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فرة على مساحة شاسعة تجمع بين -تمتد جهة بني مالل مع  لاب والجال والهضو السهخن
ان واضح لأل  سمح بنعتها تجاوزا  ةخير طغ نة مما  ة. وتقطن الجهة سا ل منطقة ج

ان المغرب وهما مختلطة  ــــغ العربمكونة من العنصرن األساسيين لس األماز ، وقد والبرر
من واحات الجنوب من المغرب خاصة توافد جزء منها على المنطقة من مناطق مختلفة 

الة الشرقي (درعة وتافاللت) ومن سوس   معه تراثا وثقافة مختلفين طعما حامال ومن د
ل كبير.  ش ة وأغناها    الثقافة المحل

شري للجهة إ عي وال ع الطب س  األحداث والوقائع التي أثرت تارخها حافال  ،جعلن التن ل
ــــخ فقط ــــخ في التار ضا في التار ل أ  الوطني ووجهته ورسمت كثيرا من مالمحه المحلي 

لوري (مواسمخاصة في العصور الحديثة والمعا اس-صرة، وتراثها الديني والعمراني والفل -ل
د-عادات-طبخ-زنة-حلي سيج-أمثال-شعر-رقص-غناء-تقال ة:  د -شةأفر -صناعة تقل

اغة اغة-حدادة-نجارة-ص   د. عقلحد الت اوغن ا عصر وطحن...) كثير -د

تاب  ل ال همال من ق له تجاهل و قا ــــخ والتراث المحليين  المدونين و لألسف فغنى التار
ة  احث مكت ث ال تتوفر لل ح ار من األقدمين والمحدثين على حد سواء،  ــــخ واألخ للتوار
ال وتالل المنطقة  تا وموزعا بين ج بر ما يزال مش نما القسط األ طة، ب س لة و اء قل إال أش

دي الص نة أو بين أ  نناع أو في معاش الساوسهولها وهضابها في صدور الحذاق من السا
ةال ؛العادي ة وعف مارسه بتلقائ حمله و ما  شعر  اد  ق ،ذي ال  ذا سئل عما  ه و وم 

حملها  اء التي   مة األش ذا شجعته وفتحت ،فغر فاە دهشة وجهال واستصغارا لق شهيته  و
احث شجيع الصديق ومكر ال ة تجمع بين  ط أو إشارة مقتض س سؤال  غرقك  ،ونبهته 

ل كثيرة ودق ة حديثك معه، أو في مسجبتفاص دا تظرها أو تتوقعها منه في  د قة لم تكن ت
ــــح أو عين ماء أو مغارة أو أطالل مندثرة أو أحجار مجمعة (كركور) أو مستحثة أو سور  أو ضر
ط أو فخم أو مطبخ قروي أو مخزن جماعي  س ت  ال في ب شة أو استق مدينة أو غرفة مع

اط أو عطار أو حقل أو أو معصرة زت أو مشغل فخار أو و  رشة نجار أو حائك أو حانوت خ
حتاج  ــــخ  ل هذا التراث والتار نة.  سمة من هذە السا ه  ان توجد أو وجدت  ل م مرعى و

جمعه.  ه و   إلى من يهتم 

شاء  ن إ عض األعمال المهمة، ل شما ومحدودا وأنتج  احثين بهذە الجهة مح دأ اهتمام ال
احثيها على الجهة جامعة السلطان موالي سل ة اآلداب ببني مالل وانفتاح  ل مان وخاصة 

دور الجامعة  ا منهم  ة من أجل حفظ تارخها وتراثها؛ وع وهمومها واستعدادهم للتضح
دا لتارخها وتراثها  ل ما يتعلق بها تخل جهتها والعمل على دراسة  المحلي وضرورة اهتمامها 
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سهاما في تنميتها الشاملة، أعطى حث ومختبرات  و االنطالقة لورشات مهمة تؤطرها فرق 
قا ودراسة ل مكوناته جمعا وتحق ــــخ وتراث المنطقة  فا، وما وت تخصص اهتمامها لتار أل

