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تشكِّل الصوفية في السنغال نظ ًما دينية وثقافية واجتماعية لها ارتباط قوي بتاريخ البالد وتقاليدها (الجزيرة)

مقدمة
وصل اإلسالم إلى غرب إفريقيا إبان عهد إمبراطورية غانا (1240-300م) ،وانتشر فيها بواسطة معلمين استقر كثير
منهم في مراكز ،من أشهرها :تمبكتو وجني وبالد شنقيط وبيرو وكوكي ( . )1وفي القرون الثالثة األخيرة ،برز في
الميدان شيوخ من المتصوفة أنشؤوا مراكز للتربية والتعليم وجمعوا فيها تالميذ من مختلف القبائل والمناطق .وكان
الخريجون يقومون عند رجوعهم إلى أهلهم بإنشاء مراكز أخرى .فتعددت المدارس وقام بين روادها عالقات روحية
واجتماعية أدت إلى نشأة جبهة دينية تطورت لتصبح مجتمعا إسالميا ،فنشأت في هذا المجال طرق صوفية سيعالج هذا
التقرير موضوعها مركزا على حياة الجماعات الصوفية في السنغال ،ويضم التقرير ثالثة محاور؛ يتناول األول منها
الطرق الصوفية المنتشرة في تلك البالد ،والثاني مظاهر وجودها وأدوارها في المجتمع ،والثالث مستقبلها.

 -1خريطة الطرق الصوفية
 .1 .1الطريقة القادرية
تنسب هذه الطريقة إلى الشيخ عبد القادر الجيالني (1166-1077م) ،ويقال :إن الطريقة وصلت إلى فاس بالمغرب على
أيدي أحفاد ولدين من أوالد الشيييخ عبد القادر ،وهما إبراهيم ،المتوفى عام 1196م ،وعبد العزيز ،المتوفى عام 1205م.
وكانا قد َ
حال باألندلس قبل أن يغادر أحفادهما هذه البالد ولجؤوا إلى المغرب (.)2
ويذهب بعض المؤرخين إلى أن محمد بن عبد الكريم المغيلي ( )1504-1425هو الذي أدخل الطريقة في منطقة حوض
نهر النيجر في القرن الخامس عشر الميالدي .وال شك أن الدور األكبر في نشر الطريقة في إفريقيا الغربية قد لعبته الزاوية
الكنتية والزوايا المتفرعة عنه(.)3
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أما السييينغال فلم يشيييهد انتشيييارا واسيييعا للطريقة القادرية إال في القرنين األخيرين بسيييبب نشييياط يل الشييييخ المختار الكنتي،
المتوفى في  29مايو/أيار  ،1811والشييييييخ محمد الفاضيييييل بن مامينا ،المتوفى في  23أبريل/نيسيييييان  ،1869وكذلك
أتباعهم .وقد نال الشيخ سيدي الكبير بن المختار بن الهيبه األبييري ،المتوفى في  23أبريل/نيسان  ،1868والشيخ محمد
الفاضل ،شهرة واسعة حتى أصبحا شيخي معظم السودانيين الذين قاموا بنشر طريقتهما بين بني جلدتهم (.)4
أدى الشييييوخ الموريتانيون دورا مهما في هذا المجال ،فقد جابوا البالد ونظموا أتباعهم في كل مدينة كبيرة بواسيييطة ممثلين
تولوا تنسييييق عالقات األتباش بشييييخهم .بل اسيييتوطنت أسييير منهم هذه البالد نهائيا ،ومن هؤالء :الشييييخ محفو (-1919
 )1855الذي ا ستقر في كا سمانص بال سنغال حيث أ سس قرية دار ال سالم ،عام  ،1902وقام بجوالت عديدة في المنطقة
واتصل بالزعيمين ساموري توري وموسى مولو (.)5
وإذْ لم تحقق الطريقة القادرية تقدما كبيرا في فوتا طورو بسيييبب حركة الحام عمر الفوتي ولغياب مركز قادري محلي قوي
يتولى الدعاية للطريقة ،فإن وضيعها في المناطق األخرى كان أحسين بسيبب نشياط بعض شييوخ الطريقة كأبي محمد الكنتي
( )1914مؤسس الزاوية الكنتية ،وهي مستقلة عن زاوية الشيخ محمد الفاضل المذكور.
وقد بقي القادريون السيينغاليون موزعين بين الزعامتين :الكنتية والفاضييلية ،بيد أن األولى تتمتع بميزة كونها وطنية في حين
تمارس األخرى نشاطات في السنغال عن طريق الشيوخ التابعين لزاوية الشيخ محمد الفاضل وممثلي الخليفة العام الساكن
بقرية النمجاط في موريتانيا ،وأيضيييا عن طريق الجمعيات القادرية ،وقد ازدادت نشييياطات هذه الجمعيات أخيرا انطالقا من
مدينة كييس حيث أنشئ اتحاد للجمعيات القادرية المحلية بهذه المدينة.
