جهاد صوفیان در مغرب اسالمی
مقاومت امیر عبدالقادر الجزایری و دیگر شیوخ صوفیه
در برابر استعمار فرانسه 1830-1890
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چکیده
اميرعبدالقادر الجزایری چهرهی شاخص جنبش اسالمی در الجزایر و مغرب اسالالمی در
قرن  19و دوران استعمار فرانسه به شمار میرود .وی معلم قرآن و شيخ طریقت قادریه،
دارای خاستگاه و تربيت صوفيانه بود .او برای جهاد عليه استعمار فرانسه ،قبایل الجزایالر
را متحد كرد و دست به قيام مسلحانه زد؛ به گونهای كه در 1837م فرانسه مجبور شالد
طی قراردادی به غير از نوار ساحلی ،بقيهی الجزایر را به او بسپارد .ایال حوالور موفال
صوفيه در رأس جنبش اسالالمی الجزایالر ،نقطالهی عطفالی در تالاریخ جنالبش اسالالمی
منطقهی مغرب محسوب میشود .هرچند ای قرارداد ،دوام نيافت و جنگالی فرسالاینده و
طالالوينی بالاله مالالد  15سالالاب بالاله وقالالوپ ويوسالالت و در نهایالالت فرانسالاله بالالا هم الالاری
دستنشاندگان خود در مراكش موف شد عبدالقادر را ش ست دهد و وس از دستگيری،
تبعيد نماید .اگرچه حركت جهادی او توسط دیگر شيوخ صوفيه و هزاران نفر از مریالدان
ساك زوایا و رباطها استمرار یافت؛ به گونهای كه تساللط نهالایی فرانساله بالر سالرزمي
الجزایر بيش از نيم قرن بطوب انجاميد.
کلیدواژهها
الجزایر ،استعمار فرانسه ،تصوف ،امير عبدالقادر الجزایری ،جهاد.
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 .2استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمي دانشگاه بین المللي امام خمیني.
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390
صفحات 44 - 25

در عصر پیشامدرن در كشورهای مغرب اسالمي به طور كلي و در الجزایـر بـه طـور
خاص ،روابط خویشاوندی ،پایه و اساس جوامع را تشكیل مـيداد و قبایـل كـوورو در
این مناطق از نفوذ و قدرت قابل توجهي برخوردار بودند .رژیم حاكم بر الجزایر در این
دوره كه دست نشاندهی خالفت عثماني محسوب ميشد ،هیچگـاه نتوانسـت حاكمیـت
عملي خود را بر كلیهی نقاط قلمرو خویش برقرار كند .ایمان دیني و آموزههای اسالمي
در این دوره نقش مهمي در ایجاد تحوالت سیاسي مناطق مذكور ایفا ميكـرد و گـاه بـه
عنوان عامل ایجاد اتحاد میان قبایل مختلف عمل مينمود كـه در ایـن صـورت ،قـدرت
اثرگذاری این قبایل در مقاطعي از تاریخ افزایش وشمگیری ميیافت .براسـاس شـواهد
موجود حكومتهایي هم كه در این سرزمین در طـول تـاریخ اسـالم روی كـار آمدنـد،
همواره صبغهای دیني و مذهبي داشتند .ونانكه دولتهـای هموـون اغالبـه ،ادریسـیان،
بنومــدرار ،بنورســتم و فاطمیــان ادعــای مــذهبي داشــتند و در عصــر میانــه نیــز كــه
امپراتوریهای بومي بزرگتری وون مرابطون و موحدون به قدرت رسیدهاند ،عامل دیـن
و مذهب ،همواره ركن برجسته و نمایان همهی این حاكمیتهای سیاسـي بـوده اسـت.

سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

البته مذهب در مغرب اسالمي از نوعي اصالت و ویژگي مغربي برخوردار بوده است؛ به
این معني كه مردم این منطقه گروه از خود ،قرائـت اصـیل و جدیـدی از اسـالم پدیـد
نیاوردند و به پذیرفتن همان مذاهب فقهي كه از شرق نشأت گرفته بود ،اكتفا كردند ،اما
آنوه ميخواستند از میان آنها برگزیدند .مذهب فقهـي مـالكي كـه در مدینـه تأسـی
گردید و در شرق اسالمي با پذیرش ونداني روبرو نشد ،در مغرب و اندل  ،گسـترش
قابل مالحظهای یافت و رفته رفته مذهب اكثریت مردم گردید.
عالوه بر تسنن مغربي ،طریقتهای صوفیه نیز از قرن ششم هجری به بعد در سراسر
شمال آفریقا بهویژه در الجزایر ریشه دوانیدند .هرونـد در ایـن مـورد مغـرب ،بـه نظـر
خودكفا مينمود و فقط قادریه را از میان مكاتب صوفي شرقي پذیرفت و مكاتبي بـومي
وون شاذلیه ،جزولیه و ابومدین را ایجاد كـرد (جعـیط ،1381 ،ص .)217ایـن صـوفیان
نقش مهمي در سازماندهي مردمـان روسـتایي و منـاطق قبـایلي داشـتند .بـه عـالوه در
حكومتهای محلي كه پ
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از موحدون پا به عرصـهی وجـود گذاشـتند ،بـین نخبگـان

سیاسي و نخبگان مذهبي رابطهی ویژهای برقرار شد؛ برخي از آنها ادعای خود مبني بر
دارا بودن مشروعیت مستقیم مذهبي را كنار گذاشـتند و علمـا و صـوفیان را بـه عنـوان
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مقدمه

مردم قرار ميدادند و این نیز بر قدرت آنها ميافـزود (الپیـدوس ،1381 ،صـ

-556

.)555
نگاهی به حیات متصوفه در مغرب اسالمی در قرون منتهی به استعمار

از اواخر قرن وهاردهم به بعد ،امیرنشین محلي بنوحف

با شـورشهای قبیلـهای و

محلي مواجه شد و رو به زوال نهاد .با آغاز ایـن زوال ،تعـادل قـوا بـه نفـع گروههـای
قبیلهای كه بافـت طبیعـي جمعیتـي ایـن سـرزمین در طـول قـرون متمـادی را تشـكیل
ميدادند ،برهم خورد .رهبران قبایل ،مردم را با هم متحد كردند و در صدد برقراری نظم
سیاسي ،تأسی امنیت ،ایجاد تشكیالت اقتصادی و حـل منازعـات گروههـای مختلـف
برآمدند و البته این همه با رویكـرد دینـي بـهویژه رویكـرد صـوفیانه كـه شـكل غالـب
دینداری مردمان این دیار را شكل مي داد ،انجام مي گرفت .این بحران در شمال آفریقـا
باعث جلب توجه عثمانیان بـه ایـن منطقـه و آغـاز كشـمكش صـد سـالهای بـین ایـن
امپراطوری و امپراتوری هاپسبورگ 1گردید؛ كشمكشي كه در نهایت به سلطهی عثمـاني
بر لیبي ،تون

و الجزایر منجر شد.

