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تا يخ ا اوووو ر   م افقس  ا في إف يقيا،  قد امتدت في الزمان  ول  ا  انتشووووا   ل التصوووووع  اإلس ا اوووو ر اج ث    ا   يمث   

ا لتو ه القيم  نضاله من أ ل تقليص مساحات الوثنيس التي  انت اللااس الديني للقا ة السم اء،  امتدت في المجتمع عمق  

  المواقع،  بناء المجتمإلات  ااتق ا  نظمها  ااتق ا  حاض تها.   اجفكا   الإلادات  تإليد ت تيب الم ا ز

 

بين اجفكا  -ا  الحق أن إف يقيا ما ع فت ا او ر إل من ال ل التصووع  أن التصووع  ان النه  ا او مي اج ث  تدفق  

بين  ياض التصوووع ا في منطقس الغ ب ا ف يقي،  إلى ب د السووود، فااووتق  في أ  اوها  الصووو وو   - النحل ا اوو ميس

 .نشأت قصس ا ا ر في هذا الجزء من ب د المسلمين  في ذلك ال  ن من القا ة السم اء ، حض ات اجشياخ  الم يدين

 إذا  از أن ناحث عن الصووواوص لماووو ر أ  لظاه ة التدين  التإلكي  ا اووو مي في الغ ب ا ف يقي ف  ن اها الا  س 

 عن الميزات  الصإلات اآلتيس:

   هذا الواووم بالسوونيس عمومي، الا   عن مقتضوويات الجدل داالل ا اوو ميين اليور حول مإلهومي  ي:ن   إسالالالس سالال 

الادعس  السوونس،  إنما المقصووود به عمور أهل السوونس  قسوويم إاوو مي منإلصوول عن القسوويم الشوويإلي،  إذا تحدثت 

لاإلا التجا  ا باضوويين في  المصوواد  عن د   لاإلا الدعاة الشوويإلس في منطقس الغ ب ا اوو مي  د    ال 

نشوو  ا اوو ر في مجالنا المد  س، فلن السوونيس بشووكل عار اوو عان ما  اوومت الا  س النتماء،  حددت الهويس 

 الإلامس للمسلمين في غ ب إف يقيا.

 

  ا حيث ألقى المذهب المالكي  الغ ب ا ف يقي في ذلك تاع للظاه ة المغا بيس عموم   ا:مذهب  واألشعرية المالكية

 لووه على المغ ب الإل بي  الغ ب ا ف يقي،  المق  ات المووالكيووس في منطقووس الغ ب ا ف يقي هي ذاتهووا ظ

مختص  الشيخ الليل في الإلقه المالكي نإلسه  م  إليس أااايس  ض     الساودة في منطقس المغ ب ا ا مي حيث ف  

ن القااوووووم من مذهب شووووويخه مالك فلم عاد ال حمن ب :للتمذهب،  ااوووووتق  اجفا قس على   ايس تلميذ ا مار مالك

لح عليه بالصووووووحوة نملس إلى ما اووووووواها من المذاهب إل في  قت متأال   مع بواد  ما ا ووووووط  أيإلد ها قيد 

 ا ا ميس.

 من أبرز مراكز الطريقة التجانية في غرب إفريقيا ويوجد في مدينة كولخ في السنغال )الجزيرة(
  

 



 3 

   ش ايين القا ة ا ف يقيس فلم تإلد   ا:الصوفية مشرب   التصوع ثالث الصاوص ا ا ر في إف يقيا،  قد امتد في 

حول التصووووع امتدت شوووج ة ا اووو ر في إف يقيا،  ضووومن حوزاته  حضووو اته  بين ا،  ا   حي  اوووواش مشووو ب  

م يديه نشأت ح  ات علميس   هاديس  دعوات تجديديس،  تأاست مإلاهد  مدا س علميس  اق إشإلاعها القا ة 

ا تأاست ف ق  انتماءات  قامت أنساق  بنى ا تماعيس  ديدة  ادت أن تجإلل ا ف يقيس،  ضمن التصوع أيض  

 ا.ا     ة ا تماعيس  هويس   با   ا  س  حلس الصوفيس ن الن    من

 

 :ا اوو ر في إف يقيا، منااووااتي شووإلاو ب ذ   وواغس شووإلايس  ااووخس في النإلوس،  أيار ا اوو ر  إسالالالس افتلالي 

قدي   لس من الت كان  ا نسوووووووان في  ح إلالم  تنتظم الزمان  الم باجع ر  الم إلاء  تأتي احت إلددة،  ا ف يقي مت

في الغ ب ا ف يقي   الحتإلاء ل حد لها،  هي قابلس للتجدد، فمع ظهو   ل زعيم أ    يقس  وووووووفيس  ديدة

 طعا للضوو يح  المسووجد  الصووو ة  اآلثا .  إذا اقتا للوفاة،  تقديسوو  تظه  تلك الحتإلاليس احتإلاء بالمي د  تخليد  

ا إن لم  اي    امنه  زء   طعمن ا ا ر ا ف يقي فقد اقت  الحتإلال   ايف التمحيص  التأ يل ا ا مي الحتإلاء  

به الغ ب ا ف يقي منذ ق  ن الجماهي ب اجعظم في هذا ا اوووووو ر الذب تشوووووو    يكن الجزء اج ا  منه  الناظم

 عديدة.

 

 : شووواهد ذلك ماثلس في حجم الح اا الثو ب الذب تأاوو  حول المسووا د  الحضوو ات الصوووفيس إسالالالس رور . 

نجليزب في نشووأت بواد  المقا مات ا ف يقيس ل حت ل الإل نسووي  ا  ،  به بيدأ من بين حلقات الإللم  على 

إلد ديني  اضح، د ن أن ينإلي ذلك أن بإلا حض ات تلك المقا مات في  ملتها مستندة على ب   تالمنطقس،  ظل

 للجانب ال تماعي  .ا يسووتجلب اجدلسا  ا تهاد  ا فقهي  ا موقإل   مشووايخ التصوووع  أت في مهادنس المسووتإلم  أيضوو  

ف يقيس القديمس التي ثو ة على الديكتاتو يات ا في هذش الثو يس حضووووو  قوب فقد  ان شوووويوخ التصوووووع قادة ال

 انت تذيق شوإلوبها أشود أنواا الظلم  التنكيل  التحقي  ال تماعي،   ان لتلك الثو ات التك يميس د   أاوااوي 

 .(1)في تدفق اجفا قس إلى ا ا ر

 

 :لد    التصالالالالالالالالق م  القيق ا:فريقية  بمو ب ذلك التداالل يتآ ل  ق في عدد من د ل إف يقيا، ين  الإل  يتداالل ا

ا مع الإلادات  التقاليد  القيم ا ف يقيس الساودة، ا  انسجام  المضمون القيمي  الإلك ب لما ر  يكون أ ث  تصالح  

 إن  ان بإلضوووها ل ينسوووجم بداهس مع بإلا اجاوووااووويات ا اووو ميس،   ما تصوووالح ا اووو ر ا ف يقي مع القيم 

ا في أقطا   ثي ة من إف يقيا مع الإللمانيس التي ت  ت له تسووويي  الشوووأن أيضووو  ال تماعيس السووواودة، فقد تصوووالح 

 الديني  ااتندت عليه في بإلا اجحيان في حشد الدعم السيااي.