 .2.1الطريقة التجانية
هرت هذه الطريقة في الغرب اإلسالمي في القرن الثامن عشر الميالدي ،ومؤسسها هو الشيخ أحمد بن محمد المختار بن
سيييييالم التجاني الذي ولد بقرية عين ماضيييييي في الجزائر ،عام  ،1727لكن انتشيييييارها في السييييينغال تم على أيدي شييييييوخ
سنغاليين.
دور الحاج عمر الفوتي في نشر الطريقة
ولد عمر بن سييييييعيد الفوتي ( )1864 -1796ببلدة هلوار التابعة لمديرية ماتم المحاذية لنهر السيييييينغال والمقابلة للحدود
الموريتانية-السنغالية ،وحفظ القرين وتضلع بالعلوم الشرعية .ثم مال إلى طريقة الصوفية والزم الشيخ مولود فال الشنقيطي
والشيخ عبد الكريم من فوتا جلون وأخذ عنهما الورد التجاني(.)6
وفي عام  ،1827حج الشيخ عمر بيت هللا الحرام والتقى بمحمد الغالي بالمدينة المنورة ،وهو أحد مريدي وأصحاب الشيخ
أحمد التجاني ،الذي قال فيه" :سييييملت له نفسييييي ومالي ،وألقيت إليه القياد ،وبقيت أخدمه ثالث سيييينين ،وجددت األخذ عنه،
ولقنني األذكار الالزمة ،ونَ َ
ظ َمني في سيييلك أهل الطريقة ،ولم يزل يلقنني األذكار ويعينني باألسيييرار واكتسيييبت منه األنوار
على وفق الشيريعة والحقيقة"( .)7وكانت أهم نتيجة للقاء عمر بمحمد الغالي تعيين عمر خليفةَ المؤسيس في السيودان الغربي
وإعطاءه اإلجازة .والخليفة ،في رأي الشيييخ عمر ،نائب المؤسييس ألنه يوص يل إلى التالميذ ما كان يوصييله إليهم من األذكار
واألوراد واألحزاب واألسييرار والتوجيهات والمقاصييد والخلوات وا داب والعلوم والمعارف .والحاصييل أنه يفعل لهم وبهم
ما كان الشيخ يفعله ،وله عليهم من الحقوق جميع ما كان للشيخ عليهم بحكم النيابة( .)8عاد الشيخ عمر من الحجاز بمشروش
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جهادي؛ فقد جاء عازما على جمع مسييلمي بالده ليقاتل الوثنيين العائشييين بين المسييلمين ،وقال عن القتال وغايته منه" :قتال
الكفار أمر ال أنفك عنه حتى يمحق هللا دولة الكفر بدولة اإلسالم"(.)9
وبالرغم من عدم تمكنه من تحقيق وحدة مسيييييلمي المنطقة في ل دولة إسيييييالمية ،إال أنه نجح في نشييييير الطريقة في جميع
البقاش التي قادته إليها غزواته وأعد لها دعاة واصييلوا نشييرها في فوتا طورو ثم في سييائر مناطق السيينغال .وهؤالء هم الذين
اسيييتمروا في نشيييرها ،طورا بالوسيييائل التي اسيييتعملها المحارب الفوتي ،وأحيانا بوسيييائل سيييلمية .ومن الفريق األول :اإلمام
محمد باه المشهور بمابا جاخو ،وكان هدف حركته جم َع المسلمين في إطار دولة واحدة وتكوينَ قوة إسالمية لحمايتهم .ر َكز
اإلمام محمد نشييييياطه في مناطق بَ َو ْل وسيييييين وسيييييالم .وأفلح في حمل عدد كبير من مسيييييلميها على الهجرة إلى مقر إمامته
ليصييبحوا نواة األمة اإلسييالمية التي كان يسييعى لبنائها وسيياعدته شييخصيييات إسييالمية كانت تحظى بتقدير المجتمع ،وأمراء
وطنيون فقدوا عروشيهم .وخاض محمد حروبا ضيد الوثنيين وقمعهم في مواطن كثيرة حتى تحالفوا مع االسيتعمار الفرنسيي
وقتلوه عام .1867
ثم جاء بعده الشيييييوخ المربون الذين مارسييييوا نشيييياطهم الديني دون اللجوء إلى السييييال  ،ومن هؤالء :عبد هللا نياس وأوالده
الذين أسيييهموا بشيييكل بارز في نشييير الطريقة التجانية في منطقة سيييالوم السييينغالية وغامبيا وبعض البلدان اإلفريقية .ومنهم
الشيييوخ :معاذ كاه وأحمد ديم بسييوكون وعبد هللا سيييسييي بجامل( ،)10ومحمد بمبا صييال ،وأتباش الشيييخ أحمد ،المتوفى عام
 ،1875الذين اتخذوا من تشينيبا مقرا لهم( ،)11والشيخ مالك صال بمنطقة اللوغا ،والشيخ محمد سعيد باه صاحب مدينة
غوناس ...إلخ .لكن أنشط دعاة التجانية كان الشيخ مالك بن عثمان سي.
