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التصوف بين التأصيلية والتأثيرية 

-   2-جامعة وهران   بن صافي سعيد :الباحث

  

: ملخص

اغتراب الخصىف ًخمشل في جلً الىظشة الخصيُفُت اللاةمت غلى أظاط جىَشغ الفىش 

خه  املشهضي ألاوسوبي أو الىظشة الىصُت اللاةمت غلى الفهم الفلهي الظُم أما اظخمشاٍس

فخخمشل في الخىاسر الزي خمل لىاءٍ الخىماء املخألهىن بذءا مً أفلىػحن واهتهاء ئلى 

 املدذزت والزي ًأخز ػابؼ زلافت وملت ولغت ول امت وأهمل صىسة حذد ألافالػىهُت

. فيها الخصىف باغخباٍس الخىمت هي الذًاهت إلاظالمُت

: اليلماث املفخاخُت

ت، الخىماء املخألهىن ، الخصيُفُت، الىصُت، الخىمت،  اغتراب، الخصىف، اظخمشاٍس

 جىَشغ

 :مقدمة 

جخخلف املىاكف مً الخصىف همماسظت وغشفان بحن هضغت جأصُلُت جلف مىكفا 

وهضغت ، دفاغُا شبيها بالجذٌ الىالمي اللاةم غلى املداججت والاهخصاس غلى الخصم

لُت حعدشمش شتى املىاهج التي أصالخهغذمُت جىفي   بمماسظت هصُت ظاَشجُت، وبحن جأٍو

لي كاةم غلى أهخجتها  غلالهُت الغشب الخذاسي املخدشس مً ول جفعحر غُبي مُخافحًز

.  املػاسف الشوخُت والللبُت غلى املػاسف الػللُت الزَىُتأظبلُت
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م للىصٌى  زا الضخم مً الاخخالف حػل الخصىف هعبُل للػشفان وػٍش  ئلىَو

خه أفلذجهالخلُلت ًدُا شىال مً الاغتراب ورلً باغادة صُاغخه صُاغت   ٍَى

ت الفىش *وماَُخه  زا لظمان مشهٍض خُث جم اغخباٍس فشغا مً الفلعفت الاششاكُت َو

زا اغخلادا منهم أي ألاوسبي ً ألاوسوبُِىأنهم خعب حػبحر الجابشي َو  الىسزت املباشٍش