 

 خارطة التصوف في غرب إفريقيا

 لإلل من أب زها: ،س    ق متإلددة في غ ب إف يقيا مدا للتصوعالسيااس أدت 

 

 الطريقة القادرية

 الط ق الصوفيس   ول   ىا أ ل هي أيض   ،ا في الإلالم ا ا مي اع الط ق الصوفيس انتشا   القاد يس إحدى أع ق  أقدر  أ

 :أب زها ،إلى الغ ب ا ف يقي،  تنتش  في إف يقيا  اإلات متإلددة من القاد يس
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تمددت الط يقس  ، من أبناء الاكاب  ت ميذش .(1514ا : نسووواس إلى الشووويخ اووويدب أحمد الاكاب الكنتي   ان حي  البكائية -

منطقس أز اد بمالي   ذلك الشوووو ق المو يتاني م  ز  تالقاد يس  ت اووووخت في أ ووووقاا عديدة من غ ب إف يقيا،   ان

الذب  ان من أب ز  (2)(1817الاكاويس اج ل إل أنها امتدت إلى نيجي يا عا  الشوويخ عثمان دان فوديو  توفي حوالي 

أحد أب ز أع ر  أحإلاد مؤا  الاكاويس، بل  (3)(1811 حزي ان/يونيو 6في ت ميذ الشيخ ايدب المختا  الكنتي  تو

ا في يمكن اعتاا ها المؤاوووووو  الثاني للط يقس الاكاويس في الغ ب ا ف يقي.  للقاد يس في  اإلتها الكنتيس تأثي  قوب  د  

ا مكانس  اي ة، حيث تمثل مدينس مالي حيث ينتمي عش ات اآللع من الاماا ة إلى الو د الاكاوي،  لها في السنغال أيض  

نجااووووان م  ز ثقل القاد يس الاكاويس،  تإلتا  أاوووو ة أهل بونإلامه المو يتانيس اج وووول بيت الخ فس القاد يس الكنتيس في أ

 السنغال.

 

م  ايتها الذب ال   ،(4)(1869 نيسان/أب يل 23محمد فاضل بن مامينا  توفي  ،نساس إلى مؤاسها الشيخ :اللاضلية -

الشوويخ ماء الإلينين  قاا عديدة، حيث  ان وو حي إلى أأبناوها الذين توزعوا في إف يقيا  المغ ب،  امتد  وويتهم ال   إلى 

( مؤاووو   با    هاد  ح اا اووويااوووي  فك ب 1910 تشووو ين اج ل/أ توب  25بن الشووويخ محمد فاضووول  توفي 

 12وفي تبوش بن الشوووويخ محمد فاضوووول   حي عميق في  ووووح اء المملكس المغ بيس، فيما  ان أالوش الشوووويخ اووووإلد     

( على موعد مع ثو ة   حيس  انتشووووا   ااووووع في الصوووويت  التأثي  في غ ب مو يتانيا  منا ق 1917 تموز/يوليو

ا في الموقف من  ااوووإلس من السووونغال،  إذا  ان الشووويخان اجالوان قد تااينا في داو تي المكان  اجتااا فقد تااينا أيضووو  

  ان الشويخ اوإلد  كان الشويخ ماء الإلينين  أبناهش  ت ميذش أب ز  موز المقا مس ضود الإل نسويين،الاوتإلما  الإل نسوي، ف

 .(5)من أب ز  موز المهادنس  مسالمس الإل نسيين -على الضإلس اجال ى-بوش 

 

مشوووو ب الشوووويخ المحإلوظ بن الطالب أاليا   توفي في  :هما ،ني للإلاضووووليس تأثي  قوب في السوووونغال عا  مشوووو بين  وووووفي

التي  إللت من ق يس  ( في مدينس دا  الس ر،  مش ب الط يقس السإلديس، نساس للشيخ اإلد بوش،1919 تش ين الثاني/ما نوف

النمجا  المو يتانيس محجس يإلد إليها  لع الم يدين في نهايس  مضوووان من  ل عار، حيث يقيمون شوووإلاو  الحتإلاء  التقدي  

 ا حضو  قوب في غامايا  ااحل الإلا   د لس غينيا.،  للإلاضليس أيض  حول ض يح الشيخ اإلد بوش بن الشيخ محمد فاضل

 

 القاد يس أر الط ق الصووووفيس في إف يقيا،  أب ز بوابات ا اووو ر إلى إف يقيا، بل إن الغالايس الإلظمى من اجفا قس ما ع فوا 

 يصووووووف بإلا الااحثين علماء  دعاة  ا اوووووو ر إل من ال ل القاد يس  علماوها  دعاتها  ز اياها  التجا  المنتمين إليها،

 ب الدين ا اوو مي في غ ب إف يقيا من السوونغال إلى بنين  هم ينشوو  ن ا اوو ر أحسوون ماشوو   من الط يقس القاد يس بأنهم "

 .(6)بط يقس الميس بإليدة عن القتل  الض ب"

 

 :ل يخإلى أن القاد يس تإليش في الغ ب ا ف يقي حالس ت ا ع بإلإلل عوامل متإلددة أب زها ، مع ذلك

  ضووووووإلف اآلليات التنظيميس للط يقس حيث ل تو د أنظمس لتجميع  توزيع أتااا الط يقس في د او    حدات  ما هو عند

 التجانيس  الم يديس.

 منااوواات تضووإلي على الط ق الصوووفيس اجال ى ح  يس   هي ،غياب أ  ضووإلف الحتإلاليات  الموااووم الكا ى للط يقس

م  موالد  أضووو حس المشوووايخ الط قيين ى هللا عليه  اووول  مسوووتم ة اوووواء تإللق اجم  بلحياء ذ  ى مولد ال اوووول  ووول  

 اآلال ين.
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  الثو ات التصووووووحيحيس التي قادها شوووووويوخ قاد يون من أ ل تشوووووووذيب التصوووووووع  تنقيته مما ي  ن أنه دالن الادا

 .(7) السلإليسا إلى التقا ب مع فات السلو يس  السي  به قدم   النح ا

 

 الطريقة التجانية 

ل الغ ب ا ف يقي الحاضووونس المثلى  المنشوووأ الثاني  المسوووتق  اجب ز للط يقس التجانيس بإلد منطلقها اج ل في الجزاو  لقد مث  

الغ بيس عا  بوابات   موز  مشووووايخ متإلددين، أب زهم  مسووووتق ها بإلد ذلك في فاس المغ بيس،  داللت التجانيس إلى إف يقيا 

إله الشووووويخ اووووويدب أحمد التجاني  توفي في ( الذب  ل  1831الشووووويخ محمد الحافح بن حايب هللا الإللوب الشووووونقيطي  توفي 

 عن  ا بالسند الحافظي،( بنش  الط يقس في الغ ب ا ف يقي،   ا  اندش في الط يقس التجانيس مإل  ف  1815 أيلول/ااتما 

 علماء  مقدمي الطاقس اج لى من أشياخ التجانيس في الغ ب ا ف يقي. ل  الإللوب الشنقيطي أالذ    

 

( الذب أالذها عن الشيخ مولود فال 1864 شاا /فا اي  12 في ا الحا  عم  الإلوتي  توفي من أب ز  موز الط يقس أيض  

ناي  ثاني/اليإلقوبي الشوووووونقيطي  توفي في ي لك اووووووي  توفي(،   ذ1851  انون ال ما حا    حزي ان/يونيو 17 في لك ال

حد أهم م ا ز الصووووفيس في غ ب إف يقيا،   إلل من مدينس تيوا ن السووونغاليس م  ز إشوووإلاا تيجاني أ( الذب أاووو  1922

  ويل المدى.

 

الذب نقل السوووند الحافظي  (8)(1975 تموز/يوليو 27 لقد بلغت التجانيس أ   انتشوووا ها مع الشووويخ إب اهيم انياس  توفي 

الشوووويخ الهادب بن السوووويد بن الشوووويخ بن  ،للط يقس التجانيس إلى م حلس عميقس من النتشووووا   التمدد،   ان لم يدش المو يتاني

،  ما ا يا،  ما  ا  ها من ب د إف يقييد   عميق في نشووووو  التجانيس في نيج ،(1982 أيا /اووووويدب مولود فال  توفي مايو

 حد أهم منافذ الهويس ال  حيس لشإلوب إف يقيا الغ بيس.أس إلى مختلف د ل غ ب إف يقيا   انت امتدت التجاني

 

 هي ف ا من الط يقس التجانيس ناف  الط يقس اجر  أعاد تحوي  بإلا أ  ادها،  قد أاوووووو  الط يقس الشوووووويخ  الحموية:

(،  ااووتطاعت في زمن قيااووي 1943 ون الثاني ان/يناي  16أحمد حماش هللا بن اوويدينا عم  التيشوويتي  توفي  ،المو يتاني

 ا في مالي  ااحل الإلا   الغينيتين.مد ظ لها على أ قاا  اي ة من إف يقيا الغ بيس  الصو   

 

ا في ف نسووا بإلد فت ات نإلي أال ى في د ل إلي  الذب توفي من ،الشوويخ حماش هللا ،ا تاطت الحمويس بشوويخها المؤاوو أن  قد  ان 

تلك المنافي في نشووووو  ا اووووو ر  الط يقس الحمويس في د ل عديدة من الغ ب ا ف يقي،   ان  تاوووووهمإف يقيس متإلددة،  قد أ

المنإلى اجالي  بدايس إشووووإلاا   حي  بر اووووي ة الشوووويخ حماش هللا بإلك ة الغياس  النتظا  التي تتقا ع بشووووكل  اي  مع بإلا 

 اجدبيات الشيإليس.