ق ة.  التدين ف ات العلم   إال واحدا من هذە الب

ن حدة ضرورة وضع منهج  ل فرض  دأ  ع مجاالته  ــــخ الجهة وتن ساع االهتمام بتراث وتار ا
عها الهاوي والفردي وتأخذ وضعها  ج من طا احثين حتى تخ علمي مؤطر وموجه ألعمال ال
ات أو؛ على األقل،  حث الرصين القادر على إنتاج معرفة ومنهج خاص ونظ ضمن ال

ة تكون أساسا ل لحاحا وجهات نظر ق ثر استعجاال و صبح األمر أ ة. و ل لدراسات المستق
ــــخ  شترك وتتالقى في دراسة هذا التراث، فهناك التار ع التخصصات التي  إذا استحضرنا تن
ان وعلم  لور وعلم المتاحف وعلم األد ا وعلم الفول ة وعلم االجتماع واإلثنولوج والجغراف

عض ادئ  م فرض معرفة  ن منهج؛ رما هجين، خاص الهندسة...، مما  عض لتك ها ال
  دراسة ما يهم الجهة. 

عتبر التصوف أحد المواضيع ال ــــخ المنطقة مؤثرةو كر من الوجود  في تار منذ وقت م
المغرب. وقد   عود إلى الحمل الد فازاز ان اتصال تادلة و اإلسالمي  ث  كرا ح تين اإلسالم م

ة بن نافع   ولصير في النصف الثاني من القرن اال بن نوموسى الفهري األوليين لعق
شر  ن طئه، يتوسع و الرغم من  ــــخ واإلسالم؛ و الدي، ومنذ ذلك التار السابع الم الهجري
كرا في  ام والفقهاء والمتصوفة الذين ظهروا م فضل مساهمة الح اعا كثرا  كسب أت و

شوفه-المنطقة  الرعاة و كزهاد   -ما يبين التادلي في  ين عامة فيالتحقوا  مواطنهم  القرو
ة  يهمعلعرضوا اإلسالم و  طة في صورة شعب ــهم وهزمت التردد ووعو س ته من قل رة ق

نتها المستقرة.  تها وقلة سا   تضارس المنطقة وعزلتها وهامش

ساطة و  بيرة و ز الحضرة ال عدها عن المرا وفر تأخر تغلل اإلسالم في المنطقة وعزلتها و
اة بها شروط عدهم المتصوفة فيالح ة الستقرار الزهاد و نهم لم ينغها ا مثال لقوا على ، ل

ز الحضرة  أشهر رجاالت التصوف في المناطق األخرى والمرا طين  ل ظلوا مرت أنفسهم 
دة مع أشهر رجال التصوف في المغرب منذ  عالقات وط طون  برى، لذلك وجدناهم يرت ال

ط مثل لنور  و أب :العصر الوس نفي تعزى  ب السارة في أزمور و ا وشع ط  و اغ أمغار في ط
لغ التصوف المغربي األوج تحت غطاء طرقي وجدنا  و وأب محمد صالح في آسفي... ولما 

اللت وسوس  ش وسال ودرعة وتاف ا في فاس ومرا المنطقة تنفتح على اشهر الطرق والزوا
اع من  ا وطرق وجمعوا األت س زوا خ العلماء الذين نجحوا في تأس وغيرها وظهر الشي

اهم جزءا من القوى المؤثرة في  المنطقة وخارجها وامتد إشعاعهم دا وصارت زوا ع
اسي.  ة المغرب وتطورە الديني والثقافي والس ة الشرق وتمثل الزاو ة والزاو ة الدالئ او

جعد أحسن نموذجين عن ذلك.    ب
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ة و  ة لغت الحركة الصوف ث (العصر الوطاسي والعصر أوج الطرق قوتها في العصر الحد
مكن أن نعتبرە عصر 12-10م 18-16القرون  –ول السعدي والعصر العلوي األ ه) الذي 