 هأنهم أهفعهم ألاوسبُحن ٌػخبرون ئن في َزا الصذد َى وألاغشب)للفىش الُىهاوي 

ً للخظاسة الُىهاهُت اللذًمت  1(الىسزت املباشٍش

زا ًإوٌ في النهاًت ئلى هفي الخجذًذ والابخياس وما حاء به املخصىفت ما َى ئال  َو

وسخ ملا كاٌ به الفالظفت وخىماء الُىهان مً 

زا اغخمادا غلى املىهج الفُل ولىجي أفالػىن أفالػىن،فُشاغىسط، ،وامبىروولِغ َو

 واهذ جىحذ بال مشاء حشابهاث بحن الخصىف وئرا)الزي ازبذ عجٍض في مُادًً املػشفت

 ئلى اللجىء ئلى فخفعحر َزا ال ًدخاج ألاخشي  واملزاَب املمازلت في امللل إلاظالمي

مُت ورلً الن الخلُلت واخذة وبالخالي فجمُؼ املزاَب الترازُت  افتراض جفعحراث َو

ا مهما وان جىىع  َش مت مخؼابلت في حَى  2( التي جىدعيها إلاشياٌاللٍى

ىان مً ٌػخبر املػاسف والػلىم التي ًذغيها املخصىفت طشب مً العشد  َو

 املىافي للػلل والػلالهُت هما َى الخاٌ غىذ الجابشي الزي الخمغ له ألاظؼىسي

.  الفلىُت ألاظؼىسة َشمعُا كاةما غلى أصال

خ الخصىف الزي ئنهما   جبني  فىشة الخؼىس الذسوٍيُت وجؼبُلها غلى جاٍس

 ئلىظارحا كاةما غلى املماسظت الػملُت البػُذة غً ول جأمل فىشي فلعفي مىتهُا أبذ

اث فلعفُت غىذ الاجصاٌ بالفىش الُىهاوي   صُاغت هظٍش

ت لجمُؼ  زا ما غُب الىخذة العاٍس  ئلى التي غشفها الخصىف ، فبالػىدة ألاػىاسَو

ً طمً الخصىف  ػبلاث الجىُذ الزًً ًصىفىن طمً الخصىف العني واملخأخٍش

ػت وجضهُت الىفىط مً أنالفلعفي  هجذ   هالَما ًخفلان غلى طشوسة التزام الشَش
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ذ ئلىالاسحاط والخدشس مً سبلت الاغُاس ورلً بصذق الخىحه   هللا مً خالٌ الَض

 وغلى الهمت  إلاظشاسواملشاكبت وصفاء 

 الاغتراب التي  مش بها الخصىف كذًما والاكخصاس غلى مجشد املىاهج  أظبابفمً 

ػت  ت واملىؼلُت الفلهُت املػشوفت غىذ غلماء الظاَش وأظاجزة الشَش والخم  )اللغٍى

ى الزي ًىحذ فُه مبادةه مباششة غلى اهه للػشىس  ئهالخصىف غشبي واللشان غشبي َو

 ًفهم اللشان وجفعحر وفم الخلاةم الػشفاهُت التي حشيل أنغلى َزٍ املبادب البذ 

 3(مػىاٍ الػمُم 

زا جأزشا باملذسظت يئطافت ئٌ  الجزغت الخصيُفُت للخصىف ئلى وعبي وفلعفي َو

ً منهم  الاظدششاكُت وان لم ًشد َزا الخصيُف غىذ كذماء املخصىفت واملخأخٍش

والجىُذ وغبذ الشصاق اللاشاوي وصسوق الفاظُىئكامت فشوق مصؼىػت مً ئهخاج 

الاخخالف ئهما ًىمً في ئن سواد الخصىف )الخُاٌ هلٌى صاخب َزا الىص 

م جئلى ئهخاالفلعفي ٌػمذون   خؼاب خاص جخذاخل فُه أرواكهم الصىفُت بأهظاَس

 4(الػللُت الفلعفُت خؼابا له ػابؼ زُىظىفي 

وجفعحر َزا الخلؽ ٌػىد ئلى جللص التربُت الشوخُت واملىسوزت غً ألاهبُاء 

اث فلعفُت  عُت اظخمشث مخىاسزت غىذ ألامم )واختزلها ئلى هظٍش غلىم الخىم الادَس

 وان بػذَا الشوخاوي ًخللص  باهلباض  مً التربُت أخُاها.بىاظؼت الخىماء املخألهحن

اث فلعفُت ٌغلب غليها جصشف ئلى فخدٌى ألاهبُاءالشوخُت الػملُت التي ششغها   هظٍش

 5(الفىش والىظش الػللي

زا ما ًداٌو دغاة ئن  َزا ال ًلغي دوس الػلل بلذس ما ًدذد مجاٌ اخخصاصه َو

زا الخذ َى هلؼت  )الػلالهُت التروٍج دون جمدُص الن للػلل ػىسا ال ًخجاوصٍ  َو

 للىشف هدى معاًشة مىفػلت ئلىأداةاهتهاء مجاٌ الػلل لُخدٌى مً أداة فػالت 

 وول ألابذان مً ألاسواحاملؼلم فخخخلص مً كىاغذ وكىاهحن الػلل هما جخخلص 
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زا ما كصذٍ ابً غشبي بؼحران ئلىهلص ٌػُم   وألاغىاق مً املىاد ألاسواح الىماٌ َو