 

 هو  ،الشيخ محمد  بن الشيخ حماش هللا ،ا لها حيث يقيم الليإلتها الحاليمستق     تتخذ الط يقس الحمويس من مدينس انيو  الماليس

 .(9)  فإلالأحد  موز السيااس  التأثي  ال  حي القوب في مالي بشكل عار  في ش ق مو يتانيا بشكل قوب 

 

السووواق في  ،لإلوتيالحا  عم  ا ، قد تواوووإلت التجانيس في غ ب إف يقيا عا  شووويوخ  علماء  مدا س متإلددة،   ان للشووويخ

محمد المختا  بن  تإلددة من إف يقيا، حيث  ان للشيخنش  الط يقس التجانيس في المنطقس،  توزا ت ميذش من بإلدش في أقطا  م

 غانا  مثل: الغابون ،المنا ق السوووووواحليس إلىفي تقديم الط يقس التجانيس ( د   مهم "1930 – 1860أحمد بيللي اووووووال  
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هم في مد ظ ل مأبوبك  ميغا  عاد هللا د   ب د    ، في بو  ينافااو  ان للشيخين . اليون"يا توغو،  ااحل الإلا ،  

ز من مكانتهما  ،التجانيس بين السكان  .(10) ال تماعيس قد ما س عليهما الاتإلما  الإل نسي اضطهاد ا ايااي ا عز 

 

كل  اي   لس في د او  النإلوذ بشوووووو يس في الغ ب ا ف يقي متغلغ جان عات  د   الت ها تنتمي نخب  اي ة من مختلف قطا ا  إلي

فلن للط يقس التجانيس  ،المجتمإلات ا ف يقيس  في  ل مإلا ووول الد ل  مجالت التأثي  الإلإلال في المجتمإلات.  إلى  انب ذلك

حدى أ  اق التأثي   يمكن اعتاا  التجانيس إ .ا  هو المملكس المغ بيس التي تحتضوووون الخ فس الإلامس للتجانيسا  اي   ا اووووند  أيضوووو  

 لكس المغ بيس في مختلف د ل إف يقيا.مالقويس للم

 

 أنهى بتأايسها  ،(1927 تموز/يوليو 19أحمد  بماا بن حايب هللا السنغالي  توفي  ، هي   يقس أاسها الشيخ المريدية:

  انون الثاني/يناي  12ب  توفي بابا بن الشوووويخ اوووويديا اجبيي  ،القاد يس التي أالذ أ  ادها على يد الشوووويخ المو يتاني هفت ت

 ما تقول التإلاليم  ،مى هللا عليه  ال  بماا ثم ت تإلع بإلد ذلك إلى الناي  ل    (،  تنتهي أ  اد الم يديس عند الشيخ أحمد1924

 .(11) الشاوإلس اجدبيات الم يديس 

 

من النإلي  الضوووطهاد من قال  للم يديس انتشوووا  مذهل في السووونغال  في غ ب إف يقيا بشوووكل الان،  قد عانى مؤاوووسوووها 

 حيث تإل ض للنإلي في مو يتانيا  الكامي  ن. ؛الإل نسيين

ا ااوومها من اآليس الق  نيس " وبى لهم  مق  الط يقس الم يديس اآلن هو مدينس  وبى التي أاووسووها الشوويخ أحمد  بماا مسووتلهم  

 الخليإلس الإلار  .(12) زاو المسس م يين ا موام للط يقس يصل حضو ش السنوب إلى  حسن مآب"  يجتمع في  وبى انوي  

أحد الشوووخصووويات الإللميس الم موقس في  ،إلى  تاته ال  حيس إضوووافس   ،للم يديس اآلن هو الشووويخ اووويدب المختا  اماا ي  هو

 ا.ا الا   السنغال  قد افتتح ال فته بلي ء التإلليم اهتمام  

 

 التصوف والتشكيل االجتماعي

ى من ال ل مجتمإلات   ظاوف ا تماعيس  تتمدد ا تماعيس، فهو مجموعس من القيم تؤد  التصوووووووع في نهايس مطافه ظاه ة 

ا د ن شك تأثي  بالغ ا أيض  ا أال قي   لهذش الوظاوف ال تماعيس التي يؤديها التصوع باعتاا ها نسق   .ا في أنساقا  عمودي  أفقي  

 :، عا  مإلالم متإلددة، أب زهاهك  ل  على اجف اد  الجماعات المتناغمس مإله أ  الداو ين في ف  

بناء المجتمع الخان للتصوووووع:  ذلك من ال ل تحديد الغايات الكا ى الإلإلالس في حياة الناس، الحافظس لقيمهم المشووووت  س  -

  ال اامس جهداع  ااإلس لهم في الدنيا التي يإليشون  اآلال ة التي ي  ن التصوع الي  ز ا ق النجاة فيها.

 

عقد انتماء  دالول إلى هي  لقد أدت هذش الغاويس إلى تشوووكيل شوووخصووويس الم يد، بمإلالمها المتإلددة التي تنطلق مع الايإلس التي 

ثم تسووتم  بإلد ذلك مسووي ة الت بيس الصوووفيس  تغذيس الم يد أ  التلميذ أ  الصووحاب باج  اد  القيم الط قيس  .مجتمع التصوووع

 الت اووويم الإلإللي ل أب الط يقس  نظ تها للحياة  لشوووخصووويس الإل د  شووواكس ع قاته في  التي اوووتجإلل منه مع الزمن النموذ 

  المجتمع.

 

ظه  تإلاليم الط يقس التجانيس بشوووووكل الان  ملس من اآلداب  القيم المتإلددة التي تصووووونع في مجملها د او  متإلددة للإل قس  ت  

الط يقس الخان، ثم المجتمع الإلار الذب يتح ا فيه،  أغلب المجتمإليس  تإلتح للم يد أ  الإلضووووووو التجاني   يقه إلى مجتمع 

 :ا حول م  زيس الشيخ،  تلك  إلس ثابتس في مختلف الط ق الصوفيسهذش القيم داو ة تمام  

 .امتثال أ ام ش  ا تناب نواهيه -
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 عدر توافقهما مع الش ا. سحالإيثا ش بكل شيء، حتى الوالدين في  -

 .ىهللا تإلالنوب بل  امه لشيخه   ه أن ي -

 .أن يحافح على عهدش  ا ش  ل يتتاع عو اته  عث اته -

 .أن يحب من يحب شيخه  يك ش من يك ش شيخه -

 أل يدالل فيما ل يإلنيه. -

 .كث  عليه حتى يملهال  ل ي  أن يإلاتح شيخه بالك ر بإلد أن يإلاتحه هو ل ق   -

 .بينه  بينهم عوق  عيوب إالوانه لينقلها إلى شيخه لي  على أل يتجس   -

 .(13) ياغضهمأل يخا م م يدب شيخه  ل  -

 

ا للت قي حول ن الإل  ا الصوووووفيس ل تإلدر  ذ   إإذ  ؛ على هذش اجال ق  القيم تتوا د أغلب بل  ل تإلاليم الط ق الصوووووفيس

اج  اد  القيم  مكانس الشوووووويوخ   ظاوف الم يدين فتتشووووووابه  تتقا ع الط ق  تختلف في بإلا الانى التنظيميس  مسووووووتوى 

  التأثي  ال  حي. المغيبااتخدار 

 

أحودهموا عمودب يت قى فيوه  : اج يود أن هوذش القيم  اجال ق  اللوازر تؤ ل مع الزمن إلى بنيوس تنظيميوس، ذات مسوووووووا ين

شيخ مأذ ن له بتلقين اج  اد،  في الغالب فلن م حلس التقديم  التصدي  النهاويس  التجانيون من م يد إلى مقدر فمقدر مطلق، ف

  اتدفع  احاها إلى أن يقيم م  زش الخان به، ق يس أ  مدينس أ  شإلاس من شإلب الت بيس  الاناء الصوفي.