اء مثل المنطقة. وظهر رجال أق دي علي ابن  :االزهار واألوج والقوة لهذە الحركة  س
د  دي علي بن ع زغت وس دي محمد أو محمد بواو رض وس ة إ م صاحب زاو إبراه

دي موسى الرحمن الدرعي بتمجت و  دي س مازي بتانغملت وس د أو يوسف البو سع
دي  ف) وأبي القاسم الصومعي وس ت مظ الشرقي... وأغلب  َمحمد أحنصال بواوزغت (أ

برى في المغرب  ا ال الزوا طوا  مة وارت ار أسسوا طرقا أو طوروا طرقا قد خ ك هؤالء شي
اعا كثرا حتى  :مثل ة والغازة والناصرة واستقطبوا ات ز الحضر منالجزول برى  المرا ة ال

لة للمتصوفة والزهاد وملجأ لطالبي ك اهم ق اط...وصارت مقرات زوا ش وال فاس ومرا
ا واآلخرة في اآلن نفسه ا.  ،الدن اس ا وس ا ودي   وشاركت في تطور المغرب ثقاف

ة  ــــخ وتراث جهة بني ماللانت أهم فرة خاصة الديني و -تار االت هذە اإل خن ة الش منهج
طرحها  ن وراء اقتناع فالتي  اء واألضرحة واألما ق "التدين في جهة تادلة أزالل: األول
لة الفترة التي اعتمد فيها (المقدسة"؛  ع لعمله ط موض ار التدين  ). 2017-2014اخت

ع نظم  احثين المهتمين بهذا الموض اقي ال حثا عن إشراك  ق و جا لعمل أعضاء الف وتت
شاطين علميين  ق  ان في هذە الهالف تعلق األمر  موم،ص   :ب و

  ع ــــخ وتراث جهة بني "مائدة مستديرة في موض مسألة المنهج في دراسة تار
فرة خن احثون  2016مارس من عام  15يوم  "مالل ة اآلداب، وحضرها  ل برحاب 
مجموعة  من الجهة (إثنا  ج اللقاء  ع. وقد خ عنون بهذا الموض عشر متدخال) ممن 

ق.   من النتائج استفاد منها المشاركون وخاصة الف
  ار " ندوة خ ال فرة: عصر الشي " م)18-16(ق التصوف في جهة بني مالل خن

ل من عام  12و  11يومي  ل أرجاء  2017اب احثون من  ة، وشارك فيها  ل برحاب ال
اط – (تطوانالوطن  دة – ال د – الجد ش – برش ادير – مرا  -دمنات - تنغير – أ

ن  رجاالبني مالل) قدموا أعماال مهمة حول تصوف المنطقة  -فاس  ا وأما وزوا
دةمقدسة،  ع أخرى في وسلطوا الضوء على جوانب عد من خالل  الموض
 .مناقشاتهم

شاطين حرص ة مشارات المتدخلين في ال ق ونظرا ألهم ما للفائدة ؛الف على  ،تعم
  شرها في هذا المؤلف. 

عض و  ناقش الثاني  ة، و ا المنهج القضا تاب من أرعة محاور، يهتم األول  تكون ال
ا في الجهة،  ركز الثالث على أهم الزوا فرة، و خن خصائص التصوف في جهة بني مالل
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ختم األخير  التصوف و ط  ا ترت ن المق :مثل والمقدسدراسات عن قضا دسة األما
م.  عض المتصوفة وجذور ظاهرة التصوف في العصر القد مي ل   واألضرحة والدور التعل

مان افي  س جامعة السلطان موالي سل د رئ خالص الشكر والتقدير للس ألخير نتوجه 
س المجلس العلمي المحلي ببني  د رئ ة والس سان ة اآلداب والعلوم اإل ل د  د عم والس

نا في اإلجازة الذين أطمال ة وطلب ل اتب العام لل د ال ق والس نا ر ل والسادة أعضاء الف
داني  ة لمساهمتهم في العمل الم ة دراستهم الجامع ــــع نها ة، وجمع المادة مشار فعال

ل من ساعدنا  شكر    في أي مرحلة من مراحله. في عملنا هذا و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


