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اإلسم واللقب  :افاق محمد صادق محمد
الوظيفة  :محارض
الجامعة أو مركز البحث  :جامعة جوبا
القسم أو املخرب  :العلوم السياسية _ كلية اإلقتصاد
العنوان الربيدي afagsadig@hotmail.com :

« التغيري والتحول يف الطرق الصوفية يف السودان»
جاءت توقعات معظم الباحثني يف مجال التنمية والتحديث حول تراجع بل إنهيار الطرق الصوفية
يف املستقبل ،إس��تناداً ايل حقائق عديدة أبرزها موجة التحديث والتعليم التي إنتظمت العامل اإلسالمي
وثانيها التحدي الذي جابهها من حركات اإلس�لام الس��يايس والتي إعتربتها بدعة التعاليم اإلس�لامية,بل
متعارضة أحياناَ مع الرشيعة اإلسالمية ،ثالثهام غياب الهدف السيايس الواضح لهذه الطرق.
عيل عكس هذه التوقعات شهدت السنوات األخرية تحوالً متزايداً نحو الصوفية خاصة يف املناطق
الحرضية التي كانت تتس��م بالعلامنية -حيث ضمت الطرق الصوفي��ة بني مريديها أكرث الفئات تحديثاً
وتعلي� َ
ما يف املجتم��ع – وهذه الظاهرة ليس��ت مقصورة عيل الس��ودان فقط ،ب��ل نجدها يف كثري من
املجتمعات اإلسالمية.
من جهة أخري أظهرت الطرق الصوفية مرونة عالية وقدرات هائلة عيل التكيف مع مس��تجدات
العرص ومتغرياته ،بل أبدت حداثة خاصة بها وأثبتتأنه ليس هنالك منوذج محدد للتحديث.
تأيت أهمية هذه الورقة من كونها تتعلق بدراسة وتحليل تغري وتطور الطرق الصوفية يف السودان،
والتي مازات حق ًال بكرا تحتاج ايل املزيد من الدراسات واألبحاث .ولطبية املوضوع ستعتمد الورقة عيل
أك�ثر من منهج علمي جامع��ة ما بني املنهج الوصفي التحلييل والتاريخ��ي واملقارن ال جانب املالحظة
واللقاءات امليدانية لجمع املعلومات.
تنقسم الورقة ايل ثاث محاور رئيسية عيل النحو التايل :
املح��ور االول  :ويناق��ش التحديات التي تواجه الباحثني يف مجال العلوم اإلجتامعية عند دراس��ة
التصوف.
املح��ور الثاىن  :يناقش التحوالت فيالطرق الصوفية يف الس��ودان بالرتكيز ع�لى الطريقة الربهانية
وهى طريقة حديثة عابرة للقوميات.
املحور الثالث ويناقش  :مستقبل الطرق الصوفية يف ظل املتغريات املحلية والعاملية.
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اإلسم واللقب  :آمنة بلعىل
الوظيفة  :أستاذة التعليم العايل
الجامعة أو مركز البحث  :جامعة تيزي وزو
القسم أو املخرب  :مخرب تحليل الخطاب
العنوان الربيدي  :جامعة مولود معمري كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية تيزي وزو
الربيد االلكرتوين moc.bootkam@sanima :

خطاب الطريقة الرحامنية
الطريق��ة الرحامني��ة كغريها من الطرق الصوفية يف الجزائر قدم��ت منظومة من الخطابات التي
تتمحور عىل تنوعها حول ثالثة محاور أساسية :
يعب عنه خطاب السند
األول  :خطاب يف الرشيعة ؛ أل ّنها األساس الذي تقوم عليه الطريقة وهذا ما رّ
الذي ينتهي إىل الرس��ول صىل الله عليه وس��لم ،ويؤكد حقيقة تقييد التصوف باألصل اإلسالمي املتمثل يف
اتباع كتاب الله وسنة نبيه والتخلق بأخالق الصحابة والتابعني والتأدب بآداب عباد الله الصالحني والثاين :
السالك إىل الله التي تتجىل يف
خطاب يف الطريقة مبا هي منهج حياة ومجموعة من األفعال التي يقوم بها ّ
األركان مث��ل األذكار واألوراد ويؤك��د خصوصية التصوف مبا هو علم قائم بذاته الذي قال عنه ابن خلدون
«علم التصوف من العلوم الرشعية الحادثة يف امللة اإلس�لامية وأصله عند س��لف األمة والثالث  :خطاب
السالك أفضال الله عليه
واصف وهو خطاب تأوييل آلثار الطريقة عندما تتح ّقق حال الحقيقة وتتجلىّ عىل ّ
تجسد حال الحقيقة عند الصويف.
من اإلشارات والعلوم الر ّبانية ،وتتم ّثل يف منظومة الرموز والكرامات التي ّ
وقد استقينا هذا التقسيم من قول الرسول عليه الصالة والسالم الذي تستند إليه الطريقة الرحامنية وهو :
«الرشيعة مقايل والطريقة أفعايل والحقيقة حايل» والهدف األول واألخري من الطريقة صناعة مسلم متيقظ
غري غافل وفيها نجد الجانب النظري الذي تستند إليه الطريقة وهو التص ّوف باعتباره علم الحقيقة كمقابل
لعلم الرشيعة.
حول آليات اشتغال الخطاب الرحامين بأنواعه الثالثة تدور مداخلتي.
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اإلسم واللقب  :مريم بوزيد سبابو
الوظيفة  :أستاذة بحث
الجامعة أو مركز البحث  :املركز الوطني للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان والتاريخ
القسم أو املخرب  :األنرثوبولوجيا الثقافية
العنوان الربيدي  ،3 :شارع ف .روزفلت ،الجزائر
الربيد االلكرتوين moc.liamtoh@dizuob_m :