ماجرا از این قرار بود كه حفصي ها ،حاكمان الجزایر را مجبور كردند تا یـ

پایگـاه

دریایي مهم در جزیرهی بینون در ساحل الجزایر ایجاد كنند تا حمـالت بـه كشـتيهای
مسیحي آسانتر باشد؛ آنان خیرالدین بارباروسای معروف را برای ایـن كـار بـه خـدمت
به خدمت سلطان عثماني درآمد و فرماندهی نیروی دریـایي عثمـاني شـد و بـا ناوگـان
عظیم خود ،مناطق استراتژی

مدیترانه را تحت سلطه گرفت (یـاقي ،1385 ،صـ

-60

 .1امپراتوری هاپسبورگ ،از زمان سلطنت شارلكن(شارل پنجم) در آغاز قرن شانزده میالدی تأسی شـد .شـارل،
فرزند فیلیپ پادشاه اتریش و هلند ،و جوانا ملكه اسپانیا بود .وی صاحب وسیعترین قلمرو در اروپا و آمریكا و
بیشترین قدرت در بین پادشاهان قرن شانزدهم بود .شارلكن در سال  1519به عنوان امپراتور امپراتوری مقـدس
روم نیز برگزیده شد و بدینترتیب فرمـانروای اسـپانیا ،هلنـد ،اتـریش ،بخشـي از فرانسـه ،قسـمتي از ایتالیـا و
مستعمرات اسپانیا در آمریكا گردید .خاندان سلطنتي شارلكن به هاپسبورگ معـروف اسـت .پـ از شـارلكن،
برادرش فردیناند امپراتور امپراتوری مقدس روم شد و شعبهی هاپسـبورگهای اتـریش را بنیـان گذاشـت .ایـن
امپراتوری در قرون  16تا  19میالدی بزرگترین رقیب عثماني در اروپا محسوب ميشد و جنگهـای فراوانـي
میان آن دو در گرفت .پ از جنگ جهاني اول ،هاپسبورگ تجزیه شد كه مهمترین بازماندهی كنوني آن كشـور
اتریش است .جهت اطالعات بیشتر ر.ک  :روزول پالمر ،تاریخ جهان نو ،تهران :امیركبیر.1340 ،
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گرفتند .وقتي به تدریج كار خیرالدین باال گرفت و به عنوان قهرمان اسالم مشـهور شـد،
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عامل مشروعیتبخشي برای خود تلقي كردند .بدینترتیب آنها را واسطهی بین خود و

به شمال آفریقا دستاندازی ميكردند ،سرانجام خیرالدین باربـاروس بـا كمـ

ارتـش

ینيوری در سال 1529م الجزیره را فتح كرد و اندک اندک اسپانیایيها را بیرون نمود و
از سال 1571م ،الجزایر وارد مدار باب عالي شد و تحت سلطهی ی

بیگلربیگـي كـه از

سوی ینيوری حمایت ميشد ،از نظـر سیاسـي و رسـمي بـه سـلطان عثمـاني وابسـته
گردید؛ اما «بی » یا «بای» الجزیـره دارای نـوعي خودمختـاری بـود و بی هـای دیگـر
شهرهای اطراف نیز توسط او انتخاب ميشدند .بی

مزبور كه مستقیماً حكم از سـلطان

عثماني ميگرفت ،فرماندهی نیروی دریایي و زمینـي عثمـاني در مدیترانـهی غربـي نیـز
محسوب ميشد (بالتا ،1370 ،ص.)86
اصليترین دالیل پذیرش عثماني در ایـن منطقـه را بایـد در مـواردی وـون ح ـور
جدی عثماني در غرب مدیترانه ،وجود اسپانیا به عنوان ی

دشمن مسیحي در منطقـه و

مواجههی عثماني با آن ،جذبهی عمومي مشرق اسالمي در نزد مردم الجزایر كه نمـاد آن
عثماني بود ،تالشهای نیروهای اسالمگرا برای توجه به مركز خالفت و ...جستجو كـرد
(العجیلي ،2005 ،ص

.)6-3

اما در قرن هجدهم با كاهش اعزام نیرو از آناتولي به الجزایر ،تسلط دسـتگاه حاكمـه
بر منطقه كاهش یافت؛ به عالوه در این قرن ،رژیم حاكم بـه كم هـای مـالي خـارجي
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

نیازمند گردید و در نتیجهی آن مشروعیت و مقبولیتش آسـیب دیـد .بـه طـور كلـي در
جریان قرن هجدهم ،رژیم حاكم بر الجزایر ،تنها در برخي از مناطق از نیـروی نظـامي و
ابزارهای اقتصادی كافي برای مطیع كردن رهبران صوفي و قبیلـهای برخـوردار بـود .در
مناطق دیگری كه دولت فاقد نفوذ بود ،صوفیان و طرفداران آنها قدرت داشتند و بدین
ترتیب ،دولت خودمختار الجزایر ی

رژیم دوپاره بود؛ یعني حكومتي كه تنها بر بخشي

از قلمرو اسمي خود نفوذ مؤثر داشـت (الپیـدوس ،صـ

 .)570-569تصـوف خـاص

مغربي نیز فرصت را غنیمت شمرد ،جامهی شور و غلیان بر تن كرد و روحانیـت رنـگ
باخته را از نو زنده گردانید و در ارتباط با جهان خارج نیز ،در مواجه بـا هجـوم پـي در
پي و مستمر قوای مسیحي آن سوی مدیترانه ،به مقاومـت و جهـاد بـر ضـد مسـیحیت
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پرداخــت و طریقتهــای نــویي پدیــد آورد كــه در شــهرها و روســتاها گســترده شــد.
طریقتهایي وون درقاویه ،رحمانیه و سپ

تیجانیه ،راه نیاكان بزرگ خود را بـه طـور
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 .)61با توجه به اینكه بنوحف

ضعیف شده بودند و صلیبيها بهویژه اسپانیایيها دائماً

قدرتگیری زماني قابل فهمتـر ميشـود كـه بـدانیم در الجزایـر و دیگـر سـرزمینهای
مغرب ،هر نوع عمل سیاسي در قالب خانوادههای كوو

و یا عشیره و نسب خاص یا

گروههای قبایلي شكل ميگرفت و اندیشههای صـوفیانه كـه بـا سـاختار قبـایلي پیونـد
خورده بود ،حتي در شكلگیری ائتالفات و پیمانهای سیاسـي جدیـد میـان گروههـا و
قبایل مختلف این سـرزمین ،نقـش محـوری ایفـا ميكـرد (بیـرک و الپیـدوس،2000 ،
ص

.)19-18
بدین ترتیب ،به تدریج صوفیان بزرگ برای خود پیرواني را جمع كردند و زمینهـای

گستردهای را به عنوان هدیه از سوی امرای محلي یا طرفـداران خـود دریافـت نمودنـد.
آنان در بین كشاورزان خرده پا از نفوذ بسیاری برخوردار شدند؛ به گونـهای كـه از ایـن
پ

ساختار سیاسي الجزایر بر پایهی گروههـای قبیلـهای یـا خـانوادگي تحـت رهبـری

صوفیان و زاویههایي (رباطها) (الپیدوس ،ص)565كه ریشهدار و اثرگذار بودنـد ،قـرار
گرفت .به استناد منابع هر منطقه ،زاویهی خاص خود را داشـت .در منـاطق قبایـل بربـر
زاویهی «رحمانیه» با دو طریقت صوفي مسل

«بكریه» و «خلوتیه» ،در غرب الجزایـر و

منطقهی وهران زاویهی «تیجانیه» و طریقتهای شاذلیه و قادریه و در تلمسـان و نیـز در
تیطری و صحرا و شرق الجزایر طریقت قادریه(توفیق المـدیني1998 ،م ،صـ

)75-76

به فعالیت مشغول بودند .این زاویهها به مثابهی مراكز دینـي و فرهنگـي و نیـز مدرسـه
ظهور استعمار فرانسه و اشغال الجزایر

در قرن نوزدهم با اوجگیری پدیدهی استعمار در شمال آفریقا ،از ی سو رقابت میان
فرانسه و ایتالیا بر سر تون

