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 وأيوديولوييات  مإسسوات إلو  فيهوا لتحوو   تاريخية سيروراتبعدها  عبر ،فردية حالة أصله في اإليمان إن  

، تواليماعوا لألفوراد ريوةالفط اتالحاي ييلب   اايتماعي   ايسم  يمان إلتثبيت اإن ف ،نسان حيوان ايتماعيإلا ألن  و

ن هوو رورو  يموان والتودي  إلإسسوة ا، لكون موا يودفا باتيواه مهذه الفطرة االيتماعيوةسة المقد   النصوصوتغذي 

ون اليماعي لتؤخذه ل انسياق التدي  التي تستغ  يمان، إلة من خارج منرومة ايسياس موا تكوون  انحو منعريات غالب 

 .يديولوييةإ

ن وعالقتوه بالتودين اليمواعي التدي  سيكولويية بحث في موضوع ي كونها هذه الدراسة ف ةخصوصي  تكمن 

لقود  .ية الرسومية وغيور الرسومية فوي المغور سوالمإلخور  عالقتوه بالمإسسوات الدينيوة اأمن يهة، ومون يهوة 

بحواث أ   من قبيولليد والميتما وبالميال في المغر نيزت دراسات متعددة عن التدين الفردي وعالقته بالتقاأ

ونووور الوودين الزاهووي  "الوودين والميتمووا ا دراسووة سوسوويولويية للتوودين بووالمغر "، موون عبوود الغنووي منووذي كوول 

فواق العودد آميلوة في مقالوة فوي )نسنة الراهرة الدينية" أيل أ"من وعبد المييد االنتصار ، سالمي"إل"المقدس ا

كموا ، وعبود   حموودي( نفسوها فاقآة ميل   )مقالة فية والدين" "الهوي  وعبد الصمد ديالمي  ،(7004يونيو  47

عوون عالقووة التوودين بحوواث أهنووا  و .نيوود الدراسووة االيتماعيووة التاريخيووة لنووور الوودين الزاهووي "بركووة السوولطان"

، لكنها دراسات قليلوة و يماعاتأو حركات أية كانت يهات رسمأ، سواء ئهالميتما بيهات تعمل عل  احتواو

لو  إ الوذي تطورقيون فوي المغور " سوالمإل"الملكيوة واله سطي إلعبد امن قبيل مإل  ، الراهرة بحيممقارنة 

ابيووة فووي الوه  ودراسووة منتصوور حمووادة "، السوولطة الحاكميووة بووه ويقصوودسووالمية بووالمخزن، إلعالقووة الحركووات ا

، "سولفيو المغور  يعتودلون بعود "الربيوا" ويتيهوون نحوو السياسوة"اح مون محمود مصوب كول  بحاث أ، والمغر "

 ."الدينية في المغر  وموقعها من اإلصالح المإسسة" مصباحوالحسن 

ووأ ووة بالميووالا الدراسووات م  محموود دراسووة ، نووذكر منهووا سووالمي فكثيوورةاإلالسياسووي والوودين فووي العووالم  المهتم 

ولو  فوي العالقوة بوين الودين ألالبودايات اب "، وتهوتمسوالميإليوال امالسياسوي والوديني فوي الالشري  الفرياني "

قووراءة : سووالمياإلفووي الموووروث الووديني عبوود اللطيوو  الهرماسووي "ودراسووة ، ا والسياسووةسووالمي والميتمووإلا

وة بعالقوة ، وال ننس  الدراسوات الدينيوة "سوسيولويية تاريخية ، ات المتعوددةالودين فوي عموموه بالميتمعوالمهتم 

 .كذل كثيرة  وهي

ارتوبط بهوا مون موا ، وتوداداتهاوامميوال المغور  فوي الرواهرة الدينيوة بودايات ن نعالج أنريد وفي دراستنا 

االلتوزام ، فتحليلنوا لهوذا الواقوا يفوري علينوا فعل  مسوتو  الميتموال و  ألاأما  وذل  عل  مستويين  مإسسات،



 

  

           

 

فوي  سوي،كما يقوول الباحوث عبود اللطيو  الهرما ولكن تكمن المشكلة،، مكننا ذل أي الحقيقة ما بالحيادية وتقص  

مون الضورورة المنهييوة دراسوة الودين كرواهرة ايتماعيوة بموا تقتضويه مون ، فارذا التي  السهولة التي ينتقل بها ه

قحام التفسيرات الميتافيزيقية في العمل إاقتصار الباحث عل  تفسير االيتماعي بما هو ايتماعي واالمتناع عن 

. بينموا 1نيوةيموان وويوود الرواهرة الديإلر ال  نزع الشرعية بالمطلق عن تل  التفسيرات التي هي مبر  إالعلمي 

كان الثاني عل  المستو  السياسي والعالقة بين المإسسة الدينية عل  المستو  العقدي وعل  مسوتو  موقعهوا 

ل بحكم ارتباط المسوؤلة بوالواقا الوداخلي  ا عن المستو  األو  ضمن المإسسات الحكومية، وهذا أمر ال يق ل تعقيد 

وصول إل  الحقائق كما ينبغي، لكن سونحاول اإلمسوا  والخاريي، والدخول من ثم في متاهات تخري  عن ال

 ببعي خيوط الدراسة ما أمكننا ذل .

سنخص ص ميال الدراسة إذن لدولة المغر ، وسنهتم باليان  االيتماعي وعالقته باإليمان، ثم سنتطرق 

ات الدينيووة إلوو  توواريم المإسسووات الدينيووة التووي تتبن اهووا الدولووة فووي المغوور  بشووكل رسوومي  وعالقتهووا بالمإسسوو

األخوور ، كمووا توودخل فووي ميووال الدراسووة الحركووات اإلسووالمية غيوور الرسوومية، موون مثوول الزوايووا واليماعووات 

والتيارات، وبيان كي  أن  هذه المإسسات ا سواء الرسمية أو غير الرسومية ا توإدلج المنروموة اإلسوالمية مون 

 داخل تنريمها وتفرضها حت   عل  التدي ن الفردي.

 ي الدراسة المنهج التاريخي التحليلي:وسو  نعتمد ف

  .ٓ٘س اٌّإعغح اٌذ١ٕ٠ح ِٕز تذا٠رٙا درٝ اٌٛلد اٌشا ّٛ  اٌراس٠خٟ: ػثش ذرثغ ذط

  ٚاٌرذ١ٍٍٟ: ػثش ِٕالشح ٚذذ١ًٍ اٌرذ٠ٓ أطاللًا ِٓ اٌفشد شُ اٌّجرّغ شُ اٌّإعغح اٌذ١ٕ٠ح 

ا اإلشكالية، فستكون عل  التالي:   أم 

 ٜٛي اإل٠ّاْ ِٓ ِغر ّٛ  اٌفشد ئٌٝ ِغرٜٛ اٌجّاػح )ػاللح اٌغ١ىٌٛٛجٟ تاٌغٛع١ٌٛٛجٟ(. و١ف ٠رذ

 ي اإل٠ّاْ ػٍٝ ِغرٜٛ اٌّجرّغ ِٓ اٌؼشٛائ١ح )اٌرذ٠ٓ اٌشؼثٟ( ئٌٝ اٌرأؽ١ش؟ ّٛ  ٚو١ف ٠رذ
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 اٌرٟ لاِ د تٙ ا ػٍ ٝ  ِٚا ٟ٘ ػاللح اٌّإعغح اٌذ١ٕ٠ح فٟ اٌّغشب ذاس٠خ١ًا تاٌّإعغح اٌغ١اع١حد ٚاألدٚاس

ح اٌٛؽ١ٕ  حد ِٚ  ا ِ  ذٜ ذّٛط  ً اٌغ  ٍطح ئٌ  ٝ ذ  ذج١ٕٙا ٚاع  ررثاػٙا ىٚ ِ  ذٜ دفا ٙ  ا ػٍ  ٝ ػرث  ح اٌذذاش  ح ٚل١  اَ اٌذٌٚ  

 اعرمال١ٌرٙاد ٚذأش١شاذٙا اٌّثاششج ٚغ١ش اٌّثاششج فٟ األدذاز؟

 اٌشع١ّح؟  ِٚا ٟ٘ ؽث١ؼح اٌؼاللح ت١ٓ اٌّإعغح اٌذ١ٕ٠ح غ١ش اٌشع١ّح ٚت١ٓ اٌّإعغح اٌذ١ٕ٠ح 

ا حول الدين وعالق ن المفاهيم الدينية سنقدم في البداية تمهيد   ته بالميتما، وكي  تتكو 

ا، تتووداخل فيووه ميموعووة موون الميوواالت الثقافيووة وااليتماعيووة  إن  ميووال تعريوو  الوودين شووامل وواسووا يوود  

نوه لنكوون مباشورة أموام 2والنفسية والتاريخية في صناعته ق إلو  الودين فوي ويووده ولويس فوي تكو  ، لهذا سنتطر 

يصوودر عوون اخووتال  وتيوودد دين، فلكوول  منهمووا داللتووه وحمولتووه المعرفيووة، وتعريفهمووا اإليمووان والوو مفهووومي:

المقاربووات السوسوويولويية واألنثروبولوييووة، كمووا تعكووس خيووارات فلسووفية ومووإثرات إيديولوييووة متباينووة، ومووا 

لشوحنة يموان هوو تلو  اإل  فا3ينطبق عل  التعريفوات ينسوح  كوذل  علو  دراسوة مختلو  أبعواد الرواهرة الدينيوة

ا مفهوم الودين، فهوو ميمووع  العاطفية التي تويد في نفس وروح اإلنسان بغي  النرر عن ماهي ة هذا الدين. أم 

س أو الشوريعة، وبالنسبة إل  دين اإلسالم  ،العقائد والتشريعات التي ياءت ما كل دين فهوو ذلو  القوانون المقود 

ووه وتقوون ن حيوواة كوول مسوولم موون كوول  وهووو ميموووع كوووني  موون الوايبووات الدينيووة  أي ميموووع أواموو ر   التووي توي 

يوانبها، وهو يحتوي عل  وايبات تهم  طقوس التعب د وعل  قواعد سياسية وقانونية
يشملها كتوا  مقودس هوو  4

 "القرآن الكريم".

دينيوة كما أن  هنا  مفاهيم تنبثق من هذين المفهومين الكبيرين، من قبيل التدي ن والتيربة الدينية والثقافة ال

هو ذل  التقم ص من طر  الفرد أو اليماعة للدين في مستواه النفسوي والطقوسوي،  فالتدي ن، والراهرة الدينية.

وما يمكن أن يكون طريقة فهم الفرد الشخصية للودين وكيفيوة فهموه للودين والتزاموه العملوي بوه، وهنوا ييو  أن 

 قد تم  إسقاط الفهم والنمط الفردي عل  الدين الشمولي.نمي ز بين الدين والتدي ن، لكن بسب  تداخل المفهومين  ف
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ووا التيربووة الدينيووة، فهووي ذلوو  المسووار الووذي يسوولكه الفوورد أو اليماعووة فووي الوصووول إلوو  حقووائق إيمانيووة  أم 

وعقائدية، وفي نمط سلوكها العبادي الذي تمارسه كذل . وعليه، فنحن أمام حقيقوة واحودة للودين، لكون تيلياتهوا 

ع واختال مختلفة ومتن  التيار  الديني ة. وعة بحكم تنو 

ا  التوي تتحوول موا مورور تراكم تواريخي فوي فهوم الودين وتمثول عقائوده وتشوريعاته، الثقافة الدينية، فهي أم 

رهم المشووتر  الضوومني  ووا موون تصووو  ووا هووي صووريحة يتمثلهووا أفووراد الميتمووا انطالق  الوقووت إلوو  ضوومنية أكثوور مم 

ميموعووة موون المفوواهيم المحمولووة لوود  األفووراد يتبن اهووا الميتمووا حووول الوودين   ، وإلوو5للطبيعووة والسوولو  اليووومي

ا من الدين، وهي تطابق الفكر الديني في كونها  ا من عبادتهم وأفكارهم الدينية وعقيدتهم  أي يزء  وتصبح يزء 

ة.  أصبحت ساكنة في ذهني ة العام 

لتودين والثقافوة الدينيوة والتيربوة الدينيوة التوي الراهرة الدينية هي تل  المالزمة للميتما، وتشمل أنمواط او

وا، كموا تضوم   وات إعوادة إنتواج اليماعوات تتشابه في سياقها العام بما ُيور  راهري  أشوكال المؤسسوة والتنرويم وآلي 

الدينيوووة، وأبعووواد الووودين الفرديوووة واليماعيوووة وروابطوووه بالثقافوووة والسياسوووة واالقتصووواد واألخوووالق والقوووانون 

ويتداخل العامل السيكولويي ما السوسيولويي في صناعة الرواهرة الدينيوة لود  األفوراد كموا ، 6والعائلة...الم

ا من الميتما وفوي ذات الوقوت  الميتمعات، فكالهما مإث ر ومإث ر به، فالتؤثير متبادل بينهما، فالفرد يتسلم تؤثير 

 الذي يسهم فيه في التؤثير داخل الفكر الميتمعي.

