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إھﺪاء

إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻧﺒـ ـ ـ ــﻊ اﻟﺤﻨـ ـ ـ ــﺎن وﻣﺮﺗـ ـ ـ ــﻊ اﻟﺠﻨـ ـ ـ ــﺎن اﻟﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺳـ ـ ـ ــﻬﺮت
ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ وراﺣﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﻓﺎﺣﺘﻤﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺬﻟﻚ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ
اﻟﻤﺸـ ـ ـ ـ ــﺎق و اﻟﺼـ ـ ـ ـ ــﻌﺎب .....إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ واﻟـ ـ ـ ـ ــﺪﺗﻲ اﻟﺤﻨ ـ ـ ـ ـ ــﻮن .
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻏ ـ ـ ــﺮس ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟﻌﺰﻳﻤ ـ ـ ــﺔ و اﻟﺤ ـ ـ ــﺰم ،و اﻟﺸ ـ ـ ــﺠﺎﻋﺔ
و اﻟﻌﺰم...إﻟﻰ واﻟﺪي اﻟﻌﺰﻳﺰ.
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻛ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﻛ ـ ـ ـ ــﺎن ﻟﻬ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟﻔﻀ ـ ـ ـ ــﻞ ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ
ﻗﺮﻳـ ـ ـ ــﺐ أو ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺑﻌﻴـ ـ ـ ــﺪ،وﻟﻦ أﺳـ ـ ـ ــﺘﻄﻴﻊ أن أوﻓـ ـ ـ ــﻴﻬﻢ ﺣﻘﻬـ ـ ـ ــﻢ
ﻣﺎ ﺣﻴﻴﺖ...
ﺔ اﻟﻰ رﻓﻴﻘـ ـ ـﺔ اﻟﺪرب ﺳﺎﻣﻴﺔ ،وﺻﺪﻳﻘﻲ و أﺧﻲ زﻳﺎن ﻧﺒﻴﻞ .

 ----ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﯾﺮ -----اﻟﺤﻤ����ﺪ � رب اﻟﻌ����ﺎﻟﻤﯿﻦ و اﻟﺸ����ﻜﺮ � ﺗﻌ����ﺎﻟﻰ أوﻻ و آﺧ����ﺮا ،ﻋﻠ����ﻰ ﻣ����ﻦ
ﺗﻔﻀ��ﻞ ﺑ��ﮫ ﻋﻠ��ﻲ ﻣ��ﻦ ﻧﻌ��ﻢ ﻻ ﺗﻌ��ﺪ وﻻ ﺗﺤﺼ��ﻰ ،وﺑﻌ��ﺪ اﻟﺼ��ﻼة ﻋﻠ��ﻰ ﻧﺒﯿﻨ��ﺎ ورﺳ��ﻮﻟﻨﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ،
ﻓ�����ﺈﻧﻨﻲ أﺗﻘ�����ﺪم ﺑ�����ﻮاﻓﺮ اﻟﺸ�����ﻜﺮ و اﻟﺘﻘ�����ﺪﯾﺮ إﻟ�����ﻰ ﺳ�����ﻌﺎدة اﻷﺳ�����ﺘﺎذ اﻟ�����ﺪﻛﺘﻮر
":ﺳ����ﻮارﯾﺖ ﺑ����ﻦ ﻋﻤ����ﺮ" اﻟﻤﺸ����ﺮف ﻋﻠ����ﻰ ھ����ﺬه اﻟﺮﺳ����ﺎﻟﺔ ،و اﻟ����ﺬي أﺛ����ﺮى ھ����ﺬا
اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺂراﺋﮫ اﻟﺴﺪﯾﺪة طﯿﻠﺔ ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ .
ﻛﻤ���ﺎ أﺗﻮﺟ���ﮫ ﺑ���ﻮاﻓﺮ اﻟﺸ���ﻜﺮ إﻟ���ﻰ اﻷﺳ���ﺎﺗﺬة اﻟ���ﺬﯾﻦ ﺗﻔﻀ���ﻠﻮا ﺑﺘﻘ���ﺪﯾﻢ اﻟﻨﺼ���ﺎﺋﺢ
ﻣ��ﻨﮭﻢ اﻷﺳ��ﺘﺎذ ﺑﻠﻌﯿ��ﺪ ﺑ��ﻦ ﺟ��ﺎﺑﺮ ،و اﻷﺳ��ﺘﺎذ ﺟﻨﯿ��ﺪ ﺣﺠ��ﯿﺞ وﻟﻘﺠ��ﻊ ﻋﺒ��ﺪ اﻟﻘﺎدر،وﻛ��ﻞ
ﻣ����ﻦ أﺳ����ﺎﺗﺬة ﻗﺴ����ﻢ ﻋﻠ����ﻢ اﻻﺟﺘﻤ����ﺎع ﺟﺎﻣﻌ����ﺔ وھ����ﺮان  ،ﻣﺤﻤ����ﺪ ﻣ����ﺪﻧﻲ  ،و اﻷﺳ����ﺘﺎذ
راﺟﻌ�����ﻲ ﻣﺼ�����ﻄﻔﻰ وﺑ�����ﻮﻣﺤﺮات ﻣ�����ﻦ ﻗﺴ�����ﻢ ﻋﻠ�����ﻢ اﻻﺟﺘﻤ�����ﺎع ﺟﺎﻣﻌ�����ﺔ ﻣﺴ�����ﺘﻐﺎﻧﻢ
و اﻷﺳ���ﺘﺎذ ﺑﻠﻔﺎﺿ���ﻞ ﻣ���ﻦ ﻛﻠﯿ���ﺔ اﻟﺤﻘ���ﻮق ﺑﻤﺴ���ﺘﻐﺎﻧﻢ .ﺑﺨﺼ���ﻮص ﺗﻨ���ﺎول ﻣﻮﺿ���ﻮع
ﺣﺴ���ﺎس أﻻ وھ���ﻮ "اﻟﺘﺪﯾﻦ"،وﻛ���ﺬﻟﻚ ﺟﻤﯿ���ﻊ اﻟﻤﺴ���ﺘﺠﻮﺑﯿﻦ ﻣ���ﻦ ﺑﯿ���ﻨﮭﻢ اﻷخ ﻋﻤ���ﺎر
ﺑ���ﻦ ﻧﻌﻤ����ﺔ وﻋﻤ���ﺎر ﺑﻮﻓ����ﺎﺗﺢ ، ...اﻟ���ﺬي ﻻ طﺎﻟﻤ����ﺎ ﻛ���ﺎن اﻟﺼ����ﻠﺔ ﺑ���ﯿﻦ ﺟﻤﯿ����ﻊ ﻣ����ﻦ
اﺳ����ﺘﺠﻮﺑﻨﺎھﻢ ،واﻟﺸ����ﻜﺮ ﻣﻮﺻ����ﻮل ﻛ����ﺬﻟﻚ إﻟ����ﻰ ﺟﻤﯿ����ﻊ اﻟﻤﺴ����ﺘﺠﻮﺑﯿﻦ ﻣ����ﻦ اﻟﺸ����ﺒﺎب
،ﻟﺘﺠ���ﺎوﺑﮭﻢ ﻣ���ﻊ اﻟﺒﺎﺣ���ﺚ أﺛﻨ���ﺎء ﺗﻄﺒﯿ���ﻖ اﻟﺪراﺳ���ﺔ ﺑ���ﺪءا ﻣ���ﻦ اﻟﺪراﺳ���ﺔ اﻻﺳ���ﺘﻄﻼﻋﯿﺔ
و اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ.
وﻓ���ﻲ اﻟﺨﺘ���ﺎم أﺗﻮﺟ���ﮫ ﺑﺎﻟﺸ���ﻜﺮ إﻟ���ﻰ أﻋﻀ���ﺎء ﻟﺠﻨ���ﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸ���ﺔ اﻟﻤ���ﻮﻗﺮﯾﻦ ﻋﻠ���ﻰ
ﺗﻔﻀ�����ﻠﮭﻢ ﺑﻘﺒ�����ﻮل اﻟﻤﺸ�����ﺎرﻛﺔ ﻓ�����ﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸ�����ﺔ ھ�����ﺬه اﻟﺮﺳ�����ﺎﻟﺔ و إﺛﺮاﺋﮭ�����ﺎ ﺑ�����ﺂراﺋﮭﻢ
اﻟﺴﺪﯾﺪة .
وآﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ أن اﻟﺤﻤﺪ � رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ
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اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻘﺪﻣﺔ �ﺎﻣﺔ
وددت أن أﺳ����ﺘﮭﻞ ﻓ����ﻲ ھ����ﺬه اﻟﻤﻘﺪﻣ����ﺔ ﺑﻤﻘﻮﻟ����ﺔ "ﻣﺤﻤ����ﺪ أرﻛ����ﻮن" ﻓ����ﻲ ﻣﺤﺎﺿ����ﺮﺗﮫ اﻟﺘ����ﻲ
أﻟﻘﮭ���ﺎ ﺳ���ﻨﺔ  2002ﺑ���ﺄودﯾﺘﻮرﯾﻮم ﺟﺎﻣﻌ���ﺔ اﻟﺒﻠﻤﻨ���ﺪ اﻟﻤﻌﻨﻮﻧ���ﺔ "ﺑﺈﻋ���ﺎدة اﻟﺘﻔﻜﯿ���ﺮ ﻓ���ﻲ اﻟﻈ���ﺎھﺮة
اﻟﺪﯾﻨﯿ��ﺔ" إذ ﯾﻘ��ﻮل  ..." :ﻟﻤ��ﺎذا اﻟﻈ��ﺎھﺮة؟ ﻷن ھﻨ��ﺎك أﺷ��ﯿﺎء ﻧ��ﺪرﻛﮭﺎ ﺑﺄﻋﯿﻨﻨ��ﺎ ،ﺑﺂذاﻧﻨ��ﺎ،
ﻧﺠﺮﺑﮭ�ﺎ ،ھﻨ�ﺎك إذًا أﺷ�ﯿﺎء ﻣﻮﺟ�ﻮدة ،ﻏﯿ�ﺮ أﻧﻨ�ﺎ ﻏﯿ�ﺮ ﻗ�ﺎدرﯾﻦ ﻋﻠ�ﻰ
أﺷ�ﯿﺎء ﻧﺮاھ�ﺎ ،ﻧﻠﻤﺴ�ﮭﺎ،
ّ
ﺗﻔﺴ�ﯿﺮ وﻓﮭ�ﻢ ﻛ�ﻞ ﻣ�ﺎ ﯾﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﮭ�ﺬه اﻟﻈ�ﻮاھﺮ .ﻓﻌﻠ�ﻰ اﻟ�ﺮﻏﻢ ﻣ�ﻦ أﻧﮭ�ﺎ ظ�ﺎھﺮة أﻣﺎﻣﻨ�ﺎ ،ﻻ ﻧﻤﻠ�ﻚ
ﺑﻌ�ﺪ ﻣﻔ�ﺎﺗﯿﺢ ﻓﮭﻤﮭ�ﺎ .ﻧﺤ�ﻦ ﺟ�ﺎھﻠﻮن ﻟﻠﻈ�ﺎھﺮة اﻟﺪﯾﻨﯿ�ﺔ .ﻛ�ﺎن ﻋﻠﯿﻨ�ﺎ أن ﻧﺒ�ﺪأ ﺑﺎﻟﺠﮭ�ﻞ ،.إﻧﻨ�ﺎ
ﺟ�ﺎھﻠﻮن ،وﻟﻜﻨﻨ�ﺎ ﻧﺘﺨﺎط�ﺐ وﻛﺄﻧﻨ�ﺎ ﻋ�ﺎﻟﻤﻮن ﻋﻠ�ﻢ اﻟﯿﻘ�ﯿﻦ ﻓ�ﻲ ﻛ� ّﻞ ﻣ�ﺎ ﯾﺨ�ﺺ اﻟ�ﺪﯾﻦ .ﻧﺤ�ﻦ
ﻧﺠﮭ�ﻞ اﻟﻜﺜﯿ�ﺮ ﻣ�ﻦ اﻷﺷ�ﯿﺎء اﻷﺳﺎﺳ�ﯿﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﯾﻌﺒّ�ﺮ ﻋﻨﮭ�ﺎ اﻟ�ﺪﯾﻦ ،وﻣ�ﺎ ﯾﻘ�ﻮم ﺑ�ﮫ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ�ﻊ
واﻟﺘﺎرﯾﺦ ".
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ﻓﺎﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﻄﻤﺢ ﻓﻜﺮي ﻣﻘﺘﻀﺎه إﻧﺠﺎز ﻗﺮاءة ﺳﻮﺳﯿﻮاﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺣﻀﺮﯾﺔ
ُ ،ﻣ ًﻤ ِﻜﻨﺔ ﻟﻔﮭﻢ ﺟﺪﻟﯿﺔ واﻗﻊ اﻟﺘﺪﯾﻦ ) أو اﻟﻤﻘﺪس ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻖ اﻵﺧﺮ( ﻓﻲ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺘﻌﺒﯿﺮ ﺟﺎك
ﺑﺎرك ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ اﻹﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻺﺳﻼم اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ،وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻘﺮاءة اﻟﺮاھﻦ
اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﺤﻀﺮي ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺑﮭﺪف إﺑﺮاز اﻟﻮﺟﮫ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻜﺸﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﺎﻣﻦ
ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ "ﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎب

religiosité des jeunes

renfermer

" وﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ ذوﺑﺎﻧﮭﺎ واﻧﺼﮭﺎرھﺎ

وﻣﺮوﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﻀﺮي اﻟﺠﺰاﺋﺮي  .ﻓﺒﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ –
اﻟﺘﺪﯾﻦ -واﺳﺘﺤﻀﺎر اﻵراء واﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﻣﺘﻌﺪدة وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻻﯾﺪوﻟﻮﺟﯿﺎ وﺧﺼﻮﺻﯿﺔ
اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻌﻨﻲ .ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺮﻧﺎ ﺗﻨﺎول ﺷﻖ "اﻟﻤﺘﺪﯾﻨﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﯿﻦ" ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ ﯾﻤﺜﻠﻮن ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل
اﻟﺘﺪﯾﻦ ﺑﺎﻹﺳﻼم اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ -ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ و اﻟﻤﻜﺎن

le temps et l'espace

اﻟﺤﻀﺮي .و اﻟﺬي أﺳﺎل

اﻟﺤﺒﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ وﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت و اﻟﺤﻮارات ،ﻣﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻤﺘﻌﺪد ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪﯾﻦ.
وﻓﻲ رؤﯾﺔ ﻓﻠﺴﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ رؤﯾﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﻘﻲ اﻟﻮﺟﻮدي ﻓﻲ ازدواﺟﯿﺔ
اﻟﺪﯾﻨﻲ و اﻟﺪﻧﯿﻮي  ،sacré et profaneﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة و اﻟﻮﺟﻮد واﻟﻤﺼﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺘﺎرﯾﺦ
و ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺘﺠﺬرة ﻣﯿﺰة اﻟﺸﻤﺎل ﻣﻦ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﺬي ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ أرﻛﻮن
" اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬي ﻧﺘﻌﻠﻤﮫ ﻋﻠﻰ أﯾﺪي اﻟﻔﻘﮭﺎء و اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻜﺘﻮب و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ
،و اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى  .ﻋﻠﯿﻨﺎ أﺧﺬ ﻛﻞ ھﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻨﺪرس اﻟﺘﻮﺗﺮات
واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ"  .2وﯾﻘﻮل ﻓﻲ
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ﻤﺤﻤد أرﻛون ،إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻛﯿر ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة اﻟدﯿﻨﯿﺔ ،ﻨص ﻤﺤﺎﻀرة ﻟﻤﺤﻤد أرﻛون  ،ﻋن ﻤوﻗﻊ ﻤﻌﺎﺒر .
ﻤﺤﻤد أرﻛون ،إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻛﯿر ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة اﻟدﯿﻨﯿﺔ ،ﻨﻔس اﻟﻤﺼدر.

أ

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎق ﻋﺰﻣﻲ ﺑﺸﺎرة "أن اﻟﺘﻤﺎﯾﺰ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺪن ﯾﻔﺮز ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﻧﻤﺎطﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﯾﻦ
وﻣﺆﺳﺴﺔ دﯾﻨﯿﺔ وﺗﺪﯾﻨﺎ ﺷﻌﺒﯿﺎ" 3 .وﯾﺄﺗﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﯿﺲ ﺑﮭﺪف إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج إﺟﺎﺑﺎت ﻧﻤﻄﯿﺔ
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ﺟﺎھﺰة ،وإﻧﻤﺎ ﻣﻦ دواﺋﺮ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺪس ﻋﺎﻣﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻛﻤﻤﺎرﺳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
،اﻟﻔﮭﻢ اﻟﻌﻤﯿﻖ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺪادات واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ أي ﻧﻈﺮة ﺗﺤﻘﯿﺮﯾﺔ أو إﻧﻘﺎص
أو ﻧﻘﺪ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﻜﺬا ﻣﺪاﺧﻞ وﺳﺠﻼت ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻗﻄﺐ رﺣﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ
و اﻹﺑﺴﺘﻮﻣﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،وﻣﺎ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﻼزﻣﺔ اﻟﻐﻮص اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
،ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﮫ و ﻣﻔﺎھﯿﻤﮫ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻘﺎطﮫ
وﻣﺮﺗﻜﺰاﺗﮫ ،و اﻟﻄﻔﻮ ﻟﻠﺒﻘﺎء و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﯿﻂ اﻟﻤﻮﺟﮫ  fil conducteurو اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﮭﺪف
اﻟﺒﺤﺜﻲ،وھﺬا ﻣﺨﺎﻓﺔ اﻟﻨﺰح ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة و دﺧﻮل ﻓﻲ دواﻣﺔ ﺻﺮاع اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ،ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﺎت
واﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻐﻤﻮض .وھﺬا ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻨﺎ إﻟﯿﮫ ﻛﻠﯿﻔﻮرد ﻏﯿﺮﺗﺰ

Clifford.G

إذ ﯾﻘﻮل ":وھﻞ ﯾﺼﺪق ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ اﻟﺒﻌﺾ إﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ ﻋﻤﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻻ
ﻧﻌﺮف ﺷﯿﺌﺎ ﻣﺤﺪدا ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ".
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وﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻤﺎﺳﺎت اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﯾﻦ  ،ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ أن ﻛﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ وﻓﻲ أﺑﺴﻂ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ
ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻨﺤﮭﺎ ﻟﻸﺷﯿﺎء و اﻷﺣﺪاث ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرب اﻟﺒﺸﺮ .وﻣﻨﮫ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﺣﻮل
ظﺎھﺮة اﻟﺘﺪﯾﻦ وﺗﻨﻮﻋﮭﺎ ،ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻘﺎطﻌﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪﻻﻻت و اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺸﺌﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻓﮭﻤﮫ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ وﺑﻨﺎء
رؤﯾﺘﮫ ﻟﻠﻜﻮن اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ .
وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺘﺪﯾﻦ ﺗﻔﺮﺿﮫ اﻟﻀﺮورات اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻋﺘﺒﺎر ارﺗﺒﺎط اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ و اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ ،وﺑﺘﻨﺎﻣﻲ
ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻟﺘﺄوﯾﻞ وﺗﻌﺪد اﻟﺮؤى ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ،ﻣﻤﺎ ﯾﺤﺘﻢ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ
واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻛﻘﻮاﻋﺪ دﯾﻨﯿﺔ ﻣﻤﺆطﺮة ﻟﻠﻌﺒﻮر إﻟﻰ رﺣﺎب اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺘﺰن ،اﻟﺬي
ﯾﺴﺘﺮﻋﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻷﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮر .ﻓﺎﻹﺷﻜﺎﻻت و اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﯾﺸﻐﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻷﺣﺪاث و اﻟﺘﺤﻮﻻت
اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،اﻟﺘﻲ أﻓﺮزت أﻧﻤﺎطﺎ ﻣﺘﻌﺪدة و ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻟﻠﺘﺪﯾﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت .
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ب

ﻣﻘﺪﻣﺔ �ﺎﻣﺔ
ﻋﻨﺪا وﺿﺮاوة ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺸﯿﺮ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ وﻣﻦ
إن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﯿﻮم أﺻﺒﺢ أﻛﺜﺮ ُ
ﯾﻌﺼﻒ ﺑﮫ ﻣﻦ ظﻮاھﺮ وﺣﺎﻻت ﯾﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻨﻔﺎر اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ طﻠﺒﺎ ﻟﻠﻔﮭﻢ واﻟﺘﺠﺎوز،
وھﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻷﺳﺎس دراﺳﺎت دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ وﻣﺘﻌﺪدة
اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺗﺪرس اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﯿﺔ وﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ .ﻓﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﯾﻜﺘﺴﻲ أھﻤﯿﺔ ﻗﺼﻮى ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻸﻣﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر إن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أﺿﺤﺖ ﻓﻲ أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﺎوز
اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺮأي ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻛﺨﺎﺻﯿﺔ ﺗﻤﯿﺰت ﺑﮭﺎ
اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﮭﺪ ﺑﻌﯿﺪ.
وﻻ ﺧﻼف ﻓﻲ أن اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﯿﻮم ﯾﻌﯿﺸﻮن أزﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻜﺮﯾﺔ ،وﺣﻀﺎرﯾﺔ ،وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
،واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ،وﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ،وﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  .وﺗﻌﺪد اﻷزﻣﺎت ﻣﺎھﻲ إﻻ ﻧﺘﺎج ﻟﻔﻜﺮ اﻷﻣﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪ
،ھﺬا اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺻﺤﯿﺢ أﻧﮫ ﻧﺘﺎج ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ :ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻮروﺛﺔ ،ﻟﻜﻦ أﻋﻤﻖ ﻣﺎ
ﯾﻜﻮن ﻋﻘﻞ اﻷﻣﺔ وﯾﺆﺛﺮ ﻓﯿﮫ ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع ھﻮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﯾﻨﻲ ،واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻟﯿﺲ ھﻮ اﻟﺪﯾﻦ ،أﻧﮫ
ﻣﺠﺮد ﻟﻔﮭﻢ ﻟﻠﺪﯾﻦ .
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وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻓﺎﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و ﻣﻨﮭﺎ
اﻟﻈﺎھﺮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﺮق وﻣﺬاھﺐ أو طﻮاﺋﻒ اﻟﺘﻲ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ رأي ﯾﺨﺎﻟﻒ
أراء اﻟﻔﺮق اﻷﺧﺮى ،واﻟﻔﺮق اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺗﻐﺎﯾﺮت آراءھﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻓﻘﺪ ورد
اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮي ":ﺳﺘﺘﻔﺮق أﻣﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث و ﺳﺒﻌﯿﻦ ﻓﺮﻗﺔ ،اﻟﻨﺎﺟﯿﺔ ﻣﻨﮫ واﺣﺪة و اﻟﺒﺎﻗﻮن
ھﻠﻜَﻰ ،ﻗﯿﻞ وﻣﺎ اﻟﻨﺎﺟﯿﺔ ؟ﻗﺎل أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻗﯿﻞ :وﻣﻦ أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ؟ﻗﺎل
:ﻣﺎ أﻧﺎ ﻋﻠﯿﮫ".وﻋﻠﯿﮫ وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ
اﻟﻮﺿﻌﻨﺔ و اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم اﻻﺷﺘﺒﺎك اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻣﺬاھﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
،إذ ﻧﺠﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺬاھﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﺎﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ * ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
TP 5F1
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،واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ** ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺤﺠﺎز واﻟﺸﺎم ،واﻟﻤﺎﻟﻜﻲ *** ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل ﻣﻦ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وﺟﻨﻮب
TP 6F1
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راﺌد اﻟﺴﻤﻬوري ، 2010ﻨﻘد اﻟﺨطﺎب اﻟﺴﻠﻔﻲ )اﺒن ﺘﯿﻤﯿﺔ ﻨﻤوذﺠﺎ( ،طوى ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻨﺸر و اﻹﻋﻼم ،ط  01ﺒﯿروت،ﻟﺒﻨﺎن.

* ﻫو اﻟﻤذﻫب اﻟﺤﻨﻔﻲ اﻟذي ﯿﻨﺴب إﻟﻰ ﻤؤﺴﺴﻪ اﻹﻤﺎم أﺒﻲ ﺤﻨﯿﻔﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺒن ﺜﺎﺒت اﻟﻔﻘﯿﻪ اﻟﻛوﻓﻲ اﻟذي ﺘﺄﺜر ﺒﻤن ﻗﺒﻠﻪ ﻤن ﻋﻠﻤﺎء أﻫل اﻟرأي
،أﻤﺎ أدﻟﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ ﻋﻨد اﻷﺤﻨﺎف ،أو اﻷﺼول اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺘﻨﺒطون ﻤﻨﻬﺎ اﻷﺤﻛﺎم ﺴﺒﻌﺔ أ -اﻟﻘرآن ،ب -اﻟﺴﻨﺔ ،ج -اﻹﺠﻤﺎع ،د -ﻗول اﻟﺼﺤﺎﺒﻲ ،ه-
اﻟﻘﯿﺎس،و -اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ،ز -اﻟﻌرف .ودﺨل اﻟﻤذﻫب ﺒﻼد إﻓرﯿﻘﯿﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻠﯿﺒﯿﺎ،ﺘوﻨس ،اﻟﺠزاﺌر،اﻟﻤﻐرب ،إﻻ اﻨﻪ ﻟم ﯿدم طوﯿﻼ ﻻن اﻟﻤذﻫب
اﻟﻤﺎﻟﻛﻲ ﻛﺎن ﻗد ﻨﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻷﻤراء و اﻟﻌﺎﻤﺔ.
**

اﻟﻤذﻫب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫو اﻟﻤذﻫب اﻟذي ﯿﻨﺴب إﻟﻰ اﻹﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﺒن إدرﯿس ﺒن اﻟﻌﺒﺎس ﺒن ﺸﺎﻓﻊ ،وﯿﻌد اﻟﻤذﻫب أﺤد اﻟﻤذاﻫب اﻹﺴﻼﻤﯿﺔ اﻷرﺒﻌﺔ

ﻷﻫل اﻟﺴﻨﺔ،وﻤن أدﻟﺔ اﻷﺤﻛﺎم ﻋﻨد اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ أرﺒﻌﺔ أﻨواع ﻤرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺒﻊ ﻤراﺘب -.أوﻻ اﻟﻛﺘﺎب و اﻟﺴﻨﺔ إذا ﺜﺒﺘت وﯿﻀﻌون اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻛﺘﺎب ﻓﻲ

ت

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺼﺤﺮاء ،ﻓﮭﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﯾﺮﺟﻊ ﻧﻤﻮه و طﺎﺑﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ إﻟﻰ ﻓﺘﺤﮫ اﻟﺒﺎب واﺳﻌﺎ أﻣﺎم
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ وھﻮ اﻟﻤﻘﺪم ﻋﻨﺪه ،ﻓﻄﺮﯾﻘﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺎءت ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺬھﺒﮫ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﺋﻤﺔ اﻵﺧﺮون ﻣﺬاھﺒﮭﻢ.
ﻓﻌﺎﻟﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ھﻜﺬا ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻣﻨﮭﺞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﻠﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﮭﻮ ﻟﯿﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺠﺮدة أو ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ذاﺗﮭﺎ ﺑﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ وﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮاه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﺿﻤﻦ إطﺎر
اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، 6وأوﺿﺢ  Nottinghamإن ﻋﺎﻟﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪﯾﻨﻲ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ
P
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ﻛﻤﻈﮭﺮ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ و اﻷدوار اﻟﺘﻲ ﯾﻠﻌﺒﮭﺎ اﻟﺪﯾﻦ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺪﯾﻨﻲ ،واﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼف و ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إن اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ رﻛﺰﻧﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻣﺤﻮرﯾﺔ وھﻲ "اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت و اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت و اﻟﻘﯿﻢ "
،ﻓﻨﺠﺪ دراﺳﺔ "اﻟﮭﻮاري ﻋﺪي"

les références et les visions et les valeurs

les mutations de la société algérienne famille et lien social

،اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﻦ ھﻮ ﺧﺮوج اﻟﻤﺮأة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،و اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،.وﻓﻲ أﺑﺤﺎث ﻛـ"ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﯾﺪ ﻋﺰي" ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺒﺎب اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﮭﻤﯿﺶ و
اﻻﻧﺪﻣﺎج ،و"ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ دﻟﯿﻤﻲ" ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﮭﺮوب وﺻﻌﻮﺑﺔ
اﻟﺼﺮاع ،ﻓﮭﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﻻ ﻟﻠﺤﺼﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﻀﺮي ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص.
ھﺬا وﯾﺸﮭﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﻐﯿﺮات ﺟﺬرﯾﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﯿﻤﻲ ﻋﻠﻰ
ﻏﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ ،وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﺮد ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات إﻟﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻜﻞ .وﻣﻦ اﻷﻛﯿﺪ أن

اﻟﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ -،اﻹﺠﻤﺎع ﻓﯿﻤﺎ ﻟﯿس ﻓﯿﻪ ﻛﺘﺎب وﻻ ﺴﻨﺔ -،ﻗول أﺼﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ،راﺒﻌﺎ -اﻟﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ أﻤر ﻋرف ﺤﻛﻤﻪ ﺒواﺤد ﻤن اﻟﻤراﺘب
اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.
***

ﻫو اﻟﻤذﻫب اﻟذي ﯿﻨﺴب إﻟﻰ اﻹﻤﺎم أﺒﻲ ﻋﺒد اﷲ ،ﻤﺎﻟك ﺒن أﻨس ﺒن ﻤﺎﻟك ،إﻤﺎم دار اﻟﻬﺠرة ،وﻟم ﯿدون اﻹﻤﺎم ﻤﺎﻟك أﺼوﻟﻪ اﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ

ﻤذﻫﺒﻪ ،واﺴﺘﺨرج ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ ـﺤﻛﺎم اﻟﻔروع،اﻻ ان ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤذﻫب ﺘﺘﺒﻌوا اﻟﻔروع ،واﺴﺘﺨرﺠوا ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﺼﺢ أن ﯿﻛون أﺼوﻻ ﻗﺎم ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻻﺴﺘﻨﺒﺎط
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ اﻟﻤوطﺄ.وﻤن أدﻟﺔ اﻷﺤﻛﺎم ﻓﻲ اﻟﻤذﻫب اﻟﻤﺎﻟﻛﻲ -:اﻟﻛﺘﺎب -اﻟﺴﻨﺔ -اﻹﺠﻤﺎع -اﻟﻘﯿﺎس أو ﻋﻤل أﻫل اﻟﻤدﯿﻨﺔ -ﺨﺒر اﻟواﺤد إذ ﻟم ﯿﻛن
ﻤﺨﺎﻟف ﻷﻫل اﻟﻤدﯿﻨﺔ-اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤرﺴﻠﺔ –اﻟﻌرف و اﻻﺴﺘﺼﺤﺎب-ﺴد اﻟذراﺌﻊ -اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن.
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ث

ﻣﻘﺪﻣﺔ �ﺎﻣﺔ
ﻟﻔﮭﻢ اﻟﺘﻐﯿﺮات وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻋﻄﺎء ﻗﺮاءات ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺗﻮﺟﺐ أن ﻧﻤﻠﻚ ﻗﺮاءات
واﺿﺤﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:ﻛﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ،اﻟﺸﺒﺎب ،اﻟﺪﯾﻦ،اﻷﺳﺮة ،واﻟﻤﺮأة...اﻟﺦ.
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻀﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺳﺠﺎل اﻟﺘﺤﻮﻻت و ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻲ
ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻛﺎﻟﻌﺼﺮﻧﺔ و اﻟﻌﻠﻤﻨﺔ و اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ و اﻟﺤﺪاﺛﺔ و اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﺗﺼﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑﺪورھﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻓﻀﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﺘﻮﺻﻢ
ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء ﻣﺄﺳﻠﻢ أو اﻟﻤﻘﺪس ﺑﺘﻌﺒﯿﺮ "أوﻟﯿﻔﯿﯿﮫ روا"  olivier royأو اﻻﺳﺘﺤﻮاذ و اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ
اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻛﺄﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و ﻓﻀﺎء اﻟﻄﻘﻮس و اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ، ...ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﯾﺘﺤﺪد اﻟﻔﻀﺎء
اﻟﻤﺪﻧﺲ اﻟﻤﺘﺼﻒ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺤﺮم ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت أو ﺗﺠﻤﻌﺎت .

وﯾﺸﻜﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻛﺤﺎﻟﺔ ﻓﺮﯾﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﻲ واﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻲ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮز ﻓﻲ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ اﺑﺴﺘﻮﻣﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ و ازدواﺟﯿﺘﮫ

sens du sens

ﻟﻠﻈﻮاھﺮ و اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﻌﯿﺸﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ

،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻮﻟﺪ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻔﺼﻠﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎول وﺻﻒ اﻟﻈﻮاھﺮ و ﺗﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ .وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ ﯾﻌﺘﻤﺪ إﻟﻰ ﻣﺪى ﺑﻌﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻔﺮد إﻟﻰ اﻟﻜﻮن
و اﻟﺤﯿﺎة و اﻟﺰﻣﺎن و اﻟﻤﻜﺎن و اﻷﺷﺨﺎص ،وﻣﻤﺎ ﯾﺪﺧﻞ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻜﻮن ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺬات ،
و ﻣﺎھﻲ "اﻷﻧﺎ" ،وﻣﺎھﻲ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮة ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ "اﻷﻧﺎ"
اﻷﺧﺮى ،وﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻠﻜﻮن و اﻟﺤﯿﺎة و اﻟﺰﻣﺎن و اﻟﻤﻜﺎن و اﻷﺷﺨﺎص.
وﯾﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻟﻠﻔﺮد واﻟﺸﺎب اﻟﻤﺴﻠﻢ ،أن ﯾﻌﺮف ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ أﻧﮫ ﻣﺴﻠﻢ  ،ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ،وﻣﺎذا ﯾﻤﻠﻲ ﻋﻠﯿﮫ ھﺬا اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ رؤﯾﺘﮫ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت
واﻟﻤﻮاﻗﻒ  ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﺳﺲ ﺗﻮظﯿﻒ و اﺳﺘﺜﻤﺎر أوﻗﺎﺗﮫ وإﺑﺪاﻋﺎﺗﮫ و ﻣﮭﺎراﺗﮫ .
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إن ﻣﺎ ﯾﻄﺮح ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺣﻮل أزﻣﺔ اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ
إﻋﺎدة ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﮭﻮﯾﺔ أو ﺗﺮﻣﻘﯿﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎ وﻛﯿﻔﻤﺎ ﯾﻜﻮن .ﯾﺤﯿﻠﻨﺎ إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ
رھﺎﻧﺎﺗﻨﺎ ﺣﻮل ﻗﯿﻢ اﻻﺧﺘﻼف و اﻟﺘﻤﺪن و اﻟﻤﻮاطﻨﺔ وﻗﯿﻤﺔ اﻟﻔﺮد  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﯾﺤﺮك ﻣﺴﺄﻟﺔ
اﻵﺧﺮﯾﺔ وﯾﺤﯿﺮھﺎ ھﻨﺎ أﻧﮫ ﻣﻦ وراء اﻗﺘﺮان اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻤﻈﮭﺮﯾﺔ ﺑﻈﺎھﺮة اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة إزاء اﻟﺸﺄن
اﻟﻌﺎم ﯾﺮﺗﺴﻢ ﻣﺸﮭﺪ واﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻤﺜﻼت و اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت وﻗﯿﻢ اﻟﺤﯿﺎة
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻮاﺻﻞ و اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .

 7ﺑﺪوي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﯿﺦ ) ، (2009اﻟﮭﻮﯾﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻨﺎر اﻟﺸﺒﺎب ،اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،،ص .03

ج

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
وﻣﻦ أﺟﻞ إﻣﺎطﺔ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻟﻔﮭﻢ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث
ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ،ﺗﺒﺮز اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻓﻲ ارﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت و اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺼﺎﺣﺒﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت
ﯾﺘﺸﺎرك وﯾﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺒﺎب ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺤﻀﺮي اﻟﺬي ﻟﮫ إﻧﺘﺎﺟﺎﺗﮫ وﻧﻈﺎﻣﮫ
اﻟﺨﺎص ﺑﮫ ،ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﻟﺤﻲ و اﻟﺸﺎرع،اﻟﺴﻮق .،اﻟﻤﺴﺠﺪ...وﻏﯿﺮھﺎ ،إﻟﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺮاك و اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ،واﻟﻤﻮاطﻨﺎﺗﯿﺔ
،اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،وﺑﻨﺎء اﻟﺮاﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻏﯿﺮھﺎ ،أﯾﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﮭﻢ أﻧﮫ ﺣﺪاﺛﻲ أو ﺗﺤﺪﯾﺜﻲ ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﻲ ،أو أﻧﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪي ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻛﺐ ،ﻣﺎ ﯾﺘﺮك اﺗﺨﺎذ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻜﯿﻒ و اﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾ.أو
"اﻟﺘﺤﺎﯾﻞ" ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷﺧﯿﺮ ﻛﺎﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺘﻌﺒﯿﺮ ﺑﻮردﯾﻮ و ﻟﺪى ﻣﯿﺸﺎل دو ﺳﺎرﺗﻮ
ﻛﺬﻟﻚ ،ﻛﻞ ھﺬه ﺗﻜﻮن ارﺗﺪاداﺗﮭﺎ ﺑﺼﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف )وﻋﻠﻰ (اﻟﺰﻣﺎن و اﻟﻤﻜﺎن .
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،اﻟﺬي ﯾﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺴﯿﻮ-اﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺬي ﻋﺮف
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﻧﺒﺜﺎق أو ﺑﺮوز

Emergence

ﻟﻈﻮاھﺮ

و ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ،أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﺘﺼﻒ وﺗﺒﺮر ﺑﺎﻷﻧﻮﻣﯿﺎ ،أو ﺿﺮورة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ودﯾﻨﯿﺔ
،أو ﺧﺮوج ﻋﻦ روﺗﯿﻦ اﻟﻌﺮف و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ واﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ وﺗﺤﺮر أﻛﺜﺮ ﻟﻠﺸﺒﺎب وﻟﻠﻤﺮأة و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻣﻮرد اﻗﺘﺼﺎدي وﻟﻮ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ،...ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮم ھﻲ ﺑﻮادر ﺳﯿﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
إﻟﻰ اﻻﻧﻔﺘﺎح أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ أﻛﺜﺮ إﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ،و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاف و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺬات .
إن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪﯾﻨﻲ أو اﻟﺨﺎرطﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺗﺸﮭﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻐﯿﺮات ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻎ
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﺠﻤﻌﻲ ،ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺗﺪﯾﻦ ﻣﻜﻮن ﻟﻠﺤﻘﻞ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
واﻟﺘﻲ ھﻲ "اﻟﺰاوﯾﺔ" ، zaouïaاﻟﺘﻲ طﺒﻌﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﻠﻖ ﺣﺮج ﻟﻠﺪﯾﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ،ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺬي ﻋﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﯾﺘﮭﺎ ،وأﺧﺮى ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺪﻋﻲ ﺑﻤﺴﺎﯾﺮة
اﻟﺤﺪاﺛﺔ أو اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﺪﯾﻨﻲ ،أﯾﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺗﺨﺘﻠﻂ أوراق اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺬي ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﯿﺪان و اﻟﻨﻈﺮي ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص إذا ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻤﻈﺎھﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﺔ ،وﻧﻘﺼﺪ
ھﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﯿﺎرات و اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﻰ أھﻞ "اﻟﺴــﻨﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ"
ﺷﻌﺎرا ﻟﮭﺎ ﺳﻮءا ﻟﻠﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ،أو إﻟﻰ ﺗﺪﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻲ طﺎﺋﻔﻲ ﺗﻔﻜﯿﺮه ﻣﻨﺼﺐ ﺟﻠﮫ ﻋﻠﻰ
إﺣﯿﺎء اﻟﺴﻨﺔ وھﻤﮫ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ "اﻟﺒﺪع"؟ّ!.
ح

ﻣﻘﺪﻣﺔ �ﺎﻣﺔ
ﻣﻨﮭﺠﯿﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ،ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺪرا ھﺎﻣﺎ
ﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﺿﻮع ،ﻓﻤﻌﺎﯾﺸﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ و اﺣﺘﻜﺎك اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻷﻓﺮاد
واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺘﺮك ﻟﺪﯾﮫ أﺛﺮا،ﻓﻜﻤﺎ ﯾُﻘﺎل أن اﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻤﻼﺣﻈﺘﮭﺎ
ﻟﻸﺷﯿـﺎء،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟـﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺧﺪﻣﺘﻨﺎ ﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ و اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﮭﺎ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت
اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ و اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ،إﻟﻰ اﻟﻈﺮف اﻟﺰﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﺎم اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﻌﮫ ﺑﺮوز اﻟﺘﺪﯾﻦ
اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋﻮدة اﻟﺴﻠﻔﯿﯿﻦ و اﻹﺧﻮان إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﺗﺨﺎذھﻢ
ﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ

Libération

ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻓﻀﺎء ﻣﺪﯾﻨﻲ وﻋﻤﻮﻣﻲ ،وھﺬا ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ

ﺑﺂﻟﯿﺎت اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب و اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎء اﻟﺬي ﻻ طﺎﻟﻤﺎ ﯾﺸﻜﻞ رھﺎﻧﺎت اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،أﻻ
وھﻮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك" و" اﻟﺘﻮﯾﺘﺮ" .ھﺬا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء إﻧﻤﺎ ﯾﺪل
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ طﺮق اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ و اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺄﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻋﺒﺮھﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻨﺎ اﻟﻤﺴﺒﻖ
ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎت و اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻒ أﻣﺎﻣﻨﺎ .وﻗﺪ ﻣﺮ اﻟﻤﺒﺮر اﻟﺒﺤﺜﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻵﺗﯿﺔ :
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ دراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ و اﻟﺬي ﻛﺎن" ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﺪر" وﺳﻂ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ھﻮ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺬي ﯾﻌﺮﺿﻮن اﻟﺒﺎﻋﺔ ﺣﻮل ﻣﺤﯿﻄﮫ ،أﯾﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺻﻮرة اﻟﻤﺘﺪﯾﻦ
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ  ،informelﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﺗﺨﺬت ﻓﯿﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻹﺛﻨﺎء ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺻﺎرﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﺠﺎرة ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ  Commerce Informelوﺗﺤﺪﯾﺪا اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
،ﻓﻘﺮرت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺘﺮﺣﯿﻞ ھﺆﻻء اﻟﺒﺎﻋﺔ .ﻣﺎ دﻋﺎ إﻟﻰ طﺮح ﻋﺪﯾﺪ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ
وﻣﺪى ﺻﻠﺔ ﻣﻔﮭﻮم "اﻟﺘﺪﯾﻦ" ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب اﻟﺤﻀﺮي ،رﻏﺒﺔ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎھﺮة
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮي وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻤﺜﺎرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ وﻣﺴﺎرھﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي .
و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻗﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺘﺪﯾﻨﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺤﻲ و اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
)اﻷﺻﺪﻗﺎء و اﻟﺰﻣﻼء ﻓﻲ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ( و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ و اﻟﺘﻤﻈﮭﺮ
اﻟﮭﻮﯾﺎﺗﻲ ﻟﺪى ھﺆﻻء ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،وﻓﻲ زﯾﺎرﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ووھﺮان وﻣﻌﺴﻜﺮ ...وﻏﯿﺮھﺎ ،أﯾﻦ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﻮادر ﻋﻮدة اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺘﺪﯾﻦ ﺑﻘﻮة ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻋﺪد
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ و اﻟﻤﺼﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ وﺑﺮوز ﻷﺣﯿﺎء ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺪن
،واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺪﯾﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻲ أو ﻣﺪﯾﻨﺔ)ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻹﻣﺎم واﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺧﻮان
واﻟﺴﻠﻔﯿﯿﻦ( ،و إﻟﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻋﺒﺮ أﻏﺎﻧﻲ اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﮭﯿﺐ ھﻮب و اﻟﺮاب
خ

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
،واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺳﻮاءا ﻣﻦ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﻮطﻦ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﺤﯿﻞ إﻟﻰ ﻧﻮع إن اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ ﺑـ" أﺳﻠﻮب
ﺗﺪﯾﻦ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود"

une religiosité transnationale

،وھﺬا ﯾﺄﺧﺬﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻛﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ

ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ إﻟﻰ اﻟﻠﺒﺎس أو اﻟﮭﻨﺪام اﻟﺪﯾﻨﻲ،..وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ
اﻟﺘﺮﺳﯿﺦ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ھﻨﺎك ﺳﻮق دﯾﻨﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد زﺑﻨﺎء ﻟﮭﺎ.
وﺗﺒﺮز اﻷﺷﻜﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﻛﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﻏﯿﺮ
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ

Trabando

وﺑﯿﻊ اﻟﻜﺘﺐ و اﻷﻟﺒﺴﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت و اﻟﻤﻨﺸﻮرات اﻟﺘﻲ

ﺗﻮزع ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻼت وﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﯿﻊ اﻷﺷﺮطﺔ و اﻷﻗﺮاص اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻗﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﻟﻮج اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻛﺘﺄﺳﯿﺲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ دﻋﻮﯾﺔ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ
ﻣﻮاﻛﺒﺔ وﻣﺴﺎﯾﺮة  convoiementو ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻦ ﺻﺮاع ﻓﻜﺮي وﻋﻘﺪي ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ
ﯾﺪﻓﻊ ﺑﮫ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮ و اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ ﺑﮭﺪف "اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﺪﻋﻮي ﻟﻠﺸﺒﺎب" ھﺮوﺑﺎ ﻣﻦ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﯾﺸﻜﻮا ﻣﻦ ﻋﺪم اﻧﺪﻣﺎل ﺛﻘﺎﻓﺔ دﯾﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع أﺧﺮ،أو ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻖ .ﻣﺎ ﺗﺮك ﻟﻨﺎ
ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﺗﺪاوﻟﮭﺎ واﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ ،ھﻞ ھﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ دﯾﻨﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة؟ أم
أﻧﮭﺎ ﻋﻦ ﻏﯿﺎب اﻟﻮازع اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻌﺾ ؟أم ﻣﺎذا؟
وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﺴﺎؤﻻﺗﻨﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺪﯾﻨﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮذھﺎ
واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻤﺮوﻧﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ أﻓﺎدﺗﻨﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﯿﺔ و اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎن اﻟﺴﻠﻔﯿﯿﻦ
اﻟﺸﺒﺎب ﻛﻐﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ،إﻻ أﻧﮭﻢ ﯾﻀﻔﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﺻﻔﺔ
و اﻟﮭﯿﺒﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ

prestige

اﻟﺘﻤﯿﺰdistinction

ﻣﺎ ﺗﻤﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ )

ﺑﺎﻹدراﻛﺎت ﻧﺤﻮ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻛﺎﻟﺮﺟﻮﻟﺔ

virilité

،و اﻟﯿﻘﯿﻦ

conviction

mentale

(santé

،واﻟﻄﮭﺮﯾﺔ ،pureté

،واﻻطﻤﺌﻨﺎن  ،décontractionأﯾﻦ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺻﻮرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﺤﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ  ،و
ﯾﻈﮭﺮ اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺜﻮاب و اﻟﻌﻘﺎب ،اﻟﻤﺴﺘﺤﺐ و اﻟﻤﻜﺮوه و اﻟﺒﺪﻋﻲ،و اﻟﺤﺴﻨﺎت و
اﻟﺴﯿﺌﺎت،و ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮت و اﻟﺠﻨﺔ و اﻟﻨﺎر  ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﮭﺮﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﺮك ﺣﺴﺒﮭﻢ ظﮭﻮر
ﺑﻌﺾ ﻓﻀﺎءات اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺪﻧﺴﺔ "دﻧﯿﻮﯾﺔ"  profanationﻓﻲ ﻧﻈﺮھﻢ ؟
ﻣﻦ ﺟﮭﺘﮭﺎ ﻓﺎﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﺨﻄﺎب ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻔﯿﯿﻦ ﺑﻠﺴﺎن ﻣﺼﻠﺤﯿﯿﻦ دﯾﻨﯿﯿﻦ ﻛـ)اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ ،وﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب،واﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ (،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﮫ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻮﺳﯿﻮإﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮض إﻟﻰ اﻹﻓﺘﺎء و اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﻓﻲ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ
و اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ،إﻟﻰ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ وﺧﺮوﺟﮭﺎ،واﻟﺰواج ﺑﺄﺟﻨﺒﯿﺔ و اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت
د

ﻣﻘﺪﻣﺔ �ﺎﻣﺔ
اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ و اﻟﻌﻤﻞ.....وﻏﯿﺮھﺎ ھﻲ ﻛﻠﮭﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ذات أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺸﺎب اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص  ،أﯾﻦ ﯾﺘﻢ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪھﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﺪﯾﻨﺔ
اﻟﺴﻠﻔﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ "ﺑﺎﻟﺤﻠﻘﺔ" اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻨﺘﺪى وﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻠﻔﺘﻮى واﻵراء واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت.
واﻟﺬي ﺷﺠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﯿﺮة  ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ إﻗﺒﺎﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺑﺎﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ طﺮف
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻨﺠﺎر اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

L'ISLAM AU :

)2007 QUOTIDIEN (Enquête Sur Les Valeurs Et Les Pratiques Religieuse

،وذﻟﻚ

ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﯿﺎدي ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺪﯾﻦ ،وﺣﺴﺎن رﺷﯿﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻄﻘﻮﺳﯿﺔ و
اﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻮزي ﻓﻲ اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﻨﺴﻮي،ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﯾﺪرﯾﻚ
اﯾﺒﺮت،ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻮﺳﯿﻮﯾﻮﺟﯿﺔ واﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ و ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﯾﺘﺠﮫ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻤﻨﺔ.
أﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺧﺮى،ﻓﮭﻲ دراﺳﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ وھﺮان ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ "ﻧﻘﺪ" ﻓﻲ
ﻋﺪدھﺎ ،16أﻧﺠﺰت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
fait

VILLES ALGÉRIENNES entre projet et urbanisme de

ﺣﯿﺚ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﺎؤل :ھﻞ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻺﺳﻼﻣﯿﯿﻦ

ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮﺟﯿﺰة اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺸﮭﺪ ؟ وﯾﺆﻛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﻓﮭﻢ وﺗﻌﻘﺪ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻟﺸﻜﻞ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺬي ﻣﺲ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺤﻀﺮي و اﻟﺘﺸﻈﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ
Fragmentation Spéciale

ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻢ

اﻻﺟﺘﻤﺎع و اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﺣﺴﺒﮫ ،ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺴﺎﻋﺪ ﺑﺒﺮوز ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺮﻣﺰﯾﺔ اﻟ ُﻤ ً
ﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ… وﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع
اﻹﺳﻼﻣﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ

en Ville :un nouveau projet urbaine

 ،L'islamismeﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ

ﺑﺒﺎﺣﺜﯿﻦ رواﺟﻌﯿﺔ وﻣﻮﺳﺎوي و  VERGESﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻺﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ،أﯾﻦ أﺻﺒﺢ اﻟﻤﺴﺠﺪ و ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﻠﯿﺎت ﻧﻮاة اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب
ﻟﻨﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أن اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺎﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻷﺣﯿﺎء،أﯾﻦ ﻏﺰو اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت واﻟﺬي ﻛﺎن "اﻟﺤﻲ" ﯾﺸﻜﻞ رھﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﯿﺎﺳﻲ ...وﻗﺪ
اﺳﺘﻔﺪﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺮورة اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﯾﻨﻲ
و اﻟﺤﻀﺮي ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺖ اﻟﺪﯾﻨﻲ و اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ذ

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
وﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺄھﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ دراﺳﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ "ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﻲ ﻋﺪراوي" " Du Golf aux Banlieues, le Salafisme Mondialiséﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ إﻟﻰ اﻟﻀﻮاﺣﻲ
،اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻟ ُﻤﻌﻮﻟَﻤﺔ" اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ  ،2013وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ 2011

،اﻟﻤﺆﻟﻒ أﯾﻦ ﯾﻌﻄﯿﻨﺎ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻷﺟﻞ ﻓﻚ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ  ،ﺣﯿﺚ أﻧﺼﺎر ھﺬا
اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺮادﯾﻜﺎﻟﻲ ﯾﺘﺨﺬون ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻹﺳﻼم اﻟﻨﻘﻲ و اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻤﺎرس
ﺑﮭﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻧﺰول اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل ،أو ﻣﺎ ﯾﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﯿﮭﻢ "اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ"
 ،Prédécesseursوﯾﺒﺮز اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻠﺒﺲ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻓﻲ ارﺗﺪاء طﺎﻗﯿﺔ اﻟﺮأس

Pieux
Calotte

و ﻗﻤﯿﺺ،ﻣﻊ إﻋﻔﺎء ﻟﻠﺤﯿﺔ .أﻣﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﯿﺮﺗﺪون اﻟﺤﺠﺎب أو اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻜﻠﻲ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﺔ )اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص( ﻓﮭﻲ ﻣﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮع ،اﻟﻜﺎﺗﺐ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻟﮭﺎدﺋﺔ
 ،Quiétisteاﻟﻐﯿﺮ ﻋﻨﻔﯿﯿﻦ ،اﻟﺬي ﯾﺤﺎوﻟﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ ﷲ و اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ إﯾﻤﺎن ﺗﺎم ،
وھﻢ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻮري و اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ و اﺑﻦ اﻟﺒﺎز ﻣﻦ أﻛﺒﺮ
وﺟﻮھﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺮى أن ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ و اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ، .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﮭﻢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻨﻔﻲ .وﯾﺴﺘﻨﺪ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ أﺗﺒﺎع ھﺬا اﻹﺳﻼم اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺸﮭﺪ ﺑﻜﻞ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻟﺮؤﯾﺘﮭﻢ
وﻣﺴﯿﺮﺗﮭﻢ،وﺧﻄﺎﺑﺎﺗﮭﻢ اﻻرذوﻛﺴﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﯿﺔ ﻟﻘﺮاءة ﻟﺒﺮاد ﯾﻐﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،اﻟﺬي ﻗﻠﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﯾﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ .وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻔﺪﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ .
أﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ھﻲ اﻷﺧﺮى و اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع "اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ" ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ
ھﻨﺮي ﺳﺎﻧﺴﻮن  1980واﻟﻤﻌﻨﻮﻧﺔ ، la laïcité dans l’Algérie d’aujourd’huiﯾﻘﻮل أﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻣﻦ
اﻟﻀﺮوري ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ  ،وﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ
اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ

confessionnelle

 ،ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي

ﻟﻢ ﯾﻌﺮف إطﻼﻗﺎ ﺳﻠﻄﺔ رﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ،ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺴﺎواة ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ أﻣﺎم ﷲ ،أﯾﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺆﻛﺪ ھﻮﯾﺔ
اﻹﯾﻤﺎن و اﻟﺤﻖ،واﻻﺣﺘﺮام اﻟﺬي ﯾﻤﺎرس ﻓﻲ أوﺳﻊ ﻣﻘﺎﯾﯿﺴﮫ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد .وﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ ﺳﻤﯿﺮ أﻣﻐﺎر ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع

le Salafisme en France : DE LA REVOLUTION

 ، ISLAMIQUE A LA REVOLUTION CONSERVATRICEﺣﯿﺚ أوﺿﺢ أن ھﻨﺎك أﻧﻤﺎط ﺗﺪﯾﻨﯿﺔ
ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺪﯾﻨﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي اﻟﻤﻤﯿﺰ ﻟﺠﯿﻞ اﻵﺑﺎء .ﻛﺎن ﻣﻦ أوﻟﮭﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان و
ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻗﻠﯿﺔ ﻣﮭﻤﺸﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ  2000ﺑﺪأت ﺗﻈﮭﺮ
ﻛﻤﻨﺎﻓﺲ ﻟﺘﯿﺎرات اﻷﺳﻠﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ر

ﻣﻘﺪﻣﺔ �ﺎﻣﺔ
أﻣﺎ دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺼﻄﻔﻰ راﺟﻌﻲ ﻓﻲ أطﺮوﺣﺘﮫ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه "اﻟﺘﺪﯾﻦ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ" ، 2012اﻟﺘﻲ أﺳﮭﻤﺖ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪ ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﺴﻠﻔﻲ ﺑﺎﻷﺧﺺ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺘﺪﯾﻦ اﻟﺼﻮﻓﻲ و اﻟﺴﻠﻔﻲ
ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺻﺪار اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﺑﻮﺟﯿﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
2012 CRASC

إﻟﻰ ﻛﺘﺎب ﻗﯿَﻢ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣﺮزوق ﻣﺤﻤﺪ" اﻟﺘﺪﯾﻦ و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻓﻲ

اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻄﻼﺑﻲ" اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ﺑﯿﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ،إﻟﻰ اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺒﺎب
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ،و اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺒﺎب وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺪﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ و اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ،
اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺧﺮى وھﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮﻧﺔ "ﺑﺎﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء
ﺑﺘﻠﻤﺴﺎن "2012 - 2011وھﻲ دراﺳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﺆال ﻟﻤﺎذا ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻤﺮأة ﻧﻤﻂ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺴﻠﻔﻲ
أو"اﻟﺘﻤﺴﻠﻒ" ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﺎ اﻣﺘﺜﺎﻟﯿﺔ ﻻ ھﻮ ﺳﺎﺋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ؟ ،ﺣﯿﺚ ھﺬه
اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﺳﺘﻔﺪﻧﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺘﺪﯾﻦ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﺛﻘﺎﻓﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﻔﺮاغ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﺿﻌﻒ ﺧﻄﺎﺑﮭﺎ.ووﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻛﻜﻞ ﻛﺂﻟﯿﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺬات و اﻟﺤﻲ .واﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺧﺮى و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺪ ھﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ
ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ "ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ أﺑﻮ اﻟﻠﻮز" ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﻮﺳﯿﻮاﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻲ واﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺗﻌﺪدا
ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺷﻜﺎل اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،وأﻧﻤﺎطﮫ اﻟﻤﺘﻌﺪدة أﯾﻦ أﺿﻌﻔﺖ أﻧﻤﺎط
اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺴﺎﯾﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،ﺣﯿﺚ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪﯾﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﺎة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺮدﯾﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺬات.وﯾﻔﺘﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ إن اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻣﺎ ھﻮ إﻻ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﺗﺸﮭﺪ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.ﺣﯿﺚ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺴﺪ ﻟﻔﺮاغ واﺳﺘﺮﺟﺎع
دور اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎري وﺗﻘﻨﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﺷﯿﺪ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺋﺪ و ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻌﺒﺪي وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺒﺪع اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ.وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺪﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
اﻟﺴﻮﺳﯿﻮاﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻲ.
وﻣﺆﺧﺮا ﺻﺪر ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت ﺳﻨﺔ ، 2014دراﺳﺔ ﻣﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑـ  " :اﻟﻈﺎھﺮة
اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت "،اﻟﺬي ﯾﺒﺤﺚ ﻓﯿﮫ ﻣﺎ ﺗﺸﮭﺪه اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
و اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﺴﻊ وﻣﺘﺰاﯾﺪ ﻓﻲ ﻋﺪﯾﺪ وﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ھﻮ ﺗﻄﻮر ﯾﻜﺎد ﯾﻜﻮن
ز

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،واﻟﺬي ﯾﺘﺴﺎءل ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﻣﻦ ھﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء –اﻟﺪﻋﺎة اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺤﺪﺛﻮن ﺑﺎﺳﻤﮭﺎ ؟ ھﻞ ﺗﺤﻤﻞ ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
رؤﯾﺔ إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ،وﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ؟ ،ھﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول ﻓﺼﻮل
اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ .وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺬي ﯾَﻨ ُﺤﻮ ﻣﻨﺤﻰ ﻧﻈﺮي ،وﯾﺘﻨﺎول ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ وﺗﻄﻮره ،واﻟﺘﺠﻠﯿﺎت اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ،وﺗﺴﺘﮭﺪف اﻟﺪراﺳﺔ
إﻟﻰ ﻗﺮاءة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺨﺎرطﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت،
ﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮭﺎ وﻗﯿﺎداﺗﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻟﺤﺠﻤﮭﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ .وأﻣﺪﺗﻨﺎ
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻘﺮاءة ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﺮاھﻦ اﻟﺴﻠﻔﻲ وﺗﺠﻠﯿﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة .ﻣﺎ ﯾﻌﻄﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﯿﺎم
ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﯾﺴﯿﺮة ﻟﻠﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق ﻣﻮﺿﻮع أﺳﺎل اﻟﺤﺒﺮ
اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،وھﻮ "ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ" ﻟﻜﺎﺗﺒﮫ ﻣﺤﻤﺪ ھﻤﺎل وھﻲ أطﺮوﺣﺔ
دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ .وﻟﻘﺪ ﺳﺎھﻢ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﯿﻔﺔ إﻟﻰ إﺛﺮاء ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ
ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ )دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ( ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺴﻠﻔﻲ )اﻟﻔﺮدي
اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ(،وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺘﺼﻮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي.
أﻣﺎ ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻮطﻦ اﻟﻨﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺪدھﺎ رﻗﻢ ، 7428وﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان itinéraire des

 ،salafistes algériensواﻟﺬي ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل اﻟﺤﺮاك اﻟﻤﺘﺠﺬر ﻟﻠﺴﻠﻔﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
،ﺛﻢ اﻟﺘﺼﺪع ﻟﻠﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،و ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺸﯿﻮخ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ،وﺳﺆال ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ اﻟﻌﺮﯾﺾ ﺣﻮل
ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ،وﯾﻌﺮض اﻟﻤﻘﺎل ﺻﻮرة اﻟﻠﺒﺎس اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻤﺎرﺗﻔﻮن
،Smartphoneإﻟﻰ اﻟﻘﻤﯿﺺ اﻟﺴﻌﻮدي، tenue vestimentaireاﻟﺤﺬاء اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻋﻼﻣﺔ
"ﻧﺎﯾﻚ" ،وﻟﺤﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ وﻗﺺ ﻟﻠﺸﺎرب و اﻟﺴﺮوال اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ .وﺗﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ذات ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ.
وﻣﺆﺧﺮا ﺻﺪر ﺑﻤﺠﻠﺔ إﺿﺎﻓﺎت اﻟﻌﺪدان  27-26ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2014ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ "ﺑﻦ ﺟﺒﺎر
ﺑﻠﻌﯿﺪ" دراﺳﺔ ﺟﺪ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﻼت و اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
" :اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ و ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺗﻤﺜﻼت و ﻣﻤﺎرﺳﺔ " ،وﯾﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ طﺮح إطﺎر ﻧﻈﺮي ﻋﺎم
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺳﺘﻤﺪﻧﺎ ﺑﺮؤﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺣﻮل طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ
ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷﺧﯿﺮة ذات ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ
اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮاﺟﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﺪاﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺮاھﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺔ
س

ﻣﻘﺪﻣﺔ �ﺎﻣﺔ
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻟﻤﺮأة وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﺧﺮﯾﺔ ،وﺗﺠﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻮرة ھﻮﯾﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،وھﻜﺬا ﺗﻜﺘﺴﺐ
اﻟﺪراﺳﺔ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﺠﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ أھﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،أﻻ ھﻮ ﺟﯿﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺠﺴﺪ ﻟﻘﻮة اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ،و اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ وﻋﺎء أو
أرﺿﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻓﮭﻮ اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﻤﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﻘﻲ أو اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي اﻟﺬي ﯾﺄﻣﻞ ﻣﻨﮫ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻮى اﻟﺸﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ رﺑﻂ
ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺧﻼص ﺑﺎﻟﺨﺎﻟﻖ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺨﯿﺮ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﻘﻮس اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺑﮫ ﻣﻦ ﷲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﻌﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﻟﺔ دﻧﯿﻮﯾﺔ ﻣﻌﺎﺷﺔ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮوي.
و ﻧﺼﺒﻮ ﺑﺪراﺳﺘﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﻓﮭﻢ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺑﻄﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻜﻠﯿﺘﮫ
ﻓﺮدا وﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺒﺪى ﻟﮫ واﻗﻌﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﺎ .ﻟﺬا ﻓﺎﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﻮ اﻟﻔﻜﺮي ﻓﻲ
اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﺪﻧﯿﻮي و اﻟﺪﯾﻨﻲ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎت )ﻋﻠﻤﺎﻧﯿﻮن أو أﺻﻮﻟﯿﻮن،
ﺗﻘﺪﻣﯿﻮن  (...اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﺎءات اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ )ﻣﺜﺎل
اﻟﻤﺴﺮح( و اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ )اﻟﻤﺴﺠﺪ ،اﻟﺰاوﯾﺎ( واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ )اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت،اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  ،اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت  .(...ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ أﻧﮭﺎ ﺳﺘﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ وﺟﮭﺎ ﺟﺪﯾﺪا ﻣﻦ
أوﺟﮫ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﺘﻲ ﻻ طﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻹﺳﻼم اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ ھﻮﯾﺎﺗﮫ
اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ واﻟﺨﺸﻨﺔ ،أﺣﺪ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ.
و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﮭﺪف اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﻤﺤﻮري

l’axe de recherche

ﻓﮭﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺨﺮوج ﺑﺤﻘﯿﻘﺔ

ﻣﻌﻨﻰ "اﻟﺘﺪﯾﻦ " ﻓﻲ ﺷﻘﮫ اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﺳﮫ ﻣﻊ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﮫ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﮫ،و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ
اﻟﻨﺸﺎز  Discordanceواﻟﺮﻓﺾ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ ﻣﻮاطﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أﯾﻦ اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﺄﺣﻘﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎرات اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و ﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻟﺪﯾﻨﻲ.إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺴﻌﻰ اﻟﺒﺤﺜﻲ ھﻮ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻓﮭﻢ ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﻲ

compréhension sociologique

ﻟﻠﺘﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ

اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﮫ  ،واﻷﺑﻌﺎد اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ و اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺘﺪاول ﻓﻲ
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،و اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت و اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﯾﺸﻜﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ
Stéréotype

ﺣﻮل ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﺪﯾﻦ و اﻟﻤﺘﺪﯾﻨﯿﻦ أو اﻟﺪﯾٌﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﺎب،وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ

اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ دور اﻟﺸﺒﺎب إﻟﻰ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ و اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت و اﻟﻤﺪرﺳﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت
اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  ،NTCIﻛﻞ ھﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﺮاءة ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎھﺞ ﺗﺘﻮاﻓﻖ واﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ ﻣﻨﮭﺞ ﻣﺎرﺳﻞ ﻣﻮس ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ و اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﻲ و
ش

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺴﯿﻜﻮﻟﻮﺟﻲ  ،إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺒﻮردﯾﻮﯾﺔ ﻛﺮأﺳﻤﺎل و اﻟﺘﻄﺒﻊ  habitusو اﻟﺴﻮق اﻷﻟﺴﻨﯿﺔ ،ﺑﺪون
ﺗﻐﯿﯿﺐ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺎﻛﺲ ﻓﯿﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻔﮭﻤﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
اﻟﺪﯾﻦ ,إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻀﺮي واﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺬھﻨﯿﺔ ،
وﺳﻨﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻓﻜﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﯾﻜﺘﻨﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺟﻤﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪﯾﻦ ﯾﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن واﻗﻌﺔ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻟﻤﻘﺪس
اﻟﺬي ﻻ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺒﻘﻰ ﺗﻮظﯿﻒ أﯾﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮع "اﻟﺘﺪﯾﻦ" ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ ﻏﺎﯾﺎﺗﮫ ﻟﻠﺘﺠﺰﯾﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ ﻛﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ .
وﻋﻠﯿﮫ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻨﺎ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻟﻜﯿﻔﻲ ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ و اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ
وﺑﺮؤﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻣﺎ ھﻮ إﻻ ﺣﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻮل
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ اﻣﺘﺪاداﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،وﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻓﺎﻋﻠﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن
ﺣﺎﻣﻠﻮن ﻟﺨﺒﺮات  ،وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺪراﺳﺘﮭﺎ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب ﺗﺠﺮﯾﺒﻲ ﯾﺘﻮﺧﻰ اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻟﻨﻤﻂ دﯾﻨﻲ
ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﯿﺮورﺗﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﯿﮫ  ،ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ
آﻟﯿﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أدوات اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ و اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﻲ
،ﺳﻨﻠﺠﺄ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﻮظﯿﻒ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ ،اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻓﮭﻢ
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرس ﺑﮭﺎ اﻟﻨﺎس ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﯾﻦ ،وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و
اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﻘﻞ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﻨﯿﺎت وأدوات ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ،ﻓﻌﻤﻠﯿﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻣﻦ أھﻢ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ :اﻟﺘﻔﺮﯾﻎ واﻟﺘﺒﻮﯾﺐ ،و اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ و اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ و اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ،وﻟﮭﺬا ﯾﺤﺮص
اﻟﻌﻠﻤﺎء و اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﺗﺘﻢ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺑﻜﻞ دﻗﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﺻﺪق وأﻣﺎﻧﺔ ،
وھﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺑﺪوره ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺴﻦ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت وأدوات ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
واﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ اﻟﻐﺮض وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮫ وﺳﻠﻮﻛﮫ ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﻤﻌﻘﺪة و اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﯾﺤﺴﻦ اﺧﺘﯿﺎر
اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ و اﻷداة اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ

ص

ﻣﻘﺪﻣﺔ �ﺎﻣﺔ
أن ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ أو اﻷداة و إﻟﻰ ﻣﺤﺪدات اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﮭﺎ ﻣﻊ
اﻟﻤﻮﺿﻮع و اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ.
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واﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻋﺪة أدوات ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ھﻲ :

أ -اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﺣﻮﻟﮭﺎ،و اﻷﺣﯿﺎء  ،وﻓﻀﺎءات
ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺸﺒﺎب.
ب -اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻹﺧﺒﺎرﯾﯿﻦ ﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ و أﻧﻤﺎط اﻟﺴﻠﻮك.
ت -إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻓﺮدﯾﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺒﺤﻮث .
ث -إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ،ﺣﻮار ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻼء اﻟﺴﻠﻔﯿﯿﻦ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺪﯾﻨﯿﻦ
أو ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ "اﻟﺤﻠﻘﺔ"

∗
P 11F

و اﻟﺤﻮار ﺣﻮل ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﻼﻓﯿﺔ وﺣﻮل رؤﯾﺘﮭﺎ ﻟﻶﺧﺮ

P

)اﻟﻤﺮأة ،و اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ،اﻷﺟﻨﺒﻲ(
ھﺬا و ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﺳﺘﺜﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺤﺪدة ﺗﻌﻠﻤﮫ ﺑﮭﺪف ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ أو اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ أو اﻟﻌﻼج أو
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ،وﯾﺴﺘﺨﺪم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻔﻈﻲ اﻹﯾﻤﺎءات ،اﻟﺴﻠﻮك ،اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم،ﺗﻌﺒﯿﺮات
اﻟﻮﺟﮫ واﻟﻌﯿﻦ ،وھﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ"اﻟﺒﺎﺣﺚ"و "اﻟﻤﺒﺤﻮث"و "اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ"و اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ اﻟﺬي وراءه اﻟﺴﻠﻮك ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺒﮫ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﻌﺐ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ) اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﺸﺔ( وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت ذات طﺎﺑﻊ دﯾﻨﻲ.
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و ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ دراﺳﺘﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ أﺳﻠﻮب ﺑﺤﺜﻲ ﻣﺘﺎح ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﻓﮭﻢ اﻟﺪﻻﻻت و اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻧﺎن دوﻣﺎن  F.Dumontھﻲ إن اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ھﻮ أوﻻ و ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت ،10و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎﯾﺸﺔ
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واﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺄرﺿﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺤﺪدة ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﻟﺪﯾﻨﻲ و اﻟﻤﻤﺎرﺳﯿﻦ ﻟﮫ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ .و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻮﺳﯿﻮ-
اﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻀﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب  ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ
 8ﺠﻔﺎل ﻨور اﻟدﯿن  ،اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﻨﺘرﺒوﻟوﺠﻲ ودراﺴﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟدﯿﻨﯿﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ اﻟﺤوار اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻋدد ﺨرﯿف وﺸﺘﺎء  ،2014ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺴﺘﻐﺎﻨـم .ص
153
∗ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓراد ﺘﺠﻤﻊ ﺒﯿﻨﻬم راﺒطﺔ اﻟدﯿن ،أﯿن ﯿﺘدارس ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻘران اﻟﻛرﯿم و ﻷﺤﺎدﯿث اﻟﻨﺒوﯿﺔ اﻟﺸرﯿﻔﺔ و اﻟﻔﻘﻪ و
اﻟﺴﯿرة و اﻟﻨﺤو  ،وﻟﻠﺤﻠﻘﺔ اﻷﺜر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎب اﻟﻤﺘدﯿن إذ ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز ﻤﺸﺎﻛل اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿوﻤﯿﺔ ٕواﺤداث اﻹﺼﻼح ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ

ﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎﺘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﯿﺸﻬﺎ اﻟﻔرد داﺨل ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻓﻬم اﻟﺴﻠف اﻟﺼﺎﻟﺢ ).ﺤﺴب اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن أﻨﻔﺴﻬم(.
9ﺠﻔﺎل ﻨور اﻟدﯿن ،ﻨﻔس اﻟﻤﺼدر ،ص .155

.

Dumont F,1971,Le Lieu De L'homme, Montréal, Edition Hurtubise
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ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ اﻟﻤﺘﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ
اﻟﺒﺤﺜﻲ أﯾﻦ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺤﺎورة اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ و اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،ﻣﺎ أﻋﻄﺎﻧﺎ ﺻﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ
،اﺣﺘﺎﺟﺖ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﮭﺎ .
وأﺟﺮﯾﺖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﺧﻼل ﻓﺘﺮات زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ وذﻟﻚ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻈﺮوف اﻟﺰﻣﺎﻧﯿﺔ و اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ
ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻓﺘﺎرة ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺠﻮب ،وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ و أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﮭﻰ
،ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ و ﺗﺎرة اﻟﺪارﺟﺔ ﻹﯾﻀﺎح
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ،.وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ

"اﻟﻤﺨﺒﺮﯾﻦ"Informateurs

،ﻣﻦ أﺟﻞ

اﻹﯾﻀﺎح أو ﺗﻮﺟﯿﮫ أو إﻋﻄﺎﺋﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﺠﻮب اﻟﻤﻮاﻟﻲ.
وﻗﺪ دﻋﻤﻨﺎ ﺑﺤﺜﻨﺎ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وھﻲ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ
و ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ،و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺣﺘﻼل ﻣﺮﻛﺰ أو وﺿﻊ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ و اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ أو أوﻗﺎﺗﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ
)اﻷﻋﯿﺎد ،اﻟﺤﻔﻼت..اﻟﺦ(،وﻋﻠﯿﮫ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻓﮭﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ .ﺣﯿﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ و اﻟﻌﻔﻮﯾﺔ وﻛﺬا اﻟﺤﺪث أﺛﻨﺎء وﻗﻮﻋﮫ و اﻟﺬي ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﯿﻢ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻟﻔﮭﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت .ھﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺎدﻧﺎ طﯿﻠﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ" ﻣﺨﺒﺮ" ،
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﮫ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ وﻟﻮﺟﻨﺎ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ  ،ودﻋﻮﺗﮫ إﻟﯿﻨﺎ إﻟﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﺤﻠﻘﺎت
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﮭﻢ ﻛﺎﻷﻋﺮاس  ،و اﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت ،و اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة
وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪروس واﻟﻔﺘﻮى و اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﺄﻣﻮر اﻟﺮاھﻦ واﻟﺘﻲ ﯾﺪور
ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﺒﺎب ﻛﺎﻟﺰواج  ،واﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ،ﺷﺆون اﻟﻤﺮأة ﻛﻌﻤﻠﮭﺎ
،وﺗﺰﯾﻨﮭﺎ...،وﻏﯿﺮھﺎ.
أﻣﺎ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟﯿﺔ ﻓﺘﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﺟﻞ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ )ﺛﻼﺛﺔ( ∗ اﻟﺘﻲ
P
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ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻔﯿﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﺤﻮي ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺴﺎﺟﺪ )اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﻰ ﺑﮭﺎ
اﻟﺠﻤﻌﺔ( ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ وﻟﻮج ﻋﺎﻟﻤﮭﻢ ) اﻟﻤﺘﺪﯾﻨﺔ( اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ھﻮﯾﺎﺗﯿﺎ وﻓﻜﺮﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺪﯾﻦ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺨﺎﺻﺔ –ﻛﺎﻟﺘﺮدد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ذاﺗﮫ
وﺣﻀﻮر ﺻﻼة اﻟﺘﺮاوﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻘﻄﺐ ھﺆﻻء ،أﯾﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ھﻨﺎك ﻗﺎرء
∗ ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ)ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ( ،ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن )ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺿﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ(،
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺤﻤﯿﺘﻲ اﻟﻤﻨﺴﻮب اﻟﻰ اﻟﺸﯿﺦ ﺑﻮطﺎﺳﺔ)ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ(.وھﺬا طﺒﻌﺎ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
اﻷﺧﺮى.اﻧﻈﺮ )اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ(

ط

ﻣﻘﺪﻣﺔ �ﺎﻣﺔ
ﻣﻐﺘﺮب ،ﯾﺤﺴﻦ اﻟﻘﺮاءة ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ
اﻟﻮاﻗﻊ )اﻟﻀﺎﺣﯿﺔ(،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺋﻤﺔ و اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻌﮭﻢ و ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﻘﺮاءات
ﻟﮭﺆﻻء،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻀﻮر ﺣﻔﻼت اﻟﺰﻓﺎف )اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪروس اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ(  ،ﻛﺎن ﺑﻔﻀﻞ
اﻟﻤﺨﺒﺮ واﻟﺬي ﺗﺮﺑﻄﻨﺎ ﺑﮫ ﻋﻼﻗﺔ طﯿﺒﺔ  ،إﻟﺬي دﻋﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﺣﻔﻞ زﻓﺎﻓﮫ  ،و ﻛﺎن ﺑﻔﻀﻠﮫ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﻮﺛﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ و ﺗﺒﺎدل اﻵراء و اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﺷﺘﻰ وﻻﺣﻈﻨﺎ وﺟﻮد
أطﺒﺎء وأﺳﺎﺗﺬة ورﺟﺎل أﻋﻤﺎل.وﺗﺠﺎر...وﻏﯿﺮھﻢ ،وﺑﺨﺼﻮص دروس "اﻟﺤﻠﻘﺔ" اﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﻧﺎھﺎ
وﺷﺎرﻛﻨﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺮات ،ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺠﺮى ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ،ﻟﺬا ﯾﺘﻢ اﻹﻋﺪاد ﻟﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﺪﻋﻮة
اﻷﺳﺎﺗﺬة و اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
وﻷن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺬﻛﺮاﺗﮫ و أدواﺗﮫ اﻷﺧﺮى ﺑﻌﯿﺪ ﻋﻦ اﻷﻧﻈﺎر
و ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻈﮭﺮ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ و ﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ
اﻟﺜﻘﺔ أﻛﺜﺮ و ﯾﻜﻮن اھﺘﻤﺎﻣﮫ ھﻮ ﻋﺪم اﻟﺨﺮوج ﻋﻨﮭﻢ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺿﯿﮭﻢ ،.11ﺣﺮﺻﻨﺎ
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ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻨﺪام اﻟﻠﺤﯿﺔ و اﻟﻘﻤﯿﺺ ﻟﻜﻲ ﻧﻀﻊ اﻟﻤﺒﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺒﺤﺜﻲ
،ﻓﺪﻋﻮﺗﻲ إﻟﻰ "اﻟﺤﻠﻘﺔ " أو "اﻟﻌﺮس" ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺣﻀﻮر اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺪاﺋﺮة ،ﻓﻮﻟﻮج ﻋﺎﻟﻤﮭﻢ ﯾﻠﺰم اﻻﻧﻀﺒﺎط وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺄن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﮭﻜﺬا ﺗﺠﻤﻌﺎت.
و ﺑﺨﺼﻮص ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ اﺗﺨﺎذ اﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ،وﻟﻌﺪم
اﻟﺘﺤﯿﺰ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻔﺮدات اﻟﻌﯿﻨﺔ ،ﻛﺎن ﻋﻠﯿﻨﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ "ﻛﺮة اﻟﺜﻠﺞ" ،boule de neigeاﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻠﻔﯿﯿﻦ ،أﯾﻦ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﻢ
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻗﺼﺪﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮوط ،و اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ :
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﮭﻨﺪام

la tenue vestimentaire

أو اﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﺬي ﯾﻤﯿﺰ اﻟﺸﺎب اﻟﺴﻠﻔﻲ

واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﯿﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻘﻤﯿﺺ و اﻟﻠﺤﯿﺔ و طﺎﻗﯿﺔ اﻟﺮأس ،ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻛﻮر
،وذﻟﻚ أن ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﯾﻨﻄﻠﻘﻮن ﻣﻦ ﻓﻜﺮة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻐﯿﺮ و اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻋﺘﻤﺎدا
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻈﺎھﺮ اﻟﻤﺸﺎھﺪ وھﻮ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ودﻟﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻨﺼﻮص وﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﺳﻠﻒ
اﻷﻣﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎدات واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ":إن ﻧﺎﺳﺎ ﻛﺎﻧﻮا
ﯾﺄﺧﺬون ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﮭﺪ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ و إن اﻟﻮﺣﻲ اﻧﻘﻄﻊ ﻓﻼ ﻧﺆاﺧﺬﻛﻢ إﻻ
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ظ

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻤﺎ ظﮭﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻨﻜﻢ ،ﻓﻤﻦ اظﮭﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﯿﺮا أﻣﻨﺎه و ﻗﺮﺑﻨﺎه ،وﻟﯿﺲ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺳﺮﯾﺮﺗﮫ ﺷﻲء ،ﷲ ﯾﺤﺎﺳﺒﮫ
ﻋﻠﻰ ﺳﺮﯾﺮﺗﮫ،وﻣﻦ اظﮭﺮ ﻟﻨﺎ ﺷﺮا ﻟﻢ ﻧﺄﻣﻠﮫ وﻟﻢ ﻧﻘﺮﺑﮫ وان ﻗﺎل إن ﺳﺮﯾﺮﺗﮫ ﺣﺴﻨﺔ "
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وﺟﺎءت اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ و اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ
و أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ و اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إدراﻛﻨﺎ إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ
 ،أﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻛﯿﻒ ﻛﺎن اﻻﺧﺘﻼف ﺑﺎ ٍد و ﻣﺘﺠ ٍﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ .ﻓﺎﻟﺒﺪاﯾﺔ
وﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺑﺎﺣﺜﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﯿﯿﻦ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻤﺒﺤﻮث إﻟﻰ ﺗﻮﺟﯿﮭﻚ ﻧﺤﻮ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،وﺗﺎرة أﺧﺮى وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﻨﮫ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﯾﻀﺎح ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪ ﺟﺪ
ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق إﻟﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻧﯿﻮﯾﺔ وإﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ھﺬه
اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل ﻟﮫ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮوي .وھﻨﺎ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺟﻞ
اﻟﺴﻠﻔﯿﯿﻦ ﺑﻞ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى.وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ھﻨﺎك ﺟﺪل ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع .ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ )اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪا( ھﻲ ﻣﺼﺪر ﯾﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ
رأﺳﻤﺎﻟﮫ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ ﻓﮭﻨﺎك ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻣﻦ ھﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻘﺎطﻨﯿﻦ ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ،وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻄﻦ اﻷﺣﯿﺎء
اﻟﺮاﻗﯿﺔ ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ھﺎﺗﮫ اﻟﺘﻠﻮﯾﻨﺎت و اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ھﻲ ﻗﺼﺪﯾﺔ ﺑﻐﺮض إﻋﻄﺎء
ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﮭﺎم ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ .
واﻧﺘﮭﯿﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ دراﺳﺘﻨﺎ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺼﻮل :


اﻟﻔﺼﻞ اﻷول )ﻟﺘﻤﮭﯿﺪي( :إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  ،اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ واﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ .
ﺧﺼﺼﻨﺎه إﻟﻰ ﺻﯿﺎﻏﺔ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﺑﺪءا

ﺑﺎﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮﻟﮭﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ أﻻ وھﻮ اﻟﺘﺪﯾﻦ

Religiosité

،ﻓﻲ

ارﺗﺒﺎطﮫ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪا اﻟﺸﺒﺎب،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ
،واﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻔﺮدات اﻟﺘﻲ ﯾﺪور ﺣﻮﻟﮭﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺪءا ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺪﯾﻦ  ،اﻟﺘﺪﯾﻦ
،اﻟﺸﺒﺎب ،اﻟﺤﻀﺮي و اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﻀﺮي،اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ،اﻟﺨﻄﺎب،اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ،اﻟﺤﺪاﺛﺔ
،اﻷﺻﺎﻟﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺘﺤﺪد اﻹطﺎر اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ
واﻻﻣﺒﺮﯾﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ.
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ع

ﻣﻘﺪﻣﺔ �ﺎﻣﺔ


اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ " :اﻟﺘ�ﺪﯾﻦ ﻗ�ﺮاءة ﻓ�ﻲ دﻻﻟ�ﺔ اﻟﻤﺼ�ﻄﻠﺢ و اﻟﻤﻔﮭ�ﻮم" ،وﺳ�ﻌﯿﺎ ﻣﻨ�ﺎ إﻟ�ﻰ اﻻﻟﺘﻤ�ﺎس

اﻟﻤﻌﻨ��ﻰ ﻣ��ﻦ اﻟﻤﻮﺿ��ﻮع ،ﻛ��ﺎن ﻣ��ﻦ ﺗﺤﺪﯾ��ﺪ ﻣﺎھﯿ��ﺔ اﻟ��ﺪﯾﻦ واﻟﺘ��ﺪﯾﻦ ﻣ��ﻦ ﺣﯿ��ﺚ اﻟﻠﻐ��ﺔ و اﻻﺻ��ﻄﻼح
،واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸ�ﺌﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ�ﺔ وﻋﻠ�ﻰ ﻣﺴ�ﺘﻮى اﻟﺘ�ﺪﯾﻦ ،و اﻷﻧﻤ�ﺎط اﻟﺘﺪﯾﻨﯿ�ﺔ .أﻣ�ﺎ اﻟﻤﺒﺤ�ﺚ
اﻟﺜﻠﺚ اﻟﺬي ﺧﺼﺼﻨﺎه ﻟﻠﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻤﺪﯾﻦ و اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ.


اﻟﻔﺼ��ﻞ اﻟﺜﺎﻟ��ﺚ " :ﺳﻮﺳ��ﯿﻮ-ﺗﺎرﯾﺨﯿ��ﺔ اﻟﺘ��ﺪﯾﻦ و إﺷ��ﻜﺎﻻﺗﮫ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ��ﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي".اﻟﻤﺪﯾﻨ��ﺔ

أرﺿﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﯾﻨﻲ  .ﺧﺼﺼﻨﺎه ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘ�ﺎرﯾﺨﻲ و ﺗﻜ�ﻮن
وﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻐﺎرﺑﯿﺎ ،وﻓ�ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ�ﻊ اﻟﺠﺰاﺋ�ﺮي ،وھ�ﺬا ﺑﮭ�ﺪف وﺿ�ﻊ اﻟﻤﻔﮭ�ﻮم ﻋﻠ�ﻰ
أرﺿ��ﯿﺔ اﻟﻮاﻗ��ﻊ ،وﺗﻔﻜﯿﻜ��ﮫ ،وﺗ��ﺄطﯿﺮه ﺑﺎﻟﻮﺻ��ﻮل ﺑ��ﮫ إﻟ��ﻰ ﻗ��ﺮاءة ﺣ��ﻮل ﺣﻘﯿﻘ��ﺔ اﻟﺘ��ﺪﯾﻦ ﻓ��ﻲ اﻟﻮﻗ��ﺖ
اﻟﺮاھﻦ ﺑﻤﺎ أﺿﻔﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﻮك و اﻟﺨﻄﺎب ﻟﺪى اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب .


اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ" :اﻟﺸﺒﺎب "اﻟﺤﻀﺮي" واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺻﻮرة اﻟﺴﻠﻔﻲ

ﻛﻤﺘﻼزﻣﺔ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﻲ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺣﻮل ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺤﻀﺮي les

 ،jeunes urbains/citadinsﺳﻌﯿﻨﺎ ﺑﺠﮭﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻻت وﺑﻌﺾ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ إﻟﻰ إﯾﻀﺎح ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ
ورﻣﺰﯾﺘﮭﺎ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ
و اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ،وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻛﻨﻤﻮذج ﺗﺪدﯾﻨﻲ ﺷﺒﺎﺑﻲ أﺛﺒﺖ وﺟﻮده ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ
اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ) اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ( .


اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ":واﻗﻊ اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،اﻟﺘﻜﺘﯿﻜﺎت

و اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ"  .ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ  -اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳﯿﺪي ﻋﻠﻲ ،وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮ -إﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ .


وﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﺧﻠﺼﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺨﺎﺗﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

غ

الفصل األول
اإلجراءات املنهجية للبحث
أوال -اإلشكالية
ثانيا -الفرضية
ثالثا -التأسيس املفاهيمي
رابعا -املقاربة النظرية (األنتربولوجية الدينية الحضرية)

« إننا في العلوم االجتماعية نجد أنفسنا أمام ظواهر ذات طابع ذهني البد من" فهمها "عن طريق "االنبعاث " »
ماكس فيبر – بحوث في نظرية العلم -الترجمة إلى الفرنسية مكتبة ، Plonباريس . 5691من كتاب عبد املجيد قرفي،0252
بناء املعرفة السوسيووجية،ديوان املطبوعات الجامعية،ص .11
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الفصل األول
أوال -اإلشكالية :
إن الشببب حا يحليبببح زمببب
المجتمببببط حامهيحفبببب

ببب زع ببب ا مبببح نقببب ان مابببحش بببيا بببح زعيشببب الشببب حا ببب
زتا ببببت ببببا الشبببب حا ن زت بببب بببب ا ا

ببببحليه

اآلخبب زا و ح ببه ببح زتا ببت بب هاببح ببا الت ببحح

بببب ا حفبببب

ببط الها ببط ل بب حل ببا الم ح بب التبب

ف َم ْصبببي بببيا الم بببحل ح الها بببط وح بببه وببب لب زع ببب ابببا بببه الشببب حا ل
انفجح ببببح انزجح يبببب

ببببه انخببببت ا بببب المبببب ا س ح امببببي المبببب

س اله ت ال حظ ا ى الم جعي ال ز ي

التبببب زا لبببب

حف ببببي ا

ال ز يببب ح ف بببهن

التبب زا ح اببتج اف " البب ه ز يبب التاببحم اببا بب

يح بببي ل اح بببح و ن زمةبببا ع ببب إلبببى ه

بببب

ي ح الم زح ال ز

ببببس الاببببيح

الت زبببببه
مببب الامبببح

زهاجممبببح الماببب

إلببببى المبببب ا
ببببح

جعيببب فابببت و حن ببب
و

بببببب ي

حالت ف تض مح الم ز

بببب ال اببببحا ح بببب

ح ا ذااببببب حالصببببب

ال ابببحا الببب ز

امبب

المجتمعبببب امه ببببحو ببببي ظمببببه قببببةح ج زبببب ل ممح

ه خح بببببب فصبببببب ح و ببببببا يببببببي يجببببببحا المه بببببب *و حالمم جح ببببببح ا
حا غ ي ا

بببب و بببب

الببب و ببب ل الت بببهن

الشبببب حا الج ا بببب ه حل صببببها ح ال بببب ان الم ح يبببب ببببحل

الج ا بببب ح التشببببح ال ابببب

ا ببب

بببا خببب

ح ال مح ي

حإن ان تبببحل الببب ه ا تببب الج ا ا بببى العبببحل حفببب ي ا العهلمببب
فبب ع ح إلببى ال بب ز اببا "ظببح

ببببط

البببب ز

حجبببب بببب ظببببي ان تببببحل ا ا بببب -

 -ح بببببا بببببي ال بببببحا يا الببببب ز ييا الم يبببببيا وإذ بببببح ا

الببب ه ز بببهه خابببت التمهزبببي اببب اا الم وح بببها الميح ببب ال
اله بببه حال بببحس و انغتابببح و تعببب زا ابببا ا جح ببب ابببا ا
ببب ييحفببب اليه يببب وح التببب

ابببت مبببحا العبببي

حخابببحا
ببب

التببب

ح الاببب ه و بببي الع ببب

بببيا الج ابببيا وح ضبببحزح المهزببب ح ان تمبببح ح المهاا ببب ح الها يببب و ببب ابببحل العهلمببب الببب ه
صح

ي حد ح ن هز
بببه الببب ه زت يببب

بببا

ح حات بببح الببب زا اببب اجتمبببحا ح بببت ن زت يببب و ببب َ م ا ببب اد لببب
جيببببي خبببب وح بببب زت ببببه بببب ا انخببببت ا إلببببى صبببب اش ا بببب البببب ا و حلتببببحل المببببه ح

1

Bourqia ,r.(et al)(2000). Les jeunes et les valeurs religieuse. Casablanca : éditions eddif.

* حيث ترتدي "الفتاة" الحجاب ولكته هذه المرة ليس ذلك الحجاب الكالسيكي الواسع و الفضفاض الذي ال يكشف تفاصيل الجسم
ولونه غامق ،بل اتجه إلى نوع من "حجاب الموضة"الموقع من طرف دور أزياء عالمية.
** من المهرجانات المتعارف عليها ذات الطابع اإلسالمي ،كالمهرجان الذي استضافته مؤخرا مدينة تلمسان كعاصمة الثقافة
اإلسالمية ....2102
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زت يببب ح مبببح لتعح بببت ا جيبببح التببب فت بببحح

و حلمهاجمببب التح ز يببب التببب ف ببب

يببب

ببب ا الم مبببه يابببت تببب ا

ت ببب

اببب ت الت ابببي ا -الها ببب  -ح التببب ف ت بببح بببا جتمبببط

لألخببب حالتببب ن ف ضبببط إلبببى المببب ت المت

ببب ح الابببح

ببب

ال بببحا

جتمبببط ح مبببح زتببب

تهيبببح ببب فببب اخي الم بببح ي حف حز مبببح ح مبببح لتهجمبببح فتصبببح حلتج زببب ح حل ا ببب ح بببح ي
خ
ببب

ح بببا جمببب ح

حا بببط ت بببهش بببا المببب ا ت ال مميببب حالمببب ا س الصبببه ي حانفجح بببح

الة يبببب ح الجمحاببببح الت ز يبببب الم ت بببب الم ف ابببب مبببب ل المشببببح ا ح المبببب ا ت ح الابببب
بببي المابببي ي بببب ف هامبببح المببب

ببب

وحلمببب ا ز بببب
بببب

الت ببببهش ح انخببببت ا بببب ا قببببةح ال ز يبببب داخببببي ا

ن خببب عبببيا انات بببح حجببببهد
حالعببببحل ا

2

بببب

حالج ا بببب

ا بببى حجببب ال صبببهاو فهجببب مبببح ايبببحا اجتمحايببب ح بببه فاحلبببت بببحلعهد إلبببى ا صبببه
وحالببى فةببهزا جتمببط ح ببي زمببه ا ببى بب ا خبب
بب

وحزت بب ببا البب زا الابب البب ه زبب ا

بب ل ا ا حيبب حالايببح اآلخبب البب ه ز ببحح ف ييبب البب زا

وبببب ن زت ببببه إلببببى إز زهلهجيبببب
المتعحل إلى

يح ببببي ف مبببب
يات

ي الص ااح اليه ي

ببب ا ح وح بببت ا جيبببح الابببح م التببب

ببما ابب ي ببا ا ببت

حيح يتبببب المتعحليبببب حز لبببب
م

وهن

ببببا ف ز بببب

3

ضبببت ببب العمبببهد و فعبببي

قبببةح

بببا التببب زا

ف اببب بببحلم ا الشببب هه ح المببب ا الم يببب ل ببب زا المتم ببب ببب المببب ت المبببحلة حال اببب
الصبببببه ي الا يببببب حاناتمبببببحد ا قبببببع ه و ح ببببب ال تببببب
ا

بببب

الايح بببب البببب ه وببببحن الشببببةي الاببببح

قببب حا الجيبببي الج زببب ل محلةيببب حل

الاببببب عي يح

بببب ال ببببح البببب ز

يببب وم جعيببب

لبببب لب الجيببببي و إ ببببت ا

يببب و ببب ا الت بببه العمببب ه زببب

يم ببب ال ابببحا ان ببب هه اليبببه ا بببى جيبببح المابببتم ي5و مبببا التم يببب ال
إلبببى إابببحد ا

ببب

إلبببى مح ببب ا صببب

وييببب زمبببه

حال مح ي بببببح ظمببببب

مببب

ا بببى

ببب الببب ه زمببب ا

ببب وبببي قبببةح الع بببحد التببب

 2راجعي مصطفى(، )2102التدين وجودة الحكامة في الجزائر دراسة مسحية اجتماعية ،ط،10عمان،دار الحامد ،ص01
 3بلخير بومحرات(، )2100الدين بين التبرير السياسي والرباط االجتماعي – حالة الجزائر،-مجلة المواقف للبحوث و الدراسات في
المجتمع،العدد رقم .11
 4عبد الحفيظ غرس هللا ( ،)2102أشكال التدين لدى الطلبة ،و المجموعة الدينية االخوانية في األحياء الجامعية،مركز البحث في
االنتربولوجيا االجتماعية والثقافية ،كراسات المركز  ،ص.01
 5محمد مرزوق ،التدين و البحث عن الهوية في الوسط الطالبي  ،مركز البحث في االنتربولوجيا االجتماعية والثقافية ،كراسات
المركز،ص 11
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امبببب و بببب زته ببببح اببببا إدا بببب ا ببببحد ا حليببببح ح الامببببهس الصببببه ي وحجميببببط
ت مببببب

بببببح الم ف اببببب حلمحلةيببببب ومببببب ت مبببببيما فح ز يبببببح ببببب الج ا ولي تمببببب

يحليح
بببحلت ه الببب ه فع ببب ج ا ببب ان بببتم
ال مبببي الببب ز و ا عةبببس ه بببهل بببا خببب
ا مببببح قببببةح

حفهلبببب

ببب
الممح

عببب امبببهد ح زببب و ا بببى ابببته

بببح ال ز يببب اآل يببب اليبببه التببب حلببب

تعبببب د ل تبببب زا حامه وخصهصببببح ح بببب

حفبببب الشببببح

ال ببب ال حا ببب ح ا و ببب شبببحاحوإذ ببب خضببب ي وببب المببب حالجببب
بببيا الاببب ا ح الجمعيبببح ذا الابببح ط الببب ز و ببب
بببببببب الج ا بببببببب ح بببببببب

بببحي

التببب

ححلببب صببب حا

حات ح ببببح

ام بببت ان بببتم

عبببحل الايح ببب ال ز يببب

مزبببببببب د ببببببببته ز ح ها ميبببببببب قببببببببعح ح ا يبببببببب إ بببببببب ي

المهز وح دزم اايبببب قببببع ي

بببب

يعبببب ح الايح بببب اله ببببع البببب ه ز ةبببب ا بببب الشببببعت

حلا ا
بببإذا وبببحن المضبببمهن الببب ز

ببب الج ا ببب ز ببب

قبببةح

الممبببب مةببببحن الميببببح م ببببححن ف بببب إلببببى التمبببب ا ببببا

تعببب د ح ت هاببب و بببحن بببا
ت ببببح التع يبببب ا ال ز يبببب لبببب

الشببب حا حا تمبببح بببحلت ي ا التببب زع مبببح المجتمبببط الج ا ببب ه ح حل صبببها ببب الم ز ببب
و باعتباااااار أن التطاااااور األبااااارز هاااااو انتشاااااار التااااادين اإلصاااااالحي السااااالفي فاااااي الوساااااط
الحضاااري وسااايطرته علاااى الحقااال الاااديني األمااار الاااذي سااايكون لاااه انعكاساااات هاماااة علاااى
مسااتقبل الجزائاار االقتصااادي و الثقااافي  7و حلم ز ب
ال ب ز و م ب

ح ب

إ اببح

ا اببحن .فت مببي الم ز ب الممب

ببح ح ب

ح تمببى ال

ا ببت ا حا ببتعمح

تهي ب ز ب

ام ب

يمببح ا اببحن

ص ب ط اجتمببحا و ح ق ب لت يي ب
ببح ببه

يح ب

بببب ا الم ا بببب و ف ببببحح ا د يببببح الابببب ي الج ا زبببب ال حليبببب بببب

حا تصببحده و ح ببا
د ببببح ن فمبببب

اببببمح

ل مبببح ل الج ا ببب ه وح بببتم ا ل ببب جمعيببب الع مبببح ا صببب ي ح ف بببحح ن ف فةببب ا بببى

 حاادث هااذا مااؤخرا فااي فتاارة مااا بعااد الثااورة التونسااية فااي أحااداث مااا يساامى بااالربيع العربااي ،إذ قااا ماان يساامون أنفسااهم ب نصااار
الشريعة" السلفيين بتحطيم عديد األضرحة في مدن مختلفة من تونس..
 6عبد الهادي بووشمة،التدين عند الشباب ،دراسة حالة المجموعات السلفية  ،مركز البحث في االنتربولوجيا االجتماعية والثقافية،
كراسات المركز،ص ص 73
 7راجعي مصطفى  ،التدين وجودة الحكامة في الجزائر دراسة مسحية اجتماعية ،ص 12
 8عبد الحميد دليمي ،2100المدينة الجزائرية بين استحالة الهروب وصعوبة الصراع ،مجلة العلو اإلنسانية – جامعة محمد خيضر
بسكرة ،العدد الثاني عشر.
12

إشكالية الدراسة و اإلجراءات المنهجية

الفصل األول
التهجببب الم بببح ا داخبببي جمعيببب الع مبببح

9

حف مببب ا د يبببح الاببب ي

ببب الج ا ببب

شبببه

شبببببببببه ا ا بببببببببح حلبببببببببب ح ج ببببببببب ا صببببببببب ل ال ح زببببببببب التببببببببب ا ا مبببببببببت ببببببببب
حغي ح

1002

ت صبببيي ال ةببب الاببب

ببب ال ميمببب فع يببب ح

الت بببهن الاه بببيهلهجي

صببب لابببي ح

التببببب فع مبببببح الابببببحي الاه بببببيهدز ي ح ان تصبببببحدز ح الايح بببببي ح ال ة زببببب حا ا يببببب
لج ا بببب ان ببببتم

و زضببببحا إلببببى ذلببببب فمممبببب المن اببببح التم ي زبببب الابببب

ال حازببببح اببببا دح ببببح ال زببببحده بببب ان ببببتماحا ح التمه ببببط و غبببب
ووي

ا خي

ا م

حل مبببي الببب ز

ف ز ال مه المت ح
ببب فمح ببب

عبببل الجمحابببح ح ال
خببب
مب

ل مج الا

بببط الم ز ببب و اببب ا ح ن ا زعببب ا ببب الج ا ببب ظمبببه

وبببح ال ز يببب و بببا ي مبببح الاببب ي التببب فعببب ا مبببها

لبيس با

ال صببهاو إ مببح

به امح ب ه ز ةب

د ببح مم ب مح

ال ب

ببا خ ب

زت ح ببح ا ب اد الشب حا ا ا ببح ببا حا عمب الم ببي
يشببببح دح ببببح فه

certeau

ح ه ببببهش التبببب خ
ال ا ببب ح ا مبببح
ببب خببب
اليبببه
ببببا خبببب

de

زبببا ف ببب

عبببل ال بببحي يا  12ح ببب

ا بى ال ب ح ال حابي ح ز ب
ب

التص ب ه ا حالممح

مب ب الم ز ب و ب ل ا خيب

د بببح
ب

ببح الت ب
ياببت

حصببببيح ج زبببب فإ مببببح بببب اله ببببت ابببب لبببب

ليبببح الممحح ببب ح الببب ل الت ببب زط فبببح

ح التم بببي بببحلتةيح حان ببب حل ح الت حزبببي حالع لببب
حذلبببب

هظبببح بببا

 "Michelالتبببب فشببببت ي ه ببببط الت ببببهن ح ان ت وببببح

وحلة مببببح ذا ف ت بببب
13

جهامببببح بببب الابببب ها

حلج ا

ف ازببب ف حامبببح الببب زا زت بببهن فببب ز ح اح يبببح ومبببح حصببب
ب ل ال بح

الصببببه ي ح

ح التة يببب لببب

وإ بببت افيجي حفةتيبببب ببب

مببب ز ت بببهن ببب فصبببه افم حا زمببب ايشبببم الم ت ببب دز يبببح وحذلبببب

فصببببه افم ح مح

ببببحفم التبببب ف بببب

المايعبببب

مببببحا التبببب زا بببب المجتمببببط

ال ض ه الج ا ه
ح اخ

ا الا ل يححل ح ف ةيب

ا المه هش حذلب ا ل التاحم ال يا :

 9ابي عبد هللا محمد حاج عيسى الجزائري،2111،أصول الدعوة السلفية عند العالمة ابن باديس،دار االما مالك ط .0ص 22
 10راجعي مصطفى  ،التدين وجودة الحكامة في الجزائر دراسة مسحية اجتماعية ،ص 011
 11عبد الهادي بووشمة،نفس المرجع ،ص 71
 12جديااد فاطمااة الزهااراء( ، )2102/2100الظاااهرة الساالفية عنااد النساااء فااي تلمسااان ،دراسااة انتربولوجي اة  ،شااهادة الماجسااتير فااي
االنتربولوجيا االجتماعية و الثقافية  ،جامعة تلمسان.ص .00
رت االختالف ،الجزائر.ص081
 13ميشال دو سارتو، 2100ابتكار الحياة اليومية فنون األداء العملي ،ترجمة محمد شوقي الزين،،منشو ا
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 مااااا هااااو واقااااع المتاااادين (الساااالفية العلميااااة نموذجااااا) ممارسااااا ومخاطبااااا ،فااااي أوساااااط
الشاااباب الحضاااري ،فاااي قااال نظاااا لقاااافي واجتمااااعي لمجتماااع مديناااة جاااذورها ممتااادة فاااي
األصالة وجذوعها تتنفس الحدالة في الجزائر ؟
 و ماااا المعناااى -الداللاااة السسااايولوجية -مااان تااادين الشاااباب السااالفي كشاااكل مااان أشاااكال
التدين في مجتمع المدينة الجزائري ؟
ا ا ح ا التاحم ال يا فت حد إلي ح
ببي الت ب زا حل ا ب ل ش ب حا الا ب

-

ف تم لم ى ال ا

اي

ببه ج ب د ببهد  modeو

ببه فةيببح

ببببا التمحليبببب و ح ببببي ببببه ل اببببعحد ال دزبببب و حان اببببجح انجتمببببحا ؟
ببب

ابببتايط المبببه ببب ن التببب زا الشببب ح
الصه (وح ح

الشع

ببب ا تمبببح ل الاببب

اآلليح ح الميةح ي ح الت

ا -إلببببى ه يبببب زببببتمةا الشببببحا الابببب

بببب

sociale

ببببحذا ؟ وإلببببى ه
بببي الببب زا التم يببب ه

ذلب ؟ و

ذافبببب بببب الم ز بببب  -المم هليبببب انجتمحايبببب -
بببحليت ح اآلليبببح ال افيببب التببب فابببحا ل ببب

المم هلي انجتمحاي المت حدل يا ا ح ح ال ا ح اآلخ
 -إلببببى ه بببب

ببه ج ب

خحصببببيت ح بببب هو بببب ال ي بببب ال ضبببب ز

الم ز بببب ؟و ح ويببببح زتم ببببي المتبببب زا الابببب
 admissibilitéو مع بببى بببح ببب ا

يبببي

ح مت

ف

زاببببتجيت ح ز اببببج التبببب زا الشبببب ح

ببب

؟
ببببط ال يببببح ال ضبببب ز و بببب ظببببي

الت بببهن الميميببب مبببح يمبببح انجتمحايببب وال ز يببب و ال مح يببب و ح ان تصبببحدز ؟ و و بببي زعببب
التبببب زا الابببب

لبببب

ببببح ؟ ببببي بببب المةح بببب حال ببببهذ والتميبببب

الشبببب حا ال ضبببب ه قبببب

ح ان ادزببببب ا بببببى المابببببته الاببببب هو حانجتمبببببحا و ال جهلببببب و اوتابببببحا الش صبببببي
انجتمحاي و المهز ا
-

ويبببببح ببببب الممح ببببب الاه بببببيهال ز ي ال ضببببب ز ببببب فمبببببحاط الببببب ا ح ال ضبببببح

ال ضببب ه-
وبببب

ي ال اهز حال ص

اليه ي ل ت زا ا صيي ؟
مح

le temps et l’espace urbaine

المبببب و الماحلعبببب بببب المةت بببب و المتببببحج

الت بببح المممى ال و بببط الببب ا الببب ز
ال ز ي و

ا الم ان ل

ببب ال زح ببب و تح ع
وال بببب ز

مح ببب

زح بببي ببب

ببببط ا صبببب ح و الج ببببهس ببببح

الممببب س الصببب و الببب حس حال ابببت حالمبببهااا

الش حا المت زا حخحص ل

12
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ويبببح زمبببه المتببب زا بببا خببب

مبببهذل -الاببب

انجتمحايببب ح ان ابببجح يمبببحوح ال

 -حل صبببها وةليببب لم بببه ال ببب حا

بببح بببحلها ط ح هاجمببب ا يابببحس بببحلتممي

ح ا صبببح

وح دا تحي ل ش حا ل ت ت ا ى شحو م ؟
لانيا -الفرضية :
 امه بببح ته بببط بببا التببب زا الاببب

الشببب حا ال ضببب ه وزمبببح س ببب إابببح

 -الع مببب  -لببب

بببهش بببا العم يببب المت تببب عبببل الشببب و ح ان تبببحل ح التةيبببح ببب اليبببه
ببب ال يبببح ال ضببب ز و تيجببب
ببب الببب

بببط اآلخ زببب

اببب الت بببهن الج زببب التببب قبببم ح المجتمبببط الج ا ببب ه

امبببهد ا خيببب و بببا ا صببب يح الايح بببي و ح الاه بببيه -ا تصبببحدز ببب ا بببا

إاببببببحد الابببببب ححصببببببهن إلببببببى الت ميبببببب الشببببببح
حال صهصي الت ز هز ال احا اليه
حا ا بببح بببا ببب ل ال

ح ا ن ز بببببب الممح

حف م ل الممح

بببببب ا صببببببهلي



ضح ا الم ز

بببي الم ه زببب وفمبببت صبببيحغ

بببا ال ببب ح

جمهاببب

ال ايببب

زتضبببببما وبببببي مبببببح ف الع ببببب الت ي زببببب حالمت حدلببببب الاببببب هوي ح ال اح يببببب ببببب اله ببببب
ال ضببب ه ح التببب زا الاببب
سااااارتو

14

بببببا ا بببببت افيجيح حالتةتيةببببح

التةيح ط ح ه
 زعبببب

و ح اآلليبببح التببب فصببب ح مبببح ا تةبببح زبببه

ح ح ه
لبببب

التبببب زا الابببب

ببببب اليبببببه

و ل بببب

ت ح فم ي ه فصه

يابببت ميشاااال دو

المهاجمببببب ح فج بببببت ح

الجح ت العم ه يا م

الشبببب حا ح حل صببببها ذحه الماببببته التع يمبببب العببببحل -

التببب زا العم ببب  -بببهش بببا الم ح ببب ح ان ببب حل ببب اله ببب ال ضببب ه بببا خببب
حالممح

الاببب ه

بببب وحذلببببب حلتهاجبببب بببب ا ببببحوا التبببب زمصبببب ح غحل يبببب ال ببببحس و ببببحوا مح

بببب

ال زح ببببب ال دزببببب – انات بببببح حلجاببببب  -ح المممبببببى -و ضبببببح ن ت بببببحا ال ببببب ا ف بببببحد
اببب اا ال ببب ز

ببب

التجح ز ح انجتمحاي

ها بببيط قبببتى ز بببت ا يمبببح ال ابببحا الببب ز
ح

ببب جها بببت المعبببح

ح إلى م ان تةح ح شح زط ان تصحد ال

م

تخلصا من بعض المعتقدات أو أنواع السلوك التي استحدث
 اتجاه فكري اعتقادي يدعو إلى العودة إلى األصول أو األسس لدين أو مذهب معين
ً
في ذلك الدين أو المذهب.و ال يكاد يخلو دين من األديان الرئيسية أو مذاهبها أو التيارات الفكرية وغير الفكرية من نوع من أنواع األصولية .وفي
التاريخ اإلسالمي القديم والحديث ظهرت جماعات كثيرة تدعو إلى العودة إلى األصول أو المبادئ اإلسالمية ،على ما بين تلك الجماعات أحيا ًنا من

اختالف في فهم تلك األصول والمبادئ وتفسيرها.
14

ميشال دو سارتو، 2100ابتكار الحياة اليومية فنون األداء العملي ،نفس المرجع.
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م هليببب ل متببب زا الاببب

ببب ال ضبببح ا العح ببب و بببحل
إذ زعابببب لاخبببب ال
ال ابببحا اليبببه
لببب

– الم م زببب ح ال اح يببب  -حفتج بببى بببا خببب

ا

حل اببب ل زببب ن زشبببةي ابببح

ببب

ببببحل انلت ا يبببب الم دحجبببب افجببببحل البببب ز
الابببح ط الببب ز

الببب ه ز تبببهه فبببح

وحفبببح

غحل يببب الشببب حا ال ضببب ه ال بببححه ل بببحظ حا بببح ا

إلببببى اببببم

ببب ال يبببح اليه يببب و

ح ال يههو ح

خببب

ببببح إلببببى

الابببح ط اليبببه

ببب خ بببي

ح ببب زج الم مبببه الة ببب حيتبببى الا ببب و بببحل غ بببا ن الصبببه
صببببها ال تبببب

التهاجببب

العصببببي التبببب حصببببم يمببببح ا

المتببب اح

بببيا المتمببب حالمتببب خ
لببب ف ببب ي ببب

ببب

بببب ييا الايح ببببييا بببب

التاعي يح
 زشبببةي التببب زا اح ببب حالاببب
بااااالتكيف

Adaptation

خحصببب ببب اله بببط ال بببحل

– ليبببب التم ببببي ح التصببببحلح ببببط اآلخبببب

زع ببب ابببا الابببعحد ال دزببب

بببا جمببب –الممح

ا ببببح ح بببب الع لبببب التامي زبببب
والجمعبببهه

اجتمحايببببح و

ببب ال ز يببب حال

التبببب زا الجمحاببببحف

الببببب ل ح ال يبببببحد ف مبببببى ح مببببب ببببب

جمهاببب صبببه حفضبببمي ح

ها بببببيط

بببح ابببا الببب س -ببب جح بببت

ببببا جمبببب خبببب
يببببب

ببببس اله ببببت
وإن بببب ابببب

صبببببها ان تمبببببح الايح ببببب

ح بببت ح التابببهش ح العمبببي ال ي ه حز جبببط ذلبببب إلبببى الم ببب المح بببي ببب ذلبببب

ال ص حإف حا


بببح امبببهل بببح ب لببب

جتمبببط الم ز ببب
الصببببببه  -و بببببب

بببا خببب

ببب ال مزببب المابببتم ي ل تهجببب الاببب

الشببب حا الاببب

ي بببتم ل اببب هويح ال ز يببب لببب

الببب زا الشبببع

حا عببببببل المت ح ضببببببح والعم ز حالامه ببببببي
حف ببب زعم الببب س الببب ه زاببب

الصببب وإا ح ال يببب و حالتمصبببي

ا زببب ه ببب الببب اح وح البببهن الشبببع ي م ح ببب ال بببج ح العمببب
ميحس ية ح ه يهلهج لتاه ا ا ى اته ال مي ال ز

ببب

 -ببب ا تمح ببب

ف يببببببت المبببببب ل بببببب
خا ببب الجمعببب و ح

بببط

ووبببي ببب ل الج يبببح فعت ببب
الج ا

لالثا -الت سيس المفاهيمي :
بببا الضببب ح

مةبببحن ح بببط داخبببي ببب ل ال ا ببب فع زبببح ل مصبببا ح التببب ف هزمبببح

حذلببببب ببببا جببببي اله ببببها ا ببببى عح يمببببح
ال اببببب ي

مبببببح ن حلبببببهل زببببب

بببب و إذ ا تضببببت الضبببب ح

المع يبببب حخحصبببب

اببببب ل ح مح ببببب ه إقبببببةحلي و ن تعح بببببي بببببط الم بببببح ي

حات ح ببببببح دحا ا ابببببببتمهلهجي ف

بببببببى حلمةح ببببببب المممبببببب داخبببببببي ال مبببببببه المع يببببببب
12
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جبببح ال ا بببح ا ابببح ي ح ا د يببب و بببحلم مه م ح ببب الم ببب

حل صبببها ببب

ا

ح ببب

ل محد الع مي ح المع ي ح ال ي و ي ح ال ح ي لم ل المحد زضح
ببب ا قببب ز و مبببه زم بببب

إن ببب ل ال صهصبببي التببب فميببب الم مبببه فجع بببح تعح بببي عببب

يمهلببب ة زببب ح مح يببب فجعبببي ببب إ تحجبببح فح ز يبببح ن زتعبببحلى ا بببى ال بببحن حالمةبببحن بببي بببه
ببببا الع ببببح ال ة زبببب حزت بببب

زمببببه داخببببي قبببب ة
لت صبببيي المع ببب ال
ل
أ-

س ح لإلياحس
الدين :

زببب ح الع ميببب

ببب ا الةبببهن ونن الم مبببه ببب

جبببحل ا ابببحن ببب

15

La Religion

البببب زا صببببا ح ذح دنن
ا صببب ح حا ببب
التع ز بببببح

تعبببب د حغ يبببب فجعببببي ال حيبببب يببببح ا ه التعببببح زح بببب

ا ببب الت ابببي و ح ببب ا الت بببهش زصبببي إلبببى د جببب

يببببب زمةبببببا ف زببببب

انصببببببا ي وح الاه ببببببيهلهج
ا حلى

ا يمببببح ح الم مببببه

ببببه ا ببببى د جبببب

مبببببه الببببب زا بببببا خببببب
البببببب

اببببب

بببا ال بببى ا بببى ابببته
ابببببتهزح  :ال بببببهه و

ح حات ببببببح ن مح ت ببببببح ه ببببببيهلهجي حل جبببببب

مح ا ى عل التعح زح ال هز ح انصا يي

 2الدين لغة :
بببا ال حييببب ال هزببب وزتضبببما ل بببا الببب زا
ح ببببي :زبببب

عبببح

ببب

تعببب د زمةبببا فمابببيممح إلبببى

األول ا ببببى ع ببببى « ببببب وح ببببحس وح مبببب وحيح ببببت ال » واذ جبببب بببب

المببب ان الةببب ز و ببب

بببه

زه بببح ببب

 ﴿:مالاااك ياااو الااادين

16

ه زبببه الم ح ببب

حزببب

المعنااااى الثاااااني ا ببببى المع ببببى ال ضببببهش ح الاحابببب  ﴿ :إننااااا لماااادينون 17و ه « خح ببببعهن
وح م ةهن» ح المعنى الثالث ي
حف ويبب ا لمبب ل المعببح

ا ى الا زم ح الم مج ال ه زت ط ا احن

ال هزبب و ببحن و مبب

البب زا ا بب العبب ا فتضببما ا بب ببيا ابب يا

زع ببب ايببب مح ا خببب حز ضبببط لببب و إذا حصبببح مبببح الاببب ا ا ح ووح بببت خضبببهاح حا ميبببحدا
وحإذا قببي مببح إلببى ا يعبب الع بب ببيا الابب يا وح ببت بب الا زمبب الم مبب لت ببب الع بب
و ح الشةي ال ه زم مح

 15مفتاح محمد( ،)2111و مجموعة من الباحثين ،المفاهيم تكونها وصيرورتها ،منشورات كلية اآلداب و العلو اإلنسانية.
،ط،0الرباط ،المغرب  ،ص .02
 16القران الكريم ،سورة يوسف  ،اآلية 31
 17المصدر نفسه ،سورة الفاتحة ،اآلية 12
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إشكالية الدراسة و اإلجراءات المنهجية

الفصل األول
1

religion
religio

2
Dictionnaire Le

Littré
religio religare

Prov. religio, religion ; espagn. religion ; ital. religione ; du lat. religionem, dont
l'étymologie est douteuse entre relegere, recueillir, et religare, relier. Pour relegere,
on dit que religare aurait fait religatio (ce qui est inexact, car re-lig-io se conçoit,
exemple opt-io), et on cite la phrase : religentem esse oportet, religiosum nefas

; en ce

sens, religio voudrait dire recueil (c'est probablement le sens primitif de lex), recueil de
formules religieuses, de pratiques. Pour religare, on cite la phrase d'Aulu-Gelle (II, 28)
: falsa religione alligare, alium [deum] pro alio nominando ; ce serait une formule qui
liait les dieux, et l'homme à eux. En latin, religio, au sens d'état monastique, se trouve
dès le Ve siècle.20

:  الدين اصطالحا2
جببببب
لبببب حه

تعببببب د لم مبببببه «الااااادين»و ح بببببا ببببب التع ز بببببح
ببببح

جببببب فع ز بببببح اصبببببا يي

التع زببببح البببب ه ح ببببع التمببببح هه ل بببب زا البببب ه زعت بببب ل بببب «ح ببببط المبببب

إزبببحل إلبببى الصببب ل ببب ال بببح ح ال ببب ل ح ببب المبببح ح ببب ا زشبببمي العمح ببب

العمبببه حختيبببح

Fredéric ROGNON , la religion : textes explique –sujet analysés 1er ,édition sans citer maison et
lieu d’édition ,mars,1996,p 10
19
Dictionnaire actuel de la langue française ,librairie Flammarion ,paris 1985 ,p 978
18

20

« Dictionnaire Le Littré »8002 par TitCouille http://code.google.com/p/dictionnaire-le-littre/( )religion(
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ببب

حا امبببح » وحزا ببب ا بببى ببب وبببي ببب و ح ببب ز بببص ح

هلببب فعبببحلى ﴿ :إن

ومبببح ببب

الااادي نن عنااادن هللا اإلساااال وحزضبببحا إلبببى ج اببب حجبببي لصببب ح ل ا ببب وحالى ال ببب ل مبببه ل
بب و حالبببى ا ببب لتببب ز م بب حا ميبببحد
ز د إلى ال

لببب » حزمةبببا ف يصببب بب ن الببب زا بببه ح بببط المببب
الا ه حالمعح

اناتمحدا وحالى ال ي

ب -التدينla religiosité :

جبببببب بببببب ال بببببب ال اببببببي و مبببببب
الشببببعه ببببحله ش البببب ز

]RELIGIOSITÉ[re-li-ji-ô-zi-té

و-ح ببببه يحلبببب دز يبببب ولمجمهابببب
ال

الم دا الج ز ل نل ا وح حل ا ل قتمح الة م

ببببا ا يح ببببيس ال ز يبببب
ال في ي م

انخببببت ا بببب التع ز ببببح ال

العمببه لمبب ا خبب ح حلعصببح ببا اله بب
التعبببح زح التببب ف ببب

ي فمببببح بببب ا

بب إاببح

بببب

ا ف حام ح فمح م ط ال ز

22

ببببحس مببببح وي ه بببب بببب افمح  ،23حابببب ا ببببح هس
يحلببب وبببهن ال ببب د

بببب

العبببح لببب

ف ابببح ببب زا

ابببببا ال ميمببببب الها عببببب ابببببح ال ببببب
حالتهجمبببح

ببيا

المتببب ز يا ببب

وببببي و بببب

24

بببب زتج ا
ح ح بببط

مببببحا بببب هوي فشببببمي
جمهاببب ح فابببتجيت ا بببى
زةبببب

التبببب زا

Religiosity

ح بببح  Rohrbaughحجياببب

فع زبببح ل تبببب زا ا ببببى ن "صبببب ل ش صببببي فعبببهد إلببببى فهجمببببح ام يبببب
هجمببب

بببب

التعح ه

ا يح بببيسو المها بببح والعهاابببح ال و حو مبببح فببب ف ا بببى ي ببب

Jessor

ببح إلببى

ت يببح ح بب اا ال ا بب حالتها بب

زعبببب ا فرنااااون  vernonالتبببب زا ا ببببى ببببحس بببب

ا بببى ببب

ح

ح البببب زا ا

الجح بببت الاببب هو ح الابببمت  Habitusالببب ز

بببب

اف

Prov. reliositat ; du lat. religiositatem, de religiosus, religieux

يبببب اببببا

ح التبببببب فع بببببب -

ع يبببب

ح المع ببببب وحابببببا ا ببببب ال ببببب د مببببب ل ال ميمببببب

بببم ح لةببب فبببن ا بببى ال يبببح ال يهزببب ل ببب دو حذلبببب مشبببح وت ببب

فا ي الشعح ال ز ي "
بببح التببب زا حلممصبببهد ببب
ييبببح و ببب
21

ابببت صببب ل ا ببب المتعبببح

التمابببب ح انلتببب ا

ةبببح المعتمببب الببب ز

بببه" مببب

ببب هو ح ببب ها

حفعحليمببب فجبببحل ال بببحل ح المجتمبببط

بخوش عبد القادر (".)2118مفهو الدين بين الفكر اإلسالمي و المسيحي "موقع إسال أون الين".
22

« Dictionnaire Le Littré »8002 par TitCouille http://code.google.com/p/dictionnaire-le-littre/

23

Vernon , Glenn (1962) sociology of religion, New York :Mc Graw-Hill Book Company ,inc , ,p 243
The American héritage Dictionary, (1982) second collège Edition, boston Houghton Mifflin
company , p 1044
25
Vernon . Glenn, op cit ,p 24
24
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و إذ زتميببب بببح

اد لتعببب زي الاببب ه ا بببتجح لمضبببمهن العميببب ال ز يببب حز ا ببب ذلبببب ا بببى

ع

ا دزحن ح المعتم ا
ح حلتببببحل

ا تجحا ا احن ا التح ز ل ا ال ا

ح ببببتاحات ح المببببه و بببب ن البببب زا ببببه ال

ال ز ي "

زبببب و حالتبببب زا ببببه التا يبببب و ه

البببب زا ببببه جمهابببب ا ةببببح ح المعتمبببب ا المهجمبببب و حال مببببهذل المعيببببح ه لم جعيبببب
ال مح يببببب

ببببب المن بببببهن ع بببببى الهجبببببهد و حزعاببببب ف ابببببي ا ابببببا ج ح

الببببب ه زابببببتم

ا ابببحن ح الا يعببب ح ه مببب ا المع بببى ح بببت ن زت يببب و مع بببى ن ا
لبب زابب ا يبب ه ف ييبب
ز خي

ببب

حلبب الببهي إلببى اليببه و ببب ليي ي ببا ج لبب وح بب ا المابببته

جح اقت ح المت صصيا

بببح التااادين مبببه إ ببب ا
ال صببببها المم بببب

ببب

بببا ببب ا الجح بببت

ال ا ح الش اي

ببب ل المبببي ح المعبببحزي

بببا ابببتها ح المجببب د المهجبببهد بببيا د تببب

المبببب ن الةبببب ز ح الابببب ال هزبببب حل ابببب إلببببى المابببب ميا ح ححل

انلتببب ا مبببح ح الابببي ا بببى مجمبببح وحا ببب انجتمبببحش ببب د ا بببت ل ببب زا اببب ا تببب بببحلها ط
ن ز بببب إليبببب ا ا ببببح ببببا ال احزبببب ال مميبببب و ببببي ز

بببب

وح دحا ل التببب ز ع مبببحوح الهظبببح ح التببب زندزمبببحو حد ا ببب
وح

بببح إلبببى صببب ببب

ببببا احزبببب

يحفبببب ح ن اببببحف

عح يببب حل اببب إلبببى المبببن يا ببب
ح فةببب زس الها بببط ومبببح بببه

ابببح مت ببب الت يببب انجتمبببحا

حف ز ل
التدين الشبابي
زبببب

la religiosité des jeunes :

ا بببب ال ايببببح ال اببببيا التبببب زا الشبببب ح

حإ مببح بب ظبب حا ح جببها البب ا ف يبب
حالمع يببب حو ببب

حال بب حا المجتمعيبب خحصبب

الاببب حالت يبببح حانيتةبببح

ببب ا بببح وبببحن ز ببب

بببحآلخ زاو حلببب

ببب الابببح و بببا يحدزببب اآل ا ببب

اآلن بببه ن وبببي قببب ص زابببتايط ن زابببتع
بببح مت التع دزببب ببب

ال بببب ز و خ حجببببح اببببا التبببب زا الاببببح

صبببحد الت مببب

ا

ببط ال ببه

التم يبب

مح ببب ج زببب ح مببب ج زببب

ه ضبببي فاببب لو مبببح ز صبببي

ت ببب ح تعببب د ببب

ه ضبببي لببب ا

ببب واببب ال مايببب التببب وح بببت ف ةببب الع ببب بببيا

 26وسا فؤاد (،)2118التدين الجديد ،الدار العربية للعلو ناشرون،الطبعة األولى  ،ص .30/31
 27محمد مصباح (، )2111الدعاة الجدد و الشباب ،دراسة ميدانية لدى الشباب الجامعي في المغرب ،إضافات ،العدد
.18خريف ،ص022
 28محمد مصباح ( ،)2111نفس المرجع ،ص 022
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ال بببه ال ز يببب ح ببب اد المجتمبببط حزضبببيح إلببببى ن ف يببب مببب الت ةيببب و ححجبببهد ال مضبببب
الع مي حالمع ي
ح ظبببح

ح

خ

التببب زا الشببب ح

ف زا عت

ح الج ز

ز م العص ح ت ي اف

ببب الةحفبببت

ال ببب ز و ببب ل خضبببعت بببا حجمببب

مببب الم ببب

لم مببببه التبببب زا حا زمبببب التا يبببب التبببب ف ضببببط لت يبببب العببببحدا حالتمحليبببب ح لت يبببب
ح ةبببح العصببب و ذاوببب ا ببب ببب
ببببهش ببببا ال
الببب ه حفببب

تببب

بببا ال تببب ا وبببحن بببح ا ا بببحش ابببح ابببا التببب زا ببب

بببب حالشبببب حابببب ان بببب حل بببب المجتمببببط ح انخببببت ا ببببط ببببا ز ببببحل ه م
ف بببت ا بببهان " التببب زا الشببب ح

د ا ببب اببب

ا ز زهلهجيبب " ن التببب زا الشبب ح
ال ي العح حا

ف

بببه مبب

بببت بببا ضببب المن ابببح

ت بببح اببا التببب زا الشببع

بببا ييبب ا تشبببح ل

ا ض المن اح انجتمحاي

د -التديــن بالسلفيـة :
ببب

la religiosité salafiste

ببب لبببح ببب فم ز بببح وحف بببحل اله بببح يهن ح بببح ها ت ي ببب ببب

ببب ت دز ببب ظمببب

المببب ن التح بببط اشببب لم ح ببب ا

ااه زببب الع مح يببب ببب ا بببا ا ج تببب ا لبببه ا س الع ببب

حزبببب اه إلببببى العببببهد إلببببى صببببه التمحليببببب ا
ح صبببب ح و حوبببب ا ا زمبببب العببببي

بببب ي التبببب وببببحن زعمببببي مببببح ال

بببب الم ز بببب الم ببببه

ف ييبببب حلةببببهن ال زح بببب ا
الم ا س ح ا ت

بببب ي ن فم ببببب بببب ا دز يبببب ا يببببح مبببب فاببببه

ببب ات إلببببى إاببببحد فميببببي المببب ن حجع بببب
هذواببببي وحوببببحن

وتح حفبببب بببب
ال مبببببه
حا

ببب

زببببح ح

الع زبببب ببببا

ص مح

ببببح الابببب ي العصبببب ز ح الج زبببب التبببب ظمبببب

ج ببببب

بببببه

و ح ببببعى الابببب ح الصببببحلح إلببببى

ا ببببت جحش ف ببببب التمحليبببب التبببب زعت ح مببببح ا و بببب صببببحل حلبببب زابببب ا يمببببح ه ف

ا

ببببح ي

مبببب

قببببي

صبببب

بببب

صبببب

بببب

محزبببب المبببب ن 22

ل تشبببب زط بببح فعصببببت بببب ا س ا

ببببح الم بببب حال حقبببب ل مبببب ت الابببب

المنااااار  30ح صببببا ح الاببببب ي

بببب

ببببا خبببب

ببببا المصببببا ح التببببب ز ببببي

مبببببح

ح حلت زببببب ببببب اببببب د بببببا الببببب حا ال ة زببببب ح الايح بببببي ببببب الها بببببط الع ببببب
المعحصببب ييببب زببب

ح الجح بب و ببي حال جعبب

الببب عل ببب

الاببب ي

ح الاببب ييا  :التيبببح الم بببح ا

بب ييحف ببح ال ة زبب ح بب الجها ببت ال ةبب ه البب ز

مببح ا ببى حجبب

 29هاني عواد  ،)2100(،التدين الشبابي منفلت من قبضة المؤسسات التقليدية،المركز العربي لألبحاث و الدراسات
اإلستراتيجية ،معهد الدوحة .
 30عاشور شرفي(، )2118معلمة الجزائر  ،دار القصبة للنشر و التوزيع،الجزائر،ص872:
21
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بببب يببببيا زبببب

31

ا و ببب ف ببب ا بببا ةببب ال
حلببببب ا

الببببب ز

فعت بببب

ا ببب ح ال ببب ش ح بببا ا و ببب ف ببب ا ح ا بببت ح

و ي مبببببح زعت

ابب ف بببحح فج زببب إ ببب
دحن ان تعح

البببب عل اآلخبببب ن الابببب ي

ببببا ببببيا التيببببح ا
جبببح ال ةببب

ببب

بببببح الاه بببببيهلهج الج ا ببببب ه اليااااااس باااااوكراع

مبببببح

المجتمبببط بببا ف ببت وحز صبببت ام مبببح ا بببى إصببب ل اآلداا بببا
ال حل

حل ح الايح

 2التعريف اإلجرائي :
بببب ا ببببح

ببببا الشبببب حا البببب زا زشببببت وهن بببب صبببب ح

اببببا جمهابببب

خحصبببب يببببه المهزبببب ال ز يبببب ل شببببحا الم تبببب

بببب ا حل ببببحس ا

حلممببب س ح بببا حييببب ا ت هلهجيبببح ال بببهن ح ال ببب

ا

بببب

ال يهزبببب حالبببب ه ز بببب
حفمح

بببب ال -ببببا الابببب هويح

بببب البببب ز

ال يح اليه ي  -حز م هن س ا ةح الت فتم ي

ح حلتبببحل

بببح

ال ا بببب لبببب

بببح ز بببتج الصببب اش ببب
الابببب ييا التبببب

وم ح بببب الشبببب

ببب
لمببببح صبببب
ح المعحصببب

التببب

ل ببببحظ ف التبببب

ببببت ا يمببببح البببب اه الابببب ي

ببببحلم ه ح ان ببببتعح

ببببحلجا ح البببب ح لمبببب ح بببب

ح

التم ي ال

بببط بببح زمببب

وا

ببب اا

حغي ح

المبببب ف

ح حليببببح حال حازببببح ح المهزبببب الع يبببب ا
ببب

ةببب فج زببب ه زتمبببحد

ببب و حا يببب بببحلم يا ن ال ابببحا الببب ز
لببب

ه بببيهلهجيح ال اببب " مح بببي

المجحليببب التببب فميببب الم ز ببب الج ا زببب ب بببح يا مبببح ا صبببحل التببب

ببببحلمه ح البببب ز
ببب

انلت ا بببب حيضببببه ل

ف اببب حلمعبببحض حال ضبببح ال ضببب ه ف وت ببب ل المببب

ال ع ان تصحدهو حا تشح
ببب ل الصبببه

ا بببى ا لبببهان ا خببب

حدل العمي الا ي

بببح زابببم لببب ز ح ببب ف

جبببب ح بببب

وح اناتمببببحد ح الت بببب

جح بببت خببب جببب ل بببحظ

ال

بببب

الجابببب ح ا تبببب

بببهدو ال بببحدهوا يل وم حوبببح

حا تببب ا حلاببب ح ببب دنلببب ال بببهن الم يبببحل ال ببب ه ح ببب الت بببح
مح

عي بببب فت وبببب

الببب زا ال

بببل ا خببب

ال بببحل اخت تببب

صببب ت زببب ف

بببب ي و
بببحل م

شبببا داهزببب ن فت بببى

بببم و بببح زببب ش الشببب حا المتببب زا ببب ال حلبببت إ بببح زةبببهن ف ز ببب

دزح ح اح يح وح ا فت خي ي ظ حا الت ش ال ز ي الم يا

31
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محمد عمارة( ،)0181الطريق إلى اليقظة اإلسالمية ،دار الشروق،بيروت ،،ص 20
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للنشر و االتصال،،ص 082/080
22

إشكالية الدراسة و اإلجراءات المنهجية

الفصل األول
بببح إلبببى الم ز ببب  -ز ببب
فمببببح

بببي ه ا ببب – التببب فشبببتم حن ف بببحا حلتببب زا الهلبببهه

بببب هزح "الوعاااادة" بببب الضبببب زح وحداببببه ال ببببحس إلببببى المشببببح و بببب

وإ بببببح إلبببببى فهاجببببب ا زببببب ال حازبببببح ح ا
المشبببمه زا ببب هزح إ ح ببب
الببب ز
ل

المت صبببي ببب

الهاببب

زبببا

بببب ا الامببببس

ببببب ي وابببببي ه ا يبببببح ح بببببي ه ل ضببببب

حدابببه قبببيهل ح مببب الم امببب حالعح ببب ببب

ابببي ح يبببح الجمعببب لابببةحن الم ام

ببب ا الامبببس

ببب ا بببح زجعبببي الم امببب ب ببب

ا ح ا وحدزمي التح ز ي حال ز ي حانف هغ ا ي

ذ -الشباب :

les jeunes
P.Bourdieu

ح مبببه الشببب حا لبببيس مه بببح هيببب ا بببيا المجتمعبببح
ال مح بببح و حيابببت المجبببح المع ببب الببب ه زت بببحح

مبببه زت يببب يابببت الببب ا ح يابببت
ببب ا المه بببهش حيابببت المت يببب الببب ه

زعتمببب ببب ف زببب الشبببحا و ع ببب انجتمبببحش ز وببب ا بببى ا دحا ح المةح ببب انجتمحايببب حا ببب
الببب س ا بببى انيتيحجبببح ال ابببي حالميبببه ح ال مبببه ال اببب حالش صببب وح بببط ذلبببب زمةبببا
ن ببتة اببا بب الشبب حا ل شببي بب لب إلببى ال بب التبب فمببط ببح ببيا  22ح 12بب ح بب ا ببه
المت اح

وي

ا ال ا ح

ح -الحضري و (الحضرية ):
ل ضببب ز

عبببحن و يببب

)L'urbain et (urbanité

ا بببت

مح ا مبببح انجتمبببحش لإلقبببح

خ لمبببح اوتابببحا الببب م ال ضببب ه وومبببح ا بببت

إلبببى الع ميبببح التببب زبببت بببا

اآلخببب زا لإلقبببح

إلبببى ال مح ببب ال ضببب ز

* المالحظ أن المدينة العتيقة ،تحتوي على زاويتين ،نجد زاوية سيدي علي المدينة موالي بن شريف و الذي يعد من مؤسسي جمعية
العلماء المسلمين  ،وزاوية محمد بلحميتي ،باإلضافة إلى ضريح الولي سيدي عفيف .
34
Pierre Bourdieu 1984;La Jeunesse N'est Qu'un Mot" Dans question De Sociologie: Paris :Minuit ,
Paris; P147
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ح زشبببي
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مبببه ال ضببب ز إلبببى

مبببحا ال يبببح انجتمحايببب التببب زعتمببب

الم بببحا ال ضببب ز و ببب فتضبببما ابببته ابببحل

مبببح ميببب

لابببةحن

بببا فمابببي العمبببي و ح مبببه ال ا عيببب ببب

الع بببح انجتمحايببب ح بببعح الع بببح الم ا يبببب وح مبببه الم مبببح التاهايببب ح التع دزبببب
بببب المعببببحزي ح الت ببببه الع مببببح
انفصح الجمح ي ه

و ح زببببحد الصبببب اش انجتمحا وحفعببببحظ

36

حال ضببب ز ح إن وح بببت ف مبببي ببب ايحفمبببح ا قبببح
ب الها بط جب د ا زمب ب الاب ه
فميب ل ابا غيب ل ح ب

إلبببى ا ح مبببح بببا الم ز ببب و وإن مبببح

ابتو ه ب ه لب ا زمتب ال حصب ح بمحف التب

ليابت فع يب ا مصبهدا ا بى ال يبح

المب نو مب

ب

ت ضب ا ح ب هو الة ب يضب ه ب ال زبحو ح جب خب زعبي
ح به بط ذلبب ن زب ا
ال

ه حليس ا ل

حزبح ب ف ةيب ل حا زمب
م

ح التصبببه ا

ب

عيشبت و بي ح ب

جب إ ابح ح

و ب المب ن ف ضب ا
ب هو و حلماب ل إذن

37

إذن مابببحل زبببا ف ببب حف مببب صببب ال ضببب ه حال ضببب ز
ح التعميببب بببحل

ميبببب ح ببببح ي

ببب

اببب ل صبببع المببب اس

إلبببى الم ببب دا الج ا يببب حالتمابببيمح المجتمعيببب وحفبببح ز وبببي الم امببب
بببه الببب ا حان بببح ح اآلخ زببب و حافجبببحل المبببي ال ز ببب حالمابببت

حالتةيبببح الببب س -اجتمبببحا

وحالم ح ببب

بببط المت يببب ا ال ضببب ز ببب المببب ن و تيجببب التابببه المابببتم

حال محا لأل اح الميمي ح التصه ز ذا الاح ط الم ز
 2التعريف اإلجرائي :
ح بببا جبببي ال ببب حل م مبببه زتها ببب ح ال ا ببب مبببه ف ببب ن الشببب حا ال ضببب ه
urbaines

jeunes

ببببب ال ضببببب زيا بببببحلجمط ح ال ضببببب ه بببببحلم د الببببب ه زمابببببا الم ز ببببب

حزت حابببي مجمهاببب ال ببب حا الم ياببب مبببحو ح
حلم ز ببب و مع بببى مبببح فه

بببح ببب ل ا خيببب

بببح إلبببى ف شببب ت ف شببب

ف اببب

ح بببح

بببا إ ةح بببح ان ببب حل ح ا صبببح ال ضببب ه

ح التماببببيمح الا ميبببب ح التهصببببيمح المجحليبببب ح ال
verbale

les

يبببب

et

spéciale

stigmatisation

الم ز

 36جوردن مارشال (،)2111موسوعة علم االجتماع ،ترجمة احمد زايد وآخرون ،المجلس األعلى للثقافة ،المشروع القومي
للترجمة،ص ص 313-311
 37محمد عاطف غيث  :علم االجتماع الحضري  ،دار النهضة العربية  ،اإلسكندرية  ،عد ذكر السنة،ص96
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بببح إلبببى اوتابببحا هزببب ان تمبببح المجبببحل

ببب

بببحا البببهاد الشبببع

بببه ان حيببب

يضبببب ه ز ت بببب حن تمببببح بببب -و

ال ببب ح ال ه ببب  -وبببحل

الشبببع

ال مببب ه

حغي بببح وحال احزببب حالمابببج  -وممببب س جبببحل

وبببب الم ز بببب

lieu

chefو ح انلت ا ببببح المهاا يبببب –

انجتمحايببببب ح الايح بببببي ح ال مح يببببب  -وعم يبببببح التابببببهش ح التضبببببح ا ببببب ال ببببب
الم ز ببب و حالمشبببح و ببب ال يبببح ال ضببب ز

بببا ف بببهش ال بببهن ح انيت بببحن الشبببع ي ال ز يببب

مبببح ح الها يببب و حا ل بببحظ التع ي زببب المم حجببب حل مح ببب ا خببب
 civileح بببح زببب ف

ح ببببب

 -ح ال يبببح الم يببب

la vie

مبببح بببا ة ببب ح ضبببح ا التجمعبببح الم تهيببب وبببحلمممى ح الماببب ل ح

الابببببي محو حال ضبببببح ا ال مح يببببب وببببب ح ال مح ببببب ح المةت ببببب و ح ضبببببح ا الت ح يببببب و ة ببببب
الاببببيحي و المتببببحيحو دح العبببب
ا خببب ان ت ا ببب

virtuel

d'expositions

salles

( )cybercaféح بببحآلخ البببها ع

 lesحالصبببب حالتهاصببببي حلعببببحل
حابببح ال ببب

ح الم ح ببب ح

انجتمحايبببببببببب ال تببببببببببحن والبببببببببب حال حغي ببببببببببح ح ضببببببببببح ا الجابببببببببب ف وممح
ال زح بببب وحالعيحدا ال اببببي حغي ببببح ح ببببا جمبببب خبببب
ال ببببب

إلبببببى المن ابببببح ا دا زببببب حال

المتص

 sécularisationح ال ا

حلعص

ر -المجتمع الحضري و مجتمع المدينة:

و بببب

جببببح انخ زبببب المحدزبببب

حفيببببب ح المت يببببب ا ح الت بببببهن المجتمعيببببب
.modernité

la société urbaine

المجتمبببط ال ضببب ه بببه جتمبببط الم ز ببب ا ببب ا مبببح انجتمبببحش حزتميببب
ببببمح

عبببب
الابببب ه

بببببببببب

ببب ا المجتمبببط

ببببي التعميبببب و حالت ببببحزا حفماببببي العميوحا ف ببببحش اببببته التة هلهجيببببح حف ببببحزا

ح الع مح يبببب و حفمبببب الت ببببي انجتمببببحا وحفعمبببب

ال فجح س حق ال
ز -المدينة:
الم ز ببببب ببببب

اببببح الت حاببببي انجتمببببحا و ح

ا انجتمحا حو ح الاةحن حو ال ج

la ville

ا

ح ببب ل

ابببببتم ي ا ابببببح ي و فع ببببب ابببببا الهظبببببح ح انجتمحايببببب وح ببببب الم ببببب

ا ببب حالم ز ببب جاببب حامبببي ح ابببحدا حفمحليببب ح ببب إابببح ييبببحف اجتمبببحا

_ 38ت ليف نخبة من أساتذة قسم علم االجتماع،المرجع في مصطلحات العلو االجتماعية،اإلسكندرية،دار المعرفة
الجامعية،بدون تاريخ ،ص 213
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فبببح ز
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ف مبببي جمبببحن ح دا بببح وف بببتج از زهاحجيببب ببب الببب م ال يبببحف ح ببب إابببحد إ تبببحل

الع ح انجتمحاي وز ف التمحز
ا ببت الم ز ب

ا التةهزا الايح

ا

ح ا ز زهلهج ل ي

ببا ببي مااارك كااوت مببح فم ببي ا ج ب اا لةببي ال ببح انجتمحاي ب و مببح يمببح

الماتضببببببببع و حات ح ببببببببح فم ببببببببي
انجتمحا و صه

فم ي ال

اح

وبببببببب الابببببببب ا ح المع بببببببب ح صبببببببب ل ت يبببببببب

ح الم ي

40

الخطابDiscours :

س-

إن ال ابببببحا ببببب ال مح ببببب الع يببببب ا
حالم حا بببب ف

ببببب ي جبببببح ببببب لابببببحن العببببب ا ن ال ابببببحا
حا بببب ح خاح ببببح وح مببببح زت حا ببببحن

اجعبببب الةبببب و ح بببب خحا بببب ببببحلة

صبببي ال ابببحا ف ن ز صبببي بببيا ال ببب ابببا ال حابببي حزميببب بببيا ال ةببب ح ببب ل  41وح قبببحش
حي ي
صبببببا ح ال ابببببحا ببببب الةتح بببببح المعحصببببب
ح بببببببت ا ح

ا بببببى ف هامبببببح حف حز حفمبببببح وح صببببب ح زمتببببب ن

تعببببببب د لعبببببببي ممبببببببح و إن ال ابببببببحا بببببببه الم ابببببببه ال بببببببهه ل ببببببب م

ح التصبببه ا الشبببح

ح بببحش مح

ببب

و حاااال الممارساااة و ح بببه زبببنده جم ببب

بببتمحو ح مع بببى خببب

بببه اللغاااة فاااي أوضااااع الفعااال

بببا الهظبببح ح فمتببب ن بببحدحا اجتمحايببب ح يح بببي

ح ا تصحدز
ومبببح زتاببب ال ابببحا

جببب

بببا ال ابببمي ح ال بببح م ح ببب مبببح زجبببت ن ز ابببهه ا يببب

بببا

فجببببح س لم ح يمبببب ح فجببببححا لممهنفبببب ح ببببه زت ببببس ا ببببى هاابببب ف ببببا ح ف بببب د ا ببببتجح ت
ل ش ب حا انجتمحاي ب لتهلبب ل وح ب ل المهاابب فمببه ت ببي ببح زمببح و ببح زببت ع بب وح ببح ن زمببح
و حن زمببب ا بببى ع ببب و حز بببي
المت هاببب

جه بببح ابببته ا خ يبببح داخبببي جبببحن الممح

ببب ال يحفيببب

42

بببح حل اببب للخطااااب الاااديني زت ببب

عبببل ال بببحي يا بببحن الممصبببهد ببب ف بببه ف

فهجي ب الة ب

ببه ال ي ب

مح ب ب ف مببي إلببى ببح زمببط ب الت حاببت

ح الة

المتع ب

الممصهد

ب ه ال ب زا

إ مح ا ه مي ل مم

ح صبببها ال ابببحا ا
إ ببب ي

ببب

43

يعت ببب ل صببب ح

ببب فال احا الببب ه زابببت لم جعيببب

بببا صبببه المببب ان ح الاببب وح ه بببا بببح ال ببب حش ا

ببب ي ا خببب

بببه ا

 39عبد الحميد دليمي ،المدينة الجزائرية بين استحالة الهروب وصعوبة الصراع ،مجلة العلو اإلنسانية – جامعة محمد
خيضر بسكرة ،العدد الثاني عشر،نوفمبر .2113
Marc Cote(1993) , L'algérie Ou L'espace –Détourne , Média Plus , Alger 1993 .P 50

 41ابن منظور  ،لسان العرب ،المجلد الثاني ،ص.821
 42محمد بغداد ( ،)2101اإلعال الديني في الجزائر الخطاب و الهوية ،دار الحكمة،الجزائر  ،ص22
 43علي عبد السميع حسين ( ،)2112تجديد الخطاب الديني ،دار الكتب العلمية،بيروت،ص28
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وبببحن بببتج ال ابببحا جمحاببب إ ببب ي

ن اببب داهزببب

جمعمبببببب ان ببببببت حد ل بببببب زا ح صببببببهل

جعيبببببب لبببببب ما

بببمي ح

يببب

ببب اد ت ببب يا
ال يببببببح

ح ا حيببببببحفم وح دا

الايح بببببي ح انجتمحايببببب ح ان تصبببببحدز ح ال مح يببببب التببببب ز يه مبببببح ح ل ت حابببببي بببببط دحا ببببب
و الهظي ي الت ز ف اهن عمح

المهزح الما ز حا مي ح دحا ال

44

 2إجرائيا :
زشبببي

صبببا ح ال ابببحا بببا خببب

ف يبببي المع ببببى ببببا التببب زا الشبببب ح

الم بببى العبببح ل ا بببت ح إلبببى اليبببه
لبببب

ح ببببحا الشبببب حا ال ضبببب ه إلببببى دا بببب

الاببب ييا و حزشببببي

المعبببح ا ح الببب م ح التصبببه ا ح التببب حز

حا عمببب ال ضببب ه المعبببحض وحفمبببحاط وبببي ذلبببب بببط
الصببحلح ح الببهن ح ال بب ا إلببى ال حو ابب إلببى فميبب
دز ح يبببب قببببةح

خاببببحا التببب زا الابببب

دنليبببب عي مببببح بببب دا بببب
ح الممح

و بببا جبببي
بببب

اند اوببببح ح ال مبببب ح

بببح التببب زصبببهغمح بببنن يبببه

تبببه فببب ز م ا بببى مبببج ف بببحش الاببب ح
ببحلم ن حالابب ال هزبب

تعبببب د ببببا التعببببح ي وحلمهاا بببب حال ضببببح ال ضبببب ه مببببح يبببب

بب

ببه

ببببا العببببح

حال ببببببحا و حال ضببببببح الممبببببب س ح المبببببب س ح ال جببببببحل ح ال اببببببح وح المجتمببببببط المبببببب
ح ايت ا ا خ ح ايت ا المح هن
الممارسة :

ش-

les pratiques

ح حات ببببببح الم ابببببب الجببببببه ه ل ممح
ح ان بببببت مح وح انقبببببت ا
وح

ببببب ال عبببببت ح ال ح بببببح

ببببب حا اآلليببببب ح ال حزبببببح الهاايببببب  45و ح الممح

ال ز يببب المم ببب ببب التببب زا الاببب
الممح

بببببب بببببب

التببببب فابببببتجيت لع حصببببب خببببب
ببببب ببببب

ه بببببهش ز بببببص ال بببببح

ببب ا ح بببحا الشببب ح ي ببب الم ز وزمصببب مبببح جمهاببب

ببببح حالابببب ه الم احلبببب بببب ال يببببح اليه ي

شحا ا تصحده ح دز

ه ه دزببببببه ه ابببببب الم عبببببب و

ببببها ا وح ببببت مح يبببب ح اجتمحايبببب ح

ي ذاف

ص -الحدالة نقيض األصالة :
بببب ظببببح
الت يببب

غ ز بببب ا ا مببببت ببببا ح ح ببببح ببببط ال ببببه

ببب ال بببح الايح ببب

ال اببببي  2222وح صبببب

بببا ال بببح الم ةببب إلبببى الببب زمم اا الببب ه زمبببه ا بببى ببب ا
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الشبببعت حالمجبببحلس المم ببب ل شبببعت وحااتمبببحد ال ي اليببب

ح بببح ا تصبببحدزح وح المابببححا بببيا

الج اببببيا ا ببببى الصببببعي انجتمببببحا وحإل ا يبببب التع ببببي لألا ببببح ح ان تمببببح

ببببا مببببهذل

الجمحابببح ح الاها بببح ال ز يببب المت ح ببب إلبببى المبببهااا ن إ بببا الاح ببب ح الببب زا حفببب حزت
الاها بببح ح ا دزبببحن ببب
دز

ح ام

هفمببب

ح م ا فةهن ا

يببب ا مح يببب حايببب ن فمييببب
المهااا حل حل ن ا ا خ

يمبببح ا بببى بببحس ا ببب
46

46

محمد صهيب الشريف  ،تعاريف  :من كتاب مصطفى عمر التير وآخرون ،دور الدين في المجتمع ،مرجع سابق ،ص201
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نفس المرجع  ،دور الدين في المجتمع ،ص.202
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رابعا -المقاربة النظرية :
زببب ا بببى ان تببب اا بببا ه بببهش ال ا ببب و ا يعببب المه بببهش

فابببحا الممح ببب ال

بب التبب ف بب د ببهش انفجببحل البب ه زت ببط بب الت يببي و ح ا ا ببح ببا ه ببهش ال بب البب ه
زمبببب ا إلببببى قااااراءة سوساااايوانتربولوجية لمع ببببى ح
الاببب

و مبببهذل ببب ال ي ببب ال ضببب ز

حخاح ببببح
الببب ز

بببا خببب

ببببب الج ا ببببب

ببببب

جبببح ان ت هلبببهج ال ز يببب المعحصببب

ح حلتبببحل

ح العصببب

إغ بببح الممح

بببب إلببببى اببببتهزح اميمبببب
ح دز ح يةي ف ي حف ه

ا ح عايحف

ببب ح ال ابببحا ببب المببب ف

المهصببببي ببببيا دزببببا قببببع

ال
48

ال حن ح المةحن

ه ببهش التبب زا ببا ح بب الشببحا الابب

ببا

ببه

ال ضببب ه و ه مح ببب فابببعى جح ببب إلبببى إزجبببحد ال بببي
ح خبببب ا اهدحوابببب وتببببح و حفتببببهخى د ا ببببت ح ال مبببب

بببببعي ح ن فةبببببهن

تمح ة ح احز

)(sens pratique

لببب

ال حيببب وح ان فمبببح

بببب الها ببببط الم مهسوحا صبببب ح إلببببى ف حا فبببب

ح ببب ا ببب انجتمبببحش زعت ببب

الاه بببببيهلهج و ح ببببب
ا

قبببب ح

بب

ضبببح ي مح بببي ال ا ببب

ببب الع ميببب و مبببح لمببب ا ال عببب بببا ميببب ببب فابببهز

ببببا التجبببب

ح مببح ن د ا ببت ح بب ل ف بب

حالت يبببي حالت ابببي

ح ه بببيهلهجي ال ضببب ز

بببا دحن قبببب ف مبببي ببب

بببح زابببمي ييببب ه دزبببه بببحل س العم ببب

حفص ي مح

بببب

عحد بببببح المجحليببببب ح ان تصبببببحدز ح الايح بببببي ال مح يببببب ح ببببب الببببب ا

انجتمبببحا افجبببحل المبببي ال ضببب ز التببب

إن ا

بببح زصببب

ابببا بببنن

بببا مح

بببح

الاببب ييا وح ببب فم إلبببى ابببم ح إلبببى اآلخببب وح الةشبببح ابببا ببب ل ال مببب

زابببمح إاابببح د بببط ببب

الممح

بببب

بببب ال يببببح اليه يبببب و يبببب الهصببببه إلببببى مبببب اببببح ل تبببب زا فا يبببب ح مح
لببب

حقببب

ببببا التبببب زا اح بببب ح المتبببب زا

ببب ا ا خيببب مع بببى الت حزبببي ح ان بببت ن

ف بببببح ل معايبببببح المي ا يببببب التببببب فببببب جمعمبببببح

لألدل المته

بببب ها ان تببببحي الم ببببتمج بببب

بببب ل ال ا بببب

ببببا ا بببب ان تببببحل ا ببببى وح بببب

زبببببح التببببب خ مبببببح ل بببببح التببببب ا ان ت هلبببببهج ح الاه بببببيهلهج يبببببه المه بببببهش
المرجع نفسه ،ص 201
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و ح تمبببح ا دحا حالم بببح ي بببا ببب ل ال

حزببب زا لهايببب

زببب ح ف بببب دحن ن ةبببهن

ا بببى يابببحا ا خ زبببح و مببب غببب ا التعببب د ح التةح بببي الابببم المميببب
ال ح ل ا ال
ح مبببح زجببب

الت هزببب إليببب إلبببى ن ال ببب
فببب ون زاببب

ببب

ياح ببببح ح يبببب ا ل جبببب

جبببح الاه بببيهلهجيح ال ز يببب واببب ح ا بببى

ببب ا بببا الم بببحا الابببمها ببب

ييببببب ن البببببت ابببببح ل المعتمببببب ا ح الممح

ا بببح إ بببح

المشبببحا و

بببببح ال ز يببببب إلبببببى اليبببببه فعت ببببب

ه بببببهاح

ناتمببببحد البببب عل ن ببببي بببب ل الماببببح ل فمببببس ع مبببب ح عبببب

49

ح صبببها ال ببب

ببب المع بببى ا بببتاحش ان ت هلبببهج ا

ضبببي ا تحيبببب ا بببى ةبببب
المعبببح

اليبببه لةبببي ببب ا الابببيي

زح

صببعه ت حفعمببب ل حا

ا دزحن

مبببح

ابببجمح

مببب

اببب

بببحوس ي بببب
ةببب

بببه

والبببب ه زببب
يابببي

ح ببببا حجمبببب

ن ا اببببحن بببجيا قبببب ةح

حد بببح ن قببب ةح المعبببح

فشبببةي ال مح ببب وحفجعبببي مبببح ابببمح زتجاببب ببب
و ز و ه ال ه ز

بببب خبببب

ببببا

ببب ل ببب التببب

ال بببه الم مهلببب فح ز يبببح ح ببب ا ال اببب

ال يح ال افي حزهج الا ه ال ح ج
ز يبببب "لي بببب

زةببب "و ي بببه د غي فببب "

50

ببببت حس" المصببببا ح ال

بببب اآلفيبببب دحن

التمييببببببببب ي مبببببببببح فان هغ ا يبببببببببح وح انف هلهجيبببببببببح ح ان ت هلهجيبببببببببح و ح بببببببببح زابببببببببمي
 Anthropologieو اببببببب الم بببببببح ي ال
فانف هغ ا يبببببببببح

ي ببببببببب حجمبببببببببط المعايبببببببببح

ان ت هلهجيببببح ف وي بببببح حفعميمبببببح
الاه يهلهجيح د ا

ال ا

ح حلتبببحل فابببعى ال ا ببب
وبببحن لمببب إ بببمح ح

ببببببب فم بببببببي

و انف هلهجيح الت وي بببببببببح ا حلبببببببببى و

زبببب 51وح زميببببب " لي ببببب

ح ان ت هلهجيح د ا
بببا خببب

ايبببببببي تعح ببببببب لببببببب س الع ببببببب

اآلخ

ببببت حس" زضبببببح بببببيا

52

بببح الببب حاد الاببب ح يا ببب

زببب لمبببح بببا ا ميببب ببب ف ابببي ال بببح

ببب ا المجبببح حالببب زا

الاه بببيه -دز يببب وح مصببب

49
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يبببح ه دزبببه حا بببت ا حف لم بببح ي وحل

ا تحل و ح الاه ا لا ي ح

بببمح ح التا بببط وإابببحد

ح إلى الاه يهلهجي ال ممي ال ي ز يه المع ى
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ�ﻲ
"اﻟﺘﺪﻳﻦ" ﻗﺮاءة �� دﻻﻟﺔ اﳌﺼﻄﻠـﺢ و اﳌﻔهﻮم
ﺗﻤهﻴﺪ
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول  �� :ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻔﺎهﻴﻤﮫ
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ�ﻲ " :اﻟﺘﺪﻳﻦ" ﻣﺤﺎوﻟﺔ �� اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌ�ى
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﻣﻘﺎر�ﺔ �� اﻟﺘﺪﻳﻦ  ،اﻟﺘﻤﺪﻳﻦ و اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ

» اﻟﻨﺎس ﺗﻌﺒﺪ اﻟﺮﺑﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺻﻮر ﻣﺘﻌﺪدة «
ﺗﺮﻧﯿﻤﺔ إﺳﺖ )إﯾﺰﯾﺲ( اﻟﺸﮭﯿﺮة

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

" اﻟﺘﺪﯾﻦ " ﻗﺮاءة ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ و اﻟﻤﻔﮭﻮم

 ﺗﻤﮭﯿﺪ :ﺑ����ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ����ﻦ اﻟﺘﺸ����ﻌﺐ ﻓ����ﻲ اﻟﻈ����ﺎھﺮة اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ ﻓ����ﻲ اﻟﺒﻌ����ﺪ اﻹﺑﺴ����ﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ و اﻟﺘﯿﻮﻟ����ﻮﺟﻲ ،
واﺗﺴ����ﺎع ﻣﺠ����ﺎل ﺗﻌﺮﯾ����ﻒ اﻟ����ﺪﯾﻦ و ﺗ����ﺪاﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ����ﺔ ﻣ����ﻦ اﻟﻤﺠ����ﺎﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ����ﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ
و اﻟﻨﻔﺴ���ﯿﺔ ﻓ���ﻲ ﺗﻜﻮﻧ���ﮫ  ،ﺳ���ﻌﯿﻨﺎ إﻟ���ﻰ رﺳ���ﻢ ﺧﻄ���ﺔ اﻟﻔﺼ���ﻞ اﻟﺜ���ﺎﻧﻲ اﻟﻤﻜﻮﻧ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺛ���ﻼث ﻣﺒﺎﺣ���ﺚ
،اﻷول اﻟ����ﺬي ﯾﺒﺤ����ﺚ ﻓ����ﻲ ﻣﺎھﯿ����ﺔ اﻟ����ﺪﯾﻦ واﻟﻤﻔ����ﺎھﯿﻢ  ،ﺣﯿ����ﺚ ﺗﺨﺘﻠ����ﻒ اﻟﺪراﺳ����ﺎت ﺣ����ﻮل اﻟ����ﺪﯾﻦ
وأﺳ��ﺒﺎب ﻧﺸ��ﻮﺋﮫ ووظﯿﻔﺘ��ﮫ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ��ﻊ ﺑ��ﯿﻦ ﺑﺎﺣ��ﺚ وأﺧ��ﺮ ،ﻓﻤ��ﻦ ھ��ﻮ ﻣﮭ��ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﻌ��ﺪ اﻻﺟﺘﻤ��ﺎﻋﻲ
ﻟﻠ����ﺪﯾﻦ ،أي ﻓ����ﻲ اﻧﺘﻈ����ﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ و اﻟﻌﺎﺋﻠ����ﺔ و اﻟﻔ����ﺮد ،ﯾ����ﺮى أن ﺳ����ﺒﺐ ﻧﺸ����ﺄﺗﮫ ﺳﻮﺳ����ﯿﻮﻟﻮﺟﻲ
.وﻣ��ﻦ ھ��ﻮ ﻣﮭ��ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﻌ��ﺪ اﻟﻨﻔﺴ��ﻲ ﻟﻠ��ﺪﯾﻦ أي ﻓ��ﻲ ﺑ��ﺚ اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨ��ﺔ و اﻟﺴ��ﻌﺎدة و ﺗﺒﺪﯾ��ﺪ اﻟﺨ��ﻮف ﻟ��ﺪى
اﻟﺒﺸ���ﺮ،وﯾﺮى أن ﺑﺴ���ﺒﺐ ﻧﺸ���ﺄﺗﮫ ﺳ���ﯿﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ،وﻣ���ﻦ ھ���ﻮ ﻣﮭ���ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﻌ���ﺪ اﻟﻼھ���ﻮﺗﻲ ﻟﻠ���ﺪﯾﻦ ،أي ﻓ���ﻲ
ﻋﻼﻗ��ﺔ اﻹﻧﺴ��ﺎن ﻣ��ﻊ اﻟﻤﻘ��ﺪس و طﺎﻋﺘ��ﮫ ،ﯾ��ﺮى أن ﺳ��ﺒﺐ ﻧﺸ��ﺄﺗﮫ دﯾﻨ��ﻲ ﺻ��ﺮف ﻣ��ﻊ ﻣ��ﺎ ﻗ��ﺪ ﯾﺮاﻓﻘ��ﮫ
ﻣ����ﻦ دراﺳ����ﺎت ﻣﻘﺎرﻧ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﻋﻠ����ﻢ اﻷدﯾ����ﺎن ،وﺻ����ﻮﻻ إﻟ����ﻰ ﻓﻜ����ﺮة اﻟ����ﻮﺣﻲ  ،ﺑﺎﻹﺿ����ﺎﻓﺔ إﻟ����ﻰ
اﻟﻤﻘﻮﻣ���ﺎت اﻟﺘ���ﻲ ﯾﻘ���ﻮم ﻋﻠﯿﮭ���ﺎ اﻟ���ﺪﯾﻦ اﻹﺳ���ﻼﻣﻲ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل اﻟﺒﺤ���ﺚ ﻓ���ﻲ أدﺑﯿ���ﺎت ﻋﻠ���ﻢ اﻻﺟﺘﻤ���ﺎع
اﻟ��ﺪﯾﻨﻲ و اﻹﺳ��ﻼﻣﻲ  ،أﻣ��ﺎ اﻟﻤﺒﺤ��ﺚ اﻟﺜ��ﺎﻧﻲ اﻟ��ﺬي ﯾﺒﺤ��ﺚ ﻓ��ﻲ ﻣﻌﻨ��ﻰ اﻟﺘ��ﺪﯾﻦ ﻓ��ﻲ ﺟﺎﻧ��ﺐ اﻟﻠﻐ��ﺔ و
اﻻﺻ�����ﻄﻼح ،و اﻟﺤﺎﺟ�����ﺔ إﻟ�����ﻰ اﻟﺘ�����ﺪﯾﻦ ،ﺛ�����ﻢ اﻟﻌﻮاﻣ�����ﻞ اﻟﺬاﺗﯿ�����ﺔ و اﻟﻤﻮﺿ�����ﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤ�����ﺆﺛﺮة ﻓ�����ﻲ
اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ،و اﻷﻧﻤ���ﺎط اﻟﺘﺪﯾﻨﯿ���ﺔ ،ﺛ���ﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻨ���ﺎ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺒﺤ���ﺚ اﻟﺜﺎﻟ���ﺚ اﻟﻤﻘﺎرﺑ���ﺔ أو اﻹﺷ���ﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗ���ﺮﺑﻂ
ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺪﯾﻦ و اﻟﺤﺪاﺛﺔ و اﻟﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﮭﺎﻣﻲ ﺑﯿﺎر ﺑﻮردﯾﻮ و ﻣﺎرﻛﺲ ﻓﯿﺒﺮ.
وﺑﺎﻟﺘ���ﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺘﺴ���ﺎؤل اﻟﻤﻄ���ﺮوح ﻓ���ﻲ ھ���ﺬا اﻟﻔﺼ���ﻞ  :ﻣ���ﺎ ھ���ﻲ اﻹﺷ���ﻜﺎﻻت و اﻟﺴ���ﯿﺎﻗﺎت ﻓ���ﻲ ﻗ���ﺮاءة
دﻻﻟﯿ����ﺔ ﻟﻠﻮﺻ����ﻮل إﻟ����ﻰ إﻟﺘﻤ����ﺎس اﻟﻤﻌﻨ����ﻰ ﻣ����ﻦ اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ ؟ و ﻣ����ﺎ ﻣﻮﻗ����ﻊ اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ ﺑ����ﯿﻦ ﻣﻔﮭ����ﻮﻣﻲ
اﻟﺤﺪاﺛﺔ و اﻟﺘﻤﺪﯾﻦ ؟
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﻓــﻲ ﻣﺎھﯿـﺔ اﻟﺪﯾـﻦ وﻣﻔﺎھﯿﻤــﮫُ
أوﻻ -اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻠﻐﻮي و اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ -اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻠﺘﺪﯾﻦ:
اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،اﻟﻨﻔﺴﻲ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻟﺤﯿﻮي ،اﻷﺧﻼﻗﻲ ،اﻟﻮﺣﻲ
ﺛﺎﻟﺜﺎ -أﺷﻜﺎل اﻟﺪﯾﻦ )اﻟﺘﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ(
راﺑﻌﺎ -ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺪﯾﻦ
ﺧﺎﻣﺴﺎ -اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
ﺳﺎدﺳﺎ -أﺻﻞ ظﮭﻮر اﻟﻤﺬاھﺐ و اﻟﻔﺮق
ﺗﺎﺳﻌﺎ -دور اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

" إن ﻣﮭﻤﺔ أي دراﺳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻈﺎھﺮة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،أي اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ ،وھﺬا ﻣﺪﺧﻞ

ﯾﺴﮭﻞ اﻟﻤﮭﻤﺔ وﯾﻀﯿﻖ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻄﻠﻖ و اﻟﻨﺴﺒﻲ”
ﺣﯿﺪر إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻲ –ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻷﺳﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻈﺎھﺮة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ص 72