مواسم آل مرداس
سيدي عىل بن أحمد املردايس ورحلة التأسيس من ّ
الشام نحو بالد املغرب
مؤسس�ين للزوايا ّ
والطرق
تح��اول هذه الورقة إماطة ال ّلثام عن س�ير ومناقب املرادس��ة كأولياء ّ
وكمؤسسني لشعائر وطقوس عالج ّية ناجعة ،وباعتبارهم أصل منظومة غنائ ّية تنفرد بها منطقة
واملواسم
ّ
بومرداس ،أمام زخم املوس��يقات واأللوان الغنائ ّية األخرى ،إذ يحتكم املرادسة عىل منظومة »:البدوي»،
هذا اللون املنترش يف غرب الجزائر.
كام تكمن أهمية األولياء املرادسة يف أبعادهم املغاربية ،إذ توجد لهم املقامات وتقام لهم املواسم
واالحتف��االت يف البلدان املغاربية املجاورة ،عىل غرار االحتفاالت الس��نو ّية التي تقام مبنطفة بومرداس
مبدينة املهد ّية التونس ّية ،وذلك عىل رشف سيدي بومرداس.
اإلسم واللقب  :خمييس حميدي
الوظيفة  :أستاذ ورئيس مخرب التص ّوف
الجامعة أو مركز البحث  :جامعة الجزائر
الربيد االلكرتوين khemissi.hamidi@yahoo.fr :

األصول املعرف ّية للطريقة الصوف ّية من خالل النّشأة األوىل للتص ّوف
ّإن اإلشكالية املطروحة عىل الباحث يف الطرق الصوفية هي :هل نشأت هذه الطرق الصوفية من
ثم تعترب يف منظور الباحثني بدعة ؟ أم ّان ظهور الطرق الصوف ّية كان متأخرا نسب ّيا عن ظهور
فراغ ومن ّ
التص ّوف ،بل إن هذه الطرق مل تظهر بالشكل والتنظيم الذي عرفت به إال بعد اكتامل التصوف بجميع
أبعاده النظر ّية والتطبيق ّية ولكن أصول هذه الطرق ميكن تلمسها من خالل املسارات التالية :
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أ ّوال  :من خالل ظهور العنرص الثالث املتمثل يف املريد بعد أن كان التصوف عبارة عن عالقة فردية
روحية بني املتص ّوف وال ّله.
ثاني��ا يف التواصل ونعني به التواصل املعريف ونقل العلوم اللدنية من ش��خص عىل ش��خص حتى
اكتمل هذا التواصل يف طبيعة العالقة التي تربط بني املريد والش��يخ ولدينا يف القرآن الكريم مثال بارز
ع�لى هذا التواصل بني ش��خصية الخرض وموىس عليه الس�لام وأمثلة عديدة أخرى مابني الرس��ول(ص)
وبعض الصحابة الذين كانوا يتلقون التعاليم الباطنية عنه كحذيفة بن اليامن وأيب هريرة وغريهم.
ثالث��ا يف مفه��وم الطريقة كام ورد يف القرآن الكريم إذ تعني من جملة ماتعنيه الس��لوك والجهد
الفردي الخالص واالستبطان لتغيري النفس عن طريق املراقبة واملحاسبة.
وكان��ت الطريقة أوالطرق الصوفية امت��دادا طبيع ّيا وتطورا منتظرا لها ث��م جاءت عوامل أخرى
بعضها داخيل وبعضها خارجي مبا يف ذلك الحركات االجتامعية والحروب وتراجع املد الش��يعي وعوامل
سياسية ميكن اإلشارة إليها يف املداخلة.
كام وجدت هذه الطرق الصوفية الرتبة الخصبة لنموها يف املغرب االسالمي نتيجة عوامل نفسية
واجتامع ّية ودين ّية ولعل االستعامر الذي ابتليت به افريقيا وشاملها من أهم العوامل الواعية والالواعية
التي مكنت لهذه الطرق من االنتشار ومكافحة االستعامر واملحافظة عىل الدّين والهو ّية.