 اإلام ن  ان اه  عرسته ب ألفياد داخم انمجتمع انمغيب ة -1

إن  بحثنووا يخووص التوودي ن ضوومن الميتمووا المغربووي، لووذل  فووالكالم سيقتصوور علوو  خصوصووي ة هووذا الميووال 

م المتعوددة، بسيكولويية أفراده وعالقة التربية باإليمان لديهم، وكيو  توإثر التربيوة، فضوال  عون وسوائل اإلعوال

لوويس عووامال   التنبيووه إلوو  العاموول االقتصووادي، فهووو الفرديووة الدينيووة لوود  المغاربووة، وال يفوتنووا علوو  االختيووارات

ا فحس ، وإن ما هو موإث ر فوي االختيوارات الفرديوة الدينيوة لألفوراد، فوي مرحلوة تعتبور حاسومة فوي ات خواد  مساهم 

 العقائدية. القرارات
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ي فوي صوناعة الرواهرة الدينيوة فوي المغور  عبور مختلو  أطوواره، سونبتد  هوذا وألهمي ة اليان  التاريخ

س لها في كل المراحل الالحقة،  ا في الراهرة الديني ة فحس ، وإن ما هو مإس  المحور به، ألن ه ليس عامال  مسهم 

ين اإلسوالمي والهد  منه هو معرفة الحموالت الدينية للميتما الذي يإسس للتدين لد  أفوراده. فقود ترسوم الود

في المغر  منذ العصور الوسط  بكافة النواحي، رغم ما تطلبه الميتما من وقوت ليتكي و  موا اإلسوالم أو موا 

تطلبووه اإلسووالم موون الوقووت ليتكيوو  مووا الميتمووا، فهووذا الحوودث هووو أصوول ويووذور الروواهرة الدينيووة اإلسووالمية 

 بالمغر  الحق ا.

ح هوو المحودد لكول أنمواط الحيواة، وهوو قلو  الميتموا الوذي وبعد تغلغل اإلسالم في نفوس المغاربة، أصوب

عليه نرم الحياة االقتصادية والسياسية والعالقات االيتماعية، إذ أصبح الفقهاء هم والة األمور، وهم سوالطين 

العقول والقلو  وإن حكم غيرهم، وهذا األمر استمر حتو  العصور الحوديث، وإن كوان بشوكل أقول ، بعود سوقوط 

عدية وصعود نيم الدولة العلوية، التي سحبت البساط بشكل تدرييي من تحت أريل الفقهاء والعلماء الدولة الس

 وشيوخ الزوايا، تارة بالسياسة وأخر  بالحر .

وتيموول كوول الدراسووات علوو  المكانووة الدينيووة وااليتماعيووة التووي كانووت للزوايووا والصوولحاء خووالل المرحلووة 

دي إلو  غايوة القورن العشورين، التوي ترايعوت ولوم يبوقال منهوا إال  بعوي الحديثة من القرن الخامس عشر المويال

العقائد لد  فئة من الناس. وما ذل ، فالتدي ن المغربي يحمل في كل يوانبه شوائ  صووفية، وإن كانوت بشوكل 

، ألن  الموروثات هي مثل البقايا التي تقبا في العقول البواطن، تحملهوا الثقافوة البشورية وال تشوع ر بهوا. غير واع 

ا،  ففي حالة دين، مثل اإلسالم يقا تبادل بين اإليديولوييات الصريحة واإليديولوييات الضمنية التي تتعايش مع 

وتووإثر كوول ميموعووة منهمووا فووي األخوور ، وفووي حالووة الثقافووة الدينيووة بووالميتما المغربووي فإيديولوييووة الزوايووا 

عامول التربيوة هنوا ودورهوا فوي ترسويم التودين  . ونودرس7والصلحاء إيديولويية ضمنية أكثر مما هي صريحة

لد  الميتما المغربوي، فسوواء أث ورت األسورة فوي المراحول األولو  مون عمور الطفول المغربوي أو المدرسوة فوي 

إن  عمل الدعوة والتربية الدينية يإثر بشكل مستمر وحاسم فوي السولو  اليوومي للمغاربوة، وإن مرحلة الحقة، ف

ا. كان عدم التزامهم بالدين ا واقع   أمر 

"الحشووومية" ويسووتخدم بشووكل  فالثقافووة المغربيووة الدينيووة لووديها مفهوووم قوووي لمعنوو  "العيوو " و"الحوورام" أو

مرك ز سواء في محل ه أو في غير محل ه، وقد انتبه إل  ذل  الباحث ديل إيكلمان فيما يخص الثقافة الشعبية عنود 

هوات فوي أخوذ أبنوائهم معهوم إلو  ، كما يتيل  تؤثير التربية في الثقافة 8المغاربة الدينيوة فيموا يفعلوه اءبواء أو األم 
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المسايد في نوع من التعل م الديني، وتسييلهم في دور القرآن والتي تتبا للمسوايد وللمإسسوة الرسومية لووزارة 

 األوقا  والشإون اإلسالمية، أو ليمعي ات تتبا لحركات إسالمية مسموح لها بنشر تعاليمها.

ة التربية اإلسوالمية منوذ الصوفو  االبتدائيوة وفضال  عن  المقررات المدرسية للدولة المغربية، إذ تضم  ماد 

األول ، وكل ها تحي  عل  عدم الكفر والتخوي  منه وما يتبعه من دخول النوار، فوإن  فكورة دخوول النوار توالزم 

نت لديه فكرة أن  الكفر يقود إل  النار، دون أن يف هم ما معن  اإليمان. كما يسوهم اإلعوالم الطفل المغربي  فتكو 

ا الذي عرفه بؤدائه الزهيد فوي خدموة ترسويم التودين النفسوي الياهول بحقيقوة الودين  الديني واالنتشار الكبير حالي 

ويوهره، واالقتصار عل  طقوسيته وأداء وايباته ا فهي ال تكتفوي بؤدليوة الودين فوي موذه  أو تيوار فقوط، بول 

ا ال حيواة عملت عل  تقزيمه وتحي ا بارد  يمه إل  أقص  مستوياته، فؤلغت العقل من منرومة الدين ويعلته يسد 

ا مون خوالل  فيه، واإلشكال األكبر في هذا ا أن  هذه القنوات تلق  إقباال  من طر  اليمهور، فقود انتبهوت موإخر 

ا ا بإدمانها عل  ت ل  القنوات. وعليه، فخطا  تل  زيارتي للعديد من األسر ا حت  تل  التي ال تهتم بالدين كثير 

 القنوات قد نيح في الوصول إل  مبتغاه.

إضافة إل  هذه اءليات، فالعديد من األشياء التوي يمكون إدرايهوا ضومن البيئوة المحيطوة ا وهوي يوزء مون 

ا من الثقافة اإلسالم ية، مثل حياة الفرد ا ال تمت إل  الدين اإلسالمي بصلة، لكنها بتوارثها وتداولها تصبح يزء 

 العديد من المواسم الدينية.

 ان اه  انت اّه ف  انمجتمع انمغيب  -2

ثر التربية ووسائل اإلعالم في اإليمان الفردي وصناعة مختل  االعتقوادات، يتبوادر  بعد أن فهمنا كي  تإ 

كل عالقوة إل  األذهان السإال التالي: كي  تتغذ  تل  التربية مون مختلو  نوواحي الميتموا فيموا بعودي مموا يشو

اإليمان الفردي باليماعة، وكي  يتحول هذا اإليمان الفردي إلو  إيموان يمواعي بشوكل تلقوائي يمكون أن نطلوق 

عليه التدي ن الشعبيي ثم كي  يفري إيمان اليماعة نفسه عل  إيموان الفوردي أي أن  هنوا  احتوواء  لنيموان مون 

   النرام والتؤطير  أي أدلية اإلسالم.إطار اليماعة إل  إطار الفرد، ليتحول من التلقائية إل

ل فوي عالقوة التودين الفوردي بالتربيوة ووسوائل اإلعوالم، ه ذا اليان  من الدراسوة هوو امتوداد للعنصور األو 

لدراسوة هوذا اليانو  ال بود مون فصول موا هوو دينوي عون بواقي اللذين يندريان بدورهما ضمن إطار الميتما، و

ي األصول لوه شوكل موحود لكون لبوسواته مختلفوة، وهوي موا يصوطلح عليهوا أشكال المعتقودات الشوعبية، فالودين فو



 

  

           

 

فالتدي ن الفردي حقيقي والتودين اليمواعي اعتبواري بالتؤويل وتعدد القراءات للنص الديني،
  ألن  أسواس التودين 9

ا ولويس ث عن الدين سولوك  ه سيكولويي وديني، وهنا نتحد   فردي ولكن ه ينعكس بشكل يماعي، وهذا األمر مرد 

ا، فالسيكولويي يرهر فوي كوون اإلنسوان حيووان ايتمواعي  يميول فوي سولوكه نحوو اليماعوة،  الدين عقيدة  وإيمان 

 .عل  اليماعة في العبادة وديني يرهر في كون دين اإلسالم يحي  

م مختل  العالقات بين الناس، حت  فيما يخوص ن  طبيعة اإلنسان هي ايتماعية، فقد وأل ياء اإلسالم لينر 

ادات، فهنا  دعوة إل  فعل ذل  يماعة، منها الصالة في اليماعة، وهي أفضل من الصالة فراد ، والحج  العب

ا، لكن  اإلسالم لم يدُع إل  اإليمان اليماعي ألن ه عالقة خاصة بين العبد وربوه، فوال  ا ايتماعي  ن موسم  الذي يكو 

ذا اليانو  االيتمواعي فوي الودين هوو موا يعول وهوتويد مناياة يماعية، وهي قمة التواصل بين العبد وخالقوه، 

وه مإسسوة ايتماعيوة والعبوادة  ييرتز ينطلق من افتراي نرري يخص الدين اإلسالمي مفاده الباحث كلفورد أن 

نشاط ايتماعي واالعتقاد قوة ايتماعية. وعليه، فإن  دراسة الحياة الدينية لميتما ما ينبغوي أن تبودأ مون تحليول 

 10يستعملها الفرد داخل الحياة االيتماعية.أنساق الداللة التي 

وا  ا هوو أمور، ودراسوته فوي ارتباطوه بوالميتما أمور آخور، ألنن  لذل  حينما نريد دراسة الدين في كينونته دين 

نكون في موايهة ما ما يعتقده الناس، وهنا يمكن الحديث عن الدين اإلسالمي وعن الثقافة اإلسالمية، وهذا ما 

دة عل  أري الواقا، قوال  ييعل البعي يتكل م  باإلسالم العربي واإلسالم اإلفريقي واإلسالم  عن إسالمات متعد 

سة، من ، 11التركي واإلسالم األندونيسي نة المقد  نها المدو  والمستفاد من ذل  أن  أنماط السلو  والقيم التي تتضم 

ج لها ريال الدين في عملهم التعليمي وا إلرشادي ويستنبطها المسلمون عبر أداء قرآن كريم وسن ة نبوي ة، ويرو 

الطقوس العبادية، كل ذل  يمتزج بالتصورات والعادات والممارسات الموروثة أو التي تفرضها البيئة والواقوا 

تها اإلكراهية عل  الفرد.12المعيش ، وهذا ما يعل أوغست كونت يقر  بؤهمية الوقائا االيتماعية وقو 
13 