و از سوی دیگر رقابت شدیدی بین انگلستان و فرانسه بـر

سر مصر وجود داشت .در این رقابت مصـر سـهم انگلسـتان ،تـون

و الجزایـر ،سـهم

فرانسه و لیبي سهم ایتالیا شد .گروه تصرف نظامي الجزایر در سال 1830م آغاز شد ،اما

جهاد صوفیان در مغرب اسالمي

برای كوو

و بزرگ مردم به شمار ميآمدند (محمد و دیگران ،1384 ،ص.)21

سابقه تحركات ن امي فرانسه در زمینهی حمله و نبرد در الجزایر ،به آغاز قـرن هفـدهم
بازميگردد و این نشانهای از آرزوی دیرینهی آنهاسـت .بیشـترین آمـار ایـن جنـگ در
سالهای  1682 ،1619تا 1683م و نیز در فاصله سالهای  1688تا 1689م و بار دیگـر در
1741م گزارش شده است (ر.ک :تیلي ،1383 ،ص

 .)261-258این تالشهای مسـتمر
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عمیقتر و وسیعتر ادامه دادند و نفوذشان در پیكر اجتماع فزونـي گرفـت .بـهویژه ایـن

كوتاهي الجزایر را زیر ونبره سیاسي خود بگیرد.
این سلطهی استعماری ونان وسیع بود كه دیگر امكـان مهـاجرت یـا عقبنشـیني و
مانند آن برای مسلمانان الجزایر وجود نداشت .گروـه اسـتدالل رایـج فقهـای اسـالمي
دربارهی انطباقپذیری در شرایط اضطرار ،به منظور حفظ نظم دیني و اجتماعي ،كماكان
طرفداران زیادی داشت ،اما این اصل نیز پذیرفته شده بـود كـه حكومتهـای ناشـي از
استعمار ذاتاً نامشروع هستند و مسلمانان وظیفه دارند در صورت وجود وشمانداز قابـل
قبولي از موفقیت برای براندازی آنها بكوشند .نخستین جنبشهای مقاومت اسـالمي در
برابر استعمار ،بـر اسـاس همـین مبـاني مـذهبي بـه جهـاد پرداختنـد (لـوئی ،1378 ،
ص

 .)190-189واكنش اقشار سنتي هموون رهبران قبایـل ،بازرگانـان ،كشـاورزان و

خرده تاجران كه خواستار سازماندهي افراد مسلمان و جهاد بـر اسـاس اصـول اسـالمي
بودند ،نیز از همین سنخ بودند (الپیدوس ،ص

 .)785-786ونانكه پیشتر آمد در اثـر

تحوالت اجتماعي در الجزایر ،رهبری این جماعات بهویژه قبایـل را شـیوص صـوفیه در
دست داشتند و بنابراین ورود آنها به عرصهی این واكنش ،امری ناگزیر و بلكه طبیعـي
مينمود.
در واقع در رویارویي مردم مسـلمان الجزایـر بـا اسـتعمار فرانسـه ،مسـألهی اصـلي
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

پژوهش حاضر مقاومتهای مردمي نیست ،هر وند این مسأله در جای خود مهم به نظر
ميرسد ،اما ق یهی اصلي ،نقش اسـالم صـوفیانه در ایـن جامعـه اسـت؛ جامعـهای بـا
پراكندگي جمعیتي از نوع زندگي عشـایری و نفـوذ فـراوان جریـان صـوفیه كـه تنظـیم
كنندهی اصلي روابط و امور اجتماعي است .باید اذعان كرد كه در این برهه عقاید دینـي
و صوفي نه تنها ابزاری برای مبارزه با فرانسویها ،بلكه جزء جوهری مبـارزه بـرای بقـا
در درون جامعهی الجزایر بود (بیرک ،1999 ،ص

.)17-18

مقاومتي كه فرانسویها بعد از اشغال الجزایر با آن روبـرو شـدند را ميتـوان از سـه
زاویه مورد بررسي قرار داد؛ نخست :مقاومت سیاسي گروههایي از تجار ،علما ،بزرگـان
شهر و طبقات دیواني و اداری حكومت سابق عثماني كه گاه برای دفاع از مصالح شخصي
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و حفاظت از امتیازات اجتماعي و گاهي برای دفاع از مصالح سرزمین اسـالمي بـه مبـارزه
ميپرداختند .این نوع از مقاومت ،بیشتر در شهرهای بزرگ و پرجمعیت اتفاق ميافتاد.
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در نهایت در نیمهی قرن نوزدهم به بار نشست و سرانجام فرانسه توانست بـه فاصـلهی

سردمداری جریانهای صوفیه یا رهبراني كه ادعـای مهـدویت ميكردنـد ،تحـت لـوای
جهاد در راه خدا با كافران استعمارگر كـه عمومـاً در دشـتها و بیابانهـا و یـا منـاطق
كوهستاني به وقوع ميپیوست كه این نوع دوم ،وجه غالب مقاومت تا آغاز قـرن بیسـتم
بوده است.
سوم :قیام جریان اسالم اصالح طلب كه در قرن بیستم ظهور كرد و بیشتر متمركز در
شهرها و حوزههای مدني بود (ویلی  ،1999 ،ص46؛ سعداهلل ،1982 ،ص .)133مطابق
با مسأله پژوهش آنوه مقرر است در این مقاله بدان پرداخته شود مقاومـت از نـوع دوم
است.
رهبران مبارزات نوع دوم را مجموعهی متنوعي از خاندانهای اصیل ،علمـا و شـیوص
صوفیه تشكیل ميدادند كه با طیب خاطر تمام زندگيشان را در این مسیر گذاردند .ایـن
قیامها در سراسر الجزایر بهویژه منطقهی وسیع صحرا اتفاق ميافتاد .برخـي از آنهـا در
همان نخستین مراحل خیزش ،فروكش ميكردند و برخي دیگر از این قیامها ،سالها بـه
طول ميانجامید.
فرانسه ابتدا سواحل الجزایر را محاصره كرد؛ این محاصـرهی دریـایي كـه در اواخـر
1827م آغاز شد ،سه سال به طول انجامید .این سه سال برای فرانسه بسیار پـر هزینـه و
پرخطر بود .بهخصوص در اواخر آن كه الجزایریها برخي نیروهـای فرانسـوی را اسـیر
جنگ رسمي تلقي كرده بـود و مانورهـایي دریـایي در ورودیهـای بنـدرهای الجزایـر
برگزار ميكرد كه گاهي با تعرض كشتيهای فرانسوی رو بهرو ميشد .سرانجام فرانسـه
مصمم شد كه به الجزایر حمله نهایي نماید؛ بـه خصـوص كـه خسـارتهای محاصـره
بدون هیچ فایدهای بسیار زیاد شده بود (جالل ،2003 ،صـ

 .)137-136سـال 1830م

آغاز حملهی گسترده به شهر الجزیره بود كـه پیـاده كـردن بخـش عظیمـي از نیروهـای
فرانسوی مقاومت شهر را درهم ميشكست .احمد آخرین بی

جهاد صوفیان در مغرب اسالمي

ميكردند و به قتل ميرساندند؛ ورا كه بی  ،حاكم الجزایر ،محاصرهی دریایي را اعـالن

الجزایر به منطقه اوراس

پناه برد و مقاومت طوالني به مدت یازده سال را در آن دیار سامان داد كه البته نتیجـهای
در بر نداشت .شهر قسنطین كه پایتخت شرقي الجزایر محسوب ميشد ،به زودی تسلیم
نشد؛ دو محاصرهی دهشتناک در طول سالهای  1836و 1837م الزم بود تا با خشـونت
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دوم :مقاومت مردمي و دیني رؤسای قبایل و طوایف در روستاها و مناطق قبـایلي بـه