أوﻻ -اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻠﻐﻮي و اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ :
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أوﻻ -اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻠﻐﻮي و اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ :
 -1اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻠﻐﻮي :
ﻓ��ﻲ ﻟﻔ��ﻆ اﻟ��ﺪﯾﻦ و ﻓ��ﻲ ﻣﻌ��ﺎﻧﻲ اﻟﻠﻔ��ﻆ اﻟﻌﺮﺑ��ﻲ ﻓ��ﻲ اﻟﻘ��ﺮآن ﻣ��ﻦ اﻟﻄﺎﻋ��ﺔ و اﻻﻧﻘﯿ��ﺎد وﺣﺘ��ﻰ ﻣﻌﻨ��ﻰ
اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﻌﺮف ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "دﯾﻦ اﻟﻤﻠﻚ" أي ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮﻋ�ﻮن  ،وأن ﻣﺤﻤ�ﺪا " ﻛ�ﺎن ﻋﻠ�ﻰ
دﯾﻦ ﻗﻮﻣﮫ" أي ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻓﮭﻢ وﻋﺎداﺗﮭﻢ ،واﻟﺠﺰاء و اﻟﺤﺴ�ﺎب ﻓ�ﻲ ﯾ�ﻮم " اﻟ�ﺪﯾﻦ" ،وﻓ�ﻲ ﻓ�ﺮض ﻟﻔ�ﻆ
اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻟ�ﯿﺲ ﻓﯿﮭ�ﺎ ﺗﺤﺪﯾ�ﺪ ﻟﻈ�ﺎھﺮة اﻟ�ﺪﯾﻦ .وﻓ�ﻲ أن اﻟﻈ�ﺎھﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ�ﺔ ﻓﺮﺿ�ﺖ ﻧﻔﺴ�ﮭﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻤ�ﺎ ﻋ�ﺎد اﻟﺘ�ﺪﻗﯿﻖ ﻓ�ﻲ أﺻ�ﻮﻟﮫ ﯾﻜﻔ�ﻲ ﻟﺘﺒ�ﯿﻦ دﻻﻻﺗ�ﮫ .وﻟﻠﻔ�ﻆ "اﻟ�ﺪﯾﻦ" ﻓ�ﻲ اﻟﺘ�ﺮاث اﻟﻌﺮﺑ�ﻲ
اﻹﺳ��ﻼﻣﻲ دﻻﻻت ﺷ��ﺘﻰ ﺑﺤﺴ���ﺐ ﺳ��ﯿﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ���ﺔ ﻓ��ﻲ دال اﻟﺤﻘ��ﻮل اﻟﻤﺘﻌ���ﺪدة .ﻛﻌﻠ��ﻮم اﻟﺘﻔﺴ���ﯿﺮ
واﻟﺤ��ﺪﯾﺚ و اﻟﺘﺼ��ﻮف إﺿ��ﺎﻓﺔ إﻟ��ﻰ ﺣﻘ��ﻞ اﻟﺘ �ﺎرﯾﺦ و اﻷﺧﺒ��ﺎر واﻵداب ،وﯾﺼ��ﻌﺐ ﻓ��ﻲ ﺧ��ﻼل ذﻟ��ﻚ
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ دﻻﻟﺔ دﻗﯿﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ .
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وﯾﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ أھﻢ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ :
اﻟﻌ����ﺎدة ،اﻟﻄﺎﻋ����ﺔ ،اﻟﺤﻜ����ﻢ  ،اﻟﻘﮭﺮ،اﻟﻘﻀ����ﺎء ،اﻟﺤﺴ����ﺎب  ،اﻟ����ﺬل  ،اﻟ����ﻮرع ،اﻟﺴ����ﯿﺮة ،اﻟﺴﯿﺎﺳ����ﺔ
،اﻟ���ﺪاء ،اﻟﻤ���ﻮت ،اﻟﺤ���ﺎل .وﺗﺸ���ﺘﻖ ﻣ���ﻦ اﻟﺠ���ﺮ" د ا ن" ﺛﻼﺛ���ﺔ أﻓﻌ���ﺎل رﺋﯿﺴ���ﯿﺔ ﺗ���ﺪل ﻋﻠ���ﻰ ﺛﻼﺛ���ﺔ
ﻣﻌﺎن :
اﻟﺘ���ﺪﺑﯿﺮ  ،اﻟﻄﺎﻋ���ﺔ ،اﻻﻋﺘﻘ����ﺎد  ،وﻧﻼﺣ���ﻆ أﻧﮭ����ﺎ ﻣﻌ���ﺎن ﻣﺘﺪاﺧﻠ����ﺔ ﯾﻜﻤ���ﻞ ﺑﻌﻀ����ﮭﺎ ﺑﻌﻀ���ﺎ  ،وھ����ﻲ
ﻛﻤ���ﺎ ﯾﻠ���ﻲ  :ﻓﻌ���ﻞ ﻣﺘﻌ���ﺪ ﺑﻨﻔﺴ���ﮫ " داﻧ���ﮫ ﯾﺪﯾﻨ���ﮫ" وﯾﻔﯿ���ﺪ اﻟﺘ���ﺪﺑﯿﺮ و اﻟﺴﯿﺎﺳ���ﺔ  ،أي" ﺳﺎﺳ���ﮫ" ،وﻓﻌ���ﻞ
ﻣﺘﻌ���ﺪ ﺑ���ﺎﻟﻼم " :دان ﻟ���ﮫ" ،وﯾﻔﯿ���ﺪ اﻟ���ﺬل و اﻟﺨﻀ���ﻮع  ،أي "ﺧﻀ���ﻊ ﻟ���ﮫ أطﺎﻋ���ﮫ" ،وﻓﻌ���ﻞ ﻣﺘﻌ���ﺪ
ﺑﺎﻟﺒ����ﺎء" :دان ﺑ����ﮫ" وﯾﻔﯿ����ﺪ اﻻﻋﺘﻘ����ﺎد و اﻟﻌ����ﺎدة  ،أي "اﺗﺨ����ﺬه دﯾﻨ����ﺎ و اﻋﺘﻘ����ﺪه و اﻋﺘ����ﺎده" .وﺗﺒ����ﺪأ
اﻟﻨﺼ����ﻮص اﻟﻠﻐﻮﯾ����ﺔ و اﻟﺒﻼﻏﯿ����ﺔ و اﻟﻤﻌﺠﻤﯿ����ﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﺗﻜﺸ����ﻒ ﻋ����ﻦ اﻟ����ﺪﻻﻻت و اﻻﺳ����ﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺤﺮﻛ���ﺖ ﻓ���ﻲ إطﺎرھ���ﺎ ﻟﻔﻈ���ﺔ اﻟ���ﺪﯾﻦ ﺑﻜﺘ���ﺎب "اﻟﻌ���ﯿﻦ" ﻟﻠﺨﻠﯿ���ﻞ ﺑ���ﻦ اﺣﻤ���ﺪ اﻟﻔﺮاھﯿ���ﺪي وﺟ���ﺎء
ﻓﯿ���ﮫ  " :و اﻟ���ﺪﯾﻦ ﺟﻤﻌ���ﮫ اﻷدﯾ���ﺎن  ،واﻟ���ﺪﯾﻦ  :اﻟﺠ���ﺰاء ﻻ ﯾﺠﻤ���ﻊ ﻷﻧ���ﮫ ﻣﺼ���ﺪر ،ﻛﻘﻮﻟ���ﻚ  :دان ﷲ
اﻟﻌﺒ���ﺎد ﯾ���ﺪﯾﻨﮭﻢ ﯾ���ﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣ���ﺔ أي ﯾﺠ���ﺰﯾﮭﻢ  ،وھ���ﻮ دﯾ���ﺎن اﻟﻌﺒ���ﺎد .و اﻟ���ﺪﯾﻦ  :اﻟﻄﺎﻋ���ﺔ ،وداﻧ���ﻮا ﻟﻔ���ﻼن
أي أطﺎﻋﻮه .وﻓﻲ اﻟﻤﺜﻞ  :ﻛﻤﺎ ﺗﺪﯾﻦ ﺗﺪان ﻛﻤﺎ أﺗﻰ ﯾﺆﺗﻰ إﻟﯿﻚ...
أﻣ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﻛﺘ��ﺎب ﺟﻤﮭ��ﺮة اﻟﻠﻐ��ﺔ ﻟﺼ��ﺎﺣﺒﮫ اﺑ��ﻦ درﯾ��ﺪ " :واﻟ��ﺪﯾﻦ :اﻟﻤﻠ��ﺔ ،دﯾ��ﻦ ﷲ  ،ﻣﻠ��ﺔ ﷲ اﻟﺘ��ﻲ
اﺧﺘﺼ��ﮭﺎ  ،وھ��ﻲ اﻹﺳ��ﻼم  .واﻟ��ﺪﯾﻦ  :اﻟ��ﺪأب و اﻟﻌ��ﺎدة  ،ﻣ��ﺎزال ذاك دﯾﻨ��ﮫ  ،أي دأﺑ��ﮫ و ﻋﺎدﺗ��ﮫ ..
 60ﻋﺰﻣﻲ ﺑﺸﺎرة )،(2013اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﺎرﯾﺨﻲ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت  ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن
ط  ، 1ص305
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و اﻟ��ﺪﯾﻦ  :اﻟﻄﺎﻋ��ﺔ و اﻟﻤﻠ��ﻚ .ﻗ��ﺎل ﺗﻌ��ﺎﻟﻰ  ﴿:ﻣ��ﺎ ﻛ��ﺎن ﷲ ﻓ��ﻲ دﯾ��ﻦ اﻟﻤﻠ��ﻚ﴾ ،أي ﻓ��ﻲ طﺎﻋﺘ��ﮫ
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وأورد اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ " :دان ﻓﻼن ﺑﺪﯾﻦ  ...ورﺟﻞ دﯾً�ﻦ وﻣﺘ�ﺪﯾﻦ  .ودﯾﻨﺘ�ﮫ :وﻛﻠﺘ�ﮫ
إﻟ���ﻰ دﯾﻨ���ﮫ .وﺗﻘ���ﻮل :أﺑﻌ���ﺖ ﺑ���ﺪﯾﻦ  ،أم ﺑﻌ���ﯿﻦ  ،وھ���ﻲ اﻟﻨﻘ���ﺪ .ودﻧ���ﺖ و أدﻧﺘ���ﻮ ﺗ���ﺪﯾﻨﺖ واﺳ���ﺘﺪﻧﺖ :
اﺳﺘﻘﺮﺿﺖ ،...وﻟﻔﻼن ﻣﺪﯾﻦ وﻣﺪﯾﻨﺔ أي ﻋﺒﺪ و أﻣﺔ.وﯾﻘﺎل :ﯾﺎ اﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ".
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وﯾﻘ��ﻮل اﺑ��ﻦ ﻣﻨﻈ��ﻮر ﺑﮭ��ﺬا اﻟﺸ��ﺄن ﻓ��ﻲ ﻛﺘﺎﺑ��ﮫ ﻟﺴ��ﺎن اﻟﻌ��ﺮب  ،إذ اﻓ��ﺮد ﺻ��ﻔﺤﺎت ﻛﺜﯿ��ﺮة ﺑ��ﯿﻦ ﻓﯿﮭ��ﺎ
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ و اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟـ "اﻟﺪﯾﻦ"  ،وﺑﺪأھﺎ ﺑﺼ�ﯿﻐﺔ اﺳ�ﻢ اﻟﻔﺎﻋ�ﻞ اﻟ�ﺪﯾﺎن ﻓﻘ�ﺎل  " :اﻟ�ﺪﯾﺎن :
ﻣﻦ أﺳﻤﺎء ﷲ ﻋ�ﺰ وﺟ�ﻞ  ،ﻣﻌﻨ�ﺎه اﻟﺤﻜ�ﻢ أي اﻟﻘﺎﺿ�ﻲ ...و اﻟﺠﻤ�ﻊ اﻷدﯾ�ﺎن ﯾﻘ�ﺎل :دان ﺑﻜ�ﺬا ﺑﺪﯾﺎﻧ�ﺔ ،
وﺗﺪﯾﻦ ﺑﮫ ﻓﮭﻮ دﯾﻦ و ﻣﺘﺪﯾﻦ  .ودﯾﻨﺖ اﻟﺮﺟﻞ ﺗﺪﯾﯿﻨﺎ إذا وﻛﻠﺘﮫ إﻟﻰ دﯾﻨ�ﮫ  .واﻟ�ﺪﯾﻦ اﻹﺳ�ﻼم ،وﻗ�ﺪ دﻧ�ﺖ
ﺑﮫ .وﻓﻲ ﺣ�ﺪﯾﺚ ﻋﻠ�ﻲ ﻋﻠﯿ�ﮫ اﻟﺴ�ﻼم،ﻣﺤﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤ�ﺎء دﯾ�ﻦ ﯾ�ﺪان ﺑ�ﮫ .و اﻟ�ﺪﯾﻦ  :اﻟﻌ�ﺎدة و اﻟﺸ�ﺄن  ،ﺗﻘ�ﻮل
اﻟﻌﺮب  :ﻣﺎزال ﻟﻚ دﯾﻨﻲ و دﯾﺪﻧﻲ أي ﻋﺎدﺗﻲ .
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 -2اﺻﻄﻼﺣﺎ :
ﻛﻠﻤ���ﺔ "اﻟ���ﺪﯾﻦ" ﻋﻨ���ﺪ رﺑﻄﮭ���ﺎ ﺑﺄﻣ���ﺔ ﻣﻌﯿﻨ���ﺔ ﺗﺼ���ﺒﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋ���ﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘ���ﺪات و اﻟﻤﺒ���ﺎدئ اﻟﺘ���ﻲ
ﺗﺨﻀ��ﻊ ﻟﮭ��ﺎ ﺗﻠ��ﻚ اﻷﻣ��ﺔ  ،وھ��ﺬا اﻻﻋﺘﻨ��ﺎق ﯾﺘﺮﺗ��ﺐ ﻋﻨ��ﮫ ﻣ��ﺎ ﯾﻌ��ﺮف ﺑﺎﻟﺘﺸ��ﺮﯾﻊ ،وﻣ��ﻊ ذﻟ��ﻚ ھﻨ��ﺎك
اﺧ���ﺘﻼف ﺑ���ﯿﻦ أي دﯾ���ﻦ وأﺧ���ﺮ ﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ ظ���ﺎھﺮه وﺑﺎطﻨ���ﮫ .وﻧﺠ���ﺪ ﻻﻻﻧ���ﺪ ﯾﺘﺤ���ﺪث ﻋ���ﻦ ﻛﻠﻤ���ﺔ
 Religionﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ����ﺎ ﺗﻌﻨ����ﻲ ﻓ����ﻲ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿ����ﺔ اﻹﺣﺴ����ﺎس اﻟﻤﺼ����ﺤﻮب ﺑﺨ����ﻮف و ﺗﺄﻧﯿ����ﺐ ﺿ����ﻤﯿﺮ
ﺑﻮاﺟﺐ ﻣﺎ ﺗﺠﺎه اﻵﻟﮭﺔ ﻓﻠﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪى اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ .
أﻣ���ﺎ ﻓﻜ���ﺮة اﻹﻟ���ﮫ اﻟﻮاﺣ���ﺪ ﻛﻘ���ﻮة ﻣﻌﻨﻮﯾ���ﺔ ﻓﻘ���ﺪ أدت إﻟ���ﻰ ﻓﻜ���ﺮة دﯾ���ﻦ واﺣ���ﺪ ﻟ���ﮫ ﻣﯿ���ﺰة ﻣﻌﻨﻮﯾ���ﺔ ،
أﺧﻼﻗﯿ��ﺔ  .ﻓﻔ��ﻲ ﻧﻈﺮﻧ��ﺎ ﻛ��ﻞ دﯾ��ﻦ ھ��ﻮ ﻣﻨﻈﻮﻣ��ﺔ ﻛﺎﻣﻠ��ﺔ ﺗﻌﺒ��ﺮ ﻋ��ﻦ ﻧﻔﺴ��ﮭﺎ أﻧﮭ��ﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ��ﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ��ﺔ
اﻟﻮﺣﯿ��ﺪة  ،و اﻋﺘﺒ��ﺎرا ﻣ��ﻦ ھ��ﺬه اﻟﻠﺤﻈ��ﺔ ﻋﺒ��ﺮت اﻟﻜﻠﻤ��ﺔ ﻋ��ﻦ ﺛﻼﺛ��ﺔ أﻓﻜ��ﺎر  :ﻓﻜ��ﺮة إﻗ��ﺮار ﻧﻈ��ﺮي
U

أو ﻣﺠﻤﻮﻋ���ﺔ إﻗ���ﺮرات ﻧﻈﺮﯾ���ﺔ ﻋﻘﻠﯿ���ﺔ ،ﻓﻜ���ﺮة ﻣﺠﻤﻮﻋ���ﺔ أﻓﻌ���ﺎل ﻋﺒﺎدﯾ���ﺔ  ،ﻓﻜ���ﺮة ﻋﻼﻗ���ﺔ ﻣﺒﺎﺷ���ﺮة
و ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و ﷲ .
U
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وﻣ���ﻦ ﺟﮭ���ﺔ أﺧ���ﺮى ﯾﺘﺨ���ﺬ اﻟﻤﻔﮭ���ﻮم ﻋﻨ���ﺪه دﻻﻟ���ﺔ أﺧ���ﺮى ﺣﯿ���ﺚ ﯾ���ﺮى أﻧ���ﮫ ﻻ ﯾﻤﻜ���ﻦ ﻟﻠﻤ���ﺮء ،دون
ﺗﺠﺎھ����ﻞ اﻟﻌﻨﺼ����ﺮ اﻷﺻ����ﻠﻲ و اﻟﺨﺼﻮﺻ����ﻲ ﺣﻘ����ﺎ ﻟﻠ����ﺪﯾﻦ ﻓ����ﻲ وﻋ����ﻲ اﻹﻧﺴ����ﺎن اﻟ����ﺪﯾﻨﻲ ،أن ﯾ����ﺮد
 61أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ درﯾﺪ ) ،(1987ﺟﻤﮭﺮة اﻟﻠﻐﺔ  ،ﺣﻘﻘﮫ وﻗﺪﻣﮫ ﻟﮫ رﻣﺰي ﻣﻨﯿﺮ اﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ  ،ج ،3دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ،ﺑﯿﺮوت ،ص
688
 62أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ) ،(2010أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﯿﻮن اﻟﺴﻮد،ج ،2دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت
،ط،2ص 306-305
 63أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر )،(2009ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺗﺤﻘﯿﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﺎﻣﺮ اﻣﺪ ﺣﯿﺪر وﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺧﻠﯿﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ ،ط، 2دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ،ﺑﯿﺮوت ،ص 208-202
64 LALANDE André (1996) vocabulaire technique et critique de la philosophie, 18eme édition, paris.puf.
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اﻟ������ﺪﯾﻦ إﻟ������ﻰ ﻣﺆﺳﺴ������ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ������ﺔ آو إﻟ������ﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣ������ﺔ ﻓﺮدﯾ������ﺔ ﻣ������ﻦ اﻟﻤﺸ������ﺎﻋﺮ واﻟﻤﻌﺘﻘ������ﺪات
و اﻟﻌﺒ����ﺎدات ،وﺣﺘ����ﻰ إﻟ����ﻰ ﺗﺮﻛﯿﺒ����ﺔ ﻣ����ﻦ اﻟﻤﺒ����ﺎدرات اﻟﻔﺮدﯾ����ﺔ و اﻻﺳ����ﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿ����ﺔ اﻟﺘ����ﻲ
ﯾﻜﻮن ﷲ ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ .
ﻟ���ﻢ ﺗﺘﻠ���ﻒ دﻻﻟ���ﺔ اﻟﻤﻔﮭ���ﻮم ،أي اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻋﻨ���ﺪ "ﺟﻤﯿ���ﻞ ﺻ���ﻠﯿﺒﺎ" ﻓ���ﻲ ﻣﻌﺠﻤ���ﮫ اﻟﻔﻠﺴ���ﻔﻲ ﻋﻨ���ﺪﻣﺎ ﯾﺸ���ﯿﺮ
إﻟ���ﻰ اﺳ���ﺘﺨﺪام اﻟﻘ���ﺪﻣﺎء ﻣ���ﻦ اﻟﻔﻼﺳ���ﻔﺔ ﻟ���ﮫ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿ���ﺮ ﻋ���ﻦ وﺿ���ﻊ اﻟﮭ���ﻲ ﯾﺴ���ﻮق ذوي اﻟﻌﻘ���ﻮل إﻟ���ﻰ
اﻟﺨﯿ���ﺮ ،و اﻟﻔ���ﺮق ﺑ���ﯿﻦ اﻟ���ﺪﯾﻦ و اﻟﻤﻠ���ﺔ و اﻟﻤ���ﺬھﺐ  ،أن اﻟﺸ���ﺮﯾﻌﺔ ﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ ھ���ﻲ ﻣﻄﺎﻋ���ﺔ ﺗﺴ���ﻤﻰ
دﯾﻨ���ﺎ وﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ أﻧﮭ���ﺎ ﺟﺎﻣﻌ���ﺔ ﺗﺴ���ﻤﻰ ﻣﻠ���ﺔ و اﻟﻤ���ﺬھﺐ ،أﻣ���ﺎ اﻟﺸ���ﺮﯾﻌﺔ ﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ ھ���ﻲ ﻣﻄﺎﻋ���ﺔ
ﺗﺴ���ﻤﻰ ﻣﻠ���ﺔ  ،وﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ أﻧﮭ���ﺎ ﯾﺮﺟ���ﻊ إﻟﯿﮭ���ﺎ ﺗﺴ���ﻤﻰ ﻣ���ﺬھﺒﺎ و ﻗﯿ���ﻞ اﻟﻔ���ﺮق ﺑ���ﯿﻦ اﻟ���ﺪﯾﻦ و اﻟﻤﻠ���ﺔ و
اﻟﻤ���ﺬھﺐ  ،أن اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻣﻨﺴ���ﻮب إﻟ���ﻰ ﷲ ﺗﻌ���ﺎﻟﻰ و اﻟﻤﻠ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﻣﻨﺴ���ﻮﺑﺔ إﻟ���ﻰ اﻟﺮﺳ���ﻮل و اﻟﻤ���ﺬھﺐ
اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ.
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أﻣ�����ﺎ اﻟﻔﻠﺴ�����ﻔﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜ�����ﺔ ﻓﻘ�����ﺪ ﺗﻌ�����ﺪدت ﻣﻌ�����ﺎﻧﻲ اﻟ�����ﺪﯾﻦ  :اﻟﻤﻌﻨ�����ﻰ اﻷول ھ�����ﻮ ﺟﻤﻠ�����ﺔ ﻣ�����ﻦ
اﻹدراﻛ����ﺎت و اﻻﻋﺘﻘ����ﺎدات و اﻷﻓﻌ����ﺎل اﻟﺤﺎﺻ����ﻠﺔ ﻟﻠ����ﻨﻔﺲ ﻣ����ﻦ ﺟ����ﺮاء ﺣﺒﮭ����ﺎ و ﻋﺒﺎداﺗﮭ����ﺎ إﯾ����ﺎه
و طﺎﻋﺘﮭ����ﺎ أواﻣ����ﺮه .ﺑﺨﺼ����ﻮص اﻟﻤﻌﻨ����ﻰ اﻟﺜ����ﺎﻧﻲ ﻧﺠ����ﺪ ﻣ����ﺎ ﻋ����ﺮف ﺑﺎﻟ����ﺪﯾﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌ����ﻲ

Religion

 Naturelleوھ���ﻮ ﻣ���ﺎ أطﻠ���ﻖ ﻓ���ﻲ اﻟﻘ���ﺮن  18ﻋﻠ���ﻰ اﻻﻋﺘﻘ���ﺎد ﺑﻮﺟ���ﻮد ﷲ و ﺧﯿﺮﯾﺘ���ﮫ ،وﺑﺮوﺣﺎﻧﯿ���ﺔ
اﻟ���ﻨﻔﺲ و ﺧﻠﻮدھ���ﺎ و ﺑﺈﻟﺰاﻣﯿ���ﺔ ﻓﻌ���ﻞ اﻟﺨﯿ���ﺮ اﻧﻄﻼﻗ���ﺎ ﻣ���ﻦ وﺣ���ﻲ اﻟﻀ���ﻤﯿﺮ و ﻧ���ﻮر اﻟﻌﻘ���ﻞ  .وﻋﻠ���ﻰ
ﺻ����ﻌﯿﺪ أﺧ����ﺮ ﻧﺠ����ﺪ ﻣﻌﻨ����ﻰ ﺛﺎﻟﺜ����ﺎ ﯾﺘﺠ����ﺎوز اﻟﻔ����ﺮد إﻟ����ﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋ����ﺔ ﺣﯿ����ﺚ ﯾﻌﺘﺒ����ﺮ اﻟ����ﺪﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴ����ﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ﺗﻀ���ﻢ أﻓ���ﺮادا ﯾﺘﺤﻠ���ﻮن ﺑﺎﻟﺼ���ﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿ���ﺔ ﻗﺒ���ﻮﻟﮭﻢ ﺑﻌ���ﺾ اﻷﺣﻜ���ﺎم اﻟﻤﺸ���ﺘﺮﻛﺔ و ﻗﯿ���ﺎﻣﮭﻢ
ﺑ���ﺒﻌﺾ اﻟﺸ���ﻌﺎﺋﺮ ،ﺛﺎﻧﯿ���ﺎ إﯾﻤ���ﺎﻧﮭﻢ ﺑﻘ���ﯿﻢ ﻣﻄﻠﻘ���ﺔ وﺣﺮﺻ���ﮭﻢ ﻋﻠ���ﻰ اﻟﺤﻔ���ﺎظ ﻋﻠ���ﻰ ذﻟ���ﻚ اﻹﯾﻤﺎن،أﻣ���ﺎ
ﺛﺎﻟﺜ���ﺎ ﻓﺎﻋﺘﻘ���ﺎدھﻢ أن اﻹﻧﺴ���ﺎن ﻣﺘﺼ���ﻞ ﺑﻘ���ﻮة روﺣﯿ���ﺔ أﻋﻠ���ﻰ ﻣﻨ���ﮫ ﻣﻔﺎرﻗ���ﺔ ﻟﮭ���ﺬا اﻟﻌ���ﺎﻟﻢ أو ﺳ���ﺎرﯾﺔ
ﻓﯿﮫ  ،ﻛﺜﯿﺮة أو ﻣﻮﺣﺪة .
وﯾﻌﺘﺒ������ﺮ دورﻛ������ﺎﯾﻢ  Durkheimاﻟ������ﺪﯾﻦ ﻋﺒ������ﺎرة ﻋ������ﻦ " ﻧﻈ������ﺎم ﻣﺘﺴ������ﻖ ﻣ������ﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘ������ﺪات
و اﻟﻤﻤﺎرﺳ���ﺎت اﻟﺘ���ﻲ ﺗ���ﺪور ﺣ���ﻮل ﻣﻮﺿ���ﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﺳ���ﺔ ﯾﺠ���ﺮي ﻋﺰﻟﮭ���ﺎ ﻋ���ﻦ اﻟﻮﺳ���ﻂ اﻟ���ﺪﻧﯿﻮي
،وﺗﺤ���ﺎط ﺑﺸ���ﺘﻰ أﻧ���ﻮاع اﻟﺘﺤ���ﺮﯾﻢ وھ���ﺬه اﻟﻤﻌﺘﻘ���ﺪات و اﻟﻤﻤﺎرﺳ���ﺎت ﺗﺠﻤ���ﻊ ﻛ���ﻞ اﻟﻤ���ﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﮭ���ﺎ ﻓ���ﻲ
ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ واﺣﺪة ﺗﺪﻋﻰ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ "
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 65ﺟﻤﺒﻞ ﺻﻠﯿﺒﺎ) ، (1982اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،ج ، 1دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺑﯿﺮوت ،ص 93
Durkheim Emile ,(1960) Les Formes Elementaire De La Vie Religieuse ,4 Eme , Edition ,Paris ,Puf ,P 65

47

66

" اﻟﺘﺪﯾﻦ " ﻗﺮاءة ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ و اﻟﻤﻔﮭﻮم

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

وﻋﻠ���ﻰ ﺧ���ﻼف دورﻛ���ﺎﯾﻢ ﯾﻌﺘﺒ���ﺮ ﻣ���ﺎﻛﺲ ﻓﯿﺒ���ﺮ  weberأن اﻟﻤﻤﺎرﺳ���ﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ ھ���ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ���ﺔ
ﻧﺤ��ﻮ اﻟﻌ��ﺎﻟﻢ اﻷرﺿ��ﻲ  ،وأﻧﮭ��ﺎ ﺗﺘﺴ��ﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﯿ���ﺔ وﻋﻠ��ﻰ ھ��ﺬا ﯾﻌﺘﺒ��ﺮ أن اﻟﻤﺴ��ﯿﺤﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿ��ﺔ ﻛﺎﻧ���ﺖ
ﺗﻤﻠ���ﻚ ﻗﺎﺑﻠﯿ���ﺔ ﻟﻠﻌﻘﻠﻨ���ﺔ ﺣﯿ����ﺚ ﯾﻘ���ﻮل " :ﻟ���ﯿﺲ ﻣ����ﻦ ﻗﺒﯿ���ﻞ اﻟﺼ���ﺪﻓﺔ ﻛ����ﻮن اﻟﻤﺴ���ﯿﺤﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿ���ﺔ ﻗ����ﺪ
اﺳ����ﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺒﻨ����ﻰ ﻻھﻮﺗﮭ����ﺎ ﺑﺸ����ﻜﻞ ﻣﻨﮭﺠ����ﻲ أﻛﺜ����ﺮ ،وﺑﻄﺮﯾﻘ����ﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴ����ﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻ����ﺮ اﻟﻼھ����ﻮت
اﻟ����ﺬي ﻧﺠ����ﺪه ﻋﻨ����ﺪ اﻟﯿﮭﻮدﯾ����ﺔ ،ﺑ����ﻞ أﻧﮭ����ﺎ أﻋﻄﺘ����ﮫ ﺗﻄ����ﻮرا ذا ﻣﻌﻨ����ﻰ ﺗﺎرﯾﺨﻲ"،ﻓ����ﺎﻟﻼھﻮت ھ����ﻮ
"ﻋﻘﻠﻨﺔ" ﻓﻜﺮﯾﺔ ﻟﻺﻟﮭﺎم اﻟﺪﯾﻨﻲ ".

67
P 7F

وﻗ��ﺪ ﺧﻠ��ﺺ إﻟ��ﻰ ھ��ﺬا اﻻﺳ��ﺘﻨﺘﺎج اﻧﻄﻼﻗ��ﺎ ﻣ��ﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘ��ﮫ ﺑ�ﺄن اﻹﻧﺴ��ﺎن اﻧﺘﻘ��ﻞ ﻣ��ﻦ ﻣﺴ��ﺘﻮى اﻟﺘﻔﻜﯿ��ﺮ
اﻟﺴﺤﺮي اﻟﻼﻣﻌﻘﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟ�ﺪﯾﻨﻲ اﻟﻌﻘﻼﻧ�ﻲ وذﻟ�ﻚ ﺑﻌ�ﺪ ﺗﻌﺮﻓ�ﮫ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻌﻠ�ﻮم واﻧﻔﺘﺎﺣ�ﮫ
ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ  ،وھ��ﺬا ﺟﻌﻠ��ﮫ ﯾﻨﺘﻘ��ﻞ إﻟ��ﻰ اﻟﺒﺮوﺗﺴ��ﺘﺎﻧﺘﯿﺔ ﺣﯿ��ﺚ ﻧﺰﻋ��ﺖ اﻟﺼ��ﺒﻐﺔ اﻻﻛﻠﯿﺮوﺳ��ﯿﺔ ﻋ��ﻦ اﻟﻤﺴ��ﯿﺤﯿﺔ
وإﺿ���ﻌﺎف اﻟﺴ���ﻠﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ﻟﻼﻛﻠﯿ���ﺮوس اﻟﻤﺴ���ﯿﺤﻲ  ،وﺑﻨ���ﺎءا ﻋﻠﯿ���ﮫ ﺗ���ﻢ ﺗﺄﻛﯿ���ﺪ ﺣﻘ���ﻮق اﻟﻔ���ﺮد
واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﺮﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدة دون وﺳﺎطﺔ رﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ.
إن ھﺬا اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻘﻮي ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺳﯿﻤﺘﺪ ﺑﻌﯿﺪا ،ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠ�ﻰ ﻓﮭ�ﻢ ﻣﻌﻄﯿ�ﺎت اﻟﻮاﻗ�ﻊ و ﻻ ﺗﺘﺒ�ﻊ
اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ  ،ﺑﻞ أﻧﮫ ﺳﯿﺼﺒﺢ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻖ ﻟﻠﻨﻔﺲ طﺮﯾﻖ اﻻھﺘﺪاء إﻟﻰ اﻹﯾﻤﺎن ،ﻓﮭﻮ اﻟﺬي ﯾﻜﺸ�ﻒ
اﻹﯾﻤﺎن اﻟﻼﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ و ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻘﻠﺐ ﯾﺘﺤﺴﺲ ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ.
إن اﻟﺤ���ﺪﯾﺚ ﻋ���ﻦ اﻧﺘﻘ���ﺎل اﻹﻧﺴ���ﺎن اﻷوروﺑ���ﻲ ﻣ���ﻦ اﻟﻤﺴ���ﺘﻮى أﻻﻋﺘﻘ���ﺎدي ﻓ���ﻲ اﻟ���ﺪﯾﻦ إﻟ���ﻰ
اﻟﻤﺴ����ﺘﻮى اﻻﻧﺘﻘ����ﺎدي ﯾﻘﻮدﻧ����ﺎ إﻟ����ﻰ ﺗﺤﻠﯿ����ﻞ ﻋﻨﺎﺻ����ﺮ ذﻟ����ﻚ اﻟﺘﺤ����ﻮل اﻟ����ﺬي ﺗ����ﺰاﻣﻦ ﻣ����ﻊ ﻗﯿ����ﺎم
اﻟﻤﺸ���ﺮوع اﻟﻨﮭﻀ���ﻮي ﺛ���ﻢ ﺗ���ﻼ اﻟﻔﻜ���ﺮ اﻟﺘﻨ���ﻮﯾﺮي ،وھ���ﻲ ﻣﺸ���ﺎرﯾﻊ ﺣ���ﺪدت ﺟﻤﻠ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻷھ���ﺪاف
أھﻤﮭ����ﺎ ﺗﺨﻠ����ﯿﺺ اﻹﻧﺴ����ﺎن ﻣ����ﻦ اﻟﻘ����ﻮى اﻟﻈﻼﻣﯿ����ﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﺳ����ﯿﻄﺮت ﻋﻠﯿ����ﮫ ﺧ����ﻼل ﻓﺘ����ﺮة اﻟﻘ����ﺮون
اﻟﻮﺳ��ﻄﻰ و اﻟﻤﻤﺜﻠ��ﺔ ﺗﺤﺪﯾ��ﺪا ﻓ��ﻲ اﻟﻜﻨﯿﺴ��ﺔ ،ھ��ﺬا ﻣ��ﻦ ﺟﮭ��ﺔ .وﻣ��ﻦ ﺟﮭ��ﺔ أﺧ��ﺮى ﺗﺤﺮﯾ��ﺮه ﻣ��ﻦ ﻛ��ﻞ
ﺳ����ﻠﻄﺔ ﺧﺎرﺟﯿ����ﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭ����ﺎ أن ﺗﻤﻠ����ﻲ ﻋﻠﯿ����ﮫ أﻓﻌﺎﻟ����ﮫ و ﺗﺤ����ﻮل دون اﺳ����ﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻟﻌﻘﻠ����ﮫ .اﻧ����ﮫ ﺗﺤ����ﻮل
ﻣﮭ���ﻢ ﻓ���ﻲ ﺣﯿ���ﺎة اﻹﻧﺴ���ﺎن اﻷوروﺑ���ﻲ ،اﻟ���ﺬي ﻣ���ﺎ ﻛ���ﺎن ﻟﯿﻤﻠ���ﻚ ﺗﻠ���ﻚ اﻟﺠ���ﺮأة ﻓ���ﻲ اﻟﺘﻨ���ﺎول اﻟﻌﻘﻠ���ﻲ
ﻟﻠ �ﺪﯾﻦ ﻓ��ﻲ ﺣﻀ��ﻮر ﺳ��ﻠﻄﺔ اﻟﻜﻨﯿﺴ��ﺔ  ،ﺛ��ﻢ ﻧﺠ��ﺪه ﯾﻌﻠ��ﻦ ﻋ��ﻦ رﻏﺒﺘ��ﮫ ھ��ﺬه ﻣﺆﻛ��ﺪا أن اﻟﻄﺒﯿﻌ��ﺔ ﺑﻜ��ﻞ
ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﮭ��ﺎ ﺗﺤﺘ��ﺎج إﻟ��ﻰ وﺻ��ﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘ��ﻞ اﻟ��ﺬي ﯾﻨﻈﻤﮭ��ﺎ و ﯾﻮﺣ��ﺪھﺎ وھ��ﺬا اﻟﺘﺼ��ﻮر ﻧﺠ��ﺪه ﯾﺘﻔ��ﻖ ﻣ��ﻊ
ﻋﻘﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﻨﺤﺪرﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﮭﻀﺔ.
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إذا ﻛﺎﻧ���ﺖ اﻟﻌﻼﻗ���ﺔ ﺑ���ﯿﻦ اﻟﻌﻘ���ﻞ و اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻓ���ﻲ ﺻ���ﻮرﺗﮭﺎ اﻷوﻟﯿ���ﺔ ،ﻋﻼﻗ���ﺔ ﻓﮭ���ﻢ واﻛﺘﺸ���ﺎف ﻓﺈﻧﮭ���ﺎ
ﺗﺤﻮﻟ���ﺖ ﻓﯿﻤ���ﺎ ﺑﻌ���ﺪ إﻟ���ﻰ أﻧﻤ���ﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﺘﻔﻜﯿ���ﺮ ﻓﮭ���ﻲ ﺗﺠﺴ���ﺪت ﻓ���ﻲ ﻣﻮاﻗ���ﻒ إﻣ���ﺎ ﺗﺸ���ﻜﯿﻜﯿﺔ
أو راﻓﻀ���ﺔ وﻓ���ﻲ أﺣﯿ���ﺎن أﺧ���ﺮى إﺻ���ﻼﺣﯿﺔ  .وﻋﻠ���ﻰ اﻟﻌﻤ���ﻮم ﻓ���ﺈن ھ���ﺬه اﻟﻤﻮاﻗ���ﻒ رﻏ���ﻢ ﺗﺒ���ﺎﯾﻦ
ﻣﻔﺎھﯿﻤﮭ����ﺎ وﺗﺄوﯾﻼﺗﮭ����ﺎ إﻻ أﻧﮭ����ﺎ ﺗﺘﻔ����ﻖ ﻋﻠ����ﻰ رﻓﻀ����ﮭﺎ ﻟﻠﺼ����ﯿﻐﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﺗﻤﯿ����ﺰ ﺑﮭ����ﺎ اﻟ����ﺪﯾﻦ ، 68 .
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وھﻜ��ﺬا ﻋﺮﻓ��ﺖ ﻣﺴ �ﺄﻟﺔ اﻟ��ﺪﯾﻦ ﺗﺤ��ﻮﻻ ﻛﺒﯿ��ﺮا ﺑﻌ��ﺪ اﺟﺘﯿ��ﺎح اﻟﻌﻠ��ﻮم ﻟﺴ��ﺎﺣﺔ اﻟﻔﻜ��ﺮ ﺳ��ﻮاء ﻣ��ﻦ ﺣﯿ��ﺚ
طﺒﯿﻌ����ﺔ اﻷﺳ����ﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣ����ﺔ ،أو ﻣ����ﻦ ﺣﯿ����ﺚ ﻓﮭ����ﻢ وﺗﺼ����ﻮر ﻓﻜ����ﺮة ﷲ.ﻷن ﺟﻤﻠ����ﺔ اﻟﺘﻐﯿ����ﺮات
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﺘﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺑﺪﺧﻮل ﺛﻮرة ﺟﺬرﯾﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم .
وﻓ����ﻲ ﻣ����ﺎ ﯾﻠ����ﻲ اﻟﻤﻔ����ﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ����ﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﺗﻨ����ﺎوﻻت "اﻟ����ﺪﯾﻦ " ﻣ����ﻦ زواﯾ����ﺎ ﻋ����ﺪة ﻓﻤﻨﮭ����ﺎ ﻧﺠ����ﺪ :
اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،و اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،و اﻹﺣﯿﺎﺋﻲ و اﻷﺧﻼﻗﻲ :
 - 1اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ:
أ -اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ :
 ﺗﻌﺮﯾ�����ﻒ ﻣﺤﻤ�����ﺪ ﻋﺒ�����ﺪ ﷲ دراز " :اﻟ�����ﺪﯾﻦ وﺿ�����ﻊ اﻟﮭ�����ﻲ ﺳ�����ﺎﺋﻖ ﻟ�����ﺬوي اﻟﻌﻘ�����ﻮل اﻟﺴ�����ﻠﯿﻤﺔﺑﺎﺧﺘﯿ��ﺎرھﻢ إﻟ��ﻰ اﻟﺼ��ﻼح ﻓ��ﻲ اﻟﺤ��ﺎل و اﻟﻔ��ﻼح ﻓ��ﻲ اﻟﻤ��ﺂل ،اﻧ��ﮫ" :وﺿ��ﻊ اﻟﮭ��ﻲ ﯾﺮﺷ��ﺪ إﻟ��ﻰ اﻟﺤ��ﻖ
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎدات ،و إﻟﻰ اﻟﺨﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك و اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت "
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 ﺗﻌﺮﯾ���ﻒ ﺟ����ﺎﺑﺮ اﺑ���ﻦ ﺣﯿ����ﺎن  :ﻋﻠ����ﻢ اﻟ���ﺪﯾﻦ ھ����ﻮ ﺻ���ﻮر ﯾﺘﺤﻠ����ﻰ ﺑﮭ����ﺎ اﻟﻌﻘ���ﻞ ﻟﯿﺴ����ﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﻓﯿﻤ����ﺎﯾﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت.
 ﺗﻌﺮﯾ���ﻒ اﻟﻔ���ﺎراﺑﻲ  :دﻋ���ﻢ اﻟﻔ���ﺎراﺑﻲ ﻣﻨﺰﻟ���ﺔ اﻟﻔﻠﺴ���ﻔﺔ ﺑﺎﻻﺳ���ﺘﻨﺎد إﻟ���ﻰ رأﯾ���ﮫ ﻓ���ﻲ اﻟ���ﺪﯾﻦ ،ﻓﻘ���ﺪاﻋﺘﻨ����ﻖ اﻟﻔ����ﺎراﺑﻲ ﻣﺒ����ﺪأ اﻟﻔ����ﯿﺾ  ،ورأى أن ﷲ  ،واﺟ����ﺐ اﻟﻮﺟ����ﻮد ،ﻣﺼ����ﺪر ﻛ����ﻞ ﻛ����ﻮن ،وﻋ����ﻦ
وﺟ����ﻮده اﻟﻮاﺟ����ﺐ ﯾﻔ����ﯿﺾ أوﻻ وﺟ����ﻮد ھ����ﻮ ﻋﯿﻨ����ﮫ إﺣ����ﺪى اﻟ����ﺬات  ،وﯾﺴ����ﻤﻰ اﻷول اﻟﻌﻘ����ﻞ اﻷول
،وھ���ﻮ ﻣﻤﻜ���ﻦ اﻟﻮﺟ���ﻮد ﺑﺬاﺗ���ﮫ ،واﺟ���ﺐ اﻟﻮﺟ���ﻮد ﺑ���ﺎ�  ،وﻋ���ﻦ اﻟﻌﻘ���ﻞ اﻷول  ،ﺑﺎﻋﺘﺒ���ﺎر اﻧ���ﮫ واﺟ���ﺐ
اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻐﯿﺮه ،ﯾﻔﯿﺾ ﻋﻘﻞ ﺛﺎن ،ﺛﻢ ﺛﺎﻟﺚ وھﻜﺬا ﺣﺘﻰ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ .

70

P 10F

 ﺗﻌﺮﯾ���ﻒ اﻟﺠﺮﺟ���ﺎﻧﻲ  :اﻟ���ﺪﯾﻦ وﺿ���ﻊ اﻟﮭ���ﻲ ﯾ���ﺪﻋﻮ أﺻ���ﺤﺎب اﻟﻌﻘ���ﻮل إﻟ���ﻰ ﻗﺒ���ﻮل ﻣ���ﺎھﻮ ﻋﻨ���ﺪاﻟﺮﺳ����ﻮل ﺻ����ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ����ﮫ وﺳ����ﻠﻢ  .واﻟ����ﺪﯾﻦ و اﻟﻤﻠ����ﺔ ﻣﺘﺤ����ﺪان ﺑﺎﻟ����ﺬات ،وﻣﺨﺘﻠﻔ����ﺎن ﺑﺎﻻﻋﺘﺒ����ﺎر ،
واﻟﺸ���ﺮﯾﻌﺔ ﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ أﻧﮭ���ﺎ ﺗﻄ���ﺎع ﺗﺴ���ﻤﻰ دﯾﻨ���ﺎ  ،وﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ أﻧﮭ���ﺎ ﺗﺠﻤ���ﻊ ﺗﺴ���ﻤﻰ ﻣﻠ���ﺔ  ،وﻣ���ﻦ
 68ﺧﺪﯾﻢ أﺳﻤﺎء،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﻌﺪد،2012/09ص 94

 69ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ دراز ) ،(1969ﺑﺤﻮث ﻣﻤﮭﺪة ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدﯾﺎن ، ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة  ،اﻟﻘﺎھﺮة 1969،ص29
 70ﻋﺎدل اﻟﻌﻮا )،(1964اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ  ،ص185
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ﺣﯿ���ﺚ أﻧﮭ���ﺎ ﯾﺮﺟ���ﻊ إﻟﯿﮭ���ﺎ ﺗﺴ���ﻤﻰ ﻣ���ﺬھﺒﺎ  ،وﻟﻜ���ﻦ اﻟﻔ���ﺮق ﺑ���ﯿﻦ اﻟ���ﺪﯾﻦ واﻟﻤﻠ���ﺔ و اﻟﻤ���ﺬھﺐ ھ���ﻮ أن
اﻟ����ﺪﯾﻦ ﻣﻨﺴ����ﻮب إﻟ����ﻰ ﷲ ﺗﻌ����ﺎﻟﻰ  ،واﻟﻤﻠ����ﺔ ﻣﻨﺴ����ﻮب ﺑ����ﺎﻟﻰ اﻟﺮﺳ����ﻮل  ،واﻟﻤ����ﺬھﺐ ﻣﻨﺴ����ﻮب إﻟ����ﻰ
اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ .
 ﺗﻌﺮﯾ����ﻒ اﻟﺸﮭﺮﺳ����ﺘﺎﻧﻲ  :اﻟ����ﺪﯾﻦ ھ����ﻮ اﻟﻄﺎﻋ����ﺔ و اﻻﻧﻘﯿ����ﺎد  ،وﻗ����ﺪ أﺳﺴ����ﮫ ﻋﻠ����ﻰ ﻣﺜ����ﺎل ﺧﻠﻘ����ﮫﻟﯿﺴ���ﺘﺪل ﺑﺨﻠﻘ���ﮫ ﻋﻠ���ﻰ دﯾﻨ���ﮫ  ،وﺑﺪﯾﻨ���ﮫ ﻋﻠ���ﻰ ﺧﻠﻘ���ﮫ  .وأرﺑ���ﺎب اﻟ���ﺪﯾﺎﻧﺎت ﻣﻄﻠﻘ���ﺎ – ﻋﻨ���ﺪه -إﻣ���ﺎ أھ���ﻞ
دﯾﺎﻧ���ﺎت وﻣﻠ���ﻞ  ،وإﻣ���ﺎ أھ���ﻞ أھ���ﻮاء وﻧﺤ���ﻞ  .ﻓﺄﻣ���ﺎ أھ���ﻞ اﻟ���ﺪﯾﺎﻧﺎت ﻣﻄﻠﻘ���ﺎ  :اﻟﻤﺠ���ﻮس وھ���ﻢ 70
ﻓﺮﻗ���ﺔ ،و اﻟﯿﮭ���ﻮد وھ���ﻢ  71ﻓﺮﻗ���ﺔ ،واﻟﻨﺼ���ﺎرى وھ���ﻢ  72ﻓﺮﻗ���ﺔ  ،و اﻟﻤﺴ���ﻠﻤﻮن وھ���ﻢ  73ﻓﺮﻗ���ﺔ
.وأﻣ����ﺎ أھ����ﻞ اﻷھ����ﻮاء و اﻵراء ﻓﻤﺜ����ﻞ اﻟﻔﻼﺳ����ﻔﺔ  ،واﻟﺪھﺮﯾ����ﺔ ،واﻟﺼ����ﺎﺑﺌﺔ  ،وﻋﺒ����ﺪة اﻟﻜﻮاﻛ����ﺐ
و اﻷوﺛﺎن ،و اﻟﺒﺮاھﻤﯿﺔ .
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 - 2اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻨﻔﺴﻲ :
اﻟ����ﺪﯾﻦ ﺣﺴ����ﺐ ھ����ﺬا اﻟﻤﻔﮭ����ﻮم ،ﻣﻮﻗ����ﻒ ﺟ����ﺪي ﻗ����ﺪ ﯾﻜ����ﻮن ﻣﻮﻗ����ﻒ اﻟﺼ����ﺮاﻣﺔ  ،وﻗ����ﺪ ﯾﻜ����ﻮن
ﻣﻮﻗ��ﻒ اﻟﺤﻨ��ﺎن  ،وﻟﻜﻨ��ﮫ ﻣﻮﻗ��ﻒ ﻏﺮﯾ��ﺐ ﻋ��ﻦ ﻣﻮﻗ��ﻒ اﻟﻼﻣﺒ��ﺎﻻة ﻣ��ﻦ ﺟﮭ��ﺔ ،وﻋ��ﻦ ﻣﻮﻗ��ﻒ اﻟﺜ��ﻮرة
اﻟﻤﺘﻤﺮدة اﻟﻤﻠﺤﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى .
ﯾﻌﺘﺒ���ﺮ اﻟﻨﻤ���ﻮذج اﻟﻔﺮوﯾ���ﺪي ﻣ���ﻦ أﻛﺜ���ﺮ اﻟﻨﻤ���ﺎذج اﻧﺘﺸ���ﺎرا ﻓ���ﻲ اﻟﺪراﺳ���ﺎت اﻟﺴ���ﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،وﯾﻨﻈ���ﺮ
إﻟ��ﻰ "ﻓﺮوﯾ��ﺪ" إﻟ��ﻰ اﻟ��ﺪﯾﻦ ﻋﻠ��ﻰ أﻧ��ﮫ ﺷ��ﻲء ﻣ��ﺪر ﯾﻌﻄ��ﻲ ﻣﻌﻨ��ﻰ زاﺋﻔ��ﺎ ﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﺑ��ﻼ ﻗﻠ��ﺐ

Heartless

 ،Worldإذ ﯾ�����ﺮى "ﻓﺮوﯾ�����ﺪ" أن ﺑﻘ�����ﺎء و اﺳ�����ﺘﻤﺮار اﻟ�����ﺪﯾﻦ وﺟﮭ�����ﺎ ﻟﻮﺟ�����ﮫ ﻟﻠﺘﻔﺴ�����ﯿﺮات اﻟﻌﻠﻤﯿ�����ﺔ
ﺷ��ﻲء طﺒﯿﻌ��ﻲ ،ﻷن ﻗ��ﻮة اﻟ��ﺪﯾﻦ ﻟ��ﮫ اﻟﻘ��ﺪرة ﻓ��ﻲ إﺷ��ﺒﺎع رﻏﺒ��ﺎت اﻹﻧﺴ��ﺎن ﻟﯿﺠﻌ��ﻞ اﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﯾﺸ��ﺒﮫ ﻣ��ﺎ
ﯾﺘﻤﻨﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﺮﻏﺒﺎﺗﮫ.
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و ﯾ���ﺮى أﺻ���ﺤﺎب ھ���ﺬا اﻟﻤﻔﮭ���ﻮم )اﻟﻨﻈﺮﯾ���ﺔ(  :أن اﻹﻧﺴ���ﺎن ﻟ���ﯿﺲ ﻓ���ﻲ ﺣﺎﺟ���ﺔ ﻷن ﯾﻌﻤ���ﻞ ﻓﻜ���ﺮه
ﻓ����ﻲ ﻣﻈ����ﺎھﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌ����ﺔ ،أو أن ﯾﻔﻜ����ﺮ ﻓ����ﻲ ﻋ����ﺎﻟﻢ اﻷرواح  ،ﻷن ﺗﺠﺎرﺑ����ﮫ اﻟﻨﻔﺴ����ﯿﺔ ﻓ����ﻲ ﺣﯿﺎﺗ����ﮫ
اﻟﯿﻮﻣﯿ���ﺔ اﻟﻤﻌﺘ���ﺎدة ﻛﻔﯿﻠ���ﺔ ﻟﺪﻓﻌ���ﮫ إﻟ���ﻰ أن ﯾ���ﺪرك أن ھﻨ���ﺎك ﻗ���ﻮة ﻋﻠﯿ���ﺎ ﻣﺴ���ﯿﻄﺮة ﯾﺠ���ﺐ اﻟﺘﻮﺟ���ﮫ ﻟﮭ���ﺎ
ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة .
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وﻣ����ﻦ أﺷ����ﮭﺮ ﻋﻠﻤ����ﺎء ھ����ﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾ����ﺎت ﺟﻮﺳ����ﺘﺎف ﻟﻮﺑ����ﻮن ،وﺑﺮﻏﺴ����ﻮن  ،وﻓﺮوﯾ����ﺪ ﻓﯿﻮرﺑ����ﺎخ ،
ورﯾﻔﯿﻞ ،وﺳﺎﺑﺎﺗﯿﯿﮫ .وﻧﻌﺮض ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺘﻀﺐ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
71
72
73

ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮوخ ) ،(2012ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﻌﺎم  ،دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻨﺎﺑﺔ  ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ص 21
ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﺒﯿﻮﻣﻲ) ، (1993دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪﯾﻨﻲ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ،ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪﯾﻨﻲ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف،ص 65
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺼﻨﯿﻊ )،(1998اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻋﻼج اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﺮﯾﺎض ،م.ع.س ،ط  ، 01ص21
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 ﻏﻮﺳ���ﺘﺎف ﻟﻮﺑ���ﻮن  :ﻓ���ﻲ اﻋﺘﻘ���ﺎده أن اﻋﺘﻘ���ﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋ���ﺎت ﯾﺼ���ﻄﺒﻎ ﺑﺎﻟﺸ���ﻌﻮر اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ اﻟ���ﺬي ﻟ���ﮫﻣﻤﯿ��ﺰات ﺑﺴ��ﯿﻄﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾ��ﺔ  ،ﻛﻌﺒ��ﺎدة ذات ﯾﺘ��ﻮھﻢ أﻧﮭ���ﺎ ﻓ��ﻮق اﻟ��ﺬوات  ،واﻟﺨ��ﻮف ﻣ��ﻦ اﻟﻘ��ﻮة اﻟﺨﻔﯿ���ﺔ
اﻟﺘ���ﻲ ﯾ���ﺒﻄﻦ ﺑﮭ���ﺎ و اﻟﺨﻀ���ﻮع اﻷﻋﻤ���ﻰ ﻷواﻣﺮھ���ﺎ  ،واﺳ���ﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤ���ﺚ ﻓ���ﻲ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﮭ���ﺎ  ،واﻟﺮﻏﺒ���ﺔ
ﻓﻲ ﻧﺸﺮھﺎ  ،واﻟﻨﺰوع إﻟﻰ ﻣﻌﺎداة ﻣﻦ ﻻ ﯾﻘﻮل ﺑﮭﺎ .
 -ﻧﻈﺮﯾﺔ ھﻨﺮي ﺑﺮﻏﺴﻮن  : H .Bergsonظﮭ�ﺮت ﻓ�ﻲ ﻛﺘﺎﺑ�ﮫ "ﻣﻨﺒﻌ�ﺎ اﻷﺧ�ﻼق و اﻟ�ﺪﯾﻦ"

The Two

 Sources Of Morals And Religionوﻓﯿﮫ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة ھﻤﺎ:
أ -اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :
وﯾﺘﻤﺜ����ﻞ ﻓ����ﻲ وﺟ����ﻮب ﺗﻨ����ﺎزل اﻟﻔ����ﺮد ﻋ����ﻦ ﻛﺜﯿ����ﺮ ﻣ����ﻦ رﻏﺒﺎﺗ����ﮫ و ﺗﻄﻠﻌﺎﺗ����ﮫ اﻟﺬاﺗﯿ����ﺔ ،ﺣﺘ����ﻰ
ﯾﺴ���ﺘﻄﯿﻊ اﻟﻌ���ﯿﺶ داﺧ���ﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋ���ﺔ ﺑﺸ���ﻜﻞ ﻣﺘﻤﺎﺳ���ﻚ ﻣﺘﻀ���ﺎﻣﻦ  ،وﻷن ھ���ﺬا اﻟﺘﻨ���ﺎزل ﯾﺠ���ﺪ ﻣﻘﺎوﻣ���ﺔ
ﻣ���ﻦ داﺧ���ﻞ ﻧﻔ���ﺲ اﻹﻧﺴ���ﺎن اﻷﻧﺎﻧﯿ���ﺔ ،ﻓﻜ���ﺎن ﻻﺑ���ﺪ ن وﺟ���ﻮد ﻗ���ﻮة ﺗﺤﻔ���ﻆ اﻟﺘ���ﻮازن ﺑ���ﯿﻦ رﻏﺒ���ﺎت
اﻟﻔ����ﺮد و ﻣﺘﻄﻠﺒ����ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ  ،وھ����ﺬه اﻟﻘ����ﻮة ھ����ﻲ اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ  ،اﻟﺘ����ﻲ ﺗﺤﻤ����ﻲ اﻟ����ﻨﻈﻢ و اﻟﻌ����ﺎدات
U

U

واﻟﻘ���ﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻻﻧﺘﮭ���ﺎك  ،وﺗﺤﺎﺳ���ﺐ اﻟﺨ���ﺎرﺟﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭ���ﺎ  ،وﻣ���ﻦ ھﻨ���ﺎ أﺗ���ﺖ ﻓﻜ���ﺮة
اﻹﻟﮫ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن.
ب -اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ :
وﯾﺘﻤﺜ���ﻞ ﻓ���ﻲ ﻛ���ﻮن اﻹﻧﺴ���ﺎن ﯾ���ﺮى ﻓ���ﻲ اﻟﺤ���ﻮادث اﻟﻤﺴ���ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿ���ﺔ اﻟﺘﺤﻘ���ﻖ و اﻟﻤﺼ���ﺎدﻓﺔ
،إﺿ����ﺎﻓﺔ إﻟ����ﻰ ﻋ����ﺪم ﻗﺪرﺗ����ﮫ ﻋﻠ����ﻰ اﻟﺘﻨﺒ����ﺆ ﺑﮭ����ﺬه اﻟﺤ����ﻮادث ﺑﺼ����ﻮرة ﻗﺎطﻌ����ﺔ  ،وھ����ﺬا ﻣ����ﺎ ﯾ����ﺪﻓﻊ
اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺤﺮﻛﺔ .
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 - 3اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﯿﻮي  ) :اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺮوﺣﯿﺔ اﻹﺣﯿﺎﺋﯿﺔ ( :
أﺻ���ﺤﺎب ھ���ﺬا اﻟﻤﻔﮭ���ﻮم ﯾﻨﻈ���ﺮون إﻟ���ﻰ اﻟﻈ���ﻮاھﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ أﻧﮭ���ﺎ ظ���ﻮاھﺮ ﺣﯿﻮﯾ���ﺔ
،ﻓ����ﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ –ﺣﺴ����ﺒﮭﻢ -ﺟﺴ����ﻢ ﺣﯿ����ﻮي ﻛﺒﯿ����ﺮ ﻻ ﯾﺨﺘﻠ����ﻒ ﻓ����ﻲ ﺻ����ﻔﺎﺗﮫ و ظ����ﻮاھﺮه ﻋ����ﻦ اﻟﻜ����ﺎﺋﻦ
اﻟﺤ���ﻲ أو اﻟﻔ���ﺮد ،وﻋﻠ���ﻢ اﻻﺟﺘﻤ���ﺎع ھ���ﻮ –ﻋﻨ���ﺪھﻢ -اﻣﺘ���ﺪاد ﻟﻌﻠ���ﻢ اﻟﺤﯿ���ﺎة 75 .وﻣ���ﻦ أﺻ���ﺤﺎﺑﮫ ھ���ﺬا
P 15F

P

اﻻﺗﺠﺎه ھﺮﺑﺮت ﺳﺒﻨﺴﺮ وادوارد ﺗﺎﯾﻠﻮر .
وﯾ���ﺮى أﻧﺼ���ﺎر ھ���ﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾ���ﺔ أن اﻹﻧﺴ���ﺎن اﻟﺒ���ﺪاﺋﻲ ﻋﺒ���ﺪ اﻷرواح ﺑﻤﺨﺘﻠ���ﻒ ﺻ���ﻮرھﺎ )إﻧﺴ���ﺎن
،ﻣﻼﺋﻜ���ﺔ ﺟ���ﻦ ،أرواح أﺧ���ﺮى ( ﻹﻋﺘﻘ���ﺎد ﺑﻘ���ﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠ���ﻰ ﺟﻠ���ﺐ اﻟﻨﻔ���ﻊ أو دﻓ���ﻊ اﻟﻀ���ﺮ ﻋ���ﻦ ﻧﻔﺴ���ﮫ

74ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺼﻨﯿﻊ  ،اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻋﻼج اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ص22
 75ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮوخ  ،ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﻌﺎم ،ص 23
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أو ﻓﯿﻤ���ﺎ ﺣﻮﻟ���ﮫ .وﯾﻘ���ﻮل ھ���ﺆﻻء اﻟﻤﺆﯾ���ﺪون  :إن ھ���ﺬه اﻟﻌﻘﯿ���ﺪة ﻣ���ﺮت ﺑﻤ���ﺮﺣﻠﺘﯿﻦ :اﻻﻋﺘﻘ���ﺎد ﻓ���ﻲ
ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻮﺗﻰ  ،و اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮﺟﻮد أرواح ﻷﻓﻼك و اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ .
وﻗ���ﺪ اﺗﻔﻘ���ﻮا ﻋﻠ���ﻰ ﺗﻔﺴ���ﯿﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠ���ﺔ اﻷوﻟ���ﻰ ﻓ���ﻲ ﺑﻘ���ﺎء أرواح اﻟﻤ���ﻮﺗﻰ ،وذﻟ���ﻚ أن ﻓﻜ���ﺮة اﻟ���ﺮوح
ﺗﻌﺘﻤ���ﺪ أﺳﺎﺳ���ﺎ ﻋﻠ���ﻰ ﺗﺠﺮﺑ���ﺔ اﻟﺘﻔﺴ���ﯿﺮ اﻟﺒ���ﺪاﺋﻲ ﻟﻸﺣ���ﻼم .وذﻟ���ﻚ أن اﻟﺮﺟ���ﻞ اﻟﺒ���ﺪاﺋﻲ ﯾﻔﺴ���ﺮ اﻟﺤﻠ���ﻢ
ﻋﻠ��ﻰ اﻧ��ﮫ اﻧﺘﻘ��ﺎل ﺣﻘﯿﻘ��ﻲ ﻟ��ﺮوح اﻟﺸ��ﺨﺺ اﻟﻤﺮﺋ��ﻲ ﻋﻠ��ﻰ ھﯿﺌ��ﺔ ﺟﺴ��ﻢ ﺷ��ﻔﺎف ﺑﺼ��ﻮرﺗﮫ اﻷﺻ��ﻠﯿﺔ
،وﯾﺠ���ﻲء إﻟ���ﻰ ﺻ���ﺎﺣﺐ اﻟﺤﻠ���ﻢ ﻓﯿ���ﺮاه رؤﯾ���ﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ ﺷ���ﻜﻠﮫ اﻟﺸ���ﻔﺎف  ،وھ���ﺬه اﻟﺮؤﯾ���ﺎ ﺗﺘﻌﻠ���ﻖ
ﺑﺎﻷﺣﯿ�����ﺎء و اﻷﻣ�����ﻮات ﻋﻠ�����ﻰ ﺣ�����ﺪ ﺳ�����ﻮاء،ﻣﻤﺎ دﻓﻌﮭ�����ﻢ إﻟ�����ﻰ اﻻﻋﺘﻘ�����ﺎد ﺑﺒﻘ�����ﺎء أرواح اﻟﻤ�����ﻮﺗﻰ
وﻗ���ﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠ���ﻰ ﺟﻠ���ﺐ اﻟﻨﻔ���ﻊ ودﻓ���ﻊ اﻟﻀ���ﺮ  ،وھ���ﺬا دﻋ���ﺎھﻢ إﻟ���ﻰ ﻋﺒﺎدﺗﮭ���ﺎ ﺣﺘ���ﻰ ﯾﺤﺼ���ﻠﻮا ﻋﻠ���ﻰ
اﻟﺨﯿﺮ اﻟﺬي ﺗﺠﻠﺒﮫ ،وﯾﻜﺘﻔﻮا اﻟﺸﺮ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﻓﻌﮫ.
أﻣ���ﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠ���ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ���ﺔ  :وھ���ﻲ ﻋﺒ���ﺎدة أرواح اﻟﻜﻮاﻛ���ﺐ و اﻟﻌﻨﺎﺻ���ﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ���ﺔ ،وﻛﺎﻧ���ﺖ ﺳ���ﺒﺒﺎ ﻓ���ﻲ
اﺧﺘﻼف اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ رأﯾﯿﻦ:
 ﯾ���ﺮى ﺗ���ﺎﯾﻠﻮر  Taylorأن اﻹﻧﺴ���ﺎن اﻟﺒ���ﺪاﺋﻲ ذو ﺳ���ﺬاﺟﺔ ﯾﻌﺠ���ﺰ ﺑﮭ���ﺎ ﻋ���ﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿ���ﺰ ﺑ���ﯿﻦ اﻟﺠﻤ���ﺎدو اﻟﺤﯿ����ﻮان و ﯾﻌﺎﻣﻠﮭ����ﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠ����ﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨ����ﺎت اﻟﺤﯿ����ﺔ ذات اﻷرواح اﻟﻤ����ﺆﺛﺮة – ﻛﻤ����ﺎ ﯾﻔﻌ����ﻞ اﻟﻄﻔ����ﻞ
ﻋﻨ����ﺪﻣﺎ ﯾ����ﺪاﻋﺐ اﻟﺪﻣﯿ����ﺔ و ﻛ����ﺎن ﻟﮭ����ﺎ روﺣ����ﺎ-ﺛ����ﻢ ﺑﻌ����ﺪ ذﻟ����ﻚ ﻋﺒ����ﺪ ھ����ﺬه اﻟﻜﻮاﻛ����ﺐ و اﻟﻌﻨﺎﺻ����ﺮ
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ.
 ﯾ�����ﺮى ﺳﺒﻨﺴ�����ﺮ  Spencerأن ﺗﻔﺴ�����ﯿﺮ ﺗ�����ﺎﯾﻠﻮر  Taylorﻏﯿ�����ﺮ ﻣﻘﺒ�����ﻮل ،وﯾ�����ﺮﺟﺢ أن ﻋﺒ�����ﺎدةاﻟﻜﻮاﻛ���ﺐ و اﻟﻌﻨﺎﺻ���ﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ���ﺔ ھ���ﻲ ﻧﺘﯿﺠ���ﺔ اﻟﺘﺒ���ﺎس ﻟﻐ���ﻮي .ذﻟ���ﻚ أن اﻷﺳ���ﻼف اﻟﺴ���ﺎﺑﻘﯿﻦ ﻛ���ﺎﻧﻮا
ﯾﺘﺴﻤﻮن ﺑﺄﺳﻤﺎء
اﻟﻜﻮاﻛ����ﺐ و اﻟﻌﻨﺎﺻ����ﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ����ﺔ و اﻟﺤﯿﻮاﻧ����ﺎت ،ﺛ����ﻢ ﺑﻌ����ﺪ ﻣ����ﻮﺗﮭﻢ و ط����ﻮل اﻟﻤ����ﺪة ،ﻧﺴ����ﺒﺖ ھ����ﺬه
اﻷﺳﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ و اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﻓﻌﺒﺪت ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس.
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ﯾ���ﺮى "ﺳﺒﻨﺴ���ﺮ" أن ﻟﻠﻌﺎطﻔ���ﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ أﺻ���ﻼ ﻋﻤﯿﻘ���ﺎ ﻓ���ﻲ اﻹﻧﺴ���ﺎن ،وھ���ﻲ ﻋﺎطﻔ���ﺔ اﻻﺣﺘ���ﺮام
اﻟ��ﺬي ﺗﺤﺴ��ﮫ اﻟ��ﻨﻔﺲ ﻧﺤ��ﻮ ﻣ��ﺎ ﯾﻌﻠ��ﻮ ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ ،و اﻟﻘ��ﻮة اﻟﺘ��ﻲ ﯾ��ﻨﻢ ﻋﻨﮭ��ﺎ اﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﺗﻔ��ﻮق إدراﻛﻨ��ﺎ  ،وﻣ��ﺎ
ﺳ���ﺎﺋﺮ اﻷدﯾ���ﺎن اﻟﻤﻌﺮوﻓ���ﺔ ﻋ���ﻦ اﻟﺸ���ﻌﻮب اﻟﻤﺘﻮﺣﺸ���ﺔ و اﻟﻤﺘﺤﻀ���ﺮة إﻻ ﺗﺮﺟﻤ���ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ���ﺔ ﻋ���ﻦ
اﻟﻘ���ﻮى اﻟﻌﻈﻤ���ﻰ اﻟﺘ���ﻲ ھ���ﻲ ﻋﻠ���ﺔ اﻟﻈ���ﻮاھﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ���ﺔ و اﻟﺘ���ﻲ ﻛ���ﺎن اﻹﻧﺴ���ﺎن اﻟﺒ���ﺪاﺋﻲ ﯾﺤ���ﺲ ﺷ���ﯿﺌﺎ
ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﮫ اﻹرادي .
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" اﻟﺘﺪﯾﻦ " ﻗﺮاءة ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ و اﻟﻤﻔﮭﻮم

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

وﻟﻜ��ﻦ اﻟ���ﺪﯾﻦ ﺑﺸ���ﻜﻠﯿﮫ اﻹﯾﻤ���ﺎن و اﻹﻟﺤ���ﺎد ،ﻟ���ﻢ ﯾﺴ��ﺘﻄﻊ أن ﯾﻘ���ﺪم ﺗﻌﻠ���ﯿﻼ واﺿ���ﺤﺎ وﻣﻌﻘ���ﻮﻻ ،ﻓﻌﻠ���ﻰ
اﻟ���ﺪﯾﻦ أن ﯾﻜ���ﻒ ﻋ���ﻦ ﻣﻨﺎﺷ���ﺪة اﻟﻌﻘ���ﻞ ﻷﻧ���ﮫ ﻻ ﯾﺴ���ﺘﻘﯿﻢ ﻣ���ﻊ ﻧﮭﺠ���ﮫ ﻓ���ﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿ���ﺮ ،وﯾﻌﮭ���ﺪ ﺳﺒﻨﺴ���ﺮ
ﻟﻠﺪﯾﻦ ﺑﻤﮭﻤﺔ اﻟﻨﻔﻮذ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء اﻷﺷﯿﺎء.
 – 4اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :
ﯾﻨﻈ�����ﺮ اﻻﺗﺠ�����ﺎه اﻻﺟﺘﻤ�����ﺎﻋﻲ إﻟ�����ﻰ اﻟ�����ﺪﯾﻦ ﻛﻈ�����ﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ�����ﺔ  ،وﺗﻌ�����ﺪد ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺗ�����ﮫ ﺗﺒﻌ�����ﺎ
ﻟﻠﻤ���ﺪارس اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﯾﻨﺘﻤ���ﻮن إﻟﯿﮭ����ﺎ ،ﻧ����ﺬﻛﺮ ﻣ����ﻦ أﺷ���ﮭﺮھﻢ اﯾﻤﯿ����ﻞ دورﻛ����ﺎﯾﻢ  ،وﻣ����ﺎﻛﺲ
ﻓﯿﺒ�����ﺮ  ،ﻓﺮﯾﺰر،وھ�����ﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾ�����ﺔ ﺗ�����ﺮﻓﺾ اﻟﺘﻔﺴ�����ﯿﺮات و اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ�����ﺔ و اﻟﻐﯿﺒﯿ�����ﺔ و اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿ�����ﺔ
اﻟﻤﻔﺴ��ﺮة ﻟﺠﻤﯿ��ﻊ اﻟﻈ��ﻮاھﺮ ﺑﻤ��ﺎ ﻓﯿﮭ��ﺎ اﻟﻈ��ﺎھﺮة اﻟﺪﯾﻨﯿ��ﺔ ،وﻟﻜﻨﮭ��ﺎ ﺗﻘ��ﺮ ﺗﻔﺴ��ﯿﺮا وﺣﯿ��ﺪا وھ��ﻮ اﻟﺤﯿ��ﺎة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ دال اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ.
وﻗ�����ﺪم "دورﻛ�����ﺎﯾﻢ" ﻓ�����ﻲ أول ﻛﺘﺒ�����ﮫ وھ�����ﻮ "اﻷﺷ�����ﻜﺎل اﻷوﻟﯿ�����ﺔ ﻟﻠﺤﯿ�����ﺎة اﻟﺪﯾﻨﯿ�����ﺔ " ﺗﻔﺴ�����ﯿﺮا
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺎ ﻟﻨﺸ���ﺄة اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻋﻠ���ﻰ اﻧ���ﮫ ظ���ﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ  .وﻗ���ﺪ ﻗ���ﺪم ﻟﻨﻈﺮﯾﺘ���ﮫ ﺟﻤﻠ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﻤﻘ���ﺪﻣﺎت
أھﻤﮭ�����ﺎ  :أن اﻟﻮﺳ�����ﯿﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ�����ﺒﺔ ﻟﺪراﺳ�����ﺔ اﻟﻈ�����ﻮاھﺮ اﻟﻤﻌﻘ�����ﺪة وﻣﻨﮭ�����ﺎ اﻟﻈ�����ﺎھﺮة اﻟﺪﯾﻨﯿ�����ﺔ ھ�����ﻲ
دراﺳ���ﺘﮭﺎ ﻓ����ﻲ ﺑﺪاﯾ���ﺔ ﻧﺸ����ﺄﺗﮭﺎ ،وﻟﺨ���ﺺ" دورﻛ����ﺎﯾﻢ" ﻓ����ﻲ ﺗﺤﻠﯿﻼﺗ���ﮫ اﻟﺘ����ﻲ ﺑﻨﺎھ���ﺎ ﻋﻠ����ﻰ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ����ﮫ
وﻋﻠ���ﻰ دراﺳ���ﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯿ���ﺔ ﻗ���ﺎم ﺑﮭ���ﺎ ﻏﯿ���ﺮه إﻟ���ﻰ  :أن اﻟ���ﺪﯾﻦ و اﻟﻌﺒ���ﺎدة و اﻟﺘﺄﻟﯿ���ﮫ ﻛﻠﮭ���ﺎ ﺗﺮﺟ���ﻊ إﻟ���ﻰ
طﺒﯿﻌ����ﺔ اﻟﻮاﻗ����ﻊ اﻻﺟﺘﻤ����ﺎﻋﻲ ﺑﻌﺎداﺗ����ﮫ و ﺗﻘﺎﻟﯿ����ﺪه وﻧﻈﻤ����ﮫ وﺿ����ﺮورﺗﮫ و أﺣﻜﺎﻣ����ﮫ.وذھﺐ إﻟ����ﻰ أن
اﻟﻄﻮطﻤﯿ���ﺔ )إﻟ���ﮫ اﻟﻌﺸ���ﯿﺮة أو ﺷ���ﻌﺎرھﺎ( أﻗ���ﺪم اﻟ���ﺪﯾﺎﻧﺎت اﻹﻧﺴ���ﺎﻧﯿﺔ وھ���ﻲ ﻋﺒ���ﺎرة ﻋ���ﻦ ﺗﺎﻟﯿ���ﮫ أﺑﻨ���ﺎء
اﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ ﻟﻤﺠ����ﺘﻤﻌﮭﻢ 78 .وﻟﻨ����ﺎ إﻟ����ﻰ دورﻛ����ﺎﯾﻢ ﻋ����ﻮدة ﻓ����ﻲ اﻟﻤﺒﺤ����ﺚ اﻟﺜﺎﻟ����ﺚ .وﯾ����ﺮى ﺟ����ﯿﻤﺲ
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ﺟ����ﻮرج ﻓﺮﯾ����ﺰر ﺑ����ﺄن اﻟ����ﺪﯾﻦ ھ����ﻮ اﺳﺘﺮﺿ����ﺎء و اﺳ����ﺘﻌﻄﺎف اﻟﻘ����ﻮى اﻟﻤﺘﻔﻮﻗ����ﺔ ﻋﻠ����ﻰ اﻹﻧﺴ����ﺎن
،ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ وﺿﺒﻂ ﻣﺠﺮى اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ و اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ .
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أﻣﺎ "ﻣﺎﻛﺲ ﻓﯿﺒﺮ" درس اﻟﻌﻼﻗ�ﺔ ﺑ�ﯿﻦ اﻟ�ﺪﯾﻦ و اﻟﺘﺤ�ﺪﯾﺚ ،وﻛﯿ�ﻒ ﺗﺸ�ﺎرك ﺻ�ﯿﺮورة اﻷدﯾ�ﺎن ﻓ�ﻲ
ﻋﻘﻠﻨ�ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ��ﺎت و اﻟﺴ��ﻠﻮﻛﺎت اﻟﺤﯿﺎﺗﯿ��ﺔ ،وﻣ��ﺎ ﯾﺘﺮﺗ��ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ذﻟ��ﻚ ﻣ��ﻦ إزاﻟ��ﺔ اﻟﻄ��ﺎﺑﻊ اﻟﺴ��ﺤﺮي ﻋ��ﻦ
اﻟﻌ��ﺎﻟﻢ وﻓ��ﻚ أﻟﻐ��ﺎزه .ﻓﺎﻟ��ﺪﯾﻦ -ﻋﻨ��ﺪ ﻓﯿﺒ��ﺮ، -اﻟﺤﯿ��ﺎة اﻟ��ﺪﻧﯿﺎ ،وﯾﺸ��ﻜﻞ ﻣﻮﺿ��ﻮﻋﺎ ﻻﻧﺘﻈ��ﺎم اﺟﺘﻤ��ﺎﻋﻲ و
ﻻﻧﺘﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ ،وﻋﻠﻰ ھﺪي اﻟﻌﻘﻠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر إزاﻟﺔ اﻟﺴﺤﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ .
وﺣﺴ���ﺐ –ﻓﯿﺒ���ﺮ، -ﻻ ﯾﻤﻜ���ﻦ وﺿ���ﻊ اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻓ���ﻲ ﺧﺎﻧ���ﺔ اﻟﻼﻋﻘﻼﻧ���ﻲ  ،واﻟﺤﻜ���ﻢ اﻟ���ﺬي ﻧﻄﻠﻘ���ﮫ ﻋﻠ���ﻰ
اﻹﯾﻤ����ﺎن و اﻟﻤﻤﺎرﺳ����ﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ ﺧﺎﺿ����ﻊ ﻟﻮﺟﮭ����ﺔ اﻟﻨﻈ����ﺮ اﻟﺘ����ﻲ ﯾﻨﻄﻠ����ﻖ ﻣﻨﮭ����ﺎ  ،وﻟﻜ����ﻦ ﯾﺠ����ﺐ
 78ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺼﻨﯿﻊ  ،اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻋﻼج اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ص24
 79دﯾﻨﻜﻦ ﻣﯿﺸﯿﻞ ،ﻣﻌﺠﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﺗﺮ :إﺣﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ ،دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ص 248
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اﻻﻧﺘﺒ��ﺎه إﻟ��ﻰ إن ﺳ��ﺤﺮ اﻷﻣ��ﺲ اﻟ��ﺬي ﺗﺼ��ﺎرﻋﮫ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿ��ﺔ اﻵن  ،ﻛ��ﺎن ﻧﻔﺴ��ﮫ ﻋﻘﻠﻨ��ﺔ ،ﻗﯿﺎﺳ��ﺎ ﻋﻠ��ﻰ
ﻣ���ﺎ ﺳ���ﺒﻘﮫ  ،ﻛﻤ���ﺎ ھ���ﻮ اﻟﺤ���ﺎل ﺗﻤﺎﻣ���ﺎ ﻣ���ﻊ ﺗﻮﺣﯿ���ﺪ اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ ﻗﯿﺎﺳ���ﺎ ﻋﻠ���ﻰ ﺗﻌ���ﺪد اﻵﻟﮭ���ﺔ اﻹﺣﯿﺎﺋﯿ���ﺔ .
وﺣﺴ���ﺒﮫ ﻓ���ﺈن اﻟﺴ���ﻠﻮك اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ ھ���ﻮ وﻗﺒ���ﻞ ﻛ���ﻞ ﺷ���ﻲء  ،ﺷ���ﻜﻞ ﺧ���ﺎص ﻣ���ﻦ اﻟﻨﺸ���ﺎط اﻻﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ ،
وﻟ���ﺬا ﯾﻤﻜ���ﻦ اﺟﺘﻤ���ﺎع اﻟﻌﻘﻼﻧﯿ���ﺔ و اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﯿ���ﺔ و ﺗﺴ���ﻜﺎﻧﮭﻤﺎ ﻓ���ﻲ ﻗﻠ���ﺐ اﻟﻤﻌﺘﻘ���ﺪات واﻟﻤﻤﺎرﺳ���ﺎت
اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ  . 80وﺳﻨﻮﺿ���ﺢ ﺑﺸ���ﻜﻞ أوﻓ���ﻲ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺒﺤ���ﺚ اﻟﺜﺎﻟ���ﺚ"  ،ﻣﺴ���ﺎھﻤﺔ ﻣ���ﺎﻛﺲ ﻓﯿﺒ���ﺮ ﻓ���ﻲ ھ���ﺬا
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اﻟﺠﺎﻧﺐ.
 - 5اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻷﺧﻼﻗﻲ :
اﻷﺧ����ﻼق اﻟﺴ����ﺎﺋﺪة ﻓ����ﻲ أي ﻣﺠﺘﻤ����ﻊ  ،وﻓ����ﻲ أي ﻣﺮﺣﻠ����ﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿ����ﺔ  ،ﻣ����ﻊ اﻟﻌ����ﺮف و اﻟﺘﻘﻠﯿ����ﺪ
اﻻﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ  ،وﺑﺎﻟﺘ���ﺎﻟﻲ ﻣ���ﻊ اﻟ���ﺪﯾﻦ  ،وﯾﻌﺒ���ﺮ ﻋﻨﮭ���ﺎ ﺑﻮاﺳ���ﻄﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ���ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ .وﯾﺼ���ﺢ
اﻟﻘ���ﻮل إن اﻟ���ﺪﯾﻦ ﺑﻤ���ﺎ ھ���ﻮ ﺗﺠﺮﺑ���ﺔ ﻣﻤﺄﺳﺴ���ﺔ ﻟﻠﻤﻘ���ﺪس  ،وﺑﻤ���ﺎ ھ���ﻮ ﻋﻘﯿ���ﺪة و ظ���ﺎھﺮة إﯾﻤﺎﻧﯿ���ﺔ ،
ﻟ����ﯿﺲ و اﻷﺧ����ﻼق .ﻟﻜ����ﻦ ﺑﺼ����ﻔﺘﮫ ظ����ﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ ﻣﻤﺄﺳﺴ����ﺔ  ،ﻓﮭ����ﻮ ﯾﺤﻤ����ﻞ ﻗﯿﻤ����ﺎ  ،وﯾﺘ����ﺄﺛﺮ
ﺑ���ﺎﻷﺧﻼق اﻟﺴ���ﺎﺋﺪة أو اﻟﻘ���ﯿﻢ اﻟﺼ���ﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻤ���ﺮدة ﻋﻠﯿﮭ���ﺎ .ﻓﺎﻟﺒﻌ���ﺪ اﻷﺧﻼﻗ���ﻲ ﺑﺪاﯾ���ﺔ ھ���ﻮ ﻗﻮاﻋ���ﺪ
اﻟﺴ���ﻠﻮك  ،اﻧ���ﮫ اﻟﺒﻌ���ﺪ اﻟﺘﺸ���ﺮﯾﻌﻲ  ،وﻻ ﺑ���ﺪ أن ﯾﺘﺤ���ﻮل إﻟ���ﻰ ﻣﻘ���ﺪس ﻣ���ﻦ ﻣﻘﺪﺳ���ﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ
ﺗﺤﺎﻓﻆ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدھﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ  ،ﻓﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج ﻧﻔﺴﮭﺎ.
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وﻓ��ﻲ أن اﻷﺧ��ﻼق ﺗﺘﻘ��ﺎطﻊ ﻓ��ﻲ اﻷﺧ��ﻼق اﻟﺴ���ﺎﺋﺪة ﻓ��ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ��ﻊ  ،وﻓ��ﻲ اﻟﺘﻤ��ﺮد ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ .وﻓ���ﻲ
أﻧﮭﻤ����ﺎ ﯾﺘﺒ����ﺎدﻻن اﻟﺘ����ﺄﺛﯿﺮ.وﻓﻲ أن اﻷﺧ����ﻼق ﻏﯿ����ﺮ اﻟ����ﺪﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯿ����ﺎ  ،واﻟﺤﻜ����ﻢ اﻷﺧﻼﻗ����ﻲ ﻏﯿ����ﺮ
اﻟﺤﻜ���ﻢ اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ ﻧﻈﺮﯾ���ﺎ .وﻓ���ﻲ أن ﺗﻄ���ﻮر اﻷﺧ���ﻼق اﻟﻤﻮﺿ���ﻮﻋﯿﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﻌ���ﺮف و اﻟﻘ���ﺎﻧﻮن أﻛﺜ���ﺮ
دﯾﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﺪﯾﻦ.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﯾﺮى  ،اﯾﻤﺎﻧﻮﯾﻞ ﻛﺎﻧﻂ

Emmanuel Kant

 ،اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻓﻠﺴﻔﺘﮫ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ

وﻋﻘﻠﮫ اﻟﻌﻤﻠﻲ  ،ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻤﺤﺾ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮورات ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
اﻹرادة  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺒﺮﯾﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﺪﯾﻨﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺤﺴﻦ .إذ ﯾﻘﻮل  ":أن
وﺟﻮد اﻟﺬات اﻹﻟﮭﯿﺔ ھﻮ إﯾﻤﺎن ﻋﻘﻠﻲ وﻟﯿﺲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﯾﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﺒﺮھﺎن و اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
،أي أﻧﮫ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﮭﺎ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻣﻦ أن ﯾﻘﺮھﺎ ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس"
،وﯾﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺛﻼﺛﺎ :

 80ﻟﻮران ﻓﻠﻮري)، (2008ﻣﺎﻛﺲ ﻓﯿﺒﺮ ،ﺗﺮ  :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﻠﺪ  ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﯿﺮوت ،ط ، ،01ص 64،65
 81ﻋﺰﻣﻲ ﺑﺸﺎرة )،(2013اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﺎرﯾﺨﻲ  ،ص 118
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 إن ﻛ����ﻞ ﻓ����ﺮد ﯾﺴﺘﺤﺴ����ﻦ ﺑﻌ����ﺾ اﻷﻋﻤ����ﺎل وﯾﺴ����ﺘﻘﺒﺢ أﻋﻤ����ﺎﻻ أﺧ����ﺮى  ،و ﯾ����ﺪرك أن ﺑﻌ����ﺾاﻷﻋﻤ���ﺎل ﯾﺠ���ﺐ ﻓﻌﻠﮭ���ﺎ  ،واﻟ���ﺒﻌﺾ اﻷﺧ���ﺮ ﯾﺠ���ﺐ اﺟﺘﻨﺎﺑﮭ���ﺎ ،ﻓ���ﺎﻟﻔﺮد ﯾﻨﺘﺴ���ﺐ إﻟ���ﻰ ﻋ���ﺎﻟﻤﯿﻦ ،ﻋ���ﺎﻟﻢ
اﻟﻌﻘ���ﻞ اﻟ���ﺬي ﯾﻤﻠ���ﻲ ﻋﻠﯿ���ﮫ اﻟﺨﯿ���ﺮ اﻟﻤﻄﻠ���ﻖ ،وﻋ���ﺎﻟﻢ اﻟﻄﺒﯿﻌ���ﺔ و اﻟﺤ���ﺲ اﻟﻤﻘﯿ���ﺪ ﺑﺎﻟﻘ���ﺪرة و اﻟﺰﻣ���ﺎن
و اﻟﻤﻜﺎن.
 ﻷن اﻟﻌﻘ���ﻞ ﯾﻄﺎﻟ���ﺐ اﻟﻔ���ﺮد ﺑﺘﺤﻘﯿ���ﻖ اﻟﺨﯿ���ﺮ اﻟﻤﻄﻠ���ﻖ ،ﻛ���ﺎن ﻻﺑ���ﺪ ﻣ���ﻦ وﺟ���ﻮد وﺳ���ﯿﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿ���ﻖھ��ﺬا اﻟﺨﯿ��ﺮ  ،وﻻن ﺗﺤﻘﯿ��ﻖ اﻟﺨﯿ��ﺮ اﻟﻤﻄﻠ��ﻖ ﻓ��ﻲ ﻟﺤﻈ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﻟﺤﻈ��ﺎت ﺣﯿ��ﺎة اﻟﻔ��ﺮد ﻏﯿ��ﺮ ﻣﻤﻜﻦ.ﻓﻠ��ﻢ
ﯾﻌﺪ ھﻨﺎك ﺳﺒﯿﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮫ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺪرج إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻﻧﮭﺎﯾﺔ.
 إذا ﺣﻘ���ﻖ اﻟﻔ���ﺮد اﻟﻤﻄﻠ���ﻖ ﺑﺘﺤﺼ���ﯿﻞ اﻟﻔﻀ���ﯿﻠﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ���ﺔ ،ﻓﻘ���ﺪ أﺧ���ﺮ ﻣﻄﺎﻟ���ﺐ اﻟﻌﻘ���ﻞ وھ���ﻲ ﺗﺤﻘﯿ���ﻖ)اﻟﺨﯿ���ﺮ اﻷﻋﻠ���ﻰ(  ،وھ���ﺬا اﻟﺨﯿ���ﺮ اﻷﻋﻠ���ﻰ ﻟ���ﯿﺲ ﻣﻌﻨ���ﻰ ﻣﻔ���ﺮدا ﺑ���ﻞ ھ���ﻮ ﻧﺘ���ﺎج ﻋﻨﺼ���ﺮﯾﻦ ھﻤ���ﺎ
اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ و اﻟﺴﻌﺎدة .
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 -5اﻟﻮﺣﻲ :
ﺑ���ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ���ﻰ اﻟﻤﻔ���ﺎھﯿﻢ اﻟﺴ���ﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻘ���ﺮ أن اﻹﻧﺴ���ﺎن وﺻ���ﻞ إﻟ���ﻰ اﻟﻌﻘﯿ���ﺪة اﻹﻟﮭﯿ���ﺔ ﺑﻨﻔﺴ���ﮫ
ﻋ����ﻦ طﺮﯾ����ﻖ ﻋﻮاﻣ����ﻞ إﻧﺴ����ﺎﻧﯿﺔ ﻋﺪﯾ����ﺪة  ،وﻧﻈﺮﯾ����ﺔ اﻟ����ﻮﺣﻲ ﺗﻌﻜ����ﺲ وﺟﮭ����ﺔ ﻛﺒ����ﺎر رﺟ����ﺎل اﻟ����ﺪﯾﻦ
اﻟﻤﺴ���ﯿﺤﻲ ﻓ���ﻲ أوروﺑ����ﺎ ﺧ���ﻼل اﻟﻘ����ﺮون اﻟﻮﺳ���ﻄﻰ وﺣﺘ����ﻰ ﻋﺼ���ﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﺿ����ﺮ  .و اﻟﮭ���ﺪف ﻣ����ﻦ
اﻟ���ﻮﺣﻲ أن اﻟ���ﺪﯾﻦ ﺟ���ﺎء إﻟ���ﻰ اﻹﻧﺴ���ﺎن و ﻟ���ﻢ ﯾﺒﺤ���ﺚ اﻹﻧﺴ���ﺎن ﻋﻨ���ﮫ  ،واﻧ���ﮫ اﻧ���ﺰل ﻋﻠ���ﻰ اﻹﻧﺴ���ﺎن
ﻣ����ﻦ رﺑ����ﮫ ،و اﻹﻧﺴ����ﺎن ﻟ����ﻢ ﯾﻌ����ﺮف رﺑ����ﮫ ﺑﻨ����ﻮر اﻟﻌﻘ����ﻞ ﺑ����ﻞ ﺑﻨ����ﻮر اﻟ����ﻮﺣﻲ  ،وان ﷲ ﺳ����ﺒﺤﺎﻧﮫ و
ﺗﻌ���ﺎﻟﻰ ﻋﻨ���ﺪﻣﺎ ﺧﻠ���ﻖ أﺑ���ﺎ اﻟﺒﺸ���ﺮ ادم ﻛﺮﻣ���ﮫ وﻋﻠﻤ���ﮫ ﺣﻘ���ﺎﺋﻖ اﻷﺷ���ﯿﺎء ،ﺛ���ﻢ أﻣ���ﺮه أن ﯾ���ﻮرث ﻋﻠ���ﻢ
ھﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻟﺬرﯾﺘﮫ ،ﻓﻔﻌﻞ ،وﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻌﻘﯿﺪة ﻣﯿﺮاث اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻋﻦ أﺑﯿﮭﻢ اﻷول .
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ﺛﺎﻟﺜﺎ  -أﺷﻜﺎل اﻟﺪﯾﻦ )اﻟﺘﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ( :
ﻟﻜ���ﻞ دﯾ���ﻦ ﺷ���ﻜﻼن ﻻ ﯾﺘﻄﺎﺑﻘ���ﺎن  ،أوﻟﮭﻤ���ﺎ اﻟ����ﺪﯾﻦ اﻟﺮﺳ���ﻤﻲ ﻛﻤ���ﺎ ﺗﺤ���ﺪده ﻣﻮاﺛﯿﻘ���ﮫ ،وﺛﺎﻧﯿﮭﻤ����ﺎ
اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﻌﯿﺸﮫ أﺗﺒﺎﻋﮫ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﺎﻛﻦ و اﻷزﻣﺎن.
 اﻟ���ﺪﯾﻦ اﻟﺮﺳ���ﻤﻲ،أو اﻷﺻ���ﻠﻲ :وھ���ﻮ اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻛﻤ���ﺎ ﺟ���ﺎء ﺑ���ﮫ ﻣﺆﺳﺴ���ﻮه  ،أو رﺳ���ﻠﮫ  ،أو أﻧﺒﯿﺎﺋ���ﮫ
 ،وﻛﻤ���ﺎ ھ���ﻮ ﻣ���ﺪون ﻓ���ﻲ ﻣﻮاﺛﯿﻘ���ﮫ  ،وﻋﻠ���ﻰ اﻟﻨﺤ���ﻮ  ،اﻟ���ﺬي ﻋﺎﺷ���ﮫ ﻣﺆﺳﺴ���ﮫ  ،وﻧﺒﯿ���ﮫ  ،وﺑﺎﺧﺘﺼ���ﺎر
:وھ���ﻮ اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻛﻤ���ﺎ ﻛ���ﺎن ﻓ���ﻲ ﻧﺸ���ﺄﺗﮫ و ﺑﺪاﯾﺎﺗ���ﮫ  ،وھ���ﻮ ﻣﻮﺣ���ﺪ ﻓ���ﻲ ذاك اﻟﺤ���ﺎل  ،ﻓ���ﺈذا ﻛ���ﺎن اﻟﺤ���ﻖ

 82ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺼﻨﯿﻊ  ،ص 23

 83ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺼﻨﯿﻊ ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ .ص 25
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ﻓ���ﻲ ﻛ���ﻞ ﻣﺴ���ﺎﻟﺔ ﻋﻘﻠﯿ���ﺔ واﺣ���ﺪا  ،ﻓ���ﺎﻟﺤﻖ ﻓ���ﻲ ﺟﻤﯿ���ﻊ اﻟﻤﺴ���ﺎﺋﻞ ﯾﺠ���ﺐ أن ﯾﻜ���ﻮن ﻣ���ﻊ ﻓﺮﻗ���ﺔ واﺣ���ﺪة
84
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 اﻟ���ﺪﯾﻦ اﻟﺸ���ﻌﺒﻲ  :وﻧﻘﺼ���ﺪ ﺑﺎﻟ���ﺪﯾﻦ اﻟﺸ���ﻌﺒﻲ  ،اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻛﻤ���ﺎ ﯾﺘﺒ���ﺪى ﻓ���ﻲ ﻓﻜ���ﺮ وﺳ���ﻠﻮك أﺗﺒﺎﻋ���ﮫ
،ﻧﺘﯿﺠ����ﺔ ﻟﻺﺿ����ﺎﻓﺎت و اﻟﺘﺤ����ﻮﯾﺮات اﻟﺘ����ﻲ ﯾﻀ����ﻔﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ و اﻷﻓ����ﺮاد ﻟﻠ����ﺪﯾﻦ ،وﻋﻠ����ﻰ ﺧ����ﻼف
ﻣﻮاﺛﯿﻘﮫ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻗﻠﯿﻼ أو ﻛﺜﯿﺮا  ،وﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ آو اﻷﻧﺒﯿﺎء ،واﻟﻤﺮﺳﻠﻮن.
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أ -اﻹﺳ���ﻼم اﻟﺸ���ﻌﺒﻲ  :ﺛﻤ���ﺔ ﻓ���ﺮق ﻛﺒﯿ���ﺮ ﺑ���ﯿﻦ اﻹﺳ���ﻼم اﻷﺻ���ﻠﻲ –اﻟ���ﻮﺣﻲ -و اﻹﺳ���ﻼم ﻛﻤ���ﺎ -
ﯾﻌﯿﺸ���ﮫ اﻟﻤﺴ���ﻠﻤﻮن اﻟﯿ���ﻮم، -ﺑﻌ���ﺪ أن دﺧﻠ���ﺖ ﻋﻠﯿ���ﮫ ﻣ���ﻮاد زاﺋ���ﺪة ،ﻛ���ﺪرت ﺻ���ﻔﺎءه  ،وﺟﻌﻠ���ﺖ ﻓﯿ���ﮫ
ﻣ���ﺎ ﻟ���ﯿﺲ ﻣﻨ���ﮫ  ،واﻟﺤﺎﺿ���ﺮ ﻻ ﯾﻜ���ﻮن ﻛﺎﻟﻤﺎﺿ���ﻲ  ،واﻟ���ﺬي ﯾﺰاوﻟ���ﮫ اﻟﻤﺴ���ﻠﻤﻮن ﻣ���ﻦ اﻹﺳ���ﻼم ﻓ���ﻲ
اﻟ���ﺰﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿ���ﺮ ﻣ���ﺎ ﻻ ﯾﺘﻔ���ﻖ و اﻹﺳ���ﻼم اﻟﺨ���ﺎﻟﺺ ﻓ���ﻲ ﻋﮭ���ﺪ اﻟﺮﺳ���ﻮل  ،وﯾﺘﻌ���ﺎرض ﺻ���ﺮاﺣﺔ
ﻣﻊ اﻟﻘﺮان واﻟﻜﺮﯾﻢ  ،وﻓﯿﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺎ وﻻ ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم .
ﻓﺎﻟﻮﺣ������ﺪة اﻹﺳ������ﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾ������ﺔ  ،واﻟﻄﻘ������ﻮس و اﻟﻌﺒ������ﺎدات  ،واﻟﻤﻌ������ﺎﻣﻼت  ،واﻵداب ﻟﯿﺴ������ﺖ
واﺣ����ﺪة ﻣﻮﺣ����ﺪة ﻋﻠ����ﻰ ﻣﺴ����ﺘﻮى اﻟﻤﻤﺎرﺳ����ﺔ ،وھﻨ����ﺎك ﺻ����ﺮاع ﺑ����ﯿﻦ اﻟ����ﺪاﻋﯿﻦ ﻟﻠﺘﻘﯿ����ﺪ ﺑﺎﻹﺳ����ﻼم
اﻷﺻ���ﻠﻲ اﻟﺮﺳ���ﻤﻲ  ،وﺑ���ﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﺼ���ﯿﻦ ﻋﻠ���ﻰ اﺳ���ﺘﻤﺮار ﻓ���ﻲ زﯾ���ﺎدة ﺑ���ﯿﻦ اﻟﻔ���ﺮق اﻹﺳ���ﻼﻣﯿﺔ ،
وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﺪﻋﻮ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة .86
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راﺑﻌﺎ  -ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺪﯾﻦ :
ﺑﺎﻋﺘﺒ���ﺎر اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻓ���ﻲ ﻋﻠ���ﻢ اﻻﺟﺘﻤ���ﺎع اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ ،ﻋﺒ���ﺎرة ﻋ���ﻦ ظ���ﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ،ﯾﺘﻄﻠ���ﺐ اﻟﺒﺤ���ﺚ
ﻓﯿﮭ����ﺎ إﻣﻜ����ﺎن ﻣﻼﺣﻈﺘﮭ����ﺎ داﺧﻠﯿ����ﺎ و ﺧﺎرﺟﯿ����ﺎ  ،واﻻﺳ����ﺘﺪﻻل ﺑﻤ����ﺎ ﺗ����ﻢ ﻣﻼﺣﻈﺘ����ﮫ ﻋﻠ����ﻰ ﺟﻮاﻧ����ﺐ
اﻟﻤﻮﺿ����ﻮﻋﺎت اﻟﺘ����ﻲ ﯾﺒﺤﺜﮭ����ﺎ ھ����ﺬا اﻟﻌﻠ����ﻢ  ،87وﺳ����ﻨﺄﺧﺬ ﺑﻌ����ﺾ اﻟﻤﻘﻮﻣ����ﺎت اﻟﺘ����ﻲ ﺗﺨ����ﺪم اﻹط����ﺎر
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P

اﻟﻌﺎم ﻟﺪراﺳﺘﻨﺎ وھﻲ اﻟﻤﻘﺪس ،و اﻟﻌﻘﯿﺪة ،و اﻟﻌﺒﺎدات .
 -1إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻘﺪس :
ﯾﺤﺘ���ﻞ اﻟ���ﺪﯾﻦ ﺟﻤﯿ���ﻊ اﻟﻤﺴ���ﺎﺣﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼ���ﺔ ﻟﻠﻤﻘ���ﺪس ﻓ���ﻲ ﻛﺜﯿ���ﺮ ﻣ���ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ���ﺎت اﻟﺒﺴ���ﯿﻄﺔ
اﻟﺘ���ﻲ ﯾﺸ���ﯿﺮ إﻟﯿﮭ���ﺎ ﺑﻌ���ﺾ ﻋﻠﻤ���ﺎء اﻻﻧﺎﺳ���ﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪاﺋﯿ���ﺔ ،ﻟﻜ���ﻦ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ���ﺎت اﻟﺘ���ﻲ ﻣ���ﺮت ﺑﻤﺮاﺣ���ﻞ
ﻣ���ﻦ اﻟﺘﻐﯿ���ﺮ أو اﻟﺘﻄ���ﻮر ﺗﻮﺟ���ﺪ ﻓ���ﻲ ﻣﺴ���ﺎﺣﺔ اﻟﻤﻘ���ﺪس أﺷ���ﯿﺎء ﻟﯿﺴ���ﺖ ﻣ���ﻦ ﺑ���ﯿﻦ ﻣﻜﻮﻧ���ﺎت اﻟ���ﺪﯾﻦ
.وﻟﻜ��ﻦ ﺣﺘ���ﻰ ﻓ��ﻲ ھ���ﺬه اﻟﺤﺎﻟ��ﺔ اﻷﺧﯿ���ﺮة ﻓ��ﺎن ﺟﻮاﻧ���ﺐ اﻟﻤﻘ��ﺪس اﻟﺘ���ﻲ ﻟﯿﺴ��ﺖ ﻣ���ﻦ ﺑ��ﯿﻦ اﻟﻨﺼ���ﻮص
 84ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮوخ  ،ص 32
 85ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮوخ  ،ص 32
 86ﻣﺣﻣد ﻗطب ) ،(1998ﺣول اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ،دار اﻟﺷروق  ،اﻟﻘﺎھرة ،،ط،1ص 43
 87ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺷروخ  ،ص 39
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اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ ﺗﺘ���ﺄﺛﺮ ﻛﺜﯿ���ﺮا ﺑﺎﻟﻨﺼ���ﻮص اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ  .وﻟﻜ���ﻞ دﯾ���ﻦ ﻧﺼ���ﻮص  ،وھ���ﻲ ﻣﺤﺎط���ﺔ – ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭ���ﺎ
و ﺑﺎﻟﻀ���ﺮورة – ﺑﮭﺎﻟ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﺘﻘ���ﺪﯾﺲ .وﻓ���ﻲ ﻛ���ﻞ ﻣﺠﺘﻤ���ﻊ أو ﺛﻘﺎﻓ���ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ ﻣﺴ���ﺎﺣﺔ ﯾﺸ���ﺎر إﻟﯿﮭ���ﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻘ���ﺪس .ﻗ���ﺪ ﯾﺤﺘ���ﻞ اﻟ���ﻨﺺ اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ ﺟﻤﯿ���ﻊ ﻣﺴ���ﺎﺣﺔ اﻟﻤﻘ���ﺪس ﻓ���ﻲ ﺛﻘﺎﻓ���ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ  ،وﻗ���ﺪ ﯾﺤﺘ���ﻞ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﮫ .
ورﺟﻮﻋ����ﺎ إﻟ����ﻰ ﻟﻔ����ﻆ اﻟﻤﻘ����ﺪس اﻟ����ﺬي ﺗﺠﺘﻤ����ﻊ اﻷدﯾ����ﺎن ﻛﻠﮭ����ﺎ ﻋﻠﯿ����ﮫ ،وﺗﺨﺘﻠ����ﻒ ﻓ����ﻲ ﻛﻨﮭ����ﮫ:
"ﻓﻮﯾﻨﯿﻨﺒ���ﻮرﺟﻲ" ﯾﻘ���ﻮل ﺑ���ﺎن اﻷﺳ���ﺌﻠﺔ اﻟﻜﺒ���ﺮى اﻟﺘ���ﻲ ﯾﻠﺘﻘ���ﻲ ﻋﻨ���ﺪھﺎ ﻛ���ﻞ اﻟﺒ���ﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓ���ﻲ ﻣﺠ���ﺎل
اﻟﻤﻘﺪس ﺛﻼﺛﺔ ھﻲ :
 ھ�����ﻞ ﯾﻤﻜ�����ﻦ ﺗﻌﺮﯾ�����ﻒ اﻟﻤﻘ�����ﺪس ﺑﺬاﺗ�����ﮫ ؟ أم ﻓﻘ�����ﻂ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ�����ﺔ ﻣ�����ﻊ ﻣﻔ�����ﺎھﯿﻢ أﺧ�����ﺮى ﻣﻨﺎﻓﺴ�����ﺔوﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﮫ ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ  :اﻟﻤﺤﺮم و اﻟﻤﺪﻧﺲ و اﻟﻌﺠﯿﺐ و اﻟﻄﺎھﺮ واﻟﻨﺠﺲ ؟
 ھ���ﻞ ﯾﺤ���ﻮي ﯾﻌ���ﯿﺶ اﻟﻤﻘ���ﺪس ﺑ���ﺎﻹﻟﮭﻲ  ،أم ﻣﻜ���ﻮن ﺳ���ﯿﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠ���ﺬات اﻹﻧﺴ���ﺎﻧﯿﺔ ﯾﺘﺨ���ﺬ ﺷ���ﻜﻞاﺳﺘﯿﮭﺎﻣﺎت و أوھﺎم اﺳﻘﺎطﯿﺔ ؟
 ھ����ﻞ ﯾﻌ����ﯿﺶ اﻟﻤﻘ����ﺪس ﺗﻘﮭﻘ����ﺮ ﻗﻮﺗ����ﮫ واﻧﻄﻔ����ﺎء ﺷ����ﻌﻠﺘﮫ ﻣ����ﻦ ﺟ����ﺮاء ﺗ����ﺄﺛﯿﺮ اﻟﺤﻀ����ﺎرة اﻟﻌﻠﻤﯿ����ﺔ/اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ،أم اﻧﮫ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﺘﺸﻮھﺎت  ،وﯾﻌﺮف ﺗﺤﻮﻻت ؟
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وھﻨﺎك أﺳﺌﻠﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﻧﻮﺗﻜﻤﺎ ﻣﺴﻌﻰ اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ درك اﻟﻤﻘﺪس  ،وﻣﻨﮭﺎ :
 ھﻞ ﯾﺸﻜﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮھﺮ اﻟﻤﻘﺪس ؟ أم أن اﻟﻤﻘﺪس ھﻮ ﺟﻮھﺮ اﻟﺪﯾﻦ ؟ ھ�����ﻞ ﻣﮭﻤ�����ﺔ اﻟ�����ﺪﯾﻦ ﺗﻜ�����ﺮﯾﺲ اﻟﻤﻘ�����ﺪس أم ﺗﻘﻨﯿﻨ�����ﮫ و ﺿ�����ﺒﻄﮫ ؟ وﺗﻘﯿﯿ�����ﺪ أﺷ�����ﻜﺎل ﺣﻀ�����ﻮرهو أﻧﻤﺎط اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﮫ؟
 ﻛﯿ����ﻒ ﯾﺘﻤﻔﺼ����ﻞ اﻟﻤﻘ����ﺪس ﻣ����ﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳ����ﻲ ؟ وﻧﺤ����ﻦ ھﻨ����ﺎ ﯾﮭﻤﻨ����ﺎ ھ����ﺬا اﻟﺘﺴ����ﺎؤل ﻓﺎﻟﺴﯿﺎﺳ����ﻲو ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ وﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﺗﺘﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ .
 ﻣﺎذا ﺗﺮﺑﺢ أو ﺗﺨﺴﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ  ،ﺣﯿﻦ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪس ؟ ﻣ���ﺎذا ﯾ���ﺮﺑﺢ آو ﯾﺨﺴ���ﺮ اﻟﻤﻘ���ﺪس ﻋﻨ���ﺪ ارﺗﺒﺎط���ﮫ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳ���ﺔ ؟ ﻣ���ﺎ ﻣﻮﻗ���ﻊ اﻟﺘﺨﯿﻠ���ﻲ و اﻟﺮﻣ���ﺰيدال ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ؟
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ﯾﺤ����ﺎط اﻟﻤﻘ����ﺪس ﻓ����ﻲ داﺧ����ﻞ ﻛ����ﻞ ﺛﻘﺎﻓ����ﺔ ﺑﮭﺎﻟ����ﺔ ﻣ����ﻦ اﻟﺘﻘ����ﺪﯾﺲ ﺗﻀ����ﻤﻦ اﺣﺘﺮاﻣ����ﮫ و طﺎﻋ����ﺔ
اﻷواﻣ���ﺮ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘ���ﺔ ﻋﻨ���ﮫ ،وﯾ���ﺪﺧﻞ ﺑﻌ���ﺾ اﻟﻤﻘ���ﺪس ﺿ���ﻤﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤ���ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿ���ﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤ���ﺔ ﻓ���ﻲ

 88ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ زاھﻲ)، (2012اﻟﻤﻘﺪس اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ،اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ،ط ،01ص 15
 89ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ زاھﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ، ،ص 16-15
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ﻣ���ﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ���ﺔ ،وﻣ���ﻮاد أﺧ���ﺮى ﻣﻔﺴ���ﺮة ﻟﻠﻤ���ﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ���ﺔ ،ﺗﻌﻤ���ﻞ ﺟﻤﯿﻌ���ﺎ ﻟﺘﻨﻈ���ﯿﻢ أﺷ���ﻜﺎل اﻟﺤﯿ���ﺎة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
إن ﺗﻌﺮﯾ���ﻒ اﻟﻤﻘ���ﺪس ﻟ���ﯿﺲ ﻛ���ﺄي ﺗﻌﺮﯾ���ﻒ أﺧ���ﺮ  ،ﻓﮭﻨ���ﺎك اﺳ���ﺘﺤﺎﻟﺔ اﻹﺣﺎط���ﺔ ﺑﺎﻟﺼ���ﻔﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌ���ﺔ
،أو اﻟﻤﺎﺋﻌ���ﺔ ﻟ���ﮫ ،ﻛﻤ���ﺎ اﻧ���ﮫ ﯾ���ﺄﻟﻒ أي ﺗﻌﺮﯾ���ﻒ ،وﺑﺨﺎﺻ���ﺔ إذا أﺧ���ﺬﻧﺎ ﺑﺎﻟﺮؤﯾ���ﺔ اﻹﺳ���ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘ���ﻲ
ﺗﻘ���ﻮل ﻓ���ﻲ اﻟﻤﻘ���ﺪس اﻹﻟﮭ���ﻲ ﺑ���ﺎن ﻟ���ﯿﺲ ﻛﻤﺜﻠ���ﮫ ﺷ���ﻲء .ﻓﺤ���ﯿﻦ ﯾ���ﺮﻓﺾ اﻟﺘﻌﺮﯾ���ﻒ اﻟﺘﻨ���ﺎﻗﺾ ﻓ���ﻲ
ﻣﻨﻄﻮﻗﮫ  ،وﯾﺮﻓﺾ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ إﻻ ﻟﻠﻀﺮورة .
وﻓ���ﻲ ھ���ﺬا اﻟﻤﻮﻗ���ﻒ ﻧ���ﺬﻛﺮ رأي "ﻣﺎﻛ���ﺎرﯾﻮس" اﻟﻘﺎﺋ���ﻞ  " :ﺑ���ﺄن اﻟﺒﺤ���ﺚ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﻘ���ﺪس ھ���ﻮ ذاﺗ���ﮫ
إﺑﻄ���ﺎل ﻟﻤﻔﻌ���ﻮل ﻗﺪﺳ���ﯿﺘﮫ ،وھ���ﻮ ﺷ���ﻜﻞ ﻣ���ﻦ أﺷ���ﻜﺎل إﻧﮭ���ﺎك اﻟﻤﺤ���ﺮم ﺑﺎﻟﻔﻌ���ﻞ ،ﺛ���ﻢ إن اﻟﺒﺤ���ﺚ ﻓ���ﻲ
اﻟﻤﻘ��ﺪس ھ���ﻮ ﺗﺤﻮﯾ��ﻞ ﻟ���ﮫ إﻟ��ﻰ ﻣﻮﺿ���ﻮع ﺷ���ﺒﯿﮫ ﺑﺠﻤﯿ��ﻊ ﻣﻮﺿ���ﻮﻋﺎت اﻟﻔﻜﺮ.ﻣﻮﺿ��ﻮع ﯾﻘ���ﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐ���ﺔ
 ،وﯾﻔﻜ���ﺮ ﺑﮭ���ﺎ ﻓﯿﮭ���ﺎ  ،ﻣﻤ���ﺎ ﯾﻀ���ﻌﮫ ﻟﻤﻨﻄﻘﮭ���ﺎ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺘﮭ���ﺎ اﻟﺪاﻟﯿ���ﺔ .وﯾ���ﺪﺧﻞ ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻤﻘ���ﺪس ﻣ���ﺎ ھ���ﻮ
ﻏﺮﯾﺐ ﻋﻨﮫ و ﻣﺘﻌﺎرض ﻣﻌﮫ" .
ﻓﯿﻘ���ﻮل ﻣﺎﻛ���ﺎرﯾﻮس ﺑﺨﺼ���ﻮص اﻟﻤﻘ���ﺪس ﺑﺄﻧ���ﮫ ھ���ﻮ ﻣ���ﺎ ﯾﻌ���ﺮف  ،وﻻ ﯾﻌ���ﺮف أو ﯾﺤ���ﺪد  ،ﻓﮭ���ﻮ ﻣ���ﺎ
ﯾﻔﺎرق ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ ﺿﺒﻄﮫ.
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أ -اﻟﻤﻘﺪس و اﻟﻤﺠﺎل واﻟﻤﺆﺳﺲ:
ﻟﻜ���ﻞ ﻣﺠ���ﺎل ﻗﺪﺳ���ﻲ ﺗ���ﺎرﯾﺦ  ،وﻟﻜ���ﻦ ﻻ ﯾﺼ���ﺒﺢ اﻟﻤﺠ���ﺎل ﻗﺪﺳ���ﯿﺎ إﻻ ﻋﻨ���ﺪﻣﺎ ﯾﺼ���ﯿﺮ ﻣ���ﻦ دون
ﺗ����ﺎرﯾﺦ .واﻧ����ﺪﻣﺎج اﻟﻌﻨﺎﺻ����ﺮ اﻟﻤﺠﺎﻟﯿ����ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻ����ﺮ اﻟﻘﺪﺳ����ﯿﺔ ﯾﺸ����ﻜﻞ ﻣﺮﻛﺒ����ﺎ رﻣﺰﯾ����ﺎ ﻣﺸ����ﺤﻮﻧﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺪاﺳ���ﺔ ،ھ���ﺬا وﯾﻈﮭ���ﺮ ﺣﻀ���ﻮر اﻟﻤﻘ���ﺪس ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺠ���ﺎل ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل اﻷﺿ���ﺮﺣﺔ و اﻟﺰواﯾ���ﺎ ﻻن
اﻟﻤﺆﺳ����ﺲ ) ﺷ����ﯿﺦ اﻟﺰواﯾ����ﺎ  ،اﻟ����ﻮﻟﻲ  ،اﻟﺼ����ﺎﻟﺢ( ﯾﻤ����ﻨﺢ ﻟﻔﻌ����ﻞ اﻟﺘﺄﺳ����ﯿﺲ ﻟﻠﺰاوﯾ����ﺔ أو اﻟﻤﺪﯾﻨ����ﺔ
اﻟﻄ����ﺎﺑﻊ اﻟﻘﺪﺳ����ﻲ ،ﻓﯿﺼ����ﺐ اﻟﻤﺠ����ﺎل ﻣﺘﻤ����ﺎﺛﻼ ﻣ����ﻊ اﻟﻤﺆﺳ����ﺲ و ﯾﺴ����ﺘﻘﻲ ﻗﺪﺳ����ﯿﺘﮫ ﻣ����ﻦ ﻗﺪﺳ����ﯿﺘﮫ
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،ﻓﻘﺪ ارﺗﺒﻂ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﺪن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺤﻜﺎﯾﺎت ﺗﺆرخ ﻟﻤﯿﻼدھﺎ  ،وﺗﻤﻨﺤﮫ طﺎﺑﻌﺎ ﻗﺪﺳﯿﺎ .
ﻓﺎﻟﻤﻘ����ﺪس ﻣﺤ����ﻮره اﻹﻧﺴ����ﺎن  ،وﻣﺼ����ﺪره اﻟ����ﺪﯾﻦ ،ﺧﺎﺻ����ﺔ ﻓ����ﻲ اﻟ����ﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮﺣﯿﺪﯾ����ﺔ ،ﻓﺎﻹﻧﺴ����ﺎن
ﯾﺴ����ﺘﻠﮭﻤﮫ ﻣ�����ﻦ اﻟ����ﺪﯾﻦ وﯾﻘ�����ﻮم ﺑﺘﻔﻌﯿﻠ�����ﮫ ﻟﯿﺸ����ﻤﻞ اﻟﻔﻀ�����ﺎء ﺑﻤﺨﺘﻠ�����ﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗ����ﮫ ،وﻓ�����ﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑ�����ﺔ
اﻹﺳ���ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻌﺘﺒ���ﺮ ﺻ���ﻮرة ﷲ ﻓ���ﻲ اﻷرض ،ﻓ���ﺎن ﻗﺪاﺳ���ﺔ اﻹﻧﺴ���ﺎن ﺗ���ﺄﺗﻲ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣ���ﺔ ،ﻗﺒ���ﻞ
أي ﺷ���ﻜﻞ آﺧ���ﺮ ﻣ���ﻦ اﻟﻘﺪاﺳ���ﺔ ﻣﮭﻤ���ﺎ ﻛﺎﻧ���ﺖ درﺟﺘﮭ���ﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﺒ���ﺎر أن ھ���ﺬه اﻷﺷ���ﻜﺎل ﻣ���ﻦ اﻟﻘﺪاﺳ���ﺔ ﺗ���ﻢ
اﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن و ﺑﻮاﺳﻄﺘﮫ.
 90ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ زاھﻲ) (2012اﻟﻤﻘﺪس اﻹﺳﻼﻣﻲ ص 45
 91ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮوخ  ،ص 50
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واﻟﻘﺪاﺳ����ﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄ����ﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴ����ﺎن ﺑﺎﻟﺪرﺟ����ﺔ اﻷوﻟ����ﻰ و ﻟﮭ����ﺎ ﺗ����ﺄﺗﻲ ﺣﺮﻣﺘ����ﮫ وﻋ����ﺪم اﻟﺘﺴ����ﺎﻣﺢ ﻓ����ﻲ
اﻧﺘﮭﺎﻛﮭ���ﺎ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﻘ���ﺎم اﻷول ﻗﺒ���ﻞ ﺣﺮﻣ���ﺔ اﻷﻣ���ﺎﻛﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳ���ﺔ ﻧﻔﺴ���ﮭﺎ  ،وﻓ���ﻲ ﻣﻘ���ﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﻜﻌﺒ���ﺔ ﺑﯿ���ﺖ
ﷲ اﻷول  ،ﻓﮭ��ﺪم اﻟﻜﻌﺒ��ﺔ أھ��ﻮن ﻣ��ﻦ ﺳ��ﻔﻚ اﻟ��ﺪﻣﺎء ظﻠﻤ��ﺎ ﺑﻐﯿ��ﺮ ﺣ��ﻖ .رﻏ��ﻢ ﻣ��ﺎ ﻟﮭ��ﺬا اﻟﻤﻜ��ﺎن ﻣ��ﻦ
ﻗﺪاﺳ��ﺔ ﺗﻀ��ﻌﮫ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒ��ﺔ اﻷوﻟ��ﻰ ﻣ��ﻦ ﺛﻼﺛ��ﺔ أﻣ��ﺎﻛﻦ ﻣﻘﺪﺳ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﺪﯾﺎﻧ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ اﻹط��ﻼق وھ��ﻲ
 :اﻟﺒﯿﺖ اﻟﺤﺮام )اﻟﻜﻌﺒﺔ ( ،اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ )ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس(،اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮي .
أﻣ����ﺎ ﻓ����ﻲ اﻟﻤﺠ����ﺎل اﻟﻌﻤﻠ����ﻲ ﻧﺴ����ﺠﻞ ﺑﻌ����ﺾ اﻻﺧ����ﺘﻼف ﻓ����ﻲ ﻣﻨﺒ����ﻊ اﻟﻘﺪاﺳ����ﺔ و ﺳ����ﯿﺮورﺗﮭﺎ
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ���ﺔ وﻓ���ﻲ ﻛ���ﻞ اﻷﺣ���ﻮال ﻓﮭ���ﻲ ﻛﺎﻣﻨ���ﺔ ﻓ���ﻲ ذات اﻹﻧﺴ���ﺎن  ،إﻻ أن ﺗﻔﻌﻠﯿﮭ���ﺎ ﻗ���ﺪ ﯾﻜ���ﻮن ﻋﺒ���ﺮ
اﻻﻛﺘﺴﺎب ﺑﺎﻟﻮراﺛﺔ أو ﺑﻤﺠﮭﻮد ذاﺗﻲ إرادي ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
 أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻘﺪس :اﻟﻤﻘ���ﺪس ﻓ���ﻲ اﻟﻠﻐ���ﺔ ھ���ﻮ اﻟﻤﻄﮭ���ﺮ و اﻟﻤﻨ���ﺰه و اﻟﻤﺒ���ﺎرك  ،وﻣ���ﻦ ھ���ﺬه اﻟﻤﻌ���ﺎﻧﻲ ﻓ���ﺎن اﻟﻘﺪاﺳ���ﺔ
ﺗﻜﺘﺴ���ﺐ ﺑﺎﻟﻮراﺛ���ﺔ  ،وھ���ﻲ ﺑﮭ���ﺬا اﻟﺸ���ﻜﻞ ﺗﺼ���ﺒﺢ ﻏﯿ���ﺮ ذاﺗﯿ���ﺔ و ﻻ ﺗﺨﻀ���ﻊ ﻹرادة اﻹﻧﺴ���ﺎن ﺑ���ﻞ
ھ����ﻲ ﻗ����ﻮة ﺧﺎرﺟﯿ����ﺔ ﻋﻨ����ﮫ وﻋ����ﻦ إرادﺗﮫ.ﻓﺎﻟﻘﺪاﺳ����ﺔ ﺗﻤﺘ����ﺪ ﻟﺘﺸ����ﻤﻞ اﻟﻔﻀ����ﺎء اﻻﺟﺘﻤ����ﺎﻋﻲ وﺣﺘ����ﻰ
اﻟﻜ����ﻮن ،وھ����ﻮ ﻣ����ﺎ ﯾﻨﻄﺒ����ﻖ ﻋﻠ����ﻰ آل اﻟﺒﯿ����ﺖ اﻟﻤﻄﮭ����ﺮﯾﻦ ﻓ����ﻲ اﻟ����ﻨﺺ اﻟ����ﺪﯾﻨﻲ اﻟ����ﺬي ﯾﺆﻛ����ﺪ ذﻟ����ﻚ
وﯾﺜﺒﺘﮫ.
 اﻟﻤﻘ���ﺪس ﻛﻔﻌ���ﻞ ذاﺗ���ﻲ إرادي ،ﯾﻜﺘﺴ���ﺒﮫ اﻹﻧﺴ���ﺎن ﺑﻤﺠﮭ���ﻮده اﻟﺨ���ﺎص وھ���ﻲ طﺮﯾ���ﻖ اﻷوﻟﯿ���ﺎء
ﻓ���ﻲ اﻻﻛﺘﺴ���ﺎب  ،اﻟ���ﺬﯾﻦ ﯾﻤﻜ���ﻨﮭﻦ ﺑﻔﻀ���ﻞ اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ ﺑﻌ���ﺪ اﻟﻤ���ﺮور ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻣ���ﺎت و اﻷﺣ���ﻮال
ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ اﻟﻤﻌﺒﺮ اﻟﻤﻮﺻﻞ ﻟﻠﻘﺪاﺳﺔ .
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 ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺪاﺳﺔ :ﺣﯿﺜﻤ����ﺎ وﺟ����ﺪ اﻟﻤﺠ����ﺎل ﯾﻜ����ﻮن ﻋﻼﻣ����ﺔ ﻋﻠ����ﻰ ﺣﻀ����ﻮر اﻟﻤﻘ����ﺪس ،إذ ﯾﺘ����ﺰاﻣﻦ ﻣ����ﯿﻼد اﻟﻘﺪﺳ����ﻲ
و اﻟﻤﺠ����ﺎل ﻋﻠ����ﻰ اﻋﺘﺒ����ﺎر اﻟﻤﺠ����ﺎل ﻛﻨﻈ����ﺎم و ﻛ����ﻮن ﻻ ﯾﻮﺟ����ﺪ إﻻ ﺑﺘﺠﺴ����ﺪ اﻟﻤﻘ����ﺪس ﻓﯿ����ﮫ ﺣﺴ����ﺐ
ﻣﺎرﺳ���ﯿﺎ إﻟﯿ���ﺎد .وﻏﯿ���ﺎب اﻟﻤﻘ���ﺪس ﻋ���ﻦ اﻟﻤﺠ���ﺎل ﯾﻀ���ﻔﻲ ﻋﻠﯿ���ﮫ ط���ﺎﺑﻊ اﻟﻔﻮﺿ���ﻰ اﻟﻮﺟﻮدﯾ���ﺔ .ﻛﻤ���ﺎ
أن رؤﯾ����ﺔ اﻟﻤﺠ����ﺎل ﻣ����ﻦ زاوﯾ����ﺔ اﻟﻤﻘ����ﺪس ﺗﻔﻀ����ﻲ إﻟ����ﻰ ﺗﻘﺴ����ﯿﻤﮫ إﻟ����ﻰ ﻣﺠ����ﺎل ﻣ����ﻨﻈﻢ و ﻣﻨ����ﺘﻈﻢ
ﺑ����ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﻧﻄﻮﻟ����ﻮﺟﻲ  ،أي ﻣﺠ����ﺎل ﯾﻜﺘﺴ����ﻲ ﺻ����ﻮرﺗﮫ ووﺟ����ﻮده اﻟﻔﻌﻠ����ﻲ  ،وﻣﺠ����ﺎل ﻻ ﯾﺤﻤ����ﻞ
ﻋﻼﻣ���ﺎت واﺿ���ﺤﺔ  ،أو ھ���ﻮ أﺷ���ﺒﮫ ﺑ���ﺎﻟﻮﺟﻮد اﻷول ﻟﻠﮭﯿ���ﻮﻟﻲ )ﺣﺴ���ﺐ أرﺳ���ﻄﻮ ( ﻓﯿﻜ���ﻮن ﻣﻔﺘﻘ���ﺪا
إﻟ���ﻰ اﻟﺼ���ﻮرة اﻟﺘ���ﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭ���ﺎ أن ﺗﺨﺮﺟ���ﮫ ﻣ���ﻦ ﺗﺤ���ﺖ اﻟﺮﻣ���ﺎد  .وﺑﺴ���ﺒﺐ ﻏﯿ���ﺎب ﺣﻠ���ﻮل و ﺗﺠﺴ���ﺪ
 92ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ)،(2000اﻟﻤﻘﺪس و اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ :ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،إﻧﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﻌﺪد
،11ﻣﺎي -أوت ،2000ص203
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داﺋ����ﺮة اﻟﻤﻘ����ﺪس ،ﻋﻠ����ﻰ اﻋﺘﺒ����ﺎر اﻧ����ﮫ ﯾﺠﺴ����ﺪه  ،ﻓﺎﻟﻤﺠ����ﺎل ﺑ����ﺬﻟﻚ ﯾﺼ����ﺒﺢ ﻣﻘﺪﺳ����ﺎ ﻣﺸﺨﺼ����ﺎ .أي
ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻘﺪاﺳﺔ ،وﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺣﻀﻮرھﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .
و ﯾﺘﻤﻈﮭﺮ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺪاﺳﺔ ﻓﻲ أﺑﻌﺎد ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﮭﺎ :
أ -ﯾﺘﺠﺴﺪ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﺣﻘﻞ ﻟﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎل و اﻟﻤﻘﺪس .
ب -ﯾﺘﺠﺴﺪ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺧﻀﻮع اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺘﺮاﺗﺒﯿﺔ اﻟﺪاﻟﯿﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻘﺪاﺳﺔ.
ﯾﺴ���ﺘﻘﻲ ﺣﻘ���ﻞ اﻟﻘﺪاﺳ���ﺔ اﻹﺳ���ﻼﻣﻲ ﻣ���ﺜﻼ ،ﺟ���ﺰءا ﻣﮭﻤ���ﺎ ﻣ���ﻦ ﺻ���ﻮره و اﺳ���ﺘﻌﺎراﺗﮫ ﻣ���ﻦ اﻟﺤﻘ����ﻞ
اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ.
 -2اﻟﻌﻘﯿﺪة :
أ -ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﻘﯿﺪة :
 اﻟﻌﻘﯿ���ﺪة ﻟﻐ���ﺔ ھ���ﻲ ﻣ���ﺎ اﻧﻌﻘ���ﺪ ﻋﻠﯿ���ﮫ اﻟﻘﻠ���ﺐ وﺗﻤﺴ���ﻚ ﺑ���ﮫ وﺻ���ﻌﺐ ﺗﻐﯿﯿ���ﺮه ﺳ���ﻮاء ﻧﺘﯿﺠ���ﺔ ﻟ���ﻮھﻢزاﺋ���ﻒ  ،أو ﻧﺘﯿﺠ����ﺔ ﻟ����ﺪﻟﯿﻞ ﺻ���ﺎدق  ،وﻗ����ﺪ ﺗ����ﺪل ﻋﻠ���ﻰ اﻻﻗﺘﻨ����ﺎء .وھ����ﻲ اﻟﺘﺼ���ﺪﯾﻖ اﻟﻨﺎﺷ����ﺊ ﻋ����ﻦ
إدراك ﺷﻌﻮري ،أو ﻻ ﺷﻌﻮري ،ﯾﻘﮭﺮ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻋﻠﻰ اﻹذﻋﺎن ﻟﻘﻀﯿﺔ ﻣﺎ.
وﻗ���ﺪ ﻋﻨ���ﻲ ﺑﺘﻌﺮﯾﻔﮭ���ﺎ ﻛﺜﯿ���ﺮون ﻣ���ﻨﮭﻢ "ﻏﻮﺳ���ﺘﺎف ﻟﻮﺑ���ﻮن" اﻟ���ﺬي ﻗ���ﺎل ﺑ���ﺄن اﻟﻌﻘﯿ���ﺪة ﻋﺒ���ﺎرة ﻋ���ﻦ :
" إﯾﻤ���ﺎن ﻧﺎﺷ���ﺊ ﻋ���ﻦ ﻣﺼ���ﺪر ﻻ ﺷ���ﻌﻮري ﯾﻜ���ﺮه اﻹﻧﺴ���ﺎن ﻋﻠ���ﻰ اﻟﺘﺼ���ﺪﯾﻖ ﺑﻘﻀ���ﯿﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﻘﻀ���ﺎﯾﺎ
ﻣ��ﻦ ﻏﯿ���ﺮ دﻟﯿ��ﻞ  ،ﺑﻤﻌﻨ���ﻰ اﻧ��ﮫ ﯾﺤﯿ���ﻞ اﻟﻌﺎﺋ���ﺪ إﻟ��ﻰ ﻗﻀ���ﺎﯾﺎ ﻻ ﺷ��ﻌﻮرﯾﺔ ﻻ دﻟﯿ���ﻞ ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ ،وھ���ﻮ ﻗ���ﻮل
واﺿﺢ اﻟﻨﻘﺺ".
وأﻣ��ﺎ اﻟﻌﻘﯿ��ﺪة ﻓ���ﻲ ﻧﻈ��ﺮ ﻣﺘﻜﻠﻤ���ﺔ اﻟﻤﺴ��ﻠﻤﯿﻦ ﻓﮭ��ﻲ  ":اﻹﯾﻤ���ﺎن اﻟﻤﻄ��ﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮاﻗ���ﻊ اﻟﺜﺎﺑ��ﺖ ﺑ���ﺪﻟﯿﻞ ،أو
ھ����ﻲ  :اﻹدراك اﻟﺠ����ﺎزم اﻟﻤﻄ����ﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮاﻗ����ﻊ اﻟﻨﺎﺷ����ﺊ ﺑ����ﺪﻟﯿﻞ " .واﻟﻔ����ﺮق واﺿ����ﺢ ﺑ����ﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾ����ﻒ
ﻟﻮﺑﻮن و ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم.
و اﻟﻌﻘﯿ���ﺪة ﻣ���ﻦ ﻣﻘﻮﻣ���ﺎت اﻟﺪﯾﺎﻧ���ﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﯿ���ﺔ  ،و اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺘﻄﻠ���ﺐ ﺗﻘ���ﺪﻣﺎ ﻋﻘﻠﯿ���ﺎ ﺑ���ﺮﻓﺾ اﻟﺘﺴ���ﻠﯿﻢ ﺑ���ﺄﻣﺮ
دون ﺗﻔﺤﺼ��ﮫ ﺗﻔﺤﺼ��ﺎ ﯾﻨﻄﻠ��ﻖ ﻣ��ﻦ ﻧﺰﻋ��ﺔ إﻟ��ﻰ اﻟﺸ��ﻚ ،وھ��ﻮ ﻣ��ﺎ ﻟ��ﻢ ﯾﻮﺟ��ﺪ ﻓ��ﻲ اﻟ��ﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺒﺪاﺋﯿ��ﺔ
 ،ﻓﺎﻟﻌﻘﯿ�����ﺪة وﺳ�����ﯿﻠﺔ ﺗﺘﺨ�����ﺬھﺎ اﻟﺪﯾﺎﻧ�����ﺔ ﻟ�����ﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﯿﮭ�����ﺎ اﻷذھ�����ﺎن ،و ﺗﺠﻨﺒﮭ�����ﺎ اﻟﺸ�����ﻚ و اﻹﻧﻜ�����ﺎر
،ﻓﺎزدھﺎر اﻟﺪﯾﺎﻧﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺮﻗﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺘﮫ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ .
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وأﻣ��ﺎ اﻟﺘﻌﺪدﯾ��ﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ��ﺔ ﻓﺤﺎﻟﮭ��ﺎ ﺣ��ﺎل ﻛ��ﻞ ﺗﻌﺪدﯾ��ﺔ ،ﻓﮭ��ﻲ ﻧﺘ��ﺎج ﻏﯿ��ﺎب ﻋ��ﺪم اﻟﺮﺿ��ﺎ ﻋ��ﻦ اﻟﺴ��ﺎﺑﻖ
ﻏﯿﺎﺑ���ﺎ ﯾ���ﺆدي إﻟ���ﻰ ﺧﻠ���ﻞ ﻓ���ﻲ اﻟﺘ���ﻮازن اﻟ���ﺪاﻓﻊ إﻟ���ﻰ طﻠ���ﺐ ﻏﯿ���ﺮه ،ﻋﻠ���ﻰ ﻧﺤ���ﻮ ﻣ���ﺎ ﯾﺒ���ﯿﻦ ﻗ���ﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻮظﯿﻔﻲ اﻟﺬاﺗﻲ .
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.وﺗﺪرس اﻟﻌﻘﯿﺪة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺘﯿﻦ :

 اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إذ ﻗﺒﻠﮭﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس  ،أو اﺟﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ . اﻟﻨﺎﺣﯿ����ﺔ اﻟﻔﻠﺴ����ﻔﯿﺔ ،إذ ﺗﻨﺎوﻟﺘﮭ����ﺎ ﻋﻘ����ﻮل ﻣﺨﺘﻠﻔ����ﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮھﻨ����ﺔ ﻋﻠ����ﻰ ﺻ����ﺤﺘﮭﺎ ،أو ﻋﻠ����ﻰ ﻏﯿ����ﺮذﻟﻚ  ،ﺑﺼﻮرة ﻓﻠﺴﻔﯿﺔ  ،ﻓﺪارﺳﻮا اﻷدﯾﺎن ﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻛﻠﮭﻢ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ .
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ب -ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻘﯿﺪة  :ﺗﻄﻮرت اﻟﻌﻘﯿﺪة ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ -:
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 -1ﻗ����ﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﻘ����ﺎل ﻣ����ﻦ اﻟﺘﻌﺪدﯾ����ﺔ إﻟ����ﻰ اﻟﻮﺣ����ﺪة  :وﺣﺴ����ﺐ ھ����ﺬا اﻟﻘ����ﺎﻧﻮن ﻓ����ﺎن ھ����ﺬا اﻟ����ﺪﯾﻦ
ﯾﺘﻄ���ﻮر ﻣ���ﻦ اﻟﺘﻌﺪدﯾ���ﺔ إﻟ���ﻰ اﻟﻮﺣ���ﺪة ﻋ���ﻦ طﺮﯾ���ﻖ اﻟﻨﻔ���ﻲ  ،وﺗ���ﺎرﯾﺦ اﻷدﯾ���ﺎن اﻟﻌﺮﺑﯿ���ﺔ ﯾﺆﻛ���ﺪ ذﻟ���ﻚ
ﻓﻤ����ﻦ ھﺒ����ﻞ وﻣﻨ����ﺎة  ،وﻏﯿﺮھ����ﺎ ﻛ����ﺎن اﻟﺘﻄ����ﻮر ﺑﺎﺗﺠ����ﺎه اﻟﻮﺣﺪاﻧﯿ����ﺔ  ،أي إﻟ����ﻰ اﻟ����ﺬي ﻟ����ﯿﺲ ﻛﻤﺜﻠ����ﮫ
ﺷﻲء.
 -2ﻗ�����ﺎﻧﻮن اﻟﺰﯾ�����ﺎدة  :ﺗﺒ�����ﺪأ اﻟﻌﻘﯿ�����ﺪة ﺑﺴ�����ﯿﻄﺔ  ،وﯾﺄﺧ�����ﺬ ﻣﻨﮭ�����ﺎ اﻟﺠﻤﮭ�����ﻮر ﻣﺴ�����ﺄﻟﺔ ﺗﺴ�����ﺘﮭﻮﯾﮫ
،وﯾﺰﯾ���ﺪھﺎ ﺗﺄﻟﻘ���ﺎ ﺑﺨﯿﺎﻟ���ﮫ و ﻋﻮاطﻔ���ﮫ وﺷ���ﻌﺮه و ادﻋﯿﺘ���ﮫ  ،ﺣ���ﺎل اﻧﺘﻘ���ﺎل رﺗﺒ���ﺔ اﻟﺒﺎﺑ���ﺎ ﻣ���ﻦ ﻣﻄ���ﺮان
روﻣ���ﺎ اﻟ���ﺬي ﻛ���ﺎن ﻗﺒ���ﻞ  1870ارﻓ���ﻊ اﻟﻤﻄﺎرﻧ���ﺔ ﺷ���ﺄﻧﺎ  ،إﻟ���ﻰ ﺣ���ﺎل اﻟﻌﺼ���ﻤﺔ اﻟﺒﺎﺑﻮﯾ���ﺔ ﺑﻔﻌ���ﻞ اﻟ���ﺮأي
اﻟﻌﺎم .
 -3ﻗ���ﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﻘﯿ���ﺪ  :ﺗﻜ���ﻮن اﻟﻌﻘﯿ���ﺪة ﺑﺴ���ﯿﻄﺔ ﺣﺴ���ﯿﺔ ﻟ���ﺪى اﻷوﻟ���ﯿﻦ  ،وﺗﻜ���ﻮن ﺳ���ﮭﻠﺔ اﻟﺘﻨ���ﺎول ،
ﻻ ﺗﺴﺘﻌﺼ���ﻲ ﻋﻠ���ﻰ اﻹﻓﮭ���ﺎم اﻟﺒﺴ���ﯿﻄﺔ  ،ﺛ���ﻢ ﺗ���ﺰداد ﺗﻌﻘﯿ���ﺪا ﺑﻤ���ﺮور اﻟ���ﺰﻣﻦ و ﺗﻌﻘ���ﺪ اﻟﺤﯿ���ﺎة  ،ﺛ���ﻢ
ﺗﺰﯾﺪھﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺑﺒﺮاھﯿﻨﮭﺎ ﺗﻌﻘﯿﺪا.
ﺗﺘﻄ���ﻮر اﻟﻌﻘﯿ���ﺪة ﺑﻤﺮاﺳ���ﯿﻤﮭﺎ  :ﯾﻘ���ﻮل ﺷ���ﻠﺤﺖ ﺑ���ﺄن اﻟﺪﯾﺎﻧ���ﺔ ﺗﻘﺴ���ﻢ اﻷﺷ���ﯿﺎء إﻟ���ﻰ ﻋ���ﺎﻟﻤﯿﻦ ھﻤ���ﺎ :
ﻋ�����ﺎﻟﻢ اﻷﺷ�����ﯿﺎء اﻟﻤﺤﺮﻣ�����ﺔ  ،وﻋ�����ﺎﻟﻢ اﻷﺷ�����ﯿﺎء اﻟﻤﺤﻠﻠ�����ﺔ  ،وﻣ�����ﻦ ﺷ�����ﺄن اﻹﻧﺴ�����ﺎن أن ﯾﺤ�����ﺎول
ﺑﺎﻟﻤﺤﺮم وﻓﺎ ﻣﻨﮫ و ﺗﻜﺮﯾﻤﺎ  ،ﻟﯿﺨﻄﺐ وده  ،وﯾﺘﻘﻲ أذاه.
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ب -اﻟﻌﺒﺎدات و اﻟﻄﻘﻮس :

 94ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮوخ  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص 57
 95ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻠﺤﺖ)، (2003ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪﯾﻨﻲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻘﺪﯾﻢ :ﺧﻠﯿﻞ اﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ،دار اﻟﻔﺎرﺑﻲ
،ﺑﯿﺮوت ،ط ،01ص 71
96ﯾﻮﺳﻒ ﺷﺎﺣﺖ  ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ،ص 72
 ، 97ﯾﻮﺳﻒ ﺷﺎﺣﺖ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص 73
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اﻟﻌﺒ����ﺎدة ﻟﻐ����ﺔ ھ����ﻲ اﻟﻄﺎﻋ����ﺔ ،وأﺻ����ﻞ اﻟﻌﺒﻮدﯾ����ﺔ اﻟﺨﻀ����ﻮع و اﻟ����ﺬل  ،وﻧﻘﺼ����ﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒ����ﺎدة ھﻨ����ﺎ
اﻟﺴ����ﻠﻮك اﻟ����ﺬي ﯾﻘ����ﻮم ﺑ����ﮫ اﻟﻤ����ﺮء ﻟﻠﺘﻘ����ﺮب ﻣ����ﻦ اﻟﻤﻘ����ﺪس ﺑﻐﯿ����ﺔ اﻟﺤﺼ����ﻮل ﻋﻠ����ﻰ ﻣﺮﺿ����ﺎﺗﮫ ،
وﺣﻤﺎﯾﺘﮫ و دﻋﻤﮫ  ،أو ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻏﻀﺒﮫ و ﻗﺴﻮﺗﮫ.
و ﻻن اﻟﻤﻘ����ﺪس ﻣﺘﻌ����ﺪد اﻷﺷ����ﻜﺎل و اﻷﺣ����ﻮال ﻛﺎﻧ����ﺖ اﻟﻌﺒ����ﺎدات ﻣﺘﻌ����ﺪدة اﻷﻧ����ﻮاع ﻋﺒ����ﺮ اﻟﺘ����ﺎرﯾﺦ
،وﻓ���ﻲ ﻣﺘﻠ���ﻒ ﻣﻨ���ﺎطﻖ اﻟﻌ���ﺎﻟﻢ  ،وﺷ���ﻤﻠﺖ اﻟﺼ���ﻠﻮات  ،و اﻷدﻋﯿ���ﺔ  ،وﺗﻘ���ﺪﯾﻢ اﻟ���ﺬﺑﺎﺋﺢ و اﻟﻘﺮﺑ���ﺎن
 ،وزﯾﺎرة اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ .
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وأﻣ���ﺎ اﻟﻄﻘ���ﻮس ﻓﻌﺒ���ﺎرة ﻋ���ﻦ ﻣﻤﺎرﺳ���ﺎت و ﻣﺮاﺳ���ﯿﻢ و أﻧﻤ���ﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ  ،ﺗ���ﺆدي ﺑﺼ���ﻮرة
روﺗﯿﻨﯿ���ﺔ ﻣﻌﯿﻨ���ﺔ  ،وﻓ���ﻲ ﺣﯿ���ﺰ زﻣ���ﺎﻧﻲ و ﻣﻜ���ﺎﻧﻲ ﻣﻌ���ﯿﻦ ،وﻟﮭ���ﺎ ﻣﻌﻨ���ﻰ اﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ  ،أو ﺗﻌﻜ���ﺲ ﻗﯿﻤ���ﺎ
دﯾﻨﯿﺔ  ،أو دﻧﯿﻮﯾﺔ  ،أو ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ .
ﺧﺎﻣﺴ���ﺎ -اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻓ���ﻲ اﻹﺳ���ﻼم  :ﻓ���ﻲ ھ���ﺬا اﻟﺠ���ﺰء ﻧﺴ���ﻌﻰ إﻟ���ﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾ���ﻒ ﺑﺎﻟ���ﺪﯾﻦ ﻓ���ﻲ اﻹﺳ���ﻼم ،
وأﺻﻮﻟﮫ وﻓﺮوﻋﮫ  ،وﺑﺎﻹﺳﻼم و ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ  ،و اﻹﺳﻼم اﻟﺸﻌﺒﻲ وﺧﺼﺎﺋﺼﮫ.
 -1اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ :
إن اﻟﻤ���ﻨﮭﺞ اﻟ���ﺬي ﯾﺠ���ﺐ أن ﯾﺴ���ﻠﻜﮫ اﻟﺒﺎﺣ���ﺚ ﻟﻠﻮﺻ���ﻮل إﻟ���ﻰ ﻛ���ﻞ ﻣ���ﺎ ﯾﺮﯾ���ﺪ أن ﯾﻌﺮﻓ���ﮫ ﻓ���ﻲ
اﻟﻤﺠ���ﺎل أو اﻟﺤﻘ���ﻞ اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ ﻋﺎﻣ���ﺔ و اﻹﺳ���ﻼﻣﻲ ﺑﺼ���ﻔﺔ ﺧﺎﺻ���ﺔ ھ���ﻮ اﻻﻋﺘﻤ���ﺎد ﻋﻠ���ﻰ ﻣﺼ���ﺪرﯾﻦ
اﻷﺳﺎﺳ���ﯿﻦ ﻟﻠ���ﺪﯾﻦ )اﻟﻨﺼ���ﻮص اﻟﻤﻘﺪﺳ���ﺔ(اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴ���ﻨﺔ  ،ودراﺳ���ﺔ ﺗ���ﺎرﯾﺦ اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻓ���ﻲ اﻹﺳ���ﻼم
ﻻ ﺑ���ﺪ أن ﺗﺴ���ﺘﻘﻲ ﻣ���ﻦ ھ���ﺬﯾﻦ اﻟﻤﺼ���ﺪرﯾﻦ 99 .وﻣﻤ���ﺎ ﯾﺠ���ﺐ اﻟﺘ���ﺬﻛﯿﺮ ﺑ���ﮫ أن ﻣﻮﺿ���ﻮع اﻟﺒﺤ���ﺚ ﻻ
P
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ﯾﺘ���ﻮﻓﺮ ﻓﯿ���ﮫ ﺳ���ﺒﻞ اﻟﻤﻼﺣﻈ���ﺔ و اﻟﺘﺠﺮﯾ���ﺐ و ﻻ اﻟﻮﺛ���ﺎﺋﻖ و اﻟﺘ���ﻮارﯾﺦ اﻟﺘ���ﻲ ﯾﻤﻜ���ﻦ اﻻﻋﺘﻤ���ﺎد ﻋﻠﯿﮭ���ﺎ
.
ﻟﻠ��ﺪﯾﻦ ﻣﻌ���ﺎن ﻛﺜﯿ���ﺮة ﻓ��ﻲ اﻟﻠﻐ���ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ���ﺔ  ،ﻓﮭ��ﻮ ﯾ���ﺪل ﻋﻠ���ﻰ اﻟﺨﻀ��ﻮع  ،واﻟﻄﺎﻋ���ﺔ  ،واﻟﺠ���ﺰاء ،
واﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ،و اﻟﻌﺎدة  ،واﻟﺴﯿﺮة  ،و اﻟﻘﻀﺎء  ،واﻟﺤﻜﻢ ،وﯾﺄﺗﻲ أﯾﻀﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻹﺳﻼم
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ﻓﺎﻹﺳ����ﻼم ھ����ﻮ اﻻﺳﺘﺴ����ﻼم و ﻻﻧﻘﯿ����ﺎد ظ�����ﺎھﺮا ،وﺗﻤﺎﻣ����ﮫ ﯾﺘﻄﻠ����ﺐ اﻹﯾﻤ����ﺎن  ،و اﻹﺧ�����ﻼص ،
وﻛﻤﺎﻟ���ﮫ اﻟﺠﻤ���ﻊ ﺑ���ﯿﻦ اﻹﺳ���ﻼم واﻟﺘﺼ���ﺪﯾﻖ وﻗ���ﺮن اﻟﻤﺠﺎھ���ﺪة ﺑﺎﻟﻤﺸ���ﺎھﺪة ،ﻟﯿﺼ���ﯿﺮ ﻏﯿ���ﺐ اﻟﻤﺴ���ﻠﻢ
ﺷ���ﮭﺎدة  ،ﻓﻜ���ﺎن اﻹﺳ���ﻼم  :ﻣﺒ���ﺪأ  ،و اﻹﯾﻤ���ﺎن  :وﺳ���ﻄﺎ  ،و اﻹﺣﺴ���ﺎن ﻛﻤ���ﺎﻻ  ،ﻓﻠﻔ���ﻆ اﻟﻤﺴ���ﻠﻤﯿﻦ
ﯾﺸ����ﻤﻞ اﻟﻨ����ﺎﺟﻲ  ،واﻟﮭﺎﻟ����ﻚ .واﻹﺳ����ﻼم ھ����ﻮ اﻟﺸ����ﮭﺎدة أن ﻻ اﻟ����ﮫ إﻻ ﷲ وان ﻣﻤ����ﺪا رﺳ����ﻮل ﷲ ،
 98ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮوخ ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  ،ص 60
 99ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺼﻨﯿﻊ  ،ص 26
 100ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺪة ) ،(1990ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﮭﺎب  ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ص 07
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وإﯾﺘ����ﺎء اﻟﺰﻛ����ﺎة  ،وﺻ����ﻮم رﻣﻀ����ﺎن  ،وﺣ����ﺞ اﻟﺒ����ﺖ ﻣ����ﻦ اﺳ����ﺘﻄﺎع إﻟﯿ����ﮫ ﺳ����ﺒﯿﻼ ، 101 .و أﻣ����ﺎ
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اﻹﯾﻤ���ﺎن ﻓ���ﻲ اﻹﺳ���ﻼم ﻓﮭ���ﻮ إﯾﻤ���ﺎن ﺑ���ﺎ� و ﻣﻼﺋﻜﺘ���ﮫ وﻛﺘﺒ���ﮫ ورﺳ���ﻠﮫ و اﻟﯿ���ﻮم اﻵﺧ���ﺮ  ،و اﻹﯾﻤ���ﺎن
ﺑﺎﻟﻘ��ﺪر ﺧﯿ��ﺮه وﺷ��ﺮه  ،وأﻣ��ﺎ اﻹﺣﺴ��ﺎن ﻓﯿ��ﮫ ،ﻓ��ﺎن ﺗﻌﺒ��ﺪ ﷲ ﻛﺄﻧ��ﻚ ﺗ��ﺮاه ،ﻓ��ﺎن ﻟ��ﻢ ﺗ��ﺮاه ﻓﮭ��ﻮ ﯾ��ﺮاك
 ،وأﻣﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﻗﯿﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﯿﮫ ﻓﻼ ﯾﻌﻠﻤﮫ إﻻ ﷲ.
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 -2أﺻﻮل اﻹﺳﻼم و ﻓﺮوﻋﮫ :
أ -اﻷﺻ���ﻮل  :اﻟﻤﻘﺼ���ﻮد ﺑﺎﻷﺻ���ﻮل ھ���ﻮ ﻛ���ﻞ ﻣﺴ���ﺄﻟﺔ ﯾﺘﻌ���ﯿﻦ اﻟﺤ���ﻖ ﻓﯿﮭ���ﺎ ﺑ���ﯿﻦ اﻟﻤﺘﺨﺎﺻ���ﻤﯿﻦ ،
أي أﻧﮭ���ﺎ ﻣﻌﺮﻓ���ﺔ ﷲ ﺗﻌ���ﺎﻟﻰ ﺑﻮﺣﺪاﻧﯿﺘ���ﮫ وﺻ���ﻔﺎﺗﮫ  ،وﻣﻌﺮﻓ���ﺔ اﻟﺮﺳ���ﻞ ﺑﺂﯾ���ﺎﺗﮭﻢ و ﺑﯿﻨ���ﺎﺗﮭﻢ  ،وھ���ﻲ
ﻣﻮﺿ���ﻮع ﻋﻠ���ﻢ اﻟﻜ���ﻼم  ،وﻛ���ﻞ ﻣ���ﺎ ﯾﺘﻮﺻ���ﻞ إﻟﯿ���ﮫ ﺑ���ﺎﻟﻨﻈﺮ و اﻻﺳ���ﺘﺪﻻل  ،وﻛ���ﻞ ﻣ���ﺎ ھ���ﻮ ﻣﻌﻘ���ﻮل
ﻓﮭ����ﻮ ﻣ����ﻦ اﻷﺻ����ﻮل .وﻣﻮﺿ����ﻊ اﻟﺒﺤ����ﺚ ﻓ����ﻲ اﻷﺻ����ﻮل ھ����ﻮ :اﻟﺘﻮﺣﯿ����ﺪ  ،واﻟﻌ����ﺪل ،واﻟﻮﻋ����ﺪ و
اﻟﻮﻋﯿﺪ ،واﻟﺴﻤﻊ و اﻟﻌﻘﻞ  ،وﻓﯿﮫ ﺧﻼف ﺑﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮق اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .
ب -اﻟﻔ���ﺮوع  :وأﻣ���ﺎ اﻟﻔ���ﺮوع ﻓﮭ���ﻲ ﻛ���ﻞ ﻣ���ﺎھﻮ ﻣﻈﻨ���ﻮن  ،وﯾﺘﻮﺻ���ﻞ إﻟﯿ���ﮫ ﺑﺎﻟﻘﯿ���ﺎس و اﻻﺟﺘﮭ���ﺎد
،وھ���ﻲ ﻣﻮﺿ���ﻮع ﻋﻠ���ﻢ اﻟﻔﻘ���ﮫ  ،وﺗﺸ���ﻤﻞ اﻟﺤ���ﻼل و اﻟﺤ���ﺮام ،وﻟ���ﯿﺲ ﺑﯿﻨﮭﻤ���ﺎ ﺗﻜﻔﯿ���ﺮ و ﻻ ﺗﻀ���ﻠﯿﻞ
ﻓﯿﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم .
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 -3وﺟﮭﺎ اﻹﺳﻼم  ) :اﻷﺻﻠﻲ  ،و اﻟﺸﻌﺒﻲ(:
ﻗ��ﺎل اﺑ��ﻦ ﻣﺎﺟ��ﺔ  :ﺣ��ﺪﺛﻨﺎ ﻋﻤ��ﺮو ﺑ��ﻦ ﻋﺜﻤ��ﺎن ﺑ��ﻦ ﺳ��ﻌﯿﺪ ﺑ��ﻦ ﻛﺜﯿ��ﺮ ﺑ��ﻦ دﯾﻨ��ﺎر اﻟﺤﻤﺼ��ﻲ  ،ﺣ��ﺪﺛﻨﺎ
ﻋﺒ��ﺎد ﺑ���ﻦ ﯾﻮﺳ���ﻒ  ،ﺣ���ﺪﺛﻨﺎ ﺻ���ﻔﻮان ﺑ��ﻦ ﻋﻤ���ﺮو  ،ﻋ���ﻦ راﺷ���ﺪ ﺑ���ﻦ ﺳ��ﻌﺪ  ،ﻋ���ﻦ ﻋ���ﻮف ﺑ���ﻦ ﻣﺎﻟ���ﻚ
ﻗ���ﺎل  :ﻗ���ﺎل رﺳ���ﻮل ﷲ ﺻ���ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ���ﮫ وﺳ���ﻠﻢ  :ﺗﻔﺮﻗ���ﺖ اﻟﯿﮭ���ﻮد ﻋﻠ���ﻰ إﺣ���ﺪى وﺳ���ﺒﻌﯿﻦ ﻓﺮﻗ���ﺔ
،ﻓﻮاﺣ���ﺪة ﻓ���ﻲ اﻟﺠﻨ���ﺔ وﺳ���ﺒﻌﻮن ﻓ���ﻲ اﻟﻨ���ﺎر  ،واﻓﺘﺮﻗ���ﺖ اﻟﻨﺼ���ﺎرى ﻋﻠ���ﻰ اﺛﻨ���ﯿﻦ وﺳ���ﺒﻌﯿﻦ ﻓﺮﻗ���ﺔ
ﻓﺈﺣ��ﺪى وﺳ��ﺒﻌﻮن ﻓﺮﻗ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﻨ��ﺎر وواﺣ��ﺪة ﻓ��ﻲ اﻟﺠﻨ��ﺔ  ،اﻟ��ﺬي ﻧﻔ��ﺲ ﻣﺤﻤ��ﺪ ﺑﯿ��ﺪه ﻟﺘﻔﺘ��ﺮﻗﻦ اﻣﺘ��ﻲ
ﻋﻠ��ﻰ ﺛ��ﻼث و ﺳ��ﺒﻌﯿﻦ ﻓﺮﻗ��ﺔ واﺣ��ﺪة ﻓ��ﻲ اﻟﺠﻨ��ﺔ و ﺛﻨﺘ��ﺎن و ﺳ��ﺒﻌﻮن ﻓ��ﻲ اﻟﻨ��ﺎر ،ﻗﯿ��ﻞ  :ﯾ��ﺎ رﺳ��ﻮل
ﷲ ﻣﻦ ھﻢ ؟ ﻗﺎل :اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ، 104 .وﺣﺴﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﺈن اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺻﻨﻔﺎن ھﻤﺎ :
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 ﺻ���ﻨﻒ اﻷول  :أﺗﺒ���ﺎع اﻹﺳ���ﻼم اﻷﺻ���ﻠﻲ وﯾﻀ���ﻢ أﺗﺒ���ﺎع اﻟﻔﺮﻗ���ﺔ اﻟﻨﺎﺟﯿ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﯾﺼ���ﯿﺮ إﻟ���ﻰﺟﻨ��ﺔ ﻋﺎﻟﯿ��ﺔ وھ��ﻲ اﻟﻔﺮﻗ��ﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﻻ ﯾ��ﺰل ﺑﮭ��ﺎ اﻟﻘ��ﺪم  ،و ﻻ ﺗ��ﺰول ﻋﻨﮭ��ﺎ اﻟ��ﻨﻌﻢ  ،ﻓﮭ��ﻲ ﻋﻠ��ﻰ اﻟ��ﺪﯾﻦ
اﻟﻘﻮﯾﻢ.
 101ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮوخ ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  ،ص 170
 102اﻟﺸﮭﺮﺳﺘﺎﻧﻲ  ،اﻟﻘﺴﻢ  ،01ص 35
103ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮوخ  ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ،ص 171
 104اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎھﺮ ﺑﻦ طﺎھﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻐﺪادي ) ،(1997اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮق ﻧﺪار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط  ،2ص 09
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 اﻟﺼ���ﻨﻒ اﻟﺜ���ﺎﻧﻲ  :ھ���ﻢ أﺗﺒ���ﺎع اﻹﺳ���ﻼم اﻟﺸ���ﻌﺒﻲ  ،وﯾﻀ���ﻢ أﺗﺒ���ﺎع اﻟﻔ���ﺮق اﻷﺧ���ﺮى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ���ﺔﻟﻠﻔﺮﻗ���ﺔ اﻟﻨﺎﺟﯿ���ﺔ  ،وھ���ﻲ اﻟﻔ���ﺮق اﻟﺘ���ﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮھ���ﺎ اﻹﺳ���ﻼم ﻓ���ﺮق اﻟﻀ���ﻼل  ،اﻟ���ﺬي ﯾ���ﺮون ظ���ﻼم
اﻟﻈﻠﻢ ﻧﻮرا  ،واﻋﺘﻘﺎد اﻟﺤﻖ ﺛﺒﻮرا ،وﺳﯿﺼﻠﻮن ﺳﻌﯿﺮا  ،وﻻ ﯾﺠﺪون ﻣﻦ دون ﷲ ﻧﺼﯿﺮا.
وھ���ﺬا اﻹﺳ���ﻼم ھ���ﻮ اﻟ���ﺬي ﯾﺨ���ﺎﻟﻒ اﻟﻔﺮﻗ���ﺔ اﻟﻨﺎﺟﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ أﺑ���ﻮاب اﻟﻌ���ﺪل و اﻟﺘﻮﺣﯿ���ﺪ  ،أو اﻟﻮﻋ���ﺪ و
اﻟﻮﻋﯿ����ﺪ  ،أو ﻓ����ﻲ ﺑ����ﺎﺑﻲ اﻟﻘ����ﺪر و اﻻﺳ����ﺘﻄﺎﻋﺔ ،أو ﻓ����ﻲ ﺗﻘ����ﺪﯾﺮ اﻟﺨﯿ����ﺮ و اﻟﺸ����ﺮ  ،أو ﻓ����ﻲ ﺑ����ﺎب
اﻟﮭﺪاﯾ����ﺔ و اﻟﻀ����ﻼﻟﺔ ،أو اﻟﻮﻋ����ﺪ واﻟﻮﻋﯿ����ﺪ ،أو ﻓ����ﻲ ﺑ����ﺎب اﻟﻘ����ﺪر و اﻻﺳ����ﺘﻄﺎﻋﺔ  ،أو ﻓ����ﻲ ﺗﻘ����ﺪﯾﺮ
اﻟﺨﯿ���ﺮ و اﻟﺸ���ﺮ ،أو ﺑ���ﺎب اﻟﮭﺪاﯾ���ﺔ و اﻟﻀ���ﻼﻟﺔ  ،أو ﻓ���ﻲ ﺑ���ﺎب ﺻ���ﻔﺎت ﷲ و أﺳ���ﻤﺎﺋﮫ و أوﺻ���ﺎﻓﮫ
،أو ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ و اﻟﺘﺠﻮﯾﺮ.... ،
ﻣ���ﻊ اﻟﺘ���ﺬﻛﯿﺮ ﺑ���ﺎن اﻟﻔ���ﺮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ���ﺔ ﺗﻌﺘﺒ���ﺮ ﻧﻔﺴ���ﮭﺎ ﺻ���ﺎﺣﺒﺔ اﻹﺳ���ﻼم اﻷﺻ���ﻠﻲ ،وﺗﻨﺴ���ﺐ ﻏﯿﺮھ���ﺎ
إﻟﻰ اﻹﺳﻼم اﻟﺸﻌﺒﻲ .
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أ -اﻹﺳﻼم اﻷﺻﻠﻲ :
ھ��ﻮ اﻹﺳ��ﻼم اﻟ��ﺬي ﻛ��ﺎن ﻋﻠﯿ��ﮫ اﻟﻤﺴ��ﻠﻤﻮن أﯾ��ﺎم اﻟﺮﺳ��ﻮل اﻷﻋﻈ��ﻢ  ،وﺣﺘ��ﻰ وﻓﺎﺗ��ﮫ ﺣ��ﯿﻦ ﻛ��ﺎﻧﻮا
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺞ واﺣﺪ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ وﻓﺮوﻋﮫ ﻋﺪا ﻣﻦ اظﮭﺮ وﻓﺎﻗﺎ و اﺿﻤﺮ ﻧﻔﺎﻗﺎ.
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وﯾﺼ��ﻒ اﻹﻣ��ﺎم ﯾﻮﺳ��ﻒ اﻟﻘﺮﺿ��ﺎوي ھ��ﺬا اﻹﺳ��ﻼم ﺑﺄﻧ��ﮫ إﺳ��ﻼم ﻓﺮﻗ��ﺔ ﻣ��ﻦ اﻟﻔ��ﺮق  ،وﻻ ﺑﻠ��ﺪ ﻣ���ﻦ
اﻟﺒﻠ���ﺪان  ،وﻻ ﻣ���ﺬھﺐ ﻣ���ﻦ اﻟﻤ���ﺬاھﺐ .إن إﺳ���ﻼم اﻟﻘ���ﺮان و اﻟﺴ���ﻨﺔ ،إﺳ���ﻼم اﻟﺼ���ﺤﺎﺑﺔ وﻣ���ﻦ ﺗ���ﺒﻌﮭﻢ
ﺑﺈﺣﺴ����ﺎن إﻟ����ﻰ ﯾ����ﻮم اﻟ����ﺪﯾﻦ ،ھ����ﻮ اﻹﺳ����ﻼم اﻷول ﻗﺒ����ﻞ أن ﺗﻈﮭ����ﺮ اﻟﻔ����ﺮق و اﻟﻨﺤ����ﻞ و اﻟﺒ����ﺪع و
اﻷھﻮاء اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﻗﺖ اﻟﻨﺎس ﺷﯿﻌﺎ.
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وﻗ��ﺪ ﻓﺼ��ﻞ اﻹﻣ��ﺎم اﻟﺒﻐ��ﺪادي ﻓﺌ��ﺎت اﻹﺳ��ﻼم اﻷﺻ��ﻠﻲ ﻓﺠﻌﻠﮭ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿ��ﺔ أﺻ��ﻨﺎف  ،ﻧﻨﻘﻠﮭ��ﺎ ﻋﻨ��ﮫ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
-

ﺻ���ﻨﻒ أﺣ���ﺎط ﻋﻠﻤ���ﺎ ﺑ���ﺄﺑﻮاب اﻟﺘﻮﺣﯿ���ﺪ و اﻟﻨﺒ���ﻮة  ،وأﺣﻜ���ﺎم اﻟﻮﻋ���ﺪ و اﻟﻮﻋﯿ���ﺪ  ،واﻟﺜ���ﻮاب

و اﻟﻌﻘ���ﺎب  ،وﺷ���ﺮط اﻻﺟﺘﮭ���ﺎد  ،واﻹﻣﺎﻣ���ﺔ  ،واﻟﺰﻋﺎﻣ���ﺔ  ،وﺳ���ﻠﻜﻮا ﻣ���ﻦ اﻟﻌﻠ���ﻢ طﺮﯾ���ﻖ اﻟﺼ���ﻔﺎﺗﯿﺔ
ﻣ���ﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤ���ﯿﻦ اﻟ���ﺬﯾﻦ ﺗﺒ���ﺮأوا ﻣ���ﻦ اﻟﺘﺸ���ﺒﯿﮫ و اﻟﺘﻌﻄﯿ���ﻞ  ،وﻣ���ﻦ ﺑ���ﺪع اﻟﺮاﻓﻀ���ﺔ و اﻟﺨ���ﻮارج ،
واﻟﺠﮭﻤﯿﺔ ،واﻟﻨﺠﺎرﯾﺔ ،وﺳﺎﺋﺮ أھﻞ اﻷھﻮاء اﻟﻀﺎﻟﺔ.