دور الحاج مالك في نشر الطريقة
و لد مالك سييييييي ( )1922-1855بقرية غايا غرب داغانا ،وحفظ القرين ثم درس العلوم الشييييييرعية قبل أن يأخذ الورد
التجاني على خاله ،ألفا مايورو ،الذي كان تلقاه من الشييييييخ مولود فال الشييييينقيطي ثم جدد أخذه على يد الشييييييخ الحام ،عمر
الفوتي.
كان الحام مالك يجمع بين التعليم واإلشييييييراف على العمل في حقوله الواقعة في أ نديارنديه وجاكسيييييياو( .)12وقد بقي في
منطقة تيواون حتى وفاته ،وكان يتردد على داكار حيث أسييس زاوية كبيرة لت محل نشيياط ثقافي كبير وذات دور ملموس
في نشر الطريقة التجاني.
كان هذا الشيييخ يتمتع بنصيييب من العلم وافر وبأخالق سييامية ،بحسييب بعض المصييادر ،وتدل مواقفه من قضييايا زمانه ومن
السييلطة االسييتعمارية الفرنسييية على الذكاء والمرونة ،فلم يتردد في إقامة عالقات طبيعية مع الفرنسيييين بل عبَر عن موقفه
من تلك السلطة في وثيقة ن شرت في صحيفة السعادة المغربية عام  ،1913وهذه مقتطفات منها ..." :إلى جميع من تعلقوا
بالطريقة التجانية وغيرهم من كل من أراد االنتفاش من المسلمين القاطنين بقطر السنغال :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
ال يزال يعمنا إحسانه وخيراته؛ أوصيكم بتقوى هللا العظيم في السر والعالنية وعدم التفرق ألن هللا تبارك وتعالى أمرنا بذلك
غير ما مرة في كتابه العزيز ،وأن توافقوا الدولة الفرنسييياوية ألن هللا تبارك وتعالى خصيييهم بنصييير وفضيييل ومزية وجعلهم
سييببا في صييون دمائنا .ولذلك ،وجب علينا أن نتأدب معهم وأن ال يسييمعوا منَا ما ال يسييرهم؛ ألنه قبل دخولهم علينا كنا بين
أ سر وقتل ونهب .و سواء في ذلك الم سلم والكافر .ولوالهم ما زلنا كذلك حتى ا ن وال سيما في هذا الزمان ،ومن نظر بعين
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الحكمة اإللهية واعتبر فيما جعل هللا لهم من النصيييييير والعافية فال يخالفهم .وال تغتروا بقول المحمقين الذين يقولون لكم :قد
قرب انقطاش الدولة الفرنساوية؛ لخياالت فاسدة .وذلك علمه موكول إلى هللا ال غير".
 .3.1الطريقة المريدية
أسيييس هذه الطريقة في نهاية القرن التاسيييع عشييير الشييييخ أحمد بمبا امباكي ( )13()1927 -1853الذي ولد في امباكي
باول( ،)14وبدأ حفظ القرين عند خال أمه ،المفسيييييير امباكي اندومي ،في جولوف .ثم لحق بوالده محمد بن حبيب هللا ،الذي
كان يقيم يومئذ في سالوم عند اإلمام مابه ،وأتم عنده حفظ القرين ،ثم شرش في دراسة العلوم الشرعية وغيرها.
عاد محمد بعد وفاة والده وشيييخه إلى مسييقط رأسييه ،وطفق يتصييل بشيييوخ البالد المشييهورين لالسييتفادة منهم علميا وروحيا
واقتنى عدد ا من أمهات الكتب .ولما اجتمع حوله عدد عظيم من األتباش ،بدأت السيييييلطات االسيييييتعمارية تشيييييك فيه وتراقبه
بواسييطة عيونها الكثيرة؛ فحاول أن يطمئنها على سييالمة نواياه وأكد لها أنه ال يريد إال تعليم الناس وتربيتهم .ثم اضييطر إلى
مغادرة قريته ،طوبى ،بسييييييبب كثرة الوافدين عليه .اتجه محمد امباكي بعد ذلك إلى جولوف ،موطن أجداده األولين .وكانت
الوشايات والشكاوى قد تراكمت ضد الشيخ وأتباعه فلم يكد يستقر في جولوف حتى اعتقلته السلطات االستعمارية الفرنسية،
عام  ،1859ونفته إلى الغابون حيث بقي هناك سييييبع سيييينين ثم أعيد إلى السيييينغال عام  .1902ثم اعتقل مرة أخرى عام
 1903وأر سل إلى موريتانيا فو ضع تحت اإلقامة الجبرية لمدة أربع سنين عند يل ال شيخ سيديا الكبير في سهوة الماء .ثم
أعيد إلى السييييينغال عام  1907وبقي رهن االعتقال المنزلي أوال في قرية تشييييييين بجولوف ثم في جوربل حتى وفاته عام
.1927
ميالد الطريقة
خلف الشيييخ أحمد بمبا والده في التعليم ثم قرر الشييروش في التربية الصييوفية وجمع أصييحابه ،وقال لهم" :من كان صييا َحبَنَا
للتعلم فلينظر لنفسييه وليذهب حيث شيياء ،ومن أراد ما أردنا فليسيير بسيييرنا وليقم بأمرنا"( .)15ففارقه إثر هذا اإلعالن أكثر
تالميذه وبقي معه فريق تكونت منه النواة األولى للمريدين.