1850م ،فرانسویها سراسر شمال الجزایر را تصرف و هـزاران تـن از مـردم الجزایـر را
كشته و یا آواره كردند و حاصـلخیزترین زمینهـای كشـاورزی مـردم بـومي را كـه 65
درصد محصوالت زراعي كل الجزایر را تولید ميكرد ،مصادره نمودنـد( 1ماتیـل،1383 ،
ص68؛ ازغندی ،1365 ،ص)45؛ اما در نفوذ به مناطق داخلـي بـا مشـكالت اساسـي و
مقاومتهای جدی روبهرو شدند.
مردم الجزایر بهویژه در مناطق غربي ،در مقاومتشان در برابر فرانسه ،ابتدا بـه سـلطان
مغرب دل خوش كرده بودند؛ ولي بـه زودی متوجـه شـدند كـه بایـد بـه ظرفیتهـا و
توانایيهای خود متكي شوند؛ بنابراین بـه زودی پیرامـون امیرعبـدالقادر گـرد آمدنـد و
مقاومتي را آغاز كردند كه بیش از  15سال به طول انجامید.
قیام امیر عبدالقادر الجزایری

امیرعبدالقادر بن محيالدین ،شیخ طریقت قادریه و منتسب به خاندان شریف هاشمي
بود .پدرش به سلطان علوی مغرب بیشتر متمایل بود تـا سـلطان عثمـاني .وی در سـال
1827م به همراه فرزندش عبدالقادر به حج رفت و در مصر با استقبال گـرم محمـدعلي
پاشا روبهرو شد .آنگاه كه به الجزایر بازگشت ،زماني بود كه فرانسویها حمله كـرده و
شهر «وهران» را اشغال كرده بودند و الجزایریها برای آزادسازی شهر تالش ميكردنـد،
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390
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اما بهرغم دو بار محاصرهی شهر ،شكست خوردند.
مبارزان به سراغ محيالدین آمدند تا رهبری صفوفشان را بپذیرد (1832م)؛ اما وی به
خاطر كهولت سن این امر را رد كرد و آنان را به سوی پسرش عبدالقادر هـدایت كـرد.
ونین بود كه قبایل هاشمیه با عبدالقادر در حالي كه  24سال بیشتر نداشـت ،بـه عنـوان
امیر خود بیعت كردند 2.وی در ابتدا اردوگاهي نظامي را پایه گذاشت و مشـغول تنظـیم
صفوف مبارزان الجزایری شد .عبدالقادر همپیمانانش را برای ادارهی امـور قبایـل اعـزام
كرد و برای خود لقب امیرالمؤمنین یا خلیفهی سلطان مغـرب را برگزیـد و هـدایایي را
 .1به عنوان نمونه ،با اجرای فقط ی قانون موسوم به «قانون سنا» توسط فرانسه ،روستاییان الجزایری بیش از ی
میلیون هكتار از زمینهای قابل كشت خود را از دست دادند.
 .2الجزایریها هر ساله این روز یعني  27نوامبر را به نشانهی نماد وحدت و مقاومت ملي گرامـي ميدارنـد ،ر.ک:
جورج الراسي ،االسالم الجزایری من االمیر عبدالقادر إلي امراء الجماعات ،بیروت :دارالجدید ،1997 ،ص.39
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فراوان ،مقاومت آن شكسته گردد (بالتا ،1370 ،ص .)87در فاصلهی سـالهای  1840تـا

 ،2000ج ،1ص

.)148-147

عبدالقادر به اجرای فقه اسالمي در مناطق تحت كنتـرل خـود پرداخـت ،وی صـوفي
زاهد مسلكي بود كه در زندگي همـواره سـعي ميكـرد از سـیرهی پیـامبر(ص) تبعیـت
كنــد .بــه اســتناد منــابع شــراب نمينوشــید ،لباسهــای معمــولي ميپوشــید و دارای
رفتار متواضعانهای بود .وی همواره مراقب بـود تـا بـه هـیچ وجـه حـامي خـود یعنـي
سلطان مراكش را آزرده خاطر نكند؛ به گونـهای كـه هیچگـاه در صـدد برنیامـد بـه نـام
خود سكه ضرب كند و یا دستور دهد خطبههای نماز جمعه در محدودهی قلمرواش به
نام وی خوانده شوند .حكومتي كه عبدالقادر تأسی

كرد ،از حمایت اكثر قبایـل منطقـه

برخوردار گردید .اعتبار مذهبي وی و خانـدانش ،تقلیـد وی از سـیرهی پیـامبر(ص) در
زندگي و تبلیغات فرقهی قادریه را ميتوان از جمله عوامل حمایت قبایـل الجزایـری از
این حكومت دانست (الپیدوس ،1381 ،ص

 .)946-947این قبایل در مسیر جهـاد بـر

ضد فرانسه نیز او را همراهي ميكردند .گروه برخي از آنان گرایشهای دیني به معنـای
جنگ اسالم بر ضد مسیحیت داشتند و برخي دیگـر گرایشـهای ملـي بـرای آزادسـازی
سرزمین از دست بیگانگان ،اما همگي برای یاری عبدالقادر همراه بودند و رزمنـدگان او
را هنگام عبور از مناطقشان مساعدت ميكردند و به آنـان در نبردشـان بـر ضـد فرانسـه
ميپیوستند ،حتي اگر قادری مسل

هم نبودند ،به عنوان نمونهی رجال طریقت درقاویه

شهر «تلمسان» از دست اشغالگران تالش نمودند (یحیي ،2003 ،ج ،1ص.)177
فرانسه سرانجام در اثر شدت مقاومتها مجبور شـد بـا عبـدالقادر مصـالحه نمایـد و
قراردادی را ام ا نمود كه به موجـب آن حاكمیـت عبـدالقادر بـر سراسـر الجزایـر بـه
استثنای مناطق شمالي به رسمیت شناخته ميشد .این مصالحه تا زمان نبرد سنگین شـهر
قسنطین پابرجا بود؛ اما به دنبال تصرف این شهر كه پ

از مقاومت دلیرانه و مثـالزدني

جهاد صوفیان در مغرب اسالمي

پایگاه فرانسویها در شهر بوالعباس را تصرف كردند و یـا برخـي دیگـر در آزادسـازی

مردم آن اتفاق افتاد ،این معاهده شكست خـورد .مـاجرا از ایـن قـرار بـود كـه فرانسـه
آمادگي الزم برای حفظ پیروزی خود در شهر قسنطین را كه به سختي بـه دسـت آمـده
بود ،نداشت؛ بنابراین با مقیم كردن سه هزار نظامي فرانسوی در آن شهر ،این كـار را بـه
پایان رساند .هنگامي كه «ژنرال فالي» فرماندهی نیروهای فرانسوی در شرق الجزایـر بـه
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برای عبدالرحمان سلطان مغرب ارسال كرد و خطبهی نمـاز بـه نـامش خوانـد (یحیـي،

كل الجزایر منصوب شد.
از سوی دیگر عبدالقادر به مجموعهی این اقدامات به شدت اعتـراض كـرد .فرانسـه
مادهی دوم معاهده صلح را اینگونه تفسـیر ميكـرد كـه بـه موجـب آن ميتوانـد تمـام
سرزمینهای واقع در ماورای «وادی الخ راء» حتي منطقهی قسـنطین را اشـغال نمایـد،
اما عبدالقادر این تفسیر را نميپذیرفت و اصرار داشت كه این مـاده ،محـدودهی شـرقي
قلمرو فرانسه را معین كرده است .عبدالقادر وقتي با فالي بـه تفـاهم نرسـید ،تمـام ایـن
مطالب را برای لـویي فیلیـپ ،نخسـتوزیر و وزیـر جنـگ در پـاری