 

 الد او  مجموعات من  .و ة،  هي أشوووووواه بالوحدة القاعديس عند اجحزابأما المسووووووا  اجفقي لهذا النتماء فهو مسووووووا  الدا

يس  بأداء اج  اد الجماعيس،  تنظيم الإل قات الاين قدر تلتزر  ها م جا  ة، يقود نا ق المت يدين موزعس في اجحياء  الم الم 

الم يديس في السووونغال على اوووايل  إقامس مؤاالاة  أ حار مو وووولس بحاال اآل ووو ة الط قيس،  تتإلا ت الد او  التجانيس   ذا 

في الغالب زيا ة اوونويس للم ا ز الكا ى في  هاه يؤدب أعضوواا للوضووإليات ال تماعيس  القتصوواديس جعضوواوها، المثال تاإل  

 وبى   ولخ  تيوا  ن، حيث يؤد ن الصوووووولوات  اجذ ا   حلقات الحإلح،  في الغالب يهد ن إلى الحضوووووو ة من فاوا 

 ميزانيس الداو ة.

 

د  ا شا ة في هذا المجال إلى أن غالايس قوميس الإلولن بإلصاولها المختلإلس تنتمي إلى مدا س التجانيس  أن غالايس مجتمع  تج

 الولوع في السنغال تنتمي إلى الط يقس الم يديس.

 

 قداسة الزعامة الصوفية

  يصل هذا التاجيل إلى: ،يضإلي التصوع في غ ب إف يقيا حالس من القدااس على المشايخ  الزعامات الصوفيس

تقدي  الحضووو ة  المشووويخس الصووووفيس  ااوووتد ا  ب  اتها من أ ل قضووواء حواوا الم يدين  فق اجدبيات السووواودة في  -

 مجتمإلات التصوع بشكل عار.

 قد أالذ المشايخ  .لس  الو يه السياايين  تاس الشيخ  المقدر الصوفي تإلوق  تاس زعيم القاإالزعامس ال تماعيس: حيث  -

لونه  ما حافظوا عليه من زهد  إنإلاق  تإلليم  مجالت إ ووو  ، إلد القيمي الذب يمث   ا من هذش الزعامس من ال ل الا  انا   

 ا الوثنيس التي  انت تضطهد  عاياها بشكل  اي .بل  مقا مس في   ه الزعامات ال تماعيس التقليديس  الصو   
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حيث  ؛ات ال  حيس مع الإلادات ا ف يقيس الإل يقس في هذا المجال قد تصوووالح التصووووع بشوووكل  اي  في مجال تقدي  الزعام

 لخ.إ ..تلقى بالسمع  الطاعس،  الهدايا  الهااتحمل الشيخ على اجعناق في بلدان إف يقيس  ثي ة  ي  ي  

 

فإلي السنغال ا في التسيي   الش ا س في الملف السيااي في بلدانهم، ا قوي  هذش المكانس للزعامات الصوفيس حضو    ت قد ف ض

ايين إلى الطب  د الط يقس الم يديس  يؤدب ال وي  الذب ينتمي إلى الط يقس التجانيس زيا ات متإلددة مع  سيا يسإلى  ميع ال

من مسوووإلى لخلق  اقس  ووووفيس ا ال موز الجديدة،   بما ضووو  تقديم بإلا الهدايا إلى  ثي  من أقطاب التصووووع  الصوووو ووو  

 مساندة له.

 

ب اهيما إ ،ه في المشووهد السوويااووي في انتخابات مالي اجالي ة، حيث التقى ال وي  المنتخب قد ظه  حضووو  التصوووع  قوت

محمد  بن  ،ا الشيخ الحموبا إلى نيل ب  اتهم  أ وات أتااعهم،  ما ح   ب موز  علماء  شخصيات  وفيس، ااعي   ، يتا

 أتااعه بقوة لدعم أحد الم شحين الخاا ين. ،حماش هللا

 

ا منذ ل  ل اجنظمس السووويااووويس المتإلاقاس  الصوووو ووو  ا   ة، من ق  خدر التصووووع بقوة  و قس اووويااووويس مؤث   ااوووت   ، في مو يتانيا

الذب اووإلى إلى تقليص نإلوذ  حضووو  الزعامات الصوووفيس في  ،المختا   لد داداش ،،  ذلك بإلد اووقو  نظار ال وي 1978

 .1960تق ة قال ااتق له في الا د، ضمن اإليه لإل ض نظار ايااي  ديد في بلد لم يإل ع الد لس المس

 

 من أب زها: ،فلن قدااس الزعامس الصوفيس في الغ ب ا ف يقي مستندة على عوامل أااايس ، في الغالب

حجم الوعود  ا شا ات ال  حيس التي يطلقها المشايخ الصوفيون فيما يتإللق باآلال ة  تحقيق ال غاات  المطالب  هو  -

 .يدين تجاش أشياالهما من التقدي  من الم ما يضإلي  و  

  هي ع قات متح  س فإلالس تنتقل عا  اج يال.  ،الانيس التنظيميس  شاكس الإل قات في المجتمإلات  الد او  الصوفيس -

صوفيس في غ ب إف يقيا،  - صوفيس: للمصاه ات د    ثيق في تمتين ع قات الط ق ال المصاه ات لتإلزيز الإل قات ال

بين الط يقس التجانيس على اووايل المثال  ف  عها في مختلف د ل غ ب إف يقيا  سويا ق قد نسووجت هذش الإل قات  سووو   

 بينها  بين الط ق اجال ى،  قد  ان للشوووووويخ إب اهيم انياس تإلكي  نوعي في هذا المجال حيث أضوووووواع إلى ال ابطس 

مصاه ة اجا  الصوفيس  فإلس في ة للمؤا .  تضإلي د  إل  ا،   إلل منهم بنين للإلك ة  ح  ا   ه   ال  حيس مع أتااعه نسا  

تح ن بإلا اجاوووو  الصوووووفيس على حصوووو  التزا   بين أبناوها أ  أاوووو   ، في بإلا اجحيان ،المجتمإلات ا ف يقيس

 عنه حالت  ااإلس من الإلنواس في اجا  الصوفيس.  وفيس مماثلس في ال تاس.  هو ما قد تنج   

 

 نحو المدينة اللاضلة

 ، في هذا السياق .ل هو نشدان للكمال  اإلي إلى الت قي في مدا   الص   الديني  الدنيوببديهي أن التصوع في اج 

 ذلك في  ؛ انب الإل قس مع اآلال ، باهتمار  اي  ،أالذت التإلاليم الصووووفيس    وووايا المشوووايخ الط قيين في الغ ب ا ف يقي

التي لم تخل في أب  قت من اج قات من اشوووتااا اوووإلي  قامس المدينس الإلاضووولس،  هو مطلب عزيز المنال في حياة الاشووو  

 اجم اض التي يحا بها التصوع.