والطريقة المريدية "عبارة عن كون العبد مخلصييييييا هلل في حركاته وسييييييكناته وعقائده وأفعاله وأقواله وأحواله كلها اهرا
وباطنا"( .)16والوسيييييائل المسيييييتخدمة في التربية الروحية هنا هي التقليل من الطعام ودوام الطهارة وتكثير الذكر وتجنب
االنغماس في الشهوات.
لكن كثيرا من معاصييري مؤسييس الطريقة رأوا في نظامه بدعة أدت إلى إضييعاف التعليم اإلسييالمي .وزادهم تشييبثا بموقفهم
هذا أن عدد أتباش الشييييييخ تضييييياعف تضييييياعفا هائال في وقت قصيييييير بع ْيد الشيييييروش في تطبيق نظامه الجديد ،وكثير منهم
ينحدرون من األسر المالكة القديمة وحلفائهم ،وقليل منهم من األسر التي عرفت بعنايتها بالعلوم الشرعية.
 .4.1الطريقة الالهينية
إن كلمة (الاليين ) تحريف لكلمة (إلهيين) نسييييييبة إلى اإلله ،ويختص بهذا االسييييييم أتباش شيييييييخ يدعى لباس تياو (-1843
 ،)1909ويلقب بليمامو الي ،أي اإلمام الذي عينه هللا .ولد هذا الشيييييييخ في قرية يوف ،غرب دكار .ولما بلع األربعين من
عمره ادَعى أنه المهدي وأنه كلف بالدعوة إلى هللا فتق َبل فريق من جيرانه إعالنه بقبول حسيييييين .وقد انضييييييم إليهم يخرون

5

فأثاروا شبهة اإلدارة االستعمارية .حتى زعمت أن اإلمام كان يعد جنودا للقيام بالجهاد ،مع أن اإلمام كان قد أعلن بصراحة
في هذا الصدد" :أما نحن فما لنا أن نشن حربا مقدسة؛ إننا نحضكم على مجاهدة أنفسكم وأهوائكم"(.)17
اجتهد اإلمام في نشيييييير تعالي مه في الفترة الممتدة من عام  1887إلى وفاته .وكان يعلم الناس أنه نبي بعثه هللا إلى الجنس
ي فأنا
األسود ،وأنه سيد الخلق وتجسيد ٌ للنبي صلَى هللا عليه وسلَم ،وأضاف" :من كان عنده شيء يعطيه لمحمد فليأت به إل َ
صاحبه"( .)18وكان يزعم أن إيمان المسلم يبقى ناقصا ما لم يقبل أقواله .وقال لزوجاته" :أخبركن بأن صاحبكن المألوف،
ليمامو ،تغير ألن هللا فعل به ما أراد .كلفني بدعوة الناس إليه لهدايتهم"( .)19وقد أصيييييدر دعوته غرة شيييييعبان 1301هـ
الموافق  24مايو/أيار 1884م ،تاريخ االحتفال السنوي الكبير للطريقة.
وكان يلح في خطبه على ضرورة التخلي عن أنواش اللعب واللهو المتناقضة مع اإلسالم ويحض الناس على الزهد في الدنيا
والورش واحترام الحقوق والواجبات؛ فكان يقول" :ال تأكلوا وال تشيييييربوا إال من كسيييييب حالل ،وال تركبوا إال ما نلتموه من
حالل ،وال تلبسيييوا من المالبس إال الحالل ،وال تسيييتعملوا مما أوتيتم إال ما تيقنتم أنه من كسيييب طيب"( .)20وقد دأب على
معارضييية العادات المخالفة للشيييرش السييييما في الم تم( .)21وبالجملة ،تضيييم أقوال مؤسيييس الطريقة يراء يرفضيييها معظم
السنغاليين.

 .2دور الطرق الصوفية في المجتمع
إن دراسيييية وضييييع الطرق الصييييوفية في هذا المجتمع تتطلب إلقاء نظرة فاحصيييية على العالقات العمودية واألفقية في هذه
الطرق وأدوارها في الحياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية ،ألن اإلحاطة بهذه األمور تعطينا صورة شاملة.
 .1.2العالقات الداخلية
كل طريقة تمتلك نظاما داخليا يربط بين أعضائها وتتوقف عليه قوة الطريقة أو ضعفها .فإن كان محكما أنتج تقاربا اجتماعيا
قويا وتضيييامنا بين اإلخوان يعطيها فرصييية في حياة طويلة وتأثيرا في مختلف شيييؤون البالد .ويظهر النظام في شيييكل هرم
يمثل قمته الخليفة ،ويسمى في السنغال "الخليفة العام" ويليه المقدَمون أو الشيوخ ثم عامة األتباش.