نوشـت و البتـه

تمایلش برای استمرار صلح را نیز گوشزد كرد؛ امـا هـیچ پاسـخي بـه نامـهاش دریافـت
نكرد .بنابراین ناوار وارد اقدام شد و مناطق مورد منازعـه در «تیطـری» و سـپ
الزیتون»« ،بسكره»« ،اخ ع» و «اغوات» را تصرف كرد (همـان ،صـ

«وادی

 .)163-160ایـن

روند جنگ و صلح متناوباً تا سال 1841م ادامه داشت ،اما در این سـال «بـوژو» فرمانـده
جدید فرانسه در الجزایر قاطعانه تصمیم گرفـت بـه حاكمیـت عبـدالقادر پایـان دهـد و
تسلط فرانسه بر كلیهی نقاط الجزایر را برقرار نماید.
بدین ترتیب نیروهای فرانسه در سال 1844م ابتدا ارتش مراكش را كه به حمایـت از
عبدالقادر برخاسته بود ،شكسـت دادنـد (الپیـدوس ،1381 ،ص .)947فرانسـه در واقـع
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

پیش از هر ویز به اخذ اعتراف سلطان مغرب بـه سـیادتش بـر مسـلمانان الجزایـر و در
عین حال امتناع از یاریرساني وی به عبدالقادر مياندیشید و عليرغم تصـور اولیـهاش
در سختي دسترسي به این هدف ،به سرعت پیروز شد .سلطان مغرب حتي متعهـد شـد
كه اگر به امیر دسترسي پیدا كند او را زنداني نماید و با انعقـاد عهدنامـه ای موسـوم بـه
«طنجه» فرانسه را به عنوان همسایهی شرقي خود به رسمیت شناخت و رسـماً از تأییـد
مقاومت مردمي در الجزایر امتناع كرد .او گروه تصور ميكرد كه بـا ایـن كـار ،صـلح و
آرامش و رفاه برای این سرزمین به ارمغان ميآورد ،اما این سیاست غلـط ،ماننـد وبـالي
همواره بر مغرب باقي ماند .معاهدهی«طنجه» این امكان را به فرانسـه مـيداد كـه بـدون
هیچگونه نگراني از مساعدت سلطان مغرب ،به جنگ با عبدالقادر و مجاهدان الجزایـری
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شهر عنّابه بازگشت ،به دلیل پیروزیهای درخشانش ،از سوی فرانسه بـه عنـوان حـاكم

عبدالقادر را شكست دهد ،خود امیر نیز به اسارت درآمد و ابتدا به فرانسـه و سـپ
همراه خانوادهاش به دمشق تبعید گردید .بدین ترتیب عبدالقادر پ
در جهاد بر ضد اشغالگر بیگانه صرف كرده و اثبات كرده بود كـه یـ
ی

سیاستمدار ماهر و ی

بـه

از آنكه 15سـال را
رهبـر برجسـته،

اندیشمند روشنفكر است ،دل به تبعید سپرد و دیگـر هرگـز

به وطن بازنگشت و در تبعید از دنیا رفت (همان ،ص .)181باید اذعان نمـود كـه مـردم
الجزایر در تاریخ معاصر خود «اسالم جهادی» را از خالل جنـبش امیـر عبـدالقادر علیـه
استعمار فرانسه شناختند (ر.ک .الراسي ،1997 ،ص )8و آنرا سرلوحهی حركت آیندهی
خود تا روز استقالل قرار دادند.
ميتوان ادعا كرد كه نبرد گستردهی فرانسه در الجزایر با شكست عبدالقادر بـه پایـان
رسید؛ اما فرانسه در آنجا فقط با تجهیزات و نیروهـای فـراوان و پـ

از درگیریهـای

منطقهای زیاد توانست مستقر شود .این فرایند بیش از 40سال به طول انجامید .نیروهـای
فرانسه در سالهای  1851تا 1857م به تـدریج توانسـتند سراسـر منـاطق كـابیلي را بـه
تصرف خود درآوردند و به داخل صـحرا پیشـروی كننـد .آنهـا در سـال 1853م شـهر
وارگاال و در سال 1882م شهر مذاب را نیز به اشغال خود درآوردند و بـهطور كلـي تـا
سال 1890م سراسر الجزایر تحت كنترل دولت فرانسه قـرار گرفـت (الپیـدوس،1381 ،
ص .)147فرانسویها با استفاده از نیروهای نظامي و برخـي نیروهـای محلـي سـلطهی
و یا زمینهای مصادره شدهی متعلق به بومیان عرب یا بربـر تشـویق ميكردنـد (بیـرک،
 ،1999ص.)66
قیام دیگر شیوخ و جریانهای صوفیه پس از شکست عبدالقادر

با شكست عبدالقادر ،قیامهای مردمي در این سرزمین نه تنهـا فـروكش نكـرد ،بلكـه
بالعك

فرانسه به طور پراكنده و غیر منسجم اما متوالي ،در سراسـر خـاک الجزایـر بـا

جهاد صوفیان در مغرب اسالمي

خود را تكمیل كردند و نیز مهاجران اروپایي را به اقامت گزیدن در سرزمینهای زراعي

شورشهای محلي و منطقهای مواجه شد كه در اكثر موارد نیـز رهبـری آنهـا را شـیوص
دیني و طریقتهای صوفي و رؤسای قبایل و طوایف برعهده داشتند .بـه دلیـل اهمیـت
آنوه در ذیل ميآید ،فهرست مختصـری از تاریخوـهی ایـن قیامهـا را در اینجـا ذكـر
ميكنیم.
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فرانسه پ

از ی

دوره جنگ سنگین سرانجام موفق شـد در سـال 1847م سـپاهیان

عاقبت اسیر شد .در اسارت فرانسویها از وی پرسیدند اگر تو را آزاد كنیم وه خـواهي
كرد :گفت بيدرنگ جنگ با شما را شروع ميكنم! در سال 1851م وندین هزار نفـر در
منطقهی كابیلي به رهبری «ابوبقله» قیام كردند كه قیام مزبور سه سال بـه طـول انجامیـد
(حسن صدر ،1357 ،ص

 .)98-97انقالب درقاوه و وهران نیز در همـین راسـتا قابـل

ذكر است.
در سال 1852م در صحاری جنوب« ،محمد بن عبداهلل» بـه جنـگ برخاسـت و پـ
از دو سال فعالیت مستمر كشته شد؛ ولي بالفاصـله فرزنـد جـوان او «سـیدی سـلیمان»
بر جای پـدر ایسـتاد و مـدت بیسـت سـال جنگیـد .او و جانشـینانش قیـام بزرگـي را
تا سالهای 1883م رهبری كردند و در ی

مرحله توانسـتند بخـش وسـیعي از جنـوب

غربي و جنوب الجزایر را تصرف نمایند .اما پـ

از مـدتي ایـن قیـام سـركوب گردیـد

و تبدیل شد به مجموعهای از شورشهای پراكنـده ماننـد شـورش بـن عیـاش از قبیلـه
بني یزید در سال 1876م و ابوعمامه از فرزندان سیدی شیخ الغرابه در سـال 1881م كـه
این آخری بر خالف دیگر بازماندگان این قیامها كه مـدتي بعـد مجبـور شـدند زنـدگي
تحت سلطهی فرانسه را بپذیرند ،هرگز زیر بـار فرانسـه نرفـت و پـ

