطريقة
تبادؿ ما أعطى مكانة لؤلب ا٤بريد تعلم تعاليم الطريقة لكن ىناؾ ثقة متبادلة بْب األب ا٤بريد كأبنائو كىناؾ حوار م

داخل أسرتو، أما الذين يتقبلوف النقد بتذمر فهم الذين يركنو من زاكية ضيقة كأف يقوؿ األب ا٤بريد إنِب اشعر أف 
النقد من الشيخ شيء سليب، كال أحب أف اشعر أ٘ب ارتكبت خطأ كٯبب علي أف أتغّب ىؤالء ٓب يفهموا معُب 

يكنوف الوالء للشيخ أما األبناء الذين خرجوا عن تعاليم الطريقة ىم صغار السن ٓب النقد، ىذا ليس أهنم ال 
 .يفهموا االلتزاـ بتعاليم الطريقة كٓب يذىبوا يوما إٔب ٦بلس الذكر كال يعرفوف حٌب القراءة

 .ر ا١بدكؿ التإبكمن األمور الٍب ينهى عليها منهج الطريقة كىو زيارة األكلياء غّب التابعْب للطريقة ما يوضحو أكث
يمثل توزيع العينة حسب زيارة األولياء غير التابعين للطريقة التجانية:  04جدول رقم            

 زيارة األولياء  غير التابعين للطريقة التكرار %النسبة 

 دائما 22 16,2

 أحيانا 31 22,8

 أبدا 83 61,0

 المجموع 001 011
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ال يقوموف   %4570: ػػػأعبله  أف أغلب مفردات العينة كا٤بقدرة نسبتهم ب تؤكد النسب الواردة ُب ا١بدكؿ 
عن زيارة األكلياء  ىبزيارة األكلياء غّب التابعْب للطريقة التجانية كيدؿ ىذا على ٛبسكهم ٗببادئ الطريقة الٍب تنه

قة ألنو ُب بادئ األمر عبارة عن غّب التابعْب ٥با كإلزاما على كل مريد أف يتقيد هبذا األمر الذم أمر بو شيخ الطري
عهد قطعو ا٤بريد لشيخو فيكوف اإلخضاع كاالحَباـ الكامل لشيخ الطريقة كما يصبح بذلك للمريد كشعور جديد 

 %3379يتمثل ُب ارتباطو الذىِب كالنفسي للشيخ فقط، كيبقى ىذا األخّب أحب إليو من نفسو كأىلو أما نسبة 
كىذا راجع التساع نظرهتم كيركف  ،ذىبوف لزيارة األكلياء غّب التابعْب لطريقةمن مفردات العينة فأحيانا ما ي

أما  كىذا ىو رأيهميبغض كل مظاىر التعصب الفكرم أك ا٤بذىيب ك اإلسبلـ دين يسر ككاقعية ككسطية كاعتداؿ 
كلياء سواء فدائما يزكركف األكلياء غّب التابعْب للطريقة كيربركف ذلك بأف جل ىؤالء األ  %5473النسبة 

التجانيوف أك غّب التجانيْب يشهد ٥بم بالوالء فهم يأخذكف بنفس ا٤بذىب الفقهي ا٤بتبع ُب ا٤بنطقة كىذا ىو ا٤بهم 
. 
 اإلصالح بين الزمالء وتأثير ذلك على األبناء.0

 يوضح العالقة بين تخاصم الزمالء وبين تغير األبناء: 01جدول رقم 



من خبلؿ ا١بدكؿ ىذا كالذم يوضح العبلقة بْب ٚباصم الزمبلء كبْب تغّب األبناء نبلحظ أف اال٘باه العاـ  
األبناء الذين تغّبكا ككاف تغّبىم ُب االلتزاـ بالواجبات كالفركض الدينية يتضمن ىذا اال٘باه  %7877كبنسبة 

ىم األبناء الذين تغّبكا ُب االلتزاـ بالواجبات كالفركض الدينية كآباؤىم ٰببوف أف يرجعوا ٚباصم  %7972نسبة 
فهم األبناء الذين تغّبكا ُب االلتزاـ بالواجبات كآباؤىم ٰببوف  %6677الزمبلء إٔب الشيخ ليصلح بينهم أما نسبة 

 تخاصم الزمالء صلح بينهمالشيخ ي صلح بينهمتأنت  المجموع

 تغير األبناء في

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
%78,7 107 

 