 105اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎھﺮ ﺑﻦ طﺎھﺮ  ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  ،ص 173
 106ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮوخ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص 19
 107ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي ،اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻼم ،ﻣﻜﺘﺒﺔ وھﺒﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ط، 7ﻋﺎم ،2008ص 193
64

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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 ﺻ����ﻨﻒ أﺋﻤ����ﺔ اﻟﻔﻘ����ﮫ ﻣ����ﻦ ﻓﺮﯾﻘ����ﻲ اﻟ����ﺮأي و اﻟﺤ����ﺪﯾﺚ  ،ﻣ����ﻦ اﻟ����ﺬﯾﻦ اﻋﺘﻘ����ﺪوا ﻓ����ﻲ أﺻ����ﻮلﻣ���ﺬاھﺐ اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻣ���ﺬاھﺐ اﻟﺼ���ﻔﺎﺗﯿﺔ ﻓ���ﻲ ﷲ وﻓ���ﻲ ﺻ���ﻔﺎﺗﮫ اﻷزﻟﯿ���ﺔ ..،وﯾﻘﻮﻟ���ﻮن ﺑﺈﻣﺎﻣ���ﺔ أﺑ���ﻲ ﺑﻜ���ﺮ
،وﻋﻤ�����ﺮ  ،وﻋﺜﻤ�����ﺎن  ،وﻋﻠ�����ﻲ ،وﯾﺤﺴ�����ﻨﻮن اﻟﺜﻨ�����ﺎء ﻋﻠ�����ﻰ اﻟﺴ�����ﻠﻒ اﻟﺼ�����ﺎﻟﺢ،.ورأوا وﺟ�����ﻮب
اﺳ����ﺘﻨﺒﺎط اﻟﺸ����ﺮﯾﻌﺔ ﻣ����ﻦ اﻟﻘ����ﺮآن و اﻟﺴ����ﻨﺔ ،وإﺟﻤ����ﺎع اﻟﺼ����ﺤﺎﺑﺔ ،ورأوا ﺟ����ﻮاز اﻟﻤﺴ����ﺢ ﻋﻠ����ﻰ
اﻟﺨﻔ���ﯿﻦ ) وﻣ���ﻦ ھ���ﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋ���ﺔ أﺻ���ﺤﺎب ﻣﺎﻟ���ﻚ ،و اﻟﺸ���ﺎﻓﻌﻲ  ،واﻻوزاﻋ���ﻲ واﻟﺜ���ﻮري  ،وأﺑ���ﻲ
ﺣﻨﯿﻔ���ﺔ ،وأﺻ���ﺤﺎب اﺑ���ﻦ ﺣﻨﺒ���ﻞ وﺳ���ﺎﺋﺮ اﻟﻔﻘﮭ���ﺎء اﻟ���ﺬﯾﻦ اﻋﺘﻘ���ﺪوا ﻓ���ﻲ اﻷﺑ���ﻮاب اﻟﻌﻘﻠﯿ���ﺔ أﺻ���ﻮل
اﻟﺼﻔﺎﺗﯿﺔ  ،وﻟﻢ ﯾﺨﻠﻄﻮا ﻓﻘﮭﮫ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﺑﺪع أھﻞ اﻟﮭﻮاء اﻟﻀﺎﻟﺔ .
 وھ���ﻮ اﻟﺼ���ﻨﻒ اﻟ���ﺬي ﯾﺠﻤ���ﻊ اﻟ���ﺬﯾﻦ أﺣ���ﺎطﻮا ﻋﻠﻤ���ﺎ ﺑﻄ���ﺮق اﻷﺧﺒ���ﺎر و اﻟﺴ���ﻨﻦ اﻟﻤ���ﺄﺛﻮرة ﻋ���ﻦاﻟﻨﺒ����ﻲ ﺻ����ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ����ﮫ وﺳ����ﻠﻢ ،وﻣﯿ����ﺰوا ﺻ����ﺤﯿﺤﮭﺎ ﻣ����ﻦ ﺳ����ﻘﯿﻤﮭﺎ  ،وﻋﺮﻓ����ﻮا أﺳ����ﺒﺎب اﻟﺠ����ﺮح
و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ،وﻟﻢ ﯾﻠﻄﻮا ﻋﻠﻤﮭﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﺑﺪع أھﻞ اﻷھﻮاء اﻟﻀﺎﻟﺔ .
 ﻣ���ﻦ أﺻ���ﻨﺎف اﻹﺳ���ﻼم اﻷﺻ���ﻠﻲ  ،أي أﺻ���ﻨﺎف أھ���ﻞ اﻟﺴ���ﻨﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋ���ﺔ ،ﻗ���ﻮم أﺣ���ﺎطﻮا ﻋﻠﻤ���ﺎﺑ���ﺄﻛﺜﺮ أﺑ���ﻮاب اﻷدب و اﻟﻨﺤ���ﻮ و اﻟﺘﺼ���ﺮﯾﻒ ،وﺟ���ﺮوا ﻋﻠ���ﻰ أﺋﻤ���ﺔ اﻟﻠﻐ���ﺔ ،وﻟ���ﻢ ﯾﺨﻠﻄ���ﻮا ﻋﻠﻤﮭ���ﻢ
ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﺑﺪع اﻟﻘﺪرﯾﺔ  ،أو اﻟﺮاﻓﻀﺔ  ،أو اﻟﺨﻮارج .
 ھ��ﻢ اﻟ��ﺬﯾﻦ أﺣ��ﺎطﻮا ﻋﻠﻤ��ﺎ ﺑ��ﺎﻟﻘﺮاءات ووﺟ��ﻮه ﺗﻔﺴ��ﯿﺮ اﻟﻘ��ﺮآن اﻟﻜ��ﺮﯾﻢ ،وﺗﺄوﯾﻠﮭ��ﺎ وﻓ��ﻖ ﻣ���ﺬاھﺐأھﻞ اﻟﺴﻨﺔ  ،ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺗﺄوﯾﻼت أھﻞ اﻷھﻮاء اﻟﻀﺎﻟﺔ .
 ھ�����ﻢ اﻟﺰھ�����ﺎد اﻟﺼ�����ﻮﻓﯿﺔ اﻟ�����ﺬﯾﻦ أﺑﺼ�����ﺮوا ﻓﺎﻗﺼ�����ﺮوا ،واﺧﺘﺒ�����ﺮوا ﻓ�����ﺎﻋﺘﺒﺮوا  ،ورﺿ�����ﻮاﺑﺎﻟﻤﻘ����ﺪور ،وﻗﻨﻌ����ﻮا ﺑﺎﻟﻤﯿﺴ����ﻮر  ،وﻋﻠﻤ����ﻮا أن اﻟﺴ����ﻤﻊ و اﻟﺒﺼ����ﺮ و اﻟﻔ����ﺆاد ﻛ����ﻞ أوﻟﺌ����ﻚ ﻣﺴ����ﺆول
ﻋ����ﻦ اﻟﺨﯿ����ﺮ و اﻟﺸ����ﺮ، ...وﻣ����ﺬھﺒﮭﻢ اﻟﺘﻔ����ﻮﯾﺾ إﻟ����ﻰ ﷲ ﺗﻌ����ﺎﻟﻰ  ،واﻟﺘﻮﻛ����ﻞ ﻋﻠﯿ����ﮫ  ،واﻟﺘﺴ����ﻠﯿﻢ
ﻷﻣﺮه  ،واﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺛﻢ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ.
 ھ���ﻢ اﻟﻤﺮاﺑﻄ���ﻮن ﻋﻠ���ﻰ اﻟﺜﻐ���ﻮر ﻓ���ﻲ وﺟ���ﻮه اﻟﻜﻔ���ﺮة  ،اﻟ���ﺬﯾﻦ ﯾﺠﺎھ���ﺪون أﻋ���ﺪاء اﻟ���ﺪﯾﻦ ،ﻗ���ﺎلﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ :واﻟﺬﯾﻦ ﺟﺎھﺪوا ﻓﯿﻨﺎ ﻟﻨﮭﺪﯾﮭﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ وإن ﷲ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺴﻨﯿﻦ﴾.
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 وھ���ﻢ ﻣ���ﻦ اﻟﻨ���ﺎﺟﯿﻦ ھ���ﻮ ﻋﺎﻣ���ﺔ اﻟﺒﻠ���ﺪان اﻟﺘ���ﻲ ﻏﻠ���ﺐ ﻋﻠﯿﮭ���ﺎ ﺷ���ﻌﺎر أھ���ﻞ اﻟﺴ���ﻨﺔ دون ﻋﺎﻣ���ﺔاﻟﺒﻘﺎع اﻟﺘﻲ ظﮭﺮ ﺷﻌﺎر أھﻞ اﻷھﻮاء اﻟﻀﺎﻟﺔ.
ب -اﻹﺳﻼم اﻟﺸﻌﺒﻲ :

 108اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  ،اﻵﯾﺔ 69
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻧﻘﺼ��ﺪ ﺑ��ﮫ اﻹﺳ��ﻼم اﻟ��ﺬي ﺻ��ﺎر ﺑﻌ��ﺪ وﻓ��ﺎة اﻟﺮﺳ��ﻮل اﻷﻋﻈ��ﻢ ﻧﺘﯿﺠ��ﺔ ﻟﻠﺨﻼﻓ��ﺎت اﻟﺘ��ﻲ ﺣ��ﺪﺛﺖ
 ،وﻣ���ﺎ دل ﻋﻠ���ﻰ اﻹﺳ���ﻼم ﺑﻌ���ﺪ ذﻟ���ﻚ ﻣﻤ���ﺎ ﻻ ﯾﺘﻔ���ﻖ ﻣ���ﻊ ﻣ���ﺎ ﻛ���ﺎن ﻋﻠﯿ���ﮫ أﯾ���ﺎم اﻟﺮﺳ���ﻮل ﺻ���ﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿ�����ﮫ و ﺳ�����ﻠﻢ .أو ھ�����ﻮ اﻹﺳ�����ﻼم اﻟﯿ�����ﻮﻣﻲ اﻟﻤﻌ�����ﯿﺶ ﺑﻌ�����ﺪ ظﮭ�����ﻮر اﻟﻔ�����ﺮق و اﻟﻨﺤ�����ﻞ و اﻟﺒ�����ﺪع
و اﻷھ���ﻮاء اﻟﻤﺤﺪﺛ���ﺔ ﺣﺴ���ﺐ وﺻ���ﻒ اﻹﻣ���ﺎم ﯾﻮﺳ���ﻒ اﻟﻘﺮﺿ���ﺎوي  ، 109 .واﻟ���ﺬي أﺿ���ﯿﻔﺖ إﻟﯿ���ﮫ
P 49F

P

ﺗ���ﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﺄﺗﯿ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺟﮭ���ﺎت أﺧ���ﺮى و ﻣﻨﮭ���ﺎ اﻟﺘ���ﺎرﯾﺦ  ،واﻟﻤﺼ���ﺎﻟﺢ اﻟﻀ���ﯿﻘﺔ ﻹﻓ���ﺮاد و اﻟﻄﺒﻘ���ﺎت
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ  .و اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻼم اﻟﺸﻌﺒﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
 ﻋ����ﺪم اﻟﺘ����ﺰام اﻹﺳ����ﻼم اﻟﺸ����ﻌﺒﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼ����ﺎدر اﻷﺻ����ﻠﯿﺔ اﻟﻨﺼ����ﯿﺔ اﻟﻘﻄﻌﯿ����ﺔ ﻟﻠﺘﺸ����ﺮﯾﻊ ،ﻓﺎﻟﻘ����ﺎﻧﻮنﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ ھ���ﻮ ظ���ﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ﯾﻌﻜ���ﺲ ﺣﻀ���ﺎرة اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟ���ﺬي ﯾﻨﻈﻤ���ﮫ  ،وﻣ���ﻦ ﺛ���ﻢ ﯾﺘﻜﯿ���ﻒ
وﻓ����ﻖ ﻣﻘﺘﻀ����ﯿﺎت اﻟﺒﯿﺌ����ﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﯾﻌ����ﯿﺶ ﻓﯿﮭ����ﺎ  ،وﯾﺸ����ﻜﻞ ﻋﻨﺼ����ﺮا ﻣ����ﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗ����ﮫ وﺧﺼﺎﺋﺼ����ﮫ
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ .
 ﯾﺤﻔ���ﻞ اﻹﺳ���ﻼم اﻟﺸ���ﻌﺒﻲ ﺑﻜﺜﯿ���ﺮ ﻣ���ﻦ اﻟﺨﺮاﻓ���ﺎت و اﻷﺳ���ﺎطﯿﺮ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺘﻌ���ﺎرض ﻣ���ﻊ اﻹﺳ���ﻼماﻷﺻ�����ﻠﻲ  ،ﻓﺎﻹﺳ�����ﻼم اﻟﺸ�����ﻌﺒﻲ ﯾﺒ�����ﺪو ﻣﺸ�����ﺒﻌﺎ ﻓ�����ﻲ اﻟﺸﺨﺼ�����ﯿﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑ�����ﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋ�����ﺔ ﻣ�����ﻦ
اﻟﻤﻌﺘﻘ���ﺪات اﻟﻐﯿﺒﯿ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻌﺘﺒ���ﺮ ﻓ���ﻮق طﺒﯿﻌﯿ���ﺔ ،وﻻ ﻋﻘﻼﻧﯿ���ﺔ ﻹرﺗﺒﺎطﮭ���ﺎ ﺑﻌ���ﺎﻟﻢ اﻟﻤﻘ���ﺪس اﻟﻤ���ﺒﮭﻢ
 ،وھ��ﻲ ﻣﻌﺘﻘ���ﺪات ﺗﻄﺒ��ﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓ���ﺔ و اﻟﮭﻮﯾ��ﺔ ،وﺗﺸ���ﺘﺮط ﻛﺜﯿ��ﺮا ﻣ���ﻦ أﻧ��ﻮاع اﻟﺴ���ﻠﻮك اﻟﻤﺸ��ﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠ���ﻰ
اﻟﺴ���ﺤﺮ و اﻟﻄﻠﺴ���ﻤﺎت و ﻋ���ﺎﻟﻢ اﻟﺠ���ﻦ و اﻻﺳ���ﺘﺤﻮاذ ،وﻋﻠ���ﻰ ﺗ���ﺄﺛﯿﺮ ﺑ���ﺎﻟﻌﯿﻦ اﻟﺸ���ﺮﯾﺮة ،ﻓﺎﻟﻤﺨﯿﻠ���ﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿ����ﺔ ﺣﺎﻓﻠ����ﺔ ﺑﺘﺼ����ﻮرات ﻛﺎﺋﻨ����ﺎت ﻏﯿﺒﯿ����ﺔ ﺗﺮﺑﻄﮭ����ﺎ ﺑﺎﻟﺸ����ﺨﺺ اﻟﻤﻐ����ﺎرﺑﻲ أﻣ����ﺎ ﻋﻼﻗ����ﺎت ود
و ﺗﻘﺎرب  ،وإﻣﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺨﺎﺻﻢ وﺗﻨﺎﻓﺮ.
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 -اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺸﻌﺒﻲ .
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 ﯾﺘﻤﯿﺰ اﻹﺳﻼم اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺎﻻﻧﺒﮭﺎر ﺑﺎﻟﻐﺮب  ،وھﻮ اﻧﺒﮭﺎر ﯾﻀﻢ اﻷورﺑﺔ و اﻷﻣﺮﻛﺔ . ﯾﻌ�����ﯿﺶ اﻹﺳ�����ﻼم اﻟﺸ�����ﻌﺒﻲ ﺻ�����ﺮاﻋﺎ ﻣﺴ�����ﺘﻤﺮا ﺑ�����ﯿﻦ اﻹﺳ�����ﻼم اﻷﺻ�����ﻠﻲ  ،وﺑ�����ﯿﻦ ﻧﺰﻋ�����ﺎتاﻟﺘﻐﺮﯾ���ﺐ اﻟﻤﺘﻮاﺻ���ﻠﺔ ﻓﯿ���ﮫ ،ﻓﺘﻠﻘ���ﯿﻦ ﻣﺒ���ﺎدئ اﻟﻔﻜ���ﺮ اﻟﻐﺮﺑ���ﻲ ﻟ���ﻢ ﯾﻨﻔ���ﺬ إﻟ���ﻰ اﻟﺒﻨﯿ���ﺎت اﻟﻌﻤﯿﻘ���ﺔ وﻟ���ﻢ
ﯾﺒﻠﻐﮭﺎ.
 ﯾﻌ���ﺎﻧﻲ اﻹﺳ���ﻼم اﻟﺸ���ﻌﺒﻲ ﻣ���ﻦ ﺻ���ﻌﻮﺑﺎت ﻓ���ﻲ إﯾﺠ���ﺎد ﺗﺠ���ﻞ ﺑﻮاﺳ���ﻄﺔ ﺻ���ﯿﺮورة اﻟﺘﺤ���ﺪﯾﺚ ،ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي اﻟﺬي ﺗﻢ ﺣﺠﺒﮫ.
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109ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص 193
 110ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ) ،(2010ﺳﯿﻜﻮﺑﺎﺗﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ،دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻌﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ،ص.87
 111ﻣﺼﺒﺎح ﻣﺤﺠﻮب ) ،(2008ﻧﺴﺎء ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻠﺬة  ،دار اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،ط  ،01ﺑﯿﺮوت  ،ص 21
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺳﺎدﺳﺎ -أﺻﻞ ظﮭﻮر اﻟﻤﺬھﺐ واﻟﻔﺮق:

ﯾﺠ����ﺪ اﻟﺒﺎﺣ����ﺚ اﻟﻤ����ﺪﻗﻖ اﺧﺘﻼﻓ����ﺎت وﺗﻨﺎﻗﻀ����ﺎت ﯾﺘﺼ����ﻞ ﺑﻌﻀ����ﮭﺎ ﺑ����ﺄھﻢ اﻟﻘﻀ����ﺎﯾﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴ����ﯿﺔ
ﺣ���ﺪث ھ���ﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ إﻟ���ﻰ اﻟﺘ���ﻮراة ﻣ���ﺜﻼ ،أو ﻣ���ﺎ ﯾﻌ���ﺮف ﻋﻨ���ﺪ اﻟﻤﺴ���ﯿﺤﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﮭ���ﺪ اﻟﻘ���ﺪﯾﻢ  ،وﻟ���ﻢ
ﯾﺤ��ﺪث اﻟﺸ��ﻲء ﻧﻔﺴ��ﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ إﻟ��ﻰ اﻹﺳ��ﻼم ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﻨﺼ��ﻮص اﻟﻘ��ﺮآن ،ﻓﻔ��ﻲ ھ��ﺬه اﻟﺤﺎﻟ��ﺔ ﻻ
ﯾﻮﺟ��ﺪ ﺧ��ﻼف ﻋﻠ��ﻰ ﺟﻤﯿ��ﻊ ﻣ��ﺎ ﯾﺤﺘﻮﯾ��ﮫ .ﻟﻜ��ﻦ اﻟ��ﺬي ﺣ��ﺪث أن ﻛ��ﻞ دﯾ��ﻦ ﺗﺨﺼ��ﺺ ﻓﯿ��ﮫ ﻣﻨﺘﺴ��ﺒﻮن
ﻟ���ﮫ ﻓ���ﻲ ﻗﻀ���ﺎﯾﺎه ،وأﺧ���ﺬوا ﻋﻠ���ﻰ أﻧﻔﺴ���ﮭﻢ ﻣﮭﻤ���ﺔ ﺗﻔﺴ���ﯿﺮ اﻟﻨﺼ���ﻮص  ،وﺗﻌﻠ���ﯿﻢ اﻵﺧ���ﺮﯾﻦ ﻗﻀ���ﺎﯾﺎ
دﯾ��ﻨﮭﻢ  ،ﺑﻨ��ﺎء ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺘﻔﺴ��ﯿﺮ إﻟ��ﻲ ﺗﻮﺻ��ﻠﻮا إﻟﯿ��ﮫ  ،أو ﺗﻮﺻ��ﻞ إﻟﯿ��ﮫ آﺧ��ﺮون ﺗﺘﻠﻤ��ﺬوا ﻋﻠ��ﻰ أﯾ��ﺪﯾﮭﻢ.
و اﻟﻨﺘﯿﺠ���ﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷ���ﺮة ﻟﻤﺜ���ﻞ ھ���ﺬا اﻟﻨﺸ���ﺎط ظﮭ���ﻮر ﺗﻔﺎﺳ���ﯿﺮ ﻛﺜﯿ���ﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋ���ﺔ ،اﻧ���ﺘﻈﻢ ﺑﻌﻀ���ﮭﺎ ﻟﯿﺄﺧ���ﺬ
ﺷ��ﻜﻞ ﺗﯿ��ﺎر رﺋ��ﯿﺲ أطﻠ��ﻖ ﻋﻠﯿ��ﮫ ﻓﯿﻤ��ﺎ ﺑﻌ��ﺪ اﺳ��ﻢ ﻣ��ﺬھﺐ دﯾﻨ��ﻲ أو طﺎﺋﻔ��ﺔ دﯾﻨﯿ��ﺔ  ،وﺑﻤ��ﺮور اﻟ��ﺰﻣﻦ
و ﺗ���ﺮاﻛﻢ ﺗ���ﺮاث ﯾﻀ���ﻢ اﻟﺘﻔﺎﺳ���ﯿﺮ و اﻻﺟﺘﮭ���ﺎدات و اﻟﺘﻌﻠﯿﻘ���ﺎت و اﻟﻜﺘﺎﺑ���ﺎت ،ﻟ���ﺬﻟﻚ ﯾﻀ���ﻄﺮ اﻟﻘ���ﺎدم
اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﯿﺪان إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﺘﺮاث .
ﻟ���ﺬﻟﻚ ﯾﻀ���ﻄﺮ اﻟﻘ���ﺎدم اﻟﺠﺪﯾ���ﺪ ﻟﮭ���ﺬا اﻟﻤﯿ���ﺪان إﻟ���ﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣ���ﻞ ﻣ���ﻊ ھ���ﺬا اﻟﺘ���ﺮاث .وﯾﺤ���ﺪث ﻓ���ﻲ
ﺣ���ﺎﻻت ﻛﺜﯿ���ﺮة أن ﯾﺤﺼ���ﻞ اﻟﺘ���ﺮاث ﻋﻠ���ﻰ ﺟ���ﻞ اﻻھﺘﻤ���ﺎم  ،وﯾﻈﮭ���ﺮ و ﻛﺄﻧ���ﮫ اﻟﻤﺤﺘ���ﻮى اﻷﺳﺎﺳ���ﻲ
ﻟﻠ���ﺪﯾﻦ .وﯾﻈﮭ���ﺮ اﻹﺗﺠ���ﺎه اﻟﺠﺪﯾ���ﺪ أو اﻟﻄﺮﯾﻘ���ﺔ اﻟﺠﺪﯾ���ﺪة أو اﻟﺘﻔﺴ���ﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾ���ﺪ و ﻛ���ﺄن ﯾﻤﺜ���ﻞ ﻋ���ﻮدة
إﻟ����ﻰ اﻟﺠ����ﺬور  ،وﺑﻌﺒ����ﺎرة أﺧ����ﺮى  :اﻟﺘﻔﺴ����ﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾ����ﺪ ھ����ﻮ اﻟﺘﻔﺴ����ﯿﺮ اﻟﻮﺣﯿ����ﺪ اﻟﺼ����ﺤﯿﺢ ،وﻋﻠ����ﻰ
اﻟﺠﻤﯿ���ﻊ إﺗﺒﺎﻋﮭ���ﺎ اﻟﺘﻔﺴ���ﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾ���ﺪ  ،وﺑﻠﻐ���ﺖ ﺣ���ﺪة اﻟﺘﻌﺼ���ﺐ ﻟ���ﺒﻌﺾ ﻣﺜ���ﻞ ھ���ﺬه اﻵراء إﻟ���ﻰ اﻟﺤ���ﺪ
ﺗﻜﻔﯿﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻘﺒﻞ ﺑﮫ.
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إن ﻧﺠ���ﺎح اﻟﻤﻔﺴ���ﺮﯾﻦ ﻓ���ﻲ ﺗﻄ���ﻮﯾﺮ و ﺗﻔﺴ���ﯿﺮ اﻟ���ﺪﯾﻦ،و اﻟﺤﺼ���ﻮل ﻋﻠ���ﻰ ﻋ���ﺪد ﻣ���ﻦ اﻟﺘ���ﺎﺑﻌﯿﻦ
و اﻟﻤﺆﯾ���ﺪﯾﻦ ،وﺑ���ﺬﻟﻚ ﻧﺸ���ﺄت اﻟﻔ���ﺮق اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺮﺳ���ﺦ ﺑﻌﻀ���ﮭﺎ ﻟﯿﺼ���ﻞ إﻟ���ﻰ ﻣﺴ���ﺘﻮى اﻟﻤ���ﺬھﺐ
اﻟﺪﯾﻨﻲ .وﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺬاھﺐ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻮاﺣﺪ .
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إﻟ��ﻰ ﺟﺎﻧ��ﺐ ﻣ��ﺎ ﺗﻘ��ﺪم ظﮭ��ﺮت ﺗﯿ��ﺎرات ﻋﻨ��ﺪ ﺑﻌ��ﺾ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ��ﯿﻦ ﻓ��ﻲ دراﺳ��ﺔ اﻟﻘﻀ��ﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ��ﺔ
ﺑﺎﻟ���ﺪﯾﻦ إﻟ���ﻰ اﻟﻘ���ﻮل ﺑ���ﺎن ﻣ���ﺎ ﺗﻌ���ﺮض إﻟﯿ���ﮫ اﻟﻌ���ﺎﻟﻢ ﺧ���ﻼل اﻟﻘ���ﺮون اﻷﺧﯿ���ﺮة ،وﺧﺼﻮﺻ���ﺎ ﺗﻨ���ﺎﻣﻲ
ظ���ﺎھﺮة اﻟﻌﻮﻟﻤ���ﺔ ،ﺳ���ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨ���ﮫ ظﮭ���ﻮر اﺗﺴ���ﺎق ﻗﯿﻤﯿ���ﺔ ﻻ ﺗﺘ���ﺄﺛﺮ ﻛﺜﯿ���ﺮا ﺑﺎﻟﺘﻌ���ﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ .وھ���ﺬا
أﻣ���ﺮ طﺒﯿﻌ���ﻲ ،ﻓﻨﺴ���ﻖ اﻟﻘ���ﯿﻢ اﻟ���ﺮﺋﯿﺲ ﻓ���ﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓ���ﺔ ﺗﻜﻮﻧ���ﮫ ﻣﺼ���ﺎدر ﻣﺘﻌ���ﺪدة ،ﻣ���ﻦ ﺑﯿﻨﮭ���ﺎ اﻟﻌ���ﺎدات و
 112ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﻤﺆدب)، (2010اﻹﺳﻼم اﻵن ،ﺗﺮ  :ﻛﻤﺎل ﺗﻤﻲ  ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ  ،اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء  ،اﻟﻤﻐﺮب  ،ط  ،1ص 38
 113ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﯿﺮ وروﻟﻒ ﻓﯿﻐﺮﺳﮭﺎوس) ،(2011دور اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ط ،01ص ص21-20
 114اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص 22-21
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺘﻘﺎﻟﯿ��ﺪ اﻟﺘ��ﻲ ﺳ��ﺎدت ﻗﺒ��ﻞ ﺳ��ﯿﺎدة اﻟ��ﺪﯾﻦ  ،واﻻﺳ��ﺘﻌﺎرات ﻣ��ﻦ ﺛﻘﺎﻓ��ﺎت أﺧ��ﺮى ،وﻣ��ﺎ ﯾﺘﻮﺻ��ﻞ إﻟﯿ��ﮫ
اﻟﻌﻠﻢ..اﻟﺦ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺟﺪﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ .
ﺳﺎﺑﻌﺎ -دور اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :
ﺗﻜﺘﻨﻒ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ دور اﻟﺪﯾﻦ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ�ﻊ ﺿ�ﺮورة اﻟﺠﻤ�ﻊ ﺑ�ﯿﻦ ﺟﻤﯿ�ﻊ اﻷدﯾ�ﺎن اﻟﺘ�ﻲ
ﻋﺮﻓﮭﺎ اﻟﺒﺸﺮ ،إﻻ أن ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﺗﻌﺘﺮض اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺜﻞ ھ�ﺬا اﻟﻌﻤ�ﻞ  ،ﻟﻌ�ﻞ أھﻤﮭ�ﺎ ﺧﻄ�ﺮ اﻟﻮﻗ�ﻮع
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﯿﺰ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ و ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴ�ﮫ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘ�ﺮر ﻟﻐ�ﺮض اﻟﺒﺤ�ﺚ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺼﺮ ﻛﻠﻤﺔ دﯾﻦ ﻓﻲ اﻟ�ﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴ�ﺔ اﻟ�ﺜﻼث أوﻻ ﻟﻘ�ﻮة ﺻ�ﻠﺘﮭﺎ ﺑﻌﻀ�ﮭﺎ ﺑ�ﺒﻌﺾ ﻣ�ﻦ ﺣﯿ�ﺚ
ﻣﻜ��ﺎن اﻟﻨﺸ��ﺄة وطﺒﯿﻌ��ﺔ اﻟﻨﺼ��ﻮص ،وﺛﺎﻧﯿ��ﺎ ﻷﻧﮭ��ﺎ ھ��ﻲ اﻟﻤﺴ��ﯿﻄﺮة ﻣ��ﻦ ﺣﯿ��ﺚ اﻻﻧﺘﺸ��ﺎر ﻓ �ﻲ اﻟﻤﺠ��ﺎل
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ .وﺛﺎﻟﺜﺎ ﻟﻮﺟﻮدھﺎ  ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ إﻟ�ﻰ اﻟﻤﺴ�ﯿﺤﯿﺔ و اﻹﺳ�ﻼم ،ﻓ�ﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ��ﺎت اﻟﺘ��ﻲ ﯾﺴ��ﻮدھﺎ دﯾﺎﻧ��ﺎت أﺧ��ﺮى ،و ﻏﯿ��ﺎب اﻟ��ﺪﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧ��ﺮى ﻋ��ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ��ﺎت اﻟﺘ��ﻲ ﺑﮭ��ﺎ
أﻏﻠﺒﯿ��ﺔ ﻣﺴ��ﯿﺤﯿﺔ أو إﺳ��ﻼﻣﯿﺔ .وراﺑﻌ��ﺎ ﻟﻮﺟ��ﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋ��ﺎت و اﻟﺘﻨﻈﯿﻤ��ﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿ��ﺔ ،وﺗ��ﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ��ﺎت
ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ،وﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
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اﻟﻤﮭﺘﻤ���ﻮن ﺑﺎﻟﺤ���ﺪﯾﺚ ﻋ���ﻦ دور اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ ﻛﺜ���ﺮ ،وﯾﻨﺘﻤ���ﻮن إﻟ���ﻰ ﺧﻠﻔﯿ���ﺎت وﻣ���ﺪارس
ﻣﺨﺘﻠﻔ����ﺔ ،ﻟ����ﺬﻟﻚ ﯾﺘﺨ����ﺬون زواﯾ����ﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔ����ﺔ ﯾﻨﻈ����ﺮون ﻣ����ﻦ ﺧﻼﻟﮭ����ﺎ ﻟﻠ����ﺪﯾﻦ ﻣ����ﻦ ﺣﯿ����ﺚ اﻟﻤﻔﮭ����ﻮم
واﻟﻤﻜﺎﻧ��ﺔ و اﻟ��ﺪور .ﻓ��ﺒﻌﺾ اﻟ��ﺬﯾﻦ ﻗ��ﺎﻣﻮا ﺑﺄﺑﺤ��ﺎث ﻓ��ﻲ ھ��ﺬا اﻟﻤﺠ��ﺎل رﺟ��ﺎل اﻟ��ﺪﯾﻦ .وﻛ��ﺎن ھ��ﺆﻻء
ﻓﻲ ﻛﻞ دﯾﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ  ،وﺧﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺼﻮر .
اﻟﺼ���ﻠﺔ ﺑ���ﯿﻦ اﻟ���ﺪﯾﻦ و اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ ﺗﺘﻄﻠ���ﺐ اﻹﺣﺎط���ﺔ ﺑﺠﻮاﻧ���ﺐ اﻟ���ﺪﯾﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ووظﺎﺋﻔ���ﮫ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿ���ﺔ ،وﺗﻌ���ﺪ ﻣﺜ���ﻞ ھ���ﺬه اﻹﺣﺎط���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻷﻣ���ﻮر اﻷﺳﺎﺳ���ﯿﺔ ﻟﻔﮭ���ﻢ اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻷن اﻟﺠﺎﻧ���ﺐ اﻷﻛﺒ���ﺮ
ﻣﻨ�����ﮫ ﺟﺎﻧ�����ﺐ إﺟﺘﻤ�����ﺎﻋﻲ  ،إن اﻟﻌﻘﺎﺋ�����ﺪ و اﻟﻤﻤﺎرﺳ�����ﺎت و اﻟﺸ�����ﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿ�����ﺔ ﻛﻠﮭ�����ﺎ ﻟﮭ�����ﺎ أﺛﺎرھ�����ﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻦ.
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ﺟ���ﺮت اﻟﻌ���ﺎدة أن ﯾﻀ���ﻊ اﻟﻮاﺣ���ﺪ ﻣ���ﻦ ھ���ﺆﻻء ﺣ���ﺪودا ﻟﺒﺤﺜ���ﮫ وﻧﻘﺎﺷ���ﮫ ﻋﻠ���ﻰ ﺷ���ﻜﻞ ﺿ���ﻮاﺑﻂ ﻻ
ﯾﺠ����ﻮز ﺗﺠﺎوزھ����ﺎ  ،ﺗﺘﻤﺜ����ﻞ ﻓ����ﻲ ﺛﻮاﺑ����ﺖ اﻟﻌﻘﯿ����ﺪة وﺷ����ﺮوط اﻹﯾﻤ����ﺎن ﺑﺤﺴ����ﺐ ﻛ����ﻞ دﯾ����ﻦ .ﻓﻔ����ﻲ
اﻟ���ﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺴ���ﻤﺎوﯾﺔ ﯾ���ﺘﻢ اﻻﻟﺘ���ﺰام ﺑ���ﺄن اﻟ���ﺪﯾﻦ ﺟ���ﺎء ﻣ���ﻦ اﻟﺴ���ﻤﺎء ﻋ���ﻦ طﺮﯾ���ﻖ وﺣ���ﻲ ﻧ���ﺰل ﻋﻠ���ﻰ
اﻟﻨﺒ����ﻲ  ،وﻛ����ﻞ ﻣ����ﺎ ﻓﯿ����ﮫ ﻟﺨﯿ����ﺮ اﻟﺒﺸ����ﺮﯾﺔ .وﻋﻠﯿ����ﮫ ﻓﺄﻗﺼ����ﻰ ﻣ����ﺎ ﯾﻤﻜ����ﻦ أن ﯾﻘ����ﻮم ﺑ����ﮫ ﺑﺎﺣ����ﺚ ھ����ﻮ
اﻻﺟﺘﮭ������ﺎد ﻓ������ﻲ ﺷ������ﺮح وﺗﻔﺴ������ﯿﺮات اﻟﻨﺼ������ﻮص  ،وﺗﺘﺒ������ﻊ ﺷ������ﺮوح وﺗﻔﺴ������ﯿﺮات اﻵﺧ������ﺮﯾﻦ
 115ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﯿﺮ وروﻟﻒ ﻓﯿﻐﺮﺳﮭﺎوس ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ،ص21
116ﻣﮭﺪي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص)، (2008ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪﯾﻨﻲ  ،ص 66
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،واﻟﻤﻘﺎرﻧ����ﺔ ﺑ����ﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠ����ﻒ اﻻﺟﺘﮭ����ﺎدات ،و اﻟﺘﻌﻠﯿ����ﻖ ﻋﻠ����ﻰ اﻟﻜﯿﻔﯿ����ﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﻗ����ﺪم ﺑﮭ����ﺎ اﻟﻤﺠﺘﮭ����ﺪ
اﺟﺘﮭﺎده.
ﯾﻔﺘ���ﺮض أن اﻟﺸ���ﺮح واﻟﺘﻌﻠﯿ���ﻖ ﯾ���ﺘﻢ – ﻧﻈﺮﯾ���ﺎ ﻋﻠ���ﻰ اﻷﻗ���ﻞ -ﺑ���ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻨﺼ���ﻮص اﻷﺻ���ﻠﯿﺔ ،
أي ﺛﻮاﺑ���ﺖ اﻟ���ﺪﯾﻦ .ﻟﻜ���ﻦ ،وﻓ���ﻲ ﺑﻌ���ﺾ اﻟﺤ���ﺎﻻت ،ﻻ ﯾﻮﺟ���ﺪ اﺗﻔ���ﺎق ﺗ���ﺎم ﻋﻠ���ﻰ ﺣﺮﻓﯿ���ﺔ اﻟﻨﺼ���ﻮص
اﻷﺻ���ﻠﯿﺔ ،وﻣ���ﺎ ﯾﻌ���ﺮف ﺑﺎﻟﻜﺘ���ﺎب اﻟﻤﻘ���ﺪس ﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ إﻟ���ﻰ دﯾ���ﻦ ﻣ���ﻦ اﻷدﯾ���ﺎن ﻋﺒ���ﺎرة ﻋ���ﻦ ﺗﺠﻤﯿ���ﻊ
ﻟﻜﺘﺎﺑﺎت أﻋﺪھﺎ أﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن،وﻓﻲ أزﻣﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
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ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﻨﺎ اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ  ،ﻓﻤﺎذا ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﺪﯾﻦ ؟ وﻣﺎھﻲ ﺗﺸﻜﯿﻼﺗﮫ ؟

117ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﯿﺮ وروﻟﻒ ﻓﯿﻐﺮﺳﮭﺎوس، ،ص 21
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اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ�ﻲ
اﻟﺘﺪﻳﻦ" ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ �� اﳌﻌ�ى
أوﻻ -ﻣﻔهﻮم اﻟﺘﺪﻳﻦ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ
ﺛﺎﻧﻴﺎ -ا�حﺎﺟﺔ إ�� اﻟﺘﺪﻳﻦ
ﺛﺎﻟﺜﺎ -اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺬاﺗﻴﺔ و اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﻋ�� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺪﻳﻦ.
أ -اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔ��ي
ب -اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺧﻼ��
ت -اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎ��
را�ﻌﺎ -أﻧﻤﺎط اﻟﺘﺪﻳﻦ les religiosités
" اﻟﺪﯾﻦ أﺻﻞ اﻟﮭﻲ واﻟﺘﺪﯾﻦ ﺗﻨﻮع إﻧﺴﺎﻧﻲ"...
ﯾﻮﺳﻒ زﯾﺪان - 2011دواﻣﺎت اﻟﺘﺪﯾﻦ-دار اﻟﺸﺮوق،اﻟﻘﺎھﺮة ،ص 07
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إن ﻣﻮﺿ���ﻮع اﻟﺪراﺳ���ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﻤﻮﺿ���ﻮﻋﺎت اﻟﺘ���ﻲ ﻟ���ﻢ ﺗﻨ���ﻞ ﺣﻈ���ﺎ واﻓ���ﺮا ﻣ���ﻦ اﻟﺒﺤ���ﺚ
و اﻟﺘﻄﺒﯿ���ﻖ ﻣ���ﻦ ﻗﺒ���ﻞ اﻟﻌ���ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓ���ﻲ ﻣﺠ���ﺎﻻت ﻋﻠ���ﻢ اﻟ���ﻨﻔﺲ و اﻻﺟﺘﻤ���ﺎع  ،وﻗ���ﺪ ﯾﻜ���ﻮن ھ���ﺬا راﺟﻌ���ﺎ
ﻷﺳ���ﺒﺎب ﻋﺪﯾ���ﺪة  ،و اﻟﻮاﻗ���ﻊ إن ھﻨ���ﺎك ﺗﺤﺮﺟ���ﺎ  ،ﻟ���ﯿﺲ ﻟ���ﮫ ﻣ���ﺎ ﯾﺒ���ﺮره ﻣ���ﻦ ارﺗﯿ���ﺎد ھ���ﺬا اﻟﻤﺠ���ﺎل ،
ﺧﺼﻮﺻ�����ﺎ ﻣ�����ﻦ ﻗﺒ�����ﻞ اﻟﻌﻠﻤ�����ﺎء اﻟﻤﺴ�����ﻠﻤﯿﻦ اﻟ�����ﺬﯾﻦ ﺗﻘ�����ﻊ ﻋﻠ�����ﯿﮭﻢ ﻣﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺄﺻ�����ﯿﻞ اﻟﻌﻠ�����ﻮم ،
واﻟﺪراﺳ����ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ ﺑﻤ����ﺎ ﯾﺘﻮاﻓ����ﻖ ﻣ����ﻊ دﯾ����ﻨﮭﻢ و ﻋﻘﯿ����ﺪﺗﮭﻢ اﻟﺨﺎﻟ����ﺪة  ،وإﻻ ﯾﺼ����ﺒﺤﻮا ﻓﻘ����ﻂ
ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻐﺮب و اﻟﺸﺮق ﻋﻠﻮﻣﮭﻢ  ،دون ﺗﻤﺤﯿﺺ و ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﻧﻘﺪ واع.
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وﻗ���ﺪ ﻋﺒ���ﺮ ﻣ���ﺎﻛﺲ ﻓﯿﺒ���ﺮ ﻋ���ﻦ اﻟﻤﺸ���ﻜﻠﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻮاﺟ���ﮫ اﻟﺒﺎﺣ���ﺚ ﻓ���ﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔ���ﮫ ﻟﻠ���ﺪﯾﻦ ﺑ���ﺪأ ﻛﺘﺎﺑ���ﮫ
ﻋ��ﻦ اﻻﺟﺘﻤ��ﺎع اﻟ��ﺪﯾﻨﻲ ﺑﮭ��ﺬه اﻟﻌﺒ��ﺎرة  " :ﻟﻨﻌ��ﺮف اﻟ��ﺪﯾﻦ – ﻟﻨﻘ��ﻮل ﻣ��ﺎ ھ��ﻮ -أﻣ��ﺮ ﻏﯿ��ﺮ ﻣﻤﻜ��ﻦ ﻓ��ﻲ
ﺑﺪاﯾ���ﺔ ھ���ﺬه اﻟﺪراﺳ���ﺔ .ﻓ���ﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ رﺑﻤ���ﺎ ﯾﻤﻜ���ﻦ اﻟﺘﻮﺻ���ﻞ إﻟﯿ���ﮫ ﻋﻨ���ﺪ ﻧﮭﺎﯾ���ﺔ ھ���ﺬه اﻟﺪراﺳ���ﺔ"  ،وﻛﻤ���ﺎ
ﯾﻼﺣﻆ ﺑﯿﺮﺟﺮ ﻓﺈن ﻓﯿﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دراﺳﺘﮫ ﻟﻢ ﯾﻌﻂ ﻟﻘﺎرﺋﮫ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ.
و اﻟﺤ����ﻖ أن ﻓﯿﺒ����ﺮ ھ�����ﺬا ﯾﻌﺒ����ﺮ ﻋ����ﻦ اﻟﻤﺸ�����ﻜﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻ����ﺔ ﺑ����ﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ و اﻟﺘ�����ﻲ ﺗﻮاﺟ����ﮫ ﻋ�����ﺎﻟﻢ
اﻻﺟﺘﻤ���ﺎع  ،ﻓﺎﻟ���ﺬﯾﻦ اﻧﺸ���ﻐﻠﻮا ﺑﻤﺸ���ﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾ���ﻒ ﻏﺎﻟﺒ���ﺎ ﻣ���ﺎ ﯾﻌﺎرﺿ���ﻮن اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ���ﺎت ﺑﻌﻀ���ﮭﺎ ﺑ���ﺎر
،وﻟﮭﺬا ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺘﮭﻢ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻼ ﺷﻲء ﺳﻮي اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ.
ھ���ﺬا وﺗﺸ���ﮭﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑ���ﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻ���ﺮة ﻓ���ﻲ ﻋﻠ���ﻢ اﻻﺟﺘﻤ���ﺎع اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ ﻋ���ﺪم رﺿ���ﺎ ﻋ���ﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔ���ﺎت
اﻟ���ﺪﯾﻦ اﻟﺘ���ﻲ اﻧﺘﺸ���ﺮت ﻣﻨ���ﺬ اﻟﺨﻤﺴ���ﯿﻨﺎت ﻣ���ﻦ ھ���ﺬا اﻟﻘ���ﺮن .وﻗ���ﺪ أدى ھ���ﺬا ﺑﻠﻨﺴ���ﻜﻲ و ﺟﻠ���ﻮك إﻟ���ﻰ
ﺗﺤﺪﯾ����ﺪ و اﺳ����ﺘﺨﺪام اﻟﺠﻮاﻧ����ﺐ اﻟﺨﺎﺻ����ﺔ ﺑﺎﻟﺘ����ﺪﯾﻦ  religiositéﻓ����ﻲ اﻟﺒﺤ����ﺚ اﻻﻣﺒﺮﯾﻘ����ﻲ ،ﺑﻤﻌﻨ����ﻰ
اﻷط�����ﺮ اﻟﺨﺎﺻ�����ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿ�����ﻞ و اﻟﺘ�����ﻲ ﺗﻘﺘ�����ﺮح ﺑﻮﺿ�����ﻮح أن ھﻨ�����ﺎك ﺟﻮاﻧ�����ﺐ ﻣﻨﻔﺼ�����ﻠﺔ ﻟﺘ�����ﺪﯾﻦ
اﻟﺸ���ﺨﺺ وھ���ﺬه اﻟﺠﻮاﻧ���ﺐ ﻟﻠﺘ���ﺪﯾﻦ ﻗ���ﺪ ﺗﻜ���ﻮن ﻣﺴ���ﺘﻘﻠﺔ ﻋ���ﻦ ﺑﻌﻀ���ﮭﺎ اﻟ���ﺒﻌﺾ  .وﻋﻠ���ﻰ اﻟ���ﺮﻏﻢ ﻣ���ﻦ
اﻟﺘﻘ���ﺪم اﻟﻤﻨﮭﺠ���ﻲ و اﻟﺒﺤﺜ���ﻲ إﻻ أن اﺳ���ﺘﺨﺪام ﺟﻮاﻧ���ﺐ اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ ﻣ���ﺎزال ﻏﯿ���ﺮ ﻣ���ﺮض ﻣ���ﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿ���ﺔ
اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿ�����ﺔ .وﺗﻮاﺟ�����ﮫ اﻟﻤﺤ�����ﺎوﻻت اﻟﺘ�����ﻲ ﺗﺒ�����ﺬل ﻟﻠﺒﺤ�����ﺚ ﻓ�����ﻲ ﺟﻮاﻧ�����ﺐ اﻟ�����ﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾ�����ﺪ ﻣ�����ﻦ
اﻟﺼ����ﻌﻮﺑﺎت ﺧﺎﺻ����ﺔ اﻟﻤﺸ����ﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ����ﺔ ﺑﻘﯿ����ﺎس اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ  ،وﻛ����ﺬﻟﻚ اﻟﻌﻼﻗ����ﺔ ﺑ����ﯿﻦ ﻗﯿ����ﺎس ﺗ����ﺪﯾﻦ
اﻟﻔﺮد و ﺗﺪﯾﻦ اﻟﻨﺴﻖ ﻛﻜﻞ .
وھﻨ����ﺎك ﻣﺸ����ﻜﻠﺔ أﺧ����ﺮى ﺗﻘﺎﺑ����ﻞ اﻟﺒ����ﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋ����ﻦ ﺟﻮاﻧ����ﺐ اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ  ،وھ����ﻲ ﺗﻠ����ﻚ اﻟﺘ����ﻲ ﺗﺘﻌﻠ����ﻖ
ﺑﻤﻔﮭ���ﻮم اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ ،ﻓﻘ���ﺪ ﺟ���ﺮت اﻟﻌ���ﺎدة ﻓ���ﻲ اﻟﺒﺤ���ﻮث اﻻﻣﺒﺮﯾﻘﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻋﻠ���ﻢ اﻻﺟﺘﻤ���ﺎع اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ أن
ﺗﺴ�����ﺘﺨﺪم ﻟﻔﻈ�����ﺔ اﻟﺘ�����ﺪﯾﻦ ﻟﺘﻌﻨ�����ﻲ اﻟﺤﻀ�����ﻮر إﻟ�����ﻰ دور اﻟﻌﺒ�����ﺎدة أو اﻟﻌﻀ�����ﻮﯾﺔ ﻓ�����ﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤ�����ﺎت
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ.
 118ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺼﻨﯿﻊ  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص 154
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أوﻻ -ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ :
 -1اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻟﻐﺔ :
ﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨ���ﻰ اﻟﻠﻐ���ﻮي ﻟﻠﺘ���ﺪﯾﻦ  ،ﺗﻌﻨ���ﻲ اﻟ���ﺪَﯾﻦ )ﺑﻔ���ﺘﺢ اﻟ���ﺪال( اﻹﻟ���ﺰام اﻟﺤ���ﺎﻟﻲ ﻟﻺﻧﺴ���ﺎن
ﻋﻠ����ﻰ اﻵﺧ����ﺮ) ،وﺑﻜﺴ����ﺮ اﻟ����ﺪال( ﺗﻌﻨ����ﻲ اﻟﺠﺎﻧ����ﺐ اﻟﺮوﺣ����ﻲ و اﻟﻌﻘﺎﺋ����ﺪ  ،وﻣ����ﻦ ﺣﯿ����ﺚ أﻧﮭ����ﺎ ﺑ����ﯿﻦ
ط���ﺮﻓﯿﻦ ﯾ���ﻨﻈﻢ اﺣ���ﺪھﻤﺎ اﻷﺧ���ﺮ و ﯾﺨﻀ���ﻊ ﻟ���ﮫ  . 119وﯾﻘ���ﻮل اﺑ���ﻦ ﻓ���ﺎرس ﻛﻠﻤ���ﺔ اﻟ���ﺪﯾﻦ  :اﻟ���ﺪال
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و اﻟﯿ���ﺎء و اﻟﻨ���ﻮن أﺻ���ﻞ واﺣ���ﺪ ،إﻟﯿ���ﮫ ﯾﺮﺟ����ﻊ ﻓﺮوﻋ���ﮫ ﻛﻠﮭ���ﺎ ﺟ���ﻨﺲ اﻻﻧﻘﯿ���ﺎد و اﻟ���ﺬل  ،ﻓﺎﻟ����ﺪﯾﻦ
اﻟﻄﺎﻋ���ﺔ ،ﯾﻘ���ﺎل و إن ﻟ���ﮫ دﯾ���ﻦ دﻧﯿً���ﺎ  ،إذا اﺻ���ﺤﺐ و اﻧﻘ���ﺎد و أط���ﺎع  ،وﻗ���ﻮم دﯾ���ﻦ  ،أي ﻣﻄﯿﻌ���ﻮن
ﻣﻨﻘ����ﺎدون 120 .وﯾﻘ����ﺎل :دان ﺑﻜ����ﺬا دﯾﺎﻧ����ﺔ و ﺗ����ﺪﯾًﻦَ ﺑ����ﮫ  ،ﻓﮭ����ﻮ دﯾَ� ٌ
���ﻦ و ُﻣﺘ����ـُﺪَ ُ
ﯾﻦ .و دﯾﻨ����ﺖ اﻟﺮﺟ����ﻞ
121
ﺗﺪﯾﻨﺎ  ،إذا ْ
وﻛﻠـْﺘَﮫُ إﻟﻰ دﯾﻨﮫ.
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 ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ :ﺗﻌﺎﻣﻠ����ﺖ ﻛﺘ����ﺐ اﻟﺘﻔﺴ����ﯿﺮ ﻣ����ﻊ ﻟﻔ����ﻆ " اﻟ����ﺪﯾﻦ" ﺑﺤﺴ����ﺐ ﺳ����ﯿﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻀ����ﻤﻮﻧﯿﺔ و اﻟﺘﻨﺰﯾﻠﯿ����ﺔ ،أي
ﺳ���ﺒﺐ اﻟﻨ���ﺰول ﻓ���ﻲ داﺧ���ﻞ اﻟﻤ���ﺘﻦ اﻟﻘﺮآﻧ���ﻲ ،ﻣﺴ���ﺘﻌﯿﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻌﯿ���ﺔ اﻟﻤﻌﺠﻤﯿ���ﺔ ﻟﻠﻔﻈ���ﺔ  ،ﻣ���ﻦ دون
اﻟﻐ������ﻮص ﻓ������ﻲ أﺳ������ﺌﻠﺔ اﻟﻤﻔﮭ������ﻮم اﻟﻨﻈ������ﺮي ﻟﻠ������ﺪﯾﻦ  ،أو اﻷھ������ﺪاف اﻟﻜﺎﻣﻨ������ﺔ وراء ﯾﻌ������ﺾ
اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﻟﻠﻔﻈﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺬاﺗﮭﺎ وﺑﻤﻌﺎن ﻣﺤﺪدة .
ووردت ﻛﻠﻤ���ﺔ اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻓ���ﻲ اﻟﻘ���ﺮان  ،ﻓ���ﻲ ﺳ���ﺖ و ﺗﺴ���ﻌﯿﻦ ﻣﻮﺿ���ﻌﺎ ﻓﺂﯾ���ﺎت اﻟﻘ���ﺮان اﻟﻜ���ﺮﯾﻢ ﻋﻠ���ﻰ
وﺟﻮه ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺗﻔﮭﻢ ﺣﺴﺐ ﺳﯿﺎﻗﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻵﯾﺎت وھﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أوﺟﮫ .
و ﻧﻮﺟﺰھﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻷﺗﻲ:
 ﺑﻤﻌﻨ����ﻰ اﻟﺠ����ﺰاء و اﻟﺤﺴ����ﺎب و اﻟﺜ����ﻮاب و اﻟﻌﻘ����ﺎب وﻣﻨ����ﮫ ﻗﻮﻟ����ﮫ ﺗﻌ����ﺎﻟﻰ  ﴿ :ﯾ����ﻮﻣﺊ ﯾ����ﻮﻓﯿﮭﻢ
ﷲ دﯾﻨﮭﻢ اﻟﺤﻖ وﯾﻌﻠﻤﻮن أن ﷲ ھﻮ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺒﯿﻦ﴾ ) اﻟﻨﻮر (25:
 ﺑﻤﻌﻨ���ﻰ اﻟﻌﺒ���ﺎدة و اﻟﻄﺎﻋ���ﺔ و ﻣﻨ���ﮫ ﻗ���ﻮل ﺗﻌ���ﺎﻟﻰ  ﴿ :ﻗ���ﺎﺗﻠﻮھﻢ ﺣﺘ���ﻰ ﻻ ﺗﻜ���ﻮن ﻓﺘﻨ���ﺔ و ﯾﻜ���ﻮن
اﻟﺪﯾﻦ � ﻓﺎن اﻧﺘﮭﻮا ﻓﻼ ﻋﺪوان إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻟﻤﯿﻦ ﴾ )اﻟﺒﻘﺮة(193 :
اﻹﺳ���ﻼم وﻣﻨ���ﮫ ﻗﻮﻟ���ﮫ ﴿ :ھ���ﻮ اﻟ���ﺬي أرﺳ���ﻞ رﺳ���ﻮﻟﮫ ﺑﺎﻟﮭ���ﺪى و دﯾ���ﻦ اﻟﺤ���ﻖ ﻟﯿﻈﮭ���ﺮه ﻋﻠ���ﻰ اﻟ���ﺪﯾﻦ
ﻛﻠﮫ وﻟﻮ ﻛﺮه اﻟﻤﺸﺮﻛﻮن﴾ )اﻟﺘﻮﺑﺔ .(33:
 اﻟﺘﻮﺣﯿ���ﺪ وﻣﻨ���ﮫ ﻗﻮﻟ���ﮫ ﺗﻌ���ﺎﻟﻰ  ﴿ :ﻓ���ﺈذا رﻛﺒ���ﻮا ﻓ���ﻲ اﻟﻔﻠ���ﻚ دﻋ���ﻮا ﷲ ﻣﺨﻠﺼ���ﯿﻦ ﻟ���ﮫ اﻟ���ﺪﯾﻦ
ﻓﻠﻤﺎ ﻧﺠﺎھﻢ إﻟﻰ اﻟﺒﺮ إذا ھﻢ ﯾﺸﺮﻛﻮن﴾) اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت (65:
 119رﺷﺎد ﻣﻮﺳﻰ ) ،(1999ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ و اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  ،ص437
 120ﻣﻮﺳﻰ ﺻﺒﺤﻲ )،(2007اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﺪﯾﻦ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ –ﻏﺰة ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ.
 121إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺎد اﻟﺠﻮھﺮي )،(1990اﻟﺼﺤﺎح ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ و ﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ط ،4دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ﺑﯿﺮوت ،ص.2119
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 اﻟﻤﻠ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻗﻮﻟ��ﮫ ﺗﻌ��ﺎﻟﻰ  ﴿ :أﻗ��ﻢ وﺟﮭ��ﻚ ﻟﻠ��ﺪﯾﻦ اﻟﻘ��ﯿﻢ ﻣ��ﻦ ﻗﺒ��ﻞ أن ﯾ��ﺄﺗﻲ ﯾ��ﻮم ﻻ ﻣ��ﺮد ﻟ��ﮫ ﻣ��ﻦ
ﷲ ﯾﻮﻣﺌﺬ ﯾﺼﺪﻋﻮن﴾)اﻟﺮوم  (43 :أي ﻟﻄﺎﻋﺔ رﺑﻚ اﻟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ.
 اﻟﺸ���ﺮﯾﻌﺔ ﻏ���ﻲ ﻗﻮﻟ���ﮫ ﺗﻌ���ﺎﻟﻰ  ﴿ :أم ﻟﮭ���ﻢ ﺷ���ﺮﻛﺎء ﺷ���ﺮﻋﻮا ﻟﮭ���ﻢ ﻣ���ﻦ اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻣ���ﺎ ﻟ���ﻢ ﯾ���ﺄذن ﺑ���ﮫ
ﷲ وﻟﻮ ﻻ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻘﻀﻲ ﺑﯿﻨﮭﻢ وان اﻟﻈﺎﻟﻤﯿﻦ ﻟﮭﻢ ﻋﺬاب أﻟﯿﻢ﴾ )اﻟﺸﻮرى .(21:
 ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ  ﴿ :إن ﻋﻠﯿﻚ اﻟﻠﻌﻨﺔ ﯾﻮم اﻟﺪﯾﻦ ﴾)اﻟﺤﺠﺮ .(35 :
 اﻟﺤﻜ���ﻢ واﻟﻘﻀ���ﺎء ﻓ���ﻲ ﻗﻮﻟ���ﮫ ﺗﻌ���ﺎﻟﻰ ﴿ :ﻣ���ﺎ ﻛ���ﺎن ﻟﯿﺄﺧ���ﺬ أﺧ���ﺎه ﻓ���ﻲ دﯾ���ﻦ اﻟﻤﻠ���ﻚ إﻻ أن ﯾﺸ���ﺎء
ﷲ﴾ ) ﯾﻮﺳﻒ (76:
 -2اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح :
ﺗﺨﺘﻠ���ﻒ ﺗﻌﺮﯾﻔ���ﺎت اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ ﻟﻠﺒ���ﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻐ���ﺮﺑﯿﯿﻦ ﻋ���ﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺗ���ﮫ ﻓ���ﻲ اﻹﺳ���ﻼم  ،ﻓﻤ���ﻦ اﻟﺒ���ﺎﺣﺜﯿﻦ
اﻟﻐﺮﺑﯿﯿﻦ ﻧﺠﺪ ﻓﺮﻧﻮن ،رورﺑﻒ وﺟﯿﺴﺮ وﺟﻮﻟﻮك :
 ﯾﻌ����ﺮف ﻓﺮﻧ����ﻮن  Vernonاﻟﺘ����ﺪﯾﻦ ﻋﻠ����ﻰ أﺳ����ﺎس أﻧ����ﮫ " ﺷ����ﻜﻞ ﻛﻠ����ﻲ ﻷﻧﻤ����ﺎط ﺳ����ﻠﻮﻛﯿﺔ ﺗﺸ����ﻤﻞاﻷﺣﺎﺳ����ﯿﺲ  ،اﻟﻤﻮاﻗ����ﻒ  ،اﻟﻌﻮاط����ﻒ ..اﻟ����ﺦ ،وﻛﻠﮭ����ﺎ ﺗ����ﺄﺗﻲ ﻋﻠ����ﻰ ھﯿﺌ����ﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋ����ﺔ و ﺗﺴ����ﺘﺠﯿﺐ
ﻋﻠ�������ﻰ أﺳ�������ﺎس أﻧﮭ�������ﺎ ﻛﯿﻨﻮﻧ�������ﺔ ﺑ�������ﺬاﺗﮭﺎ "  ، 122وﻋ�������ﺮف ﻗ�������ﺎﻣﻮس ھﯿ�������ﺮﺗﯿﺞ اﻷﻣﺮﯾﻜ�������ﻲ
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اﻟﺘﺪﯾﻦ  religiosityﺑﺄﻧﮫ ":ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮن اﻟﻔﺮد ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺪﯾﻦ".
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 ووﺿ������ﻊ رورﺑ������ﻒ  Rohrbaughوﺟﯿﺴ������ﺮ  Jessorﺗﻌﺮﯾﻔ������ﺎ ﻟﻠﺘ������ﺪﯾﻦ ﻋﻠ������ﻰ  ":أﻧ������ﮫ ﺻ������ﻔﺔﻟﻠﺸﺨﺼ���ﯿﺔ ﺗﻌ���ﻮد إﻟ���ﻰ ﺗﻮﺟﮭ���ﺎت ﻋﻘﻠﯿ���ﺔ )ﻣﻌﺮﻓﯿ���ﺔ( ﻋ���ﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘ���ﺔ اﻟﻮاﻗﻌ���ﺔ وراء ﻧﻄ���ﺎق اﻟﺨﺒ���ﺮة
واﻟﻤﻌﺮﻓ���ﺔ  ،وﻋ���ﻦ ﻋﻼﻗ���ﺔ اﻟﻔ���ﺮد ﺑﮭ���ﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘ���ﺔ  .واﻟﺘﻮﺟﮭ���ﺎت ﻣﻮﺟﮭ���ﺔ ﺿ���ﻤﻨﺎ ﻟﻜ���ﻲ ﺗ���ﺆﺛﺮ ﻋﻠ���ﻰ
اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﻧﯿﻮﯾﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد  ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ".
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P

 وﯾ�����ﺮى دوﻛ�����ﯿﻦ ":أن اﻟﺘ�����ﺪﯾﻦ اﺳ�����ﺘﻤﺮار ﻟﻄﻔﻮﻟ�����ﺔ اﻹﻧﺴ�����ﺎن اﻟ�����ﺬي ﯾﺴ�����ﺘﻤﻊ إﻟ�����ﻰ ﺗﻌ�����ﺎﻟﯿﻢاﻟﻮاﻟ��ﺪﯾﻦ ﻓ���ﻲ ﺳﻠﺴ���ﻠﺔ ﻣ��ﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿ���ﺪ ﻋﺒ���ﺮ اﻷھ��ﻞ  ،وأﻧﮭ���ﺎ ﻧ���ﻮع ﻣ��ﻦ طﺎﻋ���ﺔ اﻟﻮاﻟ���ﺪﯾﻦ و اﺣﺘ���ﺮاﻣﮭﻢ
ﯾﺘﺸ����ﺮﺑﮫ اﻟﻄﻔ����ﻞ ﻣﻨ����ﺬ اﻟ����ﻮﻻدة ﻣ����ﻦ ﺑ����ﯿﻦ ﺗﻌ����ﺎﻟﯿﻢ ﺻ����ﺤﯿﺤﺔ و ﻣﻔﯿ����ﺪة أﺧ����ﺮى .وھ����ﻮ ﯾﻜﺒ����ﺮ ﻣ����ﻊ
اﻟﺸﺨﺺ .
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 125ﻋﺰﻣﻲ ﺑﺸﺎرة ،اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﻠﻖ ﺗﺎرﯾﺨﻲ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص 300
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" اﻟﺘﺪﯾﻦ " ﻗﺮاءة ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ و اﻟﻤﻔﮭﻮم

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 وﯾﻌ����ﺮف  Glockاﻟﺘ����ﺪﯾﻦ" ﺑﺄﻧ����ﮫ اﻻﻟﺘ����ﺰام ﺑﺘﻄﺒﯿ����ﻖ ﺗﻌ����ﺎﻟﯿﻢ اﻟ����ﺪﯾﻦ واﻟﺘﻘﯿ����ﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣ����ﮫ ﺑﺤﯿ����ﺚﯾﻨﻄ���ﻮي اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ ﻋﻠ���ﻰ ﻓﻌ���ﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳ���ﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ و ﻟﻘ���ﺪ ﺣ���ﺪده ﻓ���ﻲ أﺑﻌ���ﺎد اﻟﺨﻤ���ﺲ  :ﺑﻌ���ﺪ اﻻﻋﺘﻘ���ﺎد ،
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ  ،ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻤﺎء".
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 وﯾﻌ���ﺮف ﻣﺤﻤ���ﺪ ﻋ���ﺎطﻒ ﻏﯿ���ﺚ ﺑﺄﻧ���ﮫ  ":ھ���ﻮ اﻻھﺘﻤ���ﺎم ﺑﺎﻷﻧﺸ���ﻄﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ و اﻟﻤﺸ���ﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮭ���ﺎ ،إﻻ اﻧ���ﮫ ﻣ���ﻦ اﻟﻌﺴ���ﯿﺮ وﺿ���ﻊ ﺗﻌﺮﯾ���ﻒ ﻋ���ﺎم ﻟﻠﺘ���ﺪﯾﻦ طﺎﻟﻤ���ﺎ أن اﻷدﯾ���ﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ���ﺔ ﺗﺆﻛ���ﺪ ﻋﻠ���ﻰ
ﺳ��ﻠﻮك ﻣﺘﺒ��ﺎﯾﻦ وﻗ��ﯿﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋ��ﺔ  ،وﻟﮭ��ﺬا ﯾﻤﻜ��ﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔ��ﮫ إﺟﺮاﺋﯿ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﺣ��ﺪود درﺟ��ﺔ ﻣﺸ��ﺎرﻛﺔ اﻟﻔ��ﺮد
ﻓ����ﻲ اﻟﻄﻘ����ﻮس اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ أو ﻋﻠ����ﻰ اﻧ����ﮫ ﯾﺸ����ﯿﺮ إﻟ����ﻰ ﻣﺠﻤ����ﻮع اﻟﺴ����ﻠﻮك و اﻻﺗﺠﺎھ����ﺎت اﻟﺘ����ﻲ ﯾﺤﻜ����ﻢ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ دﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﯿﻦ ".
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 اﻻﻋﺘﻘ�����ﺎد ﺑﻮﺟ�����ﻮد ذات أو ذوات ﻏﯿﺒﯿ�����ﺔ ﻋﻠﻮﯾ�����ﺔ ﻟﮭ�����ﺎ ﺷ�����ﻌﻮر و اﺧﺘﯿ�����ﺎر و ﻟﮭ�����ﺎ ﺗﺼ�����ﺮفو ﺗ��ﺪﺑﯿﺮ ﻟﻠﺸ��ﺆون اﻟﺘ��ﻲ ﺗﻌﻨ��ﻲ اﻹﻧﺴ��ﺎن  ،اﻋﺘﻘ��ﺎدا ﻣ���ﻦ ﺷ��ﺎﻧﮫ أن ﯾﺒﻌ��ﺚ ﻋﻠ��ﻰ ﻣﻨﺎﺟ��ﺎة ﺗﻠ��ﻚ اﻟ���ﺬات
اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ رﻏﺒﺔ ورھﺒﺔ وﻓﻲ ﺧﻀﻮع و ﺗﻤﺠﯿﺪ.
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 ھ����ﻮ ﺟﺎﻧ����ﺐ ﻣﮭ����ﻢ ﻣ����ﻦ اﻟ����ﺪﯾﻦ اﻟ����ﺬي ﻛﺜﯿ����ﺮا ﻣ����ﺎ ﯾﻨﻈ����ﺮ إﻟﯿ����ﮫ ﻋﻠ����ﻰ اﻧ����ﮫ ﻛﺜﺎﻓ����ﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘ����ﺪاتو اﻟﻤﺸ����ﺎرﻛﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ
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 .إذا اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ اﻟﻘ����ﻮي ﻏﺎﻟﺒ����ﺎ ﻣ����ﺎ ﯾﻼﺣ����ﻆ ﻣ����ﻦ ﺧ����ﻼل ﻗ����ﻮة اﻧﻌﻜ����ﺎس

اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻔﺮد ،وﺗﻜﺮار اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ.
 اﻟﺘ����ﺰام اﻟﻤﺴ����ﻠﻢ ﺑﻌﻘﯿ����ﺪة اﻹﯾﻤ����ﺎن اﻟﺼ����ﺤﯿﺢ )اﻹﯾﻤ����ﺎن ﺑ����ﺎ� ،و ﻣﻼﺋﻜﺘ����ﮫ  ،ورﺳ����ﻠﮫ  ،وﻛﺘﺒ����ﮫ ،و ﺑ���ﺎﻟﯿﻮم اﻷﺧ���ﺮ ،،وﺑﺎﻟﻘ���ﺪر ﺧﯿ���ﺮه وﺷ���ﺮه(،وظﮭﻮر ذﻟ���ﻚ ﻋﻠ���ﻰ ﺳ���ﻠﻮﻛﮫ  ،وﺑﻤﻤﺎرﺳ���ﺔ ﻣ���ﺎ أﻣ���ﺮ
ﷲ ﺑﮫ  ،و اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻋﻦ إﺗﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﮭﻰ ﻋﻨﮫ.
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 اﻟﻄﺮﯾﻘ���ﺔ أو اﻟﻤ���ﺬھﺐ اﻟ���ﺬي ﯾﺴ���ﯿﺮ ﻋﻠﯿ���ﮫ اﻟﻤ���ﺮء ﻧﻈﺮﯾ���ﺎ و ﻋﻠﻤﯿ���ﺎ  ،وھ���ﻮ اﻟﻤ���ﻨﮭﺞ اﻟ���ﺬي ﯾﺘﺒﻌ���ﮫﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ  ،وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﻣﻊ ﻏﯿﺮه  ،وﻓﻲ ﻋﺒﺎدﺗﮫ ﻟﺮﺑﮫ  ،وﻓﻲ ﺧﻀﻮﻋﮫ � ﺗﻌﺎﻟﻰ .
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 اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ ھ���ﻮ اﻟﺘﻤﺴ���ﻚ ﺑﻌﻘﯿ���ﺪة ﻣﻌﯿﻨ���ﺔ  ،ﯾﻠﺘﺰﻣﮭ���ﺎ اﻹﻧﺴ���ﺎن ﻓ���ﻲ ﺳ���ﻠﻮﻛﮫ ﻓ���ﻼ ﯾ���ﺆﻣﻦ إﻻ ﺑﮭ���ﺎ  ،وﻻﯾﻀﻊ إﻻ ﻟﮭﺎ و ﻻ ﯾﺄﺧﺬ إﻻ ﺑﺘﻌﺎﻟﯿﻤﮭﺎ  ،و ﻻ ﯾﺤﯿﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﻨﮭﺎ و ھﺪﯾﮭﺎ .
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 126رﯾﻤﻮن ﻛﯿﻔﻲ ) ،(1997دﻟﯿﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ،ﺗﺮ :اﻟﺠﺒﺎﻋﻲ ﯾﻮﺳﻒ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ ،ﺑﯿﺮوت  ،ص 152
 127ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎطﻒ ﻏﯿﺚ )د.ت( ،ﻗﺎﻣﻮس ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  ،اﻻزارﯾﻄﺔ  ،ص 287
 128ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ دراز)ﺑﺪون ﺳﻨﺔ(  ،اﻟﺪﯾﻦ  :ﺑﺤﻮث ﻣﻤﮭﺪة ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدﯾﺎن ،ﺑﺪون طﺒﻌﺔ ،دار اﻟﻘﻠﻢ  ،اﻟﻜﻮﯾﺖ  ،ص 52
129
Myers ,Scott ;M.(1996).an interactive model of religiosity inheritance m the importance of family
context.american sociological review ,61,p 860

 130ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺼﻨﯿﻊ ) ،(2005اﻟﺘﺪﯾﻦ و اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،ط ،02دار اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ  ،اﻟﺮﯾﺎض .ص55
 131ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ )،(2008اﻻﻋﺘﺪال ﻓﻲ اﻟﺘﺪﯾﻦ :ﻓﻜﺮا و ﺳﻠﻮﻛﺎ وﻣﻨﮭﺠﺎ ،ط ، 03ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ،طﺮاﺑﻠﺲ  ،ﻟﯿﺒﯿﺎ ،ص
.05
 132ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺬھﺒﻲ )، (1975اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺘﺪﯾﻦ  ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ،ﻣﺠﻠﺪ ،1ﻋﺪد،1رﺋﺎﺳﺔ إدارات اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻹﻓﺘﺎء و
اﻟﺪﻋﻮة و اﻹرﺷﺎد.
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" اﻟﺘﺪﯾﻦ " ﻗﺮاءة ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ و اﻟﻤﻔﮭﻮم

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 -وﯾﻌﺮف ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻄﺎﻋﺔ و اﻻﻧﻘﯿﺎد واﺳﻢ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﯾﻌﺒﺪ ﺑﮫ ﷲ.
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 وﯾﻌ���ﺮف ﺑﺄﻧ���ﮫ اﻻﻋﺘﻘ���ﺎد ﺑﻮﺟ���ﻮد ذات أو ذوات ﻋﻠﻮﯾ���ﺔ ﻟﮭ���ﺎ ﺷ���ﻌﻮر واﺧﺘﯿ���ﺎر وﻟﮭ���ﺎ ﺗﺼ���ﺮفو ﺗ���ﺪﺑﯿﺮ ﻟﻠﺸ���ﺆون اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻌﻨ���ﻲ اﻹﻧﺴ���ﺎن ،إﻋﺘﻘ���ﺎدا ﻣ���ﻦ ﺷ���ﺄﻧﮫ أن ﯾﺒﻌ���ﺚ ﻋﻠ���ﻰ ﻣﻨﺎﺟ���ﺎة ﺗﻠ���ﻚ اﻟ���ﺬات
اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ رﻏﺒﺔ ورھﺒﺔ وﻓﻲ ﺧﻀﻮع و ﺗﻤﺠﯿﺪ.
 ﺷ��ﻌﻮر ﻣﻌﻘ��ﺪ ﯾﺴ���ﺘﺤﯿﻞ ﺗﺤﺪﯾ��ﺪه ﺗﺤﺪﯾ��ﺪا ﻣﺎﻧﻌ���ﺎ  ،وھ��ﻮ ﻧﺘﯿﺠ���ﺔ ﺗﻔﺎﻋ��ﻞ طﻮﯾ��ﻞ ﺑ���ﯿﻦ دواﻓ��ﻊ اﻟﻔ���ﺮداﻟﻨﻔﺴ���ﯿﺔ  ،وﺑ���ﯿﻦ ﻋﻮاﻣ���ﻞ اﻟﺒﯿﺌ���ﺔ ﺑﻮﺟ���ﮫ ﻋ���ﺎم  ،وﻻ ﯾﻈﮭ���ﺮ ﻓ���ﻲ ﻣﺴ���ﺘﮭﻞ ﺣﯿ���ﺎة اﻟﻔ���ﺮد ،إﻧﻤ���ﺎ ﯾﻈﮭ���ﺮ
ﻋﻠ����ﻰ ﻧﺤ����ﻮ ﺗ����ﺪرﯾﺠﻲ  ،وﯾﻤ����ﺮ ﺑﺘﻄ����ﻮر ﻣﻌﻘ����ﺪ و طﻮﯾ����ﻞ ﻣﻨ����ﺪﻣﺞ ﻓ����ﻲ اﻟﺘﻄ����ﻮر اﻟﺸ����ﺎﻣﻞ ﻟﻨﻔﺴ����ﯿﺔ
اﻟﻔﺮد.
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 وﯾﻌ���ﺮف "اﻟﺴ���ﯿﺪ ﻗﻄ���ﺐ" اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ ﺑﺄﻧ���ﮫ " ھ���ﻮ اﻟﻨﻈ���ﺎم اﻟ���ﺬي ﻗ���ﺮره ﷲ ﻟﻠﺤﯿ���ﺎة اﻟﺒﺸ���ﺮﯾﺔ ﺑﺠﻤﻠﺘﮭ���ﺎو اﻟﻤ���ﻨﮭﺞ اﻟ���ﺬي ﯾﺴ���ﯿﺮ ﻋﻠﯿ���ﮫ ﻧﺸ���ﺎط اﻟﺤﯿ���ﺎة  ،وﷲ وﺣ���ﺪه ھ���ﻮ ﺻ���ﺎﺣﺐ اﻟﺤ���ﻖ ﻓ���ﻲ وﺿ���ﻊ ھ���ﺬا
اﻟﻤ���ﻨﮭﺞ ﺑ���ﻼ ﺷ���ﺮﯾﻚ  .واﻟ���ﺪﯾﻦ ھ���ﻮ اﻹﺗﺒ���ﺎع و اﻟﻄﺎﻋ���ﺔ ﻟﻠﻘﯿ���ﺎدة اﻟﺮﺑﺎﻧﯿ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﻟﮭ���ﺎ ودھ���ﺎ ﺣ���ﻖ
اﻟﻄﺎﻋﺔ و اﻹﺗﺒﺎع وﻣﻨﮭﺎ وﺣﺪھﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻠﻘﻲ  ،وﻟﮭﺎ وﺣﺪھﺎ ﯾﻜﻮن اﻻﺳﺘﺴﻼم ".
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وﺑﻌﺒ���ﺎرة ﻣ���ﻮﺟﺰة ﻟﻠ���ﺪﯾﻦ ھ���ﻮ  :اﻹﯾﻤ���ﺎن ﺑ���ﺬات إﻟﮭﯿ���ﺔ ﺟ���ﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﻄﺎﻋ���ﺔ و اﻟﻌﺒ���ﺎدة ،ھ���ﺬا إذا ﻧﻈﺮﻧ���ﺎ
إﻟ���ﻰ اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ ھ���ﻮ ﺣﺎﻟ���ﺔ ﻧﻔﺴ���ﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨ���ﻰ اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ  ،أﻣ���ﺎ إذا ﻧﻈﺮﻧ���ﺎ إﻟﯿ���ﮫ ﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ ھ���ﻮ
ﺣﻘﯿﻘ����ﺔ ﺧﺎرﺟﯿ����ﺔ ﻓﺘﻘ����ﻮل " :ھ����ﻮ ﺟﻤﻠ����ﺔ اﻟﻨ����ﻮاﻣﯿﺲ اﻟﻨﻈﺮﯾ����ﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﺗﺤ����ﺪد ﺻ����ﻔﺎت ﺗﻠ����ﻚ اﻟﻘ����ﻮة
اﻹﻟﮭﯿﺔ وﺟﻤﻠﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻢ طﺮﯾﻖ ﻋﺒﺎدﺗﮭﺎ".
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ﯾﻼﺣ����ﻆ ﻣ����ﻦ ﺧ����ﻼل ﺗﻌﺮﯾﻔ����ﺎت اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ أﻧﮭ����ﺎ ﺗ����ﺪور ﺣ����ﻮل أﺑﻌ����ﺎد ﻣﺤ����ﺪدة ﯾﻤﻜ����ﻦ اﻋﺘﺒ����ﺎرا
U

ﻣﻌ����ﺎﯾﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿ����ﺔ ﻟﻠﺘ����ﺪﯾﻦ ﻓ����ﻲ  :اﻟﻌﻘﺎﺋ����ﺪ  ،و اﻟﻌﺒ����ﺎدات  ،واﻟﻤﻌ����ﺎﻣﻼت  ،واﻷﺧ����ﻼق  .ﻓﺎﻟﺘ����ﺪﯾﻦ إذا
U

U

وﺳ����ﯿﻠﺔ وﻟ����ﯿﺲ ھ����ﺪﻓﺎ  ،واﻟﮭ����ﺪف ﻣﻨ����ﮫ ھ����ﻮ اﻟﺘﻘ����ﺮب ﻣﻨ����ﮫ و اﻟﺘﻘ����ﺮب إﻟ����ﻰ ﷲ ﺗﺒ����ﺎرك و ﺗﻌ����ﺎﻟﻰ

U

،ﻟﻨﯿ����ﻞ ﺳ����ﻌﺎدة اﻟ����ﻨﻔﺲ ﻓ����ﻲ اﻟ����ﺪﻧﯿﺎ  ،واﻟﻨﺠ����ﺎة ﻣ����ﻦ اﻟﻨ����ﺎر ودﺧ����ﻮل اﻟﺠﻨ����ﺔ ﻓ����ﻲ اﻵﺧ����ﺮة ،ﯾﺰﯾ����ﺪ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻋ���ﺎت

و ﯾ���ﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺻ���ﻲ  ،وﯾﺘﻔﺎﺿ���ﻞ أھﻠ���ﮫ ﻓﯿ���ﮫ  ،وﯾﻘ���ﻮي ﺑﺎﻟﺘﻮﺑ���ﺔ ،واﻹﯾﻤ���ﺎن

ھ���ﻮ اﻟ���ﺪاﻓﻊ اﻷﻛﺒ���ﺮ ﻟ���ﮫ  .و اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ ھ���ﻮ ﻣﻌﯿ���ﺎر دﻧﯿ���ﻮي اﻧﻄﺒ���ﺎﻋﻲ ﺗﻘ���ﺪﯾﺮي ﻟﻠﺘ���ﺪاول ﺑ���ﯿﻦ اﻟﻨ���ﺎس
،وﻟﯿﺲ دﻟﯿﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ ﷲ ورﺿﺎه.

 133ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﯾﺪ وﺟﺪي) :(1977ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﻤﯿﺴﺮ ،ﻛﺘﺎب اﻟﺸﻌﺐ  ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ص 106
 134ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﻤﻠﯿﺠﻲ ) ،(1955اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ و اﻟﻤﺮاھﻖ) ،ﺑﺪون طﺒﻌﺔ( ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻟﻘﺎھﺮة ،ص 28
135ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ  ،اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻘﺮان ،ﺟﻤﻊ و إﻋﺪاد ﻋﺒﺪ ﷲ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،دار اﻷرﻗﻢ  ،ﻋﻤﺎن ،ص09
 136ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ دراز ) ،(1952اﻟﺪﯾﻦ  :ﺑﺤﻮث ﻣﻤﮭﺪة ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدﯾﺎن  ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  ،اﻟﻘﺎھﺮة  ،ص 44
75
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وﻓ���ﻲ اﻷﺧﯿ���ﺮ ﯾﻤﻜ���ﻦ ﺗﻌﺮﯾ���ﻒ اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ اﻹﺳ���ﻼﻣﻲ ﺑﺄﻧ���ﮫ ﻗ���ﺪرة اﻟﻔ���ﺮد ﻋﻠ���ﻰ ﺗﺠﺮﯾ���ﺪ ﻧﻔﺴ���ﮫ ﻣ���ﻦ
U

اﻟﮭ������ﻮى  ،واﻹﺧ������ﻼص اﻟﻌﺒﻮدﯾ������ﺔ � ﺗﻌ������ﺎﻟﻰ ،ﺑﺎﻟﻤﺤﺒ������ﺔ و اﻟﻄﺎﻋ������ﺔ و اﻟ������ﺪﻋﺎء و اﻟﺨ������ﻮف
و اﻟﺮﺟ����ﺎء و اﻟﺘﻮﻛ����ﻞ ،ﻣ����ﻊ اﻟﻘ����ﺪرة ﻋﻠ����ﻰ ﺗﮭ����ﺬﯾﺐ اﻟ����ﻨﻔﺲ و اﻟﺴ����ﻤﻮ ﺑﮭ����ﺎ  ،ﻣ����ﻦ ﺧ����ﻼل أداء
U

اﻟﺘﻜ��ﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘ��ﻲ ﺷ��ﺮﻋﮭﺎ ﷲ وﻛ��ﺬﻟﻚ اﻟﻘ��ﺪرة ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋ��ﻞ ﻣ��ﻊ اﻟﺒﯿﺌ��ﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﯾﻌ��ﯿﺶ ﻓﯿﮭ��ﺎ  ،ﻓﯿﺴ��ﻠﻚ
ﻓﯿﮭ��ﺎ اﻟﺴ��ﻠﻮك اﻟﻤﻔﯿ��ﺪ و اﻟﺒﻨ��ﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ إﻟﯿ��ﮫ.و ﻟﻤﺠﺘﻤﻌ��ﮫ ،وﺑﻤ��ﺎ ﯾﺴ��ﺎﻋﺪه ﻋﻠ��ﻰ ﻣﻮاﺟﮭ��ﺔ اﻷزﻣ��ﺎت
و اﻟﺼ����ﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘ����ﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭ����ﺎ ،ﺑﻄﺮﯾﻘ����ﺔ اﯾﺠﺎﺑﯿ����ﺔ دون اﻟﺨ����ﻮف أو ﻗﻠ����ﻖ  ،وﺗﻘﺒ����ﻞ ذاﺗ����ﮫ وواﻗ����ﻊ
ﺣﯿﺎﺗﮫ  ،واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ .
ﺛﺎﻧﯿﺎ  -اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺪﯾﻦ :
ھﻨ���ﺎك اﺗﺠ���ﺎه ﻋ���ﺎم ﺑ���ﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠ���ﻒ اﻟﻤ���ﺪارس اﻟﻨﻔﺴ���ﯿﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼ���ﻮص و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ  ،ﯾ���ﺮى أن
اﻟ���ﺪﯾﻦ ﺿ���ﺮوري ﻟﺘﺤﻘﯿ���ﻖ اﻟﺘ���ﻮازن اﻹﻧﺴ���ﺎن وأﻣﻨ���ﮫ وﺑﻘﺎﺋ���ﮫ  ،ﻟﻜﻨﻨ���ﺎ ﯾﻤﻜﻨﻨ���ﺎ أن ﻧﺤ���ﺪد ﻋ���ﺪدا ﻣ���ﻦ
وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﺮ ﺣﺎﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻦ :
 اﻷوﻟﻰ  :ﯾﻠﺠﺄ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪاﻓﻊ ﻓﻄﺮي . اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  :ﯾﻠﺠﺄ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ . اﻟﺜﺎﻟﺜ���ﺔ  :ﯾﻠﺠ���ﺄ اﻹﻧﺴ���ﺎن إﻟ���ﻰ اﻟ���ﺪﯾﻦ طﺎﻟﻤ���ﺎ ﻛ���ﺎن ذﻟ���ﻚ ﯾ���ﺆدي إﻟ���ﻰ ﺗﻄ���ﻮره  ،وارﺗﻘﺎﺋ���ﮫ ،وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪراﺗﮫ و طﺎﻗﺎﺗﮫ.
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ﺛﺎﻟﺜﺎ -اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺬاﺗﯿﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺪﯾﻦ :
ھﻨ����ﺎك اﻟﻌﺪﯾ����ﺪ ﻣ����ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ����ﻞ اﻟﻤ����ﺆﺛﺮة ﻓ����ﻲ ﺗ����ﺪﯾﻦ اﻷﻓ����ﺮاد  ،وھ����ﺬه اﻟﻌﻮاﻣ����ﻞ ﺗﺨﺘﻠ����ﻒ ﻣ����ﻦ
ﺣﯿ���ﺚ ﻛﻮﻧﮭ���ﺎ رﺋﯿﺴ���ﯿﺔ أو ﺛﺎﻧﻮﯾ���ﺔ ،ﻛﻤ���ﺎ أن ﺑﻌﻀ���ﮭﺎ ﻗ���ﺪ ﺗﺨﺘﻠ���ﻒ ﻣ���ﻦ ﻣﺠﺘﻤ���ﻊ ﻷﺧ���ﺮ وﻣ���ﻦ زﻣ���ﺎن
ﻟﺰﻣ���ﺎن أﺧ���ﺮ  ،وھ���ﺬه اﻟﻌﻮاﻣ���ﻞ ﯾﻤﻜ���ﻦ ﺗﻘﺴ���ﯿﻤﮭﺎ إﻟ���ﻰ ﻗﺴ���ﻤﯿﻦ رﺋﯿﺴ���ﯿﯿﻦ ھﻤ���ﺎ  :اﻟﻌﻮاﻣ���ﻞ اﻟﺬاﺗﯿ���ﺔ ،
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ .
أ – اﻟﻌﻮاﻣ���ﻞ اﻟﺬاﺗﯿ���ﺔ  :ھ���ﺬه اﻟﻌﻮاﻣ���ﻞ ﻣﻮﺟ���ﻮدة ﻓ���ﻲ اﻹﻧﺴ���ﺎن ،وھ���ﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭ���ﺎ ﻟ���ﺪى ﻛ���ﻞ اﻟﺒﺸ���ﺮ
،وھ��ﺬه اﻟﻌﻮاﻣ��ﻞ ﻟﺼ��ﯿﻘﺔ ﺑﻜ��ﻞ ﻓ��ﺮد ﺑﺬاﺗ��ﮫ  ،واھ��ﻢ ھ��ﺬه اﻟﻌﻮاﻣ��ﻞ اﻟﺬاﺗﯿ��ﺔ ﺛﻼﺛ��ﺔ :اﻟﻌﺎﻣ��ﻞ اﻟﻔﻄ��ﺮي
،اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ.
 -1اﻟﻌﺎﻣ����ﻞ اﻟﻔﻄ����ﺮي :ھ����ﻮ اﺳ����ﺘﻌﺪاد ﻛ����ﺎﻣﻦ ﻟ����ﺪى اﻟﺸ����ﺨﺺ ﯾﺘﺠﻠ����ﻰ ﻓ����ﻲ ﺑﻌ����ﺾ اﻟﻤﻼﺑﺴ����ﺎت
و اﻟﻈ����ﺮوف وھ����ﻲ ﺣﻘﯿﻘ����ﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿ����ﺪ اﻟﺘ����ﻲ ﺗﻌﮭ����ﺪ ﷲ ﺑ����ﺎن ﯾﻔﻄ����ﺮ اﻹﻧﺴ����ﺎن ﻋﻠﯿﮭ����ﺎ إذا ﺳ����ﻠﻢ ﻣ����ﻦ
137ﻣوﺳﻰ ﺻﺑﺣﻲ ﻣوﺳﻰ اﻟﻘدرة ) ،(2007اﻟ�ذﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣ�ﺎﻋﻲ ﻟ�دى طﻠﺑ�ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ�ﺔ اﻹﺳ�ﻼﻣﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺗ�ﮫ ﺑﺎﻟﺗ�دﯾن و ﺑﻌ�ض اﻟﻣﺗﻐﯾ�رات ،
درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس  .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ .ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس .اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ – ﻏزة ،ص 47
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اﻟﻤ���ﺆﺛﺮات اﻟﺨﺎرﺟﯿ����ﺔ .138وھ����ﻲ ﻋﺎﻣ���ﻞ ﺣﺎﺳ����ﻢ ﺑ����ﻼ ﺷ���ﻚ ﻓ����ﻲ ھﺪاﯾ����ﺔ اﻹﻧﺴ���ﺎن إﻟ����ﻰ اﻟﻄﺮﯾ����ﻖ
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P

ِ
ـﺎس ﻋَ َ
اﻟﻤﺴ���ﺘﻘﯿﻢ  ،ﻛﻤ���ﺎ ﻗ���ﺎل ﺗﻌ���ﺎﻟﻰ  ﴿ :ﻓـﺄﻗَــَﻢ َو َ
ﻠﻴﻬ ــﺎ ﻻ ﺗَﺒ ــﺪﻳﻞَ
ﺟﻬ ــﻚ ﻟﻠ ــﺪﻳﻦ َﺣﻨﻴﻔًـ ــﺎ ﻓﻄ ـ َـﺮت اﷲ اﻟﺘٌــﻲ ﻓَـ ـﻄَﺮ اﻟﻨَـ ـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـﺎس ﻻ ﻳَﻌﻠَــَُﻤ ِ
ﻮن ﴾ )اﻟ���ﺮوم . (30:ﺑ���ﺪﻟﯿﻞ اﻧ���ﮫ ﻻ ﯾﺴ���ﺘﻄﯿﻊ
ﻟﺨَﻠ ــﻖ اﷲ ذَﻟ ــﻚ اﻟ ــﺪﻳﻦ اﻟﻘَــﻴﻢ َو ﻟَﻜـ ـﻦ أﻛﺜَــﺮ اﻟﻨَـ ـ ُ

أن ﯾﺤﺠ���ﺐ ھ���ﺬه اﻟﻔﻄ���ﺮة ﻋﻤ���ﺎ ﯾﺠ���ﯿﺶ ﻓﯿﮭ���ﺎ ﻋﻨ���ﺪ اﻷزﻣ���ﺎت و اﻷوﻗ���ﺎت اﻟﺤﺮﺟ���ﺔ أﻣ���ﺎم اﻟﺒﻮاﻋ���ﺚ
اﻟﺴ���ﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘ���ﺪﯾﻦ ،وﺑ���ﺪﻟﯿﻞ ﻋﻤ���ﺎ ﯾﺠ���ﺪه اﻹﻧﺴ���ﺎن ﻣ���ﻦ اﻟﻨ���ﺪم ﻋﻠ���ﻰ اﻷﻓﻌ���ﺎل اﻟﺬﻣﯿﻤ���ﺔ  ،وﻣ���ﻦ وﺧ���ﺰ
اﻟﻀﻤﯿﺮ إذا ﺑﻘﻲ ﻋﻨﺪه ﺿﻤﯿﺮ وﻟﻢ ﯾﻔﺴﺪ اﻟﻤﻔﺎﺗﻦ واﻟﺸﯿﺎطﯿﻦ.
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 -2اﻟﻌﺎﻣ���ﻞ اﻟﻨﻔﺴ���ﻲ  :وﺗﺨﺘﻠ���ﻒ ﺑ���ﯿﻦ ﻛ���ﻞ إﻧﺴ���ﺎن و آﺧ���ﺮ ﻻﺧ���ﺘﻼف ﺻ���ﻔﺎﺗﮭﺎ  ،ﺣﯿ���ﺚ ﺗﻠﻌ���ﺐ
ھ���ﺬه اﻟﺼ���ﻔﺎت دورا ﻛﺒﯿ���ﺮا ﻓ���ﻲ ﺗ���ﺪﯾﻦ اﻹﻧﺴ���ﺎن و ﺗﻤﯿ���ﺰه  ،ﻓﺎﻟﺠﺎﻧ���ﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠ���ﻖ ﺑ���ﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣﻮﺟ���ﻮد
ﻟ���ﺪى اﻟﻨ���ﺎس ﺟﻤﯿﻌ���ﺎ وﻻ ﺗﺨﺘﻠ���ﻒ ﻓ���ﻲ وﺟﻮدھ���ﺎ ﻟ���ﺪى إﻧﺴ���ﺎن ﻋ���ﻦ إﻧﺴ���ﺎن أﺧ���ﺮ ،و اﻻﺧ���ﺘﻼف
ﯾ��ﺄﺗﻲ ﻓ��ﻲ ﺻ��ﻔﺎت ھ��ﺬه اﻟ��ﻨﻔﺲ  ،ﺣﯿ��ﺚ ﺗﻠﻌ��ﺐ اﻟﺼ��ﻔﺎت دورا ﻛﺒﯿ��ﺮا ﻓ��ﻲ ﺗ��ﺪﯾﻦ اﻹﻧﺴ��ﺎن و ﺗﻤﯿ��ﺰه
ﻋ���ﻦ اﻷﻓ���ﺮاد اﻵﺧ���ﺮﯾﻦ  .وﻟﮭ���ﺎ ﺛﻼﺛ���ﺔ أﻧ���ﻮاع  :اﻟ���ﻨﻔﺲ اﻟﻤﻄﻤﺌﻨ���ﺔ  ،واﻟ���ﻨﻔﺲ اﻟﻠﻮاﻣ���ﺔ ،واﻟ���ﻨﻔﺲ
اﻷﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء.
 اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻄﻤﺌﻨﺔ  :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﴿ :ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻄﻤﺌﻨﺔ﴾) اﻟﻔﺠﺮ(27: اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻠﻮاﻣﺔ  :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﴿ :و ﻻ اﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﻠﻮاﻣﺔ﴾ )اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ (02: -اﻟ���ﻨﻔﺲ اﻷﻣ���ﺎرة ﺑﺎﻟﺴ���ﻮء  :ﻗ���ﺎل ﺗﻌ���ﺎﻟﻰ  ﴿ :وﻣ ــﺎ أﺑ ــﺮئ ﻧﻔﺴ ــﻲ إن اﻟ ــﻨﻔﺲ ﻷﻣ ــﺎرة ﺑﺎﻟﺴ ــﻮء إﻻ ﻣ ــﺎ رﺣ ــﻢ

رﺑﻲ إن رﺑﻲ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ﴾ )ﯾﻮﺳﻒ (53:
 -3اﻟﻌﺎﻣ����ﻞ اﻷﺧﻼﻗ����ﻲ  :وﯾﻌﺘﺒ����ﺮ ھ����ﺬا اﻟﻌﺎﻣ����ﻞ ذو اﺛ����ﺮ ﻛﺒﯿ����ﺮ ﻓ����ﻲ ﺗ����ﺪﯾﻦ اﻹﻧﺴ����ﺎن ،ﻓ����ﺎﻷﺧﻼق
ذات اﺛ���ﺮ ﻛﺒﯿ���ﺮ ﻓ���ﻲ ﺗ���ﺪﯾﻦ اﻟﻔ���ﺮد ،ﻓﻠ���ﻮ اﺣ���ﺪ اﻷﺧ���ﻼق ﻛﺎﻟﺼ���ﺪق ﻣ���ﺜﻼ ﺑ���ﯿﻦ ﻓ���ﺮدﯾﻦ ﻓ���ﻲ ﻣﺠﺘﻤ���ﻊ
واﺣ���ﺪ  ،اﺣ���ﺪھﻤﺎ ﻟﺪﯾ���ﮫ ﻣﺴ���ﺘﻮى ﻋ���ﺎل ﻣ���ﻦ اﻟﺼ���ﺪق ﻓ���ﻲ اﻟﻘ���ﻮل و اﻟﻌﻤ���ﻞ و اﻷﺧ���ﺮ ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻌﻜ���ﺲ
ﻣ���ﻦ ذﻟ���ﻚ  ،ﺛ���ﻢ أﻣﻌﻨ���ﺖ اﻟﻨﻈ���ﺮ ﻓ���ﻲ ﻓﻜﺮﻣ���ﺎ و ﻧﻈﺮﺗﮭﻤ���ﺎ ﻟﻠﺤﯿ���ﺎة  ،ﻟﻮﺟ���ﺪت اﻷول ﻓ���ﻲ اﻟﻐﺎﻟ���ﺐ ،
اﻗﺮب ﻟﻺﯾﻤﺎن ﺑﺎ� و اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﺑﺮﺑﻮﺑﯿﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد اﻵﺧﺮ .
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أ -اﻟﻌﻮاﻣ����ﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ  :وھ����ﻲ ﻋﻮاﻣ����ﻞ ﻣﺤﯿﻄ����ﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴ����ﺎن ﻓ����ﻲ ﺑﯿﺌﺘ����ﮫ وﻟﺘﻌ����ﺪدھﺎ ﯾﺼ����ﻌﺐ
ﺣﺼ���ﺮھﺎ ﺟﻤﯿﻌ���ﺎ ،وھ���ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﺸ���ﺮوط اﻟﻀ���ﺮورﯾﺔ ﻓ���ﻲ ﺗﻜ���ﻮﯾﻦ اﻟﺸﺨﺼ���ﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪﯾﻨ���ﺔ،
ﻟﺬﻟﻚ رﺟﻊ ﺳﻨﻮرد أھﻤﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﺘﺪﯾﻦ  ،ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
 138ﻣوﺳﻰ ﺻﺑﺣﻲ ﻣوﺳﻰ ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ،ص 47
 139ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ )، (1991وظﯿﻔﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻨﺎس إﻟﯿﮫ  ،طﺒﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ص 51
 140ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﺣﻮل أھﻤﯿﺔ اﻷﺧﻼق ،اﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ  ،ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺴﻠﻢ  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  ،اﻟﻘﺎھﺮة .
77

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

" اﻟﺘﺪﯾﻦ " ﻗﺮاءة ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ و اﻟﻤﻔﮭﻮم

اﻷﺳ���ﺮة ،اﻟﺮﻓ���ﺎق ،اﻟﻤﺴ���ﺎﺟﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴ���ﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ���ﺔ ،اﻟﻤﺆﺳﺴ���ﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ و اﻟﺠﻤﻌﯿ���ﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾ���ﺔ
،اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﺪورﯾﺎت  ،وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل .
 -1اﻷﺳ���ﺮة  :إن اﻷﺳ���ﺮة ﻣﺆﺳﺴ���ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ﻋﺎﻣ���ﺔ ،أي أﻧﮭ���ﺎ وﺟ���ﺪت ﻓ���ﻲ ﻛ���ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ���ﺎت
ﺑ����ﻼ اﺳ����ﺘﺜﻨﺎء ﻓ����ﻲ اﻟﻮﺣ����ﺪة اﻷﺳﺎﺳ����ﯿﺔ ﻟ����ﻨﻈﻢ اﻟﻘﺮاﺑ����ﺔ و ﻣﻈﮭ����ﺮ ﻣ����ﻦ ﻣﻈ����ﺎھﺮ اﻟﻤﺸ����ﺘﺮﻛﺔ ﺑ����ﯿﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ����ﺎت اﻹﻧﺴ����ﺎﻧﯿﺔ  ،ﺑ����ﻞ ھ����ﻲ اﺻ����ﻞ و أﺳ����ﺎس ﻛ����ﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴ����ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ اﻷﺧ����ﺮى ،
وھ���ﻮ ﻣ���ﺎ ﯾﻌﺘ���ﺮف ﺑ���ﮫ ﻏﺎﻟﺒﯿ���ﺔ ﻋﻠﻤ���ﺎء اﻻﺟﺘﻤ���ﺎع و اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ���ﺔ ﺑ���ﻞ ﻧﻜ���ﺎد ﺗﻜ���ﻮن ﻣﺤ���ﻞ إﺟﻤ���ﺎع
ﻋﻨ���ﺪھﻢ  ،وﺣﺘ���ﻰ اﻟﺮاﻓﻀ���ﯿﻦ ﻟﻸﺳ���ﺮة ﻟ���ﻢ ﯾﺴ���ﺘﻄﯿﻌﻮا إﺛﺒ���ﺎت ﻋ���ﺪم وﺟﻮدھ���ﺎ ﻓ���ﻲ أي ﻣﺠﺘﻤ���ﻊ ﻣ���ﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ����ﺎت  ،ﻓﻠ�����ﻢ ﺗﺴ����ﺠﻞ اﻷﺑﺤ�����ﺎث اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿ�����ﺔ اﻟﺘ����ﻲ أﺟﺮﯾ�����ﺖ ﻋﻠ����ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ�����ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ�����ﺔ
،ﻏﯿﺎب ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺘﻐﯿﺮات
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ﻓﺎﻷﺳ���ﺮة ﺗﻠﻌ���ﺐ دورا ھﺎﻣ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﻏ���ﺮس اﻟﻘ���ﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ و اﻷﺧﻼﻗﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻧﻔ���ﻮس أﻓﺮادھ���ﺎ ﺣﯿ���ﺚ
ﯾﻜﺘﺴ���ﺒﻮن اﻷﺳ���ﺲ و اﻟﻤﺒ���ﺎدئ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻷﺳ���ﺮة اﻟﺘ���ﻲ ﯾﻨﺘﻤ���ﻮن إﻟﯿﮭ���ﺎ ،ﻓﮭ���ﻲ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺤ���ﺪد ﻟﮭ���ﻢ
اﻟ���ﺪﯾﻦ اﻟ���ﺬي ﺳ���ﯿﻌﺘﻨﻘﻮﻧﮫ ﻓ���ﻲ ﺣﯿ���ﺎﺗﮭﻢ ،وھ���ﻲ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻐ���ﺮس ﻓ���ﯿﮭﻢ ﻧﻈ���ﺮﺗﮭﻢ إﻟ���ﻰ ﷲ ،وھ���ﻲ اﻟﺘ���ﻲ
ﺗﻌﻠﻤﮭ����ﻢ اﻟﻮاﺟﺒ����ﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ ﻛﺎﻟﺼ����ﻼة و اﻟﺼ����ﻮم و اﻻﺣﺘﻔ����ﺎل ﺑﺎﻷﻋﯿ����ﺎد اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ و ﻏﯿﺮھ����ﺎ ﻣ����ﻦ
اﻟﻤﻤﺎرﺳ���ﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ  ،ﻓ���ﺎﻟﻨﻈﺮة إﻟ���ﻰ اﻟ���ﺪﯾﻦ و اﻟﻮﺟ���ﻮد و اﻟﻌﺒ���ﺎدات و ﻛﯿﻔﯿ���ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ���ﻞ ﻣ���ﻊ اﻟﻨ���ﺎس
ﺗﻌﺘﻤ���ﺪ ﻋﻠ���ﻰ اﻷﺳ���ﺮة اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻨﺸ���ﺄ اﻟﻔ���ﺮد ﻓﯿﮭ���ﺎ 142 .ﻓﻤ���ﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿ���ﺔ اﻟﺮوﺣﯿ���ﺔ ﺗ���ﺪرب اﻷﺳ���ﺮة ﻋﻠ���ﻰ
P
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اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺼﺤﯿﺢ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺒﺎدة و ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﻻء .
أﻣ���ﺎ ﻧﻈ���ﺎم اﻷﺳ���ﺮة ﻓ���ﻲ اﻹﺳ���ﻼم ھ���ﻮ اﻟﻨﻈ���ﺎم اﻟﻄﺒﯿﻌ���ﻲ اﻟﻔﻄ���ﺮي اﻟﻤﻨﺒﺜ���ﻖ ﻣ���ﻦ أﺻ���ﻞ اﻟﺘﻜ���ﻮﯾﻦ
اﻹﻧﺴ���ﺎﻧﻲ ﺑ���ﻞ ﻣ���ﻦ أﺻ���ﻞ ﺗﻜ���ﻮﯾﻦ اﻷﺷ���ﯿﺎء ﻛﻠﮭ���ﺎ ﻓ���ﻲ اﻟﻜ���ﻮن  ،ﻋﻠ���ﻰ طﺮﯾﻘ���ﺔ اﻹﺳ���ﻼم ﻓ���ﻲ رﺑ���ﻂ
اﻟﻨﻈ���ﺎم اﻟ���ﺬي ﻟﻺﻧﺴ���ﺎن ﺑﺎﻟﻨﻈ���ﺎم اﻟ���ﺬي أﻗﺎﻣ���ﮫ ﷲ ﻟﻠﻜ���ﻮن ﻛﻠ���ﮫ.
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وﻟﮭ���ﺬا ﻧﺠ���ﺪ أن اﻹﺳ���ﻼم ﯾ���ﻮﻟﻲ

ﻋﻨﺎﯾ��ﺔ ﻓﺎﺋﻘ��ﺔ ﺑﺎﻷﺳ��ﺮة ،وﺑ��ﺬل ﻟﮭ��ﺎ ﻣ��ﻦ اﻟﻌﻨﺎﯾ��ﺔ ﻣ��ﺎ ﯾﺘﻔ��ﻖ ﻣ��ﻊ دورھ��ﺎ ،ﻓﻘ��ﺪ ﺟ��ﺎء اﻟﺘﺸ��ﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠ��ﻖ
ﺑﮭ��ﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴ��ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ��ﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾ���ﺔ ﺗﺸ��ﺮﯾﻌﺎ ﻣﻔﺼ��ﻼ دﻗﯿﻘ��ﺎ  ،ﯾﺸ���ﻤﻞ ﻛ��ﻞ ﺟﺰﺋﯿ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺟﺰﺋﯿﺘﮭ���ﺎ
،ﻣﮭﻤﺎ ﺑﺪا ذﻟﻚ ﺑﺴﯿﻄﺎ.
 -2اﻟﺮﻓ���ﺎق  :وھ���ﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻷﻓ���ﺮاد ﻣﻘ���ﺎرﺑﻮن ﻟﻺﻧﺴ���ﺎن ﻓ���ﻲ ﻋﻤ���ﺮه واﺗﺠﺎھﺎﺗ���ﮫ.وﺗﺆﺛﺮ
ﺟﻤﺎﻋ���ﺔ اﻟﺮﻓ���ﺎق ﺗ���ﺄﺛﯿﺮا ﻛﺒﯿ���ﺮا ﻋﻠ���ﻰ ﺳ���ﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻔ���ﺮد  ،ﻟﻤ���ﺎ ﺗﻤﻠﻜ���ﮫ ھ���ﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺳ���ﻠﻄﺔ
 141ﻣﺮاد زﻋﯿﻤﻲ) ، (2007ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،دار ﻗﺮطﺒﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ص 60
 142ﺳﻠﻮى ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺨﻄﯿﺐ): (2002ﻧﻈﺮة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ  -ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﯿﻞ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،،ص 358
 143ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ) ، (1980اﻹﺳﻼم وﻣﺸﻜﻼت اﻟﺤﻀﺎرة ،دار اﻟﺸﺮوق ،ط ،6ص 235
78
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و ﻗ���ﺪرة ﻋﻠ���ﻰ ﺗﻮﺟﯿ���ﮫ و ﺿ���ﺒﻂ ﺳ���ﻠﻮك أﻓﺮادھ���ﺎ ﺑﻮﺳ���ﺎﺋﻞ ﻋﺪﯾ���ﺪة ﺗﮭﯿﺆھ���ﺎ ﻟﮭ���ﻢ اﻟﺘﻄ���ﺎﺑﻖ و اﻟﺘﻤﺎﺛ���ﻞ
و ﻟﻘﺒ����ﻮل و اﻟﺜ����ﻮاب و اﻟﻌﻘ����ﺎب و اﻻﺳ����ﺘﻘﻼﻟﯿﺔ و ﺗﺤﻤ����ﻞ اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ و ﻏﯿﺮھ����ﺎ ﻣ����ﻦ اﻟﻮﺳ����ﺎﺋﻞ
،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻻ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
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 ) -3أﻣﻜﻨ�����ﺔ اﻟﻌﺒ�����ﺎدة( اﻟﻤﺴ�����ﺎﺟﺪ و اﻟﻤﺆﺳﺴ�����ﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ�����ﺔ  :وھ�����ﻲ أﻣﻜﻨ�����ﺔ أداء اﻟﻌﺒ�����ﺎدات
ﻟﺠﻤﯿ���ﻊ اﻷدﯾ���ﺎن ،وﻓ���ﻲ اﻹﺳ���ﻼم ﯾﻌﺘﺒ���ﺮ اﻟﻤﺴ���ﺠﺪ ﻣﺆﺳﺴ���ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ﯾﻨﺸ���ﺌﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺴ���ﻠﻢ
ﺑﮭ����ﺪف ﺗﺄھﯿ����ﻞ اﻟ����ﻨﺶء ﻟﻠﺤﯿ����ﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ ﻣ����ﻦ ﺧ����ﻼل اﻟﺘﻨﺸ����ﺌﺔ اﻟﻤﻨﻀ����ﺒﻄﺔ ﺑﻘ����ﯿﻢ اﻹﺳ����ﻼم
و ﻣﺒﺎدﺋ����ﮫ  ، 145وﺗﺘﻤﺜ����ﻞ اﻟﻤﺴ����ﺎﺟﺪ ودور اﻟﻌﺒ����ﺎدة و اﻟﺠﻤﻌﯿ����ﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾ����ﺔ  ،وﺟﻤﻌﯿ����ﺎت ﺗﺤﻔ����ﯿﻆ
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اﻟﻘ���ﺮان اﻟﻜ���ﺮﯾﻢ  ،وﻣ���ﺪارس اﻟﺘﻌﻠ���ﯿﻢ اﻟﻌ���ﺎم و اﻟﻌ���ﺎﻟﻲ و اﻟﻤﮭﻨ���ﻲ  ،وﻟﮭ���ﺎ ﺟﻤﯿﻌ���ﺎ دور ﻛﺒﯿ���ﺮ ﻓ���ﻲ
زﯾﺎدة اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺘﻰ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ارﺗﯿﺎدھﺎ و اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﻤﻦ ﻓﯿﮭﺎ .
وﯾﻌﺘﺒ����ﺮ اﻟﻤﺴ����ﺠﺪ اﻟﻨ����ﻮاة اﻷوﻟ����ﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ����ﻊ اﻹﺳ����ﻼﻣﻲ  ،وﯾﺘﻤﺜ����ﻞ ﻣﺆﺳﺴ����ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ ﺑﻨﺎﺋﯿ����ﺎ
ووظﯿﻔﯿ�����ﺎ وﻓﯿ�����ﮫ ﻛ�����ﻞ ﻣﻘ�����ﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈ�����ﺎم اﻻﺟﺘﻤ�����ﺎﻋﻲ ،ﻻن اﻟﺼ�����ﻼة ﻣ�����ﺜﻼ ﻓ�����ﻲ ﺟﻤﺎﻋ�����ﺔ ھ�����ﻲ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻘﺮرھﺎ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس .
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وﺗﻈﮭ��ﺮ وظﯿﻔ��ﺔ اﻟﻤﺴ��ﺠﺪ ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼل اﻟﻜﺘﺎﺑ��ﺎت ﻛ��ﻞ ﻣ��ﻦ اﺑ��ﻦ ﺗﯿﻤﯿ��ﺔ و اﻟﻘﺮﺿ��ﺎوي ،إذ ﯾﻘ��ﻮل اﺑ��ﻦ
ﺗﯿﻤﯿ���ﺔ ﻋ���ﻦ وظﯿﻔ���ﺔ اﻟﻤﺴ���ﺠﺪ  " :ﻛﺎﻧ���ﺖ ﻣﻮاﺿ���ﯿﻊ اﻷﺋﻤ���ﺔ و ﻣﺠ���ﺎﻣﻊ اﻷﻣ���ﺔ ھ���ﻲ اﻟﻤﺴ���ﺎﺟﺪ ﻓ���ﺈن
اﻟﻨﺒ���ﻲ ﺻ���ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ���ﮫ وﺳ���ﻠﻢ أﺳ���ﺲ ﻣﺴ���ﺠﺪه اﻟﻤﺒ���ﺎرك ﻋﻠ���ﻰ اﻟﺘﻘ���ﻮى ،ﻓﻔﯿ���ﮫ اﻟﺼ���ﻼة و اﻟﻘ���ﺮاءة
و اﻟ����ﺬﻛﺮ و ﺗﻌﻠ����ﯿﻢ اﻟﻌﻠ����ﻢ و اﻟﺨﻄ����ﺐ ،وﻓﯿ����ﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳ����ﺔ وﻋﻘ����ﺪ اﻷوﻟﻮﯾ����ﺔ و اﻟﺮاﯾ����ﺎت ،وﺗ����ﺄﻣﯿﺮ
اﻷﻣ���ﺮاء  ،وﺗﻌﺮﯾ���ﻒ اﻟﻌﺮﻓ���ﺎء  ،وﻓﯿ���ﮫ ﯾﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺴ���ﻠﻤﻮن ﻋﻨ���ﺪه"  .147وأﻣ���ﺎ اﻟﻘﺮﺿ���ﺎوي ﯾﻘ���ﻮل :
P 87F

P

إن رﺳ���ﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴ���ﺠﺪ ﺗﻜﻤ���ﻦ ﻓ���ﻲ ﻛﻮﻧ���ﮫ " ﺟﺎﻣﻌ���ﺔ ﺷ���ﻌﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﺜﻘﯿ���ﻒ و اﻟﺘﮭ���ﺬﯾﺐ  ،وﺑﺮﻟﻤ���ﺎن داﺋ���ﻢ
ﻟﻠﺘﺸﺎور و اﻟﺘﻔﺎھﻢ  ،وﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﺎم ﻟﻠﺘﻌﺎرف و اﻟﺘﺤﺎﺑﺐ  ،وﻣﻌﮭﺪ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.148 .
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ﺑﺎﻟﻨﺴ����ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ����ﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ����ﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠ����ﺔ ﻓ����ﻲ اﻟﻤﺪرﺳ����ﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟ����ﺔ اﻷوﻟ����ﻰ أﺻ����ﺒﺤﺖ ﻓ����ﻲ
اﻟﻌﺼ����ﺮ اﻟﺤ����ﺪﯾﺚ ﻣﺆﺳﺴ����ﺔ رﺳ����ﻤﯿﺔ ﻟﮭ����ﺎ ذات ﻣﺴ����ﺘﻘﻞ و أھ����ﺪاف و ﻣﺴ����ﺆوﻟﯿﺎت ﻣﺤ����ﺪدة ﺗﮭ����ﺪف
إﻟ���ﻰ إﻋ���ﺪاد ﺗﻼﻣﯿ���ﺬ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ ﻟﻠﺤﯿ���ﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ واﻹﺳ���ﮭﺎم اﻟﻔﻌ���ﺎل ﻓ���ﻲ اﻟﺘﻘ���ﺪم ﻓﯿﮭ���ﺎ  ،و ﺑﮭ���ﺬا ﻻ
ﯾﻤﻜ����ﻦ ﻓﺼ����ﻞ اﻟﻤﺪرﺳ����ﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴ����ﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ����ﺔ ﺑﺸ����ﻜﻞ ﻋ����ﺎم ﻋ����ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ ﻟﻜﻮﻧﮭ����ﺎ ﺗﻮﺟ����ﮫ
 144ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺼﻨﯿﻊ  ،اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻋﻼج اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ص 52
 145ﻣﺮاد زﻋﯿﻤﻲ  ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ،ص 110
 146ﺻﺎﺑﺮة طﻌﯿﻤﺔ ) ،(1994ﻣﻨﮭﺞ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻨﺶء وﺣﻤﺎﯾﺘﮫ ،ط، 01دار اﻟﺠﯿﻞ  ،ﺑﯿﺮوت ،ص 260.

 147اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ  ،ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﻮى ،ﺟﻤﻊ وﺗﺮﺗﯿﺐ  :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف  ،اﻟﺮﺑﺎط  ،اﻟﻤﻐﺮب ،ص 49
 148ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي ) ،(1977اﻟﻌﺒﺎدة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،ﺑﯿﺮوت  ،ط  ،5ص 226-225
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اﻟﻤﺠﺘﻤ��ﻊ ﻓ��ﻲ ﻧﻤ��ﻮه ﻧﺤ��ﻮ اﻟﻜﻤ��ﺎل ﺣﺘ��ﻰ ﯾﺴ��ﯿﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋ��ﻞ ﺑﺼ��ﻮرة ﺣﺴ��ﻨﺔ ،وﻟﻜ��ﻲ ﺗﺴ��ﺘﻤﺮ ﻓ��ﻲ ھ��ﺬه
اﻟﺼ���ﯿﺮورة ﯾﻨﺒﻐ���ﻲ ﻋﻠﯿﮭ���ﺎ أﻻ ﺗﻘﺘﺼ���ﺮ ﻋﻠ���ﻰ إدﺧ���ﺎل ﻣﻈ���ﺎھﺮ اﻟﺤﯿ���ﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺪرﺳ���ﺔ
ﻓﻘ���ﻂ أو ﻣﺆﺳﺴ���ﺔ أﺧ���ﺮى وإﻧﻤ���ﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭ���ﺎ ﻣﺮﻛ���ﺰا اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﻣﺤﯿﻄﮭ���ﺎ اﻟﻔﻜ���ﺮي ،وﺗﻨ���ﺎﻗﺶ ﻓﯿﮭ���ﺎ
اﻟﻤﺴ���ﺎءل اﻟﻌﺎﻣ����ﺔ ،وﯾﺸ����ﺘﺮك اﻟﺘﻼﻣﯿ���ﺬ ﻣ����ﻦ ﺧﻼﻟﮭ����ﺎ ﺣﺘ���ﻰ ﯾﺘﻌ����ﻮدوا ﺑ����ﺬﻟﻚ اﻟﺨ���ﻮض ﻓ����ﻲ ﺣﯿ����ﺎة
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ .
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ھ�����ﺬا ﺑﺎﻹﺿ�����ﺎﻓﺔ إﻟ�����ﻰ دور اﻟﻤﻨ�����ﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ�����ﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ�����ﺔ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮭ�����ﺎ ﻣ�����ﻦ ط�����ﺮف ھ�����ﺬه
اﻟﻤﺆﺳﺴ���ﺎت اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻘ���ﻮي اﻟﻌﺎﻣ���ﻞ اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ إذا ﻛﺎﻧ���ﺖ ﻣﺒﻨﯿ���ﺔ و ﻣﻮﺟﮭ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺳ���ﺒﯿﻞ ﺑﻨ���ﺎء اﻹﻧﺴ���ﺎن
اﻟﻤﻠﺘ��ﺰم ﺑﺪﯾﻨ��ﮫ اﻋﺘﻘ��ﺎدا و ﻗ��ﻮﻻ وﻋﻤ��ﻼ  ،ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼل رﺑ��ﻂ ﺟﻤﯿ��ﻊ ﻣﺤﺘ��ﻮى ھ��ﺬه اﻟﻤﻨ��ﺎھﺞ ﺑﺼ��ﻮر
ﻣﺘﻌ����ﺪدة  ،وﺑﺤﺴ�����ﺐ طﺒﯿﻌ�����ﺔ اﻟﻤ����ﺎدة اﻟﺪراﺳ�����ﯿﺔ  ،وأﻣ�����ﺎ إذا ﻟ�����ﻢ ﺗ����ﺮﺑﻂ ﺗﻠ�����ﻚ اﻟﻤﻨ�����ﺎھﺞ ﺑﺎﻟ�����ﺪﯾﻦ
ﻓﯿﻀﻌﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪﯾﻨﻲ  ،وﯾﻘﻠﻞ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺤﺮاف.

150
P 90F

 -4اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  :وھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺧﯿﺮﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ
ﻋﺪﯾﺪة داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪة ﺗﮭﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ إﻟﻰ  :أن ﯾﻠﺰم اﻟﻔﺮد دﯾﻨﮫ و ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﯿﮫ ،
وﯾﺰداد إﯾﻤﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﯾﻤﺎﻧﮫ  ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﮭﺎ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺗﺤﻔﯿﻆ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ  ،وھﻲ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ
ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺄة و اﻹﻟﺘﺼﺎق ﺑﺪﺳﺘﻮره اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة وھﻮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ
،ﻓﯿﺘﻌﻠﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺮآن و ﯾﺤﻔﻈﮫ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﮫ و ﯾﺘﻠﻘﻰ ﻋﻠﻮﻣﮫ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺠﻮﯾﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و
أﺻﻮل  ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻠﺘﺤﻖ ﺑﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﯾﺼﺒﺢ ﻓﺮدا ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺪﯾﻨﮫ و ﺗﺤﻔﻈﮫ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺮاف.
أﻣ����ﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿ����ﺎت و اﻟﻤﺮاﻛ����ﺰ اﻹﺳ����ﻼﻣﯿﺔ ﻣ����ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ����ﻞ اﻟﻤﺴ����ﺎﻋﺪة ﻋﻠ����ﻰ اﻟﻤ����ﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﻣ����ﺔ
و اﻟﻤﺴ����ﻠﻢ ﺧﺎﺻ����ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ����ﺔ ﻋﻠ����ﻰ دﯾﻨﯿ����ﮫ وزﯾ����ﺎدة ﺗﺪﯾﻨ����ﮫ ،ﻓﻤ����ﺜﻼ ﻧﺠ����ﺪ ﻓ����ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ����ﺮ ﺗﻨﺘﺸ����ﺮ
ﺟﻤﻌﯿ�����ﺎت ذات ط�����ﺎﺑﻊ دﯾﻨ�����ﻲ وأھﻤﮭ�����ﺎ ﻻ اﻟﺤﺼ�����ﺮ ﺟﻤﻌﯿ�����ﺔ اﻟﻌﻠﻤ�����ﺎء اﻟﻤﺴ�����ﻠﻤﯿﻦ  ،و ﺟﻤﻌﯿ�����ﺔ
اﻹﺻ�����ﻼح و اﻹرﺷ�����ﺎد ،ﺑﺎﻹﺿ�����ﺎﻓﺔ إﻟ�����ﻰ اﻟﻤﺮاﻛ�����ﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ�����ﺔ ﻛ�����ﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘ�����ﺎﻓﻲ اﻹﺳ�����ﻼﻣﻲ
...وﻏﯿﺮھ��ﺎ ،ﻟ��ﺬا ﻧﺠ��ﺪ ﻣ��ﻦ ﯾﺘﺼ��ﻞ ﺑﮭ��ﻢ ﻧﺠ��ﺪه ﻏﺎﻟﺒ��ﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈ��ﺎ ﻋﻠ��ﻰ دﯾﻨ��ﮫ و ﯾ��ﺰداد ﺑﻤ��ﺮور اﻟﻮﻗ��ﺖ
إﯾﻤﺎﻧﺎ و ﺗﺪﯾﻨﺎ و اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎن اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﷲ .
 -5وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل  :ﺗﺤﯿﻞ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻟﺘ�ﺪﯾﻦ إﻟ�ﻰ رؤى و ﻣﻮاﻗ�ﻒ اﻟﺸ�ﺒﺎب  ،ﻓﯿﻤ�ﺎ ﯾ�ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻘ�ﺪس /
اﻟﻤﺪﻧﺲ  ،اﻟﺤﻼل  /اﻟﺤﺮام  ،إﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ .وﻗﺪ ﺗﺰاﻣﻦ دور اﻟﻔﻀ�ﺎﺋﯿﺎت ﻋﻠ�ﻰ اﺧ�ﺘﻼف ﺑﺮاﻣﺠﮭ�ﺎ ،
ﻣﻊ ﺑﺮوز ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻛﻈﺎھﺮة ﻟﮭﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳ�ﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤﺴ�ﺘﻮﯾﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ�ﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ�ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ�ﯿﺔ
 149ﻣﺮاد زﻋﯿﻤﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص ، 137
 150ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎل ﺳﻤﻚ ) .(1973ﻓﻦ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و ارﺗﺒﺎطﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ )د.ت(.ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻧﺠﻠﻮ ﺳﺎﻛﺴﻮن. .اﻟﻘﺎھﺮة،ص 85
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.إذ ﯾ��ﺆدي اﻟﺘ��ﺪﯾﻦ ﻓ��ﻲ ﺟﺎﻧﺒ��ﮫ دورا ﻣﮭﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﺗﺤﺪﯾ��ﺪ ﻋﻼﻗ��ﺔ اﻟﺸ��ﺒﺎب ﺑﺒ��ﺮاﻣﺞ اﻟﻔﻀ��ﺎﺋﯿﺎت ،ﺑﻮﺻ��ﻔﮫ
ﻣﻮﺟﮭ��ﺎ ھﺎﻣ��ﺎ ﻟﻼﺳ��ﺘﻌﻤﺎﻻت  ،وﻷﺷ��ﻜﺎل اﻟﺘﻠﻘ��ﻲ  ، 151 .و ﯾﻘ��ﻮل اﻟﻘﺮﺿ��ﺎوي ﺑﮭ��ﺬا اﻟﺸ��ﺄن ،إن ﺗﻨﻤﯿ��ﺔ
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اﻟﺘﺪﯾﻦ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻨﻔﻮذ إﻟﻰ اﻟﻌﻘ�ﻞ ﻓﺘﻘﻨﻌ�ﮫ وﺗﻄﻤﺌﻨ�ﮫ ،و إﻟ�ﻰ اﻟﻘﻠ�ﺐ ﻓﺘﻨ�ﺮه و ﺗﺤﺮﻛ�ﮫ  ،و إﻟ�ﻰ
اﻹرادة ﻓﺘﺪﻓﻌﮭﺎ و ﺗﻮﺟﮭﮭ�ﺎ  ،وﯾﻨﻄﺒ�ﻖ ھ�ﺬا ﻣ�ﻦ ﺣﯿ�ﺚ اﻟﺘ�ﺄﺛﯿﺮ اﻻﯾﺠ�ﺎﺑﻲ ﻋﻠ�ﻰ ﺗ�ﺪﯾﻦ اﻷﻓ�ﺮاد ﻓ�ﺎﻟﻔﺮد
اﻟ��ﺬي ﻟﺪﯾ��ﮫ اھﺘﻤ��ﺎم ﺑ��ﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿ��ﺔ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭ��ﺎ ﺗﺘﺠﻠ��ﻰ ﻋﻨ��ﺪه زﯾ��ﺎدة اﻟﺸ��ﻌﻮر اﻟ��ﺪﯾﻨﻲ ،واﻹﺣﺴ��ﺎس
ﺑﻤﻜﺎﻧ��ﺔ اﻟ��ﺪﯾﻦ ﻓ��ﻲ اﻟﺤﯿ��ﺎة ﯾﻜﺴ��ﺒﮫ ﺳ��ﻠﻮﻛﺎ واﻋﯿ��ﺎ  ،وﺣﯿ��ﺎة ﻣﺴ��ﺘﻘﯿﻤﺔ  ،ﻓﻀ��ﻼ ﻋ��ﻦ ﺣﻘﯿﻘ��ﺔ اﻟﺴ��ﻌﺎدة
و اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ و اﻟﺴﻜﯿﻨﺔ و اﻻﺳﺘﻘﺮار.
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راﺑﻌﺎ -أﻧﻤﺎط اﻟﺘﺪﯾﻦ : les religiosités
 -1اﻟﻌﺎﻣ����ﻞ اﻷول  :إن اﻟ����ﺪﯾﻦ رﻏ����ﻢ وﺣﺪﺗ����ﮫ إﻻ أﻧ����ﮫ ﯾﺘﻔ����ﺮع إﻟ����ﻰ ﻋﻨﺎﺻ����ﺮ ﻣﺘﻌ����ﺪدة ،ﻓﻔﯿ����ﮫ
اﻟﺠﺎﻧ���ﺐ أﻻﻋﺘﻘ���ﺎدي و اﻟﻌﺒ���ﺎدات و اﻟﻤﻌ���ﺎﻣﻼت و اﻷﺧ���ﻼق وﻛ���ﻞ ﺷ���ﺨﺺ ﻣ���ﻦ ھ���ﺬه اﻟﺠﻮاﻧ���ﺐ
ﺑﻘﺪر ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻷﺧﺮ.
 -2اﻟﻌﺎﻣ�����ﻞ اﻟﺜ�����ﺎﻧﻲ  :إن اﻹﻧﺴ�����ﺎن رﻏ�����ﻢ ﻓﺮدﯾﺘ�����ﮫ اﻟﻈ�����ﺎھﺮة إﻻ أﻧ�����ﮫ ﯾﺘﻜ�����ﻮن ﻣ�����ﻦ ﻋﻨﺎﺻ�����ﺮ
و ﻧﺸ����ﺎطﺎت ﻣﺘﻌ����ﺪدة اﺧﺘﻠ����ﻒ وﺻ����ﻔﮭﺎ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭ����ﺎ اﻟﺼ����ﺤﯿﺢ ﺣﺴ����ﺐ اﻻﺗﺠﺎھ����ﺎت و اﻟﻤ����ﺪارس
اﻟﻨﻔﺴ���ﯿﺔ ﻓﻔﯿ���ﮫ اﻟﻼﺷ���ﻌﻮري  ،وﻣ���ﺎ ﺗﺤ���ﺖ ﺷ���ﻌﻮري وﻓﯿ���ﮫ اﻟﮭ���ﻮى و اﻷﻧ���ﺎ اﻷﻋﻠ���ﻰ)ﻓ���ﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿ���ﻞ
اﻟﻨﻔﺴ����ﻲ(  ،وﻓﯿ����ﮫ ذات اﻟﯿ����ﺎﻓﻊ و ذات اﻟﻮاﻟ����ﺪ )ﻓ����ﻲ ﻧﻈ����ﺮ ﻣ����ﺬھﺐ ﺗﺤﻠﯿ����ﻞ اﻟﺘﻔ����ﺎﻋﻼت )ﻷرﯾ����ﻚ
ﺑ����ﺎرن (،وﻓﯿ����ﮫ اﻟ����ﺬات اﻟﻤﺜﺎﻟﯿ����ﺔ و اﻟ����ﺬات اﻟﻮاﻗﻌﯿ����ﺔ و اﻟ����ﺬات اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ����ﺔ )ﺣﺴ����ﺐ رؤﯾ����ﺔ ﻛ����ﺎرﯾﻦ
ھ���ﻮرﻧﻲ( ،وﺣﺘ���ﻰ ﻓ���ﻲ اﻟﻨﻈ���ﺮة اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ ﻧﺠ���ﺪ أن اﻹﻧﺴ���ﺎن ﻓﯿ���ﮫ اﻟ���ﻨﻔﺲ اﻷﻣ���ﺎرة ﺑﺎﻟﺴ���ﻮء و اﻟ���ﻨﻔﺲ
اﻟﻠﻮاﻣﺔ و اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻄـَﻤﺌﻨﺔ.
 -3اﻟﻌﺎﻣ���ﻞ اﻟﺜﺎﻟ���ﺚ  :ﯾﺘﻤﯿ���ﺰ اﻟ���ﺪﯾﻦ اﻹﺳ���ﻼﻣﻲ ﺑﺘﻌ���ﺪد ﻣﺴ���ﺘﻮﯾﺎﺗﮫ و اﻟﺘ���ﻲ ﯾﺮﻗ���ﻰ ﻓﯿﮭ���ﺎ اﻹﻧﺴ���ﺎن
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ﻣ��ﻦ ﻣﺴ��ﺘﻮى إﻟ��ﻰ آﺧ��ﺮ ﻓ��ﻲ ﺧ��ﻂ ﺗﺼ��ﺎﻋﺪي ﻛﻠﻤ��ﺎ اﺟﺘﮭ��ﺪ ﻓ��ﻲ ﻓﮭ��ﻢ و ﺗﻄﺒﯿ��ﻖ ھ��ﺬا اﻟ��ﺪﯾﻦ  ،وھ��ﺬه
U

U

اﻟﻤﺴ����ﺘﻮﯾﺎت ھ����ﻲ اﻹﺳ����ﻼم و اﻹﯾﻤ����ﺎن و اﻹﺣﺴ����ﺎن .إذن ﻓ����ﻨﺤﻦ أﻣ����ﺎم إﻧﺴ����ﺎن ﻣﺘﻌ����ﺪد اﻟﻌﻨﺎﺻ����ﺮ
)رﻏ����ﻢ وﺣﺪﺗ����ﮫ اﻟﻈ����ﺎھﺮة(؛ ﯾﺘﻔﺎﻋ����ﻞ ﻣ����ﻊ دﯾ����ﻦ ﻣﺘﻌ����ﺪد اﻟﻔ����ﺮوع و اﻟﻤﺴ����ﺘﻮﯾﺎت )رﻏ����ﻢ وﺣﺪﺗ����ﮫ
اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ���ﺔ أﺳﺎﺳ���ﺎ و ﻣﺼ���ﺪرا( ،وﻣ���ﻦ ھﻨ���ﺎ ﯾﻨﺸ���ﺄ اﻻﺧ���ﺘﻼف ﻓ���ﻲ اﻟﺨﺒ���ﺮات اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺷ���ﺨﺺ
 151ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺠﺎھﺪي )،(2011ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮر –ﺷﺒﺎب ﻣﺪﯾﻨﺔ وھﺮان ﻧﻤﻮذﺟﺎ .ﺑﯿﺮوت
،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .ص134
 152ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي ) .(1977اﻹﯾﻤﺎن واﻟﺤﯿﺎة .ﺑﯿﺮوت  :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .ص .201
 153ﺑﺪوي ﻣﺠﻤﺪ اﻟﺸﯿﺦ ) ، (2009اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ،ﻣﻨﮭﺞ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ھﺪى اﻹﺳﻼم .ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻨﺎر اﻟﺸﺒﺎب.اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺠﺪﯾﺪة .ط
.01ص 159
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ﻵﺧ���ﺮ ،وھ���ﻮ ﻣ���ﺎ ﻧ���ﺮاه ﻓ���ﻲ اﺧ���ﺘﻼف درﺟ���ﺔ و ﻧﻮﻋﯿ���ﺔ ﺗ���ﺪﯾﻦ اﻷﺷ���ﺨﺎص و اﻟﺠﻤﺎﻋ���ﺎت ،وﻟﻜ���ﻲ
ﻧﻔﮭ���ﻢ أﻛﺜ���ﺮ ﻣﺼ���ﺪر ھ���ﺬا اﻟﺘﻨ���ﻮع ﻓ����ﻼ ﺑ���ﺪ أن ﻧﻌ���ﺮف أن ﻧﺸ���ﺎطﺎت اﻹﻧﺴ���ﺎن اﻟﻨﻔﺴ���ﯿﺔ و ﯾﻤﻜ����ﻦ
ﺣﺼ����ﺮھﺎ ﻓ����ﻲ ﺛ����ﻼث دواﺋ����ﺮ :داﺋ����ﺮة اﻟﻤﻌﺮﻓ����ﺔ و داﺋ����ﺮة اﻟﻌﺎطﻔ����ﺔ )اﻻﻧﻔﻌ����ﺎل أو اﻟﺸ����ﻌﻮر(،
و داﺋ����ﺮة اﻟﺴ����ﻠﻮك )اﻹرادة و اﻟﻔﻌ����ﻞ(،وﻣﻦ ھ����ﺬا اﻟﺘﻌ����ﺪد ﻧ����ﻮرد اﻟﻨﻤ����ﺎذج اﻟﺘﺎﻟﯿ����ﺔ ﻣ����ﻦ اﻟﺨﺒ����ﺮة
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ )اﻟﺘﺪﯾﻦ( اﻟﺘﻲ ﻧﺮاھﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ .
 -1اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓ����ﻲ اﻟﻔﻜ����ﺮي  :وھﻨ����ﺎ ﯾﻨﺤﺼ����ﺮ اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ ﻓ����ﻲ داﺋ����ﺮة اﻟﻤﻌﺮﻓ����ﺔ ،ﺣﯿ����ﺚ ﻧﺠ����ﺪ
اﻟﺸ����ﺨﺺ ﯾﻌ����ﺮف اﻟﻜﺜﯿ����ﺮ ﻣ����ﻦ أﺣﻜ����ﺎم اﻟ����ﺪﯾﻦ و ﻣﻔﺎھﯿﻤ����ﮫ ،وﻟﻜ����ﻦ ھ����ﺬه اﻟﻤﻌﺮﻓ����ﺔ ﺗﺘﻮﻗ����ﻒ ﻋﻨ����ﺪ
اﻟﺠﺎﻧ���ﺐ اﻟﻌﻘﻼﻧ���ﻲ اﻟﻔﻜ���ﺮي و ﻻ ﺗﺘﻌ���ﺪاه إﻟ���ﻰ داﺋ���ﺮة اﻟﻌﺎطﻔ���ﺔ أو اﻟﺴ���ﻠﻮك  ،ﻓﮭ���ﻲ ﻣﺠ���ﺮد ﻣﻌﺮﻓ���ﺔ
ﻋﻘﻠﯿ���ﺔ ،وﺑﻌ���ﺾ ھ���ﺆﻻء اﻷﺷ���ﺨﺎص رﺑﻤ���ﺎ ﯾﻜﻮﻧ���ﻮن ﺑ���ﺎرﻋﯿﻦ ﻓ���ﻲ اﻟﺤ���ﺪﯾﺚ ﻋ���ﻦ اﻟ���ﺪﯾﻦ أو اﻟﻜﺘﺎﺑ���ﺔ
ﻓﯿﮫ  ،وھﻢ ﻣﻊ ھﺬا ﻻ ﯾﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺘﻌﺎﻟﯿﻤﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ .
 -2اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ اﻟﻌ����ﺎطﻔﻲ )ﺗ����ﺪﯾﻦ اﻟﻌ����ﺎدة( :وﻓ����ﻲ ھ����ﺬه اﻟﺤﺎﻟ����ﺔ ﻧﺠ����ﺪ أن اﻟﺸ����ﺨﺺ ﯾﺒ����ﺪي ﻋﺎطﻔ����ﺔ
ﺟﺎرﻓ���ﺔ و ﺣﻤﺎﺳ���ﺎ ﻛﺒﯿ���ﺮا ﻧﺤ���ﻮ اﻟ���ﺪﯾﻦ  ،وﻟﻜ���ﻦ ھ���ﺬا ﻻ ﯾﻮاﻛﺒ���ﮫ ﻣﻌﺮﻓ���ﺔ ﺟﯿ���ﺪة ﺑﺄﺣﻜ���ﺎم اﻟ���ﺪﯾﻦ و ﻻ
ﺳ���ﻠﻮﻛﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣ���ﺎ ﺑﻘﻮاﻋ���ﺪه  ،وھ���ﺬا اﻟﻨ���ﻮع ﯾﻨﺘﺸ���ﺮ ﻓ���ﻲ اﻟﺸ���ﺒﺎب ﺧﺎﺻ���ﺔ ﺣ���ﺪﯾﺜﻲ اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ  ،وھ���ﻲ
ﻣﺮﺣﻠ����ﺔ ﯾﺠ����ﺐ إﻛﻤﺎﻟﮭ����ﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧ����ﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓ����ﻲ و اﻟﺠﺎﻧ����ﺐ اﻟﺴ����ﻠﻮﻛﻲ ﺣﺘ����ﻰ ﻻ ﺗﻄ����ﯿﺶ أو ﺗﺘﻄ����ﺮف
أو ﺗﻨﻤﺤﻲ .
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 -3اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ اﻟﺴ����ﻠﻮﻛﻲ أو اﻟﻄﻘﻮﺳ����ﻲ )ﺗ����ﺪﯾﻦ اﻟﻌﺒ����ﺎدة ( :وﺗﻨﺤﺼ����ﺮ ﻓ����ﻲ ھ����ﺬا اﻟﺠﺎﻧ����ﺐ ﻋﻠ����ﻰ
اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ اﻟﻤﻈﮭ����ﺮي ﻓ����ﻲ داﺋ����ﺮة اﻟﺴ����ﻠﻮك  ،ﺣﯿ����ﺚ ﻧﺠ����ﺪ أن اﻟﺸ����ﺨﺺ ﯾﻘ����ﻮم ﺑ����ﺄداء اﻟﻌﺒ����ﺎدات و
اﻟﻄﻘ����ﻮس اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ وﻟﻜ����ﻦ ﺑ����ﺪون ﻣﻌﺮﻓ����ﺔ ﻛﺎﻓﯿ����ﺔ ﺑﺤﻜﻤﺘﮭ����ﺎ وأﺣﻜﺎﻣﮭ����ﺎ  ،وﺑ����ﺪون ﻋﺎطﻔ����ﺔ دﯾﻨﯿ����ﺔ
ﺗﻌﻄ���ﻰ ﻟﮭ���ﺬه اﻟﻌﺒ���ﺎدات ﻣﻌﻨ���ﺎه اﻟﺮوﺣ���ﻲ  ،وﻟﻜ���ﻦ ﻓﻘ���ﻂ ﯾ���ﺆدي ھ���ﺬه اﻟﻌﺒ���ﺎدات ﻛﻌ���ﺎدة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ
ﺗﻌﻮدھ���ﺎ و ھ���ﺬا اﻟﻨ���ﻮع ﯾﻤﻜ���ﻦ ان ﯾﻜﺘﻤ���ﻞ و ﯾﺮﺷ���ﺪ ﺑﺈﺿ���ﺎﻓﺔ اﻟﺠﺎﻧ���ﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓ���ﻲ و إﯾﻘ���ﺎظ اﻟﺠﺎﻧ���ﺐ
اﻟﺮوﺣﻲ .
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-4

اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ اﻟﻨﻔﻌ���ﻲ )اﻟﻤﺼ���ﻠﺤﻲ( :اﻟﺸ���ﺨﺺ ﯾﻠﺘ���ﺰم ﻓ���ﻲ ھ���ﺬه اﻟﺤﺎﻟ���ﺔ ﺑ���ﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣ���ﻦ ﻣﻈ���ﺎھﺮ

اﻟ�����ﺪﯾﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿ�����ﺔ ؛ﻟﻠﻮﺻ�����ﻮل إﻟ�����ﻰ ﻣﻜﺎﻧ�����ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ�����ﺔ ﺧﺎﺻ�����ﺔ ،أو ﺗﺤﻘﯿ�����ﻖ أھ�����ﺪاف دﻧﯿﻮﯾ�����ﺔ
ﺷﺨﺼ����ﯿﺔ  ،وأﺻ����ﺤﺎب ھ����ﺬا اﻟﻨ����ﻮع ﻣ����ﻦ اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ ) أو اﻟﺘﻈ����ﺎھﺮ ﺑﺎﻟﺘ����ﺪﯾﻦ( ﯾﺴ����ﺘﻐﻠﻮن اﺣﺘ����ﺮام
اﻟﻨ���ﺎس ﻟﻠ���ﺪﯾﻦ ورﻣ���ﻮزه ﻓﯿﺤ���ﺎوﻟﻮن ﻛﺴ���ﺐ ﺛﻘ���ﺘﮭﻢ وﻣ���ﻮدﺗﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﻈ���ﺎھﺮ ﺑﺎﻟﺘ���ﺪﯾﻦ  ،واﻟﺸ���ﺨﺺ ﻓ���ﻲ
 154ﺑﺪوي ﻣﺠﻤﺪ اﻟﺸﯿﺦ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص 160
 155اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ  ،ص 162
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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ھ����ﺬه اﻟﺤﺎﻟ����ﺔ ﯾﺴ����ﺮ اﻟ����ﺪﯾﻦ ﻟﺨﺪﻣﺘ����ﮫ وﻟ����ﯿﺲ اﻟﻌﻜ����ﺲ ن وﻧﺠ����ﺪه داﺋﻤ����ﺎ ﺣﯿ����ﺚ ﺗﻮﺟ����ﺪ اﻟﻤﻜﺎﺳ����ﺐ
و اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻧﯿﻮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و ﺗﻔﺘﻘﺪه ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻦ واﻟﺸﺪاﺋﺪ.
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 – 5اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ اﻟﺘﻔ���ﺎﻋﻠﻲ )ﺗ���ﺪﯾﻦ رد ﻓﻌ���ﻞ( :ﯾﻨﻄﺒ���ﻖ ھ���ﺬا اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ ﻋﻠ���ﻰ اﻷﺷ���ﺨﺎص اﻟ���ﺬﯾﻦ ﻗﻀ���ﻮا
ﺣﯿ���ﺎﺗﮭﻢ ﺑﻌﯿ���ﺪا ﻋ���ﻦ اﻟ���ﺪﯾﻦ ،و اﻟ���ﺬﯾﻦ ﯾﻤﺮﺣ���ﻮن و ﯾﺄﺧ���ﺬون ﻣ���ﻦ ﻣﺘ���ﻊ اﻟ���ﺪﻧﯿﺎ وﻣﻠ���ﺬاﺗﮭﺎ  ،ﺑﺼ���ﺮف
اﻟﻨﻈ���ﺮ ﻋ���ﻦ اﻟﺤ���ﻼل و اﻟﺤ���ﺮام  ،وﻓﺠ���ﺄة ﻧﺘﯿﺠ���ﺔ ﺗﻌ���ﺮض ﺷ���ﺺ ﻣ���ﻦ ھ���ﺆﻻء ﻟﻤﻮﻗ���ﻒ ﻣﻌ���ﯿﻦ أو
ﺣ���ﺎدث ﻣﻌ���ﯿﻦ ،ﻧﺠ���ﺪه ﺗﻐﯿ���ﺮ ﻣ���ﻦ اﻟﻨﻘ���ﯿﺾ إﻟ���ﻰ اﻟﻨﻘ���ﯿﺾ  ،ﻓﯿﺒ���ﺪأ ﺑ���ﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑ���ﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣ���ﻦ ﻣﻈ���ﺎھﺮ
اﻟ��ﺪﯾﻦ  ،وﯾﺘﺴ��ﻢ ﺗﺪﯾﻨ��ﮫ ﺑﺎﻟﻌﺎطﻔ��ﺔ اﻟﻘﻮﯾ��ﺔ و اﻟﺤﻤ��ﺎس اﻟﺰاﺋ��ﺪ  ،وﻟﻜ��ﻦ ﻣ��ﻊ ھ��ﺬا ﯾﺒﻘ��ﻰ ﺗﺪﯾﻨ��ﮫ ﺳ��ﻄﺤﯿﺎ
ﺗﻨﻘﺼ���ﮫ اﻟﺠﻮاﻧ���ﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ���ﺔ و اﻟﺮوﺣﯿ���ﺔ اﻟﻌﻤﯿﻘ���ﺔ ،وﻓ���ﻲ ﺑﻌ���ﺾ اﻷﺣﯿ���ﺎن ﯾﺘﻄ���ﺮف ھ���ﺬا اﻟﺸ���ﺺ
ﻓ���ﻲ اﻟﺘﻤﺴ���ﻚ ﺑﻤﻈ���ﺎھﺮ اﻟ���ﺪﯾﻦ ؛ ﺣﻔﺎظ���ﺎ ﻋﻠ���ﻰ ﺗﻮازﻧ���ﮫ اﻟﻨﻔﺴ���ﻲ و اﻻﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ و ﺗﺨﻔﯿﻔ���ﺎ ﻟﻠﺸ���ﻌﻮر
ﺑﺎﻟ���ﺬﻧﺐ اﻟ���ﺬي ﯾﻠﮭ���ﺐ ظﮭ���ﺮه ،وھ���ﺬا اﻟﻨ���ﻮع ﻻ ﺑ���ﺎس ﺑ���ﮫ إذا وﺟ���ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺘﻘﺒ���ﻞ و اﻟﻤﺮﺷ���ﺪ
ﻟﮭﺬا اﻟﺸﺺ اﻟﺘﺎﺋﺐ اﻟﻤﺘﺤﻤﺲ ﻟﯿﻜﻤﻞ طﺮﯾﻘﮫ و ﯾﺼﻌﺪ ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﯿﻦ ﺑﺮﻓﻖ وروﯾﺔ .
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 -6اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ )اﻟﻌﺼﺎﺑﻲ( :
ھﻨ���ﺎ ﯾﻜ���ﻮن اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ أﺳ���ﻠﻮب دﻓ���ﺎﻋﻲ ﺿ���ﺪ اﻟﺨ���ﻮف أو اﻟﻘﻠ���ﻖ أو اﻟﺸ���ﻌﻮر ﺑﺎﻟ���ﺬﻧﺐ و اﻹﺣﺒ���ﺎط
أو ﺗﺄﻧﯿ���ﺐ اﻟﻀ���ﻤﯿﺮ أو دﻓﺎﻋ���ﺎ ﺿ���ﺪ اﻟﻘﮭ���ﺮ و اﻹﺣﺒ���ﺎط ،ﻓﯿﺘ���ﺪﯾﻦ اﻟﻔ���ﺮد ﻣ���ﻦ اﺟ���ﻞ اﻟﺘﺨﻔﯿ���ﻒ ﻣ���ﻦ
ھ���ﺬه اﻟﻤﺸ���ﺎﻋﺮ و اﻟ���ﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭ���ﺎ  ،وﻛﻠﻤ���ﺎ زادت ھ���ﺬه اﻟﻤﺸ���ﺎﻋﺮ وﻛﻠﻤ���ﺎ زادت ھ���ﺬه اﻟﻤﺸ���ﺎﻋﺮ
ﻗ���ﻮة ﻛﻠﻤ���ﺎ ﻛ���ﺎن اﺗﺠﺎھ���ﮫ ﻟﻠ���ﺪﯾﻦ أﻗ���ﻮى ،وﻻ ﺑ���ﺄس ﻓ���ﻲ ذﻟ���ﻚ إﻻ أن ھ���ﺬا اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ ﺗ���ﻨﻘﺺ اﻟﺠﻮاﻧ���ﺐ
اﻟﺮوﺣﯿ���ﺔ ،وﺟﻮاﻧ���ﺐ اﻟﻤﻌ���ﺎﻣﻼت و اﻟﻨ���ﻮاﺣﻲ اﻷﺧﻼﻗﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻟ���ﺪﯾﻦ  .وﯾﺤ���ﺚ ھ���ﺬا اﻟﻨ���ﻮع أﯾﻀ���ﺎ
ﻓ��ﻲ ﺑﻌ��ﺾ اﻷﺷ��ﺨﺎص اﻟ��ﺬﯾﻦ ﯾﺸ��ﻌﺮون ﺑ��ﺎﻟﻌﺠﺰ ﻓ��ﻲ ﻣﻮاﺟﮭ��ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ��ﺎت اﻟﺘ��ﺪﯾﻦ اﺣﺘﻤ��ﺎءا ﺑ��ﮫ ﻓ��ﻲ
ﻣﻮاﺟﮭ���ﺔ اﻟﺼ���ﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘ���ﻲ ﻋﺠ���ﺰوا ﻋ���ﻦ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭ���ﺎ وإﯾﺜ���ﺎرا ﻟﻠﺮاﺣ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺳ���ﺒﯿﻞ ﺑﻌ���ﺾ اﻟﺸ���ﻌﺎﺋﺮ
اﻟﺪﯾﻨﯿ��ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠ���ﺐ ﺟﮭ���ﺪا أو ﻣﺸ���ﻘﺔ  ،وھﺪﻓ���ﮫ )ﻏﯿ��ﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ(ﻣ���ﻦ ذﻟ���ﻚ ھ���ﻮ ﺗﻐﻄﯿ���ﺔ ﻗﺼ���ﻮره
و ﻋﺠﺰه و اﻟﮭﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ.
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 -7اﻟﺘ������ﺪﯾﻦ اﻟﻤﺮﺿ������ﻲ )اﻟ������ﺬھﺎﻧﻲ( :ﻧﻮاﺟ������ﮫ ھ������ﺬا اﻟﻨ������ﻮع أﺛﻨ������ﺎء ﻋﻤﻠﻨ������ﺎ ﻓ������ﻲ اﻟﻌﯿ������ﺎدات
و اﻟﻤﺴﺘﺸ���ﻔﯿﺎت اﻟﻨﻔﺴ���ﯿﺔ ﻓ���ﻲ ﺑﻌ���ﺾ اﻟﻤﺮﺿ���ﻰ ﻣ���ﻊ ﺑ���ﺪاﯾﺎت اﻟ���ﺬھﺎن )اﻟﻤﺮﺿ���ﻰ اﻟﻌﻘﻠ���ﻲ( ؛ ﺣﯿ���ﺚ
ﯾﻠﺠ����ﺄ اﻟﻤ����ﺮﯾﺾ إﻟ����ﻰ اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ ﻓ����ﻲ ﻣﺤﺎوﻟ����ﺔ ﻣﻨ����ﮫ ﻟﺘﺨﻔﯿ����ﻒ ﺣ����ﺪة اﻟﺘ����ﺪھﻮر واﻟﺘﻨ����ﺎﺛﺮ اﻟﻤﺮﺿ����ﻲ
،وﻟﻜ���ﻦ اﻟﻮﻗ���ﺖ ﯾﻜ���ﻮن ﻗ���ﺪ ﻓ���ﺎت ﻓﺘﻈﮭ���ﺮ أﻋ���ﺮاض اﻟﻤ���ﺮض اﻟﻌﻘﻠ���ﻲ ﻣﺼ���ﻄﺒﻐﺔ ﺑ���ﺒﻌﺾ اﻟﻤﻔ���ﺎھﯿﻢ
 156اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص 162
 157اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص 162
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﺷ���ﺒﮫ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ اﻟﺨﺎطﺌ���ﺔ ،ﻓﯿﻌﺘﻘ���ﺪ اﻟﻤ���ﺮﯾﺾ و ﯾﻌﻠ���ﻦ أﻧ���ﮫ وﻟ���ﻲ ﻣ���ﻦ أوﻟﯿ���ﺎء ﷲ أو أﻧ���ﮫ ﻧﺒ���ﻲ ﺑﻌ���ﺚ
ﻟﮭﺪاﯾ���ﺔ اﻟﻨ���ﺎس ،أو أﻧ���ﮫ اﻟﻤﮭ���ﺪي اﻟﻤﻨﺘﻈ���ﺮ وﯾﺘﺼ���ﺮف ﻋﻠ���ﻰ ھ���ﺬا اﻷﺳ���ﺎس و ﻋﻠ���ﻰ اﻟ���ﺮﻏﻢ ﻣ���ﻦ
ﻓﺸ���ﻞ ھ���ﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻟ���ﺔ اﻟﻤﺮﺿ���ﯿﺔ إﻻ أﻧﮭ���ﺎ دﻟﯿ���ﻞ ﻋﻠ���ﻰ دور اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ اﻟﺸﺨﺼ���ﯿﺔ
ﻓ���ﻲ ﻣﻮاﺟﮭ���ﺔ اﻟﺘ���ﺪھﻮر و اﻟﺘﻨ���ﺎﺛﺮ وﺑﻤﻌﻨ���ﻰ آﺧ���ﺮ ﻧﻘ���ﻮل  :إن اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ دﻓ���ﺎع ﻧﻔﺴ���ﻲ ﺻ���ﺤﻲ و ﻟﻜ���ﻦ
ﺑﺸﺮط أن ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
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 -8اﻟﺘ��ﺪﯾﻦ اﻟﺘﻄﺮﻓ��ﻲ  :ھ��ﻮ اﻟﻐﻠ��ﻮ ﻓ��ﻲ ﺟﻮاﻧ��ﺐ ﻋﺪﯾ��ﺪة ﻣ��ﻦ اﻟ��ﺪﯾﻦ وھ��ﺬا ﻣ��ﺎ ﯾﺨ��ﺮج اﻷﻓ��ﺮاد ﻋﻨ��ﺪ
اﻟﺤ��ﺪود اﻟﺘ��ﻲ اﻗﺮﻧﮭ��ﺎ اﻟﺸ��ﺮﯾﻌﺔ و اﺟﻤ��ﻊ ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ اﻟﻌﻠﻤ��ﺎء  ،وھ��ﺬا اﻟﺘ��ﺪﯾﻦ ﺑ��ﺪوره ﯾﻨﻘﺴ��ﻢ إﻟ��ﻰ ﺛ��ﻼث
ﺟﻮاﻧﺐ :
 ﺗﻄﺮف اﻟﻔﻜﺮ :ﻛﺎن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﻣﻨﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮه وﯾﺼﻌﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ. ﺗﻄ���ﺮف ﻋ���ﺎطﻔﻲ  :ﺗﺼ���ﺒﺢ ﻋﺎطﻔ���ﺔ اﻟﻔ���ﺮد ﻣﺘﺮﻛ���ﺰة ﻋﻠ���ﻰ اﻟﺠﻮاﻧ���ﺐ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ وﯾﺼ���ﺒﺢ ﺷ���ﺪﯾﺪاﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ و اﻻﻧﻔﻌﺎل.
 ﺗﻄ���ﺮف ﺳ���ﻠﻮﻛﻲ  :ھﻨ���ﺎ ﯾﺒ���ﺎﻟﻎ اﻟﻔ���ﺮد ﻓ���ﻲ أداء اﻟﺸ���ﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ اﻟﻈ���ﺎھﺮة ﻓﯿﻤ���ﺎ ﯾﺨ���ﺮج ﻋ���ﻦﺣﺪود اﻟﻤﻌﻘﻮل ،وﻛﺎن ھﺬه اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ھﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ.
 -9اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ اﻟﺘﺼ���ﻮﻓﻲ  :ھ���ﻮ ﺗﺮﺑﯿ���ﺔ ذاﺗﯿ���ﺔ ﺷ���ﺪﯾﺪة اﻟﺨﺼﻮﺻ���ﯿﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﺼ���ﻌﺐ اﻟﺘﻌﺒﯿ���ﺮ ﻋﻨﮭ���ﺎ
ﺑﺎﻷﻟﻔ���ﺎظ ﻟﻜﻨﮭ���ﺎ ﺗ���ﺘﻠﺨﺺ ﻓ���ﻲ ﻛ���ﻮن اﻟﻔ���ﺮد ﯾﻌ���ﯿﺶ ﺟﻤﻠ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀ���ﺎت وﻓﺠ���ﺄت ﯾﺸ���ﻌﺮ أﻧ���ﮫ ﻗ���ﺪ
وﻟ��ﺪ ﻣ��ﻦ ﺟﺪﯾ��ﺪ وﯾﺼ��ﺒﺢ ﯾ��ﺮى ﻧﻔﺴ��ﮫ و اﻟﻜ��ﻮن وﻣ��ﻦ ﺣﻮﻟ��ﮫ ﺑﻨﻈ��ﺮة ﻣﺨﺘﻠﻔ��ﺔ ﻛﻤ��ﺎ ﻗ��ﺪ ﯾﺤ��ﺲ اﻟﻔ��ﺮد
أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻮﺣﺪ ﻣﻊ اﻟﻜﻮن ورﺑﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻹﻟﮭﺎﻣﺎت و اﻟﻮﺳﺎوس اﻟﺸﯿﻄﺎﻧﯿﺔ.
 -10اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ اﻷﺻ����ﯿﻞ  :وھ����ﺬا اﻟﻨ����ﻮع اﻷﻣﺜ����ﻞ ﻣ����ﻦ اﻟﺨﺒ����ﺮة اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ ﺣﯿ����ﺚ ﯾﺘﻐﻠﻐ����ﻞ اﻟ����ﺪﯾﻦ
اﻟﺼ���ﺤﯿﺢ ﻓ���ﻲ داﺋ���ﺮة اﻟﻤﻌﺮﻓ���ﺔ و داﺋ���ﺮة اﻟﺴ���ﻠﻮك ،ﻓﻨﺠ���ﺪ اﻟﺸ���ﺨﺺ ﯾﻤﻠ���ﻚ ﻣﻌﺮﻓ���ﺔ دﯾﻨﯿ���ﺔ ﻛﺎﻓﯿ���ﺔ
و ﻋﻤﯿﻘ���ﺔ و ﻋﺎطﻔ���ﺔ دﯾﻨﯿ���ﺔ ﺗﺠﻌﻠ���ﮫ ﯾﺤ���ﺐ دﯾﻨ���ﮫ و ﯾﺨﻠ���ﺺ ﻟ���ﮫ ﻣ���ﻊ ﺳ���ﻠﻮك ﯾﻮاﻓ���ﻖ ﻛ���ﻞ ھ���ﺬا و ھﻨ���ﺎ
ﯾﻜ����ﻮن اﻟ����ﺪﯾﻦ ھ����ﻮ اﻟﻔﻜ����ﺮة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ����ﺔ اﻟﻤﺤﺮﻛ����ﺔ و اﻟﻤﻮﺟﮭ����ﺔ ﻟﻜ����ﻞ ﻧﺸ����ﺎطﺎت ھ����ﺬا اﻟﺸ����ﺨﺺ
)اﻟﺨﺎرﺟﯿ����ﺔ و اﻟﺪاﺧﻠﯿ����ﺔ( ،وﻧﺠ����ﺪ ﻗﻮﻟ����ﮫ ﻣﺘﻔﻘ����ﺎ ﻣ����ﻊ ﻋﻤﻠ����ﮫ و ظ����ﺎھﺮه ﻣﺘﻔﻘ����ﺎ ﻣ����ﻊ ﺑﺎطﻨ����ﮫ  ،ﻓ����ﻲ
اﻧﺴ���ﺠﺎم ﺗ���ﺎم و ھ���ﺬا اﻟﺸ���ﺺ اﻟﻤﺘ���ﺪﯾﻦ ﺗ���ﺪﯾﻨﺎ ﻧﺠ���ﺪه ﯾﺴ���ﺨﺮ ﻧﻔﺴ���ﮫ ﻟﺨﺪﻣ���ﺔ دﯾﻨ���ﮫ وﻟ���ﯿﺲ اﻟﻌﻜ���ﺲ ،
وواﺻ���ﻞ اﻹﻧﺴ���ﺎن ﻟﮭ���ﺬا اﻟﻤﺴ���ﺘﻮى ﻣ���ﻦ اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ اﻷﺻ���ﯿﻞ ،ﺷ���ﻌﺮ ﺑ���ﺎﻷﻣﻦ و اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨ���ﺔ و اﻟﺴ���ﻜﯿﻨﺔ
 ،ووﺻ���ﻞ إﻟ���ﻰ درﺟ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﺘ���ﻮازن اﻟﻨﻔﺴ���ﻲ ﺗﺠﻌﻠ���ﮫ ﯾﻘﺎﺑ���ﻞ اﻟﻤﺤ���ﻦ و اﻟﺸ���ﺪاﺋﺪ ﺑﺼ���ﺒﺮ ورﺿ���ﻰ ،
وإذا ﻗﺎﺑﻠ���ﺖ ھ���ﺬا اﻟﺸ���ﺨﺺ وﺟﺪﺗ���ﮫ ھﺎدﺋ���ﺎ ﺳ���ﻤﺤﺎ راﺿ���ﯿﺎ ﻣﺘﺰﻧ���ﺎ ﻓ���ﻲ أﻗﻮاﻟ���ﮫ و أﻓﻌﺎﻟ���ﮫ ووﺟ���ﺪت
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ﻧﻔﺴ���ﻚ ﺗﺘﻮاﺻ���ﻞ ﻣﻌ���ﮫ ﻓ���ﻲ ﺳ���ﮭﻮﻟﺔ وﯾﺴ���ﺮ وأﻣ���ﺎن ﺑﻌ���ﺪ اﺳ���ﺘﻌﺮاض ﻟﺘﻠ���ﻚ اﻷﻧ���ﻮاع ﻣ���ﻦ اﻟﺨﺒ���ﺮة
اﻟﺪﯾﻨﯿ��ﺔ رﺑﻤ��ﺎ ﯾﺴ��ﺎل ﺳ��ﺎﺋﻞ  :ﻛﯿ��ﻒ ﻧﻔ��ﺮق اﻷﻧ��ﻮاع اﻟﻤﺮﺿ��ﯿﺔ ﻣ��ﻦ اﻷﻧ��ﻮاع اﻟﺼ��ﺤﯿﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﺨﺒ��ﺮة
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ؟
إن ھ��ﺬا اﻷﻣ��ﺮ ﻟ��ﯿﺲ ﺳ��ﮭﻼ ﻓ��ﻲ ﻛ��ﻞ اﻷﺣﯿ��ﺎن وﻟﻜ��ﻦ ھﻨ��ﺎك ﺻ��ﻔﺎت ﻋﺎﻣ��ﺔ ﺗﻤﯿ��ﺰ اﻟﺘ��ﺪﯾﻦ اﻟﻤﺮﺿ��ﻲ
)أو اﻟﻤﻨﻘﻮص( ﻧﺬﻛﺮھﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
ﺗﻀ���ﺨﯿﻢ ﻗﯿﻤ���ﺔ اﻟﻠﻔ���ﻆ ﻋﻠ���ﻰ ﺣﺴ���ﺎب اﻟﻤﻌﻨ���ﻰ  ،وإﻋ���ﻼء ﻗﯿﻤ���ﺔ اﻟﻤﻈ���ﺎھﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿ���ﺔ ﻟﻠ���ﺪﯾﻦ
ﻋﻠ����ﻰ ﺣﺴ����ﺎب اﻟﻤﻌﻨ����ﻰ اﻟﺮوﺣ����ﻲ اﻟﻌﻤﯿ����ﻖ ﻟﻠ����ﺪﯾﻦ  ،وإﻋﺎﻗ����ﺔ اﻟﻨﻤ����ﻮ اﻟﻨﻔﺴ����ﻲ و اﻻﺟﺘﻤ����ﺎﻋﻲ و
اﻟﺮوﺣ���ﻲ ،وإﻋﺎﻗ���ﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣ���ﻞ و اﻻﻧﺸ���ﻘﺎق ﺑ���ﯿﻦ ﻣ���ﺎ ﺑﯿﺪﯾ���ﮫ اﻟﺸ���ﺨﺺ ﻣ���ﻦ ﻣﻈﮭ���ﺮ دﯾﻨ���ﻲ وﺑ���ﯿﻦ ﻣ���ﺎ
ﯾﻀ���ﻤﺮه ﻣ���ﻦ أﻓﻜ���ﺎر و أﺣﺎﺳ���ﯿﺲ  ،واﻟﻤﯿ���ﻞ ﻟﻼﻏﺘ���ﺮاب ﺑﻌﯿ���ﺪا ﻋ���ﻦ ﺣﻘﯿﻘ���ﺔ اﻟ���ﺬات و اﻟﺘﻌﺼ���ﺐ و
اﻟﺘﺸ���ﺪد ﺧ���ﺎرج اﻟﺤ���ﺪود اﻟﻤﻘﺒﻮﻟ���ﺔ ﺷ���ﺮﻋﺎ ،وﺗﻀ���ﺨﯿﻢ ذات اﻟﺸ���ﺨﺺ و ﺗﻌﻈﯿﻤﮭ���ﺎ و اﻟﺮﻏﺒ���ﺔ ﻓ���ﻲ
اﻟﺴ���ﯿﻄﺮة ﻋﻠ���ﻰ ﻓﻜ���ﺮ و ﻣﺸ���ﺎﻋﺮ وﺳ���ﻠﻮك اﻵﺧ���ﺮﯾﻦ  ،ﺛ���ﻢ اﻟ���ﺮﻓﺾ اﻟﺼ���ﻠﺐ و اﻟﻌﻨﯿ���ﺪ ﻷي رأي
آﺧ��ﺮ ﻣ��ﻊ اﻟﻘ��ﺪرة ﻋﻠ��ﻰ ﺗﺤﻤ��ﻞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸ��ﺔ اﻟﻤﻮﺿ��ﻮﻋﯿﺔ ،وأﺧﯿ��ﺮا ﺗﺤﻘﯿ��ﺮ اﻟ��ﺬات وﻣ��ﺎ ﯾﺴ��ﺘﺘﺒﻊ ذﻟ���ﻚ
ﻣﻦ اﻟﻤﯿﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ و اﻟﮭﺮوب ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻮاﻗﻊ.
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اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻘﺎر�ﺔ �� اﻟﺘﺪﻳﻦ ،اﻟﺘﻤﺪﻳﻦ و اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

أوﻻ –ﻣﻘﺎر�ﺔ ﺑﻴﺎر ﺑﻮردﻳﻮ و ا�حﻘﻞ اﻟﺪﻳ�ي
ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴ��  :اﻟﺘﺪﻳﻦ ،اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ و اﻟﻌﻘﻠﻨﺔ

"إن ا�حﺪاﺛﺔ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ إ�� اﳌﺪﻳﻨﺔ �ﻌ�ي اﻧ��اع ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد"
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أوﻻ -ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﯿﺎر ﺑﻮردﯾﻮ  Pierre Bourdieuواﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﯾﻨﻲ :
ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻮردﯾﻮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﻤﻨﺘﺞ  ،وﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮫ إﻟﻰ أداة ﻟﻌ�ﺎﻟﻢ اﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻋﻲ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﻘﯿﻘﺘ�ﮫ
،ھ��ﺬا اﻹدراك اﻟ��ﻮھﻤﻲ و اﻟﻤﻀ��ﻠﻞ ﻟﻠﻌ��ﺎﻟﻢ  ،ﻛ��ﺮس وﺿ��ﻊ اﻏﺘ��ﺮاب اﻹﻧ��ﺲ ﻟﻠﻌﻼﻗ��ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ��ﺔ
ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ�ﻊ ،ﻋﻠ�ﻰ ﻋﻼﻗ�ﺎت اﻟﻘ�ﻮة ﻣ�ﻦ ﻧﻤ�ﻂ ﻣﺴ�ﯿﻄﺮ وﻣﺴ�ﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿ�ﮫ ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻮزﯾ�ﻊ اﻟﻼﻣﺘﺴ�ﺎوي ﻟ�ﺮأس اﻟﻤ�ﺎل داﺧ�ﻞ اﻟﺤﻘ�ﻞ اﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻋﻲ ؛ ھ�ﺬا اﻷﺧﯿ�ﺮ
اﻟﺬي ﯾﺪرك ﻛﻨﺴﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻔﺮدﯾ�ﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﺗﺘﺤ�ﺪد ﺑﺒﻨﯿ�ﺔ و ﺣﺠ�ﻢ اﻟﺮأﺳ�ﻤﺎل اﻟﻤﻜﺘﺴ�ﺐ ؛ وﯾﺼ�ﻨﻒ
ﺑﻮردﯾ���ﻮ اﻟﺮأﺳ���ﻤﺎل إﻟ���ﻰ أرﺑﻌ���ﺔ أﺻ���ﻨﺎف :رأﺳ���ﻤﺎل اﻗﺘﺼ���ﺎدي )أﺳ���ﮭﻢ ،أراﺿ���ﻲ ،ﻋﻤ���ﻞ ﻣ���ﺪاﺧﯿﻞ
،ﺗﺮاث(،رأﺳﻤﺎل ﺛﻘﺎﻓﻲ )ﻣﻌﺎرف ،ﻣﺆھﻼت ،ﻣﻜﺘﺒﺎت داﺧﻞ اﻷﺳﺮة ،و اﻟﻤﺪرﺳﺔ( ،رأﺳﻤﺎل رﻣ�ﺰي
)ﺷﮭﺮة ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ،وﺟﺎھﺔ ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺘﻮﯾﺞ اﻟﻄﻘﻮﺳﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻤﯿﺪاﻟﯿﺎت و اﻟﻨﯿﺎﺷ�ﯿﻦ(،
رأﺳﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )أﺻﺪﻗﺎء ،ﻋﻼﻗﺎت،ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺼﻠﺤﯿﺔ(.
وﺗﺘﺸﻜﻞ اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ�ﺔ ﻟﻸﻓ�ﺮاد و اﻟﻄﺒﻘ�ﺎت  ،ﻣ�ﻦ ﺧ�ﻼل ﻧﺴ�ﻖ اﻻﺳ�ﺘﻌﺪادات اﻟﺪاﺋﻤ�ﺔ
)ﻋ��ﺎدات ﻓﻜﺮﯾ��ﺔ ،طﺮﯾﻘ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﻮﺟ��ﻮد ،و اﻟﺘﺼ��ﺮف و اﻟﺘﻔﻜﯿ��ﺮ  ،وﻛ��ﺬا اﻟﺤﺮﻛ��ﺎت و اﻟﻮﺿ��ﻌﯿﺎت
اﻟﺠﺴ��ﻤﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴ��ﺒﺔ ﺑ��ﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻀ��ﻤﻨﻲ أو اﻟﺼ��ﺮﯾﺢ. ( ،و اﻟﺘ��ﻲ ﯾﺴ��ﻤﯿﮭﺎ ﺑﻮردﯾ��ﻮ اﻻﺑﯿ��ﺘﺲ ، habitus
واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﮭﺎ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ  ،وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺤﺪدھﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﺷﻌﻮري  ،وﻟ�ﺬﻟﻚ ﻛ�ﺎن ﻣ�ﻦ ﺷ�ﺮوط
ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻘﻞ أن ﯾﻜﻮن " اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﻋﻠ�ﻰ اﺳ�ﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻌ�ﺐ طﺒﻘ�ﺎ ﻟﻤ�ﺎ زودوا ﺑ�ﮫ ﻣ�ﻦ اﻻﺑﯿ�ﺘﺲ اﻟﻤﻘﺘﻀ�ﻲ
ﻟﻤﻌﺎرف ﻣﻌﯿﻨﺔ  ،واﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻲ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻼزﻣﺔ و رھﺎﻧﺎﺗﮭﺎ".
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 ﻧﺸﺄة اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﯾﻨﻲ وﺑﻨﯿﺘﮫ ﻋﻨﺪ ﺑﻮردﯾﻮ:إرﺗﺒﻂ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﯾﻨﻲ  ،وﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺄدﯾﺐ أﺧﻼﻗﻲ ،وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘ�ﺪات ،
U

واﻟﻤﻤﺎرﺳ��ﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿ��ﺔ ﻋﻨ��ﺪ ﺑﻮردﯾ��ﻮ  ،ﺑﻤﺠﻤ��ﻞ اﻟﺘﺤ��ﻮﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ��ﺔ و اﻻﻗﺘﺼ��ﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ��ﺔ
،اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﻈﮭﻮر اﻟﻤﺪن و ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮان  ،وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺠﻠﻰ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼ�ﻮص ﻓ�ﻲ
U

اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺴ�ﯿﻢ اﻟﻌﻤ�ﻞ  ،واﻧﻔﺼ�ﺎل اﻟﻌﻤ�ﻞ اﻟﻤ�ﺎدي ﻋ�ﻦ اﻟﻌﻤ�ﻞ اﻟﻔﻜ�ﺮي ،162 .ﻓﮭﯿ�ﺄ ﺗﻄ�ﻮر
P 102F

P

U

اﻟﻌﻤﺮان اﻟﻤﺪﯾﻨﻲ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪﯾﻨﻲ  ،اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺼﺎدﻓﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ�ﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﺑﻘ�ﻲ اﻟ�ﺪﯾﻦ ﺧﺎﺿ�ﻌﺎ
U

ﻟﮭ���ﺎ ﺿ���ﻤﻦ ﺷ���ﺮوط اﻟﺤﯿ���ﺎة اﻟﺮﯾﻔﯿ���ﺔ ،ﻓﺎﻟﺒﻨﯿ���ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ���ﺔ ﻟﻠﻌﻤ���ﻞ اﻟﺰراﻋ���ﻲ  ،واﻟﻨﺸ���ﺎطﺎت اﻟﻤﻮﺳ���ﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب و اﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ  ،وﻛﺬا اﻟﺘﺸﺘﺖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺮﯾﻒ ،