 

مؤا   ،بماا  ا بقوة عند الشيخ أحمدأن موضوا المدينس الإلاضلس  ان حاض    ،اار بواو اماا ي ، ي حح الااحث السنغالي

 الط يقس الم يديس، الذب أ اد لمدينته  وبى أن تجمع: 

 إلد عن اللغو  الإلاث  حماس في الذب عن السنس  موا هس الادا.اء   حي  ب  قيم الدين ا ا مي من  إل -
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دا  الس ر، دا  المنن،  أاماء: ا تاا  اجاماء بالمدلول القيمي:  ذلك عا  أاماء الق ى التي حملت على اايل المثال -

 .لخإ ..دا  الإلليم الخاي ، الاقإلس الماا  س،  وبى

شيخ أح - اها،  حول المسجد م  زيس المسجد: حيث  إلل ال اا مد  بماا من المسجد قلب مدنه الإلاضلس التي عمل على أ

تتناث  المسا ن  المحاضن  المدا س،  ل يخإلى ما للمسجد من م  زيس في التصو  ا ا مي  ما له من قيم   حيس 

 لدى الصوفيس باعتاا ها محل ال با   الت بيس  المجاهدة.

اب ت  ات السووووووكانيس، حيث تو د قطاعات الا ووووووس بالط ب  أال ى الا ووووووس بك  التوزيع الوظيإلي: للمسووووووا ن  القطاع -

ا على ا مسووتم   ا عملي  إلد  اخ الكتب  أال ى بالمهنيين الإلاملين في الدمس الط يقس  شوويخها، مما يضووإلي ب  سوو  المصوواحف  ن  

 المدينس. 

 سوووو  حا ز الطاقيس: من ال ل تحويل الط ب  الم يدين إلى  ظاوف تنااووووب قد اتهم الادنيس  الذهنيس  لي   اقاتهم  -

لدباغس  التط يز،   بما انتقل بإلا أبناء الح فيين إلى مهنس  ال تماعيس، فيإلمل بإلا أبناء الزعامات في مجال ا

 التد ي   ا مامس.

المدن الم يديس أعمال اللهو  اجنشووطس الت فيهيس، بل يح ر فيها التدالين في الغالب  هو إحياء قيمس الجد: حيث تمنع في  -

 .(14) الم يديسا من القدااس  احت ار النظار على اكان المدن ما يضإلي  انا  

 

بشكل  نياس يحددافنجد الشيخ إب اهيم  ؛ ضمن السإلي للمدينس الإلاضلس،  ان للتصوع د   أالي  في حمايس الهويس ا ا ميس

 م".ى هللا عليه  ال  ا  ل  قا ع  نهاوي هويس الشإلب السنغالي بأنه "شإلب مسلم يتاع محمد  

 

 إدارة مؤسسات المجتم 

أن ع قات التصووووع قد انسوووابت بقوة في اجنسوووجس  الانى ال تماعيس في غ ب إف يقيا  تدااللت الوظاوف التي  غي  الاع  

  من أب ز تلك الوظاوف:  ،تؤديها الحض ات  الخلإلاء الصوفيون مع مختلف أد ا  الد لس   ظاوف المجتمع المدني

با ات تإلليم  ت بيس،  قد ا تار  ثي  من المسا د في بكل محطاته  م ا زش من مسا د  ز ايا    إدارة الشأن الديني: -

غ ب إف يقيا بأشوووووياخ   موز من الصووووووفيس،  في أحيان  ثي ة تحافح المسوووووا د الصووووووفيس على مإلما  موحد  ذلك 

ا إلى نقل ذ  اش إلى بقيس اجقطا   ما هي حال مسا د أتااا الط يقس ا ب اهيميس في غ ب ا ل    الم  ز  اإلي  االتهام  

حيث تتشووابه المسووا د ا ب اهيميس في شووكل مناو ها اج بع  ألوانها الخضوو اء محققس  حدة مإلما يس تتناغم مع  ؛ يقياإف

ضوووا تصووودت الط ق الصووووفيس بقوة للتنصوووي  في  حدة اجذ ا   الت اتيل  الوظاوف الصووووفيس.  ضووومن هذش الوظيإلس أي  

 أن تحمي الهويس ا اووو ميس للغ ب  ،الوثنيين من اجفا قسدالل ا اووو ر م يين ا أن ت  غ ب إف يقيا  ااوووتطاعت أيضووو  

 ا عديدة.ا ف يقي ق  ن  

 ذلك عا  بنى ا تماعيس  تنظيميس محكمس من أب زها نظار الخ فس الذب يتم من ال له انتقال  إدارة العالقة م  األتباع: -

ى مؤاووسووس الزا يس،  هي مؤاووسووات أقل ا ما يتم داالل أبناء الشوويخ المؤاوو ، هذا إضووافس إلالسوولطس الصوووفيس،  غالا  

ا  قد ة من الخ فس الم  زيس،  تنتشووو  في مو يتانيا على اوووايل المثال عشووو ات الز ايا الصووووفيس مثل زا يس انتشوووا   

زا يس الشوووويخ أحمد أبو  زا يس الشوووويخ محمد فاضوووول،  زا يس الشوووويخ محمد المامي،  الشوووويخ اوووويدب المختا  الكنتي، 

 لخ...إالمإلالي

ا تتإلامل مإله السوووولطات الإللمانيس في الغ ب ا أهلي  مت الط ق الصوووووفيس قضوووواء شوووو عي  نظ   ألفوال الشالالالال:صالالالالية:إدارة ا -

 اا ف يقي بم  نس،  من ال له يما س المسوولمون تإلاليم دينهم في الز ا   التإلازب  بقيس المنااوواات ال تماعيس،  غالا  

 قود  الايوعات من قال الشيخ أ  الزعيم الصوفي في منطقتهم.ما يتم تإليين القضاة  الإلقهاء الذين يدي  ن مهمس الإل
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 تار أهم  أب ز مؤاسات التإلليم ا ا مي في غ ب إف يقيا بالتصوع، فإلي السنغال على اايل يحيث  إدارة التعليق: -

 72التابإلس للحض ة الم يديس منصس تإلليميس بالغس التميز يصل   بها إلى أ ث  من ( 15)ل مدا س اجزه المثال تمث   

ألف  الب ااووتطاعوا أن يضووإلوا بصوومات قويس على حاضوو  السوونغال في مجالت الثقافس ا اوو ميس  الاووتإل اب الذب 

لعن مجال التإلليم حيث  بات ظاه ة ثقافيس  ا تماعيس تتمدد بشكل  اي  في تلك الا د،  لم تغب الحض ة التجانيس  تشك  

ا ا أيض   ب عش ات اآللع من الط ب،  نجد نإل  اجم   ادق  ؤا يا تإلليمي  محضن   ،ب اهيم انياسإ ،مإلاهد شيخ ا ا ر

 ،ل مإلهد إب اهيم الخليل الذب يدي ش الشيخ  السيااي المشهو  ما مث  . (16)على حاض ة تيوا ن  إن  انت بقد ة أقل

 أحد أهم المحاضن الإللميس التي   ت مئات الط ب اجفا قس. ،نحوبمحمد الحافح ال

 

فإلي مو يتانيا على اايل المثال ينتمي غالايس شيوخ المحاظ    اا   ؛ للحض ات الصوفيس تأثي  في مد اس التإلليم اج ليس

 ،شيخ الإل مسلالتيسي  ل ةنيا محظ الإللماء إلى الط ق الصوفيس،  من أ ا  الم ا ز التقليديس لتلقي الإللور الش عيس في مو يتا

    الشوووويخاني تجاني،   لتا المحظ تين  ، محظ ة النااغيس لشوووويخها محمد فال بن عاد هللا ،محمد الحسوووون بن أحمد الخديم

 منهل مو  د آللع الط ب من مختلف بقاا الإلالم ا ا مي.