 . (ألاحعادمً 

 ججاَل َزا ئلى مىكف الػلالهُحن ًخجاوص الخذود مداولت املػشفت ئنبل 

 أغُنهم في ألامىسهأهه الخبجح لجهلهم لهزٍ ئلىبل ًصل بهم الخاٌ )الجاهب الشوخاوي 

 6( لهم أجاخخه زلافتهم أنمً غالماث العمى ًفترض 

 أو غلى الاغتراب الزي غاشخه وحػِشه التربُت الشوخُت ألاطىاءَزٍ بػع 

الػشفان وبػُذا غً الذساظاث التي جلام مداولت منها لفهم الفشوكاث في الذًاهاث 

ولزا ًبلى مىهج  )وامللل الترازُت اللاةم غلى مىهج امللاسهت والخأزحر الزي كُل غىه 

 أوظؼ وكاهىن الػلت املػلٌى مىهجا كاصشا في الىشف غً الخلُلت في سالخأزحر والخأر

ججلُاتها ألهه ًفشض غلى الظاَشة الصىفُت شيل كبلي وحػعلي ، مىهجا معخىحى 

. 7 (مً مىظىس هالظُيي لػلىم الؼبُػت والزي ًدذد الظاَشة بعبب وخُذ 

: استمرارية الحكمة

َل مصذس الخىمت الىخُأم الػلل املخجلُفُما هلل ئلُىا مً فلعفاث 

وجدلُللإلحابت غً َزا العإاٌ ال بذ مً جدذًذ مفهىم الخىمت غىذ مً ًمشلىن 

ت والخىُم اليامل غىذ الشُخ َى )الخصىف اللاةم غلى الخىمت أي املذسظت الاهبًر

ا وغملُا مً الػلىم  اض ي واملىؼلي والؼبُعي ملػشفت ألاسبػتإلالهياملخمىً هظٍش  والٍش

نها ً الخشوف ًخمشل في كذس هُفي ًدذد ػبُػخه وهمي 8(مىاٍص ً جخمشل في مىاٍص واملىاٍص

في جىاظم بذٌؼ ).وفي مػىاَا الىاظؼ حشمل شتى الػلىم- ئغذادَاًخمشل في كُم 

اطُاث والىُمُاء والؼب والفلً والىدى  للغاًت حمُؼ الػلىم والفىىن مً الٍش

 الخؽ والفً املػماسي ومخخلف الخشف جدىاظم ولها ئلىوالصشف واملىظُلى والشػش 

 9"َى غلم الخىخُذ" الزي صُغذ مىه والُه جإوٌ ألاصليهمظاَش مخخلفت للػلم 

هما اهه مً مػاوي الخىمت َى مػشفت املىاظباث بحن ألاشُاء والخدلم بالخىمت 

 حاهبها الػملي الخفصُلي فُخمشل في هُمُاء العلىن أما."مً الجاهب الػلمي والشوحي
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الػشفاوي بالفىش والىظشغىذ الفُلعىف والزهش والاظخلامت الششغُت غىذ الخابؼ 