                                                           
9

ي اٌذ٠ٓ ئٌٝ ى٠ذ٠ٌٛٛج١ا ٠مفً ِغاس اٌرذ٠ّٓ ػٕذ ِذطاخ ٔٙائ١ح(د  72-04- 7040) دٔث١ً دف١اعـ  ّٛ سد١ً دٔذػ ـ ِإعغح اٌفى ش اٌّؼاط ش د ـ دٛاس ىجشاٖ ذذ

 http://www.islammoasser.org/DialoguePage.aspx?id=815ٌٍذساعاخ ٚاٌثذٛز 

10
 ؛ ٔمال ػٓ:44 د ِٕشٛساخ افش٠م١ا اٌششقد صاٌذاس اٌث١ؼاء ( اٌذ٠ٓ ٚاٌّجرّغ ـ دساعح عٛع١ٌٛٛج١ح ٌٍرذ٠ٓ تاٌّغشبد7002)عٕح  دد ػثذ اٌغٕٟـ ِٕذ٠ة

Clifford Geertz: Islam observed ; Religious development in Morocco. P55 

11
 44 ص(، )الدار البيضاء(، 7047) ،4، طدار توبقال للنشر ،الوهابية في المغر  ،، منتصرحمادةا 

12
 741ص  دد ْ.َػثذ اٌٍط١ف اٌٙشِاعٟدـ 

13
 ، المركوز الثقوافي العربوي وهيئوة4، طأبوو ربويمتريم(، ، ، )عز الدين عناية-مساهمة في التؤسيس –علم األديان مM. MESLIN: (7001 ) .، ممسالنا 

 47ص  ،ابو ربي للثقافة والتراث )كلمة(



 

  

           

 

اإليمان إل  الدين والمعتقود اللوذين يشوك الن قلو  الثقافوة الدينيوة، فوال بود مون  ولتحليل كي  يتم  االنتقال من

النرور فوي ارتبواط الودين بوالميتما موا إضوافة ُبعود التواريم، ليصوبح الودين هوو تلو  الصويرورة مون المعتقودات 

موا هوو عليوه  والمفاهيم اءتية عبر التاريم وتفاعلها ما الفكور البشوري وموا األحوداث والمتغي ورات ليصوير إلو 

وت أدليوة، 14داخل الميتما المفواهيم الدينيوة وحصورها فوي الميتموا بوالمغر ، فوإن  هنوا   وأليل فهوم كيو  تم 

دت مسار الراهرة الدينية، فال يمكن أن نهمل اليان  التاريخي وهو  إكراهات تاريخي ة وايتماعي ة هي التي حد 

في تاريم المغر  الديني فال يخلو أي  يزء من تاريخوه حمولة التراكمات عبر الزمن كيفما كانت، فعند نررنا 

الممارسووة الصوووفية هووي الشووكل السووائد للتوودي ن فووي الميتمووا وتراثووه موون ذكوور الزوايووا والصوووفية، لهووذا كانووت 

ور رفوي العديود مون . 15المغربي والعامل التاريخي يشرح ويفسر الواقا الديني للميتما المغربي، وهوو موا يفس 

ة حاكمي ة فضال  عون عامول الوزمن أفراده ألي ة أفك ار إصالحي ة ديني ة، وإن كان سيحدث تغيير فهو يحتاج إل  قو 

ة األفكار البديلة وقربهوا مون العقول والمنطوق،  وإال  ستفشل أي ة محاولة لتغيير األفكار والمعتقدات مهما كانت قو 

في مختل  العالم اإلسوالمي ووصولت ويذكر ديل إيكلمان أنموذج الحركات اإلصالحية اإلسالمية التي رهرت 

إلوو  المغوور  ودام نشوواطها أكثوور موون نصوو  قوورن، وتتشووار  فووي أصووولها مووا أسووس الوودين اإلسووالمي، إال  أن  

إيديولوييتها ما تزال إل  حد  اءن عايزة عن الوصول إل  كاف ة الناس أو نيول تعواطفهم، حيوث ينحصور توؤثير 

وه علو  العكوس مون ذلو ، فوإن  نسوق  المودن المتعل موين،تل  الحركات في أقل ية محدودة من سكان  او ويضوي  بؤن 

معتقدات الزوايا والصلحاء نسوق خصوصوي فوي ميملوه، وينتشور بوين عاموة النواس الوذين ال يضوعونه موضوا 

وا، ألن  عالقوة الودين باألفكوار هوي  16الش  أو التساإل ويسل مون بؤن ه يزء من التنريم االيتمواعي والوديني أيض 

 يقة تحمل منذ نعومة األرافر وتلق ن في المهد من طر  الميتما.عالقة لص

ة مون الووزمن  وه منوذ "الفوتح اإلسوالمي" وعبور مود  إذن، وبوالنرر إلو  تواريم المغور  الوديني اإلسوالمي، فإن 

بات دينية سابقة، فقد  استقرت المفاهيم األساسية لهذا الدين ضمن الميتما، وباعتبار خصوصية المغر  وترس 

منهوا باليانو  الطقوسوي، وهوو موا  بعوي مون هوذه التقاليود ضومن الودين اإلسوالمي، خاصوة موا ارتوبط اختلطت

نالحره ضمن إحياء المواسم، وهذا ما ارتبط ببعي الطرق الصوفية والزوايا من رهور تيارات منحرفة عن 

وا أد  إلو   رهوور بعوي مون المسار األصلي لها، بل وخارية عن الدين اإلسوالمي، فاختلطوت موا التودي ن، مم 

المشتر ، ومما يسود اعتقاده عند العامة أن  هذه المفاهيم نابعة من  المفاهيم داخل الميتما شكلت يوهر الحس  
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ن في  المباد  الدينية اإلسالمية التي تضفي عليها المشروعية، وعل  الرغم من أن  بعي الرموز الدينية متضم 

عتبار المعتقدات الدينية ميرد تعبير رمزي عن التنريم االيتمواعي، منرور الحس  المشتر ، إال  أن ه ال يمكن ا

، وهوذا رايوا، حسو  الباحوث 17لكن ما هذا فإن المنرورين المشتر  والديني متوداخالن ومرتبطوان ببعضوهما

ل العمول "الوديني" إلو  حركوة ايتماعيوة سياسوية  نبيل فياي، إل  ضع  النزعة اإليمانية في التودي ن التوي تحوو 

ل المسوتو  الموذهبي العنصور و، 18ن تإدي بالضرورة إل  التعواليم واألهودا  التوي نواد  بهوا الوديندون أ يشوك 

وه عبوارة عون ضووابط مريعيوة تميوز طريقوة عون أخور ،  ا لسوير األتبواع، إن  وا وإيوديولويي  ا ونرري  ر ديني  المإط 

ي إلو    د ألفرادها الطريوق الموإد  ور فشول العديود مون .19وتحد  الحركوات الدينيوة اإلصوالحي ة فوي  وهوذا موا يفس 

 محاولة منها لتصحيح وتنقية التدي ن من تل  الشوائ  الموروثة في الثقافة الديني ة.

ل اليانبووان أبوورز نقوواط التوودي ن  وبيانوو  العاموول اليموواعي فووي العبووادة، نيوود العاموول الطقوسووي حيووث شووك 

نت الزوايا من أن تسود تاري ر فوي اليماعي، ومن هذين العاملين تمك  ا في الساحة الدينية المغربية التي تسوتم  خي  

ر الزوايوا ضومن الميتموا، فبورزت  بعي أشكالها حت   الوقت الراهن، فقد أسوهمت العوامول السياسوي ة فوي تيوذ 

دور وفعالي ة كل  زاوية في فترتها الزمني وة ضومن الحقول الوديني السياسوي للميتموا المغربوي . فالناصورية موثال  

ا شكلت قوة دين ا الزاوية الدرقاوية فؤمرها يختل  عن الناصرية خصوص  ية وسياسية في القرن الثامن عشر، أم 

 . وحول هذا المبحث يدور المحور التالي.20من حيث بنيتها المذهبية، اإليديولويية

نا نفك ر في  وة ورئويس، موا موا تقتضويه مون حينما نتكل م عن مإسسة، فإن  د وأيهوزة وأطور إداري  مكوان محود 

ا من العالقات بين مختل  األطرا  المشاركة في العمل الوديني، فهنوا  تنرويم رسومي  ويود بنية تمث ل شكال  م 

ووات، وهنووا  نوووع موون تنروويم أمووور العبووادات والووبعي موونهم يووذه  أبعوود موون ذلوو ، إذ يووؤمر أتباعووه بنوووع  للمهم 

 يماني العاطفي الذي عليه أن يشعر به، في إطار نوع من حراسة الدين، بل اإليمان.الشعور اإل

ما يتداخل العامل الفردي ما االيتماعي في التدين، نيد هذا التوداخل بوين اليمواعي والمإسسواتي،  بقدرو

اصر التودي ن  والذي يعر  تداخل السياسي ما االيتماعي ما الفكري والثقافي، فهنا  ارتباط قوي  بين كل  عن
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ل الميتما الديني ال يمكن أن يتر  بدون تنريمه، وتنريموه البود  أن يخضوا لمإسسوة، وهوذه الحتميوة لهوا  فتشك 

 أصالن:

اٌّظادس اٌذ١ٕ٠ح اٌرٟ ذ شتؾ اٌ ذ٠ٓ تإٌظ اَ ٠ٛج ذ ِ ٓ ٠ذ اٚي ست ؾ اٌر ذ٠ّٓ تاٌّإعغ حد  داخٍٟ: فّغ ٚجٛد -

ي ئٌٝ ٔٛع ِٓ االعرالب تاعُ ّٛ ي اٌذ٠ٓ ِٓ دش٠ّح ئٌٝ ل١ٛد  ٌىٓ ٘زا اٌرذ٠ٓ ٠رذ ّٛ اٌذ٠ٓ فٟ ئؽاس ئ٠ذ٠ٌٛٛجٟد ٠ٚرذ

ػٍٝ اٌؼمًد تً اٌمٍة ى٠ًؼاد فال ٠غّخ تذخٛي ئالّ ِا ىسادذٗ اٌجّاػحد ِٚا ٌ ُ ٠ٛاف ك ػ١ٍ ٗ اٌش ١ب ٠ظ ثخ ًِّٕٛػ ا 

اد فاألِش ٠ظثخ أذشافًا ػٓ ِثادئ اٌذ٠ٓ ٔفغٗد  ًِ خ خاّطح ِغ ذأ٠ًٚ ِجّٛػح ِٓ إٌظ ٛص اٌذ١ٕ٠ ح ٌظ اٌٚدشا

ّّ ٓ ٠رالل ٝ  ىطذاب ِذرؼٕٟ ٔظش٠ح ِأعغح اٌرذ٠ٓد ئر ٔجذٛا فٟ ىدٌج ح فة ح ال ت أط تٙ ا ِ ٓ اٌّجرّ غ اٌ ذ٠ٕٟ ِ

 ػٕذُ٘ اٌذّظ اٌّشرشن.