 

ن مد  سو  الإل قس بين إف يقيا  الإلالم الإل بي   إللت  قد مكنت إدا ة الحض ات الصوفيس ملف التإلليم في غ ب إف يقيا م

 .(17) ا ف يقيسمن الاتإل اب ظاه ة تتمدد في ش ايين المجتمإلات 

 

 ضمن اجد ا  المهمس للتصوع في الغ ب ا ف يقي يظه  مإلهور دبلوماايس التصوع الذب بدأ يحتل  دبلوماايس التصوع:

مكانس من الهتمار ال ل السنوات الماضيس،  ذلك بساب اجد ا  التي أداها  موز  مشايخ  وفيون في حل بإلا اجزمات 

الكاي  الذب لإلاته الط ق الصوفيس في السنغال  مو يتانيا من ،  يمكن في هذا السياق التمثيل بالد   نيسيالاالداالليس للد ل أ  

المؤلمس في السوووووونغال، حيث  ف ت الط يقس التجانيس المأ ى  اجمان لإلشوووووو ات اآللع من  1989أ ل ت في أحداث 

س ر بين الالدين بكل  سنغال،  اإلت الط يقس الم يديس  اهدة إلى تح يك ملف ال ما أمكن من المو يتانيين المط  دين من ال

 .(18) ااور  ع قات

 

ا تار التإلليم ا اوو مي بالتصوووع  ت ا الشوويخ عثمان دان فوديو  لمته باقيس في مؤاووسووات  علماء  ا وولوا  ، في نيجي يا

 أهم م ا ز التإلليم الديني في الالد. إحدىمسي ته، حيث تمثل مدينس لكنو في نيج يا 

 

 الحضرات مؤسسات خيرية

اجبإلاد ال تماعيس للتصوع  انب الخدمس ال تماعيس  الإلمل الخي ب، حيث تإلتمد  لع اجا  في إف يقيا  ل يخإلى ضمن 

ا للتصوووووع في الغ بيس على مإلونات  دعم مشووووايخ الط ق الذين يتولون تكاليإلهم من مإليشووووس  د ااووووس،  لقد ظل هذا م افق  

يخ، حيث يصووف أحد الشووإل اء المو يتانيين حضوو ة الشوويخ ا ين التا  غ ب إف يقيا منذ ق  ن،  اووجلته الالدات الشووإل   د

 ( بأنها مأ ى الجميع: 1868 نيسان/ايديا بن المختا  اجبيي ب  توفي في أب يل

  ل بنيس ما يحا ل الصه * من قوت أفئدة  قوت  سور

ا ء الذين  أ ش فيه محضن   لقد دفإلت حالس الك ر التي  سدها الشيخ أحمد  بماا إلى تدفق عش ات اآللع من الم يدين الإلق ا

ا من المو يتانيين الذين  فد ا إليه بالقصوواود المطولت  اجدب ال فيع،  عاد ا من عندش ا،  الصووو وو  ا مالي  ا  مصوود     حي  

 .(19) الجزيلسبالإلطايا  الهاات 

 :فمنها ؛ا مختلإلس تشمل المناشر الخي يس للتصوع في الغ ب ا ف يقي أبإلاد  
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الإلق اء: حيث تإليش مئات اآللع من اجا  الإلقي ة، إضافس إلى الدار الط يقس   لع الم يدين الذين يإليشون ا نإلاق على  -

  في أ  قس الحض ات  في أحياوها.

 

إحياء الإلإلاليات ا ا ميس: في  مضان  اجعياد ا ا ميس حيث توزا الحض ات الصوفيس الكا ى في المنطقس اجضاحي  -

 . من اجحياء الإلقي ة المجا  ة لهن فق اء الم يدين   الم ب  على عدد م

 

ا حل أزمات الم يدين من ال ل دفع الديون  ا نقاذ من السووجون حل أزمات الم يدين:  من بين تلك اجبإلاد ا غاثيس أيضوو   -

 ناوز  تإلاز  غي ها مالت  المشا  س في فإلاليات الم يدين في المناااات ال تماعيس من ز ا   عقيقس   دفع الديات  الح  

 .(20)  اجت ا من أيار اجف ا  

 

 تجديد الرموز

ا لعتمادها على فك ة الخ فس،  يظل يملك التصوووووووع  ليات تنظيميس لتجديد ال موز، لكنها  ليات  تياس في الغالب نظ   

 إشووووووإلاعها الت بوب ا بمكانته ال  حيس   وووووو حياته في إدا ة مجتمع الحضوووووو ة  موا دها  بسوووووور نإلوذها الخليإلس محتإلظ  

 إله الذب يناغي أن يكون من نإل  أا ة الشيخ المؤا .ل  م ال ايس إلى ال   ال  حي إلى أن يسل   

 

 ؛لكن عمليس تجديد ال موز  حتى  ليات الإلمل بدت ظاه ة  اضوووحس في مجتمإلات التصووووع ال ل الإلقود اج بإلس الماضووويس

ا في ا الا وو  لخ فس الإلامس للط يقس لكنها تختر لنإلسووها   يق  حيث ب زت شووخصوويات  زعامات  وووفيس  ثي ة، تدين بالولء ل

 الإل قس بالط يقس  الم يدين  المجتمع.

 

في مالي حالس ف يدة في اوووياق تجديد ال موز  اآلليات في  ةلت ظاه ة الشووويخ الشووو يف عثمان حيد مث   ،فإللى اوووايل المثال

 :أب زها ،اايسحيث ااتند الشيخ الشاب على م تكزات أا ؛الط يقس التجانيس

ا لدى مجتمإلات ا  اي    تقديسووووي  عام    ةإلد الذب ي  ز عليه عثمان حيد  مزيس النسووووب الشوووو يف: حيث يضووووإلي هذا الا   -

 .الزنو  التي تضإلي على الش فاء أعلى  إلات  م اايم التاجيل

 عدة م يين في د ل الجوا ، س المحكمس لألف اد:  الذين يصل عددهم إلى أ ث  من مليون م يد في مالي يالانيس التنظيم -

  يندما هؤلء في  حدات   تب تنظيميس،  ما أنهم يدفإلون  اور اشت اا انويس للحض ة.

 .إما ا و يس اقتصاديس  اي ة: تتوزا بين مؤاسات تجا يس  قنوات إع ميس  موا د ماليس متإلددة -

ا س من الشإلاويس في الطابته  إلله يتمدد أفقي  أن يح ا حال ةفقد ااتطاا عثمان حيد  ، مزيس شإلاويس:  إلى  انب ذلك -

ا في  هاش المتإللقس بالإلقه ه إليه من انتقادات لذعس  الصو   ا الإلئات الشاابيس  غم ما يو   بين الماليين،  الصو   

   تإلسي  بإلا اجحكار ا ا ميس.

 

الجدد،  تإلدد المناااات  المناشر، لكن فلن ح  س التجديد تتواع  تتوزا بشكل  اي ، بساب  ث ة المشايخ  ،أما في السنغال

 ا داونس بالولء للخ فس الإلامس للط يقس.هذش ال موز تظل داوم  

 

ل يمكن إغإلال الد    التأثي  الذب يؤديه الشووويخ الحا   لد المشووو ب في مو يتانيا  مدينته "مإلطى  ، ضووومن اوووياق التجديد

  ااولها  اتجاهاتها المجتمإليس  الإل قيس.مولنا" التي تحولت مع الزمن إلى مو يتانيا مصغ ة بق
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اجحياء  السووووكان  في الوظاوف التنظيميس  ا دا يس التي يؤديها اووووكانها،  توزيعا في ا متقن   تنظيمي   تأالذ هذش المدينس شووووك   

ا في نتج  ا  ما ناشووط  ا عنصوو  النسوواء الذب يإلتا  قطاع    ذا في اقتصووادها الذب يإلتمد على نشووا   فإلاليس اووكانها  الصووو وو  

عدد   يا مإلطى مولنا،  قد ااووووووتقطات ق يس مإلطى مولنا مع الزمن  تان ناء المسوووووولمين من الا   مو ي يل من أب ا غي  قل

 .(21) با  هابر عليها في أ قات  ثي ة اهار التح يا  التهار بي، مما ال   ا من د ل التحاد اج   الصو   

 

ل تج بس مدا س عقول الواحات في دالل إلى الواوواول  المناها،  تمث    لم يقتصوو  التجديد في التصوووع على ال موز  إنما 

  الشمال المو يتاني تج بس نوعيس في التإلكي  الصوفي  التإلا ي مع متغي ات الواقع بإلقل إبداعي.