ى   أي ابً غشبي والفشق بحن املػشفت 10" غىذ الشُخألاهملىألاظػذوألاغلىللشظٌى َو

 الصىفي َى غذم كبٌى الشبه ئليها الفُلعىف وجلً التي وصل ئليهاالتي ظُصل 

وما ًجب ليل " جشي الخلُلت غلى ما هي غلُه اللادختفُه  أي مػشفت شهىدًت غُيُت

ى مػشفت ما ًجب ليل " ش يء  الخذكُم َى امللام الزي ال ًلبل الشبه  اللادختفُه َو

   والفشق بحن 11"ش يء مً الخم الزي جؼلبه راجه فُىفُه رلً غلما

 والػالم راجه حجاب أهاإلوعان الصىفي ًشي أناملعلىحن واملىهجحن والخصىسًٍ َى 

 ول ما ئن" الػلل َى وظُلت املػشفت أنووظُلت للمػشفت في خحن ًشي الفُلعىف 

 إلصالت إلاوعان ٌععى أن راجه فُيبغي إلاوعانظىي الخم حجاب وان اهبر حجاب 

ت والدشبه باللهىالخدلي بالصفاث َزا الدجاب بالفىاء ع  إلالهُتن صفاجه البشٍش

 12" سفؼ الدجابئلىفدُيئز ًدم الىصٌى 

يبغي الخفشكت بحن الفالظفت روي الجزغت الػللُت الصشفتوالخىماء أي  املخألهحن ٍو

 مً هاخُت املىهج فالػاملِعخذٌ بالػالم أما.مضحىا بحن الجزغخحن وافالػىن وافالػحن

م الىاٌص أماواملخلىكاث غلى الخالم   ٌعخذٌ غلى الػالم أي الػاسف ًدبؼ الؼٍش

زا ما هجذ صىسجه فُما ٌعمى ئي ال وحىد خلُلي لها ئربىحىد هللا   اغخباسي َو

". بىخذة الىحىد

زا املىهج هجذٍ في الترازُاث الشوخُت للششق التي جشي غذم الخػلم باألشُاءألنها  َو

 زمشاث الػمل ألهه مً خلم ئلى غذم الالخفاث إلاظالميهفعها غذم وغىذ الخصىف 

 نوالخدشس م وفي الىخب الهىذوظُت امللذظت الػمل بال شهىة إلاوعانهللا ولِغ 

تالعىُىت والعالم والخظىس   والخدلم بالىخذة إلالهيالىثرة وخعب الخػالُم الؼاٍو

ٌ أًان  فهىان جدظحر وئرن"rené Guenon َىان جىافلا بحن املىاهج الترازُت هما ًلى

ى ال ًلجا اظميللخىمت  ى ما وئهمائلى الػلل ئلى مً الفلعفت َو  الىفغ والشوح َو

بذو واهه وان الؼابؼ املمحز ألغلى دسحاث مذسظت  ًمىىه حعمُخه بالخدظحر الباػني ٍو

 ئلىاألفالػىهُت وصل أفالػىهالىأن مً خالٌ مذسظت أزٍشوكذ امخذ 13فُخاغىسط
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 الششق وان ًخمخؼ بهزٍ الشلافت الشوخُت التي حػترف غلى أنواملػشوف "الخذًشت

لت املػشفت  والخػلُم الباػني وان " غلى الفلعفت الُىهاهُتوأزشثالشوح والىفغ لؼٍش

 ألاظشاس غلُه غلىم أػلممػشوفا في بلذان الششق كبل اهدشاٍس في الُىهان خُث 

خُث اهه حػبحر ..ال ظُما فُخاغىسط سبؼىا حػلُمهم بهزٍ الػلىم ألاواةلوالفالظفت 

 14"حذًذ ملفاَُم كذًمت

ت لم جلخصش غلى الششق أنهما  بذو " الػصىس الىظؼىاسوٍا في وئهما الاظخمشاٍس  ئنٍو

 الُىم أمس ىَزا الخػلُم وان مىحىدا هزلً في الغشب خالٌ الػصش الىظُؽ ولى اهه 

 15"مفلىدا جماما

يُحري   ولِغ خاسحها أهفعىا املػاسف مىحىدة داخل ئنخحن هجذ جىما الاوٍى

زا ما غبر غىه الخىماء الُىهان " هفعهكشاس مىحىد ظبلا في إلاوعانول ما حػلمه "َو
ش وعي أنوالخجاسب معاغذة غلى الىعي والخزهش فلؽ أي 16  إلاوعان املػشفت حَى