از شكسـت بـه

مراكش گریخت و تا زمان وفاتش در 1908م از آنجا به مخالفتهایش ادامه داد(بیـرک،
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

 ،1999ص.)88
مشابه طغیان مزبور در سال 1856م در منطقهی «جرجره» ،و درپي اتحـاد دو قبیلـهی
بنویني و بنوراتن تحت قیادت بانویي مجاهد و دلیر به نام «الال فاطمه» رص داد كـه قیـام
مزبور تا سال 1857م دوام یافت .سرانجام بانوی مزبور در میدان جنگ اسـیر شـد و بـه
شهادت رسید (الراسي ،1997 ،ص206؛ حسـن صـدر ،1357 ،ص .)99در سـال 1859م
نیز طایفهی بنيكنتاش در مرزهای نزدی

مراكش وندین سال نبرد كردند .رهبـران ایـن

قیامها عموماً از شیوص طریقتها و مدارس محلي قرآني بودند و شركتكنندگان در هـر
ی

از این شورشها صدها و گاه هزاران نفر بودند.
گاه نیز برخي از این رهبران ادعای مهدويت ميكردند و با این داعیه قیام خـود را
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آغاز مينمودند .نمونهی مشهور این مـورد «بوزیـان» اسـت كـه از حامیـان و همراهـان
عبدالقادر نیز بود .وی مدعي شد كه پیامبر به خوابش آمده و او را «مهدی» نامیده اسـت
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بالفاصله پ

از عبدالقادر «ابومعزه» در كوههای منطقـهی «الصـنهره» قیـام كـرد ،امـا

اوراس آغاز شد و تا شهر قسنطین و سراسر شرق الجزایر كشیده شد .پـ

از شكسـت

وی ،یكي از سرداران او به نام «حاج سیدی صادق» مجدداً قیام كرد امـا بـا یـاران خـود
اسیر شد .در سال 1879م نیز «محمد غمریان» كه از یاران سـیدی صـادق بـود ،خـود را
مهدی نامیـد و نیرویهـای فرانسـوی را مـورد حملـه قـرار داد كـه وی نیـز سـركوب
شد(الپیدوس ،1381 ،ص.)949
این روند شورشهای پراكنده سرانجام به ی

انفجار سراسـری در سـالهای -1870

1871م در الجزایر منتهي شد .این سالهای سخت ،درست مقارن بود با شكست ناپلئون
سوم در جنگ با پروس و نیز ترس از تشدید سلطهی استعماری فرانسه بـر الجزایـر در
پي روی كار آمدن نظام جدیـد جمهـوری در فرانسـه .ایـن شـورش سراسـری ،تحـت
رهبری «طریقت رحمانیه» و شیخ آن «شـیخ حـداد» و نیـز یـ

رهبـر قبیلـهای بـه نـام

«مقراني» شكل گرفت .مقراني حدود  25هزار نیروی نظـامي و  100هـزار نفـر از اتبـاع
خود را برای تحقق اهدافش گردآورد .طریقت رحمانیه نیز به مدد شیخ حـداد در قبایـل
منطقهی جبال با  120هزار نیروی نظامي و در مجموع حـدود  600هـزار یـاریگر بـه او
پیوست و قیامي بزرگ در تابستان سال 1871م در منطقهی شرقي صـحرا آغـاز شـد .در
ابتدا دامنهی شورش به دلیل شكست ناپلئون سوم و در نتیجه كمبود امكانات فرانسه در
الجزایر به سرعت گسترش یافت؛ اما فرانسه به سرعت دست به كـار شـد و شـروع بـه
رحمانیه آن را مشروعیت ميبخشـید ،شـبكهی ایـن طریقـت از طریـق اخـذ اطالعـات
مربوط به دشمن و نیز از طریق كم های نظامي در قالب شبكههای قبایلي و زاویهها و
خانقاهها و نیز كم های مالي از طریق روابط تجـاری خانقاههـا بـا تجـار و بازرگانـان
الجزایری كـه مریـد ایـن طریقـت بودنـد ،بـه مقاومـت كمـ
ص

ميكـرد (بیـرک،1999 ،

 .)16-15به عنوان نمونه گروه تجارت اسلحه از نظر قانون ،تا قرن بیستم ممنـوع

جهاد صوفیان در مغرب اسالمي

تجهیز نیروهای خـود نمـود (ازغنـدی ،1365 ،ص .)28در ایـن مقاومـت كـه طریقـت

بود ،اما شیخ طریقت با اعتماد به شبكهی خود و مؤسسات آن ،برای ادامـهی جهـاد بـر
ضد فرانسه به صورت مخفیانه به ایـن كـار اقـدام مينمـود .گروـه شـاید در نگـاه اول
تجارت تجهیزات نظامي با جایگاه معنـوی او متنـاقب بـود ،امـا او بـا طیـب خـاطر و
اطمینان از تكلیفي كه بر عهده داشت به این كار مبادرت مي نمـود .بـدین معنـا حقیقتـاً
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و از وی خواسته علیه سلطهی فرانسه دسـت بـه جهـاد بزنـد .شـورش او در منطقـهی

اسالمي به حساب آورد .در این طریقت ،شاهد جمع بین معنویت صوفیانه و بـاروت ،و
زهد و تقوا با نبرد و جنگ هستیم (همان ،ص.)107
بیش از ی

سال و نیم طول كشید تا فرانسه توانست به مدد نیروهای كمكي فراواني

كه از فرانسه فراخواند بر این قیام سراسری غلبه نماید .به انتقـام ایـن ضـربهی سـنگین،
پ

از پیروزی ،غرامت سنگیني را به مردم تحمیل كـرد و صـدها هـزار هكتـار اراضـي

مناطق قیام را مصادره نمود (الپیدوس ،1381 ،ص.)949
شــورش دیگــر انقــالب بــزرگ قبــایلي «مدجانــه» در ســالهای 1872-1871م بــود؛
همینطور حركت ادیلیـا مارگریـت در منطقـهی الجنـدل در سـال 1901م كـه شـورش
كوو تری نسبت به اولي بود .دو منطقهی «الجندل» و «مدجانه» مـوقعیتي اسـتراتژی
در میانهی مناطق كوهستاني داشتند و مسیر اصلي شرق به غرب الجزایر از آنهـا عبـور
ميكرد .در گذشته نیز عثمانيها برای رهبری محلي ایـن منـاطق ،آزادیهـا و امتیـازات
زیادی قائل شده بودند (بیرک ،1999 ،ص

.)79-78

شورش ادیلیا ،آخـرین شـورش جـدی منـاطق صـحرایي قبـل از نبـرد آزادیبخـش
بود و از دو جهت اهمیت داشت ،اوالً ح ور خرده مالكان در عرصهی نبـرد مسـلحانه
و ثانیاً حفظ ارتبـاط كامـل ایـن خـرده مالكـان و طبقـهی متوسـط بـا جریـان اسـالمي
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