%66,7 4 %79,2 103 
 

 االلتزاـ بالواجبات كالفركض الدينية 

 حب اآلخرين 5 %3,8 1 %16,7 6 %4,4

 االنضباط 11 %8,5 1 %16,7 12 %8,8

 آلخرينالتعاكف مع ا 11 %8,5 0 %0 11 %8,1

%100 136 

 

 المجموع 130 40.1% 6 0.0%
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ىم األبناء الذين تغّبكا  %872أما نسبة أف يصلحوا ىم بْب زمبلئهم دكف الرجوع إٔب الشيخ ليصلح بينهم 
كىم األبناء الذين تغّبكا ُب حب اآلخرين كآباؤىم  %6677كأصبحوا منضبطْب كيتضمن ىذا اال٘باه نسبة 

من األبناء  ا٤بنضبطْب كآباؤىم ٰببوف أف يرجعوا %  875يصلحوف ىم بْب زمبلئهم أيضا ٪بد ضمن اال٘باه نسبة
 .ا تغّب األبناء ُب حب اآلخرين كالتعامل مع اآلخرين كاف بنسب قليلة ال تذكرٚباصم الزمبلء إٔب الشيخ أم

إذف نستنتج من النتائج اصل عليها أف جل األبناء الذين تغّبكا من جانب التزاـ بالواجبات كالفركض  
ا دؿ على كالء الدينية كىم أبناء ا٤بريدين الذين يرجعوف ٚباصم زمبلئهم إٔب شيخ الطريقة ليصلح بينهم ىذا م

ٰبَبمونو كيقتدكف بو ما ٯبعلهم يتغّبكف ُب معاملة أبنائهم كال يكوف أسلوهبم   ،اآلباء ا٤بريدين لشيخ الطريقة
متسلط كال يفرضوف عليهم الطاعة بل من أنفسهم نشئوا على الطاعة ألف التسلط على األبناء يضعف نشأة االبن 

ت ىذا ما نلمس عكسو ُب ا١بدكؿ ٩با يدؿ على أف اآلباء ال يستعملوف فتقل قدراتو اإلبداعية ُب كثّب من اجملاال
األسلوب ا٤بتسلط، فتغّب األبناء إٔب اإلٯباب كخاصة من ا١بانب الركحي الديِب، كالتزامهم بالواجبات الدينية 

ٰببوف أف  كنلمس التغّب ُب ٦باالت أخرل مثل حب اآلخرين  كاالنضباط كالتعاكف مع اآلخرين أما اآلباء الذين
يصلحوا بْب زمبلئهم فّبجعوف ذلك إٔب أهنم ال ٰببوف أف يدخلوا شيخ الطريقة ُب مشاكلهم البسيطة الٍب ٲبكن 
حلها بينهم فقط فأبناؤىم أيضا تغّبكا إٔب األحسن كخاصة ُب االلتزاـ بالفركض كالواجبات الدينية ٩با ال يدع ٦باال 

يدين من ا١بانب الركحي التعبدم فنجد كل التغّب كاف ُب االلتزاـ ف األبناء متأثرين بوالديهم ا٤بر أللشك ب
بالواجبات كالفركض الدينية فيحاكؿ كل ابنو االقتداء بابيو ُب صبلة ا١بماعة كصياـ التطوع كحضور ٦بالس الذكر 

ضاه كحضور ا٤بناسبات الدينية كاالحتفاالت الٍب تقيمها الزاكية كذلك لكي يكوف قريبا من الشيخ كيضمن ر 
 .مقتديا بابيو
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 ةنتائج الفرضية الثاني
 .إتباع الطريقة ىو األسرة، زاد ذلك من قناعتهم ٗبا اختارتو أسرىم  ُب الرئيسيكلم كاف السبب   -
زاد ذلك من  الوالء بلقة جيدة علطريقة ل همإتباعموضوع ُب  ممع كالديه ينا٤بريد اآلباءعبلقة كلما كانت   -