ّْ اٌّإعغ     اخ اٌذ١ٕ٠     ح ٚخ     اسجٟ:  - ذٕثص     ك ػ     ٓ ٚج     ٛد ػ     شٚسج ٚس٘     اْ ٠رّ     صاّلْ ف     ٟ تشؤ٠     ح ى

خالل١اذ   ٗد ِٚ   ا ٠رث   غ رٌ   ه ِ   ٓ ِٛاط   ٍح ٔش   ش اٌ   ذ٠ٓ ت   ١ٓ إٌ   اط ٚاٌؼّ   ً ػٍ   ٝ اٌر   ضاُِٙ تؼم١ذذ   ٗ ٚؽمٛع   ٗ ٚى

دػ    ٛج ٚذؼٍ    ١ُ ٚذى    ٠ٛٓ ٌٍّش٠    ذ٠ٓ ىٚ األذث    اعد ِٚ    ٓ ٔش    ٛء ىلط    اب ِش    ّؼح.
21

ّغ    أٌح ئٔر    اض اٌ    ذػاج ٌى    ً ف 

ٚال ِٕ    اص ِ    ٓ ِأعغ    ح اٌ    ذ٠ٓ تؼ    ثؾ اٌطم    ٛط د ِإعغ    ح ٘    ٛ ىِ    ش درّ    ٟ ٌٕش    ش ِث    ادئ اٌّإعغ    ح

ٚذٛج١ٙٙ   ا
22

ّْ  د ذٕش   أ اٌّإعغ   ح ػ   ٓ ذذ   ٛي ٠   ذٚس د   ٛي سؤ٠   ح اٌّشدٍ   ح اٌثذائ١   ح ىٚ  األد٠   اْ اٌر   ٟ ذج   اٚصخ ى

١ٗ ِ   اوظ ف١ث   ش  ّّ اٌر   ٟ ال ذم   ف ى٘   ذافٙا ػٕ   ذ اٌثؼ   ذ إٌفؼ   ٟ ٚاٌؼٍّ   ٟد ذٕش   أ اٌّإعغ   ح ٚذّٕ   ٛ تؼالل   ح تّ   ا ٠غ   

ع   ١شٚسج عاٌؼمٍٕ   حع؛ ىٞ إٌش   اؽ اٌ   ذ٠ٕٟ اٌّرّصّ   ً ف   ٟ اٌظ   ١اغح إٌّٙج١   ح ٚإٌغ   م١ح ٌرؼ   ا١ٌُ اٌؼم١   ذج ىٚ اٌرما١ٌ   ذ 

فاع ػٕٙ    اد تاإلػ    افح ئٌ    ٝ ذٕظ    ١ُ اٌطم    ٛط اٌذ١ٕ٠    ح اٌّمّذع    حد ٚذثغ    ١طٙا ٚػ    ثؾ ٚع    ائً دجاجٙ    ا ٚاٌ    ذ

ٚػ   ّاْ دٚس٠ّرٙ   ا ٚدٚاَ ِّاسع   رٙا
23

د ٚ٘   زا ِ   ا ىّدٜ ت   اٌثؼغ ئٌ   ٝ ذش   ث١ٗ ٘   زا إٌظ   اَ اٌ   ذ٠ٕٟ ف   ٟ اإلع   الَ 

تإٌظ   اَ اٌىٕغ   ٟ ٌٍّغ   ١ذ١ّح
24

دغ   ة ذؼث١   ش اٌثاد   س ٔث١   ً ف١ّ   اعد  عشخظ   ٕح اٌ   ذ٠ٓعدد ىٚ ت   اٌمٛي تّفٙ   َٛ 

ؼ   ً ىش   ثٗ تش   خض د   اوُد ٚ تاٌر   اٌٟ ت   اخ ِطٍٛت   اً ِ   ٓ اٌشػ١   ح ىْ ذى   ْٛ ف   ٟ خذِر   ٗد ف   ثؼغ تّؼٕ   ٝ ىّٔ   ٗ جب

اٌّر   ذ١ّٕ٠ٓ ٠م   ّذِْٛ اٌ   ذ٠ٓ ٌٍٕ   اط ػٍ   ٝ ىع   اط ىٔ   ٗ داٌ   ح ٌٙ   ا شخظ   ١ح ِؼ٠ٕٛ   ح ِٚاد٠   ح ٠ج   ة اٌؼّ   ً ػٍ   ٝ 

خذِرٙا
25

. 

                                                           
21

 704 ص دد ْ.َػثذ اٌٍط١ف داٌٙشِاعٟـ 

22
 707 صٔفغٗد ا 

23
 704ص ٔفغٗد ـ 

24
 20ا27ص  ص، 4117 ،بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، انرر كتا  العلمانية من منرور مختل  للباحث عزيز العرمةا 

25
ل الودين إلو  أيوديولوييا يقفول مسوار التودي ن عنود محطوات نهائيوة(، 72-04- 7040) ،نبيول، فيواياو  رحيول دنودش ا مإسسوة الفكور ، ا حووار أيوراه تحوو 

 http://www.islammoasser.org/DialoguePage.aspx?id=815المعاصر للدراسات والبحوث 



 

   

           

 

ل بنيوووة مووون ثالثوووة مسوووتويات هوووي: الخطوووا   إن  العالقوووة بوووين الرسوووالة الدينيوووة والحوووس  العملوووي تتشوووك 

يه أركوووون الحوووس  الوووديني المعيووواري، والحووو س العملوووي  أي الرأسووومال الثقوووافي للميتموووا المتلقوووي، ثوووم موووا يسوووم 

وووة البنووواء االيتمووواعي  العملوووي اإلسوووالمي، وهوووو حصووويلة التفاعووول بوووين المسوووتويين السوووابقين، ومووون ثوووم عملي 

ن بفعوول عمليووة التمثوول واالنصووهار وينطبووق عليووه مووا ذكووره  للعقائوود والشووريعة. هووذا المسووتو  الوسوويط يتكووو 

. وهوووذه 26كس فيبووور مووون نزعوووة ريوووال الووودين لمالئموووة رإيوووتهم موووا مصوووالح مسوووتهلكي الخطوووا  الووودينيموووا

ووة، فرضووت علوو  ريووال الوودين اتخوواذ مواقوو  إزاء المشووكالت الملموسووة التووي ال يييوو  عنهووا  المهووام  العملي 

ووة. ينشووؤ عوون ذلوو  مووة للحيوواة اليومي  أن  هووذه  الوووحي، وموون ثووم إعطوواء الوصووايا النبويووة صووفة القواعوود المنر 

ووووة التووووي تفرضووووها  تهووووا موووون المشووووكالت التووووي تطرحهووووا األعوووورا  والضوووورورات العملي  التعوووواليم تسووووتقي ماد 

وووة إلووو  تقنوووين السووولو  العملوووي للنووواس، ومووون ثوووم دعوووم  وووه كل موووا اتيهوووت المإسسوووة الديني  الحيووواة الدنيويوووة، وأن 

ت فوووي عقيووودتها ونشووواطها إلووو  التنوووازل عووون اتياهووواتهم  ، 27ورإاهوووم التقليديوووةسووولطتها ومواردهوووا اضوووطر 

صوووحيح أن  مصووودر الووونص الوووديني إلهوووي بسوووب  األسوووس المعرفيوووة واإلنسوووانية لتلووو  الفئوووة مووون الميتموووا. 

نوووا أموووام أزموووة الفهوووم الوووديني سوووواء مووون قبووول  ولكووون  متلق يوووه بشوووري)من الال هووووت إلووو  الناسووووت(، لوووذل  فإن 

وووة واقتصوووار النرووورة علووو  يانووو  األفوووراد أو اليماعوووات، والتوووي تنبوووا مووون عووودم األخوووذ بكووول  التعووواليم ا لديني 

معووي ن موون الوونص  الووديني
ل الوودين إلوو  إيووديولوييا،28  الووذي يسووود علوو  التوودي ن الحووديث، إذ موون ، وهنووا يتحووو 

ووووة، حينمووووا  النووووادر أن  نيوووود موووون يفصوووول بووووين التوووودي ن واإليووووديولوييا، وتتيل وووو  خطووووورة اإليووووديولوييا خاص 

تغليوو  االعتقوواد علوو  اإليمووان، وهووذا مووا تنووتج عنووه أزمووة الي تصووبح أهووم  موون التوودي ن بوول تسووود عليووه، وبالتوو

ة الووودين، التوووي هوووي األيوووديولوييا، ولكن هوووا تفتقووود إلووو   المإسسوووة الدينيوووة، فوووإن  هوووذه الحركوووات تمتلووو  مووواد 

سوووة ي فوووي النهايوووة إلووو  تقوووديس األدوات علووو  حسوووا  الغايوووات المقد  وووا يوووإد  روحوووه التوووي هوووي اإليموووان، مم 
29 .

 .سار الروحي والفكري والنفسي للدين في مقابل إنتاج التعص  وبالتالي يتوق   الم

وة،  وة والحوس  العملوي نووعين مون العالقوات االيتماعيوة فوي المإسسوة الديني  تنتج العالقة بين الرسوالة الديني 

اٌّغرٜٛ اٌؼّٛدٞد ٚ٘ٛ ِٓ اٌش١ب ىٚ اٌضػ١ُ ىٚ اٌفم١ٗ ٔذٛ األذثاعد ٚاٌّغرٜٛ األفمٟ ف١ّا وهي عل  مستويين: 

ساتي اإلسوالمي القوائم فوي المغور ، فالبود   ٠خّض ػاللاخ األذثاع ىٚ اٌّإ١ِٕٓ ف١ّا ت١ُٕٙ. ولمعرفة النرام المإس 

سات الديني ة بالمغر .  من إلقاء نررة تاريخي ة في يذور المإس 
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 ةذ ث انمؤ:س ت ان اىر  ب نمغيبة -1

 وظيو   ثا ر ة -أ

ر لنا مختل  المراهر الديني ة  وة هذه النررة ستفس  سوة الديني  ل الذي عرفته المإس  الحالي ة في المغر  والتحو 

وا موا كانوت توتم  فوي المسوايد  وة التوي غالب  ا، وبالنسبة لتنرويم األموور الديني  في حركي تها ونمطها وعملها، فتاريخي  

ة التي ال تنتمي ألي  يهة بشري ة، فقد كان ذل  يتم  بشك ، بسب  باعتبارها بيوت  ، وهي األماكن العام  ل عفوي 

ل السلطة في الودين، وإن  األمور هوو نتواج مون العقيودة الدينيوة اإلسوالمي ة  فالودين اإلسوالمي حوث  علو   عدم تدخ 

ا والحفار عل  عقيدته وإن  هذا بمثابوة اليهواد فوي سوبيل   ، 30التفق ه والتعل م أليل تمثيل اإلسالم تمثيال  صحيح 

عد الوفاة، وإن  مكانة العالم هي بمثابة النبي، فضال  عن التقدير العريم الذي الذي ال ينقطا أيره وال يفن  ولو ب

ا  ا يعل بعي األشخاص يفنون حياتهم في طل  العلم الديني وتعليمه. أم  كان يناله العالم الفقيه في ميتمعه، مم 

ا من ا لزكاة أو من مساعدات مختلفة عن تمويل عملي ة التعل م والتعليم، فقد كان الحصول عل  الموارد المالية إم 

ا أراي  فالحي ة تنتج غالال ، فيتم  االسوتفادة مون  أو من األوقا  التي يتركها أصحا  بعي األمال ، وهي غالب 

 أرباحها لصالح تل  المإسسات وألطرها.

سووات فووي دعووم عواموول التيووانس الووديني والثقووافي واإليووديولويي فووي  ووة الوريفيووة للمإس  ونشووير إلوو  األهمي 

سووات هووي الحسووبة  نووت منهووا، وهووذه المإس  ووة التووي تكو  ووا والميتمعووات اإلقليمي  ووة عموم  صووفو  اليماعووة الديني 

ووة األموور 31والموودارس والمسووايد والزوايووا واألوقووا  وودة لمهم    فالحسووبة هووي الوريفووة االيتماعيووة الدينيووة الميس 

سات التعليمي ة اإلسالمي ة32بالمعرو  والنهي عن المنكر ا المإس  م الكتاتي  أليل حفر القرآن  ، أم  فهي التي تض 

ل فضواء  وام أو أهول الخيور، والمسوايد التوي كانوت أو  وتعلم  مباد  الكتابوة واللغوة، والمودارس التوي ينشوئها الحك 

ا الزوايا، والرتباطها براهرة الوالية ضومن طورق ويماعوات صووفي ة، فقود  للتنشئة الديني ة وتلقين المعار ، أم 

ت ورائ  عد   ط بين اليماعات المحلي ة والسولطة المركزيوة أد  ة  كالتسامي الروحي والتكافل االيتماعي والتوس 

وة السوابقة علو   سوات موا المعتقودات واألعورا  المحلي  وحل  النزاعات. وعالوة عل  ذل  فقد عملت هوذه المإس 

 . 33مي الكبيرمييء اإلسالم إل  دمج الميتمعات المحلي ة ضمن الثقافة الشاملة والميتما اإلسال
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، مثل ة وأوقا  الزوايا، فقد تمث ل في أعمال البر  ا عن دور األوقا  العام  إيوواء طلبوة المودارس والقيوام  أم 

سوات االستشوفائية عل  المحتايين، وإنشواء المإس 
. إن  هوذه هوذه النرورة إلو  المإسسوات الدينيوة ونموط عملهوا 34

ووح عالقووة الشوورع بووالعر  فووي اإلطووار األوسووا لل عالقووة بووين النسووق الثقووافي واألنسوواق االيتماعيووة الثقافيووة توض 

لليماعووات التووي رل ووت فووي وضووا هامشووي  إزاء سوولطان كوول  موون الدولووة والشووريعة
  وهووذه الوضووعي ة منحووت 35

موة بوه، والوذي يعلهوا  نها أن تكون قل  الميتما الديني والمتحك  ا مك  ا، مم  ا ومعنوي   المإسسة الدينية استقالال  مالي  

م أن ها كانت بعيدة عن تؤثير عامل السياسة الذي سيفري نفسه عل  عملهوا الحق وا، إذ سوت كذل  ل مون موتحك  تحو 

سوات ذات  لها إلو  مإس  م بوه مون طور  األينودة السياسوي ة الوذي سويحو  بزمام األموور داخول الميتموا إلو  موتحك 

 وريفة حكومي ة.