 

شيخ التجاني اتطاا ال ايدينا  توفي  ،فقد ا نقد  إليه أنصا   الصور التجانيس من هه غم ما يو     ،(2003محمد اجمين  لد 

إلال،  أن يإلمل الجميع بغا    ،لذا نس،  أن يكون الإلمل  التإلليم عنصوووووو ها الإل نس متق ته  أن يؤاوووووو  مدي النظ  عن  اق

لت ال تماعيس في نإل  المشووووغل المهني  الت بوب الذب يؤديه الجميع، لكن قيمس التجديد  ا نجاز التي أداها  لد اوووويدينا تمث  

مدا س عقول  فيصووو  الم احل التإلليميس ما قال الجامإلس في ث ث اووونوات،  قد تخ   ا في نمطه التإلليمي الذب يختأاوووااووو  

الواحات شخصيات متإلددة منها من   ل إلى منا ب عليا،  توزعوا في مجالت متإلددة من الوظاوف الساميس،  أ ث  من 

  .(22)اإلى  اقات مسحوقس اابق  ذلك حا ل  لد ايدينا  س  ت اتايس المجتمع من ال ل تز يا إحدى   يماته ب  ل ينتمي 

 

 ،اووويدب محمد بن الشووويخ اووويديا ،ا إغإلال الد   ال تماعي  السووويااوووي للشووويخ المو يتاني ل يمكن في هذا السوووياق أيضووو  

المإل  ع بالإلخامس،  قد ااوووتطاا هذا الشووويخ أن يكون من أب ز اجاوووماء المتدا لس في ا ع ر ال ل السووونتين المنصووو مين، 

 ي  مدينته الجديدة المإل  فس باام الالد اجمين.ا مع تأا الصو   

 

 ينتمي الشوووويخ الإلخامس إلى  احدة من أع ق بيوتات التصوووووع في مو يتانيا إضووووافس إلى شووووخصوووويته الإللميس المإل  فس في 

طها في  نوب   ار مو يتانيا،  يتحلق حول الشيخ الإلخامس  لع الط ب في مد اته الإللميس   ذا في مناشر متإلددة يمح

من داو ة التأثي  الوااووووإلس للشوووويخ الإلخامس،  تشوووومل مجالت تأثي   امنها الإللمي  الدعوب  منها السوووويااووووي الذب بات  زء  

ضافس إلى الإلمل الخي ب المتإلدد الحات بين القااول  المجموعات، إالإلخامس التإلليم ا ا مي في مإلهدش الش عي،   ذا المص

محمد  لد عاد الإلزيز،  من ضوومن الداو ين  ،الداعم لل وي  الحالي لمو يتانيا الم مح ثم الحضووو  السوويااووي ضوومن الإل يق

 يمكن  .الشووويخ الإلخامس  ز اء  قادة أمنيون  اا     ال أعمال إضوووافس إلى   ب علم  زعامات ا تماعيس متإلددة ك  ل  في ف  

صوفيس حالس من حالت التجديد في شيخ الإلخامس  حض ته ال سياق اعتاا  ال تإلامل الط يقس القاد يس مع المتغي ات  في هذا ال

السووويااووويس  ال تماعيس في مو يتانيا،  غم حالس ال تابس الشوووديدة  تآ ل  ثي  من مضوووامينها ال  حيس  الإلك يس ال ل الإلقود 

 اجالي ة.

 

ت ات  من بين الشووخصوويات الصوووفيس التي  اإلت المشووهد ال تماعي  السوويااووي في مو يتانيا على اووايل المثال ال ل الإل

 هو أحد  موز الط يقس الصووإليديس المحد دة النتشووا  في الجنوب  ،الشوويخ علي ال ضووا بن محمد نا ي الصووإليدب :اجالي ة

 :إلد ال تماعي للشيخ ال ضا في اتجاهين أااايينالمو يتاني،  قد ظه  الا  

شاب الذب   د ا فيه مصد    - شيخ ال للمإلا ع  الت بيس الصوفيس،  االتإلاع اآللع من اكان الجنوب المو يتاني حول ال

نه من التأثي  في د او  متإلددة ع بسووخاوه تجاش م يديه    به،  هو ما مك     ا ع  ا مهم  ا مالي  هذا إضووافس إلى  ونه مصوود   

من أ وووحاب النإلوذ  القطاعات ال تماعيس، إضوووافس إلى الطابه الإلك ب  التصووووفي الذب يإللن بين الحين  اآلال  عن 

 .ب يؤديهذتنتقد بإلا مما اات التصوع  تحدد ع قس الم يد بشيخه  منها الت بيس المواقف تجديديس 
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بسوووق الإلقا ات  دفإلت  تأزمس أضوو  هي  ،إل ع بأزمس الشوويخ ال ضووااتجاش ضوو ب السوووق الإلقا يس من ال ل ما ي   -

 .(23) م موقسالشيخ إلى إع ن إف اه، بإلد أن  ان يتح ا في ث  ة ماليس 

 

 :هما ،ينيالتجدد لل موز  المشايخ الصوفيس م تاطس بإلاملين أااا ل يخإلى أن حالس 

 .عامل التصدي :  هو ضامن أاااي لاتم ا  الط ق  ااتم ا  النخب المنتميس إليها -

ا إلى ا قوي  ا انتشوووووا ي  ق إلى الزعامس  التصووووود  بما فيهما من  اش  حظوة  مكانس ماليس،  هي حالس أضوووووافت عنصووووو   و  الت   -

حيث يمكن جب شووويخ أن يؤاووو  نحلته الصووووفيس  مدينته  أن يجد من اجتااا النصووواب الكافي  ؛في غ ب إف يقيا الصووووفيس

 للتاشي   التأثي .

 

 صراعات التصوف

فلن  دا  السوولم  أاوووا  ا الاء الصوووفي في الغ ب ا ف يقي لم تخل من ثغ ات  منافذ داللت منها  يا  الإل قس  ، على  ل   

  ون فوا ة الدماء.ن   لهب الح ب الإلك يس  حتى القتال ذ  المإلا ا  اجيار الم  عس التي تساقى فيها الم يد ن  أس الم  

 

ث  ثي ة من بينها الح ب الطحون التي دا ت  حاها بين الشووويخ عم   تحتإلح حقاوب التا يخ الصووووفي غ ب إف يقيا بحواد

شيخ أحمد بن أحمد الكاي  اينا القاد يس،  قد أالذت الح ب  ابإل   ،الإلوتي،  ال اتنزافي  ا  تكتيك  ا عقاودي  أمي  د لس ما  ا، أض   ا ا

   الاتق ا  في المنطقس  فق ما ي حح بالط فين  ااح بهما في بحا  من دماء اجشقاء مكنت المستإلم  الإل نسي من الإلاو

 إذا  انت ح  ب الحا  عم  الإلوتي  أحمد بن أحمد الكاي  الإل ني المااووووووني قد مزقت  سوووووود  .عاد هللا محمود با ،الااحث

ث  مجتمع الإلولن الذب ينتمي إليه القاودان  مزقت حال المودة بين الط يقتين القاد يس  التجانيس فقد  ان لها د    ال  أ 

 .(24) الحقوقبشاعس  هو تغذيس أاواق النخااس في الغ ب ا ف يقي بآلع المست قين المهضومي 

 

 قد تجددت ح  ب القاد يس  التجانيس م ة أال ى عا  ح ب أر اشوووكاا الم  عس في الشووو ق المو يتاني بين أتااا الط يقس 

 .(25) المؤلمسال ل  قاوإلها  ا،ا  د  ا عميق  ا ا تماعي  الحمويس  أتااا القاد يس،  أالذت  ابإل  

 

 لم يزل الصوووووو اا بين الط يقتين يأالذ  وانب من الشوووووود  الجذب في المنطقس، ليتحول في م حلس لحقس إلى "ح ب ز ايا 

سيل  اي   من ح  ب اجانس  ال ما ،  تحتإلح ذا  ة التأليف في الغ ب ا ف يقي  الصو    محاب " بدل   ا في مو يتانيا ب