والخليفة هو نائب مؤسيييس الطريقة والمرجع األكبر في شيييؤنها ،ويفترض فيه أن يكون عالما عامال ورعا زاهدا .ويسيييتعين
الخليفة في أغلب الحاالت بنخبة من األعيان يشييييييكلون مجلس شييييييوراه ويتمتعون عادة بأخالق كريمة تجعلهم مقبولين عند
العامة.
ويالحظ أن الطرق تحرص على متانة الرابطة التي تربط هذه الفئة بالخليفة ،من ناحية ،والتي تجمع سيييييييائر أتباعها ،من
ناحية أخرى .ومن ذلك يتم تشييييجيع المصيييياهرة بين الخليفة وكبار أتباعه وفي أوسيييياط هؤالء؛ األمر الذي يخلق شييييبكة من
المصالح المادية التي تتفاعل مع االعتبارات الدينية لتخلق تضامنا فعاال.
أما عامة األتباش ،فمنهم من يقيم في مقر الخليفة لخدمته بن َية تلقى تربية روحية ،بينما يقطن يخرون في الريف حيث يعملون
في القطاش الزراعي .واألتباش الموسيييييرون مقربون إلى الخلفاء ،وربما أصيييييبح أحدهم أوفر حظا عنده من سيييييائر المقدمين
وأجدى بفضل ذكائه وسخائه في تحسين وضع الطريقة بتطوير عالقاتها مع ا خرين.
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 .2.2العالقات الخارجية
كانت العالقات بين الشييييييخ أحمد بمبا وشييييييوخ القادرية ممتازة بل ل بعض القادريين يعتبرون المريديين تابعين لطريقتهم
حتى أعلمهم الشيخ أحمد بمبا باستقالله ،لكن موقف القادريين منه ومن أتباعه ل حكيما.
أما العالقات التجانية-المريدية ،فقد بدأت متوترة؛ إذ هر المريديون في الميدان بنفس الحماس والقوة اللذين زاحم بهما
التجانيون قبلهم القادريين .ومع ذلك ،اسييتمر التعامل بين شيييوخ الطريقتين قائما على أسيياس األخوة اإلسييالمية؛ ألن أكثرهم
جمع بين العلم والتقوى والزهد في زخارف الدنيا فأيقنوا أن الطريقة وسيلة وليست هدفا .ولهذا ،كان يتم بينهم تعاون تربوي
ن شط .ومن ذلك أن بعض أبناء المريديين تلقوا العلوم اإل سالمية على أيدي شيوخ تجانيين حين كانت مدر سة ال شيخ عبد هللا
سييييسيييي بجامل مركزَ إشيييعاش للعلوم الشيييرعية نهل من معينه لفيف من أهل طوبى .كما درس عدد من التجانيين عند الشييييخ
محمد ديم بجوربل.
 .3.2أدوار الطرق في المجتمع
ً
أوال :الطرق والحياة الثقافية
أنشأ مؤسسو الطرق وناشروها مدارس للعلوم الشرعية ،وكان كبار الشيوخ يتولون التدريس فيها ويعدون أوالدهم لمواصلة
العمل ،وكان المتخرجون فيها يقومون بإنشاء مدارس مماثلة في مناطقهم ،فانتشر بذلك التعليم الديني.
وفي سيييتينات القرن العشيييرين ،بدأ الشييييوخ يرسيييلون أوالدهم إلى جامعات العالم العربي .ثم قام خريجو تلك الجامعات بفتح
مدارس في طول البالد وعرضها ،لكنها لت تعتمد ماليا على األجور التي يدفعها أولياء أمور الطلبة .ولما كان أكثر هؤالء
فقراء ،كان من الطبيعي أن تكون الموارد منخفضييييييية؛ األمر الذي جعلها غير كافية لتغطية نفقات المدارس .ورغم ذلك،
أضيييييفت إليها المرحلتان اإل عدادية والثانوية .بل امتاز بعض المعاهد لجدية القائمين عليها وإخالصييييهم وتفرغهم لها .ومنها
على سيييبيل المثال :معاهد األزهر ،ومعهد الدروس اإلسيييالمية بجوربل ،ومعهد تفسيييير أحمد باه ،والمعهد اإلسيييالمي بلوغا،
ومعهد الشيخ عبد هللا نياس بكولخ(.)22
ومن وسيييائل التثقيف الشيييعبي المحاضيييرات التي ت َ
نظم في نهاية األسيييبوش وأثناء األعياء الدينية لتوعية األتباش وحثهم على
التمسييك بالطريقة .ويسييتغل لهذا الغرض االحتفال بالمولد النبوي الذي يقام في معظم أقاليم السيينغال وكذلك "المواسييم" التي
تقيمها شخصيات دينية وتبث عبر وسائل اإلعالم.