 161ﺑﻦ ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﺘﻮ) ، (2008اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﺮاﻋﻲ )ﻣﺎرﻛﺲ وﺑﻮردﯾﻮ(،ﻣﺠﻠﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺒﻼﻟﻲ اﻟﯿﺎﺑﺲ ﺳﯿﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس ،اﻟﻌﺪد ،06اﺑﺮﯾﻞ ،ص196
162ﺑﻦ ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﺘﻮ  ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  ،ص196
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ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺮﻣﺰﯾ�ﺔ  ،وﺑﺎﻟﺘ�ﺎﻟﻲ اﻟ�ﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼ�ﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿ�ﺔ
 ، 163 .وﻋﻠ��ﻰ اﻟﻌﻜ��ﺲ ﻣ��ﻦ ذﻟ��ﻚ ،ﻓ �ﺈن اﻟﺘﺤ��ﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼ��ﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ��ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ��ﺔ ﺑ��ﺎﻟﻌﻤﺮان
P 103F

P

اﻟﻤ��ﺪﯾﻨﻲ ،ﺳ��ﻮاء ﺗﻌﻠ��ﻖ اﻷﻣ��ﺮ ﺑﻨﻤ��ﻮ اﻟﺘﺠ��ﺎرة و ﺧﺎﺻ��ﺔ اﻟﻨﺸ��ﺎطﺎت اﻟﺤﺮﻓﯿ��ﺔ و اﻟﻤﮭﻨﯿ��ﺔ  ،اﻟﻤﺴ��ﺘﻘﻠﺔ
ﻧﺴ��ﺒﯿﺎ اﻟﻤﺼ��ﺎدﻓﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ��ﺔ  ،واﻟﻘﺎﺑﻠ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻧﻔﺴ��ﮫ ﻟﻠﻌﻘﻠﻨ��ﺔ ،و اﻟﺘ��ﻲ ﯾﻘ��ﻮل ﻓﯿﮭ��ﺎ  " :ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭ���ﺎ إﻻ
أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﺤﺎﺟ�ﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿ�ﺔ"  ،وﯾﺸ�ﯿﺮ ﺑﻮردﯾ�ﻮ واﻟ�ﻰ ﻓﻀ�ﻞ ﻣ�ﺎرﻛﺲ ﻓﯿﺒ�ﺮ ،
ﻓﻲ ﺑﯿﺎن أھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤ�ﺮان اﻟﻤ�ﺪﯾﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ إﻟ�ﻰ ﻋﻘﻠﻨ�ﺔ اﻟ�ﺪﯾﻦ و اﻟﺘ�ﻲ ﺗﻈﮭ�ﺮ ﻓﻘ�ﻂ " ﻓ�ﻲ اﻟﺤ�ﺪود اﻟﺘ�ﻲ
U

ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻤﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ ھﯿﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ إدارة أﻣﻼك اﻟﺨﻼص "
U
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وﺑﻈﮭﻮر ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻧﺘﺎج و إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج  ،وﺗﻮزﯾﻊ اﻷﻣ�ﻼك و اﻟﻤﻨ�ﺎﻓﻊ اﻟﺪﯾﻨﯿ�ﺔ ،
وﻛ���ﺬا ﺗﻄ���ﻮر ﻧﺴ���ﻖ ﺗﻠ���ﻚ اﻟﮭﯿﺌ���ﺎت ،ﺑﺸ���ﻜﻞ ﻣﺴ���ﺘﻘﻞ ﻧﺴ���ﺒﯿﺎ ﻋ���ﻦ اﻟﺸ���ﺮوط اﻻﻗﺘﺼ���ﺎدﯾﺔ  ،ﻧﺤ���ﻮ ﺑﻨﯿ���ﺔ
أﻛﺜ��ﺮ ﺗﻤﯿ��ﺰا و ﺗﻌﻘﯿ��ﺪا – أي ﻧﺤ��ﻮ ﺣﻘ��ﻞ دﯾﻨ��ﻲ ﻣﺴ��ﺘﻘﻞ ﻧﺴ��ﺒﯿﺎ – ﻓ �ﺈن ذﻟ��ﻚ " أدى إﻟ��ﻰ اﻻﻧﺘﻘ��ﺎل ﻣ��ﻦ
اﻷﺳ��ﻄﻮرة ﻛﻨﺴ��ﻖ ﺷ��ﺒﮫ ﻣﻤ��ﻨﮭﺞ ﺑﺸ��ﻜﻞ ﻣﻮﺿ��ﻮﻋﻲ  ،إﻟ��ﻰ اﻻﯾ��ﺪوﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿ��ﺔ ﻛﻨﺴ��ﻖ ﺷ��ﺒﮫ ﻣﻤ��ﻨﮭﺞ
ﺑﺸ��ﻜﻞ ﻣﻮﺿ��ﻮﻋﻲ .واﺿ��ﺢ وﺻ��ﺮﯾﺢ " ،وﺑ��ﺎﻟﺘﻮازي ﻣ��ﻊ ذﻟ��ﻚ ﺗ��ﻢ اﻻﻧﺘﻘ��ﺎل  ،ﻣ��ﻦ اﻟﻄ��ﺎﺑﻮ و ﻋ��ﺪوى
اﻟﺴﺤﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﯿﺌﺔ  ،وﻣﻦ اﻟﻤﺎﻧﺎ إﻟ�ﻰ اﻟﻨﻤ�ﻮﻣﯿﻦ  ،وﻣ�ﻦ اﻹﻟ�ﮫ اﻟﻤﻌﺎﻗ�ﺐ ﻏﯿ�ﺮ اﻟﻤﺘﺒﺼ�ﺮ  ،إﻟ�ﻰ اﻹﻟ�ﮫ
اﻟﻌﺎدل و اﻟﺨﯿﺮ  ،اﻟﻀﺎﻣﻦ و اﻟﺤﺎﻣﻲ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
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وﺗﺘﺄﻛ��ﺪ اﺳ��ﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺤﻘ��ﻞ اﻟ��ﺪﯾﻨﻲ ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼل اﺗﺠﺎھ��ﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ��ﯿﻦ ﻓﯿﺤﺼ��ﺮ أﻧﻔﺴ��ﮭﻢ ،ﺿ��ﻤﻦ
ﻣﺮﺟﻌﯿ��ﺔ اﻛﺘﻔ��ﺎء ذاﺗﯿ��ﺔ ﻟﻠﻤﻌ��ﺎرف اﻟﺪﯾﻨﯿ��ﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤ��ﺔ  ،وﻛ��ﺬا ﻓ��ﻲ ﻣ��ﺬھﺐ ﺑ��ﺎطﻨﻲ ﻹﻧﺘ��ﺎج ﺷ��ﺒﮫ ﺟﻤﻌ��ﻲ
ﻣﻮﺟﮫ أوﻻ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﯿﻦ .وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ و اﻟﻤﻨﺎظﺮة ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻷﺳﻄﻮرﯾﺔ و اﻟﻄﻘﻮﺳ�ﯿﺔ  ،اﻟﻤﺘﻮاﺟ�ﺪة
ﻓ���ﻲ اﻟﻮﺳ���ﻂ اﻟﻤ���ﺪﯾﻨﻲ  ،وﻛ���ﺬا إﻋﻄ���ﺎء طﻘ���ﻮس و أﺳ���ﺎطﯿﺮ أﺿ���ﺤﺖ ﻏﺎﻣﻀ���ﺔ  ،ﻣﻌ���ﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮاﻓﻘ���ﺔ
ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ،ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻜﮭﻨﻮﺗﯿﺔ  ،وض ع ﺗﻔﺴﯿﺮات " ﻟﺘﺤﻮﯾ�ﻞ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠ�ﺔ
U

اﻟﺘﻮﻓﯿﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﺳﺎس اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﺤﺮي اﻷﺳﻄﻮري،إﻟﻰ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻘﻠﯿﺔ وواﻋﯿﺔ ﻟﻤﺒﺎدﺋﮭﺎ و ﻗﯿﺎﺳ�ﺎﺗﮭﺎ
اﻟﻤﻨﻄﻘﯿ��ﺔ
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 ،و ﯾ��ﺆدي ﻛ��ﺬﻟﻚ إﻟ��ﻰ ﺗﻤﯿ��ﺰ ھ��ﺬه اﻟﮭﯿﺌ��ﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ��ﺔ  ،اﻟﻤﺤﺘﻜ��ﺮة ﻹدارة أﻣ��ﻼك
U

و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺨﻼص ،ﻋﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ أﻗﺼﻮا ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﻠ�ﻚ اﻷﻣ�ﻼك  ،واﻟ�ﺬﯾﻦ ﯾﻤﺜﻠ�ﻮن
اﻟﻼﺋﻜ��ﯿﻦ ،اﻟﻤﻌﺘ��ﺮﻓﯿﻦ ﺑﺸ��ﺮﻋﯿﺔ ﻋ��ﺪم ﺣﯿ��ﺎزﺗﮭﻢ ﻟﮭ��ﺎ و ﻋ��ﺪم ﻣﻌ��ﺮﻓﺘﮭﻢ ﺑﮭ��ﺎ ،ﺑﺤﯿ��ﺚ ﯾﺼ��ﺒﺢ اﻟﺘﻌ��ﺎرض
 163ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  ،اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﺮاﻋﻲ )ﻣﺎرﻛﺲ وﺑﻮردﯾﻮ(ص196
164

,N
Bourdieu Pierre : Genèse Et Structure Du Champ Religieux ,Revue Français De Sociologie, Vol XII
3,1971,P 298

165ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  ،اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﺮاﻋﻲ  ،ص197

Ibid ,P 300
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* ﯾﺸﯿﺮ ﺑﻮردﯾﻮ إﻟﻰ أن  habitusاﻟﺪﯾﻨﻲ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮫ " ﻣﺒﺪأ ﻣﻮﻟﺪ ﻟﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﺘﺼﻮرات و اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
ﺗﻤﺜﻞ دﯾﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ  ،اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
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اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎﺋﺰﯾﻦ و اﻟﻤﺤﺘﻜﺮﯾﻦ ﻹدارة اﻟﻤﻘ�ﺪس وﺑ�ﯿﻦ اﻟﻼﺋﻜ�ﯿﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒ�ﺎرھﻢ "ﻣﺪﻧﺴ�ﯿﻦ ﺑ�ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﻤ���ﺰدوج ،ﻓ ًﮭ���ﻢ ﺟ���ﺎھﻠﻮن ﻟ���ﺪﯾﻦ ،وﻏﺮﺑ���ﺎء ﻋ���ﻦ اﻟﻤﻘ���ﺪس وﻋ���ﻦ إدارﺗ���ﮫ  ،وﺟ���ﺎھﻠﻮن أﯾﻀ���ﺎ ﻟﻤﺒ���ﺪأ
اﻟﺘﻌ��ﺮض ﺑ��ﯿﻦ اﻟﻤﻘ��ﺪس و اﻟﻤ��ﺪﻧﺲ .وھ��ﺬا اﻟﺘﻌ��ﺮض ھ��ﻮ اﻟ��ﺬي ﯾﻀ��ﻌﮫ ﺑﺒﻮردﯾ��ﻮ ﻛﻤﺒ��ﺪأ ﻟﻠﺘﻤﯿﯿ��ﺰ ﺑ��ﯿﻦ
U

اﻟﻤﻘﺪس و اﻟﻤﺪﻧﺲ  .وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﻮاﻗﻌﮭﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻊ رأﺳﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺨﺘﻠ�ﻒ اﻟﮭﯿﺌ�ﺎت
U

اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،أﻓﺮاد أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺣﺘﻜ�ﺎر أﻣ�ﻼك و ﻣﻨ�ﺎﻓﻊ اﻟﺨ�ﻼص
 ،وﻣﻤﺎرﺳ��ﺔ اﻟﺴ��ﻠﻄﺔ ﺑﺸ��ﻜﻞ ﺷ��ﺮﻋﻲ و ﺑﺎﻟﺘ��ﺎﻟﻲ "ﻛﺴ��ﻠﻄﺔ ﺗﺤ��ﻮر ﺑﺸ��ﻜﻞ داﺋ��ﻢ ﺗﻤ��ﺜﻼت و ﻣﻤﺎرﺳ��ﺎت
اﻟﻼﺋﻜﯿﯿﻦ  ،وﺗﻠﻘﻨﮭﻢ اﻻﺑﯿﺘﺲ

habitus

اﻟﺪﯾﻨﻲ* "  ،وﯾﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬا أﻣﺮان :
P

P

أ -ﺣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌﻼﻗ�ﺎت ﻓ�ﻲ زﻣ�ﻦ ﻣﻌ��ﯿﻦ ﺑ�ﯿﻦ اﻟﻄﻠ�ﺐ اﻟ�ﺪﯾﻨﻲ ،واﻟﻤﺘﻤﺜ��ﻞ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺼ�ﺎﻟﺢ اﻟﺪﯾﻨﯿ�ﺔ  ،ﻟﻤﺨﺘﻠ��ﻒ
ﺟﻤﺎﻋ��ﺎت أو طﺒﻘ��ﺎت اﻟﻼﺋﻜﯿ��ﯿﻦ  ،وﺑ��ﯿﻦ اﻟﻌ��ﺮض اﻟ��ﺪﯾﻨﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜ��ﻞ ﻓ��ﻲ اﻟﺨ��ﺪﻣﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿ��ﺔ ﺳ��ﻮاء ،
اﻷرﺛﻮذﻛﺴﯿﺔ أو اﻟﺒﺪﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﮭ�ﺎ ﻣﺨﺘﻠ�ﻒ اﻟﮭﯿﺌ�ﺎت و ﺗﻌﺮﺿ�ﮭﺎ ﻟﻼﺳ�ﺘﮭﻼك ،وذﻟ�ﻚ ﺑ�ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ�ﻰ
ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ اﻟﺪﯾﻨﻲ .
ب -طﺒﯿﻌ��ﺔ وﺷ��ﻜﻞ وﻗ��ﻮة اﻻﺳ��ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت  ،اﻟﺘ��ﻲ ﯾﻤﻜ��ﻦ ﻟﻠﮭﯿﺌ��ﺎت إن ﺗﻀ��ﻌﮭﺎ ﻓ��ﻲ ﺧﺪﻣ��ﺔ و إرﺿ��ﺎء
ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  ،وﻛﺬا اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﺆدﯾﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﯾﻨﻲ.
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ﺛﺎﻧﯿﺎ -ﻣﺎﻛﺲ ﻓﯿﺒﺮ ،اﻟﺘﺪﯾﻦ ،اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ و اﻟﻌﻘﻠﻨﺔ :
ﺗﺸﻜﻞ دراﺳ�ﺔ ﺳﻮﺳ�ﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻷدﯾ�ﺎن ﺟﺎﻧﺒ�ﺎ ﻣﮭﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ أﺑﺤ�ﺎث ﻣ�ﺎﻛﺲ ﻓﯿﺒ�ﺮ وﺗﺤﻠﯿﻼﺗ�ﮫ ،ﺧﺎﺻ�ﺔ
وأن اﻷﺣﺪاث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ�ﺔ و اﻻﻗﺘﺼ�ﺎدﯾﺔ وأﯾﻀ�ﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳ�ﯿﺔ اﻟﺘ�ﻲ أﺻ�ﺒﺢ ﯾﻌﯿﺸ�ﮭﺎ اﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﻓ�ﻲ اﻟﻘ�ﺮون
اﻷﺧﯿﺮة  ،ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ طﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﮭ�ﺎ ﻋﻼﻗ�ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠ�ﺎل اﻟ�ﺪﯾﻨﻲ  .و ﯾﻤﻜ�ﻦ
اﻟﻘ��ﻮل أن ﻣ��ﺎ ﺗﻘ��ﻮم ﺑ��ﮫ ﻋ��ﺎدة اﻟﺴﻮﺳ��ﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿ��ﺔ ھ��ﻮ اﻟﻤﻘﺎرﻧ��ﺔ و إﯾﺠ��ﺎد ﺗﻌ��ﺎرﯾﻒ دﻗﯿﻘ��ﺔ و ﻣﺤ��ﺪدة
ﻟﻠﺪﯾﺎﻧﺎت  ،ﻟﻜﻦ دراﺳﺎت ﻓﯿﺒﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل  ،ﺗﺒﻘﻰ دراﺳﺎت ﺳﻮﺳ�ﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﻤﯿ�ﺰة و ﻋﻠ�ﻰ درﺟ�ﺔ
ﻛﺒﯿ��ﺮة ﻣ��ﻦ اﻷھﻤﯿ��ﺔ و ﺗﺴ��ﺘﺤﻖ ﻛ��ﻞ دراﺳ��ﺔ و اھﺘﻤ��ﺎم  ،ﺧﺎﺻ��ﺔ و أﻧ��ﮫ اﻋﺘﺒ��ﺮ أن ﻟﮭ��ﺎ ﺗ��ﺄﺛﯿﺮا ﻛﺒﯿ��ﺮا
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد.
إن اﻟﻌﻤ��ﻞ اﻟ��ﺬي ﻗ��ﺎم ﺑ��ﮫ ﻣ��ﺎﻛﺲ ﻓﯿﺒ��ﺮ ﯾﻌﺘﺒ��ﺮ ﻣ��ﻦ أھ��ﻢ اﻷﻋﻤ��ﺎل ﻓ��ﻲ ﻋﻠ��ﻢ اﻻﺟﺘﻤ��ﺎع اﻟ��ﺪﯾﻨﻲ  ،ﻓﻘ��ﺪ
ﻗ��ﺎم ﺑﺪراﺳ��ﺔ ﻛﺒﯿ��ﺮة ﻟﻠ��ﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ��ﺔ وﻗﺎرﻧﮭ��ﺎ ،ﻣﺜ��ﻞ اﻟﮭﻨﺪوﺳ��ﯿﺔ و اﻟﺒﻮذﯾ��ﺔ و اﻟﻄﺎوﯾ��ﺔ و اﻟﯿﮭﻮدﯾ��ﺔ
اﻟﻘﺪﯾﻤ��ﺔ و اﻟﻤﺴ��ﯿﺤﯿﺔ  ،وﻟﻜﻨ��ﮫ ﻟ��ﻢ ﯾﺴ��ﺘﻜﻤﻞ دراﺳ��ﺘﮫ ﻋ��ﻦ اﻹﺳ��ﻼم  ، 168ﻓﺎﻟ��ﺪﯾﻦ ﻋﻨ��ﺪه ﻻ ﯾ��ﺆدي ﻓﻘ��ﻂ
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وظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻨ�ﺎﻏﻢ اﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻋﻲ ،ﺑ�ﻞ ﯾ�ﺆدي أﯾﻀ�ﺎ دور اﻟﻤﺜﯿ�ﺮ اﻟﻘ�ﺎدر
 167ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  ،اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﺮاﻋﻲ  ،ص .198

 168ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ  ،اﻹﺳﻼم ﻣﻤﺎرﺳﺎ :ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﯾﻦ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ و اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
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" اﻟﺘﺪﯾﻦ " ﻗﺮاءة ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ و اﻟﻤﻔﮭﻮم

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﯿﯿ�ﺮ و اﻟﺘﻄ�ﻮر اﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻋﻲ  .وﺑ�ﯿﻦ أطﺮوﺣﺘ�ﮫ اﻟﻤﺸ�ﮭﻮرة اﻟﻌﻼﻗ�ﺔ ﺑ�ﯿﻦ اﻟﺮأﺳ�ﻤﺎﻟﯿﺔ
و ﺣﺮﻛ��ﺔ اﻹﺻ��ﻼح اﻟﺒﺮوﺗﺴ��ﺘﺎﻧﺘﯿﺔ ﺧﺼﻮﺻ��ﺎ ﻋﻨ��ﺪ ﻛ��ﺎﻟﻔﻦ .ﻓﮭﻨ��ﺎك ﻋﻼﻗ��ﺔ ﺑ��ﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘ��ﺪات اﻟﺪﯾﻨﯿ��ﺔ
و اﻷﺧﻼق اﻟﻌﻠﻤﯿ�ﺔ ،ﺧﺎﺻ�ﺔ أﺧ�ﻼق اﻟﻨﺸ�ﺎط اﻻﻗﺘﺼ�ﺎدي ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ�ﻊ اﻟﻐﺮﺑ�ﻲ ﻣﻨ�ﺬ اﻟﻘ�ﺮن اﻟﺴ�ﺎدس
ﻋﺸﺮ و ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ.
ﻓـﻔﯿﺒﺮ ﻟﻢ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﺑﻞ اھﺘﻢ ﺑ�ﮫ ﻓ�ﻲ ﺳ�ﯿﺎق اﻟﺒﺤ�ﺚ ﻋ�ﻦ ﺟ�ﻮاب ﻣﻼﺋ�ﻢ ﻟﻠﺴ�ﺆال أي
ﺷﻐﻞ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺘﮫ  :ﻟﻤﺎذا ظﮭﺮت اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ وﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧ�ﺮ ؟  ،وإذا ﻛ�ﺎن
ﻣﻌﺮوﻓﺎ أن اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﯿﺒﺮ ،ھﻲ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ ﻓﻲ أرﻗﻰ ﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ  ،وھﻲ اﻟﺘ�ﻲ أﻋﻄ�ﺖ ﺑﺎﻟﺘ�ﺎﻟﻲ  ،ﻋﻠ�ﻰ
اﻟﻤﺴ��ﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼ��ﺎدي  ،اﻟﺮأﺳ��ﻤﺎﻟﯿﺔ  ،ﻓ��ﺎن اﻟﺴ��ﺆال اﻟ��ﺬي اﻧﺒﺜﻘ��ﺖ ﻣﻨ��ﮫ ﻛ��ﻞ أﺑﺤﺎﺛ��ﮫ ﻓﮭ��ﺬا اﻟﻤﻮﺿ��ﻮع
ھ��ﻮ  :ﻣ��ﺎھﻲ اﻟﻈ��ﻮاھﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿ��ﺔ ،ﻏﯿ��ﺮ اﻗﺘﺼ��ﺎدﯾﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﺗﺴ��ﺘﻄﯿﻊ أن ﺗ��ﺆﺛﺮ ﺑﺠ��ﻼء ﻓ��ﻲ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿ��ﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ؟ "
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درس ﻣﺎﻛﺲ ﻓﯿﺒﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺘﺤ�ﺪﯾﺚ  ،وﻛﯿ�ﻒ ﺗﺸ�ﺎرك ﺻ�ﯿﺮورة اﻷدﯾ�ﺎن ﻓ�ﻲ ﻋﻘﻠﻨ�ﺔ
U

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺤﯿﺎﺗﯿ�ﺔ  ،وﻣ�ﺎ ﯾﺘﺮﺗ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ذﻟ�ﻚ ﻣ�ﻦ إزاﻟ�ﺔ اﻟﻄ�ﺎﺑﻊ اﻟﺴ�ﺤﺮي ﻋ�ﻦ اﻟﻌ�ﺎﻟﻢ
و ﻓﻚ أﻟﻐﺎزه .ﻓﺎﻟﺪﯾﻦ ﯾﻌﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﻓﯿﺒﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﻧﯿﺎ  ،وﯾﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿ�ﻮﻋﺎ ﻻﻧﺘﻈ�ﺎم اﺟﺘﻤ�ﺎﻋﻲ و ﻻﻧﺘﻈ�ﺎم
UP

PU

U

ﺳﯿﺎﺳﻲ  ،وﻋﻠﻰ ھﺪي ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر إزاﻟﺔ اﻟﺴﺤﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ

" désenchantement

"  ، du mondeوﺣﺴﺐ ﻓﯿﺒﺮ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ وﺿﻊ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻲ  ،و اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻧﻄﻠﻘﮫ ﻋﻠ�ﻰ
اﻹﯾﻤﺎن و اﻟﻤﻤﺎرﺳ�ﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿ�ﺔ ﺧﺎﺿ�ﻊ ﻟﻮﺟﮭ�ﺔ اﻟﻨﻈ�ﺮ اﻟﺘ�ﻲ ﯾﻨﻄﻠ�ﻖ ﻣﻨﮭ�ﺎ  ،وﻟﻜ�ﻦ ﯾﺠ�ﺐ اﻻﻧﺘﺒ�ﺎه إﻟ�ﻰ
ﺳﺤﺮ اﻷﻣﺲ اﻟﺬي ﺗﺼﺎرﻋﮫ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ اﻵن ،ﻛﺎن ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻘﻠﻨﺔ  ،ﻗﯿﺎﺳ�ﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻣ�ﺎ ﺳ�ﺒﻘﮫ  ،ﻛﻤ�ﺎ ھ�ﻮ
اﻟﺤﺎل ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻗﯿﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪد اﻵﻟﮭﺔ اﻹﺣﯿﺎﺋﯿﺔ .
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وﺣﺴﺐ ﻓﯿﺒﺮ ﻓﺎن اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪﯾﻨﻲ ھﻮ  ،وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء  ،ﺷ�ﻜﻞ ﺧ�ﺎص ﻣ�ﻦ اﻟﻨﺸ�ﺎط اﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻋﻲ ،
وﻟﺬا ﯾﻤﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ و اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﯿﺔ و ﺗﺴﺎﻛﻨﮭﻤﺎ ﻓ�ﻲ ﻗﻠ�ﺐ اﻟﻤﻌﺘﻘ�ﺪات و اﻟﻤﻤﺎرﺳ�ﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿ�ﺔ .
و ﻟﻠﺘﺪﯾﻦ ﻋﻨﺪ ﻓﯿﺒﺮ ﺷﻜﻼن  :اﻟﻨﺴﻜﯿﺔ )اﯾﺠﺎﺑﯿ�ﺔ(  ،و اﻟﺼ�ﻮﻓﯿﺔ )ﺳ�ﻠﺒﯿﺔ(  ،وﻣﻌﯿ�ﺎر اﻟﻤﯿ�ﺰ ﺑ�ﯿﻦ اﻟﺴ�ﻠﺐ
و اﻹﯾﺠ��ﺎب ھ��ﻮ ﻋﻼﻗﺘﮭﻤ��ﺎ ﺑﺎﻟﻌ��ﺎﻟﻢ اﻟ��ﺪﻧﯿﻮي  ،واﻷﻟ��ﻢ اﻟﻼدﻧﯿ��ﻮي وﻣ��ﻦ ذﻟ��ﻚ ﯾﻨﺤ��ﺪر ﻣ��ﻦ ذﻟ��ﻚ أرﺑﻌ��ﺔ
أﻧﻤﺎط ﻣﻦ اﻟﺘﺪﯾﻦ ھﻲ :
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* ﻣﺎﻛﺲ ﻓﯿﺒﺮ  1920-1864ﻋﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎع أﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﻦ أﺳﺮة ﺑﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺔ ﺑﺒﺮﺟﻮازﯾﺔ ،اﻣﻦ ﻓﯿﺒﺮ
ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﺔ ،درس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﯿﺪﻟﺒﺮغ  ،وﺟﻮﺗﻨﺠﻦ و ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻋﻤﻞ أﺳﺘﺎذا ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻟﯿﻦ  ،ﺛﻢ أﺳﺘﺎذا ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﯾﺒﻮرغ ،...
واﺳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻏﺰﯾﺮه  ،ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ  :اﻷﺧﻼق اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺔ وروح اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ،واﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ،وﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻌﻠﻢ و
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ...وﻏﯿﺮھﺎ.
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 -اﻟﻨﺴﻜﯿﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪﻧﯿﺎ )اﻟﺮھﺒﻨﺔ(

 اﻟﻨﺴﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ )طﮭﺮﯾﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻘﺎول(. اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ  ،وﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺮاءة اﻟﺘﻨﻤﯿﻂ ﺗﺰاﻣﻨﯿﺔ .وﺣﺴﺐ ﻓﯿﺒﺮ ﻓﺈﻧﮫ  ،وﻣﻊ اﻟﻌﻘﻠﻨﺔ اﻟﻤﻄﺮدة  ،ﻟﻢ ﯾﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﯾ�ﺆﻣﻦ ﺑ�ﺎﻟﻘﻮى اﻟﺴ�ﺤﺮﯾﺔ ،
وﺑﻔﻘﺪاﻧﮫ اﻟﺤﺲ اﻟﻨﺒﻮي ﺻﺎر ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻜﺸﻮف أزﯾﻞ اﻟﺴﺤﺮ ﻋﻨﮫ .و ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟ�ﺪﯾﻦ –
ﻋﻨﺪ ﻓﯿﺒﺮ -ﻛﺼﯿﻐﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ذات اﻟﻤﻌﻨﻰ  ،وﺗﺒﺪو اﻟﻌﻘﻠﻨﺔ اﻟﻔﻜﺮوﯾﺔ ﻣﺼﺪرا ﻹزاﻟ�ﺔ اﻟﺴ�ﺤﺮ
ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻚ أﻟﻐﺎزه وذﻟﻚ ﻷن اﻷدﯾﺎن ﺷﺄن دﻧﯿﻮي  ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺪﯾﻦ ﺻﯿﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﯿﻎ اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ، 171وﺗﻨﺘﺞ اﻷدﯾﺎن ﺣﻮاﻓﺰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط  ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺻ�ﯿﺎﻏﺔ اﻟﻨﺴ�ﻖ اﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻋﻲ
P 111F
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و اﻻﻗﺘﺼ�ﺎدي  ،وﻓ�ﻲ آﻟﯿ�ﺎت ﻋﻤ�ﻞ اﻟﻨﺴ��ﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳ�ﻲ ،وﺗﺸ�ﻜﻞ ﻣﻨﻄﻠﻘ�ﺎ  ،ﻓ��ﻼ ﺗ�ﺪرس ﻟ�ﺬاﺗﮭﺎ  ،ﺑ�ﻞ ﻓ��ﻲ
ﻋﻼﻗﺘﮭ�ﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳ��ﺎت اﻟﯿﻮﻣﯿ��ﺔ  .وﻣ��ﻦ اﻟﻤﻮﺿ��ﻮﻋﺎت اﻟﺘ��ﻲ ﯾﻌ�ﻮد إﻟﯿﮭ��ﺎ اﻻھﺘﻤ��ﺎم ﺑﺎﻟﺘ��ﺪرﯾﺞ ھ��ﻮ ﻣ��ﺪى
ﺗﺪﯾﻦ اﻟﺤﺪاﺛﺔ  ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺪ دراﺳﺔ دور اﻟﺪﯾﻦ ﻓ�ﻲ اﻟﺤﺪاﺛ�ﺔ  ،أﻧ�ﺘﺞ ھ�ﺬا اﻻھﺘﻤ�ﺎم ﻛﺜﯿ�ﺮا ﻣ�ﻦ ﻣﺤ�ﺎوﻻت
اﻟﺘﺄرﯾﺦ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺪ دراﺳﺔ دور اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ،وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣ�ﻞ ﻣﻌ�ﮫ )اﻟ�ﺪﯾﻦ( ﻛﺄﻧ�ﮫ ﺑﻘﺎﯾ�ﺎ
ﻣﻦ دور ﺳﻠﺒﻲ ﻣﻌﻄﻞ ﻟﮭﺎ .
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 ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ :ﺣﺎوﻟﻨ���ﺎ ﻓ���ﻲ اﻟ���ﺜﻼث اﻟﻤﺒﺎﺣ���ﺚ اﻟﺴ���ﺎﻟﻔﺔ ﺗﺤ���ﺖ ﻣﺴ���ﻤﻰ اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ ﻗ���ﺮاءة ﻓ���ﻲ دﻻﻟ���ﺔ اﻟﻤﺼ���ﻄﻠﺢ
و اﻟﻤﻔﮭ���ﻮم ،إﻟ���ﻰ اﻹﺟﺎﺑ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ اﻟﺘﺴ���ﺎؤل ﺣ���ﻮل اﻹﺷ���ﻜﺎﻻت واﻟﺴ���ﯿﺎﻗﺎت ﻓ���ﻲ اﻟﻘ���ﺮاءة اﻟﺪﻻﻟﯿ���ﺔ
ﻹﻟﺘﻤ���ﺎس ﻣﻌﻨ���ﻰ اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ ،وﻓ���ﻲ ﻣﻮﻗ���ﻊ اﻟ���ﺪﯾﻦ واﻟﺘ���ﺪﯾﻦ ﻣ���ﻦ ﻣﻔ���ﺎھﯿﻢ اﻟﺤﺪاﺛ���ﺔ واﻟﺘﻤ���ﺪﯾﻦ ،ﺣﯿ���ﺚ
ﺗ���ﺘﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳ���ﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿ���ﺔ ﻟﻠ���ﺪﯾﻦ ﻓ���ﻲ اﻟﺼ���ﻌﻮﺑﺔ اﻻﺑﺴ���ﺘﻤﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﻣ���ﺎ زاﻟ���ﺖ ﺗﻌﺘ���ﺮض
اﻟﺪراﺳ����ﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿ����ﺔ ﻟﻠ����ﺪﯾﻦ أو اﻟﻈ����ﺎھﺮة اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ ﺑﺸ����ﻜﻞ ﻋ����ﺎم ،ﻓﺼ����ﻌﻮﺑﺔ دراﺳ����ﺔ اﻟ����ﺪﯾﻦ ﻓ����ﻲ
اﻟﻤﻘﺎرﺑ���ﺔ اﻟﺘﺄﻣﻠﯿ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻌﻄ���ﻲ ﻧ���ﻮع ﻣ���ﻦ اﻟﻘﺪاﺳ���ﺔ و اﻟﻐﻤ���ﻮض ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻈ���ﺎھﺮة اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ ،أﻣ���ﺎ ﻓ���ﻲ
اﻟﻤﻘﺎرﺑ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺘﺠﺎھﻠ���ﮫ ،ﺗﻌﺘﺒ���ﺮه وھﻤﯿ���ﺎ ﻣ���ﻦ اﻟﻮاﺟ���ﺐ إزاﻟﺘ���ﮫ أوھ���ﻮ ﻋﺼ���ﺎﺑﻲ ﻧﻔﺴ���ﻲ ﻛﻤ���ﺎ ﯾ���ﺮاه
ﻓﺮوﯾﺪ .
وﻣ����ﺎ ﯾﮭ����ﻢ اﻟﺴﻮﺳ����ﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻟ����ﯿﺲ اﻟ����ﺪﯾﻦ ﻛﺈﯾﻤ����ﺎن روﺣ����ﻲ ﻟﻠﻔ����ﺮد واﻟﺠﻤﺎﻋ����ﺔ ،وﻣﻌﺘﻘ����ﺪات
ﺗﺠﯿ����ﺐ ﻋﻠ����ﻰ ﻗﻠ����ﻖ اﻹﻧﺴ����ﺎن أﻣ����ﺎم اﻟﻌ����ﺎﻟﻢ واﻟﻤﺼ����ﯿﺮ اﻟﻮﺟ����ﻮدي ،ﺑ����ﻞ ﻣ����ﺎ ﯾﮭﻤ����ﮫ ھ����ﻮ اﻟﻤﻈﮭ����ﺮ
اﻻﺟﺘﻤ����ﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘ����ﺎﻓﻲ اﻟ����ﺬي ﯾﺄﺧ����ﺬه ھ����ﺬا اﻹﯾﻤ����ﺎن ،ﻋﻠ����ﻰ ﻣﺴ����ﺘﻮى اﻟﺤﯿ����ﺎة اﻟﻌﺎﻣ����ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ����ﻊ،
واﻟﺘﺠﺴ����ﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴ����ﺎﺗﻲ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤ����ﻲ ،اﻟ����ﺬي ﯾﺘ����ﺮﺟﻢ ھ����ﺬه اﻟﻤﻌﺘﻘ����ﺪات إﻟ����ﻰ ﻣﻌ����ﺎﻧﻲ ﺗﺎرﯾﺨﯿ����ﺔ،
وﺳ��ﻠﻄﺔ دﻧﯿﻮﯾ��ﺔ  ،ﻋﻠ��ﻰ أﺳ��ﺎس ھ��ﺬا اﻟﺘﺤ��ﻮل ﻓ��ﻲ اﻟﺮؤﯾ��ﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿ��ﺔ ﻟﻠ��ﺪﯾﻦ –وإن ﻛ��ﺎن ﺗﺤ��ﻮﻻ ﻟ��ﻢ
ﯾ���ﺄت دﻓﻌ���ﺔ واﺣ���ﺪة -أظﮭ���ﺮ ﻋﻠ���ﻢ اﻻﺟﺘﻤ���ﺎع ﻣﻨ���ﺬ ﺑﺪاﯾﺘ���ﮫ ،اھﺘﻤﺎﻣ���ﺎ ﻛﺒﯿ���ﺮا ﺑﺎﻟﺘ���ﺪﯾﻦ .ﻓﻜ���ﻞ اﻟ���ﺮواد
اﻷﺳﺎﺳ����ﯿﯿﻦ ﻟﮭ����ﺬا اﻟﻌﻠ����ﻢ ،أﺑ����ﺎﻧﻮا ﻋ����ﻦ اﻧﺸ����ﻐﺎل ﺑ����ﺎﻟﻎ ﺑﻤﻌﻨ����ﻰ اﻟ����ﺪﯾﻦ ووظﯿﻔﺘ����ﮫ ﻓ����ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ����ﺎت
اﻹﻧﺴ����ﺎﻧﯿﺔ .ھﻜ����ﺬا ﻧﺠ����ﺪ ﻛ����ﻼ ﻣ����ﻦ ﻛﻮﻧ����ﺖ ودورﻛ����ﺎﯾﻢ و ﻓﯿﺒ����ﺮ ،ﻗ����ﺪ ﺧﺼﺼ����ﻮا ﻛﺘﺒ����ﺎ ﻣﺮﻛﺰﯾ����ﺔ،
أو أﺟﺰاء ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮭﻢ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪﯾﻦ .
أﻣ����ﺎ ﻋ����ﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔ����ﺎت "اﻟ����ﺪﯾﻦ" ﻓﻘ����ﺪ ﺗﻨﻮﻋ����ﺖ ﺑ����ﯿﻦ اﻟﻐ����ﺮﺑﯿﯿﻦ و اﻟﻌﻠﻤ����ﺎء اﻟﻤﺴ����ﻠﻤﯿﻦ ،ﺗﺒﻌ����ﺎ
ﻟﺘﻮﺟﮭ���ﺎت اﻟﻔﻜﺮﯾ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﯾﻨﺘﻤ���ﻲ إﻟﯿﮭ���ﺎ ھ���ﺆﻻء اﻟﺒ���ﺎﺣﺜﯿﻦ ،ﻓ���ﺎﻟﺒﻌﺾ ﻣ���ﻦ اﻟﻐ���ﺮﺑﯿﯿﻦ ﯾﻌُ���ﺪ اﻟ���ﺪﯾﻦ
ظ���ﺎھﺮة ﺗﻨﺒ���ﻊ ﻣ���ﻦ اﻟﻔ���ﺮد  ،واﻟ���ﺒﻌﺾ اﻵﺧ���ﺮ ﯾ���ﺮى اﻟ���ﺪﯾﻦ ظ���ﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ،وآﺧ���ﺮون ﺟ���ﺮدوا
اﻟ��ﺪﯾﻦ ﻣ���ﻦ اﻟﻤﻌ���ﺎﻧﻲ اﻟﻐﯿﺒﯿ���ﺔ وأﻟﻐ���ﻮا ﻓﻜ���ﺮة اﻷﻟﻮھﯿ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺗﻌﺮﯾ���ﻒ اﻟ���ﺪﯾﻦ ،أﻣ���ﺎ اﻟﻌﻠﻤ���ﺎء اﻟﻤﺴ���ﻠﻤﯿﻦ
ﻓﺘ����ﺬھﺐ ﺑﻨ����ﺎ إﻟ����ﻰ ﻓﮭ����ﻮم  compréhensionأن اﻟ����ﺪﯾﻦ ھ����ﻮ وﺿ����ﻊ اﻟﮭ����ﻲ ﯾﺮﺷ����ﺪ إﻟ����ﻰ اﻟﺤ����ﻖ
واﻟﺨﯿ��ﺮ ،وﻣ��ﺎ ﯾﺘﺤﻠ��ﻰ ﺑ��ﮫ ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﺮﺟ��ﻰ اﻻﻧﺘﻔ��ﺎع ﺑ��ﮫ ﺑﻌ��ﺪ اﻟﻤ��ﻮت ،وأن اﻟ��ﺪﯾﻦ وﺿ��ﻊ اﻟﮭ��ﻲ ﯾ��ﺪﻋﻮ
أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻘﻮل إﻟﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ.
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ﻓﻜﻠﻤ���ﺔ )اﻟ���ﺪﯾﻦ( ﺑﺎﻟﻠﻐ���ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ���ﺔ ﺗﻘﺎﺑ���ﻞ ﻛﻠﻤ���ﺔ  religionاﻟﻤﻘﺘﺒﺴ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﻠﻐ���ﺔ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ
ﺗﻌﻨ���ﻲ اﻟ���ﺮﺑﻂ اﻟﺸ���ﺎﻣﻞ ﻟ���ﺮﺑﻂ اﻷﻓ���ﺮاد ﺑ���ﺒﻌﺾ اﻷﻋﻤ���ﺎل ﻣ���ﻦ ﺟﮭ���ﺔ اﻻﻟﺘ���ﺰام ﻟﮭ���ﺎ واﻟﻤﻔﺮوﺿ���ﺔ
ﻋﻠ���ﯿﮭﻢ ،وﻟ����ﺮﺑﻂ اﻟﻨ����ﺎس ﺑﻌﻀ���ﮭﻢ ﺑ����ﺒﻌﺾ ،وﻟ����ﺮﺑﻂ اﻟﺒﺸ���ﺮ ﺑﺎﻵﻟﮭ����ﺔ ،ﻓﻜﻠﻤ����ﺔ  religionاﻟﻼﺗﯿﻨﯿ����ﺔ
ﺗ����ﺪل ﻓ����ﻲ ﻏﺎﻟ����ﺐ اﺳ����ﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠ����ﻰ ﻣﻌﻨ����ﻰ اﻟﺸ����ﻌﻮر ﺑﺤ����ﻖ اﻵﻟﮭ����ﺔ ﻣ����ﻊ اﻟﺨﺸ����ﯿﺔ و اﻹﺟ����ﻼل.
وﺑﺨﺼ���ﻮص )اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ(  religiositéﻓﻘ���ﺪ أﺷ���ﺮﻧﺎ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺒﺤ���ﺚ اﻟﺨ���ﺎص ﺑ���ﮫ أﻧ���ﮫ ﻣ���ﻦ اﻟﻤﻮاﺿ���ﯿﻊ
اﻟﺘ��ﻲ ﺗﻮاﺟ��ﮫ ﻣﺸ��ﻜﻠﺔ ﻓ��ﻲ ﺗﻌ��ﺪد اﻟﺘﻌ��ﺎرﯾﻒ ﺑ��ﯿﻦ اﻟ��ﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ��ﺔ .ﻓﮭ��ﻮ ﻓ��ﻲ اﻟﻌﻤ��ﻮم ﺣﺎﻟ��ﺔ ﻛ��ﻮن
اﻟﻔﺮد ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺪﯾﻦ أو اﻟﻮرع اﻟﺪﯾﻨﻲ ،وأﺳﻠﻮب وﻧﻤﻂ ﺣﯿﺎة ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﻘﺪ اﻟﺪﯾﻨﻲ.
أﻣ����ﺎ ﻋﻼﻗ����ﺔ اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤ����ﺪﯾﺚ واﻟﺘﻤ����ﺪﯾﻦ ،ﻓﻤﻨﻄﻠﻘﺎﺗﮭ����ﺎ ﺣﺴ����ﺐ "ﻓﯿﺒ����ﺮ" ﻛﺎﻧ����ﺖ ﻣ����ﻦ ﻋﻘﻠﻨ����ﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ���ﺎت واﻟﺴ���ﻠﻮﻛﺎت اﻟﺤﯿﺎﺗﯿ���ﺔ وإزاﻟ���ﺔ اﻟﻄ���ﺎﺑﻊ اﻟﺴ���ﺤﺮي ﻋ���ﻦ اﻟﻌ���ﺎﻟﻢ ،واﻟﺴ���ﻠﻮك اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ ھ���ﻮ
ﺷ���ﻜﻞ ﻣ���ﻦ اﻟﻨﺸ���ﺎط اﻻﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ ،ﻓﺎﻟ���ﺪﯾﻦ ﺣﺴ���ﺐ" ﻓﯿﺒ���ﺮ" ھ���ﻮ اﻟﺤﯿ���ﺎة اﻟ���ﺪﻧﯿﺎ ،وأن اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ ﻣﻨﻘﺴ���ﻢ
ﺣﺴ����ﺒﮫ ﺑ����ﯿﻦ اﻟﻨﺴ����ﻜﻲ اﻻﯾﺠ����ﺎﺑﻲ و اﻟﺼ����ﻮﻓﻲ اﻟﺴ����ﻠﺒﻲ،وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﯿ����ﺰ ھ����ﻮ ﻋﻼﻗﺘﮭﻤ����ﺎ ﺑﺎﻟﻌ����ﺎﻟﻢ
اﻟ��ﺪﻧﯿﻮي واﻷﻟ��ﻢ اﻟﻼدﻧﯿ��ﻮي .وﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ "ﻟﺒﯿ��ﺎر ﺑﻮردﯾ��ﻮ" ﻓﻠ��ﮫ اﻟﻘ��ﻮل ﻓ��ﻲ ھ��ﺬا اﻟﻤﺠ��ﺎل ،ﺣﯿ��ﺚ ﻣ��ﻦ
ﺧ����ﻼل اﻷﺑﺤ����ﺎث اﻟﺘ����ﻲ أﻗﺎﻣﮭ����ﺎ ﺑ����ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻔ����ﺎھﯿﻢ اﻟﺘ����ﻲ اﻟﻤﺴ����ﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣ����ﻦ أﺑﺤﺎﺛ����ﮫ أﺑﺮزھ����ﺎ
اﻟﺮأﺳ���ﻤﺎل ،اﻟﺤﻘ���ﻞ

champ

 ،leاﻻﺑﯿ���ﻮس  .ﺣﯿ���ﺚ ﯾ���ﺮى أن ﺗﻜ���ﻮن اﻟﺤﻘ���ﻞ اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ ﻣ���ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻨﻈ���ﯿﻢ

اﻟﻌﻘﻼﻧ����ﻲ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘ����ﺪات و اﻟﻤﻤﺎرﺳ����ﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ ﻟﻤﺠﻤ����ﻞ اﻟﺘﺤ����ﻮﻻت اﻟﻤﻘﺮوﻧ����ﺔ ﺑﻈﮭ����ﻮر اﻟﻤ����ﺪن
،وﯾﻘﺘﺴ���ﻢ ﺑﻮردﯾ���ﻮ ﻣ���ﻊ ﻣ���ﺎﻛﺲ ﻓﻜ���ﺮة ﻋﻼﻗ���ﺔ ﻋﻘﻠﻨ���ﺔ اﻟ���ﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤ���ﺪﯾﻦ ،وذﻟ���ﻚ ﺑﺘﻨﻤﯿ���ﺔ إدارة أﻣ���ﻼك
اﻟﺨﻼص.وﻓﻲ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪﯾﻨﻲ .
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سوسيوتاريخية التدين و إشكاالته في املجتمع الجزائري
" املدينة و التحوالت ،في خضم متغيرات الحقل الديني"
تمهيد
املبحــث ا و  :نحــو انوروولو يــة "ضــرية "لغتــدين" املغــار  -ق ـرافي فــي جمــا " ــاا وــارا"" ،ويــار
وورديو" "،ارنست غنر" "،كغيفورد غيرتز"
املبح ـ ــث الث ـ ــان

رؤي ـ ــة ف ـ ــي وغي ـ ــر املر لي ـ ــات وا ـ ــزوو التي ـ ــارات الدي ي ـ ــة ر انا الت ـ ــيل و التح ـ ــديث

املجتمعي في الجزائر
املبحث الثالث مظا ر التحوالت في تدين الشباب الجزائري  -الواق ــع و ا بل ــاد -
خال ة الفصل
" تكمن مية التدين في النهاية في اللادي اليوم ،ال في االستثنائ وغير اللادي في التجراة الدي ية “
جزم بشاري،الدين و اللغمانية في سياق تاريخي ،املركز اللر لألوحاث ودراسة السياسات ،الجزف ا و  ،ص 681
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الفصل الثالث
 -تمهيد :

سنحاول في هذا الفصل في مقاربة سوسيوتاريخية ،الولوج إلى أحد القضاايا الاااة ة  ،فأماا
إحتجاب المعاني و تواريها في جانب الممارساا التدينياة لسسا

فاي مموماع ي،اع ي ،حركاي،

سااني، ،اايعي ،إباضااي ) فااي مضااامينع وتاـمث تع لاادا المتدينااة الاا اب فااي المجتما ،ما بااا ي
أ ،ال التدين األخرا في ممومها  ،والتي تعت ر مجاال خص ا ال،تغال الرما ،و إكتااا

الداللاة

،وإحتجاب المعاني األمر الذي يتطلب نفسا مميقا للقراءة و الموضعة وخصوصاا االنتربولوجياة
الحضرية الدينية
فالقصد بالقضية الااة ة ،هو إ ،الية اإلس

الاع ي المرابطي  ،في ممارساتع وطقوسع الممتدة

فااي التاااري ،وفااي انفصااالع العقاادي المااذه ي م ا اإلس ا

اإلص ا حي النصوصااي األر و كسااي

السلفي ،الذي بدأ مصدره من الماار ،وبلام ماده المجتما الج اةاري ،حاام معاع ف ارة العاو ة
باإلس

النقي في مواجهة ال دع و الخرافا التي لحقت بالمجتم التي ناا

بهاا جمعياة العلمااء

المسلمين في الج اةر ال ولونيالية
أماااا فاااي ج اةااار االساااتق ل إلاااى الو ااات الحاضااار ،مااار بفتااارا تحاااوال

périodes des

 mutationsملى المستوا السوسيو قافي و السياسي أين سعى ال احث الهواري مادي فاي مفلفاع
"تحوال المجتم الج اةري" وآخرون ،إلى إبراز لك وأ ره ملى الاراب االجتماامي والعااةلي
والحضري ،إضافة إلى العامل األبرز هو الثورة اإلم مية من وساةل االتصاال الجمااهيري فاي
الثمانيناا إلااى يومنااا ،التاي ماان ون ،ااك كااان لهاا بااالم األ اار فااي باروز أنماااط حياتيااة مرت طااة
بالحدا ة ،وظهور أنماط تنائة اجتمامية يمفسساتية) ،ما ترك صرامية بين جيل الاا اب
Jeunes Générations

 ،Lesوالتاي امتاد إلاى الحقال الاديني فاي جاناب الممارساا

الا ابية التاي كاان ،اعارها إ اا الاذا والاتخل

Entre

و الخطااب

مان سالطة األب و سايطرة كورياة ال طالماا

كانت ملى المرأة مموما كل هذا يعد هو ج ء أساسي في تحليل الظاهرة الدينية في الج اةر
فهذه التحوال و التغيار ملاى مساتوا الاذهنيا  le changements des mentalitésالتاي مرفهاا
الحقل الديني في المجتم المغاربي ومنها المجتم الج اةري منذ مطلا القارن التاسا ماار إلاى
يومناا ،ماان االرت اااط بالتحااديث الااذي رافااي المدينااة فااي تطورهااا العمرانااي و ال اااري و ،ااروط
العيش المديني ،إضافة إلى نظا مالمي معولم للمدينة كمركا اساتقطاب أيان باساتطامتع المناا اة
بثقافة التعد وحرية المعتقدا

ومجتم أكثر حرية والرف من مااركة المرأة الحياة ما الرجال
59
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،ومجتما مديناة مختلطاة األجناااأل و األمارا فاي ظال التسااام و احتارا األخر وبالتاالي مااا و
مسار التدين و الممارسة الدينية في الجزائار باداا بجزائار مال ال الكولوليالياة وماا بعاد ا ،فاي
كليااة التاادين المياااربي ،ومااا ااي أألشااكا التااي اتخااا ا التاادين ال ا ابي فااي اال أامااة الهويااة
الدينية ؟
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الم حث األو
لحو لرااة التربولوجية حضرية "للتدين" المياربي
لرااة في أعما " جاك بارك"" ،بيار بورديو" "،ارلست جلنر" "،كليفورد غيرتز"
أوال -منظور االلتربولوجيا المياربية للظا رة الدينية في ت ديها الحضري
أ -جاك بيرك  Jaque Berqueو المدينة المياربية
ب -بيار بورديو  Pierre Bourdieuوبروا الدين الحضري في المجتمع الجزائري
ت -أرلست جلنر  Ernest Gellnerوحلقة التدين الريفي
ث -كليفورد غيرتز  ،C.Geertzرؤية ما بعد حداثية إلسالم المدينة
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بالنظر ألهمية الجانب التاريخي في تا ل الظاهرة الدينية فاي الفضااء المغااربي و الج اةار
،سن دأ هذا الم حث ال بإمت اره مام مسهما في الظاهرة الدينية و حسب ،وإنماا هاو مفساه لهاا
يالظاهرة الدينية) فاي كال المراحال المت حقاة ،و الهاد

مناع معرفاة الحماوال الدينياة للمجتما

الااذي يفسااه للتاادين لاادا أفاارا ه فلقااد تا ا لت المنطقااة المغاربيااة بتنومهااا الثقااافي ،و ا ارة
تمظهراتهاااا الدينيااااة والثقافيااااة واالجتماميااااة ،مجاااااال خصاااا ا لثااااراء الدراسااااا ،و اإلسااااهاما
إر ااا

السوسايولوجية و االنتربولوجياة ،هاذا ماا أ ا إلاى التاراكم المعرفاي حاول المنطقاة ،وخلا

ضخما من الدراسا  ،والتقارير المنج ة خ ل فترة االستعمار في األ طار المغاربية  ،ما ،ا ل
أبعا هااا الدينيااة و السوساايو -قافيااة ،ليأخااذ ه اذا

مااا ة مهمااة لدراسااة الوا ا االجتمااامي مختل ا

النمو ج المرجعي ماروميتع من تغطية لفترة طويلة و منطقة جغرافية تمات ملاى منطقاة ،امال
إفريقيا ، 1
فاإلمتقا الذي ص م بتوجع يني ،أص

فياع اإلنساان المغااربي جا ء مان طقوسايا أجادا ه

م معالم وممارسا الدين الجديد في ظال تطاور جماامي حسااأل أصااب اإلسا
فأما تطوره وانتااره ،ر ا و ربا ،صاح ت ال ثيار مان األمام خولهاا اإلسا

فاي مموماع ،
بمعتقادا أجادا

وممارسااتهم ،نخا

بالاذكر اإلسا

المغاااربي أو الاااع ي  ،لااك أن التطااور المااذه ي و الطر ااي

الذي مرفع اإلس

بالمنطقة يضا

التي كانت تااوب المنطقاة المغاربياة مموماا؛

إليع الظرو

أرخ لتجااذر ال ثياار ماان الممارسااا ضاامن كيااان ال ثياار ماان الطاار الصااوفية التااي اتخااذ ماان
إيديولوجيا الاري

منوانا ،و امدة ل نتاار،والتوس في الف ر ،والتمثل الاع ي

2

فااي الجانااب ال حثااي ،طااور الدراسااا الفرنسااية و االنجلي يااة نظريااا بخصااو

الق اةاال

والدولة مرك ية و بالذا فاي الج اةار و ج اال األطلساي فاي المغارب ،و ادموا مصاطلحا مان
أمثال "ب

المخ ن"،أي المناطي التي تسيطر مليها الدولة ،و ال ا ما ت ون فاي المادن ال ارا

حيااث الحياااة الحضاارية ،وإم انيااة نااار المعرفااة الفقهيااة ،و إم انيااة تحصاايل ال كاااة والضااراةب
،وفي مقابل األطرا

و األماكن ال عيدة ت ون "بلاد الساي ة" و الا

السااة ة التاي ت اون سالطة

السااالطان آو أميااار المااافملين ،رم ياااة ،ااا لية ،و القااااةم فعااا إنماااا هاااي أمااارا

وتقالياااد الق اةااال

وسيطرتهم ،وهاي منااطي ينتاار فيهاا يان ،اع ي باسام الصاوفية و األوليااء و الصالحاء وزياارة
 11محمد لجيب بوطالب ،2002سوسويولوجيا الق يلة في الميرب العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط 1لص .10
 2بووشمة الهادي ،2002الوعدة التمثل والممارسة :دراسة التربولوجية بمنطقة أوالد لهار في رؤى حو الماضي ور الات الااكرة في
الحاضر ،في مجلة إلساليات ،المجلة الجزائرية في االلتربولوجية و الثقافية ،عدد مزدوج ،00/93جالفي /جوان ،ص 20
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ورهم و ال ا ما يسو فيهم الجهل و األمية ،وتقل فيهم الدراياة بالفقاع ،ويعيااون حيااة ال فاا
ا تصا ي ،وبناءا ملى لك سم الفرنسيون المغرب إلى المغرب المعطاء و األخر الفقير
أما في تولس فالدين الاع ي في إطار ما يعر

3

بال وايا و مقاما األولياء و الصالحين ،نما ج

كثيرة لعل أ،هرها المغارة الاا لية المعروفة بمدينة تونه، 4ومن موامال انتااار التصاو

فاي

هذا ال لد يرج إلى الدور الذي ا بع الجازولي في ناار الطريقاة الااا لية و ت ناي الساعديين فاي
القرن  69للجازولي كأب روحي لهم و تعااظم ور المارابطين كاأفرا و كقاا ة لطار الصاوفية
فاااي فتااارة التهديااادا المسااايحية ال رتغالياااة و اإلسااا انية لساااواحل الاااامال افر اااي ،حياااث بااارز
المرابطون و الصوفية كقا ة للمقاومة العس رية الاع ية
ومموما التدين الصوفي الذي أص

،ع يا ،يعو انتااره في ،مال أفريقيا إلى أبي الحسان

الاا لي ي،)6599-6659حيث تأسست الطر الصاوفية و ال واياا التاي أخاذ م اان الرباطاا
كأماااكن للتعلاايم و الع ااا ة الدينيااة يالعاااور و ال كاااة) ،والعماال الطااومي يالخدمااة والتجرا )،كمااا
جاء التصو

با ل مدمم و مجد للتدين المرابطي الريفي بامتياز ،5فالتدين المرابطي يعد أ اد

أ ،ال التين الريفي في ب

المغرب ،تعو أصولع إلى العهد الموحادين و المارابطين فاي القارن

العا،اار ،حيااث كااان المااراب ،خصااا محاال تقااديه فااي األوساااط الريفيااة والمرابطااون كااانوا ااا ة
كارزميين محليين ريفيين اتخذوا من الرباطا مقارا ألنااطتهم  6ومان خصااة
كانوا وي مستوا تعليمي منخفض و تمي
حياة الحواضر ال را التي تنتار فيها إس

حيااتهم بالتنقال باين األرياا
يسمى باإلس

هافالء أنهام

،م عادين أنفساهم مان

األر و كسي الحضري الاذي يمثلاع

الفقهاء و القضاة في الغالب
وم مجيء الح وما المرك ية م العثمانيين في الج اةر و تونه والساعديين ام العلاويين
فااي المغاارب فااي القاارنيين69و ،69ساعت الح ومااا المرك يااة إلااى إ ماااج الرباطااا و ال وايااا
و الطار الصاوفية فااي السالطة حياث تعااذر القضااء مليهااا وهاذه الفتارة ،ااهت ظهاورو إنتاااار
أ لااب الطاار الصااوفية فااي ،اامال إفريقيااا ونظاارا لتعاااظم الاادور العمااومي للرباطااا

وال وايااا

 3أبو بكر احمد بالادر ،العلوم االجتماعية و الوالع الفكري عند المسلمين ،ضمن كتاب جماعي :في االجتماع السياسي و التنمية
وااللتصاد وفقه اإلصالح ،ال كة العربية لألبحاث و الن ر ،بيروت ،ص .22
 4عماد صولة ،سيرورة الرمز من العت ة إلى وسط الدار :لرااة التربوبوجية في السكن التقليدي التولسي،إلساليات،عدد،22افريل-
جوان،2002،ص .12
 5راجعي مصطفى  ،لفس المرجع ،ص 39
 6راجعي مصطفى ،المرجع لفسه،ص 32
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سااعت الساالطا المرك يااة الاادايا و ال ايااا و الس ا طين لاار ع و نااي الطموحااا العس ا رية
للمرابطين الصوفيين
بالنسا ة للتادين النخ اة  religiosité des élitesمان الفقهااء و القضااة فاي تلاك الفتارة الاذي جما
النخ ااة المثقفااة ماان الساالطة الحاكمااة وماان يوكاال إلاايهم أماار الفصاال فااي المنازمااا ماان القضاااة
،هفالء الرت اطهم بالسلطة المرك ية فاي الحواضار ال ارا فاي المسااجد و المادارأل وهاو يقاد
نفه أنع يمثل السنة الصيحة  ،فمن خ ل خطب العلماء و القضاة توصا
طهري،وحدوي،فر اني  ،كتابي لع اا ة
يم ن الوصول إليع من ل أي ،خ

بأنهاا ناوع أو نماو ج

الواحاد الاذي أوحاى رساالتع األخيارة فاي نا

نهااةي

يهتم بقراءتع وبالتالي هذه الصايغة التاي تلغاي كال وساي

و ال تتطلااب وجااو ط قااة ينيااة خاصااة ،الط قااة ماان المتعلمااين يم اانهم أن يحرصااوا و يااارحوا
الوحي المن ل في مقابل هناك النماو ج الااركي بلغاة "ملاي مارا " الاذي يسام بوجاو الوساي
،والافامة الطقوسية و التع دية و الترات ية الدينية

7

 -1منظور االلتربولوجيا المياربية للظا رة الدينية في ت ديها الحضري :
إن االمتمااا ملااى الماادخل االنتربولااوجي فااي فهاام وفااي تفسااير المرفولوجيااة االجتماميااة
المرت طة بالنطا المغاربي تستجوب باألساأل التعرض األبحاث ،مساتفيدين باذلك مان التجاارب
ال حثيااة ماان  :جاااك بياارك  ، J.Berqueوبيااار بور يااو  ،P.Bordieuوارنساات جااالنر

A. Gellner

،كليفور جارتر  ،C.Geertzفأمماالهم الم رساة للمجتمعاا المغاربياة ساواء كانات فاةادة لخاصاة
المغرب أو لت ين ملى أنع كيان مغاير من أوربا ،فلقد أماطت اللثا ملى المغارب ال يار وحولتاع
إلى مرج في الدراسا االنتربولوجية بالجامعا ومراك ال حث باالغرب ك ال  ، 8وفاي جاناب
آخر "مجمل التاري الديني للمغرب" ،والفر بيل في كتابع "اإلس
لط يعااة التركيااب الااديني لسسا

في با

ال ربار" ،9وتحليلاع

بإفريقيااا الااامالية ،وي اادو جليااا بااين ارك وبياال فااي تصااورهما

للمراحل التي مر بها مملية نار اإلسا

بالمنطقاة المغاربياة  ،ف هماا يفكاد ملاى أن النخاب

هي أول من تعامل م الدين الجديد يويقصد ارك بالنخب أميان الق اةل الامالية)،في حين ظلات
العامة مع ولة مناع حساب "بيال" ،وحساب األخيار النخاب هام وجهااء المادن و أ نياءهاا  10هاذا

 7راجعي مصطفى  ،المرجع السابق ،ص .30
 8مختار مروفو ،التربولوجية الميرب :بيرك ،بورديو جالنر ،وجارتز،مجلة التدوين ،العدد، 02ديسم ر ،2012،ص 00
9

;George drague: Esquisse d'histoire religieuse au Maroc ;conférence et zaouïas ; j .Peyron et Cie
éditeur ;paris ;1951
10
Alfred bel :la religion musulmane en berbère .libraire orientale .Paul Gautier .paris
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المغااربي هاي الجماو والتقهقار الاذي

باإلضافة إلاى الصاورة السااةدة فاي األ بياا مان اإلسا

يسااو فااي القطاااع الريفااي و المرابطااي فااي الحقاال الااديني ،إضااافة إلااى صااورة العمالااة و الخيانااة
و الخضوع للمستعمر

11

أ -جاك بيرك  Jaque Berqueو المدينة المياربية :
إن تت المسيرة "لجاك بارك"،يجعلنا ندرك أهمية الرجال الذاتياة و الموضاومية واإلضاافة
التي أسداها لمعرفة المدن واإلس

المغاربي فحضور الريا

في حياة بارك يسا ر أ اوار المغارب مقادما الريا

ملاى الحواضار،حيث اساتهل أممالاع بفحا

العقو الرموية إلى الحواضر ،مند بني مس ين سنة
الري

المغربي سنة

المغرباي و المغااربي باا ل ماا

1393

م أصدر فيما بعد راسا من تااري

1392

اتجهت اهتماما "بارك" فيما بعد إلاى الحواضار ل ان مدخلاع هاذه المارة لام ي ان العماران بحاد
اتع إنما كان الفقع حيث رأل "نوازل الم ارمة لميار الوزاني"سانة ، 1300وأصادر سانة

1300

راستع مسماة "تحوال في منهاج الفقع المغرباي"،فاهتماا بيارك بالفقاع فاي األربعيناا ولايه
بالحواضر م ا،رة يرج إلى أهمية المدوناة الفقهياة فاي ترتياب االنتقاال مان ال ادو إلاى الحضار،
فهي الارط الضامن االساتمرار "التمساك باإلسا " منادما تاتم هاذه العملياة لاذلك اخات
العلماء بالمدن ،بينما بقي العر

مان النصايب األرياا

أممال بارك ملى النحو التالي يالري /الفقع/العمران)

بالفقاع

و ال اوا ي ،فضامن هاذا الف ارة تتمحاور
12

ملااى مسااتوا الحواضاار باادأ اهتمااا " بياـرك" أوال بمدينااة فاااأل حيااث سلساالة ماان المقاااال
افتتحها م حظا حول جام القرويين منونها باسم " ور الجامعة اإلس مية بالمغرب الجدياد"
سنة ، 1392واختتمها بعد مرور

ون سانة بمقاال اساماه " فااأل ومصاير المديناة " وبالتاالي

فاهتما بيرك بالحواضر المدن ت ايد في الحقيقة م نهاية الخمسينا ،أين كانت هذه الفضاءا
مجاااال مفضا للحاارب ما المسااتعمر وما بناااء الهويااة الوطنيااة  ،اام

"médinas ville neuves et

" ،bidonvillesموظفااا بااذلك الماانهس السوساايوانتربولوجي الحضااري إلااي أمطااى م انااة لنمااو ج
العتيي  l'archétypeالذي تمثلع مدينة فااأل  ،حياث نظار باارك فاي مادة مقااال و راساا منهاا
 ، genèse d'une métropole musulmaneوفااي كتابااع histoire et société

و حتى كتاباع ، 6595 le Maghreb entre deux guerresالاذي يفايض بالوصا
 11مصطفى راجعي ،لفس المرجع ،ص 22
 12مختار مرفو  ،لفس المرجع ،ص .01
616

 Maghrebساانة
و باالتحلي

1320

و أنمااط

سوسيوتاريخية التدين و إشكاالته في المجتمع الجزائري

الفصل الثالث
الحياة المدنية و تأ يرها ملى األخا

و السياساة  ، 13ويميا بيارك باين فئتاين مان المعتقادا و

الممارسا الدينية ،تنتمي األولى إلى حظيرة "المقدأل المجسد"  sacré figuratifوتضم المعتقادا
و الطقوأل التي ترت

بع ا ة األولياء و أضرحتهم ،في حين تحل الفئة الثانية في إطار ماا يسامى

"بالمقدأل ير المجسد"،ويضم كل الاعاةر الدينية التي تمارأل اخل المسجد التي يع د فيهاا
با ا ل مجاار و ون أيااة وساااطة  14ل نااع رك ا ملااى راسااة فئااة المعتقاادا و الممارسااا التااي
تنادرج ضاامن النااوع األول مان المقاادأل الماارت

بأضارحة األولياء وهااذا بالنسا ة لناا يعااد ج ةيااة

تاريخية في تحليلنا للتدين الج اةري الذي يعد ج ء من التدين المغااربي التاي تعاد الج اةار جا ء
منع
أمااا بالنس ا ة إلااى الجانااب العمرانااي ي اادأ بياارك فااي تحليلااع إلااى مرفولوجيااة الماادن و الم ادن
العتيقة المغاربية ،ف ان اهتما بال حث من الحدو الفاصلة التي تمي المدينة الريفية الصغيرة
 bourgمان المديناة ال يارة

la ville

فاإلى أيان تنتهاي األولاى ومان أيان ت ادأ الثانياة

le

و بالنسا ة

ل يرك المدينة هي إنتاج العالم الحديث ولد من خ ل حراك مجالي الذي تحول إلى يمة ت ا لياة
معقاادة ومتعااد ة و متنومااة ، 15وفااي المقاباال ياارا بياارك أن المدينااة العتيقااة  médinasتسااتلهم
مرجعيتهاااا و امتااادا ها مااان القااارنين 61و  69أيااان كانااات تساااو سااالطة األوليااااء الصاااالحين
،l'hagiologieهي مصممة ملى المستوا الهندسي حول منارا المساجد وملى أطاوا األساوار
و نفو األولياءو سلطتهم في تنظيم الحياة االجتمامية أما بالنسا ة إلاى صافة التمادن
ضاامن ساايا حضااور ال عااد الجاادو ي ،والتااي تسااتند إلااى أحاادا الخااوا

la citadinité

االجتماميااة المنمذجااة

للمدينة المتمثلة في انتماء إما لفئة الحرفيين آو فئة التجار آو المنتس ين إلى العلم الارمي
ب -بيار بورديو  Pierre Bourdieuوبروا الدين الحضري في المجتمع الجزائري :

 13مختار مرفو ،لفس المرجع ،ص 02
Jaque Berque ;structure sociales du haut atlas; paris; puf;1955;p 256
 15مختار مرفو  ،لفس المرجع ،ص 02
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16

"سوساايولوجيا الج اةاار"

وبالنس ة ألممالع االتنولوجية التي خصت الج اةار نجاد كتاباع

sociologie de l'Algérie

 ، laأياان ي اارز التقساايما اإل نيااة و الط قيااة

بماانهس سوساايوانتربولوجي ،مااا م نااع ماان ااراءة المجتما و الحياااة اليوميااة للج اةااري ماان خا ل
الثقافااة الاااع ية و اليااومي ،وفااي ج ةيااة معنونااة باإلس ا

فااي ،اامال إفريقيااا

l'islam au nord

، Afriqueأين يتحدث من ممي ا و ممارساة الادين و أ اره الراسا فاي هنياا الج اةاري فاي
ظل نظا كولونيالي منتقد من طرفع إ يقول :
" L'islam nord –africain se présenté comme un ensemble hiérarchisé ou l'analyse
peut isoler différents" niveaux " : dévotion animiste, culte naturistes, rites agraire ,culte
des saints et maraboutisme ,pratique réglée par la religion ,droit appliqué ,dogme et
ésotérisme mystique l'analyse différentielle décèlerait sans doute sans doute.des"profits
religieux "très divers , manifestant l'intégration hiérarchisé en chaque individu, des
différents niveaux dont l’importance relative varie selon les conditions d'existence et
"l'éducation

ينتهس بور يو في معرض حديثع من الظاهرة الدينية اإلس مية فاي الج اةار فاي القارن 13م

 ،األسااالوب التحليلاااي االتنولاااوجي فاااي راءتاااع للحيااااة الدينياااة فاااي ،ااامال إفريقياااا ،ف النسااا ة لاااع
اإلسا
تتمي

فااي هااذه المنطقااة ياا ل مجمومااة األ،ا ال اإلسا

الاااع ي المرابطااي و الصااوفي التااي

من منطقة إلى أخرا من حيث الممارسا و الذهنيا في تلك الفترة  " :بأن اإلسا

فاي

،مال ي رز بأناع مجموماة متدرجاة ،أيان التحليال بقادوره التفرياي باين مادة "مساتويا " :م اا ة
إحياةيااة ،م ااا ة الط يعااة وطقااوأل ال رامااة ،م ااا ة بااالتقرب بأولياااء

،و الماارابطين ،ممارسااة

منتظمااة بالاادين  ،ااانون مط ااي ،مقياادة ومااذهب صااوفي فالتحلياال المت اااين ي ا

ماان ون  ،اك

"م اساااب ينياااة "ت ثااار تناااوع ،كااارفض و معارضاااة االنساااجا االجتماااامي الترات اااي ل ااال فااار
،واخت فا المستويا للذين لهم اهتما مرت
وفي جانب آخر بالنس ة ل ور ياو اإلسا

بتغير ت عا لاروط الوجو و التربية"

17

فاي ،امال إفريقياا هاو كال ،ايء  " :فاي كال م اان

فااي المغاارب تااأ ير اإلس ا

ظاااهر فااي كاال  ،ايء ياادرك و يصاان و يعااا تفسااير بااالرجوع إلااى

تعاااليم القاارآن ،ماان المااي

إلااى الوفاااة ،سلساالة ماان الطقااوأل و الاااعاةر و العااا ا و القوامااد

 16ع د الكريم بزار ،علم اجتماع بيار بورديو،دراسة لنيل شهادة الدكتوراه ،لحت إشراف لور الدين بومهرة ،جامعة منتوري
،لسنطينة ،2002-2003،ص 13-12
Pierre bourdieu ,la sociologie de l'Algérie ,puf ,paris, p 103
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اإلسااا مية و المفسااالمة يمااار بهاااا و يخضااا لهاااا الفااار اةماااة مااان الممنوماااا و المحظاااورا
تحااريم ال حااول ألعاااب القمااار و القاارض ي الفاةاادة المحاااكم، و التفريااي بااين الح ا ل و الحاارا
هاو الجاو الاذي يسا

اإلسا، تط ي األح ا اإلس مية و القاضاي يلعاب ورا ينياا و اجتمامياا

وإنماا الحيااة الخاصاة و الحيااة االجتمامياة و، ليه في الحيااة الدينياة أو الف رياة فقا، فيع الحياة
 " اوة اإلسا:

 ويأتي ملى كر م ة التدين التقليدي في تطابقع ما اإلسا،18" الحياة المهنية

الج اةري تأتي كونع في روحع متوافي ما رو الحضاارة الج اةرياة الرساالة القرآنياة تحتاوي
تعاليم مناس ة لنم الحياة التقليدي و نظا المعايير الذي ي ةم ال نيا العميقة للمجتما الج اةاري
19

"

وكيفيااة، وهااي التقساايما الريفيااة والحضاارية، و يقااد بورديااو كااذلك ملااى كاار نقطااة أساسااية
أين ظهار اإلصا حيين، فرض العقيدة المخصصة من حيث الممارسة و طر التف ير ل ل منهما
: في مجتم تقليدي، في المدن واستحوا هم مليها
" Dans la société traditionnelle , a la religion des citadins des bourgeois souvent
cultivés et affinés conscience d'appartenir aune religion universelle t s'efforcent de
définir leur religiosité contre le ritualisme des campagnards –les villes ont été le lieu
d'élection du réformisme –s'opposait a religion es ruraux , tout imprégnée de
survivances ,profondément enracinée dans le terroir ,et

ignorante ,en gênerai ,des

subtilités du dogme ou de la théologie .
Mais chacune de ces formes de la religiosité se définissait en référence a l'autre :la
religion ,si éloignée fut-elle dans son esprit et dans ses pratique ,de la religion
musulmane authentique procédait cependant de l'islam du fait qu'elle ne se juger ar
rapport a lui et de s'interpréter selon les normes islamiques..
La religion des citadins n'ignorait pas ,de son coté ,les croyances naturistes ,la
craints des "Génie" ou les cultes des saints.(il y aurait lieu de distinguer aussi une
religiosité masculine et religiosité féminine )20

18

Pierre bourdieu.op cit , p 96
op cit , p 98
20
op cit , p103
19
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يااأتي بور يااو فااي تحليلااع لتااا ل التاادين الحضااري فااي مقاباال التاادين التقلياادي المرابطااي
و الصااوفي فااي الج اةاار ال ولونياليااة فااي م تااع بالماادن ،و االنتماااء الط قااي لهااذا النااوع ماان
التدين الذي ط عا لم يناا من فراغ ،وكان نتيجة ينامية الحقل الديني بمفسسااتع و يا اتاع ،اتجااه
السياساااة االساااتعمارية المنتهجاااة اتجااااه ل هاااالي األرياااا

وسااااكنة المااادن فاااي الحصاااول ملاااى

و إحداها ،إضافة إلى التغير فاي التف يار اإلسا مي ماماة فاي الاوطن العرباي ،فاي ظارو

أيان

كانت النهضة اإلس مية فاي أوجهاا بادءا مان محماد م اده ومحماد ر،ايد رضاا  ،ام "حسان ال ناا"
وصوال "ابن با يه" وجمعية العلماء المسلمين
وبالتااالي هااذا الماااهد أظهاار وجااو ه فااي ،ا ل تاادين حضااري يخاات
و القضاااة و ياارهم ،وتاادين ريفااي ماارت

بااع كمااا أساالفنا الفقهاااء

أ،ااد االرت اااط بال وايااا و الصااوفيين  ،حيااث يص ا

بور ياااو لاااك أن فاااي" ظااال المجتمااا التقليااادي ال ساااي  ،نجاااد أن يااان الحضاااريين مااان الط قاااة
ال رجوازية – في الغالب هم من المثقفين و الممحصاين الاذين يادركون االنتمااء إلاى يان ماالمي
و يحاااولون صااارا جهاادهم بااالتعري

بتاادينهم-محاولااة ماانهم ضااد الطقوسااية القرويااة يالماادن

أص حت م ان مسيطر لدا اإلص حيين) بع ه الدين لدا س ان األريا

،جمايعهم متاأ ر ب قااء

اإلنسان ،وبا ل ممياي متجاذرون فاي األرض ،وفا ادون إلاى المعرفاة فاي العماو لل صايرة فاي
العقيدة أو في أصول الدين ،ل ن ل ل إحادا هاذين الاا لين مان التادين يعار
ويااأتي ملااى كاار نقطااة أساسااية حيااث يخل ا

باالرجوع ل خار

أن ل اال إحاادا هااذين الا ا لين ماان التاادين يعاار

بالرجوع لآلخر  ":الدين إ ا أبعد باإلم ان من محتواه وفي ممارساتع ،فالدين اإلسا مي األصايل
ان ثااي ماان إساا

الفعاال الااذي ال ينتهااي بإبااداء الاارأي بالمقارنااة فقاا ،باال يفساار وفقااا للقوامااد

و المعايير اإلس مية"  ،وفاي تلماي ل ور ياو حاول يان الحضاريين ، la religion des citadins
ال يتجاهل هذا "التدين" من جان ع ،المعتقدا الاع ية ،كاالمتقاا بوجاو "الجان" ،و"أوليااء ه"
،ويضاااي

بأناااع مااان األهمياااة بماااا كاااان التمييااا فاااي هاااذا الجاناااب باااين تااادين كاااوري و تااادين

أنثوي ، 21.religiosité masculine et religiosité féminine.أما من جهة موضاوع المسااواة و مفهاو
الحدا ااة و مفهااو التقاليااد و التااي تتمحااور حولااع ط ااي إ،ا الية الدراسااة ،يعطااي بور يااو أولويااة
خاصة للمقارنة في ماابين الحدا اة و التقالياد  ،إن ماااري بحثاع تفكاد كيا

أن المجتما الحاديث

Ibid , p 103
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ياوه اإلنسان مان حياث أناع يفارض ملياع و يل ماع بحالاة مان ال مسااواة الغيار الاارمية ،ي اون
المجتم هو الس ب األصلي فيها

22

ت -أرلست جلنر  Ernest Gellnerوحلقة التدين الريفي:
يعت اار "جلناار" ماان روا االنتربولوجيااة ال ريطانيااة التااي رساات النطااا المغاااربي بالاادرأل
و التحلياال لعااد ماان الموضااوما كااالمخ ن والق اةاال و ال وايااا و االسااتعمار و الحركااة الوطنيااة
و الدولااة المسااتقلة و األح ا اب السياسااية  ، 23فماان خ ا ل إسااهامع ال ااارز فااي راسااة خصاااة
المجتم الامال إفريقي في اتصالها بالمقدأل اإلس مي ،من باين األمماال التاي يأخاذ بهاا باالر م
من النقد الموجع إليها "كمفهو االنقساامية" التاي هاي مجموماة تاااب ية متعاد ة االنتمااءا التاي
تتركب وفي نظا مساواتي و توازني يعتماد م ادأ التادامس و التصادع

fission et fusion

باإلضاافة

إلى مفهو "الفوضى المنظمة"  l'anarchie ordonnéeالتي تنتس السالطة لادا الق اةال وتقاو بإهاداةها
للمدينة
إن "جلنر" في تحليلع لمساألة "الفوضاى المنظماة" أيان تلعاب ال اوياة ور تجسايد المقادأل ،
من طريي األولياء المتجذرون فاي صافو

السا ال الدينياة ،أيان يتوساطون الع اة ماابين

و الناأل ،إضافة إلى األ وار و المها السياسية ،فع ا ة األولياء حسا ع باأرض األطلاه تع ار فاي
مضمونها االجتمامي من الحاجة الروحية ومان االلحاحاا الوظيفياة المتعلقاة بالنظاا السياساي
الج ةي و الحظ "جلنر" أن الحياة القروية ما ة ماا تفضال تادينا مخالفاا لتادين الموجاو بالمديناة
،فاتصا

أهالي الري

باألمية التاي تمنا مان الرجاوع إلاى ال تااب المقادأل ،تادفعهم إلاى التادين

"م خصن" ،لذلك فهم في حاجة إلى ،خ
تقري هم من

يني ليه فق في الدور الوسي الاذي يقاو باع فاي

و حسب بل أيضا في الوساطة الضرورية التي يقو بهاا فاي ماا باين المجموماا

االجتمامية إن التدين القروي من خ ل "جلنر" متص

باإلكثار من الصاور الملموساة للمقادأل

و الممارسا الطقوسية وكذا الترات ا و الوساطا
إن أهميااة "جلناار" ت ماان فااي كونهااا طرحاات الع ااة التااي تاارب األولياااء بالق اةاال با ا ل
ايجابي ،يتداخل فيع الديني بالسياساي باالنم اال تصاا ي و ال راماي الرماوي هاذا النماو ج فاي
نظر جلنر متعلي فق باإلسا

المرابطاي و الصافة المحلياة الج ةياة يار مفهال ل نادفاع نحاو

الوطنية و نحو الحدا ة لذلك فاإلص

الديني القاةم ملى القاراءة و ال تاباة ،يطار نفساع ك اديل

 22مختار مرفو ،مرجع سابق ،ص ص 00-09
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Gellner .Ernest ;"Comment Devenir Marabout" ,Bulletin Economique Et Social Du Maroc
,Rabat;1976.Et "les traits distinctifs de l'état musulmane", revue des science sociales, vol 32,1980.
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الريفي و الااع ي الاذي يصافع بالااعو ة و الخرافاة ،وم لاورا انياا للوطنياة

المغاربيااة و حااام لديناميااة الحدا ااة فجلناار بهااذا المعنااى لاام يخاارج ماان المساالما الفي ريااة
التي كان حملهاا ،حياث اارن بهاا اإلسا

المرابطاي بال ا ولي ياة و اإلسا

اإلصا حي ال تاابي

باألر و وكسي التي كانت في القرن  69بأوروبا وراء ظهور الرأسمالية و الحدا ة
وبخصااو

24

أممااال "ارنساات جلناار" و أممااال ماااابهة أخاارا كأممااال "جااون واتربااوري"

و "جاايمه ميلاار" و ااد حاااول هاافالء ال اااحثون ،كاال بطريقتااع و فااي المجااال الااذي رسااع ،إ ااا
مفهو االنقسامية ،أو ما يسميع جلنر" فوضاى االنقساامية" حياث ينساجم حراكهاا بط يعاة النظاا
األركيولاوجي الاومر الاذي تتواجاد مليااع خصااة

الق اةال األمازيغيااة بااألطله ،بيااد هاذا النااوع

من التحليل د أ ت صوره الااديد فاي فهام ال نياا االجتمامياة و السياساية للمجتما المغرباي ،
إ باااأنها يقااول كليفااور

يرت ا ":االنقسااامية نظريااة جاااه ة كاناات ت حااث لنفسااها ماان نمااو ج

و مثال في مجتمعا الامال إفريقيا"

25

 كليفورد غيرتز  ،C.Geertzرؤية ما بعد حداثية إلسالم المدينة:يم ن التميي مموما بين

ة مستويا في راسة جيرتز للحيااة الدينياة باالمجتم المغرباي

،أوال نظريتع حول الدين كظاهرة اجتمامية و قافية و سي ولوجية ،ثاليا التااري الاديني للمجتما
المغربااي ،وثالثااا ال حااث الميااداني الااذي أجااراه فااي بدايااة فااي بدايااة ساانوا السااتينا

بالنس ا ة

للنظريااة الغيرت يااة حااول الاادين ،حيااث يعت اار األخياار ماان ك ااار المعاصاارين الااذين أسااهموا فااي
تطوير راسة األنسا الرم ية و الثقافية اخال الممارساا االنتربولوجياة ساواء ملاى مساتوا
النظرية أو المنهس و د انطلي ال احث في بناء نمو جع التحليلي من ف ارة أساساية مفا هاا تطاوير
ال عد الثقافي للتحليل الديني مقتفياا فاي لاك ا ار في ار ومتاأ را بادرجا متفاوتاة و أ،ا ال مختلفاة
،ب ل من بارسون ،و،يلر و كلوكهن وبواز و س ير وبالط كلو ليفي ساتروأل  ، 26و اد حااول
يرت االستفا ة من راءتع النظرية و أبحا ع الميدانية الم ارة ل نااء تعريا
ملى جمي األ ،ال الدينية المم نة و د جاء هاذا التعريا
الرمااوز يعماال ملااى تأساايه ط اااة و واف ا

ماا للادين ينساحب

ملاى الاا ل التاالي ":الادين نساي مان

ا ساالطة ،وانتاااار و اسااتمرار اةاام منااد الناااأل

 24مختار مرفو ،لفس المرجع ،ص 00
 25الظر :ع د اليني منديب :مرجع سابق ،ص ، 29و مختار مرفو ،ص .09-02
 26ع د الين ي منديب لفس المرجع ،ص 22
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،و لااك م اار تاا يل تصااورا حااول النظااا العااا للوجااو ،ما إضاافاء طاااب الوا عيااة ملااى هااذه
التصورا ،بحيث ت دو هذه الط اة و الدواف وا عية با ل متفر "

27

فااالفهم الااد يي حساا ع لل يفيااة التااي يف اار بهااا الناااأل يماار بالضاارورة م اار فهاام ساالوكاتهم
و تصرفاتهم في سيا األحداث االجتمامية ولذلك فاإن فهام الادين يمار بالضارورة م ار األ،ا ال
الثقافية التي تعني مند يرت "بناء و إ راك و استعمال األ،ا ال الرم ياة " ،وملياع فاإن راساة
الحياة الدينية ين غي أن ت دأ من تحليل أنسا التي يستعملها الفار اخال لحيااة االجتمامية بالنسا ة
إلاااى المرت ااا ا االنتربولوجياااة يرتااا  Geertzالتاااي تعتماااد باألسااااأل ملاااى مسااامى "الوصااا
المكث "، la description denseالذي هو م ارة مان برناامس مت امال ي حاث فاي ال يفياة التاي تناتس
من خ لها الناأل بنايا المعنى و الدالال التي يث تونها هم أنفسهم مليها
إن المنظور الغيرت ي بهذا المعنى و المنتسب لتيار ما بعاد الحدا اة  ، post-modernitéينظار
ل اال ،اايء ملااى أنااع ناا
للتف يااك

décodage

و أن المجتمعااا مخت لااة فااي المعاااني ،وان المعنااى هنااا مطاارو

 ، leوأن أي امت ااار للوا اا ماان منظااور موضااومي هااو محاال ،اااك ،وأن

التعميما العلمية هي ا ن مة موضومية و أن النظرية هي حاج أماا فهام األخار و الالتاع
أ ناااء راسااة المجتمعااا ،لااذلك ترت اا انتربولوجيااة " يرتاا " االجتماميااة ملااى ر و أفعااال
ال احث اتجاه م حظاتع للمجتما المادروأل  28وهاذا الجاناب االجتماامي فاي الادين هاو ماا جعال
ال احث يرت ينطلي مان افتاراض نظاري يخا

الادين اإلسا مي مفاا ه أناع مفسساة اجتمامياة

والع ا ة نااط اجتمامي واالمتقا وة اجتمامية
كان إس

إفريقيا حسب " يرت " ،والى حد ك ير ال ي ال ،أساسا ين األولياء و الصاالحين

و التاااد األخ ااي و القااوا السااحرية و القااوا العنيفااة،وكان هااذا كمااا يصااد ملااى أزمااة فاااأل
و مااراكش يصااد أيضااا ملااى ج ااال األطلسااي و الصااحراء العربيااة ، 29ويظهاار هااذا فااي مملااع
االنتربولوجي ال ارز من أ صى الار اندونيسيا إلى أ صى الغرب المغرب األ صاى فاي كتااب
معنون :اإلس

مان وجهاة نظار ملام االناساة ،و أمتاد مملاع فاي ال داياة مان فتارة 6591-6595

وملااى ماادا مااامين ااا بدراسااة الحياااة الدينيااة واالجتماميااة فااي مدينااة صااغيرة فااي ،اار جاااوة
،باإلضافة إلى جاكرتا وباالي ،و اا بأبحااث مما لاة اي 6599-6591فاي المغارب مهتماا أساساا
بمدينة صغيرة ا

أساوار فاي وسا الا

،وت هاا ب ياارا مديادة لمادن المغارب مموماا فقاد

 27لفس المرجع ،ص 22
 28مختار مرفو  ،لفس المرجع ،ص 00
 29أبو بكر احمد بالادر ،اإلسالم من وجهة لظر علم االلاسة  ،ص 20
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كانت الدراسا الميدانية حس ع مثمرة ملمياا ،لايه فقا بلاورة مجموماة افتراضاا محاد ة ،بال
أيضا كمصدر ألنماط مديدة لتفاسير اجتمامية و قافية لظواهر اجتمامية مختلفة ،وكانات ماا رآه
في محي التاري االجتمامي العريض الذي رسع كان في حدو المدن و را القطر فق

30

وبالنس ة إلى الدين اإلس مي في المجتمعين الريفاي و الحضاري هماا حاالتين مختلفاين اخال
النظا أو النسي الواحد ،في نظر يرت  ،ويتفامل األحد م اآلخر وان كان هاذا التفامال ماداةيا
إال ألنااع كااان مسااتمرا و ااد الديناميااة المرك يااة للتغياار التاااريخي فااي المغاارب منااذ تأساايه فاااأل
ووصول الفرنسيين إليهاا فاي بداياة القارن العاارين وإح اا القاوا الغربياة ،مماا أ ا إلاى زياا ة
تأ ير الفقهاء الذين تقو ،وكتهم ضد التدخل األوروبي وضاد التقالياد المربوطياة القديماة وهاو
الذي لعب الادور ال يار فاي تاا ل الحركاة السالفية و الحركاة الوطنياة ،باالر م الصاراع الاديني
الذي ناب بين السلفية و اإلس

الاع ي

 30ع داليني منديب ،مرجع سابق ،ص30
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املبحث الثان
رؤية في وغير املر ليات وازوو التيارات الدي ية
ر انا الت يل و التحديث املجتمعي في الجزائر
وال -املجتمع الجزائري في ظل التحوالت اال تماجية و التثاقف
ثانيا -وانوراما الظا ري الدي ية في املجتمع الجزائري
 -6بين الدولة الدينية و االشتراكية اإلسالمية 2691
 -5فترة الثمانينات :تنافس بين الدولة و اإلسالميين على نشر األصولية
 -1تديين السياسة لدى اإلسالميين وتصاعد املد اإلسالمي
 -1حيثيات اإلسالم اإلصالحي (السلفي) وظهوره في الواجهة
" -9صورة املتدين" الحالية ،الوئام مع األخر ومصالحة مع الفضاء العام.
 -9إعادة بعث التدين الصوفي في مواجهة "التمسلف"

" أن السؤال األناس ي العميق :ماذا يفعل اإلنسان ذو الحساسية الدينية مع املجتمع حينما تبدأ قوة التدين في
الضعف ؟و ماذا يفعل حينما تتغير التقاليد "
كليفورد غيرتز،اإلسالم من وجهة نظر علم األناسة ،
مرج سابي ،
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يذهب ال احث صال بلحاج بالقول أنع صحي أن الماضي يفسر الحاضر ،يفسره وال ي ارره
،و د يتعداه إلى المستق ل وهذه الصلة بين الماضي و حاضر وياة فاي الحالاة التاي تهمناا  ،وهاي
موضوع ا لدين في الج اةر ومن هنا ضرورة العو ة إلاى الماضاي و استااعار لمساتق ل فاي ماا
يخا

ماان بدايااة االحاات ل الفرنسااي كااا

الج اةاار ،نعتقااد االنط ا

لرصااد تطااورا الظاااهرة

الدينية و و ورها في المجتم واختيار نقطة بداية هذه لايه احتراماا للتقلياد المتمثال فاي النا وع
إلى تفسير كل ،يء في وا ا ال لادان المساتعمرة ساابقا بوصافع تركاة الماضاي االساتعماري ،بال
ألن اسااتعمار الج اةاار اسااتعمارا اسااتيطانيا م ا،اارا ،ااام و طوياال األمااد ا اار بااادة فااي المجااال
الديني و اللغوي و الثقافي
المقارنااة بااين الماااهد الااديني بااالج اةر فااي الجا ء األك اار ماان الماضااي و اليااو ت ااين فرو ااا
ك يرة بين الماضي و الحاضر من وجوه مديدة أولها ور الادين فاي المجتما وفاي السياساة ،فاي
الدولة وفاي الع اا االجتمامياة الخاصاة و العاماة  ،وفار اا باين إسا

األماه و إسا

الياو

وس ا ب لااك مااا حصاال فااي الظاااهرة الدينيااة بااالج اةر ماان تغياارا ارت طاات با ا ل و يااي م ا
التطااورا السياسااية و االجتماميااة الحاصاالة بااال

خاصااة و العااالم العربااي اإلس ا مي مامااة

و نتيجة هاذا منادنا تحاول ك يار فاي الصاورة  ،تميا بحضاور للادين فاي السياساة وفاي الع اا
االجتماميااة أوس ا ب ثياار ممااا كااان مليااع فااي الماضااي وكان التحااول نوميااا أيضااا ،ف اإن اإلس ا
المهااايمن الياااو لااايه إسااا
و االخوانية كي

حدث لك

المال ياااة العرياااي باااالج اةر ،بااال إسااا

السااالفية الحن لياااة الوهابياااة

31

اإلجابااة ماان موضااوع الم حااث ،وفيهااا ن تاادظ بنظاارة تاريخيااة وجي ا ة ملااى ناااوء الحركااة
الدينية الحديثة بالج اةر وهي السلفية المال ياة  ،وننتقال بعادها إلاى مرحلاة التحاول الناومي الاذي
صااا

صااعو الحركااة اإلسا مية والسياسااية وظهااور ساالفية جدياادة  ،ومنهااا إلااى تط يقااا هااذه

الساالفية و مظاهرهااا فااي الع ااا االجتماميااة و فااي  1332خلاات الج اةاار مرحلااة االسااتق ل
بمجتم تتجا بع مناصر من الحدا ة و مناصر من السلفية ل ن تيار السالفية و المحافظاة الثقافياة
كان لع تفو واض بس ب العمل اإلص حي للعلماء وألن الج اةار لام ت ان ،اهد حركاة قافياة
تنويريااة ،وألن ماااة الحدا ااة ماان النخ ااة الج اةريااة كااانوا ماان ماااة االناادماج فااي الماضااي فقاال
تأ يرهم بس ب لك
 31صالح بلحاج ،الجزائر :اإليديولوجية و المجتمع للسلفيين و السلطة ليير م  ،أبحاث وأراا حو مسالة التحو الديمقراطي ،مخ ر دراسات وتحليل
السياسات العامة في الجزائر لفس المرجع ،ص 101
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أ امت الج اةر نظاماا سياسايا ،اموليا إمتاد هيمنتاع إلاى كافاة مظااهر الحيااة ومنهاا الدينياة
و الثقافيااة وظلت الع ااة بااين الساالطة السياسااية وتطااور األوضاااع الدينيااة فااي المجتم ا اةمااة
،متينة ومت ايدة باطرا ،بما يجي القول مان المااهد الاديني الاراهن اناع ،بمعناى أخار و بصاورة
م ا،ارة أو يار م ا،ارة ،يضارب بجاذوره فااي الحق اة االساتعمارية وان م محاع الحاضارة ماان
صن النظاا السياساي الج اةاري مان هاذه الرتياة نتنااول موضاوع الادين وتغيار مرجعياتاع فاي
الج اةر ،خصوصا أين ظهر لك جليا بعد االستق ل باين الدولاة الدينياة و اال،اتراكية اإلسا مية
،وبعده فترة الثمانينا التي تنافه فيها ولة اإلس ميين ملى نار األصولية،وصاوال إلاى الو ات
الااراهن التااي ظهاار فيااع بااوا ر ن مااة فر يااة وأخاارا جماميااة بفعاال تااأ ر مفسسااا التنااائة
االجتمامياة بعواماال مدياادة سااهمة فااي لااك ،أو مااا يسامى باالنفتااا و العصاارنة  ، 32إ ن ماااهي
الاادواف فااي تغياار المرجعيااا
تمي

و المتغياارا السوساايولوجية لاادا الا ا اب خاصااة ،فااي فتاارا

بالحراك االجتمامي و السياسي و أي تدين أو تدينا فرضت وجو ها وكي

أوال -المجتمع الجزائري في ل التحوالت االجتماعية و التثال

لك ؟

:

لقد ،هد المجتم الج اةري بعد  1332مدة تحوال وتغيرا واسعة النطا وفاي مجااال
مديدة كاال تصا و األسرة و التعليم و الدين و السياسة ،ال سيما بعاد أن وجهات الج اةار منايتهاا
إلى وض تخطي ا تصا ي واجتمامي يرت
بهذه السياسة نتيجاة لظارو

ملى التنمية الااملة ،ومن مة جاء اهتماا الدولاة

و بواماث ا تصاا ية واجتمامياة أحاد ها التطاور العاا فيهاا إضاافة

إلاااى موامااال كالتمااادن و التصاااني و النااا و إلاااى المااادن ال ااارا ،هاااذه الحركاااة االجتمامياااة و
بنياا اجتمامياة و أسارية جديادة،حيث نجاد أن التغيار

اال تصا ية و السياسية سااهمت فاي ماي

في الج اةر مقترن بأرب موامل محورية بما يلي :
بااااالتغير وفااااي الصاااادما ماااان الصاااادما ماااان الصاااادمة ال ولونياليااااة ماااارورا بالصاااادمة
االستق ل،إلى صدمة المتعد ة األبعا :السياسية ،االجتمامية ،الثقافية ،و األمنية
بالتغير من التصلب و االنغ

ملى الذا إلى المرونة و االنفتا ملى العالمين

بالسير من الجمامي يالق لي /العاةلي )،إلى الفر ي ياألسري /الاخصي)
بالتغير من الذكوري إلى النسواني

33

 32صالح بلحاج ،لفس المرجع ،ص .102
 33بوتخيل معطي ،2019محاولة للتنظير لمسار االجتماع العائلي الجزائري ،مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية ،العدد ،13السداسي األو ،ص -202
203
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إن هااذه التغياارا هااي التااي تفاارز التحااوالت علااى المسااتوى الكلااي،وكااذلك ملااى المسااتوا
ال نيا العاةلية و األسرية ،وكاذلك ملاى مساتوى ال خصاية القاعدياة للفارد الجزائاري ،فمساار
التغيرا التي مرفتها الج اةر ،كانت وفي الصدما االستعمارية فصدمة االستق ل م الصادمة
المتعد ة األبعاا ،وان االجتمااع العااةلي الج اةاري تتقا فاع ن متاان :الن ماة الذكورياة و الن ماة
النسوانية حيث إن التغير الحاصل في المجتم الج اةري هاو المساار المساجل ،فاي التغييار مان
االنتقال من الجمامي إلى االجتماامي  ،ام مان المقادأل المحلاي إلاى المقادأل الخاارجي ،أي "مان
التدين ال ع ي المحلي" ،والذي يمه بالخصاو

ال اا ماا تخضا إلاى

الع اا ا و المعاام

مصااالحة العاةلاااة ،إلاااى التعامااال مااا المقدساااا المنتجاااة فاااي الحضاااارا األخااارا و المتمثلاااة
بالخصو

في ا تصا السو أو اإللع الجديد ،حقو اإلنسان ،أو اإلنجيل الجديد

و يتعااارض المجتمااا الج اةاااري إلاااى مملياااة تثاااال

34

 Acculturationولعااال ماااا ساااهل هاااذه

العملية وسرع فيها ،الوتيرة المتسارمة التي تتحرك بهاا المجتمعاا مماا جعلتهاا تادخل فاي حالاة
إرباااك ،ااديدة يصااعب مليهااا اسااتعمال مي اني مااا المواجهااة باال وحتااى التف ياار فيهااا لااك " ألن
حالة التثا

تحدث اضطراب ،ديد ملى مستوا التا يلة العقلية للماضي و تجعل مملية ال حث

من التوازن بين القديم و الجديد ن ين األصيل و الحديث صع ة إلى مستحيلة
هذه الوضعية تدف الفر إلى الادخول فاي حلقاة مفر اة أيان يلاتمه باا ل ساطحي الماضاي
و الحاضاار و المسااتق ل" ،35ولهااذا يقااول جاااك بااارك إن التنااا ض فااي الثقافااة العربيااة هااو نتاااج
الع ة الخاصة بين الثقافة العربياة المنغرساة فاي ماضايها و المتجاذرة فاي أصاالتها و الحضاارة
الغربية هذا ما خلي حالة تاوش نفسي -قافي جعل الهوية تتأرج بين وضعيتين متضاا تين :باين
األصااالة و الحدا ااة ،بااين المقاادأل و الماادنه

36

لهااذا الفاار الج اةااري يعاايش قافتااع ملااى  ،ا ل

متنا ض منقسم باين ر تاع فاي االرتقااء إلاى المساتوا العاالمي يالحدا اة) و لقاع مان التخلاي مان
أصالتع يالتقليدي)

37

ثاليا -بالوراما الظا رة الدينية في المجتمع الجزائري:
إن اإلس ا

منااذ خولااع إلااى الج اةاار ساااير تحااوال و تا ا ي

ارت طاات أحيانااا بطريقااة

فهمااع  ،وتمثلااع األماار الااذي أوجااد تحااوال م اار بعااد زمنااي ،ااا ولي ارت ا

بتااأ ير ماماال ال ا من

 34بوتخيل معطي  ،2019لفس المرجع ،ص 100-109
35

Toualbi N. L'ordre et le désordre ,casbah,alger;2006,p23
Berque .J;Le Maghreb Entre Deux Guerre ;Seuil ;Paris;1969.
37
Toualbi, N. le sacré ambigu ou des avatards psychologiques du changement social, ENAL ;alger
,p 11
36
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بالنظر إلاى الت ادال الحاصالة مان منصار التغييار و القاد ،وكاذا فاي بعاد أفقاي أوجاد مفهوماا
و تا ي

مختلفة إ تفر الحالة اإلس مية في الج اةر ،يا ل إضافة للمعطي اإلس مي العا

،وهو األمر المتأتي في الخصوصاية الظااهرة ال رونولوجياة للمجتما الج اةاري بداياة مان ول
اإلس ا

وامتنااا الج اةااريين لااع ماارورا باالسااتعمار الفرنسااي  ،فماان الناحيااة التاريخيااة  ،ا ل

اإلس

الا ل الهوياتي األبرز في فترة االستعمار و هو ماا ساعت جمعياة العلمااء المسالمين إلاى

تجليع م بداية الث ينا من القرن التاس ماار ،بغارض العاو ة إلاى األصاول و بالتاالي التميا
مان الهوياة المقابلاة لماا لة االساتعمار

38

وهاو المجاال الاذي اتضا فياع األخار كانتمااء مختلا

ف ريا ومقديا م ر ة جامحة في تأسيه "النحن" م ر م م الوطنية التي تا ل اللغاة العربياة
وجههااا األخاار ووصااوال إلااى يااا الحركااا اإلس ا مية و كااذا إلااى حالتااع اليااو ،ماان طريااي
الخصوصية الحا اة وطنياا م ار ال رونولوجياا الخاصاة بالااأن اإلسا مي ووضاعيتع ملاى حاد
سواء،ومن وجهة أخرا في الت اين الحا ث بين الفلسفا التي تت ناها الحركا اإلس مية و التاي
يم ن إ راكها مث في التوجها السياسية التي تتخذ اإلســ

مـنطلقا لـها

39

 -1بين الدولة الدينية و االشتراكية اإلسالمية : 1332
فااااي الساااانوا الااااث ث األولااااى ماااان االسااااتق ل كااااان الخطاااااب السياسااااي و اإليااااديولوجي
الرسمي ينيا تارة ومتمركساي نس ة إلى الماركسية ) تارة أخرا ،بين الجنا اليساري و الجناا
الديني في الح ب الحاكم ،ج هة التحرير الوطني  ،ا الرةيه بن بلاة فاي آن واحاد بادور النااطي
باسم اليساريين لدا المحافظين لدا اليساريين بمجيء الرةيه بومدين فاي انقا ب جاوان 1332

انتهت از واجية الدور وأص
التوفيي بين اإلس

الخطاب أكثر تجانسا و استق لية  ،اةما مان حياث التصاور ملاى

و اال،تراكية  ،وفي الممارسة ملاى العمال ل نااء اال،اتراكية جن اا إلاى جناب

م تقوية الطاب الديني للدولة ،في المفسسا و في النظا القانوني وفي المجتم
كان رجال الدين د أيدوا انق ب بومدين راجين التأ ير في توجيهاتاع ،وكاان بومادين بحاجاة
إلااى توسااي امدتااع االجتماميااة ،فااتم التقااارب بااين الجااان ين و ا مااس اإلس ا ميون فااي الح ومااة
إ مين بومدين أحمد طالب إبراهيمي في التربية الوطنية م الثقافة واإلما
التعلايم األصالي و الاافون الدينيااة وكانات العاو ة وياة إلااى اإلسا

 ،ومولاو اسام فاي

فاي المفسساا ممومااا

40

وي اادو أن الطاااب الرا ي ااالي والثااوري هااو الطاااب الماااترك بااين اإلص ا حيين و اال،ااتراكيين
 38ب ير خليفي ،اليرب و اإلسالم في الجزائر تحليل لمعولات التفا م ،مجلة الثقافة اإلسالمية ،العدد،2012/03ص 02-01
Boubekeur Amel 2007;Political Islam In Algerie ,Ceps; Working Document ;N 268 ,Belguim,P 01
 40صالح بلحاج ،لفس المرجع،ص 192
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الرا ي اااليين حماااة الثااورة اال،ااتراكية و الماادافعين منهااا كااان التغياار الااذي سااعت إليااع الج اةاار
ال ومدينية تغيرا جذريا في جمي الميا ين،ولهذا وجد فاي اإلصا حيين الحليا
كان االصط حيون أنفسهم يسعون إلى إحداث تغير يني ملى التصو

المناساب حياث

التقليادي فوجادوا الدولاة

أ اة للتغير الثقافي  ، 41وبموجب ستور ،1323صار ملى رةايه الجمهورياة أن يتعهاد مناد أ اء
ملااى مااا أ ااول ،ااهيد" ،ولاام يعااد

اليمااين الدسااتورية بتمجيااد الاادين اإلسا مي وينهااي ساامع "و

بمقتضى الدستور نفسع ،في مقادور أي مراجعاة ساتورية أن تماه باإلسا
األو ااا

 ،وأصا حت وزارة

وزارة التعلاايم األصاالي و الااافون الدينيااة ،ومنحاات مجلااة تاادمى األصااالة ،وأناا فااي

 1333مجله إس مي أملى
وبالرجوع لدستور  ،1323فإننا نرا از واجية في تعري

الدولة الج اةرية ،فهي من جهاة

إس ا مية ،وماان جهااة أخاارا إ،ااتراكية ،وهاام يوضااحون ب اأن اال،ااتراكية ليساات باادين ،باال هااي
س

نظري و استراتيجي يعمل إلما ة الدين اإلس مي وجهع الحقيقي للتطور و الر ي و التقاد

حيث ال يوجد ن

اانوني يوضا ط يعاة الماااري التنموياة ،ملاى أنهاا تحمال صا غة إسا مية

،ومنهااا نسااتنتس أن الساالطة الحاكمااة المعروفااة بتوجههااا العق نااي ،وفااي تساايير أمااور اال تصااا
و السياسة  ،د فصلت في مسألة الدين بامت اره هاو المهايمن فاي النصاو
السلطة هي التي تح م  ، 42ويص

ل ان فاي وا ا األمار

"صانصون" بهذا الااأن الج اةار بأنهاا تعاد طااةفي ضامني

، 43 pluriconfessionnalité du dedansف الر م من تمرك الحقل السياسي الاديني ما الممارساا
الاع ية ،التي هي مرت طة باألولياء المحلياين ،فال قااء القاوي و الاذي يادور فاي ممارساة اإلسا
الماافطر ماان طاار

لدولااة

44

و فااي المجااال القااانوني ،ساام القااانون الماادني فااي سا تم ر 1329

للقضاة اللجوء إلى الاريعة اإلس مية للفصال فاي المنازماا و أضاحى اإلسا

مصادرا فرمياا

ماان مصااا ر القااانون ،وصا ت النقا،ااا التااي جاار فااي الح ومااة حااول ااانون األساارة كلهااا فااي
مجرا واحد ،وهو تنظيم األحوال الاخصية بقوامد الاريعة اإلس مية  ، 45وبالتاالي إن توساي
و تعميي مسألة الفهم فاي التعااطي ما موضاوع الادين اإلسا مي فاي تجلياتاع ،مان حياث الوجاو
والوظيفااة فااي الدسااتور الج اةااري ،وانع اساااتع ملااى القاايم االجتماميااة
وخا

ااد حظااي باهتمااا بااالم

ضمن القوامد السياسية اإليديولوجية للنظا السياسي فاي الج اةار ،حياث يعت ار مان أهام

 41مصطفى راجعي  ،التدين وجودة الحكامة .ص 30
 42بلخير بومحرات،2011الدين والت رير السياسي و الرباط االجتماعي ،مجلة موال

،جامعة معسكر،العدد،03ديسم ر ص102

Sanson.H.1983.la licité islamique en Algérie ;CRESM/CNRS; paris.
Benjamin stora .op cit ;p 69

 45صالح بلحاج ،الدين والسياسة و المجتمع في الجزائر ،ص192
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ياو الجمعاة مطلاة

الم ونة للهوية الوطنية الج اةرياة  46أماا فاي المجتما ،أصا

األساا وع و ا،ااتد اإلجااراءا المتخااذة إلج اريااة الصااو بالنساا ة إلااى الج اةااريين و أسساات
الملتقيا سانوية ولياة للف ار اإلسا مي اتخاذ لنفساها هادفا تحويال الج اةار إلاى مركا إ،اعاع
للف اااار اإلساااا مي وفرضاااات إجااااراءا مقياااادة ملااااى بياااا الماااااروبا ال حوليااااة للمااااواطنين
الج اةريين

47

وحول نقد ف رة التحديث الما ي و الديني للج اةر ،و يا المعارضة اإلسا مية

l'opposition

 ،islamisteومحاولة تقري هم إلى السلطة و التي تأتي في بداية سياسة التعرياب التاي تطابقات ما
ماا تناا ي باع األسالمة ، 48 islamitéومان خا ل ماا ساماه أركاون بتاأميم اإلسا
 ، l'islamفمن جان ع هو تف ياك االنساجا الرما ي و الاداللي باين اإلسا
"اإلس ا
المجتمعا

étatisation de

و المجتما الج اةاري

كتع ياار قااافي إناادمس م ا اايم وبنيااة نظااا التضااامن و اإلنتاااج والت ااا ل الموجااو ة فااي
ل ان فارض تحاديث ماا ي را ي االي ملاى المجتمعاا التقليدياة ،وتاأميم اإلسا

فاي

الج اةر تم تف يك العالم الرم ي و الداللي لهذه المجتمعا  ، 49وتصل ال احثة "فاني كولنا" إلى
الف رة اتها ،حيث أظهار

راساتها مان منطقاة األوراأل ،كيا

 1320إلى  1300فاي هاذه الفتارة اإلصا

أن اإلصا

الاديني باين فتارة

جعال مان أهدافاع إبعاا أي بعاد مااطفي فاي الطقاوأل

الدينيااة ،حيااث امت اار كولونااا أن فتاارة بدايااة اإلص ا

هااي فتاارة خطياارة جاادا مااا زالاات تلقااي

بظ لها ملى حاضر الج اةر ،من خ ل إهمال التنوع الديني و الف ري الذي  ،ل ماا ة المجتما
في بناءه الف ري ورتيتع للعالم

50

 -2فترة الثمالينات :تنافس بين الدولة و اإلسالميين على ل ر األصولية :
صا فت نهاية السا عينا مجايء الارةيه "الااا لي بان جدياد" وبقااءه فاي الح ام طيلاة مقاد
الثمانينا

كانت هذه العارية حاسمة بالنس ة إلى الج اةر ،حد ت أ ناءها تطاورا ك يارة ملاى

كل األصعدة ،أبرز ساماتها او فاال النماو ج التنماوي الج اةاري ،وإتضاا أ ااره السايئة فاي
الميااا ين الماليااة و اال تصااا ية و االجتماميااة و الثقافيااة ،وتصااامد الحركااة اإلسا مية و التحامهااا
بالحركا االحتجاجية الاع ية ،وبروز مااكل الثقافة و اللغة و الهوية في الج اةر

 46بلخير بومرات،2011ص ،100

 47صالح بلحاج ،لفس المرجع ،ص 192
Benjamin stora 2012;histoire de l'Algérie depuis l'independence1962-1988;édition HIBR; Algérie ;p 68

48

 49مصطفى راجعي ،التدين وجودة الحكامة ،ص 32
50

Colonna .f 1995 :les verstes de l'invincibilité: permanence et changements religieux dans l'Algérie .paris:
presses de science po. P23
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ونجم من فال النمو ج التنموي و تادهور األوضااع فاي ،اتى المجااال أن صاار الخطااب
اال،تراكي التصنيعي التنموي مان ون جادوا و ال أ ار ،وأصا

ال حاث مان باديل لاع ضارورة

ملحاة  ،فالخطاااب اللي رالاي لاام ي ان ااد حاان و تااع بعاد ،ولااو تام اللجااوء إلياع لظهاار بماا هااو مليااع
فااي الوا ا  :ت رياار أوضاااع م ريااة  ،اام إن مواضااي هااذا الخطاااب كا تصااا السااو و المنافسااة
والعاااارض و الطلااااب و الر،ااااا ة اال تصااااا ية ساااات ون أصااااعب للفهاااام لاااادا السااااوا األمظاااام
من الج اةاريين

ال هاذا ،هنااك خطااب إسا مي مت اياد الاادة و ال ثافاة ،بلغاة بسايطة واضاحة

و حا ة ل ل هذا رأا اال،تراكيون فاةدة فاي الخطااب اإلسا مي نفساع لت ريار األوضااع القاةماة
من ناحية ،ومواجهة اإلس ميين بالمثل مان ناحياة أخارا  ، 51يار أن الخطااب الاديني باإلم اان
كل واحد أن يجاد فياع ماا ياااء ،ففياع النااأل بعضاهم فاو بعاض رجاا ،والحاث ملاى الصا ر
و القنامااة وبالقلياال وبمااا أمطااى

و التمسااك بالقضاااء و القاادر ،وهناااك أيضااا مااا يحاار الفسااا

والجور و االنح ل الخلقي ويحث ملاى الجهاا ،بال و ملاى م افحاة الحااكم المسالم المسات د مناد
بعااض الفاار اإلسا مية ومن باااب أولااى إ ا اات أن الحاااكم ااد حااا بالتمااا ماان أح ااا الاااريعة
اإلس مية
وه ااذا ،اارمت الساالطة فااي التاارويس لخطاااب جديااد اختفاات فيااع الموضااوما اال،ااتراكية
و موضااات برجاااوع مت اياااد للااادين ،وتحولااات القومياااة الج اةرياااة مااان ومياااة تخصااا

حيااا ا

واسعا ل ،تراكية و االستق ل الوطني و التنمية و م افحة االم ريالية إلى ومياة قافياة محورهاا
اإلس

و العروبة ،وانتقال الصاراع األياديولوجي إلاى اإلسا ميين بذاتاع هاذا ماا زا مان ت حام

بااين الدولااة و الاادين و م ياادا ماان تغلغاال الاادين فااي حياااة المجتم ا الج اةااري  ،لااك أن النظااا
لاام ي تا

باااللجوء إلااى الاادين ملااى مسااتوا الخطاااب وحااده ،وإنمااا كااان مليااع أن يجسااد لااك فااي

الميدان،وهو ما حدث
ما وة ملاى الرجاوع الاداةم إلاى اإلسا

فاي الخطااب المسائولين ،حقاي المافتمر االسااتثناةي

للج هاااة فاااي جاااوان  1320القطيعاااة مااا التياااار اليسااااري فاااي النظاااا باااإ راج ماااا ة فاااي انوناااع
األساساااي أبعاااد

يااار المناضااالين فاااي الحااا ب الحااااكم مااان موا ااا المسااائولية فاااي المنظماااا

الجماهيرية ،وجعل الدين و اللغة العربية مرجعية أساسية للارمية ماد ا ملاى التمساك باالتراث
الثقافي من طريي العو ة إلى"األصالة والطهارة الدينية"
 51صالح بلحاج ،المرجع لفسه ،ص 199
 52صالح بلحاج ، ،ص190
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وتواصاال انعقااا ملتقيااا الف اار اإلس ا مي ،ولقياات حركيااة بناااء المساااجد ،خاصااة فااي فتاارة
،وأ رجات ابتاداء مان  1320ماوا ينياة ضامن

 ، 1323-1320فعا ويا فاي جميا أرجااء الا

المقااارر فاااي المااادارأل و الثانويا ،وصااادر فاااي  1322تعليماااة رةاساااية مااان الت اااوين الاااديني،
وفتحاات أ سااا فااي االبتااداةي و الثااانوي إلماادا ب الوريااا فااي العلااو اإلس مية،وأنااائت جامعااة
"األميااار م اااد القاااا ر للعلاااو اإلسااا مية" بقسااانطينة ،واساااتقد لرةاساااتها بم اااا رة مااان رةااايه
الجمهورية في ما ي دو مضو سابي فاي جماماة اإلخاوان المسلمين،الااي الغ الاي الاذي ا،اتهر
في الج اةر بأحا يثع الدينية المنتظمة في التلف يون،وأص

رةيه لجمهورية يستاهد بأ والع فاي

مداخ تع العاماة ،وفات فاي الو ات نفساع المعهاد الاوطني للتعلايم اإلسا مي باالج اةر العاصامة ،
ولم يتر

ل ةماة "المساتقلين" بالادموة فاي المسااجد

وزير الافون الدينية حينئاذ فاي التارخي

الدولة و في نهاية الثمانينا كانت إستراتيجية النظا د نجحت في إما ة أسملة المجتم إال أنها
فالة في مر لة اإلس ميين وفي مرا ة المجال الديني

53

 -9تديين السياسة لدى اإلسالميين وتصاعد المد اإلسالمي:
تعت ر الحركة اإلسا مية فاي الج اةار ،ظااهرة سوسايولوجية مان حياث يناميتهاا وتعقياداتها
،فالقساام األول  1339إلااى باا وغ فجاار التعد يااة ،أياان امتاااز بالساارية و الغمااوض فااي طاار
برنامجهااا ،والااذي كاناات وظيفتااع بطريقااة خفيااة أياان طااور لغااة ماان الاارفض ل حت ااار الدولااة
للدين ،نتيجة الح ب الواحد و الر اباة المفروضاة ملاى األطياا
م اااد الطيااا

االجتمامياة ،مان جان هاا الااي

سااالطاني ،القرياااب مااان جمعياااة العلمااااء المسااالمين ،ناااار سااانة  1320باااالمغرب

نقاادا ال ع للقااا ة السياساايين فااي التوجااع اال،ااتراكي ل وماادين ،ماان خا ل مقااال "الم كيااة أصاالها
ا،اتراكي"، le mazdaquisme est a l'origine du socialismeوالتاي تعت ار كاأول خرجاة احتجاجياة
للحركة االس ماوية بالج اةر ،أين أملنوا من انح ل القيم و الم اا ظ الهداماة الغربياة اآلتياة مان
الخارج فمن خ ل جمعياة "القايم" التاي أناائت فاي ،اهر فيفاي  ،1339و التاي كاان مفسساها
"الها،مي التيجااني" ،الاذي يعاد كاخصاية إلصا

القايم و العاو ة إلاى الجاا ة الصاحيحة للادين

اإلس ا مي ،حيااث نااا ا "بالعماال فااي إطااار االمتصااا باااه و مخالفااة س ا ل الااايطان "وأ،ااا وا
بسياسااة إس ا مية مسااتمدة ماان الثااورة المقدسة"،باإلضااافة إلااى رتيااتهم فااي تأساايه ملااى أساااأل
الم ا ظ اإلس مية
 53صالح بلحاج ،المرجع لفسه ،ص.190
 في  1332كت ت جمعية القيم في مجلتها :كل حزب سياسي و كل لظام و كل لائد ال يستند إلى اإلسالم يعت ر غير شرعي وخطيرا،ال
يمكن ألي حزب شيوعي أو علمالي أو اشتراكي ماركسي أو لومي أن يعيش في ارض اإلسالم"
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فااي العمااو اناادرج مماال الجمعيااة ماان ال دايااة فااي م افحااة اإلس ا

الرساامي و االتجاهااا

اليسااارية والنظااا اال،ااتراكي ياار الااارمي فااي نظرهااا المتنامااع ماان تط يااي وامااد الاااريعة
اإلس مية ،حظر هذا التيار مرة أولى فاي العاصامة ماا ،1333وفاي كامال التاراب الاوطني مارة
انية في العا  1320وتمثال مو ا
التدليل و التوظي

النظاا مناع بحساب الظارو

فاي المراوحاة باين المغازلاة و

أحيانا و القم حينا أخر ،في زمن الرةيه بومادين ،لام يحال تعمياي الرابطاة

بين الدين و الدولة و إ ماج إس ميين فاي الح وماة ون اساتمرار المعارضاة اإلسا مية للنظاا
،فاااهد ساانة  1320صاادور كتاااب للاااي ساالطاني إلااي ،اان فيااع هجومااا حااا ا ملااى العلمانيااة
اإلس مي

،وظهر إلى أ ،ال العن

54

 -0حيثيات اإلسالم اإلصالحي (السلفي) و هوره في الواجهة :
بهااااذا الخصااااو

إنصااااد ال احااااث راجعااااي مصااااطفى و مديااااد ماااان ال اااااحثين حااااول

التحول الجذري الذي و في الج اةر تجاه اإلس

الريفاي ،وم ار "ارنسات جلنار" مان هااتع

بع ارا بليغاة ،حياث كتاب أناع "مان المحتمال أناع لام يوجاد أي بلاد مسالم ارتا

النااأل فياع كلياة

باألولياء الصالحين الريفيين مثلما كان الحال في ج اةر القرن التاس مار ،وفي نفه الو ات لام
ي ن هناك أي بلاد نااهض األوليااء الصاالحين بعنا  ،مثلماا فعلات الج اةار مان بعاد لاك" .حياث
لعااااب اإلساااا

فااااي الج اةاااار المسااااتقلة أ وارا مموميااااة خطياااارة ،وماااان جهااااة ،اااا ل الخلفيااااة

الدينية لسياسا ح وما "ابن بلاة" و"بومادين" تجااه اال تصاا والثقافاة والادين ،وكاان اإلسا
في ط عتع اإلص حية كما يع ر منها رجاال جمعياة العلمااء يمثال ،ا ل اإلسا
امت اار ياان الدولااة سااتوريا ل اان ماان جهااة أخرا،،اا ل اإلساا

المفضال الاذي

إطااارا للتع ياار ماان رفااض

ومقاومااة الثااورة التحديثيااة الرا ي اليااة التااي فرضاات ملااى المجتما الج اةااري ،سااواء م اار منااع
ممثلو اإلس

الطراةقي با ل ملني يالطريقة العلوية) أو استمر في التع ير من نفساع مان خا ل

استمرارية الممارسا المرابطية الريفية أوفي  ،ل مقاومة قافية للعمال والف حين .
اسااتخد اإلساا

فااي معركااة" التنميااة" ضااد" التخلاا " ،فااي ت رياار التأميمااا والحااد ماان

المل ية ال رامية ،كما وظ

في معركة مصن الحجار ،وسيتم توظيفع فاي معركاة قافياة و ينياة

أخااااارا هاااااذه المااااارة ضاااااد الماااااوروث الثقاااااافي والاااااديني الج اةاااااري وممثلياااااع المااااارابطين
والطراةقيين المعركة الجديدة هي معركة السنة ضد ال دمة

55

Benjamin Stora . opp cit .p69
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الفصل الثالث
إضااافة إلااى الحم ا

الدينيااة الدماةيااة لصااال اال،ااتراكية، ،اانت ح ومااة باان بلااة حملااة

ينية أخارا مضاا ة لممارساا اإلسا
أمطااى إ،ااارة انط ا

المرابطاي الريفاي و الطراةقاي.كاان "ابان بلاة" هاو مان

الحملااة ضااد اإلس ا

الريفااي والطراةقااي ماان موس ا و فااي مااايو ، 1330

حيث أ لى ابن بلة بتصريحا تحريضية اة " :نحن نان حملة ناجحة ضد التخلا  ،الااعو ة،
وضااد األف ااار الرجعيااة والمحافظااة" وانط ا ماان تصااريحا اباان بلااة ،اانت الصااحافة الوطنيااة
الرسمية في صي

 30حملة ضد اإلس

الطراةقي والريفي صحيفة النصر الرسمية والجهوية

فااي مااد  12مااايو  1330وجهاات انتقااا ا لمظاااهر احتفااال ،ااع ي يقااا ساانويا بعااين مليلااة ب اويااة
مرت طااة بااولي صااال معاارو

فااي المنطقااة ماان حيااث إن االحتفااال يخااال

اإلس ا

والم ااا ظ

الثورية في نظر الصحيفة
وم مجيء "بومدين" للسالطة ،ساتتع ز هاذه التوجهاا األساساية باا ل أكثار را ي الياة ومنفاا
سيتقوا االتجاه اإلصا حي فاي مفسساا الدولاة إلاى رجاة تطاابي خطااب الدولاة ما الخطااب
اإلص حي وسيتولى اإلصا حيون الادفاع الاديني مان المااروع التحاديثي الرا ي االي ل ومادين
با ل ك ير االتجاه الطراةقي ويتم محاربتع من ل اإلص حيين بوساةل الدولة بحجاة

وسيضع

أنع يفخر المجتم للحا بالحدا ة ،كما يستمر تهميش واحتقار الممارسا الدينية الاع ية للنسااء
والرجال في المدن واألريا
التنمية .

بصفتها بقايا قافة ينية منحطاة وبدمياة تخاال

56

ه ذا تتحول الثورة الثقافية إلى ورة ينية ضد اإلسا
اإلس

اإلسا

وتعاارض

المرابطاي والطراةقاي ،ف عاد أن كاان

المرابطاي والطراةقاي مصادر المقاوماة والحفااظ ملاى الثقافاة والهوياة الج اةرياة تحاول

إلااى مصاادر ل مااراض واالنحطاااط والتاادهور يجااب محاربتااع فااي الخطاااب الرساامي ،اااركت
الصحافة الرسمية في هذه المعركة الدينياة ضاد اإلسا

الطراةقاي فاانت صاحيفة المجاهاد ي20

يوليااو )1332حملااة ضااد ال اويااة العلويااة بمسااتغانم وصاافت الطريقااة العلويااة أنهااا حركااة رجعيااة
ومميلااة للقااوا األجن يااة ،وتسااعى لتاااي ل " ولااة اخاال الدولااة" ومنااوان المقااال فااي المجاهااد
بـ"العلويين أو إس

رجال األممال" وفي  1333تمن السلطا في مستغانم المسايرة االحتفالياة

السنوية التي تقيمهاا ال اوياة ،والتاي تجاوب وسا المديناة بمناسا ة المولاد الن اوي الااري

وفاي

 1320يتم امتقال الحاج المهدي بن تونه ،ويتم حج كل ممتل ا ال اوياة ووضا "المهادي بان
تاونه" تحات اإل اماة الج رياة بعيادا مان مدينتاع فاالحرب الدينياة والثقافياة ضاد اإلسا
 56مصطفى راجعي ،لفس المرجع ،ص 22-20
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الفصل الثالث

والطراةقي هي ج ء من التاري الديني المعاصر للمغرب ال ير الذي هو تاري االلتقاء الطويال
والصااعب بااين إس ا

الناااأل العااا يين وإس ا

العلماااء اإلص ا حيين.و الحاارب اإلص ا حية ضااد

الماارابطين والطااراةقيين هااي المظهاار الااديني لمعركااة التحااديث اال،ااتراكي الرا ي ااالي ،حيااث
ظهر

وة االرت اط با ن اإلسا

سوسيولوجي .

اإلصا حي السالفي والتحاديث ،والاذي كاان يحتااج إلاى تفساير

57

:

-2
مااان األهمياااة بماااا كاااان فاااي تحليلناااا السااايرورة التاريخياااة أن نوضااا كيااا
التاادين الاا ابي بااالج اةر و بالخصااو

تحاااول مفهاااو

فااي المدينااة الااذي ال طالمااا اال مقاادين ماان الا من إلااى

الااوراء ،كااان يا ا ل يالمتاادين) الفوبيااا لاادا العامااة بالا ا ل الهناادامي و الخطابااا االس ا ماوية
التي ذتها األح اب اإلس مية ،ومان جهاة أخارا هاي ر اة لادا الاا اب فاي إيجاا المنفاذ مان
التحوال االجتمامية و اال تصا ية التي مست بع  ،في  ،ل ك ت و ضجر،وإخفا في ماااريعع
ما ترك لع اختيار الهروب واللجوء إلى الدين إما إرضاء لنفسايتع أو كت ريار لوضاعع االجتماامي
ال اةه ،أو كتقليد س ع التع ئة و األف ار القا مة من الماار ة
أما في الوض الراهن وفي راءة إنتربولوجية حضرية في ،خصاية المتادين فنارا صاورة
الااااب المتاادين تغياار ،باانفه إيقاااع التحااوال األخاارا ،سااوءا فااي الممارسااا والساالوكيا
الم اولة أو في ال

وأسلوب العيش ،فنجد الا اب يا اول فاي األنااطة يار الرسامية بماا فيهاا

التجارة  ،يرك اون الدراجاة ،ممارساة الرياضاة ،حيث أصا حت الصاورة هافالء المتديناة ما ياة
بالمقارنة م التوصيم في سنوا ماضية
و بالتالي النظرة التاريخية و من وجهة نظار سياساية ،نااأ الصاراع الحقيقاي الاذي مهاد إلساقاط
الج هة اإلس مية لسنقا المنحلة ،فحاولت الدولة بعاد تو يا

المساار االنتخاابي ،وتوظيا

الادين

للحفاااظ ملااى التضااامن اآللااي للمجتم ا ،فوظفاات جمي ا مفسساااتها ماان أجه ا ة معيااة ،وأجه ا ة
ا نامية لدحض أف اار التطار

،التاي تساعى الاى تط ياي الدولاة اإلسا مية الم موماة فقاد ت نات

الدولة ماروع التوبة ،ك رنامس مملي يسم للا اب الذي ضلت باع السا ل أن يعاو إلاى ر،اده ،
و د استخد المعجم الديني و ملماء الدين لت رير ،ملاى أسااأل تحاريم تال الانفه "إلماا المؤمناون
إخوة فأصلحوا بين أخويكم ""،58واعتصموا بح ل هللا جميعا و ال تتفرلوا واذكروا أكناتم أعاداا فاأل
 57مصطفى راجعي ، ،ص 32-30
 58سورة الحجرات ،اآلية رلم 10
656

باين
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الفصل الثالث

للوبكم فأص حتم بنعمته إخوالا" ، 59كل هذه المصو ا الدينية المقدسة ،ساهمت في الحفااظ ملاى
الوض ،ووضا حاد لحالاة االحتقاان التاي ما،اها المجتما الج اةاري و حاولات السالطة مجاد ا
توظي

الدين بعد فال ماروع التوبة في تحقيي تهدةة األوضاع و لك بالمراهنة ملى مااروع

الوةااا الماادني ،امتمااا ا ملاى معطااى ينااي ،نتيجااة الخطاااب الااديني ،فاإلسا
متعااااد ة بااااين األطاااارا

واحااد والخطابااا

و مت اينااااة حسااااب اإلطااااار ال ماااااني و االسااااتراتيجي بااااين األطاااارا

المتصارمة وجاء ماروع المصالحة الوطنية الذي يحمل نفه الاعارا ،وتعت ر هاذه المرحلاة
أر اي المراحال مان حياث األمان و االساتقرار ،وهاو تغيار تادريجي وجاذري بعاد الماه بثواباات
الوطنية ومن جملتها الادين اإلسا مي وهاذا باالنظر إلاى الرتياة النقدياة و التجرباة المعا،اة ففاي
الميدان الديني تمي

بالعلمانية بالفصل بين السياساة و الادين ،وجعال هاذا األخيار منحصارا فاي

المياادان الفر ي،وبالتااالي يص ا

الاادين فااي حااد اتااع ايااة و هااد  ،وال وساايلة لض ا

االجتمامية و السياسية و الهوياتية

المساااةل

60

كااال هاااذه المحطاااا تمثااال مجااااال خصااا ا ،لفهااام ور الااادين فاااي المجتم ،وماااا يتااانجم مااان
هذا التوظي

من رهانا تسامدنا ملى فهم تداميا الصراع ،ومن يقفون وراءه ،وكي

الاادين فااي إحااداث الرباااط االجتمااامي بالنسا ة ل طاارا

وظا

الصااراع ،كمااا أن هااذه المحطااا تمثاال

لناااا ماااا ة خاماااة ،تااااتغل ملياااع االختصاصاااا بتفااارع ملومهاااا وتناااوع مضاااامينها الف رياااة ،
وتعااد مقاربتهااا التنظيريااة ،فااي إمطاةنااا تصااور مااا ومفيااد حااول الظاااهرة الدينيااة و م انتهااا
في المجتم الج اةري

61

في مواجهة "التمسل ":

-3

تتحااااد الجمامااااا الدينيااااة الصااااوفية فااااي الج اةاااار اليااااو بمجمااااومتين همااااا الطاااار
الصااوفية والجمامااا الساالفية الصااامدة ،حيااث تعاايش الج اةاار مرحلااة مااا بعااد المأساااة الوطنيااة
وتلعب الطر الصوفية والجماما السلفية ورا في توفير الماوار الروحياة لتحقياي المصاالحة
الوطنية و مواجهة التحديا المتلفة التي تواجهها الج اةر

62

فالمسألة األساسية هناا هاي االنتمااء

لمواجهة التحديا في تحقيي الح امة المفسساتية المرجوة مان ال مجتما مادني ،ولاة القاانون
،فسا أ ل ،مااركة ،فافية ،حيث أظهر االنتماء الصوفي انع مصادر ماوار متعاد ة للمنخارطين
 59سورة ا عمران ،االية رلم 109

 60بومحرات بلخير ،مرجع سابق ،ص .102
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فياااع ،حياااث ،ااا ل ااال ااارون مصااادر الحفااااظ ملاااى الهوياااة الج اةرياااة و التماساااك والتضاااامن
االجتمامي و الت ي

التي خلقها التحديث ال ولونياالي ،والياو تطلا إلياع

م التحديا و الفر

كمصاادر نااى و ضااروري للج اةاار فااي مواجهااة التحااديا ال اارا التااي يطرحهااا مااالم ي ا ا
مولمة وما يفرضع من تحولت تتطلب الت ي

م الحفاظ ملى الهوية

63

،ااا لت ماااو ة ناااااط ال واياااا أو بااااألحرا إماااا ة بعاااث ور ال واياااا و الطااار الصاااوفية
،وانخراطهااا الواساا فااي الحااراك السياسااي و م تهااا بااالمجتم موضااوع اهتمااا ال ثياار ماان
ال اااااااحثين فااااااي تخصصااااااا معرفيااااااة مدياااااادة يتاااااااري  ،انتربولوجيااااااا ،سوساااااايولوجيا ) ،
فأهمياة موضااوع ال واياا و الطاار الصاوفية و يمتااع العلمياة ،تتأكااد أن أكثار إلااى راهنياة بعااض
األسئلة و القضايا السياسية التي طرحت وما توال ملى مستوا إ ،الية السلطة ،وط يعة الع اة
باااين الدولاااة و المجتمااا فاااي ج اةااار األماااه و الياااو

وتعت ااار إ،ااا الية الدولاااة فاااي م تهاااا

بااالمجتم ومفسسااااتع مااان أمقاااد وأوساا اإل،ااا اليا التاااي يطرحهاااا وا اا ال حاااث فاااي التااااري
االجتمااامي والسياسي،خاصااة إ ا كااان األماار يتعلااي وكمااا هااو الاااأن بخصااو
ال وايااا أو التاادين الصااوفي"،فالرهانا

إ ،ا الية "بعااث

ياار المعلنااة ماان اال الساالطة فااي توظياا

ما هو إال ليل في تحقيي در ك ير من االستقرار االجتمامي و السياسي

ال وايااا ،

64

أمااا هااذه التحااديا التااي ت قااى مطروحااة ملااى االتجاااه الصااوفي فااي الج اةاار هااي مدياادة،
منهااا التحاادي الجيلااي فااي اادرا األخياارة -ال وايااا-ملااى التواصاال ما األجيااال الاااابة الجدياادة،
كي

ينظار الاا اب الج اةاري الياو إلاى التصو ،أليسات اللغاة الدينياة التاي يساتخدمها الاا اب

هي تلك اللغة المتوفرة في الفضاةيا وفي  ،ا االنترنت التي يغلب مليها الطاب السلفي

65
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1332

-

-

1322

-

وبالتالي ماهي األنمـاط التدينيــة لــدا الا ـــاب الج اةـري

وكي

يفسر لك

1
إن الحديث من تدين الا اب الج اةري بصيغة المفر ،يمثل ت سايطا للظااهرة ،فهاي تعار
تنوما و ناى يادفعنا إلاى الحاديث مان أنمااط التادين مان الاا اب بصايغة الجما ،بحياث فاي هاذه
الحالااة نتحاادث ماان أ،اا ال مختلفااة و متنومااة ماان التاادين تختلاا

 66بومدبن بوايد،مرجع سابق ،ص 20
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الفصل الثالث

و االجتمامية والثقافية و النفسية  ،وبصفة مامة يم ن استنتاج ستة أنماط مان التادين التاي تافطر
الا اب :
أ -التدين الرسمي :
بالنسا ة للج اةاار فهااي تتقاساام مديااد ماان أوجااع التاااابع فااي المنطقااة المغاربيااة ،لااذا نجااد أن
الهوية الدينية الرسمية تت ون من
السني ،ويهد

ث مناصر :المذهب المال ي والعقيدة األ،اعرية ،والتصاو

هذا النم بحساب م اد ال اا ي الهرماساي إلاى توظيا

كال المفسساا و الهياكال

و النظم القاةمة لمصلحة المنظومة الدينية الرسمية ،وتعد هذه الخطوة كناوع مان إضافاء الاارمية
ملى النظا القاةم  67ويم ان اراءة المفسساة الدينياة فاي الج اةار حساب المفهاو السوسايولوجي
إلااااى مفسسااااتين ،المفسسااااة الرساااامية المتمثلااااة فااااي وزارة الااااافون الدينيااااة و األو ااااا
المفسسااة األخاارا ياار الرساامية و ل نهااا تحضاار كرم ا

،أمااااا

ينيااي لااع تااأ ير و التااي هااي ال اويااة

المفسسة الصوفية الحرة
ب -لمط التدين التقليدي :
ماان الناحيااة المفسسااة تعت اار ال اويااة واألضاارحة و التعلاايم العتيااي ماان أهاام ال نيااا الدالااة
ملى استمرار التدين التقليدي في المنطقة المغاربية مامة والج اةر وهاي تارت

بع اة وظيفياة

بنمطااي التاادين الرساامي و الاااع ي ،فاااألول يمنحهااا الوجااو و يضاافي مليهااا الااارمية ماان خا ل
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ال اري و االمتقا ي
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sociologie des
convertis

 2من مالمح ومصادر أامة الهوية الدينية لدى ال اب الجزائري :
ي دأ الفر فاي المجتمعاا اإلسا مية أخاذ التعااليم و التوجهاا الدينياة مان أسارتع  ،وياارع
حينها فاي تقلياد ماا يقاو باع أفارا أسارتع مان ،اعاةر و ممارساا نابعاة مان الادين أومرت طاة باع
والفر في هذه المرحلة ال ينفك ي ون سوا متلقيا لما تمليع أسرتع ،م بعاض األسائلة حاول هاذا
األمر الجديد لديع بحسب كل فر و أسرة
أ -ال را ة المعرفية من مختل

المصادر :

في تلك المراحل األولى لفترة الا اب ا السما الخاصة و الخصااة

المميا ة تتاا ل

معتقدا الا اب و يمع وترس أف اره ،وتنمو قافتاع ويت اون ميولاع وإتجاهاتاع فاي الحيااة ،وت ادأ
اليقظة الدينية و الجدل الديني و منا اة أف ار الجنة و النار و التوبة و ال عث و الخلو ،والقضااء
و القدر و الحرية الدينية الفر ية و الج رية ال ختيارية ويتطاور الااك الاديني مان الع اا ا إلاى
العقيدة اتها و ي دأ في مراجعة م تع بالقيم الساةدة و المعايير القاةمة و م تاع باال ون كلاع ، 77
ولذلك يعت ر ال عض أن الهوية التاي تاتم مان خا ل مثال هاذه العملياا االتصاالية و التفاملياة ما
اآلخارين هاي هوياة ياا لها األفارا الاذين يمثلاون العاالم الخاارجي للاذا

هافالء األفارا الاذين

 77حضري فضيل ،مالمح أامة الهوية الدينية و مصادر ا ،اإللسان و المجتمع ،العدد السابع ،ديسم ر 2019ص 130
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ي ثاار التقاااء و احت اااك الا ا اب بهم،فت اارز لديااع حالااة ماان الفضااول للتعاار
و تجريب بعض السلوكا و الممارسا

و التمث

مختل ا

القنامااا

78

ب -االلتقام لحالة التردي :
إن االنتقا الا ابي لحالة التخل

و االنحطاط القاومي يقا ضامن سايا الحاديث مان األزماة

القومية ،إال أن هذه األزمة تغدو اآلن مصدرا ل زمة الدينية ولنا أن نقا
المتضاامنة ل لمااة "العاارب" وهااي كثياارة أ،ااهرها هااو ااولهم "

مناد تع يارا الساخ

ينعاال بااو العاارب " و "العربااي

اح ل الراأل" في مقابل الحديث بتأ ب ما المجتما األخار كقاولهم ماث "أوال سايدنا ميساى" ،
و يرهاا ممااا أ ا إلاى هااروب لاك الاا اب مان التاا ع بتلاك الصااورة المن ارة إم ميااا إلااى
الصااورة المح وبااة إم ميااا و التطل ا لماااابهة الغااربيين و األمااري يين و ياارهم ماان الاااعوب
المتقدمة م الاعور بالدونية و االن سار تجاه تلك الاعوب ،هذا كلع تع ير من ضع
ضع

الوالء و االنتماء للتا يل اإلس مي القيمي و الم ا ةي و المعياي

تع ير مان

79

ج  -حب التميز واالستقاللية :
تصااحب فئااة الااا اب مااراحلهم األولااى ال ثياار ماان مااا
ت ون ما

و أزمااا المراهقااة ولااذلك

المراهقة هي أولى مااكل الاا اب وأزمااتهم ،فالاااب فاي مرحلتاع األولاى ي اون

فاااي مرحلاااة التفتااايش مااان هويتاااع  ،فنجاااده لقاااا ملاااى اتاااع ،و يااار متأكاااد مماااا يرياااد أن ي اااون
مليع ،بالر م من أنع متأكد مما ال يريد أن ي ون مليع ،وهاو يعاارض و يثاور ال ح اا بالمعارضاة
و الثورة ،بل ل ي يحقي اتيتع و استق ليتع كما يعت ر الاعور بالذنب من وجهة ملام الانفه مان
أهاام مواماال الااتحمه الااديني لاادا المراهااي ،و أ ناااء سااعي المراهااي لل حااث ماان االسااتق لية
المح وسة في استعانتع و ات الع ملى األب مما يدفعع إلى التماأل األمن في رحاب الدين

80

د  -الولوع في شراك اليزو الديني و الما ي :
إن الهوياااة بأنوامهاااا مموماااا و الدينياااة منهاااا خصوصاااا لااادا الاااا اب ،تعااااني العدياااد مااان
حااااال االسااات ب التاااي تتعااارض لهاااا و التاااي تاااف ي إلاااى اخت لهاااا و تصااادمها فالهوياااة "
تعاااني االساات ب مناادما تتعاارض إلااى تااأ ير نظاااا ماان العمليااا الخارجيااة التااي تعماال ملاااى
إحاااداث تغيااارا مميقاااة فاااي جوهرهاااا ،وترتاااب مناااد حااادوث هاااذا االسااات ب وال ة اإلحسااااأل

 78حضري فضيل لفس المرجع،ص 132
 79لفس المرجع،ص 132
 80المرجع لفسه، ،ص 133
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باااع مماااا يااااعر الفااار باااالتغيرا الحاصااالة وإحساساااع بوضاااعية اسااات بع ساااواء ملاااى مساااتوا
الفر و الجمامة و الثقافة "
ـ  -ثقافة العولمة وتقنياتها :
إن قافااة العولمااة التااي تتحاادا وتتصااارع م ا الهويااة اإلس ا مية هااي ا خصاااة

معينااة

تجعلهااا تتمي ا بااالقوة و الاادمم اللااذين تفقاادهما الثقافااة اإلس ا مية اليااو ،فهااي قافااة يصاااح ها فااي
الغالب خطاب تقناي ومملاي ،فهاي تنقال م ار الوسااةل االتصاالية الحديثاة كاالنترنيات و القناوا
الفضااةية و يرهاا التاي تعمال ملاى ناار قافاة العولماة هاذه األخيارة التاي هاي قافاة نخ ويااة
،تسامد ملى ترك القوة و القوة هنا ليسا وة سياسية بل وة الت نولوجيا المرت طاة بالمااروما
الصاانامية ا الصاايغة ال ونيااة كاا ا الحاسااوب و االنترناات  ،وهااي مااا يطلااي مليهااا تقنيااا
العولمة ،وهي مرت طة ارت اطا و يقا بثقافة االسته ك ،فالعمليا المرت طة بناار الحدا اة تساامد
ملى نار القيم والرموز و أساليب السلوك المختلفة وتنطوي قافة العولمة التي تن ثي من الحدا اة
الما ية بخصاةصها تلاك ،ملاى مخااطر مديادة تتهاد الهوياة الدينياة و الثقافياة فاي آن واحاد وال
يق

تأ يرها مند هذا الحد خصوصا وأنها تف ي الى حدوث حالة من االن هار الاديد لدا هافالء

الا اب بالتقد الغربي ملى مستوا الت نولوجيا و الحضارة الما ية

 81لفس المرجع ،ص 133
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 خاتمة الفصل :كااان الهااد

ماان هااذا الفصاال هااو محاولااة لقااراءة سوسايوتاريخية للتاادين بااالمجتم الج اةااري

وبالمدينة الج اةرياة فاي خضام متغيارا الحقال الاديني ،وهاذا بادءا مان الفتارة ال ولونيالياة التاي
،أنها ،أن المجتمعا المغاربية ،في إنتاار اإلس

تمي

المرابطي و الطر ي الذي لاع م اناة

اليساتهان بهااا بامت ااره لااع الادور الفاماال فاي معظاام األحاداث ،حيااث أن للف ار الصااوفي الطر ااي
تااأ ير ك ياار ملااى الحياااة االجتماميااة والثقافيااة وحتااى السياسااية وبالتااالي "فالزاويااا" لهااا ورهااا
االجتمامي و الترباوي الاديني العسا ري ،حياث اال منهاا األساتا و ال احاث فاي ملام االجتمااع
ر،يد بوسعا ة أنها أصغر من ولة و أك ر من ح ب
مديادة التاي ال طالماا كانات

ومن وجهة نظر ال احث مصطفى راجعي فإن ال وايا فقد وظاة

تقاادمها للمسااافرين و اإل امااة  ،وهااذا بانتاااار التعلاايم الحااديث و الهجاارة إلااى الماادن كااان العاماال
األساسي في تراجا اإلسا

الريفاي يالمرابطاي الطر اي) لصاال اإلسا

الحضاري أو التادين

الحضري ،هذا األخير ومن خ ل التحديث ال ولونيالي الاذي احادث تغيار اجتماامي و ا تصاا ي
ملى الحياة الدينية في الج اةر،هذا ما ف إلى نمو برز حركة اإلص

الديني في المدن في يا

الحركة السلفية في سنطينة
أما بالنس ة إلى انتربولوجياة اإلسا

المغااربي فاي م تاع بالتحاديث الحضاري  ،فقاد كانات

ااراءا بيااار بور يااو و أرنساات جلناار ،وجاااك بااارك  ،كليفااور

يرت ا  ،تلخ ا

با ا ل خااا

التيااارا الدينيااة و التحااديث ال ولونيااالي فااي ،اامال إفريقيااا حيااث ااا "بيااار بور يااو" فااي هااذا
االتجاه و في كتابيع "سوسيولوجيا الج اةار" و"االستئصاال" ،بقاراءة تاأ ير التحاديث الحضاري
المت ايد في ،مال إفريقيا ،وهذا في أسماه بالتدين التقليدي أو التدين الريفي الج اةاري الاذي فاي
نظره يتوافي م تعاليم اإلس
اإلس

الحضري هو أس

وتخت لع في إسا

األوليااء الصاالحين والطار الصاوفية أماا

العلماء اإلص حيين من المفتتين و األةمة

بالنس ة "لجلنر" مساهمتع ت رز فاي نااوء حركاة اإلصا

الاديني و التحاول مان الانم الريفاي

إلى النم الحضري الذي يعت ره الوا عة األساسية في تاري ،امال أفريقياا  ،أماا جااك باارك مان
جهتااع يميا بااين المعتقاادا و المممارسااا الدينيااة ،فاااألولى التااي تنتمااي إلااى المقاادأل المجسااد –
طقااوأل و معتقاادا األضاارحة، -والمقاادأل ياار الجسااد –الاااعاةر التااي تمااارأل اخاال المسااجد-
،باإلضافة إلى ف رة اإلص

الديني حس ع الذي امت ار ك اديل لسسا

لدينامية الحدا ة
611

الريفاي الااع ي والحامال

سوسيوتاريخية التدين و إشكاالته في المجتمع الجزائري

الفصل الثالث

أما مساهمة " يرت "  ،ت ارز فاي مملاع االنتربولاوجي – اإلسا

مان وجهاة نظار ملام األناساة-

حياااث يااارا أن الااادين اإلسااا مي فاااي المجتمعاااين الريفاااي و الحضاااري هماااا حاااالتين مختلفاااين
ويتفاااام ن مااا بعضاااهما ،أماااا الصاااراع الاااديني فيرجااا إلاااى مناهضاااة التااادين الااااع ي القاااديم
وال ولونيالية التي أتت بالتحديث
أما بالنس ة إلى التحوال االجتمامية و التثا

في المجتم الج اةري ،فقد ،هد األخير تحاوال

وتغياارا مساات مديااد المجاااال ومنهااا المسااألة الدينيااة ،والتااي كاناات وراةهااا مديااد الظاارو
و النا ضا التي صا مت يا الدولة ،كالصدمة ال ولونيالية مرورا بصدمة االساتق ل و اإلبعاا
االجتمامية و الثقافية و السياسية ،باإلضاافة إلاى التصالب و المروناة و االنفتاا ما العاالمين،
ماااا تااارك التحاااوال ملاااى المساااتوا ال لاااي وملاااى مساااتوا الاخصاااية القامدياااة فاااي المجتمااا
الج اةااري وبخصااو

تحااوال مفاااهيم وتااا

التاادين و ممارساااتع ماان خاا ل مجريااا

األحااداث االجتماميااة و السياسااية التااي حصاالت بس ا ب "بالصااحوة اإلس ا مية" و"النهضااة" ومااا
صاااح ها ماان يااا اإلساا

السياسااي لحركااة اإلخااوان المساالمين،والتحوال السااريعة لج اةاار

االستق ل والتي مست بنياتع اال تصا ية و االجتمامية و الثقافية و السياسية  ،وفي زمان تتصاا
فيع أنماط الفهم والقاراءة و التأويال لسسا

 ،إلاى الو ات الحاالي الاذي أضافى ملاى نفساع مان

مفاهيم الحدا ة و التحديث التي أتت م العولمة و العلمنة و يرها من المفاهيم الموصولة بما بعاد
الحدا ة ،في ظل المطال ة بالتمسك بالقيم التقليدية والرجوع إلى األصل  ،بما فيها القيم الدينية
كل هذا ترك إ ،الية حول مفهومي مصاير األصاالة فاي مقابال الحدا اة يالديمقراطياة ،التقنياا
الحديثة ،االنفتاا ،الثاروة) ،ملاى أرضاية المديناة و الاذي ي ارز الياومي هاذا الصاراع فاي الحقال
السياسي و االجتمامي و الثقاافي الج اةاري مناذ سانوا الثمانيناا  ،وأيان تتجلاى كاذلك هوياا
 ،ابية مديدة لها ظروفها ،أحيانا تنا ي إلاى الحدا اة باالمجتم والاى حرياا أكثار ،وفئاة أخارا
 ،ابية تمجد القيم التقليدية و الدينية وأنها تتطابي ما ال ماان والم اان ماا يتارك تناامي أ،ا ال
التدين بالمجتم  ،ويس الذكر بأن المجتما الج اةاري فاي مموماع هاو مجتما "وساطي" يساعى
إلى المتمسك باألصالة و مواك ة للعصر
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الفصـل الـرابع
املمارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر
صورة املتدين السلفي كمتالزمة الديني باملديني
 تمهيد املبحث األول :مصطلح الشباب الحضري وتحوالت القيم الدينية بالجزائر بين علمانيةالحياة اليومية و فيصل الدين الرسمي باملدينة
 املبحث الثاني  :التدين السلفي – مصطلح سوسيوديني برؤية انتربولوجية – املبحث الثالث  :قراءة في الصحة النفسية لدى الشباب املتدين – في الطرح السيكولوجيللشخصية الدينية السلفية وابرز الذات
 خاتمة الفصل" قليل من الناس يفشل حتى في مالحظة أن عاملهم يتغير ،أو أنهم يالحظون فقط التدهور"
كليفورد غيرتز،اإلسالم من وجهة نظر علم االناسة  ،مرجع سابق،ص51

الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

الفصل الرابع
 -1تمهيد :

عرف المجتمع الجزائري على غررا المجتمار ا ارىرري ارع الار لو ت ر ا و غيرراا
واسرررال الق ررر ل ارررع الامجرررم الرررا المجررر ا ا ت ررر جل وا جتم عيرررل و السي سررريل تا رررم ررر م
القظ م ا ت

عمي ر الرا ىراال ا ات ر ال الرا ا ت ر الم جرل لرى ا ت ر ال ررت

ي

وعرف القظر م ا جتمر عع غيررا بييررا ال ات ر ال الرا ارسررم الممترمم لرى ارسررم القر ام توالرا
الجم عل لى الفر اايل ت والا ال يو الت ليمجل لى ال يو ال ماثل تبم عرف القظر م السي سرع
جذ ج ال ات ال الا ارح جل ال زاليل لى التام جل .و

جب أن الثل هذه الت

ر

ا م صر حيت

اااك س ا على المجتمع و اظمل والك ا ل اليق ئيل و الق القسق ال يمع للمجتمع الجزائري .
واجررم اررع المجتمررع الجزائررري ررم بييرررالا الت ررمج و ليررل الررا ال ماثررل ار لمجتمع الجزائررري
الجتمررع سرراالع الررا أبثررر اليلررمان الاراليررل ال اظررل و ج اس ر اررع المج ر ال الررمجقعت وجلاررب ايررل
اإلسام و ا ال

ج.ا

ال يكل الجم عل وال جل السل ك اع ال ي م الا الل والخ صلت ال صفل
اا أن احتفظ اإلسام اليامه الث اع و عرو الشركل ار

ث ال وعي م  .و م ب ن الا ات ئج الت
الامه المجقع .

ا ل مج عا الك ن حس س عرف الرمو ه
والتررمجا علررى وجررل الت مجررمت أجررا

ر ا جرم عمي رل ت وهر المرر يب الر ل يو المجقيرل

جسررتثقى اررع هررذا الشر ن طرررل ار طع الشرري ل الررع المتغيررر

المجقع تحي اجم اع الي الع عمجم ص

ال ج ا المجقيل الترع الرر ا ارع المجتمرع الجزائرريت

امق ر الررمجا الرسرمع الررذي جميرل ا عر الر لرى التررمجا الشرايع ال ر اعت أالر التررمجق ا ارىررري
ايررر ا القمرر أاك هرر اإلصرراحيل أو المضرر م والفاررل ال سرر ئل ال مجثررل اررع المجتمررع ت هررذه
ارىيرم (التمجق ا) جتخذ الق الشي ل ال ضري ب سل ل حي م جقيرل الشركل ال قرماالع و اللفظرع
أجا متم علرى ا جتمر عع وا ت ر ي والر ع الجر ا ال ير م ت والرا أالرر صر

الترمجا لرمي

الشي ل اجم التمجا السلفع الذي أ خذ الرا افسرل الترمجا ال ي رع وال ر ي ت وال لتر لع ا لم ولرل
الي ثيل اع هذا الف ل ساى لى الي

ارع المم سرل التمجقيرل السرلفيل لرمي الشري ل ال ضرري

الا ىاال ار ك ال ارىرري القظررم ااترال ل جيرل تو لرو اسرتثقع عا رل ال ر ل القفسريل ال لمترمجا
اع ال رح السيك ل جع تال عتي التمجا ح لرل افسريل رماع لرى الي ر ارع السرا م تو الث رل ارع
الذاا الا ىاال ال جممه التمجا ارع هرذا الج ارب ت وال لتر لع الر الم

ر

ال لشري ل ال ضرري

وال ه التمجا السلفع (الالمع) بشكل الا أ ك ال التمجا ال لمجتمع الجزائري توال ذا جمم الترمجا
(السلفع) افسي
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

املبحث األول
مصطلح الشباب الحضري وتحوالت القيم الدينية بالجزائر
بين علمانية الحياة اليومية و فيصل الدين الرسمي باملدينة
أوال -مساهمة في سوسولوجيا الشباب الحضري
ثانيا -قراءة راهنية و إستشرافية ملكانة الدين في الجزائر
ثالثا  -عن التحوالت القيمة  -نموذج القيم الدينية – باملجتمع الجزائري
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

الفصل الرابع

أوال -مساهمة في سوسيولوجيا الشباب الحضري :
 -1في مفهوم الشباب :
الف م الشي ل الا المف هيو التع ج اب ارجف

أو

مجم الا اي الم ل واع هذا اإلطر ت

ج ق جر و أو غفر ال أن الشري ل الرا الفتر ا ا جتم عيرل الاررج

والرا الخ ر التا الرل الرع

هذه الفتل على أا وحمم التج اسل و القسجمل و التس وجل ت الرل أا ر بتلرل تير جا الرا اترل رىرري
والررا الجتمررع آلىررر تال سررب المسررت ي التاليمررع و الث ر اع و ال
تلرريف ا ررب ال لقسرريل ل ررا

ررع ا جتمر عع و ا ت ر ي

الشرري ل تولكررا أجض ر ال لقسرريل للمجتمررع الررذي جايش ر ن ايررل 1ت وجاررم

المف ر م الررا المف ر هيو التررع

اال الجررمال ئم ر ح ل ر توذلررال سررت لل ج ر و ال ررا الل اررع

الت مجررم ترن أجررل ال ولررل لرسررو حررمو وا ر ل ل رذه الفتررل أالررر غيررر س ر ل تب ر ن اتررل الشرري ل
مثل وحمم التج اسل

بمجم عل الا ارارا

الا حي السا و الا حي المست ي التاليمرع

أو التك جقع أو حتى ا ا ما ال ي ع و الجغرااع توالقل الار لو أو الكر ن الث ر اع الرذي ج مل ارل
الا ىاال

ا و و أا و توهذا ىتاف المس اا اجتم عيل الا ار لى آىر.

2

أ  -حدود فئة الشباب :
ل م و ق وال الف م الشي ل ال

الختلفرل لرمي ح ر ال الارايرل عمجرمم بالرو الرقففت ال ر ا ن

تا ت ر تاإلح ر تاليي ل جير ت الس سرري ل جي وأاضررى هررذا ا سررتخمام الماراررع لررى لرريف
اع الماقى وغم ض ارع الم
و

حتى الارال ى

ئ

رم حترى اسرر عليقر

ريب حرمو هرذه الفترل الرا الق حيرل الكميرل

الم ل الا الق حيرل الكيفيرل تال إل ر ال لرى هرذا ار ن هرذه الكلمرل الترع

ذاع صرريت اررع الجر ال الخ ر ل السي سررع ووسر ئل اإلعررام الجم هيرجررل المختلفررل و اررع الترررا
الت جخع ت م أ ا لى ث م الامجم الا التس ؤ ا ح ال ال هيت الم
الم تميا ال ذه الظ هرم .

كل الج

ال ثي ه ال لرمي

3

ارررع هرررذا ال رررم جشرررير الي حررر

سررر جب ال مرررم الرررزاا  Musette S.Mلرررى المشررركل

ا السرتم ل جع الرذي اعترررض الالر م ا جتم عيررل أالر م الف ال يررل الشري ل اررذهب علمر الررقفف
لى اعتي ه ال

ع غير ال م اع ط

و م ال ي م الفر جل حي اجمه الت ا الريا ال ف لرل

المراه ررررل تسررررا الر ررررم توالشرررريخ ىل تغ ليرررر الرررر ررررر يب ال ررررف ا التيقررررل برررر ل م تالقشرررر ط
 1فوشان عبد القادر ،الدين و االندماج االجتماعي عند الشباب –دراسة سوسيولوجية لشباب الطريقة القادرية البوتشيشية بمعسكر
–طلبة زاوية عمرو بن العاص بالمامونية نموذجا-كلية العلوم االجتماعية ،جامعة وهران ،0200-0202،ص 73

 2حجال سعود ،مساهمة في سوسيولوجيا الشباب  ،مجلة اإلنسان و المجتمع ،العدد السابع ،ديسمبر .0207ص.041
 3حجال سعود،نفس المرجع ،ص 041
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-
اإلالماع و مجر الذاا الا ج ل توا ا راف الشرتى صر ه

واإل ا م بم ظ ر اليا طراع ا ي

الا ج رل أىرري تأالر ال لقسريل لالمر الرمجم غرااي و اإلح ر ار ا و القشرغل ن ال لت سريو الكمرع
رجزا ال ي م ح ال ات ا السا تالاقى ذلال أن الف م الشي ل جظ ر ب سو الا السك ن الارروف
الفتل ( 42-51سقل ) على المست ي المولع .
طيياع اليا ال ف لرل و الك لرل سريفرغ

هذا ا ىتزاال لمي الشي ل بفتل عمرجل أو اع ط

حتم الرا ال ت اهر ا جتمر عع رن يقرع هرذه الم ر جيف الامرجرل جاتيرر ركا اعتي طير تجختلر
حسرب اإل ررك لي ا الي ثيرل المر جاقرع أن حررمو ه ي رى غيررر وا ر ل االررى سرييل المثر ال هقر ك
الا ج م اترم الشي ل الماجل الا سرا الث لثرل عشرر حترى سرا ال احرمم و الاشررجا توهقر ك الرا
جيررمأه ال لراالاررل عشرررم و ج ررم اتر ر ارولررى الق جررل الث القررل عشرررم و اتر ر المت ر ىرم السررا
الس الال و الاشررجا تبمر جرري الار
الق جت اع حمو الثاثيا .

الير حثيا أا ر عقرم حرمو الخ السرل عشررم وج رل ن ارع

4

جيرررمو أن اليارررم الكمرررع الرهررر ن التا رررم المجتماررر ا ال مجثرررل الترررع
مجم اتل السا –ال م ار اى و ال م ار
بمو م حي م و

سررر ل ائمررر عمليرررل

ى – ال ذا

اارف ال لضيب تالتى يرمأ اتررم الشري ل

حتى الترى قت رع ت ا الر م التقر ع ارع

مجرم الفترل ىرجر ارالرو المت رمم ارع

السقل الموليل للشي ل ع م 5891م ال ن اتل السا الخ صل ال لشي ل اص اح ت م الر الريا سرا
51و 42سقلتوهع افف الفتل التع يقت اليقال الا لمع سقل 4002مت أالر ال لقسريل لرجر ال ال ر ا ن
يرع و م ال ير م الم رم م ال رغلييرل الجزائيرل

ار ا و جربرزون علرى الخ ر ئق ال ا ايرل اررع

 58سررقل و ارغلييررل الممايررل الم ررم م ال رـ  59سررقل تحي ر
توعليل جتو ق وال الفتل الشي اليل الم م م
لو ارم السراولل برل المسراوليل ا

غ
ررا

ررتو ال اللررل ثق ئيررل الرريا ال صررر والكييررر

ال صرر الق ر م القظمرل ل رذه الفترل الترع
هكرذا اجرم ر ا ن الا الر ا علرى سرييل المثر ال

ج م سا التمييز الـ  52سقل و الترما ا الرا سرا  52سرقل تاجرم أن الفرر لرل اإلالك ايرل للتميرز الريا
الخير و الشر .
أالر ال لقسرريل لالم ر ا ت ر ت ا ر ن ابتش ر ا و لفتررل الشرري ل ا رريب غ لي ر الس ر ل الامررل أي
عقررمال الررمأا الارر

المشرر بل

رررح افسرر ايمرر جخررق التا ررل و ع ائررق ا اررمال

الم قررع

و فسير السل ب ا غير المست رم ل ذه الشرج ل فسريرا ال جر تعر م الر ت ر طع هرذه القظررم الرع
ال الع ال ا اع و ا جتم عع تا ذا كلمق عا ا امال
 4حجال سعود،المرجع نفسه ،ص .041
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

الفصل الرابع
ال ر ا اع للامررل الررذي جختلر

الررا الجتمررع لررى أىرررت أالر الررراالج التشررغيل أو جرالررل الماسسر ا
ره اع الفترل الامرجرل  21 - 58ارع الجزائررت لكرا

الم غرم الم ج يا أس س لفتل الشي ل

هررذا الت سرريو جي ررى اسررترا يجي جخضررع عتيرر اا ا جررل تسي سرريل ..الرري و

جفررع الرر لغرض

الم ل ل.
والا وج ل اظر علم ا جتم ع اع

مجرم اترل الشري ل ال جرل عر م يرل أن اف رل ارع ذلرال

عقم ال مج عا ا هتم م الس سي ل جع ال رذه الفترل ح ر تجيرمو أن الشري ل بظر هرم اجتم عيرل
ا ي

الع أحما الت قيع و الت  .رر تا كرزا علرى حرمي الاسسر ا المجتمرع ال رق عع

على سييل المث ال (المم سل) تاع حيا أال اع المجتما ا الت ليمجل و اع ظل غي ل المم سرل لرو
كرا الشرريييل بظر هرم اجتم عيررل ال حرمم ت حير بر ن ا ات ر ال الرا طر
ط

الر

م و ال ف لررل لررى

الكي الي لغيا جتو عير ط س ع ئليل تعش ئرجل و يليل .هذا الر يقيرل المرجاير ا ار اليرل

لالو ا جتم ع.
ذا ب ن الا ال راب أن ا رم الم رل الرحلرل الشري ل الرا الق حيرل الكميرل را ر التغيررم حسرب
المراحرل الت جخيرل و السري ا الس سرري  -ث ايرل اررع ظررل المجتمرع ال احررم تا هيرال الرريا الجتمررع
و آىر تا ن المق رق الس سري ل جع ج ىرذ الاريا ا عتير
بررع جيررر ذلررال التقر ع اررع ى

ج اسريل هرذه الشررج ل ا جتم عيرل

ئ ر الررا الق حيررل الكيفيررل تالاقررى ذلررال أن اتررل الشري ل عرار

ر ا عمي ررل اررع ىضررو التغيررراا التررع جارا ر المجتمررع جرررا ا ا ررال اررع س ر ل الامررل
ت غيررراا اررع جررتو ال ي ر م الا ئليررل ت ممجررم التمررم س تأ الررل السرركا ت كق ل جي ر ا ا
والمال ال ا ...الي .

ر ا

5

ب  -االهتمام السوسيولوجي بفئة الشباب :
ل ررم قر وال ظر هرم الشرري ل ال ر

الختلفررل اررع ال ررل الس سرري ل جع الر لقظر لررى ار الي ر ا

المرجايل ل ذا ال ل الماراع ا ن اليماج ا ارولى لاهتم م الفترل الشري ل ار

القر لرى الق ر

الث اع الا ال رن  58م الع اراك الترع رمال لقر اجميرل و بر جو ارع بت الرل الس سري ل جي
والتراليل حيقم ج ال
هررذا التارجر

التراليل هع التقشتل ا جتم عيل الممق جل لجيل الشري ل جمكرا الفضرل

أن فررت ال رجررق الفالررع لس سرري ل جي الشرري ل تحير

جيررمأ ال ررمج عررا ال فررل

بمرحلل عمرجل التميزم ال عتي ه ب ئق جتم عير لرو جتسرلو الارم الخ ر ط الترع م رى ارع اإلبرراه
ا جتم عع المخزن و لرو رتو جارم عمليرل التمررن علرى اإلىضر ع الضررو ي لل ر اايا المكت الرل
 5المنجي الزيدي ،مقدمات لسوسيولوجيا الشباب ،في مجلة عالم الفكر ،العدد الثالث ،يناير –مارس ،2002ص 12-11
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التع سير المجتمع تلكا التراليل هع التع ست م المو ه على ال

هذا الغ

اليي ل جع لتق رل

الررل بك ر ئا اجتم ر عع تهق ر ظ ررر ال تميررل التررع ج ررمال المجتمررع للفررر اررع ىضررو التا يررماا و
التق ض ا الخ صل الل .
جيررمو أن التق ر وال الس سرري ل جع ل ررذه الفتررل ال ررع

ررتيا الاررم الم ولررل الم ر اس ر المج ر ال

هتم ال ا أىري ت حي أحمث الم اس ا ا اترال ل جيل القا ف ال م ال ع م القظر اع الار
ا الخ صل ال لمراه ل .والرا أالرر المسر هميا ارع هرذا المجر ال اجرم

الم

ق لق الا

تحي

است ليا

ال غرجر اليرم

ال ي ئل اليمائيل (الم ا س) و(الس ال ا) اع ا جرل الاشررجقي ا

(ال رن 20م) تالا اإل را ال ماثل ظ هرم المراه ل اع المجتما ا الما صرم و هرذا عرا طرجرق
ع رم ال ار ا الرريا المجتمررع ارالرجكرع الررذي ظ رررا ايررل الشر بل المررراه يا اررع المجتمررع الررذي
جتميرررز الررر ل جراا ت ارررم أامررر ط السرررل ك ت ا
ا ت

ررر و بثررررم الجم عررر ا المجقيرررل و ال

رررع

ي المت لب والا ج ل أىري اجم ال ي ئرل اليمائيرل السر لفل الرذبر الترع لرو اررف ظر هرم

المراه ل اظرا ليس طل المجتمعتس لل المرو لى سا الشي ل و لل اليرمائل أجضر تالمسر وام
اررع الا اللررل الجقسرريا تالماراررل المت حررل للجميررع تا سررت اليل المتمثلررل اررع عررمم يايررل ارالقرر
اع ط الجم عل .