 .نهم كمن أسرىما٤بطلق للمشايخ م
 . رجعيات الطريقة التجانيةما أكد كالئهم ٤بزيارهتم ٤بشايخ  طرؽ أخرل  أكدكا عدـا٤ببحوثْب أغلب  -
 . ما دؿ على كفائهم ٤بشايخ الطريقةلشيخ الطريقة  ئهماستمرار كفا اكدك أ ا٤ببحوثْبأغلب  -
يخ كأهنا انتقادات لشخصهم ما يدؿ على عمق أفراد العينة يعتربكف أف االنتقادات ا٤بوجهة للطريقة كللمشاجل  -

 .الوالء ٤برجعيات الطريقة
لطريقة كالقناعة باحَباـ كالتقدير الاما دؿ على يؤكدكف صعوبة االنتقاؿ لطريقة أخرل  جل اآلباء ا٤بريدين -

 .التجانية
 تعلم مبادئ الطريقة على األبناء  سهلاعتزاز اآلباء بانتمائهم للطريقة  زاد كلما -
  .كلما كاف البقاء ُب الطريقة سببو ا٢باجة الركحية ُب العبادة زاد حرص األبناء على قراءة القرآف  -
 . كلما زاد كالء األب ا٤بريد بتواجده ُب الزاكية زاد تغّب األبناء بفهمهم ٤بنهج الطريقة-
 .كلما كاف تقبل النقد من الشيخ بصدد رحب قل خركج األبناء عن تعاليم الطريقة -
ُب التزامو  االبنكلما أرجع األب ا٤بريد إصبلح ذات البْب بْب زمبلئو ا٤بتخاصمْب للشيخ لوالئو لو زاد تغّب   -

  .بالواجبات كالفركض الدينية 
 .كلما كاف سبب إتباع الطريقة ىو األسرة زاد ىذا من كالء األب ا٤بريد ٤برجعيات كمشايخ الطريقة  -
كالديو ُب موضوع إتباعو للطريقة جيدة زاد ذلك من قوة كمتانة عبلقتو مع كانت عبلقة األب ا٤بريد مع ا كلم  -

 .أبنائو ُب ىذا ا٤بوضوع أيضا
من خبلؿ ىذه النتائج يتضح أنو كلما زاد كالء األب ا٤بريد ٤بشايخ كمرجعيات الطريقة كىذا ما ٙبصلنا عليو ُب 

التجانية إٔب أبناءىم نقوؿ ىنا أف نتيجة الفرضية  نسب ا١بداكؿ زاد نقل القيم الدينية ا٤بتحصل عليها من الطريقة
 .الثانية أيضا مقبولة
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         خالصة الفصل
إف للقيم الدينية أثر على سلوؾ األبناء يتمثل ُب الضبط كالتوجيو من خبلؿ التزاـ اآلباء هبا ُب سلوكهم العاـ،   

التوصل إٔب ىذا من خبلؿ ٘بسد بعض القيم  داخل كخارج الزاكية، كذلك يكوف ُب األقواؿ كاألفعاؿ، كقد ًب
الدينية الٍب ًب اختيارىا ُب ىذه الدراسة كتأثّبىا على سلوؾ األبناء، مثل االلتزاـ بأداء الصبلة مع ا١بماعة، 
اافظة على األذكار، حضور ٦بلس الذكر، حضور احتفاالت ا٤بولد، كمن خبلؿ ىذه الدراسة اتضح أف الطرؽ 

عملية دعم كتنمية القيم لدينية اإلسبلمية ُب نفوس األفراد ا٤بنتمْب إليها، ىذا ما دلت عليو  الصوفية تساىم ُب
االلتزامات الٍب يقـو هبا اآلباء ا٤بريدين كأبنائهم داخل الزاكية التجانية، أيضا غرس  ُب نفوس اآلباء ا٤بريدين حب 

خوة، حب الوطن، احَباـ الغّب، االىتماـ با٤بظهر الصدؽ، األ التعاكف كالصرب كاألمانة كااللتزاـ بآداب السلوؾ
با٢برص على النظافة، كا٢برص على اكتساب العلـو يعترب من كاجبات الفرد ٫بو الذات ما ينتقل إٔب األبناء عن 
طريق التنشئة كمن خبلؿ ىذه الدراسة أيضا توصلنا إٔب قيمة الطاعة  ُب سلوؾ األبناء ا٤بريدين من خبلؿ تقبلهم 