اإلسم واللقب  :خياط سليم
الوظيفة  :أستاذة بحث
الجامعة أو مركز البحث  :املركز الوطني للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان والتاريخ
القسم أو املخرب  :األنرثوبولوجيا الثقافية
العنوان الربيدي  :حي املقام الجميل ،أ  ،32شارع رقم ،بوزريعة -الجزائر
الربيد االلكرتوين salimkhiatbmw@gmail.com :

آخية العبيد السود  :هندسة رمز ّية ممكنة أو األفض ّية املتجدّدة
يف ديوان سيدي بالل

يجمع هذا العنوان يف مضمونه بعض ما جادت به «عبقرية» املجموعات الس��وداء املنحدرة من
فئة العبيد ،وبعض من توفيقاتها بني ما يش��ـ ّكل من منظورها مفهوم الهوية وما كـرسـته من نـقـ ّد بنّاء
يعطي لتجمعاتها بريقا روحيا و يفتح ملعارفها باب النورانية التي ترفع األتقياء.
طرحه بصيغة اإلمكان والـمالمئة مرتبط بقدرة الجهاز الرمزي عىل تـشكيل أهم رابطة متثلها هذه
الفئة الس��وداء مبالمح التاريخ اإلسالمي وقدرته كذلك مبنطق تعاقبي عىل إعادة إحياء أهم رموز الـفكر
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الط ُـ ُرقي والش��خصيات الحاملة لراياته .ليس هـذا وحس��ب ،بل كان لزاما ،وليك تنــجح هندسة هؤالء
الس��ود املنحدرين من العبيد القدامى يف تـثـبيـت الوجه الروح��ي لعمليات تحاوراتها الباطنية ،إقحام
ترمي�مات (أخذت بعدا إس��تعاري ،خلطا ،ترادفـي ،أو تقابيلُ )....تق ّرب فه��م لغة خطابها وموضوعات
َت ّو ُسـالتها بإسم شخصية «سيدي بالل» ا ُملتظ ّرر تاريخيا وا ُمل َبرش غـ ّيبيا.

اإلسم واللقب  :عثامن رساج الدين فتح الرحمن احمد
الوظيفة  :استاذ مساعد
الجامعة أو مركز البحث  :جامعة جوبا
القسم أو املخرب  :االجتامع والدراسات االنرثوبولوجية
العنوان الربيدي  :ص.ب .123/1رمز بريدى  ،11111مركز كلية االقتصاد ،جامعة جوبا-الخرطوم-السودان
الربيد االلكرتوين osmansiraj@hotmail.com :

دخول الطرق الصوفية إىل السودان
تعت�بر الطرق الصوفية يف الس��ودان من اه��م مالمح التكوين املجتمعى منذ ان عرف الس��ودان
االس�لام وحتى التاريخ املعارص .اذ ان غالبية الس��ودانيني يكتس��بون تبعية الطرق الصوفية املنترشه يف
السودان وخاصة يف وسطة ،وملعرفة هذه السعبية الجارفة للطرق الصوفية ال بد من الرجوع إىل الكيفية
التى دخلت بها الطرق الصوفية بالد الس��ودان مع قيام اول دولة اس�لامية يف ش�مال السودان يف القرن
الرابع عرش امليالدى فاالسلوب الذى تم به ذيوع وانتشار التصوف ابان تلك الحقبة ساهم بصوره مبارشة
يف راهنية مكانة الطرق الصوفية يف نفوس السودانيني.
هذا من جانب ومن حانب آخر ش��هد الس��ودان مدارس مختلفة للتصوف ادت إىل تنوع الطرق
الصوفية يف السودان هذا التنوع لعب دورا هاما يف التكوين الدينى واالجتامعى السودان وال ميكن رشح
طبيعة تكوين املجتمع السوداىن خاصة يف شاملة باغفال وضعية الطرق الصوفية.
وبص��وره عامة فان التصوف الش��ائع يف الس��ودان هو تصوفا عمليا اكرث م��ن فكريا وذلك يعزى
لنوعية مدارس التصوف الوافدة إىل السودان.
األهمية :
ونح��اول يف هذه الورقة البحثية اب��راز االهمية التاريخية واالجتامعية للتصوف رجوعا إىل طريقة
دخول الصوفية إىل السودان ،وايضا تكتسب هذه الورقة أهميتها من ان ابراز التنوع الصويف يف السودان
ميثل اهمية خاصة يف التكوين املجتمعى.
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محاور الورقة البحثية :
تقسم الورقة إىل :
طريقة دخول اطرق الصوفية إىل السودان.
اهم الطرق الصوفية يف السودان.
طبيعة املجتمع الذى انترشت فية الطرق الصوفية.
الطرق الصوفية املحدثة يف السودان.