لل المجا و الك ايل ا ا

6

أالرر اررع الماجررل ار الايقرر ا الررا ال رررن 20م .ا ررم الررر ا أاكرر عرر لو ا جتمرر ع ارالرجكررع
لك ا ال س از اع ال لتل ارولى التع ى

لت ليل الفتل الشي اليل اع ال ج ا المت رمم

ارالرجكيل آاذاك تحي جيمأ ال مج عق ال عتي ه ث ال التميزم اع الرحلرل عمرجرل الايقرل أا ر
ث ال الاالساوليل و ى
ال لقسيل للجقسيات ا لذب

المتميز ه ارىذ الكل ال ه جميرل ارع طرج رل الاري
جفضل ن و ج يذون التف ىر الرج

هرع الختلفرل

رع تارع حريا اجرم اإلار

جفضرلا

الم م أو المظ ر الائق الميقع على سل ل الجذل و اإلغ ا .
و يمو اتل الشي ل ال لقسيل لي س از بق ع الرا المم سرل ا جتم عيرل أبثرر راليرزا لل ا رع
ا جتمررر عع ظ رررر الا ررررا

الرررا ىررراال الل ررر اا الا طفيرررل الترررع جمرررع اإلاررر

ال لرررذب

ت

ي ال أطراف ال مج تالت ييل الجقسعت طرج رل ى صرل ارع الج ارب المظ رري ..الريت و المغرذام
الا طرف ظ هرم ممجم اترم التمم س تاث ال الش ل والتع هرع ال لفارل ث ارل المرراه يا اجرمه
ال لم الل تج و ث ال ال فل الميقيل أس س على السل ل الم ل ل لل الرمجا ت والرا وج رل أىرري

6

Galland (olivier) « Adolescence, post-adolescence, jeunesse » in revue Française de sociologie
n°42. 2001. PP 612. 613.
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ا ع مثرل ث ارل الرا رمجا را ر رقغمف ارع ريو و الار جير لااضري ط و لمسراوليل الترع جارا ر
عر لو الرا ررمجا الررع اىررتاف طفي ر

الرريا المراه ررل و الشرري ل جكمررا اررع أن المررراه يا جي ر ن

التيايل و السل ل ارال جل القسييل ت أالر الشري ل ا ارل جرر يب القر ع الرا ا سرت اليل الجزئيرل
ر ال علرى سركا الختلر

أبثر حيقمر ج ر وال ال

عرا السركا الار ئلع ت

اليماجل الا طرف ارسرم ولكا هذه الفتل لو مر الام لى الرحلل الر م .
أالررر اجزاسرررت

7

 Eisenstadtا ارررل جررررالب المسررر لل الماي جرررل للسرررا ال ل جرررل ذلرررال أن

اتررل الشرري ل ظ ررر الا ررمم ا ر لتارج
الختلرررر

أارل جي رى المر

ارع

الث ر اع للسررا ال ررو جا يق ر اكرررم عررا ه جررل ررخق ال ر ت

ح جي ررررل القفسرررريل تطم ح ررررل و الك اتررررل اررررع المجتمررررع توالماقررررى الارررر م ل ي ررررل .

علررى هررذا ارس ر س ا ر ن

ال ف لررل لررى ط ر

ا ات ر ال الررا ط ر

المراه ررل حتررى سررا الر ررم

الره ن ال ست اليل القفسيل ت ع م قظيو الذا ع ت الب هذا ا ات ال ال

ث ايل ع الل توالررجتو

ب اع و القم ذ ال م م لأل وا تبرل هرذه الاق صرر تظر ار ايمر اليق ر لتشركل القمر ذ ال عرمي
للش ل اع الجتمع ال .8
و اسجل اع اترم الستيق ا الا ال رن 40م الررو و ر لق ارعمر ال الفراسريل
س سي ل جيل الختلفل الا اليق

ر ال الر ا

ال جف واليف  Dobesse Mauriceالرذي جاتيرر الرا أحرم

بي الم تميا الس سي ل جي الشي ل اع المرحلل الما صرم تحي جري أال بثيرا الر جرتو الخلرب
الرريا ال ر ل الشرري ل و المراه ررل اررع حرريا أا م ر

ج مرران الماقررى افسررل ت ا لمراه ررل ذاا

الررمل ال ع ر م اقررع الجمر ع الت ر ا الجسررمجل و السرريك ل جيل التررع
و اليل ر و وعقررمال ت ررم عررا ال لررو تا اق ر ا
و الماجل ال ظ ئ

ررم الرريا سررقع ال ف لررل

ررم الج اررب الاض ر ي للمراه ررل ى صررل ظ ر

الجقسيل تأال الشي ل اياقرع الج ارب ا جتمر عع للمراه رل و جتجلرى ارع الجيرل

الذي وصل ابتم ال القضج .
أال ر ع ر لو ا جتم ر ع الفراسررع الي ر ال
الامرجل هع حمو اعتي طيل ت أي
جاقع أن ال مو اليق م ب ا

جر

Bourdieu

الررذي جاتيررر ال ررمو الرريا الشرررائ

است يع أن اارف أجا جقت ع الشي ل لتيمأ الشيخ ىل ت هرذا

ائم هر ن صرراع جتجلرى الرثا ارع الاا رل الترع ب ار

الرريا القرريا و الشرري ل اف رع ال اس ر اررع ال رررن 52م تهررذه الاا ررل ب ا ر

ئمرل

كم ر ث اررل رررالب
7

Eisenstadt « Archetypal Patterns of youth » “in the challenge of youth” New York.1963. PP29.50.in
Galland (O): Sociologie de la jeunesse, op.cit., P 48.
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و ال م اع حيا ي ى ريو ال كمرل و الرصر ال الرا ريو

الشي ل ال يو الف لل و الرج لل و الاق

الشي خ تالم جاهل و إلالتاك الثروم و القف ذ ا ص ل الثرواا ب ا ا ج رص ن على أن جظرل
الا هو الاهل ن لخاات و اع ح لل ي ل تأي اع ح لل
والسل ل .

الساوليل و ال لت لع غير الراهليا للجر ه

9

وجربز ال

ج

على اكرم ال راع اليا الشي ل و الشي خ تحي جظ ر اع برل المرا رب

ا جتم عيل اجز القل جظ ر اليا اليرج ا جيا أافس و ت اكلت الفتتريا ليسرت الا ر م الرل جرتو اليقر
ا جتم عع ل م اع ط ال راع ا جتم عع ام ل ل الشي خ ه جال و ج ع الشي ل لرى
حر لت و الفتيررل وج ل ررو غيررر السرراوليا (عررمجمع المسرراوليل) والررا ال ررل ل الشرري ل هر

جر ع

الشي خ لى ح لت و الاجزجل وذلرال ال صرف و الت ررجا ( رراجاييا) ت وعلرى هرذا ارسر س وأن
اعتير الشي ل بكلمرل اا ا ر الرا جرل جرمج ل جع ىر م تا ارل جاتيرر القر ا ع لير أاتجترل القيرل
اجتم عيل الايقل ت.
و رررم لخرررق ارسرررت ذ الج هرررمي ال ررر فى ت ارررع
ل ذا المف م ال الاقى أن ك ن

أال جم ىمسل ال

اسرررل حررر ال الشررري ل الممجقرررل وهرررران ت
ال وا ر للت ر

الشرايع و ال رمج

الا الع تالشي ل ب الماع ث اع تالشري ل ب ر م اجتم عيرل تالشري ل بظر هرم اجتم عيرل تو الشري ل
بشرررج ل جتم عيررل  10ت و ال لت ر لع الف ر م الشرري ل جاقررع الررمى ال اررع حي ر م الكي ر (اليل ر و)
وهر اجتير المراحررل ا جتم عيررل المر ي ررل الر ر وا ا جتم عيررل هقر ك ثررا الراحررل ئيسرريل
وهع الرحيل الا ارسرم ارصيلل تالمى ال ارع ال ير م الم قيرل تو شركيل وجريا  11ت واخلرق
حر ال الف ر م الشرري ل جاررم الي ثر أس سرري اررع علررو ا جتمر ع جررم الا ررم
ج اايرررل المتارررم م جمكرررا لرررل أن ر رررع لرررى
الس سي ل جع ال ذه الفتل

جرررل التخ رررق اربررر جمع تبمررر أن ا هتمررر م

جقيغع عزلل اع

افس تالل أن ا اشغ ال التق ع و ى

ئ

جمكررا اإلح طررل الررل الررا

س ذ ل ا ا ا جتم عع بفترل القغل رل علرى
ه الم ل ل اع أجل

اسل ال .

12

ت  -الخصائص العامة لفئة الشباب :
مثررررل الشرررريييل الررررا الق حيررررل ا جتم عيررررل الرحلررررل وسرررر يل الرررريا طراررررع حيرررر م (ال ف لررررل
وسررا الر ررم)ت

ر وال أن سررتثمر الش ر جا المسررت يليل اررع جررل جق سررب الظررروف المختلفررل
Bourdieu Pierre : Questions de sociologie, Ed Minuit, Paris, 1984, P 143.

9

 10مجاهدي مصطفى ،مفهوم الشباب ،في مشروع بحث حول الشباب و المجتمع في الجزائر :واقع و ممارسات ،تحت
إشراف األستاذ موالي الحاج مراد ،023،CRASC،ص .23
GALLOND olivier, sociologie de la jeunesse ,Armand colin Masson ,paris, 1997
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التع أاتجت تااقمال جترك الشر ل المرحلرل الم اسرل الارم اسرتكم لل ل ر عر م ثرو جلت رق المق رب
عمررل وجتررزو الاررم ذلررال أو جسرراى ليررل علررى ار ررل أو جفكررر اررع اسررت اليتل الت الررل عررا ال الررمجا
ى صل الا الج ارب المر ي  -السركا -ا ارل الاير م أىرري ررك اتررم ال لرب الترع هرع ى صريل
رري اليل و جيررمأ الررمى ال اررع عر لو الرا ررمجا حيقمر جقررزال لررى الاترررك ال ير م و جررر يب الامجررم الررا
الماسس ا التع جتا الل الا الرا مون.
و شرر م الرحلررل الشرري ل
ايارم أن ظ رر ارع الشر ل الر ا

رر ا ه الررل اررع اهتم الرر ا المظ رجررل تالقفسرريل و ا جتم عيررل
ج لترل وارع الفتر م الشر الل الر ا

أا ثت ر ت ار ن برل واحرم

جق ررررف لرررى ا هتمررر م ال لاا ررر ا الا طفيرررل الترررع رال رررل الررر آلىر تو

ررري هرررذه الاا رررل

الربررز اهتم ر م ى ر م اررع حي م ر الشررع الررذي ج ر م هررذه الاا ررل ال لج اررب المظ ررري ب سرريلل
اييرجررل و الزجررل اررع آن واحررم الررا ىرراال ا هتم ر م الماالس ر م توهم ر جفارران هررذا الررما عيا
ال لرغيل اع بيم الذاا الرا ىراال لفر وجلرب القظرر 13ت ل رذا ظ رر الموضةة بسرل ك ري اع
عي م عا التغيير المائو اع الشركل و الرذول ا رع طييارل ارع اإلاسر ن حترى جكر ن الختلفر عرا
غيرره تهررذا الر اجررمه عقرم جيررل الشري ل اررع الثر م علرى بررل الر هر رمجو  14ت ا لشرري ل ج ر وال
التخلق الا ب ال الضغ ط و أل ان ال ر المتسلب عليرل الرا أجرل الت بيرم علرى ى صريتل بف عرل
اجتم عع تبم ظ ر لمي الشي ل الش عر التر
حم الت حم الرع الريا

ا ر اآلىررجا

ج رم هرذا ى صرل لرمي اإلار

تا

رل ارع حر ا الت رارل لرى

رم ال لت حرم يقرع ريو و ا ج هر ا

وع اا اآلىر حتى جس وي اليقل و اليا افسل و جت رف على الق

الذي جت رف الل .

وال لقسرريل لقظرررم جيررل الشرري ل لررى ال ي ر م تا ررع تسررو المث ليررل و وال اسرريل و الم ر اليرررا م ت
جررم ال لم جررل افس ر عقررم الكي ر تاررراهو القررماايا ت ل ر ئييا و التف ر ئليا ال يرريا لاسررت اع
تجيمو المست يل ل و بمج ال ى ب رحاال و تآال ل و وطم ح و على عكف الم
جش ب ا اع صقال –ال
وا

ع الكي بجيرل جختلر

رع الرذي لرو

عرق و -توجتميرز برذلال الشري ل الير م التقر

أال م ظاهرتي االستقطاب و التجانس ظ ر الا ىاال الذجا اج ا اع ابتس ل ر اا

ووس ر ئل و ق ع ر ىيرررا و ا جتم عيررل ت والررا ج ررل أىررري الررذجا لررو جقج ر ا اررع ذلررال وهررو
جخضا ن لمخ طر التزاجرمم الرا الت مري

الم قرع و ا جتمر عع 15ت أالر ظر هرم التجر اف ا رع

 13حجال سعود،،ص 041

 14عبد الحفيظ فرغلي ، 0220االتجاهات الملبسية للشباب ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ص 700
 15عبد العالي دبلة» :الشباب ،العولمة ونسق القيم » مجلة كلية اآلداب و العلوم االجتماعية ،جامعة سطيف،عدد خااص ، 2009 ،ص
10
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ق يرق علررى ال رريو و المار جير الث ايررل و ا سررت اك و لت لار ا المشرتربل الرريا الجمر ع الشرري ل
على غرا جم عتع ارطف ال و الرا مجا .

16

ال لقسيل لظ هرم ا ست اك تار ن الشري ل المختلر

أعمر هو اجرمهو القرماايا وال يلريا ال ر م

على ال قتجرل الماسسر ا المكلفرل ال ل رق ع ا الث ايرل و صرق عل السرلع الترع الرمأا ىرذ الاريا
ا عتي ارذوال و اىتاا
ارحي ن

ال لرغو الا أن المماىيل الم ليل اتير

ع ئ أال م الرغيرل ارع الرقمب سرت ابع تحير

ايفل لمج و وارع الار

جرل لرى ال ر ع التسرل ي ار ن

ا ست اليل الم ليل ل و ي ى ال مو م تلو جخر الام الا اإلط الا ئلع ا ال أن ي الرا ارسررم
بم ررررروف جيررررب أوالررررا الم سررررل الارررر
اليض ئع..الي .

ارعمرررر ال الظرايررررل ال ررررغيرم ب لتسرررر ل تحمررررل

17

ث-الشباب و األوساط االجتماعية المرتبطة به :
ن سررل ك الشرري ل جف ررو الررا ىرراال ارهميررل التررع جا ي ر لألاس ر ل التررع ررر يب ال ر بمرر
أن

جل امال جل ت م حسب الج ذاليل أو ا ستم لل التع م سر هرذه اراسر ل عليرل و ا

ال ذه ارىيرم الا ئلل تالقسق المم سع المف الل ال اسرع و ال سرب المفتر ح ت هرذا الر أ ر
ال رر فى ال قف رر

الي حرر

رم
ليرل

ت وسررقارض اررع ال الررل س سرري ااترال ل جيل حرر ال الشرري ل

الجزائري الع الذاا و اآلىر واع الفض ال ضري.
-1العائلةةة

ررم الا ئلررل ال عررمم ارس سرريل لسررل ك لش ر ل تالررا ىال رر جيقررع أهررو الرجاي ررل

و يكل ا ج ه ل ت اتير الماسسل ارولى اع التقشتل ا جتم عيل تامق جتالو الش ل ريو التسر ال
و التض الا الترع ميرز الا ئلرل الجزائرجرل ت لكرا ذا ر
يررل أ ائررل الخمالررل ال طقيررل تأو حتررى

م علرى السر عمم الشر ل ى صرل الي ر ال

ررق ب الك اتررل ا جتم عيررل توعليررل ر س الك اررل الا ئلررل

ا م تراجع عا الا ن الم ي لل م ججي ت أجا جتجل لى الزاولل القش ط المم س غيرر ر ا اع
–

سمع -ال عتي ه المج ال ارس ل لل

القش ط الا ا حيل ال يو تى صل ذا ب ا

ال على ال الل الر ي ار ن الا ئلرل رر ال ا ايرل هرذا
ت كو اع

جع أ وا الرذب م و ارا ثرل و ترمىل ارع

سيير اش ط و الي اليل .18
واجم ج
ح ال الف م ال

ال ل امي

G.BALANDIER

اع الالفل الماقى و ال م

Sens et Puissance

جشير

ع غير الرسمعت لى اكرم ئيسريل وهرع أن المجتمار ا ايرر عرا افسر الرا

 16حجال سعود،المرجع نفسه ،ص041
Galland (Olivier ) 2002: Les jeunes, Edition la découverte, Paris ,. P78

18حجال سعود،المرجع نفسه ،ص .011
741

17

الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

الفصل الرابع

ىاال الست جيا الرسمع و المست ي الا سمع (ال ا ع)ت ولف و هذه المجتما ا عليق أن اف م ر
الا وا ا ر أي الجرز الر ا اع (الا سرمع)ت وجتمثرل هرذا ارىيرر ارع القشر ط ا غيرر الرسرميل
تعمررق الج اررب الررمجقع للمم س ر ا المجقيررل تىرررو المرررأم للامررل ...الرري  .19وج ر ال اليش ر ال
وس

الخ

م المم س ا الممجقيل

اع الظروف ال ليل الترع جتار ض اي ر الرقمب

الجم عع اع اإل ا م و القمب الفر ي اع ع م التملال ي ى هرذه المسر لل أس سريل تأذا رو التسرليو
ال ن الم س ا المك ن

يال الشروط ال سمل لل ي م ا جتم عيل .أو الت الارل الار

اإلجررا اا

المتاررم م ار ررك ال والم والررل و الم ر هرم و الاقيررمم التررع فل ر الررا ا اضرري ط ون أن ت اجررم
ال ررل الررذي ش رتغل ايررل و التررع رراوال لررى صرري غل اظرجررل ح ر ال المم س ر ا الي اليررل

ىر

و المك ن الما ش و ارلفل الم ل ل للممجقل  20ت وال لت لع جفسرر
ح ي ل اجتم عيل ل
الرصي

ع عرج

أو المتج ال

الا الشي ل ت

الظروف المايشيل ال ايل جمثل الي ئع علرى

يل ا ق الام لل جكر ا برع جاري

المت الار ا الي اليررل لررمج و عررما ا صرررج

و جسرتمر ارع ال جر ت بمر خلرق

جر ه القظر م ال ر ئو و ار ر و لمر ل اجتم عيررل ت ررم

وج هو و زبع وح التذالر و ال لق و الخ ف الا المست يل .
اما ج ل ااحظ الت جل الا ئلع ا

ر

الامرل غيرر الرسرمع عرا

21

ارسرم ال غيرم ى صل ارع المرابرز ال ضررجل الترع

اتجرررر عق رررر ازعررررل ار جررررل ب ا ررررع جتمرررر ععت وهررررذه الظرررر هرم طرحرررر الشرررركلل السررررل ل
ارال جرررل اىرررل ارسررررم توالرررا ثرررو ررريو ا اتمررر و ا سرررت اليل حيررر ج ضرررع الشررر ل و ترررل
الايما عا أسر ل تجت ر الا أس ليب جت ر الا أس ليب الضريب ا جتمر عع ى صرل ارع ال سرب
المفت ح ا لشر ل لريف ح لرل طييايرل الرل هر الخلر ل ث ر اع أي أارل اتر

أو ر ع تج ذالرل حير م

ارسرم التع جقتمع لي و ال ا ع ا جتم عع الذي ج ت ر لى حم ال الامل اليرموي وجشرجع علرى
االتاك الثروم 22ت واجم أجض أن غي ل لسل ل ارال جرل ت ال رال ت الغر

م ارسررم تالر لظروف

ال ي ر م ال سرريل ت ررم ررا ي لررى اىررتا ا اررع السررل ك ا جتم ر عع للشرر ل ب لفشررل لمم سررع
تال رول الا ارسرم تالجق ح..الي .

23

Balandie George 1981, sens et puissance , édition PUF ,2 eme édition ,p 07.
 20ميشال دو سارتو ،0200ابتكار الحياة اليومية –فنون االجاء العملي ،-نفس المرجع ،ص 013

19

 21إسماعيل قيرة  : 2003الففر و مواقف الجماعات المهيمنة في ظل تنامي آليات االستغالل الجديدة » مجلة الباحث
االجتماعي ،جامعة قسنطينة ،عدد، ، 4ص .22
 22علي بوعناقة ،2002الشباب و مشكالته االجتماعية في المدن الحضرية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط، 1ص 121

 23حجال سعود،المرجع نفسه ،ص .011
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وال لتر لع والررا اوجررل الت ليررل تأن ا ررو ارصررل ا جتم ر عع للش ر ل تأي ا ا ررما ارسررري
المر يب ال اتم ال ي ع الذي أصي جميز المجتمع الجزائري الام الت ال ا ر ا ت ر السر ل
ت ا ن الش ل أصي الر يب ال لث ال الت ليمجل ذا ب ن الا أسرم ا يرم أو الق م الا أوس ط جفيرل
تو الاكف ال لقسيل للش ل المر يب ال لفت ا اربثر غقرى ارع المجتمرع ا رع تجرل ا ر الما صررم
ال ذا لخ

وج ال ال فق
اظرررا لضررا

م أن ال ي ا اربثر ا را اع المجتمع هرع اربثرر ليمجرل

المر ا

ا ت ر جل و الث ايررل بررع اجررل التغيررت أجضر ال ي ر ا الرجفيررل اظرررا

ل ييال قظيم و ا ت

ي ا رو ليرمج نت والرا ج رل أىرري اجرم ال ي ر ا الغقيرل ارع المجتمرع

هع اربثر الليل لل ماثل رن لمج الخزون بيير الا الم ا

ا ت

جل و الث ايل .

24

 - 2النسةةا المدرسةةي جشرركل القسررق المم سررع الفض ر ار رررل تحي ر جكمررل الس ر التقشررتل
ا جتم عيل للش ل اجم أن اج حل ال ترن القج ح ال المجا لى حم ال الا ىراال الشر م الم
علي ررر الترررع مكقرررل الرررا االرررتاك سرررل ل أو
ات

رل

الك ايرررل المشررر بل ارررع السرررل ل سررر ا أب اررر

جلتسي سرريل تعلميررل أو أىررري س ر عم ىرررا و ررايل ارسرررم ال را ح لت رر الاالارواررل

(الخفيل) عقمال سم ال ذال اع أ و ل جمجرمم ارع المجتمرع ا لاا رل الريا المم سرل و الا ئلرل هرع
عا ل جذل .
اما الق حيل القظرجل للقسق المم سع جلاب و ا اع ا

ر ا جتمر عع و ج رقع ال رراك

ا جتم ر عع عررا طرجررق المرررو لررى ع ر لو الشررغل تال لت ر لع ا ات ر ال الررا و ررايل اجتم عيررل –
ا ت ر جل لررى و ررايل أىررري أحسررا ح ر
تا لقسق المم سع جاري

ت

أن ال ر م لقم يررل

ق يررق عل رى الجميررع

الير م ح لرل الز جرل الرا حير ا عيرل التالريو تطييارل المر ا

اليشررجل

و الكف اا المتخرجل القل تعلرى هرذا ارسر س المرف عرم الاتيرر الرا الخررجيا ارع ح لرل ال لرل
تبم أن الش م ل حمه ارع الار

ال ر ا

سرم ال ل

ر ال علرى الق رب عمرل الائرو ارع

ط سي م الاا ا الم ل يل و ال رااليل .
أال ر القظرررم اإلجمج ل جي رل (أال ر م

ررا

ا عيررل التك ر جا وعررمم التك الررل الرريا أاظمررل التالرريو

والت لي ا الس ل اع ال الل الخ ل السي سع الذي جربز على ال ر الع الكمرع ايمر جخرق اسريل
لش م اليك ل ج و ا اتخ ال لفت ا الش الل على حسب الق عيل التع مىل الج الارل ) ....الترع
مم وعع ائف لل ا ع ا جتم عع الايرما عرا ح ي رل ار ري بمر كررس ال ر الع الشراي ي الرذي

Boutefnouchet (M) : La Société Algérienne en transition, O.P.U Alger, 2004, p 33.
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25

 -3الوسط المفتوح جظ ر ال سب المفت ح اع ال يكل غير الرسمع لل تالمتمثل ارع الحةي و
الث اع سمع جتمثل اع الختل
ت عل السيقم تالق ي الرج

الشري ل

الماسس ا الرسميل المر ي ل الفتل الشري ل الثرل الير

ع ت ع ا ا اتراي تالماعب ...الي تاجم أن الرا يل هذا ال سب

م فل بليل الا ارسرم تالمسجم تالمم سل تا
ارسري و حتى القسق المم سرع".

جملع وظ ئ

أىري م

جسم ال ر ال سرب

جاتيرر ال رع بكرل هقمسرع ا ربت الرل جاررف الرقمب حير م

ى صل الل تجتالرق ارالرر الار لو اجتمر عع القرتج الت ضرير جمر عع تار ل ع جرتكلو عرا افسرل تعرا
يل تعا أص لل و

ال

هر ن للرذابرم الج الايرل و جاررف را ييترل الرا

ه وعا سكتقل تا

حي الفت ا التع شكلل ا ب ظ ر لق ب ا التج اسل الفضل ربيي ا ثقيل ا ع الك ال الا عرمم
ات ا ي اليل ".26
ججال هذا الفض غير الرسمع الشي ل الس بقيا ايل أو المترر جا عليرل جخضرا ن ل اعرم
و ال

جم ى صرل ارا جتالرق ارالرر المجتمرع ال رغر ا سرب تالرل اتر

ث ار ا ارعيرل ى صرل

ال ل يررر م الي اليرررل للشررري ل تحيررر اجرررمهو جتجماررر ن ارررع الرررر و جتيررر ل ن ارح جررر المختلفرررل
تالت ر الف و أحي ار التر الر علرى ال رريو الخ صررل ال لكير ت وعلررى القظر م ال ر ئو ال لمم سررل تارسرررم
تالقظ م السي سع ال ئو و الاسس ا المولل ارىرري ا ر اضر احتجر جع
و ال اايا الرسميل تاع افف ال

رت كو ايرل ال اعرم

جاتير المكر ن المفضرل للشر ل حترى جشريع ح جي رل المتمثلرل

اع اللاب و التايير عا طم ح ل المختلفل ال رل ووس ئل اييرجل و الزجرل ارع آن واحرم تل رذا
الغرض ا ن الاا ل و ال سب المفت ح هع عا ل اف

أبثر الا ب ا عا ل جذل .

27

وجق سررو الحةةي الررمو ه لررى ثررا اضرر اا ميررز هيكررل المررمن الجزائرجررل تفةةاألول جتمثررل
اع ال ع ال رجرب الرا الربرز الممجقرل جاتيرر المكر ن المفضرل لمم سرل اشر ط جر يتجت ار ارع
الا م على الس ح ا سل جل وال مع الا الق هيل الم جل أبير ال ال ال رحي ارىري ا

ال رل

جررذل لفتررل الشرري ل ت أال ر الثةةاني ايتالررق ارالررر ال رحي ر الشرراييل ال مجمررل ح ر ال وسررب الممجقررل
ا ررع رريل الخرالررل ت تميررز الر لتغيير الس سرري  -ث ر اع لسر بقي تاجررم اي ر الار
تالا

ال رف و ارعم ال الت ليمجل بم اتير اضر ا ال لرما لريا

التمررمن ال مجمررل

السرل ب ا اإلا راايرل اظررا

 25حجال سعود،المرجع نفسه ،ص .011
Kohoreff (M): La Force des quartiers, Ed Payot, Paris, 2003, P 73.

 27حجال سعود،المرجع نفسه ،ص 013
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ل عررر م السررر لك و الق ارررذه و لرررل المرا يرررل ارالقيرررل اي ررر  .أالررر النةةةول الثالةةةث ا ررر جتالرررق
ر احع الممجقررل ت ررم كر ن أحير ا ا يررل جمجررمم أو الاكررف

ال حير

ليس ال لشكل الذي جت اجم ايل الق ع اروال

تر ي علررى الرااررق ع الررل

رح ع ائق جغراايل ب ا الل التق رل و اليارم عرا

المربزت ست يع هذه ارحي أن شكل اضر لل رراع الريا الشري ل و الار ئاا تبمر جمكرا ل ر
أن شكل اض ا للتضر الا و التار ف ارع الار

ارحير ن تأالر الرا الق حيرل ا جتم عيرل تا قر ك

أحي ا ا يل اكف الت اجم ا جتم عع لفتل الا ي ل ارسر الغقيل السل ب ا و مثاا ى صرل
وهق ر ك ارحي ر غيررر الرا يررل التررع اكررف اجررم اتررل الررا الشرري ل المق ررم جا الررا أسررر ا يرررم
أو الاس ر م ال ر ال ا ر ل ع ذا
ا جتمر عع ال ررم ال إل

جاتيررر بمج ر

ر المتير ال أو التمر جز للمك ار ا الترع جتكر ن الق ر أي ال عتير ه القيررل

ج و الك ا ا جتم عيل الختلفل تا
وجي ررى المقه ة

ايزج ي ر ال ررم ا ال طرااررل الخ جيررل و المج ر ال

جاير عا المرا ب و الف ا ل ا جتم عيل .

28

اضر ا لتي ر ال الاا ر ا ا جتم عيررل السررتثقى الم جررل أ ررل ال لم اررل الررع

الماسس ا ارىري اظرا ل رالل الا ال ع اجتم عي وحتى ايزج ي أي ال عتي ه االتما ا لل تجظ رر
ال سرررب المفتررر ح ال يكلرررل الرسرررمع و غيرررر الرسرررمع السررريرا المجم عرررل الرررا الماررر جير الخ صرررل
ال لمجتمع توج يو الا الق حيل ا جتم عيرل جار ا عترراف ال ر اجتم عير  29 .ت وجشرير
de Lauwe

اررع هررذا ال ررم لررى أن الررا الرريا أهررو الق ر ط التررع

Chambart

فررز علررى اشرر الاا رر ا

ا جتم عيررل ت لررال التررع ارررف ال سررو الم ررى ت والتررع جررم يا ر للتق ر ع الشخ رري ا و ار وا
ا جتم عيل تى صرل السي سريل الق ر تبمر أا ر
ال

ييا و أىري للشي خ .

عل للرج

جرم حسرب ال ظيفرل أو الم قرل المم سرل تاتلرال

30

ثانيا -بين الحضرية و الحضري :le citadin

شير عي م ال ضرجل لى طرج ل ال ي م المتميزم رهل الممن توالذجا جتيا ن عر م أسرل ال
أو ام

الايق اع حي و .و م اعتير ار جق لم ايز

الا المجتمار ا الماسسرل علرى ال راالرل
ررر م الا ررر
أعم ال ج

و الاا ررر ا السررر

GEMEINSCHAFT

يل الجيزلشررر ا

سيمل و والرا ال ك

FERDINAND TONNIES

ت لرى المجتمرع ر ئو و الاسرف علرى

.GESELLSCHAFT.

Robert Park

ال ضرجل ال ا اات ر ال

و لر ي وجرر

31

 ،هرررذا ال إل ررر ال لرررى
 L.Wirthت وا ف ر ا علرى

أن اررع المسررت طق ا المختلفررل ال جررو أسر ليب حير م الختلفررل تو ررمال ا اكرررم التقر

الرريا طرررل

 28حجال مسعود ،ص011

 29بورديو بيار  2001:بؤس العالم ،ت) محمد صبح(،دار كنعان للنشر و التوزيع ،ط، 1سوريا ، ،ص240 .
Chambart de Lauwe: 1970 Des hommes et des villes, Payot, Paris, p 33

Yankel FIJAKTOU ,2002, sociologie de la ville , puf, paris,p 11.
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الميك ايكع و الاض ي لمي و ب ر جو

ال ي م الرجفيل و ال ضرجل .وب ن لذلال صاا ال لت

توال لقسرريل لسرريمل ل ر طا الممجقررل خ رريل الختلفررل (الث ر

توالرررن توالت ررر الررا ال ي ر ) ت

أ جا ر الررى هيمقررل التر رريم اإل ت ر ي والتغلررب علررى ال ي ر م الا ررييل وسررب عررم بييررر الررا
السك ن .

32

أ -الحضرية كمتغير أساسي في مجتمع المدينة :
مثل ال ضرجل الرحلل الت مالرل الرا الراحرل الت ر
سيم الممجقل ت ال ي أصي

اليشرري ارع جميرع الرقظو ا جتم عيرل

هذه ارىيرم رر يب ال ربرل ا ات ر ال و الت ر ال ا ر التقظيمر ا
مثل ح لل ات ال الا قظ جم ا جتم عيل الايشيل السري ل لرى

اربثر ا يما و ش الك تا صي

قظيم ا الربيل تالرذي ج ر م علرى المارارل التقظيميرل الما رمم  .وجمكرا ارجر

ال ضررجل علرى

أا الف ر م جشرير لرى طرج رل ال ير م المميرزم رهرل المرمن تالرذجا جتيار ن عر م أسرل ال أو ام ر
الايق اع حي و وه أالر جتالق ال لسل ك الي الع تا لقر س جتكيفر ن افسري الرع الت لير ا الممجقرل
وأحرم الظر هر هررذا التكير
وجارا ب ست ال castell

هر الرذي جاررل سرل ب و ال ال ر لسرل ك ا ر ئ و الرا ال ضرررجيا 33ت
ال ا امب الاي

و طرج ل اع ال ي م و السل ك واسق الرا الم ا ر

و ال يو و الما جير و السل ب ا و اظو الا التفكير و طرل الا المم س ا .
وو

34

اع ال س عل علو ا جتمر ع أن الف ر م ال ضررجل جشرير لرى أامر ط ال ير م ا جتم عيرل

تالتع جات م أا الميزم لسك ن المق طق ال ضرجل توهع تضما الست ي ع ال الرا سريو الامرل
توام الذ ائايل اع الاا ا ا جتم عيل و ا

الاا ا ال رااليل توامر المقظمر ا ال

عيرل

والتام جل اع الما جير و ال ر ال الالمر اع تو جر م ال رراع ا جتمر عع و ار ظو أهميرل وسر ئل
ا

ال الجم هيري35.ت و شير ال ضرجل برذلال لرى طرج رل ال ير م المميرزم رهرل المرمن الرذجا

جتيا ن ع م أسل ال أو ام ر الايقر ارع حير و توهر أالرر جتالرق ال لسرل ك الير الع .هرذا التكير
ه الذي ججال سل ب و ال ال لسل ك ا و الا ال ضرجيا.
أال الخ

36

م الحضريت اجم اع بت ل ” المس لل ال ضرجل ”

ال ا جل ب ستل

M.CASTELLS

أ

ال

the urban question

ل حضري لى وحمم الا المجتمع تمثل اي

لمالفرل
برل

 32جون سكوت ، 0221علم االجتماع المفاهيم األساسية ،ترجمة  :محمد عثمان  ،الشبكة العربية لألبحاث و النشر  ،ط،20بيروت
ص 711
 33عبد الرؤوف الصبغ ،علم االجتماع الحضري ،قضايا وإشكاليات ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، 2003ص65
Castells, Manuel .Vers une théorie de la planification urbaine Maspero,paris 1997,p 25

34

 35جوردون مارشال،موسوعة علم االجتماع ،ترجمة احمد عبد هللا السيد،المجلد األول،المجلس األعلى للثقافة،مص ر،دس،ص 00
 36هادفي سمية ،سوسيولوجيا المدينة و أنماط التنظيم االجتماعي الحضري ،المجلة العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،العدد
،03ديسمبر ،0204ص 21
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اليقي ا ارس سيل تلكق

تخ ق اع است اك جماع رمىل المولرل ارع ا سرت اك توحيثمر

جمكا لل راع ا ح ال هرذا ارالرر أن فرت
ذاا

جي رل حضررجل ث ايرل لل رراع ت و الترع كر ن

ن بيير عقمال ر يب ال ل ق عع و السي سل ال زاليل.واع بت الل الممجقل و ال عمم

and the grassroots

ر

جري "ب ستل أال ال الك ن الجم ع ا الم اطقيا أن شكل

the city

المرمن الرا

ىاال الماسس ا ال ئمل علرى ال جرل و الجم عيرلت لكرا سرتك ن هقر ك حرمو ح سرمل للتر ثيراا
التع جمكا أن سيي .

37

ب  -الشباب الحضري من خالل األدبيات الجزائرية و المغاربية :
وح ر ال ال ر ل الشرري ل ال ضررري أو رري ل الممجقررل ال ر لجزائر وجررما ه ال ررفل
الا

ررتيلل اررع

الكت ال ا الق ت ال ال لخ لل ط لب الراهيو تح ال ي ل ال ل ال ا ولغل الخ ر ل حير

ر ال

 ...ا ررو حضرررج ن ت جت ق ر ن أام ر ط الارري

ليس ا رج يا ت ا و جت سف ن الا مه

ال ضررري جارا ر ن اعررم ال رجررل ا ررو

سل ب ا القر س ارع الشر ا ع و ال ر ااا و الشر اط

 38 ..والررا الج اررب الت ر جخع اجررم ذبررر ال ر ل الشرري ل ال ضررري ال ر لجزائر عقررم القي ر اليا
سررت ا ت حيررر ج ررر ال

...و برررما الشررريييل الجزائرجررل الررر ن الثم ايقررر ا و التسرررايق ات ررر م

اجتم عيل وسي سيل قيلرل لاافجر توارع السرت ي الم سري ى ظ رر أاضرل اييرر -للشري ل-ارع
طرررح الث اررل الرسررميل للق ش.ا ررم عيررر جمجررم ارغقيررل ال يليررل عررا افسررل الررع آجر الررقغاا ت
و جررمجر و جمر ال عام تالا
للتايير عا س

ررع القظر مت وأجضر الررا ىرراال الراي...وجسررتخمم اللغررل الاراليررل

الايشل الشبيبة الحضرية وحق  39 ...تأال ااا الغرال اع اع ال ال

الت اسع وال ربل السلفيل أجل

لل س سي ل جيل

الشري ل

حي ج رح افف طرحق الي ثع ذ ج ر ال

لقتس ئل اع المست ي الث اع عا الرمو ال جر ع الرذي لايرل ريو ننالتقشرتل السرلفيلنن ارع زوجرم
"الشباب الحضةري الم ج ر ا ه ج يرل ث الترل الارم أن ا رما الاسسر ا التقشرتل الت ليمجرل رم
على لاب هرذا الرمو

 40.ت وارع ال ر ال الاقر ان

ترررال س س ري ث اع لشرري ل المجقررل وهررران للي ح ر
الم

شةباب المدينةة الريا الت مري

ال مررم ارجررم عررزي ج ررمم وصررف ل ررذا

ل أجا جميز جق اليكيل الشي ل ه أا أىذا الجراه ى

القظ م ا ت

لرى ل ر الضر

و

الرسمعت وج وال الي ح

و ا ارمال

علرى الا االرل الترع ركل

ي السي سرع
ري ل الممجقرل الرع

 37جون سكوت  0221نفس المرجع  ،ص.730 -730
 38خولة طالب ابراهيم ،إحنا أوالد دزاير إنتاع الصح-مالحظات حول لغة الشباب باب الواد،مجلة إنسانيات ،رقم ،71-71ديسمبر ،2002ص 01
 39بنجامن ستورا ، 0200تاريخ الجزائر بعد االستقالل ، 0111-0110ترجمة  ،صباح ممدوح كعدان ،منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب
،وزارة الثقافة  ،دمشق ،سوريا،ص 13-11
 40فؤاد الغرباني  ،0204الشباب التونسي والحركة السلفية :أية داللة سوسويلوجية ؟،مؤسسة مرمنون بال حدود  ،فئة مقاالت،قسم الدين وقضايا
المجتمع الراهنة ،ص .20
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التربيررز علررى ىلررل التقشررتل ا جتم عيررل و الاسس ر
شكيل ال يو  41.ت أال اع
أاترال ل جيل ر

اررع الممجقررلت و و الث اررل السي سرريل اررع

اسل بت اه ح ال المم سل الث ايل اع ال سب ال ضري  -اسرل

رى الرمن السر حل الغرالرع الجزائرري تجر ا ال رذا الم ر ل الر ن

الشةباب

الحضةةري الررمالا علررى ال ق ر اا الفض ر ئيل ارجقييررل...و ي ل و الررم ج ا التف و رل علررى اسررتخمام
ي ر علررى

ا اتراي ر الررذي أصرري لغررل الا ررر تأال ر الج ر اال اررذلال القسرريل ع ليررل تو بررذلال ا

الم ر هع أو  salon de théو اإل ير ال علرى ارليسرل و اربراا ارجقييرل تال إل ر ال لرى الاق جرل
الخ صل اع المم س ا الي اليل ال لمظ ر و اللير س و ال يترل و سررج ل الشرار تو ر ثر الاظم رو
التسرررج ل الرج

ررييا و الفق ر اييات ...ال إل ر ال لررى اافت ر ح الشرري ل الجزائررري علررى ال ض ر م

الما صرم والم ابيل القتج

الث ايل المر ي ل ى صل ال س ئل ا

ال ال مجثل .

42

وال لتررر لع ن الشررري ل وال ضرررري ال لخ ررر م هرررو أبثرررر اتررر ا الامرررر ال ابيرررل للتغيرررر
ا جتم عع و ا ت ر ي ال ر

و أبثرر ر ثرا و اشرغ

المر ج ريب الرل الرا التغيرراا الا رر

و ال ي م ال ضرجل الما صرم ال لجزائر ت والا الماحظ أن التغيرر ارع طييارل أالار التغيرر لرمي
الشي ل ال ل سرب ال ضرري الجزائرري تالترع ر ما فرزم ا عيرل ارع الت ضرر  .حير أ ر
الاا ر ا الرريا ارارررا ميررل لررى أن كر ن ار جررل ث ا جررل ا سر اليل و افايررل ال ررل يل أبثررر الررا
ب ا ررر أوليرررل و ك الليرررل  .وجاررررف ال سرررب ال ضرررري الررر لجزائر اررر ع الرررا القزعرررل الفر جرررل
توالم ل ل الخ صل تال ي جظ ر بل ار الشرغ ال القفسرل و عا رل الرع القر س والرق و الشري ل
اررع ال سررب ال ضررري حي ر جفضررل ن ا سررت اال الا ر ئلع و ال ي ر م ال رج ررل الايررمم عررا سرري رم
الا ئلررل الكييرررم  43.ت ا ل ررمج عررا ال ير م اررع الممجقررل هر ال ررمج عررا المجتمررع ال ضررري المر
ج ملل الا

اا و الك ا ا ت ال عتي ه الف عل ارس سع اع شكيل الرقظو و اراسر ل الفرعيرل

لل يررر م ال ضررررجل ت أالررر ارررع ال لرررل الجزائرجرررل اجرررم أن الظرررروف الت جخيرررل و ا ت ررر جل
و ا جتم عيررل التررع عرات ر الممجقررل الجزائرجررل عم ال ر و ارسرررم الجزائرجررل ى صررل و الشرري ل
مجما تحي غيرا هذه الظروف الف م ال ي م ال ضررجل وجالترل ج ىرذ ى
الغ جرا لم ه

ئع اع ا ج

صريل و ارجفر

أ الي ا الم اس ا ال ضرجل .

 41محمد فريد عزي ،شباب المدينة :بين التهميش و االندماج إقتراب سوسيوثقافي لشباب مدينة وهران،إنسانيات،عدد ،21ماي –أوت ..0111
 42آمال يوسفي  ،الممارسة الثقافية في الوسط الحضري – دراسة أنتربولوجية القصى مدن الساحل الغربي الجزائري  -أطروحة مقدمة لنيل
شهادة الدكتوراه في االنتربولوجيا ،كلية العلوم االنسانية و العلوم االجتماعية ،تلمسان ،ص 030
 43آمال يوسفي  ،نفس المرجع  ،ص 010
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ت  -بين الثقافة والنزعة الحضرية

la culture urbaine

: Urbanisme,

ن الف م الث ال ال ضرجل جاتير الا المف هيو ارس سيل اع علو ا جتم ع ال ضري
والف م جي

ايل و جم س و م أصلل الروا اروائل لمم سل يك غ الا أالث ال ل جف وجر

وال ك و ايلم وغيرهو توال ث ا المف م تواستخل

اسل الث ال

ا ات ئج الا ىاال

ال ضرجل و الث ال الرجفيل .و الث ال ال ضرجل التك ال الا الك ا ا الق ال هع ال جل تمثل اع
الامران و طرل اليق و ال قمسل و ال ر ا و السي اا و ال ي بل و الماسس ا و الم ع
و اللي س و ارث  ...الي .وال هع غير ال جل أو ال ج لق عليل ال

ع ا جتم عع للث ال

وأجض اليق ا جتم عع ذ جشمل الف م المجتمع على ج اييا أس سييا هم اليق ا جتم عع
الذي مثلل الاا ا ا جتم عيلت و التف عاا ا جتم عيل و الت

اا الم حمم و الث التل اسيي

اليا ارارا اىل المجتمع ال ضري و الج اب الث اع الممثل اع أسف لال الاا ا و ال اعم
م علي

التع

ا جتم عع (الرال

.والا عق صر الث ال ال ضرجل اجم المم س ا ا جتم عيل تا امال
و الت

اا تالمم سل ا جتم عيل تال يوتالا اا و الت ليم) ت

تاراك

والاا ا ا جتم عيل ( سو اراك

و اآل ا وارهماف و ال يو اع المج ال الث اع ال ضري

) 44.ت وال لت لع ا ن التممن

citadinité

ليس

بامليل الت ضر

urbanisation

عمليل الت ضر ت اتمم على الا راا ال جل و عمراايل تا ن التممن عمليل

ا ن عمليل ب ا
ت

لى اترم

القيل ط جلل لكع ظ ر أث ه على ال ي م ا جتم عيل اع الممجقل ت جاقع غير ال يو ا جتم عيل
جمكا أن ظ ر تس ا على الست ي سل ك

وامب ال ي م ى م ال لممجقل ا بت والا را

ارارا والم س و تأو على الست ي الاا ا و الرواالب ا جتم عيل التع ميز سك ن الممجقل
م على ىلق هذا ارسل ل اع الاي

تالا ىاال ال جل ا جتم عيل و الث ايل التع تميز

ال .
ن

مجم الف م الممجقيل  citadinitéاع ظل اعتم سك ن الممجقرل علرى الرجاير ا و ىلفير ا

التق ضررل و التاررم م تاررع رررعقل
تواررع يرجررر ح ررو اررع الارري
يم سيمي ال المجا ال

légitimation

الم س ر و ال ا ايررل و غيررر ال ا ايررل الررا ج ررل

اررع الممجقررل و اسررت

ل ل ررب (المررمجقع)  –45وال ررذا ال ررم ج ررمم

ه ال ح ال المرجاي ا المختلفل التع لج الي سرك ن الممجقرل ارع

 44آمال يوسفي ،الممارسة الثقافية في الوسط الحضري  ،نفس المرجع ،ص 73
 45آمال يوسفي ،نفس المرجع  ،ص021
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يرجر أح يت و القيل ل ب (الممجقع ال ي ع)تو صل لى أال الا لمست يل أن ااتمم علرى الار جير
و الرجاي ا الايقل ليق الف م الممجقع.

46

ث  -القيم االجتماعية المدينية بالمجتمع الجزائري :

les valeurs sociales citadins

الر لرغو الررا حماثررل المجتمررع ال ضررري اررع الجزائررر توالر لرغو الررا أ الررل ال جررل ال ضرررجل
و الث ايل التع ايش أغلب الممن و التجما ا السك ايل الكيرري ت
عم ر ذا ب ا ر هق لررال ااررا رريو جتم عيررل المجقيررل ت ختل ر

أن هرذا

جمقرع التسر ؤال

الشرركل وا ر عررا ال رريو ا جتم عيررل

الرجفيل .
ن ا ىتاط ال

جل اليا المماييا ال ماالى  les anciens citadinsت واليا المماييا الجم

les néo

 citadinsتججال الا ال اب أن اميز اليا لال ال يو الرجفيل  -المسي رم اع الفترم ال ليل -واليا
ال جمكا اعتي ه

ليم حضرجل أاتج

ا جتم عع ال ضري الا ج ل تو كل

يم المجقيل ت ب ا
ال م وحمم

ع الا ال م اع ات

م ب ال ارى

التج اف

الخ جيل الا ج ل .

ا ل مج عا ال يو الممجقيل تسيك ن حمجث عا ى ل ا ست لجع  nostalgique un discoursاللع
الل قيا لى الم

ع .ى ل أجض ح ال ال ي م ا جتم عيل اع ارحي

وال الل.هذه ارىيرم ب ا القم ذ المث لع لاامال
لم ب ا

تمتع الل الا ى

تا لجماي ا الم سي يل ب ا

ال ضري حسب الارالع أ ي ن اظرا

ئق جالت وحمم الج ليل و جتم عيل لاامال

واجررم المررمن الجزائرجررل الكيرررري ب ارر

الشاييل تاع ال

يل

ال ضري .

ارررف بررذلال هتم الررر بييرررا ال لم سرري ى و الرج

مثرل جرز ا ه الر الرا حير م السرك ن ت ذ جرذبر لقر

رررل

جيالرع سر ي

 47و ال مم الر اسع . 48الكثير الا هذه الجماي ا ت والترع اعتيروهر ار ام للم والرل الممجقيرل
م أ ك ال ا ستام و أالر الجماي ا التع ذبررا اجرم الم صرليل تغرا طرل تالمزهرتال يرع
الفررا  49 ...توالرر جيررر عررا الررمو المقرر ط ال آلليرر ا ال ضرررجل ت ا ررم برر ن الغقرر

الشررايع ت

اراملسع و الم ل ف المث الل الما س لتقشتل ارجي ال على ريو ا حتررام والتار ون و اإلىرامت
وب ن هرذا القر ع الرا الغقر تجمجرم برل أار اع ال ريو ا جتم عيرل ا جج اليرل تلرذلال سر عما علرى
46

Rachid sidi Boumedine(1998) : « la citadinité : une notion impossible ». In la ville dans touts ses
états. Revue « Réflexion ». CASBAH. Alger. 1998. Pp 25-37
47
Djilali Sari (1998) « aperçue historique sur la création des associations musicales » in « la ville dans
touts ses états » Réflexions. CASBAH. 1998.
48
Merdaci Abdelmadjid(1998) Mouhibi Elfen : 1933- 1944 ; figure de la résistance citadine. In la ville
dans touts ses états » Réflexions. CASBAH. 1998.
 49دريس نوري  ،استعمال المجال العام في المدينة الجزائري ،دراسة ميدانية على حديقة التسلية في مدينة سطيف ،وساحة طاوس
وعمروش في مدينة بجاية  ،دراسة مكملة لنيل شهادة الماجستير تخصص علم االجتماع الحضري  ،جامعة محمد منتوري
قسنطينة ،ص .023
711

الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

الفصل الرابع

راليل الق س اع ظل غي ل الاسس ا سميل ر

م علرى اتر

هرذه ال ريو الضررو جل لاارمال

ا جتم عع ال ضري .
أالـ اآلن والع اىتفر

ال الرل السريب السي سر ا ال ضررجل المتيارل القرذ ا سرت اال والقرزوح

الرجفرع الكييرر -أصري التمييرز ارع الممجقرل ت لرريف الريا المرماييا ال رماالى وال اارمجا الجرم تلكررا
اات ل ليك ن اليا ال ي ل ا جتم عيل الي ج ا جل التع سكا ارحي الرا يل تو ال ي ر ا الف يررم
ررمجرجل توج ىررذ التمييررز ال يمررع الرريا المجتمارريا ( ارغقي ر ت

التررع سرركا ارحي ر الشرراييل و ال

الف را ) ت ثق ئيل أىري هع الجم عر ا الترع

مرل ال ريو الا ررجل ت و الجم عر ا ا جتم عيرل

ال اللررل لل رريو الت ليمجررل .أي أاقر أالر م ثق ئيررل يميررل جمجررمم ت ر م علررى ال

ررع ا جتمر عع للفررر

أو الجم عل ت وليف على المم س ا ا جتم عيل .
ثانيا -قراءة في مكانة الدين في الجزائر المعاصرة :
ا سررت ي لع ت ج ر ال ا سررت ذ صر ل الل ر

ال لقسرريل للمقظر

ال ر ال ن الجزائررر س ر ف شر م

أاررل

ررع الت ررمجرا ججيررز

ر ا ح سررم اررع المج ر ال الث ر اع و الررمجقع ال ج ر ه أ ررل ليررما

وأ رررل لررى ال ماثررل  .والررا أجررا ر ع هررذه ال ماثررل لررى الجزائررر

و الم ر

و التي ر اا

ال اللل ع م لل ماثل (المث ف نت ارحرزال السي سريل المجم راطيرل و الالم ايرل ت ال ربرل القسر جل
والقظمرر ا المجتمررع المررماع الت مجثيررل ) و ه الشررع اررع المجتمررع الجزائررري  .أالرر المجرر ال
المج ال ارىا ع حسيل ت وال ستثق أ ليل اي

على القمب الث اع الغرالع ت ارىرال اإلسرااليل

هع الس ئمم اع ال ي م الا الل و اىل ارسرم الجزائرجل .الا أالثلل ذلال أن أارا ارسررم ال احرمم
جسرررتما ن لرررى أغررر اع اإلذاعرررل الرسرررميل الجزائرجرررل ت و جشررر همون أااالررر أو السلسررراا
لفزج ايل الا  .و ذا بر ن ذلرال ايقيغرع للجميرع أن جك ار ا ارع ج ظرل اسرتاما للتم جرل ذا حرم
االررأم "غيرر السرت م " ارع هرذه الل ظرل غيرر ال قر م

أالر ال ت جل ج و الت ييل االرأم ت ظ

أو جث ال مج عا أي ع تأو جخر ارالقر لتررك اآلالر ت و رم جكر ن ارل هر الرذي جخلرع
الس حل ال ل يع جك ن اطمتق ن الجميع أبير ذا ب ن الفيلو عرالي ت ال رج اع الغ لب رال اع هرذه
ال لل ول سا ال ظ تجالو الجميع أن ال
جيل و جت ق .

ل مو حر ال

رع الر لكقرل جقت رل الرا جيرل لرى

50

و سي سي ت بم ب ن المجا اع الم

عت

جزاال و سيظل عق را أس سري الرا الك ار ا الث ارل

السي سرريل و أ ام جمج ل جيررل ال مررل الررا أ واا ال كررو  .ا لقظر م الجزائررري الشرريع ال لث اررل المجقيررل
 50صالح بلحاج ،الدين و السياسة والمجتمع في الجزائر  ،نفس المرجع  ،ص 073
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الم اظررل وسرريظل حرج ر علررى ااسررج م الررع ال ا ررع الث ر اع و الررمجقع لمجتمررع وى صررل القررل
الماال ر التررع و ررا اإلسرراالي ن تلألغررراض التررع ب ا ر لررل ائم ر توالق ر الرغيررل اررع عررمم
ال ال أ ل مجق الكثير الا اإلساالييا تورال سيجري ال اتظ م رص اا اعم اإلسراالييا

الظ

اي ر أهميررل  51ت و ايم ر جت ررل ال ضرريل المرررأم توهررع ال لم جررل ارولررى ضرريل المجتمررع و ضرريل
الرجررل و الاي ر ح سررو للخرررو الررا المجتمررع الت ليررمي ت امررل الجزائررر ال ر ا ن أسرررم الررا أ ررم
اايا ارح اال الشخ ريل ال اظرل ارع اليلرمان الاراليرل ت وال ربرل القسر جل الرا ون ر ثير ارع
المجتمع توالق

ا

جابم ائم أن الت ر الذي ج ر ليا الرل لرا جف رم المررأم الجزائرجرل جق ر .

ولررا جغيررر الررا هررذه ال ي يررل بر ن الجزائرجر ا ررم أ رريلا ير

واسررا علررى ارحررزال السي سرريل

اإلسااليلت ارذاك علرى أن الامليرل مر الفارل الرجر ال و ر

ر الت و .وهرا ارع هرذه ارحرزال

ررر سرررل ل الرجررر ال .ارررع جمرررع للجي رررل اإلسرررااليل ل ا ررر ذ ال لا صرررمل عررر م  5898تالقاررر
الا ق وال الكلمل رال

ججر

للمررأم أن رارع صر

أالر م الرجر ال  .غيرر أن

الق

ا

ال

ع المست يلع اع السق اا ارولى الا ا ست اال لو جكا ال ر ا ا ئي ت ص ي أن المجتمرع

ال اظ ت لكا ارال ال ب ا الفت حل على جميع ا حتم ا ت اكل ع ذا ب ن الت ف علرى الر
ست ىذ الرل السرل ل الجمجرمم الرا اىتير اا ارع السر لل الث ارل و الرمجا ت ( )...ارع اللرم السر
المولل سي ر

على بل ع وص ا ص اال الت

ايرل

ا ا جتم عيل اع س ئر المير جا واي ر

الث ال و الرمجا  .الر حرم الارم ذلرال أن المولرل أىرذا القمر ذ جر الع ارع الظر هر الريا ا يضريات
اإل ررترابيل و السررلفيل  .وأاررر هررذا ا ىتيرر ى الرر و عمررا الز وجرر تالتقميررل والت ررمج و
ا ت ر ت والجم ر
و طيم ارص لل .

والم اظررل اررع ارىررال و الاا ر ا ا جتم عيررل ال جررل اإلحي ر الث ر اع

52

ثالثا  -عن التحوالت القيمة  -نموذج القيم الدينية – بالمجتمع الجزائري :
هق ك يل جم ع اليا الي حثيا و الالم و المخت يات وحترى الماحرظ الار ي ت أن هقر ك
ع م لى المجا او جميع المجتمار ا واروسر ط و الفتر ا والمسرت ج ا و الشررائ ا جتم عيرل
تحتى لال التجما ا التع ع ا سقيا ط جلرل الرا اإلل ر

و التقكرر لل ريو المجقيرل .و رم بشرف

أحم المس ح ا الا لميرل حر ال ال ريوت ذلرال الرذي أاجز رل ج الارل اليشريغ ن ارع ال جر ا المت رمم

 51صالح بلحاج ،نفس المرجع، ،ص 073
 52صالح بلحاج ،نفس المرجع،ص 071
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ارالرجكيررل سررقل  5888ر الا لررـ  00ولررل مثررل  51ال لم ئ رل الررا الجم ر ع سررك ن المام ر م  53ت
عا ات ئج جم الل اع هذا المضم تافع ال جخق المج ال الذي ات م ايل ت صرل أن الت جيرل
المجقع ل ارا م الر ه ارىر التغير ه م ت ا رم بر ن الرمو اربيرر لأل جر ن ارع الراحرل الضريق
ا ت ر ي و الخر ف المسررتمر علررى ال ير مت هر ر اير ار ع الررا ارالر ن والي رريا وا طمتق ر ن
وسررب ظررروف سرريل والضر رالل  .ذلررال أن الخ ررر المر ي الررذي ج ررم الفررر ج لررم ال جررل لررى
را

اإلجم ن ال م علي  .ا ذا ال اال ج اب بيير الا الخر ف و ال لرق وحرل ال ل ر

ال طمتقر ن

أ ي لى استمرا ال ي م اع ظرروف آالقرل ج ف ر الرىر ت ار ن جقر ال الرا أهميرل الرمو الت ليرمي
الرذي ا جرل ار جر ن .ول رذا لرو جكرا غرجير أن شريع الريا الجيرل الجمجرم ازعرل لرى عرمم ا لترزام
الم يق الكثير الا ارواالر و الق اهع المجقيل تاع أال

الثل الاا ا اليا الجقسيا ؛و ن ب ن ذلرال

رم صر حيل الزجرم الرا الت الرل و الي ر ارع الغ جررل الرا ال ير م .وجخلرق هرذا الي ر

لرى الت ر

الارر لمع تو ن أ ي لررى راجررع و بثيررر الررا الماسسرر ا المجقيررل تا اررل لررو جررا لررى راجررع
ا هتم ال ا الروحيل ل اس ن الما صرتوان ب ن م أ ي لى ع م جي

.

 -1مؤشرات التدين عند الشباب الجزائري :
ا ا رر الرررا ال جرررل الم سررل لمارارررل القظ الرررل يمقررر ا جتم عيررل و سررريم ال ررريو المجقيرررل
ال عتي ه ر ال الرر ال يرر م ا جتم عيررل اضررا عررا أن الياررم الررمجقع عميررق الجررذو اررع الجتمررع
الجزائريتبر ن الررا ال اجررب الاراررل الررمي اهتمر م و مسررال الشرري ل اررع عم الررل الر ل يو المجقيررل ت
اما ىاال

اسل ح ال الت

ا ا جتم عيل وا ت

جل وأث ه على ال يو  54توالا اليق ر

ال يمل المجقيل لمي الشي ل الجر الاعت و رم رو صري غل الجم عرل الرا الاير اا تضرما الجم عرل
ر ع ا ذاا الياررم الررمجقع تالثررل الر الررمي ال اظررل الشرري ل الجر الاع علررى

الررا ال ضر ج و الم

الفروض المجقيل توهل هق ك ا ض اليا الالو و الرمجا تثرو الر الرمي وعرع الشري ل الجر الاع
ال هميل المجا اع حي م الفر ت وال ه ال فل الرا ال

ر ع ا ىرتاط و ضريل ال جر ل ال لقسريل

للمرأم توال ه ال فل الا المذاهب و الفلسف ا التع تارض الع المجا ت و ب ا ات ئج الي
اع هذا الج اب أن المجا ج ظى المك ال وا ال عقم هذه الفتل؛ و الر س الرا الترذبير الر ن المق رل
المغ اليررل ب ا ر

ارري

بغيره ر الررا الررموال ال جررل الررا الت ج ر ا ارجمج ل جيررل المتم هيررل الررع

الخ ل الم بسع.
 53أبو المجد احمد كمال  ،2001أزمة القيم و أثرها عل األسرة العربية المسلمة "ورقة قدمت إل :أزمة القيم ودور األسرة في تطور المجتمع
المعاصر:الدورة الربيعية المنظمة من طرف أكاديمية المملكة المغربية بالرباط لسنة ، 2001الرباط  :أكاديمية الرباط.
 54الطاهر بوشلوش ،مرجع سابق.
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اسل أىري للي ح

ا ج ه ا الشي ل ا

ال

المجا ت تم

فى الج همي اع ا ل ال
ح ال الس لل التمجا التع

مجل و التمجا ت ايري أن

يرل لرى ؤي وال ا ر

الشري ل

تايم جر يب ال لم مس /المماف تال اال  /ال رام ت لرى غيرر ذلرال .و رم رزاالا ىر ال الفضر ئي ا
علررى اىررتاف الراالج رر تالررع الرررو السرر لل التررمجا بظ ر هرم ل رر اااك س ر

علررى المسررت ج ا

ا جتم عيل و الث ايل  55.وجفترض الي ح أن جا ي التمجا و ا ال م اع

مجم عا رل الشري ل

اليراالج الفض ئي ا تال صفل ال ج ه ال لاستام ا تور ك ال التل ع .
وارررع

اسرررل أىرررري ذي صرررلل لمررررا الررر ي ال ررر

توالرررا ىررراال سرررااال هرررل للرررمجا و

اع حي ال توالى أي حم  ،اليق اتر ئج الت يرق تأن الشري ل جملكر ن ا ج هر ا جرم اجج اليرل جر ه
المجا تحي ج رح  82.4ال لمتل الرا الشري ل المسرتج اليا تأن الرمجا ال رو جرما ارع حير و  56ت
أال اع سرااال هرل اارق أن علرى التلفزجر ن أن جرا ي و ه ارع كررجف الا يرمم تحير جرري
 95.0ال لمتررل الررا الشرري ل أن التلفزج ر ن ججررب أن ج ر م الررمو ه اررع كرررجف ال ق عررل المجقيررل ت
وجررررر ف الي حرررر أن ل ررررذه ا ج هرررر ا ال جررررل ا رررر الررررمجا ل رررر اااك سرررر ا اررررع الرررر جررررر يب
الت جرررل اىتيررر اا الشررري ل ا ررر ال قررر اا و اليرررراالج المجقيرررل تالرررا ىررراال كررررا اإلج الررر ا
المستج اليا المش همم ال ق اا المجقيل .

57

لررذا ا ر ال الفكرررم المر ي ررل الار م التررمجا لررمي الشرري ل الجزائررري الشرركل أو الر ىر توالغير ل
الم اس ا س ال ل أو ل لت

مكا الا الم ال تج اب ال مج عا راجع التمجا أو ع

ل تل رذا

ا لترمجا اررع الجزائررر بمر اررع ال يررل اليلرمان الاراليررل و اإلسررااليل ظرل هر ال لررل ال ييايررل ت و ن
ب ن جت مم وجتراجع تا ال ال

ر اع اترم الا الفتراا .وهرذا الر و ر ق ه ارع الف رل السر الق.

و جاقع هذا الت ليل الا و ظ هرم التمجا اع عا ت ال ل راك ا جتم ععتال جلر لرى الي ر
والقظر اي .
 -2االنتماء الهوياتي ،الصالة والفضاء العام:
و ذا ج و ا هذا ا ىتاف ارع

ليرل ضريل عر م الترمجا امرا عمالرلت ار ن المجمرع عليرل

اليا الكل ه ااتا ش المم سر ا المجقيرل ارع صرف ف الشري ل تالرا ىراال الر جر ا الرل

اسرل

ط هر ال ل ش اع سرااال حر ال الم اظرل علرى الفرروض حير ىل ر الم اسرل لرى اسريل
 يفسر بادي سكنيل  paddy Scannelالقصدية على أنها "األساليب التي يلجا إليها المنتجون قصدا في ترتيب المعاني داخل النصوص"
 55مصطف مجاهدي، 2011برامج التلفزيون الفضائي و تأثيرها في الجمهور –شباب مدينة وهران نموذجا ،-مركز دراسات الوحدة العربية
،بيروت ،ص .131
 56مراد موالي الحاج،الشباب الجزائري بين االندماج و التهميش ،وهران :مركز البحث في االنتربولوجيا االجتماعية و الثقافية 0224،
 57مصطفى مجاهدي ،0200نفس المرجع  ،ص .071
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 84.4ال لمتل ال لم اا يا على الم اظل على أ ا الفروض اع ال الل  80ال لمتل لمي اإلار
الس لل ال ج ل اع الم اسل اجم أن اإلج الر ا حر ال الم
المرأم ال ج ل  -الاظم

 .أالر

ر ع ال جر ل -هرل فضرل أن ر رمي

ااق على ا ما المرأم ال ج ل .القسيل  58.5ال لم ئل .

58

و جخير ال جر ل أو الررزي الشرررعع ظ ررر الررع أا ر ال رب ر ا السررلفيل تا ر جاتيررر االتك ر
ارص لييا اع السيايق ا حسب ا جل وا ي تحير عملر ا هرا

صري ا

لرى ال ر ى

بل الق ل الا ىاال الامل على جج ال جل و ام ذ سمع ال ل ج ل  59ت أال ال لقسيل للير س
ارىر وه ال ا يب القم الظ هرم السرلفيل ال ه اليرل الر لجزائر وهر الر جسرمى ال لجلير ل تأارل
بلع ج جب بل المرأم وحتى وج

عي م عا غ

وجمج تغ لي الر جكر ن اللر ن أسر تا يب

أو ال لث ال ال ه اليل السا جل لكا سرع ن ال ااتشر لى الامجم الا وال الا لو اإلساالع وحتى
أو ال و ال ج ا المت مم ارالرجكيلت بقتيجل اتش ا جمول جي ال ه اليرل وهرا
الشرعيل على بل أا اع ال ج ل ارىري .

جقفر ن صرفل

60

 - 3الحجاب بين السلوك و الواقع االجتماعي و الحضرية :
ن هرررذه الظررر هرم ابرررم السررر لل ارررع غ جرررل ارهميرررل تهرررع الماجرررل اازجررر ح الاررر

الشرررا ئر

و ا لتزاالرر ا المجقيررل الررا الضررم ا التايررمي لررى الظ ررر اجتمرر عع وسررل ك ليررموي
و أبثر ت
.والع ذلال

أن أى رال اع الظ هرم ته وج
جث

أ ررل

ح ا الا الل ا ع جر مجا ال جسمى ال جر ل
أ الل ريو الجتمايرل

عا ال ي م السل ب ا الق ايل لمظ رهاتوهذا ال جابم وج

ع الل وعقم هذه الفتل ى صل.
ررما ال ج ر ل ب ر ن الررمااع اروال اي ر ال رب ر ا

هررذا و ر م الا ر لو ال جررل ع الررل لظ ر هرم

اإلسررااليل و حربررل اإلىر ان المسررلميا الترع عملر علررى القر ام الضرررو م
واجب جقع تليستغل هذا الامجم لي ي ال
اليا

اات

اآلىررت السراى و غ جرل للامجرم الرا القسر

ج ال

عقم اليا

الر لك ارل واجير

جررب المرررأم راررل

ت ا ا سي سري عقرم

ررعي تأو رن لرل الجم ليرل

و ارا ل رن لل الا ال ججالل الجر ل ك lookت و م جك ن أ ام اع ال سرب ال ضرري جمرق الرا
ر مجرل ر م حسرا السرريرم و السرل ك التررع جمق ر المجتمررع لل جر ل  .ال إل ر ال لرى أن هررذه
ال رب ا لو كتفع ال لمع م لى هذا الزي الجمجم المتمثل ارع حجر ل المررأمت حير غيرر الاالر
 58الطاهر بوشلوش ،المرجع السابق،ص 412
 59قناوي يمينة  ،الحجاب و الحضرية مقاربة انتربولوجية لمدينة سعيدة ،إشراف لقجع عبد القادر ،رسالة ماجستير ،جامعة وهران
،2012/2011،ص101

 60جديد فاطمة الزهراء،ص41
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الشكل الخر جع للمرأمت

ر ال لرى الار

و ار رررطل و حل ر ا الررذبر تاإل

ال ريو الجمجرمم الترع الرمأا ظ رر الرا ىراال الرم وس

ر و ال ر عظ  61تواررع

ال مم الا ىيرم على المجتمع الجزائري
الا م اع ا ما ال ج ل و

اسررل ذاا صررلل ر م ال ر الي ح ر

رل لى أال و الاحظل ح ا للقس اع الفضر

ه

 -5اس

ر مجا ال ج ل السلفع اليسيب(ىم و حج ل).

 -4اس

ر مجا ال ج ل السلفع الما م(ست ت ف اا).

 -2اس جر مجا حج ل ليمي(ال جال).

62

 - 1المؤسسات الدينية بين األمس و اليوم :
ررم جررذهب الرريا

لقر عررا ال

لررى أاق ر

ر عق ارس سررع توه ر

صررم الت ر ا اررع

اليمان ال يو المجقيل لفتل الشي ل تلكقق اابم أن هذه ا لتف رل المق جيرل هرع الرا صرلب الم
ت ذ أن الما ير ا التررع أسررفرا عق ر هررذه الم اسر ا

ت ر

ر ع

ا ررب عقررم اإل رررا ال ر ن الشرري ل

جت حم اع ااتم ئل لى اإلسام وبفى تالل و ال لرغو الرا هرذه الخاصرل الامي رل تاجرم لرى ج اي ر
ىاصر ا وجررب الل ر الكررل عق جررل .الررا لررال الخاصر ا أن الماسسر ا الت ليمجررل اررع الجزائررر
تب لزواج ر و المس ر جم و الكت يررب ال رآاي رل و المررما س المجقيررل تالررمأا ف ررم احتك ه ر للماراررل
المجقيررل تحي ر

ىل ر علررى الخررب وس ر ئب جمجررمم ب اتراي ر و ار رررام الممالجررل و ال ق ر اا

الفض ئيل ...وغيره ت وهذا ال بمه

اسرل ال ر فى الج هرمي ت حير ىل ر

لرى ج الر ا

اررع ال ر جالررق المش ر همم ق ر م اقةةرأ التررع جررذل  01.1ال لمتررل الررا الشرري ل المسررتج اليا ت واررع
ال ولل لمارال ارسي ل الك القرل و ا ااجرذال الشري ل ا ر ال قر م تاك ار اإلج الرل عرا طرجرق
شخيق اليرا الج الا ىاال الاق ان تواتل أىري الا ىاال الشخ يل الترع قشر ل توجيرر 22

ال لمتررل الررا الشرري ل أسرري ل الت ر الات و ل ررذه ال ق ر م ال لرغيررل اررع كرررجف الا يررمم و اميررق الف ررو
للمجا .

63

اما ىاال الت

اا التع

مه المج ال المجقع على الست ي الماسسل سر ا ب ار

أم حررررم ارررم ك أن الاق رررر الرررمجقع

سرميل

يمرررل ب اررر أو الاسسرررل وظيفرررع ارررع سررري ل الامليرررل

 61قناوي يمينة ،نفس المرجع ،ص 021
62

Anthropologie et société :Algérie au marge du religieux ,S/D de :ratiba hadj moussa et de marie
–blanche tahon ,no20/2,1996;p17.

 63قناوي يمينة ،المرجع نفسه ،ص 073-071
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ا جتم عيررل تواررع س ري ل الفاررل السي سررع أو الياررم الث ر اع64ت ال ر جاررل ال لماسسررل ال ئمررل علررى
ال ررل الررمجقع لررى اررع الررمع اا ال لتشرري ال لخ

صرريل المجقيررل والت ليررم ت تكسررر علررى التررماق

اإلعاالع ال ئل الذي عير التماق اإلعاالع ال ئل وهمم الخ
و اررع سرري ل ذي صررلل اجررم اررع الالر

صي ا المجتمايل.

ال الررمجا ال جررم ا ررل جخررق الماسسررل المجقيررل

و ارص ليل الجمجمم ارع الجزائرر ت وذلرال الرا ىراال ا رو طييارل الماسسرل المجقيرل الرسرميل ارع
الجزائر ال ال ذلال ال لماسسر ا المجقيرل ارع اليلرمان اإلسرااليل ارىرري ت و تر الع صرراع الرع
ال ربررل اإلسررااليل التررع الررر ا الررع الماجررل الثم ايقر ا اررع ال رررن الاشرررجا اررع الجزائررر توبير
صر

القيررر المسررجم س ر حل ح ول ر الجم ع ر ا المجقيررل ااتك ب رر الررا علم ر

جررا اعتيررر و

سررمييا و الغيرررجا لماقررى الررقق الررمجقع اررع ص ر ل جمج ل جيررل السررل ل تولم اج ررل الت وجررل
السررلفع الج ر ي سررا السررل ل لتشررجيع الماسسررل المجقيررل ال ر ايل ال ر يررل و التربيررز علررى
السرر ئل التسرر ال و ال رر ا وى ررر التكفيررر ووجرر ل ط عررل أولررع ارالرررت بمرر اسررت ل هيتررل
المجلرررف اإلسررراالع ارعلرررى القت ررر
وصر ا الاررل أس ر لرئ سررل الجم

التسرررايق ا عرررا و ا م الشررراون المجقيرررل و ارو ررر ف
جررل تواهتمر المولررل التك ر جا ارئمررل و سرريع خ ررق

الم اس ا اإلسرااليل و الف يرل ارع الج الار ا الجزائرجرل بمر أهتمر ال رئمرل الرذجا جايقر ن ارع
اراسر علرى اعتير أن الما
سميل ث لثل هيتل اإلاتر

ررل اإلسرااليل أبثرر اشر ط اررع الم جرتو سراى لرى الرل هيتررل
لم

الرل ا

رى الفتر وي الفضر ئيل الترع جت الا ر الجزائرجر ن عيرر

ال قر اا المشرر يل 65تبمر سراى قر م ال ررآن الكررجو الجزائرجرل لررى غررض ال ر ف ارع وجررل
التي اا المجقيل الش

مت وساع الاض

لى الخرو عا المذهييل الم لكيل ار ارجل التع ظل

ل رون الا الزالا هع الفض المجقع الث اع المغ الع.
أال الذي اخلق لل حسريق أن الماسسرل غيرر الرسرميل الزاوجرل

ضرر برالرز جقرع لرل ر ثير

و ج لب و ه السي سرييا و الم يلريا علرى ا اتخ الر ا ا رع الماسسرل ال ر ايل ال ررم الترع تخرذ
أ ك

عمجمم ا

ال لى ب ا الاسسل اجتم عيل ىيرجل سراى لتكر جا ا ر و حفظرل ال رران

الكرجوت و م ص ا القرذ الررو ال ربرل اإلسرااليل جرز ا الرا سرترا يجيل السرل ل ارع الج ال رل
اإلسام السلفع ال ه الع .

 64عبد الباقي الهرماسي ،0112علم االجتماع الديني،المجال ،المكاسب *التساؤالت ،كتاب جماعي :الدين في المجتمع
العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية،ط ،0حزيران/يونيو،،ص 00
 65بومدين بوزيد ،مرجع سابق ،ص 034
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 - 2الشباب بين أشكال الهوية (الدينية) الفردية و الجماعية :
الا الق حيل الت جخيل اتير ال لل ال جل ال

ع للتفكير الفلسفع القذ أ رمم الا ر

لرى

اآلن تو رررمىل ال الي ررر الرررع الفررر هيو عمجرررمم بررر لج هر تالم هيرررل تالشخ ررريل ت اآلايرررل تالرررذاا
وغيره ر ت و الكلمررل الم اللررل للفررظ ال جررل اررع اللغررل الفراسرريل هررع لفظررل ( )idenditéوهررع
ارصل الا يقع ) (idemالذي أاتج ال فل ) (identicusالترع فيرم الشرييل و المم ثرل و ار ض
ال ه الختل
اع الختل

و التق ع 66.ت و جام الف م ال جل الي م الرا المفر هيو اربثرر واجر وحضر ا
ار الي ا و التخ

ا و ولال حض ه ال ي ه الر جيرر اىرتاف الالر م ارع

مجررمه و رري ل تو اررم أا ر اع ال جررل ال ر ىتاف و اررم الج ر ا التم جزتاقجررم الررثا ال جررل
ا جتم عيررل تال جررل الث ايررل تالسي سرريل و المجقيررل .بمر جررمال هررذا بلررل علررى لفررظ ال جررل ال ا اع ر
جترررر بثيررررا الررر

تران الررر طراف التارررم م الثرررل ال جرررل الفر جرررل تال جرررل الماسسررر يل تال جرررل

الجم عيررل ..وغيرهر الررا ال جر ا والررا أالررر هررذه ال جر ا ال جررل المجقيررل

سرريم

ررما هررذا

السي ل الم لع و الا لمع الذي جمثل المجا ايل الا م ح ا و جماال ائو والستمرت ولارل الر جزجرم
أهميل هذا الير ل هر ا ير ط ال

ر ع الفترل ه الرل والتميرزم هرع اترل الشري ل .ذلرال أن الشري ل

ه أبثر عر ل الي م للت مج ا و الره ا ا الم ليرل و الا لميرل تا رل اارا أ الرل ه جرل جقيرل
و ذا ب ن بذلال ام هع الاال هذه ار الل وال ال
و

ه

67

زاال الس لل ال جرل ال لرمجا الريا الاجرم و الار ض ت

أارل جكفرع الاق رر الرمجقع أهميرل

و و ا ذ أصي الميزم التع جارف ال ر القر س أافسر و توجايررون عرا ه جر و  .ذ
جخت ر الق ر س لم ر جارا ر ن الررل ذا ررو
و اق على ارج

ارال ر

جمكرا أن

ذاا ارهميررل و ال يمررل و المك اررل .وأال ر م عررمم

علمع ال م ال جل المجقيرل ت واعتمر ا علرى الجمرع الريا ارجفر ا ال جرل

و ارجف ر ا الررمجا جمكررا ال ر ال أن ال جررل المجقيررل  .ال ر لماقى اإلجرائررع هررع

ال ر جميررز الفررر

أو الجم عل عا غيرهم الا الق حيل المجقيل المتضمقل ل ييال و جل ا عت ر اا و المم سر ا
 .أال عا ام أصق ف ال جل التع شير ليل ال جل المجقيل الا حي

ام و قر ع ار جر ن ت ار ن

ربيز الم اسل على الجتمع الثل المجتمع الجزائري الرذي جارم الرمجا اإلسراالع ايرل جرا المولرل

 66فتحي التركي ،0202الهوية ورهاناتها ،تر :نور الدين السافي وزهير المدنيني، –،الدار المتوسطية للنشر  ،تونس،ط ،20ص
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 67حضري فضيل  ،مالمح أزمة الهوية الدينية ومصادرها  ،مجلة اإلنسان و المجتمع ،جامعة تلمسان  ،العدد السابع ،ديسمبر
،2013ص 181
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الرسررمع وجاررم ح ر ئي بررل أارررا الجتماررل رجير الررا الات ررمي هررذا الررمجا جشررير
طييال هذه ال جل المجقيل اإلسااليل وجق ل عا ذبر ال ص

ال لررل لررى

و القا ل .
ص لى ا عيا همر ال جرل

و ق سو ال جل الكليل ال ا اع للمجتمع عم ال و للشي ل ى

الفر جررل و ال جررل الجم عيررل .افررع الرحلررل الررا الراحررل القمر جيررمأ اررع الظ ر

لررمي الفررر ح لررل

افس ر ايل الررا ا سررت اليل الذا يررل و الفر اايررل التررع لررو يلررت الاررم السررت ي ال ر عع الررذا ع ال ي ررع
.وابتش ف ال جل الفر جل جت الق عقم الفر المراهق الع الشا

ال ال جملال السي رم على الار لو

الخ جع .امس لل ال جرل الفر جرل هرع بمر ج ر ال جربسر ن

ل الخرال لمر

ذلرال ا سرت

املررال الررا ا ي عر ا عررا ذا قر وراكر اآلىرررجا عقر ت و
الك ئا ال اتم
و

لى الجم عتل توه وليم القم و الت

و التم هير ا الترع

ل مت ارع المراه رل .وجرري جربسر ن أن الشرا

المربزجل لمي الفر اع الماجل ي الل .

يررق هررذه ال جررل الرهر ن الشررا
رم ارع ال ف لرل

ال رذه ال جرل الفر جرل هرع المشركلل

68

وهقررر جقيغرررع أن اشرررير وايررريا الليرررل التغيرررر والت ررر ال لل جرررل المجقيرررل عم الررر تالفر جرررل
و الجم عيل الق على الس ا تو أن التغيرر الرذي جل رق ال ل جرل المجقيرل رم جكر ن جرذ ج تأي أن
ال جررل الررمجقع خضررع بليررل للتغيررر و الت ر ال توالث ر ال ذلررال أن الفررر ج رري الاتق ر لررمجا الارريا
وجمسع الاتق آلىر الكل حرجل و الشيتل  .وهرذا جاقرع ال جرل المجقيرل
المستا ع على التغير الثل ال جل الار يل أو ال اليل ...أو الر

ر ال

خضرع لاق رر الثير ا
 .رن الثرل هرذه ال جر ا

جست يع الفر الت كو اي را الفرو ل عليل السي و ط رل لرل اسرتيمال أو غييرهر بمر
أن التغيررر الررذي جل ررق ال جررل المجقيررل ررم جك ر ن غيرررا ارعي ر أو جزئي ر  .وهررذا ال ر جظ ررر جلي ر
ى

ص اع المج ال اإلسااليل التع ا را ال رم ال رمج ارع ط هر أو حترى المسري يل تحير

جتغير اتم الفر الا الذهب آلىر الم ججالل اع ه جل جقيل جزئيل الغ جرم .
والفرررل الرريا ال جررل الفر جررل و ال جررل الجم عيررل ه ر اررع الاظمررل ارررل ح ي رع الررا ا عررل ت
وه ج ا الجم عل و ال ج ا الفر جل امل الشكل الميز جما على المست ي اإل ر ي أو ا سرمع
.وبثيرا وا ايل ارع ارر

الرزي السرت ل  .ن ه جر ا الجم عرل الترع ت سرم

غرذي حس سرق

الفر ي الم هيتق ت ولكا جمكا ل أجض أن كتمل تبم جمكا رسيي ال جل الفر جل جزئي حسرب
المقزلررل اررع عا ت ر الر آلىرجا الررذجا جقتمر ن لررى ه جررل المجم عررل افسر  69ت والررا الا ررراا
أ الررل ال جررل و الاال ر اجررم أن لل جررل الا ررراا ى جيررل والرجايررل جمكررا الررا ىال ر مييررز
 68حضري فضيل ،نفس المرجع  ،ص .181
69حضري فضيل ،المرجع نفسه  ،ص 110
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الفر أو الجم عل عا غيرهر ت و ختلر

هرذه الما رراا الر ىتاف أار اع ال جرل ت وحريا ارتكلو

عا الا راا أ الل ال جل المجقيل ا اق

اقع الذلال ح ا غيير المجا أو المات م أو المرذهب ت

ام ااقع لال ال لل الا الف

الترع جمرع الريا جزئير ا جقيرل وا يضر

رى و التقر

.والرا

ثمل تجلى ار الرل المجقيرل لرمي الشري ل الجزائرري ال لخ ر م الرا ىراال الامجرم الرا المظر هر
س ا على الست ي التفكير أو على السرت ي المم سرل.وهذه بل ر الا رراا ال جرل المجقيرل الترع
م ه جل الش ل .
واجررم ح ر ا ال لررق القفسررع ر ع علررى أس هررذه ال ر ا المقتشرررم ح لررل الخ ر ف ال را
المسررت يل توالم ر

ررما ائرررم المج ر ال توعليررل ا ر ن الخ ر ف

ررال ايررل أن المسررت يل جررمىل

الزائم و المتزاجم الير م الرا طررف الشري ل الرا هرذا المج ر ال تالمتضرما لمسرت يل و ا جتمر عع
عم ال
الا ال
.اي

سيم الم قع ت ام جاكف غي الر و را
هذا الشا

المجا توحض

للر عع الرمجقع تحير أن الخر ف هر ال رم

جت لب حض ا جقي التزا ج َمكا ص حيل الرا جر و ه
مل

ح لل الخ ف لمي الفر ه أ الل

جقيل.

وبرذلال الرا الاالر أ الرل ال جررل اجرم ال ر ا الخ ر ل الشرري الع حير جاسرف الشري ل بفتررل
جتم عيل الست لل والتميزم ى ال و الخ م بي ع الفت ا و التشركياا ارىرري توهرذا الخ ر ل
الررذي ا ررا ال ررم سررليب الض ر

عليررل ط لم ر ه ر ص ر ا التفكيررر الشرري الع أو التفكيررر الشرري الع

الق ر طق  .ا ررم جك ر ن هررذا الخ ر ل اييررراا لفظيررل أط ر سررل بع و ف ر علع اىررل المجتمررع ت
أو جك ن عي م عا ال
ال ض

ا التماولل

مرل يمر الايقرل 70.وهقر ك ثرا امر ذ ى اليرل التف و رل

الريا أوسر ط الشري ل وهرع

ر

بل ر ح لرل التراجرع الا ئرمي

La degradation des

. croyancesلررمي الشرري ل .وهررذه الخ ال ر ا ررر يب ال يياررل ا عت ر الررمجقع لررمي الش ر ل ت هررذا
ا عت

الذي جيمو أال اع راجع و ق ق اليا جلع .ام لل ا الا الرالرع الرمأا تقر

حمج الشي ل ال ال اليمج

ا الا ال لمكت ل وال ن المأا هذه الاي م ىذ حيزه

ارع
رما

القسيج الخ الع لمي اتل الشي ل حتى الر ا لى ال اج ل عي م ا الا ال لذي اع جمي وظ ر
لى ج اي ال جش ال

ق

على غرا

على جييع ...وغيره  .والا أ ره الم
اع الكثير الا ارحي ن الم

اتكل علرى الرع ثرو اتكرل عليرال وأىيررا اتكرل
ا أجض عير م ليرال " هرذه الاير م الترع سر ل

م ا ست زا و ا ات م و الخس م .

 70نفس المرجع ،ص .112
 71نفس المرجع ،ص .111
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أال اع ج اب السل ك و المظ ر تايام الا ر اللي س الا الما رراا اربثرر ثر م للغمر ض
ررال ايررل أن الشرري ل الير م جارررف ق عر و اررم ا اليقر والر

و الجررمال و الق ر ش .والمر

الست ي اللي س و المظ ر الخ جع للشي ل الا برا الجقسرع .وااتيرر أ الرل ى

ا علررى

صر ذا بر ن

هذا القمب المظ ري ا الع الا ق ع ا اكرجل ى صل تغير أن هق ك ح ا بثيرم جك ن اي ر هرذا
اللي ر س الجررر

رركل الررا أ ررك ال الت ليررم أو ااررمام لل ر عع الررمجقع ت أو ه ر ح لررل اف ر م يمررع

لل ق ع ا المكتسيل الا المجتمع وال ه ال ج
والررا أهررو اتر ئج الت ر
حكو الا ل تا

ما الشي ل .

الا لررع لررمي المراهررق ت ىض ر ع ال رريو و التار ليو التررع جتل هر لررى
تالل ج وال أن ججال ريو و ج ر ا اروال

لو جام جت يل ال جفرض عليل ار

و المجتمع الم يب الرل ارع الر ا جا ال ا رع الرذي جايشرل
ر ال ك ر ا م ا ررل .واتيجررل إل س ر ع ال ر

الماراررل لررمي المراهررق ال ل

و المغم طي يل  .والا اليا ال ج ا و الرغير ا الترع
طغي ن القزوم الجقسيل و التع

ر ال رال م ا رل الا ليرل الرذي جايشرل
ر ح و الجمجررل

ر ب اات ر ال الفرر لرى الرحلرل الشري ل

جست يع ري ع السريب المقرع ا جتمر عع و الم ررم ارىا رع

.وال لت لع جلج الش ل اع بثير الا ارحي ن لى افع القرزوم الجقسريل و ا سرتقج الر ل م الم ل رل
علرى حسر ل ال جررل الجقسرريل  .ايتخررذ السررل ك ارىا رع و التررمجا المفرررط رركل حربررل اكر م
و ا ما لى ال يل الجقسيل التق سليل تلرذلال جا يرل أحي ار
المفرط و اإلل

لرل ل ر أو ر ج الر الريا الترمجا

 72ت وجري  Deessler et Cornsأن ي ع ال ج ا المجقيل جا ع للفرر عم الر
ر ع ا والير جا جكرررس الررا أجل ر حي ررل ت و اتيررر الا الررل الررمجقع الررذلال

طر ا للت جررل توال

وج ليقيل الشخ يل حي
الفرر لرى الر رم

ت م ه جل اإلاس ن الم جكرس افسل الا أجلرل  .ولرذلال ار ن وصر ال

جكر ن ا رب عرا طرجررق الر رم الجسرمي و الجقسررع تايلر و المراهرق الامررر

ال ي ع جتو عا طرجق الر م الا لع الذي بم ذبرا الرا ىراال ابتشر ف اراكر و ال ريوت والرا
ىاال ج و ه الشكا ل السي سيل و ا ت
هررذه المف ر هيو و الا
ال

جل وا جتم عيل و المجقيل توال و ا ال كو علرى

ررت أو يرجره ر تال سررب ذب ئررل و السررت اه الالمررع و اهتم ال ررل و ا خ ر ذ

خ ع الق بم ولل

خ ذ الك ال ى صل ال لقسيل لآلىرجا .
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املبحث الثاني

التدي ــن السلفــي
اصطالح سوسيوديني برؤية انتربولوجية

أوال -السلفية فوض ى مفاهيمية
ثانيا  -إشكالية املصطلح و التاريخ -
ثالثا -املعالم األولية و الرئيسية للسلفية
رابعا -حقيقة الدعوة السلفية
خامسا -منهج السلفيين في باب املعتقد .
سادسا -السلفية العلمية بالجزائر
سابعا -إشكالية املرجعية الدينية في الفكر السلفي بالجزائر
ثامنا -راهن سلفية الشباب في املجتمع الجزائري
 -تاسعا -خصائص الظاهرة السلفية

" من الناحية املنهجية ليس لدينا خيار ،نحن مضطرون للبدء من الحداثة  ،لالنطالق من نقطة الحداثة  ،وليس من نقطة
املاض ي أو التراث .ينبغي علينا تهذيب نفوسنا و تدريبها على أن تتصرف بطريقة متسامحة ،بطريقة منفتحة ،بطريقة مرنة  ،و إن
نقبل شيئا أساسيا يعتبر من منجزات الحداثة العقلية ،أال وهو نسبية الحقيقة .ونسبية الحقيقة تتعارض جذريا مع مطلق
الحقيقة أو االعتقاد بوجود الحقيقة املطلقة كما ساد سابقا في كل األوساط الدينية "

محمد أركون :5991اإلسالم و الحداثة ،ندوة مواقف ،دار الساقي ،بيروت ص 263
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

ج تل الجمال حر ال السرلفيل و السرلفييا ال ار الر

ا ارع

اسر ا اإلسرام الما صررت لريف

اع أوس ط الي ر ارع اللرمان الار لو اإلسراالع وحسرب تالرل وارع الرموائر الا لميرل ذاا ا هتمر م
ال لا لو اإلساالع بذلال  .و س ف اتارض اع هذا المي
الي حث ن و الما س ن اع

مجمه ت وبذلال ب يرو م

لى الف م السلفيل بم ر ل اىتلر
جخيرل ا ي ر المرما س التق عرل الماجرل

الا الم سل االا حقيل اع ال اج ل الما س ا ع سلفيت  .وصر
وظ ر

لرى حربرل اإلصراح الرمجقع

لمم سررل السررلفيل اإلصرراحيل الررع بررل الررا جم ر ال اراغ ر اع وال مررم عيررمه  .لررى ظ ر

السلفيل ال لجزائر الع جمايل الالمر المسرلميا ب جر ه سرلفع ارع ال ربرل ال طقيرل ىراال الرحلرل
ا سررتام الفراسررع و

هر الاررم ا سررت اال اررع ركل جمايررل ال رريو و ى ل ر الرحلررل السرررجل

ىاال اترم ال كو الي الرمجقع الشركل علقرع ارع المجتمرع الجزائرريتثو
والرو ه الشكل علقع اع المجتمع الجزائري لى غ جل التسايق ا.
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

ثانيا -إشكالية المصطلح و التاريخ :

75
76
78

77
79

سورة وور:

31

80

صلى هلل لىهلو لملى
صلى هلل لىهلو لملى

صلى هلل لىهلو لملى

 74صالح الدين الجورشي ،التأثيرات السلفية في التيارات اإلسالمية المعاصر ،في محمد عمارة وآخرون  ،إشكاليات الفكر اإلسالمي
المعاصر ،سلسلة الفكر اإلسالمي المعاصر ،مالطا :مركز دراسات العالم اإلسالمي ، 0110،ص 023
 75سورة البقرة ،اآلية 031
 76سورة النساء ،اآلية 00
 77سورة النساء ،اآلية 07

 78سورة المائدة ،االية11
 79سورة األنفال ،اآلية 71
 80بشااير موسااي نااافع وآخاارون  ،الظاااهرة الساالفية التعدديااة التنظيميااة و السياسااات  ،الاادار العربيااة للعلااوم ناشاارون ،بيااروت  ،ط
،20،0204ص .70
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!

142
185

573

135

588
133

583

547

! ..ذا علمقر ذلرال أ بقر أن
ال رآن و ال رمج والار جو اللغرل و بشر ا ا التارجفر ا و الم ر ل ا ارع راثقر و حضر ق
ت م أجما على أن السل
حذو هذا الم

ه الم

ع والمت مم ...وعلى أن السرلفييا هرو الرذجا ج ترذون

ع و المت مم و الس ل .

 81رواه اإلمام احمد بن حنبل في مسنده.
 82ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،0111،ج 1،011
 83بشير موسي نافع وآخرون، .نفس المرجع ،ص 01
 84محمد عمارة ،السلفية ،مرجع سابق ،ص 23
 85بشير موسي نافع وآخرون .نفس المرجع ،ص 21

711

الفصل الرابع

الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

 86بشير موسي نافع وآخرون .المرجع نفسه ،ص 72
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87

الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

المرجع نفسه ،ص 70

 88محمد عمارة ،السلفية ،ص 04
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

686

 89محمد عمارة ،المرجع نفسه،ص 04
 90سورة النحل ،االية 001
 91الموسوعة العربية العالمية ، 0224موضوع الدعوة.
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

صلى هلل لىهلو لملى
92

 92الشورى االية 00 :
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-
93

صلى هلل لىهلو لملى

 93يونس اآلية 17-10
 94محمد خليل الهراس وآخرون ،شرح العقيدة الوسيطية ،دار ابن الجوزي ،القاهرة ،0221،ص 471
 95همهامي الهواري  ،السلفية الوهابية امتدادهتها و تياراتها الجزائر نموذجا ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة تخصص الدين و
المجتمع ،كلية العلوم االجتماعية قسم الفلسفة ،جامعة وهران ص11
 96محمااد بلعليااا " ،الخباار األساابوعي تاازور المساااجد التااي يساايطرون عليهااا :نظاارة علااى الساالفيين ماان الااداخل "،الخباار األساابوعي ،العاادد،101 :
(من  01على  70مارس  ،)0221ص ص.07-00.
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

سابعا  -إشكالية المرجعية الدينية في الفكر السلفي بالجزائر :
سررقت رل اررع هررذا الجررز لررى ررك ليل الف ر م السررلفيل عقررم السررلفيل التكفيرجررل و السررلفيل
الالميل توسقت رل أجض لى

ك ليل المر كزاا التع اتمم علي السلفيل الق عي ر (التكفيرجرل

و الالميررل)ت حيرر هقرر ك ررك ا ررا ل هررذا الفكررر .ا لسررلفيل الالميررل ررري الررق ج اإلىرر ان
المسررلميا الق ر

ال طررل تأال ر السررلفيل التكفيرجررل ررري الررق ج اإلى ر ان الررق ج سررقع الررل و اتيررره

الرجايل ل ت ثو السلفيل الالميل ري السلفيل التكفيرجل هو ليس ا سلفييا هرو ىر ا

تأم السرلفيل

التكفيرجل ري السلفيل الالميل هو الرجتل تثو بل واحمم معى ارح يل اع استقي ط السلفيل .

97

 -1منهج اإلخوان المسلمون بين القبول و الرفض في الفكر السلفي:
أ -اإلخوان المسلمون في ميزان السلفية العلمية :

98



 97بن عطية حاج ميلود،إشكالية المرجعية الدينية في الفكر السلفي – دراساة ميدانياة مقارناة باين الفكار السالفي التكفياري و الفكار السالفي العلماي
،مجلة الحوار الثقافي ،عدد خريف وشتاء ، 0204ص ص .001-001
 98بن عطية ميلود ،نفس المرجع  ،ص 002
 سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي ،أديب ومفكر إسالمي مصري ،انضم إلى جماعة اإلخوان المسلمين ،وحوكم بتهمة التآمر على نظام الحكم
وصدر الحكم بإعدامه ،وأعدم عام  ، 0111ومضت حياة السيد قطب في مرحلتين (النشاط األدبي ،و العمل اإلسالمي ) ،من مؤلفاته العدالة
االجتماعية في اإلسالم ،0141السالم العالمي و اإلسالم ،0110معالم في الطريق ،وعديد المؤلفات التي بلغت حوالي  01كتابا.
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

-2



صلى هلل لىهلو ل ملى

 99الخطيب معتز  ، 0221سيد قطب و التكفير أزمة أفكار ...أم مشكلة أفكار ؟ ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،مصر ،ص 021

 100بن عطية حاج ميلود،نفس المرجع ،ص .004
 فرقة من المسلمين خرجت على اإلمام عل ي بن أبي طالب رضي هللا عنه وصحبه ،ومن خروجهم أخذوا أسم الخوارج .وسموا بالحرورية نسبة
إلى حروراء التي خرجوا إليها .
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

ثامنا  -راهـن سلفية الشباب في المجتمع الجزائري :

101بن عطية ميلود ،نفس المرجع ،ص .001
 102ميلود بن عطية  ،المرجع نفسه ،ص 003-001
 103ميلود بن عطية ، ،ص .003
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

104

 104صالح بلحاج  ،نفس المرجع ،ص .041
 105صالح بلحاج ،مرجع نفسه ،ص 041
 106مصطفى راجعي  ،0207التدين و الحكامة في الجزائر ،مرجع سابق ،ص 023
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

 107عبد القادر عبد العالي ،الدين و السياسة لدى الشباب :دراسة مسحية لدى الطلبة الجامعيين ،في كتيب التدين و البحث عن الهوية
في الوسط الطالبي ،من تنسيق محمد مرزوق ،كراسات المركز ،منشورات  ، CSARCص .11
 108عبد الحفيظ غرس هللا ،مرجع سابق  ،ص ، 04

 109بن جابر بلعيد ،السلفية ومنطا الدليل :تمثالت و ممارسة،إضافات ،العددان  22-21ربيع صيف  ،2011ص 202
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110

الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

أزمة الهوية عند الشباب المسلم/http://www.almoslim.com/tarbawi3= show_article_main.cfm?id23 .
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

111

صلى هلل لىهلو لملى

la tenu salafiste

، 115 itinéraire des salafistes algériens
serouel afghan

 111علية عابدين  ،دراسات في سيكولوجية المالبس  ،دار الفكر العربي ،مدينة نصر ،ط،0111 ،0ص 47
 112جديد فاطمة الزهراء  ،الظاهرة السلفية عند النساء في تلمسان –دراسة انتربولوجية ، -نفس المرجع ،ص .74
 113صالح بلحاج  ،مرجع سابق ،ص .041

 114عبد القادر عبد العالي ،مرجع سابق ،ص 11
El Watan Magazine ,Itinéraire Salafistes Algériens , Jeudi 12 Mars 2015 P11--13
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-
barbe longue moustache rasée

صلى هلل لىهلو لملى
samartphone

basquette Nike



 116محمد بن أحمد بن إسماعيل(، )0117اللحية لماذا ؟ ،دار طيبة للنشر و التوزيع ،ط ، 20الرياض  ،ص21
 117فريد الزاهي ( ، )0111الجسد و الصورة و المقدس في اإلسالم  ،إفريقيا الشرق ،بيروت ،لبنان ص ص 14-17
 118محمد عبده أبو العال ،الخطاب السلفي و الخطاب االخواني قراءة جديدة  ،مؤسسة مؤمنون بال حدود ،قسم الدين وقضايا المجتمع الراهنة
ص .27
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

 119جديد فاطمة الزهراء ،نفس المرجع ،ص 77-70
 120عبد الحكيم أبو اللوز ،مرجع سابق ،ص ص 071-072
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املبحث الثالث
قراءة في الصحة النفسية لدى الشباب املتدين
من خالل الطرح السيكولوجي للشخصية الدينية السلفية ،وابرز الذات

أوال -حول العالقة بين علم النفس و الدين
ثانيا -الوظائف النفسية للدين
ثالثا -التدين و السلوك
رابعا  -سيكو-سوسيولوجية الشخصية السلفية

" إن امل ـ ــيمن ال ـ ــذي إتح ـ ــد م ـ ــع رم ـ ــا ل ـ ــيس مج ـ ــرد إنس ـ ــان ي ـ ــرى حق ـ ــائق يجهله ـ ــا غي ـ ــر امل ـ ــيمن  ،ب ـ ــل ه ـ ــو ذو ق ـ ــدرة أكب ـ ــر
عل ـ ـ ــى التص ـ ـ ــرف ،ف ـ ـ ــامليمن يش ـ ـ ــعر بمزي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن الطاق ـ ـ ــة لتحم ـ ـ ــل مش ـ ـ ــاق الحي ـ ـ ــاة أو لقهره ـ ـ ــا ،فكم ـ ـ ــا أنـ ـ ــا يسـ ـ ــمو فـ ـ ــوق الب ـ ـ ــيس
وضعا كإنسان فيخال نفسا مخلصا من الشر مهما كان مفهوما للشر"
ايميل دروكايم ، 5953األشكال األولية للحياة الدينية ،منشورات  pufكارديبج ،ص.11
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ا مف الا ىاال هرذا المي ر ال ر م ت لرى ع ر صر م حر ال خ ريل المترمجا القفسريل
اررع طر علررو الررقفف الشخ رريل المجقيررل

psychologie de personnalité religieuse

التررمجا الم سررر ارررع اليررر الع و ارررع الررررا الرررذاا

de soi en ville

 laت واررع أثررر

 présentationأو الررر جسرررمى

الس سي ل جي المظ ر  ، sociologie de l’apparenceو اع الا ر هذه الا االل اع خ يل الشر ل
أو ا اازاال أو التف عل ا جج الع الرع المجتمرعت وهرل

المتمجا اع التكي

رمل صرفل الم اطقرل

الع هكذا التمجقل الا الشي ل
ا ىتي ر الشرري ل أو الش ر ل الا ري

واررق اظ ر م جقررع (اجتم ر عع افسررع) تال عتي ر المتررمجا

خ ررريل ه يرررل جرررق لرررى ال ررررا م و التفسرررير المررر و ائع تو فضررريل الاررري

علرررى

ررر

الق ر م و التار ليو المجقيرل الترع اتيرر الفر ي ال رل و سرتراا القجر م الرا أي عر ض  .وارع
الغ لب متلرال خ ريل المترمجا اكررم المر ا أو (الر الارم ال جر
علررى اعتي هر الرحلررل (الا تررل)

الرماي ي) و تا الرل الرع ال ير م

سررت ق أن كر ن أبثررر الررا ى ر م عررما و اسررتاما لل ير م

ارالمجل التع جلي -الام الم ا -ت هرذه ارىيررم هرع ال ر

الشخ ريل المتمجقرلت و ال ير م اآلىررم

هع المش بل ل ذه الشخ يل التع اتير ال ي م هع ال

وال الام ال ي م ه ارالمي.

هذا و أصي اص اح ال
الا ال

ئا اليا ع الل المث فيا

ل القفسيل

ل ا علو القفف ب لا م القفسيل و ا ا ي الا ريع و ال سرتيرج ت ا ل ر ل القفسريل

الف هيو والا اع بثيرم و ال ا ع حيا ا اجل سااال ليمي ال الم
أافسررق أال ر م أبثررر الررا ارج ر
وال

ال اع ذلال ر ن غيرره

ل القفسريل أو الا ليرل

المقظمل الا لميل لل
و ا جتم عع و

ل

ال ل ر ل القفسريل اجرم

واحررم توأبثررر الررا الف ر م واحررم 121ت ا ل ررمج عررا ال

ر ع

جشرير لرى غير ل المررض القفسرع أو الا لرع ا رب ت افرع ارجر

OMS

ال ال ن ال

ل هع ح لل ب اللل لا ي ح الجسمي و الا لع

خق ا ب غي ل المرض أو الا هل ت اظرا رن ال

ل القفسيل و الاضر جل

و ا جتم عيررل هررع ج ااررب أس سرريل لل ير م وهررع ج ااررب التراال ررل كمررل الاضر الاضر ت لكق ر
غو ذلال الست لل عا الاض
ا ع الا الت ااق و ا
ا مع

علو التكير

اىلي و ال لت لع ا ل

ل القفسريل أهميرل حي جرل ارع ال صر ال لرى

ي ح القفسع الع الذاا والع اآلىرجا  122.ت وهع بذلال حسب ال ر فى
أو الت اارق القفسرع ج رمف لرى م سرال الشخ ريل ووحرم

تو يرل الفرر

 121مصطفى فهمي ،0111الصحة التفسية دراسات في سيكولوجية التكيف  ،مطبعة الخانجي،ط ،27القاهرة ،ص 01

 122جعدوني زهراء و بوقريرس فريد ،التدين و الصحة النفسية عند الراشد في المجتمع الجزائري – دراسة ميدانية على عينة من
الغرب الجزائري ،مجلة الناصرية ،جامعة معسكر ،العدد ،20جوان ،0200ص .007 -011
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لذا ل تو يل اآلىرجا لل تال ي جتر ب على هذا بلل را ه ال لسرا م و الراحرل القفسريل  123ت
ذا بي ر

اررري ا ررا الررا وج ررل اظررر الس سرري ااترال ل جيل لررى ال ر ل القفسرريل اررع عا ت ر

ال لمتمجا السلفع وال أثره اع أسل ل ال ي م و الث ال ال ضررجل ؟  ،وال لتر لع الر هر ال

رع

لجيلرل أي اسر ن ارع الي ر عق ر ت هرل هر أالرر ذو أهميرل وال صر ال ال لمترمجا
السا م بمثر ال ِ
اي ج ر أم السررا م الاجلررل و ال ص ر لل الرريا الا ر لميا و تزاجررم لررى الررذ وم وص ر

لررى ال ي ر م

ارىروجل ؟ أم ال ذا
ن اإلاس ن جسراى ال جت ر ال صر ال ا ر الشرا
المرج م اع الا ا ظم ايل

و اإلحسر س ال لسرا م تا رع غ جرل حي رل

مج ا اإلاس ن و الشكا ل  .ال أ ار أن الخرق سرمل ال ير م

الما صرررررم الكلمررررل واحررررمم ل لقرررر أا رررر ع ر المشرررركلل  .ارررر لتغيراا اررررع الج ااررررب الث ايررررل
و ا جتم عيل و ا ت

جل و السي سيل ت ل ع الظال ر علرى فكيرر اإلاسر ن و خ ي رل لج اارب

حي ل تالشكلل الذلال الجتمال ي ا

غ

على اإلاس ن تالر

الروح اير ا المجقيرل الترع سرم

التفكير اإلاس ن و الر ال مرل أا رل تلمر اسرت ع اإلاسر ن أن جمضرع لت يرق أهماارل وهر ج اجرل
الشكا ل ال ا الل  .ايجم السرا م ايمر جزاولرل الرا أعمر ال الخيرر و الفضريلل توهرع سرم ا تيرع
الرررا التربيرررب السررريك ل جع ل اسررر ن .ا لسرررا م ح لرررل الرررا
و ا طمتق ن تو جك ن ذلال
و صق عل أالقي ل.

يرررق الرررذاا و لشرررا

ال يرل وحر اع جسرتايا الرل اإلاسر ن ارع ال اج رل

ال لي جرررل
رمج ا أج الرل

124

واجم أن اهتم م علم القفف الم اسل السا م لو جيمأ يرل عر م  5855وارع هرذا ال رم جرري
بل الا لر "و" ريل"  lu and shihت أن ال ر ل السرا م أ
الي حث ن

ارع عر م  5852تحيقمر حر وال

اسل الامجم الا الا االل المجم غراايل و ا جتم عيل و السرم ا الشخ ريل تالرا أجرل

الارال الا االل التع ا ي لى الشا

ال لسا م  .ا م بز علم القفف على السا م الا ىراال

ا ي ط ر ال رري ع ال ج ر ا تال لتررم

الررا ال ج ر ا الفسرري ل جيل الررماي لررى ال ج ر ا الالي ر

المتمثلل اع
و

يق الذاا ترن اإلاس ن جساى لت يق أهماال الم مل الا أجل الشا

ال لسرا م ت

يق ال ي م الجيمم لرل عقرمال ليرع ل اسر ن الت لير ا ارالرا و ا اتمر و ا سرت اال و بيرم

الررذاات وجاتمررم

يررق ال جرر ا الاليرر علرررى الا االررل الخ جيررل الم ي ررل الرر لفر و ارسررررم

و المجتمع تو الق احع ا ت

جل تو السي سيل تو التاليو .

 123مصطفى فهمي ،نفس المرجع  ،ص01
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وجتفرررق غ لييرررل اراررررا علرررى أن الشرررا
و المجتما ا على حم س ا ت

ال لسرررا م هرررمف أس سرررع جسررراى لت ي رررل الفرررر

أا و جختلف ن ايم اليق و ح ال الف ر م السرا م ت ايرري بثيررون

الررا المسررلميا أن السررا م ت ررق الت ر ي " توالسررير واررق الق جررل تو ال ي ر م ارعم ر ال ال ر ل ل
يق السا م أالر

تو ن

ج

ل عليل اإلاس ن اع هذه ال ي م تو امر ارع ال ير م ارىرري .

125

ا لسا م هرع ح لرل افسريل ث الترل اسريي شرتمل علرى ثرا الك ار ا ال جرمان ا ججر الع توغير ل
ال جررمان السررليع تو الر ر عررا ال ي ر م 126ت اررع ال الررل التررمجا  Religiousnessبم ر عراق ر اررع
الف ل الث اع ه ال ج م الل الفر الا سل ب ا و ا ج ه ا و الات ماا جقيل ج ه ى ل ل وأارا
الجتمال وا

افسل توذلال ال لتمثل ال رىال الف

القفسيل بم أجق ا ع ذ م م الج
تعلررى ال اج ررل ال

لل التع جمع لي المجا .

127

تأالر ال ر ل

القفسع للفر على الامرل الشركل التقر غو و التق سرق واار ال

رراي ا ال ررايل و الما ررمم الق ر ع الررا اللي اررل توبررذا ال ررم م علررى اسررترج ع

الت ا ن  128ت و اع علو القفف ات م عا ح لل الت اارق القفسرع أو التكير

القفسرع و حترى عرا

ح لرل السر ا الرع الررذاا والرع اآلىرررجا و ال رم م علررى حرل ال ررراع ا الماىليرل الشرركل ج ررم
ي ح القفسع .

ا

جتكر لمجق الف م ا
ذا ع ج

ي ح القفسع ب حرم المفر هيو المفت حيرل لل ر ل القفسريل ت وهر الف ر م

م الل اإل اك الذا ع للفا ليل الشخ يل و ا ست اليل و الكف م ت و ال م م على التفايرل

الذا ع لل ج

الفكري و الا طفع ت اقجم بل الا

OKUN ET STOCK

جرجر ن الر ن ا

ير ح الرقفف

ه الق الضلع الرجايتل ا ستج ال ا الا طفيرل راررا أالر م جر ال و ال ي يرل الم تر ي ججر الع
أو سررليع .وهررذا جفسررر ذا يررل هررذا المف ر م  .بم ر اعتيررر الامجررم الررا علم ر الررقفف الما صرررجا
ا

ي ح القفسع الك ا أس سي لمف م ا عيل ال ي م توالا را افسري اجتم عير ه الر تب ارل جراثر

الشكل الي ر على الختل

الج ااب اإلات جيل و اإلالماعيل ى صل.

ذا ال ر ل القفسرريل هررع السررت ي ا

ي ر ح القفسررع الررذي جارررف الفررر الررا ىالررل م ا ررل علررى

ال اج ررل ال لررق الار ي لل ير م و الامررل الشرركل الثمررر الررع الررذاا واررع المجتمررعت بم ر جشررير لررى
الك ايل ارارا و الجم ع ا اإلاس ايل على القم و ال ص ال لى
اما ال يياع أن جز ا ا هتم م ال ل

ل القفسريل الرع جر م ااتشر ا

يق ارهماف المسر رم.

129

ر راال ا القفسريل تاالرو

 125فادي سعود فريد سماوي ،نفس المرجع ،ص 221
Argel. M .2001 ,the psychology of happines .London and New York ; Rutledge taylor and francis group.
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الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

ل القفسيل الذي جاتير وليم ال رن الاشرجا ت ام جشركل جرز ا الرا ال ربر ا ا جتم عيرل –

اضا عم ج مالرل الج ارب الرمجقع –الترع رتو ال إلاسر ن و براالترل توسرا ل توح رل توالك اترل
اع بل الجتمع مالع .
و ارررف ال ر ل القفسرريل

mental

health

santé mentale -

 laت ذ جارا ر اليللررر

هررع ال ررم م علررى التا الررل الررع ال ررراع ا التررع ج اج ر اررع ال ي ر م ت و ا خ ر ذ ال رررا إلا ر
ال راع توال ائمل الفر الع ذا ل ت والت كو اع الست ج ا ال لق و اإل راال ا القفسريل .وجارا ر
الخ لمي

ال ا

قظريو التسرق الريا ع االرل التكر جا الا لرع و ع االرل التكر جا ا افار لع للفرر

تجس و هذا التقظيو اع
و ا جتمرر عع تو

مجرم اسرتج ال ا الفرر المالرل علرى ا زاارل ا افار لع تو اا رل الشخ رع

يررق ذا ررل 130.وجارا رر ال صررع ال ا رر التك الررل الرريا ال ظرر ئ

المختلفل تالع ال م م على ال اج ل ار ال ا القفسيل الا جل التع
اإلحس س ا جج الع ال لسا م والكف جل .
و جج ا لكل ال يل ت أ
س ر جل ذلررال تو التكي ر
جرا

الما صرم اع بمجر ال علرو الرقفف المر رع لرى أن
ي ر ح افسررع ال م ر ب ا ر الش ر بلل الامي ررل ذا صررل لررى

الررع اآلىرررجا ون أن ج ر ل الشررلل اىلررع السرريب صررراع ل ت و أن

الا طرف الم يب وجيام لى الم

اامم الت ااق القفسع

رأ عر م علرى اإلاسر ن توالرع

131

ا الي

الشررخق جمكررا أن جك ر ن اررع ح لررل

القفسرريل

ا القفسيل و السج ن .

جاير ال لضرو م عرا المررض القفسرعتلكا الشرخق ارع هرذه ال لرل

ج مل ال لضرو م الماىلل ثييت ل راع ا افسريل ( المف ر م الت ليرل ) ب ايرل رن جالرل ل صر الل
ال ر لمرض القفسررع أو الا لررع أال ر م اشررل أو حي ر ط أ الررل حي يررل 132.ت اي ر لقظر لررى
أ

ليرل ارع السراوليل الرمج ا ا ارع ظ ر

الالفررل السررت يل ال ر هو

الار

ا

freud

ايم ر

ر راال ا القفسريل الفر جرل توأجضر ارع

لررى أن الررمجا ج رري ع ر ال سرررج ع لمي ر ل اس ر ايل توجررا ي لررى

التق ال أو لى جيل ري ع الغرجرزم الف رجرل السريب الر جفر رل الرا أسرف للاا ر ا اإلاسر ايل
تلتت ر ال الغرجررزم الجقسرريل لررى الف ر م الم ررمس بشرركل للتس ر الع عررا الجقسرريل و ب ر م اىليررل
ال ربل ل اسر ن ارع ركل الميرمع  .وجسرم هرذا الم رمس التغذجرل ال ظيفرل المارايرل ارع عا رل
اإلاس ن الع الفق

و الم ا لي مرع الفرر الرا لرق المر ا الرذي جا الرل  .ووصرل اروجرم 1102

لى حم الرالب اليا الا

ل ا سرت اذي و المم سرل المجقيرل الرا حير اليرمأ القظر م و التكررا

 130الخالدي أديب ،2001الصحة النفسية ،دار العربية للنشر المكتبة الجامعية ،غريان ـليبيا ،ص 33
 131فاطمةةةة محمةةةد صةةةالح  ،االلتةةةزام الةةةديني بالصةةةحة النفسةةةية لةةةدى طلبةةةة كليةةةة العلةةةوم اإلسةةةالمية ،مجلةةةة التربيةةةة و العلةةةم ،المجلةةةد
،11العدد،1،2002،ص .01
 132جعدوني زهراء و بوقريرس فريد  ،نفس المرجع ،ص 024
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اع بلي م  .وهق ك الكثير الا اآل ا التع تفق وهذا الم
اجتم عيل أو سيب اع ا

ارع اعتير الرمجا أو الترمجا الشركلل

راال ا الفر جل و الجم عيل .

اع حيا اجرم ارع الج رل الم اللرل ل رذا الم ر

أي جشريم الرمو الرمجا و الترمجا ارع

يرق

الس ر ا الفررر ي و الجم ر عع تا ر لكثير الررا المم سرريا القفس ر جيا جابررمون علررى س ر لل الاررا
وجسررره لررمي ار ررخ م ذوي ا عت ر الررمجقع ال ر ي ت وأ ي هررذا لررى عتم ر أسررل ل عاجررع
افسع عرف ال لاا الروحع ال ئو على عرو الج ارب الرمجقع ارع ارار ارعلرى ترن الرمجا بر ن
أوال الجيررب علررى الامجررم الررا التس ر ؤ ا الم و ائيررل تبخلررق اإلاس ر ن و لررل الت اجررم اإلاس ر اع
ليغذي الذلال ال ظيفل المارايل تبم عمل على ىلق واالب اليا ارارا الذجا جشترب ن ارع افرف
المات رم لي رم ال ظيفرل ال ج يررل الترع ميرز و فرررل جم عرل عرا الر ع الجم عر ا بمر أن الررمجا
الر برل الرمج ا ا

جتق وال ك لي ا القمر القفسرع لل فرل ى صرل اإل رك لي ا ارو جييرل تال ير

الت حيمجل علرى الاا رل الرع ارل و ارمت وهرذا المراعر م ا ىرتاف ال ر م الريا الرمج ا ا الثاثرل ت
ذ ترررجو ح ج ر ا ال فررل ارولررى اررع حم جررل أال جررل اررع رركل أح سرريف طف ليررل إلحتي ر

وسررقم

ارالر جا ت ت ر ال ايمر الاررم لررى لررق أالر م ررم م ال ررم الررذي جكر ن سرريي الي رررا اررع ال جررل لررى
ا عت

المجقع ايجمع هذا اإلحس س الفر ي المعو الم يب ليقتج اليك ايزال ار ج إلاك الت مجرم

ار ررع الررا الار لو الخر جع تو ججاررل الفررر الررذلال جتالررق ال إلاسر ايل و ج يررل اآلىررر و جقررمالج اررع
الجم عل ال ث عا اللذم و السا م و ا
وحيل و جقيل .

ي ح القفسع المقش

تى صل ذا ب ا

واالرب الجم عرل

133

ووصررل الم اسررل التررع أجراه ر الرصررم الظ ر هرم المجقيررل الت ر الع لمخيررر الي ر
و ا جتم عيل الج الال الاسكر سقل 4050

الت جخيررل

عق ان "التدين و الصةحة النفسةية عنةد الراشةد

فةةي المجتمةةع الجزائةةري" تالررا الق لررق التفكيررر ح ر ال و و أثررر الررمجا و التررمجا علررى ص ر ل
ارارا و الا ليل ت لى أن الست ي التمجا الار لع جتف عرل ال إلججر ل الرع ال ر ل القفسريل لألاررا
الرا ررمجا تاكلمرر برر ن السررت ي ررمجا الفررر ع ليرر بلمرر ب ارر الا اطرر

ا جج اليررل لمجررل هررع

المسي رم توال لت لع ب ن الست ي ا ي حل القفسرع بييررا ت وهر الشرع الرذي جراثر جج الير علرى
الست ي ال

ل القفسيل ال فل ع الل .

بم جمكقق أجض أن افرل اليا ثير

يع التمجا (المات رماا و المم سر ا)تا لمات م الرمجقع

على ال جيم أبثرر ر ثيرا الرا المم سرل المجقيرل ارع السرت ي ا
 133جعدوني زهراء و بوقريرس فريد ، ،ص 011-011
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الفصل الرابع
ال

الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-

ل القفسيل .وهذا

جقفع حسب الم اسل الك ايرل ر ثير المات رم الرمجقع علرى صر ل اراررا

و ساالت و الا ليل و القفسيل و ا جتم عيل تا ذا حسي و ج
حم ذا ل.

لى ال مج عرا طييارل الترمجا ارع

134

 -1حول العالقة بين علم النفس و الدين :
هقر ك عا ررل ق اسرريل الرريا علررو الررقفف و الررمجا ال ر

اس ر ن اي ر سررل ك اإلاس ر ن اكاهم ر

جتق ر وال ا ر احع السررل ك و ال ي ر م وجشرركل اظررره ب ايررل ر اللل الررا ىرراال جمج ل جيتررل الخ صررل
و الق جل المتيع تاالو القفف علو ع ااع و جرجيع ال
اع ذلال المق ج الالمع تاع حيا أن ال

ه ارس سع اإلاسر ن ارع ال ير م و جتيرع

المجا ه اإلاسر ن ارع سرايل ا ر " وجتيرع ارع ذلرال

المق ج اإلجم اع .
ول م

ال هذا التق اف لى صراع حيا أع ر المم سرل الت ليليرل (ال ر م ارولرى ارع علرو

الرقفف) تو المم سرل السرل بيل (ال ر م الث ايرل)ت صر م سرلييل للرمجا ا صرف ه ال ارل وهرو توأاير ن
الشررا لتوىماع توع رر ل جمرر عع تووسرر اس ررري تو فكيررر غيررر الق ررع توا رر رال
اافا ر لعت و رر ل ا ن ار ررخ م المتررمجقيا جتسررم ن ال لت ليمجررل و المسرر جرم والجمرر
والتسل يل و التشكال و التش ؤم و ا ا

والتا ررب

ا و اإلحس س الامم ارال ن و الخض ع و ال لرق وال مرع

و ا عتم جل (اإل ك ليل) والتزالتيل و الت رف...اليت و رم واجرل هرذا التير المار ي للرمجا الرر
اال الس و الا علم المجا ا صف ا علم القفف ال لزام رل و ال رط رل و ركك ا ارع جرموي علرو
القفف واع ب ال علم الا ارس س وحذ وا الق س الا ر ثيره الخ رر علرل الات رما و  135ت وظرل
هذا الاما

ئم لى أن ج ا المم سل اإلاس ايل (ال م الث لثل اع علو القفف) و المم سل الايرر

خ رريل (ال ر م الراالاررل) ت اقظر ر لررى الررمجا الشرركل جج ر الع ووجررما ايررل ىيرررم اس ر ايل ارجررمم
و السررفل حي ر م وال ررم ا للت ااررق الشخ ررع و ا جتم ر عع و الك ر اع و ال عث ر علررى ا سررت را
القفسع و ال الليل ا جتم عيل و ا اج و الفجرا لق ا ع الخير .
ول ررم اي ر ال ض ر ج الكثيرررم اررع التراليررل المجقيررلت لم ر جمكررا أن جك ر ن الج ر ا جمجررمم للي ر
القفسررريل ت والرررا ذلرررال الك ايرررل عرررمم الم ررر الل الررريا المرررق ج الالمرررع و التاررر ليو المجقيرررل توعرررمم
التا ض اليا ارىا يرل المجقيرل و اتر ئج الي ر

القفسريل ارع المجر ا الترال جرل و ا جتم عيرل

 134جعدوني زهراء و بوقريرس فريد  ،نفس المرجع ،ص 000
 135محمةةد عبةةد الفتةةاح المهةةدي، 2002سةةيكولوجية الةةدين والتةةدين  ،البيطةةاس سةةنتر للنشةةر و التوزيةةع ،سلسةةلة الدراسةةات التربويةةة
و النفسية ط ، 01االسكندرية ،مصر ص 22
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والسي سرريل و ار اليررل و الفقيررل 136.والررا هق ر الررمأ التا ررع والتا ر ون الرريا الال ر م المجقيررل والال ر م
القفسيل اع المق طق المشتربل اليق م الع احتف ظ بل الق م الخ

صيل أهماال و الق جل.

 -2الوظائف النفسية للدين :
جاتيررر الررمجا الررا أهررو الررمع ال ا للررقفف اإلاس ر ايل و جظ ررر أثررره أبثررر و ر ح اررع أو ر ا
ا ب الا عا القفف و عا ت ر الر آلىرجا والر لك ن والر ه

الشمائم و ار ال ا .ا لمجا جا ع

تجخلق ط ا الاراي ووجمااي وسل بي التك الا جت رك اإلاس ن هماه ت وهر ججيرب علرى الكثيرر
الا ارستلل ال ج جل ال ايل التع
وال سر ل و الخلر
ارال

جست يع الالو اإلج الرل علي ر الثرل الاقرى المر ا و ال ير م

و الغيررب و " و المائكرل و الجا...الرري .والغيرر المارارل المجقيررل حر ال هررذه

ك ن هق ك اج اا ه ئلل اع اليق الفكري اإلاس اع ار ل إل

رال الشمجم.

والررمجا جا ررع طرر ا ال مرر لل يرر م ا جتم عيررل حيرر جررقظو عا رر ا ارارررا والجم عرر ا
و جا ع ط س الزوا و ال ال و التك ال و التراحو و بل الظ هر الرمعو ا جتمر ععت وج رم
لى

جل بييرم ال ه ال ي ال و ال ه الرا ض اع حي م الق س توجرمعو الرذلال ار ا و الخيرر ارع

اليشر وجثيب ا ا ع الشر لمج و .ال إل
التع

جمق

ال اج ل

أي ع اع ال ج
غ ط ال ي م و أ ال

ال لى الق اإلاس ن ح لل الر
بم جمق

المجا و جس و هذا ارىيرر ارع عرو اإلاسر ن ارع

و ب ا ث حي جشار اإلاس ن اع الق جل أن بل رع ج رم

ل كمررل توأن " هر الررمالر رراون هررذا الكر ن وأاررل ر
ال س ئل اليشرجل137.ت والت

و السكيقل ت لرال ال لرل

عررل أن جفررر الكرررل حرريا اجررز بررل

المجقع ججال الماي ال ص لل ال آلىرم توالرذلال جا رع ح الرل ارع

لرؤجرل و ا سر ع لريف لررل حرمو تالاكرف الت ر

الرماي ي الرذي جرمع اإلاسر ن الخق ر ارع اترررم

عمره الزالقع الم مو م .وارع غير ل الت ر اا المجقيرل ار ن اإلاسر ن ج رع ارع واالرل الاالاقرى
وج ي ارع ال اج رل سريل الرع

رغ ط ال ير م الرمون ع الر ا توبثيررا الر جفضرل المر ا علرى

ال ي م اع ال اج ل لال ار الل ال ج جل.

138

 -3التدين و السلوك :
ن ا ج ه ر ا الالميررل المتا
الا

ررل عررا السررل ك الررمجقع وال ر م السررلييل التررع أالررم ق ال ر

الم اس ا المختلفل عا سم ا الزاولع ال قل ا عت

ذلررال اررع السررم ا الت ليمجررل و المس ر جرم و الجم ر
 136محمد عبد الفتاح المهدي،تفس المرجع،ص .22
 137المرجع نفسه ،ص 28
 138محمد عبد الفتاح المهدي،تفس المرجع،ص. 21
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و الخضررر ع و ال لرررق و ال مرررع و ا كررر ال و ا بتتررر ل ت

و اإلحسررر س الارررمم ارالررر ن و الكررر

و الا ر اليل و الت ررلب و الاررماوم تو السرري رم و الت رررف الكلررع لررم اا ي عر اكرجر ع ال ر أن
أا اع ى صل الرا القر س ميرل رن كر ن التمجقرل أن الترمجا ل را

ارع الامر م جار ل

لار و

لل رر ل القفسرريل و الا ليررل  .139اررع حرريا أن الررمجا اررع جرر هره جابررم علررى المظرر هر السرر جل
للشخ ريل اررع طر التك الرل ر

الم سر ل المختلفرل لررى القضررج و ا رزان و السري رم علررى

الذاا وعلى عق صر الييتلت ال ا مق المجا بم جقيغع ر بق أن المجا المفر ه جمكرا أن جسر و
الف عليل اع حل الشكاا المرض الا لع توبم ذهب ج اج  jungال ر ال الر ن لريف هقر ك سريب
ال جب لل راع اليا جل المجا ال ي ع و الما لج القفسع .
 -2سيكو-سوسيولوجية الهوية السلفية
ن الم ال ر ا س سرري ل جي ال جررل هررع اربثررر الائمررل التررع ي ر اررع ال جررل السررلفيل
توالاي م أ ل ال
أصي

سرلفي بير

السلفع عا ه جتل الث ايل و المجتمايل و السي سيل الا أا الا هر
صررا سرلفي بير

لمر ذا

أ رب ااتمر ا ع الشخ ريل و الفكرجرل و المجتمايرل

و الث ايررل و السي سرريل تهررل ا لتررزام ال لسررلفيلت ه ر الررذي ج ررم الا ر جير ا جتم عيررل و السررل بيل
و السي سرريل أم الاكررف  140ت هررذا و جس ر هو القظ ر

الس سرري ل جي ال جررل تعلررى

اك طيياررل

الاا ل اليا الفر و الجم عل أو المجتمع السلفع تالذي جقتمع ليل تا ل جرل تكر ن الرا الجم عرل
الررا الا االررل تالتررع مررق اإلاس ر ن علررى ال ررايمجا الفررر ي و المجتماررع واالررب الررا الشررا
ال ر ل ج

و ا اتم ر و الم ررير المشررترك توه ر

ررا

جضررما اسررتمرا جل الجم عررل توج مررع

بي ا رر ت ا يقمرر جختفررع هررذا الشررا

يررمأ الجم عررل اررع ال اج ررل ال ررير التفكررال ت ارر لمف م

الس سي ل جع لل جل ئو على ارجر

و مثرل الجم عر ا لقفسر وصريت ا م ر للررواالب الترع

يم الع غيره تولم ات مه الا طييال بيق ات تأي ال جمثل ال لقسريل ل ر
ذ

ستمم ال جل بيق ات الا ذا ر ال ر توالرا ثرو

ررو م ل ج هر ت

الاقرى لم لرب ال جرل المارزال عرا التميرز

و ا ىررتاف اللررذجا جمثل مر اآلىرررت ذ لاررب المسر ال الرريا ارار و اآلىررر و ا اررع وعررع ال جررل
تس ا اع ااغا

أو اافت ح ت ذ

ت ق لل جرل ا ا ر الرا ىراال الرذاا ا رب تالرل أجضر

الا ىاال اآلىر .

 139محمد عبد الفتاح المهدي ،ص 12
 140من كتاب محمد سليمان أبو رمان  ، ،أنا سلفي بحث في الهوية الواقعية و المتخيلة لدى السلفيين ،مؤسسة فرديريش ايبرت ،مكتب عمان
 ،االردن ص 00
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ا ج ه السلفع اع الا لو الارالع الي م تأي أن السلفيل المث الل ا

المجقيل أو الث ايل تأو هرع
تو مثل اع الم

لل

ال لت مجم لل جرل

اارل علرى الرحلرل صرايل مرر ال ر الجتمار ا أو أاررا الاقير ن
رمع صرايل الريا الك ار ا التي جقرل تسر ا بر ن هرذا الت رمع ا جمر

عررا أسرري ل ا ت ر جل أو الجتمايررل أو سي سرريل 141ت ا ل جررل ال سررب

ر جغ ن المث الررل غ ر

أجررمج ل جع ا ك سررع اتمررمه المجتما ر ا الضررايفل اررع ظررل الت ر ا الموليررل توذلررال بيررمجل
لل ماثررل الك ايررل توهررع ال لت ر لع ص ر م الغل طررل للررذاا تا ر لرا
جترررجو لررمي هررذه المجتما ر ا الرررا

ل رررا م ال ا ررع ا جتم ر عع

التجمجررم و التمترررس عقررم الا لي ر ا ال مجمررل تال ر ل رل لررى

اسررتا م الا ررر الررذهيع لل ضر م الاراليررل و اإلسررااليل اررع ال رررون ال سر ى ت و ا بتفر المر
جري ات جرل ارع لرال الفتررم ارع الير جا الالر م و الفلسرفل تار لفكر الرجارع تال سرب
تجتميز الـ عي م اليماج ا التع اسف القظر لى ال ماثل ال صف الااالرم.

ر جغ ن

142

ن الفر السلفع جيقع و ه و سل بل ا جتمر عع جر ه اآلىررجا ت الا ئلرل ت المجتمرع تال ر ي
السي سيل و المجتمايل ارىري ت ا

أال ال لب الل الا ىراال هرذه الجم عرل

ج م الم جت

تأو ال ت ال الجم عل القل توجاوال سل بل وال فل الا ار ي و ار خ م و اآلىررجا توجيقرع
واجتل وا ل رذا ا لترزام  .حير اجرم أن ا لترزام السرلفع ال رذا المرق ج ارع الرحلرل اليكررم أبثرر
ثيرا و م سك الا ثره الل اع الرحلل الت ىرم الا

عمره.

143

 - 2عامل العصابية في الشخصية السلفية في عالقته مع بعض المتغيرات :
اتير الظ هرم السلفيل الا أبثر الظ اهر ( ا يما حي عمل الا وحماا الي
على جج

ف سرير الق يرل اتشر هرذه الظر هرم وال ولرل ا م ر الرا الختلر

تا جتم عيل تا اترال ل جيل) ت لكا التربيز على الار

اربر جمع

الزواجر القفسريل

الزواجر ون غيرهر سر ا الرا القظر

علو القفف المر رع و السررجري أو علرو الرقفف ا جتمر عع أو علرو الرقفف الرمجقع أو علرو افرف
الشخ رريل ..ا ررم بررز جل ر علررى الشخ رريل والررمي الليت ر للتغيررر ون الت صررل لررى
الاال

ئيسيل للشخ يل الفال اىتاف الت ج ا و القت ئج.

مجررم

144

 141كلود دوبار ، 0221أزمة الهويات :تفسير تحول ،ترجمة رندة بعث ،المكتبة الشرقية ،بيروت ،ط،20ص .70-01
 142داريوش شايغان  ،0117أوهام الهوية ،ترجمة محمد علي مقلد ،دار الساقي ،بيروت ،ط ،20ص 70-21
 143سليمان أبو رمان  ، ،أنا سلفي بحث في الهوية الواقعية و المتخيلة لدى السلفيين ،نفس المرجع ،ص .01
 اضطرا ب وظيفي دينامي انفعالي في الشخصية نفسي المنشأ ،وليست له عالقة باألعصاب ويصنف العصاب إلى :القلق ،وتوهم المرض ،
و الوهن النفسي ،و المخاوف ،و الهستيريا ،وعصاب الوسواس القهرس ،و االكتئاب التفاعلي ،و التفكك.
 144العربي التفاتي ،عامل العصابية في الشخصية السلفية في عالقته مع بعض المتغيرات ،ضمن كتاب جماعي ،محمد الحاج سالم ،نفس المرجع
 ،ص-017
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وهما
ع الل الا

الممارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر-حالة السلفية-
اسل الارالرع التفر ع الرا ىراال طررح ا رك ليل  -هرل راثر الار

المتغيرراا

اليل اع اليق القفسع للشخ يل السلفيل ت لى ا و الشخ يل السرلفيل حسرب اظرجرل

ع االررل الشخ رريل الخمسررل (الا ر اليل و ا ايس ر طيل تو ال ر عع تو ا اسررج م تو ا افت ر ح علررى
التجرالررل ) توذلررال اررع عا ررل الررع جملررل الررا المتغيررراا (الامررر تال لررل ا جتم عيررل تالمسررت ي
الم اسع تا ىت
مجو الا

م الم اسرع تالمر ا المخرم م تال سرب تالامرل) .وا ت ررا الم اسرل علرى

ات ئج المتال ل الا الل الا

اليل ارع ا ي طرل الريا

المتغيرراا .وىل ر

لرى أن

بررل الررا التغيررر الامررر والجررقف جرراثر ال رج ررل الي رررم اررع ع الررل الا ر اليل توبررذلال الشررغل
و المسرررت ي الم اسرررع والتغيرررر ال سرررب (سررر بقل المقررر طق الامراايرررل الار ررر ن للا ررر اليل)
تال إل ر ال لررى أثررر ا ىت ر م الالمررع علررى ع الررل الا ر اليل و الر رىق ذوي ا ىت ر م
ار الع هو اربثر عر ل .
ال لقسيل لرى الج ارب الثر اع الرا الا ر اليل ا رع ت ر طع الرع ع الرل الامواايرل لرمي ار رخ م
اربثرعمواايل (لفظيل تالغضب تالامائيل تالكرره) توبرذلال ع الرل ا اسرج م (المشر عر ا جج اليرل
تالتفررر ا جتمرر عع تا ستارا رريل تالتارر ج

ا جتم عع).ال إل رر ال لررى الت رر طع الررع ع الررل

ال عع (الرغيل الج ال ل اع الامل تالقش ط الا م تال يج ن ال ربعت ط ل الامل)ت الرع الاحظرل
وج

ا

ي ط اليا الا

اليل و ال لقت و الا

اليل و ا بتت ل .

 145العربي التفاتي ،نفس المرجع 031-034،
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 -خاتمة الفصل :

سوونو:ف ووا اووصل للذيووع للووص ونناووة ووا  :ة:ووف اوول اووفف ووا ن:ووفرع للي و لل ذفاو و و اووو
للشافب للحضة (للص لف وكنوب حرلوا للكرووة ار لفن و

وا نسو ونا افل ولو:ا ار للحضوة )

ر سأل لللو:ا للنا ل را لألرلى نروة للذضرع ر للنسفؤع افل :ة للوى نرلاول رنشوفة للولو:ا
ا اع :فحا للحوف  ،او سنو:ف ا للذيع لل ن:ر اـ"مصطلح الشباب الحضاري وتحاوالت
القيم الدينية بالجزائر  -بين علمانياة الحيااة اليومياة وفيصال الادين الرسامي بالمديناة" ،إلوى
لإلافا ع ى مصاطلح الشاباب الحضاري للوص
للشف

ل لو:

افل وف كوف اور للح لو للذفع و وا لللو:ف وو

ك ف ووةناا للشوافب اوأ رة للن:و

ر للاةو و ،رللشولع ،رلل ةسو ا : ،..اول

كصل ي نا افللو:ا ا ل عن:فق ر للن صاب ،حوو سوفعلا للنحور ا ر لل نلووةلا للسرسوور
لقنيووفلو رللسوفسووو ر للرلف وو إلووى إعاووف :وورم و للحةوو للذةلوو لل:فناو إ ووف كووف

اوولااف

سوفسا ار رلف ا اسة ،حو وس

للشفب نلو:ف ففلذف للو لل ان ع لللفلف

،رو هة اصل ا للنلفئل للنا نفن

عو للا ول لأليو ا رفيريوونا ،لألفووة للوص لوا لهفئوا

رع ف ه رلل ؤس
نر:

ا لو ةس ا .راصل لل شهل ونكةة لو

ففةج للحولرل

ا للازلئة لا اع ا كع و

رلل لةب  ،ف وصاب افلاف:ب للنفةوفا ا :شور للنسوفة للسو ذا للوى لإليو

للولو:ا

ا رلاه للنةك ل سنن فةو ع ى لل فةس لللو:و للشناو .
يوا

ا ف افيور

للشوافب للحضوة ار لل لو:و  ،هوف افلاوو للشوافب للوصو ونشوفةكر

للووور ا ووا لل لو:وو ،او و :اوول نذووفع نهف ووا لألحوووف رللذضووف لا لل ذنرحوو رللنف و  ،ا ووف
ون وووزر اووا و سو ر فاووفاا ار اسوول ر ووا لناووفم وورل ووف ،ووا للنناوووة عو ل:شوولف نهف
راان ف فنهف ر ا نللوة للصلا ،ا فضف لل ةر

ل ان فعو ا للاح عو شولع  ،رللن ووز

رللنذووةل إ ووف صلنووف ار ا فعفنو وف .رافل:سووا ل نوولو للس و ذا ار لل نوولو افلس و ذو ك ووصاب رإعنلووفل
،افعنافةه لللو للالول ا  :ة للنف

 ،ونل شوكع و اشوكفع للهرووفا لل ة:و للفشو، :رصلو

ل ل:فعووفا للنووا ونكوور ع وهووف نذكوووةاف ،ر و

:ا وو ،ل فوون

ةح و  ،فلنوووفةلا ل ان فعوو

رللرلف وو ر للسوفسووو ننووة شوولفق لوولد لل نوولو اأ:هووف نفووةج عو إاووفة للوولو انووا ل حوووف
،رافلنفلا
ااع قةل

للينب للرلرج إلى رلا:و كف و لولد لل نلو:و
نكف

و للسو ذو  .ر وا لألفووة و

وا لألروة لل:ذسوا للوص ونةكوا للنولو ع وى للشفيوو  ،وا انو :ورم و

لل شوفعة ل وافاوو كف ا ئ:وف ر للهوولر  ،وف وو:ك

ع وى :ذسووونا افإلواوفب انولف للفور

لل سنلاع  ،رعلف حيرع ل كنئفب ر للل ، ،اذنع للننروا لل سن ل
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نلو:ا .

و

+

اﻟﻔﺼﻞ ا�خﺎﻣﺲ
ﻗﺮاءة �� واﻗﻊ اﻟﺘﺪﻳﻦ اﻟﺸﺒﺎ�ﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ" و ﻣﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻳﻨﺔ ا�جﺰاﺋﺮ�ﺔ
اﻵﻟﻴﺎت و اﻹﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ
اﳌﺒﺤﺚ اﻻول :اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮﺳﻮاﻧ��ﺑﻮﻟﻮ�� ﻟﻠﻈﺎهﺮة اﻟﺪﻳنﻴﺔ وﻣﺠﺘﻤــﻊ اﻟﺪراﺳــﺔ
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ�ﻲ  :اﳌﺸهﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻈﺎهﺮة اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
)ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ  ،ا�خﻄﺎ�ﻲ و اﳌﻤﺎرﺳﺎ�ﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺴﻠﻔﻲ(

" �ﻌﺾ اﻟﻄﺮق اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﻳنﺒ�� إﺟﺮاؤهﺎ .ﻳﻤﻜﻦ إﺻﺎﺑﺔ اﻟهﺪف إذا اﻧﻔﻜﺖ اﳌﻤﺎرﺳﺎت و "أﻧﻤﺎط
اﻟﻔﻌﻞ " ﻋﻦ اﻧﺪراﺟهﺎ ﻛﺨﻠﻔﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺔ ﻟﻠنﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎ�� ،وإذا ﺳﻤﺤﺖ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻨﻈﺮ�ﺔ و اﳌﻨﺎ�ج و
اﻟﺮؤى ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ هﺬا اﻟنﺸﺎط ﻋ�� اﺟﺘﻴﺎزهﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﺘﻤﺔ "
ﻣيﺸﺎل دو ﺳﺎرﺗﻮ – 2011اﺑﺘ�ﺎر ا�حﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ  -ﻓﻨﻮن اﻷداء اﻟﻌﻤ�� ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻧﺎﺷﺮون ،ﺑ��وت ،ص21
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ﺳﻨﺴ���ﻌﻰ ﻓ���ﻲ ھ���ﺬا اﻟﻔﺼ���ﻞ إﻟ���ﻰ ﻣﻘﺎرﺑ���ﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ رؤﯾ���ﺔ ﺳﻮﺳ���ﯿﻮ-اﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ���ﺔ ﻟﻮاﻗ���ﻊ
اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ ﻓ���ﻲ ﻣﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮ ،وﺗ���ﺪﺧﻞ ھ���ﺬه اﻟﺪراﺳ���ﺔ إﻟ���ﻰ اﻹﺳ���ﮭﺎم ﻓ���ﻲ
اﻟ�����ﺪﻓﻊ ﺑﺎﻷﺑﺤ�����ﺎث اﻟﺘ�����ﻲ ﺗﻨﺘﻤ�����ﻲ إﻟ�����ﻰ إط�����ﺎر اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ�����ﺔ اﻟﺤﻀ�����ﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ�����ﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻ�����ﺮة
ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ،ھ����ﺬه اﻷﺧﯿ����ﺮة اﻟﺘ����ﻲ ﻧﺠ����ﺪھﺎ ﻓ����ﻲ دراﺳ����ﺔ اﻟﺤﺠ����ﺎب واﻟﻤ����ﻮدة واﻟﻤﻘ����ﺪس اﻟﺤﻀ����ﺮي
واﻟﻔﺘ����ﺎوى اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ����ﺔ واﻟﺘﺤ����ﻮﻻت اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ ﻟ����ﺪى اﻟﺸ����ﺒﺎب ﻛﺎﻟﺘﻨﺼ����ﯿﺮ واﻟﺘﺸ����ﯿﻊ ﻓ����ﻲ اﻟﻤﺘﺼ����ﻞ
اﻟﺤﻀ����ﺮي ،وﻓ����ﻲ ﻣﺠ����ﺎﻻت ارﺗﺒﻄ����ﺖ ﺑﺸ����ﻜﻞ ﻛﺒﯿ����ﺮ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳ����ﺔ واﻟﺘﺤ����ﻮﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ ﻓ����ﻲ
اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮ وﺑﺨﺎﺻ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻵوﻧ���ﺔ اﻷﺧﯿ���ﺮة أﯾ���ﻦ ﺑ���ﺮزت وﺳ���ﺎﺋﻞ اﻹﻋ���ﻼم واﻻﺗﺼ���ﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜ���ﺔ ،
واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ .
وﺳ���ﻌﯿﺎ ﻣﻨ���ﺎ ﻋ���ﻦ طﺮﯾ���ﻖ اﻟﻤ���ﻨﮭﺞ اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟ���ﻮﺟﻲ اﻟ���ﺬي ﯾﻌﺘﻤ���ﺪ ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈ���ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸ���ﺎرﻛﺔ
واﻟﻤﻘﺎﺑﻠ���ﺔ ،ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﺔ إﻟ���ﻰ ﻗ���ﺮاءة اﻟﺨ���ﺮاﺋﻂ ،ﻟﻠﻮﺻ���ﻮل إﻟ���ﻰ ﻓﮭ���ﻢ ﺷ���ﺎﻣﻞ وﻟ���ﯿﺲ ﻗﻄﻌ���ﻲ ،إﻟ���ﻰ
اﻟﻤﻌﻨ��ﻰ وﻣﺴ���ﺎر"اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ" ﻓ��ﻲ ﺷ���ﻘﮫ اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ ﻓ��ﻲ اﻟﺒﯿﺌ���ﺔ اﻟﺤﻀ���ﺮﯾﺔ ﻣ��ﻦ ﺧ���ﻼل اﻟﻔﺌ���ﺎت اﻟﺸ���ﺒﺎﺑﯿﺔ،
ﻟﺠﺰاﺋ���ﺮ ﻣ���ﺎ ﺑﻌ���ﺪ اﻟﻤﺼ���ﺎﻟﺤﺔ ،أﯾ���ﻦ ھﻨ���ﺎك ﺗﺤ���ﻮﻻت ﻗﯿﻤﯿ���ﺔ أردﻧ���ﺎ أن ﻧﻌ���ﺮف ﺣﻘﯿﻘﺘﮭ���ﺎ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل
اﻟﻤﺘﺪﯾﻨ����ﺔ اﻟﺴ����ﻠﻔﯿﺔ ﻓ����ﻲ اﻟﺤﯿ����ﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿ����ﺔ اﻟﺤﻀ����ﺮﯾﺔ ،وﻣ����ﺎ ﯾﺮاﻓﻘﮭ����ﺎ ﻣ����ﻦ آﻟﯿ����ﺎت وﻣﯿﻜﺎﻧﺰﻣ����ﺎت
ﺳﻮﺳ�����ﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وﺳ�����ﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟ�����ﺪى ھ�����ﺆﻻء ﻟﻤﻮاﺟﮭ�����ﺔ ﻣ�����ﺎ ﺗﻔﺮﺿ�����ﮫ اﻟﺤﯿ�����ﺎة اﻟﺤﻀ�����ﺮﯾﺔ وﻣ�����ﺎ
ﯾﻔﺮﺿ���ﮫ ﺗ���ﺪﯾﻨﮭﻢ ﻣ���ﻦ إﺧﻀ���ﺎع ﻟﻠﺠﺴ���ﺪ ﺑ���ﺈﺑﺮاز اﻟﮭﻮﯾ���ﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ و وإﺑ���ﺮاز اﻟ���ﺬات ﻓ���ﻲ اﻟﻔﻀ���ﺎء
اﻟﺤﻀﺮي و ﻛﺄﺳﻠﻮب ﺣﯿﺎة ھﻮﯾﺎﺗﻲ

ﺧﻄﺎﺑﻲ . comme mode de vie d’identité discursive

وﻛﺎﻧ���ﺖ ﺑﺪاﯾ���ﺔ اﻟﺪراﺳ���ﺔ طﺒﻌ���ﺎ ،ﺑﺎﻟﻘﯿ���ﺎم ﺑﺪراﺳ���ﺔ اﺳ���ﺘﻄﻼﻋﯿﺔ ﻛﻤ���ﺎ أﺳ���ﻠﻔﻨﺎ ،أﯾ���ﻦ اﻻﻧﻄﻼﻗ���ﺔ
ﺗﻔ�����ﺮض ﻋﻠﯿ�����ﻚ اﻹﺟﺎﺑ�����ﺔ ﻋﻠ�����ﻰ ﻋﺪﯾ�����ﺪ اﻟﺘﺴ�����ﺎؤﻻت ،ﺣﯿ�����ﺚ ﻗﻤﻨ�����ﺎ ﺑ�����ﺈﺟﺮاء ﻣﻘ�����ﺎﺑﻼت ﻓﺮدﯾ�����ﺔ
وﺟﻤﺎﻋﯿ����ﺔ ﻣ����ﻊ ﺷ����ﺒﺎب ﻣﺘ����ﺪﯾﻨﯿﻦ ﻣ����ﻦ اﻟﺴ����ﻠﻔﯿﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨ����ﺔ "ﺳ����ﯿﺪي ﻋﻠ����ﻲ" ﻟﻔﺘ����ﺮة اﻣﺘ����ﺪت اﻟﺴ����ﻨﺔ
وﻧﺼ���ﻒ اﻟﺴ���ﻨﺔ ،ﻓﻘ���ﺪ ﺗﻮﺻ���ﻠﻨﺎ إﻟ���ﻰ ﻋ���ﺪة ﻣﺆﺷ���ﺮات ﺣ���ﻮل اﻟﺤﯿ���ﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿ���ﺔ ﻟ���ﺪي اﻟﻤﺘ���ﺪﯾﻦ ﻓ���ﻲ
اﻟﻮﺳ�����ﻂ اﻟﺤﻀ�����ﺮي ﺑ�����ﺪءا ﻣ�����ﻦ اﻷﺳ�����ﺮة إﻟ�����ﻰ اﻟﺤ�����ﻲ و اﻟﻤﺸ�����ﺎرﻛﺔ اﻟﺸ�����ﺒﺎﺑﯿﺔ و اﻟﺘﻮﺟﮭ�����ﺎت
واﻻﻧﺘﻤ���ﺎء إﻟ���ﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿ���ﺎت ،إﻟ���ﻰ اﻟﺠﺰﺋﯿ���ﺎت ﻓ���ﻲ اﻟﺤﯿ���ﺎة اﻟﺤﻀ���ﺮﯾﺔ اﻟﺘ���ﻲ أﺳ���ﻤﯿﻨﺎھﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿ���ﺔ
)اﻟﺘﻜﯿ����ﻒ و اﻟﺘﻤﺎﺛ����ﻞ واﻟﻤﮭﺎدﻧ����ﺔ( اﻟﺘ����ﻲ ﻧﺠ����ﺪھﺎ ﻣ����ﻦ ﺧ����ﻼل اﻟﻤﺸ����ﺎرﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼ����ﺎدﯾﺔ ﻣ����ﻊ ﺑ����ﺎﻗﻲ
اﻟﺸ����ﺒﺎب اﻟﺒﺎﻋ����ﺔ ﻏﯿ����ﺮ اﻟﺮﺳ����ﻤﯿﯿﻦ ،و ﻓ����ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ����ﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿ����ﺔ ووﺳ����ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻘ����ﻞ ﻓ����ﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ����ﺔ ،
وﻧﺴ����ﻌﻰ إﻟ����ﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿ����ﺰ ﻋﻠ����ﻰ اﻟﺠﺎﻧ����ﺐ اﻟﻤﺠ����ﺎﻟﻲ اﻟﺤﻀ����ﺮي اﻟﯿ����ﻮﻣﻲ ﻛ����ﺎﻟﻤﻘﮭﻰ ودور اﻟﺜﻘﺎﻓ����ﺔ
واﻟﻤﺴ���ﺮح اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻜ���ﻮن اﻟﻤﺠ���ﺎل اﻟﺮﺣ���ﺐ ﻟﻠﺸ����ﺒﺎب ﻓ���ﻲ اﻟﺘﻔ���ﺎﻋﻼت اﻟﯿﻮﻣﯿ���ﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻘ���ﺎت ﺣ����ﻮل
ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ،و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ.
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وﺑﺎﻟﺘ���ﺎﻟﻲ ﻛﯿ���ﻒ ﻧﺴ���ﺘﻔﻲ واﻗ���ﻊ اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ اﻟﺸ���ﺒﺎﺑﻲ ﺑ���ﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ���ﺔ ،ﻣ���ﻦ
ﺧ���ﻼل اﻵﻟﯿ���ﺎت اﻟﺴﻮﺳ���ﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ���ﺔ ﻟﺘﻔﺴ���ﯿﺮ ﺟﺎﻧ���ﺐ ﻣ���ﻦ ﺟﻮاﻧ���ﺐ ظ���ﺎھﺮة اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ؟ وﻣﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﺧﻀﮭﻢ ھﺬا ؟
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اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮﺳﻮاﻧ��ﺑﻮﻟﻮ�� ﻟﻠﻈﺎهﺮة اﻟﺪﻳنﻴﺔ وﻣﺠﺘﻤـ ــﻊ اﻟﺪراﺳ ـ ــﺔ

أوﻻ  -إﺷ�ﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨ�ج ﺑ�ن اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ و اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ :
 ﺳﻮﺳﻴﻮ أﻧ��ﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤ�� ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤ�� ﺣﺪود اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤ�� �� اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻧ��ﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔﺛﺎﻧﻴﺎ -ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﻠﺘﻌﺮ�ﻒ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 أﺻﻞ اﻟتﺴﻤﻴﺔ ا�خﺼﺎﺋﺺ ا�جﻐﺮاﻓﻴﺔ و اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ. اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺮاءة �� اﻟﺘﺎر�ﺦ.ﺛﺎﻟﺜﺎ– اﻟﺮؤ�ﺔ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮاﻧ��ﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ و اﻟﺘﺪﻳﻦ �� اﳌﺪﻳﻨﺔ )ﺳﻴﺪي ﻋ�� (
 اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤ�� ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﺪﻳﻦ اﻟﻮﻟﻮي و اﻹﺻﻼ�� -ﺣﺎﺿﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻳنﻴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺪﻳنﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
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أوﻻ  -إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻨﮭﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ و اﻟﺘﻌﻤﯿﻢ :
ﺗﻌﺘﻤ���ﺪ ﺟ���ﻞ اﻟﺪراﺳ���ﺎت اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ���ﺔ و ﺳﻮﺳ���ﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﻐﺎﻟ���ﺐ اﻷﻋ���ﻢ ﻋﻠ���ﻰ أﺑﺤ���ﺎث
ﻣﯿﺪاﻧﯿ���ﺔ ﺿ���ﯿﻘﺔ وﻣﺤ���ﺪدة ﺗﻌﻤ���ﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭ���ﺎ ﻋﻠ���ﻰ ﻧﻄ���ﺎق أوﺳ���ﻊ  ،ﻣﻤ���ﺎ ﯾ���ﺪﻓﻊ ﺣﺘﻤ���ﺎ إﻟ���ﻰ اﻟﺘﺴ���ﺎؤل
وﺣ����ﻮل ﻣﺼ����ﺪاﻗﯿﺔ ھ����ﺬا اﻟﺘﻌﻤ����ﯿﻢ .ھ����ﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓ����ﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻ����ﯿﻞ ﻧﻈ����ﺎم اﺟﺘﻤ����ﺎﻋﻲ ﻣﺼ����ﻐﺮ ﻟﻘﺮﯾ����ﺔ أو
ﻣﺪﯾﻨ���ﺔ أو ﺣﺘ���ﻰ ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ ﻛ���ﺎف ﻹﻋﺘﺒ���ﺎره ﻧﻤﻮذﺟ���ﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻌ���ﺎم ﺑﺄﻛﻤﻠ���ﮫ ؟  ،أﻟ���ﯿﺲ ھ���ﺬا اﻟﻨ���ﻮع
ﻣ��ﻦ اﻟﺘﻌﻤ��ﯿﻢ ھ��ﻮ ﺗﻘﻠ��ﯿﺺ و اﺧﺘ��ﺰال –ﻛﻤ��ﺎ ﯾﺘﺴ��ﺎءل" ﻛﻠﯿﻔ��ﻮرد ﻏﯿﺮﺗ��ﺰ" ﻓ��ﻲ ھ��ﺬا اﻟﺠﺎﻧ��ﺐ وﻣ��ﻦ
ﺧ���ﻼل ﻋﻤﻠ����ﮫ اﻟﻤﯿ����ﺪاﻧﻲ ،إﻟ���ﻰ ﺑﻠ����ﻮرة ﻣﺠﻤﻮﻋ����ﺔ اﻓﺘﺮاﺿ����ﺎت ﻣﺤ���ﺪدة ﻛﻤﺼ����ﺪر ﻷﻧﻤ����ﺎط ﻋﺪﯾ����ﺪة
ﻟﺘﻔﺎﺳ���ﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿ���ﺔ ﻟﻈ���ﻮاھﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔ���ﺔ  ،إذ ﯾﻘ���ﻮل " :أﻟ���ﯿﺲ ﻣ���ﻦ اﻟﺘﺒﺴ���ﯿﻂ أن
ﻧﻔﺘ��ﺮض أن ھ���ﺬا اﻟﺸ��ﻖ اﻻﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ اﻟﻤﺼ��ﻐﺮ) ﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ أو ﻗﺮﯾ��ﺔ ﺑ���ﻞ ﺣﺘ��ﻰ ﻟﻤﻨﻄﻘ���ﺔ( ھ��ﻮ ﻧﻤ���ﻮذج
أو ﻣﺜ����ﺎل ﻟﻠﻘﻄ����ﺮ ﻛﻠ����ﮫ ؟" ،1وﯾﺠﯿ����ﺐ ﻋ����ﻦ ﺗﺴ����ﺄﻟﮫ ،أن ﻋﻠﻤ����ﺎء اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ����ﺔ ﺣﻘ����ﺎ ﻟ����ﻢ ﯾﻌ����ﻮدوا
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ﯾﺤﺎوﻟﻮن إﺣﻼل إﻟﻰ ﻓﮭﻢ ﻣﺤﺪد ﺿﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب وﺳﺎﺋﻞ ﻓﮭﻤﯿﺔ أﺧﺮى .
وﻣ����ﺎ طﺮﺣ����ﮫ "ﻏﯿﺮﺗ����ﺰ" ﺣ����ﻮل اﻻﺷ����ﺘﻐﺎل اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟ����ﻮﺟﻲ ﻋﻠ����ﻰ اﻟﺸ����ﻖ اﻟﻤﺼ����ﻐﺮ ﻣﺠﺎﻟﯿ����ﺎ،
ﻧﺠ��ﺪه ﻛ��ﺬﻟﻚ ﻓ��ﻲ ﻋﻤ��ﻞ "ﻓﺮﯾ��ﺪرﯾﻚ ﺷ��ﻼﯾﺮﻣﺎﺧﺮ" ﻓ��ﻲ ﻋﻼﻗ��ﺔ اﻟﺠ��ﺰء ﺑﺎﻟﻜ��ﻞ ﻓ��ﻲ ﻋﻤﻠﯿ��ﺔ اﻟﻔﮭ��ﻢ .
وﻛ����ﺬﻟﻚ ﻓ����ﻲ ﻣﺒ����ﺪأ اﻟﺘﺄوﯾ����ﻞ اﻟ����ﺪاﺋﺮي اﻟ����ﺬي وﺿ����ﻌﮫ اﻟﻔﯿﻠﺴ����ﻮف اﻷﻟﻤ����ﺎﻧﻲ "ﺟ����ﺎداﻣﺮ"
Gadamer

Hans

 ،Georgاﻟ����ﺬي ﯾﺮﺗﻜ����ﺰ ﻋﻠ����ﻰ ﻓﮭ����ﻢ اﻟﻜ����ﻞ )اﻟ����ﻨﺺ ،اﻷﻓﻌ����ﺎل اﻟﺒﺸ����ﺮﯾﺔ( ﻋﻠ����ﻰ ﻓﮭ����ﻢ

أﺟﺰاﺋ��ﮫ وﯾﺮﺗﻜ��ﺰ ﻓﮭ��ﻢ اﻟﺠ��ﺰء ﻋﻠ��ﻰ اﻟﻜ��ﻞ ،وﺑﺘﻌﺒﯿ��ﺮ أﺧ��ﺮ ،ﯾﺠ��ﺐ أن ﯾﻜ��ﻮن ﻓﮭ��ﻢ اﻟﻜ��ﻞ ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼل
ﻓﮭ���ﻢ أﺟﺰاﺋ���ﮫ وﻓﮭ���ﻢ اﻷﺟ���ﺰاء ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل اﻟﻜ���ﻞ  .وﺑﺎﻟﺘ���ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌ���ﺎرف اﻟﺘ���ﻲ ﯾ���ﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻ���ﻞ إﻟﯿﮭ���ﺎ
ﻋ���ﻦ طﺮﯾ���ﻖ ھ���ﺬا اﻟﻤ���ﻨﮭﺞ ﻣﻌ���ﺎرف ﻣﺆﻗﺘ���ﺔ وﺟﺰﺋﯿ���ﺔ ،وﻷن اﻟﺘﺄوﯾ���ﻞ اﻟ���ﺪاﺋﺮي ﻓ���ﻲ ﻧﻈ���ﺮه ھ���ﻮ
اﻟﻮﺳ���ﯿﻠﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﯾﻤﻜﻨﻨ���ﺎ ﻣ���ﻦ ﻓﮭ���ﻢ أﻛﺜ���ﺮ ﻣﻮﺿ���ﻮﻋﯿﺔ وﻣﺼ���ﺪاﻗﯿﺔ  .وﯾﻌﺘﻘ���ﺪ ﺑﻌ���ﺾ اﻟﻤﻔﻜ���ﺮﯾﻦ أن
اﻟﺘﺄوﯾﻞ اﻟﺪاﺋﺮي ﻣﺎھﻮ إﻻ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻺﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و ﻟﯿﺲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ.
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ﻓﮭ���ﻞ ﻣﺪﯾﻨ���ﺔ "ﺳ���ﯿﺪي ﻋﻠ���ﻲ" اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺸ���ﻜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺤﻠ���ﻲ اﻟﺤﻀ���ﺮي ﻟﺪراﺳ���ﺘﻨﺎ ﺗﺘ���ﻮﻓﺮ
ﻋﻠ��ﻰ ھ���ﺬا اﻟﺤ��ﺪ اﻷدﻧ���ﻰ ﻣ���ﻦ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿ��ﺔ ؟  ،أي ھ���ﻞ ﯾﺠ��ﻮز اﻋﺘﺒ���ﺎر ھ���ﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﺟﺴ���ﻤﺎ ﻣﺠﮭﺮﯾ���ﺎ
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﻀﺮي ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ؟
ﻓﻠﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬﯾﻦ اﻟﺴﺆاﻟﯿﻦ اﻟﻤﺤﻮرﯾﯿﻦ واﻟﻤﻨﮭﺠﯿﯿﻦ ،اﻟﺬي ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء ﺻ�ﻮرة ﻋﺎﻣ�ﺔ ﺣ�ﻮل
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻌﻤ�ﯿﻢ اﻟﻘ�ﺮاءة اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ�ﺎ اﻟﺤﻀ�ﺮﯾﺔ ﻣ�ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ�ﻊ اﻟﻤﺤﻠ�ﻲ اﻟﺤﻀ�ﺮي اﻟﺼ�ﻐﯿﺮ)ﺣﻲ أو
 1ﻛﻠﯿﻔﻮرد ﻏﺮﯾﺘﺰ ) ،(1993ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 11-10
 2ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻟﺒﺼﯿﺮ، 2010ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،دار اﻟﮭﺪى ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ص 143
200

ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

ﻣﺪﯾﻨﺔ( ،إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺤﻀﺮي )اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ واﻟﻤ�ﺪن اﻟﻜﺒ�ﺮى( ،ﯾﻘﺘﻀ�ﻲ ﻣﻨ�ﺎ اﻹﺣﺎط�ﺔ
اﻟﻨﻈﺮﯾ��ﺔ ﺣ��ﻮل إﺳ��ﮭﺎم اﻟﻤﻘﺎرﺑ��ﺔ اﻟﺴﻮﺳ��ﯿﻮاﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤ��ﻊ اﻟﻤﺤﻠ��ﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨ��ﺔ ،وﻣﺴ��ﻌﻰ اﻟﺒﺤ��ﺚ
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ واﻟﺨﻄﺎب اﻟﺬي ﯾﻤﯿﺰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺘﺪﯾﻦ.
أوﻻ -اﻟﺴﻮﺳﯿﻮ أﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ :
إن ﻣ���ﺎ ﺗﺘﺴ���ﻢ ﺑ���ﮫ اﻟﺤﯿ���ﺎة اﻟﺤﻀ���ﺮﯾﺔ ﻣ���ﻦ ﺧﺼ���ﺎﺋﺺ وﺳ���ﻤﺎت ﺗﺠﻌ���ﻞ طﺮﯾﻘ���ﺔ اﻟﺤﯿ���ﺎة ﻓﯿﮭ���ﺎ
ﺗﺄﺧ����ﺬ طﺎﺑﻌ����ﺎ ﻣﻐ����ﺎﯾﺮا ﻟﻄﺮﯾﻘ����ﺔ اﻟﺤﯿ����ﺎة اﻟﺮﯾﻔﯿ����ﺔ ،واﻟﺘ����ﻲ ﺗﺸ����ﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠ����ﻒ اﻟﺒﻨ����ﺎءات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﯿ���ﺔ و اﻻﻗﺘﺼ���ﺎدﯾﺔ ،ﺑﺤﯿ���ﺚ ﺗﺘ���ﺄﺛﺮ أﺳ���ﺎﻟﯿﺐ اﻟﺤﯿ���ﺎة ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﺑﺘﻌ���ﺪد ﻣﻈ���ﺎھﺮ اﻟﻨﺸ���ﺎطﺎت
وﺗﻨ���ﻮع أﻧﻤ���ﺎط اﻟﻌﻼﻗ���ﺎت ،واﻟﺘ���ﻲ ﺗﻨﺸ���ﺄ ﻓ���ﻲ ﺳ���ﯿﺎﻗﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋ���ﻞ اﻻﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓ���ﺮاد ﻣ���ﻊ ﻣﺨﺘﻠ���ﻒ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة .
وﻟﻤ����ﺎ ﻛﺎﻧ����ﺖ اﻟﻤﺪﯾﻨ����ﺔ رﻏ����ﻢ طﺎﺑﻌﮭ����ﺎ اﻟﻤﺤﻠ����ﻲ اﻟﺨ����ﺎص ﺑﮭ����ﺎ إﻻ أﻧﮭ����ﺎ ﺑﻠﻐ����ﺖ ﺑﺸ����ﻜﻞ ﻋ����ﺎم ذروة
اﻟﺘﻌﻘ���ﺪ و اﻟﺘﺤ����ﻮل ،ﻣﻤ����ﺎ ﺟﻌ���ﻞ اﻷﻧﻤ����ﺎط اﻟﻤﻌﯿﺸ����ﯿﺔ ﻓﯿﮭ���ﺎ ﺗﺘﻐﯿ����ﺮ ھ����ﻲ اﻷﺧ���ﺮى و ﺗﺘﻤﺎﺷ����ﻰ ﻣ����ﻊ
ﺗﻜﻮﯾﻨ���ﺎت اﻟﺤﻀ���ﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻ���ﺮة ،ﺣﯿ���ﺚ أﺻ���ﺒﺢ ﯾﺘﻌ���ﯿﻦ ﻋﻠ���ﻰ ﺳ���ﺎﻛﻨﯿﮭﺎ اﻟﺘﻜﯿ���ﻒ واﻟﺘﻮاﻓ���ﻖ ﻣ���ﻊ
أوﺿ��ﺎﻋﮭﺎ وظﺮوﻓﮭ���ﺎ ،وﻣ���ﺎ ﺗﻔﺮﺿ���ﮫ ھ���ﺬه اﻷﺧﯿ���ﺮة ﻣ��ﻦ ط���ﺮق و أﻧﻤ���ﺎط ﺣﯿﺎﺗﯿ���ﺔ ﻣﻼﺋﻤ���ﺔ ﻟﻄﺒﯿﻌ���ﺔ
اﻟﺒﯿﺌ����ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ اﻟﺤﻀ����ﺮﯾﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﯾﻨﺘﻤ����ﻮن إﻟﯿﮭ����ﺎ .وﺑﺎﻟﺘ����ﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟ����ﺪﻻﻻت اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ����ﺔ ﻟﻤﻔﮭ����ﻮم
اﻟﻤﺪﯾﻨ����ﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ����ﺎ ﻣﺠﺘﻤ����ﻊ ﻣﺤﻠ����ﻲ ﯾﺘﻤﯿ����ﺰ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻ����ﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ ،وﯾﻔ����ﺮض أﺳ����ﺎﻟﯿﺐ
ﺣﯿﺎﺗﯿ����ﺔ ﺗﻤﺎﺷ����ﻰ ﻣ����ﻊ ﺗﻨ����ﻮع اﻷﻧﻤ����ﺎط اﻟﺤﻀ����ﺮﯾﺔ ،وﯾﺘﻜﯿ����ﻒ ﻣ����ﻊ ﻣﺨﺘﻠ����ﻒ اﻟﺒﻨ����ﺎءات واﻟ����ﻨﻈﻢ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ.