 ظهوث ظ هيو انز اا  انسر :ر ة -ب

وه ال يمكون الفصول فوي تواريم المغور  إن للمغر  خصوصية  ت بالنمط الصوفي، حت  إن  في التدي ن تميز 

بين الدين والتصو   بكثرة الزوايا والطرقي ة، ولهذه الراهرة أسبا  عديدة منها ما ارتبط بالعاطفة نحو آل بيت 

ة ما تؤ سيس الدولة اإلدريسي ة، الرسول محمد، صل    عليه وسلم، وانتقل هذا الح   إل  آل بيته الكرام خاص 

ا رفوا نيوم الشورفاء، فبودأ حضوورهم االيتمواعي ونفووذهم الرموزي ينموو بودعم حركوة التصوو   منوذ العهود  مم 

ا عن حايات بيئي ة وايتماعية، 36المريني ، وهنا  من ير  السب  في أن  نشؤة الزوايا في حد  ذاتها كانت تعبير 

وة فوي يهوات ال تحرو  عوادة ولم تكن الررو  السياسية العامة لتتيح بود يال  عنهوا وال تغنوي عون قيامهوا، خاص 

ووة والسياسووي ة37باهتمووام السوولطة فووي هووذا الميووال تهووا التنريمي  ووا يعوول قو  أفضوول فووي ذلوو  الميووال البعيوود عوون  ، مم 

السلطة الحاكمة، في األطرا  التي كان يصع  مراقبتها أو احتواإها بالذات، هذا من يهة، ومن يهة أخور  

م عالقتهوا ويحميهوا، وبالتوالي احتول الصووفي ة، حاية ا لناس والميتما الذي تويد فيه تلو  الزوايوا إلو  مون يونر 

ووة السياسووي ة، فبعضووها نشووط فووي ميوودان التوعيووة الدينيووة  المرابطووون وأهوول الزوايووا، وضووعي ة فووي السوواحة الديني 

وة بقواعود السولو  الوديني، كموا أسوهموا والثقافية، في ترسيم اإلسالم ونشر قيم الزهد األخالقية، وتعري  العا م 

ا  في تيسير حياة الناس، وقاموا بؤدوار التحكيم في النزاعات عل  المستو  االيتماعي والسياسوي، ولعبووا دور 
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 24ص  دِطثؼح إٌٙؼح)اٌذاس اٌث١ؼاء( د (4ٌذّا٠ح )ؽ( اٌر١اساخ اٌغ١اع١ح ٚاٌفىش٠ح تاٌّغشب خالي لش١ٔٓ ٚٔظف لثً ا4182) ددشواخد اتشا١ُ٘ـ 



 

   

           

 

ا من هذا، إذ ير  العديد وهنا  من ي .38والشفاعات في حماية األسواق والطرق، وعر  لهم التوسط ذه  بعيد 

 39.نشؤة راهرة الزوايا لها عالقة باليذور الوثنية القديمة في المغر من األنثروبولوييين أن  

سة الزوايا والرباطات في كل  مراحول تواريم المغور ، وإن اعتبور هوذا  وقد أسهم الصوفي ة والعلماء بمإس 

م، فقد تغلغلت الزوايا في يول  أنحواء المغور ، واسوتطاعت أن ا لواقا المغر  المتؤز  لو ، تحق وق ذ الولي انعكاس 

ألن ها عرفت كي  تندمج وتتكي   ما أوضاع المناطق التي نبتت فيها، وما معطيات هذه المناطق، ألن ها كانت 

رتها،  ة وسوخ  قريبة من مشكالت الناس ومتاعبهم ومسايرة لذهني تهم. وحل ت محل  المخزن وسيطرت عل  العام 

فتها لخدمة مصالحها ومحاربة أعدائها.  فور 

ة عل  يميا المستويات، ففي المرحلة الحديثة، خوالل وهنا  فترات تاري نت فيها الزوايا قو  دة كو  خية محد 

ة سياسوي ة اسوتطاعت أن تعواري المحواوالت السياسوي ة للحكوموات 44و 42القرنين  لت الزوايوا قوو  شك 
، وفوي 40

وة، ويعوود السوب  إلو  قووة تلو  : عواملين رل  الحكم العلوي تكاثرت فروع الزوايا كما نشؤت زوايا يديودة وقوي 

وة  الزوايا الموروثة بحكم الصيرورة التاريخية، ما اعتبار الدور االيتماعي والسياسي الذي قامت به، والررفي 

التاريخي ة، فالزاوية هي التي كانت وراء صعود األشرا  السوعدي ين إلو  السولطة كموا كانوت وراء انهيارهوا
41 .

تها، فالزوايا بحكم هذه العوامول لوم تكون وعليه، فإن صعود الدولة العلوية تزامن ما  ويود الزوايا في كامل قو 

ا.  متقوقعة في صوامعها بالقبا  والزوايا والمسايد، بل برزت برياالتها ريال دين وسياسة وحت   حر  أيض 

ووة  ووة، يمعووت تحووت مرل تهووا الزوايووا مووا بووين السوولطة الديني  هووذه الوضووعية السياسووية وااليتماعيووة والديني 

 اسي ة .والسي

ا وممارسة، فمن الولي   الصوفي الصالح النقي  التقي  المتفاني في  ويؤتي السإال كي  تغيرت الوالية مفهوم 

، والوذي بورز ال كموا  عبادة  ، إلو  الوولي  الوذي أنتيتوه األحوداث السياسوية والتاريخيوة. فهوذا الوولي  والصووفي 
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ا، بل برز  ا تاريخي اسعت الكتابة الفقهية إل  تقديمه نرري  وا  42إنسان  ا بحكم ارتباطه بالسولطة الحاكموة، إم  وسياسي 

وا بصووفية السوالطين الوذين كوانوا،  كموال  ومانح المشوروعية الدينيوة للسولطة المركزيوة الحاكموة، وهوم موا سوم 

وات ترحيول لطاعوة  وة ومحط  حس  تعبير أحمد توفيق، عبارة عن محطات لتوزيا نفوذ السلطان في اتياه العام 

موة 43عامة في اتيواه السولطان، ولهوم مقابول ذلو  نصويبهم مون األربواحال . تورد فئوات العلمواء والصووفية فوي مقد 

وا كمعواري وزعويم لميموعوة مون القبائول التوي تمنحوه ، 44نصووص البيعوات، وتشومل العلمواء والمورابطين وإم 

 .45الطاعة والوالء، من قبيل الزاوية الدالئية

ووا خووالل المرحلووة المعاصوورة موون التوواريم، ومووا مرحلووة االسووتعمار األينبووي للمغوور  وترايووا السوولطة  أم 

ونهم مون اسوتقطا  مئوات األلوو  مون  وا مك  السياسية عن الدفاع عنه  فاألوليواء هوم مون حملووا رايوة اليهواد، مم 

المتعاطفين، وما لبثت أن برزت الحركوة الطرقيوة كقووة شوعبي ة اكتسوحت المودن والسوهول واليبوال واسوتقطبت 

أوا فيها مراكز القيادة الروحي ة وحت   السياسي ة، أو انصرفوا إل  اليان  التنريري من المثقفين الذين تبو العديد

 46.من التصو   في اإلطار الذي يساير هذه الحركة أو تل 

ا، بسب  عوامول سياسوية وأخور  دينيوة  فالسولطة الحاكميوة  لكن ما لبثت الزوايا فيما بعد أن عرفت تقهقر 

ن وا عون العامول اءخور، وهوو دينوي فبسوب  موا تمك  ت من استقطا  زعماء العديد من الزوايوا، فؤنطفوؤ بريقهوا. أم 

عرفته المرحلة من رهور تيارات دينية متنوعة، منها ما أطلق عل  نفسه تي ارات إصوالحية، سوواء مون داخول 

السوولفي )سونتطرق إليووه فووي  التصوو  أو خاريووه، ومنهوا مووا كانووت معاديوة ومحاربووة للتصووو  ، أبرزهوا التيووار

 عناصر الحقة( والذي تبن ته عناصر من الحركة الوطنية.

 انعرس  انت ثا ر   انتح نفرّ  بره انسهطتره انسر :ر   ان اىر  ف  انمغيبة  -2

ر بقودرتها علو  التوؤثير، كوان  بقدر ما كانت مكانة العلماء بمإسساتهم الدينية داخل منرومة الميتما تتيوذ 

وا غي و  مإسسوة حرص السل طة السياسية عل  الهيمنة عل  شإون تلو  المإسسوات حتو  العصور الحاضور، مم 

الفقهاء المتمث لة في يامعة القروي ين ومإسسة الزوايا بشكل كبير عن فضواء التغييور االيتمواعي، بعود أن كانتوا 
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ة في فضاء الميتما الديني والسياسي، قبل المرحلوة االسوتعمارية وأث ناءهوا، اللهوم الوبعي منهوا، حاضرتين بقو 

ا عل  هذه الهيمنة واالحتواء. ا أعلن عن بداية الحركات اإلسالمية التي رهرت احتياي   مم 

وأليل فهم العالقة بين المإسسة الحاكمة والمإسسات الدينية المتمثلوة فوي الزوايوا ذات القواعود العريضوة 

ة ما تطو   من األتباع  نووا مون إنشواء شوبكات تشومل معروم يهوات فالمنتمون إل  هذه المإسسة، خاص  رها، تمك 

ثول السولطة عليوه أن  وا كوان البود أن مم  المغر ، وتضم  مختلو  شورائح الميتموا كموا تعمول علو  توؤطيرهم، مم 

ووأ النوواس لتؤييوود الحوواكم أو  ات ايتماعيووة بإمكانهووا أن تعب  يوودخل فووي اعتبوواره أثنوواء ممارسووة السوولطة حضووور قووو 

ة47للوقو  في ويهه رت الزاوية بالميتما ابتوداء  مون سوقوط الدولوة المرينيوة، فكانوت هوي مون  ، خاص  ا تيذ  لم 

حواول األشورا  السوعدي ون ، ساعدت السوعديين علو  إقصواء منافسوين والوصوول للسولطة، لكون عنودما توم  ذلو 

ر نفوذ هإالء ليس في البالد  ا إل  تيذ  كلها فحس ، التخل ص من وصاية الشيوخ، لكن هم لم يستطيعوا ذل ، نرر 

هوونهم كموا شواإوا وة ويوي  وة العام  وإن ما ألن هم كانوا يتحك مون فوي ذهني 
، وهوذا يبوي ن أن  الصوراع علو  الميوال 48

 السلطوي ينارره صراع عل  الميال الرمزي االعتقادي.