اإلسم واللقب  :محمداملجتبى عبدالعزيز عثامن
استاذ مشارك  :الوظيفة
كلية اآلداب جامعة النيلني السودان الخرطوم  :الجامعة أو مركز البحث
قسم الفلسفة  :القسم أو املخرب
العنوان اإللكرتوين m_mogtaba2002@yahoo.com :

التصوف إحدى الوسائل للتوافق املجتمعى االفريقى
الس�لام عليكم وكل عام وانتم بخري .س��يكون موضوع الورقة النظر يف التيارات والطرق الصوفية
باعتبارها ح��ركات تعمل عىل تجنيب املجتمعات االفريقية وي�لات الرصاعات والحروبات الناجمة عن
االنواع العديدة من التفكري املتطرف لذلك س��يكون عنونها التصوف احدى الوسائل للتوافق املجتمعى
االفريق��ى املحاور التى س��وف اتحرك فيها هي التصوف كظاهرة ارتبط��ت من ناحيتها األوىل يف القارة
االفريقي��ة بدخول االس�لام والذى كان انتش��اره عىل أي��دى رجاالت الطرق الصوفي��ة والذين وعوا منذ
البداي��ة خصائص املجتمعات والتكوين��ات الثقافية لها .أما من الناحية الثاني��ة فإن الطرق الصوفية مبا
تتناوله من معالجة للقضايا عىل أساس اإلعداد الغرى يف محاولة لتكوين الفرد والذى يكون يف املحصلة
األخرية الفاعل االس��اىس للمفردة املجتمعية واملحور الذى ي��دور حوله هذا املجتمع دون التفكري الذى
يجع��ل املرءحالة من الحاالت الدافعة إىل التحرك الس��لبى تجاه نفس��ه كصورة فردية أو تجاه نفس��ه
كصورة جمعية ويف االتجاه الثالث نضع ونطرح السؤال حول املستقبل التوفيقى للمجتمعات االفريقية
والتعايش السلمى بينها.
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اإلسم واللقب  :دليلة مومي
الوظيفة  :استاذة جامعية و باحثة يف االنرثولوجيا.
الجامعة أو مركز البحث  :املركز الجامعي خنشلة
القسم أو املخرب  :معهد العلوم االجتامعية واالنسانية
العنوان الربيدي .33 :شارع لوصيف الهامل طولقة 00370والية بسكرة.
الربيد االلكرتوين damoummi@yahoo.fr :

طقوس  26رمضان حول رضيح سيدي خالد بن سنان
تهدف هذه الدراس��ة إىل الكشف عن عالقة قوية بني ويل صالح «يقال بنبوته» وبني زواره الذين
داوموا عىل زيارته .منذ اكرث من  4قرون «تاريخ اكتش��افه» واصبح يزار بحس��ن النية وجميل االعتقاد.
وتحول إلىمزار ومالذ وجلل بالقداس��ة والتبجي��ل .ليكون مركز انطالق الحجاج منذ العهد العثامين وإىل
وقت قريب من تاريخنا املعارص.
وصمم هذا الرضيح ليحايك معامل مكة املكرمة ويرتجم الش��وق والوجد يف قلب كل زائر ويف قلب
كل حاج.
هذه العالقة التي استغلت ركنا اسالميا عزيزا لتؤسس عليه زخام هائال من العادات املستوحاة من
زوار الرضيح .وتعطي زيارة سيدي خالد بعدا وثقافة وميزة جعلته يتفرد بصفات وتاريخ قل وجوده.
انه ويل تحفه االس��طورة من كل جانب .وترتس��م هالة القدس��ية يف كل ذرة من فضائه .استنسخ
ليكون قبلة للحجاج ومركز عبور لنقطة الهيام والوجد بدون تذكرة.
ويف نقطة العبور هذه فسيفس��اء لثقافة مغاربي��ة وافريقية اخذت من فضاء الرضيح حيزا .ومن
الخيال الشعبي مكانا لتؤسطر التاريخ و تؤرخ لالسطورة يف تناغم وتجدد.

13