 . ات الشيخ كتقبل نقده ٥بم، ما أعطى قيمة لؤلب ا٤بريد داخل أسرتو ُب توجيو أبناءه كتقبل أبناءهلتوجيه
كُب ضوء النتائج ا٤بتوصل إليها ٲبكننا طرح ٝبلة من التوصيات كاالقَباحات الٍب نرجو من خبل٥با أف نساىم كلو 

 .ٱبص موضوع نقل القيم الدينية ٥بم  بقدر ٧بدكد ُب تفعيل العبلقة بْب األب ا٤بريد كبْب أبناءه ُب ما
على ا٤بؤسسات الدينية كُب مقدمتها ا٤بسجد أف يعمل على توعية دينية تربوية كتصحيح بعض ا٤بفاىيم  -6

كإعادة شرح األدكار الَببوية كالدينية  الٍب كانت تقـو هبا الزكايا منذ القدـ، بشكل مرف بدكف تعصب مع نشر 
 .بْب أفراد اجملتمع على اختبلؼ أطيافهم القيم مثل التآخي كابة 

نتمُب من النخبة ا٤بثقفة أف ٚبصص جزءا من كقتها ُب القياـ ٗبحاضرات كدراسات حوؿ الطرؽ الصوفية  -2
 . كالبحث أكثر ُب ىذا الَباث ا٤بندثر، كما فيها من قيم دينية كتربوية

فئات الشباب بضركرة التماسك على اختبلؼ أيضا على ا١بمعيات كالقائمْب عليها ٙبسيس اجملتمع خاصة  -3
 .التوجهات، ألف عصرنا ا٢بإب ىو عصر التكتبلت كليس التفرقة 

زيادة االىتماـ با١بانب الركحي ٤بوضوع الطرؽ الصوفية كتوفّب كتب خاصة ألجل اإلحاطة أكثر هبذا  -4
 .ا٤بوضوع

دراسة كالعمل على إدخاؿ الوسائل التكنولوجية ٧باكلة اآلباء كالقائمْب على الزكايا تطوير طرؽ كمناىج ال -5
 .ا٤بواكبة للعصر خاصة اإلعبلـ اآلٕب الستقطاب األجياؿ ا١بديدة
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ضركرة توفّب معلمات كمرشدات ُب الزكايا لتعليم اإلناث مبادئ كمناىج الطرؽ الصوفية لكي تسهل عملية  -6
 التنشئة على اآلباء

وا قادة التغيّب كاإلصبلح الذين ٰبملوف ا٤بنهج الربا٘ب كيسعوف لتطبيقو ُب اىتماـ اآلباء بإعداد أبنائهم ليصبح -7
كاقع اجملتمع مع مراعاة حاجة األمة كتطور اجملتمعات، كاالستفادة ٩با توصل إليو اآلخركف من علـو كالعمل على 

 .ٙبديث اجملتمع ا٤بسلم، كاالبتعاد عن التغريب كالتفرقة 
 كُب األخّب نقَبح دراسة حوؿ 

 .      دكر ا٤بؤسسات الَببوية ُب ترسيخ القيم اإلسبلمية لدل الشباب ا١بزائرم -   
 .أساليب غرس القيم الدينية الَببوية لدل النشء كترسيخها لدل األبناء   -   
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 خاتمة 

اسة ا٤بعمقة على إف موضوع دراستنا تطرؽ لظاىرة الطرؽ الصوفية ٗبنظور سوسيوديِب، كركزنا ُب ىذه الدر  

الطريقة التجانية كدراسة ميدانية من ناحية تربوية دينية كمدل تأثّب القيم الدينية الصوفية على األبناء، بالتإب فإف 

ارتباط القيم بالدين ليس رغبة ذاتية أك مؤل فلسفيا ، كإ٭با ىو حقيقة كاقعية لدين ىو مصدر القيم ، كنقصد ىنا 

بطة قوية بالقيم،ىنا ٲبكننا القوؿ بأف ُب  النظاـ اإلسبلمي  تؤدم القيم الدينية دكرا كبّبا الدين اإلسبلمي فَببطو را

على النظم االجتماعية فالنظاـ الصوُب مؤسس على قيم إسبلمية ما زاد من كضوح الصورة لدل أبناء الصوفية 

 .كٖباصة ُب الطريقة التجانية موضوع الدراسة

  ،على اعتبار أهنا بناءا اجتماعيا لو كظيفتو داخل اجملتمع ،ال تؤديو ُب اجملتمعإف للزاكية التجانية دكرا فعا 