لنلقووي إذن نروورة علوو  مراحوول الهيمنووة واالحتووواء موون طوور  السوولطة للمإسسووات الدينيووة سووواء بنمطهووا 

 ي أونمطها الحداثي.التقليد

كما العالم اإلسالمي، فالمغر  الذي ينضوي ضمن التيوار نفسوه موا الحفوار فما امتداد الدولة اإلسالمية، 

تبوأ العلماء منذ رهور التمايز بينهم وبين األمراء مكانوة مركزيوة فوي حيواة الميتموا المسولم عل  خصوصيته، 

سة بؤوسا معاني  لوا هيئة أو مإس  نوا سلطة لها شرعي ة حقيقي ة، وه49الكلمة... وبذل  شك  ة ، وكو  ذا ما منحهم قو 

عل  مستو  المإسسة الحاكمة لدرية حملت سالطين الدولة المغربية، وعلو  مود  تاريخهوا الطويول علو  أن 

د إليهم، ّْ ِششٚػ١ّح اٌذىُ ٌٓ ذىْٛ ئالّ تّ ٛافمرُٙد تتود  ن تغي ور مفواهيم السولطة والحكوم كوان البود  مولكون موا  أل

سة الدينية وانتباه السلطة الحاكمة إلو  خطرهوا، توم  سول   ة المإس  شرعنة هذه المفاهيم، وما زيادة مركزية وقو 

ا بمفهووم أميور الموإمنين  وك  تل  السلطة الدينية من تل  المإسسات ومنحها عبور مراحول للحواكم الوذي رول  متمس 

ليناس  خلفاء الدولة األموي ة والعب اسي ة ومون تالهوم رغم رهوره في العهود األول  في اإلسالم، فقد تم  تطويره 

الحق ا، كما رهر لق  أمير المسلمين عند أمراء الدولة المرابطيوة فوي المغور ، وإن كوان يحمول داللوة أق ول مون 

ل، قبل أن يتم  إبداله بلق  أمير المإمنين ذي الداللة الديني ة والتاريخي وة، ابد ٚفؼ الً ػ ٓ ِغ أٌح األٌم  اللق  األو 
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وة، وموا يورتبط  ٕ٘ان خطّح ػ١ٍّّح اترذىخ باحتواء المسايد، باعتبارها الميال األبرز الوذي يضوم  المإسسوة الديني 

وة موا  تها تابعوة لسولطتها خاص  بها من نرام ديني  ما احتضان العلماء والفقهاء والصوفية، ويعل المإسسة برم 

وو لووت إلوو  المكانووة التووي كانووت تحتل هووا الطبقووة الدينيووة بووين العام  ا مووا تحو  ة، فبوورزت البيوتووات العلميووة التووي كثيوور 

أرسووتقراطية دينيووة توووارث أبناإهووا مناصوو  القضوواء والتوودريس بالتحووال  مووا السوولطة السياسووية، كمووا رهوورت 

نووت سوولطة الدولووة موون ربووط قسووم ال  ووت مؤسسووة منصوو  قاضووي اليماعووة، وبووذل  تمك  الموودارس السوولطاني ة، وتم 

 50مصالحها ووضعه في صف ها مقابل ما يناله من التقدير الرسمي والمكافآت المادية.يستهان به من العلماء ب

وة، إذ كوان  سة الزاوية والمإسسوة الحاكمي  ا في عهد الدولة العلوية، فقد تخلخلت موازين القو  بين مإس  أم 

دة نوذ أول سولطان خضوعت لصويرورة طويلوة األمود امتودت م أليل ترسيم حكم العلويي ن البد  من عملي ات متعود 

علوي إل  حدود النص  األول من القرن العشرين، لدرية يمكون أن نقوول معهوا إن تواريم الزوايوا هوو تواريم 

وة، ولوم يكون 51إضعافها بؤشكال مختلفة ، فوتم  البودء بالقضواء علو  الزوايوا ثوم  ترويضوها لتصوبح مإسسوة حكومي 

م بحور  علو  44فقد قام السلطان رشيد في القورن ترويضها باألمر السهل، إذ كان البد  من شن  حر  عليها، 

الزوايا، والتي كانت تشك ل استقالال  في ميالها عن الحكم، فقام بالقضاء عل  الزاوية الدالئيوة وإحضوار بعوي 

او وبعود قضوائه علو  زاويوة الودالء 52اليوسي مشيوخها إل  مركز السلطة ليكونوا تحت األنرار ا من قبيل الشي

، وقود سولكت السولطة طرق وا أخور  إلضوعا  53عل  نفوذ يميا الشويوخ فوي الميوال القبلوي تشو   إل  القضاء

الزوايا، من قبيل استغالل الصراع الذي يقوم بين الزوايا في تثبيوت نفووذهم الميوالي، فتكوون قابلوة لالسوتغالل 

ا ما تكون لصالحه، وعند رهور تيوارات فكريوة مناوئوة  لفكور الصووفية ال السياسي من طر  الحاكم الذي غالب 

ينترر الحاكم وصول ذل  الفكر إل  الناس بشكل تلقائي، بل يعمل عل  استقطابه والرفا بشويوخ أليول نشوره، 

 فعند رهور التيار السلفي في المشرق، تم تبنيه ألن ه المحار  الفكري القوي لتي ار الصوفية.

ول هوذا األخيور إلو  نهوج سياسوة وبعد تخطي هذه المرحلة المتوت رة في العالقة بين الزوايا وا لحواكم، توص 

ا لوالئها المطلوق، فقود قوام بودمج الزوايوا ضومن سياسوته قصود اسوتعمالها أدوات  أكثر دهاء  وحنكة، وذل  ضمان 

لترتيو  سويطرته وتبريرهوا، ويمكون تحديود يووهر آليووات اإلضوعا  فوي الودفا التودرييي للزوايوا نحوو الميووال 

إنها ورائ  مخزنيوة تسومح للسولطان بضومان سويطرته ، 54ذها الديني السياسيالديني االقتصادي، وتقليص نفو
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ا  وتطويرها، كما تضمن للزاوية توسيا ممتلكاتها االقتصادية واالنشغال بها، األمر الذي ييعل المقدس محكوم 

ووا بالعاموول السياسووي هووائر بتقووديم الهبووات العقاريووة، كمووا قووام بإصوودار الر، فقووام 55بالعاموول االقتصووادي ومويه 

ا من طر  المخزن للزاوية  فالرهير السلطاني ليس له هود  حمايوة الزاويوة  السلطانية بوصفها اعتراف ا رسمي 

ن  من أعدائها  أي من الزوايا والقبائل المناوئة لها، ولكن ه يهد  إل  إدمايها ضمن النسق المخزنوي لكوي يوتمك 

وة، وربوط مصولحة الزاويوة . وفوي خطووة منوه إلرضواء 56بمصولحة المخوزن السلطان من إرساء قواعوده الخاص 

يه "تفويي" يزء من سلطته للزاوية قصود إدارة المنطقوة  نزعة السلطة عند الزاوية قام بعمل ما يمكن أن نسم 

كخطوة حاسمة لما يمكن اعتباره نهاية مرحلة بالنسوبة للزاويوة وبدايوة أخور ، ويرهور ، 57الواقعة تحت نفوذها

ا للزوايوا، وهوذه سوابقة مون  ة الحاكمية منذل  في ما قامت به المإسس تعيين ريوال مون طور  المخوزن شويوخ 

فين لد  الدولة.58نوعها ل الشيوخ إل  مور   ، إذ تحو 

دت فوي نهايوة القورن التاسوا عشور، حيوث  وة والزوايوا تحود  وقد كانت نتائج هذه العالقة بين السلطة الحاكمي 

تهوا ضومان وت تم ت عملي ة المخزنة الكاملة لبعي الزوايا، حويلها مون زوايوا معارضوة إلو  زاويوة مخزنيوة مهم 

ووة الصولحاء المنوواوئين  تهووا األخالقيوة، وضومان حيادي  االسوتمرار التعواقبي للسوواللة الحاكموة، وذلو  موون خوالل قو 

من يهة، ومن يهة أخر  دفعت بزوايوا أخور  نحوو اإلسوالم اليهوادي المنواهي بشوكل مباشور  للسلطان، هذا

 الودين تعودوما تطوور الدولوة المدنيوة التوي ، 59يث يميا أشكال حضوره في الميتما المغربيلالستعمار من ح

فقود توم  ربوط هوذه المإسسوة الدينيوة  الوبالد، فوي العوام الشوؤن علو  يودها بسوطت خاللوه مون الذي الخاص ميالها

عفوي بالمحسنين واليماعوات بالدولة مباشرة، سواء في األطر اإلدارية أو الدينية أو المالية، وإنهاء ارتباطها ال

، ويعوول 60اإلسووالمية ونرووام األوقووا  بالوصوويذة إلوو  الدولووة، موون خووالل وزارة األوقووا  والشووإون اإلسووالمية

فين لد  الدولة.  العلماء مور 

                                                           
55

 17 ص داٌضاٟ٘د ٔٛس اٌذ٠ٓد ْ.َـ 

56
 Paul pascon: le haiuz de Marrakech p273ٔمال ػٓ:  .ـ 17ص  داٌضاٟ٘د ٔٛس اٌذ٠ٓد ْ.َـ 

57
 14 ص دٔٛس اٌذ٠ٓد ْ.َ دٌضاٟ٘ـ ا

58
  Les Berbers et le Makhzen , p 106: MONTAGNERobert-440: نقال عن، 17بركة السلطان ص  ،الديننورالزاهي، ا 

59
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 أ:س انىظ و ان اى  انمغيب ة -1

في المإسسة الدينية وتطوراتها المختلفة وعالقاتهوا بوالميتما والسولطة فوي المغور   فقود  إذن بعدما بحثنا

ا، ولنبدأ بؤسس وثوابت النرام الديني الرسمي في المغور ،  حت لدينا حيثيات الراهرة لنفهم امتدادها حالي  توض 

إمووارة المووإمنين ين، وهووي والووذي يووربط إيديولوييووة السياسووة بإيديولوييووة الوودين، تووديين السياسووة وتسووييس الوود

النروام السياسوي المغربوي يحووز السوال   ف والعقيدة األشعرية والمذه  المالكي والتصو   علو  طريقوة الينيود

وات الشورعنة  عل  منرومة إيديولويية تمزج بين التقليد والحداثوة، وتيعول مون الرمووز الدينيوة إحود  أبورز آلي 

لموإمنين" تختوزل الوديني والسياسووي، إذ يعتبور الملو  هوو الممثوول ، فمشوروعية "أميوور ا61لود  المإسسوة الملكيوة

فهوو الشوخص ، 62الشرعي والوحيود للشورعية الدينيوة، وهوو القوائم علو  حفور ديون اليماعوة اإلسوالمية ودنياهوا

الوحيوود التووي ييمووا بووين السوولطة الدينيووة والسياسووية فووي المغوور ، وهووو رئوويس الميلووس العلمووي األعلوو  ويعووين 

س لنفسه شرعية األوقا  تابا له وليس إل  رئيس الحكومة،  أعضاءه، فوزير وأي  تنريم سياسي يريد أن يإس 

ا عن اإليماع حول أمير المإمنين  تنهل من ذات المعين الديني، فهو مقصي  من المشهد السياسي ويعتبر خاري 

ووة ربوواط مقوودس أال وهووو البيعووة الووذي يربطووه باألم 
ا، فالد63 ولووة العلويووة عنوود قيامهووا ، وهووذا األموور لوويس مسووتحدث 

، لهوذا فمسوؤلة اليموا بوين الوديني والسياسوي لوم تكون (اعتمدت عل  عنصر الشر  )أي االنتمواء إلو  آل البيوت

ا، وهوو مسوتورد حتو  بحكوم األصوول، كموا أن   يديدة، فعند البحث عن مسؤلة األلقا  الدينيوة نيوده أصوال  قوديم 

العلوية، فكل دولة كانت تحكم المغر  بعد إسالمه كان البود  مون  مسؤلة البيعة هي موروثة من قبل حت  الدولة

وا، ولكون العصوبي ة 64ويود إيديولويية دينيوة لنياحهوا، وإن كوان موا قالوه ابون خلودون عون العصوبية القبليوة  مهم  

 ضعفت ما وصول األشرا  السعديين إل  الحكم.