ومن أهم جوانب مساهمة الطرق الصوفية في الحياة الثقافية ذلك اإلنتام األدبي الغزير الذي خلَفه شيوخ الطرق ،ويتمثل في
قصائد علمية في النحو والفقه والتوحيد وقصائد في األخالق والتصوف ومد رسول هللا صلَى هللا عليه وسلَم.
وقد قام شعراء سنغاليون بنقل فحوى ق صائد شيوخهم إلى اللغات المحلية ،وكان المق صود بذلك ت سهيل فهمها وحفظها لغير
المتعلمين .وقد ترك لنا الشاعران أبو بكر جختي وموسى كاه ديوانين باللغة الولفية.
وينعكس جانب من مسييياهمة الطرق الدينية في الحياة الثقافية في فن الخط الديني وصيييناعة أغلفة المصييياحف اللذين تطورا
عند أتباش الطريقة المريدية؛ إذ كانت التقاليد الدينية تقضييييييي بأن يكتب كل حافظ للقرين مصييييييحفا واحدا؛ ومن ثَ َم تم نسييييييخ
ا الف من المصاحف بخط رائع ال تزال محفو ة في مكتبة طوبى(.)23
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وانعكست الثقافة في الرسم والتصوير فأصبحت تجارة بيع صور الشيوخ رائجة؛ األمر الذي أ سهم في تطوير هذا النشاط.
وفي مجال الهندسييية المعمارية ،كانت للمريديين الريفيين طريقة خاصييية في بناء وتنظيم مسييياكنهم مسيييتوحاة من نمط الحياة
القائم على تعاليم شيوخهم .وربما يكون من أوضح دالئل األثر الثقافي للطرق في مجال الفن أنه ال يوجد مغن سنغالي واحد
لم يخصييييييص أغنية ألحد رجال الدين .والخالصيييييية أن الطرق أثرت على جميع جوانب الحياة الفردية كالمالبس واألطعمة
وطريقة إعدادها والفكر واللغة والفن.
ثان ًيا :الطرق والحياة االقتصادية
تشارك الطرق الصوفية في التنمية االقتصادية للبالد عن طريق اإلنتام الزراعي ،والزراعة أساس اقتصاد السنغال ،وهي
المجال األوسييييييع لنشيييييياط شيييييييوخ الطرق؛ فقد بدأوا منذ ما يربو على قرن بتأسيييييييس قرى زراعية يجمعون فيها تالميذهم
ويستعملونهم في استغالل حقول كبيرة من الفستق السوداني والحبوب المختلفة مقابل تربيتهم .وتتوقف أهمية الحقول وحجم
إنتاجها على منزلة الشييييخ ،ولذلك يملك الخلفاء أراضيييي تبلع يالف الهكتارات ويسيييتغلونها على وجه يضيييمن لهم النصييييب
األوفر من اإلنتام.
وقد يقوم أتباش الشيييييييخ المقيمون في قراهم بزراعة حقل جماعي للشيييييييخ تعويضييييييا لما فاتهم من اللحوق به واإلقامة عنده
لخدمته؛ إذ يعتقد كل تابع أن من واجبه أن يخدم شيييييييخه بطريقة أو بأخرى ،وأن أفضييييييل أشييييييكال الخدمة هو االنقطاش إلى
المرشييييد والتفر له والسييييهر على قضيييياء حوائجه .لكن تطور الحياة في المدن أدى إلى انتقال فريق كبير من الريفيين إليها
بحثا عن العمل ،واسيييتقر أكثرهم فيها فصيييار بعضيييهم عماال أو حرفيين أو تجارا أو مو فين .ويقدم هؤالء لشييييوخهم هدايا
نقدية تختلف أهميتها حسييب وضييعية المتبرش .فقد يعطي العامل العادي لشيييخه خمسيية يالف أو عشييرة يالف فرنك إفريقي،
والتاجر الكبير يعطي ما بين خمسييييين إلى مئة ألف فرنك إفريقي( .)24وفي بعض الحاالت االسييييتثنائية ،تصييييل الهدية إلى
ماليين الفرنكات ،بل إلى مئات الماليين في حاالت شييييياذة .ولذلك ،يملك الشييييييوخ موارد هائلة تمكنهم من تحسيييييين إنتاجهم
الزراعي بل من توسيع نطاق نشاطهم االقتصادي إلى مجاالت أخرى كتربية المواشي والصناعة والتجارة .وقد اضطرتهم
روف البيئة إلى ذلك ألن الزراعة في السيينغال تعتمد أسيياسيييا على المطر الذي ال يسييتمر نزوله أكثر من أربعة أشييهر في
السيييييينة فاهتموا بالزراعة المروية ،وطلبوا فنالوا أراضييييييي على ضييييييفاف نهر السيييييينغال حيث ينكبون على إنتام األرز
والخضراوات.