و صوفیانهی محلـي و قبـایلي .البتـه شـورش ادیلیـا در منطقـهی جنـدل ضـعیف بـود
و خطر جـدی بـرای فرانسـه در مقایسـه بـا شـورشهای قبـایلي پیشـین ایجـاد نكـرد
(همان ،ص.)83
بدین ترتیب و براساس این گزارش فشـرده ،علـيرغم ایـن كـه عوامـل و نیروهـای
اجتماعي دیگری ماننـد كشـاورزان در عصـیانهای دائمـي مشـاركت ميكردنـد و ایـن
وضعیت رایج اوراس ،كابیلي ،صحرا و دیگر مناطق در مدت یكصد و سي سال بود؛ بـا
این حال نميتوان نقش ویژه و برجستهی شخصیتهای صوفي را نادیـده گرفـت و در
واقع این جملهای كه یكي از راویان مبارزات بیان ميكنـد حقیقـت دارد« :زاویـه عامـل
تداوم بقای ما است» (همان ،ص .)144بدینترتیب فتـرت یكصـد سـاله بـین شكسـت
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امیرعبدالقادر در سال 1847م و شروع انقالب جبههی آزادیبخش ملي در سـال 1954م
كه منجر به استقالل الجزایـر شـد ،را ميتـوان بـه دو دورهی شـورشهای مسـلحانه در
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باید طریقت رحمانیه و شیوص آن را جزیي از میراث ماندگار صوفیه در منطقهی مغـرب

مقاومت ضد استعماری در الجزایر از «اسالم جهادی صوفیانه» به «اسالم سیاسي اصالح
طلب» و مبارزات مدني آن در نیمهی دوم تقسیم كرد كه این مورد اخیر مجـال دیگـری
را برای تبیین ميطلبد.
شخصیتهای دیني و صوفي كـه متـولي سـاماندهي انقالبهـا بودنـد ،گروـه گـاه
برخي امور دنیوی ماننـد مسـائل اقتصـادی را بـه عنـوان نقطـهی عزیمـت بـرای عمـل
سیاسي ميگرفتند ،اما در واقع هدف نهایي آنان ،آزادی برای اسالم بـود؛ بـا ایـن شـعار
كه «زیر بار اطاعت كسي جز خـدای یگانـه نمـيرویم» كـه منظـور «كفـار اسـتعمارگر»
بــود؛ ونانكــه یكــي از اصــول اعتقــادی اســالم ،آزادی جامعــهی اســالمي از ســیطرهی
كفر است.
مفهوم «برادری اسالمي» در سرزمین الجزایر كه در مراكز صوفیه یعني خانقاهها تجلي
پیدا ميكرد ،از اهمیت فوق العادهای برخوردار بود؛ ورا كه این خانقاهها مركـز مشـترک
تعلیم و تربیت ،نماز و خلوت صوفیانه و درمان بودند .برای این برادری اسالمي معنایي
عمومي وجود داشت كه تسامح و همدلي را برجسته مينمود؛ همدليای كه بـه موجـب
آن همزیستي و همكاری سراسری برای بسیاری از این زاویهها متصور ميشد و آنوـه
منتهي به این مفهوم ميگردید ،دعوت به تبعیت از یكي از اولیا بود .بررسـي بسـیاری از
این شورشها باید با درک این نگاه خاص همراه باشد؛ ونانكه بسیاری از این زاویـهها
اقتصادی و نظامي ميشدند (همان ،ص

.)90-89

از همینجا بود كه توجه ویژهی فرانسـه بـه نقشآفرینـي ایـن زوایـا معطـوف شـد؛
نقشآفریني كـه بـا گونـهی هـمزاد آن در مشـرق اسـالمي كـامالً متفـاوت و در آغـاز
غافلگیركننده مينمود .از این پ

فرانسه همهی تالش خود را برای نفوذ و تخریب این

كانونها به كار گرفت و البته متأسفانه سرانجام موفق شد .فرانسـویها پـ

از سـلطهی

جهاد صوفیان در مغرب اسالمي

تبدیل به مراكزی برای حمالت مسلحانه و یا پشتیباني آنها با نیروی انساني یا امكانـات

سراسری بر الجزایر ،با دخالت در نظام توزیع قـدرت محلـي ،آن را تغییـر دادنـد .ایـن
استراتژی جدید ،بر اساس تسلط بر دو مسأله مهم كه محل تجمیع روابـط متقابـل بـود،
طراحي شد .این دو مركز عبارت بودند از «جایگاه دیني و نفوذ مردمي شیوص صوفیه» و
«نسب قبیلهای كه پشتوانهی مشروعیت ریی

قبیله بود» .استراتژی مزبور به دنبال ایجاد
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سراسر كشور بـه رهبـری شـیوص صـوفیه و مرابطـان در نیمـهی اول و تحـول و تطـور

صاحبان نسب و شیوص طریقت در محیط سیاسي و قدرتطلبانهای بود كـه فرانسـویها
آن را خلق كرده بودند .در این ف ای غبارآلود ،فرانسـه بـا اعطـای امتیـازات سیاسـي و
اقتصادی به برخي در مقابل برخي دیگر ،زمینهی رقابت را تشدید ميكـرد .ایـن رقابـت
فرساینده و تنازع دروني كه ترفند همیشگي استعمار است ،در اوایل قرن بیسـتم بـه بـار
نشست و برای همیشه خیال استعمار فرانسه را از مقاومتهایي بـا ماهیـت صـوفیانه در
الجزایر راحت نمود .آرام آرام كار به جایي رسید كه در زمینهی سیاسي ،صوفیان ،دیگـر
نه تنها دعوت به جهاد نميكردند ،بلكه با توجه به منافعشان ،دعوت به انقیـاد ميكردنـد
با این توجیه كه «ما وقع ،اقت ای مشیت الهي است».

1

همزمان تالشها برای غلبه بر هویـت الجزایـری نیـز در دسـتور كـار قـرار گرفـت.
استعمارگران از سال 1830م تالش اصلي خـود را بـر غلبـه بـر هویـت عربـي و بـومي
الجزایر متمركز كردند؛ مثالً ونانكه مال

حداد (ادیـب الجزایـری) ميگویـد ،آمـوزش

فرانسوی در مدارس الجزایر به كودكان تأكید ميكرد كـه پـدران الجزایریهـا در اصـل
فرانسوی بودند و بعداً عرب شدهاند! بنابراین اولین مسألهی مهم برای استعمار ،غلبه بـر
هویت عربي بود و این امر ،بدون تخریب مركز این هویتبخشي یعني زوایـا و رباطهـا
ممكن نبود .استعمار در طول دهها سال ،تـالش فراوانـي در ایـن جهـت كـرد (شـرف،
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

 ،1411ص .)47ازهمه مهمتر آنكه استعمار ،حتي برای استحالهی قیام امیر عبـدالقادر و
زدودن الهامبخشي او در افكار الجزایریـان دسـت بـه كـار شـد و بـا تحریـف اهـداف
عبدالقادر سعي كرد خود را متولي بزرگداشت او جلوه دهـد تـا از اعتبـار تـاریخي وی
بكاهد .فرانسویها حتي در مركز پایتخت ،بنـای یـادبودی را بـرای او سـاختند و بـه او
ادای احترام ميكردند! احمد بن بال رهبر مبـارزات اسـتقاللطلبانهی الجزایـر ،در كتـاب
خاطرات خود ،با اشاره به این ترفند زشت ،از تصمیم خود و دیگـر مبـارزان الجزایـری
برای انهدام بنای مزبور كه آن را «توهین به مقدسات ملي الجزایری ها» مي نامد ،سـخن
ميگوید (مرل ،بيتا ،ص
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 .1برای اطالع بیشتر از انحراف ات مرابطان و آیین های صوفیه در این دوره و علل آن ر.ک .عمـار اوزگـان ،اف ـل
الجهاد ،حسن حبیبي ،تهران :نشر جهاد1398 ،ق ،ص
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رقابت و درگیری میان ی