3
P 2F

 -1اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﻠﻲ :
ﻟﻤ����ﺎ ﻛ����ﺎن ﻣﻔﮭ����ﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ اﻟﻤﺤﻠ����ﻲ ﯾ����ﺮﺗﺒﻂ ﺑ����ﺎﻷطﺮ اﻟﻮظﯿﻔﯿ����ﺔ و اﻟﻤﺮوﻓﻮﻟﻮﺟﯿ����ﺔ ﻟﻠﺤﯿ����ﺎة
اﻟﯿﻮﻣﯿ���ﺔ ،ﻓﺈﻧ���ﮫ ﯾﻤﻜ���ﻦ اﺳ���ﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓ���ﻲ ﺗ���ﺪﻋﯿﻢ اﻟﺴ���ﯿﺎﻗﺎت اﻟﺪﻻﻟﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺗﺤﺪﯾ���ﺪﻧﺎ ﻟﻤﻔﮭ���ﻮم اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ
،وﻟﻘ����ﺪ ﺗﻌ����ﺪدت ﺗﻌ����ﺎرﯾﻒ اﻟﺒ����ﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓ����ﻲ ﺗﺼ����ﻮرھﻢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ����ﻊ اﻟﻤﺤﻠ����ﻲ ﺑﻨ����ﺎء ﻋﻠ����ﻰ ﻣﻌﻄﯿ����ﺎت
اﻟﺸ����ﻮاھﺪ اﻟﻮاﻗﻌﯿ����ﺔ ،أو ﺣﺴ����ﺐ ﻣ����ﻮاﻗﻔﮭﻢ و ﺗﻮﺟﮭ����ﺎﺗﮭﻢ اﻟﻨﻈﺮﯾ����ﺔ ،وﻣ����ﻦ أھ����ﻢ ﺗﻠ����ﻚ اﻟﺘﻌ����ﺎرﯾﻒ
ﻣﺎﯾﻠﻲ :
وﯾﻌ����ﺮف ﻣ����ﺎﻛﯿﻔﺮ  Maciverاﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ اﻟﻤﺤﻠ����ﻲ ﻋﻠ����ﻰ "أﻧ����ﮫ وﺣ����ﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ ﺗﺠﻤ����ﻊ ﺑ����ﯿﻦ
أﻋﻀ���ﺎﺋﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﻤﺼ���ﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸ���ﺘﺮﻛﺔ و ﺗﺴ���ﻮد ﺑﯿ���ﻨﮭﻢ ﻗ���ﯿﻢ ﻋﺎﻣ���ﺔ ،وﺷ���ﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤ���ﺎء
 3ھﺎدﻓﻲ ﺳﻣﯾﺔ ،ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ و أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣﺿري ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﺗﻠﻣﺳﺎن ،اﻟﻌدد 17
،دﯾﺳﻣﺑر 2014
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ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

ﺑﺎﻟﺪرﺟ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻤﻜ���ﻨﮭﻢ ﻣ����ﻦ اﻟﻤﺸ���ﺎرﻛﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﻈ���ﺮوف اﻷﺳﺎﺳ����ﯿﺔ ﻟﺤﯿ���ﺎة ﻣﺸ���ﺘﺮﻛﺔ " ، 4وﻣ����ﻦ
P 3F

P

ﻧﺎﺣﯿ���ﺔ أﺧ���ﺮى ﯾﻀ���ﯿﻒ "روﺑ���ﺮت ﺑ���ﺎرك " " :أن اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺤﻠ���ﻲ ﻓ���ﻲ أوﺳ���ﻊ ﻣﻌ���ﺎﻧﻲ اﻟﻤﻔﮭ���ﻮم
ﯾﺸ���ﯿﺮ إﻟ���ﻰ دﻻﻻت وارﺗﺒﺎط���ﺎت ﻣﻜﺎﻧﯿ���ﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿ���ﺔ ،وأن اﻟﻤ���ﺪن اﻟﺼ���ﻐﺮى و اﻟﻜﺒ���ﺮى واﻟﻘ���ﺮى
ﺑ����ﻞ و اﻟﻌ����ﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳ����ﺮه ﺗﻌﺘﺒ����ﺮ ﻛﻠﮭ����ﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌ����ﺎت ﻣﺤﻠﯿ����ﺔ ﻓ����ﻲ اﻟﻤﻘ����ﺎم اﻷول رﻏ����ﻢ ﻣ����ﺎ ﺑﯿﻨﮭ����ﺎ ﻣ����ﻦ
اﻻﺧﺘﻼﻓ���ﺎت ﻓ���ﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓ���ﺔ و اﻟﺘﻨﻈ���ﯿﻢ و اﻟﻤﺼ���ﺎﻟﺢ ..اﻟ���ﺦ "  ، 5وﯾﺒ���ﺪو ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل ھ���ﺬﯾﻦ اﻟﺘﻌ���ﺮﯾﻔﯿﻦ
P 4F

P

أن ﻣﻔﮭ���ﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺤﻠ���ﻲ ،إذا ﻣ���ﺎ ارﺗ���ﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻌ���ﺪ اﻻﯾﻜﻮﻟ���ﻮﺟﻲ )اﻟﻤﻜ���ﺎﻧﻲ( و اﻟﺒﻌ���ﺪ اﻟﺒﺸ���ﺮي،
و اﻟﺒﻌ���ﺪ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤ���ﻲ ،ﻓﮭ���ﻮ ﯾ���ﻮازي ﻣﻔﮭ���ﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺤﻠ���ﻲ اﻟﺤﻀ���ﺮي اﻟ���ﺬي ﯾﻌﻨ���ﻲ ﻓ���ﻲ اﻟﺘ���ﺪاول
اﻟﻌ����ﺎم وﺣ����ﺪة ﻣﻜﺎﻧﯿ����ﺔ ،ﺗﻌ����ﯿﺶ داﺧﻠﮭ����ﺎ ﺟﻤﺎﻋ����ﺎت ﻣ����ﻦ اﻷﻓ����ﺮاد ﯾﺨﻀ����ﻌﻮن إﻟ����ﻰ ﻧﻈ����ﻢ وﻗ����ﻮاﻧﯿﻦ
وﺗﺠﻤﻌﮭ���ﻢ ﻋﻼﻗ���ﺎت ﻗ���ﯿﻢ ﻣﺸ���ﺘﺮﻛﺔ وﯾﻤﯿﻠ���ﻮن إﻟ���ﻰ اﻻﻧﻀ���ﻤﺎم ﻧﺤ���ﻮ ﺗﻨﻈﯿﻤ���ﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ رﺳ���ﻤﯿﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻓ���ﻲ ﺗﻌ���ﺎرﯾﻒ أﺧ���ﺮى ﯾ���ﺮى ﺑﻌ���ﺾ اﻟﺒ���ﺎﺣﺜﯿﻦ ﺿ���ﺮورة رﺑ���ﻂ ﻣﻔﮭ���ﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺤﻠ���ﻲ
اﻟﺤﻀ����ﺮي ﺑﺎﻷﺳ����ﺎﻟﯿﺐ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿ����ﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤ����ﺔ ﻋ����ﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋ����ﻞ اﻟﯿ����ﻮﻣﻲ واﻟﺘ����ﻲ ﺗﺸ����ﻜﻞ اﻟ����ﻨﻤﻂ اﻟﻌ����ﺎم
ﻟﻠﺘﻨﻈ����ﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤ����ﺎﻋﻲ ،وﻣ����ﻦ ﺑﯿ����ﻨﮭﻢ "أﻣ����ﻮس ھ����ﺎوﻟﻲ" ﺑﺤﯿ����ﺚ ﯾ����ﺮى  ":أن اﻟﺘﺤﺪﯾ����ﺪ اﻟﻤﻜ����ﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻋﺘﺒ����ﺎره ﻣﻨﻄﻘ����ﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿ����ﺔ أو ﻣﺴ����ﺎﺣﺔ ﻣﻜﺎﻧﯿ����ﺔ ﯾﺸ����ﻐﻠﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ����ﺎت ﻣ����ﻦ اﻷﻓ����ﺮاد  ،ﻣﺤﺎوﻟ����ﺔ
ﺗﻌﺴ���ﻔﯿﺔ ﻓ���ﻲ ﺣ���ﻖ اﻟﺼ���ﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﯿ���ﺔ اﻟﻌﺎﻣ���ﺔ ﻟﻠﻤﺼ���ﻄﻠﺢ ،وأﻧ���ﮫ ﻣ���ﻦ اﻟﻤﻼﺋ���ﻢ أن ﻧﺸ���ﯿﺮ ﻓ���ﻲ
ﺗﻌﺮﯾﻔ���ﮫ إﻟ���ﻰ اﻟﻤﺸ���ﺎرﻛﺔ ﻓ���ﻲ اﻹﯾﻘ���ﺎع اﻟﯿ���ﻮﻣﻲ و اﻟﻤﻨ���ﺘﻈﻢ ﻟﻠﺤﯿ���ﺎة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ أﻧﮭ���ﺎ ﻋﺎﻣ���ﻞ
أﺳﺎﺳ���ﻲ ﯾﻤﯿ���ﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺤﻠ���ﻲ ،وﯾﻌﻄ���ﻲ ﻟﺴ���ﻜﺎﻧﮫ ط���ﺎﺑﻊ اﻟﻮﺣ���ﺪة اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿ���ﺔ " 6 .وﻓ���ﻲ ﻧﻔ���ﺲ
P 5F

P

اﻻﺗﺠ���ﺎه ﯾﻌ���ﺮف "ﺗ���ﺎﻟﻜﻮت ﺑﺎرﺳ���ﻮﻧﺰ" اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺤﻠ���ﻲ ﻋﻠ���ﻰ أﻧ���ﮫ " ﺟﻤ���ﻊ ﺣﺸ���ﺪ ﻣ���ﻦ أﻓ���ﺮاد
ﯾﺸ���ﺘﺮﻛﻮن ﻓ���ﻲ ﺷ���ﻐﻞ ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿ���ﺔ أو ﻣﺴ���ﺎﺣﺔ ﺳ���ﻜﺎﻧﯿﺔ واﺣ���ﺪة ﻛﺄﺳ���ﺎس ﻟﻘﯿ���ﺎﻣﮭﻢ ﺑﺄﻧﺸ���ﻄﮭﻢ
اﻟﯿﻮﻣﯿ���ﺔ" 7 .و ﯾ���ﺮى "ﻟ���ﻮﯾﺲ وﯾ���ﺮث" أن اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺤﻠ���ﻲ ﯾﺘﯿﻤ���ﺰ ﺑﻤ���ﺎ ﻟ���ﮫ ﻣ���ﻦ أﺳ���ﺎس ﻣﻜ���ﺎﻧﻲ
P 6F

P

إﻗﻠﯿﻤ��ﻲ ﯾﺘ���ﻮزع ﻣ���ﻦ ﺧﻼﻟ��ﮫ اﻷﻓ���ﺮاد و اﻟﺠﻤﺎﻋ���ﺎت اﻷﻧﺸ��ﻄﺔ ،وﺑﻤ���ﺎ ﯾﺴ���ﻮده ﻣ��ﻦ ﻣﻌﯿﺸ���ﺔ ﻣﺸ���ﺘﺮﻛﺔ
ﺗﻘ���ﻮم ﻋﻠ���ﻰ أﺳ���ﺎس اﻻﻋﺘﻤ���ﺎد اﻟﻤﺘﺒ���ﺎدل ﺑ���ﯿﻦ اﻷﻓ���ﺮاد ،وﺧﺎﺻ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻣﺠ���ﺎل ﺗﺒ���ﺎدل اﻟﻤﺼ���ﻠﺤﺔ ،8 .
P 7F

P

أﻣ���ﺎ "ﺑﻠ���ﯿﻦ ﻣﯿﺮﺳ���ﺮ" ﻓﯿﺘﺼ���ﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺤﻠ���ﻲ ﻋﻠ���ﻰ  ":أﻧ���ﮫ ﺗﺠﻤ���ﻊ ﻷﺷ���ﺨﺎص ﺗﻨﺸ���ﺄ ﺑﯿ���ﻨﮭﻢ
ﺻ���ﻼت وظﯿﻔﯿ���ﺔ ،وﯾﻌﯿﺸ���ﻮن ﻓ���ﻲ ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿ���ﺔ ﻣﺤﻠﯿ���ﺔ ﺧ���ﻼل ﻓﺘ���ﺮة ﻣﺤ���ﺪدة ﻣ���ﻦ اﻟ���ﺰﻣﻦ
 4ﻗﯾرة إﺳﻣﺎﻋﯾل ،ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري وﻧظرﯾﺎﺗﮫ ،ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،2004،ص 14
Benevolo .Leonardo , la ville dans l’histoire européenne. seuil, paris 1993,p 115.
6 Maris Robert,la société urbaine (phénomène sociologique),paris 2002,p52.
 7اﺣﻣد أﻣﯾن ادم ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ وأﻧﻣﺎط اﻟﺣﯾﺎة،دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري،دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ،ﺑﯾروت، 2011 ،ص46
 8ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺷﻮﻗﻲ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ– ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻀﺮي_ ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﯿﺮوت، 1981 ،ص .80
202
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،ﻛﻤ�����ﺎ ﯾﺸ�����ﺘﺮﻛﻮن ﻓ�����ﻲ ﺛﻘﺎﻓ�����ﺔ ﻋﺎﻣ�����ﺔ ،وﯾﻨﺘﻈﻤ�����ﻮن ﻓ�����ﻲ ﺑﻨ�����ﺎء اﺟﺘﻤ�����ﺎﻋﻲ ﻣﺤ�����ﺪد وﯾﻜﺸ�����ﻔﻮن
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻦ وﻋﻲ ﺑﺘﻤﯿﺰھﻢ ".

9

P 8F

ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻔ����ﺎت اﻟﺴ����ﺎﻟﻔﺔ ﯾﺘﺒ����ﯿﻦ ﻟﻨ����ﺎ أﻧ����ﮫ ﻣ����ﻦ اﻟﻤﻤﻜ����ﻦ ﺗﻄﺒﯿ����ﻖ اﻟﻤﺼ����ﻄﻠﺢ و اﺳ����ﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓ����ﻲ
دراﺳ���ﺔ ﻣﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒ���ﺎر ﻛﻤ���ﺎ ﺳ���ﺒﻖ اﻹﺷ���ﺎرة إﻟﯿ���ﮫ أن ﻣﺠﺘﻤ���ﻊ ﻣﺤﻠ���ﻲ ﺣﻀ���ﺮي ،ﺑﺤﯿ���ﺚ
أن اﻧﺘﺸ����ﺎر ﻣﻈ����ﺎھﺮ اﻟﺤﯿ����ﺎة اﻟﺤﻀ����ﺮﯾﺔ ﻓ����ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ اﻟﻤﻌﺎﺻ����ﺮ ،ﺟﻌﻠ����ﺖ ﻣﻔﮭ����ﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ
اﻟﻤﺤﻠ����ﻲ ﯾﺘﻐﯿ����ﺮ ﻓ����ﻲ ﺷ����ﻜﻠﮫ اﻟﺨ����ﺎص و ﻟ����ﯿﺲ اﻟﻌ����ﺎم ،ﻓﻈﮭ����ﻮر اﻻﻧﻘﺴ����ﺎﻣﯿﺔ و أﺷ����ﻜﺎل اﻟﺘﺮاﺗ����ﺐ
اﻟﻄﺒﻘ����ﻲ و اﻟﺘﻤ����ﺎﯾﺰ اﻻﺟﺘﻤ����ﺎﻋﻲ ،وظﮭ����ﻮر ﻣﺠﺘﻤﻌ����ﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓ����ﺔ و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿ����ﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ����ﺎت
اﻟﻤﺆﺳﺴ�����ﺎﺗﯿﺔ ،أدى إﻟ�����ﻰ ﺗﺤ�����ﻮل اﻟﻤﻔﮭ�����ﻮم ﻧﺤ�����ﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ�����ﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ�����ﺔ اﻟﺤﻀ�����ﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿ�����ﺔ
وﻟﻜﻨﮭ���ﺎ ﻻزاﻟ���ﺖ ﺗﺨﻀ���ﻊ إﻟ���ﻰ اﻟﺘﻨﻈ���ﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ ،واﻟﺘﺴ���ﺎﻧﺪ اﻟ���ﻮظﯿﻔﻲ واﻻﻋﺘﻤﺎدﯾ���ﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ���ﺔ
ﻓﻲ أداء اﻟﻮظﺎﺋﻒ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻷدوار .
وﻣ���ﻦ ﺟﮭ���ﺔ اﻟﻨﻘ���ﺪ ﻗ���ﺪم "ﻣ���ﻮرﯾﺲ ﺷ���ﺘﺎﯾﻦ" ﻋ���ﺪدا ﻣ���ﻦ اﻻﻧﺘﻘ���ﺎدات اﻟﺘ���ﻲ وﺟﮭﮭ���ﺎ ﻟﻠﺘﻄ���ﻮر
اﻟﺘﻘﻠﯿ����ﺪي ﻟﻠﻤﻔﮭ����ﻮم " إن اﻧﺘﺸ����ﺎر اﻟﺤﻀ����ﺮﯾﺔ أﻓﻘ����ﺪ اﻷﻓ����ﺮاد إﺣﺴﺎﺳ����ﮭﻢ وﺷ����ﻌﻮرھﻢ ﺑ����ﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺤﻠ���ﻲ ﻛﻤ���ﺎ أن ﻣﻘﻮﻣ���ﺎت اﻟﺘﻨﻈ���ﯿﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿ���ﺪي ﻓ���ﻲ ﻛﺜﯿ���ﺮ ﻣ���ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ���ﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ���ﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ���ﺔ ﻗ���ﺪ
ﺗﻘﻮﺿ���ﺖ ﻧﺘﯿﺠ���ﺔ ﺗﻌﺮﺿ���ﮭﺎ ﻟﻤ���ﺆﺛﺮات ﺧﺎرﺟﯿ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ أﻓﻘ���ﺪت اﻷﻓ���ﺮاد ﺷ���ﻌﻮرھﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤ���ﺎء إﻟ���ﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻌ����ﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺤﻠﯿ����ﺔ  ،واﻟﺘ����ﻲ ﻣﻜﻨ����ﺖ ﻣ����ﻦ إﺣ����ﻼل اﻻﻧﻘﺴ����ﺎﻣﯿﺔ و اﻟﺠﺰﺋﯿ����ﺔ ﻣﺤﻠﯿ����ﺔ ﻓﺮﻋﯿ����ﺔ-
ﻣﻌﺎدﯾ�����ﺔ ﻟﺒﻌﻀ�����ﮭﺎ اﻟ�����ﺒﻌﺾ – ﺑ�����ﺪﻻ ﻣ�����ﻦ اﻟﺸ�����ﻌﻮر اﻟﺘﻘﻠﯿ�����ﺪي ﺑﺎﻻﻧﺘﻤ�����ﺎء و اﻟﺘﻌ�����ﺎون اﻟﻤﺤﻠ�����ﻲ
،وﺑﺎﺧﺘﺼ���ﺎر ﻓ���ﺈن اﻟﻘﻮﻣﯿ���ﺔ و اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ���ﺔ ﻗ���ﺪ ﻏ���ﺪت ﺳ���ﻤﺔ اﻟﻌﺼ���ﺮ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺆﻛ���ﺪ وﺑﺎﺳ���ﺘﻤﺮار ﺧﺎﺻ���ﯿﺔ
اﻻﻋﺘﻤ���ﺎد اﻟﻤﺘﺒ���ﺎدل ﺑ���ﺪﻻ ﻣ���ﻦ ﺧﺎﺻ���ﯿﺔ اﻻﺳ���ﺘﻘﻼﻟﯿﺔ و اﻻﻛﺘﻔ���ﺎء اﻟ���ﺬاﺗﻲ ،اﻟﺘ���ﻲ ﻛﺎﻧ���ﺖ ﻣ���ﻦ أھ���ﻢ
ﻣﻘﻮﻣ���ﺎت اﻟﺘﺼ���ﻮر اﻟﺘﻘﻠﯿ���ﺪي ﻟﻤﻔﮭ���ﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺤﻠ���ﻲ أن ﺗﻘ���ﺪم وﺳ���ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻘ���ﻞ واﻻﺗﺼ���ﺎل وﻣ���ﺎ
ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﺒﺎدل .

10
P 9F

 -2ﺣﺪود اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ :
إذا إﺗﻔﻘﻨ����ﺎ أن اﻷﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ����ﺎ ﺗﺘﺨ����ﺬ ﻣ����ﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓ����ﺔ ﻣﻮﺿ����ﻮﻋﺎ ﻟﮭ����ﺎ ﻓﻤ����ﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌ����ﻲ أن ﯾﺤ����ﺎول
اﻷﻧﺘﺮﺑﻮﻟ���ﻮﺟﯿﯿﻦ إﻟﺘﻤ���ﺎس ﻣ���ﺎدة ﺑﺤ���ﺜﮭﻢ ﻋﻠ���ﻰ ﻣﺴ���ﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ���ﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ���ﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟ���ﺔ اﻷوﻟ���ﻰ
ﻗ��ﺪ ﯾﻌﻤﻘ��ﻮن ﻓﮭﻤﮭ��ﻢ ﻷﺑﻌ��ﺎد اﻟﻤ��ﺎدة اﻟﺘ��ﻲ ﯾﺮوﻧﮭ��ﺎ ﻓ��ﻲ اﻟﺤﯿ��ﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿ��ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ��ﻊ اﻟﻤﺤﻠ��ﻲ ﺑ��ﺎﻟﺮﺟﻮع
 9ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﻀﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ﻣﻨﺸﻮرة ،ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯿﻦ
ﺷﻤﺲ ، 2005ص75

 10أﻣﺎل ﯾﻮﺳﻔﻲ  ،اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻀﺮي –دراﺳﺔ أﻧﺗرﺑوﻟوﺟﯾﺔ ﻷﻗﺻﻰ ﻣدن اﻟﺳﺎﺣل اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ،-أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة
اﻟدﻛﺗورا ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﺑوﻟوﺟﯾﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ﺗﻠﻣﺳﺎن ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ،ﺷﻌﺑﺔ اﻻﻧﺗرﺑوﻟوﺟﯾﺎ ،ص
، .33
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اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

إﻟ�����ﻰ اﻟﺴ�����ﺠﻼت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ�����ﺔ ،أو اﻟﺪراﺳ�����ﺎت ﻷﺑﻌ�����ﺎد اﻟﻤ�����ﺎدة اﻟﺘ�����ﻲ ﯾﺮوﻧﮭ�����ﺎ ﻓ�����ﻲ ﺗﻠ�����ﻚ اﻟﺒﻘﻌ�����ﺔ
اﻟﻤﺤ���ﺪودة زﻣﺎﻧ���ﺎ وﻣﻜﺎﻧ���ﺎ ،ﺑﻤ���ﺎ ﯾ���ﺪور ﻋﻠ���ﻰ ﻣﺴ���ﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻜﺒﯿ���ﺮ اﻟ���ﺬي ﯾﻨﺘﻤ���ﻲ إﻟﯿ���ﮫ ذﻟ���ﻚ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ .
وﻻ ﯾﺨﺘﻠ���ﻒ ﻓ���ﻲ ذﻟ���ﻚ ﻣﺘﺨﺼ���ﺺ ﻓ���ﻲ اﻷﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ���ﺎ اﻟﺮﯾﻔﯿ���ﺔ أو اﻷﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ���ﺎ اﻟﺤﻀ���ﺮﯾﺔ
،ﻓ��ﺎﻟﺠﻤﯿﻊ ﻻﺑ��ﺪ أن ﯾﻨﻄﻠ��ﻖ ﻣ��ﻦ ﻣﺠﺘﻤ��ﻊ ﻣﺤﻠ��ﻲ ،ﻗ��ﺪ ﯾﻜ��ﻮن ﺣﯿ��ﺎ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ��ﺔ أو ﺟﯿ��ﺮة داﺧ��ﻞ ﺣ��ﻲ
ﻓ����ﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ����ﺔ أو ﺣ����ﺎرة .ﻓ����ﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠ����ﻲ ﻓ����ﻲ اﻻﺳ����ﺘﺨﺪام اﻟﺴﻮﺳ����ﯿﻮﻟﻮﺟﻲ واﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟ����ﻮﺟﻲ
اﻟﺸﺎﺳ�����ﻊ ﯾﺸ�����ﯿﺮ إﻟ�����ﻰ ﺟﻤﺎﻋ�����ﺔ ﻣ�����ﻦ اﻷﻓ�����ﺮاد اﻟ�����ﺬﯾﻦ ﺗﺠﻤ�����ﻊ ﺑﯿ�����ﻨﮭﻢ رواﺑ�����ﻂ ﻋﺪﯾ�����ﺪة ﻣﺘﻨﻮﻋ�����ﺔ
وﯾﺸ����ﺘﺮﻛﻮن ﻓ����ﻲ ﻗ����ﺪر ﻣ����ﻦ اﻟﻤﺼ����ﺎﻟﺢ و اﻻھﺘﻤﺎﻣ����ﺎت .وھ����ﻮ ﯾﺸ����ﯿﺮ ﻛ����ﺬﻟﻚ إﻟ����ﻰ ارﺗﺒ����ﺎط ﺗﻠ����ﻚ
اﻟﺠﻤﺎﻋ���ﺎت ﺑﺤﯿ���ﺰ ﻣﻜ���ﺎﻧﻲ ﻣﺤ���ﺪد وﻣﺤ���ﺪود ﻛﺎﻟﺒﻠ���ﺪة اﻟﺼ���ﻐﯿﺮة ،أو ﺟ���ﺰء ﻣ���ﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ )اﻟﺤ���ﻲ(.
واﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺤﻠ���ﻲ ﺑ���ﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟ���ﺬي اﺗﻔ���ﻖ ﻋﻠﯿ���ﮫ اﻟﺠ���ﻮھﺮي ،ﯾﻜ���ﻮن وﺣ���ﺪة ﻣﺘﻨﺎھﯿ���ﺔ اﻟﺼ���ﻐﺮ
) ﺟﯿ���ﺮة ﻓ���ﻲ ﺣ���ﻲ أو ﻣﺪﯾﻨ���ﺔ أو ﺟﯿ���ﺮة ﻓ���ﻲ ﻗﺮﯾ���ﺔ ( ،أو أﻛﺒ���ﺮ ﻣ���ﻦ ذﻟ���ﻚ )ﻛ���ﺄن ﯾﻜ���ﻮن ﺣﯿ���ﺎ ﻓ���ﻲ
ﻣﺪﯾﻨ���ﺔ أو ﻗﺮﯾ���ﺔ ﻣﺘﻮﺳ���ﻂ اﻟﺤﺠ���ﻢ.11 (...ﻓﺎﻟﺪراﺳ���ﺔ اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ���ﺔ ﻻ ﺑ���ﺪ أن ﺗﺘﺨ���ﺬ ﻟﮭ���ﺎ "وﻋ���ﺎء"
P 10F

P

ﺗﻨﻄﻠ��ﻖ ﻣﻨ���ﮫ ،وﺗﺘﻮﻗ��ﻒ ﻋﻨ���ﺪه ،وﺗﺘﺤ��ﺮك ﻓ���ﻲ داﺧﻠ���ﮫ دون أن ﯾﻌﻮﻗﮭ��ﺎ ھ���ﺬا "اﻹط��ﺎر" ﻋ���ﻦ اﻟ���ﺮﺑﻂ
ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﺪور ﻓﯿﮫ  ،وﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﺑﺨﺎرﺟﮫ .
وﻣ����ﻦ اﻟﻤﻮﺿ����ﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳ����ﯿﺔ ﻟ����ﺪارس أي ﻣﺠﺘﻤ����ﻊ ﻣﺤﻠ����ﻲ أن ﯾﺘﻌ����ﺮف ﻋﻠ����ﻰ ﺣ����ﺪود ھ����ﺬا
اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ ﻓ���ﻲ وﻋ���ﻲ أﺑﻨﺎﺋ���ﮫ وﯾﺘﺤ���ﺪد اﻹط���ﺎر و اﻟﺒﺤ���ﺚ ﻓ���ﻲ أﺻ���ﻞ اﻟﻨﺸ���ﺄة و اﻷﺻ���ﻞ اﻟﺘ���ﺎرﯾﺨﻲ
اﻻﺟﺘﻤ����ﺎﻋﻲ ﻟ����ﺬﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ اﻟﻤﺤﻠ����ﻲ و اﻟﺘﻌ����ﺮف ﻋﻠ����ﻰ ﺷ����ﻜﻞ اﻟﻨﺴ����ﯿﺞ اﻟ����ﺬي ﺻ����ﻨﻊ ﻣﻨ����ﮫ ھ����ﺬا
اﻷﺧﯿ����ﺮ ،وذﻟ����ﻚ ﺑ����ﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠ����ﻰ ﺷ����ﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗ����ﺎت اﻟﻘﺮاﺑﯿ����ﺔ ،ﺣﯿ����ﺚ ﻧﺠ����ﺪ أﻓ����ﺮاده ﺟﻤﯿﻌ����ﺎ أو
ﻏ���ﺎﻟﺒﯿﺘﮭﻢ ﻋﻠ���ﻰ اﻷﻗ���ﻞ ﯾﺮﺗﺒﻄ���ﻮن ﺑﻌﻼﻗ���ﺎت ﻗﺮاﺑﯿ���ﺔ وﻣﺤ���ﺪدة ،وﻟﻜﻨﻨ���ﺎ ﻗ���ﺪ ﻧﺠ���ﺪ ﻏﯿ���ﺮ ذﻟ���ﻚ .وﻣﻤ���ﺎ
ﯾﻔﯿ����ﺪ اﻷﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ����ﺎ اﻟﺤﻀ����ﺮﯾﺔ ﻓ����ﻲ دراﺳ����ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ����ﺎت اﻟﻤﻌﻘ����ﺪة ﺗﻄ����ﻮﯾﺮ ﺑﻌ����ﺾ اﻟﻤﻔ����ﺎھﯿﻢ
اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ���ﺔ ﻛﺎﻟ���ﺪور و اﻟﻤﻜﺎﻧ���ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ���ﺎ ﺛﻮاﺑ���ﺖ إﻧﺴ���ﺎﻧﯿﺔ ﻻ ﯾﺨﻠ���ﻮ ﻣﻨﮭ���ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ ﺳ���ﻮاء ﻛ���ﺎن
ﻗﺮوﯾ����ﺎ أو ﺣﻀ����ﺮﯾﺎ.ﻓﻤﻦ ﺧ����ﻼل ﻣﻔﮭ����ﻮم اﻟ����ﺪور ﯾﺴ����ﺘﻄﯿﻊ اﻟﺒﺎﺣ����ﺚ اﻟﺤﻀ����ﺮي اﻟﺘﺴ����ﺎؤل ﻋ����ﻦ
طﺒﯿﻌ��ﺔ اﻟﻌﻼﻗ���ﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ���ﺔ ﺑ���ﯿﻦ ﻣ���ﻦ ﯾ���ﺆدوا اﻷدوار وﻣ��ﺎ ﯾﺤﺮﻛﮭ���ﺎ ﻣ���ﻦ ﻣﺼ���ﺎﻟﺢ و ﯾﺤ���ﯿﻂ ﺑﮭ���ﺎ ﻣ���ﻦ
ﻣﻌ���ﺎﯾﯿﺮ ﻓ���ﻲ إط���ﺎر ﻧ���ﻮع اﻟﺒﻨ���ﺎء واﻟﺘﻨﻈ���ﯿﻢ اﻟﺠﺰﺋ���ﻲ اﻟ���ﺬي ﺗﺘﺤ���ﺮك ﻓﯿ���ﮫ اﻷدوار .وﻣ���ﻦ ذﻟ���ﻚ ﻣ���ﺜﻼ
اﻟﺘﻀ�����ﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤ�����ﺎﻋﻲ و إﻣﻜﺎﻧﯿ�����ﺔ ﺗﺼ�����ﻨﯿﻔﮫ ﻓ�����ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ�����ﻊ اﻟﺤﻀ�����ﺮي ﺑﻨ�����ﺎء ﻋﻠ�����ﻰ أﺷ�����ﻜﺎل
اﻻﺗﺤ���ﺎدات و اﻟﺘﻨﻈﯿﻤ���ﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿ���ﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳ���ﯿﺔ واﻟﺼ���ﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﯾ���ﺔ و اﻟﻌﻠﻤﯿ���ﺔ و اﻹﻧﺴ���ﺎﻧﯿﺔ
 11آﻣﺎل ﯾوﺳﻔﻲ ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  ،ص 13
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وﻏﯿﺮھ����ﺎ ﻣﻤ����ﺎ ﺗﺰﺧ����ﺮ ﺑ����ﮫ اﻟﺤﯿ����ﺎة اﻟﺤﻀ����ﺮﯾﺔ  .وﺑﮭ����ﺬا ﺗﺴ����ﺘﻄﯿﻊ اﻷﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ����ﺎ ﻣ����ﻦ ﺗﻮﺳ����ﯿﻊ
اﺳ�����ﺘﺨﺪام ﻣﻔﺎھﯿﻤﮭ�����ﺎ وﻧﻈﺮﯾﺎﺗﮭ�����ﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ�����ﺔ اﻟﺘ�����ﻲ ﯾﻤﻜ�����ﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭ�����ﺎ ﻋﻠ�����ﻰ ﺳ�����ﯿﺎﻗﺎت اﻟﻮاﻗ�����ﻊ
اﻟﺤﻀﺮي.
وﻧﻈ���ﺮا ﻟﺒ���ﺮوز اﻟﺼ���ﺪاﻗﺔ ﻏﯿ���ﺮ اﻟﻘﺮاﺑﯿ���ﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴ���ﺔ ﺣﻀ���ﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐ���ﺔ اﻷھﻤﯿ���ﺔ ﺑﻌﻜ���ﺲ دورھ����ﺎ
اﻟﻀ����ﺌﯿﻞ ﻧﺴ����ﺒﯿﺎ ﻓ����ﻲ اﻟﺮﯾ����ﻒ ﻓ����ﺈن اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ����ﺎ ﺗﺠ����ﺪ ﻓ����ﻲ ھ����ﺬا اﻹط����ﺎر اﻟﺠﺪﯾ����ﺪ ﻟﻠﻌﻼﻗ����ﺎت
واﻟﺘﻔ���ﺎﻋﻼت اﻹﻧﺴ���ﺎﻧﯿﺔ ﻣﺠ���ﺎﻻت ﻣﺘﻌ���ﺪدة و ﻣﺘﻨﻮﻋ���ﺔ ﻟﻔﺤ���ﺺ اﻟﻌﻼﻗ���ﺎت اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺨﻠﻘﮭ���ﺎ اﻟﺼ���ﺪاﻗﺔ
اﻟﺤﻀ����ﺮﯾﺔ وﻣ����ﺎ ﯾﺴ����ﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭ����ﺎ ﻣ����ﻦ ﻣﺒ����ﺮرات ﻋﻤﻠﯿ����ﺔ و ﻓﻜﺮﯾ����ﺔ  ،12ﻓﻨﻤ����ﻮ اﻟﻤﺪﯾﻨ����ﺔ ھ����ﻮ ﻋﻤﻠﯿ����ﺔ
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ﻣﻜﺎﻧﯿ���ﺔ ودﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿ���ﺔ ﺗ���ﺪل ﻋﻠ����ﻰ ﺗﺰاﯾ���ﺪ أھﻤﯿ���ﺔ اﻟﻤ���ﺪن ﻛﻤﻨ����ﺎطﻖ ﺗﺮﻛ���ﺰ ﺳ���ﻜﺎﻧﻲ ﻓ���ﻲ ﻣﺠﺘﻤ����ﻊ
ﻣﻌ��ﯿﻦ ،وﯾﺤ��ﺪث ذﻟ��ﻚ ﻋﻨ��ﺪﻣﺎ ﯾﺘﻐﯿ��ﺮ ﺗﻮزﯾ��ﻊ اﻟﺴ��ﻜﺎن ﻣ��ﻦ ﺳ��ﺎﻛﻨﻲ اﻟﻘ��ﺮى واﻷرﯾ��ﺎف إﻟ��ﻰ ﺳ��ﺎﻛﻨﻲ
اﻟﻤﺪن .
أﻣ���ﺎ اﻟﺘﺤﻀ���ﺮ ﻣ���ﻦ ﻧﺎﺣﯿ���ﺔ أﺧ���ﺮى ﻓﮭ���ﻮ ﻋﻤﻠﯿ���ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ﺗ���ﺪل ﻋﻠ���ﻰ اﻟﺘﻐﯿ���ﺮ ﻓ���ﻲ اﻟﻌﻼﻗ���ﺎت
اﻟﺴ�����ﻠﻮﻛﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ�����ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ�����ﻊ اﻟ�����ﺬي ﯾﻌ�����ﯿﺶ داﺧ�����ﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨ�����ﺔ ،وھ�����ﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿ�����ﺔ ﺗﺸ�����ﯿﺮ
ﺑﺎﻟﻀ����ﺮورة إﻟ����ﻰ اﻟﺘﻐﯿ����ﺮات اﻟﻤﻌﻘ����ﺪة و اﻟﻤﺘﺸ����ﺎﺑﻜﺔ ﻟ����ﻨﻤﻂ اﻟﺤﯿ����ﺎة اﻟﺘ����ﻲ ﺗﺘﺮﺗ����ﺐ ﻋﻠ����ﻰ ﺳ����ﺎﻛﻨﻲ
اﻟﻤ��ﺪن  .ﻓﺎﻟﺘﺤﻀ��ﺮ ھ��ﻮ اﻟﻌﻤﻠﯿ��ﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﺗ��ﺘﻢ ﺑﮭ��ﺎ زﯾ��ﺎدة ﺳ��ﻜﺎن اﻟﻤ��ﺪن ﻋ��ﻦ طﺮﯾ��ﻖ ﺗﻐﯿ��ﺮ اﻟﺤﯿ��ﺎة ﻓ��ﻲ
اﻟﺮﯾ����ﻒ ﻣ����ﻦ ﺣﯿ����ﺎة رﯾﻔﯿ����ﺔ إﻟ����ﻰ ﺣﯿ����ﺎة ﺣﻀ����ﺮﯾﺔ ،أو ﻋ����ﻦ طﺮﯾ����ﻖ ھﺠ����ﺮة اﻟﻘ����ﺮوﯾﯿﻦ ﻟﻠﻤ����ﺪن
اﻟﻤﻮﺟ����ﻮدة ،ﺑﻤ����ﺎ ﻓ����ﻲ ذﻟ����ﻚ اﻟﺘﻐﯿ����ﺮات اﻟﺘ����ﻲ ﺗﺤ����ﺪث ﻟﻄﺒ����ﺎﺋﻊ وﻋ����ﺎدات وط����ﺮق ﻣﻌﯿﺸ����ﺔ ﺳ����ﻜﺎن
اﻟﺮﯾﻒ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻜﯿﻔﻮا ﻟﻠﻤﻌﯿﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن .
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وﻟﺪراﺳ�����ﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨ�����ﺔ ﺑﺸ�����ﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣ�����ﻞ ﯾﻨﺒﻐ�����ﻲ اﻟﺘﻌ�����ﺮف ﻋﻠ�����ﻰ ﻣﻮﻗﻌﮭ�����ﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓ�����ﻲ وﺣ�����ﺪودھﺎ
اﻟﻤﻜﺎﻧﯿ���ﺔ وظﺮوﻓﮭ���ﺎ ﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ اﻟﻤﻨ���ﺎخ و اﻟﻄﻘ���ﺲ و اﻷﺣ���ﻮال اﻟﺒﯿﺌﯿ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺘﻌ���ﺮض ﻟﮭ���ﺎ  ،ﻛﻤ���ﺎ
أﻧ��ﮫ ﻣ��ﻦ اﻟﻀ��ﺮوري أن ﻧﺤﺼ��ﺮ ﺳ��ﻜﺎﻧﮭﺎ ﻟ��ﯿﺲ ﻣ��ﻦ ﺣﯿ��ﺚ اﻟﺤﺠ��ﻢ ﻓﻘ��ﻂ ،وإﻧﻤ��ﺎ أﯾﻀ��ﺎ ﻣ��ﻦ ﺣﯿ��ﺚ
ﺗ����ﻮزﯾﻌﮭﻢ .أﻣ����ﺎ اﻹط����ﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳ����ﻲ ﻓﯿﺸ����ﻜﻞ ﺑﻌ����ﺪا ھﺎﻣ����ﺎ و أﺳﺎﺳ����ﯿﺎ ﻓﺎﻟﻤﺪﯾﻨ����ﺔ داﺋﻤ����ﺎ وﻋﻠ����ﻰ ﻣ����ﺮ
اﻟﻌﺼ�����ﻮر ﻛﺎﻧ�����ﺖ ﻣﺮﻛ�����ﺰا ﻟﻠﺘﻨﻈ�����ﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳ�����ﻲ و اﻹدارة و اﻟﺤﻜ�����ﻢ ،ﻛﻤ�����ﺎ أن اﻟﺒﻌ�����ﺪ اﻟﺘ�����ﺎرﯾﺨﻲ
ﯾ���ﺆدي إﻟ���ﻰ ﺗﻔﺴ���ﯿﺮ اﻷوﺿ���ﺎع اﻟﺤﺎﻟﯿ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﻧﺠ���ﺪ ﻋﻠﯿﮭ���ﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﺳ���ﻮاء ﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ اﻟﻨﺸ���ﺄة ،أو
اﻟﺘﻄ�����ﻮر أو اﻷوﺿ�����ﺎع اﻟﻤﺴ�����ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ،وﯾﻤﺜ�����ﻞ اﻟﺒﻌ�����ﺪ اﻻﺟﺘﻤ�����ﺎﻋﻲ ﻣﺤ�����ﻮرا ﺣﯿﻮﯾ�����ﺎ ﻓﮭ�����ﻮ ﯾﻤﺜ�����ﻞ

 12آﻣل ﯾوﺳﻔﻲ  ،اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ،ص .32
 13ﺑن ﺗﺎﻣﻲ رﺿﺎ ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن ،اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس ،أﻓرﯾل
،2013ص 181-180
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ﻣﺤﺼ�����ﻠﺔ ﻟﻜ�����ﻞ اﻷﺑﻌ�����ﺎد اﻟﺴ�����ﺎﺑﻘﺔ ﺑﺤﯿ�����ﺚ ﯾﻤﻜ�����ﻦ اﻻﺳ�����ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑ�����ﮫ داﺋﻤ�����ﺎ ﻓ�����ﻲ ﻛﺎﻓ�����ﺔ اﻟﺠﻮاﻧ�����ﺐ
اﻷﺧﺮى.
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ﺛﺎﻧﯿﺎ -ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ )ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﯿﺪي ﻋﻠﻲ ( :
 -1أﺻﻞ اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ :
ﯾﻌ���ﻮد ﺗ���ﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﻣﺤ���ﻞ اﻟﺪراﺳ���ﺔ إﻟ���ﻰ ﺗ���ﺎرﯾﺦ اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮ ﺑﺸ���ﻜﻞ ﻋ���ﺎم  ،ﻟﻜﻮﻧﮭ���ﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ
ﺗﻘ����ﻊ ﻓ����ﻲ اﻟﺸ����ﻤﺎل  ،وﻓ����ﻲ أﺣﻀ����ﺎن ﺟﺒ����ﺎل اﻟﻈﮭ����ﺮة اﻟﻤﻤﺘ����ﺪة ﻣ����ﺎﺑﯿﻦ ﻣ����ﺪﯾﻨﺘﻲ ﻣﺴ����ﺘﻐﺎﻧﻢ ﻏﺮﺑ����ﺎ
وﻣﻠﯿﺎﻧ�����ﺔ ﺷ�����ﺮﻗﺎ .إذ ﺗﻌﺎﻗﺒ�����ﺖ ﻋﻠﯿﮭ�����ﺎ اﻷﺟﯿ�����ﺎل واﻷﻣ�����ﻢ ،ﻟﺨﺼ�����ﻮﺑﺔ أراﺿ�����ﯿﮭﺎ و ﺻ�����ﻼﺣﯿﺘﮭﺎ
ﻟﻠﺰراﻋ���ﺔ و ﻟﻄﺎﻓ���ﺔ ﺟﻮھ���ﺎ  ،ﺣﯿ���ﺚ ﺳ���ﻜﻨﻮھﺎ و أﻧﺠ���ﺰوا ﺣﻀ���ﺎراﺗﮭﻢ ،ﺑ���ﺪء ﺑﺎﻹﻧﺴ���ﺎن اﻟﺒ���ﺪاﺋﻲ ،
اﻟﺮوﻣ�������ﺎﻧﻲ ﻓ�������ﺎﻟﻔﯿﻨﯿﻘﯿﻮن ،ﻣ�������ﺮورا ﺑﺎﻟﻌﺼ�������ﺮ اﻹﺳ�������ﻼﻣﻲ و اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ،وﻋﺼ�������ﺮ اﻻﺟﺘﯿ�������ﺎح
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ .
ﻟ���ﻢ ﺗﺴ���ﻘﻂ ﺳ���ﯿﺪي ﻋﻠ���ﻲ ﻓ���ﻲ أﯾ���ﺪي اﻟﻔﺮﻧﺴ���ﯿﯿﻦ  ،ﻛﻤ���ﺎ ﺳ���ﻘﻄﺖ اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮ اﻟﻌﺎﺻ���ﻤﺔ  ،وھ���ﺮان
و ﻗﺴ���ﻨﻄﯿﻨﺔ و ﻣ���ﺪن أﺧ���ﺮى ﻓ���ﻲ ﺑﺪاﯾ���ﺔ اﻻﺣ���ﺘﻼل  ،ﻷﻧﮭ���ﺎ ﻟ���ﻢ ﺗﻜ���ﻦ ﻣﻮﺟ���ﻮدة  ،ﺑ���ﻞ ﻛﺎﻧ���ﺖ ﻋﺒ���ﺎرة
ﻋ���ﻦ ﺟﺒ���ﺎل و ﻏﺎﺑ���ﺎت  ،ﻓﺴ���ﻤﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﺘﮭ���ﺎ )اﻟﺠﺒﺎﻟ���ﺔ(  .وﺑﻌ���ﺪ ﺳ���ﻨﺔ  ،1883ﻟ���ﻢ ﺗﻈﮭ���ﺮ ﻓﯿﮭ���ﺎ إﻻ
رﺑ���ﻮة ﺿ���ﺮﯾﺢ اﻟ���ﻮﻟﻲ اﻟﺼ���ﺎﻟﺢ ﺳ���ﯿﺪي ﻋﻠ���ﻲ اﻟﻜﺘﺮوﺳ���ﻲ  ،ﻓﻨﻌﺘﮭ���ﺎ أھﺎﻟﯿﮭ���ﺎ" ﺑﺴ���ﯿﺪي ﻋﻠ���ﻲ ".
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ﻓ����ﻲ ﺳ����ﻨﺔ  ،1889ﻗﺎﻣ����ﺖ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴ����ﯿﺔ ﺑﺘﺴ����ﻤﯿﺘﮭﺎ * Cassaigneﻋ����ﻦ اﻟﻀ����ﺎﺑﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴ����ﻲ
Cassaigne

، Charles-Philibertﺗﻘ���ﺪﯾﺮا ﻟﻤ���ﺎ أﻧﺠ���ﺰه ﻓ���ﻲ ﻣﮭﺎﻣ���ﮫ ﺿ���ﺪ أھ���ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ���ﺔ و اﻟﺘ���ﻲ

ﺧﻠﻔﺖ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻤﺤﺮﻗﺔ أوﻻد اﻟﺮﯾﺎح ﺳﻨﺔ ﺟﻮان .1845
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 -2اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ واﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ :
ﻣﺪﯾﻨ����ﺔ ﺳ����ﯿﺪي ﻋﻠ����ﻲ ھ����ﻲ إﺣ����ﺪى ﺑﻠ����ﺪﯾﺎت وﻻﯾ����ﺔ ﻣﺴ����ﺘﻐﺎﻧﻢ اﻟ����ـ  ،32وھ����ﻲ ﺛ����ﺎﻧﻲ ﻣﺪﯾﻨ����ﺔ
ﻣﺴ���ﺎﺣﺔ ﺑﻌ���ﺪ ﻋﺎﺻ���ﻤﺔ اﻟﻮﻻﯾ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ ﻋ���ﺪد اﻟﺴ���ﻜﺎن  ،إذ ﺑﻠ���ﻎ ﺳ���ﻜﺎﻧﮭﺎ  35أﻟ���ﻒ ﻧﺴ���ﻤﺔ ،
وﺗﻘ��ﺪر ﻣﺴ���ﺎﺣﺘﮭﺎ ﺑ���ـ  217 :ﻛﻠ���ﻢ 2وﺗﺒﻌ��ﺪ ﻋ���ﻦ ﺳ���ﻄﺢ اﻟﺒﺤ���ﺮ ﺑ���ـ  17ﻛﻠ��ﻢ  ،ﻟ���ﺬا ھ���ﻲ اﻛﺒ���ﺮ ﺑﻠﺪﯾ���ﺔ
ﻓ��ﻲ اﻟﻮﻻﯾ��ﺔ ﻣﺴ��ﺎﺣﺔ ،وﺗﻘ��ﻊ ﺑ��ﯿﻦ ﺑﻠ��ﺪﯾﺎت ﻣ��ﻦ اﻟﻮﻻﯾ��ﺔ و ﻣ��ﻦ ﺟﺎﻧﺒﮭ��ﺎ اﻷرﺑ��ﻊ  ،ﻣﻤ��ﺎ ﺟﻌﻠﮭ��ﺎ ﻣﺪﯾﻨ��ﺔ
داﺧﻠﯿﺔ .
 -3اﻟﺤﺪود :
 ﻣﻦ اﻟﺸﺮق  :ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﻠﺪﯾﺘﻲ أوﻻد ﻣﻊ ﷲ و ﺗﺰﻗﺎﯾﺖ ،
 14ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ،اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري  ،ص 36
 15ﻛﯿﺎس اﻟﺤﺎج ) ، (2008ﻣﻨﺎر اﻟﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺪي ﻋﻠﻲ  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺆﻟﻒ  ،ﺑﺪون دار ﻧﺸﺮ ،ص ص .05-04

16

Dalila Outils (2009) ,Concis De La Tponymeie Et Des Noms Des Lieux De L'algerie; Djoussour Edition ,1
Er Edition ,
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 ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل  :اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻮطﻨﻲ رﻗﻢ  ،11ﺑﻠﺪﯾﺘﻲ ﺳﯿﺪي ﻟﺨﻀﺮ وﺣﺠﺎج،
 ﻣﻦ اﻟﻐﺮب  :وادي اﻟﺨﯿﺮ و اﻟﺼﻮر،
17
 ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب  :واد اﻟﺸﻠﻒ اﻟﺬي ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻣﻊ وﻻﯾﺔ ﻏﻠﯿﺰان،
P 16F

 - 5اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ :
 ﻓﺘ���ﺮة ﻣ���ﺎ ﻗﺒ���ﻞ اﻟﺘ���ﺎرﯾﺦ  :إذا ﻛ���ﺎن ﺗ���ﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ وﻣﻨﻄﻘﺘﮭ���ﺎ ﻣﺘﺼ���ﻼ ﺑﺎﻟﺘ���ﺎرﯾﺦ اﻟ���ﻮطﻨﻲ ،ﻓﺈﻧﮭ����ﺎ ﻋﺮﻓ����ﺖ ﺑﺈﯾﻮاﺋﮭ����ﺎ ﻟﻺﻧﺴ����ﺎن اﻟﺒ����ﺪاﺋﻲ اﻟ����ﺬي وطﺌﺘﮭ����ﺎ ﻗ����ﺪﻣﺎه ﻣﻨ����ﺬ أﻻف اﻟﺴ����ﻨﯿﻦ  .ﻓﺴ����ﻨﺔ
 1996ﻛﺎﻧ�����ﺖ ﺳ�����ﻨﺔ اﻛﺘﺸ�����ﺎف ﻣﻮﻗ�����ﻊ ﺗ�����ﺎرﯾﺨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘ�����ﺔ  ،ﻋ�����ﻦ طﺮﯾ�����ﻖ أﺑﺤ�����ﺎث ﺟﻤﻌﯿ�����ﺔ
"ﺟ����ﺬور " ذات اﻻھﺘﻤ����ﺎم ﺑﺎﻟﺘ����ﺎرﯾﺦ و اﻟﺘ����ﺮاث ،أﺳ����ﺲ إﻟ����ﻰ ﻓﻜ����ﺮة ﺗﻮاﺟ����ﺪ اﻹﻧﺴ����ﺎن اﻟﺒ����ﺪاﺋﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ اﻟﻤﺴ��ﻤﺎة "ﺑ��ﺎﻟﺮاﯾﺢ" ،ھ��ﺬا ﺑﺎﻹﺿ��ﺎﻓﺔ إﻟ��ﻰ أﺑﺤ��ﺎث ﻛ��ﻞ ﻣ��ﻦ

Etienne Frank

ROUBERT

اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻤﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻣﺎ ﺣﻮﻟﮭﺎ .
 ﻓﺘ���ﺮة اﻟﺘ���ﺎرﯾﺦ اﻟﺮوﻣ���ﺎﻧﻲ :إن ﺗﻮﺳ���ﻊ اﻟﺤﻀ���ﺎرة اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﺒﺤ���ﺮ اﻷﺑ���ﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳ���ﻂ ﻟ���ﻢﯾﺴ����ﺘﺜﻦ اﻟﺠﺰاﺋ����ﺮ  ،واﻟﻤﻨﻄﻘ����ﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿ����ﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳ����ﺔ  ،ﻓﻔ����ﻲ ﺷ����ﺮق اﻟﻤﺪﯾﻨ����ﺔ  ،وﺣ����ﻮاﻟﻲ ﻣﺴ����ﺎﻓﺔ
ﺧﻤﺲ ﻛﻠﯿﻮﻣﯿﺘﺮات  ،ﯾﻘﻊ ﻣﻮﻗﻊ )ﺣﻮش اﻟﻮاﻗﺒﯿﺔ ( اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ .
 ﻓﺘ���ﺮة اﻟﻌﮭ���ﺪ اﻹﺳ���ﻼﻣﻲ  :إن اﻷرض اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ���ﺔ ﻛﺎﻧ���ﺖ ﻣﻌﺒ���ﺮا و ﺟﺴ���ﺮ ﻋﺒ���ﻮر اﻟﻤﺸ����ﺮﻗﯿﯿﻦﻧﺤ���ﻮ اﻷﻧ���ﺪﻟﺲ و أورﺑ���ﺎ  ،ﺑ���ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ���ﻦ ﻣﻮﻗ���ﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺷ���ﻤﺎل اﻟ���ﺒﻼد  ،ﻓﻘ���ﺪ ﺷ���ﮭﺪت ﺣ���ﺪﺛﺎ
ھﺎﻣ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﺗﺎرﯾﺨﮭ���ﺎ ﺧ���ﻼل ﺣﻘﺒ���ﺔ اﻟﻔﺘﻮﺣ���ﺎت اﻹﺳ���ﻼﻣﯿﺔ  ،ﯾﺘﻤﺜ���ﻞ ﻓ���ﻲ ﻋﺒ���ﻮر اﻟﺨﻠﯿﻔ���ﺔ اﻷﻣ���ﻮي
ﻋﺒ���ﺪ اﻟ���ﺮﺣﻤﻦ اﻟ���ﺪاﺧﻞ )ﺻ���ﻘﺮ ﻗ���ﺮﯾﺶ(  ،اﻟﮭ���ﺎرب ﻣ���ﻦ ﺑﻄ���ﺶ اﻟﺨﻠﯿﻔ���ﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳ���ﻲ ﻋﺒ���ﺪ اﻟﻌﺒ���ﺎس
اﻟﺴ���ﻔﺎح اﻟ����ﺬي أﻣ����ﺮ ﺑﻘﺘ����ﻞ اﻷﺳ���ﺮة اﻷﻣﻮﯾ����ﺔ وإﺑ����ﺎدة ﻛ����ﻞ اﻷﻣ���ﻮﯾﯿﻦ  ،وﻗ����ﺪ ﻧﺠ����ﺎ ﻋﺒ����ﺪ اﻟ����ﺮﺣﻤﻦ
* Cassaigne : ( dept .d'Oran puis de Mostaganem )créé en 1873. i1 fut officier de l'armée tué lors de
la guerre de crimée ( 1854-1856
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ﺑﺄﻋﺠﻮﺑ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﻘﺘ���ﻞ )ھ���ﻮ اﻟﻮﺣﯿ���ﺪ اﻟ���ﺬي ﻧﺠ���ﺎ ﻣ���ﻦ اﻟﻤ���ﻮت( ،واﺗﺠ���ﮫ ﻧﺤ���ﻮ اﻷﻧ���ﺪﻟﺲ ﻣ���ﻦ اﺟ���ﻞ
ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﺘﺨﺬا ﻗﺮطﺒﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﮭﺎ .
 ﻓﺘ���ﺮة اﻟﻌﮭ���ﺪ اﻟﻌﺜﻤ���ﺎﻧﻲ  :ﻟﻜ���ﻮن اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ و اﻟﻤﻨﻄﻘ���ﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄ���ﺔ ﻟﮭ���ﺎ ﺑﻌﯿ���ﺪة ﻋ���ﻦ ﺳ���ﻄﺢ اﻟﺒﺤ���ﺮ ،ﺳ����ﻌﻰ اﻷﺗ����ﺮاك إﻟ����ﻰ اﺳ����ﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻛﺒ����ﺮج ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒ����ﺔ ﯾﻘ����ﻊ ﻓ����ﻲ ﻣﻨﻄﻘ����ﺔ أوﻻد ﺳ����ﯿﺪي إﺑ����ﺮاھﯿﻢ ،
واﻟ���ﺬي ﻻ زال ﻗ���ﺎﺋﻢ إﻟ���ﻰ ﯾﻮﻣﻨ���ﺎ ھ���ﺬا ﺑ���ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ���ﻦ اﻧﮭﯿ���ﺎر إﺣ���ﺪى ﻗﻼﻋ���ﮫ ،ﻛﻤ���ﺎ ﺑﻨﯿ���ﺖ أﺑ���ﺮاج
أﺧ���ﺮى ﻧﺠ���ﺪ إﺣ���ﺪاھﺎ ﻓ���ﻲ ﻣﺮﻛ���ﺰ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ )ﯾﻘ���ﻊ ﻓ���ﻲ ﺣ���ﻲ ﻻ زال ﯾﺤﻤ���ﻞ اﺳ���ﻤﮫ(، 18 .وﻓ���ﻲ ﺑﺪاﯾ���ﺔ
P 17F

P

اﻻﺣ����ﺘﻼل وﻧﮭﺎﯾ����ﺔ اﻟﺤﻜ����ﻢ اﻟﻌﺜﻤ����ﺎﻧﻲ اﻟﺘﺮﻛ����ﻲ ﻓ����ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ����ﺮ  ،اﺳ����ﺘﻌﻤﻠﺖ ھ����ﺬه اﻷﺑ����ﺮاج ﻣ����ﻦ
ط����ﺮف اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴ����ﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺴ����ﺲ وﻣﺮاﻗﺒ����ﺔ ﺗﺤﺮﻛ����ﺎت ﺳ����ﻜﺎن اﻷرﯾ����ﺎف ﻓ����ﻲ ﻣﻨﻄﻘ����ﺔ ﺳ����ﯿﺪي
ﻋﻠﻲ .
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 ﻓﺘ����ﺮة اﻻﺣ����ﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴ����ﻲ  :ﻋﻨ����ﺪ اﻻﺣ����ﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴ����ﻲ ﻟﻠﻤ����ﺪن اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ����ﺔ ﺳ����ﻨﺔ  ،1830ﻟ����ﻢﺗﻜ���ﻦ ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ ﺳ���ﯿﺪي ﻋﻠ���ﻲ ﺗﻀ���ﻢ ﻣ���ﺪﻧﺎ أو ﺑﻠ���ﺪﯾﺎت ،ﻧﺎھﯿ���ﻚ ﻋ���ﻦ ﺑﻌ���ﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋ���ﻞ و اﻟﻤﺪاﺷ���ﺮ  ،ﺑ���ﻞ
ﻛﺎﻧ���ﺖ ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ ﺗﺘﺴ���ﻢ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﺠﺒ���ﺎل ﻓﺴ���ﻤﯿﺖ "اﻟﺠﺒﺎﻟ���ﺔ "  ،وﺑﻌ���ﺪ اﻻﺣ���ﺘﻼل وﺗﺠﻤﮭ���ﺮ
اﻷھ����ﺎﻟﻲ ﻗ����ﻲ ﺑﻘﻌ����ﺔ ﺣ����ﻮل ﺿ����ﺮﯾﺢ ﺳ����ﯿﺪي ﻋﻠ����ﻲ اﻟﻜﺘﺮوﺳ����ﻲ  ،ﺑﻘﯿ����ﺖ ﺗﺤﻤ����ﻞ اﻻﺳ����ﻢ )ﺳ����ﯿﺪي
ﻋﻠ���ﻲ( .و ﻗﺒ���ﻞ اﻻﺣ���ﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴ���ﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋ���ﺮ و ﻧﮭﺎﯾ���ﺔ ﻋﺼ���ﺮ ﺳ���ﻠﻄﻨﺔ اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾ���ﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿ���ﺔ
 ،ﺗﻌ���ﺎون ﺳ���ﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ ﺳ���ﯿﺪي ﻋﻠ���ﻲ ﻓ���ﻲ ﺳ���ﻨﺔ  1808ﻣ���ﻊ اﻟﻤﻘ���ﺎوم ﺑ���ﻦ ﺷ���ﺮﯾﻒ اﻟ���ﺪرﻗﺎوي ،
ووﻗﻔ���ﻮا ﺑﺠﺎﻧﺒ���ﮫ ﺿ���ﺪ اﻟﺒ���ﺎي ﻣﺼ���ﻄﻔﻰ اﻟﻤﻨﺰاﻟ���ﻲ "ﺑ���ﺎي ﻣﺎزوﻧ���ﺔ"  ،ﻟﻤﺤﺎرﺑ���ﺔ اﻷﺗ���ﺮاك اﻟ���ﺬﯾﻦ
ﻋﺜ�����ﻮا ﻓ�����ﻲ اﻷرض ﻓﺴ�����ﺎدا ،ﻣﻤ�����ﺎ ﺟﻌ�����ﻞ اﻷھ�����ﺎﻟﻲ ﯾﻘﻔ�����ﻮن ﺑﺠﺎﻧ�����ﺐ اﻟ�����ﺪرﻗﺎوي  ،ﻣﻄ�����ﺎﻟﺒﯿﻦ
ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ أي ﺗﻮﺳﻊ أو اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺣﺘﻲ ﺳﻨﺔ .1833
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 - 6ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ :
ﺳ����ﯿﺪي ﻋﻠ����ﻲ  ،* Cassaigneوآﺧ����ـِﺮ إﺳ����ﻢ ﻟﮭ����ﺎ )ﻣﺪﯾﻨ����ﺔ أول ﻧ����ﻮﻓﻤﺒﺮ( ،ھ����ﻲ أﺳ����ﻤﺎء ﺗﻨ����ﺎدت
ﺑﮭ��ﺎ اﻷﻟﺴ��ﻦ ﻗﺒ��ﻞ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭ��ﺎ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ .ﻓﺎﻟﻤﺪﯾﻨ��ﺔ ﻟ��ﻢ ﺗﻜ��ﻦ إﻻ رﺑ��ﻮة ﺗﻌﻠﻮھ��ﺎ ﻗﺒ��ﺔ اﻟ��ﻮﻟﻲ اﻟﺼ��ﺎﻟﺢ
ﺳ����ﯿﺪي ﻋﻠ����ﻲ اﻟﻜﺘﺮوﺳ����ﻲ ،اﻟﻘ����ﺎدم ﻣ����ﻦ ﻓ����ﺎس اﻟﻤﻐﺮﺑﯿ����ﺔ ،ﻓﻨ����ﺎدت ﺑﮭ����ﺬا اﻻﺳ����ﻢ ،وﺑﻌ����ﺪھﺎ اﺳ����ﻢ
،Cassaigneﻋ����ﻦ ﺿ����ﺎﺑﻂ ﻓﺮﻧﺴ����ﻲ ،ﻣﺴ����ﺎﻋﺪ ﻣﻌﺴ����ﻜﺮ ﺑﯿﻠﯿﺴ����ﻲ  ، Pélissieﻣﻘﺘ����ﺮف أول ﺟﺮﯾﻤ����ﺔ
ﺿ���ﺪ اﻹﻧﺴ���ﺎﻧﯿﺔ ﻓ���ﻲ ﺗ���ﺎرﯾﺦ اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮ .وﻓ���ﻲ ﺳ���ﻨﺔ  ، 1857ﺗﺄﺳﺴ���ﺖ ﺳ���ﯿﺪي ﻋﻠ���ﻲ  ،وﺻ���ﺎرت
 18ﻛﯿﺎس اﻟﺤﺎج )، (2008اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ  ،ص 05
 19ﻛﯾﺎس اﻟﺣﺎج ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص 08
 20ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ،ص 12

* وﻟﺪ  Cassaigneﻋﺎم  1818ﻓﻲ ) Bayonneﻓﺮﻧﺴﺎ(،ﺗﺎﺑﻊ دراﺳﺘﮫ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ  ،1835ﺣﯿﺚ اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﯿﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺪراﺳﯿﺔ ،1837ﻓﯿﻤﺎ ادﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﺪرﺳﺔ اﻷرﻛﺎن و اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺎز ﻓﯿﮫ،ﺗﻘﻠﺪ ﺳﻨﺔ  1840رﺗﺒﺔ ﻣﻼزم اول ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ،ﺛﻢ ﻧﻘﯿﺒﺎ ﺳﻨﺔ .1843
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ﺗﺤﻤ���ﻞ اﻻﺳ���ﻢ إﻟ���ﻰ ﻏﺎﯾ���ﺔ ﻋ���ﺎم ، 1889ﻗ���ﺎم أھﺎﻟﯿﮭ���ﺎ ﺑﺒﻨ���ﺎء أول ﺑﻨﺎﯾ���ﺔ ﻓﯿﮭ���ﺎ ،وھ���ﻲ دار اﻟﻐﺎﺑ���ﺎت
،اﻟﺘ����ﻲ ﻗﺎﻣ����ﺖ إدارة اﻟﺒﻠﺪﯾ����ﺔ ﺑﮭ����ﺪﻣﮭﺎ ﻓ����ﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿﻨ����ﺎت اﻟﻘ����ﺮن اﻟﻤﺎﺿ����ﻲ  ،وﺑﻨ����ﺎء ﺳ����ﻮق ﺗﺠ����ﺎري
ﺑﺠ���ﻮار ﻗﺎﻋ���ﺔ اﻟﺤﻔ���ﻼت ﺳ���ﻨﺔ  ،1874وﻣﻨﮭ���ﺎ ﺑ���ﺪا ﺗﺠ���ﺎوز اﻟﺒﯿ���ﻮت و اﻟ���ﺪور و اﻟﺒﻨﯿ���ﺎت ﺣﻮﻟﮭ���ﺎ ،
إﻟ���ﻰ أن ﺻ���ﺎرت ﻣﺪﯾﻨ���ﺔ ﺑﮭ���ﺎ  521ﺳ���ﺎﻛﻦ ﺟﺰاﺋ���ﺮي  ،وﻣ���ﻨﮭﻢ  363ﻣﻌﻤ���ﺮ ﻓﺮﻧﺴ���ﻲ .
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ﺳ���ﻨﺔ ، 1875ﺗﻤ���ﺖ ﺗﺮﻗﯿﺘﮭ���ﺎ إﻟ���ﻰ ﺑﻠﺪﯾ���ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄ���ﺔ ،ﺗﻀ���ﻢ ﻋ���ﺪدا ﻛﺒﯿ���ﺮا ﻣ���ﻦ اﻟﺒﻠ���ﺪﯾﺎت واﻷﻋ���ﺮاش
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﺠﺎورة .
 -7اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ دﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ :
ﻣﺪﯾﻨ���ﺔ ﺳ���ﯿﺪي ﻋﻠ���ﻲ ﺗﻌ���ﺪ دﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿ���ﺎ ﺛﺎﻟ���ﺚ ﺑﻠﺪﯾ���ﺔ اﻷﻛﺜ���ﺮ ﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ ﻧﺴ���ﺒﺔ اﻟﺴ���ﺎﻛﻨﺔ ﻓ���ﻲ
وﻻﯾ���ﺔ ﻣﺴ���ﺘﻐﺎﻧﻢ ،ﺑﻌ���ﺪ ﻣﺴ���ﺘﻐﺎﻧﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ،وﺑﻠﺪﯾ���ﺔ ﻋ���ﯿﻦ ﺗ���ﺎدﻟﺲ ،وھ���ﺬا ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل اﻹﺣﺼ����ﺎء
اﻟﻌ���ﺎم ﻟﻠﺴ���ﻜﺎن و اﻟﺴ���ﻜﻦ ﺳ���ﻨﺔ ،2008وﺷ���ﮭﺪت ﻣﺪﯾﻨ���ﺔ ﺳ���ﯿﺪي ﻋﻠ���ﻲ ارﺗﻔ���ﺎع ﻓ���ﻲ ﻣﻌ���ﺪل اﻟﺴ���ﺎﻛﻨﺔ
ﺳ����ﻨﺔ  1977ﺑﺤ����ﻮاﻟﻲ  7198ﻧﺴ����ﻤﺔ ،إﻟ����ﻰ  37230ﻧﺴ����ﻤﺔ ﺳ����ﻨﺔ .2008وﻓ����ﻲ ﻣ����ﺎ ﯾﻠ����ﻲ ﺗﻄ����ﻮر
اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﯿﻦ : 2008-1977
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ
2008
37 230

1998
31 766

1987
12 308

1977
7 198

Recensement 2008 de la population algérienne, wilaya de Mostaganem, sur le site de l'ONS
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 اﻟﺴ������ﯿﺎﺣﺔ و اﻟﻤﺮاﻛ������ﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ������ﺔ  :ﺗﺰﺧ������ﺮ اﻟﻤﺪﯾﻨ������ﺔ ﺑﻤﻮاﻗ������ﻊ ﺳ������ﯿﺎﺣﯿﺔ  ،ﻣﻨﮭ������ﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ������ﺔواﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ،وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ و اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ :
 اﻟﺤﺪﯾﻘ�����ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ�����ﺔ  :ﺗﻮﺟ�����ﺪ ﻓ�����ﻲ وﺳ�����ﻂ اﻟﻤﺪﯾﻨ�����ﺔ ،وھ�����ﻲ ﻣ�����ﻦ ﺑ�����ﯿﻦ اﻟﺤ�����ﺪاﺋﻖ اﻟﺠﻤﯿﻠ�����ﺔواﻟﻤﻨﺰھ�����ﺎن ﺑﺎﻟﺠﮭ�����ﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿ�����ﺔ  ،ﻗ�����ﺎم ﺑﺎﻻﻋﺘﻨ�����ﺎء ﺑﮭ�����ﺎ اﻟﺒﺴ�����ﺘﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴ�����ﻲ  Olmeﻓ�����ﻲ ﺳ�����ﻨﺔ
 ،1946وﺟﻌﻠﮭ�����ﺎ ﻣﺘﻨﺰھ�����ﺎ ﻟﻠﻤﻌﻤ�����ﺮﯾﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴ�����ﯿﯿﻦ ﻹﺣﯿ�����ﺎء طﻘﻮﺳ�����ﮭﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿ�����ﺔ و اﻟﻤﻮﺳ�����ﻤﯿﺔ
،ﺣﯿ���ﺚ ﺟﻠ���ﺐ إﻟﯿﮭ���ﺎ وﻣ���ﻦ ﻣﺨﺘﻠ���ﻒ اﻷﻗﻄ���ﺎر  ،ﺣﺘ���ﻰ ﻣ���ﻦ أﺳ���ﯿﺎ و أﻣﺮﯾﻜ���ﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿ���ﺔ ، 22 .ﻟﻜ���ﻦ
F21

ﻣﻮﻗ���ﻊ ھ���ﺬه اﻟﺤﺪﯾﻘ���ﺔ اﻟ���ﺬي ﯾﻘ���ﻊ ﻓ���ﻲ وﺳ���ﻂ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ وﻟﻠﻄ���ﺎﺑﻊ اﻟﻤﺤ���ﺎﻓﻆ ﻟﻸﺳ���ﺮة ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘ���ﺔ ﻧﻮﻋ���ﺎ
ﻣ���ﺎ ﺗﺤ���ﺎول اﻟﻌ���ﺎﺋﻼت اﻟ���ﺬھﺎب ﻧﺤ���ﻮ أﻣ���ﺎﻛﻦ أﻛﺜ���ﺮ راﺣ���ﺔ وﺑﻌﯿ���ﺪ ﻋ���ﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑ���ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ
اﻟﻔﻀﺎءات إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ھﻲ ذﻛﻮرﯾﺔ  ،أﯾﻦ اﺗﺠﮭﺖ ﻣﺆﺧﺮا إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺰه ﻋﺎﺋﻠﻲ ﯾﻀﻤﻦ ذﻟﻚ.
 21ﻛﯿﺎس اﻟﺤﺎج اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ  ،ص 13
 22ﻛﯿﺎس اﻟﺤﺎج )، (2008اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ  ،ص 05
* وھﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ  ، 1995ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ و اﻷﺳﺎﺗﺬة  ،طﺎﺑﻌﮭﺎ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ و اﻟﺘﺮاث و
اﻵﺛﺎر وﻣﻘﺮھﺎ )ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ( اﻟﺬاﺋﻊ اﻟﺼﯿﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ  ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮ إﺑﺎن ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ.
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 ﻣﺘﺤ���ﻒ اﻟﻤﺠﺎھ���ﺪ  :ﺑﻌ���ﺪ ﺗﺮﻣﯿﻤ���ﮫ  ،ﺗﺤ���ﻮل ﻣﻌﺘﻘ���ﻞ اﻟﺘﻌ���ﺬﯾﺐ أﺛﻨ���ﺎء اﻟﺜ���ﻮرة اﻟﺘﺤﺮﯾﺮﯾ���ﺔ إﻟ���ﻰﻣﺘﺤ��ﻒ  ،ﺣﯿ��ﺚ ﻛ��ﺎن ﻣﻘ��ﺮ اﻋﺘﻘ��ﺎل ﻛ��ﻞ ﻣ��ﻦ ﯾﻘ��ﻒ ﺑﺠﺎﻧ��ﺐ اﻟﻤﺠﺎھ��ﺪﯾﻦ إﺑ��ﺎن اﻟﺤ��ﺮب اﻟﺘﺤﺮﯾﺮﯾ��ﺔ.
وﯾﻌ���ﺪ ھ���ﺬا اﻟﻤﻜ���ﺎن اﻟ���ﺬي ﯾ���ﺪﻓﻊ إﻟ���ﻰ ﺑﻌ���ﺚ اﻟﺜﻘﺎﻓ���ﺔ اﻟﻤﺘﺤﻔﯿ���ﺔ واﻟﺘﻌﺮﯾ���ﻒ ﺑﺎﻟﺘ���ﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺤﻠﻲ،ﺣﯿ���ﺚ
ﯾﻌﺮف إﻗﺒﺎل ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮطﻦ ،واﻟﻌﺎﺋﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴ����ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻛ����ﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ����ﺔ و اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿ����ﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ����ﺔ ﻓ����ﻲ دور اﻟﺸ����ﺒﺎب واﻟﻤﻜﺘﺒ����ﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ����ﺔ
و اﻟﺨﺎﺻ������ﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿ������ﺎﻓﺔ إﻟ������ﻰ ﻣﺆﺳﺴ������ﺎت اﻟﺘﻨﺸ������ﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ������ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ������ﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿ������ﺔ اﻟﺘﻌﻠ������ﯿﻢ
واﻟﺘﺜﻘﯿ���ﻒ وﻣﺆﺳﺴ���ﺎت اﻟﺘﻜ���ﻮﯾﻦ ،ﻓﺎﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﻣﺤ���ﻞ اﻟﺒﺤ���ﺚ ﺗﺘ���ﻮﻓﺮ ﻋﻠ���ﻰ ﻋﺪﯾ���ﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴ���ﺎت اﻟﺘ���ﻲ
ﺗﺮاﻋ�����ﻲ ﻣﺨﺘﻠ�����ﻒ اﻷطﯿ�����ﺎف اﻟﺸ�����ﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘ�����ﻲ ﺗﺸ�����ﺮﻛﮭﺎ ﻓ�����ﻲ ﺗﻔﻌﯿ�����ﻞ اﻟﻨﺸ�����ﺎطﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ�����ﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﯿ���ﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳ���ﯿﺔ ،ﻛﻤ���ﺎ ﻧﺠ���ﺪ ﻗﺎﻋ���ﺔ ﻟﻠﻤﺴ���ﺮح واﻟﺴ���ﯿﻨﻤﺎ ،وﻓﻀ���ﺎءات اﻟﺘﺴ���ﻠﯿﺔ اﻟﺸ���ﺒﺎﺑﯿﺔ ﻋﺒ���ﺮ
ﻣﺨﺘﻠ���ﻒ اﻷﺣﯿ���ﺎء ،إﻻ اﻧ���ﮫ ﻛﻤ���ﺎ ﻻﺣﻈﻨ���ﺎ ﺗﻀ���ﺎءﻟﺖ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿ���ﺔ اﻟﺸ���ﺒﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻤﺮاﻛ���ﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ���ﺔ
،واﻟﺘﻮﺟ���ﮫ إﻟ���ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ���ﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﺔ ﻛﺒ���ﺪﯾﻞ ،وﻣﺒ���ﺮر ذﻟ���ﻚ ھ���ﻮ اﻟﻔﺮداﻧﯿ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺮﻛﺘﮭ���ﺎ وﺳ���ﺎﺋﻞ
اﻹﻋ����ﻼم و اﻟﻮﺳ����ﺎﺋﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ�����ﺔ ،أﻣ����ﺎ اﻟﻔﻀ����ﺎءات اﻟﻤﺨﺼﺼ�����ﺔ ﻷﻟﻌ����ﺎب اﻟﺸ����ﺒﺎب ﻛ�����ﺎﻟﻜﺮة
اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ وﻛﺮة اﻟﻘﺪم أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﻤﮭﺎ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ– اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮاﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻦ و اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ )ﺳﯿﺪي ﻋﻠﻲ ( :
أ -اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﻮﻟﻮي و اﻹﺻﻼﺣﻲ :
ﺗﺎرﯾﺨﯿ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﺑﺪاﯾ���ﺔ اﻟﻘ���ﺮن اﻟﻌﺸ���ﺮﯾﻦ  ،ﻓ���ﻲ ﺳ���ﻨﺔ  1900وﻷﻣﯿ���ﺔ أھ���ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ  ،ﻛﺜ���ﺮت
اﻟﻤﻨﺎوﺷ���ﺎت وﺗﻨﻮﻋ���ﺖ اﻟﺼ���ﺮاﻋﺎت و ﺗﻌ���ﺪدت اﻟﻨﺰاﻋ���ﺎت ،وﺻ���ﺎرت ﺳ���ﯿﺪي ﻋﻠ���ﻲ ﻣﺴ���ﺮﺣﺎ ﻟﮭ���ﺎ
،ﺗ���ﺮاق ﻓﯿ���ﮫ اﻟ���ﺪﻣﺎء ﯾﻮﻣﯿ����ﺎ ،واﻟﺘ���ﻲ ﻧﺠﻤ���ﺖ ﻋ���ﻦ اﻟﻔﻘ����ﺮ ،اﻟﺤ���ﺮب  ،اﻟﺠﮭ���ﻞ  ،واﻟﺤﺮﻣ���ﺎن ﻣ����ﻦ
اﻟﺤﻘ���ﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿ���ﺔ واﻹدارﯾ���ﺔ ،ﻓﺒﻘ���ﻲ اﻟﻮﺿ���ﻊ ﺳ���ﺎﺋﺪا ﺣﺘ���ﻰ ﺳ���ﻨﺔ ، 1925ﻋﻨ���ﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣ���ﺖ اﻹدارة
اﻟﻔﺮﻧﺴ��ﯿﺔ ﺑﺈﺑﻌ���ﺎد وﻧﻔ���ﻲ ﺷ���ﯿﻮخ اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮ إﻟ���ﻰ ﻣﺪﯾﻨ��ﺔ ﺳ���ﯿﺪي ﻋﻠ���ﻲ وﻣ���ﻦ ﺑﯿ���ﻨﮭﻢ "اﻟﺸ���ﯿﺦ ﻣ���ﻮﻻي
ﺑ���ﻦ ﺷ���ﺮﯾﻒ اﻷزھ���ﺮي "و اﻟ���ذي ﻛ���ﺎن ﯾﻌ���رف ﺑﺎﺳ���م "ﺑ���ن ﺷ���رﯾف اﻟ���درﻗﺎوي" ،وﻗ���د ﺗﺗﻠﻣ���ذ ﻋﻠ���ﻰ
ﯾ���د "اﻟﺣ���ﺎج ﻣﺣ���ﻲ اﻟ���دﯾن" )واﻟ���د اﻷﻣﯾ���ر ﻋﺑ���د اﻟﻘ���ﺎدر( ،وھ���و أﯾﺿ���ﺎ ﻣ���ن أﺗﺑ���ﺎع طرﯾﻘ���ﺔ ﻣ���وﻻي
ّ
ووط���د
اﻟﻌرﺑ���ﻲ اﻟ���درﻗﺎوي )ﺻ���ﺎﺣب اﻟطرﯾﻘ���ﺔ اﻟدرﻗﺎوﯾ���ﺔ( ،وﻗ���د أﺧ���ذ ھ���ذه اﻟطرﯾﻘ���ﺔ ﻋ���ن ﺷ���ﯾﺧﮫ
روﺣ���ﮫ اﻟدﯾﻧﯾ���ﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎﻋ���ﮫ دروس اﻟﻔﻘ���ﮫ واﻟﺗوﺣﯾ���د ،وﻋﻧ���د ﺧروﺟ���ﮫ ﻣ���ن اﻟﻣﻐ���رب ،ﻗ���ﺎم ﺑﻣﺣﺎوﻟ���ﺔ
إﺛ���ﺎرة أﺗﺑﺎﻋ���ﮫ ﺿ���د ﻧظ���ﺎم اﻷﺗ���راك اﻹداري اﻟﺟ���ﺎﺋر ،وﺑﺎﻟﺧﺻ���وص اﻟﻧظ���ﺎم اﻟﻘ���ﺎﺋم ﻓ���ﻲ اﻟﮭﺿ���ﺎب

اﻟﻌﻠﯾ���ﺎ )ﻓ���ﻲ اﻟﺟﻧ���وب اﻟ���وھراﻧﻲ( وﻛ���ﺎن ذﻟ���ك ﺑ���ﯾن ﺳ���ﻧﺗﻲ 1805-1804م  ، -وﻧُ���ـﻔﻲ ﻣ���ﻦ ﻣﺪﯾﻨ���ﺔ
ﻓﺮﻧ��ﺪة )ﻣﺴ���ﻘﻂ رأﺳ��ﮫ( وأ َ ِﻣ���ﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟ���ﮫ ﻧﺤ��ﻮ ﺳ���ﯿﺪي ﻋﻠ��ﻲ وﻓﯿﮭ���ﺎ ﻛ���ﺎن اﺳ��ﺘﻘﺮاره ،وذﻟ���ﻚ ﺑﺴ���ﺒﺐ
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زﯾﺎرﺗ���ﮫ ﻟﻠﻤﻐ���ﺮب ﻓ���ﻲ ﺳ���ﻨﺔ ، 1924وﻣﻘﺎﺑﻠﺘ���ﮫ ﻣ���ﻊ "اﻟﺸ���ﯿﺦ ﻣﺤﻤ���ﺪ ﺑ���ﻦ ﻋﺒ���ﺪ اﻟﻜ���ﺮﯾﻢ اﻟﺨﻄ���ﺎﺑﻲ"
)زﻋ���ﯿﻢ اﻟﺜ���ﻮرة ﻓ���ﻲ اﻟﺮﯾ���ﻒ(  ،واﻟﺘ���ﻲ ﺗﺤﺎﻟﻔ���ﺖ اﻟﻘ���ﻮات اﻟﻔﺮﻧﺴ���ﯿﺔ و اﻻﺳ���ﺒﺎﻧﯿﺔ ﺿ���ﺪه ﻓ���ﻲ ﺳ���ﻨﺔ
 1926ﺑﻌ���ﺪ اﻧﺘﺼ���ﺎرات ﻣﺘﺘﺎﻟﯿ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻘ���ﻮات اﻻﺳ���ﺒﺎﻧﯿﺔ ﻓ���ﻲ ﺑﺪاﯾ���ﺔ اﻷﻣ���ﺮ .وﻓ���ﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ،ﻗ���ﺎم
ﺑﺒﻨ���ﺎء أول ﺟ���ﺎﻣﻊ ﺗﻘ���ﺎم ﻓﯿ���ﮫ ﺻ���ﻼة اﻟﺠﻤﻌ���ﺔ ﺑ���ﺄﻣﺮ ﻣ���ﻦ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴ���ﯿﺔ  ،وﻣﻨﻌﺘ���ﮫ ﻣ���ﻦ ﺑﻨ���ﺎء
ﺻ�����ﻮﻣﻌﺔ ﻟ�����ﮫ ،ﺻ�����ﺎر ﯾﻘ�����ﻮم ﺑﺘﻮﻋﯿ�����ﺔ اﻟﺴ�����ﻜﺎن و إﺑﻌ�����ﺎدھﻢ ﻋ�����ﻦ اﻟﻨﺰاﻋ�����ﺎت واﻟﺼ�����ﺮاﻋﺎت ،
وﻋﻠﻤﮭ���ﻢ اﻟﻘ���ﺮآن اﻟﻜ���ﺮﯾﻢ وأﺻ���ﻮل دﯾ���ﻨﮭﻢ  ،وﺗﺨ���ﺮج ﻋﻠ���ﻰ ﯾ���ﺪه ﻋ���ﺪد ﻣ���ﻦ اﻟﻄﻠﺒ���ﺔ  ،ﺣﺘ���ﻰ ﻧ���ﺎداه
"اﻟﺸ���ﯿﺦ ﻋﺒ���ﺪ اﻟﺤﻤﯿ���ﺪ ﺑ���ﻦ ﺑ���ﺎدﯾﺲ" ﻣ���ﻦ أﺟ���ﻞ ﺗﺄﺳ���ﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿ���ﺔ اﻟﻌﻠﻤ���ﺎء اﻟﻤﺴ���ﻠﻤﯿﻦ وﻛ���ﺎن ﻣ���ﻦ
ﻣﺆﺳﺴﯿﮭﺎ  ،إﻟﻰ أن ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﯾﻮم  24ﻓﯿﻔﺮي  1959ﺑﺴﯿﺪي ﻋﻠﻲ .
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أﻣ�����ﺎ ﻓ�����ﻲ ﺟﺰاﺋ�����ﺮ اﻻﺳ�����ﺘﻘﻼل ﺷ�����ﮭﺪ اﻟﺘ�����ﺪﯾﻦ اﻟﺼ�����ﻮﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺑﻄ�����ﻲ ﺑﺎﻟﻤ�����ﺪن ،ﻧ�����ﻮع ﻣ�����ﻦ
اﻟﻤﻌﺎرﺿ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﻗﺒ���ﻞ اﻟﺤﺮﻛ���ﺔ اﻹﺻ���ﻼﺣﯿﺔ اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ ﺑﺮﯾ���ﺎدة ﺟﻤﻌﯿ���ﺔ اﻟﻌﻠﻤ���ﺎء اﻟﻤﺴ���ﻠﻤﯿﻦ  ،ﻟﻜ���ﻦ
ﻻ ﯾﻌﻨ���ﻲ أن اﻟﺠﻤﻌﯿ���ﺔ ﻟ���ﻢ ﺗﺆﯾ���ﺪ ﺷ���ﯿﻮخ اﻟﻄ���ﺮق اﻟﺼ���ﻮﻓﯿﺔ وھ���ﺬا ﻣ���ﺎ ﯾﺘﻀ���ﺢ ﺑﻤﺴ���ﺘﻐﺎﻧﻢ ،ﻓﻜﻤ���ﺎ
ﯾﻘ���ﻮل اﻟﺒﺎﺣ���ﺚ راﺟﻌ���ﻲ ﻣﺼ���ﻄﻔﻰ ﻓﺘﺮاﺟ���ﻊ اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ اﻟﺮﯾﻔ���ﻲ اﻟﻤﺮاﺑﻄ���ﻲ وﻧﻤ���ﻮ اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ اﻟﺤﻀ���ﺮي
ﻓ��ﻲ ﺷ��ﻜﻞ ﺣﺮﻛ��ﺔ اﻹﺻ��ﻼح اﻟ��ﺪﯾﻨﻲ ﻓ��ﻲ اﻟﻤ��ﺪن اﻟ��ﺬي ﺷ��ﻤﻞ ﻗﯿ��ﺎم اﻟﺤﺮﻛ��ﺔ اﻟﺴ��ﻠﻔﯿﺔ ﻓ��ﻲ ﻗﺴ��ﻨﻄﯿﻨﺔ
)اﺑ���ﻦ ﺑ���ﺎدﯾﺲ( ،وﻛ���ﺬﻟﻚ ﺗﺠ���ﺪد اﻟﺤﺮﻛ���ﺔ اﻟﻄﺮﻗﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻣﺴ���ﺘﻐﺎﻧﻢ ) اﺑ���ﻦ ﻋﻠﯿ���ﻮة( .وﯾﻌﻜ���ﺲ ﻧﺸ���ﻮء
ﺣﺮﻛ���ﺔ اﻹﺻ���ﻼح اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ اﻟﺘﺤ���ﻮل ﻣ���ﻦ اﻟ���ﻨﻤﻂ اﻟﺮﯾﻔ���ﻲ إﻟ���ﻰ اﻟ���ﻨﻤﻂ اﻟﺤﻀ���ﺮي اﻟ���ﺬي اﻋﺘﺒ���ﺮه
"ارﻧﺴﺖ ﺟﻠﻨﺮ" اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ .
وﯾﻀ���ﯿﻒ أن ﻓﻠﺴ���ﻔﺔ اﻹﺻ���ﻼﺣﯿﯿﻦ ﺗﻘ���ﻮل ﺑ���ﺄن اﻟﺘﺤ���ﺪﯾﺚ اﻟﻤ���ﺎدي و اﻟﻌﻠﻤ���ﻲ و اﻟﺘﻘﻨ���ﻲ ﻓ���ﻲ
ﺑ���ﻼد اﻹﺳ���ﻼم ﯾﻤﻜ���ﻦ أن ﯾﻌﺘﻤ���ﺪ ﻋﻠ���ﻰ اﻹﺳ���ﻼم ﻧﻔﺴ���ﮫ ﺑﻌﯿ���ﺪ ﻋ���ﻦ اﻟﺨﻠﻔﯿ���ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ���ﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿ���ﺔ ،ﻟﻜ���ﻦ
اﻹﺳ���ﻼم اﻟﺼ���ﺎﻓﻲ اﻷﺻ���ﻠﻲ ﻟﻠﺴ���ﻠﻒ اﻟﺼ���ﺎﻟﺢ اﻟﺠﯿ���ﻞ اﻷول ﻟﻺﺳ���ﻼم وﻟ���ﯿﺲ اﻹﺳ���ﻼم اﻟﺒ���ﺪﻋﻲ
اﻟﺮﯾﻔ���ﻲ و اﻟﻄﺮﻗ���ﻲ اﻟﻤﺸ���ﻮب ﺑﺎﻟﺨﺮاﻓ���ﺎت و اﻟﺸ���ﻌﻮذات اﻟ���ﺬي ﯾﻌﺘﺒ���ﺮ ﻓ���ﻲ ﻧﻈ���ﺮ اﻹﺻ���ﻼﺣﯿﯿﻦ
ﻣﺼ�����ﺪر اﻟﺘﺨﻠ�����ﻒ اﻟﻤ�����ﺎدي و اﻟﻔﻜ�����ﺮي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌ�����ﺎت اﻹﺳ�����ﻼﻣﯿﺔ .وﻣ�����ﻦ ھﻨ�����ﺎ ﺟ�����ﺎء ﻋ�����ﺪاء
اﻹﺻ������ﻼﺣﯿﯿﻦ ﻟﻠﻄ������ﺮق و اﻟﺰواﯾ������ﺎ و اﻟﻤ������ﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺑﺼ������ﻔﺘﮭﻢ اﻟﻤﺴ������ﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋ������ﻦ اﻷوﺿ������ﺎع
اﻹﺳ�����ﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﻠﻔ�����ﺔ ، 24وﻓ�����ﻲ اﻻﺗﻔ�����ﺎق اﻟﺤﺎﺻ�����ﻞ ﺑ�����ﯿﻦ اﻟﺘ�����ﺪﯾﻦ اﻟﺼ�����ﻮﻓﻲ واﻹﺻ�����ﻼﺣﻲ
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ﺑ����ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻨﻄﻘ����ﺔ اﻟﻤﺴ����ﺘﻐﺎﻧﻤﯿﺔ ،ﯾﻀ����ﯿﻒ راﺟﻌ����ﻲ "ﻓ����ﺮوح اﻹﺻ����ﻼح اﻟ����ﺪﯾﻨﻲ ھﺒ����ﺖ ﻋﻠ����ﻰ
اﻟﻄ���ﺮق اﻟﺼ���ﻮﻓﯿﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﻮﺳ���ﻂ اﻟﺤﻀ���ﺮي .و اﻟﻤﺜ���ﺎل اﻷﺑ���ﺮز ﻓ���ﻲ ﻧﻈ���ﺮ اﻟﻌﺪﯾ���ﺪ ﻣ���ﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼ���ﯿﻦ
 ، 23ﻣﺼﻄﻔﻰ راﺟﻌﻲ ،اﻟﺘﺪﯾﻦ وﺟﻮدة اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص 14
 24ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  ،ص 68-66
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ھ���ﻮ ﺣﺮﻛ���ﺔ اﻹﺻ���ﻼح اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ اﻟﻄﺮﻗ���ﻲ اﻟﺘ���ﻲ ﺑ���ﺪأﺗﮭﺎ "اﻟﺸ���ﯿﺦ أﺣﻤ���ﺪ اﻟﻌ���ﻼوي" ﻓ���ﻲ ﻣﺴ���ﺘﻐﺎﻧﻢ
ﻣﺆﺳ�����ﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘ�����ﺔ اﻟﻌﻠﻮﯾ�����ﺔ ﻓ�����ﻲ اﻟﻌﺸ�����ﺮﯾﻨﺎت ﺣﯿ�����ﺚ أﺣ�����ﺪث إﺻ�����ﻼﺣﺎت ﻋﻠ�����ﻰ اﻟﺘﺼ�����ﻮف
اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮي ﻟ���ﻢ ﺗﻜ���ﻦ ﻣﺴ���ﺒﻮﻗﺔ"  ،وﻓ���ﻲ اﻟﻌﻤ���ﻮم ﻟ���ﻢ ﯾﻘﺘﺼ���ﺮ اﻟﺘﺠﺪﯾ���ﺪ اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ ﻓ���ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮ ﻋﻠ���ﻰ
اﻟﺤﺮﻛ����ﺔ اﻹﺻ����ﻼﺣﯿﺔ اﻟﺴ����ﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﻗﺎدﺗﮭ����ﺎ ﺟﻤﻌﯿ����ﺔ اﻟﻌﻠﻤ����ﺎء اﻟﻤﺴ����ﻠﻤﯿﻦ،وإﻧﻤﺎ ﺷ����ﻤﻞ اﻟﺤﺮﻛ����ﺔ
اﻟﻄﺮﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺪﺧﻞ إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ.
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 اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ ): (1

ﺻ���ﻮرة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿ���ﺔ ﻟﻠﻀ���ﺮﯾﺢ اﻟﺸ���ﯿﺦ ﺑ���ﻦ ﺷ���ﺮﯾﻒ اﻟ���ﺬي ﯾﻘ���ﻊ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧ���ﺐ اﻟﺴ���ﻔﻠﻲ ﺑﺠ���ﻮار اﻟﻤﺴ���ﺠﺪ و اﻟ���ﺬي ﺳ���ﻤﻲ ﺑﺎﺳ���ﻤﮫ ،و اﻟ���ﺬي
ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺤﺮق و اﻟﺘﺨﺮﯾﺐ ﻣﻦ طﺮف أﯾﺪي ﻣﺠﮭﻮﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ و ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔواﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻘﯿﺎم ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ

 اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ ): (2

ھﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻤﺴﻤﻰ" ﺑﺎﻟﺰاوﯾﺔ "اﻟﻤﺴ�ﻤﻰ ﺑﺰاوﯾ�ﺔ اﻟﺸ�ﯿﺦ ﺑ�ﻦ زﯾ�ﺎن ﻋﺒ�ﺪ اﻟﺒ�ﺎﻗﻲ اﻟﺸ�ﻌﺎﻋﻲ" *  ،و اﻟ�ﺬي ﯾﻌ�ﺎد ﺗﺮﻣﯿﻤ�ﮫ و ﺗﻮﺳ�ﯿﻌﺘﮫ  ،أﯾ�ﻦ
ﺣﻀﺮﻧﺎ ﻓﯿﮫ ﺳﻨﺔ  2012ﺑﺪاﻋﻲ إﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﻦ ﻗﺮب ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻋﻮﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺷﯿﻮخ زواﯾﺎ و ﻣﺮﯾﺪﯾﻦ و اﻟﺤﻀﻮر ﻣ�ﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨ�ﺔ و اﻟﻤﻤﺎرﺳ�ﺔ
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻤﻐﺮب أﯾﻦ ﺗﻘ�ﺎم دروس ،وﺗﻠﯿﮭ�ﺎ "اﻟﺤﻀ�ﺮة" ،ﺣﯿ�ﺚ ﻻﺣﻈﻨ�ﺎ أن اﻟﻐﺎﻟﺒﯿ�ﺔ ھ�ﻢ ﻣ�ﻦ اﻟﻜﮭ�ﻮل و اﻟﺸ�ﺒﺎب اﻟﻘ�ﺎدم أو
أﺻﺤﺎب اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻘﺮوﯾﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻣﺘﺼﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎطﺎت و اﻷوﻟﯿﺎء.
TP 25F1

 25ﻧﻔﺳﮫ ،ص 71-68
*

P 1T

ﺳﻣﯾت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺳﻣﮫ ،أﯾن اﻓﺗﺗﺣﮭﺎ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ ﺳﻧﺔ .2003
212

اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

ب -ﺣﺎﺿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ :
ﻣ�����ﻦ وﺟﮭ�����ﺔ دراﺳ�����ﺔ ﺣﺎﺿ�����ﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴ�����ﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ�����ﺔ وﻓ�����ﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭ�����ﺎ ﺑﺠﺎﻧ�����ﺐ اﻟﺪراﺳ�����ﺎت
اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﺣﻀ��ﺮﯾﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ وﻧﻘﺼ��ﺪ ﺑﮭ���ﺎ ﻣ��ﺎ ﯾﺨ���ﺺ ﺑﺈﻗﻠﯿﻤﯿ��ﺔ اﻟﻤﺘ���ﺪﯾﻦ و اﻟﺮﻣﺰﯾ��ﺔ اﻟﺤﻀ���ﺮﯾﺔ
des jeunes religieux et le symbolique urbaine

la

، territorialitéﻓ��ﺎﻹﻗﻠﯿﻢ ﻟ��ﺪى اﻟﺸ��ﺎب اﻟﻤﺘ��ﺪﯾﻦ

اﻟﻤﺘﻤﺜ����ﻞ ﻓ����ﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ،اﻟﻤﺼ����ﻠﻰ،ﻣﻜﺎن اﻟﺸ����ﻐﻞ  ،....وﻧﺨ����ﺺ ﺑﺎﻟﺤﻠﻘ����ﺔ اﻷﺳ����ﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴ����ﺎﺟﺪ وﻣ����ﺎ
ﯾﻤﺜﻠ����ﮫ ﻓ����ﻲ اﻟﻔﻀ����ﺎء اﻟﺤﻀ����ﺮي ﻣ����ﻦ أﺑﻌ����ﺎد وﻗ����ﯿﻢ ،وأھ����ﻢ اﻟﺘﺤ����ﻮﻻت اﻟﺘ����ﻲ أﺻ����ﺒﺤﺖ ﺗﺮاﻓﻘ����ﮫ ،
ﺣﯿ���ﺚ ﻧﺠ���ﺪ أن اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﺑﮭ���ﺎ ﻋﺪﯾ���ﺪ اﻟﻤﺴ���ﺎﺟﺪ ،ﻣﻌﻈﻤﮭ���ﺎ ﯾﺘﺮﻛ���ﺰ ﻓ���ﻲ اﻷﺣﯿ���ﺎء اﻟﺤﻀ���ﺮﯾﺔ
Urbaines

Les

 Quartiersﻛﻤﺴ������ﺠﺪ اﻟﻜﺒﯿﺮ"أﺑ������ﻮ ﺑﻜ������ﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ"،وﻣﺴ������ﺠﺪ"ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺤﻤﯿﺘ������ﻲ "

و"ﻣﺴ�����ﺠﺪ ﺣ�����ﻲ اﻟﺸ�����ﮭﺪاء ،وﻣﺴ�����ﺠﺪ اﻟﺼ�����ﺤﺎﺑﻲ "ﺻ�����ﻼح اﻟ�����ﺪﯾﻦ اﻷﯾ�����ﻮﺑﻲ" ﺑﺤ�����ﻲ ﻣﺤﻤ�����ﺪ
ﺑﻮﺿ�����ﯿﺎف ،وﻣﺴ�����ﺠﺪ "ﻋﺜﻤ�����ﺎن ﺑ�����ﻦ ﻋﻔ�����ﺎن" ﺑﺤ�����ﻲ ﺳ�����ﯿﺪي ﺑﺨﺘﻲ،وﻣﺴ�����ﺠﺪ "ﺣ�����ﻲ اﻟﺰﯾﺘ�����ﻮن"
،ﺑﺎﻹﺿ����ﺎﻓﺔ إﻟ����ﻰ ﺑﻌ����ﺾ اﻟﻤﺼ����ﻠﯿﺎت اﻟﺘ����ﻲ ﺗﻨﺘﺸ����ﺮ ﺑﺎﻷﺣﯿ����ﺎء ،وﺑﺨﺼ����ﻮص ﻣﺴ����ﺠﺪ أﺑ����ﻲ ﺑﻜ����ﺮ
اﻟﺼ���ﺪﯾﻖ اﻟﻤﺴ���ﻤﻰ" ﺑﺎﻟﻤﺴ���ﺠﺪ اﻟﻜﺒﯿ���ﺮ أو ﻣﺴ���ﺠﺪ اﻟﺸ���ﯿﺦ اﻟﺒ���ﺎرودي" ،ﺣﯿ���ﺚ ﯾﻌ���ﺪ ﻣﻨ���ﺎرة ﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﺣﯿ���ﺚ أﺻ���ﺒﺢ ﯾﻨ���ﺎدى ﺑﺎﺳ���ﻢ اﻹﻣ���ﺎم اﻟ���ﺬي ﯾ���ﺆم اﻟﻤﺼ���ﻠﯿﻦ ﺑ���ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ���ﻰ ﺳ���ﻌﺔ ﻋﻠﻤ���ﮫ و
ﺗﻌﻠﻤ���ﮫ ﻣ���ﻦ ﻣﺸ���ﺎﯾﺨﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘ���ﺔ  ،واﻟﻤﺴ���ﺠﺪ اﻷﺧ���ﺮ ﯾﺴ���ﻤﻰ ﻣﺴ���ﺠﺪ اﻟﺸ���ﯿﺦ ﺑﻮطﺎﺳ���ﺔ )وﯾﻌ���ﺪ ﻣ���ﻦ
ﻛﺒ���ﺎر اﻟﻤﺸ���ﺎﯾﺦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘ���ﺔ اﻟﻤﺴ���ﺘﻐﺎﻧﻤﯿﺔ( و اﻟ���ﺬي ﻻ ﯾﺒﻌ���ﺪ ﻛﺜﯿ���ﺮ ﻋ���ﻦ اﻟﺠ���ﺎﻣﻊ اﻟﺴ���ﺎﻟﻒ ،ﻓﻜﻼھﻤ���ﺎ
ﻛﺎن ﯾﺤﺘﻜﺮ اﻟﺼﻼة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ "ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ" وﻓﻲ أداء اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
أﻣ���ﺎ ﻓ���ﻲ اﻵوﻧ���ﺔ اﻷﺧﯿ���ﺮة ﻓﻘ���ﺪ ﺷ���ﮭﺪت اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﺣﺮﻛﯿ���ﺔ ﻣﺠﺎﻟﯿ���ﺔ ﻛﺜﯿﻔ���ﺔ وھ���ﺬا ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل
ﻗﺮاءﺗﻨ���ﺎ ﻟﻠﻤﺨﻄ���ﻂ اﻟﺘﻌﻤﯿ���ﺮ اﻟﺤﻀ���ﺮي
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ﺳ���ﻤﺢ ﺑﺒ���ﺮوز أﺣﯿ���ﺎء ذات اﻟﺴ���ﻜﻦ اﻟﻔ���ﺮدي

 ،أﯾ���ﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﺷ���ﮭﺪت ﺗﻘﺴ���ﯿﻤﺎت ﻣﺠﺎﻟﯿ���ﺔ ﻣﻤ���ﺎ

individuelles

 maisonsوﻣﺜ���ﺎل ذﻟ���ﻚ ﺣ���ﻲ ﺳ���ﯿﺪي

ﺑﺨﺘ���ﻲ ،اﻟ���ﺬي ھ���ﻮ ﺣ���ﻲ اﻧﺸ���ﺄ ﻣ���ﺆﺧﺮا و اﻟ���ﺬي ﯾﻘ���ﻊ ﻓ���ﻲ ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ اﻟﻀ���ﺎﺣﯿﺔ  ، Périphériqueأﯾ���ﻦ
ﺗ���ﻢ إﻗﺎﻣ���ﺔ ﻣﺴ���ﺠﺪ ﺳ���ﻤﻲ ﺑﻤﺴ���ﺠﺪ اﻟﺼ���ﺤﺎﺑﻲ "ﻋﺜﻤ���ﺎن اﺑ���ﻦ ﻋﻔ���ﺎن"  ،ھ���ﺬا اﻷﺧﯿ���ﺮ اﻟ���ﺬي ﺗﻤﯿ���ﺰ
ﺑﻄ���ﺎﺑﻊ اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ )ﻣﻤ���ﺎ ﻋﺮﻗ���ﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿ���ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻤﺴ���ﺠﺪ ﺑﻌ���ﺪم اﻻﻋﺘﻤ���ﺎد( ،واﻟ���ﺬي
ﯾ���ﺄﺗﻲ اﻟﺸ���ﺒﺎب -ﻋﺒ���ﺮ ﻣﻼﺣﻈﺘﻨ���ﺎ طﯿﻠ���ﺔ ﻓﺘ���ﺮة اﻟﺪراﺳ���ﺔ  -ﻋﻠ���ﻰ اﻟﺘﻨﻘ���ﻞ ﻣ���ﻦ اﻷﺣﯿ���ﺎء اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺘﻮاﺟ���ﺪ
ﺑﮭ��ﺎ ﻣﺴ��ﺎﺟﺪ إﻟ��ﻰ ھ��ﺬا اﻟﻤﺴ��ﺠﺪ ،وﻧﺠ��ﺪ ﺣﺘ��ﻰ ﻣ��ﻦ ﻣ��ﺪن ﻗﺮﯾﺒ��ﺔ ،ﺧﺎﺻ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺻ��ﻼة اﻟﺘ��ﺮاوﯾﺢ ﻣ��ﻦ
ﻛﻞ ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن وﻓﻲ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ

)اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ .(03 :

وﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل اﻟﻤﺨﻄ���ﻂ اﻟﺘﻌﻤﯿ���ﺮ ﻧﺠ���ﺪ ﺗﻮزﯾ���ﻊ واﻧﺘﺸ���ﺎر اﻟﻤﺴ���ﺎﺟﺪ و اﻟﻤﺼ���ﻠﯿﺎت ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ –
ﻣ���ﺆﺧﺮا -ﻋﻠ���ﻰ اﻷﺣﯿ���ﺎء ذات اﻟﻜﺜﺎﻓ���ﺔ اﻟﺴ���ﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿ���ﺮة  ،أﯾ���ﻦ ﺳ���ﻌﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿ���ﺎت ذات اﻟﻄ���ﺎﺑﻊ
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اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ إﻟ���ﻰ ﺑ���ﺬل ﺟﮭ���ﻮد ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل اﻻﺗﺼ���ﺎل ﺑﺎﻟﺴ���ﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿ���ﺔ واﻹﻋﺎﻧ���ﺎت ﻣ���ﻦ ﻗﺒ���ﻞ ﺳ���ﻜﺎن
اﻟﺤ���ﻲ و اﻟﻤﺤﺴ���ﻨﯿﻦ  .ﺣﯿ���ﺚ ﺗ���ﻢ ﺑﻨ���ﺎء ﻣﺴ���ﺎﺟﺪ ﻓ���ﻲ ظ���ﺮف اﻟﻌﺸ���ﺮ ﺳ���ﻨﻮات ﻓ���ﻲ ﻛ���ﻞ ﻣ���ﻦ اﻷﺣﯿ���ﺎء
 ":ﺣ����ﻲ اﻟﺰﯾﺘ����ﻮن"،و" ﺣ����ﻲ اﻟﺸ����ﮭﺪاء" و" ﺣ����ﻲ ﻣﺤﻤ����ﺪ ﺑﻮﺿ����ﯿﺎف" "،ﺣ����ﻲ ﺳ����ﯿﺪي ﺑﺨﺘ����ﻲ"
ﺑﺎﻟﻀ����ﺎﺣﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿ����ﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨ����ﺔ ،وﺗ����ﻢ اﻻﻋﺘﻤ����ﺎد ﻋﻠﯿﮭ����ﺎ ﻣ����ﻦ اﻹدارة اﻟﻮﺻ����ﯿﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾ����ﺔ اﻟﺸ����ﺆون
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أﯾﻦ ﺗﻘﺎم ﻓﯿﮭﺎ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ.
و ﺑﺨﺼ���ﻮص اﻧﺘﺸ���ﺎر اﻟﻤﺴ���ﺎﺟﺪ ﻓ���ﻲ اﻟﻔﻀ���ﺎء اﻟﻤ���ﺪﯾﻨﻲ ﻓﮭ���ﻲ ﺗﺒ���ﺮر ﻟﻌ���ﺪة أﺳ���ﺒﺎب وأدوار
اﻟﻤﺆﺳﺴ����ﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ  ،ﺑﺎﻋﺘﺒ����ﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴ����ﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ ھ����ﻲ ﻛ����ﺬﻟﻚ ﺗﺘﻌ����ﺮض ﻟﺘﻐﯿ����ﺮات و ﺗﺤ����ﻮﻻت
ﻟ���ﯿﺲ ﻓ���ﻲ اﻟﺨﻄ���ﺎب و ﺣﺴ���ﺐ  ،ﺑ����ﻞ ﺣﺘ���ﻰ ﻓ���ﻲ اﻟﺘﻮﺟﮭ���ﺎت واﻟﻐ����ﺮض ﻣ���ﻦ ﺗﺸ���ﯿﺪھﺎ ﻓ���ﻲ ذﻟ����ﻚ
اﻟﻔﻀ�����ﺎء وﻟ�����ﯿﺲ ﻓ�����ﻲ ذاك ...اﻟ�����ﺦ  ،ﺣﯿ�����ﺚ ﻧﺠ�����ﺪ اﻟﻤﻔﺎرﻗ�����ﺔ واﺿ�����ﺤﺔ ﻓ�����ﻲ اﻷﺣﯿ�����ﺎء اﻟﺮاﻗﯿ�����ﺔ
واﻷﺣﯿ���ﺎء اﻟﺸ���ﻌﺒﯿﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﺘﻨ���ﺎﻓﺲ ﻓ���ﻲ ﺷ���ﻜﻞ ﺿ���ﻤﻨﻲ -ﻋ���ﻦ اﻷﻓﻀ���ﻞ ،-وھ���ﺬا ﻧﺠ���ﺪه ﻓ���ﻲ أﻏﻠ���ﺐ
اﻟﻤ���ﺪن اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ���ﺔ  .ﺣﯿ���ﺚ ﻧﺠ���ﺪ اﻷﺳ���ﺘﺎذ ﻟﻘﺠ���ﻊ ﻋﺒ���ﺪ اﻟﻘ���ﺎدر ﻓ���ﻲ ﻣﻘ���ﺎل" اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻓ���ﻲ اﻟﻔﻀ���ﺎء
اﻟﻤﻨﺰﻟ���ﻲ اﻻﻗ���ﺎﻣﻲ "

religion dans l’espace domestique résidentiel

،"laو اﻟ���ﺬي ﻣ���ﻦ ﺧﻼﻟ���ﮫ

ﯾﺒ���ﺮز أھﻤﯿ���ﺔ اﻟﻤﺴ���ﺎﺟﺪ واﻧﺘﺸ���ﺎرھﺎ ﻋﺒ���ﺮ اﻟﻤ���ﺪن وﺑﻤﺪﯾﻨ���ﺔ وھ���ﺮان ﻓ���ﻲ أﺣﯿ���ﺎء ﺑﻼﻧﺘ���ﺎر ورأس
اﻟﻌﯿﻦ  ،ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ ھﻮ ﻓﻀﺎء ﻟﻸﻟﻔﺔ و اﻟﺘﻼﻗﻲ ،و ﯾﺸﻜﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻔﻀﺎء اﻟﺴﻜﻨﻲ :
" Dans la mesure ou la mosquée est un des lieux importants de sociabilité
structurant l’espace résidentiel ,il est intéressent de connaitre l’évolution du
nombre de mosquées dans la wilaya d’Oran ces dernières années " 26
P26F

أﻣ����ﺎ اﻟﻤﺒ����ﺮر اﻟﺘ����ﺎرﯾﺨﻲ و اﻧﺘﺸ����ﺎر اﻟﻤﺘﺼ����ﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﺴ����ﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨ����ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﺑﺪاﯾ����ﺔ
اﻟﺘﺴ���ﻌﯿﻨﺎت ﻓﻠ���ﮫ ﺻ���ﻠﺔ ﺑﺒ���ﺮوز اﻻﺳ���ﻼﻣﻮﯾﺔ  ،ﻓﺎﻟﻤﺴ���ﺎﺟﺪ ﻓ���ﻲ ھ���ﺬه اﻟﻔﺘ���ﺮة وﺣﺘ���ﻰ اﻟﺴ���ﺎﻋﺔ ھ���ﻲ
ﻓﻀ�����ﺎء اﻟﺮھﺎﻧ�����ﺎت و اﻟﻔﺼ�����ﻞ  ،وﻣﻜ�����ﺎن اﺟﺘﻤ�����ﺎع اﻟﺸ�����ﺒﺎب اﻷﺣﯿ�����ﺎء ،ﺣﯿ�����ﺚ ﯾﻘ�����ﻮل اﻷﺳ�����ﺘﺎذ
رواﺟﻌﯿﺔ :
«... durant la période du mouvement d’ascension de l’islamisme, les mosquées
sont le lieu d’enjeux décisifs ; lieu d’embrigadement des jeunes du quartier ,elles
représente aussi le centre stratégique du pouvoir islamiste » 27
P

P27F

وﯾﻀﯿﻒ رواﺟﻌﯿﺔ ،أن اﻟﻤﺴﺠﺪ ھﻮ ﻓﻀﺎء ﻣﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺬي ﯾﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ دﯾﻤﻮﻣﺔ اﻷﻟﻔﺔ
« la mosquée va devenir le principal espace de communication qui : “sociabilité
» ، assure la permanence de la sociabilité

26

Abdelkader lakjaa 1992 , la religion dans l’espace domestique résidentiel – le cas des planteurs
,Ras el Ain,(oran) ; U.R.A.S.C université d’oran ,1992, ,p23
27
ROUADJIA .A , les frères et la mosquée, karthala, paris ,1990.
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ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

وﺑﺎﻟﺘ���ﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺘﻔﺴ���ﯿﺮ اﻟﺴﻮﺳ���ﯿﻮﻟﻮﺟﻲ واﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟ���ﻮﺟﻲ ﯾ���ﺬھﺐ إﻟ���ﻰ ﺗﺄوﯾ���ﻞ ﻣﺘﻌ���ﺪد ،ﻓ���ﻲ اﻻﻧﺘﺸ���ﺎر
اﻟﻮاﺳ���ﻊ ﻟﻠﻤﺴ���ﺎﺟﺪ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ،اﻷول ﻣ���ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺤﺎوﻟ���ﺔ اﻻﻧﻔ���ﺮاد و اﻟﺘﻔ���ﺮد ﺑﺤﻀ���ﻮر اﻟ���ﺪﯾﻦ ﻓ���ﻲ
اﻟﯿ���ﻮﻣﻲ ﺑ���ﺎﻟﺤﻲ أو اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ  .واﻟﻨﻈ���ﺮة اﻷﺧ���ﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄ���ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀ���ﺎء ،اﻟﺘ���ﻲ ﺗ���ﺬھﺐ إﻟ���ﻰ  " :أن
ﺑﻨ���ﺎء اﻟﻤﺴ���ﺠﺪ ﻟ���ﻢ ﯾ���ﺆﺛﺮ ﻓ���ﻲ اﻟﺘﻮﺟ���ﮫ إﻟ���ﻰ اﻟﻘﺒﻠ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺗﺼ���ﻤﯿﻤﮭﺎ اﻟﮭﻨﺪﺳ���ﻲ ﻓﺤﺴ���ﺐ  ،وإﻧﻤ���ﺎ اﻣﺘ���ﺪ
ھ���ﺬا اﻟﺘ���ﺄﺛﯿﺮ إﻟ���ﻰ اﻟﺘﺸ���ﻜﯿﻞ اﻟﻔﺮاﻏ���ﻲ ﻟﻠﻨﺴ���ﯿﺞ اﻟﻌﻤﺮاﻧ���ﻲ و اﻟﺒﯿﺌ���ﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿ���ﺔ ﻛﻜ���ﻞ "  ، 28وھ���ﺬا
P 28F

P

ﻣ���ﺎ ﻟﺤﻈﻨ���ﺎه و ﻣﺴ���ﺠﺪ اﻟﻀ���ﺎﺣﯿﺔ ﺣﯿ���ﺚ أن ﺗﺨﻄ���ﯿﻂ اﻟﻤ���ﺪن اﻹﺳ���ﻼﻣﯿﺔ اﻷوﻟ���ﻰ ﻏﺎﻟﺒ���ﺎ ﻣ���ﺎ ﯾﻤﯿ���ﻞ
اﻣﺘ��ﺪاد اﻟﻨﺴ��ﯿﺞ اﻟﻌﻤﺮاﻧ���ﻲ إﻟ��ﻰ اﻟﺘ��ﻮازي ﻣ���ﻊ اﻟﺠ��ﺪران اﻟﺨﺎرﺟﯿ��ﺔ ﻟﻠﻤﺴ���ﺠﺪ اﻟﻤﻮﺟﮭ��ﺔ ﻧﺤ��ﻮ اﻟﻘﺒﻠ���ﺔ
 .وﻓﻀ���ﻼ ﻋ���ﻦ دﻻﻟﺘ���ﮫ ﻋﻠ���ﻰ اﻻﺗﺠ���ﺎه ﺑ���ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺴ���ﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷ���ﺮ ﯾ���ﺪل اﻟﻔﻌ���ﻞ ﻗﺒً���ﻞ ،ﻛﻤ���ﺎ ﻻﺣ���ﻆ
"ﺑﻮردﯾﻮ" ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ .
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وﻣ��ﻦ ﺟﮭ���ﺔ أﺧ���ﺮى ﻓ���ﻲ واﻗ���ﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳ���ﺔ اﻟﺘﺪﯾﻨﯿ���ﺔ ﻓﺎﻟﻤﺴ���ﺎﺟﺪ ﺗﻌﻄ���ﻲ ﻣﺴ���ﺎﺣﺔ ﻟﺒ���ﺮوز ﺗ���ﺪﯾﻨﺎت
ﺟﺪﯾ����ﺪة ﺿ����ﺪ ﺗ����ﺪﯾﻨﺎت ﻣﺬھﺒﯿ����ﺔ اﺧ����ﺮى ﻛﺎﻟﺘﺸ����ﯿﻊ وﻓ����ﺮق ﻣﺬھﺒﯿ����ﺔ أﺧ����ﺮى ،و"ﺧﺎﺻ����ﺔ اﻟﻤﺴ����ﺎﺟﺪ
اﻟﻮاﻗﻌ���ﺔ ﺑﺎﻟﮭﺎﻣﺸ���ﯿﺔ " وﻣﻨﮭ���ﺎ اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ .وﯾﻘ���ﻮل اﻟﺒﺎﺣ���ﺚ ﻋﺒ���ﺪ اﻟﺤﻜ���ﯿﻢ أﺑ���ﻮ اﻟﻠ���ﻮز ﻓ���ﻲ ھ���ﺬا اﻟﺠ���ﺰء
أﻧ��ﮫ ﺑ �ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ��ﻰ ظ��ﺮوف ﻧﺸ��ﺄة اﻟﺴ��ﻠﻔﯿﺔ  ،ﯾﺘ��ﻮازى ھ��ﺬا اﻟ��ﻨﻤﻂ ﻣ��ﻦ اﻟﻔﻜ��ﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳ��ﺔ ﻣ��ﻊ ﻧﻤ��ﻂ
ﻣ����ﻦ اﻟﺒﯿﺌ����ﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿ����ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿ����ﺰة ،أو ﻟﻨﻘ����ـ ُﻞ ﻣ����ﻦ " اﻟﺒﻨ����ﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿ����ﺔ " اﻟﺘ����ﻲ ﺗﺸ����ﻜﻞ
اﻟﻘﺎﻋ����ﺪة اﻟﻤﺎدﯾ����ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ ﻟﺒﻨ����ﻰ اﻟ����ﻮﻋﻲ اﻟﻔﻜ����ﺮي  ،ﻓﺎﻟﺴ����ﻠﻔﯿﺔ ﺗﺠ����ﺪ ﺑﯿﺌﺘﮭ����ﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ����ﺔ ﻓ����ﻲ
اﻟﺒﺎدﯾ����ﺔ واﻟﺮﯾ�����ﻒ و اﻷط����ﺮاف اﻹﺳ�����ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿ����ﺔ و اﻟﻨﺎﺋﯿ�����ﺔ ،ﺣﯿ����ﺚ اﻟﻤ�����ﺆﺛﺮات اﻷﺟﻨﺒﯿ�����ﺔ
اﻟﻮاﻓ���ﺪة ﺿ���ﻌﯿﻔﺔ أو ﻣﻌﺪوﻣ���ﺔ ،وﺣﯿ���ﺚ ﻧﻤ���ﻂ اﻟﺤﯿ���ﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿ���ﺔ ﺑﺴ���ﯿﻂ ﻻ ﯾﺘﻄﻠ���ﺐ
ﺣﻠ����ﻮﻻ ﺗﺮﻛﯿﺒﯿ����ﺔ و إﺿ����ﺎﻓﺎت ﺟﺪﯾ����ﺪة ،وﻟﮭ����ﺬا ﯾﺴ����ﻮد ھ����ﺬا اﻟ����ﻨﻤﻂ اﻟﻔﻜ����ﺮي اﻷﺣ����ﺎدي اﻟﻄﺒﯿﻌ����ﺔ،
اﻟﻘ����ﺎطﻊ اﻟﺤﺎﺳ����ﻢ  ،و اﻟﻤﻠﺘ����ﺰم ﺑﻤﻌﯿ����ﺎر ﺛﺎﺑ����ﺖ وﻗ����ﯿﻢ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴ����ﺔ وﻣﺤ����ﺪدة ،ﻋﻠ����ﻰ ﻋﻜ����ﺲ اﻟﻔﻜ����ﺮ
اﻟﺘ����ﻮﻓﯿﻘﻲ ،اﻟ����ﺬي ﯾﻨﺸ����ﺄ ﻓ����ﻲ اﻟﻌﻮاﺻ����ﻢ و اﻷﻣﺼ����ﺎر و ﻣﻨ����ﺎطﻖ اﻟﻌﻤ����ﺮان و اﻟﻤﺮاﻛ����ﺰ اﻟﺘﺠﺎرﯾ����ﺔ
وﻧﻘﺎط اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﻀﺎري و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .

30
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 28وزﯾري ﯾﺣﻲ ،اﻟﻌﻣﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ ، ،ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ،اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻔﻧون و اﻻداب  ،اﻟﻛوﯾت،ﻋدد
304،2004،149
Bourdieu pierre ,Esquisse d’une théorie de la pratique ,Genève ;libraire droz ,1972,p41

 30ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم أﺑو اﻟﻠوز أﺗﺻﻠب اﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ،إﺿﺎﻓﺎت ،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث و اﻟراﺑﻊ ،ﺻﯾف وﺧرﯾف ، 2008ص .99
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ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ ): (03

ﺻﻮرة ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺬي ﯾﺴﻤﻰ "ﺑﺨﺘﻲ " ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﺑﺪل إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻤﺔ "ﺳﯿﺪي " ،اﻟﺘﻲ ﺣﺴﺒﮭﻢ ﻻ ﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ
وﺗﻌﺎﻟﻰ ،اﻟﻤﺴﺠﺪ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻗﺒﻠﺔ ﻟﺠﻞ اﻟﺴﻠﻔﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻨﻘﻠﻮن ﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﺑﻜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻘﻞ دراﺟﺔ ھﻮاﺋﯿﺔ  ،ﻧﺎرﯾﺔ.
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﺬي ﯾﺸﮭﺪ إﻗﺒﺎل ﻻ ﻧﻈﯿﺮ ﻟﮫ وھﺬا ﻟﻠﺠﻮ اﻟﺬي ﯾﺼﻨﻌﮫ ھﺆﻻء .

أﻣ��ﺎ اﻟﻤ��ﺪارس اﻟﻘﺮآﻧﯿ��ﺔ ھ��ﻲ اﻷﺧ��ﺮى ﺗﻌﺘﺒ��ﺮ ﻣ��ﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ��ﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿ��ﺔ اﻟﺮﺳ��ﻤﯿﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﺗﻘ��ﻮم ﺑﺘﺤﻔ��ﯿﻆ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،وﺗﻠﻘﯿﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .ﻓﻨﺠﺪ أن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛ�ﺔ
ﻣﺪارس ﻗﺮآﻧﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺑﺠ�ﻮار ﻣﺴ�ﺠﺪ اﻟﺸ�ﯿﺦ ﺑﻮطﺎﺳ�ﺔ ،إﺿ�ﺎﻓﺔ إﻟ�ﻰ ﻣﺪرﺳ�ﺔ
ﻗﺮآﻧﯿ�ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴ�ﺠﺪ اﻟﻜﺒﯿﺮ"أﺑ�ﻮ ﺑﻜ�ﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ"وﺳ�ﻂ اﻟﻤﺪﯾﻨ�ﺔ ،وﻣﺴ�ﺠﺪ "ﺻ�ﻼح اﻟ�ﺪﯾﻦ اﻷﯾ�ﻮﺑﻲ" اﻟ��ﺬي
ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺟﻤﻌﯿﺔ دﯾﻨﯿﺔ وﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺷﻌﺒﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣ�ﺪارس ﻣﺘﻔﺮﻗ�ﺔ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎء .


اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ ): (04

ﻣﺴﺠﺪ "ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺤﻤﯿﺘﻲ " اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﯿﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺮﺣﻮم ﺑﻮطﺎﺳﺔ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺔ  ،و اﻟﺬي ﯾﻌﺘ�ﺎده اﻟﺸ�ﺒﺎب ﻣ�ﻦ اﻟﺴ�ﻠﻔﯿﺔ و اﻟ�ﺬي
ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻘﺮآن  .وﻻﺣﻈﻨﺎ ﺑﺪاﺧﻠﮫ ﻟﻌﺪﯾﺪ رﻓﻮف ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻟﻠﺮواﯾﺘﯿﻦ ورش و ﺣﻔﺺ .
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أﻣ����ﺎ ﻓ����ﻲ ﻣﻘﺎرﺑ����ﺔ اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ اﻟﻮﻟ����ﻮي ﻓ����ﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﺧﻀ����ﻢ اﻟﺘ����ﺪﯾﻨﺎت اﻟﺘ����ﻲ ﺑﺰﻏ����ﺖ أو
اﻟﺘ����ﺪﯾﻨﺎت اﻟﺘ����ﻲ ﺗﻨ����ﺎھﺾ ﺑﺄﻟﯿﺎﺗﮭ����ﺎ واﻟﺘ����ﻲ ﺗﺒ����ﺮر وﺟﻮدھ����ﺎ ،إذ ﯾﺘﺤ����ﺪد ﺣﻀ����ﻮر اﻟﺰواﯾ����ﺎ ﻓ����ﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤ�����ﻊ اﻟﻤﻐ�����ﺎرﺑﻲ أوﻻ ﻣ�����ﻦ ﻛﻮﻧ�����ﮫ ﻣﺆﺳﺴ�����ﺔ دﯾﻨﯿ�����ﺔ ،وﺑ�����ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﯿ�����ﻞ اﻟﺴ�����ﺎﻛﻨﺔ  -ﻣﺠﺘﻤ�����ﻊ
اﻟﺪراﺳ���ﺔ-إﻟ����ﻰ ﺗ����ﺎرﯾﺦ ﻣﺘﺼ����ﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط����ﺎت واﻷوﻟﯿ����ﺎء وﺧ����ﺪﻣﺘﮭﻢ واﻛﺘﺴ����ﺎب ﺻ����ﻔﺔ "اﻟﺸ����ﺮﻓﺔ"،
ﻛﻀ���ﺮﯾﺤﻲ ﺳ���ﯿﺪي ﻋﻔﯿ���ﻒ و ﺳ���ﯿﺪي ﻟﺨﻀ���ﺮ ﺑ���ﻦ ﺧﻠ���ﻮف واﻟ���ﻮﻟﻲ اﻟﻤﺴ���ﻤﺎة ﺑ���ﮫ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ،وﻋﺪﯾ���ﺪ
اﻷوﻟﯿ���ﺎء اﻟﺼ���ﺎﻟﺤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻤﯿ���ﺰت ﺑ���ﺎﻟﺰﺧﻢ اﻟﻤﺮاﺑﻄ���ﻲ ،ﻋﺒ���ﺮ اﺗﺼ���ﺎﻟﮫ ﺑﺎﻟﺰاوﯾ���ﺔ إﻟ���ﻰ
ﺗﻜ���ﻮﯾﻦ اﻷﺋﻤ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﻮﻗ���ﺖ اﻟﺤ���ﺎﻟﻲ .وﯾﺘﺠﻠ���ﻰ ﺣﻀ���ﻮره – اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ اﻟﺸ���ﻌﺒﻲ -ﻛﻤﺜ���ﺎل ﺑ���ﺎرز ﻓ���ﻲ
اﻷﻓ�����ﺮاح ﺑﺰﯾ�����ﺎرة اﻟﻌ�����ﺮوس و اﻟﻌ�����ﺮﯾﺲ ﻟﻠﻀ�����ﺮﯾﺢ ﻷﺟ�����ﻞ اﻟﺒﺮﻛ�����ﺔ ودوام اﻟﺼ�����ﻠﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤ�����ﺎ ...
،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎل اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﯿﻤﮫ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ .
وﻓ���ﻲ ﻣﻼﺣﻈ���ﺔ ﻣﻜﺎﻧ���ﺔ وﻣﻤﺎرﺳ���ﺔ اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ اﻟﺸ���ﻌﺒﻲ

religiosité populaire

 laﻓ���ﻲ اﻟﯿ���ﻮﻣﻲ

ﻟ���ﺪى اﻟﺠﯿﻠ���ﯿﻦ اﻟﺸ���ﺒﺎب و اﻟﺸ���ﯿﻮخ  ،ﻓﯿﻈﮭ���ﺮ ﻓ���ﻲ إﺗﺒ���ﺎع اﻟﺸ���ﺒﺎب اﻟ���ﺪﯾﻦ اﻟﻤﻤ���ﺎرس و اﻟﻤﺘ���ﻮارث
اﻟﺮاﺳ���ﺦ ﻓ���ﻲ اﻟﻀ���ﻤﯿﺮ اﻟﺠﻤﻌ���ﻲ ﻋ���ﻦ اﻵﺑ���ﺎء و ﻋ���ﺪم اﻟﺨ���ﺮوج ﻋ���ﻦ ذﻟ���ﻚ ،وﯾﻈﮭ���ﺮ اﻟﺘﻨ���ﺎﻗﺾ ﻣ���ﻊ
اﻟﺘ�����ﺪﯾﻦ -اﻟﺴ�����ﻠﻔﻲ -ﻓ�����ﻲ اﻋﺘﺒ�����ﺎر اﻟﻤﻤﺎرﺳ�����ﺎت اﻟﺘﺪﯾﻨﯿ�����ﺔ اﻟﺸ�����ﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻ�����ﺮة ﻟ�����ﺪى اﻟﺴ�����ﻠﻔﯿﺔ
ﻛﺎﻟﺼ���ﻼة ﺑ���ﺎﻟﻘﺒﺾ وﺗﺤﯿ���ﺔ اﻟﻤﺴ���ﺠﺪ ﻓ���ﻲ ﺻ���ﻼة اﻟﻤﻐ���ﺮب ،وﻋ���ﺪم ﺣﻀ���ﻮر اﻟ���ﺪرس ﻗﺒﯿ���ﻞ ﺻ���ﻼة
اﻟﺠﻤﻌﺔ،وﻋ����ﺪم اﻟﺘﺴ����ﺒﯿﺢ ﺑﺎﻟﺴ����ﺒﺤﺔ ،واﻟﺼ����ﻼة وراء اﻷﻋﻤ����ﺪة ﻣ����ﻊ ﻓ����ﺮاغ اﻟﻤﺴ����ﺠﺪ...اﻟﺦ ،ﻛ����ﻞ
ھ���ﺬه اﻟﺠﺰﺋﯿ���ﺎت ﻟ���ﻢ ﺗﻜ���ﻦ ﻓ���ﻲ وﻗ���ﺖ ﻟ���ﯿﺲ ﺑﺎﻟﺒﻌﯿ���ﺪ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮي .و اﻟﺘ���ﻲ ﻟﮭ���ﺎ اﻷﺛ���ﺮ
ﻋﻠ���ﻰ اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿ���ﺪي اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮي ،أﯾ���ﻦ ﻧﺠ���ﺪ اﻟ���ﺬﯾﻦ ﻣ���ﺎ زاﻟ���ﻮا ﻟﮭ���ﻢ ﺻ���ﻔﺔ إﺣﯿ���ﺎء اﺣﺘﻔ���ﺎﻻت
"اﻟﻮﻋ��ﺪة" اﻟﻤﻘﺎﻣ��ﺔ ﺑ��ﻮﻟﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ��ﺔ وﻏﯿ��ﺮ ﺑﻌﯿ��ﺪ ﻋ��ﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨ��ﺔ ﻟﻠ��ﻮﻟﻲ ﺳ��ﯿﺪي ﻋﻔﯿ��ﻒ  .وﻓ��ﻲ ﺟﺎﻧ��ﺐ
اﻻﺣﺘﻔ�����ﺎﻻت اﻟﺪﯾﻨﯿ�����ﺔ ﻛﺈﺣﯿ�����ﺎء ﻣﻨﺎﺳ�����ﺒﺔ اﻟﻤﻮﻟ�����ﺪ اﻟﻨﺒ�����ﻮي اﻟﺸ�����ﺮﯾﻒ  ،ﯾ�����ﺮى أﺻ�����ﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟ�����ﮫ
اﻟﺴ����ﻠﻔﻲ أﻧﮭ����ﺎ" ﻣﺸ����ﺎﺑﮭﺔ اﻟﻤﺴ����ﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺴ����ﯿﺤﯿﯿﻦ ﻓ����ﻲ اﺣﺘﻔ����ﺎﻟﮭﻢ ﺑﻤﻮﻟ����ﺪ اﻟﻤﺴ����ﯿﺢ ﻋﻠﯿ����ﮫ اﻟﺴ����ﻼم ،
وﯾﻌﺘﻘ����ﺪون ﺑ����ﺄن اﻟﺼ����ﺪر اﻷول وﻓﺘ����ﺮة اﻟﺼ����ﺤﺎﺑﺔ و اﻟﺘ����ﺎﺑﻌﯿﻦ وﺗ����ﺎﺑﻌﯿﮭﻢ  ،وﻓﺘ����ﺮة أﺋﻤ����ﺔ اﻟﻔﻘ����ﮫ
ﻛﺎﻷﺋﻤ���ﺔ اﻷرﺑﻌ���ﺔ وﻏﯿ���ﺮھﻢ ،وأﺋﻤ���ﺔ اﻟﺤ���ﺪﯾﺚ ...ﺧﻠ���ﻮ ھ���ﺬه اﻟﻔﺘ���ﺮات ﺟﻤﯿﻌ���ﺎ ﻣ���ﻦ ھ���ﺬا اﻟﺤ���ﺪث،
وھ��ﻮ ﺣﻘﯿ��ﻖ ﺑﺘﺴ��ﻤﯿﺔ اﻟﺤ��ﺪث اﻟﺒ��ﺪﻋﻲ"  ، 31وﻓ��ﻲ اﻟﻌﻤ��ﻮم ﻧﺠ��ﺪ اﻹﺳ��ﻼم اﻟﺸ��ﻌﺒﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜ��ﻞ ﻓ��ﻲ ﻣ��ﺎ
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ﺗﺮﺳ����ﺐ ﻓ����ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ اﻟﺠﺰاﺋ����ﺮي ﻣ����ﻦ ﻋ����ﺎدات دﯾﻨﯿ����ﺔ ﻛﻤ����ﺎ أﺳ����ﻠﻔﻨﺎ ﻣ����ﻦ اﻻﺣﺘﻔ����ﺎل ﺑﺎﻟﻤﻮﻟ����ﺪ
اﻟﻨﺒﻮي،واﻟﺤﻀ����ﺮة اﻟﺼ����ﻮﻓﯿﺔ وﺗﻘ����ﺪﯾﺲ اﻷوﻟﯿ����ﺎء،ھﻲ ﻛﻠﮭ����ﺎ ﺗﺘﻨ����ﺎﻓﻰ و إﺳ����ﻼم اﻟﺴ����ﻠﻒ ﺣﺴ����ﺐ
اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺴﻠﻔﻲ.
 31ھﻣﺎل ﻣﺣﻣد ،اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻣﺣرﻣﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﺎﻟﻣوﻟد اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف  ،ﺟرﯾدة اﻟﺷروق ،اﻟﻌد ،3905اﻟﺧﻣﯾس  24ﺟﺎﻧﻔﻲ .2015ص 15
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ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

وﻓ�����ﻲ ﻣﻘ�����ﺎل ﻟﻠﺒﺎﺣ�����ﺚ أﺣﻤ�����ﺪ ﺑ�����ﻦ أﺣﻤ�����ﺪ ﺑﻌﻨ�����ﻮان "ﻣﻌ�����ﺮوف ﺳ�����ﯿﺪي أﺣﻤ�����ﺪ اﻟﻤﺠ�����ﺬوب
اﻟﺨﺼ����ﺎﺋﺺ و اﻟﻤﺠ����ﺎل" وﻓ����ﻲ إرﺗﺒ����ﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ اﻟﺠﺰاﺋ����ﺮي ﺑﺎﻟﺘ����ﺪﯾﻦ اﻟﻮﻟ����ﻮي و اﻟﻤﻮﺻ����ﻮل
ﺑﺎﻟ���ﺪﯾﻦ اﻟﺮﺳ���ﻤﻲ  ،إذ ﺟ���ﺎء ﻓ���ﻲ وﺻ���ﻒ اﻟﻮﻋ���ﺪة و اﻟﺘﺤﻀ���ﯿﺮ ﻟﮭ���ﺎ ،ﺣﯿ���ﺚ ﯾ���ﺘﻢ ﺿ���ﺒﻂ اﻟﺒﺮﻧ���ﺎﻣﺞ
اﻟﺨ���ﺎص ﺑﺠﻤﯿ���ﻊ اﻷﻧﺸ���ﻄﺔ ﻣ���ﻦ ﻗﺒ���ﻞ ﻟﺠﻨ���ﺔ اﻟﺘﻨﻈ���ﯿﻢ اﻟﻤ ُ
ﺸ���ﻜﻠﺔ ﻣ���ﻦ ﻣﻤﺜ���ﻞ ﺟﻤﯿ���ﻊ اﻟ���ﺪواوﯾﺮ ﺛ���ﻢ ﯾ���ﺘﻢ
اﻹﻋ���ﻼن ﻋ���ﻦ اﻟﻤﻌ���ﺮوف ﺑﻮاﺳ���ﻄﺔ أﺣﻔ���ﺎد اﻟ���ﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﺸ���ﺮﯾﻦ ﻓ���ﻲ اﻟﻌﺪﯾ���ﺪ ﻣ���ﻦ ﻣﻨ���ﺎطﻖ اﻟ���ﻮطﻦ
.وﻗ���ﺪ أﺻ���ﺒﺤﺖ ﺗﺴ���ﺘﻌﻤﻞ وﺳ���ﺎﺋﻞ اﺗﺼ���ﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜ���ﺔ ﺑﻌ���ﺪ ﻣ���ﺎ ﻛﺎﻧ���ﺖ ﺗﻘﺘﺼ���ﺮ ﻓ���ﻲ اﻟﺴ���ﺎﺑﻖ ﻋﻠ���ﻰ
ﻣﻮﻓ���ﺪي اﻟﻘﺒﯿﻠ���ﺔ و ﻋﻠ���ﻰ "اﻟﺒ���ﺮاﺣﯿﻦ" ﻓ���ﻲ اﻷﺳ���ﻮاق.وﻗﺪ ﺳ���ﺎھﻢ ﻓ���ﻲ ﻣﺸ���ﺎرﻛﺔ اﻷﺣﻔ���ﺎد ﻣﻌﺮﻓ���ﺔ
ﻣﻮﻋ����ﺪھﺎ اﻟﺜﺎﺑ����ﺖ ،وﻟ����ﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﺤﺘ����ﺎﺟﻮن إﻟ����ﻰ رأي إﻋ����ﻼم ﻣﺴ����ﺒﻖ ﻟﺤﻈﻮرھ����ﺎ 32 .وھ����ﺬا ﻣ����ﺎ
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ﻻﺣﻈﻨ���ﺎه ﻓ���ﻲ اﻹﻋ���ﺪاد ﻟﻠﻮﻋ���ﺪة اﻟﻤﻘﺎﻣ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺷ���ﺘﻰ اﻟﻮﻋ���ﺪات اﻟﻤﻘﺎﻣ���ﺔ ﺑ���ﺎﻟﻮﻟﻲ ﺳ���ﯿﺪي ﻋﻔﯿ���ﻒ
وﺳﯿﺪي ﻋﻠﻲ .
وﻣ���ﻦ اﻷھﻤﯿ���ﺔ ﺑﻤ���ﺎ ﻛ���ﺎن اﻹﺷ���ﺎرة إﻟ���ﻰ أن اﻟﻮﻋ���ﺪات ﺗﺘﺸ���ﺎﺑﮫ ﻓ���ﻲ ﺟﻤﯿ���ﻊ ﻣﻨ���ﺎطﻖ اﻟ���ﻮطﻦ ،
ﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ ﻛﻮﻧﮭ���ﺎ ﺗ���ﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎط���ﺎ وﺛﯿﻘ���ﺎ ﺑ���ﻮﻟﻲ ﺻ���ﺎﻟﺢ ﻓ���ﻲ ﻏﺎﻟ���ﺐ اﻷﺣﯿ���ﺎن اﻟﺠ���ﺪ اﻟﻤﺸ���ﺘﺮك
ﻟﻠﻌﺸ����ﺎﺋﺮ أو ﻟﻘﺒﯿﻠ����ﺔ ﺗﻘ����ﻮم ﻋﻠ����ﻰ إﺣﯿ����ﺎء ذﻛ����ﺮى وﻓﺎﺗ����ﮫ ﺑﺼ����ﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤ����ﺔ و ﺑﺎﺣﺘﻔ����ﺎﻻت وطﻘ����ﻮس
ﻣﺘﺸ���ﺎﺑﮭﺔ ﯾﻌﻤ���ﻞ اﻷﺣﻔ���ﺎد ﻋﻠ���ﻰ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭ���ﺎ وﻧﻘﻠﮭ���ﺎ إﻟ���ﻰ اﻷﺟﯿ���ﺎل اﻟﻤﻘﺒﻠ���ﺔ دون زﯾ���ﺎدة أو ﻧﻘﺼ���ﺎن
،وﻻ ﯾﻜ��ﺎد اﻟﺘﻐﯿ���ﺮ ﯾﺼ���ﯿﺐ إﻻ ﺟﺎﻧﺒﮭ��ﺎ اﻟﻤ���ﺎدي ،ﻓ���ﻲ ﺣ��ﯿﻦ أن اﻟﺠﺎﻧ���ﺐ اﻟﻤﻌﻨ���ﻮي ﻗﻠ��ﯿﻼ ﻣ���ﺎ ﯾﺼ���ﯿﺒﮫ
اﻟﺘ����ﺄﺛﯿﺮ  .وﻻ ﺗﻘﺘﺼ����ﺮ ھ����ﺬه اﻟﻈ����ﺎھﺮة ﻋﻠ����ﻰ اﻟﺠﺰاﺋ����ﺮ ﻓﻘ����ﻂ ،إذ ﺗﺸ����ﯿﺮ ﻟﻄﯿﻔ����ﺔ اﻷﺧﻀ����ﺮ إﻟ����ﻰ
أﺣ���ﺪى اﻟ���ﺰردات  .33ﺑﺘ���ﻮﻧﺲ و ﺗﺼ���ﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭ���ﺎ ﺗﻈ���ﺎھﺮة ﺳ���ﻨﻮﯾﺔ ﺗﺠﻤ���ﻊ اﻟﻤﻨﺘﻤ���ﯿﻦ إﻟ���ﻰ اﻟﺰاوﯾ���ﺔ
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ﻣ����ﺪة ﺛﻼﺛ����ﺔ أﯾ����ﺎم :ﺧﺎﺻ����ﺔ اﻟﺨﻤ����ﯿﺲ و اﻟﺠﻤﻌ����ﺔ و اﻟﺴ����ﺒﺖ ،ﻓﯿﻜ����ﻮن ﻓ����ﻲ اﻟﯿ����ﻮم اﻷول ﺧ����ﺎص
ﺑﺎﻟﻨﺴ����ﺎء اﻟﻼﺗ����ﻲ ﺗﺮﺗ����ﺪﯾﻦ أﺣﺴ����ﻦ اﻟﺜﯿ����ﺎب و ﺗ����ﺪﺧﻠﻦ إﻟ����ﻰ ﺿ����ﺮﯾﺢ اﻟ����ﻮﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿ����ﺮ ﻋﻤ����ﺎ ﯾ����ﺪور
ﺑ��ﺪاﺧﻠﮭﻦ ﻣ���ﻦ أﻣﻨﯿ���ﺎت ،أﻣ���ﺎ اﻟﯿ���ﻮم اﻟﺜ��ﺎﻧﻲ ﻓﮭ���ﻮ ﯾ���ﻮم اﻟﺮﺟ���ﺎل اﻟ���ﺬي ﺗﻘ��ﻊ ﻓﯿ���ﮫ ﺻ���ﻼة اﻟﺠﻤﻌ���ﺔ ﻓ���ﻲ
اﻟﻤﺴﺠﺪ ،وأﻣﺎ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻓﮭﻮ ﯾﻮم اﻷﺿﺤﻰ و ﻟﻐﺪاء اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮف اﻟﻮﻟﻲ .
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وﻓ���ﻲ ﺟﺎﻧ���ﺐ أﺧ���ﺮ ﻓﻠﻤﻔﮭ���ﻮم اﻟﻮﻋ���ﺪة ﻓ���ﻲ اﻟﻀ���ﻤﯿﺮ اﻟﺠﻤﻌ���ﻲ  ،دﻻﻻت ﻣﺘﻌ���ﺪدة ﻣﻨﮭ���ﺎ ﻣ���ﺎھﻮ
دﯾﻨ���ﻲ و اﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ و ﺛﻘ���ﺎﻓﻲ ،ﻓﮭ���ﻲ ﺳ���ﻠﻮك ﻣ���ﺮﺗﺒﻂ ﺑ���ﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺸ���ﻌﺒﻲ وﻋ���ﺎدة ﻋﺮﻓﮭ���ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ
 32أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ  ،ﻣﻌﺮوف ﺳﯿﺪي أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺠﺬوب اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ و اﻟﻤﺠﺎل،ﻣﺠﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن
،اﻟﻌﺪد  04ﺟﻮان ، 2012ص 95
 33اﻟﺰردة ﻋﺒﺎرة ﺑﺮﺑﺮﯾﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻧﺠﺪھﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻮطﻦ ،ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﯿ�ﺔ اﻟﻔﻌ�ﻞ اﻟ�ﺬي ﯾﻠ�ﻲ ﺣ�ﺪﺛﺎ ﺳ�ﻌﯿﺪا )وﻻدة ،ﻧﺠ�ﺎح ﻣﮭﻨ�ﻲ(..
وﺑﻤﺎ أﻧﮭﺎ دون ﻋﺒﺎرة ﻋﺮﺑﯿﺔ ردﯾﻔﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺘﺒﺪل أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻌﺒﺎرة وﻋﺪة،ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذات ﻟﺸﻲء –اﻧﻈﺮ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ طﻮاﻟﺒﻲ "،اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻄﻘﻮس
واﻟﺘﻐﯿﺮات "ﺗﺮﺟﻤﺔ وﺟﯿﮫ اﻟﺒﻌﯿﻨﻲ  ،ﺑﯿﺮوت  ،ﻣﻨﺸﻮرا ت ﻋﻮﯾﺪات  ،دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ : 19ص 133
 34ﻟﻄﯿﻔﺔ اﻷﺧﻀﺮ ،اﻹﺳ�ﻼم اﻟﻄﺮﻗ�ﻲ ،دراﺳ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻣﻮﻗﻌ�ﮫ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ�ﻊ وﻣ�ﻦ اﻟﻘﻀ�ﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿ�ﺔ ،ﺗ�ﻮﻧﺲ ،ﺳ�ﺮاس اﻟﻮطﻨﯿ�ﺔ اﻧﺸ�ﺮ و اﻟﺘﻮزﯾ�ﻊ
.1973،
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ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮي و ﻣﺎرﺳ���ﮭﺎ ،وﻧﺠ���ﺪھﺎ ﻣﻨﺘﺸ���ﺮة ﻓ���ﻲ اﻷرﯾ���ﺎف و اﻟﻘ���ﺮى و اﻟﻤ���ﺪن  ،و اﻟﻨ���ﺎس ﯾﺤﯿ���ﻮن
ﻣﻮاﺳﻤ���ـﮭﺎ و ﯾﺤﺘﻔﻠ���ﻮن ﺑﺈﻗﺎﻣ���ﺔ طﻘﻮﺳ���ﮭﺎ .واﺳ���ﺘﻤﺮارھﺎ وﺛﯿ���ﻖ اﻟﺼ���ﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﻘ���ﺪ اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ و اﻟﻮاﻗ���ﻊ
اﻻﺟﺘﻤ����ﺎﻋﻲ و اﻟﺜﻘ����ﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ����ﻊ اﻟﺠﺰاﺋ����ﺮي ،وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ����ﺎ ﻛ����ﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒ����ﺮ ﻣﺼ����ﺪرا رﺋﯿﺴ����ﺎ ﻣ����ﻦ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ . 35
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ھ���ﺬا وﯾﻌ���ﺪ اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ اﻟﺸ���ﻌﺒﻲ ﺣﺴ���ﺐ "ﻋﺒ���ﺪ ﷲ ﺷ���ﻠﺒﻲ" أﻧ���ﮫ ﻣﺤﺼ���ﻠﺔ ﻟﺘﻜﯿ���ﻒ ﺗ���ﺎرﯾﺨﻲ ﺑﻨ���ﺎﺋﻲ
ﻣﺘﺒ���ﺎدل ،ﺑ���ﯿﻦ اﻟﺮﺳ���ﺎﻟﺔ ﺑﻤ���ﺎ ﺗﺤﺘﻮﯾ���ﮫ ﻣ���ﻦ ﻋﻘﺎﺋ���ﺪ و ﻋﺒ���ﺎدات و ﻣﻌ���ﺎﻣﻼت وطﻘ���ﻮس ﻣ���ﻦ ﺟﮭ���ﺔ ،
واﻟﮭﯿﺎﻛ����ﻞ و اﻷﺑﻨﯿ����ﺔ اﻻﻗﺘﺼ����ﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ����ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ����ﻊ ﻣ����ﻦ ﺟﮭ����ﺔ ﺛﺎﻧﯿ����ﺔ  .وﻛﺎﻧ����ﺖ
ﻣﺤﺼ���ﻠﺔ ھ���ﺬا اﻟﺘﻜﯿ���ﻒ ﺟﻤﻠ����ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﻈ���ﻮاھﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ اﻟﺒﺸ����ﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿ���ﺮة ﻣ���ﻦ ﻣﻜ���ﺎن إﻟ����ﻰ
آﺧ���ﺮ ،وھ���ﻲ ﻓ���ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭ���ﺎ ﻟﯿﺴ���ﺖ ﻣ���ﻦ اﻟ���ﺪﯾﻦ اﻹﻟﮭ���ﻲ ﺑﺸ���ﻲء ﺳ���ﻮاء  ،ﻛﺎﻧ���ﺖ ﻣﻮاﻓﻘ���ﺔ ﻟﺜﻮاﺑ���ﺖ
ھ��ﺬا اﻟ��ﺪﯾﻦ اﻹﻟﮭ��ﻲ أم ﻣﺨﺎﻟﻔ��ﺔ ﻟ��ﮫ .وﻧﻜ��ﻮن ﻓ��ﻲ ھ��ﺬا اﻟ��ﻨﻤﻂ ﻣ��ﻦ اﻟﺘ��ﺪﯾﻦ ﺑﺼ��ﺪد اﻟ��ﺪﯾﻦ ﻛﻤ��ﺎ ﯾﻌ��ﺎش
وﻛﻤ���ﺎ ﯾﻤﺎرﺳ���ﮫ اﻟﻨ���ﺎس ﻓ���ﻲ ﺣﯿ���ﺎﺗﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿ���ﺔ ،ﺑﻤ���ﺎ ﯾﺘﻌ���ﺎرﻓﻮن ﻋﻠﯿ���ﮫ ﺧ���ﻼل ھ���ﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳ���ﺎت ﻣ���ﻦ
رؤى و ﺗﺼ���ﻮرات و أﻋ���ﺮاف و ﺗﻘﺎﻟﯿ���ﺪ أﻟﺤﻘﮭ���ﺎ ﺑﺎﻟ���ﺪﯾﻦ وھ���ﻲ ﻟﯿﺴ���ﺖ ﻣﻨ���ﮫ  .إﻧ���ﮫ ﺗ���ﺪﯾﻦ ﯾﺼ���ﺪر
ﻋ���ﻦ اﻟﻈ���ﺮوف اﻟﺤﯿﺎﺗﯿ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﯾﻮﺟ���ﺪ ﻓﯿﮭ���ﺎ اﻷﻓ���ﺮاد و اﻟﺠﻤﺎﻋ���ﺎت .وﺑﺘﻌﺒﯿ���ﺮ آﺧ���ﺮ ﻧﻜ���ﻮن ﺑﺼ���ﺪد
اﻟ���ﺪﯾﻦ ،ﻟ���ﯿﺲ ﻛﻨﻈ���ﺎم ﻣﻌﯿ���ﺎري ،وﻛﻤ���ﺎ ھ���ﻮ ﻣﻮﺟ���ﻮد ﻓ���ﻲ اﻟﻜﺘ���ﺐ و اﻷﺳ���ﻔﺎر اﻟﻤﻘﺪﺳ���ﺔ وﻧﺼﻮﺻ���ﮭﺎ
و ﺗﺄوﯾﻼﺗﮭ����ﺎ و ﺷ����ﺮوﺣﮭﺎ ،وإﻧﻤ����ﺎ ﻧﻜ����ﻮن ﺑﺼ����ﺪد اﻟ����ﺪﯾﻦ اﻟﺘ����ﺎرﯾﺨﻲ اﻻﺟﺘﻤ����ﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﻀ����ﻤﻦ ﻓ����ﻲ
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺬي ﯾﺘﺨﻠﻞ ﻛﻞ ﺑﻨﯿﺎﺗﮫ .
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وﺑﺨﺼ���ﻮص ﻣﺘ���ﺪﯾﻨﻲ اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ ﺑ���ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﻧﺸ���ﻄﺘﮭﺎ اﻟﻤﻌﺘ���ﺎدة إﯾﻤﺎﻧ���ﺎ ﻣﻨﮭ���ﺎ ﺑﺎﻟ���ﺪﻋﻮة اﻟﻌﻠﻤﯿ���ﺔ
اﻹﺻ����ﻼﺣﯿﺔ ،وﻣ����ﻦ ﺧ����ﻼل ﻣﻨﺎﺷ����ﯿﺮ  brochuresﺗﺤ����ﺚ ﻋﻠ����ﻰ اﻟﻘﻄﯿﻌ����ﺔ واﻟﺤ����ﺚ ﻋﻠ����ﻰ اﻟ����ﻮﻋﻲ
اﻟ����ﺪﯾﻨﻲ ﺑﺤﺮﻣ����ﺔ وﺑﺪﻋﯿ����ﺔ ھﻜ����ﺬا ﻣﻤﺎرﺳ����ﺎت ،إذ ﻧﺠ����ﺪ ﻣﻨﺸ����ﻮر ﯾ����ﻮزع ﻓ����ﻲ اﻟﻤﺤ����ﻼت ،ﺗﺤ����ﺖ
ﻋﻨ���ﻮان "ﻣ���ﻦ أﻗ���ﻮال ﻋﻠﻤ���ﺎء اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮ اﻟ���ﺰردة واﻟﻮﻋ���ﺪة" ﻟﻸﺋﻤ���ﺔ اﻟﻤﺼ���ﻠﺤﯿﻦ ﻋﺒ���ﺪ اﻟﺤﻤﯿ���ﺪ اﺑ���ﻦ
ﺑ���ﺎدﯾﺲ ،وﻣﺒ���ﺎرك ﻣﺤﻤ���ﺪ اﻟﻤﯿﻠ���ﻲ ـ وأﺣﻤ���ﺪ ﺣﻤ���ﺎﻧﻲ و ﻣﺤﻤ���ﺪ اﻟﺒﺸ���ﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤ���ﻲ ،إذ ﯾﺘﻔﻘ���ﻮن
أن اﻟﻐ����ﺮض ﻣﻨﮭ����ﺎ " اﻟﺘﻘ����ﺮب ﻣ����ﻦ ذﻟ����ﻚ اﻟﺼ����ﺎﻟﺢ ﻛ����ﻲ ﯾﻐﯿ����ﺜﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﻄ����ﺎر ﺗﺴ����ﮭﯿﻼ ﻟﻠﺤ����ﺮث أو
ﺣﻔﺎظ��ﺎ ﻟﻠﻐﻠ��ﺔ ،ﻓﮭ��ﻮ ﻋﻨ��ﺪھﻢ ﻛ��ﻮزﯾﺮ ﻋﻨ��ﺪ ﻣﻠ��ﻚ ﯾﺮﺷ��ﻮﻧﮫ ﺑ��ﺎﻟﺰردة ﻟﯿﻘﻀ��ﻲ ﺣ��ﺎﺟﺘﮭﻢ ﻋﻨ��ﺪ ﷲ ! ﻣ��ﺎ
أﺟﮭﻠﮭ���ﻢ ﺑﻤﻘ���ﺎم اﻷﻟﻮھﯿ���ﺔ " .وﯾﻘ���ﻮل اﻟﺒﺎﺣ���ﺚ ﻋﺒ���ﺪ اﻟﺤﻜ���ﯿﻢ أﺑ���ﻮ اﻟﻠ���ﻮز ﻓ���ﻲ ﻣﻮﺿ���ﻮع اﻷﻟﻮھﯿ���ﺔ ":
إن اﻟﺤ���ﺪﯾﺚ اﻟﻤﺴ���ﮭﺐ ﻋ���ﻦ اﻷﻟﻮھﯿ���ﺔ ،وﻣ���ﺎ ﯾﻨﺒﻐ���ﻲ اﻹﯾﻤ���ﺎن ﺑ���ﮫ ﻓ���ﻲ ﺣﻘﮭ���ﺎ ،ﯾﺠﻌ���ﻞ اﻻﯾ���ﺪوﻟﻮﺟﯿﺎ
 35ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻓﯿﻄﺲ  ،ظﺎھﺮة اﻟﻮﻋﺪة اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﯿﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎد و اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ  ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻌﺪد  ،17اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
،رﺑﯿﻊ،2012اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ  ،ص 117
 36ﻋﺑد ﷲ ﺷﻠﺑﻲ ،اﻟﺗدﯾن اﻟﺷﻌﺑﻲ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ  ،ص 36
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اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ ﺗﺘﺤ���ﺪث ﻟﻐ���ﺔ رﺳ���ﻮﻟﯿﺔ

ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

، "langageﻋﻠ���ﻰ اﻋﺘﺒ���ﺎر أﻧﮭ���ﺎ ﻻ ﺗ���ﺘﻜﻠﻢ ﻓﻘ���ﻂ ﷲ

prophétique

 ،وﻟﻜ���ﻦ ﺗ���ﺪﻋﻲ أﯾﻀ���ﺎ اﺣﺘﻜﺎرھ���ﺎ ﻣﻌﺮﻓ���ﺔ ﻣ���ﺎ ﯾﺮﯾ���ﺪ اﻟ���ﻮﺣﻲ ﻗﻮﻟ���ﮫ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل ﺗﻔﺴ���ﯿﺮھﺎ اﻟﻨﻤﻄ���ﻲ
ﻟﻨﺼ����ﻮص اﻟﻘ����ﺮآن و اﻟﺤ����ﺪﯾﺚ ﻓ����ﻲ ﻣﺴ����ﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿ����ﺪ  ،وﺑﮭ����ﺬا ﺗﺴ����ﻌﻰ ھ����ﺬه اﻻﯾ����ﺪوﻟﻮﺟﯿﺎ إﻟ����ﻰ
إﻋﻄ��ﺎء ﻧﻔﺴ��ﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿ��ﺔ ﻓ��ﻮق طﺒﯿﻌﯿ��ﺔ

une efficacité sur naturelle

ﻋﻠﻰ أن ﯾﻀﺒﻂ ﺧﻄﺎﺑﮫ ﺑﺎﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﮭﺎ .

 ،ﺗﺠﺒ��ﺮ اﻟﻤ��ﺘﻜﻠﻢ ﺑﻠﺴ��ﺎﻧﮭﺎ
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وﺑﺎﻟﺘ����ﺎﻟﻲ ﺗﺴ����ﻌﻰ اﻟﻔﻜ����ﺮة اﻟﺴ����ﻠﻔﯿﺔ ) اﻟﺒ����ﺮادﯾﻐﻢ ( ﻣ����ﻦ ﺧ����ﻼل إﻋ����ﺎدة اﻟﺒﺤ����ﺚ ﻓ����ﻲ اﻟ����ﻨﺺ
اﻟ�����ﺪﯾﻨﻲ اﻟﻘ�����ﺮآن و اﻟﺴ�����ﻨﺔ ،وﻣﺤﺎوﻟ�����ﺔ إﻗﺎﻣ�����ﺔ اﻟﺤﺠ�����ﺔ ﻹﺛﺒ�����ﺎت ﺣﺠﯿﺘﮭ�����ﺎ ﺑﺎﻟﺨﺼ�����ﻮص ﻋﻠ�����ﻰ
اﻟﻤﻤﺎرﺳ���ﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ اﻟﺸ���ﻌﺒﯿﺔ و اﻟﺘ���ﻲ ﯾﻨﻈ���ﺮ إﻟﯿﮭ���ﺎ ﻣ���ﻦ ط���ﺮف اﻟ���ﺪﯾﻦ اﻟﺮﺳ���ﻤﻲ أﻧﮭ���ﺎ ﺗﻨﺘﻤ���ﻲ إﻟ���ﻰ
اﻟﺜﻘﺎﻓ���ﺔ اﻟﺸ���ﻌﺒﯿﺔ و ﻣﺘﺄﺻ���ﻠﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮي  ،وﺑ���ﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟ���ﻰ ﻗﯿﻤﯿ���ﺔ "اﻟﻮﻋ���ﺪة " ﻣ���ﻦ
ﺟﮭ���ﺔ ﺑﺼ���ﻔﺘﮭﺎ أﺣ���ﺪ ﻣﻤﯿ���ﺰات اﻟﻄﻘ���ﺲ اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ اﻟﺸ���ﻌﺒﻲ ﺑ���ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ،و اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺘﻌ���ﺎرض ﻓ���ﻲ ﻧﻈ���ﺮ
ﺑﻌ���ﺾ اﻟﺠﻤﺎﻋ���ﺎت و اﻟﻄﻮاﺋ���ﻒ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ  .ﻓﻤ���ﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿ���ﺔ اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿ���ﺔ  ،ﯾﻤﻜ���ﻦ اﻋﺘﺒ���ﺎر اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ
ﻣ���ﻦ ﻛ����ﻞ ھ���ﺬا ھ����ﻲ اﻷﺻ���ﻮﻟﯿﺔ اﻹﺳ����ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻘ����ﻮم ﺑﺈﻋ���ﺎدة ﺗﻨﺸ����ﯿﻂ ﻣﺎﺿ���ﻲ اﻟﺴ����ﻠﻒ ﻗﺼ����ﺪ
اﻹﺟﺎﺑ�����ﺔ ﻋ�����ﻦ ﺣﺎﺟﯿ�����ﺎت و طﻤﻮﺣ�����ﺎت اﻟﺤﺎﺿ�����ﺮ .و ﯾﻤﻜ�����ﻦ أن ﻧﺤ�����ﺪد ﻗﻮاﻣﮭ�����ﺎ اﻟﻔﻜ�����ﺮي ﻓ�����ﻲ
ﻗﻀﯿﺘﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﺘﯿﻦ ﻣﺘﻼزﻣﺘﯿﻦ  :أﺑﻄﺎل اﻟﺒﺪع و اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ  ،واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺟﺎدة اﻟﺪﯾﻦ .
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ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ أﺑﻮ اﻟﻠﻮز  ،2009اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.84
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اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ�ﻲ
اﳌﺸهﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻈﺎهﺮة اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺑ�ن ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﮫ ا�حﻴﺎة ا�حﻀﺮ�ﺔ و ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺿﮫ اﻟﺘﺪﻳﻦ
أوﻻ �� -ﻣﺪى اﳌﻤﺎرﺳﺔ ا�حﻀﺮ�ﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ واﳌﺘﺪﻳﻦ اﻟﺴﻠﻔﻲ
ﺛﺎﻧﻴﺎ -اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ،و اﳌﺘﺪﻳﻦ
ﺛﺎﻟﺜﺎ -ا�جﺴﺪ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮرة اﻟﺪﻳﻦ اﻟ�حﻴﺢ
را�ﻌﺎ -اﳌﺘﺪﻳﻦ و اﻟﺰﻣﻦ ا�حﻀﺮي
ﺧﺎﻣﺴﺎ �� -هﻮ�ﺔ اﳌﺘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ا�خﻄﺎب
ّ
ُ
ُ
ٌ
أﺣﺮص ﻋ�� أن أﻛﻮن
وﻧﻤﺎء
أﺟ��ﺪ ﻷﻛﻮن ﻋﻘﻼﻧﻴﺎ ،وﻟﻜﻮ�ﻲ واﻋﻴﺎ ﺑﺄن ا�حﻴﺎة ﺣﺮﻛﺔ وﺗﺠﺪد
" ﻟﻜﻮ�ﻲ ﻋﺎﻗﻼ
ّ
ّ
ﺗﻘﺪﻣﻴﺎ ،وﻷ�ﻲ أوﻣﻦ ﺑﺄن اﻟﻨﺎس ﺷﺮ�ﺎء �� ﻣﺒﺪأ ا�خﻠﻖ ،أﺗﺪرب ﻋ�� أن أﻛﻮن إ�ﺴﺎﻧﻴﺎ ،وﻟﻜﻮن اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻗﺎﺳﻤﺎ
ﻣﺸ���ﺎ ﺑ�ن ﺷﺮ�ﺎء اﻟﻮﻃﻦ أﺗﺪرب ﻋ�� اﻟﺘﻤﺪن ...وﺣ�ى أﻛﻮن �ﻞ أو �ﻌﺾ ذﻟﻚ أﺗﻤ�ى أن أﻛﻮن ﻣﺘﺪﻳﻨﺎ ّ
ﺟﻴ ًﺪا "

ﺑﺤﺮي اﻟﻌﺮﻓﺎوي �ﺎﺗﺐ وﺷﺎﻋﺮ ﺗﻮ���ي

 اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻈﺎھﺮة اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ) :ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﮫ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻣﺎ ﯾﻔﺮﺿﮫ اﻟﺘﺪﯾﻦ (221
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ﺳ���ﻌﯿﻨﺎ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل اﻟﻤﻼﺣﻈ���ﺔ و اﻹط���ﻼع ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻮﺛ���ﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﺪﻣ���ﺔ ) اﻟﺒﺤ���ﺚ اﻟﻮﺛ���ﺎﺋﻘﻲ ( ﻣ���ﻦ
ط����ﺮف اﻟﮭﯿﺌ����ﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿ����ﺔ )ﻣﺼ����ﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﯾ����ﺔ  ،اﻟ����ﺪاﺋﺮة  ،وﻣﺪﯾﺮﯾ����ﺔ اﻟﺸ����ﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ ﻟﻮﻻﯾ����ﺔ
ﻣﺴ����ﺘﻐﺎﻧﻢ ،ﻣﺼ����ﻠﺤﺔ اﻟﺒﻨ����ﺎء و اﻟﺘﻌﻤﯿ����ﺮ( ﺑﻐ����ﺮض اﺳ����ﺘﻘﺮاء اﻟﻨﺘ����ﺎﺋﺞ واﻹﺣﺼ����ﺎءات اﻟﺴ����ﻜﺎﻧﯿﺔ
واﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿ����ﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ����ﺔ ﻣ����ﻦ ط����ﺮف اﻷﺧﯿ����ﺮة ،وزﯾ����ﺎدة إﻟ����ﻰ اﻻط����ﻼع ﻋﻠ����ﻰ اﻟﺘﺤ����ﻮﻻت ﻓ����ﻲ
اﻟﻔﻀ���ﺎء اﻟﺤﻀ����ﺮي ﻓ����ﻲ اﻟﻌﻘ���ﺪﯾﻦ اﻷﺧﯿ����ﺮﯾﻦ ،إﻟ����ﻰ ﻗ����ﺮاءة ﺣ���ﻮل اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿ����ﺔ اﻟﺤﻀ����ﺮﯾﺔ وﻣ����ﺪى
ﺗﻔﺎﻋﻠﮭ���ﺎ ﻣ���ﻊ ﺳ���ﺎﻛﻨﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺤﻠ���ﻲ وﺑ���ﺎﻷﺧﺺ اﻟﺸ���ﺒﺎب و ﺻ���ﻠﺔ اﻷﺧﯿ���ﺮ ﻣ���ﻦ ﻣﺘﺪﯾﻨ���ﺔ اﻟﺘﻮﺟ���ﮫ
اﻟﺴﻠﻔﻲ .
وﺑﺎﻋﺘﺒ����ﺎر اﻟﻤﺪﯾﻨ����ﺔ ﺣﺴ����ﺐ "روﺑ����ﺮت ﺑ����ﺎرك" ﻣﻨﻄﻘ����ﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿ����ﺔ و اﻟﻤﻜ����ﺎن اﻟﻄﺒﯿﻌ����ﻲ ﻹﻗﺎﻣ����ﺔ
اﻹﻧﺴ����ﺎن اﻟﻤﺘﺤﻀ����ﺮ ،ﻓﺎﻟﻤﻤﺎرﺳ����ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ����ﺔ ﻓ����ﻲ اﻟﻮﺳ����ﻂ اﻟﺤﻀ����ﺮي ﻓﻈ����ﻞ ﻣﺠﺘﻤ����ﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓ����ﺔ و
اﻟﺤﺪاﺛ�����ﺔ ،ﯾﻌ�����ﺪ ﻣ�����ﺪﺧﻼ ھﺎﻣ�����ﺎ ﻟﺘﺴ�����ﻠﯿﻂ اﻷﺿ�����ﻮاء ﻋﻠ�����ﻰ اﻟﻤﺸ�����ﮭﺪ اﻟﺜﻘ�����ﺎﻓﻲ و اﻻﺟﺘﻤ�����ﺎﻋﻲ و
اﻟﺤﻀ���ﺮي ﻓ���ﻲ ﻋ���ﺎﻟﻢ ﺟ���ﺪ ﻣﺘﺤ���ﻮل – ﺑ���ﯿﻦ اﻷﺟﯿ���ﺎل وﺧﺎﺻ���ﺔ ﻟ���ﺪى اﻟﺸ���ﺒﺎب ﺑﺎﻋﺘﺒ���ﺎر ھ���ﺬه اﻟﻔﺌ���ﺔ
ﺗﺸ���ﻜﻞ اﻟﺮھ���ﺎن اﻻﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ ﻓ���ﻲ اﻛﺘﻤ���ﺎل ﻣﺸ���ﺮوع اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠ���ﻊ إﻟ���ﻰ ﻋﻤﻠﯿ���ﺔ اﻟﺘﺤ���ﺪﯾﺚ أو
ﻓ���ﻲ ﻣﺸ���ﺮوع اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ ﻛﻜ���ﻞ ،وﺑ���ﺮﻏﻢ ﻣ���ﻦ ﻋﺪﯾ���ﺪ اﻹﺻ���ﻼﺣﺎت ﻋﻠ���ﻰ ھ���ﺬا اﻟﻤﺴ���ﺘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳ���ﻲ
واﻻﺟﺘﻤ�����ﺎﻋﻲ و اﻟﺜﻘ�����ﺎﻓﻲ ،إﻻ أﻧ�����ﮫ ﻓ�����ﻲ اﻟﺠﺎﻧ�����ﺐ اﻟﺒﺤﺜ�����ﻲ اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟ�����ﻮﺟﻲ اﻟﺴﻮﺳ�����ﯿﻮﻟﻮﺟﻲ –
ﯾﺘﺤ�����ﺘﻢ إﻟ�����ﻰ اﻟﺒﺤ�����ﺚ و اﻟﺮؤﯾ�����ﺔ ﻓ�����ﻲ اﻟﻤﺎھﻮﯾ�����ﺔ و اﻟﻤﻌﻨ�����ﻰ ﻣ�����ﻦ ﻣﺴ�����ﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﺑ�����ﺖ و اﻟﻤﺘﺤ�����ﻮل
وﺑﺨﺎﺻ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻣﺴ���ﺄﻟﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳ���ﺔ اﻟﺤﻀ���ﺮﯾﺔ ﻓ���ﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭ���ﺎ ﺑ���ﺎﻟﺘﻌﺒﯿﺮات اﻟﮭﻮﯾﺎﺗﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻟﺒﻮﺳ���ﮭﺎ
اﻟﺪﯾﻨﻲ .
وﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل ﺟﺰﺋﯿ���ﺔ ﺳﻮﺳ���ﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﯿ���ﻮﻣﻲ و اﻟﻤﻌ���ﯿﺶ

la vie quotidien

ﯾ���ﺮى "ھﻨ���ﺮي

ﻟ���ﻮﻓﯿﻔﺮ" ، 38اﻟ���ﺬي ﯾﻌﺘﺒ���ﺮ ﻋﻠ���ﻢ اﻻﺟﺘﻤ���ﺎع اﻟﺤﯿ���ﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿ���ﺔ ﻛﺄﺣ���ﺪ اﻟﻤﺴ���ﺘﻮﯾﺎت اﻟﺸ���ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘ���ﺮاب
P 38F
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اﻟﺴﻮﺳ���ﻮﯾﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻓﻮاﻗ���ﻊ اﻟﺤﯿ���ﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿ���ﺔ ﻟ���ﯿﺲ ﻋﺒ���ﺎرة ﻋ���ﻦ واﻗ���ﻊ ﻣﺜ���ﺎﻟﻲ ،وﻣ���ﺎ ﯾﻄﻐ���ﻰ و ﯾﻄﺒ���ﻊ
ﻛ���ﻞ ﻣﻮاﻗﻔﻨ���ﺎ و ﺳ���ﻠﻮﻛﺎﺗﻨﺎ ھ���ﻮ اﻟﺒﻌ���ﺪ اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ ،ﻓ���ﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﯿ���ﻮﻣﻲ ﯾﺘﻄ���ﺎﺑﻖ ﻣ���ﻊ اﻟﻌﺎﻣ���ﻞ اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ ﻛﺄﺣ���ﺪ
اﻟﻌﻮاﻣ���ﻞ واﻟﻤﺆﺷ���ﺮات اﻷﺳﺎﺳ���ﯿﺔ ﻟﻜ���ﻞ اﻟﺘﻔ���ﺎﻋﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ،و ﻣ���ﺎ ﯾﻤﯿ���ﺰ اﻟﺤﯿ���ﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ
اﻟﯿﻮﻣﯿ��������ﺔ ھ��������ﻮ ﻧﺴ��������ﯿﺞ اﻟﻌﻼﻗ��������ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ��������ﺔ ﻟﻸﻓﺮاد:اﻟﻤﻘﺪس،اﻟﺴﯿﺎﺳ��������ﻲ واﻟﺘﻔ��������ﺎوض
واﻟﺘﻮاﻓﻖ،ﻣﻤ�����ﺎ ﯾ�����ﺆدي إﻟ�����ﻰ وﺟ�����ﻮد ﺗﻤﯿ�����ﺰات ،ﺗﻔ�����ﺮدات وﺧﺼﻮﺻ�����ﯿﺎت ﺗﻈﮭ�����ﺮ ﻋﻠ�����ﻰ ﺷ�����ﻜﻞ
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Henri Lefebvre (1968 ),la vie quotidienne dans le monde modern ,paris,Gallimard.
Henri Lefebvre (1961 ), critique de la vie quotidienne ;paris ,l’arche ,tome II ;fondondement de la
sociologie de la quotidienne .
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ﺗﻨﺎﻗﻀ���ﺎت وﻣﻔﺎرﻗ���ﺎت ﻟﻸﺷ���ﻜﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ،اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻔ���ﺮض ﻧﻔﺴ���ﮭﺎ ﻓﯿﻤ���ﺎ ﺑﻌ���ﺪ ﻛﻘﻮاﻋ���ﺪ وﻛﺂﻟﯿ���ﺔ
ﻣﻦ آﻟﯿﺎت ﯾﺴﯿﺮ وﻓﻘﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﯾﺘﺤﺮك .
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وﺑﻌ�����ﺪ اﻟﺘﻠﻤﯿﺤ�����ﺎت اﻟﺘ�����ﻲ أﻣ�����ﺪﺗﻨﺎ ﺑﮭ�����ﺎ اﻟﺪراﺳ�����ﺔ اﻻﺳ�����ﺘﻄﻼﻋﯿﺔ ﻟ�����ﺪى اﻟﺸ�����ﺒﺎب اﻟﺤﻀ�����ﺮي
وﻣ����ﻦ ﺑﯿﻨ����ﮫ اﻟﺴ����ﻠﻔﻲ  ،ﺣﯿ����ﺚ ﻛ����ﺎن ﻟﻨ����ﺎ ﻣ����ﻦ دراﺳ����ﺔ اﻟﻮاﻗ����ﻊ و اﻵﻟﯿ����ﺎت ﻓ����ﻲ اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ����ﺎ
اﻟﺤﻀ����ﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ اﻟﻤ����ﺮور ﻋﺒ����ﺮ ﻣﻜﻮﻧ����ﺎت اﻟﺤﯿ����ﺎة اﻟﺤﻀ����ﺮﯾﺔ ﺑ����ﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠ����ﻲ ﺑﻤﻘﺎرﺑ����ﺔ
ﺳﻮﺳ����ﯿﻮاﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣ����ﻦ اﻟﺠﺴ����ﺪ و اﻟﺨﻄ����ﺎب ﻓ����ﻲ ﺧﻀ����ﻢ اﻟﺒﻌ����ﺪ اﻟﻤﺠ����ﺎﻟﻲ  ،وﻓ����ﻲ ھ����ﺬا ﯾ����ﺮى
اﻟﺒﺎﺣ���ﺚ أوﻧﺘﻨ���ﻲ ﻏﯿ���ﺪﻧﺰ  40أن ﻣﻌﺎﻟﺠ���ﺔ اﻟﺤﯿ���ﺎة و اﻟﻮاﻗ���ﻊ اﻟﯿ���ﻮﻣﻲ ﻓ���ﻲ ﺣﯿﻨ���ﮫ ﺳ���ﻮف ﯾﺴ���ﻤﺢ ﻟﻨ���ﺎ
P 40F
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ﺑﻮﺻ����ﻒ ﺗﻠ����ﻚ اﻟﺤﺮﻛ����ﺎت و اﻟﺴ����ﻠﻮﻛﺎت اﻟﺘ����ﻲ أﺻ����ﺒﺤﺖ ﺗﻤﺜ����ﻞ اﻟﻄﻘ����ﻮس و اﻷﻋ����ﺮاف ﻋﻨ����ﺪ
اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ  .وأرﺗﺄﯾﻨﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﯿﺔ -:
ﻓﻲ ﻣﺪى اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻠﻔﻲ.
اﻟﺠﺴﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ

le corps salafiste

 ،وﺗﻤﺜﻞ ﺻﻮرة اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺼﺤﯿﺢ .

اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم  ، l’espace publicإرادة اﻟﺘﻤﺎﯾﺰ واﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ.
ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﻀﺮي وإﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪﯾﻦ
ﻓﻲ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺪﯾﻦ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻄﺎب

Dans le temps urbaine

Identité religieux dans la discours

أوﻻ -ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻠﻔﻲ:
إن ﻣ����ﺎ ﺗﺘﻤﯿ����ﺰ ﺑ����ﮫ اﻟﺤﯿ����ﺎة اﻟﺤﻀ����ﺮﯾﺔ و اﻟﻤﺪﯾﻨ����ﺔ ﺑﺸ����ﻜﻞ ﻋ����ﺎم ﻣ����ﻦ ﺗﻨﻈ����ﯿﻢ اﻟﻤﻌﻘ����ﺪ ،ھ����ﺬا
اﻷﺧﯿ����ﺮ اﻟ����ﺬي ﯾﻈﮭ����ﺮ ﻋﻠ����ﻰ ﻣﺴ����ﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓ����ﺔ اﻟﺤﻀ����ﺮﯾﺔ ،ﻣ����ﻦ ﺧ����ﻼل اﻟﺴ����ﻠﻮك و اﻟﻤﻤﺎرﺳ����ﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ و اﻷﻧﺸ����ﻄﺔ اﻟﺤﻀ����ﺮﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺘ����ﺎﻟﻲ ﻓ����ﻲ ﺧﻀ����ﻢ ھ����ﺬه اﻟﺤﺘﻤﯿ����ﺔ و اﻟﻄﺒﯿﻌ����ﺔ ،ﻋﺮﻓ����ﺖ
اﻟﻤﺪﯾﻨ����ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ����ﺔ ﻋﺪﯾ����ﺪ اﻟﺘﺤ����ﻮﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ����ﺔ و اﻻﻗﺘﺼ����ﺎدﯾﺔ ﻣﻨ����ﺬ اﻻﺳ����ﺘﻘﻼل
إﻟ���ﻰ ﯾﻮﻣﻨ���ﺎ ،أﯾ���ﻦ ﺗﻐﯿ���ﺮت اﻟﻤﻔ���ﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ���ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ،و ﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ طﺮﯾﻘ���ﺔ اﻟﺘﻌ���ﺎطﻲ ﺑﺄﻧﮭ���ﺎ
إﻣ����ﺎ ﺳ����ﻠﻮك اﻟﻤﻮاطﻨ����ﺔ اﻟﺤﻀ����ﺮﯾﺔ )اﻟﺘﻄﻮع،اﻟﺘﻀ����ﺎﻣﻦ( و ﺗﻔﻌﯿ����ﻞ اﻟﺤﯿ����ﺎة اﻟﺤﻀ����ﺮﯾﺔ و ﺗﻘﻮﯾ����ﺔ
اﻟ����ﺮاﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤ����ﺎﻋﻲ ﺑ����ﯿﻦ اﻟﺠﯿ����ﺮة )اﻟﺤﻮﻣ����ﺔ و اﻟﺤﻮش(،ﻛ����ﻞ ھ����ﺬا ﻓ����ﻲ ﺑﻮﺗﻘ����ﺔ ﻣ����ﻦ أﺳ����ﺎﻟﯿﺐ
اﻟﺨﻄ�����ﺎب اﻟﻤﻤﺰوﺟ�����ﺔ ﺑﻨ�����ﻮع ﻣ�����ﻦ اﻟﺘﺜ�����ﺎﻗﻒ ﺑ�����ﯿﻦ اﻷﺻ�����ﯿﻞ)اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸ�����ﻌﺒﯿﺔ،اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﺸ�����ﻌﺒﻲ (
واﻟﺤ���ﺪﯾﺚ )ﻟﻐ���ﺔ أﺟﻨﺒﯿ���ﺔ  ،أو اﻟﺘﮭﺠ���ﯿﻦ ﻓ���ﻲ اﻟﻠﻔ���ﻆ وﻣﻤﺎرﺳ���ﺘﮫ (،و ھ���ﺬا ﻓ���ﻲ ﻣﺤﺎوﻟ���ﺔ ﻟﺼ���ﯿﺎﻏﺔ
ﻣﻌﺎدﻟ���ﺔ ﺗﻌﻄ���ﻲ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘ���ﻲ ﺻ���ﻔﺔ اﻻﻧﺘﻤ���ﺎء أو اﻟﻮﺻ���ﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠ���ﻖ ﺑﺎﻟ���ﺬات أو اﻟﺠﻤﻌ���ﻲ اﻟﻤﻨﺘﻤ���ﻲ إﻟ���ﻰ
 39رﺷﯿﺪ ﺣﻤﺪوش ،ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﺑﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ أو اﻟﻤﻌﺎش ،اﺿﺎﻓﺎت ـﺎﻟﻌﺪد 17و ، 2012 18ص .124
Giddens Anthony (1998) ,The third way : the renewal of social democraty . london polity press.
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اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

ﻋﺎﺋﻠ���ﺔ أو ﺣ���ﻲ أو طﺒﻘ���ﺔ  ،وﻣ���ﻦ ﻧﺎﺣﯿ���ﺔ أﺧ���ﺮى ﻣ���ﺎ إن ﻛﺎﻧ���ﺖ )اﻟﻤﻤﺎرﺳ���ﺔ( اﻋﺘﺒﺎطﯿ���ﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄ���ﺔ
ﺑ����ﺎﻟﻔﺮد واﻟﻤﺤﺎﻛ����ﺎة و اﻟﻤ����ﻮدة .ﻣ����ﻦ أﻣﺜﻠ����ﺔ ﻣﻨﺎﺻ����ﺮة ﻓﺮﯾ����ﻖ ﻟﻜ����ﺮة اﻟﻘ����ﺪم ،أو ﻣﺠﻤﻮﻋ����ﺔ اﻟﻌﻤ����ﻞ
....وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ.
أ -ﻣﻤﺎرﺳﺔ "اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ" ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ:
ﯾﻌﺘﺒ���ﺮ ﻣﻔﮭ���ﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤ���ﺪﻧﻲ ﺟ���ﺰءا ﻣ���ﻦ اﻟﺴ���ﯿﺎق اﻟﺘ���ﺎرﯾﺨﻲ ﻟﺘﻄ���ﻮر اﻟﻨﻈﺮﯾ���ﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ���ﺔ
ﻛﻜ���ﻞ و ﺗ���ﺮاﻛﻢ اﻟﻤﻌ���ﺎرف اﻹﻧﺴ���ﺎﻧﯿﺔ ﻟﮭ���ﺬه اﻷﺧﯿ���ﺮة  ،ﻓ���ﺎﻟﻤﻔﮭﻮم ﻣﺤ���ﻞ اﻟﺘﺘﺒ���ﻊ ﯾﺘﻤﯿ���ﺰ ﻣ���ﻦ ﻧﺎﺣﯿ���ﺔ
اﻟﺘﻔﺴ����ﯿﺮ ﺑﺈﺿ����ﻔﺎء اﻟﺒﻌ����ﺪ اﻹﯾ����ﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻣﻤ����ﺎ ﯾﻔﺴ����ﺮ ﺗﻌ����ﺪد اﻟﺘﻔﺴ����ﯿﺮات ﻋﻠ����ﻰ ﻏ����ﺮار اﻹﺳ����ﮭﺎم
اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟ���ﻲ وﻛ����ﺬا اﻻﺷ����ﺘﺮاﻛﻲ ﺑﺎﻹﺿ����ﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﮭ����ﻢ اﻹﺳ���ﻼﻣﻲ ،وﻓ����ﻲ ھ����ﺬا ﯾﻘ����ﻮل ﻋﺰﻣ����ﻲ ﺑﺸ����ﺎرة :
"إن اﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ اﻟﻤ����ﺪﻧﻲ ﻣﻔﮭ����ﻮم ﯾﺘﻐﯿ����ﺮ ﻣ����ﻊ ﺗﻐﯿ����ﺮ اﻟﻤﻮﻗ����ﻒ اﻹﯾ����ﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤ����ﺘﻜﻠﻢ ،ﻓ����ﺎﻟﻤﻔﮭﻮم
اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟ����ﻲ ﻟﮭ����ﺬا اﻟﻤﺼ����ﻄﻠﺢ ﯾﺨﺘﻠ����ﻒ ﻋ����ﻦ اﻟﻔﻜ����ﺮ اﻻﺷ����ﺘﺮاﻛﻲ اﻟ����ﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ،وﻋﻦ اﻟ����ﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ
اﻟﺮادﯾﻜﺎﻟﻲ ،وﻣﺆﺧﺮا ﻋﻦ اﻟﻔﮭﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﯾﻀﺎ " .
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وﻓ����ﻲ ﻣﺤﺎوﻟ����ﺔ ﻟﺘﻔﺴ����ﯿﺮ ھ����ﺬا اﻟﻤﻔﮭ����ﻮم ،ﻓﺈﻧ����ﮫ ﯾﻨﻘﺴ����ﻢ إﻟ����ﻰ ﺷ����ﻘﯿﻦ :اﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ وﯾﻘﺼ����ﺪ ﺑ����ﮫ
ﻣﺠﻤ���ﻮع اﻷﻓ���ﺮاد اﻟ���ﺬﯾﻦ ﯾﻜﻮﻧ���ﻮن اﻟﺪوﻟ���ﺔ أو اﻷﻣ���ﺔ و اﻟ���ﺬﯾﻦ ﺗ���ﺮﺑﻄﮭﻢ ﺻ���ﻼت إﻧﺴ���ﺎﻧﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿ���ﺔ
وﻛ���ﺬا رواﺑ���ﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ﻓﯿﻤ���ﺎ ﺑﯿ���ﻨﮭﻢ ،وﯾﻀ���ﯿﻒ "ﻛ���ﺎرل ﻣ���ﺎرﻛﺲ" ﺷ���ﺮط اﻟﻌﻤ���ﻞ اﻻﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ
ھ���ﻮ أﺳ���ﺎس اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ ﻓ���ﻼ ﯾﺠ���ﻮز رد اﻻﺟﺘﻤ���ﺎع اﻟﺒﺸ���ﺮي إﻟ���ﻰ ﻣﺒ���ﺪأ ﻏﯿ���ﺮ اﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ وﻻ ﯾﺠ���ﻮز
ﻣ����ﻦ ﺛ����ﻢ ﻓﺼ����ﻞ اﻟﻌﻤ����ﻞ ﻋ����ﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓ����ﺔ و اﻷﺧ����ﻼق و اﻟﺴﯿﺎﺳ����ﺔ ،ﻓ����ﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻨ����ﺘﺞ ذاﺗ����ﮫ وﯾﻌﯿ����ﺪ
إﻧﺘﺎﺟﮭ���ﺎ وﺑﻮﺳ���ﻌﮫ أن ﯾﺤ���ﻮل ﻋﻼﻗﺎﺗ���ﮫ ﻣ���ﻊ ﺑﯿﺌﺘ���ﮫ وأن ﯾﺸ���ﻜﻞ وﺳ���ﻄﮫ ﻓ���ﻲ ﺿ���ﻮء ﻣ���ﺎ ﯾﻨﺠ���ﮫ ﻣ���ﻦ
رﻣ�����ﻮز وﻣ�����ﺎ ﯾﺸ�����ﻜﻠﮫ ﻣ�����ﻦ ﻗ�����ﯿﻢ وﻣﻌ�����ﺎن وﻣﻌ�����ﺎﯾﯿﺮ وأﻋ�����ﺮاف وﻋ�����ﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯿ�����ﺪ وﻣﺆﺳﺴ�����ﺎت
وﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وﺷﺮاﺋﻊ وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺟﮫ ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻷﻓﺮاد .
أﻣ��ﺎ اﻟﺸ��ﻖ اﻟﺜ��ﺎﻧﻲ ﻣ��ﻦ ھ��ﺬا اﻟﻤﺼ��ﻄﻠﺢ اﻟﻤﺮﻛ��ﺐ "اﻟﻤ��ﺪﻧﻲ" أي اﻟﻤﮭﯿﻜ��ﻞ و اﻟﻤ��ﻨﻈﻢ داﺧ��ﻞ ﻧﺴ��ﻖ
ﻣ����ﺎ ﯾﻌ����ﺮف ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨ����ﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﺗﺘﺴ����ﻢ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ����ﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﯾ����ﺔ ﻣﻀ����ﺎﻓﺎ إﻟﯿﮭ����ﺎ ھﯿﻤﻨ����ﺔ اﻟﺒﻌ����ﺪ اﻟﻌﻘﻼﻧ����ﻲ
ﺑ���ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻔﯿﺒ���ﺮي ﺣﯿ���ﺚ أﺷ���ﺎر ﻣﺤﻤ���ﺪ ﻋﺎﺑ���ﺪ اﻟﺠ���ﺎﺑﺮي "إﻟ���ﻰ أن اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﺗﻤﺜ���ﻞ ﻧﻈﺎﻣ���ﺎ ﺳﯿﺎﺳ���ﯿﺎ
ﯾﻘ����ﻮم ﻋﻠ����ﻰ ﻣﺸ����ﺎرﻛﺔ أﻋﻀ����ﺎﺋﮭﺎ ﻓ����ﻲ ﺗ����ﺪﺑﯿﺮ ﺷ����ﺆوﻧﮭﺎ  ،وﻛﺎﻧ����ﺖ اﻟﻤﺪﯾﻨ����ﺔ وﻧﻈﺎﻣﮭ����ﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳ����ﻲ
ﻋﻨﺼ���ﺮﯾﻦ ﻣﺘﻼزﻣ���ﯿﻦ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﻔﮭ���ﻮم اﻟﯿﻮﻧ���ﺎﻧﻲ واﻟ���ﺬي اﺷ���ﺘﻖ ﻣﻨ���ﮫ ﻣﻔﮭ���ﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤ���ﺪﻧﻲ" .42
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ﻓ����ﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤ����ﺪﻧﻲ ھ����ﻮ ذﻟ����ﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ اﻟ����ﺬي ﯾﻌ����ﯿﺶ داﺧ����ﻞ ﺑﯿﺌ����ﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨ����ﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﺗﺘ����ﻮﻓﺮ ﻋﻠ����ﻰ
 41ﺑﺸﺎرة ﻋﺰﻣﻲ ، 1998اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ –دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ-ط،1ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ،ص 30

 42ﻣﺣﻣد ذرذاري ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر :ﺟدﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﮭوم و ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟواﻗﻊ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻟﺣوار اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﻋدد ﺧرﯾف
ﺷﺗﺎء،2014ص 144-143
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وﺳ���ﺎﺋﻞ ﺣﺪﯾﺜ���ﺔ ﻛﻤ���ﺎ ﯾﻤﺘ���ﺎز ﺑ���ﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓ���ﻲ إط���ﺎر ﺗﺸ���ﻜﯿﻼت رﺳ���ﻤﯿﺔ و ﺣﺪﯾﺜ���ﺔ ﯾﻜ���ﻮن اﻟﻔ���ﺮد ﻓ���ﻲ
ظﻠﮭ���ﺎ واﻋﯿ���ﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗ���ﮫ وواﺟﺒﺎﺗ���ﮫ ھ���ﺬه اﻟﮭﯿﺌ���ﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿ���ﺎت و اﻟﻨﻘﺎﺑ���ﺎت و اﻟﻨ���ﻮادي
واﻟﺘﻨﻈﯿﻤ���ﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳ����ﯿﺔ...اﻟﺦ  ،وﺑﺎﻟﺘ���ﺎﻟﻲ ﯾﻈ����ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ اﻟﻤ���ﺪﻧﻲ ﻓ����ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮ ﻓ����ﻲ ﻋﻤﻮﻣﮭ����ﺎ،
واﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﻣﺤ���ﻞ اﻟﺪراﺳ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ اﻟﻤﻔﮭ���ﻮم واﻟﻌﻤﻠﯿ���ﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣ���ﺎ ﻏﯿ���ﺮ ﻣﺘ���ﺪاول إﻻ ﻟ���ﺪى اﻟﻔﺌ���ﺎت
اﻟﻤﺜﻘﻔ���ﺔ و اﻟﺠ���ﺎﻣﻌﯿﯿﻦ أو اﻟﺴﯿﺎﺳ���ﯿﺔ و ﻣ���ﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤ���ﯿﻦ ،اﻟﺘ���ﻲ ﺑ���ﺪورھﺎ ﺗﺴ���ﻌﻰ إﻟ���ﻰ ﺗﻜ���ﺮﯾﺲ اﻟﻐﺎﯾ���ﺔ
ووظﯿﻔ���ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤ���ﺪﻧﻲ ،ﻓﻤ���ﻦ ﺧ���ﻼل اﻟﺠﻤﻌﯿ���ﺎت اﻟﻨﺎﺷ���ﻄﺔ ﻣﻨﮭ���ﺎ اﻟﻤﮭﺘﻤ���ﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧ���ﺐ اﻟﺜﻘ���ﺎﻓﻲ
واﻟ���ﺪﯾﻨﻲ واﻟﺨﯿ���ﺮي ،أﯾ���ﻦ ﺗﻄ���ﻮرت ﻧﺸ���ﺎطﺎﺗﮭﺎ ﻓ���ﻲ اﻟﺘﻌﺒﺌ���ﺔ و ﻧﺸ���ﺮ اﻟﺒ���ﺮاﻣﺞ ﻋ���ﻦ طﺮﯾ���ﻖ ﻣﻮﻗ���ﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة .
أﻣ���ﺎ اﻷﺣ���ﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳ���ﯿﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ و اﻟﺘﺤ���ﻮﻻت اﻟﺘ���ﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭ���ﺎ اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮ ﻓ���ﻲ اﻟﺘﻌﺪدﯾ���ﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳ���ﯿﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨ���ﺎت ،ﺑ���ﺮزت ﻓ���ﻲ ﻣﺪﯾﻨ���ﺔ ﺳ���ﯿﺪي ﻋﻠ���ﻲ ﺗﻮاﺟ���ﺪ ﻋﺪﯾ���ﺪ اﻷﺣ���ﺰاب ﻛ���ـ ﺣ���ﺰب
ﺟﺒﮭ����ﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾ����ﺮ اﻟ����ﻮطﻨﻲ ﺑ����ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ����ﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘ����ﺔ واﻋ����ﺘﻼء وﺳ����ﯿﻄﺮة ھ����ﺬا اﻟﺤ����ﺰب ﺳ����ﺪة
اﻟﺴ���ﻠﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ���ﯿﺔ ،وأﺣ���ﺰاب أﺧ���ﺮى ﻛﺤ���ﺰب اﻟﺘﺠﻤ���ﻊ اﻟ���ﻮطﻨﻲ اﻟ���ﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ  ،ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﺔ إﻟ���ﻰ
أﺣ���ﺰاب ﻣﻨﺤﻠ���ﺔ ﻣﻨﮭ���ﺎ ﺣ���ﺰب "اﻟﺠﺒﮭ���ﺔ اﻹﺳ���ﻼﻣﯿﺔ ﻟﻺﻧﻘ���ﺎذ" ،اﻷﺧﯿ���ﺮ اﻟ���ﺬي ﺣﻘ���ﻖ ﻧﺴ���ﺒﺔ ﻛﺒﯿ���ﺮة
ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ  ،وﻓ���ﻲ اﻟﺴ���ﻨﻮات اﻷﺧﯿ���ﺮة ﺑ���ﺮزت أﺣ���ﺰاب ﺑﻠﻐ���ﺖ ﻣ���ﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌ���ﺔ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾ���ﺔ ﻛﺤ���ﺰب
ﺗﺠﻤ���ﻊ أﻣ���ﻞ اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮ "ﺗ���ﺎج" -اﻟ���ﺬي ﻟ���ﮫ ﻣﻘ���ﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ  .-وﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸ���ﺎرﻛﺔ اﻟﺸ���ﺒﺎﺑﯿﺔ ﻓ���ﻲ
اﻟﻌﻤﻠﯿ���ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ���ﯿﺔ واﻻﻗﺘ���ﺮاع ﺗﻈ���ﻞ ﻣﺤ���ﻞ ﺗﺴ���ﺎؤل ﻣ���ﻦ ﻗﺒ���ﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼ���ﯿﻦ وﺗﺒ���ﺮر ﺑﺄﻧﮭ���ﺎ ﻧﺘﯿﺠ���ﺔ
ﺧﻠ����ﻞ ﻓ����ﻲ اﻟﻤﻮاطﻨ����ﺔ اﻟﺘ����ﻲ وراءھ����ﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴ����ﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ����ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺸ����ﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ ،أو ﺳﻠﺴ����ﻠﺔ
اﻟﻮﻋ���ﻮد اﻟﺘ���ﻲ ﻻ ﺗ���ﺮى وﻻ ﺗﺠﺴ���ﺪ ﻓ���ﻲ اﻟﻮاﻗ���ﻊ .وھ���ﺬا ﻣ���ﺎ ﻟﺨﺼ���ﮫ ﻣﻘ���ﺎل ﺑﯿﻮﻣﯿ���ﺔ ﻟﯿﺒﺮﺗ���ﻲ ﺗﺤ���ﺖ
ﻋﻨ����ﻮان "ﻋﻨ����ﺪﻣﺎ اﻟﺸ����ﺒﺎب ﯾﺸ����ﻜﻜﻮن ﻓ����ﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳ����ﺔ " ﺣﯿ����ﺚ ﯾ����ﺮى ﻛﺎﺗ����ﺐ اﻟﻤﻘ����ﺎل أن ﻧﺴ����ﺒﺔ 39
ﺑﺎﻟﻤﺌ����ﺔ اﻟﺸ����ﺒﺎب ﻻ ﯾﻨﺘﻈ����ﺮون ﻣ����ﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒ����ﯿﻦ ﺷ����ﯿﺌﺎ – اﻟﻤﺠﻠ����ﺲ اﻟ����ﻮطﻨﻲ، -وﻧﺴ����ﺒﺔ  31ﺑﺎﻟﻤﺌ����ﺔ
ﯾﺄﻣﻠﻮن ﺗﺤﺴﻦ ﺷﺮوط اﻟﺤﯿﺎة و  12ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺑﺈﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ .
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و ﻛﺎﻧ���ﺖ ﻣﻼﺣﻈﺘﻨ���ﺎ ﻓ���ﻲ ھ���ﺬا اﻟﺠﺎﻧ���ﺐ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل اﻟﻤﺸ���ﺎرﻛﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﻮاﻋﯿ���ﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳ���ﯿﺔ طﯿﻠ���ﺔ
ﻣﺮﺣﻠ����ﺔ اﻟﺪراﺳ����ﺔ ،إذ ﻻﺣﻈﻨ����ﺎ ﻋ����ﺪم ﻣﺸ����ﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﺪﯾﻨ����ﺔ اﻟﺴ����ﻠﻔﯿﺔ وﻣﻘﺎطﻌ����ﺔ ﻛ����ﻞ ﻣ����ﺎ ﻟ����ﮫ ﺻ����ﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳ����ﺔ أو ﻣ����ﺎ ﯾﺴ����ﻤﻰ ﺑﺎﻟﻼﺳﯿﺎﺳ����ﺔ  .Dépolitisationﻣ����ﻊ ﻣﻼﺣﻈ����ﺔ ﻣﺸ����ﺎرﻛﺔ اﻷﺋﻤ����ﺔ و طﻠﺒ����ﺔ
اﻟﻌﻠ����ﻢ اﻟﺸ����ﺮﻋﻲ ﻣ����ﻦ ذوي اﻻﻧﺘﻤ����ﺎء اﻟﺼ����ﻮﻓﻲ  .أﻣ����ﺎ اﻟﺸ����ﺒﺎب اﻟﺤﻀ����ﺮي ﺑ����ﺈﺧﺘﻼف أطﯿ����ﺎﻓﮭﻢ
43
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ﺑﺎﺳ���ﺘﺜﻨﺎء اﻻﻧﺘﻤ���ﺎء اﻟﺘ���ﺪﯾﻨﻲ  ،ﻓﮭ���ﻢ ﯾﺸ���ﺎرﻛﻮن ﻓ���ﻲ اﻟﻔﻌ���ﻞ اﻟﻤ���ﻮاطﻨﻲ ﻓ���ﻲ اﻻﻧﺘﺨ���ﺎب ﻣ���ﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿ���ﻖ
و اﻟﻨﻘ���ﺪ ﺑﺄﻧ���ﮫ ﯾﻘ���ﻮم ﺑﺎﻻﻧﺘﺨ���ﺎب ﺑ���ﺪل أن ﯾﻘ���ﻮم أﺣ���ﺪ ﻓ���ﻲ ﻣﻜﺎﻧ���ﮫ  ،وآﺧ���ﺮون ﯾ���ﺮون اﻟﻌﻜ���ﺲ  .وأﻣ���ﺎ
اﻟﻔﻌ����ﻞ اﻟﺨﯿ����ﺮي و اﻟﺜﻘ����ﺎﻓﻲ ﻓﻨﺠ����ﺪ اﻟﺸ����ﺒﺎب ﻣ����ﻦ ﯾﺴ����ﻤﻮن أﻧﻔﺴ����ﮭﻢ "أﺣﺒ����ﺎب اﻟﺨﯿ����ﺮ" ﻓﮭ����ﻢ ﻣ����ﻦ
اﻟﺸ����ﺒﺎب اﻟ����ﺬﯾﻦ ﯾﺴ����ﺘﻌﻤﻠﻮن اﻟﻮﺳ����ﺎﺋﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ اﻟﻔﺎﯾﺴ����ﺒﻮك ﻷﻏ����ﺮاض ﺧﯿﺮﯾ����ﺔ ﻛﻤﺴ����ﺎﻋﺪة
اﻟﻔﻘ���ﺮاء وﺗﻘ���ﺪﯾﻢ ﯾ���ﺪ اﻟﻤﺴ���ﺎﻋﺪة ،ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﺔ إﻟ���ﻰ ﻧﻘ���ﺪ اﻟﻮاﻗ���ﻊ اﻻﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل
ﺻ���ﻔﺤﺔ "أﺣ���ﺐ ﺳ���ﯿﺪي ﻋﻠ���ﻲ

love sidi Ali

 "Iواﻟﺘ���ﻲ ﺗﺮﺻ���ﺪ اﻟﺘﻄ���ﻮرات ﺑﺎﻷﺣﯿ���ﺎء اﻟﻜﺒ���ﺮى

واﻟﻨﻘ���ﺎﺋﺺ ﻣ���ﻦ ﻗِﺒ���ﻞ اﻟﺴ���ﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ���ﺔ  .وھ���ﺬا ﻣ���ﺎ ﯾﻔ���ﺘﺢ ﺑ���ﺎب آﺧ���ﺮ ﻟﻠﺪراﺳ���ﺔ وھ���ﻮ أي ﻣ���ﺪى
ﺗﻤﺜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺤﻀﺮي؟ ،
وﻓ�����ﻲ ھ�����ﺬا اﻟﺒ�����ﺎب أﯾﻀ�����ﺎ وﻓ�����ﻲ اﺳ�����ﺘﻌﻤﺎل اﻻﻧﺘﺮﻧﯿ�����ﺖ ﻟ�����ﺪى اﻟﻤﺘﺪﯾﻨ�����ﺔ اﻟﺴ�����ﻠﻔﯿﺔ ﺑ�����ﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮي وﺗﺴ���ﺠﯿﻞ اﻟﺤﻀ���ﻮر ﻣ���ﻦ أﺟ���ﻞ اﻟﺘﻌﺒﺌ���ﺔ و اﻟﺜﻘﯿ���ﻒ اﻟ���ﺪﻋﻮي ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻄﺮﯾﻘ���ﺔ اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ و
ﻣ���ﻦ أﻣﺜﻠ���ﺔ ذﻟ���ﻚ :ﺻ���ﻔﺤﺔ أھ���ﻞ اﻟﺴ���ﻨﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮ )إﺗﺒ���ﺎع اﻟﺴ���ﻠﻒ( اﻟﺘ���ﻲ ﺑﻠ���ﻎ ﻋ���ﺪد
اﻟﻤﻌﺠﺒ���ﯿﻦ اﻛﺜ���ﺮ 28أﻟ���ﻒ  ،أﯾ���ﻦ ﻧﺠ���ﺪ ﻋﻠ���ﻰ اﻟﺼ���ﻔﺤﺔ ﻣﻮاﺿ���ﯿﻊ ﺗﺨ���ﺺ اﻟﺘﻌﺮﯾ���ﻒ ﺑﺄھ���ﻞ اﻟﺴ���ﻨﺔ
ﺑ���ﺄﻗﻮال اﻟﻤﺸ���ﺎﯾﺦ وﯾﺴﺘﺸ���ﮭﺪون ﺑﺤﺴ���ﺐ ﻣﻘﻮﻟ���ﺔ ﺷ���ﯿﺦ اﻹﺳ���ﻼم اﺑ���ﻦ ﺗﯿﻤﯿ���ﺔ  :أھ���ﻞ اﻟﺴ���ﻨﺔ ،وھ���ﻢ
ﺧﯿ����ﺮ اﻟﻨ����ﺎس ﻟﻠﻨ����ﺎس )ﻣﻨﮭ����ﺎج اﻟﺴ����ﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾ����ﺔ ،(158-5وﺷ����ﺮح أﺻ����ﻮل اﻟﺴ����ﻨﺔ ﻟ����ﺪى اﻟﺸ����ﯿﺦ
اﻷﻟﺒ�����ﺎﻧﻲ ،ورﺑﯿ�����ﻊ اﻟﻤ�����ﺪﺧﻠﻲ واﻟﺸ�����ﯿﺦ ﺻ�����ﺎﻟﺢ اﻟﺤﯿ�����ﺪان ،واﻟﺸ�����ﯿﺦ ﺻ�����ﺎﻟﺢ اﻟﻔ�����ﻮزان و اﺑ�����ﻦ
اﻟﺠﻮزي و اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯿﺎض ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ دورات ﻋﻠﻤﯿﺔ ...،اﻟﺦ .
أﻣ���ﺎ اﻟﺸ���ﺒﺎب اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﺳ���ﯿﺪي ﻋﻠ���ﻲ ﻧﺠ���ﺪ ﻟﮭ���ﻢ ﻣﻮﻗ���ﻊ وﺻ���ﻔﺤﺔ ﺗ���ﺪﻋﻮ وﺗﺤ���ﺚ ﻋﻠ���ﻰ
إﺗﺒ����ﺎع اﻟﻤ����ﻨﮭﺞ اﻟﺴ����ﻠﻔﻲ  :ﻛﺼ����ﻔﺤﺔ أھ����ﻞ اﻟﺴ����ﻨﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋ����ﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨ����ﺔ ﺳ����ﯿﺪي ﻋﻠ����ﻲ ،وﺻ����ﻔﺤﺎت
أﺧ���ﺮى ﻟﻤﺘﺪﯾﻨ���ﺔ ﺑﺎﻟﻤ���ﺪن اﻟﻤﺠ���ﺎورة ﻛﻤﺪﯾﻨ���ﺔ "ﺣﺠ���ﺎج" اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺘﻮاﺟ���ﺪ ﺑﮭ���ﺎ أﻣﺜﻠ���ﺔ ﺣﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ وﻟ���ﻮج
اﻟﺴ����ﻠﻔﯿﯿﻦ ﻋ����ﺎﻟﻢ اﻟﺘﺠ����ﺎرة اﻟﻌ����ﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤ����ﺪود واﻟﻼرﺳ����ﻤﻲ وﻓ����ﻲ ﻧﺸ����ﺮ اﻟ����ﺪﻋﻮة ،أﯾ����ﻦ ﻣﻮاﺿ����ﻌﮭﺎ
)اﻟﺼ����ﻔﺤﺔ( ﺗﺸ����ﻤﻞ ﻓ����ﻲ اﻟﺘﺤ����ﺬﯾﺮ ﻣ����ﻦ اﻧﺘﺸ����ﺎر اﻟﺸ����ﯿﻌﺔ و اﻟﺘﺸ����ﯿﻊ ﻓ����ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ����ﺔ  .و ﺑﺎﻟﻨﺴ����ﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺸ���ﺎرﻛﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿ���ﺎت ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﻣﺤ���ﻞ اﻟﺪراﺳ���ﺔ ،ﻓﮭ���ﻲ ﺗﺘﻨ���ﻮع وﺗﺨﺘﻠ���ﻒ ﺑﺤﺴ���ﺐ اﻟﮭ���ﺪف
واﻟﻄ����ﺎﺑﻊ ،و اﻟﻔﻀ����ﺎء اﻟﺨ����ﺎص ﺑﮭ����ﺎ ،ﻓﻨﺠ����ﺪ ﺟﻤﻌﯿ����ﺎت اﻷﺣﯿ����ﺎء ،وﺟﻤﻌﯿ����ﺎت اﻟﺒﯿﺌ����ﺔ واﻟﻨﺸ����ﺎطﺎت
اﻟﺨﯿﺮﯾ���ﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﯿﺔ أﯾ���ﻦ ﯾﺘﺴ���ﻊ ﻣﺠﺎﻟﮭ���ﺎ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ  ...،وﻏﯿﺮھ���ﺎ و ﻓ���ﻲ اﻷﺳ���ﺎس ھ���ﻲ ﺟ���ﺰء
ﻣ��ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ��ﻊ اﻟﻌ��ﺎم ،وھ��ﺬا ﻣ��ﺎ ذھ��ﺐ إﻟﯿ��ﮫ روﺳ��ﻮ اﻟ��ﺬي أﻛ��ﺪ أن ھ��ﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿ��ﺎت ھ��ﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌ��ﺎت
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ﺟﺰﺋﯿ����ﺔ )ﺟ����ﺰء ﻣ����ﻦ ﻣﺠﺘﻤ����ﻊ ﻗ����ﺎﺋﻢ ﺑﺤ����ﺪ ذاﺗ����ﮫ(  ، 44وﻟﻘ����ﺪ ﺟ����ﺎء ﻓ����ﻲ ھ����ﺬا اﻟﺒ����ﺎب ﻣ����ﻦ أﻗ����ﻮال
P 44F
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اﻟﻤﺒﺤ���ﻮﺛﯿﻦ ﻓ���ﻲ ھ���ﺬا اﻟﺠﺎﻧ���ﺐ اﻟﻤﮭ���ﻢ ﻓ���ﻲ اﻟﺤﯿ���ﺎة اﻟﺤﻀ���ﺮﯾﺔ  "،أﻧ���ﺎ ﻻ أﺷ���ﺎرك ﻓ���ﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿ���ﺎت و
اﻷﺣ���ﺰاب ﻷﻧﮭ���ﺎ ﺗﻌﺘﻘ���ﺪ أﻧﮭ���ﺎ ﺗﺴ���ﯿﺮ ﻋﻠ���ﻰ ﺧ���ﻼف اﻟﻜﺘ���ﺎب و اﻟﺴ���ﻨﺔ وﻓﮭ���ﻢ اﻟﺴ���ﻠﻒ و ﷲ اﻋﻠ���ﻢ " ،
وﯾﻘ���ﻮل آﺧ���ﺮ ... ":أﻧ���ﺎ ﻟ���ﻢ أﺷ���ﺎرك ﻓ���ﻲ أي ﺟﻤﻌﯿ���ﺔ " وﻣ���ﻨﮭﻢ ﻣ���ﻦ إﻣﺘﻨ���ﻊ ﻋ���ﻦ اﻟﺤ���ﺪﯾﺚ ﻓ���ﻲ ھ���ﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع  ،وﻣﺪﻟﻮل ذﻟﻚ واﺿﺢ ﻛﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻠﻔﻲ.
وﺧﻠﺼ����ﺖ دراﺳ����ﺔ "راﺟﻌ����ﻲ ﻣﺼ����ﻄﻔﻰ" إﻟ����ﻰ اﻟﻤﻼﺣ����ﻆ و اﻟﻤﺘﺼ����ﻞ إﻟﯿ����ﮫ ﻓ����ﻲ دراﺳ����ﺘﻨﺎ
،ﻓﻔ����ﻲ ﺳ����ﯿﺎق اﻟﻤﺸ����ﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾ����ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ����ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪﯾﻨ����ﺔ اﻟﺴ����ﻠﻔﯿﺔ ،أن اﻻﻧﺘﻤ����ﺎء اﻟﺴ����ﻠﻔﻲ ﯾﻤ����ﺎرس
ﺗ���ﺄﺛﯿﺮا ﺳ���ﻠﺒﯿﺎ ﻋﻠ���ﻰ ﻣﺴ���ﺘﻮى ﻣﺸ���ﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ���ﺔ اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﻨﺸ���ﺎط اﻟﺠﻤﻌ���ﻮي ،ﻓﻜ���ﻮن اﻟﻔ���ﺮد
ﯾﻨﺘﻤ����ﻲ ﻟﻠﺴ����ﻠﻔﯿﯿﻦ ھ����ﺬا ﯾﺠﻌﻠ����ﮫ ﻻ ﯾﻨﺨ����ﺮط ﻓ����ﻲ أي ﻧﺸ����ﺎط ﺟﻤﻌ����ﻮي  . 45ﻓﺎﻟﻤﯿ����ﻞ إﻟ����ﻰ ﻋ����ﺰوف
P 45F

P

اﻟﺴ����ﻠﻔﯿﯿﻦ ﻋ����ﻦ اﻟﻔ����ﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣ����ﺔ ﻟﮭ����ﻢ ﻓ����ﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿ����ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ����ﯿﺔ ،ﯾﺒﻘ����ﻲ اﻻﻛﺘﻔ����ﺎء ﺑﻤ����ﺎ ﯾﻨﻘﻠ����ﮫ
اﻟﺨﻄ���ﺎب اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ ﻓ���ﻲ -اﻟﯿ���ﻮﻣﻲ  -ووﺳ���ﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼ���ﺎل و اﻹﻋ���ﻼم اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ ،ھ���ﺬا اﻟﺨﻄ���ﺎب اﻟ���ﺬي
أﻗ���ﻞ ﻣ���ﺎ ﯾﻘ���ﺎل ﻋﻨ���ﮫ ،أﻧ���ﮫ ﺟﻌ���ﻞ اﻟﺠﻤﮭ���ﻮر اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ أﻛﺜ���ﺮ ﺳ���ﻠﺒﯿﺔ ﺗﺠ���ﺎه اﻟﻨﻈ���ﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳ���ﻲ اﻟﻘ���ﺎﺋﻢ
ﺑ���ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﮭ���ﺎ ﺳ���ﻠﻮﻛﯿﺎت و أﻟﻔ���ﺎظ )ﻛﻨﺒ���ﺬ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿ���ﺔ ﻛﻤﺸ���ﺮوع ﺳﯿﺎﺳ���ﻲ ،وﻧﺒ���ﺬ اﻟﺘﺤ���ﺰب و
اﻷﺣﺰاب ،واﺳﺘﻨﻜﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ،وﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺤﻜﺎم
ﺛﺎﻧﯿﺎ  -اﻟﺠﺴﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ

le corps salafiste

(.
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 ،وﺗﻤﺜﻞ ﺻﻮرة اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺼﺤﯿﺢ:

إن اﻟﺠﺴ���ﺪ ﻣﻮﺿ���ﻮع ﻣﻼﺋ���ﻢ ﺑﺸ���ﻜﻞ ﺧ���ﺎص ﻟﻠﺘﺤﻠﯿ���ﻞ اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟ���ﻮﺟﻲ ،ﻷﻧ���ﮫ ﯾﻨﺘﻤ���ﻲ ﺣﺘﻤ���ﺎ إﻟ���ﻰ
اﻷروﻣ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺤ���ﺪد ھﻮﯾ���ﺔ اﻹﻧﺴ���ﺎن  ،ﻓﺒ���ﺪون اﻟﺠﺴ���ﺪ اﻟ���ﺬي ﯾﻌﻄﯿ���ﮫ وﺟﮭ���ﺎ ،ﻟ���ﻦ ﯾﻜ���ﻮن اﻹﻧﺴ���ﺎن
ﻋﻠ���ﻰ ﻣ���ﺎ ھ���ﻮ ﻋﻠﯿ���ﮫ .وﺳ���ﺘﻜﻮن ﺣﯿﺎﺗ���ﮫ اﺧﺘ���ﺰاﻻ ﻣﺴ���ﺘﻤﺮا ﻟﻠﻌ���ﺎﻟﻢ ﻓ���ﻲ ﺟﺴ���ﺪه ،ﻋﺒ���ﺮ اﻟﺮﻣ���ﺰ اﻟ���ﺬي
ﯾﺠﺴ���ﺪه واﻟﻤﻌﺎﻟﺠ���ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﯾﻌ���ﺪ ﻣﻮﺿ���ﻮﻋﺎ ﻟﮭ���ﺎ  ،واﻟﺼ���ﻮر اﻟﺘ���ﻲ ﺗ���ﺘﻜﻠﻢ
ﻋ���ﻦ ﻋﻤﻘ���ﮫ اﻟﻤﺨﺒ���ﺄ ،و اﻟﻘ���ﯿﻢ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻤﯿ���ﺰه ،وﻋ���ﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿ���ﺮات اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻤ���ﺮ ﺑﮭ���ﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔ���ﮫ وأﻧﻤ���ﺎط
وﺟ����ﻮده  ،ﻣ����ﻦ ﺑﻨﯿ����ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ ﻷﺧﺮى.وﺑﻤ����ﺎ أن اﻟﺠﺴ����ﺪ ﯾﻮﺟ����ﺪ ﻓ����ﻲ ﻗﻠ����ﺐ اﻟﻌﻤ����ﻞ اﻟﻔ����ﺮدي

 44اﻟﺴ���ﻌﯿﺪي رﺷ���ﯿﺪي ،ﺟﻤﻌﯿ���ﺎت اﻷﺣﯿ���ﺎء ﻓ���ﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌ���ﺎت اﻟﺤﻀ���ﺮﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾ���ﺪة ،ﻣﺠﻠ���ﺔ اﻟﻌﻠ���ﻮم اﻹﻧﺴ���ﺎﻧﯿﺔ –ﺟﺎﻣﻌ���ﺔ ﻣﺤﻤ���ﺪ ﺧﯿﻀ���ﺮ ،اﻟﻌ���ﺪد
، 31-30ص 99
 45ﻣﺼﻄﻔﻰ راﺟﻌﻲ ،اﻟﺘﺪﯾﻦ و ﺟﻮدة اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ،ص 141
 46ﺑﺨﯿﺮة طﺎرق ) ،(2011/2010دور وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل و اﻹﻋﻼم اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺰاﺋﺮي دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ
ﺣﻮل اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺘﺪﯾّﻦ ﺑﺪاﺋﺮة ﻋﯿﻦ اﻟﺬھﺐ وﻻﯾﺔ ﺗﯿﺎرت،إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ :ﻋﻤﺎرة ﻧﺎﺻﺮ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻻﺗﺼﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ
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واﻟﺠﻤ���ﺎﻋﻲ ،وﻓ���ﻲ ﻗﻠ���ﺐ اﻟﺮﻣﺰﯾ���ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ،ﻓﺈﻧ���ﮫ ﯾﻌ���ﺪ ﻣﺤﻠ���ﻼ ﻟ���ﮫ أھﻤﯿ���ﺔ ﻛﺒﯿ���ﺮة ﻓ���ﻲ ﻓﮭ���ﻢ
أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ.
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واﻧﺘﺸ���ﺮ اﻻھﺘﻤ���ﺎم و اﻟﺒﺤ���ﺚ ﻓ���ﻲ اﻟﺠﺴ���ﺪ اﻹﻧﺴ���ﺎﻧﻲ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ���ﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿ���ﺔ و ﻻﺳ���ﯿﻤﺎ ﻣﻨ���ﺬ
أواﺧ�����ﺮ اﻟﻘ�����ﺮن اﻟﻌﺸ�����ﺮﯾﻦ ،ﻛﻤ�����ﺎ ﯾﺸ�����ﯿﺮ اﻟﺘﻜ�����ﺎﺛﺮ اﻟﻮاﺳ�����ﻊ و اﻟ�����ﺮواج اﻟﺴ�����ﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﺼ�����ﻄﻠﺤﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ��ﺔ ﺑ��ﮫ ﺑﻤ��ﺎ ﻓﯿﮭ��ﺎ ﻟﻐ��ﺔ اﻟﺠﺴ��ﺪ ،وﺻ��ﻮرة اﻟﺠﺴ��ﺪ ،وإدارة اﻟﺠﺴ��ﺪ ،ﻋﻤ��ﻞ اﻟﺠﺴ��ﺪ ،وﻗ��ﺪ رﻋ��ﺖ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ����ﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿ����ﺔ اﻧﺒﺜ����ﺎق اﻟﻤﻮاﻗ����ﻊ اﻟﻤﻜﺮﺳ����ﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓ����ﺔ اﻟﺠﺴ����ﺪ واﻟﻤﺘ����ﺎﺟﺮة ﺑﮭ����ﺎ ) اﻟﻤﻼﻋ����ﺐ
اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﯿﺔ ،اﻟﻨ���ﻮادي اﻟﺼ���ﺤﯿﺔ ،اﻟﻤﻨﺘﺠﻌ���ﺎت ،اﻟﻤﺠ���ﻼت ،أﻓ���ﻼم اﻟﻔﯿ���ﺪﯾﻮ ...اﻟ���ﺦ(  .و اﻷﻧﻈﻤ���ﺔ
ﻹدارة اﻟﺠﺴﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺘﮫ )اﻷطﻌﻤﺔ،اﻟﺘﻤﺎرﯾﻦ ،ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺴﺪ ...اﻟﺦ (، 48 .
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وﻧﺠ���ﺪ أن ﺳ���ﺆال "اﻟﺠﺴ���ﺪ" ﯾﻌﺘﺒ���ﺮ ﻣ���ﺪﺧﻼ ﻣﮭﻤ���ﺎ ﻟﻔﮭ���ﻢ اﻟﻌﺪﯾ���ﺪ ﻣ���ﻦ اﻟﻌﻼﻗ���ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ،إذ
ﺗﺸ���ﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗ���ﺔ ﻣ���ﻊ اﻟﺠﺴ���ﺪ ﻋﻼﻗ���ﺔ ﻣ���ﻊ اﻟ���ﺬات وﻣ���ﻊ اﻵﺧ���ﺮ  ،ﺑﻤ���ﺎ أﻧ���ﮫ ﯾﻌﺘﺒ���ﺮ "وﺟﺒ���ﺔ دﺳ���ﻤﺔ"
ﺗﺘﻐ�����ﺬى ﻋﻠﯿﮭ�����ﺎ اﻟﻌﺪﯾ�����ﺪ ﻣ�����ﻦ اﻷﺳ�����ﺎطﯿﺮ و اﻟﻤﻮاﻗ�����ﻒ و اﻟﺘﻤ�����ﺜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ�����ﺔ ،واﻻﯾﮭﺎﻣ�����ﺎت
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ����ﺔ ﺑﺎﻟﻠ����ﺬة اﻷﯾﺮوﺳ����ﯿﺔ وﻣ����ﻊ اﻵﺧﺮ،ﺣﯿ����ﺚ ﻻ ﯾﻤﺜ����ﻞ ﻋ����ﺎﻟﻢ اﻟﻮﺷ����ﻢ و اﻷﻟ����ﻮان و اﻟﺰﯾﻨ����ﺔ
واﻷزﯾ����ﺎء و اﻹﯾﻤ����ﺎءات ...ﺳ����ﻮى ﺗﺮﺟﻤ����ﺔ ﻟﻠﮭﻮﯾ����ﺔ و اﻻﻧﺘﻤ����ﺎء اﻻﺟﺘﻤ����ﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓ����ﺮاد  ، 49 .ﻓﻘ����ﺪ
P

49F

P

ظ���ﻞ ﺳ���ﺆال "اﻟﺠﺴ���ﺪ" ﺳ���ﺆاﻻ ﻣ���ﺆﺟﻼ ،ﺳ���ﺆاﻻ ﻣﺤﺮﻣ���ﺎ ﺗﻌﻮﻗ���ﮫ أﺳ���ﺒﺎب ﻣﻌﯿﻘ���ﺔ ﻟﻠﻌﻠ���ﻮم اﻹﻧﺴ���ﺎﻧﯿﺔ
و أﺧ����ﺮى ﻣﻌﯿﻘ����ﺔ ﻟﮭ����ﺬا اﻟﺴ����ﺆال ﺑﺸ����ﻜﻞ ﺧ����ﺎص ،إذ ﺳ����ﻌﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴ����ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ )اﻷﺳ����ﺮة
،اﻟﻤﺪرﺳ������ﺔ ،اﻟﻤﺴ������ﺠﺪ( إﻟ������ﻰ ﺿ������ﺒﻂ و إﺧﻀ������ﺎع "اﻟﺠﺴ������ﺪ" ﻟﻤﻨﻄ������ﻖ اﻟﺸ������ﺮع و اﻟ������ﻮرع
واﻟﻌﻘ��ﻞ.ﻣﻦ ﺛ��ﻢ ﻛﺎﻧ��ﺖ ﻛ��ﻞ اﻷﻣ��ﻮر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ��ﺔ ﺑ��ـ "اﻟﺠﺴ��ﺪ" اﻟﻐﯿ��ﺮ ﻣ��ﺪﺟﻦ واﻟﻐﯿ��ﺮ ﻣﮭ��ﺬب أﻣ��ﻮرا
ﻣﺬﻣﻮﻣﺔ وﻣﺮﻓﻮﺿﺔ .
وﻓ����ﻲ وﻗ����ﺖ ﻗﺮﯾ����ﺐ ظ����ﻞ اﻟﺠﺴ����ﺪ ﺣﺒ����ﯿﺲ ﺛﻨﺎﺋﯿ����ﺔ  :اﻟﻤﻨﺎوﻟ����ﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿ����ﺔ ﻣ����ﻦ ﺟﮭ����ﺔ ،
واﻟﻤﻨﺎوﻟ���ﺔ اﻟﻔﻠﺴ���ﻔﯿﺔ ﻣ���ﻦ ﺟﮭ���ﺔ أﺧ���ﺮى ،وﻟ���ﻢ ﯾﻌﻠ���ﻦ ﻋ���ﻦ ﻧﻔﺴ���ﮫ ﻛﻤﻮﺿ���ﻮع ﻟﻼﺷ���ﺘﻐﺎل اﻟﻌﻠﻤ���ﻲ إﻻ
ﻣ���ﻊ اﻷﺑﺤ���ﺎث واﻟﺪراﺳ���ﺎت اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ���ﺔ واﻟﺴﻮﺳ���ﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻷوﻟ���ﻰ )ﺟ���ﻮرج زﯾﻤ���ﻞ -1901-
،G.Simmel-روﺑﯿ�������ﺮ ھﯿﺮﺗ�������ﺰ  -1928-R.hertzﻣﺎرﺳ�������ﻞ ﻣ�������ﻮس (...-1934- M.Mauss
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 47داﻓﯾد ﻟو ﺑروﺗون )،(1997اﻧﺗرﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟﺳد و اﻟﺣداﺛﺔ  ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋر ب ﺻﺎﺻﯾﻼ  ،ط  ،02اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت
و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ  ،ﺑﯾروت ،ص .05
 48طوﻧﻲ ﺑﯾﻧﯾت واﺧرون ) ،(2010ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﺻطﻼﺣﯾﺔ ﺟدﯾدة – ﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ – ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌﯾد اﻟﻐﺎﻧﻣﻲ  ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺑﯾروت  ،ص 241
 49ﻛرﯾم اﺳﻛﻼ ،اﻟطﻘوس اﻟﺟدﯾدة ﻟﻸﺟﺳﺎد ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲhttp://www.aljabriabed.net/n98_02skalla.htm،
 50اﻧظر ﻛل ﻣن :

-G. Simmel, Essai sur la sociologie des sens, Sociologie et epistémologie, Paris, PUF, 1981
-R. Hertz, La preeminence de la main droite , Etude sur la polarité religieuse, Sociologie religieuse et
folklore, Paris, PUF, .1970
228

اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

 ،ﻟﯿﺄﺧ���ﺬ "اﻟﺠﺴ���ﺪ" ﻣﻜﺎﻧ���ﺔ ﻣﻼﺋﻜﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻷﺳ���ﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﻌﻠ���ﻮم اﻹﻧﺴ���ﺎﻧﯿﺔ ،ﺧﺼﻮﺻ���ﺎ
اﻧﻄﻼﻗ���ﺎ ﻣ���ﻦ ﺳ���ﺘﯿﻨﺎت اﻟﻘ���ﺮن اﻟﻌﺸ���ﺮﯾﻦ ،ذﻟ���ﻚ ﻓ���ﻲ ﺳ���ﯿﺎق اﻟﺤﺮﻛ���ﺎت اﻟﻨﺴ���ﺎﺋﯿﺔ واﻟﺸ���ﺒﺎﺑﯿﺔ وﺟﻤﻠ���ﺔ
ﻣ���ﻦ اﻟﺘﻐﯿ���ﺮات اﻟﺴﻮﺳ���ﯿﻮﺛﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﺴﻮﺳﯿﻮاﻗﺘﺼ���ﺎدﯾﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭ���ﺎ أورﺑ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﺗﻠ���ﻚ اﻟﻔﺘ���ﺮة.
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 ،وﻟﻤﻔﮭ����ﻮم " اﻟﻌﻼﻗ����ﺔ ﺑﺎﻟﺠﺴ����ﺪ" ﻛﻤ����ﺮادف ﻟﻤﻔﮭ����ﻮم اﻟﻌﻨﺎﯾ����ﺔ ﺑﺎﻟﺠﺴ����ﺪ  ،ﻛﻤ����ﺎ ﯾﺴ����ﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺪﻻﻟ����ﺔ
ﻋﻠ����ﻰ ﺟﻤﻠ����ﺔ ﺗﺼ����ﻮرات وﻣﻮاﻗ����ﻒ وﺗﻤ����ﺜﻼت اﻷﻓ����ﺮاد ﺣ����ﻮل اﻟﺠﺴ����ﺪ  :أو ﻗ����ﺪ ﯾﺴ����ﺘﻌﻤﻞ أﯾﻀ����ﺎ
ﻛﻤ���ﺮادف ﻟﻤﻌﻨ���ﻰ ﺗﻘﻨﯿ���ﺎت اﻟﺠﺴ���ﺪ ﻋﻨ���ﺪ )ﻣﺎرﺳ���ﻞ ﻣ���ﻮس(  ،أو اﻟﮭ���ﺎﺑﺘﻮس ﻋﻨ���ﺪ )ﺑﯿﯿ���ﺮ ﺑﻮردﯾ���ﻮ(
...ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻄﻲ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻣﯿﺰة اﻟﺸﺴﺎﻋﺔ و اﻻﻟﺘﺒﺎس .
وﺑﺎﻟﺘ����ﺎﻟﻲ وﻓ����ﻲ ھ����ﺬه اﻟﺸﺴ����ﺎﻋﺔ واﻻﻟﺘﺒ����ﺎس ﻟﻤﻔﮭ����ﻮم اﻟﺠﺴ����ﺪ ،وﻣ����ﻦ ﺧ����ﻼل اﻟﻤﻼﺣﻈ����ﺔ
واﻻﺣﺘﻜ����ﺎك ﻣ����ﻊ ھ����ﺆﻻء اﻟﺸ����ﺒﺎب اﻟﻤﺘﺪﯾﻨ����ﺔ ،وھ����ﺬا ﻟ����ﯿﺲ ﻓﻘ����ﻂ ﻟ����ﺪى ﻣﺠﺘﻤ����ﻊ اﻟﺒﺤ����ﺚ ﺑﻤﺪﯾﻨ����ﺔ
ﺳ����ﯿﺪي ﻋﻠ����ﻲ ﺑ����ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ����ﻰ ﺷ����ﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗ����ﺎت و اﻟﺮﺑﺎط����ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﺗﻨﺸ����ﺄھﺎ ﺟﻤﺎﻋ����ﺔ
اﻟﺸ��ﺒﺎب اﻟﻤﺘ��ﺪﯾﻦ ،ﺣﯿ��ﺚ وﺟ��ﺪﻧﺎ أن اﻟﻐﺎﻟﺒﯿ���ﺔ ﻣ��ﻦ اﻟﺴ��ﻠﻔﯿﯿﻦ اﻟﺸ��ﺒﺎب ﺗﻨﻘﺴ���ﻢ إﻟ��ﻰ ﻓﺌﺘ��ﯿﻦ اﺛﻨ��ﯿﻦ ﻣ���ﻦ
ﺣﯿ�����ﺚ إﺧﻀ�����ﺎع اﻟﺠﺴ�����ﺪ :اﻷوﻟ�����ﻰ ﺗﺘﻤﺴ�����ﻚ ﺑﺎرﺗ�����ﺪاء اﻟ�����ﺰي اﻟ�����ﺪﯾﻨﻲ اﻟﻤﺘﻌ�����ﺎرف ﻋﻠﯿ�����ﮫ ﻟ�����ﺪى
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ����ﺔ اﻟﺴ����ﻠﻔﯿﺔ ﺑ����ﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻠﺤﯿ����ﺔ و ارﺗ����ﺪاء اﻟﻘﻤ����ﯿﺺ واﻟﻄﺎﻗﯿ����ﺔ و اﻟﻤ����ﺮأة اﻟﺤﺠ����ﺎب أو
اﻟﻨﻘ���ﺎب ،وﻓﺌ���ﺔ أﺧ���ﺮى ﺗﺮﺗ���ﺪي اﻟﻤﻠ���ﺒﺲ اﻟﻌ���ﺎدي أو اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﻲ وﻟﮭ���ﺎ ﺳ���ﻠﻮﻛﮭﺎ ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻤﺴ���ﺘﻮى
اﻟﺨﻄ���ﺎب و اﻟﻤﻤﺎرﺳ���ﺔ ،واﻟﮭﯿﺌ���ﺔ اﻟﻤﻠﺒﺴ���ﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﻌﻤ���ﻮم  ،ﺣﯿ���ﺚ ﯾﺸ���ﻜﻞ ﻛ���ﻞ ھ���ﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ
إﻟ��ﻰ اﻟﺒﺤ��ﺚ اﻟﺴﻮﺳ��ﯿﻮﻟﻮﺟﻲ "ﻣ��ﺎدة إﻣﺒﺮﯾﻘﯿ��ﺔ " ﺗﻤﻜ��ﻦ ﻣ��ﻦ اﻟﻮﻗ��ﻮف ﻋﻨ��ﺪ اﻟﺪﻻﻟ��ﺔ ﻣ��ﺎ ﯾﺤﻤﻠ��ﮫ ھ��ﺬا
"اﻻﺳ���ﺘﺜﻤﺎر" اﻟﺸ���ﺒﺎﺑﻲ اﻟﺠﺪﯾ���ﺪ ﻓ���ﻲ اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ ﻣ���ﻦ ﻣﺆﺷ���ﺮات وﻣﻌ���ﺎن ،ﺣﯿ���ﺚ إﻧ���ﮫ  " :ﻓ���ﻲ ﺻ���ﻤﯿﻢ
ﺻ��ﯿﺮورة اﻟﻔﺮدﻧ��ﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻ��ﺮة أﺿ��ﺤﺖ ﺗﻨﺴ��ﯿﻘﺎت اﻟﺪﻻﻟ��ﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ��ﺔ ﻣﻮﺳ��ﻌﺔ ﺟ��ﺪا ﻟﻠﺤ��ﺪ اﻟ��ﺬي ﺑ��ﺎت
ﻓﯿﮫ اﻷﻓﺮاد ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ رﻣﺰﯾﯿﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن إﯾﺠﺎد إﺟﺎﺑﺔ ﻟﺒﺤﺜﮭﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ .
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وﻓ�����ﻲ ﺻ�����ﻠﺔ اﻟﺠﺴ�����ﺪ ﺑ�����ﺮأس اﻟﻤ�����ﺎل اﻟﺜﻘ�����ﺎﻓﻲ ﻟ�����ﺪى " ﺑﻮردﯾ�����ﻮ" ﯾﻌﺒ�����ﺮ ﻋ�����ﻦ اﻟﻘ�����ﺪرات
واﻟﻤﮭ����ﺎرات اﻟﻌﻘﻠﯿ����ﺔ و اﻟﺠﺴ����ﺪﯾﺔ ،وﻛ����ﻞ أﺷ����ﻜﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓ����ﺔ و اﻟﺨﺒ����ﺮات اﻟﺘ����ﻲ ﯾﺤﺼ����ﻞ ﻋﻠﯿﮭ����ﺎ
اﻟﻔ���ﺮد ،إﻣ���ﺎ ﻧﺘﯿﺠ���ﺔ اﻧﺘﺴ���ﺎﺑﮫ إﻟ���ﻰ ﻋﺎﺋﻠ���ﺔ أو ﺟﻤﺎﻋ���ﺔ ﻣﻌﯿﻨ���ﺔ ،أو ﻧﺘﯿﺠ���ﺔ ﻟﻤﺆھﻼﺗ���ﮫ اﻟﺬاﺗﯿ���ﺔ وﺗﻨﻤﯿﺘﮭ���ﺎ
و ﺗﻄﻮﯾﺮھ���ﺎ ،وﯾ���ﺮى ﺑﻮردﯾ���ﻮ أن اﻟﺠﺴ���ﺪ ﯾﻤﺜ���ﻞ ﺟ���ﺰ ًءا ﻣ���ﻦ رأس اﻟﻤ���ﺎل اﻟﻄﺒﯿﻌ���ﻲ اﻟ���ﺬي ﺑ���ﺪوره

-Marcel .mauss ,les techniques du corps , sociologie et anthropologie,Paris,PUF,1950,

 51ﻛرﯾم اﺳﻛﻼ ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ .
 52ﻏرﺑﺎﻟﻲ ﻓؤاد ،اﻟﺷﺑﺎب و اﻟدﯾن ﻓﻲ ﺗوﻧس دراﺳﺔ ﻟﻸﺷﻛﺎل اﻟﮭوﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺗوﻧﺳﻲ  ،إﺿﺎﻓﺎت  ،اﻟﻌددان  24-23ﺻﯾف وﺧرﯾف ،
 ،2013ص .36-33
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اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

ﺟ����ﺰءا ﻣ����ﻦ رأس اﻟﻤ����ﺎل اﻟﺜﻘ����ﺎﻓﻲ  . 53وﻗ����ﺪ أورد ﺑﯿ����ﺎر ﺑﻮردﯾ����ﻮ ﻣﺼ����ﻄﻠﺢ اﻟﺮأﺳ����ﻤﺎل اﻟﺜﻘ����ﺎﻓﻲ
P 53F

P

،إﻟ����ﻰ ﺟﺎﻧ����ﺐ اﻟﺮأﺳ����ﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤ����ﺎﻋﻲ  ،وذﻟ����ﻚ ﻣ����ﻦ أﺟ����ﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿ����ﺮ ﻟ����ﺪور اﻟﻤﻌﺮﻓ����ﺔ و اﻷذواق
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﺗﻜ����ﻮن اﻟﻄﺒﻘ����ﺎت  ، 54ﻓﻮﻓ����ﻖ ھ����ﺬا اﻟﻤﻌﻨ����ﻰ  ،ﻓﻌﻼﻣ����ﺔ اﻟﺘ����ﺪﯾﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿ����ﺔ  ،ﯾﻤﻜ����ﻦ
P 54F

P

إﻋ���ﺎدة ﺗﻨﺰﯾﻠ���ﮫ ﻟ���ﯿﺲ ﺑﻮﺻ���ﻔﮫ إﺣﯿ���ﺎء ﻟﻠﺸ���ﻌﻮر اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ  ،ﺑ���ﻞ ﺑﻮﺻ���ﻔﮫ "ﻋﻼﻣ���ﺔ ﺧﺎرﺟﯿ���ﺔ ﺧﺎﺻ���ﺔ
ﺑ����ﺎﻟﻤﻼﺑﺲ ) اﻟ����ﺰي اﻟﻤﻠﺒﺴ����ﻲ ﻛﺎﻟﺤﺠ����ﺎب واﻟﻘﻤ����ﯿﺺ( ﺗﻨﺘﻤ����ﻲ إﻟ����ﻰ ﻋ����ﺎﻟﻢ اﻟﻤﻮﺿ����ﺔ ﺗ����ﺪرك ﻓ����ﻲ
ﻧﺴ���ﻖ ﺟﻤ���ﺎﻟﻲ وظﯿﻔﺘ���ﮫ اﻷﺳﺎﺳ���ﯿﺔ إﺑ���ﺮاز اﻟ���ﺬات أﻛﺜ���ﺮ ﻣ���ﻦ ﺗﻤﺜ���ﻞ اﻟ���ﺬات " ،وﻧﺤ���ﻦ ﻓ���ﻲ ھ���ﺬا
اﻟﺴ���ﯿﺎق إزاء ﺗﺤ���ﻮل ﯾﺘﻤﺜ���ﻞ ﻓ���ﻲ إدﻣ���ﺎج ﻋﻼﻣ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﻋﻼﻣ���ﺎت اﻟﻤﻘ���ﺪس ﻓ���ﻲ ﻧﻈ���ﺎم ﺷ���ﻜﻠﻲ ﺗﻌﺘﺒ���ﺮ
ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻤﻼت اﻟﻤﻮﺿﺔ .

55

P 55F

ﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ ﻟﻠﺮﯾﺎﺿ���ﺔ وﻣﻤﺎرﺳ���ﺔ اﻟﺠﺴ���ﺪ ﻟ���ﺪى اﻟﻤﺘ���ﺪﯾﻦ اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ ﻓﺎﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﻣﺤ���ﻞ اﻟﺪراﺳ���ﺔ ،
ﺗﺘ����ﻮﻓﺮ ﻋﻠ����ﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧ����ﺎت اﻟﺒﺸ����ﺮﯾﺔ و اﻟﻤﺎدﯾ����ﺔ ،ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳ����ﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿ����ﯿﺔ و"اﻻﻋﺘﻨ����ﺎء ﺑﺎﻟﺠﺴ����ﺪ "
ﺑ����ﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟ����ﻮﺟﻲ )،ﻓﺒﺎﺣﺘﻮاﺋﮭ����ﺎ ﻋﻠ����ﻰ ﻣﺮﻛ����ﺐ رﯾﺎﺿ����ﻲ ﯾﺤﺘ����ﻮي ﻋﻠ����ﻰ ﻣﻠﻌﺒ����ﯿﻦ ﻟﻜ����ﺮة
اﻟﻘ����ﺪم وﻛ����ﺮة اﻟﺴ����ﻠﺔ ،وﻗﺎﻋ����ﺔ ﻣﻐﻄ����ﺎة ﻣﺘﻌ����ﺪدة اﻟﺮﯾﺎﺿ����ﺎت ،وﻣﺴ����ﺒﺢ ﻧﺼ����ﻒ أوﻟﻤﺒ����ﻲ ،ھ����ﺬا
ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﺔ اﻟﻤﻼﻋ���ﺐ اﻟﺴ���ﺘﺔ اﻟﺠﻮارﯾ���ﺔ

stades d’proximité

 lesاﻟﺘ���ﻲ ﺗﻠﻌ���ﺐ ﻓﯿﮭ���ﺎ ﺑﺼ���ﻔﺔ ﯾﻮﻣﯿ���ﺔ

ﻣﺒﺎرﯾ������ﺎت ﻓ������ﻲ ﻛ������ﺮة اﻟﻘ������ﺪم  ،وﻧﺠ������ﺪ أن اﻟﻤﺪﯾﻨ������ﺔ ﺗﻤﺘ������ﺎز ﺑﻨ������ﺎدﯾﯿﻦ ﻋ������ﺮﯾﻘﯿﻦ ﻛ������ﺮة اﻟﯿ������ﺪ
"اﻟﺮﺟﺎء"،وﻧ������ﺎدﯾﯿﻦ ﻓ������ﻲ ﻛ������ﺮة اﻟﻘ������ﺪم  ،SRBSAھ������ﺬا ﺑﺎﻹﺿ������ﺎﻓﺔ إﻟ������ﻰ رﯾﺎﺿ������ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ������ﺔ
ﻛﺎﻟﻤﻼﻛﻤﺔ ،و اﻟﻜﯿﻨﻎ ﺑﻮﻛﺴﯿﻨﻎ  ،اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺎت ﻛﻤﺎل اﻷﺟﺴﺎم .les sale athlétismes
أﻣ���ﺎ اﻟﻤﺸ���ﺎرﻛﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﻨ���ﻮادي ﻓﺘﻘﺘﺼ���ﺮ ﻋﻠ���ﻰ اﻟ���ﺒﻌﺾ ،وأﺛﻨ���ﺎء ﺗﻮاﺟ���ﺪﻧﺎ ﺑ���ﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﯿﺔ
،ﻻﺣﻈﻨ����ﺎ ﺑﻌ����ﺾ ﻣ����ﻨﮭﻢ أﺛﻨ����ﺎء اﻟﻌﻄﻠ����ﺔ اﻷﺳ����ﺒﻮﻋﯿﺔ ،ﯾﻤﺎرﺳ����ﻮن اﻟﺮﯾﺎﺿ����ﺔ اﻟﻔﺮدﯾ����ﺔ ﻛ����ﺎﻟﺮﻛﺾ
 footingوﺑﻌ����ﺾ اﻹﺣﻤ����ﺎءات ،ﺑﺤﻜ����ﻢ أن اﻟﻤﺘﺪﯾﻨ����ﺔ ﻣ����ﻦ اﻟﺸ����ﺒﺎب ﺗﻔﺼ����ﻠﮭﻢ ﻣﺴ����ﺎﻓﺔ ﺑ����ﯿﻦ ﺑﻘﯿ����ﺔ
ﺷ���ﺒﺎب اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ،ﺑﺎﺳ���ﺘﺜﻨﺎء ﺻ���ﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠ���ﺔ أو اﻟ���ﺰﻣﻼء ﻓ���ﻲ اﻟﻌﻤ���ﻞ و اﻟﺪراﺳ���ﺔ  ،وﺑﺎﻟﺘ���ﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻔﮭ���ﻢ
أن ھ����ﺆﻻء ﻻ ﯾﻤﺎرﺳ����ﻮن اﻟﺮﯾﺎﺿ����ﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿ����ﺔ وﻟﻜ����ﻦ ﺗﺠﻨﺒ����ﺎ ﻟﻜ����ﻞ ﺧ����ﻼف أو ﺷ����ﻲء أﺧ����ﺮ
،ﯾﻔﻀ�����ﻠﻮن اﻟﻘﯿ�����ﺎم ﺑﮭ�����ﺎ ﺑﺼ�����ﻔﺔ اﻧﻔﺮادﯾ�����ﺔ  .ﺑﺎﻟﺘ�����ﺎﻟﻲ ﻣﻤﺎرﺳ�����ﺔ اﻟﺘ�����ﺮوﯾﺢ وﺑﺨﺎﺻ�����ﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿ�����ﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻠﺸ��ﺎب اﻟﺤﻀ��ﺮي ،ﻧﺸ��ﺎط ﯾﺨﺘ��ﺎره ﻏﺎﻟﺒ��ﺎ ﯾﻜ��ﻮن ﺑﻌ��ﺪ ﺗﻌ��ﺐ وﺟﮭ��ﺪ " ﻣﻌﺎﻧ��ﺎة ﺟﺴ��ﺪﯾﺔ " ،
أو ﺑﻌ���ﺪ ﺣ���ﺰن "ﻣﻌﺎﻧ���ﺎة ﻧﻔﺴ���ﯿﺔ " ،ﻟﻐ���ﺮض ازاﻟ���ﺔ اﻟﺘﻌ���ﺐ وﺗﺤﻮﯾﻠ���ﮫ إﻟ���ﻰ ﻓ���ﺮح وﺳ���ﺮور  ،وھ���ﻮ
 53ﺣﺳﻧﻲ اﺑراھﯾم ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ،اﻟﺟﺳد و اﻟطﺑﻘﺔ و رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ –ﻗراءة ﻓﻲ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﯾﯾر ﺑوردﯾو ، -إﺿﺎﻓﺎت ،اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس
ﻋﺷر ،ﺻﯾف ، 201ص ص.77-55
 54ﺟوت ﺳﻛوت ، 2009ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﺗرﺟﻣﺔ  :ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن  ،اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث و اﻟﻧﺷر  ،ص 227

 55ﻓؤاد ﻏرﺑﺎﻟﻲ ،اﻟﺷﺑﺎب و اﻟدﯾن ﻓﻲ ﺗوﻧس  ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص 40
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ﻣﻔﯿ���ﺪ ﻣ���ﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿ���ﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿ���ﺔ ﻣﻌﺮﻓﯿ���ﺎ ،وإﻣ���ﺎ ﺟﺴ���ﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎﺿ���ﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭ���ﺎ ،وإﻣ���ﺎ ﻧﻔﺴ���ﯿﺎ  ،ﻓﺈھﺘﻤ���ﺎم
اﻟﺸ���ﺒﺎب ﺑﺎﻟﻠﯿﺎﻗ���ﺔ واﻟﺮﺷ���ﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿ���ﺔ أﺻ���ﺒﺢ ﻣ���ﻦ اﻷﻧﺸ���ﻄﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿ���ﺔ ﻟ���ﺪﯾﮭﻢ و اﻟﺒﺮﻣﺠ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺟ���ﺪول
أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﻲ .
ﻓ����ﻲ ﺟﺎﻧ����ﺐ أﺧ����ﺮ ﻣ����ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻤﺎرﺳ����ﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿ����ﺔ ،ﯾﺘﺴ����ﻨﻰ ﻟﻠﻤﻼﺣ����ﻆ ﻛ����ﺬﻟﻚ ﺣ����ﻮل اﻟﻔﺌ����ﺔ
اﻟﻤﺘﺪﯾﻨ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﺸ���ﺒﺎب ﻣﻼﺣﻈﺘ���ﮫ إﻟ���ﻰ اﻟﻤﻠ���ﺒﺲ اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﻲ ،ﺣﯿ���ﺚ ﻧﺠ���ﺪ ﻟﺒ���ﺎس رﯾﺎﺿ���ﻲ ﯾﺴ���ﻌﻰ
ﻣ���ﻦ ﺧﻼﻟ���ﮫ إﻟ���ﻰ ﻋ���ﺪم إرﺗ���ﺪاء  shortﺑﺎﻋﺘﺒ���ﺎره ﯾﺒ���ﺮز اﻟﻌ���ﻮرة ،أو ﻛﻐﯿ���ﺮه ﻣ���ﻦ اﻟﺸ���ﺒﺎب اﻟﻤﺮﺗ���ﺪي
ﻟﻠﺒ���ﺎس اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﻲ اﻟ���ﺬي طﺒﻌ���ﺎ ﻓﯿ���ﮫ اﻟﻌﻼﻣ���ﺎت اﻹﺷ���ﮭﺎرﯾﺔ و ﺑﻌ���ﺾ أﺳ���ﻤﺎء اﻟﻼﻋﺒ���ﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧ���ﺐ .
أﻣ����ﺎ ﺑﺨﺼ����ﻮص ﻣﻮﺿ����ﻮﻋﻨﺎ ﻓ����ﻲ ھ����ﺬا اﻟﻤﺤ����ﻮر ﻓﻨﺠ����ﺪ أن اﻟﻤﺘﺪﯾﻨ����ﺔ اﻟﺸ����ﺒﺎب ﻣﻌﻈﻤﮭ����ﻢ ﯾ����ﺰاول
اﻟﺮﯾﺎﺿ�����ﺎت اﻟﻔﺮدﯾ�����ﺔ ﻓ�����ﻲ اﻟﻐﺎﻟ�����ﺐ و اﻟﺠﻤﺎﻋﯿ�����ﺔ ﻣ�����ﻊ ﺑﻌﻀ�����ﮭﻢ ،وﺑﺤﺠ�����ﺔ أن اﻟﻮﻗ�����ﺖ ﻻ ﯾﺘ�����ﺎح
ﻟﻤﻤﺎرﺳ����ﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿ����ﺔ و اﻻﻟﺘ����ﺰام ﺑ����ﺎﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﺋﻠﯿ����ﺔ اﻟﺰوﺟﯿ����ﺔ إذ ﯾﻘ����ﻮل اﻟﻤﺒﺤ����ﻮث)م 30.ﺳ����ﻨﺔ (
ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص :
" ﻣﻤﺎرﺳ���ﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻷﻣ���ﻮر اﻟﻌﺎدﯾ���ﺔ ،إﻻ إذا ﻛ���ﺎن ﻓﯿﻤ���ﺎ ﻣ���ﺎ ﯾﺨ���ﺎﻟﻒ اﻟﺸ���ﺮع ﻣ���ﻦ ﻛﺸ���ﻒ
اﻟﻌ���ﻮرات ـ اﺧ���ﺘﻼط اﻟﺮﺟ���ﺎل و اﻟﻨﺴ���ﺎء ،إﺿ���ﺎﻓﺔ إﻟ���ﻰ أوﻗ���ﺎت اﻟﺼ���ﻼة ...وﺑ���ﺄن ﺗﺼ���ﺒﺢ ﺗ���ﺄﺛﺮ
ﻋﻠ���ﻰ ﺣﯿ���ﺎة اﻟﺸ���ﺨﺺ ﺑﺤﯿ���ﺚ ﺗﺼ���ﺒﺢ ھ���ﻲ ﺟ���ﻞ ﻋﻤﻠ���ﮫ اﻟﯿ���ﻮﻣﻲ ،وأﺿ���ﺎﻋﺖ أﺷ���ﻐﺎﻟﮫ اﻷﺧ���ﺮى
...إﻟ���ﻰ ﻏﯿ���ﺮ ذﻟ���ﻚ ﻣ���ﻦ اﻷﻣ���ﻮر اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ���ﺔ ﻟﻠﺸ���ﺮع " ،وﯾﻌﺘﺒ���ﺮ اﻟﻤﺒﺤ���ﻮث ھﻨ���ﺎ أﻧ���ﺎ اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﺔ ﻣ���ﻦ
اﻷﻣ������ﻮر اﻟﻌﺎدﯾ������ﺔ ،وﺗﺴ������ﺘﺜﻨﻲ ﻓ������ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ������ﺘﮭﺎ ﻣ������ﺎ ﯾﺨ������ﺎﻟﻒ اﻟﺸ������ﺮع ﺣﺴ������ﺒﮫ ﻓ������ﻲ ﻛﺸ������ﻒ
اﻟﻌﻮرات،ووﻗ���ﺖ اﻟﺼ���ﻼة  ،ﻓ���ﺎﻷﺧﯿﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒ���ﺎره وﻗ���ﺖ ﻣﻘ���ﺪس ﯾﺘﻌ���ﺎرض ﻣ���ﻊ اﻟﻮﻗ���ﺖ اﻟﻠﮭ���ﻮي-
اﻟﺤﻀ���ﺮي-

de plaisance

 tempsﺑﺘﻌﺒﯿ���ﺮھﻢ .وﯾ���ﺬھﺐ اﻟﻤﺒﺤ���ﻮث إﻟ���ﻰ ﻟﻔ���ﻆ اﻟﻤﺨ���ﺎﻟﻒ ﻟﻠﺸ���ﺮع

إذا ﻣ����ﺎ ﻛﺎﻧ����ﺖ ﻣﻤﺎرﺳ����ﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿ����ﺔ ﻣﻀ����ﯿﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗ����ﺖ .أﻣ����ﺎ اﻟﻤﺒﺤ����ﻮث اﻵﺧ����ﺮ ﯾﻘ����ﻮل ﻓ����ﻲ ﻧﻔ����ﺲ
اﻟﺴ���ﯿﺎق ..." :اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﺔ ﺗﻌﻨ���ﻲ اﻟﻌﻘ���ﻞ اﻟﺴ���ﻠﯿﻢ ﻓ���ﻲ اﻟﺠﺴ���ﻢ اﻟﺴ���ﻠﯿﻢ "  ،و اﻟﻤﺒﺤ���ﻮث ھﻨ���ﺎ ﯾﺆﯾ���ﺪ
اﻟﻔﻜ���ﺮة اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺤ���ﺚ ﻋﻠ���ﻰ اﻻھﺘﻤ���ﺎم ﺑﺎﻟﺮﯾﺎﺿ���ﺔ ﻷﻧﮭ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﺻ���ﻠﺔ ﻣ���ﻊ اﻟﺼ���ﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿ���ﺔ و اﻟﺒﺪﻧﯿ���ﺔ .
ﻓﯿﻤ���ﺎ ﯾﻘ���ﻮل آﺧ���ﺮ  " :ﻣﻤﺎرﺳ���ﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﺔ ﺑﺎﻟﻀ���ﻮاﺑﻂ اﻟﺸ���ﺮﻋﯿﺔ ﺟ���ﺎﺋﺰ  ،ﺑ���ﻞ ﻗ���ﺪ ﯾﻜ���ﻮن واﺟﺒ���ﺎ ،
وﻟﻜﻦ أﻧﺎ ﻻ أﻣﺎرﺳﮭﺎ ﻷﻧﻲ ﻋﻨﺪي أﻣﻮر أوﻟﻰ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ. " ....
وﻧﻌﻠ����ﻖ ﻓ����ﻲ ھ����ﺬا اﻟﺠﺎﻧ����ﺐ ﻣ����ﻦ ﺧ����ﻼل أﻗ����ﻮال اﻟﻤﺒﺤ����ﻮﺛﯿﻦ ﺣ����ﻮل ﻣﻤﺎرﺳ����ﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿ����ﺔ ،
ﺑﺎﻹﺿ����ﺎﻓﺔ إﻟ����ﻰ ﻣﻼﺣﻈﺘﻨ����ﺎ ﻟﻠﻔﻀ����ﺎءات اﻟﺘ����ﻲ ﺗﻤ����ﺎرس ﻓﯿﮭ����ﺎ ﻛﺎﻟﻤﻼﻋ����ﺐ ،وﻗﺎﻋ����ﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿ����ﺔ
،ﻓﺎﻟﻤﺘﺪﯾﻨ���ﺔ اﻟﺸ���ﺒﺎب ﯾﮭﺘﻤ���ﻮن ﺑﺎﻟﻠﯿﺎﻗ���ﺔ و اﻟﺮﺷ���ﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﯾﻨ���ﺔ ،إذ ﻧﺠ���ﺪ أﻧﮭ���ﺎ أﺻ���ﺒﺤﺖ ﻣ���ﻦ اﻷﻧﺸ���ﻄﺔ
اﻟﯿﻮﻣﯿ���ﺔ ﻟ���ﺪﯾﮭﻢ و اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺒ���ﺮﻣﺞ ﻓ���ﻲ اﻷﺳ���ﺒﻮع  ،و ﻟﻘ���ﺪ د ُﻋﯿﻨ���ﺎ ﻣ���ﻦ ط���ﺮﻓﮭﻢ – اﻟﺸ���ﺒﺎب اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ -
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ﻹﺟ���ﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻛ���ﺮة اﻟﻘ���ﺪم و اﻟﺘ���ﻲ ﻗ���ﺮروا ﺑﺈﺟﺮاءھ���ﺎ ﺑﻌﯿ���ﺪ ﻋ���ﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ  .وھ���ﺬا ﻣ���ﺎ ﯾﺆﻛ���ﺪ
ﺑﺤ�����ﺮص اﻟﺴ�����ﻠﻔﯿﯿﻦ ﻋﻠ�����ﻰ اﻻھﺘﻤ�����ﺎم ﺑﺎﻟﺠﺴ�����ﺪ ﺧ�����ﺎرج اﻟﻤﺪﯾﻨ�����ﺔ  extra-murosوأﺣﯿﺎﻧ�����ﺎ ﻓ�����ﻲ
اﻟﺸ����ﻮاطﺊ اﻟﻤﻌﺰوﻟ����ﺔ ،أو ﻓ����ﻲ ﻓﻀ����ﺎء ﯾﻀ����ﻤﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻ����ﯿﺔ و اﻟﺘﻤﯿ����ﺰ و اﻟﺤﻔ����ﺎظ ﻋﻠ����ﻰ اﻟﺠ����ﻮ
اﻟﺠﻤﺎﻋ�����ﺎﺗﻲ واﻟﻤﻼﺣ�����ﻆ أن اﻟﺴ�����ﻠﻔﯿﯿﻦ اﻟﺸ�����ﺒﺎب ﯾﻤﺎرﺳ�����ﻮن اﻟﺮﯾﺎﺿ�����ﺔ )زﻣﻨﯿ�����ﺎ( ﻓ�����ﻲ ﻧﮭﺎﯾ�����ﺔ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ .
وﻓ���ﻲ اﻟﻤﻨﻈ���ﻮر اﻟﻌ���ﺎم اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ اﻟﺨﻄ���ﺎﺑﻲ ﻟﻤﻔﮭ���ﻮم اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﺔ وﻣﻤﺎرﺳ���ﺘﮭﺎ ،ﻧﻠﺤ���ﻆ رأﯾ���ﯿﻦ ﻓ���ﻲ
اﻟﺨﻄ����ﺎب ﻧﻔﺴ����ﮫ  ،ﺣﯿ����ﺚ اﻷول ﯾﻨﻈ����ﺮ أﻧﮭ����ﺎ ﻣﻤﺎرﺳ����ﺔ ﻋﺎدﯾ����ﺔ ﻓ����ﻲ اﻟﯿ����ﻮﻣﻲ ﻟ����ﺪى اﻟﺴ����ﻠﻔﻲ ،إذ
ﯾﻘ���ﺮون ﺑﺄھﻤﯿﺘﮭ���ﺎ وﺿ���ﺮورة ﻣﻤﺎرﺳ���ﺘﮭﺎ  ،وأﻧﮭ���ﺎ طﺮﯾﻘ���ﺔ وﻓﺴ���ﺤﺔ ﺗﻌﻤ���ﻞ ﻋﻠ���ﻰ ﺗﻘﻮﯾ���ﺔ اﻟﺠﺴ���ﻢ
واﻟﻌﻘ���ﻞ ﻣﻌ���ﺎ ،ﺛﺎﻧﯿ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﻣﻘﺎﺑ���ﻞ ﺷ���ﺮوط ﺿ���ﺎﺑﻄﺔ ﺗﺨ���ﺺ اﻟﺠ���ﻨﺲ )اﻟﻤ���ﺮأة( و أوﻗ���ﺎت اﻟﻌﺒ���ﺎدات ،
ﻓﮭ���ﻢ ﯾﺸ���ﺘﺮطﻮن ﻋ���ﺪم اﻻﺧ���ﺘﻼط ﺑ���ﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴ���ﯿﻦ ،وأﻧﮭ���ﺎ ﻋ���ﺎﺋﻖ ﻷداء اﻟﺼ���ﻼة ﻓ���ﻲ وﻗﺘﮭ���ﺎ إذا ﻣ���ﺎ
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ ﻋﺎدة . Habitude
وﻓ���ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ���ﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﺔ وارﺗﺒﺎطﮭ���ﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﯿ���ﺔ واﻟﻔﻀ���ﺎء اﻻﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ  ،ﻧﺠ���ﺪ ﺑﯿ���ﺎر ﺑﻮردﯾ���ﻮ ﻓ���ﻲ
ھ���ﺬا اﻟﻤﻮﺿ���ﻮع ﯾﻘ���ﻮل  " :ﻛ���ﻞ ﺷ����ﻲء ﯾﺘ���ﯿﺢ أن ﻧﻔﺘ���ﺮض إذن أن اﺣﺘﻤﺎﻟﯿ���ﺔ ﻣﻤﺎرﺳ���ﺔ ﻣﺨﺘﻠ����ﻒ
أﻧ���ﻮاع اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﺔ ﺗﻌﺘﻤ���ﺪ ﻓ���ﻲ درﺟ���ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ���ﺔ ﻟﻜ���ﻞ رﯾﺎﺿ���ﺔ ،ﻋﻠ���ﻰ رأس ﻣ���ﺎل اﻟﺜﻘ���ﺎﻓﻲ وﻋﻠ���ﻰ
وﻗ���ﺖ اﻟﻔ���ﺮاغ  ،ھ���ﺬا ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل اﻟﺘﻮاﻓ���ﻖ اﻟ���ﺬي ﯾﻨﺸ���ﺄ ﺑ���ﯿﻦ اﻻﺳ���ﺘﻌﺪادات اﻷﺧﻼﻗﯿ���ﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻟﯿ���ﺔ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ���ﺔ ﺑﻤﻮﻗ���ﻊ ﻣﺤ���ﺪد داﺧ���ﻞ اﻟﻔﻀ���ﺎء اﻻﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ و اﻟﻤﻨ���ﺎﻓﻊ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻤ���ﺪ ﺑﮭ���ﺎ أﻧ���ﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔ���ﺔ
ﻣ�����ﻦ اﻟﺮﯾﺎﺿ�����ﺔ ،ﺑﻨ�����ﺎءا ﻋﻠ�����ﻰ ھ�����ﺬه اﻻﺳ�����ﺘﻌﺪادات .وأن اﻟﻌﻼﻗ�����ﺔ ﺑ�����ﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠ�����ﻒ اﻟﻤﻤﺎرﺳ�����ﺎت
اﻟﺮﯾﺎﺿ����ﯿﺔ و اﻟﻌﻤ����ﺮ أﻣ����ﺮ أﻋﻘ����ﺪ  ،ﺑﻤ����ﺎ أﻧﮭ����ﺎ – ﻣ����ﻦ ﺧ����ﻼل ﻛﺜﺎﻓ����ﺔ اﻟﺠﮭ����ﺪ اﻟﺒ����ﺪﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠ����ﻮب و
اﻻﺳ���ﺘﻌﺪاد ﻟﮭ���ﺬا اﻟﺠﮭ���ﺪ اﻟ���ﺬي ﯾﺸ���ﻜﻞ ﺑﻌ���ﺪا ﻟﻠﻤ���ﻮروث اﻟﻄﺒﻘ���ﻲ ،وﻟﻸﺧ���ﻼق اﻟﻌﻤﻠﯿ���ﺔ – ﻻ ﺗﺤ���ﺪد
إﻻ ﻋﺒ����ﺮ اﻟﻌﻼﻗ����ﺔ ﺑ����ﯿﻦ رﯾﺎﺿ����ﺔ ﻣ����ﺎ و طﺒﻘ����ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ ﻣ����ﺎ  ،ﻓﻤ����ﻦ ﺑ����ﯿﻦ أھ����ﻢ ﺳ����ﻤﺎت أﻧ����ﻮاع
اﻟﺮﯾﺎﺿ����ﺔ "اﻟﺸ����ﻌﺒﯿﺔ" ھ����ﻲ أﻧﮭ����ﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄ����ﺔ ﺿ����ﻤﻨﯿﺎ ﺑﺎﻟﺸ����ﺒﺎب ،اﻟ����ﺬي ﯾﺤﻈ����ﻰ ﻋﻔﻮﯾ����ﺎ وﺿ����ﻤﻨﯿﺎ
ﺑﻨ���ﻮع ﻣ���ﻦ اﻟﺮﺧﺼ���ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻌﺒ���ﺮ ﻋ���ﻦ ﻧﻔﺴ���ﮭﺎ ،ﻣ���ﻦ ﺑ���ﯿﻦ أﺷ���ﯿﺎء أﺧ���ﺮى ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل
ﺗﺼ����ﺮﯾﻒ طﺎﻗ����ﺔ ﺟﺴ����ﺪﯾﺔ )وﺟﻨﺴ����ﯿﺔ( ﻛﺒﯿ����ﺮة ﺟ����ﺪا ،وﺗﺘﻮﻗ����ﻒ ﻣﻤﺎرﺳ����ﺘﮭﺎ ﻣﺒﻜ����ﺮا ﺟ����ﺪا )ﻓ����ﻲ
اﻷﻏﻠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺰواج اﻟﺬي ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ( .

56
P 56F

P

وﺑﺎﻟﺘ���ﺎﻟﻲ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل ﻣﻘﻮﻟ���ﺔ "ﺑﯿ���ﺎر ﺑﻮردﯾ���ﻮ" ﻓﻤﻤﺎرﺳ���ﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﺔ ﻟ���ﺪى اﻟﺸ���ﺒﺎب اﻟﺤﻀ���ﺮي
،ﺗ���ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺴ���ﺐ طﺒﯿﻌ���ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﻤﻤﺜ���ﻞ ﻓ���ﻲ اﻟ���ﺮأس اﻟﻤ���ﺎل اﻟﺜﻘ���ﺎﻓﻲ و اﻻﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﺒ���ﺎدل
 56ﺑﯾﺎر ﺑوردﯾو "،ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء أن ﯾﺼﺒﺢ رﯾﺎﺿﯿﺎ ؟"ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص 313-312
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،ﻛﻠﻌ���ﺐ ﻛ���ﺮة اﻟﻘ���ﺪم و ﻛ���ﺮة اﻟﯿ���ﺪ و اﻟﺴ���ﻠﺔ و اﻟﻜ���ﺮة اﻟﺤﺪﯾﺪﯾ���ﺔ ...ھ���ﻲ رﯾﺎﺿ���ﺎت ﺗﻤ���ﺎرس ﺷ���ﻌﺒﯿﺎ
وﻣ���ﻦ ط���ﺮف اﻟﺸ���ﺒﺎب  ،ﺑﺨ���ﻼف أﻧ���ﻮاع اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﺎت اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾ���ﺔ ﻛﻐﻮﻟ���ﻒ و ﻛ���ﺮة اﻟﻤﻀ���ﺮب
اﻟﺘ�����ﻲ ﺗﺤﺘ�����ﺎج إﻟ�����ﻰ ﻣﯿ�����ﺎدﯾﻦ ﺧﺎﺻ�����ﺔ ﺑ�����ﺬﻟﻚ  ،ھ�����ﺬا ﺑﺎﻹﺿ�����ﺎﻓﺔ إﻟ�����ﻰ وﻗ�����ﺖ اﻟﻔ�����ﺮاغ اﻟﻤﺘ�����ﺎح
واﻹﻣﻜﺎﻧ���ﺎت واﻟﺘ���ﻲ ﺗﺨﺘﻠ���ﻒ وﺗﺘﻮﻗ���ﻒ ﻓ���ﻲ اﻟ���ﺪﺧﻮل اﻟﺤﯿ���ﺎة اﻟﺰوﺟﯿ���ﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ،وﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ إﻟ���ﻰ
اﻟﺸ����ﺨﺺ اﻟﻤﺘ����ﺪﯾﻦ و اﻟﺴ����ﻠﻔﻲ ﺧﺼﻮﺻ����ﺎ ﻻ ﻧﺘﺼ����ﻮره ﯾﻤ����ﺎرس رﯾﺎﺿ����ﺔ ﺗﺘﻨ����ﺎﻗﺾ ﻣ����ﻊ أﻓﻜ����ﺎره
اﻟﻤﺆﺳﺴ����ﺔ ﻟﺘﺪﯾﻨ����ﮫ ﻣ����ﻦ ﻧﺎﺣﯿ����ﺔ ﺣﺠ����ﺐ ﻣﻨ����ﺎطﻖ ﻣ����ﻦ اﻟﺠﺴ����ﺪ أو ﻣﻤﺎرﺳ����ﺘﮭﺎ ﻓ����ﻲ ﻓﻀ����ﺎء ﻣﻔﺘ����ﻮح
وﻣﺨ����ﺘﻠﻂ ،ﻛ����ﻞ ھ����ﺬه اﻟﺸ����ﺮوط ﺗﻌﺘﺒ����ﺮ اﻟﻤﺤ����ﺪدة ﻟﻨ����ﻮع اﻟﺮﯾﺎﺿ����ﺔ واﻧﺴ����ﺠﺎﻣﮭﺎ ﻣ����ﻊ اﻟﻐ����ﺮض أو
اﻟﻄﻤ���ﻮح ﻟ���ﺪى اﻟﺸ���ﺎب اﻟﻤﺘ���ﺪﯾﻦ .أﻣ���ﺎ اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﯿﻦ ﻓﮭ���ﻢ ﻓ���ﻲ اﻟﻐﺎﻟ���ﺐ ﯾﻔﻀ���ﻠﻮن اﻟ���ﺰواج اﻟﻤﺒﻜ���ﺮ و
اﻟﺘﻄﻠ���ﻊ إﻟ���ﻰ ﺗﻌ���ﺪد اﻟﺰﯾﺠ���ﺎت

polygamie

 . laوﺑﺎﻟﺘ���ﺎﻟﻲ ﻓ���ﺎﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓ���ﻲ ﺣ���ﺎﻻت ﺟ���ﻞ اﻟﻤﺒﺤ���ﻮﺛﯿﻦ

اﻟﻤﺘ����ﺰوﺟﯿﻦ ﺗﻘ����ﻞ ﻧﺴ����ﺒﺔ ﻣﻤﺎرﺳ����ﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿ����ﺔ و ھ����ﺬا ﺑ����ﺪاﻋﻲ اﻟﻌﻤ����ﻞ و اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻷﺳ����ﺮﯾﺔ
اﻟﻤﻠﻘﺎة ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ أو ﻓﻲ اﻟﺘﻮق إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ.
وﻋﻠﯿ��ﮫ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻌﻨ��ﻰ ﻣ��ﻦ اﻟﺠﺴ��ﺪ ﻟ��ﺪى اﻟﻤﺘ��ﺪﯾﻦ اﻟﺴ��ﻠﻔﻲ ،ﻓ �ﺄول ﻣ��ﺎ ﯾﻤﯿ��ﺰه ھ��ﻮ ھﻨﺪاﻣ��ﮫ ،ﺣﯿ��ﺚ
إن طﺮﯾﻘ����ﺔ ﻟﺒﺎﺳ����ﮫ ﺗﻤﻨﺤ����ﮫ اﻟﻘ����ﺪرة ﻋﻠ����ﻰ اﻟﺒ����ﺮوز و اﻟﺘﻤﯿ����ﺰ وﻟﻔ����ﺖ اﻧﺘﺒ����ﺎه اﻵﺧ����ﺮ .ﻓﺎﻟﮭﻨ����ﺪام
اﻟﻤﺘﻤﯿ���ﺰ ،وھ���ﻮ ﻣ���ﺎ ﯾﺠﻌﻠ���ﮫ ﻋﻠ���ﻰ ﺗﺨ���ﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻷﺻ���ﻞ  ،أي ﻓ���ﻲ وﺿ���ﻌﯿﺔ ﺣﺪودﯾ���ﺔ ﺗﻤﯿ���ﺰه
ﻋ���ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟ���ﺬي ﯾﻌ���ﯿﺶ ﻓﯿ���ﮫ وﻋ���ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ اﻟﺮﻣ���ﺰي اﻟ���ﺬي ﯾﺴ���ﺘﺒﻄﻨﮫ ﻓ���ﻲ داﺧﻠ���ﮫ ،ﻛﻤ���ﺎ
ﯾﻤﻨﺤ���ﮫ ھ���ﺬا اﻟﺘﻤﯿ���ﺰ ﺳ���ﻠﻄﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾ���ﺔ ورﻣﺰﯾ���ﺔ ،وھ���ﻮ ﻣ���ﺎ ﻧﺠ���ﺪه ﻋﻨ���ﺪ" ﺑﯿ���ﺎر ﺑﻮردﯾ���ﻮ" ﺣﯿ���ﺚ أن
ﻣﻔﮭ���ﻮم اﻟﺴ���ﻠﻄﺔ ﯾﻤﻜ���ﻦ أن ﯾﻔﮭ���ﻢ ﻓ���ﻲ ﻋﻼﻗ���ﺔ ﺑﻤﻔﮭ���ﻮم اﻟﻨﺴ���ﻖ ،واﻟﺤﻘ���ﻞ ،واﻟﻠﻌ���ﺐ..اﻟﺦ  ،ﺗﺤﻘﯿﻘ���ﺎ
ﻟﮭ��ﺪف رﺋ��ﯿﺲ ،ھ��ﻮ ﺻ��ﻮغ ﻟﻤﻔﮭ��ﻮم اﻟﺴ��ﻠﻄﺔ اﻟﺮﻣﺰﯾ��ﺔ

symbolique

 ،pouvoirاﻟﺘ �ﻲ ﺗﺘﺸ��ﻜﻞ ﻓ��ﻲ

أﻧﺴ�����ﺎق أﺧ������ﺮى ﻋﺪﯾ������ﺪة ،وﺣﻘ������ﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ������ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔ������ﺔ ﻛﺎﻟ������ﺪﯾﻦ ،و اﻟﻔ������ﻦ ،واﻟﻠﻐﺔ،واﻟﺴ������ﻜﻦ
،واﻟﻠﺒﺎس  ،و اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ  ،واﻷذواق ...اﻟﺦ.
وﻓ����ﻲ ﻣ����ﺎ ﯾ����ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﮭﻨ����ﺪام ﻟ����ﺪى اﻟﻤﺘ����ﺪﯾﻦ اﻟﺴ����ﻠﻔﻲ و إﺗﺒﺎﻋ����ﮫ اﻟﻤﻠ����ﺒﺲ اﻟﻤ����ﻮدوي ﻧﺠ����ﺪ أن
اﻟﺴ����ﻠﻔﻲ اﻟﯿ����ﻮم ﯾﻘ����ﻮل ،ﻻ ﻋﻼﻗ����ﺔ ﻟ����ﮫ ﺑﻌﻘﯿ����ﺪة اﻟﺴ����ﻠﻒ اﻟﺼ����ﺎﻟﺢ ،ﻷﻧﻨ����ﺎ ﻧ����ﺮاھﻢ اﻟﯿ����ﻮم ﯾﺤﻤﻠ����ﻮن
اﻟﻄﺮﺑ���ﻮش اﻹﻓﺮﻧﺠ���ﻲ و اﻷﺣﺬﯾ���ﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﯿﺔ ﻷﺷ���ﮭﺮ اﻟﻤﺎرﻛ���ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ���ﺔ ،ﻓ���ﺎﻟﻌﺒﺮة ﻓ���ﻲ اﻟﺘﻤﯿ���ﺰ
ﻓ���ﻲ اﻟﻠﺒ���ﺎس ﻟﯿﺴ���ﺖ ﻣ���ﻦ ﺑ���ﺎب اﻻﻟﺘ���ﺰام اﻟﻌﻘﺎﺋ���ﺪي ،وإﻻ ﻟ���ﺮﻓﺾ اﻟﺸ���ﺎب اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ ارﺗﺪاﺋ���ﮫ اﻷﺣﺬﯾ���ﺔ
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ���ﺔ اﻟﺼ���ﻨﻊ ،ﺑ���ﻞ ھ���ﻮ ﻣﺠ���ﺮد اﻟﺮﻏﺒ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﺨ���ﺮوج ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻤﻌﺘ���ﺎد و اﻟﻤ���ﺄﻟﻮف و اﻟﺒﺤ���ﺚ
ﻋ���ﻦ اﻟﻐﺮاﺑ���ﺔ و اﻟﺘﻤﯿ���ﺰ ﻓ���ﻲ اﻟﺸ���ﻜﻞ ﺑﺎﻟﻘ���ﺪر اﻟ���ﺬي ﯾ���ﻮھﻢ ﺑ���ﮫ ﻧﻔﺴ���ﮫ وﻣ���ﻦ ﺣﻮﻟ���ﮫ ﺑﺄﻧ���ﮫ ﻣﻮﺟ���ﻮد
وﻋﻠ����ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ أن ﯾﻨﺘﺒ����ﮫ إﻟﯿ����ﮫ  ،إن اﻟﺸ����ﺎب اﻟﺴ����ﻠﻔﻲ ﻣ����ﻦ ﺧ����ﻼل ﻟﺒﺎﺳ����ﮫ ،واﻟ����ﺬي ھ����ﻮ ﻓ����ﻲ
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اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

اﻟﺤﻘﯿﻘ����ﺔ أﺣ����ﺪ اﻟﺘﻌﺒﯿ����ﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ����ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿ����ﺔ ،ﯾﻀ����ﺒﻂ ﺳ����ﻠﻮﻛﮫ ﻟ����ﯿﺲ ﺑﻨ����ﺎء ﻟﻤﺮﺟ����ﻊ ﺷ����ﺮﻋﻲ
ﺻ����ﺮﯾﺢ ووﺣﯿ����ﺪ ،وإﻧﻤ����ﺎ ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﯿ����ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ����ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﺎﻋ����ﻞ ﻣﻌ����ﮫ  ، 57ﻓ����ﺈزاء ﻋﻤﻠﯿ����ﺔ "ﻓﺒﺮﻛ����ﺔ"
P 57F

P

وإﻋ��������ﺎدة ﺗﺸ��������ﻜﻞ ﻟﻤﻌﻨ��������ﻰ "اﻟﻤﻘ��������ﺪس" اﻟ��������ﺬي أﺻ��������ﺒﺢ ﯾﺘ��������ﺪاﺧﻞ ﻣ��������ﻊ "اﻻﺳ��������ﺘﮭﻼﻛﻲ"
و"اﻟﻤﺘﻌﻲ"،و"اﻟﻌ�����ﺎﺑﺮ" .إذ إزاء ﺗ�����ﺪﯾﻦ "اﺳ�����ﺘﮭﻼﻛﻲ إﻓﺮﻧﺠ�����ﻲ" ﯾﺒﺤ�����ﺚ ﻋﺒ�����ﺮه اﻟﻔ�����ﺮد ﻋ�����ﻦ
ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦ أﻧﺴﺎق ﻗﯿﻤﯿﺔ ﺗﻨﮭﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻌﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻌﺪدة .
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ﻓﺒﯿﻨﻤ����ﺎ ﯾﺨﻀ����ﻊ اﻟﺸ����ﺎب اﻟﻌ����ﺎدي ﻓ����ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ����ﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ����ﺔ ﻟﻀ����ﻮاﺑﻂ ﻣﻌﯿﺎرﯾ����ﺔ و ﻗﯿﻤﯿ����ﺔ
ﺗﺸ���ﻤﻞ ﻣﺠﻤ���ﻞ ﺗﺼ���ﺮﻓﺎﺗﮫ ﺑﻤ���ﺎ ﻓﯿﮭ���ﺎ طﺮﯾﻘ���ﺔ ﻟﺒﺎﺳ���ﮫ ،ﯾﺼ���ﺒﺢ اﻟﮭﻨ���ﺪام اﻟﺤ���ﺪ اﻟﻈ���ﺎھﺮ اﻟ���ﺬي ﯾﻌ���ﯿﻦ
اﻟﻔ���ﺮق ﺑ���ﯿﻦ اﻷﻧ���ﺎ و اﻷﺧ���ﺮ ﻟ���ﺪى اﻟﺸ���ﺒﺎب اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ ،ھ���ﺬه اﻟﺼ���ﻮرة اﻟﺠﺪﯾ���ﺪة ﻟﻠﻤﻈﮭ���ﺮ ﺟﻌﻠ���ﺖ ﻣ���ﻦ
اﻟﻠﺒ������ﺎس رأس ﻣ������ﺎل ﻟﻜ������ﻞ اﻻﺳ������ﺘﺜﻤﺎرات و اﻟﺮھﺎﻧ������ﺎت و اﻟﺘﻮظﯿﻔ������ﺎت و ﻣﻮﺿ������ﻮﻋﺎ ﻟﻜ������ﻞ
اﻻﻧﺘﺒﺎھ����ﺎت و اﻻھﺘﻤﺎﻣ����ﺎت .إن اﻟﺸ����ﺎب اﻟﺴ����ﻠﻔﻲ اﻟ����ﺬي ﯾﺤ����ﺎول أن ﯾﺒ����ﺮز ﻣ����ﻦ ﺧ����ﻼل ھﻨﺪاﻣ����ﮫ
اﻟﻤﺘﻤﯿ���ﺰ ﯾﺴ���ﻌﻰ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل ذﻟ���ﻚ ﻟ���ﯿﺲ ﻓﻘ���ﻂ إﻟ���ﻰ ﺗﻘ���ﺪﯾﻢ ﺻ���ﻮرة ﻋ���ﻦ ﻧﻔﺴ���ﮫ ﻋﺒ���ﺮ ھ���ﺬا اﻟﻤﻈﮭ���ﺮ
،وإﻧﻤﺎ ﯾﺒﺤﺚ ﻋﺒﺮ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﺻﻮرة ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻓﻲ ﻣﺮآة اﻵﺧﺮ .
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وﺑﺨﺼ����ﻮص ﻣﻜ����ﻮن ﻣ����ﻦ ﻣﻜﻮﻧ����ﺎت اﻟﺮأﺳ����ﻤﺎل اﻟﺘ����ﺪﯾﻨﻲ ﻟ����ﺪى اﻟﺸ����ﺒﺎب اﻟﺴ����ﻠﻔﻲ ،واﻟﻤﺘﻤﺜ����ﻞ
ﻓ����ﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌ����ﺔ و اﻟﺒﺤ����ﺚ ﻓ����ﻲ "اﻟﻌﻠ����ﻢ اﻟﺸ����ﺮﻋﻲ" ﺑﺎﻋﺘﺒ����ﺎره رأﺳ����ﻤﺎل ﺛﻘ����ﺎﻓﻲ وإﺟﺘﻤ����ﺎﻋﻲ ﻟ����ﺪى
اﻟﻤﺘ���ﺪﯾﻦ ﺣﯿ���ﺚ ھ���ﺬا اﻟﺠ���ﺰء اﻟ���ﺬي ﺧﺼﺼ���ﻨﺎه إﻟ���ﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌ���ﺔ

la lecture

ﻛﺤﺎﺟ���ﺔ ﻣﻠﺤ���ﺔ ﻣ���ﻦ

أﺟ����ﻞ اﻟﻘ����ﺮاءة اﻟﺴﻮﺳ����ﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﺸﺨﺼ����ﯿﺔ اﻟﻤﺘ����ﺪﯾﻦ اﻟﺤﻀ����ﺮي أﯾ����ﻦ ﺗﺴ����ﻤﺢ اﻟﻤﺄﺳﺴ����ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ����ﺔ
اﻟﺤﻀ����ﺮﯾﺔ ﻣ����ﻦ اﻟﻤﻜﺘﺒ����ﺔ إﻟ����ﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴ����ﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ����ﺔ و اﻟﻤﺴ����ﺠﺪ ﺑﺘﻜ����ﻮﯾﻦ ﻧ����ﻮع ﻣ����ﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓ����ﺔ
اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ���ﯿﺔ و اﻟﻤﺘﻤﯿ���ﺰة ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ���ﺎ ﺗﻤﺜ���ﻞ اﻟﺮﺻ���ﯿﺪ ﻟﻠﺮأﺳ���ﻤﺎل اﻟﺜﻘ���ﺎﻓﻲ  -اﻟﺜﻘﺎﻓ���ﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ
و اﻟﺸ���ﮭﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﻌﻠ���ﻮم اﻟﺸ���ﺮﻋﯿﺔ  ،...وﻓ���ﻲ إﻋﻄ���ﺎء وﺗﻘ���ﺪﯾﻢ اﻟﻘﻨﺎﻋ���ﺎت ﻓ���ﻲ ﻣﺠ���ﺎل
اﻟﻤﻌﺘﻘ��ﺪ وﺗﻘ��ﺪﯾﻢ اﻟﺤﺠ��ﺔ ﻋﻠﯿ��ﮫ  ،ﺣﯿ��ﺚ ﻧﺠ��ﺪ أن أﻏﻠ��ﺐ اﻟﺤ��ﺎﻻت اﻟﺘ��ﻲ أﺟﺮﯾﻨ��ﺎ ﻣﻌﮭ��ﺎ اﻟﺒﺤ��ﺚ ،أﻧﮭ��ﺎ
ﻓ��ﻲ اﻟﻐﺎﻟ���ﺐ ﻣﺘﻌﻠﻤ���ﺔ ﻣﺜﻘﻔ���ﺔ وﺗﻤﻠ���ﻚ ﻣﺴ���ﺘﻮﯾﺎت ﻻ ﺑ���ﺄس ﺑﮭ���ﺎ ﻣ���ﻦ اﻟﺘﻌﻠ���ﯿﻢ ﺑ���ﺪءا ﻣ���ﻦ اﻟﺜ���ﺎﻧﻮي ﺣﺘ���ﻰ
اﻟﺠ����ﺎﻣﻌﻲ .إﻻ ﺣ����ﺎﻻت ﻗﻠﯿﻠ����ﺔ ﻣ����ﻦ اﻟﻤﺒﺤ����ﻮﺛﯿﻦ اﻟﺘ����ﻲ ﺗ����ﺮﻓﺾ اﻟﺒ����ﻮح ﺑﺎﻟﻤﺴ����ﺘﻮى اﻟﻀ����ﻌﯿﻒ –
اﺑﺘ����ﺪاﺋﻲ أو ﻣﺘﻮﺳ����ﻂ وھ����ﺬا ﻟﻈ����ﺮوف ﻣﻌﯿﻨ����ﺔ ، -ھ����ﺬا ﺣﺴ����ﺒﻨﺎ ﺑ����ﺪاﻋﻲ اﻟﺨﺠ����ﻞ أو أن اﻣ����ﺘﻼك
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﻓﯿﮭﺎ ﻟﮫ ﻗﯿﻤﺔ ﺗﺴﺎوي اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ .

 57ﺣﺎﻓظ ﺑن ﻋﻣر ،اﺛﺑﺎت اﻟﮭوﯾﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻵﺧر -ﻗراءة ﺳﯾﻛوﺳوﺳوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑروز اﻟظﺎھرة اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ،إﺿﺎﻓﺎت اﻟﻌددان 24-23
،ﺻﯾف وﺧرﯾف ،2013ص 222-221
58ﻓؤاد اﻟﻐرﺑﺎﻧﻲ  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ  ،ص 41
 59ﺣﺎﻓظ ﺑن ﻋﻣر ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ ،ص 221
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اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

وھ���ﺬا ﻣ���ﺎ ذھ���ﺐ إﻟﯿ���ﮫ اﻟﺒﺎﺣ���ﺚ ﻣﺤﻤ���ﺪ أﺑ���ﻮ رﻣ���ﺎن ﻓ���ﻲ ﺑﺤﺜ���ﮫ "أﻧ���ﺎ ﺳ���ﻠﻔﻲ" ﺑ���ﺎﻟﻘﻮل ﻓ���ﻲ ھ���ﺬا
اﻟﺠ���ﺰء ..." :وان أﻏﻠ���ﺐ اﻟﺤ���ﺎﻻت ﺗﺸ���ﺘﺮك ﻓ���ﻲ أﻣ���ﻮر رﺋﯿﺴ���ﯿﺔ أھﻤﮭ���ﺎ أن ﻣ���ﺎ دﻓﻌﮭ���ﻢ ھ���ﻮ ھ���ﺬا
اﻟﺘﯿ���ﺎر و اﻻﻧﺨ���ﺮاط ﻓﯿ���ﮫ ھ���ﻲ "اﻟﻐﻮاﯾ���ﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿ���ﺔ" اﺑﺘ���ﺪا ًء .إذ ﯾﺘﻤﯿ���ﺰ أﺻ���ﺤﺎب اﻟﻤ���ﻨﮭﺞ اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ
،ﻋ���ﻦ ﺑ���ﺎﻗﻲ اﻟﻤ���ﺪارس اﻹﺳ���ﻼﻣﯿﺔ اﻷﺧ���ﺮى ،ﺑﺎﻻھﺘﻤ���ﺎم ﺑ���ﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸ���ﺮﻋﯿﺔ ،واﻟﺘﺜﺒ���ﺖ ﻣ���ﻦ ﺻ���ﺤﺔ
اﻷﺣﺎدﯾ�����ﺚ ،و اﻟﻌ�����ﻮدة إﻟ�����ﻰ اﻟﻨﺼ�����ﻮص اﻟﺸ�����ﺮﻋﯿﺔ ﺑﺼ�����ﻮرة ﻣﺒﺎﺷ�����ﺮة ،ﻻﺳ�����ﺘﻨﻄﺎق اﻟﻤﻮﻗ�����ﻒ
اﻟﻔﻘﮭ����ﻲ اﻟﻤﻄﻠ����ﻮب ﺗﺠ����ﺎه ﻣﺨﺘﻠ����ﻒ اﻷﺣ����ﺪاث و اﻟﻘﻀ����ﺎﯾﺎ اﻟﻤﺤﯿﻄ����ﺔ ،ﺳ����ﻮاء ﻛﺎﻧ����ﺖ ﺳﯿﺎﺳ����ﯿﺔ أو
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ أو ﺷﺨﺼ����ﯿﺔ "  ، 60وﻣ����ﻦ أﻗ����ﻮال اﻟﻤﺒﺤ����ﻮﺛﯿﻦ ﺣ����ﻮل اﻟﻤﻄﺎﻟﻌ����ﺔ وﺳ����ﺒﻞ اﻟﺘﺜﻘﯿ����ﻒ و
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اﻟﺘﻨﺸ����ﺌﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ  ،ﻧﺠ����ﺪ اﻟﻤﺒﺤ����ﻮث )ي ،.طﺎﻟ����ﺐ ﺟ����ﺎﻣﻌﻲ 32ﺳ����ﻨﺔ ( ﯾﻘ����ﺪم ﺑﺄﺳ����ﻠﻮب ﺗﻔﺼ����ﯿﻠﻲ
ﻣﺴﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ودور اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ :
"  ...ھ���ﺬا ﻣﯿ���ﻮل ﻣ���ﻦ ﺑﻜ���ﺮي ﻣ���ﻦ  .... CEMﻛﻨ���ﺖ ﻧﻘ���ﺮا اﻟﻜﺘ���ﺐ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ وﻗﺼ���ﺺ اﻷﻧﺒﯿ���ﺎء
...،ﻧﻄ���ﺎﻟﻊ ﺑ���ﺰاف ﺑﺤﯿ���ﺚ ﯾﻜ���ﻮن ﻋﻨ���ﺪك اﻟﻮﺳ���ﯿﻠﺔ ﺗﻤﯿﯿ���ﺰ ﻻﺧﺘﯿ���ﺎر اﻟﺤ���ﻖ و اﻟﺼ���ﻮاب وﺣ���ﺪك ،
ﻣﺘﺤﺘﺎش ﻓﯿﮭﺎ أطﺮاف ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ..،ﺗﻜﻮن ﺗﻄﺎﻟﻊ وﺣﺪك ".
وﯾﻀ���ﯿﻒ ﻓ���ﻲ اﺧﺘﯿ���ﺎره ﻟﺸ���ﻌﺒﺔ اﻟﻌﻠ���ﻮم اﻹﺳ���ﻼﻣﯿﺔ  ... " :ھ���ﻲ ﻛﻨ���ﺖ ﻧﺤ���ﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌ���ﺔ اﻟﻜﺘ���ﺐ ،أول
ﻛﺘ����ﺐ ﻧ����ﺬﻛﺮھﺎ ﻟﻤﺴ����ﺘﻮى ﯾﻜ����ﻮن ﻋ����ﺎﻟﻲ ،ھ����ﻮ "ذرﯾ����ﺔ إﺑﻠ����ﯿﺲ" ﻧ����ﺬﻛﺮ اﻟﻤﺆﻟ����ﻒ) ﯾﺤ����ﺎول ﺗ����ﺬﻛﺮ
اﺳ���ﻤﮫ(،ﻣﻦ ﺑﻌ���ﺪ ﻛ���ﺎن ﻋﻨ���ﺪي ﺷ���ﻐﻒ ﺑﺎﻟﺘ���ﺎرﯾﺦ اﻹﺳ���ﻼﻣﻲ .....ﻛ���ﺎن ﻋﻨ���ﺪي ﺷ���ﻐﻒ ﻛﻨ���ﺖ ﻧ���ﺪي
ﻋﻼﻣ���ﺎت ﻣﻤﺘ���ﺎزة ،ﻛﻨ���ﺖ ﻧﻘ���ﺮا" ﻗﺼ���ﺺ اﻷﻧﺒﯿ���ﺎء "ﻓﯿ���ﮫ ﺑﻌ���ﺾ اﻹﺷ���ﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ���ﺔ ﺑﺎﻷﻧﺒﯿ���ﺎء
،ﻛﯿﻔ����ﺎش اﻟﺼ����ﺮاع اﻧﺘ����ﺎﻋﮭﻢ ﻣ����ﻊ أھ����ﻞ اﻟﺒﺎط����ﻞ ....ﻛﺸ����ﻐﻞ اﻟﻤﺤ����ﯿﻂ ﻟ����ﻲ ﻛﻨ����ﺖ ﻓﯿ����ﮫ ﺳ����ﻤﺤﻠﻲ
ﺑ���ﺎﻻطﻼع ﻋﻠ���ﻰ ﻛﺘ���ﺐ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ  ..." ،" ...ﻟ���ﻢ أﻛ���ﻦ أﻗﺘﻨ���ﻊ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣ���ﺔ واﺣ���ﺪة ،وأﻛﺜ���ﺮ ﺷ���ﻲء ﻟ���ﻲ
ﻛ��ﺎن ﻋﻨ��ﺪه ﻓﻀ��ﻞ ﻛﺒﯿ��ﺮ ،ﻟ��ﻲ ﻣ��ﺪ ﺑ��ﺰاف ﻟﻠﻌﻠ��ﻮم اﻹﺳ��ﻼﻣﯿﺔ ھ��ﻮ ﻛﺘ��ﺎب "ﺗﺒﻠ��ﯿﺲ إﺑﻠ��ﯿﺲ" ﺗ��ﺎع اﺑ��ﻦ
اﻟﺠ���ﻮزي ﻷن ھ���ﺬا اﻟﻜﺘ���ﺎب ﺗﺘﻄ���ﺮق إﻟ���ﻰ ﺣ���ﺪﯾﺚ اﻟﺮﺳ���ﻮل ﺻ���ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿ���ﮫ وﺳ���ﻠﻢ " :ﺳ���ﺘﺘﻔﺮق
أﻣﺘ���ﻲ ﻋﻠ���ﻰ ﺛﻼﺛ���ﺔ وﺳ���ﺒﻌﯿﻦ ﻣﻠ���ﺔ ﻛﻠﮭ���ﺎ ﻓ���ﻲ اﻟﻨ���ﺎر إﻻ واﺣ���ﺪة ،ﻗﯿ���ﻞ ﻣ���ﺎھﻲ ﯾ���ﺎ رﺳ���ﻮل ﷲ ،ھﻨ���ﺎك
رواﯾﺘﺎن رواﯾﺔ ﺗﻘﻮل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ورواﯾﺔ ﺗﻘﻮل ،ﻋﻠﯿﻮ أﺻﺤﺎﺑﻲ. "....
وﻓ����ﻲ ھ����ﺬا اﻟﺠﺎﻧ����ﺐ ﺗﻮﺻ����ﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜ����ﺔ "ﺟﺪﯾ����ﺪ ﻓﺎطﻤ����ﺔ اﻟﺰھ����ﺮاء" ﻓ����ﻲ ﺑﺤﺜﮭ����ﺎ ،ﻣ����ﺎ ﺗﺆدﯾ����ﮫ
وﺳ����ﺎﺋﻞ اﻹﻋ����ﻼم ھ����ﻲ اﻷﺧ����ﺮى ﻓ����ﻲ ﻋﻤﻠﯿ����ﺔ اﻟﺜﻘﯿ����ﻒ ﺣﯿ����ﺚ أن اﻟﻤﺒﺤ����ﻮﺛﯿﻦ ﯾﻮاظﺒ����ﻮن ﻋﻠ����ﻰ
اﻟﻘﻨ����ﻮات اﻟﺨﺎﺻ����ﺔ ﺑ����ﺘﻼوة اﻟﻘ����ﺮآن ،ﻛﺎﻟﻤﺠ����ﺪ و ﻋﻠ����ﻰ ﺣﺼ����ﺺ وﺑ����ﺮاﻣﺞ ﻣﻘﺪﻣ����ﺔ ﻣ����ﻦ ﻗﻨ����ﻮات
ﺧﻠﯿﺠﯿ����ﺔ ،ﻛﺎﻟﺮاﯾ����ﺔ ،اﻟﻨ����ﺎس ،اﻟﺒﺪاﯾ����ﺔ ،وھ����ﻲ ﻗﻨ����ﻮات ذات اﺗﺠ����ﺎه ﺳ����ﻠﻔﻲ وھ����ﺎﺑﻲ ،وان اﺧﺘﯿ����ﺎر
 60ﻣﺣﻣد أﺑو رﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن ،أﻧﺎ ﺳﻠﻔﻲ ﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﮭوﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ و اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﻟدى اﻟﺳﻠﻔﯾﯾن  ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓرﯾدﯾش اﯾﺑرت ،ﻋﻣﺎن ، 2014،ص 70-69
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اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

اﻟﻘﻨ�����ﻮات ﻻ ﯾﻜ�����ﻮن ﻋﺒﺜﯿ�����ﺎ وﯾﺴ�����ﺎھﻤﻮن ﻓ�����ﻲ ﺗﻮﺟﯿ�����ﮫ ﺑﻌﻀ�����ﮭﻢ اﻟ�����ﺒﻌﺾ ﻋﻠ�����ﻰ اﻟﻘﻨ�����ﻮات ذات
اﻻﯾ�����ﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺴ�����ﻠﻔﯿﺔ اﻟﻮھﺎﺑﯿ�����ﺔ ، 61وﻣ�����ﻦ ﺧ�����ﻼل اﻻﺣﺘﻜ�����ﺎك ﺑ�����ﺎﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻻﺣﻈﻨ�����ﺎ أﻧﮭ�����ﻢ
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ﯾﻤﺘﻠﻜ�����ﻮن ھﻮاﺗ�����ﻒ ذﻛﯿ�����ﺔ ،أﯾ�����ﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜ�����ﺎن ﺗﺤﻤﯿ�����ﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘ�����ﺎت ﻟﻸدﻋﯿ�����ﺔ و اﻟﻘ�����ﺮآن اﻟﻜ�����ﺮﯾﻢ ،
وﻏﯿﺮھ���ﺎ ﻣ���ﻦ اﻟﻜﺘ���ﺐ واﻷﺣﺎدﯾ���ﺚ ،اﻟﺘ���ﻲ ﻣ���ﻦ ﺧﻼﻟﮭ���ﺎ ﯾﻘﻮﻣ���ﻮن ﺑﺘﺒ���ﺎدل اﻟﻤﻌ���ﺎرف ﻓ���ﻲ اﻷﻣ���ﻮر
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ -ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﻀﺮي و إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪﯾﻦ :
إن اھﺘﻤﺎﻣﻨ���ﺎ ﺑﮭ���ﺬا اﻟﺠ���ﺰء ﻓ���ﻲ ﻋﻤﻠﯿ���ﺔ ﺗﺤﻠﯿ���ﻞ واﻗ���ﻊ اﻟﺸ���ﺎب اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ  ،ﻟ���ﮫ ﻣ���ﻦ
اﻷھﻤﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻗﯿﻤ���ﺔ اﻟﻮﻗ���ﺖ و ﻓ���ﻲ إﺳ���ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﺣﺘ���ﺮام اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ زﻣﻨﯿ���ﺎ ﻟ���ﺪى اﻟﻤﺘ���ﺪﯾﻦ ،ﺳ���ﻮاءا ﻓ���ﻲ
اﻟﻘﯿ����ﺎم ﺑﻄﻘ����ﻮس اﻟﻌﺒ����ﺎدة ﻣ����ﻦ ﺻ����ﻼة ودﻋ����ﺎء ...وﻏﯿﺮھ����ﺎ  ،أو ﻋ����ﺪم اﻟ����ﺪﺧﻮل إﻟ����ﻰ ﻣﻜ����ﺎن أو
اﻟﻮﻟ���ﻮج ﻓﻀ���ﺎء إطﻼﻗ���ﺎ أو ﻓ���ﻲ زﻣ���ﻦ ﻣﻌ���ﯿﻦ ،ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﺔ إﻟ���ﻰ اﻟ���ﺰﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ وﻓ���ﻲ دواﻟﯿ���ﺐ
اﻟﺤﯿ���ﺎة ﺑﮭ���ﺎ ﻛﻤﺸ���ﺎھﺪة ﻣﺒ���ﺎراة ﻛ���ﺮة ﻗ���ﺪم ﻣ���ﻊ ﺟﻤﺎﻋ���ﺔ ،واﻧﺘﻈ���ﺎر اﻟﺤﺎﻓﻠ���ﺔ  ،وﺑﻤﺮﻛ���ﺰ اﻟﺒﺮﯾ���ﺪ أو
اﻟﺒﻨ���ﻚ  ،..أﯾ���ﻦ ﯾﺘﺒ���ﺎدر إﻟ���ﻰ اﻟﺒﺎﺣ���ﺚ أﺳ���ﺌﻠﺔ ﻋﺪﯾ���ﺪة ﻣﻨﮭ���ﺎ ﻛﯿ���ﻒ ﯾﺘﺼ���ﺮف اﻟﻤﺘ���ﺪﯾﻦ )اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ( ﻓ���ﻲ
ﺗﻘﺎطﻊ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﺤﻀﺮي ؟  ،وﻛﯿﻒ ﯾﻘﻀﻲ اﻟﻮﻗﺖ وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﮫ ؟
و ﻓ���ﻲ ﻣﻮﺿ���ﻮع ﻗﻀ���ﺎء وﻗ���ﺖ اﻟﻔ���ﺮاغ أو "اﻷﻧﺸ���ﻄﺔ اﻟﺘﺮوﯾﺤﯿ���ﺔ" ﻓﻘ���ﺪ ﺷ���ﻐﻞ اھﺘﻤ���ﺎم ﻛﺜﯿ���ﺮ
ﻣ���ﻦ اﻟﺒ���ﺎﺣﺜﯿﻦ ،اﻟﻐ���ﺮﺑﯿﯿﻦ اﻟ���ﺬﯾﻦ اﻋﺘﺒ���ﺮوا أن اﻟﻌﺼ���ﺮ اﻟﻘ���ﺎدم ھ���ﻮ ﻋﺼ���ﺮ اﻟﺘ���ﺮوﯾﺢ و اﻟﺮﻓﺎھﯿ���ﺔ
،ﻛﻤ���ﺎ ﺗﻨﺒ���ﺄ ﺟ���ﺎن ﻓﻮرﺳ���ﺘﯿﻲ

Fourastié

 .jeanوﻟﻜ���ﻦ ﻣﻔﮭ���ﻮم اﻟﺘ���ﺮوﯾﺢ ﺑﻘ���ﻲ ﻣﺤ���ﻞ ﻧﻘ���ﺎش وﺟ���ﺪل

ﻓ���ﻲ ﻛﯿﻔﯿ���ﺔ ﺗﺤﺪﯾ���ﺪه ﻟ���ﯿﺲ ﻋﻠ���ﻰ أﺳ���ﺎس اﻟﻮﻗ���ﺖ اﻟﺤ���ﺮ اﻟﻤﺨﺼ���ﺺ ﻟ���ﮫ ﺑ���ﻞ ﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ ﻧﻮﻋﯿ���ﺔ
اﻷﻧﺸ���ﻄﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻌﺘﺒ���ﺮ ﺗﺮوﯾﺤ���ﺎ أو واﺟﺒ���ﺎ ﻣﻔﺮوﺿ���ﺎ أو ﻋﻤ���ﻼ ﺿ���ﺎﻏﻄﺎ ،وﻣ���ﻊ ذﻟ���ﻚ ﻓ���ﺈن أﻏﻠ���ﺐ
اﻟﺒ���ﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻐ���ﺮﺑﯿﯿﻦ ﯾﻌﺘﻤ���ﺪون ﻋﻠ���ﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾ���ﻒ اﻟ���ﺬي ﻗﺪﻣ���ﮫ ﺟ���ﻮﻓﺮ دوﻣ���ﺎزودﺑﻲ

J.Dumazedier

،اﻟﻤﺘﺨﺼ����ﺺ وﻓ����ﻲ ﺳﻮﺳ����ﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘ����ﺮوﯾﺢ اﻟ����ﺬي ﯾﻌﺮﻓ����ﮫ  " :ﺟﻤﻠ����ﺔ ﻣ����ﻦ اﻻﻧﺸ����ﻐﺎﻻت اﻟﺘ����ﻲ
ﯾﺘﻔ���ﺮغ ﻟﮭ���ﺎ اﻟﻔ���ﺮد ﺑﺮﻏﺒﺘ���ﮫ اﻟﺨﺎﺻ���ﺔ ﻛ���ﻲ ﯾﺮﺗ���ﺎح أو ﯾﺘﺴ���ﻠﻰ أو ﯾﻨﻤ���ﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘ���ﮫ و ﺗﻜﻮﯾﻨ���ﮫ اﻟ���ﺬاﺗﻲ
اﻟﻤﻨ����ﺰه ،أو ﻟﻠﻤﺸ����ﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ اﻹرادﯾ����ﺔ و ﺗﺤﺮﯾ����ﺮ ﻗﺪراﺗ����ﮫ اﻟﺨﻼﻗ����ﺔ ،ﺑﻌ����ﺪﻣﺎ ﯾﻜ����ﻮن ﻗ����ﺪ
ﯾﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ و اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ "
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ﻓﻤ��ﻦ ﺧ��ﻼل ﻣﺒﺤﻮﺛﯿﻨ��ﺎ ﻣ��ﻦ اﻟﺸ��ﺒﺎب اﻟﺴ��ﻠﻔﻲ واﻟﺼ��ﻠﺔ اﻟﺘ��ﻲ رﺑﻄﺘﻨ��ﺎ ﺑﮭ��ﻢ ﻛ��ﺎن ﻣﻨ��ﺎ ﻣﻌﺮﻓ��ﺔ ﻛﯿ��ﻒ
ﯾﺘﺼ���ﺮف اﻟﻤﺘ���ﺪﯾﻦ اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ ﻓ���ﻲ ﯾﻮﻣﯿﺎﺗ���ﮫ و اﻟﻮﻗ���ﺖ اﻟﺤﻀ���ﺮي ،اﻟ���ﺬي ﯾﻨﻘﺴ���ﻢ ﻟﺪﯾ���ﮫ ﺑﺎﻷﺳ���ﺎس ﺑ���ﯿﻦ
 61ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزھراء  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ  ،ص 50

 62ﻣﺧﺗﺎر ﺟﻌﯾﺟﻊ  ،اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺗرﺑوي اﻷﺳري و اﻟﺿ�ﻐوط اﻟﺣﺿ�رﯾﺔ ﺧﻼﺻ�ﺔ ﻧﺗ�ﺎﺋﺞ دراﺳ�ﺔ ﻣﯾداﻧﯾ�ﺔ ﺑ�ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻ�ﻣﺔ  ،ﻣﺟﻠ�ﺔ دراﺳ�ﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ،ﻣرﻛز اﻟﺑﺻﯾرة  ،اﻟﻌدد  ، 10ﺟﺎﻧﻔﻲ  ، 2012ص : . 178
أﻧظر  :أﻣد اﻟﺟﻼد )،(1998اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗروﯾﺢ و أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎب ،اﻟﻘﺎھرة ،ط ،01ص .36
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اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

اﻟﻌﻤ���ﻞ و اﻟﻌﺒ���ﺎدة وﻗﻠﯿ���ﻞ ﻣ���ﻦ اﻟﺘ���ﺮوﯾﺢ ﻣﻘﺎرﻧ���ﺔ ﺑﻐﺎﻟﺒﯿ���ﺔ اﻟﺸ���ﺒﺎب ،ﺣﯿ���ﺚ ﻧﺠ���ﺪ أن ﻋﻤ���ﻞ اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ
اﻟ��ﺬي ﯾﺘﺼ��ﻒ إﻣ��ﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠ��ﺎرة و اﻟﻌﻤ��ﻞ اﻟﺤ��ﺮ ﻓ��ﻲ اﻟﻐﺎﻟ��ﺐ )ﺑ��ﺎﺋﻊ أﻛ��ﻞ اﻟﺴ��ﺮﯾﻊ ،ﺗﺠ��ﺎرة اﻟﻤﻼﺑ��ﺲ،
ﺻ����ﯿﺎﻧﺔ ،إﻋ����ﺎدة اﻟﺒﯿ����ﻊ  ،revendreاﻟﺴﻤﺴ����ﺮة  ،( ..courtierأو اﻟﺪراﺳ����ﺔ  .أﻣ����ﺎ اﻟﻌﺒ����ﺎدة اﻟﺘ����ﻲ ھ����ﻲ
ﻓﺘ��ﺮة وﺟﯿ��ﺰة وھ��ﻲ اﻟﺼ��ﻼة ﻓ��ﻲ وﻗﺘﮭ��ﺎ اﻟﺘ��ﻲ ﺗﻌﺘﺒ��ﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ إﻟﯿ��ﮫ اﻟﻔﺎﺻ��ﻞ اﻟﺰﻣﻨ��ﻲ ﺑ��ﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠ��ﻒ
اﻷﻋﻤ����ﺎل ﻓ����ﻲ اﻟﺤﯿ����ﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿ����ﺔ  ،واﻟﺘ����ﻲ ﻧﺠ����ﺪھﺎ ﻓ����ﻲ أﺳ����ﻠﻮب اﻟﺘ����ﻲ ﯾﺘﻌﺎﻣ����ﻞ ﺑﮭ����ﺎ اﻟﺴ����ﻠﻔﻲ ﻓ����ﻲ
ﺿ���ﺮب اﻟﻤﻮاﻋﯿ���ﺪ ﺑ���ﯿﻦ اﻟﺼ���ﻠﻮات اﻟﺨﻤ���ﺲ ﺑ���ﺪل إﻋﻄ���ﺎء اﻟ���ﺰﻣﻦ اﻟﺴ���ﺎﻋﻲ وﻓﻀ���ﺎء اﻻﻟﺘﻘ���ﺎء أﻣ���ﺎم
ﻣﺴﺠﺪ أو ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ .
أﻣ����ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ����ﺒﺔ إﻟ����ﻰ وﻗ����ﺖ اﻟﻔ����ﺮاغ ﻟ����ﺪى ھ����ﺆﻻء اﻟﺸ����ﺒﺎب اﻟﻤﺘ����ﺪﯾﻦ ﺗﺨﺘﻠ����ﻒ ﺑﺤﺴ����ﺐ اﻟﻌﻤ����ﻞ
اﻟﻤﻤ���ﺎرس ﻓﻤ���ﻨﮭﻢ ﻣ���ﻦ ﯾﻌﻤ���ﻞ إﻟ���ﻰ وﻗ���ﺖ ﻣﺘ���ﺄﺧﺮ ﻣﻤ���ﺎ ﻻ ﯾﺴ���ﻤﺢ ﻟ���ﮫ ﺑﺎﻹﻟﺘﻘ���ﺎء وﺗﺒ���ﺎدل اﻷﺧﺒ���ﺎر،
وھﻨ���ﺎك ﻣ���ﺎ ﯾﺴ���ﻤﺢ ﻟﮭ���ﻢ ﻣﻜ���ﺎن ﻋﻤﻠﮭ���ﻢ ﺑﻤﻠﻘ���ﺎﺗﮭﻢ ﺑ���ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ���ﻰ ﻧ���ﻮع ﺗﺠﺎرﺗ���ﮫ واﻟﻌﻤ���ﻞ ﻋﻨ���ﺪ ﻧﻔﺴ���ﮫ
)ﻣﻠﻜ���ﮫ اﻟﺨ���ﺎص(  ،وﻧﺠ���ﺪ ﻓﺌ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺑ���ﯿﻦ اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﯿﻦ ﻣ���ﻦ ﺗﻤ���ﺎرس اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﺎت اﻟﻔﺮدﯾ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻧ���ﻮادي
أو ﻓ���ﻲ اﻟﺒﯿ���ﺖ  ،وﻓ���ﻲ ﻗﯿﻤ���ﺔ اﻟﻮﻗ���ﺖ ﻟ���ﺪى ﻣﺒﺤﻮﺛﯿﻨ���ﺎ ﯾﻘ���ﻮل أﺣ���ﺪھﻢ ..." :اﻟﻮﻗ���ﺖ ھ���ﻮ اﻟﺤﯿ���ﺎة ،
وھ���ﻮ ﻣﺰرﻋ���ﺔ اﻵﺧ���ﺮة "  ،و ﯾ���ﺪل ھ���ﺬا اﻟﻘ���ﻮل ﻋﻠ���ﻰ ﻗﯿﻤﯿ���ﺔ اﻟﻮﻗ���ﺖ ﻟ���ﺪى اﻟﻤﺘ���ﺪﯾﻦ و اﻟﻤﻨﻀ���ﻮي
ﺗﺤ���ﺖ اﻟﺮأﺳ���ﻤﺎل اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ أو اﻟﻘﯿﻤ���ﻲ ،أﯾ���ﻦ ﯾﻌﻄ���ﻲ اﻟﺸ���ﺎب ﻗﯿﻤ���ﺔ ﻟﺤﯿﺎﺗ���ﮫ اﻟﺘ���ﻲ ﯾﻌﯿﺸ���ﮭﺎ دﯾﻨﯿ���ﺎ ،
وﺑﻨﻈ���ﺮة ﻧﺤ���ﻮ اﻟﺨ���ﻼص ﻓ���ﻲ اﻵﺧ���ﺮة ،وﯾ���ﺄﺗﻲ" ﻛ���ﺎﯾﻮا روﺟﯿ���ﮫ" ﻓ���ﻲ ﻛﺘﺎﺑ���ﮫ اﻹﻧﺴ���ﺎن و اﻟﻤﻘ���ﺪس
ﺑ���ﺎﻟﻘﻮل  " :أن اﻹﻧﺴ���ﺎن اﻟﻤﺘ���ﺪﯾﻦ ھ���ﻮ ﻣ���ﻦ ﯾﻌﺘﻘ���ﺪ ﻗﺒ���ﻞ ﻛ���ﻞ ﺷ���ﻲء ﺑﻮﺟ���ﻮد وﺳ���ﻄﯿﻦ ﻣﺘﻜ���ﺎﻣﻠﯿﻦ
:واﺣ���ﺪ ﯾﺴ���ﺘﻄﯿﻊ اﻹﻧﺴ���ﺎن أن ﯾﺘﺤ���ﺮك ﻓﯿ���ﮫ ﺑﻌﯿ���ﺪا ﻋ���ﻦ ﻛ���ﻞ ﻗﻠ���ﻖ ورﻋ���ﺪة ... ،وآﺧ���ﺮ ﯾﻀ���ﺒﻂ ﻓﯿ���ﮫ
ﻛﻞ ﻣﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﯿﻮﻟﮫ وﯾﺤﺘﻮﯾﮫ وﯾﻮﺟﮭﮫ ﺷﻌﻮر ﺣﻤﯿﻢ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ." ..
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وﺑﺎﻟﺘ���ﺎﻟﻲ ﻓ���ﺈن اھﺘﻤ���ﺎم اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒ���ﺎدات واﻟﻄﻘ���ﻮس اﻟﺘ���ﻲ ﯾﺠ���ﺐ أن ﯾﻘ���ﻮم ﺑﻌﻜﺴ���ﮭﺎ ﺳ���ﻠﻮك
اﻟﺘ���ﺎﺑﻊ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭ���ﺎ ﯾﻌﻄ���ﻲ ﻟﻼﯾ���ﺪوﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ ﺑﻌ���ﺪا ﻣﺘﺠﺴ���ﺪا ﯾﺠﻌ���ﻞ ﻣﻨﮭ���ﺎ ﯾﻮﺗﻮﺑﯿ���ﺎ ﻣﻄﺒﻘ���ﺔ
pratiqué

une

، utopieﻛﻤ���ﺎ أن اﻣﺘ���ﺪاد ﻣﺘﻄﻠﺒ���ﺎت اﻟﻤ���ﺬھﺐ اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ إﻟ���ﻰ ﻧ���ﻮاﺣﻲ اﻟﺴ���ﻠﻮك اﻟﻌﺒ���ﺎدي

ﺗﺠﻌ�����ﻞ ﻣﻨ�����ﮫ ﻣﺸ�����ﺮوﻋﺎ ذي إﺳ�����ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺷ�����ﺎﻣﻠﺔ

maximaliste

stratégie

 uneﺗﺮﻣ�����ﻲ ﻋﻠ�����ﻰ

إﺻ����ﻼح ﺟﻤﯿ����ﻊ أوﺟ����ﮫ اﻟﺤﯿ����ﺎة اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ اﻋﺘﻘ����ﺎدات ﻛﺎﻧ����ﺖ أو ﺳ����ﻠﻮﻛﯿﺎت ،ﺗﺤﻤ����ﻞ اﻟﺴ����ﻠﻔﯿﺔ إذن
ﺗﺼ�����ﻮرا ﺳ�����ﻠﻮﻛﻲ  comportementalisteﻟﻠﺤﯿ�����ﺎة اﻟﺪﯾﻨﯿ�����ﺔ ﯾﺘﻮﺟ�����ﺐ أن ﺗﺘﺤ�����ﻮل اﻟﺘﻌ�����ﺎﻟﯿﻢ اﻟﺴ�����ﻠﻔﯿﺔ

 63روﺟﯾﮫ ﻛﺎﯾوا ، 2010اﻻﻧﺳﺎن و اﻟﻣﻘدس ،ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻣﯾرة رﺷﺎ ، ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ط ، 01ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن،ص 36-35
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اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

إﻟ���ﻰ ﺳ���ﻠﻮﻛﯿﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳ���ﺔ وﻟ���ﯿﺲ إﻟ���ﻰ ﻣﺠ���ﺮد ﺗﻌﻠ���ﻖ ﻋ���ﺎطﻔﻲ ﻻ ﻋﻼﻗ���ﺔ ﻟ���ﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼ���ﻮص اﻟﻤﺆﺳﺴ���ﺔ
وﻻ أﺛﺮ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك .
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راﺑﻌﺎ -اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺘﺪﯾﻦ اﻟﺴﻠﻔﻲ  -إرادة اﻟﺘﻤﺎﯾﺰ و اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ : -
ﻣ���ﻦ اﻟﻤﻼﺣ���ﻆ أن اﻟﻔﻀ���ﺎء اﻟﻌﻤ���ﻮﻣﻲ ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﯾﺸ���ﻤﻞ ﻣﺠﻤ���ﻮع اﻷﻣﻜﻨ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﻧﺼ���ﺎدف
ﻓﯿﮭ���ﺎ ﻣﺨﺘﻠ���ﻒ اﻟﺘﻔ���ﺎﻋﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳ���ﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ���ﺔ واﻻﻗﺘﺼ���ﺎدﯾﺔ ،ﻓﺎﻟﺸ���ﺎرع و اﻟﺤ���ﻲ
و اﻟﻤﻘﮭ���ﻰ وأﻣ���ﺎﻛﻦ اﻟﺮﯾﺎﺿ���ﺔ ھ���ﻲ ﻛﻠﮭ���ﺎ ﻓﻀ���ﺎءات ﻋﺎﻣ���ﺔ ﺗﺴ���ﻤﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻ���ﻞ و اﻟﻤﻤﺎرﺳ���ﺔ ﻓ���ﻲ
اﻟﺤﯿ���ﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿ���ﺔ  .ﺣﯿ���ﺚ وﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل اﻷﺳ���ﺘﺎذ "ﺳ���ﻮارﯾﺖ ﺑ���ﻦ ﻋﻤ���ﺮ" أن ھﻨ���ﺎك ﻋﻼﻗ���ﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﯿ���ﺔ
ﺑ���ﯿﻦ ﻗﻀ���ﯿﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾ���ﺮ و اﻟﻔﻀ���ﺎء اﻟﻌﻤ���ﻮﻣﻲ ،وﻻﺳ���ﯿﻤﺎ ﻓ���ﻲ ﻣﯿ���ﺪان اﻟﻔﻀ���ﺎءات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ���ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ���ﺔ
P 65F

 ، 65وﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل اﻟﺪراﺳ���ﺔ ﻻﺣﻈﻨ���ﺎ ﻛﯿ���ﻒ ھ���ﻮ اﻟﻤﻌ���ﺎش اﻟﯿ���ﻮﻣﻲ و اﻟﺘﻔﺎﻋ���ﻞ ﻓ���ﻲ اﻟﻔﻀ���ﺎء اﻟﻌ���ﺎم
P

 ،ﺣﯿ���ﺚ ﻧﺠ���ﺪ اﻟﻘﻀ���ﯿﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺮﯾ���ﺔ ﻟ���ﺪى ھ���ﺆﻻء اﻟﺸ���ﺒﺎب ھ���ﻮ ﻓ���ﻲ ﺗﺒ���ﺎدل أط���ﺮاف اﻟﺤ���ﺪﯾﺚ ﻟ���ﺪى
اﻟﻤﺘﺪﯾﻨ�����ﺔ اﻟﺴ�����ﻠﻔﯿﯿﻦ ﻣ�����ﻦ اﻟﺸ�����ﺒﺎب أﻣ�����ﺎم ﺑﺎﺣ�����ﺔ اﻟﻤﺴ�����ﺠﺪ ﻗﺒﯿ�����ﻞ أو ﺑﻌ�����ﺪ اﻟﺼ�����ﻼة  .وﺑﺎﻋﺘﺒ�����ﺎر
"اﻟﺠ����ﺎﻣﻊ" ﻣﺤ����ﻮر ﺣﯿ����ﺎة اﻟﺸ����ﺎب اﻟﺴ����ﻠﻔﻲ ﺣﺴ����ﺐ اﻟﺒﺎﺣ����ﺚ "ﻣﻌﺘ����ﺰ اﻟﻔﻄﻨﺎﺳ����ﻲ" ،ﻓﻔﯿ����ﮫ ﯾﺘﻌﺒ����ﺪ
وﯾ���ﺘﻌﻠﻢ وﯾﺄﻛ���ﻞ وﯾﻨ���ﺎم ،وﺣﻮﻟ���ﮫ ﯾﻼﻗ���ﻲ اﻷﺻ���ﺪﻗﺎء وﯾﺘﺒ���ﺎدل أط���ﺮاف اﻟﺤ���ﺪﯾﺚ ﻣﻌﮭ���ﻢ .ﺑ���ﻞ إن ﻣﻘ���ﺮ
ﻋﻤﻠ��ﮫ ﯾﻜ��ﻮن ﻓ��ﻲ ﻛﺜﯿ��ﺮ ﻣ��ﻦ اﻷﺣﯿ��ﺎن ﻋﺮﺑ��ﺔ ﯾﻘ��ﻒ ﺑﮭ��ﺎ أﻣ��ﺎم ﺑ��ﺎب اﻟﺠ��ﺎﻣﻊ ﻟﺒﯿ��ﻊ اﻟﻌﻄ��ﻮر أو اﻟﻜﺘ��ﺐ
أو ﻣ����ﺎ ﺷ����ﺎﺑﮫ ذﻟ����ﻚ ،ﻓﺎﻟﺠ����ﺎﻣﻊ ھ����ﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑ����ﺔ اﻟﻤﺠ����ﺎل اﻟﺤﯿ����ﻮي اﻟ����ﺬي ﯾﺨﺘ����ﺰل ﻣﺠﻤﻮﻋ����ﺔ ﻣ����ﻦ
اﻟﻔﻀ���ﺎءات اﻷﺧ���ﺮى )اﻟﺒﯿ���ﺖ اﻷﺳ���ﺮي ،ﻣﻘ���ﺮ اﻟﻌﻤ���ﻞ ،ﻓﻀ���ﺎء اﻟﺘ���ﺮوﯾﺢ ﻋﻠ���ﻰ اﻟ���ﻨﻔﺲ وﻣﻼﻗ���ﺎة
اﻷﺻ����ﺪﻗﺎء(  ،66 .ھ����ﺬا ﺑﺎﻹﺿ����ﺎﻓﺔ ﻓﻀ����ﺎءات اﻟﺘﺠ����ﺎرة ﻏﯿ����ﺮ اﻟﺮﺳ����ﻤﯿﺔ أﯾ����ﻦ ﻧﺠ����ﺪ ﺑﻌ����ﺾ ﻣ����ﻦ
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اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ ﯾﺘﺨ���ﺬ ﻣ���ﻦ اﻷﻣﻜﻨ���ﺔ ﻛﺎﻟﺮﺻ���ﯿﻒ وأﻣ���ﺎﻛﻦ اﻟﺤﺮﻛﯿ���ﺔ اﻟﺪاﺋﻤ���ﺔ ﻟﻌ���ﺮض ﻣﺒﯿﻌ���ﺎﺗﮭﻢ  .وھﻨ���ﺎ
ﻧ���ﺮى رؤﯾ���ﺔ اﻗﺘﺼ���ﺎدﯾﺔ ﻣﺠﺎﻟﯿ���ﺔ ﻏﯿ���ﺮ ﺷ���ﺮﻋﯿﺔ ﻓ���ﻲ ﺗﻤﻠﻠ���ﻚ اﻟﻤﺠ���ﺎل وﻋ���ﺪم اﻟﺨﻀ���ﻮع ﻟﻠﻀ���ﺮﯾﺒﺔ
إﻻ أن اﻷﺧﯿﺮة ﺗﺼﻄﺪم ﺑﺘﻮﺟﮭﻢ اﻟﺪﯾﻨﻲ .
أﻣ���ﺎ اﻟﻤﻘﮭ���ﻰ ﺣﺘ���ﻰ وﻟ���ﻮ ﺑﺸ���ﻜﻞ ﺿ���ﺌﯿﻞ ﻓﮭ���ﻮ ﯾﻌﺘﺒ���ﺮ ﻣﻜ���ﺎن اﻻﻟﺘﻘ���ﺎء ﻟ���ﺪى ﺑﻌﻀ���ﮭﻢ ،ﻓﺒﺎﻋﺘﺒ���ﺎر
ﻓﻀ���ﺎء اﻟﻤﻘﮭ���ﻰ اﻟﻤﻜ���ﺎن اﻟﺮﺟ���ﻮﻟﻲ ،اﻟ���ﺬي ﯾﺠ���ﺪ ﻓﯿ���ﮫ اﻟﺸ���ﺒﺎب اﻟﺤﻀ���ﺮي وأﺑﻨ���ﺎء اﻟﺤ���ﻲ راﺣ���ﺘﮭﻢ
وﻣﻜ���ﺎن ﯾﻠﺠﺌ���ﻮن إﻟﯿ���ﮫ ﻟﻼﻟﺘﻘ���ﺎء اﻷﺻ���ﺪﻗﺎء و اﻟﺮﻓ���ﺎق ،ﻓ���ﺎﻟﻤﻘﮭﻰ إذن ﻋﺒ���ﺎرة ﻋ���ﻦ ﻣﻜ���ﺎن ﺣﯿ���ﺎدي
ﺣﯿ���ﺚ ﯾﺠ���ﺪ ﻛ���ﻞ واﺣ���ﺪ ﻣﻜﺎﻧ���ﮫ اﻟﺸ���ﺒﺎب ،اﻟﻌﺠ���ﻮز ،اﻟﻔﻘﯿ���ﺮ و اﻟﻐﻨ���ﻲ ،اﻟﻐﺮﯾ���ﺐ واﺑ���ﻦ اﻟﺒﻠ���ﺪ .وﯾ���ﺘﻢ
 64اﺑو اﻟﻠوز ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ،اﻟطﻘوس اﻟﺗﻌﺑدﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣواﻗف ﻟﻠﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
و اﻟﺗﺎرﯾﺦ،اﻓرﯾل ،2008ص 241

 65ﺣﻣدادو ﺑن ﻋﻣر ،ﺗﻘرﯾر ﻋن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﺣول"اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ :ﻟﻘﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،اﻟدﯾﻧﻲ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ و
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻺﻋﻼم و اﻻﺗﺻﺎل"،إﺿﺎﻓﺎت ،اﻟﻌدد ،15ﺻﯾف،2011ص186
 66ﻣﻌﺗز اﻟﻔطﻧﺎﺳﻲ ،2014دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠظﺎھرة اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺷﻌﺑﻲ ،ﻣن ﻛﺗﺎب اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ اﻟﺟﮭﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس اﻟواﻗﻊ و اﻟﻣﺂﻻت ،اﻟﻣﻌﮭد اﻟﺗوﻧﺳﻲ
ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ص 223
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اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

اﻻﻟﺘﻘ���ﺎء اﻟﻤﺴ���ﺘﻤﺮ ﺑ���ﯿﻦ ﻋ���ﺪة ﺟﻤﺎﻋ���ﺎت داﺧ���ﻞ اﻟﻤﻘﮭ���ﻰ ﻛﻤﻜ���ﺎن ﻟﻠﺮاﺣ���ﺔ و اﻟﺘﺮﻓﯿ���ﮫ ﻓ���ﻲ ﺑﻌ���ﺾ
اﻷﺣﯿﺎن .
وﻋﻠ���ﻰ ھ���ﺬا اﻷﺳ���ﺎس ،ﻧﻼﺣ���ﻆ ﻋ���ﺪم ارﺗﯿ���ﺎد اﻟﺸ���ﺒﺎب اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ اﻟﻤﻘ���ﺎھﻲ ﺑﺸ���ﻜﻞ ﻛﺜﯿ���ﻒ ،ﺑ���ﻞ
إن اﻟﻤﺴ���ﺠﺪ ھ���ﻮ ﻓﻀ���ﺎء اﻟﻠﻘ���ﺎء اﻟﻤﻔﻀ���ﻞ اﻟ���ﺬي ﯾﻤﻜ���ﻨﮭﻢ ﻣ���ﻦ ''اﺳ���ﺘﻘﻄﺎب'' ﻣﺮﯾ���ﺪﯾﻦ ﺟ���ﺪد وﻛ���ﺬﻟﻚ
ﻣ����ﻦ اﻟﻠﻘ����ﺎء "ﺑ����ﺎﻹﺧﻮة" .ﻻ ﺗﺘﺄﻛ����ﺪ ھ����ﺬه اﻟﺤﺪودﯾ����ﺔ ﻓﻘ����ﻂ ﻋﺒ����ﺮ اﻟﺨﻄ����ﺎب اﻟ����ﺪﯾﻨﻲ اﻟ����ﺬي ﯾﻨﺘﺠ����ﮫ
اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﯿﻦ ،ﺑ���ﻞ إﻧﮭ���ﺎ ﺗﺘﺄﻛ���ﺪ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﺮﻣ���ﻮز واﻟﺴ���ﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘ���ﻲ ﯾﻤﺴ���ﺮح ﻣ���ﻦ
ﺧ���ﻼل اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﯿﻦ ذواﺗﮭ���ﻢ ﻓ���ﻲ اﻟﻔﻀ���ﺎء اﻟﻌﻤ���ﻮﻣﻲ ،واﻟﺘ���ﻲ ﺗﺸ���ﺘﻐﻞ ﺑﻮﺻ���ﻔﮭﺎ أدوات ﺗﻮاﺻ���ﻠﯿﺔ ﺑ���ﯿﻦ
اﻟﺸ�����ﺒﺎب اﻟﻤﻨﺘﻤ�����ﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ�����ﺎت اﻟﺴ�����ﻠﻔﯿﺔ ،ﺗﺘﻤﺜ�����ﻞ ھ�����ﺬه اﻟﺮﻣ�����ﻮز ﻓ�����ﻲ اﻟﻤﻈﮭ�����ﺮ اﻟﺨ�����ﺎرﺟﻲ،
واﻟﻤﺘﻤﺜ���ﻞ ﻓ���ﻲ اﻟﻠﺒ���ﺎس اﻟﻘﻤ���ﯿﺺ و اﻟﻠﺤﯿ���ﺔ و اﻟﻨﻘ���ﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴ���ﺎء ،وﯾﺸ���ﺘﻐﻞ اﻟﺘﯿ���ﺎر اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ
ﻛﻤﺠ����ﺎل ﻟﻠﺘﻨﺸ����ﺌﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ����ﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﺗﻤﻜ����ﻦ أﻓﺮادھ����ﺎ ﻣ����ﻦ اﻟﺘﻄﺒ����ﻊ ﺑ����ﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴ����ﻠﻔﻲ ﻓ����ﻲ ﻣﺴ����ﺘﻮاه
اﻟﺜﯿﻮﻟ���ﻮﺟﻲ ،وﻓ���ﻲ ﻣﺴ���ﺘﻮاه اﻟﺴ���ﻠﻮﻛﻲ اﻟﯿ���ﻮﻣﻲ ،وذﻟ���ﻚ ﻓ���ﻲ إط���ﺎر ﻓ���ﻮران ﻟﻠﻤﻌﻨ���ﻰ اﻟ���ﺪﯾﻨﻲ ﻋﻠ���ﻰ
ﺑﻘﯿ���ﺔ اﻟﻤﻌ���ﺎﻧﻲ اﻟﺪﻧﯿﻮﯾ���ﺔ اﻷﺧ���ﺮى .ﯾﻔ���ﺮض ھ���ﺬا اﻷﻣ���ﺮ ﻧﻮﻋ���ﺎ ﻣ���ﻦ اﻻﻧﻀ���ﺒﺎط اﻟﺴ���ﻠﻮﻛﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜ���ﻞ
ﺧﺎﺻ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻋ���ﺪم اﻟﺴ���ﻼم ﺑﺎﻟﯿ���ﺪ ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻨﺴ���ﺎء ،وھ���ﻮ ﻣ���ﺎ ﯾﻌﻨ���ﻲ ﺗﺄﺳ���ﯿﺲ أرﺛﻮذﻛﺴ���ﯿﺔ دﯾﻨﯿ���ﺔ ﺗﻠﻌ���ﺐ
دورا ﺗﻌﺒﻮﯾ���ﺎ ﺿ���ﺪ ﺑﻘﯿ���ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ ﻟﺘﻐ���ﺬي ﺑ���ﺬﻟﻚ ﻛ���ﻞ أﺻ���ﻨﺎف اﻟﻌﻨ���ﻒ اﻟﺮﻣ���ﺰي واﻟﻤ���ﺎدي ﺿ���ﺪ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻣﺎرﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﯾﻦ.
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وﯾﻠﺨ����ﺺ اﻟﺒﺎﺣ����ﺚ "اﻟﻐﺮﺑ����ﺎﻧﻲ" ﻓ����ﻲ ھ����ﺬا اﻟﺼ����ﺪد ﻛ����ﻞ ﻣ����ﻦ ھ����ﺬه اﻟﻔﻀ����ﺎءات وﻓ����ﻲ ﻣﺜ����ﺎل
ﻣﺠﺘﻤﻌ����ﮫ اﻟﺘﻮﻧﺴ����ﻲ  ،إذ ﯾﻌﺘﺒ����ﺮ اﻟﺸ����ﺒﺎب اﻟﺴ����ﻠﻔﻲ أﻧﻔﺴ����ﮭﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑ����ﺔ اﻟﻔﺮﻗ����ﺔ اﻟﻨﺎﺟﯿ����ﺔ اﻷﻣ����ﺮ اﻟ����ﺬي
ﯾﺠﻌ���ﻞ إﯾ���ﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺘﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻ���ﺔ ﻣﺮﺗﻄﺒ���ﺔ ﺑﺮؤﯾ���ﺔ "طﮭﺮاﻧﯿ���ﺔ ﺧﺎﺻ���ﺔ " ﺗﻤﻜ���ﻨﮭﻢ ﻣ���ﻦ رﻓ���ﺾ ﺑﻘﯿ���ﺔ
اﻟﺘ����ﺄوﯾﻼت اﻟﻤﻤﻜﻨ����ﺔ ﻟﻤ����ﺎ ﯾﻤﻜ����ﻦ أن ﯾﻜ����ﻮن ﻋﻠﯿ����ﮫ اﻹﺳ����ﻼم  .ﻣ����ﻦ ھﻨ����ﺎ ﺗﺘﺒ����ﺮز ﺛﻘﺎﻓ����ﺔ اﻟﺘﻜﻔﯿ����ﺮ
واﻟﺘﺤﺮﯾﻢ)اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﺘﺸ���ﺪدة( اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻤﯿ���ﺰ ﺧﻄﺎﺑ���ﺎﺗﮭﻢ ﻓ���ﻲ اﻟﻔﻀ���ﺎء اﻟﻌ���ﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴ���ﻲ وﻓ���ﻲ ﺧﻄ���ﺐ
ﯾ����ﻮم اﻟﺠﻤﻌ����ﺔ؛ ﻓ����ﺎﻟﺘﻜﻔﯿﺮ وھ����ﻮ آﻟﯿ����ﺔ اﻟﻮﺻ����ﻢ واﻹﻗﺼ����ﺎء اﻟﺘ����ﻲ ﯾﻌﺘﻤ����ﺪھﺎ اﻟﺴ����ﻠﻔﯿﻮن ﻹﻗﺼ����ﺎء
ﺧﺼ���ﻮﻣﮭﻢ وأﯾﻀ���ﺎ ﻟﺮﺳ���ﻢ ﺣ���ﺪود ﺑﯿ���ﻨﮭﻢ وﺑ���ﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ���ﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ اﻷﺧ���ﺮى اﻟﺘ���ﻲ ﻏﺎﻟﺒ���ﺎ ﻣ���ﺎ
ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭ����ﺎ "ﻣﺠﻤﻮﻋ����ﺎت ﺗﺤﺮﯾﻔﯿ����ﺔ " )ﻧﻔ����ﺲ اﻟﺸ����ﺊ ﺗﻘﺮﯾﺒ����ﺎ ﻧﺠ����ﺪه ﻟ����ﺪى اﻟﺠﻤﺎﻋ����ﺎت اﻟﯿﺴ����ﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﺘﻨ���ﺎﺣﺮة ﺣ���ﻮل اﻟﻔﻜ���ﺮ اﻟﻤﺎرﻛﺴ���ﻲ( ،ﺑ���ﻞ إزاء اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ وﻛ���ﻞ ﻣﺆﺳﺴ���ﺎﺗﮫ وﻗﻮاﻧﯿﻨﯿ���ﮫ اﻟﺘ���ﻲ ﯾﺠ���ﺐ
ﺗﻐﯿﯿﺮھ���ﺎ ﺑﻤ���ﺎ أﻧﮭ���ﺎ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳ���ﺐ ﻣ���ﻊ "ﺷ���ﺮع ﷲ'' ،ﺑ���ﻞ إن اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ ھ���ﻮ ﻣﺠﺘﻤ���ﻊ ﺟ���ﺎھﻠﻲ وﻓﺎﺳ���ﺪ.
وﻣ����ﻦ ھﻨ����ﺎ ﯾﺠ����ﺐ ﺗﻐﯿﯿ����ﺮ ھ����ﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤ����ﻊ ﺑﺘﺤﻜ����ﯿﻢ ﺷ����ﺮع ﷲ وﻟﻜ����ﻦ ﻓ����ﻲ ذات اﻹط����ﺎر ﯾﺠ����ﺐ أﻻ
 67ﻓؤاد اﻟﻐرﺑﺎﻧﻲ  ،اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺗوﻧﺳﻲ و اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ .
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ﯾﻨﺨ���ﺮط ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ���ﺎت اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ إﻻ ھ���ﺆﻻء اﻟ���ﺬﯾﻦ ﻟﮭ���ﻢ اﻻﺳ���ﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻮﺑ���ﺔ واﻻﻧﺨ���ﺮاط ﺑﺸ���ﻜﻞ
ﺟ��ﺪي وﺣﻘﯿﻘ���ﻲ ﻓ��ﻲ اﻟﺮؤﯾ���ﺔ اﻟﺴ��ﻠﻔﯿﺔ ﻟﻤ���ﺎ ﯾﺠ��ﺐ أن ﯾﻜﻮﻧ���ﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤ��ﻊ ،وﻟﻤ���ﺎ ﯾﻤﻜ��ﻦ اﻋﺘﺒ���ﺎره أﯾﻀ���ﺎ
"اﻹﺳﻼم اﻟﺤﻖ".
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وﻓ���ﻲ إط���ﺎر اﻟﺒﺤ���ﺚ ﻋ���ﻦ اﻻﻧﺘﻤ���ﺎء وظﮭ���ﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋ���ﺎت ﻣﺠﮭﺮﯾ���ﺔ ھ���ﻲ ﺑ���ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻔﯿﺒ���ﺮي
ﺟﻤﺎﻋ���ﺎت ﺷ���ﻌﻮرﯾﺔ ،اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺘﺄﺳ���ﺲ ﻋﻠ���ﻰ اﻟﺘﻮاﺷ���ﺞ ،و اﻟﺘﻮاﺗ���ﺪ،و اﻟﺘﻮاﻟ���ﻒ ﻓ���ﻲ ﺗﻘﺎﺳ���ﻢ ھﻮاﯾ���ﺔ أو
اﻧﺘﻤ��ﺎء ﻣﺸ��ﺘﺮك ،ذﻟ��ﻚ ھ��ﻮ ﺣ��ﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺎت اﻟﺸ��ﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﺴ��ﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﺑﺎﺗ��ﺖ ﻣﺮﺋﯿ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﻔﻀ��ﺎء
اﻟﻌﻤ���ﻮﻣﻲ اﻟﺤﻀ���ﺮي وﺗﺮﺳ���ﻢ اﻟﺤﺪودﯾ���ﺔ ﻋﺒ���ﺮ ﻣﺴ���ﺮﺣﺔ اﻟ���ﺬات ﻓ���ﻲ اﻟﻔﻀ���ﺎء اﻟﻌﻤ���ﻮﻣﻲ ،وﻓ���ﻖ
ﻣﻨﻈ�����ﻮر ﺧ�����ﺎص ﺑﮭ�����ﺎ ،ﺣﯿ�����ﺚ اﻹﻋﺠ�����ﺎب ﺑﺎﻟﺴ�����ﻠﻒ اﻟﺼ�����ﺎﻟﺢ ،واﻋﺘﺒ�����ﺎر اﻟﻤﺴ�����ﻠﻤﯿﻦ اﻷواﺋ�����ﻞ
وﺑﺨﺎﺻ����ﺔ اﻟﺼ����ﺤﺎﺑﺔ و ﺗ����ﺎﺑﻌﻲ اﻟﺘ����ﺎﺑﻌﯿﻦ ھ����ﻢ ﻣﻤﺜﻠ����ﻮه اﻹﺳ����ﻼم اﻟﺤﻘﯿﻘ����ﻲ "ﻟﯿﻨ����ﺰل ﺑ����ﺬﻟﻚ زﻣ����ﻦ
اﻟﻨﺒ���ﻮة ﻣﻨﺰﻟ���ﺔ ﺗﻘﺪﯾﺴ���ﯿﺔ  ، 69 .وﯾ���ﺮى "ﻏﻮﻓﻤ���ﺎن" إﻟ���ﻰ أن ﺗﻘﺴ���ﯿﻢ اﻟﺠﺎﻧ���ﺐ اﻷﻛﺒ���ﺮ ﻣ���ﻦ اﻟﺤﯿ���ﺎة
P 69F