وتلعب المواسييييم الدينية دورا تجاريا ذا بال؛ إذ يجلب تجار المدن بضييييائع تشييييتد الحاجة إليها في الريف كا الت الزراعية
والمواد الغذائية واألواني واألقمشييييييية والمالبس؛ األمر الذي يجنب الريفيين عناء السييييييفر إلى المدن الكبيرة بحثا عن تلك
البضائع .وفي المقابل ،يأتي الريفيون بمنتجاتهم من فواكه برية وزيوت وألبان ونباتات طبية وغيرها من مواد يندر وجودها
في المدن ويغلو ثمنها فيها.
أما نفقات الشيييييييوخ فتتفاوت حسييييييب منزلتهم في الطريقة ،والخليفة يعتبر في نظر التابع معينا ال ينضييييييب ،يلجأ إليه عند
الضييييرورة ليأخذ منه ما و ضييييع عنده أو أكثر .ويفترض أن يقوم الخليفة ،ومثله سييييائر الشيييييوخ ،بتقديم معونات مالية لعدة
شرائح اجتماعية ،منها:
 الفقراء من أتباش الطريقة :إن من المنطقي أن يكون أول من يسييتفيد من خيرات الطريقة راسييااها وأقاربهم المحتاجون ثمسائر أفرادها .وتحيط بكل خليفة ،أو تتردد عليه ،مجموعة كبيرة من الفقراء لنيل صدقات منه ،وهم عادة العجزة والمعاقون
الذين قدَموا ،أو قدَم يبااهم ،خدمات كبيرة للطريقة.
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 الفقراء من غير الطريقة :يعتبر الفقر عامال حاسييييييما من عوامل التقارب بين الفئات الدينية المختلفة؛ إذ يزيل الحدودالمفتعلة ويحمل الفقير على التوجه إلى كل شييييييخص يرجو فيه الخير .والفقراء يعتقدون أن الشيييييييخ هو الملجأ األول لطالب
المساعدة .ويهب الشيخ إلى إغاثة الفقير دون قيد وال شرط عمال بواجبه الديني.
ثالث ًا :الطرق والحياة االجتماعية
تتدخل الطرق في شييييييتى نواحي الحياة االجتماعية؛ ذلك أن الخليفة ونوابه يلعبون دورا اجتماعيا يطغى أحيانا على دورهم
الديني؛ إذ يجسيييييييدون ،في نظر العامة ،رئيس القبيلة وأعوانه في المجتمع التقليدي .يقومون بتزويج الرجال والنسييييييياء من
أتباعهم مع الحرص على أن يتم الزوام في إطار الطريقة؛ رغبة في إنشاء شبكة من التحالفات لتمتين جبهتها الداخلية.
والدور األكبر في تسوية الخالفات يعود إلى الشيوخ أو ممثليهم ،إنهم يتوسطون في النزاعات الناشبة بين فئات مختلفة داخل
الطريقة أو بينها وبين غيرها وخصوصا في الريف حيث يفضل الناس اللجوء إليهم على التقاضي أمام المحاكم .ويطلب من
الشيييخ أن يلعب دور الوسيييط في الصييراعات االجتماعية التي تقع بين العمال ومسييتخدميهم ،ويتدخل إليجاد عمل للعاطلين
عنه من أتباعه أو للحصييييييول على و ائف أفضييييييل .ذلك أن كل طريقة تود لو يحتل أتباعها أرقى المناصييييييب ،وهذا مجال
خصييييب السييييتثمارات الطريقة االجتماعية؛ إذ يزيد ذلك من نفوذها .وللطرق وسييييائل تأثير اجتماعية تعرف بالدوائر؛ وهي
جمعيات شيييييعبية تضيييييم أتباش الطريقة المقيمين في مكان واحد ويكون لها عادة جهاز إداري يتكون من رئيس ونائب رئيس
وأمين عام وأمين الصييندوق .وقد تضييم الدائرة عمال شييركة أو مصيينع أو وزارة .وقد تشييمل جميع أتباش الشيييخ المقيمين في
مدينة ما ،وربما انصهرت دوائر عديدة في اتحاد.
وتتكون واردات الدوائر من اشتراكات شهرية ومساهمات اختيارية ،وتقوم كل دائرة بتنظيم زيارات جماعية إلى مقر الشيخ
يسلم إليه خاللها معظم المال الذي تم جمعه .وتجتمع الدوائر أسبوعيا أو شهريا ،وتقوم بتفقد أحوال أعضائها ومساعدتهم.
وتلعب الدوائر أيضيييييا دورا رئيسييييييا في إعداد وتنظيم مشييييياركة األتباش في االحتفاالت الدينية الكبيرة كالمولد النبوي(،)25
والذكرى السييينوية لنفي الشييييخ أحمد بمبا إلى الغابون( .)26وهذه المواسيييم تتيح ألسييير كثيرة فرصييية لم شيييملها؛ إذ يجتمع
أثناءها أعضااها المتفرقون في أقاليم البالد ويتبادلون األخبار ويتعهدون روابط القرابة والمصالح المشتركة.