زا ما ئلىًىصله   حمُؼ امللل والشلافاث أشاسجالُه املػشفت الخلُلت َو

ت البػُذة غً دوظأهخفي باًشا.الشوخاهُت  هص مً الخاظىغاجِبحن فىشة الاظخمشاٍس

 هما أَلها الذًيُت لغحر ألاظشاس امللفم ًلٌى غً غذم حىاص هشف سالخأزحر والخأرفىشة 

زا ما حػىُه الىصُت "ًلٌى لزلً الصىفُت املعلمىن ومعُدُى اللشون الىظؼى  َو

 غحر أمشا لغحر    ،فمادام العش الذًني ألاظشاس الذًيُت بان الجىشف جلً ألاظشاسفي 

. 17"  الخظ فِشاَذٍ َى بزاجهأظػذٍمىشىف مىػذ الىصُت مً هشفه لغحر الزي 

محرار هبىي للخىمت ألامشفما هشاٍ هدً كاةم غلى الػلل والاكخباط َى في خلُلت 

عُت جىاسزتها " املخجذدة غبر الػصىس إلالهُت  ئلىان بػذ سفػه ألاممالن الػلىم الادَس

ت   وإلاظشاةُلُتظهشث واصدَشث في الخظاساث اليلذاهُت والػشبُت اللذًمت زم املصٍش

 18"إلاظالمُتوالُىهاهُت وأخحرا 
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زٍ الػلىم لم جىً مفصلت  غامت كىالبها أصىلُتواهذ مجملت في كىاغذ ومبادب "َو

ػت ولغت وملت ئالزابخت وال جصبذ خُت   املػىُت وكذ جم َزا ألامت بخجذًذَا وفم شَش

. 19" املعلمحنءغىذ خىمابأهمل صىسة 

اخاجفي مجاٌ املػشفت وخلٌى الفلعفت فُما  ت واهذ لها اهٍض َزٍ الاظخمشاٍس

 التي إلالهُت هصىسة نهاةُت جبلىسث فيها الخىمت إلاظالميًخػلم بالخصىف 

مأشاسئليها  ئالأولي خحرا هشحرا وما ًزهش أوحيومً ًإحى الخىمت فلذ "اللشان الىٍش

ش ألاشُاء لُذسن الترابؽ ئلىوصاخب اللب َى الزي ًصل "ألالباب  غمم وحَى

. واملىاظبت 

ن ب بالشُخ ألاهبراإلالهُتففي اللشون الىظؼى جأزش داهتي صاخب اليىمُذًا 

زا ما  .  املعدششق الاظباوي بالزُىطأزبخهغشبُدُث جدذر غً حهىم وػبلاتها َو

سامىن " اَخمام املعدششكحن مىز الػصىس الىظؼىازأسومىطىع الخصىف 

 ٌ ت (one veille)"لى الزي َى صاخب الذساظت ألاولى التي لفخذ هظش سابػت الػذٍو

غ ماظيُىن  (1945-1868) اسهىلذجُلعىن ئلىم اهتهاء 8هاظىت اللشن  -1883)لَى

(. 1978-1903)َجري وىسبان(1962

 مداولت و ئمائلى بمشابت جدذي مػشفي دفػهم إلازاسةئماوواهذ َزٍ 

 اغادة صُاغخه مما ًخذم الاًذًىلىحُت الاظدششافُت التي غملذ ئلىفهمالخصىف 

 جىاصهه الزاحي هما غبر غً رلً بحػُذ للغش صُاغت الششق وفم مفاَُم ئغادةغلى 

الاظدششاق واَم ملىلت مىشظت في الفىش "املفىش ادواسد ظػُذ في هخابه

بت في صخشاء ئن"قيالاظدششا ووان مبػث َزٍ الفىشة "إلاظالم الخصىف هبخت غٍش

 وما ٌعمى غىذَم  باليعً وال ٌػني التربُت إلاظالم املعُدُت غلى سجأهُذ جأسي

 اجصاٌ املعدششكحن أًانالشوخُت بمػىاَا الػمُم الن صاخبه ال ًملً سؤٍت وغاًت 

 خذ ما الىظشة العلبُت لإلظالم التي ظادث في اللشون ئلىبالترار الصىفي صدح 

زا هشد فػل الهدشاس الىظؼى مً اهه دًً غىف وكخاٌ  فجهىد اسوٍا في إلاظالمَو
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 َىان وخذة بحن ئناملعدششكحن واهذ بمشابت مذ حعش الخىاصل والخىاس إلدسان 