P

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ�����ﺔ ﻓ�����ﻲ ﻣﺠ�����ﺎﻟﯿﻦ :ﺣ�����ﺪود اﻟﻤﻮاﺟﮭ�����ﺔ و اﻟﺨﻄ�����ﻮط اﻟﺨﻠﻔﯿ�����ﺔ .وﺣ�����ﺪود اﻟﻤﻮاﺟﮭ�����ﺔ أو
ﺧﻄ���ﻮط اﻟﺘﻤ���ﺎس ھ���ﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳ���ﺒﺎت و اﻟﻠﻘ���ﺎءات اﻟﺘ���ﻲ ﯾﺘ���ﻮﻟﻰ ﻓﯿﮭ���ﺎ اﻷﻓ���ﺮاد أدوارا رﺳ���ﻤﯿﺔ  ،أﻣ���ﺎ
اﻟﺨﻄ����ﻮط اﻟﺨﻠﻔﯿ����ﺔ ،ﻓﮭ����ﻲ اﻟﻤﻮاﺿ����ﻊ اﻟﺘ����ﻲ ﯾﺘﺠﻤ����ﻊ ﻓﯿﮭ����ﺎ اﻟﻨ����ﺎس وﯾﮭﯿﺌ����ﻮن أﻧﻔﺴ����ﮭﻢ وﯾﺴ����ﺘﻌﺪون
ﻟﻠﺘﻔﺎﻋ���ﻞ ﻣ���ﻊ اﻵﺧ���ﺮﯾﻦ ﻓ���ﻲ وﺿ���ﻊ ﯾﻐﻠ���ﺐ ﻋﻠﯿ���ﮫ اﻟﻄ���ﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳ���ﻤﻲ ،و ھ���ﺬه اﻟﺨﻄ���ﻮط اﻟﺨﻠﻔﯿ���ﺔ
ﺗﺸ����ﺒﮫ ﻛ����ﻮاﻟﯿﺲ اﻟﻤﺴ����ﺮح أو اﻟﻤﺸ����ﺎھﺪ اﻟﺘ�����ﻲ ﻻ ﺗﻐﻄﯿﮭ����ﺎ اﻟﻜ����ﺎﻣﯿﺮا ﻓ����ﻲ ﻋ����ﺎﻟﻢ اﻟﺴ�����ﯿﻨﻤﺎ ، 70 .
P 70F

P

وﯾﺒ���ﺮز ﻣ���ﻦ ﺧﻼﻟﻨ���ﺎ ھ���ﺬا ﻓ���ﻲ طﺮﯾﻘ���ﺔ ﺗﻌﺎﻣ���ﻞ اﻟﺸ���ﺎب اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ ﻣ���ﻊ ﻧﻈﯿ���ﺮه ﻓ���ﻲ ﺟﻤﺎﻋ���ﺔ اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﯿﻦ
،وﺗﻌﺎﻣﻠ���ﮫ وﺗﻔﺎﻋﻠ���ﮫ ﻣ���ﻊ اﻟﻌﺎﻣ���ﺔ ،ﺗﺨﺘﻠﻔ���ﺎن ﻋ���ﻦ ﺑﻌﻀ���ﮭﻤﺎ اﻟ���ﺒﻌﺾ ،إذ ﻧﺠ���ﺪ ﯾﻘﻮﻣ���ﻮن ﺑﻨ���ﻮع ﻣ���ﻦ
ﺗﺼ���ﻔﯿﺔ ﻟﻔﻈﯿ���ﺔ و ﺳ���ﻠﻮﻛﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠ���ﻒ ﻋ���ﻦ اﻟﺼ���ﻮرة اﻟﺘ���ﻲ ﯾﺮﯾ���ﺪ ھ���ﻮ ﺗﻘ���ﺪﯾﻤﮭﺎ ﻓ���ﻲ اﻟﻔﻀ���ﺎء اﻟﻌ���ﺎم
.وھ���ﺬا ﻛﻤ���ﺎ ﺣ���ﺪﺛﻨﺎ )ع35.ﺳ���ﻨﺔ( أﻧ���ﮫ ﻛ���ﺎن ﯾﻤ���ﺎرس اﻟﻤﺴ���ﺮح ﻗﺒ���ﻞ ﺗﻤﺴ���ﻠﻔﮫ ،ﻟﻜﻨ���ﮫ ﻻزال ﺑﺨﻔ���ﺔ
ظﻠ��ﮫ وﻣﺰاﺣ��ﮫ ﻣ��ﻊ ﻣ��ﻦ ﯾﻌﺮﻓﻮﻧ��ﮫ ﻣ��ﻦ اﻷﺻ��ﺪﻗﺎء ،وﻛ��ﺬﻟﻚ ﺑﻌ��ﺾ اﻟﻤﺒﺤ��ﻮﺛﯿﻦ اﻟ��ﺬي ﺗﻌﺮﻓﻨ��ﺎ ﻋﻠﯿ��ﮫ
ﻓ����ﻲ اﺣ����ﺪ اﻷﺳ����ﻮاق اﻟﻤﻌﺮوﻓ����ﺔ ﺑﺎﻟﺒﺰﻧﺴ����ﺔ واﻟ����ﺬي ﯾﻘ����ﻊ ﻓ����ﻲ ﺑﻠﺪﯾ����ﺔ ﺣﺠ����ﺎج  ،Bousquetأﯾ����ﻦ
ﯾﻤﺎرﺳ���ﻮن ھ���ﺬا ﺑﯿ���ﻊ اﻟﮭﻮاﺗ���ﻒ اﻟﺬﻛﯿ���ﺔ و اﻟﺴ���ﺎﻋﺎت اﻟﺜﻤﯿﻨ���ﺔ و اﻟﻤﻼﺑ���ﺲ اﻵﺗﯿ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﺨ���ﺎرج ﻋ���ﻦ
طﺮﯾ��ﻖ اﻟﻄﻠﺒﯿ��ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒ��ﺎر ﺳ��ﻜﺎن اﻟﻤﺪﯾﻨ��ﺔ ﺗﻮﺟ��ﺪ ﺟﺎﻟﯿ��ﺔ ﻛﺒﯿ��ﺮة ﺑﮭ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﻓﺮﻧﺴ��ﺎ ،أﯾ��ﻦ ﺗﺤ��ﺪﺛﻨﺎ ﻣﻌﮭ �ﻢ

 68ﻓؤاد اﻟﻐرﺑﺎﻧﻲ  ،اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺗوﻧﺳﻲ و اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ :اﯾﺔ دﻻﻟﺔ ﺳوﺳوﯾوﻟوﺟﯾﺔ ؟،ﻓﺳم اﻟدﯾن وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟراھﻧﺔ ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣؤﻣﻧون ﺑﻼ ﺣدود
 19،اﺑرﯾل . 2014
 69ﻓؤاد اﻟﻐﺎﺑﺎﻟﻲ ،اﻟﺷﺑﺎب و اﻟدﯾن ﻓﻲ ﺗوﻧس  ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص 42-41

 70اﻧﺗوﻧﻲ ﻏذﻧز ،ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع )ﻣﻊ ﻣدﺧﻼت ﻋرﺑﯾﺔ (،ﺗرﺟﻣﺔ  :ﻓﺎﯾز اﻟﺻﺑﺎغ ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،2005،ص
.173
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وھ����ﻢ ﯾﻤﺰﺣ����ﻮن و ﺑﺨﻔ����ﺔ ظﻠﮭ����ﻢ اﻟﺘ����ﻲ أﻛﺴ����ﺒﺘﮭﻢ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿ����ﺔ واﻟﻮﻟ����ﻮج ﺑﻤﺮوﻧ����ﺔ ﻣ����ﻦ ﻗﺒ����ﻞ ﺑﻘﯿ����ﺔ
اﻟﺸﺒﺎب،ﺑﺮﻏﻢ اﻟﺰي اﻹﺳﻼﻣﻲ .
وﻧﺨﻠ���ﺺ ﺑ���ﺎﻟﻘﻮل ﺑ���ﺄن اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﯿﻦ ﯾﻮﺟ���ﺪون ﻋﻠ���ﻰ ﺣ���ﺪود اﻟﻤﺠﺘﻤ���ﻊ و ﺗﺨﻮﻣ���ﮫ ﯾﺘﻄﻠ���ﺐ ﻣﻨ���ﺎ أوﻻ
ﺗﻔﺴ���ﯿﺮا ﻟ���ﺒﻌﺾ اﻟﻤﺼ���ﻄﻠﺤﺎت ﻣﺜ���ﻞ "اﻟﺤ���ﺪودﯾﯿﻦ" و"اﻟﻔﻀ���ﺎء اﻟﺮﻣ���ﺰي" .إن اﻟﺤ���ﺪودﯾﯿﻦ ھ���ﻢ
اﻷﻓ���ﺮاد و اﻟﺠﻤﺎﻋ���ﺎت اﻟ���ﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸ���ﻮن ﻋﻠ���ﻰ اﻟﺤ���ﺪود اﻟﺮﻣﺰﯾ���ﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ���ﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔ���ﺔ
ﻋ���ﻨﮭﻢ .ھ���ﺬا اﻻﺧ���ﺘﻼف ﻟ���ﯿﺲ ﺟﻐﺮاﻓﯿ���ﺎ ﺑ���ﻞ ھ���ﻮ ﺛﻘ���ﺎﻓﻲ رﻣ���ﺰي ﻗ���ﺪ ﯾﺮﺗﻘ���ﻲ إﻟ���ﻰ اﻟﺤ���ﺪ اﻟﻔﻘﮭ���ﻲ
اﻟﻌﻘﺎﺋ����ﺪي ﻣﮭﻤ����ﺎ ﻛ����ﺎن ﻓﻌ����ﻞ اﻟﻀ����ﻐﻮط اﻟﺮﻣﺰﯾ����ﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ����ﺔ ﻣ����ﻦ اﻟﺘﺒ����ﺎﯾﻦ اﻟﻘﯿﻤ����ﻲ واﻷﺧﻼﻗ����ﻲ
واﻟﻌﻘﺎﺋ���ﺪي ﺑ���ﯿﻦ ھ���ﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ���ﺎت ،وﯾﺴ���ﻤﻰ" ﺑﯿ���ﺎر ﺑﻮردﯾ���ﻮ" ذﻟ���ﻚ "اﻟﺤﻘ���ﻞ اﻟﺮﻣ���ﺰي" اﻟ���ﺬي
ﯾﺘﺸ�����ﻜﻞ ﺣﺴ�����ﺐ اﻋﺘﻘ�����ﺎده ﻣﻦ"ﺟﻤﻠ�����ﺔ اﻟﻌﻼﻗ�����ﺎت اﻟﻤﻮﺿ�����ﻮﻋﯿﺔ،اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑ�����ﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ�����ﺔ ﻣ�����ﻦ
اﻷوﺿ����ﺎع ،أﻣ����ﺎ أن ﯾﻜﻮﻧ����ﻮا أﻓ����ﺮادا أو ﻣﺆﺳﺴ����ﺎت ،ﺣﺴ����ﺐ ﻣ����ﻮﻗﻌﮭﻢ اﻟﺤ����ﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﺤﺘﻤ����ﻞ ،ﻓ����ﻲ
ﺑﻨﯿ���ﺔ ﺗﻮزﯾ���ﻊ ﻣﺨﺘﻠ���ﻒ أﻧ���ﻮاع اﻟﺴ���ﻠﻄﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﯾﺘﻄﻠ���ﺐ اﻣﺘﻼﻛﮭ���ﺎ ﺑﻠ���ﻮغ اﻷھ���ﺪاف اﻟﺨﺎﺻ���ﺔ ،وھ���ﻲ
ﺷ����ﺮط أﺳﺎﺳ����ﻲ وﻣﮭ����ﻢ ﻟﺘﺤﻘﯿ����ﻖ اﻟﺘ����ﻮازن ﺑ����ﯿﻦ اﻟﻘ����ﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠ����ﺔ ﻓ����ﻲ اﻟﺤﻘ����ﻞ ،وﻓ����ﻲ اﻵن ذاﺗ����ﮫ
،ﺑﻮاﺳ����ﻄﺔ ﻋﻼﻗ�����ﺘﮭﻢ اﻟﻤﻮﺿ�����ﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻷوﺿ�����ﺎع اﻷﺧ�����ﺮى )ﺳ�����ﯿﻄﺮة ،ﺗﺒﻌﯿ�����ﺔ ،ﺗﻄ�����ﺎﺑﻖ ...اﻟ�����ﺦ(
،وﻋﻠ����ﻰ ھ����ﺬا اﻷﺳ����ﺎس ﻓ����ﺈن اﻟﺤ����ﺪودﯾﯿﻦ اﻟﻤﺘﻤ����ﻮﻗﻌﯿﻦ داﺧ����ﻞ اﻟﺤﻘ����ﻞ اﻟﺮﻣ����ﺰي ﻣ����ﺪﻋﻮون إﻟ����ﻰ
ﺗﺠ����ﺎوز ھ����ﺬا اﻟﺘﺒ����ﺎﯾﻦ ،إﻣ����ﺎ ﺑ����ﺎﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﻨﻔ����ﻲ ،ﻷﻧﮭ����ﻢ ﻓ����ﻲ ﺑﻌ����ﺾ اﻟﺤ����ﺎﻻت ﯾﺠ����ﺪون أﻧﻔﺴ����ﮭﻢ
ﻣ��ﺪﻋﻮﯾﻦ ﻟﻠﺘﻌ��ﺎﯾﺶ ﻣ��ﻊ اﻟﻜ��ﻞ ﺧ��ﺎرج ﻛ��ﻞ ھ��ﺬه اﻟﻀ��ﻐﻮط ،أو أﻧﮭ��ﻢ ﯾﺮﻓﻀ��ﻮن اﻟﻘ��ﯿﻢ اﻟﺴ��ﺎﺋﺪة ﺑﻌﻠ��ﺔ
أﻧﮭ���ﺎ ﻏﯿ���ﺮ ﺷ���ﺮﻋﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘ���ﺎﻟﻲ ﺗﺼ���ﺒﺢ اﻟﻮﺿ���ﻌﯿﺔ اﻟﺤﺪودﯾ���ﺔ ﻣﺒﻨﯿ���ﺔ أﺳﺎﺳ���ﺎ ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻔ���ﺮق اﻟﻌﻘﺎﺋ���ﺪي
،ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻜﻤﻦ ﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ ﻷن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﻔﯿﺎ ﻟﻠﺬات.
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إن اﻟﻮﺿ���ﻌﯿﺔ اﻟﺤﺪودﯾ���ﺔ – ﺑﮭ���ﺬا اﻟﻤﻌﻨ���ﻰ  -ھ���ﻲ وﺿ���ﻌﯿﺔ ﻏﯿ���ﺮ ﺳ���ﻮﯾﺔ وذات ﻧﺘ���ﺎﺋﺞ ﺳ���ﻠﺒﯿﺔ
ﻗ���ﺪ ﺗﺼ���ﻞ ﺣ���ﺪود اﻧﺸ���ﻄﺎر اﻷﻧ���ﺎ اﻟﺠﻤ���ﺎﻋﻲ .ﻓﺎﻷﻧ���ﺎ اﻟﻔ���ﺮدي ﻓ���ﻲ اﻟﻮﺿ���ﻌﯿﺎت اﻟﺴ���ﻮﯾﺔ ﻻ ﯾﺘﻮﺣ���ﺪ
إﻻ ﻣ����ﻊ اﻷﻧ����ﺎ اﻟﺠﻤ����ﺎﻋﻲ .أﻣ����ﺎ اﻷﻧ����ﺎ اﻟﻔ����ﺮدي ﻓ����ﻲ اﻟﻮﺿ����ﻌﯿﺔ اﻟﺤﺪودﯾ����ﺔ ﻓ����ﺈن ﺗﻮﺣ����ﺪه اﻟ����ﻮاﻋﻲ
واﻟﻼواﻋ�����ﻲ ﻣ�����ﻊ اﻷﻧ�����ﺎ ﯾﻀ�����ﻌﻒ  .إن اﻹﺣﺴ�����ﺎس ﺑﺎﻟﺘﻤ�����ﺎﯾﺰ و اﻻﺧ�����ﺘﻼف ﺗﻮﻟ�����ﺪه اﻟﻮﺿ�����ﻌﯿﺔ
اﻟﺤﺪودﯾ����ﺔ ﻓﯿﻨﺸ����ﻄﺮ اﻷﻧ����ﺎ اﻟﺠﻤ����ﺎﻋﻲ .ھ����ﺬا اﻻﻧﺸ����ﻄﺎر ﺛﻘ����ﺎﻓﻲ ﺗ����ﺄوﯾﻠﻲ ،ﺛ����ﻢ إن ھ����ﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻ����ﺮ
اﻧﻔﺼ���ﻠﺖ ﻷﻧﮭ���ﺎ اﺧﺘﻠﻔ���ﺖ ﺛﻘﺎﻓﯿ���ﺎ إذا ،ﻓﺎﻟﻮﺿ���ﻌﯿﺔ اﻟﺤﺪودﯾ���ﺔ ﻟﯿﺴ���ﺖ وﺿ���ﻌﯿﺔ ﻣﺎدﯾ���ﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿ���ﺔ ﺑ���ﻞ
ﺛﻘﺎﻓﯿ���ﺔ ﺑﺎﻷﺳ���ﺎس .ﻟ���ﺬﻟﻚ ﻧﺠ���ﺪ أن ﻣﺠﻤﻮﻋ���ﺎت ﺗﻨﺘﻤ���ﻲ إﻟ���ﻰ ﻣﺠﺘﻤ���ﻊ واﺣ���ﺪ ﯾﻤﻜ���ﻦ أن ﻧﻘ���ﻒ ﻣ���ﻦ
اﻟﻨﺎﺣﯿ����ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ����ﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪﯾ����ﺔ ﻋﻠ����ﻰ ﻓﺎﺻ����ﻞ ﺣ����ﺪودي ﻓ����ﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭ����ﺎ ﺑﻌﻀ����ﮭﺎ ﺑ����ﺒﻌﺾ ،وﺗﻜ����ﻮن
 71ﺣﺎﻓظ ﺑن ﻋﻣر ،اﺛﺑﺎت اﻟﮭوﯾﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻵﺧر -ﻗراءة ﺳﯾﻛوﺳوﺳوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑروز اﻟظﺎھرة اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.217
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اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ اﻷﻗ��ﻞ ﻋ��ﺪدا ھ��ﻲ اﻟﺘ��ﻲ ﺗﻌ��ﯿﺶ ﻋﻠ��ﻰ ﺗﺨ��ﻮم ﺛﻘﺎﻓ��ﺔ وﻗ��ﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤ��ﻊ اﻷﺻ��ﻞ ،وھ��ﻲ ﺑﻠﻐ��ﺔ
ﺑﻮردﯾ����ﻮ اﻟﺴﻮﺳ����ﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ "ﻣﺤﺎوﻟ����ﺔ اﻟﺨ����ﺮوج أو اﻟﺘﻤﻮﻗ����ﻊ ﻓ����ﻲ ﻓﻀ����ﺎء ﺣﻘﻠ����ﻲ ﺟﺪﯾ����ﺪ ﺗﺒﻨ����ﻲ ﻓﯿ����ﮫ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ".
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أﻣ���ﺎ اﻟﻨﻈ���ﺮة اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ ﻟﻠﻤ���ﺮأة ﺑ���ﯿﻦ ﻓﻀ���ﺎءھﺎ اﻟﻀ���ﯿﻖ واﻟﻔﻀ���ﺎء اﻟﺮﺟ���ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻔﺘ���ﻮح  ،ﺗﻌ���ﺪ
اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ﻣﺤ���ﻞ اﻟﺪراﺳ���ﺔ  ،اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ���ﺔ اﻟﻤﻨﻔﺘﺤ���ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ���ﺔ واﻟﻤ���ﺪن اﻟﻤﺠ���ﺎورة ،وﻛﺒﻘﯿ���ﺔ
اﻟﻤ����ﺪن اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ����ﺔ ﺑﺎﺳ����ﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤ����ﺪن اﻟﻜﺒ����ﺮى ﻛﻘﺴ����ﻨﻄﯿﻨﺔ و وھ����ﺮان واﻟﺠﺰاﺋ����ﺮ اﻟﻌﺎﺻ����ﻤﺔ ﻻ
ﻟﻠﺤﺼ��ﺮ ،اﻟﺘ��ﻲ ﺗﻌ��ﺪ أﺣ��ﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭ��ﺎ ھ��ﻲ ﺧﻠ��ﯿﻂ ﻣ��ﻦ اﻷﻗﻠﯿ��ﺎت واﻟﺘ��ﻲ اﺳ��ﺘﻘﻄﺒﺖ اﻟﮭﺠ��ﺮة اﻟﺪاﺧﻠﯿ��ﺔ
ﻣ���ﻦ اﻷرﯾ���ﺎف إﻟ���ﻰ اﻟﻤ���ﺪن أﯾ���ﻦ ﻧﻤ���ﺖ ﺛﻘﺎﻓ���ﺎت وﻣﻤﺎرﺳ���ﺎت ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻤﺴ���ﺘﻮى اﻟﺴ���ﻠﻮﻛﻲ واﻟﻔﻀ���ﺎﺋﻲ
أو ﻣ����ﺎ ﯾﺴ����ﻤﻰ اﻟﻜﺴ����ﻤﻮﺑﻮﻟﯿﺘﺎﻧﯿﺔ ﻣ����ﻦ اﺧﺘﻼﻓ����ﺎت دﯾﻨﯿ����ﺔ وﻣﺬھﺒﯿ����ﺔ وﻋﺮﻗﯿ����ﺔ .أﺛ����ﺮت أو أﺿ����ﻔﺖ
ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻘ���ﯿﻢ اﻟﺤﻀ���ﺮﯾﺔ اﻟﺴ���ﺎﺋﺪة ﺑﺒ���ﺮوز ﻣﺼ���ﻄﻠﺤﺎت ﻛﺘﺮﯾﯿ���ﻒ اﻟﻤﺪﯾﻨ���ﺔ ،وﻋﻘﻠﯿ���ﺎت ﻻ ﺗﺴ���ﺘﻨﺪ إﻟ���ﻰ
اﻟﺤﺸﻤﺔ و اﻟﺤﯿﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻜﺒﯿﺮ أو اﻟﻤﺮأة وﺿﻌﻒ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺠﺎر...،وﻏﯿﺮھﺎ .
وﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ ﻟﻠﻤ���ﺮأة ﻓ���ﻲ ﻣﺪﯾﻨ���ﺔ ﺳ���ﯿﺪي ﻋﻠ���ﻲ ﺣ���ﺎزت ﻓ���ﻲ اﻟﻔﺘ���ﺮة اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﯿﺎﻟﯿ���ﺔ وﺑﻌ���ﺪھﺎ ﻋﻠ���ﻰ
ﻧ��ﻮع ﻣ��ﻦ اﻻﺳ��ﺘﻘﻼﻟﯿﺔ وذﻟ��ﻚ ﺑﺨ��ﺮوج اﻟﻤ��ﺮأة ﻟﻠ��ﺘﻌﻠﻢ و اﻟﻌﻤ��ﻞ  ،وھ��ﺬا ﯾ��ﺪل ﻋﻠ��ﻰ اھﺘﻤ��ﺎم اﻷﺳ��ﺮة
ﺑﺘﺮﺑﯿ���ﺔ وﺗﻌﻠ���ﯿﻢ اﻟﺒﻨ���ﺖ ﺑ���ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ���ﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿ���ﺪ و اﻟﻌ���ﺮف اﻟ���ﺬي ﻛ���ﺎن ﯾﻨﻈ���ﺮ إﻟ���ﻰ اﻟﻤ���ﺮأة ﺑﺼ���ﻔﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈ��ﺔ ،ﺣﯿ��ﺚ أن ﻣﮭﻨ��ﺔ اﻟﺘﻌﻠ��ﯿﻢ و ﻋﻤ��ﻮم اﻟﻌﻤ��ﻞ ﻟ��ﻢ ﺗﻜ��ﻦ ﺣﻜ��ﺮا ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺮﺟ��ﻞ ﻓﻘ��ﻂ  ،ﻟ��ﺬا ﺗﻌ��ﺪ
ھ���ﺬه اﻟﻨﻘﻄ���ﺔ ﻣﮭﻤ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺗﻔﺴ���ﯿﺮ اﻟﻌﻘﻠﯿ���ﺔ اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ ﻓ���ﻲ ﺗﻤﺎﺷ���ﯿﮭﺎ أو ﻻ  ،ﻣ���ﻊ ﻣ���ﺎ ﺗﻔﺮﺿ���ﮫ اﻟﺤﯿ���ﺎة
اﻟﺤﻀ�����ﺮﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ�����ﺔ ﺑ�����ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻ�����ﺮة ﻣ�����ﻦ ﺗﻮاﺟ�����ﺪ اﻟﻤ�����ﺮأة ﻓ�����ﻲ اﻟﻔﻀ�����ﺎء اﻟﻌ�����ﺎم
وﺗﻤﻜﯿﻨﮭ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﻋﺪﯾ���ﺪ اﻟﻤﺠ���ﺎﻻت ،ﻣ���ﺎ ﯾﺆﺧ���ﺬﻧﺎ إﻟ���ﻰ ﻓﻜ���ﺮة اﻟﻤﺴ���ﺎواة ﺑ���ﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴ���ﯿﻦ وﻣ���ﺎھﻲ ردود
اﻟﻔﻌ����ﻞ ﻣ����ﻦ ذﻟ����ﻚ ﻟ����ﺪى ھ����ﺆﻻء ؟  .ﻓﻔ����ﻲ ﻣﻮﺿ����ﻮع اﻟﻤﺴ����ﺎواﺗﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ����ﺔ ﯾﻈﮭ����ﺮ اﻟﺠﻤﮭ����ﻮر
اﻟﺠﺰاﺋ���ﺮي أﻛﺜ���ﺮ ﻣﺴ���ﺎواﺗﯿﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﺠﻤﮭ���ﻮر ﻓ���ﻲ اﻟﻌ���ﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ���ﻲ و اﻹﺳ���ﻼﻣﻲ ﺣﯿ���ﺚ ﻓ���ﻲ ﻣﻮﻗ���ﻒ
اﻟﺠﻤﮭ����ﻮر اﻟﺠﺰاﺋ����ﺮي اﻟ����ﺬي ﺷ����ﻤﻠﮫ اﻟﻤﺴ����ﺢ ﻟﻌ����ﺎﻟﻤﻲ ﻓ����ﻲ  2002ﺣﯿ����ﺚ ﻋﺒ����ﺮ  71.5ﺑﺎﻟﻤﺌ����ﺔ ﻣ����ﻦ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ رﻓﻀﮭﻢ ﻋﺒﺎرة إﻗﺼﺎء اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة .
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أﻣ���ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗ���ﻒ اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ ﻣ���ﻦ اﻟﻤ���ﺮأة ﻓ���ﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭ���ﺎ ﺑﺎﻟﻔﻀ���ﺎء ﯾﻈﮭ���ﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈ���ﺎ ،وذﻟ���ﻚ
ﺑﺎﻟﺘ����ﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻮھﺎﺑﯿ����ﺔ ﻓ����ﻲ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨ����ﺎت و اﺳ����ﺘﻤﺮ ﺑﻌ����ﺪ اﻻﺳ����ﺘﻘﻼل ﻓ����ﻲ ﻣﻮاﻗ����ﻒ ﺟﻤﻌﯿ����ﺔ اﻟﻘ����ﯿﻢ ﺑﻌ����ﺪ
اﻻﺳ���ﺘﻘﻼل .ﻛﻤ���ﺎ ﯾﻤﻜ���ﻦ رﺑﻄ���ﮫ ﺑﺎﻻﺗﺠ���ﺎه اﻟﻌ���ﺎم اﻟﻤﺤ���ﺎﻓﻆ ﺗﺠ���ﺎه اﻟﻨﺴ���ﺎء اﻟﺴ���ﺎﺋﺪ ﻓ���ﻲ ﺑ���ﻼد اﻹﺳ���ﻼم
 72ﺣﺎﻓظ ﻋﻣر ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ،ص 218

 73ﻣﺼﻄﻔﻰ راﺟﻌﻲ ،اﻟﺘﺪﯾﻦ و ﺟﻮدة اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ،ص 193
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اﻟﯿ���ﻮم و ﺧﺎﺻ���ﺔ ﻓ���ﻲ دول اﻻﻗﺘﺼ���ﺎد اﻟﺮﯾﻌ���ﻲ ﺣﯿ���ﺚ ﺗﺴ���ﺎﻋﺪ طﺒﯿﻌ���ﺔ اﻻﻗﺘﺼ���ﺎد اﻟﻨﻔﻄ���ﻲ اﻟﺴ���ﺎﺋﺪ
ﻋﻠ��ﻰ ﻋ��ﺪم إﺷ��ﺮاك اﻟﻨﺴ��ﺎء ﻓ��ﻲ اﻻﻗﺘﺼ��ﺎد .ﻓﺎﻟﺴ��ﻠﻔﯿﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋ��ﺮﯾﯿﻦ ﯾﺸ��ﺘﺮﻛﻮن ﻣ��ﻊ اﻟﻤﺘ��ﺪﯾﻨﯿﻦ ﻓ���ﻲ
اﻷدﯾ����ﺎن اﻷﺧ����ﺮى ﻓ����ﻲ اﻟﻤﻮاﻗ����ﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ����ﺔ ﻋﻤﻮﻣ����ﺎ اﺗﺠ����ﺎه اﻟﻨﺴ����ﺎء ،إذا ﻛﻠﻤ����ﺎ ﻛﺎﻧ����ﺖ ﻣﺸ����ﺎرﻛﺔ
اﻟﺸ���ﺨﺺ اﻟﺪﯾﻨﯿ���ﺔ ﻋﺎﻟﯿ���ﺔ ﻛﻠﻤ���ﺎ ﻛﺎﻧ���ﺖ ﻟ���ﮫ ﻣﻮاﻗ���ﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﻨﺴ���ﺎء  .وﺗﺒ���ﺮز ﻧﻘﻄ���ﺔ ﻣﮭﻤ���ﺔ
ﺣﯿ����ﺚ إن اﻷﺟﯿ����ﺎل اﻟﺸ����ﺎﺑﺔ ﻓ����ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ����ﺎت اﻹﺳ����ﻼﻣﯿﺔ ﻣ����ﺎ زاﻟ����ﺖ ﺗﺤﻤ����ﻞ اﻟﻤﻮاﻗ����ﻒ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ����ﺔ
ﺗﺠ���ﺎه اﻟﻨﺴ���ﺎء اﻟﻤﻮروﺛ���ﺔ ﻋ���ﻦ اﻵﺑ���ﺎء اﻷﺟ���ﺪاد  .74أﻣ���ﺎ اﻟﻨﻈ���ﺮة اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ ﻟﻠﻤ���ﺮأة ﻟ���ﺪى ﻣﺒﺤﻮﺛﯿﻨ���ﺎ
P 74F
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ﻓﻨﻠﺤﻈﮭ���ﺎ ﺑ���ﯿﻦ اﻟﺜﻮاﺑ���ﺖ اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ و اﻟﻤﺘﻐﯿ���ﺮات اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺘ���ﺔ ﺑﻔﻌ���ﻞ اﻟﺘﺤ���ﺪﯾﺚ أﯾ���ﻦ ﺗﻈﮭ���ﺮ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل
أﻗﻮال اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ:
"ﺣﺴ���ﺐ رأﯾ���ﻲ اﻟﻤ���ﺮأة ﺗﺴ���ﺘﺮ ﻧﻔﺴ���ﮭﺎ ﻓ���ﻲ ﺑﯿ���ﺖ زوﺟﮭ���ﺎ ﺧﯿ���ﺮ ﻣ���ﻦ ﻣﻤﺎرﺳ���ﺔ أﻟ���ﻒ ﻧﺸ���ﺎط"
،وﯾﺴﺘﺸ���ﮭﺪ أﺣ���ﺪھﻢ ﺑﻘﻮﻟ���ﮫ ﺗﻌ���ﺎﻟﻰ " :اﻟﺮﺟ���ﺎل ﻗﻮاﻣ���ﻮن ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻨﺴ���ﺎء ﻓﯿﻤ���ﺎ ﻓﻀ���ﻞ ﷲ ﺑﻌﻀ���ﮭﻢ
ﻋﻠ����ﻰ اﻟ����ﺒﻌﺾ " ،وﻓ����ﻲ ﺳ����ﺆال ﺣ����ﻮل إﻋﻄ����ﺎء اﻟﺤﺮﯾ����ﺔ ﻟﻠﻤ����ﺮأة ﻓ����ﻲ اﻟﻤﺴ����ﺎواة ﺑ����ﯿﻦ اﻟﺮﺟ����ﻞ و
اﻟﻤ���ﺮأة و اﻻﻣﺘﯿ���ﺎزات اﻟﺘ���ﻲ ﺣﻘﻘﺘﮭ���ﺎ ﯾﻘ���ﻮل ﻣﺒﺤ���ﻮث " :ﻻ ﺧﻀ���ﻮع و ﻻ ذل و ﻟﻜ���ﻦ ﺗﻜﺎﻣ���ﻞ ھ���ﻮ
اﻷﻓﻀ����ﻞ " ،وﯾﻘ����ﻮل أﺧ����ﺮ ﻣﺴﺘﺸ����ﮭﺪا ﺑﻘﻮﻟ����ﮫ ﺗﻌ����ﺎﻟﻰ " :وﻟ����ﯿﺲ اﻟ����ﺬﻛﺮ ﻛ����ﺎﻷﻧﺜﻰ" وﻓ����ﻲ ﺟﺎﻧ����ﺐ
اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺣﺴﺒﮫ ﻓﮭﻲ ﻣﻘﯿﺪة ﺑﺸﺮع ﷲ .
وﻓ���ﻲ ﺣﺎﻟ���ﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﺤ���ﺎﻻت اﻟﺘ���ﻲ أﺟﺮﯾﻨ���ﺎ اﻟﻤﻘ���ﺎﺑﻼت ﻣﻌﮭ���ﺎ ،ﯾﻘ���ﻮل اﻟﻤﺒﺤ���ﻮث )ع.ق  32ﺳ���ﻨﺔ(،
أﻧ���ﮫ ﻻ ﺣ���ﺮج ﻓ���ﻲ اﻟ���ﺰواج ﻣ���ﻦ أﺟﻨﺒﯿ���ﺔ ،وھ���ﺬا ﺣﺴ���ﺒﮫ ﻷﺟ���ﻞ إدﺧﺎﻟﮭ���ﺎ اﻹﺳ���ﻼم  ،أﻣ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﻧﻈﺮﻧ���ﺎ
ھ���ﻮ ﺗﺤ���ﻮل ﻓ���ﻲ ﻧﻈ���ﺮة اﻟﺸ���ﺎب اﻟﻤﺘ���ﺪﯾﻦ إﻟ���ﻰ اﻟﻤﺴ���ﺘﻘﺒﻞ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل ﻋﺒ���ﻮر اﻟﺤ���ﺪود ،و ﻣﺤﺎوﻟ���ﺔ
ﻟﮭ���ﺪف ﻣﺘ���ﻮاري ھ���ﻮ ﻓ���ﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿ���ﺔ اﻟﮭﺠ���ﺮة ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼل ھ���ﺬا اﻟﺘﻮﺟ���ﮫ اﻟﺠﺪﯾ���ﺪ ،وھ���ﺬا ﻓ���ﻲ ظ���ﻞ
اﻟﻤﺘﻐﯿ����ﺮات اﻟﺴﻮﺳ����ﯿﻮ-اﻗﺘﺼ����ﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ����ﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﺗﻤ����ﺮ ﺑﮭ����ﺎ اﻟﺠﺰاﺋ����ﺮ ،ﺑﺎﻹﺿ����ﺎﻓﺔ إﻟ����ﻰ
اﻟﻮﺳ����ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﺧﻠ����ﻖ اﻟ����ﺮواﺑﻂ و اﻟﺘﻌ����ﺎرف اﻟﻤﻤﺘ����ﺪ ﻓ����ﻲ ﺷ����ﺒﻜﺔ اﺗﺼ����ﺎﻟﯿﺔ ﺑ����ﯿﻦ ھ����ﺆﻻء
اﻟﺸﺒﺎب .
وﻧﺨﻠ���ﺺ ﺣ���ﻮل ھ���ﺬا اﻟﺠ���ﺰء ،ﺑ���ﺎن إرﺗﺒ���ﺎط اﻟﻤﻮﻗ���ﻒ اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ ﻣ���ﻦ اﻟﻘﻀ���ﯿﺔ اﻟﻨﺴ���ﺎﺋﯿﺔ ،ﺑﺄﻧﻤ���ﺎط
ﻣﺤ���ﺪدة ﻓ���ﻲ اﻟﺘ���ﺮاث اﻟﻔﻘﮭ���ﻲ اﻹﺳ���ﻼﻣﻲ ﺗ���ﺮى ﻓﯿﮭ���ﺎ ﻋ���ﻮرة ﻣﻜﺎﻧﮭ���ﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌ���ﻲ ھ���ﻮ اﻟﺸ���ﺎرع  ،أﻣ���ﺎ
ﺻ���ﯿﺎﻏﺔ اﻟﺨﻄ���ﺎب اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿ���ﺪي ﻓ���ﻲ ﻣﻌﺎدﻟ���ﺔ اﻟﺴ���ﻔﻮر و اﻟﺤﺠ���ﺎب وﻓ���ﻖ ﻣﻨﮭﺠﯿ���ﺔ دﻓﻌ���ﺖ إﻟ���ﻰ
اﻧﺘﺸ���ﺎر ﺛﻘﺎﻓ����ﺔ وﺳ����ﻂ اﻟﺴ����ﻠﻔﯿﯿﻦ ﺗﻌﺘﺒ����ﺮ أن اﻟﺤﺠ���ﺎب ﯾﻌﻨ����ﻲ اﻟﻌ����ﺰل و اﻹﻗﺼ����ﺎء ،وﻟ����ﯿﺲ ﻣﺠ����ﺮد

 74ﻣﺼﻄﻔﻰ راﺟﻌﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ـﺺ ص 195-194
243

ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

ﻗﻤ���ﺎش ﺷ���ﺮﻋﻲ ﻓﻘ���ﻂ ،وﻟ���ﺬﻟﻚ ظ���ﻞ اﻻﻋﺘ���ﺮاف ﺑﻤﺸ���ﺎرﻛﺔ اﻟﻤ���ﺮأة ﻓ���ﻲ اﻟﺤﯿ���ﺎة اﻟﻌﺎﻣ���ﺔ وﺧﺮوﺟﮭ���ﺎ
ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻮر.
ﺧﺎﻣﺴﺎ -رؤﯾﺔ ﻓﻲ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺪﯾﻦ اﻟﺴﻠﻔﻲ )اﻟﻌﻠﻤﻲ( ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻄﺎب :
ﺗﮭ����ﺪف اﻟﺮؤﯾ����ﺔ إﻟ����ﻰ ﺗﺤﻠﯿ����ﻞ ﺧﻄ����ﺎب اﻟﻤﺘﺪﯾﻨ����ﺔ اﻟﺸ����ﺒﺎب ﻣ����ﻦ اﻟﺴ����ﻠﻔﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿ����ﺔ ،وذﻟ����ﻚ ﻓ����ﻲ
اﻟﻜﯿﻔﯿ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﯾ َﻌﺮﻓ���ﻮن ﺑﮭ���ﺎ أﻧﻔﺴ���ﮭﻢ ،وﻣ���ﺎ ھ���ﻲ ﻧﺘﺎﺟ���ﺎت اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ ﻋﻠ���ﻰ ﻧﻔﺴ���ﯿﺎﺗﮭﻢ ،وﻓ���ﻲ اﻟﺘﻐﻠ���ﺐ
ﻋﻠ���ﻰ ﻣﺸ���ﺎﻛﻞ ﻣ���ﺎ ﯾﻌﺘﺮﺿ���ﮭﻢ  ،و اﻟﺴ���ﺎﺋﺪة ﻓ���ﻲ اﻟﺤﯿ���ﺎة اﻟﺤﻀ���ﺮﯾﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﻓﯿﮭ���ﺎ ﻣ���ﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀ���ﺎت
ﻣ�����ﻊ اﻟﻤﻌﺘﻘ�����ﺪ اﻟﺴ�����ﻠﻔﻲ ،وﺑﺎﻟﺘ�����ﺎﻟﻲ ﻧﺤ�����ﻦ أﻣ�����ﺎم ﻣ�����ﺎ ﯾﺴ�����ﻤﯿﮭﺎ ﻣﯿﺸ�����ﺎل دو ﺳ�����ﺎرﺗﻮ "اﻟﺘ�����ﺪﺑﯿﺮ
ﺑﻤﮭ����ﺎرة" avec75
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 faireأو اﻻﺳ����ﺘﻌﻤﺎل ،ﻓ����ﻲ اﻟﻜﯿﻔﯿ����ﺔ اﻟﺘ����ﻲ ﯾﺘﺨ����ﺬ ﺑﮭ����ﺎ )اﻟﻤﺘ����ﺪﯾﻦ( اﻟﺘ����ﺪاﺑﯿﺮ
P

اﻟﻼزﻣ���ﺔ واﻻﺣﺘﯿﺎط���ﺎت ﻓ���ﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠ���ﺔ أﻣ���ﺮ أو ﻣﻮاﺟﮭ���ﺔ ﻣﻌﻀ���ﻠﺔ  ،ﺣﯿ���ﺚ ﺗﺘﺒ���ﺎﯾﻦ ھﻮﯾ���ﺔ اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ
اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ ﻣ���ﻦ ﺣﯿ���ﺚ اﻟﺨﻄ���ﺎب ﻣ���ﻦ ﺧﻄ���ﺎب إﻟ���ﻰ آﺧ���ﺮ  ،وإن ﻛ���ﺎن اﻟﺠﻤﯿ���ﻊ ﻣﺘﻔ���ﻖ ﻋﻠ���ﻰ اﻻﻟﺘ���ﺰام
ﺑﺎﻟﺸ���ﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳ���ﻼﻣﯿﺔ ﻓ���ﻲ ﺗﺄﺻ���ﯿﻞ اﻟﻤﻮﻗ���ﻒ ﻣ���ﻦ ﺑﻌ���ﺾ ﻗﻀ���ﺎﯾﺎ  ،ﻓﯿﻤ���ﺎ ﯾﺘﻌﻠ���ﻖ ﺑﺤﻘ���ﻮق اﻷﻗﻠﯿ���ﺎت
و اﻟﻤﺮأة و اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ و اﻟﻔﻨﻮن وﻏﯿﺮھﺎ ،
ﻓﺎﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿ���ﺔ ھ���ﻲ اﻟﺨ���ﻂ اﻟﻤﺤ���ﺎﻓﻆ و اﻟ���ﺪﻋﻮي ،وﻗ���ﺪ اﺧﺘ���ﺎر اﻟ���ﺪﻋﻮة و اﻟﺘﻌﻠ���ﯿﻢ ورﻓ���ﺾ
ﻣﺒ��ﺪأ اﻟﻤﺸ���ﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ���ﯿﺔ ،ﻣﺮﻛ���ﺰا ﺟﮭ���ﻮده ﻋﻠ���ﻰ ﻣ��ﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮھ���ﺎ ﻣﻨﺤﺮﻓ���ﺔ ،ﺑﺼ���ﻮرة رﺋﯿﺴ���ﯿﺔ ﻋﻠ���ﻰ
اﻟﻔ����ﺮق اﻹﺳ����ﻼﻣﯿﺔ اﻷﺧ����ﺮى )اﻟﺸ����ﯿﻌﺔ،اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ واﻟﺨ����ﻮارج(  .وﻣ����ﺎ ﺗﺠ����ﺪر اﻹﺷ����ﺎرة إﻟﯿ����ﮫ ﻓ����ﻲ
اھﺘﻤ����ﺎم اﻟﺴ����ﻠﻔﯿﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻ����ﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﯿ����ﺪة واﻟﻌﺒ����ﺎدات ،ﻟ����ﺬا ﺗﺠ����ﺪ ﻣﻌﻈ����ﻢ ﻛﺘﺎﺑ����ﺎﺗﮭﻢ وأﺣ����ﺎدﯾﺜﮭﻢ
ودروﺳ����ﮭﻢ ﺗﻘﺘﺼ����ﺮ ﻓ����ﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭ����ﺎ ﻋﻠ����ﻰ اﻷﺣﻜ����ﺎم اﻟﻔﻘﮭﯿ����ﺔ ﺧﺎﺻ����ﺔ ﺗﻠ����ﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ����ﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒ����ﺎدات
وأﺣﯿﺎﻧ�����ﺎ اﻟﻤﻌ�����ﺎﻣﻼت ،واﻟﺰھ�����ﺪ واﻟﺮﻗ�����ﺎﺋﻖ ،وﻋﻠ�����ﻮم اﻟﺘﻔﺴ�����ﯿﺮ وﻋﻠ�����ﻮم اﻟﺤ�����ﺪﯾﺚ ،واﻟﻌﻘﺎﺋ�����ﺪ
واﻟﺘﻮﺣﯿ���ﺪ  .ﻓﺎﻟﮭﻮﯾ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺧﻀ���ﻢ ﻛ���ﻞ اﻟﺘﺤ���ﻮﻻت و اﻟﺘﻐﯿ���ﺮات اﻟﺘ���ﻲ ﯾﻌﯿﺸ���ﮭﺎ ھ���ﺬا اﻟﻔ���ﺮد –اﻟﺸ���ﺎب
ﺧﺎﺻ���ﺔ -ﯾﻤﻜ���ﻦ اﻟﻘ���ﻮل ﺑﺄﻧﮭ���ﺎ ﺗﺸ���ﻜﻞ ھﻮﯾ���ﺔ "واﺣ���ﺪة" و"ﻣﺘﻌ���ﺪدة" أو "ﻣﺘﻨﻮﻋ���ﺔ" ﻓ���ﻲ آن واﺣ���ﺪ
.ﻓﮭ���ﻲ ﺑﻌﺒ���ﺎرة أﺧ���ﺮى ھﻮﯾ���ﺔ ﯾﻤﻜ���ﻦ ﻧﻌﺘﮭ���ﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﯿ���ﺔ و اﻟﺨﺎﺻ���ﺔ وھ���ﻲ ھﻮﯾ���ﺔ ﺗﻤﺘ���ﺎز ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﯿ���ﺔ
وﻟﻜ���ﻦ ﯾﺒﻘ���ﻰ اﻟﺤ���ﺪﯾﺚ  ،داﺋﻤ���ﺎ ﻋ���ﻦ ھﻮﯾ���ﺔ ﻻ ﻏﯿ���ﺮ ،ﻓﺎﻟﮭﻮﯾ���ﺔ اﻟﻔﺮدﯾ���ﺔ ،ھ���ﻲ ﻋﺒ���ﺎرة ﻋ���ﻦ ھﻮﯾ���ﺔ
ﺷﺨﺼ���ﯿﺔ ﺗﺘﺠﺎذﺑﮭ���ﺎ ﻗﻮﺗ���ﺎن ﺑﺤﯿ���ﺚ ﻧﺠ���ﺪ أن ھ���ﺬه اﻟﮭﻮﯾ���ﺔ ھ���ﻲ ﺣﺼ���ﯿﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺠﻤ���ﻊ ﺑ���ﯿﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮭﻮﯾﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ  /اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد .
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 75ﻣﯾﺷﺎل دو ﺳﺎرﺗو ،اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻓﻧون اﻷداء اﻟﻌﻣﻠﻲ  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 68
 76رﺷﯾد ﺣﻣدوش ،ﺑﻧﺎء اﻟﮭوﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟزاﺋري أو ﻣﯾﻼد اﻟﮭوﯾﺎت اﻟﺻﺎﻋدة  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،اﻟﻌدد ،11ﺟوان
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اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

إن اﻹﺳ����ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾﺎﺗﯿ����ﺔ ﻟ����ﺪى اﻟﺸ����ﺎب اﻟﺤﻀ����ﺮي واﻟﻤﺘ����ﺪﯾﻦ  ،ﻗ����ﺪ ﯾﻘﺼ����ﺪ ﻣﻨﮭ����ﺎ ﺗﺤﻘﯿ����ﻖ
ﻟﻠﺘﺸ���ﺎﺑﮫ و اﻻﻣﺘﺜ���ﺎل أو اﻟﺘﻨﻜ���ﺮ وﻣﺤ���ﻮ ﻟﻠﮭﻮﯾ���ﺔ ،أو ﻗ���ﺪ ﯾﺴ���ﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿ���ﻖ اﻻﻧ���ﺪﻣﺎج وﻛ���ﻞ ھ���ﺬا طﺒﻌ���ﺎ
ﺳ���ﻌﯿﺎ وراء ﺣ���ﻞ ﻟﺘﻠ���ﻚ اﻷزﻣ���ﺎت و اﻟﺼ���ﺮاﻋﺎت اﻟﺘ���ﻲ ﻗ���ﺪ ﯾﺘﺨ���ﺒﻂ ﻓﯿ���ﮫ اﻟﺸ���ﺎب داﺧ���ﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋ���ﺔ
أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ���ﺔ .وﻣ���ﻦ ﺟﮭ���ﺔ أﺧ���ﺮى ،ﻗ���ﺪ ﯾﺴ���ﻌﻰ اﻟﻔ���ﺮد ﻓ���ﻲ ﺗﻮظﯿﻔ���ﮫ ﻟﮭ���ﺬه اﻻﺳ���ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت إﻟ���ﻰ
إﺑ���ﺮاز ﺑﻌ���ﺾ ﺧﺼ���ﺎﺋﺺ ھﻮﯾﺘ���ﮫ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﺠﻌﻠ���ﮫ ﻣﺘﻤﯿ���ﺰا ﻋ���ﻦ اﻵﺧ���ﺮﯾﻦ ،وﺑﺎﻟﺘ���ﺎﻟﻲ إﺛﺒ���ﺎت ﻓﺮدﯾﺘ���ﮫ
وﺗﻤﯿ���ﺰه وﻣﻨ���ﮫ اﻻﻋﺘ���ﺮاف ﺑ���ﺎﻻﺧﺘﻼف و اﻟﺘﻤﯿ���ﺰ و اﻟﻮﺿ���ﻮح اﻻﺟﺘﻤ���ﺎﻋﻲ ﻓﻌﻨ���ﺪﻣﺎ ﯾﻌﺠ���ﺰ اﻟﻔ���ﺮد
ﻋ����ﻦ ﺗﺤﻘﯿ����ﻖ اﻟﺘﺸ����ﺎﺑﮫ و اﻻﻧ����ﺪﻣﺎج ،ﯾﺘﺒﻨ����ﻰ اﻻﺧ����ﺘﻼف و اﻟﺘﻤﯿ����ﺰ ﻛﺈﺳ����ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻹزاﻟ����ﺔ اﻟﺘﮭﺪﯾ����ﺪ
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ﻓﻤﻘﺎرﺑﺘﻨ���ﺎ ﻟﻠﮭﻮﯾ���ﺔ اﻟﺨﻄﺎﺑﯿ���ﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﺗﻌﻤ���ﺪ إﻟ���ﻰ إﯾﺠ���ﺎد اﻟ���ﺪﻻﻻت و اﻟﻤﻌﻨ���ﻰ ) اﻟﻤﻀ���ﻤﺮ( ﻓ���ﻲ
ﻣ���ﺎ ﯾﺴ���ﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴ���ﻮق اﻷﻟﺴ���ﻨﯿﺔ ﻟ���ﺪى اﻟﺸ���ﺒﺎب ﻣ���ﻦ اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ ،اﻟﺘ���ﻲ ﻻ طﺎﻟﻤ���ﺎ ﻛ���ﺎن اﻟﺨﻄ���ﺎب ﻟ���ﺪﯾﮭﻢ
ھ���ﻮ ﻧﺎﻗ���ﺪ ﻟﻜ���ﻞ ﻣ���ﺎھﻮ ﺣ���ﺪاﺛﻲ اﻟﻤﺘﺠﻠ���ﻲ ﻓ���ﻲ ﻣﻘﻮﻟ���ﺔ اﻹﺗﺒ���ﺎع وﻟ���ﯿﺲ اﻻﺑﺘ���ﺪاع ،اﻟﻄﺎرﺣ���ﺔ ﻹﺷ���ﻜﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺘﻤﺴ��ﻚ ﺑﻤﺎﺿ��ﻲ )اﻟﺴ��ﻠﻒ اﻟﺼ��ﺎﻟﺢ( وط��ﺮح ﻛ��ﻞ ﻣ��ﺎھﻮ ﺣ��ﺪاﺛﻮي ﺑﺂﻟﯿ��ﺔ اﻟﺘﺒ��ﺪﯾﻊ  ،ﺣﯿ��ﺚ ﺗﻘﺘﺼ��ﺮ
اﻟﺴ���ﻠﻔﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﻔﺼ���ﻞ ﺑ���ﯿﻦ اﻟﻤﺠ���ﺎل اﻟﺸ���ﺮﻋﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳ���ﻲ ،واﻟﺘ���ﻲ ﯾﮭ���ﺘﻢ ﻋﻠﻤﺎؤھ���ﺎ ﺑﻨﺸ���ﺮ
اﻟﻌﻠ���ﻢ اﻟﺸ���ﺮﻋﻲ ﻣ���ﻦ ﻣﺼ���ﺎدره اﻷﺻ���ﯿﻠﺔ ﻣ���ﻦ اﻟﻜﺘ���ﺎب واﻟﺴ���ﻨﺔ وﻣ���ﺎ ﺳ���ﺎر ﻋﻠﯿ���ﮫ اﻟﺴ���ﻠﻒ اﻟﺼ���ﺎﻟﺢ
ﻓ���ﻲ اﻟﻌﺼ���ﻮر اﻷوﻟ���ﻰ .واﻟﺘﻄﺒ���ﻊ ﺑﮭ���ﺬا اﻟﻤ���ﻨﮭﺞ ﻓ���ﻲ ﺣﺎﺿ���ﺮ اﻟﺤﯿ���ﺎة اﻟﺤﻀ���ﺮﯾﺔ اﻟﺘ���ﻲ ﻓ���ﻲ ﻧﻈﺮﻧ���ﺎ
ﺗﻌ����ﯿﺶ ﺻ����ﺮاﻋﯿﺔ ﻣﺘﺨﻔﯿ����ﺔ ﺗﺒ����ﺮز ﻓ����ﻲ اﻟﺼ����ﺮاع اﻟﮭﻮﯾ����ﺎﺗﻲ اﻟ����ﺪﯾﻨﻲ .وﻣ����ﻦ ﻣﻈ����ﺎھﺮ اﻟﮭﻮﯾ����ﺔ
اﻟﺨﻄﺎﺑﯿ���ﺔ اﻟﺸ���ﺒﺎﺑﯿﺔ ،ﻧﺠ���ﺪ ﺗﻌﺮﯾ���ﺐ اﻟﺘ���ﺪﯾﻦ أو)اﻟﻠﻐ���ﺔ اﻟﻤﻌﻤﻤ���ﺔ( ،arabisation de la religiosité

وھ����ﺬا ﻧﺠ����ﺪه ﻣ����ﻦ ﺧ����ﻼل ﻣﻼﺣﻈﺘﻨ����ﺎ ﻟﺘﻮاﺟ����ﺪ اﻟﻠﻐ����ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﻛ����ﻞ ﻣﻨ����ﺎﺣﻲ اﻟﺤﯿ����ﺎة ﻛﺎﻟﻠﻐ����ﺔ
اﻟﻤﺨﺘ����ﺎرة ﻟﻠﮭ����ﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘ����ﺎل ،و اﻟﺘﻄﺒﯿﻘ����ﺎت اﻟﺨﺎﺻ����ﺔ ﺑﺎﻟ����ﺪﯾﻦ و اﻟﻌﻘﯿ����ﺪة .وﻣ����ﻦ ﺟﮭ����ﺔ أﺧ����ﺮى إذ
ﯾﺘﺤ���ﺪث اﻟﺸ���ﺎب اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ ﺑﻄﻼﻗ���ﺔ وﺑﻠﻐ���ﺔ ﻓﺼ���ﺤﺔ ﻣ���ﺎ ﯾﺠﺴ���ﺪ ﻣﻘﻮﻟ���ﺔ "ﻣ���ﻦ ﻻ ﯾ���ﺘﻘﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿ���ﺔ ﻟ���ﯿﺲ
ﺑﺎﻟﺴ����ﻠﻔﻲ " و ﯾﺴ����ﺘﺜﻨﻰ ھﻨ����ﺎ اﻟﻤﻌ����ﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾ����ﺔ أﯾ����ﻦ أﺻ����ﺒﺤﻮا ﯾﻜﺘﺴ����ﺤﻮن ھ����ﺬا اﻟﻌ����ﺎﻟﻢ اﯾ����ﻦ
ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﮭﻨﮭﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺎرة اﻟﺴﯿﺎرات .
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺨﻄﺎﺑﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻔﻲ  ،وﻓﻲ ﺟﺰﺋﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺴﻠﻔﻲ ،ﺣﯿ�ﺚ ﯾﻘ�ﻮل أﺣ�ﺪ
اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ  ":اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺴﻠﻔﻲ ھﻮ اﻟﻤ�ﻨﮭﺞ )اﻟﻄﺮﯾ�ﻖ( اﻟﻤﺒﻨ�ﻲ ﻋﻠ�ﻰ إﺗﺒ�ﺎع اﻟﻜﺘ�ﺎب و اﻟﺴ�ﻨﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻓﮭ�ﻢ
ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ  ،أي ﻓﮭﻢ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻓﮭﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ و اﻟﻘﺮون اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺑﻌﺪھﻢ "
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ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

 ،وﯾﻘﻮل أﺧﺮ ﺑﺨﺼ�ﻮص ﺗﻌ�ﺎطﻲ اﻟﺸ�ﺎب اﻟﺴ�ﻠﻔﻲ ﻣ�ﻊ اﻟﺘﺤ�ﻮﻻت ﺑ�ﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋ�ﺮي  " :ﺗﻘ�ﺪﯾﻤﻲ
ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ھﻮ ﺗﻮﺟﮫ ﺣﺮ ،وﻣﻨﮫ ﻣﻦ ﺳ�ﺎھﻢ ﻓ�ﻲ ﻣﻮاﻛﺒ�ﺔ اﻟﺘﺤ�ﻮﻻت ﺑﺈﻋﻄ�ﺎء
ﺻﻮرة ﺣﺴﻨﺔ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ،وﻣﻨﮫ ﻣﻦ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺐ و اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨ�ﺔ أو اﻟﺮﯾ�ﻒ " .
وﻓ��ﻲ رؤﯾ��ﺔ اﻟﺴ��ﻠﻔﻲ إﻟ��ﻰ دوره ﻛﻤﺘ��ﺪﯾﻦ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ��ﻊ ،وﻣ��ﻊ اﺳ��ﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴ��ﻠﻮك اﻟﻔ��ﺮدي اﻟﺘ��ﺪﯾﻨﻲ ﻟ��ﺪى
اﻟﺒﻌﺾ ﯾﻘﻮل  ":اﻟﻤﺘﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎل ،ﻣﮭﻤﺎ ﻗﯿﻞ  .أﻣﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻔﺮدﯾ�ﺔ
اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻋﻮ إﻟﯿﮫ اﻟﺸﺮع ،ﻓﯿﺤﺎﺳﺐ اﻟﺸ�ﺨﺺ و ﻻ ﻧﺮﺟﻌﮭ�ﺎ ﻟﻠ�ﺪﯾﻦ " ،وﻓ�ﻲ ﻣ�ﺎ ﯾﺨ�ﺺ اﻟﮭﻮﯾ�ﺔ اﻟﺴ�ﻠﻔﯿﺔ
ﯾﻘ��ﻮل أﺣ��ﺪ اﻟﻤﺒﺤ��ﻮﺛﯿﻦ  ":ھ��ﻢ ﻓﺌ��ﺔ اﻗﺘ��ﺪوا ﺑ��ﺎﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﺨ��ﺎرﺟﻲ ﻟﺮﺳ��ﻮﻟﻨﺎ اﻟﺤﺒﯿ��ﺐ ،أﻣ��ﺎ اﻟﺠ��ﻮھﺮ ﻓ��ﺎ�
أﻋﻠﻢ"  ،وﯾﻘﺮ ھﻨﺎ اﻟﻤﺒﺤﻮث إن اﻟﻤﻈﮭ�ﺮ اﻟﺨ�ﺎرﺟﻲ أو اﻟ�ﺰي ﻣ�ﺎ ھ�ﻮ إﻻ اﻗﺘ�ﺪاء ﺑﺎﻟﺮﺳ�ﻮل ﺻ�ﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿ��ﮫ وﺳ��ﻠﻢ ،أﻣ��ﺎ اﻟﺠ��ﻮھﺮ ﺣﺴ��ﺒﮫ ﻟ��ﯿﺲ ﺑﺎﻹﻣﻜ��ﺎن ﻣﻌﺮﻓ��ﺔ إن ﻛ��ﺎن ھ��ﺬا ﻣﺘ��ﺪﯾﻦ أم ﺗﻈ��ﺎھﺮ ﺑ��ﺎﻟﻮرع و
اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ  ،وﯾﻌﺮف آﺧﺮ اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮل " :اﻟﺘﺪﯾﻦ ھ�ﻮ اﻟﺘ�ﺰام ﺑﺸ�ﺮع ﷲ
ﺳ��ﻠﻮﻛﺎ وﻣﻌﺎﻣﻠ��ﺔ واﻋﺘﻘ��ﺎد وﻋﺒ��ﺎدة " ،وﻓ��ﻲ وﺟﮭ��ﺔ أﺧ��ﺮى ﯾﻌ��ﺮف ﻣﺒﺤ��ﻮث اﻟﺘ��ﺪﯾﻦ ﺑﺄﻧ��ﮫ اﻻﻗﺘ��ﺪاء و
اﻻﻣﺘﺜﺎل � ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑ�ﺎﻟﻘﻮل  ":اﻟﺘ�ﺪﯾﻦ ھ�ﻮ اﻟﻤﺸ�ﻲ ﻋﻠ�ﻰ ﻧﮭ�ﺞ اﻟﺤﺒﯿ�ﺐ اﻟﻤﺼ�ﻄﻔﻰ ،و اﻻﻗﺘ�ﺪاء ﺑ�ﮫ
ﺑﻌ��ﺪ اﻻﻣﺘﺜ��ﺎل و اﻟﻄﺎﻋ��ﺔ ﻷواﻣ��ﺮ ﷲ ﻋ��ﺰ وﺟ��ﻞ "  ،و ﻓ��ﻲ اﻟﺘ��ﺪﯾﻦ اﻟﻤﻈﮭ��ﺮي ﻟ��ﺪى اﻟﺸ��ﺒﺎب اﻟﺴ��ﻠﻔﻲ
ﺑﺎﻋﺘﺒ��ﺎره ھ��ﻮ "دﻋ��ﻮة" ﯾﻘ��ﻮل آﺧ��ﺮ  ":اﻟﺘ��ﺪﯾﻦ ﻟ��ﯿﺲ ﻣﺤﺼ��ﻮر ﺑ��ﯿﻦ اﻟﻠﺤﯿ��ﺔ وﺗﻘﺼ��ﯿﺮ ﻓ��ﻲ اﻟﻘﻤ��ﯿﺺ
وﺧﻄﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ،وإﻧﻤﺎ ﯾﺮﺟﻊ أﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ " ،
وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ " اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺨﻄﺎﺑﯿﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ" ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ  ،ﯾﺘﺒﺎدر أن ﺳﻠﻮك اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻟ�ﮫ
دور ﻓﻌ��ﺎل ﻋﻠ��ﻰ اﻟﻨﺎﺣﯿ��ﺔ اﻟﻨﻔﺴ��ﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿ��ﻖ اﻟﺴ��ﻌﺎدة ﺣﯿ��ﺚ ﻧﺠ��ﺪ ﺟ��ﻞ اﻟﻤﺒﺤ��ﻮﺛﯿﻦ ﯾﺆﻛ��ﺪون ﻋﻠ��ﻰ ﻗﯿﻤ��ﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻊ اﻟﺘﺪﯾﻨﻲ واﻧﻌﻜﺎﺳﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﯿﺘﮭﻢ ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮل ﻣﺒﺤ�ﻮث " :ﻗ�ﺎل أﺣ�ﺪ اﻟﺴ�ﻠﻒ  :ﻟ�ﻮ ﯾﻌﻠ�ﻢ اﻟﻤﻠ�ﻮك
ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﻓﯿﮭ�ﺎ ﻟﺠﻠ�ﺪوﻧﺎ ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ ﺑﺎﻟﺴ�ﯿﻮف ":ﻛﻠﻤ�ﺎ ﻛ�ﺎن اﻟﻤﺴ�ﻠﻢ أﻛﺜ�ﺮ اﻟﺘ�ﺰام ﺑﺸ�ﺮع ﷲ ﻛ�ﺎن
أﻛﺜ��ﺮ ﻗﺮﺑ��ﺎ ﻣ��ﻦ ﷲ وﻛ��ﺎن أﻣﻨ��ﺎ وراﺣ��ﺔ"  .وﯾﻘ��ﻮل أﺣ��ﺪ اﻟﻤﺒﺤ��ﻮﺛﯿﻦ " :اﻟﺘ��ﺪﯾﻦ ﯾﺘ��ﺮك ﻓ��ﻲ اﻟ��ﻨﻔﺲ
اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨ��ﺔ و اﻟﺮاﺣ��ﺔ و اﻟﮭ��ﺪوء و اﻟﺴ��ﻜﯿﻨﺔ وﺳ��ﻼﻣﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿ��ﺮ و اﻟﺸ��ﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ إﺗﺠ��ﺎه اﻷﻣ��ﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻵن"،وﻓﻲ ﺻﻠﺔ اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة ﯾﻘﻮل أﺧﺮ  " :اﻟﺴﻌﺎدة و اﻷﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﻤﺎ ھﻮ ﺻ�ﻠﺔ
اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺮﺑﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺼﻼة و اﻟﺪﻋﺎء" " ،اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻻ ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ"،
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻜﻞ ،ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺘﺼﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻌﺘﻘ�ﺪ اﻟﺴ�ﻠﻔﯿﻮن ﻣ�ﻦ أن اﻟﻠﻐ�ﺔ ﺗﻮﻗﯿﻔﯿ�ﺔ ،ﺑﻤﻌﻨ�ﻰ أﻧ�ﮫ
ﯾﺠﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴﻨﺔ و اﻟﻤﺄﺛﻮر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ و اﻟﻤﺼ�ﻄﻠﺤﺎت ،
وأن ﯾﺘ��ﺮك ﻛ��ﻞ ﻟﻔ��ﻆ ﻣﺒﺘ��ﺪع .أﻣ��ﺎ اﺳ��ﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼ��ﻄﻠﺤﺎت ﻏﯿ��ﺮ اﻟﺴ��ﻠﻒ ،ﻓﻠ��ﯿﺲ إﻻ ﻓﺘﺤ��ﺎ ﻟﻠﻤﺠ��ﺎل أﻣ��ﺎم
اﻟﻤﺒﻐﻀﯿﻦ و اﻟﻀﺎﻟﯿﻦ .
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ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻀﻮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺮﻛ�ﮫ اﻟﺘ�ﺪﯾﻦ ،و اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿ�ﺔ ﻟ�ﺪى اﻵﺧ�ﺮ ﯾﻘ�ﻮل اﻟﻤﺒﺤ�ﻮث  " :اﻟﺘ�ﺪﯾﻦ
اﻛﺴﺒﻨﻲ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ و اﻻﺣﺘﺮام ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"،وﯾﻘﻮل آﺧﺮ" :ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴ�ﻠﻢ و ﺑﺎﻟﺘ�ﺎﻟﻲ اﻟﺸ�ﺨﺺ
اﻟﻤﺘ��ﺪﯾﻦ ھ��ﻮ ﺷ��ﺨﺺ ﻣﻘﺒ��ﻮل و ذو ﻣﻜﺎﻧ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨ��ﺎ" .وﺑﺎﻋﺘﺒ��ﺎر اﻟﺴ��ﻠﻔﻲ ﺣﺎﻣ��ﻞ ﻟﺮﺳ��ﺎﻟﺔ ﯾﻘ��ﻮل :
"ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺪﯾﻦ اﻻﺧﺘﻼط ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﮭﻮ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﺔ " ،وﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻓﻲ اﻟﺸ�ﺄن اﻟﺜﻘ�ﺎﻓﻲ
و اﻟﺘﺜ��ﺎﻗﻒ اﻻﺧﺘﯿ��ﺎري ﯾﻘ��ﻮل أﺣ��ﺪ اﻟﺴ��ﻠﻔﯿﯿﻦ " :ﻻ ﺑ��ﺄس ﺑﺘﻄﻠ��ﻊ إﻟ��ﻰ ﺛﻘﺎﻓ��ﺔ اﻟﻐﯿ��ﺮ دون ﺗﺄﺛﯿﺮھ��ﺎ ﻋﻠ��ﻰ
ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ " .
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ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ "اﻟﺴﻠﻔﻲ"

 ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ :ﺗﺮﻣﻲ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑ�ﺔ إﻟ�ﻰ اﻹﺟﺎﺑ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﺴ�ﺎؤل ﯾﺴ�ﻌﻰ إﻟ�ﻰ ﻗ�ﺮاءة ﺳﻮﺳ�ﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ و اﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ�ﺔ
ﺣﻮل واﻗﻊ اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺴﻠﻔﻲ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ  ،ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣ�ﻦ ظ�ﺎھﺮة اﻟﺘ�ﺪﯾﻦ
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻖ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑ�ﺪاﯾﺘﻨﺎ إﻟ�ﻰ ﺗﺴ�ﻠﯿﻂ اﻟﻀ�ﻮء ﻋﻠ�ﻰ ﻣﺤ�ﻮر "اﻟﻤﺠﺘﻤ�ﻊ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺤﻀﺮي" ﻓﻲ اﻟﺪراﺳ�ﺎت اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿ�ﺔ ﻟﻠﻈ�ﺎھﺮة اﻟﺪﯾﻨﯿ�ﺔ ،و اﻷﺳ�ﺎﻟﯿﺐ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿ�ﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋ�ﻞ
اﻟﯿﻮﻣﻲ اﻟﻤﺸ�ﻜﻠﺔ ﻟﻠ�ﻨﻤﻂ اﻟﻌ�ﺎم ﻟﻠﺘﻨﻈ�ﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻋﻲ  ،وﺗﻀ�ﻤﻦ اﻟﻤﺒﺤ�ﺚ اﻷول  ،اﻟﺒﺤ�ﺚ ﻓ�ﻲ اﺷ�ﻜﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺘﺨﺼ��ﯿﺺ و اﻟﺘﻌﻤ��ﯿﻢ ،واﻟﺘﻌﺮﯾ��ﻒ ﺑﻤﺠﺘﻤ��ﻊ اﻟﺒﺤ��ﺚ ﺑﺎﻹﺿ��ﺎﻓﺔ إﻟ��ﻰ اﻟﺮؤﯾ��ﺔ اﻟﺴﻮﺳ �ﯿﻮاﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
ﻟﻠﺪﯾﻦ و اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺒﺤﺚ  ،أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘ�ﺪﯾﻢ "وﺻ�ﻒ ﻣﻜﺜ�ﻒ"
ﺣﻮل اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻈﺎھﺮة اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿ�ﮫ اﻟﺤﯿ�ﺎة اﻟﺤﻀ�ﺮﯾﺔ و ﻣ�ﺎ ﯾﻔﺮﺿ�ﮫ اﻟﺘ�ﺪﯾﻦ
اﻟﻤﻌﻨﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻻھﺘﻤ�ﺎم ،أوﻻ ﺑﻤ�ﺪى اﻟﻤﻤﺎرﺳ�ﺔ اﻟﺤﻀ�ﺮﯾﺔ اﻟﺸ�ﺒﺎﺑﯿﺔ و اﻟﻤﺘ�ﺪﯾﻦ اﻟﺴ�ﻠﻔﻲ
،واﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ھﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻣ�ﻦ ﺑﯿﻨﮭ�ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ�ﻊ اﻟﻤ�ﺪﻧﻲ و اﻟﺘﻔ�ﺎﻋﻼت
اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻤﻮاطﻨﻲ  ،ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌ�ﺎم و اﻟﻤﺘ�ﺪﯾﻦ اﻟﺴ�ﻠﻔﻲ ،ﻗ�ﺪ اﻧﺼ�ﺐ
اﻻھﺘﻤ��ﺎم ﻋ��ﻦ اﻟﻔﻀ��ﺎءات اﻟﺘ��ﻲ ﺗﺘﺮﻛ��ﺰ ﻓﯿﮭ��ﺎ أھ��ﻢ اﻟﺘﻔ��ﺎﻋﻼت ﻓ��ﻲ اﻟﺤﯿ��ﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿ��ﺔ واﻟﻤﺒ��ﺮرات ﺣﯿ��ﺎل
اﻟﻔﻀ�ﺎء اﻟﻌ��ﺎم ،ﻓ��ﻲ ﻗ��ﺮاءة ﺗﺎرﯾﺨﯿ�ﺔ و أﻧﯿ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﺘﻤ��ﺎﯾﺰ و اﻟﺘﻤﻮﻗ�ﻊ  ،ﻛ��ﺎﻟﺤﻲ و اﻟﺒﺎﻋ��ﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟ��ﻮن ،
و اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ،...اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻌﺎم ،ھ�ﻮ اﻟﺠﺴ�ﺪ وﺗﻘ�ﺪﯾﻢ ﺻ�ﻮرة اﻟ�ﺪﯾﻦ اﻟﺼ�ﺤﯿﺢ
،ﺣﯿﺚ ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﺴﻠﻔﻲ ﯾﺘﻤﯿ�ﺰ ﺑﮭﻨ�ﺪام ﻣﺘﻌ�ﺎرف ﻋﻠﯿ�ﮫ ﻓ�ﻲ اﻟﻠﺤﯿ�ﺔ و اﻟﻘﻤ�ﯿﺺ ،ﻣ�ﺮورا ﺑﻤ�ﺮان اﻟﺠﺴ�ﺪ
)اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ( وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎطﻲ ﻣﻌﮭﺎ و اﻵﺧﺮﯾﺔ )اﻟﻤﺮأة( ،أﻣ�ﺎ ﻓ�ﻲ ﺟﺎﻧ�ﺐ اﻟ�ﺰﻣﻦ اﻟﺤﻀ�ﺮي و اﻟﺴ�ﻠﻔﻲ
اﻟﺸ��ﺎب ﻓﻜﻤ��ﺎ ﺗﻘ��ﻮل "ﻣﺎرﺳ��ﯿﺎ اﻟﯿ��ﺎد" أن ﻟﻠﺴ��ﻠﻔﻲ وﻗ��ﺖ ﻣﻘ��ﺪس ووﻗ��ﺖ ﻣ��ﺪﻧﺲ  ،ﻓﮭﻨ��ﺎك زﻣ��ﻦ دﯾﻨ��ﻲ-
ﻣﻘﺪس -ھﻮ وﻗﺖ أداء اﻟﺼﻼة و اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿ�ﺔ،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑ�ﻞ اﻟ�ﺰﻣﻦ اﻟﻼدﯾﻨ�ﻲ ﻛﺘﺤﺼ�ﯿﻞ اﻟﻤﻌ�ﺎش
وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻮﻟﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ ﻛﺎﻟﻤﻘﮭﻰ،اﻟﺴﻮق ، ...،ﻟﻜﻨﮭﻢ ﯾﻮﻟﻮن ﻛ�ﻞ وﻗ�ﺘﮭﻢ
إﻟﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪس  .أﻣﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻵﺧﺮ و اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷھ�ﻢ و اﻷﺑ�ﺮز وھ�ﻲ ھﻮﯾ�ﺔ اﻟﻤﺘ�ﺪﯾﻦ
ﻓ���ﻲ اﻟﺨﻄ���ﺎب  ،ﻓ���ﻼ ﯾﺨﻠ���ﻮ ﺧﻄ���ﺎب اﻟﺴ���ﻠﻔﻲ )اﻟﻌﻠﻤ���ﻲ( ﻣ���ﻦ أﻗ���ﻮال اﻟﺼ���ﺤﺎﺑﺔ ،واﻟﻌﻠﻤ���ﺎء ﺑﺈﻋﺘﺒ���ﺎره
) اﻟﺨﻄﺎب( ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰم ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﺤﯿﺤﮫ ﺣﺴﺒﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻞ و اﻟﺒﺪع .
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﻧ �ﮫ ﻻ ﻣ��ن اﻟﺟ��ﺎﺋز ﻓ��ﻲ اﻹﺳﺗﺧﻼﺻ��ﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺑﺣﺛﻧ��ﺎ ،اﻟﻘ��ول أﻧ��ﮫ ﻗ��د ﺣ��ﺎن اﻟوﻗ��ت
ﻟﻠﺧ�روج ﻣ��ن ﺧط�ﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣ��ل ﻣ�ﻊ اﻟﻣوﺿ��وع اﻟ�دﯾﻧﻲ ﺑﺂﻟﯾ��ﺎت ﺛﻘﺎﻓ�ﺔ اﻟﺳ��ﺗر ،وﻟﻠﻣواﺟﮭ�ﺔ اﻟﺷ��ﺟﺎﻋﺔ
ﻟوﺿﻌﻧﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﺗﺻﺢ ﻋﻠﯾﮫ ﻋﺑﺎرة اﻟﻔﯾﻠﺳوف "ھﯾﻐل" ﺑﺄﻧ�ﮫ وﺿ�ﻊ )اﻟﺷ�ﻌوب ذات اﻟ�وﻋﻲ
اﻟﻐﺎﻣض ﺑﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ( .ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ﺻﻧف "اﻟﻼ ﻣﻔﻛر ﻓﯾﮫ" ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﯾ�وم ﻣ�ن ﺻ�ﻧف
ﻣﻛﺎﺑرة اﻟواﻗﻊ )، (déni du réelو اﻟﺧطﺄ ﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﺗراث وﻟﻛن ﻓﻲ طرق ﺗﻌﺎﻣﻠﻧﺎ ﻣﻌﮫ ،وﻋﻠﯾ�ﮫ
ﻓﺎﻟﺟدل اﻟﻘﺎﺋم ﺣول اﻟﺛﺎﺑت و اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟدﯾﻧﻲ وإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾث اﻹﺳﻼم و ﺣداﺛ�ﺔ اﻹﺳ�ﻼم ﺑﺗﻌﺑﯾ�ر
اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾ�د ﺷ�رﻓﻲ ،وﻣﺻ�ﯾر اﻟﻣﻘﺎرﺑ�ﺔ اﻟﺗ�ﻲ ﺗﺑﺣ�ث ﻓ�ﻲ اﻟﺗ�دﯾﻧﺎت ﻓ�ﻲ ﻣﺟﺗﻣ�ﻊ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋري  ،ھﻲ ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺻب ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻓ�ﻲ ﻣﺣ�ور ﻓﻛ�رة اﻟﺗ�دﯾن اﻟ�ذي ھ�و ﺑ�ﯾن ﺳ�ﻧدان
اﻟوﻗوف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﺻﺎﻟﺔ ،أو ﻣطرﻗﺔ اﻟﺣداﺛﺔ و اﻟﺗﺣدﯾث اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﮭﺎ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ .
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣوﺿوع اﻟدﯾن و اﻟﺗدﯾن ،وﻣﺳﺎﻗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ�ﻊ اﻟﺟزاﺋ�ري ،وﺑﻣ�ﺎ ﻟ�ﮫ ﻣ�ن
اﻟﺣﺳﺎﺳ��ﯾﺔ ﺑ��ﺎﻟﻧظر إﻟ��ﻰ اﻟﺗﻘﺳ��ﯾﻣﺎت اﻹﺛﻧﯾ��ﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ��ﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ��ﺔ ﺑ��ﺎﻟﺟزاﺋر،وﻣن اﻟﻣﺗﻌ��ﺎرف
واﻟﻣﺗﻔ��ﻖ ﻋﻠﯾ��ﮫ ﻓ��ﻲ ھ��ذا اﻟﺑ��ﺎب  ،أن اﻟﻣﺟﺗﻣ��ﻊ اﻟﺟزاﺋ��ري وﺑﺣﻛ��م اﻟﺗﺣ��وﻻت اﻟﻣﺗﺳ��ﺎرﻋﺔ ،اﻟﺗ��ﻲ
ﺑ��دورھﺎ ﻣﺳ��ت ﺑﻧﯾﺎﺗ��ﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ��ﺔ واﻻﻗﺗﺻ��ﺎدﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ��ﺔ ﻣﻧ��ذ ﻣطﻠ��ﻊ اﻟﺗﺳ��ﻌﯾﻧﺎت ،ﻓ��ﻲ وﻗ��ت
ﺗﺗﺻﺎرع ﻓﯾﮫ أﻧﻣﺎط اﻟﻔﮭم و اﻟﻘراءات وﺗﺄوﯾل اﻹﺳﻼم ،ﺣﯾ�ث ﺑﺎﻹﻣﻛ�ﺎن اﻟﻔ�رد اﻟﻌ�ﺎدي ﻣﻼﺣظ�ﺔ
ذﻟ��ك ،ﻓﻣ��ﺎ ﺑﺎﻟ��ك ﺑﺎﻟﻣﺗﺧﺻ��ص ،أﯾ��ن ﻧﺟ��د ﻧ��وع ﺗ��دﯾﻧﻲ ﻋ��ﺎم وﺷ��ﻌﺑﻲ ﯾﺗﻘﺎﺳ��ﻣﮫ ﻣﻌظ��م اﻟﻔﺋ��ﺎت
ﯾﻌ�رض
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻧوع ﺗ�دﯾﻧﻲ ﺳ�ﻠﻔﻲ أو وھ�ﺎﺑﻲ ﻛﯾ�ف ﻛﺎﻧ�ت اﻟﺗﺳ�ﻣﯾﺔ ِ
وﯾﻧﻔر اﻟﺗدﯾن اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾروﻧﮭم ﻣﻧﺎﻓﯾﺎ ﻟﺟوھر اﻟﻌﻘﯾدة وﺟﺎﻧﺑﺎ ﻟﻺﺳﻼم اﻟﺻﺣﯾﺢ.
وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﮭﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ودﺧ�ول ﻣ�ﺎ
أﺻﺑﺢ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،إﻟﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣ�ﺎﻟﻲ أﯾ�ن ﺗﺑ�رز ﺑﻌ�ض ﻣظ�ﺎھر اﻟﮭوﯾ�ﺎت اﻟدﯾﻧﯾ�ﺔ
اﻟﺗ��ﻲ إن ﺻ��ﺢ اﻟﻘ��ول ﻻ ﺗﻣ��ت ﺑﺻ��ﻠﺔ ﺑﺎﻟ��دﯾن اﻟرﺳ��ﻣﻲ و اﻟﺷ��ﻌﺑﻲ ،اﻟ��ذي أﺗﺑﺎﻋ��ﮫ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾ��ﺔ ﻣ��ن
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﺗﺑﺎع اﻟﻣذھب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ واﻟﻌﻘﯾ�دة اﻷﺷ�ﻌرﯾﺔ،واﻟﺗﻲ ﺳ�ﻌت اﻟدوﻟ�ﺔ
وﻣواﻛﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻻت ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣن اﻟﺣﻘل اﻟدﯾﻧﻲ و اﻟوﻗوف أﻣﺎم أﺷﻛﺎل اﻟﺗطرف و اﻟﺗﺷ�دد
اﻟدﯾﻧﻲ ،ﻣن ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺳور إﻋﻼﻣﯾﺔ و اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ ﺗدﯾن اﻟزواﯾﺎ اﻟﻣﻌﺗدل .
أﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ اﻟﻣ�ذھب أو "اﻟﺗ�دﯾن اﻟﺳ�ﻠﻔﻲ" ﯾﻧط�وي ﻋﻠ�ﻰ رؤﯾ�ﺔ ﻧﻘدﯾ�ﺔ واﻗﻌﯾ�ﺔ ﻷوﺿ�ﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣ�ﻊ
اﻟﻣﺗوﺟﮫ إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻹﺻﻼح،ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﺑرواﺑط ﻏﯾ�ر
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راﺑط اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻛﺎﻟﺟﻧس واﻟﻘراﺑﺔ أو اﻟﻣذھب ،ﻣن ھﻧﺎ ﻛﺎن رﻓ�ض اﻟﺳ�ﻠﻔﯾﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎھ�ﺎت
ﺳﻧﯾﮭﺎ وﻣﺑﺗدﻋﯾﮭﺎ ،ووﻗوﻓﮭﺎ ﻓﻲ وﺟﮫ ﻣﺣﺎوﻻت ﻓ�رض اﻟﻣ�ذاھب
اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ و اﻟﺻوﻓﯾﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ ُ
اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘوة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﺑدي ،ﺗﮭ�دف اﻟﺳ�ﻠﻔﯾﺔ إﻟ�ﻰ إﻋ�ﺎدة ﺗﻘﻧ�ﯾن اﻟﺷ�ﻌﺎﺋر
اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،ﺑﺗوﺣﯾد ﻧﻣﺎذﺟﮭﺎ ،ﻛﻠﻣﺎﺗﮭﺎ ،إﺷﺎراﺗﮭﺎ و إﺟراءاﺗﮭﺎ ،ﻟﻛﻲ ﯾﺣ�ﺎﻓظ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻧﺷ�ﺎط اﻟﺷ�ﻌﺎﺋري
اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺑدع اﻟﻣﺳﺗﺟدة  .ﻓﮭذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗدﯾن ﯾﻌد إﺻرار ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻣﺣﺎﻛ�ﺎة
répétition mimétique

ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺻل اﻟﻧﺷﺄة و ﺳﺑب اﻟﻣﺟ�د اﻟﻣﻧﻘﺿ�ﻲ ﯾﻧﺗﻣ�ﻲ إﻟ�ﻰ

ﺻﻧف ردود اﻟﻔﻌل اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ذات اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺣري .
وﺑﻌ��د ﺗﺣﻠﯾﻠﻧ��ﺎ ﻟﻠﻣﻘ��ﺎﺑﻼت اﻟﺗ��ﻲ وﺻ��ل ﻋ��ددھﺎ ﺧﻣ��س ﻋﺷ��ر ﻣﻘﺎﺑﻠ��ﺔ ،ﺗﺑ��ﯾن أن ﻣﻌظ��م اﻟﺷ��ﺑﺎب
اﻟﻣﺑﺣوث ﻣن ﺣﯾث اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﺛﻘ�ﺎﻓﻲ و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ�ﻲ ﻟﮭ�م ﻣﺳ�ﺗوى ﻻﺑ�ﺄس ﺑ�ﮫ ،ﺑ�دءا ﻣ�ن اﻟﻣﺳ�ﺗوى
اﻟﺛﺎﻧوي و اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،و ﻣن ﺧ�ﻼل اﻟدراﺳ�ﺔ ﺗ�م ﻛﺷ�ف ﺑﻌ�ض اﻟﻣﻣﯾ�زات اﻟﺷﺧﺻ�ﯾﺔ اﻟﺳ�ﻠﻔﯾﺔ ﻣ�ن
ﺧﻼل ﻣﺑﺣوﺛﯾﻧﺎ  ،واﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎد ﺗوﺟ�د ﻓ�ﻲ ﺟﻣ�ﯾﻌﮭم ،إذ ﺗﻌﺗﺑ�ر ﻗواﺳ�م ﻣﺷ�ﺗرﻛﺔ ﺑﯾ�ﻧﮭم ﺗﻌﻛ�س ﻣ�دى
اﺷﺗراﻛﮭم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ و اﻟدﯾﻧﯾﺔ و اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻣد ﻣﻧﮭﺎ ھ�ؤﻻء اﻟﻣﺑﺣ�وﺛﯾن
ﻣﻌﺎﯾﯾرھم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ و اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ،ﻓﮭم ﺷﺑﺎب ﯾﺣﺎوﻟون ﺗطﺑﯾ�ﻖ أﺣﻛ�ﺎم اﻟ�دﯾن ﻛﻣ�ﺎ ﺗﻘﺗﺿ�ﯾﮫ اﻷدﻟ�ﺔ
اﻟﺷرﻋﯾﺔ ،وﻗد ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣﻣﺎﺳﺔ واﻧدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺗ�دﯾﻧﮭم وﻣﺣﺎوﻟ�ﺔ ﻓ�رض أﻓﻛ�ﺎرھم ﺑطرﯾﻘ�ﺔ
أو أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺗﺳﺎوون ﻣﻌﮭم  .أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﯾﻣده ﺗدﯾﻧﮭم ﻓﮭو ﻣﻣﺛل ﻓﻲ ﺻ�ورة اﻟﻔﻌ�ل
و رد ﻓﻌ��ل

et réagir

، agirﻓ��ﻲ ﻣﺣﺎوﻟ��ﺔ إﻟ��ﻰ "ﺑﻧ��ﺎء ﺷﺧﺻ��ﯾﺔ دﯾﻧﯾ��ﺔ" ﻓ��ﻲ اﻷول ،و"ﺗﺣ��دي"

و"ﻋﺎدﯾ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﯾ��وﻣﻲ" ﻛﺎﺳ��ﺗﻣرار ،ﺑﻔﻌ��ل ﺣرﯾ��ﺔ ﻣرﺟﻌﯾ��ﺔ اﻟدﯾﻧﯾ��ﺔ ﺑ��ﺎﻟﺟزاﺋر و ﺗط��ور أﺷ��ﻛﺎل
اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻزاﻟت ﺗﻧظ�ر إﻟ�ﻰ اﻟﺳ�ﻠﻔﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭ�ﺎ ﺗﻘﯾﯾ�د ﻟﺣرﯾ�ﺔ
اﻟﻣرأة و اﻟﺣﯾﺎة ﻋﺎﻣﺔ  .ﻓﺎﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾ�ﮫ أن اﻟﻣﺟﺗﻣ�ﻊ اﻟﺟزاﺋ�ري وﺧﺎﺻ�ﺔ اﻟﺣﺿ�ري ھ�و وﻋ�ﺎء
ﻟﺗدﯾﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ھﻲ ﻣرﻓوﺿﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ،ﯾُﻔرض ﻋﻠﯾﮭ�ﺎ اﻟﺗﻌ�ﺎﯾش و اﻟﺗ�ﺂﻟف ﺗﺣ�ت اﺳ�م اﻟوطﻧﯾ�ﺔ
واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت ،وﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﻟﻘول أن أﺷﻛﺎل اﻟﺗدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋ�ري
ﺗﺿﺎف إﻟﻰ اﻟدﯾﻧﺎت اﻷﺧرى  .ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺗﻣﺳك ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟدﯾن اﻹﺳ�ﻼﻣﻲ ﻓ�ﻲ ﻧﻔ�س
اﻟوﻗت ﻟﮫ ﺗﺻور إﻟﻰ اﻟﺣداﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﻧﺑذ اﻟﻌﻧف ...وﻏﯾرھﺎ
وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﻘراؤه ﻣ�ن ﺑﺣﺛﻧ�ﺎ ،ﯾﻣﻛﻧﻧ�ﺎ اﺳ�ﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗ�ﺎﺋﺞ اﻟﺗ�ﻲ ﺗوﺻ�ﻠت إﻟﯾﮭ�ﺎ
ھذه اﻟدراﺳﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺣﺻرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
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 اﻟﺗدﯾن اﻟﮭوﯾﺎﺗﻲ ﯾﻠزم اﻟﺷﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻛ�ل وﻓ�ﻲ اﻟﻔﺿ�ﺎء اﻟﺣﺿ�ري ،ﻋﻠ�ﻰﺗﺣﻘﯾﻖ اﻻﺣﺗرام اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗ�ت ﯾﻘ�وم ﺑرﺳ�م اﻟﺣ�دود ﻓ�ﻲ اﻟرﺑ�ﺎط اﻻﺟﺗﻣ�ﺎﻋﻲ ﻣ�ن
ﺻداﻗﺎت وﻣﺻﺎھرات ..اﻟﺦ
 اﻟﺗدﯾن ﺑ�ﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋ�ري ﻋﺎﻣ�ﺔ وﻣﺟﺗﻣ�ﻊ اﻟﺑﺣ�ث ﯾﺷ�ﮭد ﺗﻐﯾ�رات ﻣﺣﺳوﺳ�ﺔ ﺑﻔﻌ�ل اﻟوﺳ�ﺎﺋطاﻻﺗﺻ��ﺎﻟﯾﺔ و اﻹﻋﻼﻣﯾ��ﺔ ﻣ��ﺎ ﯾزﯾ��د اﻷﺗﺑ��ﺎع ،وﺑﺎﻟﺗ��ﺎﻟﻲ ﻓﻣﺷ��ﮭد اﻟﮭ��وة اﻟدﯾﻧﯾ��ﺔ ﺳ��ﯾزﯾد ﻣ��ن اﻟﻔ��روق
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ  ،ﻓﻔﺋﺔ اﻟﺷﯾوخ ﻟﮭ�م اﻗﺗﻧ�ﺎع ﺑﺎﻟ�دﯾن اﻟﺷ�ﻌﺑﻲ و اﻟوﻟ�وي ،ﻓ�ﻲ ﻣﻘﺎﺑ�ل اﻟﮭ�دم و
اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺑﺎب اﻟذي ﻟﮭ�م ذھﻧﯾ�ﺔ اﻟﻧﻘ�د وإﻋ�ﺎدة اﻟﺗﻔﻛﯾ�ر ،ﻣﺑ�ررﯾن ذﻟ�ك ﺑﺄﻧ�ﮫ ﻟ�ﯾس ﻣ�ن
ﺣﻘﯾﻘﺔ وﺻﺣت اﻟدﯾن .
 ﻓﻛﻣﺎ ﻟﻠﺟﺳد اﻟﻣﺗﺣﺿر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻧﺔ و ﻣﻣﺎرﺳﺔ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺿ�ﺑط ﻋﻠ�ﻰ ﻣﺷ�ﺎﻋره،وﻣراﻗﺑﺔ أﻓﻌﺎﻟﮫ و أﻓﻌﺎل اﻵﺧرﯾن ،واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺷ�رب ﻗ�واﻧﯾن ﻣﺣ�ددة ﺑﺷ�ﻛل دﻗﯾ�ﻖ ﺣ�ول ﻣ�ﺎ
ﯾﺷﻛل اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻓﻛذﻟك ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻧوع اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻣن اﻟﺗ�دﯾن اﻟﺳ�ﻠﻔﻲ
اﻟﻌﻠﻣﻲ ،اﻟذي ﺑدوره ﯾﻌﻣل ﻣ�ن ﺧ�ﻼل إﻛﺳ�ﺎب ﺷﺧﺻ�ﯾﺔ اﻟﺷ�ﺎب ﻧ�وع ﻣ�ن اﻟﻣروﻧ�ﺔ ﻣ�ﻊ ﺟﻣﺎﻋ�ﺔ
اﻟﺷﺑﺎب ﺳواء ﻓﻲ ﻓﺿﺎءات اﻻﻧﮭﻣﺎك ﻛﺎﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ.
 اﻟﻣﺗدﯾن اﻟﺳﻠﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﺗﺷﺎرك اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب ،وﯾظﮭرﻓ��ﻲ ﻧﻔ��ﻲ ﻣﻌظ��م اﻟﻣﺑﺣ��وﺛﯾن اﻧﺧ��راطﮭم ﻓ��ﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾ��ﺎت أو أﺣ��زاب ،وﺑﺎﻟﺗ��ﺎﻟﻲ ﻓ��رص اﻟﻣواطﻧ��ﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻏﺎﺋﺑﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟدى ھؤﻻء اﻟﻣﺗدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺣﺿري .
 ﺑﺎﻟﻧﺳ��ﺑﺔ ﻟﻣوﺿ��وع اﻟﺻ��ﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳ��ﯾﺔ و اﻟﻌﻘﻠﯾ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻧظرﻧ��ﺎ و اﻟﻣﺗوﺻ��ل إﻟﯾ��ﮫ ﺑﺧ��ﻼف ﺑﻌ��ضاﻟدراﺳ��ﺎت اﻟﺗ��ﻲ أﻧ��ﺎ اﻟﻣﺗدﯾﻧ��ﺔ ﻣ��ن اﻟﺳ��ﻠﻔﯾﯾن ﺑﺄطﯾ��ﺎﻓﮭم ﻟﮭ��م اﻟﻌﺻ��ﺎﺑﯾﺔ  ،ﻓﻣ��ن ﺧ��ﻼل اﻻﺣﺗﻛ��ﺎك
اﻟﻣﺑﺎﺷ���ر ﻣ���ﻊ اﻟﻣﺑﺣ���وﺛﯾن ،أن ﻓ���ﻲ اﻟﻐﺎﻟ���ب ﻟﮭ���م ﺷﺧﺻ���ﯾﺔ ﺗﺗﺻ���ف ﺑﺎﻟﮭ���دوء و اﻟﺳ���ﻛﯾﻧﺔ ﺗ���ﺎرة
واﻟﻣﻼﺣظ��ﺔ ﻟ��دى اﻟﺷ��ﺑﺎب ﻣ��ن اﻟﺳ��ﻠﻔﯾﺔ طﻠﺑ��ﺔ اﻟﻌﻠ��م ،أﻣ��ﺎ اﻟﺳ��ﻠﻔﯾﯾن أﺻ��ﺣﺎب اﻟﺣ�رف و اﻟﺗﺟ��ﺎرة
ﻓﯾﺗﻣﯾزون ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻋل ﻣﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺳﮭل اﻟﺗواﺻل و اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺧر.
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اﻟﻤﻼﺣــﻖ
دﻟﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ�خﺼﻴﺔ  :اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
-

اﻟﺴﻦ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻤﺎرس )اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ(
اﻻﻧﺘﻤﺎء اﳉﻐﺮاﰲ )اﳊﻲ(
اﳍﻮاﻳﺔ

اﻷﺳﺌﻠﺔ

اﻟﻤﺤﺎور

اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪﻳﻦ وﺳﺒﻞ ﺗﺮﺳﺨﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب

 ﻣﺎﻫﻮ اﻟﺘﺪﻳﻦ أو اﳌﺘﺪﻳﻦ ﰲ ﻧﻈﺮﻛﻢ ؟ و ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﻜﻢ اﻟﺪﻳﲏ ؟ ﻣﻨﺬ ﻣﱴ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻔﻲ ؟ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺰاﻣﻚ ؟ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك أﻓﺮاد ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﻬﺑﺬا اﳌﻨﻬﺞ ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺮف ﻟﻨﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻔﻲ ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻛﺎﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ،وﻫﻞ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ أوﺑﺂﺧﺮ ﰲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ؟
 ﲢﺪث ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺑﺪاﻳﺎت ﺗﺪﻳﻨﻚ ؟ وﻣﺎﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﺴﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖاﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺣﺴﺒﻜﻢ ؟
 إذا ﺟﺌﻨﺎ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ أن ﻃﺮق اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺳﻠﻮك ﻓﻄﺮي ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚاﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﻓﻤﺎ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﺑﺈﺳﻬﺎم اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻷﺳﺮة و اﳉﺎﻣﻌﺔ و اﻷﺻﺪﻗﺎء
ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﰲ ﺻﻘﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ ؟ ﻓﻤﺎ ﻗﻮﻟﻜﻢ ؟
 ﻣﺎﻫﻮ اﻟﻈﺮف ) اﻷﺳﺮة ،اﻟﻌﻤﻞ ،اﳉﺎﻣﻌﺔ ،اﶈﻴﻂ(...اﻟﺬي ﲰﺢ ﻟﻚ ﰲ ﺳﻠﻮكاﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ؟ وﻛﻴﻒ ذﻟﻚ ؟
 و ﻣﺎﻫﻮ اﳌﺆﻟﻒ )اﻟﻜﺘﺎب( اﻟﺬي ﺗﺮك ﻟﻜﻢ اﺛﺮ ﰲ ﺳﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﻔﺴﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺪﻳﻦ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ أﺷﻜﺎﳍﺎ و ﺧﻄﺎﺑﺎﻬﺗﺎ  ،واﱃ ﻣﺎذا ﻳﺮﺟﻊاﻷﻣﺮ ؟

 ﲢﺪث ﻟﻨﺎ ،ﻋﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﻪ ﺗﺪﻳﻨﻚ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ ؟ اﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﺑﻀﺮورة أن اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ و اﻻﻟﺘﺰام،ﻫﻲ اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﻦ و اﻟﺴﻌﺎدة ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻜﻴﻒ ﺗﱪز ذﻟﻚ ؟
 ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷداء ﰲ ﻋﻤﻠﻚ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺘﻚ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ؟اﻟﺸﺨﺼﻲ:
 ﻣﺎذا أﺻﺒﺢ ﻳﻌﲏ ﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﻳﻨﻚ ؟ ﻫﻞ ﺗﺪﻳﻨﻚ أﺿﻔﻰ ﻟﻚ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﻜﺎﻧﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ؟ أم اﻧﻪ اﻧﻘﺺ ﻣﻨﻬﺎ ؟ ﻣﺎﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻤﻚ ﻟﻠﻤﺘﺪﻳﻨﲔ اﻟﺸﺒﺎب وﺳﻠﻮﻛﺎﻬﺗﻢ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﳊﻀﺮي ؟ ﻛﻴﻒ ﻣﻦ وﺟﻬﺘﻜﻢ ﻳﺘﻘﺒﻞ اﳌﺘﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻷﺳﺮة إﱃ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ؟ وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أي254
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اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ:

ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪﻳﻨﺔ:

)اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺬات و اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻊ اﻷﺧﺮ(

ﻓﻜﺮة
 ﻛﻴﻒ ﻛﺎن اﻧﻄﺒﺎع ﳏﻴﻄﻚ ﻣﻦ ﺗﺪﻳﻨﻚ ﺳﻮءا ﰲ اﻟﻌﻤﻞ أو ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ  ...؟  ،وﻣﺎ ﻫﻮ ردﻓﻌﻠﻬﻢ ؟
 ﻫﻞ ﺗﺪﻳﻨﻚ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ،ﺗﺮك ﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﲜﺎﻧﺒﻬﻢ ؟ أم ﻛﺎن ﻓﻴﺼﻼ ﰲ اﻟﺒﺤﺚﻋﻦ ﻣﻦ ﺳﻮاﻫﻢ أﻳﻦ ﺗﺘﺸﺎرك اﻟﻘﻮاﺳﻢ ﻣﻌﻬﻢ ؟
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى  -ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻔﺮد اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻚ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ؟ وﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﺮاﻓﻀﻮن ؟
 ﻫﻞ أﺳﻬﻢ ﺗﺪﻳﻨﻚ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﲨﻌﻮﻳﺔ و أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﺂزراﻟﺠﻤﺎﻋﻲ :
ﻛﺎﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﲑﻳﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ...؟
 ﰲ ﻧﻈﺮك ﻫﻞ ﳛﻜﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻳﻨﻚ ﺑﺄﻧﻪ اﻧﺪﻣﺎﺟﻲ؟إذا ﻛﺎن ﻧﻌﻢ ،ﻫﻞ ﲝﻜﻢ ﺳﻠﻮﻛﻚ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ أم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺎﺑﻚ ؟ أم ﻣﺎذا ؟
 ﻫﻞ ﻛﺎن ﺗﺪﻳﻨﻚ ﻣﺴﻬﻤﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﳌﻬﻨﻴﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻴﺔ  ،ﲝﻜﻢ أن اﻟﺜﻘﺔ و اﻹﺧﻼص ﰲاﻟﻌﻤﻞ ﳘﺎ ﺷﻴﺌﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﻟﺪى رب اﻟﻌﻤﻞ و اﳉﲑان ...؟
ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻛﻢ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ و ﻓﻜﺮة اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺎب ؟

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :
اﻟﻤﺘﺪﻳﻦ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻀﺎء:

 ﻣﺎﻫﻮ ﺷﻌﻮرك اﲡﺎﻩ ﻣﺪﻳﻨﺘﻚ أو ﺣﻴﻚ ،وﻛﻴﻒ ﺗٌﻘﻴﻢ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻚ ؟ وﻣﺎﻫﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻬﺑﺎ ؟ ﻣﺎ ﻗﻮﻟﻚ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﺮأة ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ دﻋﻢ ﻣﺎﱄوﻧﻔﺴﻲ؟
 ﻣﺎذا ﻳﻌﲏ ﻟﻜﻢ اﻟﻔﻦ )اﻟﺮﺳﻢ،اﻟﻨﺤﺖ،اﻟﺮﻗﺺ ،اﻟﻐﻨﺎء( واﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ؟ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻔﻘﻮن؟
 ﻣﺎﻫﻮ ﻣﻮﻗﻔﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻛﺪور اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ؟ ﻣﺎ رأﻳﻜﻢ ﰲ اﳋﻄﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﲨﻌﺔ؟ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺗﻮاﻛﺐ ﺗﻄﻠﻌﺖ اﻟﺸﺒﺎب و ﲡﻴﺐ ﻋﻦإﺷﻜﺎﻻﻬﺗﻢ ؟
 ﻣﺎ ﻫﻮ رأﻳﻜﻢ ﰲ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﲤﺮﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮ و اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻬﺑﺎﻛﺎﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﳌﻌﺎرض اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ  ..وﻏﲑﻫﺎ؟
 ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻔﻜﻢ ﻣﻦ إﻋﻄﺎء اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ و اﳌﺮأة ،و اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻤﻮن ذﻟﻚ ؟
 ﻫﻞ اﻧﺘﻢ ﻣﻊ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺗﻔﻴﺪﻛﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺔ ؟ ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺼﻮر و اﻷﺷﻜﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﳌﺪﻳﲏ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﻚ اﻟﺪﻳﲏ ؟وﻣﺎ دﻟﻴﻞ ذﻟﻚ؟
 وأﻳﻦ ﻫﻲ اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﺘﺼﻮرات اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﻚ ؟ ﻫﻞ ﻳﺸﻜﻞ اﳍﻨﺪام اﻹﺳﻼﻣﻲ -اﻟﻘﻤﻴﺺ و اﻟﻠﺤﻴﺔ -ﻟﺪى اﳌﻠﺘﺰم ﺣﺎﺟﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺧﻠﻖﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷﺧﺮ ،أم ﻫﻨﺎك آﻟﻴﺎت ﻟﻠﻤﺮوﻧﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴﺔ ؟
 ﻫﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﻟﻜﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ ؟ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻜﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻈﺮون إﱃ ﻣﻦ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻌﺎرف و اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ،ﻋﻠﻤﺎ أ�ﺎ ﻛﺎدت ﺗﻜﻮن ﻇﺎﻫﺮة ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ؟
ﻣﺎ رأﻳﻜﻢ ﰲ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﺴﻬﻴﻠﻴﺔ واﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب ؟
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ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ

اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﰲ /اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ/
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻤﺎرﺳﺔ

 -ﻣﻼﺣﻈ ــﺔ اﻟﻜﺘ ــﺐ ﰲ اﳌﺴ ــﺎﺟﺪ

 ﻣﻮاﺳﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .
 رﻓﻀﻬﻢ إﺣﻴﺎء ذﻛﺮى اﳌﻮﻟﻮد اﻟﻨﺒﻮياﻟﺸﺮﻳﻒ.ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺪﻋﺔ .
 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺪﻋﻮي ،وذﻟﻚ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ "اﻟﺪرس" ،ﲝﻀﻮر اﳌﺪﻋﻮﻳﻦ ﻣﻦ
اﻷﻗﺮﺑﺎء اﳌﺘﺪﻳﻨﲔ.
 اﳊﻔﻼت و اﻷﻋﻴﺎد اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻏﺮﺑﻴﺔ )ﻛﻌﻴﺪاﳊﺐ و رأس اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻴﻼدﻳﺔ ، (...واﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺪﻋﻮي ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻄﻮﻳﺎت و اﳌﻨﺸﻮرات ﰲ
اﶈﻼت.

و اﻻﻣﻜﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﺎدﻫﺎ اﻟﺴﻠﻔﻴﲔ
 اﻻﺷﱰاك ﰲ ﻣﻘﺎﻫﻲ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ، les cyber café

 ﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔو اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
اﳌﻠﺒﺲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ -
 اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﻟــﺪى اﻟــﺒﻌﺾ ﺑﻜــﺮة اﻟﻘــﺪمﻣــﻊ اﻟﻌﻠــﻢ أ�ــﺎ ﻟﻌﺒــﺔ ﺷــﻌﺒﻴﺔ وﳏﺒﻮﺑــﺔ
،ﻟ ــﺬا ﻻ ﺗﺴ ــﺘﺜﲏ اﳌﺘﺪﻳﻨ ــﺔ اﻟﺴ ــﻠﻔﻴﲔ
ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ .
 ﲨﺎﻋ ــﺔ اﻟﺮﻓ ــﺎق ﻣ ــﻦ أﺑﻨ ــﺎء اﳊ ــﻲ ،واﳌﺪﻳﻨﺔ
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اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ و اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 ﻋﱪ أﺣﻴﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت واﳋﻄﺎﺑﺎت اﳌﺘﻠﻔﻆ ﻬﺑﺎ ﻣﻊ اﳉﲑان و اﻷﺻﺪﻗﺎء
.
 اﳌﻘﻬﻰ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺠﻠﻮس اﳌﺆﻗﺖ ﻣﻊاﻷﺻﺪﻗﺎء وﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ
.
 ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻷﺣﻴﺎء ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﲏﻟﻺﻣﺎﻣﺔ )ﺻﻮﰲ اﳌﻮاﱄ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﺮﲰﻲ( إﻻ
اﻟﺴﻠﻔﻴﲔ ﻣﻮاﺿﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة اﳋﻤﺲ.
 وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ و إﱃ ،ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ )اﻟﱵﲣﺘﻠﻒ ﲝﺴﺐ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪﻳﻦ
،ﻛﺎﻟﺪراﺟﺔ اﳍﻮاﺋﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﺎرﻳﺔ إﱃ اﻟﺴﻴﺎرة(.
 ﺷﻜﻞ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺠﺪ وأﻣﺎﻛﻦإﻗﺎﻣﺔ اﳌﺼﻠﻴﺎت.
 اﻟﺘﻤﻠﻚ اﺠﻤﻟﺎﱄ اﳌﺆﻗﺖ .اﻟﺰواج ،اﳌﺄﰎ..اﱁ،واﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﻔﺔ
 اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،و اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶﻣﻨﻪ ،ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر ،أو اﳊﺮف أو
اﳌﻬﻦ اﳊﺮة .
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺰاول ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ،ﻛﺎﻻﲡﺎر ﰲ اﻷﻟﺒﺴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،وﺑﻴﻊ اﻟﻠﻮازم و اﻟﻌﺘﺎد ...وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﺎﺟﺮة

اﻟﻤﻼﺣــﻖ
ﺧﺎرطﺔ ذھﻨﯿﺔ  Carte mentaleﺗﻤﺜﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ و اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ و
اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ:

ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺪﯾﻢ اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ.
ﻣﺳﺟد ﺣﻲ ﺷﻌﺑﻲ ﺣدﯾث اﻟﺗﺷﯾﯾد
ﻣﺳﺟد ﺷﯾد ﺣدﯾﺛﺎ ذو طﺎﺑﻊ ﺳﻠﻔﻲ
ﻓﺿﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ  :وﺑﺎﻋﺔ ﻣﺘﺠﻮﻟﻮن ،اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ و اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
ﻓﺿﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ) اﻟﻌﻄﻮر ﻣﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻼﺑﺲ ،ﻛﺘﺐ ،ﻣﻄﻌﻢ،ﺑﯿﻊ اﻟﮭﻮاﺗﻒ و اﻷﺣﺬﯾﺔ(
أﺣﯿﺎء ﺷﻌﺒﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ – ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﺎﻧﯿﺔ-
أﺣﯿﺎء ﻟﻤﻨﺎزل ﻓﺮدﯾﺔ maisons individuels
اﻟﺣد اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﺿﺎﺣﯾﺔ
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اﻟﻠﯾﺑﻲ

ﻓﺿﺎءات ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ و اﻟﺗروﯾﺢ و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

ﻣﻠﻌب أﺣﯾﺎء

ﻣرﻛب رﯾﺎﺿﻲ وﻣﻠﻌب ﺑﻠدي
مراﻛز ودور اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺷﺑﺎب وﻣﺗﺎﺣف
ﺣداﺋﻖ وﻓﺿﺎءات ﻋﻣوﻣﯾﺔ
ﻣﻘرات اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر و اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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أوﻻ -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ :

 -----ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر و اﻟﻤﺮاﺟﻊ -----

U

 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري و ﻣﺴﻠﻢ. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﯿﻢ اﻹﺣﺴﺎن اﻟﻤﺠﺪي اﻟﺒﺮﻛﺘﻲ )،(2003اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ -ﻣﻌﺠﻢ ﯾﺸﺮح اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻔﻘﮭﺎء و اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ و ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﯾﻦ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ط ،01ﺑﯿﺮوت .ﻟﺒﻨﺎن.
 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺤﺎج )،(2009اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى و ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت –دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﯿﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ،ط ،01اﻟﺮﯾﺎض ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
 ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ )،(1983ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ،ط،01ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن. ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺤﺴﻨﻲ) ،(2008ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮص ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ و اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن .
ﺛﺎﻧﯿﺎ– ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:
U

 -1ﺑﺪوي ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺸﯿﺦ ) ،(2009اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻣﻨﮭﺞ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ھﺪى اﻹﺳﻼم  ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻨﺎر اﻟﺸﺒﺎب ) ،(2دار
اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺠﺪﯾﺪة  ،ﺷﺒﺮا  ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .
 -2ﺑﺪوي ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺸﯿﺦ) ، (2009اﻟﮭﻮﯾـــﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻨﺎر اﻟﺸﺒﺎب  ،دار اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺠﺪﯾﺪة  ،ﺷﺒﺮا  ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ .
 -3أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎج ﻋﯿﺴﻰ )،(2006ﻋﻮاﺋﻖ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ و ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺘﻮﺑﺔ )،ب.د.ن(،ط .01
 -4دراز ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ) .(2010اﻟﺪﯾﻦ  :ﺑﺤﻮث ﻣﻤﮭﺪة ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدﯾﺎن.اﻟﻜﻮﯾﺖ  :دار اﻟﻘﻠﻢ .
 -5اﻟﺴﻤﺎﻟﻮطﻲ ،ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ). (1981اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  :اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .ﺟﺪة .دار اﻟﺸﺮوق .
 -6اﻟﺴﻮاح  ،ﻓﺮاس ). (1988دﯾﻦ اﻹﻧﺴﺎن  :ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻨﺸﺄ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺪﯾﻨﻲ .ط،3دﻣﺸﻖ :دار ﻋﻼء
اﻟﺪﯾﻦ .
 -7ﺷﻠﺤﺖ  ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎﺳﯿﻞ ).(1996ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪﯾﻨﻲ )اﻟﻄﻮطﻤﯿﺔ –اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ –
اﻟﻨﺼﺮاﻧﯿﺔ –اﻹﺳﻼم(.ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻠﯿﻞ اﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ .ﺑﯿﺮوت  :دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ.
 -8ﺷﺮوخ ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ).(2012ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﻌﺎم  ،ﻋﻨﺎﺑﺔ :دار اﻟﻌﻠﻮم .
 -9اﺣﻤﺪ ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ .(2008).ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﯾﻨﻲ .اﻟﻘﺎھﺮة  :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ .
 -10ﻛﺎﯾﻮا روﯾﮫ ) ، (2010اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﻤﻘﺪس .ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﻤﯿﺮة رﯾﺸﺎ .ﺑﯿﺮوت  :اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ.
 -11زاھﻲ  ،ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ).(2005اﻟﻤﻘﺪس اﻹﺳﻼﻣﻲ .دار ﺗﻮﺑﻘﺎل.اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء.اﻟﻤﻐﺮب .ط.1
 -12ﺑﯿﯿﺮ ﺑﻮردﯾﻮ )،(2012ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﺗﺮ  :ھﻨﺎء ﺻﺒﺤﻲ ،ھﯿﺌﺔ أﺑﻮ ظﺒﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ و اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ –ﻛﻠﻤﺔ-
ط .01ص ص .434
 -13ﻣﺤﺠﻮب ،ﻣﺼﺒﺎح). (2008ﻧﺴﺎء ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻠﺬة .دار اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ .ﺑﯿﺮوت .ط . 1
 -14اﻟﻤﺆدب .ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب)، (2010اﻹﺳﻼم اﻵن .ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﻤﺎل ﺗﻮﻣﻲ .دار ﺗﻮﺑﻘﺎل.اﻟﻤﻐﺮب .ط.1
 -15ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ)، (2010ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻓﻘﮫ اﻹﺻﻼح  -ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
طﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ  -ﺗﻘﺪﯾﻢ :ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺎﺳﻢ .،ط ،1ﺑﯿﺮوت :اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎث و اﻟﻨﺸﺮ .
 -16رﺿﻮان اﻟﺴﯿﺪ) ، (2004اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم  :اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ و اﻹﺻﻼح و اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﯿﺮوت :دار
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ.
 -17ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺼﻨﯿﻊ )،(1999اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻋﻼج اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ، .ط.2اﻟﺮﯾﺎض :م.ع.اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
 -18ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺼﻨﯿﻊ )،(2005اﻟﺘﺪﯾﻦ و اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ .ط.2اﻟﺮﯾﺎض:دار اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ.
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 -19ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺼﻨﯿﻊ )، (2002دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ )د.ط(اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  :دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻜﺘﺐ.
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﯿﺮ وروﻟﻒ ﻓﯿﻐﺮﺳﮭﺎوس ) ،(2011دور اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ط ، .01دﻣﺸﻖ  :دار اﻟﻔﻜﺮ
 -20إﻛﺮام ﻋﺪﻧﻨﻲ )،(2013ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻛﺲ ﻓﯿﺒﺮ .ط..01ﺑﯿﺮوت :ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﻌﺎرف .
 -21ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻲ ﻣﺤﻤﺪ ) ،(1985ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .
 -22ﻣﺮاد زﻋﯿﻤﻲ .(2007).ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .ط .01اﻟﺠﺰاﺋﺮ :دار ﻗﺮطﺒﺔ .
 -23ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻣﻨﺪﯾﺐ ).(2010اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ –دراﺳﺔ ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب .ط .02اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء
.اﻟﻤﻐﺮب :إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﺸﺮق .
 -24ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮي )،(2003ﻣﻮاﻗﻒ اﺿﺎءات و ﺷﮭﺎدات ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،ط .01اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء  :دار
اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ .
 -25طﺎھﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺷﻠﻮش .(2008).اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و أﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
).(1999-1967دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.ط.01اﻟﺠﺰاﺋﺮ  :دار ﺑﻦ ﻣﺮاﺑﻂ .
 -26ﻓﺆاد إﺳﺤﺎق اﻟﺨﻮري .(1997).اﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺠﺴﺪ رﻣﺰﯾﺔ اﻟﻄﮭﺎرة و اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ .ط.1ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﺴﺎﻗﻲ
 -27ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺪة وآﺧﺮون.(2014).اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﯿﻮﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄوﯾﻠﯿﺔ .اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء.إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﺸﺮق.
 -28ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮزوق و آﺧﺮون).(2012اﻟﺘﺪﯾﻦ و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻄﻼﺑﻲ  .ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ .ﻛﺮاﺳﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ .
 -29ﻣﺼﻄﻔﻰ راﺟﻌﻲ .(2014).اﻟﺘﺪﯾﻦ وﺟﻮدة اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -.دراﺳﺔ ﻣﺴﺤﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .ط .01ﻋﻤﺎن.دار
وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﺎﻣﺪ .
 -30ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻐﺪاد ) ،(2010اﻹﻋﻼم اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺨﻄﺎب و اﻟﮭﻮﯾﺔ ،دار اﻟﺤﻜﻤﺔ :اﻟﺠﺰاﺋﺮ .ص ص. 161
 -31رﺿﻮان اﻟﺴﯿﺪ ). (1997ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺎت و ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت .ط .01ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ .
 -32ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺠﺎﺑﺮي) ،(2002أﺻﻮل وﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺴﻠﻔﻲ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﮭﺪى ﻟﻺﻧﺘﺎج و
اﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﺑﺎب اﻟﻮاد ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ..
 -33ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ رﻣﻀﺎن اﻟﺒﻮطﻲ) ،(1998اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﻣﺬھﺒﺎ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،
ﺑﯿﺮوت،ﻟﺒﻨﺎن،دﻣﺸﻖ،ﺳﻮرﯾﺎ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ .
 -34ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ دﺑﻠﺔ .(2011).ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺨﺒﺮ اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ
ظﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺮاھﻨﺔ .ﺑﺴﻜﺮة.دار اﻟﺨﻠﺪوﻧﯿﺔ .
 -35ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺒﻌﻮن  .(2012).اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻤﺬﻛﺮات و اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع  .دار
اﻟﻘﺼﺒﺔ :اﻟﺠﺰاﺋﺮ ..
و اﻟﻨﺸﺮ .
 -36ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة ) ،(1994اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
 -37ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻗﺮﻓﻲ ) ،(2010ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ – ﻧﺼﻮص وﺿﻌﺖ ﺑﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻦ داﻧﯿﺎل ﻛﻠﻮد
اﯾﺸﻮدﻣﯿﺰون،دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ .
 -38ﻋﺰت ﺣﺠﺎزي ) .(1978اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ و ﻣﺸﻜﻼﺗﮫ  ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺐ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺷﮭﺮﯾﺔ ﯾﺼﺪرھﺎ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن و اﻵداب  ،اﻟﻜﻮﯾﺖ .ص ص .241
 -39ﯾﺤﯿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ) . (2002ﺟﺪﻟﯿﺔ اﻟﺨﻄﺎب و اﻟﻮاﻗﻊ  .اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ .ط .01ﺑﯿﺮوت .ﻟﺒﻨﺎن
 -40ﺳﺎﻣﯿﺔ اﻟﺴﺎﻋﺎﺗﻲ ).(2003اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ و اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ط  .01اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ  .اﻟﻘﺎھﺮة .
 -41ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺰﯾﻮد ).(2006اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﻘﯿﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻟـﻢ ﻣﺘﻐﯿـﺮ  .دار اﻟﺸﺮوق  :ﻋﻤـﺎن.
 -42ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ ﺑﻮزﯾﺪ ) ،(2012اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﮭﻢ اﻟﻤﻐﻠﻖ إﻟﻰ أﻓﻖ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ  .ط .01دار ﻗﺮطﺒﺔ :اﻟﺠﺰاﺋﺮ .
 -43رﻣﻀﺎن اﻟﺼﺒﺎغ ) ،(2003اﻟﻔﻦ و اﻟﺪﯾﻦ  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ،دار اﻟﻮﻓﺎء  :اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ.
 -44ﺣﻤﯿﺪ اﻟﻔﺴﺘﻠﻲ ) ،(2013ﺣﻜﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪن  :ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻀﺮي أﻓﻀﻞ ،ط ، 01ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺠﺪﯾﺪة :
اﻟﺮﺑﺎط.اﻟﻤﻐﺮب.
 -45ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ اﺑﻮ اﻟﻠﻮز) ، (2012اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ) (2004-1971ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﻲ
،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ أطﺮوﺣﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراه ).(79ﺑﯿﺮوت .
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 -46ﻋﺰﻣﻲ ﺑﺸﺎرة ) ،(2013اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﺎرﯾﺨﻲ –اﻟﺠﺰء اﻷول،-ط  ،01اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث
و دراﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت  ،ﺑﯿﺮوت .
 -47ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ )،(2010اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻵﺧﺮ ،ﺗﻜﺮﯾﻤﺎ ﻟﻠﻄﺎھﺮ ﻟﺒﯿﺐ .ﻓﺘﯿﺤﺔ اﻟﺴﻌﯿﺪي  ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :أﯾﺔ ﺻﻮرة و ﻷي
ﻣﻮﺿﻮع ؟ ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب.ﺗﻮﻧﺲ.
 -48ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ ﺑﻄﺎﻟﺐ )،(2002ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،ط
،01ﺑﯿﺮوت.
 -49ﻣﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ) ،(2000و ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ،اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﺗﻜﻮﻧﮭﺎ وﺻﯿﺮورﺗﮭﺎ ،ط، 1ﻣﻨﺸﻮرات ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب
و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ،اﻟﺮﺑﺎط  ،اﻟﻤﻐﺮب.
 -50ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة )،(1989اﻟﻄﺮﯾﻖ إﻟﻰ اﻟﯿﻘﻈﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،دار اﻟﺸﺮوق ،ﺑﯿﺮوت .
 -51اﻟﯿﺎس ﺑﻮﻛﺮاع )،(2003اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺮﻋﺐ اﻟﻤﻘﺪس ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :اﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ  ،ﺑﯿﺮوت
ﻟﺒﻨﺎن،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻻﺗﺼﺎل.
 -52ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة ) ،(1989ﺗﯿﺎرات اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،دار اﻟﺸﺮوق ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﺼﺮ.
 -53ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة) ،(1989اﻟﻄﺮﯾﻖ إﻟﻰ اﻟﯿﻘﻈﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،دار اﻟﺸﺮوق،ﺑﯿﺮوت
 -54ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎطﻒ ﻏﯿﺚ  :ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻀﺮي  ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ) ،د.ت(.
 -55ﻧﺴﯿﻤﺔ رﺑﯿﻌﺔ ﺟﻌﻔﺮي)،(2006اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 -56ﻋﺎدل اﻟﻌﻮا )،(1964اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ .،
 -57ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮوخ ) ،(2012ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﻌﺎم  ،دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻨﺎﺑﺔ  ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 -58ﯾﻮﺳﻒ ﻛﺮم )، (1962ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ.
 -59ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ زاھﻲ)، (2012اﻟﻤﻘﺪس اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ،اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ،ط .01
 -60ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻠﺤﺖ)، (2003ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪﯾﻨﻲ)اﻟﻄﻮطﻤﯿﺔ و اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ و اﻟﻨﺼﺮاﻧﯿﺔ و
اﻻﺳﻼم( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻘﺪﯾﻢ :ﺧﻠﯿﻞ اﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ،دار اﻟﻔﺎرﺑﻲ ،ﺑﯿﺮوت.
-61
 -62ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺪة ) ،(1990ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﮭﺎب  ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 -63اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎھﺮ ﺑﻦ طﺎھﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻐﺪادي ) ،(1997اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮق .اﻟﺪار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،ط ،2ﺑﯿﺮوت
 -64ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي ،اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻼم ،ﻣﻜﺘﺒﺔ وھﺒﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ط، 7ﻋﺎم ،2008
 -65ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ) ،(2010ﺳﯿﻜﻮﺑﺎﺗﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ،دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻌﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 -66ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺒﻌﻮن  ،اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻤﺬﻛﺮات و اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع  ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ  :دار
ﻗﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ .
 -67إﺑﺮاھﯿﻢ أﺑﺮاش) ،(2008اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ و ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،دار اﻟﺸﺮوق ،ط ،01ﻋﻤﺎن
،اﻷردن.
 -68اﻟﺴﯿﺪ وﻟﺪ أﺑﺎه ) ،(2014اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ و اﻻﺧﻼق ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﻗﯿﻦ اﻻﺳﻼﻣﻲ واﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﺟﺪاول
ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
 -69ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮي)، (1996اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
 -70ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻠﻤﻲ) ،(2006اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻻ اﻟﺤﺪاﺛﺔ طﺮﯾﻖ اﻟﻨﮭﻀﺔ  ،دار اﻟﻌﻘﯿﺪة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ،اﻟﻘﺎھﺮة .
 -71ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺪاد )، (2007دﯾﺎﻧﺔ اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻔﺮدي و ﻣﺼﯿﺮ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،دار اﻟﻤﺪار اﻹﺳﻼﻣﻲ
،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن .
 -72ﺑﺸﯿﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﺎﻓﻊ و اﺧﺮون ):(2014اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت  ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم
ﻧﺎﺷﺮون ،ط ، 01ﺑﯿﺮوت .
 -73ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ )ب.ت(،اﻟﻠﺤﯿﺔ ﻟﻤﺎذا ؟ ،دار طﯿﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﺮﯾﺎض .
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 -74اﺑﻦ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ )،(1996اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،1998-1962دار اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ  ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 -75ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎج ﺳﺎﻟﻢ ) ،(2014اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻟﺠﮭﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻮاﻗﻊ و اﻟﻤﺄﻻت  ،اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ .ﺗﻮﻧﺲ
 -76ﻓﺆاد إﺑﺮاھﯿﻢ )،(2009اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار اﻟﺴﺎﻗﻲ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
 -77ﻣﻌﺮوف زرﯾﻖ)،(1989ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دﻣﺸﻖ ،ﺳﻮرﯾﺎ .
 -78ﻛﺮﯾﻢ اﻟﺴﺮاﺟﻲ)،(2010اﻷﺳﺲ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻟﻼﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ  ،دار اﻟﺴﻼم ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ،ﺑﯿﺮوت .
 -79ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺼﻔﺎر )،(2012اﻟﺘﺪﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻈﮭﺮ و اﻟﺠﻮھﺮ  ،أطﯿﺎف ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﻘﻄﯿﻒ
،ام.ع.اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ -اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ :
U

 -1ﻣﺎﻛﺲ ﻓﯿﺒﺮ،اﻷﺧﻼق اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺔ وروح اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﻠﺪ  ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻧﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ  ،ﺑﺪون
ﺗﺎرﯾﺦ.
 -2ﻣﺎﻛﺲ ﻓﯿﺒﺮ )،(1982رﺟﻞ اﻟﻌﻠﻢ ورﺟﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،ﺗﺮ:ﻧﺎدر ﻛﺮى ،اﻟﻘﺎھﺮة ﻧﺪار اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ .
 -3ارﯾﻚ ﻓﺮوم ) ،(1978اﻹﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻮھﺮ و اﻟﻤﻈﮭﺮ  .ﺗﺮ  :ﺳﻌﺪ زھﺮان  ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺐ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
ﺷﮭﺮﯾﺔ ﯾﺼﺪرھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن و اﻵداب  ،اﻟﻜﻮﯾﺖ .ص ص .198
 -4روﻟﻮف ﻓﯿﻐﺮﺳﮭﺎوس )،(2011ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸﻲء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺄﺗﻲ أوﻻ – ﺣﻮل دور اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﺗﺮ  :ﺣﺴﻦ ﺻﻘﺮ ،ط ، .01دﻣﺸﻖ  :دار اﻟﻔﻜﺮ .
 -5ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ طﻮاﻟﺒﻲ ) ،(1988اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻄﻘﻮس و اﻟﺘﻐﯿﺮات ،ﺗﺮ :زﺟﯿﮫ اﻟﺒﻌﯿﻨﻲ  ،،ط ، 01،دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 -6ﺑﯿﺎر ﺑﻮردﯾﻮ ) ، (2009اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﺬﻛﻮرﯾﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﻠﻤﺎن ﻗﻌﻔﺮاﻧﻲ ،اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ درﺳﺎت
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
 -7ﺑﯿﯿﺮ ﺑﻮردﯾﻮ )، (2007اﻟﺮﻣﺰ و اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻨﻌﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،اﻟﺪار
اﻟﺒﯿﻀﺎء ،اﻟﻤﻐﺮب .
 -8ﺑﯿﯿﺮ ﺑﻮردﯾﻮ و ﺟﻮن ﻛﻠﻮد ﺑﺎﺳﺮون ،إﻋﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻨﺴﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺎھﺮ ﻧﺮﯾﻤﺶ
،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
 -9أوﻟﯿﯿﯿﮫ روا )،(2012اﻟﺠﮭﻞ اﻟﻤﻘﺪس زﻣﻦ دﯾﻦ ﺑﻼ ﺛﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار اﻟﺴﺎﻗﻲ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن .
 -10داﻓﯿﺪ ﻟﻮ ﺑﺮوﺗﻮن )، (1997اﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺠﺴﺪ و اﻟﺤﺪاﺛﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب ﺻﺎﺻﯿﻼ  ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
 -11ﻛﻠﯿﻔﻮرد ﻏﯿﺮﺗﺰ  .(1993).اﻹﺳﻼم ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ اﻻﻧﺎﺳﺔ –اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب و اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ.ﺗﺮﺟﻤﺔ
:أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺎدر.ط .01ﺑﯿﺮوت  :دار اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ .
 -12رﯾﻤﻮن ﻛﯿﻔﻲ و ﻛﻤﺒﻨﮭﻮد ﻟﻮك ﻓﺎن ) ،(1997دﻟﯿﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ،ﺗﺮ :اﻟﺠﺒﺎﻋﻲ ﯾﻮﺳﻒ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ ،ﺑﯿﺮوت .
 -13ﻣﻮرﯾﺲ اﻧﺠﻠﺰ ) ،(2006ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ،ﺗﺮ :ﺑﻮزﯾﺪ ﺻﺤﺮاوي و آﺧﺮون ،دار
اﻟﻘﺼﺒﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 -14ﻣﯿﺸﺎل دو ﺳﺎرﺗﻮ )،(2011اﺑﺘﻜﺎر اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ –ﻓﻨﻮن اﻷداء اﻟﻌﻤﻠﻲ.ﺗﺮﺟﻤﺔ و ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ
اﻟﺰﯾﻦ.ﺑﯿﺮوت .اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻧﺎﺷﺮون .
 -15أﻟﻔﺮﯾﺪ ﺑﯿﻞ ) :(1987اﻟﻔﺮق اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺪوي،ط ، 3دار اﻏﺮب
اﻟﻼﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﯿﺮوت .
 -16ﻣﺮﺳﯿﺎ إﻟﯿﺎد )، (1988اﻟﻤﻘﺪس و اﻟﻤﺪﻧﺲ  :ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي ﻋﺒﺎس ،دار دﻣﺸﻖ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ
،ط  1دﻣﺸﻖ .
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 -17ﻣﺮﺳﯿﺎ إﻟﯿﺎد ) :(1987ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات و اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  3،أﺟﺰاء ،ج ، 1ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي ﻋﺒﺎس ،ط 1
،دار دﻣﺸﻖ.
 -18ﻣﺮﺳﯿﺎ إﻟﯿﺎد ):(2007اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ و اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ  :ﺳﻌﻮد اﻟﻤﻮﻟﻰ ،ط ،1اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ،ﺑﯿﺮوت.
 -19إرﯾﻚ ﻓﺮوم )ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ(،اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ:ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺆاد ﻛﻤﺎل ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﯾﺐ ،اﻟﻘﺎھﺮة.
 -20ﻓﯿﺮوﺑﺎخ ﻟﻮدﻓﯿﺞ أﻧﺪرﯾﺎ )،(1991أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ ،دراﺳﺔ و ﺗﺮﺟﻤﺔ :أﺣﻤﺪ ﻋﻄﯿﺔ ،ط، 01اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﺑﯿﺮوت.
 -21ﻛﻠﯿﻔﻮرد ﻏﯿﺮﺗﺰ ):(2009ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺨﺘﺎرة ،ﺗﺮﺟﻤﺔ  :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪوي  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ط  ،01ﺑﯿﺮوت.
 -22ﻣﺎرك أوﺟﯿﮫ )،(2008اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺟﻮرج ﻛﺘﻮره ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ط ،01ﺑﯿﺮوت.
 -23ﺳﺘﯿﻔﺎن ﺷﻮﻓﺎﻟﯿﯿﮫ ،ﻛﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺷﻮﻓﯿﺮي ) ، (2013ﻣﻌﺠﻢ ﺑﻮردﯾﻮ ،ﺗﺮ:اﻟﺰھﺮة إﺑﺮاھﯿﻢ ،،دار اﻟﺠﺰاﯾﺮ.
 -24ھﺮﺑﺮت ﻣﺎرﻛﻮز )،(1988اﻹﻧﺴﺎن ذو اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻮرج طﺮاﺑﺸﻲ  ،ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻻداب ط
،03ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
 -25ﻧﯿﻘﻮﻻي ﺑﺮدﯾﺎف )،(1982اﻟﻌﺰﻟﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺆاد ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب
،اﻟﻘﺎھﺮة .ﻣﺼﺮ.
راﺑﻌﺎ-اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ و اﻷطﺮوﺣﺎت ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:
U

 -1ﻗﻨﺎوي ﯾﻤﯿﻨﺔ ) ،(2012-2011اﻟﺤﺠﺎب و اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ .ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﻌﯿﺪة  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﺨﺼﺺ :ﻣﺪن ﺛﻘﺎﻓﺎت و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ ﻟﻘﺠﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان
 -2ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺎطﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء ) ، (2012-2011اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺗﻠﻤﺴﺎن –دراﺳﺔ اﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،ﻣﺬﻛﺮة
ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن.
 -3ﻗﺮﯾﺸﻲ ﻓﯿﺼﻞ .(2011-2010).اﻟﺘﺪﯾﻦ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺿﻰ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻮﻋﺎﺋﯿﺔ اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ
.ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﺤﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺎج ﻟﺨﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ.
 -4ﺑﺨﯿﺮة طﺎرق ) ،(2011/2010دور وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل و اﻹﻋﻼم اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺠﺰاﺋﺮي دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺘﺪﯾّﻦ ﺑﺪاﺋﺮة ﻋﯿﻦ اﻟﺬھﺐ وﻻﯾﺔ ﺗﯿﺎرت،إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ :ﻋﻤﺎرة ﻧﺎﺻﺮ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻻﺗﺼﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ.
 -5ﻣﻮﺳﻰ ﺻﺒﺤﻲ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻘﺪرة ) ،(2007اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﺪﯾﻦ و
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات  ،درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  .ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ .ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ .اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ – ﻏﺰة.
 -6ﻣﺼﻄﻔﻰ راﺟﻌﻲ) ، (2012-2011اﻟﺘﺪﯾﻦ و اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،ﻣﻦ إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻨﯿﺪ ﺣﺠﯿﺞ  ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان .
 -7ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ أﺑﻮ اﻟﻠﻮز) ، (2008-2007اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ،ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻄﻮزي  ،اﻟﻤﻐﺮب.
 -8ﺑﻮدرﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح )  ( 2008ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻧﺪﻣﺎج
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺗﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮزرﯾﻌﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 -9ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺟﺎب ﷲ ،واﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن" ،اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻋﯿﻦ اﻟﺘﺮك" ،إﺷﺮاف :ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻠﺨﯿﺮ ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻠﯿﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع  -ﻓﺮع ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،-ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان.
-10إﺑﺮاھﯿﻤﻲ ﺷﻠﺒﻲ ) .(2009اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺪﯾﻦ و ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ .اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 -11ﻣﻮﺳﻮﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ )،(2012ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،أطﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ ،ﺗﻠﻤﺴﺎن .اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
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 -12ﻗﺮﯾﺸﻲ ﻓﯿﺼﻞ )،(2011-2010اﻟﺘﺪﯾﻦ و ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺿﻰ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻮﻋﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ،ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﺤﺔ  ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺎج ﻟﺨﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ.
-13ﻓﻮﺷﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر )،(2011-2010اﻟﺪﯾﻦ و اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺒﺎب –دراﺳﺔ ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ
ﻟﺸﺒﺎب اﻟﻘﺎدرﯾﺔ اﻟﺒﻮﺗﺸﯿﺸﯿﺔ ﺑﻤﻌﺴﻜﺮ –طﻠﺒﺔ زاوﯾﺔ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻧﻤﻮذﺟﺎ – ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺨﺮج ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
ﺗﺨﺼﺺ :ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷدﯾﺎن و اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
وھﺮان .
 -14ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﺰاز )،(2007-2006ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺎر ﺑﻮردﯾﻮ ،دراﺳﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه ﻋﻠﻮم ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ .
-15آﻣﺎل ﯾﻮﺳﻔﻲ )،(2012-2011اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻀﺮي –دراﺳﺔ ـﺄﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻷﻗﺼﻰ ﻣﺪن
اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،أطﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﺬﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و
اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ –ﺗﻠﻤﺴﺎن .-
 -16ﺑﻦ ﺣﺪو ﻓﺎطﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء )،(2012-2011دور اﻟﺰاوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ –ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻮﺳﯿﻮاﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﺰاوﯾﺔ ﺳﯿﺪي
اﻟﺠﺎزوﻟﻲ ﺑﻮﻟﮭﺎﺻﺔ وﻻﯾﺔ ﻋﯿﻦ ﺗﻤﻮﺷﻨﺖ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺤﻀﺮي ،ﻣﺸﺮوع ﻣﺪن ﺛﻘﺎﻓﺎت وﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان .
 -17دﻗﯿﺸﺎن أﺳﻤﺎء )،(2012-2011اﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺨﺮج ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع :ﺗﺨﺼﺺ اﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،ﻗﺴﻢ اﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
،ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان .
-18ﻛﺮﻣﯿﻦ ﻧﺼﯿﺮة ) (2012-2011اﻟﻠﺒﺎس و اﻟﺘﻤﺜﻞ اﻟﮭﻮﯾﺎﺗﻲ –اﻟﺤﺠﺎب ﻧﻤﻮذﺟﺎ، -ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ
ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﯿﺔ اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ –ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان.
-19ھﻤﮭﺎﻣﻲ اﻟﮭﻮاري )،(2014-2013اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻟﻮھﺎﺑﯿﺔ اﻣﺘﺪاداﺗﮭﺎ وﺗﯿﺎراﺗﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ
ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ـﻘﺴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان .
ﺧﺎﻣﺴﺎ -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺎت و اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ و اﻟﻘﻮاﻣﯿﺲ :
U

 -1ﺟﻮردن ﻣﺎرﺷﺎل )،(2000ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﺗﺮﺟﻤﺔ اﺣﻤﺪ زاﯾﺪ وآﺧﺮون ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
،اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ  ،اﻟﻘﺎھﺮة.
 -2ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ.
 -3أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ درﯾﺪ ) ،(1987ﺟﻤﮭﺮة اﻟﻠﻐﺔ  ،ﺣﻘﻘﮫ وﻗﺪﻣﮫ ﻟﮫ رﻣﺰي ﻣﻨﯿﺮ اﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ  ،ج ،3دار
اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ،ﺑﯿﺮوت
 -4أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ) ،(2010أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﯿﻮن اﻟﺴﻮد،ج ،2دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ط2
 -5أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر )،(2009ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺗﺤﻘﯿﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﺎﻣﺮ اﻣﺪ ﺣﯿﺪر وﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ
ﺧﻠﯿﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ ،ط، 2دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ،ﺑﯿﺮوت.
 -6ﺟﻤﯿﻞ ﺻﻠﯿﺒﺎ) ،(1982اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،ج  ،1دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺑﯿﺮوت  ،ﻟﺒﻨﺎن.
 -7دﯾﻨﻜﻦ ﻣﯿﺸﯿﻞ ،ﻣﻌﺠﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﺗﺮ :إﺣﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ ،دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ ،ﺑﯿﺮوت.ﻟﺒﻨﺎن
 -8إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺎد اﻟﺠﻮھﺮي )،(1990اﻟﺼﺤﺎح ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ و ﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ط ،4دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ﺑﯿﺮوت.
 -9ﻋﺎﺷﻮر ﺷﺮﻓﻲ ،ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﻲ ،دار اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ .اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 -10ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻟﺒﺼﯿﺮ  2010،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،دار
اﻟﮭﺪى،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 -11ﻣﺠﺪي ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ )،(2008ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،ﺣﺮﻓﺎن ﻣﻦ ث إﻟﻰ ش ،اﻟﻘﺎھﺮة.2008.
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 -12ﺟﻮن ﺳﻜﻮت )،(2006ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ،اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎث و
اﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﯿﺮوت.
 -13اﻟﮭﯿﺜﻢ زﻋﻔﺎن )،(2009اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاﻓﺪة أﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻷﺑﺮز ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت
اﻟﺤﻘﯿﺒﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﯿﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث اﻻﻧﺴﺎﯾﺔ ،ط ،01اﻟﻘﺎھﺮة .
ﺳﺎدﺳﺎ -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺠﻼت و اﻟﺪورﯾﺎت و اﻟﯿﻮﻣﯿﺎت:
أ -ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ :
 اﻟﺠﺮاﺋﺪ و اﻟﯿﻮﻣﯿﺎت :U

U

U

 -1ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻐﺪاد ،ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة )اﻟﺸﺮوق( ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﻌﺪد، 1181:ﺟﺮﯾﺪة
ﯾﻮﻣﯿﺔ،اﻟﺨﻤﯿﺲ  16ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2004
 -2ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ أﺑﻮ اﻟﻠﻮز ،ﺗﺼﻠﺐ اﻻﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﻣﺠﻠﺔ إﺿﺎﻓﺎت ،اﻟﻌﺪدان اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﺮاﺑﻊ /ﺻﯿﻒ
وﺧﺮﯾﻒ ،2008ص ص .108-98
 -3ﺳﻤﯿﺮ اﺑﺸﯿﺶ ،ﺳﻠﻔﯿﺔ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ و اﻟﻄﺮق اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ ،ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق ،اﻟﻌﺪد ،3924 :اﻟﺜﻼﺛﺎء  12ﻓﯿﻔﺮي 2013
 -4ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﯿﻆ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ..أﺻﻠﯿﺔ أم دﺧﯿﻠﺔ ؟ .ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق ،اﻟﻌﺪد.3921 :اﻟﺴﺒﺖ  09ﻓﯿﻔﺮي
.2013
 -5ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺤﯿﺎوي  ،اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﻶﺧﺮ  .ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق ،اﻟﻌﺪد .3919:اﻟﺨﻤﯿﺲ  07ﻓﯿﻔﺮي .2013
 -6زﯾﻮش اﻟﺴﻌﯿﺪ ،ﻻ ﺗﻐﻠﻮا ﻓﻲ دﯾﻨﻜﻢ  .ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق ،اﻟﻌﺪد.3942 :اﻟﺴﺒﺖ  02ﻣﺎرس 2013
 -7ﺣﺪاب ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ،اﺗﻘﻮا ﷲ ﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ  ،ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق اﻟﻌﺪد  ،3912:اﻟﺨﻤﯿﺲ  31ﺟﺎﻧﻔﻲ 2013
 -8اﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺮاد إﺑﺮاھﯿﻤﻲ .ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ و اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ  ،ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق اﻟﻌﺪد  ،3914 :اﻟﺴﺒﺖ  02ﻓﯿﻔﺮي
.2013
 -9ﻋﺪة ﻓﻼﺣﻲ ،اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺮﯾﺪ ، ..ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق اﻟﻌﺪد .3902 :اﻻﺛﻨﯿﻦ  21ﺟﺎﻧﻔﻲ .2013
 -10زھﯿﺮة ﻣﺠﺮاب .ﻣﺘﺪﯾﻨﻮن ﯾﻤﺎرﺳﻮن طﻘﻮس ﻋﯿﺪ اﻟﺤﺐ ﻷول ﻣﺮة  ،ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق .اﻟﻌﺪد .3925 :اﻷرﺑﻌﺎء 13
ﻓﯿﻔﺮي 2013
 -11ﺑﻮھﺮﯾﺮة اﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح .اﻟﻨﮭﺞ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ..أﺻﻞ اﻟﻨﺸﺄة و ﺗﻄﻮره  .ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق ،اﻟﻌﺪد ،3916 :
اﻻﺛﻨﯿﻦ  04ﻓﯿﻔﺮي .2013
 -12ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ ﺑﻮزﯾﺪ .اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ "اﻟﻜﻼﻣﯿﺔ"اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺨﺒﺮ .أوت 2010
 -13ﺣﺴﻦ ﻣﺼﺪق ،ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﺪ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻣﯿﺸﯿﻞ ﻓﻮﻛﻮ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻌﺮب اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .2007-07-26،
 اﻟﻤﺠﻼت و اﻟﺪورﯾﺎت :U

 -1ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ دﻟﯿﻤﻲ  ،اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﮭﺮوب و ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺼﺮاع  ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة .اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ .
 -2ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻠﻐﯿﺚ  .ﺗﻤﻈﮭﺮات أزﻣﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب .ﻋﺪد ﺧﺎص اﻟﮭﻮﯾﺔ و اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت
اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .ص ص 363-348
 -3ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﯾﺪ ﻋﺰي .ﺷﺒﺎب اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  :ﺑﯿﻦ اﻟﺘﮭﻤﯿﺶ و اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻗﺘﺮاب ﺳﻮﺳﯿﻮﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﺸﺒﺎب ﻣﺪﯾﻨﺔ وھﺮان .ﻣﺠﻠﺔ
إﻧﺴﺎﻧﯿﺎت ،ﻋﺪد  05ﻣﺎي – أوت .1998
 -4ﻣﺤﯿﺎوي رﺣﯿﻢ  ،ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن –ﺟﺬور ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻔﺮد و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،-ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ)اﻟﺘﻮاﺻﻞ(،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر ،ﻋﺪد ،24ﺟﻮان .2009ص .216-214
 -5ﺑﻦ ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﺘﻮ) ، (2008اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﺮاﻋﻲ )ﻣﺎرﻛﺲ وﺑﻮردﯾﻮ(،ﻣﺠﻠﺔ اﻵداب
واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،اﻟﻌﺪد ،06اﺑﺮﯾﻞ  ،ص.196
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 -6ﺳﻌﯿﺪ ﺷﺒﺎر ) ، (2012اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﯿﻦ آﻓﺔ اﻻﻧﻘﻄﺎع وآﻓﺔ اﻹﺗﺒﺎع ،ﻣﻦ ﻛﺘﺎب :اﻟﻨﺨﺒﺔ و
اﻻﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ  ،ﺳﻠﺴﻠﺔ دراﺳﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و اﻟﺤﻀﺎرة ،ﺳﻠﺴﻠﺔ دراﺳﺎت و
أﺑﺤﺎث ﻓﻜﺮﯾﺔ ،ط .02ص ص .129-65
 -7ﺣﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ و ﻛﻤﺎل ﻋﻮﯾﺴﻲ  ،اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻧﻤﻂ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﻜﺮ و اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﻟﻌﺪد  .2012 /09 :ص .17
 -8ﺑﺸﯿﺮ ﺧﻠﻔﻲ ،اﻟﻐﺮب و اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ "ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻔﺎھﻢ" ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﻜﺮ و اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﻟﻌﺪد  .2012 /09 :ص .49-41
 -9ﺧﺪﯾﻢ أﺳﻤﺎء ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮة و اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﻜﺮ و اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﻟﻌﺪد  .2012 /09 :ص .98-91
 -10ﺑﻮداﻟﯿﺔ ﺗﻮاﺗﯿﺔ و ﺳﻮاﻟﻤﯿﺔ ﻧﻮرﯾﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﻤﺴﺠﺪي ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ،ﻣﺠﻠﺔ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﻜﺮ و اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﻟﻌﺪد  .2012 /09 :ص .76-51
 -11أﻣﯿﻨﺔ ﺑﺸﻲ  ،اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺮأة و ﺗﻌﻠﯿﻤﮭﺎ ، ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
 ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﻜﺮ و اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﻟﻌﺪد  .2010 /07 :ص .102-91
 -12رﺷﯿﺪ ﺣﻤﺪوش  ،ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻟﺮﺑﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ أو اﻟﻤﻌﺎش  ،إﺿﺎﻓﺎت ،اﻟﻌﺪدان -17
/ 18ﺷﺘﺎء و رﺑﯿﻊ . 2012
 -13ﻛﻠﻮدﯾﻦ ﺷﻮﻟﻲ ،اﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ؟ اﻟﺘﻔﺎﺗﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬﯾﻦ اﻟﺤﻘﻠﯿﻦ،ﻓﻲ:
اﻟﺴﻮﺳﯿﻮاﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻮل ،ﻣﺠﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺎت ﻋﺪد 27ﺟﺎﻧﻔﻲ -ﻣﺎرس . CRASC
 -14ﺑﻮوﺷﻤﺔ اﻟﮭﺎدي ،اﻟﻮﻋﺪة اﻟﺘﻤﺜﻞ و اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ :دراﺳﺔ اﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ أوﻻد ﻧﮭﺎر،ﻓﻲ رؤى ﺣﻮل اﻟﻤﺎﺿﻲ
ورھﺎﻧﺎت اﻟﺬاﻛﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺎت ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻋﺪد
ﻣﺰدوج 40/39
 -15ﺑﻠﺨﯿﺮ ﺑﻮﻣﺤﺮات)، (2011اﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺒﺮﯾﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺮﺑﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،-ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ
ﻟﻠﺒﺤﻮث و اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،اﻟﻌﺪد رﻗﻢ .06
 -16ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺒﺎح )، (2009اﻟﺪﻋﺎة اﻟﺠﺪد و اﻟﺸﺒﺎب ،دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
،إﺿﺎﻓﺎت ،اﻟﻌﺪد .08ﺧﺮﯾﻒ .2009
 -17ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ)،(2000اﻟﻤﻘﺪس و اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ :ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ،إﻧﺴﺎﻧﯿﺎت
اﻟﻌﺪد ،11ﻣﺎي -أوت ،2000ص203
 -18ﻋﺎدل ﺑﺎﻟﻜﺤﻠﺔ )،(2014ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺠﻠﯿﺪي ﻋﺮض ﻣﺪاﺧﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ – ﻣﺠﻠﺔ إﺿﺎﻓﺎت
،اﻟﻌﺪد .28
 -19ﺣﺎﻓﻈﺒﻦ ﻋﻤﺮ،إﺛﺒﺎت اﻟﮭﻮﯾﺎت ﻓﻲ ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻵﺧﺮ –ﻗﺮاءة ﺳﯿﻜﻮ -ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺮوز اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ
ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،إﺿﺎﻓﺎت اﻟﻌﺪدان  24-23ﺻﯿﻒ وﺧﺮﯾﻒ .2013
 -20ﺑﻦ ﺟﺒﺎر ﺑﻠﻌﯿﺪ،اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ و ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺗﻤﺜﻼت و ﻣﻤﺎرﺳﺎت ،إﺿﺎﻓﺎت اﻟﻌﺪدان ،27-26رﺑﯿﻊ وﺻﯿﻒ .2014
 -21ﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ ﺣﺎج ﻣﯿﻠﻮد ،إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻠﻔﻲ  ،اﻟﺤﻮار اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ،ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﯿﺔ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ،ﻋﺪد رﯾﻒ ﺷﺘﺎء .2014ص ص .128-119
 -22ﺟﻔﺎل ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ  ،اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻲ و دراﺳﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  ،اﻟﺤﻮار اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻋﺪد ﺧﺮﯾﻒ ﺷﺘﺎء
.2014ص ص .160-153
 -23ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺳﻼطﻨﯿﺔ و أﺳﻤﺎء ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ ،ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻮر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ –اﻟﻔﻘﺮ
 -24و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ –ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،اﻟﻌﺪد ،24ﻣﺎرس .2011
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ﺳﺎﺑﻌﺎ -اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ :

U

 -1ﻧﻮرة اﻟﻌﺮوﺳﻲ ) .(2013ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﺪﯾﻦ و ﻣﺄﺳﺴﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب .ﻣﺆﺳﺴﺔ دراﺳﺎت و أﺑﺤﺎث ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ – ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود . www.mominoun.com
 -2ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺣﺜﯿﻦ ) ،(2013اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﻔﻲ :اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ و اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻷﺑﺤﺎث ،ص ص .40
 -3راﺟﻌﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ  ،اﻟﺪﯾﻦ وﺟﻮدة اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ – ﻗﺮاءة ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﻸدﺑﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻦ اﻷدﯾﺎن واﻟﻔﺴﺎد ،ﻗﺴﻢ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪاﺛﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻦ  ،ص ص .17
 -4ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ  ،اﻹﺳﻼم ﻣﻤﺎرﺳﺎ :ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﯾﻦ  ،ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ و اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ ،ص ص .26
 -5ﻓﺆاد اﻟﻐﺮﺑﺎﻟﻲ.اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ :أﯾﺔ دﻻﻟﺔ ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ؟ ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ و اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ .
 -6رﺑﻮح اﻟﺒﺸﯿﺮ  ،اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪﻧﯿﻮي ﻟﻠﺪﯾﻦ ﻋﻨﺪ ادوارد ﺳﻌﯿﺪ ،ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮرﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  .ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود
.ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪاﺛﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻦ .
 -7ھﺎﻧﻲ ﻋﻮاد  ،(2011)،اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث و
اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ،ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪوﺣﺔ.ﻗﻄﺮ.
ﺑﺨﻮش ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر )".(2008ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ "ﻣﻮﻗﻊ إﺳﻼم أون
-8
ﻻﯾﻦ/05،ﻣﺎرس www.islamonline .com 2008
 -9ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه أﺑﻮ اﻟﻌﻼ )،(2014اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻠﻔﻲ و اﻟﺨﻄﺎب اﻹﺧﻮاﻧﻲ ﻗﺮاءة ﺟﺪﯾﺪة  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ دراﺳﺎت و أﺑﺤﺎث
ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود ،ﻗﺴﻢ اﻟﺪﯾﻦ و ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮاھﻨﺔ  .اﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ .
 -10ﻋﺎدل طﺎھﺮي ،اﻻرﺛﺬوﻛﺴﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ أﻧﻤﻮذﺟﺎ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ دراﺳﺎت و أﺑﺤﺎث ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود ،ﻗﺴﻢ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  .اﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ
 -11ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ أﺑﻮ اﻟﻠﻮز  ،اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب  ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﻤﺼﺪر ﻣﺮﻛﺰ
U15T 15TU

اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت . http://studies.aljazeera.net/issues/2010/20117211314400983.htm
15T15T

ﺛﺎﻣﻨﺎ -اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت و اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ :
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4

اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﺤﻀﺮي )PDAUﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ(
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺳﯿﺪي ﻋﻠﻲ .
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺳﯿﺪي ﻋﻠﻲ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و اﻷوﻗﺎف ﺑﻤﺴﺘﻐﺎﻧﻢ.
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﺪاﺋﺮة ﺳﯿﺪي ﻋﻠﻲ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺮﺑﻮرﺗﺎﺟﺎت اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ و ﺑﺼﺮﯾﺔ : audiovisuel
" ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ " ،ﺣﺼﺔ ﺻﻮت اﻟﺸﺎرع ،ﻗﻨﺎة اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،اﻟﺠﻤﻌﺔ  11اﻓﺮﯾﻞ
(youtube ).2014
"اﻟﺘﺪﯾﻦ "،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ  ،ﻗﻨﺎة ﺑﺪاﯾﺔ  ،طﺎرق اﻟﺤﺒﯿﺐ  12 ) ،ﺟﻮان (youtube 2014
اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ".ﺣﻠﻘﺔ ﺑﺪون ﺣﺮج" ،ﻗﻨﺎة ﻣﯿﺪي youtube، 01
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺷﺮﻓﻲ ،أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺪﯾﻦ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎ ﺣﺪود ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻷﺑﺤﺎث
ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ،ﻧﺪوة اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،اﻷردن . youtube، 2013
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:  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﯿﺔ-ﺗﺎﺳﻌﺎ
1- Leila babes (1997),l'islam positif- la religion des jeunes musulmanes de france –les editions
l'atelier /editions ouvriere ,paris.
2- Olivier Galland (2005) , les jeunes , edition la découverte ,paris .
3- Farhad khosrokhane (2007) , l'islam des jeunes ,edition flammarion ,paris.
4- Kamel rarrbo ,.....l'algerie et sa jeunesse –marginalisation socials et desarroi culturel,editions
,l'harmattan ,paris.
5- Yves grafmeyer (2005),sociologie urbaine ,edition armand colin ,paris.
6- Pierre bourdieu , soocilogie de l'algerie,editions dehleb,alger.
7- Berque .j ,(1965) le maghreb entre les deux guerres ,seuil ,paris.
8- Marc. Cote(1993) , l'algérie ou l'espace –détourne , média plus , alger
9- Durkheim emile ,(1960) les formes elementaire de la vie religieuse ,4 eme , edition ,paris ,puf .
10- Vernon,g. (1962) sociology of religion, new york :mc graw-hill book company ,inc .
11- Claude riviere (2007),socio-anthropologie des religions ,editions armond colin (masson),paris.
12- Mohammed el ayadi et autre (2007) , l’islam au quotidien -l’enquete sur les valeurs et les
pratique religieuse au maroc ,edition prologues ,casablanca ,maroc .
13Ramadan t., aux sources du renouveau musulman : d’al-afghani a hassan al-banna, un
siecle de reformisme islamique, paris, éditions bayard/centurion, 1998.
14- Jean marie husser (2003) ;religion et modernité ,actes se l’université d’automne de
guebwiller ;27-30 octobre 2003,direction d ’enseignement scolaire bureau de la formation des
enseignement.
:  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻮاﻣﯿﺲ و اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ-ﻋﺎﺷﺮا
1- The american héritage dictionary, (1982) second college edition, boston houghton mifflin
company.
2- Lalande andre (1996) vocabulaire technique et critique de la philosophie, 18eme edition, pufة
paris.
:  اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ و اﻷطﺮوﺣﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ1- Mazuar belkheir. Religion et lien social en Algérie; thèse de magistère ;encadré par ben Malek
rachid:l'université Tlemcen.2004-2005.
2- Sahari samia ,étude des pratique et des conduites religieuse chez les convertis au christianisme
en Kabylie ,thèse de magister anthropologie des pratique sociales de la religion ,faculté des science
humaines et sociales ,université mouloud mammeri de tizi ouzou,2011-2012.
:  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺠﻼت و اﻟﺪورﯾﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ1- Bourdieu pierre : genese et structure du champ religieux ,revue français de sociologie, vol xii
,n 0 3, 1971,pp 295-334
2- Bourqia ,r.(et al)(2000). Les jeunes et les valeurs religieuse. Casablanca : éditions eddif.
3- Guerid, djamel (1987). «pour une anthropologie de la vie quotidienne.» document de travail
urasc, oran
4- Rohrgauge and jessor, (1975) ,reliogiousity in youth,: personal control against deviant
behaviour,journal of personality,martch,
5- Hugues larange (2013) : prattique religieuse et religiosite parmi les immigres du
maghreb ,d’afrique subsaharienne et du turquie en france ,notes et documents ,201304,paris,osc,science po/cnrs
6- Elena i. Gheorghiu(2003),la religiosite a l’epoque des media –le ca de jeunes chetins croyants
de la roumanie post-communiste –x colloque fr
nco-roumain
,cifsic
niversite
debucarest,28 juin-3 juillet 2003.
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7- regis dericquebourg, « les groupes religieux minoritaires : aspects et problemes », cahier de
l'association d'étude et d'information sur les mouvements religieux, no 150-151, octobre-novembre
1992
8- regis dericquebourg, « les strategies des groupes religieux minoritaires face a la lutte anti-secte
française »,
religiologiques,
no 22,
automne
2000,
p. 119-130
(<abbr%20class=
"abbr%20indicateur-format%20format9- El Watan Magazine ,Itinéraire Salafistes Algériens , Jeudi 12 Mars 2015 P11--13

:  اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ5- Pierre Lassave, « Entre sociologie et anthropologie des religions », Archives de sciences sociales des religions[En
ligne], 142 | avril-juin 2008, mis en ligne le 20 octobre 2011, consulté le 11 octobre 2012. URL :
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6- Baptiste Brodard, De la « Nation of Islam » au wahhabisme :identité culturelle et religiosité chez les musulmans
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Résumé :
« la religiosité chez les jeunes citadins»
Cette étude met en lumière sur un des concepts les épineuse du champs religieux ,à savoir le
phénomène de la religiosité ,suivant la vision occidentale et islamique d’une part, et les voies
d’approche à travers une étude qualitative et quantitative d’une part.
Ainsi le sujet de la religiosité et la jeunesse citadine, qui s’inscrit dans le contexte de la religion et la
ville, d’où l’émergence d’aspect identitaires juvéniles divers, et des mécanismes et stratégies épousés
par la jeunesse religieuse pour concilier (combinant) entre le spirituel et le mondain ,requis d’une part la
CITE comme allures modernistes , de transaction et l’institutionnalisation économique ,politique et
culturel ,et par sa religiosité de sa par nature ,par son engagement textuel ,vestimentaire et vis –à-vis du
discours religieux (rhétorique) .
Partant la religiosité salafiste (orthodoxe) qui est considéré comme un genre religieux, à démontré
son existence dans le milieu citadin au sein de la génération de la jeunesse. Le but assigné à notre étude
est que la pratique religieuse généralement et le salafisme précisément ,diminue les opportunités
citoyennes et la participation à la vie citadine au sein de la jeunesse, et renforce l’aspect
psychologique(santé mentale) et la solidarité de groupe .
Mots clés : religion ,religiosité ,jeune urbain ,salafisme, pratiques, discours.
« religiosity in among urban youth »
Abstract :
This study sheds lights on a thorny concepts in the religious field ,namely the phenomenon of
religiouness, and that in the occidental and islamic discours on the one hand ,and ways of dealing in the
research and treatment of how quantity and qualitative on the other side.
So subject of religion and the urban youth which falls within the contexte of the religion and the city
,where stand out forms idenditys several youth ,and méchanisms and stratigies for religious youth in
combining betwen religion and worldy(secular) conceptions of together ,as imposed by the city of
modernisme features from transactions and the institutionalization of the political and ecnomic ,culturel
,and religious in nature in commitment textual and costmes and rhetoric.
And religiouness genraly and salfi ,which is the ancentral form ….,has proved its presence in urban
areas among the young generation ,the result of our research is that religion in the salafi part reduces the
chances of citizenship and particioation in urban life among young people ,and strengthens the
psychological aspect(mental health) ,and solidarity group.
Key words : religion ,religiosity ,urban youth ,salafi, pratic ,discourse

"" اﻟﺘﺪﻳﻦ �� أوﺳﺎط اﻟﺸﺒﺎب ا�حﻀﺮي
: اﻟﻤﻠﺨﺺ
�وه ـ ــﺬا � ـ ــ، أﻻ و� ـ ــ� ﻇ ـ ــﺎهﺮة اﻟﺘ ـ ــﺪﻳﻦ، ﺗﻠﻘ ـ ــﻲ ه ـ ــﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ـ ــﺔ اﻟﻀ ـ ــﻮء ﻋ� ـ ــ� أﺣ ـ ــﺪ اﳌﻔ ـ ــﺎهﻴﻢ اﻟﺸ ـ ــﺎﺋﻜﺔ � ـ ــ� ا�حﻘ ـ ــﻞ اﻟ ـ ــﺪﻳ�ي
.وﻃﺮق اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ �� اﳌﻌﺎ�جﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ و اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ �� ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، اﻟﻄﺮح اﻟﻐﺮ�ﻲ و اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﺗ� ـ ــ�ز أﺷ ـ ــ�ﺎل هﻮ�ﺎﺗﻴ ـ ــﺔ ﺷ ـ ــﺒﺎﺑﻴﺔ،ﻓﻤﻮﺿ ـ ــﻮع اﻟﺘ ـ ــﺪﻳﻦ و اﻟﺸ ـ ــﺒﺎب ا�حﻀ ـ ــﺮي اﻟ ـ ــﺬي ﻳﻨ ـ ــﺪرج ﺿ ـ ــﻤﻦ ﺳ ـ ــﻴﺎق اﻟ ـ ــﺪﻳﻦ و اﳌﺪﻳﻨ ـ ــﺔ
ﻓﻴﻤ ـ ــﺎ ﺗﻔﺮﺿ ـ ــﮫ اﳌﺪﻳﻨ ـ ــﺔ، ﻋﺪﻳ ـ ــﺪة و أﻟﻴ ـ ــﺎت و اﺳ ـ ــ��اﺗﻴﺠﻴﺎت �ﻌﻤ ـ ــﺪهﺎ اﻟﺸ ـ ــﺎب اﳌﺘ ـ ــﺪﻳﻦ � ـ ــ� ا�جﻤ ـ ــﻊ ﺑ ـ ــ�ن اﻟ ـ ــﺪﻳ�ي و اﻟ ـ ــﺪﻧﻴﻮي ﻣﻌ ـ ــﺎ
وﻣـ ـ ــﺎ ﻳﻔﺮﺿ ـ ـ ــﮫ ﺗﺪﻳﻨـ ـ ــﮫ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘ ـ ـ ــﮫ �ـ ـ ــ� اﻻﻟ� ـ ـ ـ�ام، ﻣـ ـ ــﻦ أوﺟـ ـ ــﮫ ﺣﺪاﺛﻴ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﻣﻌ ـ ـ ــﺎﻣﻼت وﻣﺄﺳﺴـ ـ ــﺔ أﻗﺘﺼ ـ ـ ــﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳـ ـ ــﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴ ـ ـ ــﺔ
. اﻟﻨ��ي و اﻟهﻨﺪاﻣﻲ و ا�خﻄﺎ�ﻲ
�ﻓﺎﳌﺘﻮﺻ ـ ــﻞ إﻟﻴ ـ ــﮫ � ـ ــ، و اﻟﺘ ـ ــﺪﻳﻦ اﻟﺴ ـ ــﻠﻔﻲ اﻟ ـ ــﺬي �ﻌ ـ ــﺪ ﺷ ـ ــ�ﻞ ﺗ ـ ــﺪﻳ�ي أﺛب ـ ــﺖ وﺟ ـ ــﻮدﻩ � ـ ــ� اﻟﻮﺳ ـ ــﻂ ا�حﻀ ـ ــﺮي ﺑ ـ ــ�ن ﺟﻴ ـ ــﻞ اﻟﺸ ـ ــﺒﺎب
و�ﻘ ـ ـ ــﻮي ا�جﺎﻧ ـ ـ ــﺐ، أن اﻟﺘ ـ ـ ــﺪﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣ ـ ـ ــﺎ ﻳﻘﻠ ـ ـ ــﻞ ﻓ ـ ـ ــﺮص اﳌﻮاﻃﻨ ـ ـ ــﺔ و اﳌﺸ ـ ـ ــﺎرﻛﺔ � ـ ـ ــ� ا�حﻴ ـ ـ ــﺎة ا�حﻀ ـ ـ ــﺮ�ﺔ ﺑ ـ ـ ــ�ن اﻟﺸ ـ ـ ــﺒﺎب،دراﺳ ـ ـ ــتﻨﺎ
. واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ا�جﻤﺎﻋﺎ�ﻲ،(اﻟﻨﻔ��ي )اﻟ�حﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
. ا�خﻄﺎب،  اﳌﻤﺎرﺳﺔ،اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، اﻟﺸﺒﺎب ا�حﻀﺮي،  اﻟﺘﺪﻳﻦ،  اﻟﺪﻳﻦ: اﻟ�ﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