ا بين شووإل اء  علماء الط فين،  مع الزمن أالذت حدة الصوو اا تخإلت بين اج  اع نظ     اود السووجاليسمن المؤلإلات  القصوو

لدالول   ع ثالث يها م الط فين  ينتقد  هاهما الإلك يس  الإلقديس  إن  انت ناال نقدش أقسووى على التجانيس من غي ها،  هو 

 المتنازعس في المنطقس. التيا  السلإلي بشكل عار، الذب  اد أن يوحد اج  اع الصوفيس

 

 اقتصاديات التصوف

ا في السوونغال حيث تتح ا أاووواق يمثل التصوووع حالس ا تماعيس ذات بإلد اقتصووادب مشووهود في غ ب إف يقيا،  الصووو وو  

موازيس  أنشطس  ااإلس النتشا  تصاحب المشاهد  المناشر الصوفيس، فإللى اايل المثال تتحول مدينس  وبى ال ل موام 

 ا؛ه إلى أ ث  من المسس م يين زاو   متا ا بمقار الشيخ أحمد  بمااونإلى مإل ض يصل زب -  من  ل عارإل      16- ماغال

 حيث تنشر اوق النقل  الم ب   المطاعم، ضمن اوق متإلددة الم مح  اج  ان.
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ات ذات الاإلد الصوفي مثل  تنشر ال ل هذش المواام أنواا متإلددة من المناشر التجا يس المتإلددة من بينها الاضاوع  المنتج

بماا   أ  شوووإلا ات أ  ع مات للشووويخ أحمد االكتب  التسوووابيح  الصوووو   التماثيل  اجيقونات  القاإلات التي تحمل  وووو   

  اللإلاوه.

 

ا أنها ا للتاادل التجا ب الصوووو ووو  ا أاوووااوووي   هي ثاني مدينس اووونغاليس من حيث السوووكان، م  ز   ،مثلت  وبى ، أ ث  من ذلك

،  ظلت الخدمات اجااايس من ماء   ه باء مجانيس أ  شاه ابما  أن تكون د لس  غي ة تابإلس جا ة الشيخ أحمدأق ب إلى 

مجانيس في  وبى  ضووواحيها،  أاووهمت  ايإلس  وبى باعتاا ها مدينس مقداووس ل تإليش نإل  السوويط ة اجمنيس  ا دا يس في 

ا عن أعين المصووووووالح اجمنيس  ال قابس لته يب التجا ب بإليد  بقيس مدن السوووووونغال من انتشووووووا   تواووووووع عمليات التجا ة  ا

اجمن  الد ا السووونغالي من أ ل ضوووار هذا  عالقتصووواديس،  هو ما دفع الخ فس الم يديس بإلد ذلك إلى التإلا ن أ ث  فأ ث  م

 المجال   ضع اليد عليه بقوة.

 

مس الط يقس ا ب اهيميس التجانيس في السوونغال، التي  يصوودق اجم  في مجال اجبإلاد القتصوواديس  ذلك على مدينس  ولخ عا وو

 يإلد عليها هي اجال ى أ ث  من مليون زاو ،  على مئات المواام  الحتإلاليات التي تقار في أغلب مدن الغ ب ا ف يقي.

 

ألف  20من  ا اوق الط يقس السإلديس في مو يتانيا ال ل الزيا ة السنويس التي يؤديها أ ث  ضمن هذش اجاواق تنشر أيض  

 زاو  أغلاهم من السنغال ينإلشون أاواق المدن الجنوبيس في مو يتانيا ال ل زيا ة تستم  جيار.

 

ا في منطقس غ ب الا د، تضووووووم  لع التجا   الم ا ز التجا يس ا  ااووووووإل  ا تجا ي  تدي  الط يقس الحمويس ح ا    ، في مالي

 المالي.التقليديس،  تسيط  بقوة على نقا  قوة في القتصاد 

 

يس  ا ى، ت   جاى إليها الهدايا من م يين  مع الزمن تحولت م ا ز التصوووووووع الكا ى في الغ ب ا ف يقي إلى م ا ز مال

فلن  ووووو  المشووووايخ  الزعماء  ، في الغالب .الم يدين  اجتااا،  تتاع لها مؤاووووسووووات ماليس   موز  زعامات اقتصوووواديس

 يس  ما  ات مسجلس تدالل السوق ا ف يقيس بميزة تنافسيس  اي ة.الصوفيين تتحول مع الزمن إلى ع مات تجا 

 

ا من دعوة الشوويخ أحمد  بماا الشووهي  أاووااووي   ال الإلمل  ا نتا   الإلإلاليات القتصوواديس  زء  مث   ، ضوومن المإلطى القتصووادب

من حالس المقا مس  ا زء  بلقاه "الخديم"  د  ش في موا هس الإل نسوووووويين، حيث  انت "زيادة إنتا  المحا وووووويل الز اعيس"، 

 ي حح الااحث السووونغالي أن تطو   نمو زا عس الإلول السووووداني  .(26) الط يقسالقتصووواديس التي تظه  فإلاليس  انتشوووا  

الاتإلادة من الثقل القتصادب الذب  فياهم بكث ة في شه ة مشايخ التصوع  أن الزعامات الصوفيس في السنغال لم تتوان أ

 .(27) للسنغاليينمع اجيار  زادت من نإلوذ المشايخ  د  هم في الحياة السياايس  ال تماعيس أ ساها قوة تإلمقت 

 

 التصوف واللن واألدب

 يمكن اعتاا  أدب التصووووع  .احتضووون التصووووع في غ ب إف يقيا ظواه  ا تماعيس عديدة  من بينها الإلن  الغناء  اجدب

. فقد تسابق الشإل اء إلى تدبيا القصاود بمواضيإله المختلإلس هو الجزء الغالب على اجدب المكتوب بالإل بيس في غ ب إف يقيا

ا من تإلاليم  أال قيات ا  ثي   د المشايخ أيض  ال اوإلس  الخالدة في مد  أشياالهم أ  النتصا  لط قهم  نحلهم الصوفيس.  ما الل  

   قهم  مذاهاهم الت بويس في قصاود  م حم أدبيس الالدة  مستق ة.
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لت الحتإلاليات التي تنظمها الحضوووو ات الصوووووفيس ا ااووووتق ت فنون أال ى من اجدب  مث   على ضووووإلاع التصوووووع أيضوووو  

يحمل اجفا قس في ا إضافس إلى النحت  ال ام.  ا شإلاي  ا  فلكو   ا  أدب  مه  انات مإلتوحس جنما   ثي ة من الإلن غناء   قص  

ا ا أاووااووي  يكون التصوووع مح     ،الغالب  ووو  أشووياالهم تماوم  تإلا يذ على الصوود    في  ا هات المحال التجا يس.  بهذا

 ا في ااو  أنما  الحياة ا ف يقيس.ا للدين  مؤث   ا أاااي  للإلن  الثقافس  اجدب في الغ ب ا ف يقي مثلما  ان مح    

 

 صةالخ

 هي: ،ما تنا لته هذش الو قس في نقا  أ بع يمكن إ مال أهم

 ا بالإلط ة.تظه  المحا   السالإلس عمق ايط ة التصوع في الغ ب ا ف يقي، فا نسان هنالك يولد  وفي   -

 .تأالذ الط يقس الصوفيس لون أ ضها   ااوع مجتمإله، فتكاد تكون الش يان ال  حي للمجتمإلات في غ ب إف يقيا -

ا  الهويس ا اووو ميس ثقافس   ا هت ا  المجتمإلات حاضووون  غ ب إف يقيا على ا اووو ر دين  حافظت الط ق الصووووفيس في  -

 .التنصي   محا لت التهميش

ا في غ ب إف يقيا بسوووووواب ا تاا ه بالمقدس  قد ته الإلإلالس على تجديدش مناهجه ل يزال مسووووووتقال التصوووووووع مزده    -

   موزش  فإلالياته.

 

 .مهتم بالشأن ا ف يقي باحث، محمد سالق محمد* 
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