. حمُؼ امللل والشوخاهُاث

ت سأواأنوان واهذ الىظشة فيها هىع مً اللصىس املػشفي خحن   الىظٍش

زا هىع مً الغشبت التي غاشها الخصىف في الفىش إلاظالمالصىفُت لم جىً ولُذة   َو

. الاظدششاقي

ت الصىفُت غملذ هضغت البدث لذي أنهما  "  الفالظفتنالىشحر م الىظٍش

في خذًشه غً وخذة الىحىد وان واهذ له جأزحراث يهىدًت في اللبالت أي "هعبِىىصا 

ت غلى الفىش الغشبي الزي خاٌو . غىذ اليهىدإلاظشاسغلم  وال جيس ى جأزحر املذسظت ألاهبًر

 ًشبذ صخت للشالىر املعُحي مً خالٌ الذساظت  ووان ًمشل املعُدُت في سوخها أن

ا  َش . وحَى

 الفىش ألاوسبي الخذًث وحذ الػضاء في دساظت الخصىف بػذما وكػذ ئن

 ًبدث غً الخىاصن الشوحي الزي فلذٍ وهأههاللؼُػت بحن الغشب ومػاسفه الشوخُت 

زا ما هلمعه غىذ َجري وىسٍان غىذ دسط الخصىف الفاسس ي   الفلعفت أوَو

ٌ الاششاكُت بذءا مً  والػؼاس وول املخصىفت الزًً وان مً  زا بػذ أصى  فاسظُت َو

.  والشاهُتوألاولىالخشب الػاملُت 

زا ما حػل أطفذ الػلالهُت أن الػصش الخذًث فُبذو ئما  مزَبا ودًىا َو

زا الهدشاس الجزغت املادًت البػُذة غً  فجىة الخىاصل بحن الششق والغشب جدعؼ َو

 ًدخفظ بػلمه الخاص أن الششق ًجب أن"René Guenon:املػاسف الشوخُت ًلٌى 

 اظدُػابا للىحىد بذال مً جصيُف هضغخه في غالم املادة وأجمىأوظؼفاهه اصذق 

" فلؽ

جُا أخزث لإلوعان في البذء زم أغؼُذوان ول مػشفت كذ   جخخفي جذٍس

"   غالم املادةئلىبخىالي الػصىس وجيخلل مً غالم الشوح 
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ت ئالالخأزحر الفلعفي للشلافاث ما هي معدىذأن َى ئلُهوما ًمىً الخلىص   اظخمشاٍس

س يللمىسور الىبىي   الزي اهخهى اهخماله غىذ خىماء املعلمحن وان الجزغت إلادَس

 دفاغُت للمدافظت غلى الخىاصن الػللي الججاٍ الػللىت وان ئالئلُتالخصيُفُت ما هي 

ل الخذاسي الزي ال ٌػذو  ت ًخخلف غً الخأٍو ل الصىفي اللاةم غلى الشمض والشمٍض الخأٍو

. وئًذًىلىحُت لخلفُت دًيُت ٌغملُت ئظلاػي

 مشحػُت سوخُت ئشياله وان اخخلفذ وألادًانفالخصىف هخجشبت غشفتها امللل 

ت للخشوج مً املأصق الخأصمي الزي ًدُاٍ    املػاصش مً إلاوعانوزلافُت وخظاٍس

 املادًت والشخصاهُت وهضغت هشاَُت موظُادة الليفلذان اللُم الشوخُت 

 صُاغخه في أوظعخه أمألافياسأوفاملؼلىب لِغ وطػه في مخدف .ألاخش

حػُذ .       هخجشبت سوخُت في خُاجىا الاحخماغُت والشلافُتئًذًىلىحُاهمائدماحهوعم

لإلوعان كُمخه الخلُلُت وجضودٍ بىظشة غمُلت غً الىحىد وهللا والغاًت مً الىحىد 

. إلاوعاوي
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