لوة المتمركوزتين حوول السولطان الوذي يت خوذ ضمن البنية السياسية تصطدم الزوايا بطبيعة الحكم والدوإذن 

 يرهوور إذ ،، وهووذا يضووا التوودي ن الرسوومي فووي مووؤزق65صوويغة "المإسسووة" المحتكوورة للميووال السياسووي والووديني

 المغور  فوي الرسومية الدينيوة المإسسوة وضعية فحقيقة والسياسية  الدينية المإسستين بين العالقة في االختالل
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 الحسون والباحوث بشوؤنها، المتخوذة السياسوية والقورارات الدينيوة القورارات صوياغة فوي التخوبط خوالل مون تبرز

 بيوان خوالل مون األزموة هوذه يلخوص اإلصوالح، مون وموقعها المغر  في الدينية المإسسة دراسته في مصباح

 الوضوعية عن تعبير أفضل أن ه ير  إذ المحاذيرية، بصيغته الدستورية التعديالت حول األعل  العلمي الميلس

لهما محبسين  رهينة فهي المغر ، في الدينية للمإسسة الهشة م التوي الرسومية السياسوية المإسسوة أو   فوي توتحك 

 الممنووح السوق  ضومن أدائهوا علو  تعودت التي األدوار محبس وثانيهما طموحاتها  سق  رسم وفي تشكيلتها

ا، شكال   لها  المرتبطوة األخيورة التاريخيوة اتهامسوار عبور المغور  فوي الدينيوة المإسسوة أصوبحت فقود ومضومون 

 أو القائمووة الوضووعيات علوو  بالتؤشووير وريفتهووا توورتبط محافرووة طبيعووة ذات المغوور  فووي الحديثووة الدولووة بنشووؤة

ا تشووك ل فهووي إليهووا. االنتقووال المووراد الوضووعيات  الدولووة، تسووتخدمه الووذي المحووافر" "االحتيوواطي موون مهمووا يووزء 

 .66مصالحها يهدد "مغامر" مسع  أي وكبح اإلصالحات تدبير في الحرية اللحرات في به وتستعين

نووا، وبحسوو  تعبيوور الباحووث منتصوور حمووادة، ووا علوو  المسووتو  العووام، فإن  يمكننووا الحووديث علوو  اإلسووالم  أم 

فاإلسوالم الرسومي تمثلوه الدولوة مون خوالل الفقهواء والعلمواء   67الرسمي، واإلسالم الحركوي، واإلسوالم الشوعبي

ألوقا  والشإون اإلسالمية، واإلسالم الحركي يمث له كل  من الحركات واليماعات اإلسالمية. التابعين لوزارة ا

وة فوي سولوكاتها الدينيوة المبنيوة علو  العالقوة بوين العبود وربوه بشوكلها النمطوي  ا اإلسالم الشعبي، فتمثلوه العام  أم 

المرتبطوة بالتصوو   وزيوارات  المقتصر عل  الفرائي والسونن، أو مون يضوي  إليوه تلو  الموروثوات الثقافيوة

األضرحة بدون االنتماء إل  طريقة من الطرق، وهو الغال  عل  مستو  الميتما المغربي وإن لوحر تناقص 

د القنوات الدعوي ة الداعية إل  هذا الفكر خاصة، وهذا  في اءونة األخيرة بسب  شيوع راهرة السلفيين، ما تعد 

ه إل  التؤثر بشيوخ القنوات ا لفضائية، ما كثرتها، خاصة المصريين منهم المحسوبين عل  التيوار السولفي، مرد 

 في غيا  منافسة من طر  قنوات إعالمية دينية محل ية.

 ب اا  انحيك  انسهفرّ  ف  انمغيبة -2

ة مراحوول حتوو  يصوول إلوو  مووا هووو عليووه اليوووم، تتووراوح بووين تعوواطي  موور  التيووار السوولفي فووي المغوور  بعوود 

ين معووه، فتووارة تحتضوونه السوولطة وتووارة تحاصووره، ومووا يمكوون قولووه عوون بدايووة السوولفية فووي السياسوويين والمتوودين

وة التوي الحروت قووة الزوايوا، ولوم يكون بود  مون إضوعافها إال  عون  المغر  أن ها كانت من طر  السولطة الحاكمي 

عليه السول  فهوو  طريق البحث عن تي ار يقصيها، وال يويد غير تيار السلفية الذي ير  بؤن  تدين غير ما كان

بدعة، فالقرن التاسا عشر الذي انتشور فيوه التيوار السولفي فوي المشورق كوان يعور  ذروة فوي النشواط الطرقوي 
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 بووالمغر ، فقوود قووام السوولطان سووليمان بمحاربووة الزوايووا موون خووالل مبوودأ محاربووة البوودع المتمثلووة فووي الخرافووات

ا ورد ذكره في ال ا بمبواد  التيوار 68تريمانة الكبر  للزيوانيوالتوسل باألضرحة، وأصدر لذل  منشور  ، مسوتند 

السلفي الذي رهر في وقته بالمشرق، ورغم أن  السلطان سوليمان تبن و  فيموا بعود الطريقوة التييانيوة، فلوم يمنعوه 

 ذل  من محاربة الزوايا.

ا متذبذ ، وذل  راي قنا إل  موقا التيار السلفي من التدي ن المغربي، فهو أيض  ة عوامول  وإذا ما تطر  ا لعد 

ا عن الحورو  المذهبيوة الدينيوة بالمشورق، والوذي يشورح أسوبا  فشول تغلغول النزعوة  منها بعد المغر  يغرافي 

السلفي ة الوهابي ة في القرون الماضية قبل عودتها القوي ة منذ بضا عقوود فقوط
، ولبووس التيوار المشورقي الوذي 69

ا عن الثقافة المغربية األ ا م  ا نوع  وا، مازيغية والعربية، يرل  غريب  رغم أنه يمكن أن نقول إن  المغر ، كان دائم 

يتلق  األفكار اليديدة والتيارات اإليديولويية من المشرق، فموا أن يسوتوطن الوافود مون األفكوار والودعوات فوي 

األري المغربية حت  تنزع عنها لباسها الخالفي المشرقي، لتتكي   ما ررو  المغر  وحاياته الخاصوة
70 ،

ا من  ر في عمق تاريم المغر ، إذ أصبح يزء  ا التيار السلفي اليديد بالتي ار الصوفي الذي يتيذ  لكن إذا ما قارن 

 عندئذ واضحة. ثقافة المغر ، بخال  التيار السلفي حديث الوالدة، فالمسؤلة ستكون

ا ضومن التودين التيار السلفي المشرقي دخل إل  المغر  منذ القرن التاسا عشر، لكنه لم يضا لإن  ه مكان 

وا إلو  ينو  موا آراء الزعمواء الووطنيين والودعاة  المغربي إال  في القرن العشرين، حينموا كانوت تقورأ آراإه ينب 

النهضوي ين
وا آخور  71 إب ان مرحلة االستعمار، مما أد   بهذه السلفية حينما انتقلت إل  المغر  إل  أن لبست لباس 

ووا، فؤفكووار محموود عبووده اإلصووالح ية فووي ميووال العقيوودة والسوولو  الووديني والتربيووة والتعلوويم قوود انوودميت فووي تمام 

وة ودعواة التيديود والتحوديث المصوريين والسووريين واللبنوانيين وغيورهم، فوي  المغر  ما أفكار زعمواء الوطني 

حركة فكرية سياسية واحدة تقم صت خصوصي ة وضعية المغر  ورروفه وحاياته وتطلعاته فؤنتيت موا عب ور 

أحد ريالها با "السلفي ة الوطنية" و"السلفي ة اليديدة"عنه 
72.  
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وهنا  من ير  أن  التيار السلفي نيح فعال  في نشر أفكاره في ميال المغر  لدرية أن ه لم يحصول عليوه 

، وذل  من خالل األسلو  الذي اتبا في الدعوة  فآلي ات عمل التيار 73حت  في بالد عبده ويمال الدين األفغاني

مت مقارنة بفترة رهوره، والتي اقتصرت عل  الدعوة إل  العودة إل  السل  الصالح ومحاربوة كول  السلف ي تقد 

وا فوي السونوات األخيورة وموا ويوود بعوي الريوال الوذين أسوهموا فوي  ا، أم  ما استحدث في الدين باعتبواره بودع 

حموود عبووده ويمووال الوودين اإلصووالحات سووواء علوو  مسووتو  الفكوور السوولفي أو علوو  مسووتو  اءليووات موون قبيوول م

األفغاني وسيد قط ، فوإليهم يريوا فضول انتشوار هوذا التيوار، وهوذا برأيوي هوو أهوم  العوامول التوي أسوهمت فوي 

انتشووار هووذا المووذه  ضوومن فئووات الميتمووا المغربووي، وخاصووة التيووار الحووداثي ولوويس الووذي يوودعو إلوو  اليهوواد 

 والمسم   بالسلفي ة اليهادي ة.

لدولة المغربية فوي سياسوتها الرسومية تحواول أن تحوافر وتودعم التودي ن الصووفي فوي وعل  الرغم من أن  ا

المغر ، بعدما ألبسته عباءة رسومية، وذلو  مون خوالل إحيواء المواسوم والمناسوبات ومونح هبوات ماليوة ضوخمة 

وة، لكون علو  المسوتو  ا لشوعبي، للزوايا أليل االستمرار في عملها، وعمل ندوات علمي ة ودعم البحووث العلمي 

فوإن صووت الصوووفي ين ال يصول إلوو  العاموة بسوب  اقتصووار الخطوا  علوو  الطبقوة المثق فوة التووي تتق بول مفاهيمووه 

الفلسفية، الله م ما بقي في الذاكرة الشعبية من ح   آل البيت وزيارة األضورحة، كموا أن  هوذه الدولوة مون خوالل 

و سوات الدينيوة، فهوي تتبن    مقواالت التيوار السولفي، وإن لوم تعلون عون ذلو ، مسارها الديني مندرية ضمن المإس 

أشعرية ومنهج الينيد السال ، وهذا ما ييعل المإسسات الدينية الرسمية في أزمة  ألن ها ذات فقه مالكي وعقيدة

 منهيية عل  يميا آليات ومستويات العمل.

وه، بحكوم وإذا ما وضعنا بعين االعتبار المرحلة الراهنة التي انفلت منها الحبل من قيو ادة عالقوة الفورد برب 

م بالتيوار الوديني أصوبحت ضوعيفة، وهوو موا بورز بشوكل  االنفتاح عل  األفكار الدينية بالعوالم، فوإن  مسوؤلة الوتحك 

ا عن الدين اإلسالمي إل  حد  تبني المسيحي ة.  واضح من خالل رهور من يتبن  التشيا، وآخرون ذهبوا بعيد 

 ة:رار ظهوث انحيك ت اإل -3

ووا، وبحكووم  4178منووذ  والووذي يصوواد  توواريم تؤسوويس يماعووة "اإلخوووان المسوولمين " علوو  يوود حسوون البن 

ابي من المشرق مقتضيات رضوخ التدي ن المغربي لرياح تصدير المشروع السلفي الوه 
سهم هذا التيار ، فقد أ74

ن لتكون إال  سلفية، فقود في بداية الحركة اإلسالمية المغربية، ومعه ابتدأت أول  الحركات اإلسالمية التي لم تك
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ا أو  سوة قوديم  ا، إذ تعاطت ما األفكار القادمة من الشرق كنصووص شوبه مقد  ا م  دة نوع  كانت بداية الحركة متشد 

ا، مثل كت  ابن تيمي ة أو كتو  سوي د قطو ، األولو  للتوؤطير الموذهبي والفقهوي واألخور  للتوؤطير الحركوي  حديث 

ا بين األنموذيين، ولكن المتلق ي الحركي المغربي لم تتح له فرصوة النقود والتربوي التنريمي، ما البون الشاس

د التفكيوور الفووردي فووي التنوواقي، وبالنسووبة للكتوو  اإلخوانيووة )نسووبة الوو  يماعووة اإلخوووان المسوولمين(  أو ميوور 

 75اكتسووحت فووي وقووت موون توواريم الحركووة اإلسووالمية المغربيووة السوواحة، خاصووة كتوو  سوويد قطوو  وسووعيد حووو 

 دين األفغاني ومحمد عبده.ويمال ال

نت األفكار السلفية مون التغلغول إلو  التودي ن المغربوي، وأصوبح التيوار السولفي  ومهما يكن من أمر، فقد تمك 

ة فئات ايتماعية، والمالحر أن  التيار السلفي تعاط   ا ال يتيزأ من مراهره، كما تمك ن من التغلغل في عد  يزء 

وة بوين الفئوات  ذ لبوسات مختلفةما مختل  الفئات. لهذا السب  اتخ دة، والذي انتشور خاص  ما بين السلفية المتشد 

المهم شة منها وغير الحاصلة عل  قدر من الثقافة والعلم، وأخر  معتدلة، والذي نيوده ضومن الخطوا  الوديني 

د في فتاو  الفقهاء.  الرسمي المتيس 

عوون تبنيووه موون طوور  المإسسووة الدينيووة  وعوون أسووبا  انتشووار هووذا التيووار ضوومن التوودين المغربووي، ففضووال  

الرسمية في شقه المعتدل، فاإلعالم كان له دور في ذل ، فراهرة متابعة شيوخ القنوات السلفية والحرص عل  

تتبا فتاواهم واألخذ بها، راهرة لم تالزم الفئات المهم شة أو غيور المثقفوة، بول طالوت حتو  الفئوات االيتماعيوة 

أموور ال بوود موون الوقووو  عليووه، فروواهر التيووار السوولفي الووذي يعموول باألخووذ برووواهر  المتوسووطة والمثقفووة، وهووذا

، واسووتخدام التاريخيووة منهووا خاصووة، النصوووص دون وسوواطة، مووا إرهووار اليانوو  المثووالي موون بعووي القضووايا