رابعًا :الطرق والحياة السياسية
إن الوزن االقتصيادي واالجتماعي للطرق يجعل لها أهمية سيياسيية كبيرة( ،)27وقد أدركت السيلطة السيياسيية التقليدية هذه
الحقيقة فسييعت للتحالف مع الطرق من أجل تسييخيرها للحصييول على مقاصييدها؛ فاتصييل الملوك المحليون مثل ْ
ور،
الت ج ْ
وصمب الوبه ،وعالي بوري ،في القرن التاسع عشر بالشيخ أحمد بمبا طالبين مساعدته في استعادة عروشهم مقابل قيامهم
بالدفاش عن اإلسالم إذا تم لهم ما أرادوا.
وقد أدركت السييلطات االسيتعمارية المكاسييب السييياسيية التي كان يمكن تحقيقها باسييتعمال الطرق ،فاتخذت مبدأ "فَر ْق تَسيدْ"
وسيييييلة في التعامل معها .واسييييتغلت التنافس القائم بين أتباش الطرق ليجند بعضييييهم ضييييد بعض ،حتى أوجدت لها حلفاء من
القادريين الفوتاويين لمحاربة الثوار التجانيين واستعملت بعض هؤالء لمراقبة المريديين ومضايقتهم.
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كان الدور السييياسييي للطرق محدودا في بدايته؛ إذ لم يكن لمعظم سييكان المسييتعمرة حق المشيياركة في االنتخابات الذي كان
حكرا على سييكان المديريات األربع :داكار ،وروفيسييك ،وغوريه ،وسييانت لويس .وكانت هذه المناطق خاضييعة لنفوذ الحام
مالك سي .وهو لم يكن يمارس السياسة ضغطا على أتباعه للتأثير على موقفهم أثناء االنتخابات.
وال يمكن إنكار حق رجال الدين في خوض غمار الحياة السييييياسييييية ألنهم يتمتعون بحقوق المواطنة .وعليه ،ال يليق بهم أن
يبقوا بمعزل عن السياسة ولكن عليهم أن ي ضعوا م صالح الم سلمين فوق كل االعتبارات األخرى ،ويحملوا السياسيين على
تحقيقها ويتجنبوا المتاجرة بالدين واستغالل ثقة الشعب للتوصل إلى مكاسب شخصية بحتة.

 .3مستقبل الطرق الصوفية
إن المسييتوى الثقافي للسيينغاليين يتحسيين بسييرعة بسييبب كثرة المؤسييسييات التعليمية في جميع أنحاء البالد ،وبسييبب مسيياهمة
وسائل اإلعالم في التوعية الشعبية.
وقد أسييييييهم االزدياد الملحو في عدد خريجي الجامعات العربية ونزولهم إلى ميدان العمل اإلسييييييالمي في التطور العلمي
والثقافي؛ حيث قاموا بإنشاء جمعيات لتقديم رسالة اإلسالم خالية من المصالح الضيقة ،فنجم عن كل ذلك وعي إسالمي كبير
دفع فريق ا من المثقفين وغيرهم إلى العودة إلى اإلسالم ودراسته دراسة عميقة والبحث في ضوء تعاليمه عن حلول لمشاكل
المجتمع السنغالي .وهذا الفريق من المصلحين مجمع على اعتبار االنتماء الطريقي أمرا ثانويا وعلى ضرورة العمل يدا بيد
ليحتل المجتمع المسلم المنزلة التي تستحقها بسب تفوقها العددي ووزنها االقتصادي واالجتماعي والسياسي .وتمثلت نتيجة
هذا التطور في نشيييأة رو النقد عند الجماهير .فلم يعد كل أحد يسيييلم بكل شييييء ،بل أصيييبحت توجيهات الشييييوخ قابلة للنقد
والرفض ،وبخاصيية عندما ال تكون موافقتها للشييرش بادية للعيان .وفي ضييوء هذا الواقع ،يتوقف مصييير الطرق على قدرتها
على منافسة الجماعات األخرى على الصعيدين التنظيمي والتربوي.
خاتمة
بدا من خالل استعراضنا لمختلف نواحي حياة الطرق الصوفية في السنغال أنها نظم لها ارتباط قوي بتاريخ البالد وتقاليدها،
ولها تأثير حاسييم في حياة السييكان؛ فقد أسييهمت في التربية والتعليم والتنمية االقتصييادية واالجتماعية والثقافية كما لت تقوم
بدور وساطة في الحياة االجتماعية والسياسية .ويواجه نفوذها الشعبي تحديات من النظام العلمي ومن الجماعات اإلسالمية
المستقلة ،ويمكنها مواجهة التحديات بإصال جذري يمر عبر تحديث جهازها القيادي ونظامها التعليمي.
* خديم امباكي -باحث في الدراسات اإلسالمية ،يعمل مستشارا لدى منظمة العمل الدولية ،دكار ،السنغال
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