صاحبنسب و رهبر قبیله یا شیخ طریقت صـوفیه بـا دیگـر

مردمي و اجتماعي كه بر مدار رباطها و زوایای صوفیه شكل گرفته بود 1،بـا آغـاز قـرن
بیستم در الجزایر تحت سـلطهی اسـتعمار فرانسـه ،انتقـال تـدریجي رهبـری مبـارزات
ضداستعماری از خانقاهها به مساجد تحت رهبری فكری جریان «اسالم اصـالح طلـب»
صورت گرفت؛ جریاني كه در قامت شخصیت برجستهی این دوران «شـیخ عبدالحمیـد
بن بادی » قابل شناسایي است و بررسي آن مجال دیگری را مي طلبد.
نتیجهگیری

ح ور و نقشآفریني موفق صوفیه در رأس جنبش اسالمي الجزایـر ،نقطـهی عطفـي
در تاریخ جنبش اسالمي منطقهی مغرب محسوب ميشود .نقشآفرینـي كـه بـا گونـهی
هــمزاد آن در مشــرق اســالمي كــامالً متفــاوت و در آغــاز غــافلگیر كننــده مينمایــد.
شخصــیتهای دینــي و صــوفي كــه متــولي ســاماندهي انقالبهــا بودنــد ،گروــه گــاه
برخي امور دنیوی ماننـد مسـائل اقتصـادی را بـه عنـوان نقطـهی عزیمـت بـرای عمـل
سیاسي ميگرفتند ،اما در واقـع هـدف نهـایي آنـان ،آزادی بـرای اسـالم بـود؛ ونانكـه
از اصول اعتقـادی اسـالم ،آزادی جامعـهی اسـالمي از سـیطرهی كفـر اسـت .در واقـع
در رویارویي مردم مسلمان الجزایر با استعمار فرانسه كه مسـألهی اصـلي ایـن پـژوهش
مقاومتهای مردمـي نیسـت هرونـد در جـای خـود مهـم و تعیینكننـده اسـت؛ بلكـه
از نوع زندگي عشایری و نفوذ فراوان جریان صوفیه كه تنظیم كننـدهی اصـلي روابـط و
امور اجتماعي است .باید اذعان كرد كه در این برهـه ،عقایـد دینـي و صـوفي نـه تنهـا
ابزاری برای مبارزه با فرانسویها ،بلكه جز جوهری مبارزه برای بقـا در درون جامعـهی
الجزایر بود.
بنابراین باید پذیرفت كه درک و تحلیـل بخـش عظیمـي از تحـوالت تـاریخ معاصـر

جهاد صوفیان در مغرب اسالمي

ق یهی اصلي ،نقش اسالم صوفیانه در این جامعه است ،جامعهای با پراكندگي جمعیتـي

مغــرب اســالمي و بــهویژه الجزای ـر در گــرو شــناخت جایگــاه جریانهــای صــوفیه و
نقشآفریني رباطها و خانقاههاست .نقشي كه با مناسبات اجتماعي جامعهی الجزایری و
 .1برای مطالعه فهرست مبارزات ضد هویتي فرانسه در الجزایـر بنگریـد ،عبدالرشـید زروقـه ،جهـاد ابـن بـادی
ضداالستعمار الفرنسي في الجزائر ،بیروت :دارالشهاب ،1999 ،ص.20
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بدین ترتیب با ت عیف توان اجتماعي جامعهی الجزایر و تخریب شبكهی ارتباطـات

اسالمي بهخصوص الجزایر ،بخشي از میراث جریان اسالمگرا بـه طـور عـام ،و جریـان
صوفیه به طور خاص است و مطالعه بر روی خاستگاهها و آموزههای آن در مقایسـه بـا
تصوف مشرقي را برای عالقمندان ضروری ميسازد.

سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390
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مغربي در هم تنیده و غیر قابل وشمپوشي اسـت .اسـالم جهـادی صـوفیانه در مغـرب

 .1ازغندی ،علیرضـا ( 1365ش) .انقالب الجزاير ،تهـران :شـركت سـهامي
انتشار.
 .2اوزگان ،عمار ( 1398ق) .افضل الجهاد ،ترجمهی حسـن حبیبـي ،تهـران:
نشر جهاد.

 .3بالتا ،پل ( 1370ش) .مغرب بزرگ از استقالل تاا ساال
 ،2000ترجمهی عباس آگاهي ،تهران :دفتر مطالعات سیاسي و بینالمللـي وزارت
خارجه.

 .4بیرک ،ادموند و ایرا الپیـدوس ( 1999م) .االساال
الحركات االجتماعاو ،محروس سلیمان ،قاهره :مكتبو مدبولي.
 .5پالمر ،روزول ( 1340ش) .تاريخ جهان نو ،تهران :امیركبیر.
 .6تیلي وارلز ( 1383ش) .انقالبهاي اروپااي ،1492-1992
ترجمهی بهاءالدین بازرگاني گیالني ،تهران :كویر.

 .7جعیط ،هشـام ( 1381ش) .بحران فرهنا

و اليااسااو و

اساالم  ،ترجمـهی سـید

غالمرضا تهامي ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگي.

 .8الراســي ،جــورج ( 1997م) .االســالم الجزائــری مــن االمیــر عبــدالقادر الــي امــراء
الجماعات ،بیروت :دارالحدید.

 .10سعداهلل ،ابوالقاسـم ( 1982م) .محاضـرات فـي تـاریخ الجزائـر الحـدیث ،الجزائـر:
الشركو الوطنیه للنشر.

 .11شرف ،عبـدالعزیز ( 1411ق) .المقاومو ف
المعاصر ،بیروت :دارالجیل.
 .12صدر ،حسـن( 1357ش) .الجزايار و ماردان مجاهاد ،تهـران:
االدب الجزائاري

جهاد صوفیان در مغرب اسالمي

 - .9زروقه ،عبدالرشـید ( 1999م) .جهاد ابن باديس ضداالستعمار
الفرني ف الجزائر ،بیروت :دارالشهاب.

امیركبیر.

 .13العجیلي ،التلیلي ( 2005م) .صـدی حركو الجامعو االساالماو فـي
المغرب العربي ( ،)1918 / 1876تون  :دارالجنوب للنشر.
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فهرست منابع و ماخذ

بختیاریزاده ،تهران :اطالعات.

 .15لویی  ،برنارد ( 1378ش) .زبان سااس

اسال  ،ترجمـهی غالمرضـا

بهروز ل  ،قم :دفتر تبلیغات اسالمي.

 .16ماتیل ،الكساندر ( 1383ش) .دايرةالمعاار

ناساونالايا ،

ترجمهی كامران فاني و محبوبه مهاجر ،تهران :كتابخانـهی تخصصـي وزارت امـور
خارجه.

 .17محمــد ،ابــراهیم و دیگــران ( 1384ش) .جبهاان نجااات اسااالم
الجزائر ،تهران :اندیشهسازان نور.

 .18المدیني ،توفیق ( 1998م) .الجزائار ،الحركاو االساالمان و
الدولو التيلطاو ،كویت :دارقرطاس للنشر.
 .19مرل ،روبر (بيتا) .بن بال ،ترجمهی خلیل كوشا ،تهران :شركت سهامي انتشار.
 .20ویلی  ،مایكل ( 1999م) .التحدی االسالمي فـي الجزائـر ،عـادل خیـراهلل ،بیـروت:
شركو المطبوعات للتوزیع والنشر.

 .21یاقي ،اسماعیل احمد ( 1385ش) .دولت عثمانی از اقتدار تا
انحالل ،ترجمهی رسول جعفریان ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390
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 .22یحیـــي ،جـــالل ( 2003م) .العاااال

العربااا

والمعاصر ،اسكندریه :المكتب الجامعي الحدیث.

الحااادي
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 .14الپیدوس ،ایرام ( 1381ش) .تاريخ جوامع اسالم  ،ترجمهی علي