وا إلو  انقيواد المتلقوي لموا ير يوده الخطا  العاطفي بلغة تنساق إل  القل  أكثر من العقل، هي عوامل سوتقود حتم 

صاح  الرسالة، وال ننس  الررو  االيتماعية والمادية للفرد، فضال  عما يعيشه العالم اإلسالمي من أحداث  

وا لود  الفئوات االيتماعيوة للتيوار السولفي،  فالصراع في سوريا خاصة ما التعاطي اإلعالمي معه، تر  انطباع 

الديني بماله، والوذي تموت مهايمتوه مون طور   فالمعارضة يسيطر عليها التيار السلفي حس  اإلعالم، والتيار

القوات األينبية، والتي أطلق عليها البعي الصليبية، فقد كانت تل  اليماعوة المياهودة سولفية  لوذا فوإن ي أعتقود 

ا في صالح التيار السلفي. كما كانت فوي صوالحه فوي مرحلوة السوبيعينيات والتسوعينيات، حينموا  أن  السياسة حالي 

ا مووا الثوورة اإلسووالمية اإليرانيووة، وتيوار االشووتراكية الووذي انتشور فووي اليامعووات كوان نيووم التيووا ر الشويعي بووارز 

وأوساط الطبقة المثقفة، وما عامل إكراهات اللعبة السياسية التي يعلت صناع القرار األمني والوديني يعملوون 

ووات السوولفية الوهابيووة باسووم التصوودي لريوواح التشووي ا القادمووة مووا "الثووورة اإلسووالمية  علوو  ضوومان اسووتيراد األدبي 
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اإليرانيووة " أو موايهووة التيووارات اليسوواري ة فووي األحووزا  السياسووية واليامعووات، أو التصوودي الميووداني للنووزوع 

 .76الصوفي لعبد السالم ياسين، أو باسم قضاء مآر  أخر 

سنذكر بعي األحداث التاريخي ة المعاصرة المثبتة لويود التيوار السولفي فوي المغور  
فقود اقتورن هوذا   77

األخير، في شق ه الوهابي في المغر ، بشخص تقي الدين الهاللي، مإسس ما يصطلح عليه "المدرسة الوهابية 

ا من السعودية بهد  القيام بالدعوة داخل المغر  ا قار  ا شهري  ل من يتقاض  راتب  المغربية"، وكان هو أو 
78. 

ا، مما سيإدي إل  تفر   عوات لهوا فوي الودار البيضواء وذلو  ابتوداء  مون سوبعينيات ستعر  هذه المدرسة نمو  

القرن الماضي، حيث سيتم تؤسيس "يمعية الدعوة إل  القرآن والسنة" عل  يد أحد أتباع الهاللوي، وهوو محمود 

عة عون األصوول  .79بن عبد الرحمان المغراوي واإلعالن من ثم عن بداية اليمعي ات والحركات السلفية المتفر 

 لمترك زة عل  اليانبين الفقهي والعقدي.المشرقية، وا

 انمغيبة ف  انسر :ر  ب نمؤ:س  ان اى  انشأن عرس  -4

سة بين العالقة تاريم في المتؤم ل إن    اصوطلح موا رهور بعد السيما ومإسساتهم، والعلماء السياسي ة المإس 

 فووي الدينيووة المسووؤلة مووا التعاموول علوو  والسياسووي األمنووي الهووايس هيمنووة يالحوور اإلسووالمية، بالصووحوة عليووه

 اليديد للعهد التحكمية السياسة خالل من الدولة ليؤت وقداالنتشار الكبير للتيار السلفي،  ما خاصة ،80المغر 

ة إل  الديني الميال في  بالشؤن االستفراد خالل فمن الدينية، التيارات كل   وتحييم اقصاء أليل سياسية سبل عد 

 عليوه اصوطلح موا لضوبط المشواريا ومن المإسسات من شبكة وتوسيا بخلق تقام وذكرناه، سل  كما الديني،

 لهوم السوماح وعودم بول للوبالد، العاموة المإسسوات ضومن الودين علمواء حضوور تقليص خالل من الديني بالشؤن

 الشوؤن عون بعيودة ومهنيوة علميوة مسارات ذوي من بؤشخاص تعويمها عبر الدينية بالمإسسات حت  باالستئثار

ع طيو  علو  عضوويتها في تعتمد المحلي ة، الميالس وكذل  األعل  العلمي الميلس أن   فالمالحر الديني.  متنوو 

توه، فيعلوتهم توابعين لمإسسوة  المسوايد ميوال بول ،81والمهنيوة العلميوة المسوارات حيوث من األشخاص من وأئم 
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بوا لنسوالم الرسومي والوذي الحاكمية )وزارة األوقا (، وهذه المسالة توحي بوؤن  المسوايد فوي عمومهوا هوي تت

 .82قصدنا من خالله كل ما يتبا نهج المإسسة الحاكمية

والشكل اءخور، وهوو فوتح الميوال السياسوي للتعدديوة الحزبيوة بمريعيوات علمانيوة مختلفوة، تعود التيوارات 

وة موا ولويهوا الميوال السياسوي، فنرورت هوذه  دينيالو الفاعول إلو  السياسوية القوو  اإلسالمية منافسة لهوا خاص 

ا بوصفه  خوالل مون وتحييموه إلقصوائه تسوع  وبالتوالي فيهوا، مياراتوه تستطيا ال أرضية من ينطلق لها منافس 

م عل  الدولة تشييا  ضد ممنهية تشهير سياسة ممارسة إل  ببعضها األمر وصل بل الديني، الميال في التحك 

ة عبر والخطباء العلماء  الدينيوة التيوارات ضود   آخور حلي  للدولة صبحأ وبالتالي ،83وسياسية إعالمية منابر عد 

 السياسية. األحزا  وهو

ا الشكل اءخر من التعاطي ما التيارات اإلسالمية والتي يمكن القول إن ها عصي ة، فقد ليؤت الدولة إلو   أم 

ا، وإن  الهود  مون عمليوة االعتورا  هوو ضواالعترا  بها بداية  مان بحركاتوه الدينيوة ثوم دميهوا وتبنيهوا رسومي 

ي ألطروحات الغلو  الديني ، من يهة ومراقبتها من يهة أخر ووالء أتباع تل  الحركات والئها  وأليل التصد 

دة من يهة ثالثة  توري  بعي أقطوا  مما يعل هذه المإسسة تقوم ب  الصادرة عن المتشب عين باألفكار المتشد 

يني ة في برامج اإلرشاد والدعوة، وعملها بتؤطير الحركات اإلسالمية األخر ، وهذا ما أد   إل  دمج األطر الد

ابي في المإسسات الدينيوة الرسومية وخاصوة فوي دور القرآن،  ر الحضور الكبير للتيار السلفي الوه  وهو ما يفس 

ا به وكون هذا الحضور يندرج ضمن خيار اإلدماج التدرييي لهذا التيار في ، الميالس العلمية، إذ أصبح مسل م 

با  تليوين مريعيتوه العقديوة والمذهبيوة وضومان مؤسسوة مشوروعه وأعمالوه، وتكوريس شورعي ة  المإسسات من

ا، احتورام ثوابوت التودين الرسومي فوي المغور : إموارة  عمله في إطار مإسساتي، يفري بالضرورة، ولو شكلي  

المإمنين والعقيدة األشعرية والمذه  المالكي والتصو   عل  طريقة الينيد
84 . 

ت هذ ا إل  نتائج إييابية، إذ نيحت فعال  السياسة الرسمية في ضمان والء وقد أد  ه الحركة اإلدمايية عملي  

ة التودي ن الرسومي فوي مقابول التودي ن  ميموعة من الحركوات الدينيوة، والتوي كانوت معارضوة، وبالتوالي زيوادة قوو 

وابوة حوز  العدالوة والتنميوة الحركي  فنتائج إدماج حركة التوحيد واإلصوالح فوي العمول السياسوي مون خوالل ب
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وودت أن  خطووا  الحركووة يت يووه أكثوور فووؤكثر نحووو االعتوودال والوسووطي ة، بووالرغم موون تغلغوول النزعووة السوولفية  أك 

 .85الوهابية

سة الرسمي ة، لكن بالنسبة لمسار الفكر والتيوار الحركوي  ا ا بالنسبة للمإس  ا ا إل  حد  م  هذا األمر كان إييابي 

السياسية، والتي تفري تقديم الئحة مون التنوازالت، فوإن  تغل و  الهوايس السياسوي علو   وبحكم إكراهات اللعبة

ا ال بد  منه، وهذا ما أد   إل  االنعطا  في مسار حركة "التوحيود واإلصوالح" ، 86الهايس المعرفي يصبح شر  

ي تبن وي الودفاع عون والحز  الحلي  العدالة والتنمية، إذ أصبحت ا حس  تعبير الباحث ا أكثر صراحة اليوم ف

وام األولو  لبودايات العمول اإلسوالمي  منرومة إمارة المإمنين، مقارنة ما حقبة ويود الشبيبة اإلسالمية فوي األي 

 .87الحركي

 

ما التطرق لمسار التدين فوي المغور ، وبويوود الصويرورة التاريخيوة وااليتماعيوة والدينيوة والسياسوية، 

صوت فوي المإسسوات الدينيوة كموا هوي عليوه اءن،  رات.فنحن أمام نتائج لتل  االعتبوا ويمكون أن نقوول إن هوا تلخ 

 وهي تتمث ل في:

لووه وزارة األوقووا  والشووإون اإلسووالمية ودار الحووديث  والميلووس العلمووي  الحسووني ةاإلسووالم الرسوومي، وتمث 

 األعل .

 اإلسالم السياسي، وتمث له األحزا  الدينية السياسية. 

ثلووه كوول  موون الصوووفية  فالممارسووة الصوووفية هووي الشووكل السووائد للتوودي ن فووي الميتمووا اإلسووالم الشووعبي، ويم

 المغربي، والسلفي ة.

دة اليهاديوة  اإلسالم الحركي، اليماعات السلفية المتباينة المواق  ما بين الدعوة والتبليغ واألخر  المتشد 

 ا وإن كانت ال تلق  إقباال  بسب  مواقفها.
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ع الوود ا الزوايووا الصوووفية وأمووام هووذا التنووو  يني فهنووا  موقفووان متباينووان  أحوودهما موقوو  الدولووة التووي تشووي 

وتدعهما في مقابل إضعا  يان  الحركات اإلسالمية األخر   أي أن ها تدعم التدي ن الشعبي فوي مقابول التودي ن 

ا الموق  الحقوقي والمدني، من  ا نطاقه انطالق ا نادي بضرورة توسيفيداخل الحقل الديني خاصة، السياسي. أم 

ناته الشعبية والرسمية واالنطالق من تصور تكاملي لعمل هذه المكونات، فالشؤن الديني من  من مبدأ وحدة مكو 

سوة  وة مإس  الشإون الميتمعية األساسية، وتدبيره يتطل   إشرا  المعني ين باألمر في يميا مراحلوه وال يحوق  ألي 

 .88مهما عال شؤنها أن تحتكر تدبيره

، بل هو مزيج مون اعتبوارات دينيوة وثقافيوة وفكريوة د الدين وحده  عنالميال الديني المغربي ال يتوق   إن  

، المنروموة الدينيوة فوي المغور  فويع عطوت فوي النهايوة كول ذلو  التنوو  أ نتروبولوييوة وسياسوية،أوايتماعية و

و من طور  أإسسة الرسمية الحاكمة رة للسيطرة عليه سواء من طر  الموعل  الرغم من المحاوالت المتكر  

اخوتال  المريعيوات ع و، منهوا تنوو  ةسوبا  عود  ألة في عمومها عصي   ها ترل  ن  إ، فو الحركيةأالتيارات السياسية 

 ي بوالربيا العربوي.سوم   موا رات السياسوية المتسوارعة خاصوة مواخر  بسب  التغي  أ، ومن يهة الدينية من يهة

راء يميا الفئات آبمشاركة  إال   وال سبيل إل  تياوز ذل  ايرل قاصر   الميالفمهما قيل في هذا  ،عموموعل  ال

 .كبرأ، وبالتالي يمكن اعتبار هذه الدراسة بداية لمشروع دراسي ايض  أااليتماعية والدينية والثقافية والسياسية 
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 ْ.َ. دد اٌذغِٓظثاحـ 
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