فبالرغم من بساطة طرؽ التعليم فيها ككسائلو إال أف ىذه الطرؽ كالوسائل ٙبمل أثناء ٩بارستها قيم تربوية كأخبلقية 

يخ كا٤بعلم فيتعلم الفرد احَباـ ا١بماعة فبل تقدـ تعليما فقط كإ٭با تعطي علما كتربية انطبلقا من القدكة ا٢بسنة للش

كالتأقلم معها كفق القوانْب كالظركؼ السائدة هبا كُب ا٤بقابل ٙبَـب ا١بماعة الفرد كٙبتضنو كتؤكيو كٙبميو من آفات 

 كتتجلى فعالية ىذه ا٤بؤسسة الدينية كما ٥با من، اجملتمع من خبلؿ الوفاؽ الذم بْب ا٤بريد كشيخو كزاكيتو أك طريقتو

االجتماعية كا١بماعية ٤با ٙبملو من قيم كمعايّب كأىداؼ تربوية ألف التعليم فيها ٧بوره الرئيسي  تأثّب على الذىنية 

بتقديس ا١بميع كمنو تستمد قوهتا  ٰبضاالقرآف الكرٙب أم كتاب ا كسنة نبيو عليو أفضل الصبلة كالسبلـ كالذم 

ء جيل ٧بافظ ملتـز منضبط ما يساعد ىذا ا١بيل على تربية أبنائو كفق الركحية الٍب تسعى لَبسيخها ُب الفرد بإنشا

كما تعد من أىم ا٤بؤسسات الٍب ٛبتص كتستقطب الفئات ا٤بتسربة مدرسيا فتعيد ،ما ٞبلوه من قيم كمعايّب تربوية

كترىيب  تأىيلهم من جديد ٗبا يفيدىم كيفيد اجملتمع كتعد من أىم مؤسسات الضبط ٤با ٙبملو من مسائل ترغيب

تستنبطها من ا٤ببادئ اإلسبلمية فيتبعها الفرد كال ٰبيد عنها طائعا ٨بتارا فبعد الَببية الركحية الٍب تلقاىا كالتعليم 

دراستو ُب ٕبثنا  ناكالذم حاكل ،الديِب ٘بده ٲبارس دكره االٯبايب ُب اجملتمع كفرد صاّب متعلم يفيد كطنو ك٦بتمعو
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انية بطريقتها الصوفية، للفرد ا٤بريد من قيم دينية تسهل عليو عملية تربية أبنائو كفق ىذا ىو ما تقدمو الزاكية التج

منهج ديِب تربوم، ما جعلنا نعطي اىتماما ٥بذه الدراسة كندرسها دراسة سوسيودينية ألهنا ُب ٚبصصنا علم 

ن أفكار صوفية كدينية تشد ،  لتبقى ظاىرة الطرقية ٧بل اىتماـ كنقاش الباحثْب ٤با ٙبملو ماجتماع تربوم ديِب

 .اىتمامهم ، فهي ظاىرة ٘بمع بْب ما ىو ديِب كصوُب ككذلك اجتماعي كثقاُب كسياسي 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

 غرادية با٤بركز ا١بامعي 

 جتماعيةاإلنسانية ك اال العلـو  معهد

 قسم علم اجتماع 
 

 

 .أخي المريد

القيم الدينية للطرق الصوفية والتنشئة االجتماعية دراسة لعالقة اآلباء :"ُب إطار إ٪باز مذكرة ماجستّب بعنواف 
نضع بْب أيديكم ىذه االستمارة راجْب منكم التعاكف بغرض إفادتنا ُب ٝبع  "باألبناء في الزاوية التجانية

لصلة ببحثنا ، ك٫بيطكم علما بأف ىذه ا٤بعلومات الٍب تدلوف هبا لن تستخدـ إال لغرض البحث البيانات ذات ا
 .العلمي مع اافظة على سريتها

 

 مالحظة 

  ا٤بناسبة ا٣بانة داخل( ×) عبلمة  بوضع ذلك ك األسئلة ىذه على اإلجابة ا٤بوقرة حضرتكم من نرجو

 .كُب األخّب لكم منا أ٠بى عبارات الشكر

 

 

 :                                                                                                                   الطالب إعــــــداد مــــــن
                                                                                                                            تواٌب خضركف
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