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 إھداء
 

ــــــــي ســــــــهرت       ــــــــان الت ــــــــع الجن ــــــــان ومرت ــــــــع الحن ــــــــى نب إل

علـــــــــــــى تربيتـــــــــــــي وراحتـــــــــــــي ،فاحتملـــــــــــــت بـــــــــــــذلك كـــــــــــــل 

المشـــــــــــاق و الصـــــــــــعاب .....إلـــــــــــى والـــــــــــدتي الحنـــــــــــون . 

إلــــــــى مــــــــن غــــــــرس فــــــــي العزيمــــــــة و الحــــــــزم ،و الشــــــــجاعة 

 .والدي العزيز إلىو العزم...

ـــــــــى كـــــــــل مـــــــــن كـــــــــان لهـــــــــم الفضـــــــــل علـــــــــي مـــــــــن        إل

ــــــــد،ولن ــــــــن بعي ــــــــب أو م ــــــــيهم حقهــــــــم  قري أســــــــتطيع أن أوف

 ما حييت...

ة   . نبيلزيان الدرب سامية ،وصديقي و أخي ة ـــــالى رفيق   

 



 ----- شكر وتقدیر -----

ن ،عل����ى م���� آخ����راو  أوالالحم����د � رب الع����المین و الش����كر � تع����الى           

عل��ي م��ن نع��م ال تع��د وال تحص��ى ،وبع��د الص��الة عل��ى نبین��ا ورس��ولنا  تفض��ل ب��ھ

 محمد صلى هللا علیھ وسلم ،

ال�����دكتور  األس�����تاذس�����عادة  إل�����ىب�����وافر الش�����كر و التق�����دیر  أتق�����دم ف�����إنني       

ھ����ذا  أث����رىالمش����رف عل����ى ھ����ذه الرس����الة ،و ال����ذي  "س����واریت ب����ن عم����ر":

 ا البحث .ھذ إعدادالسدیدة طیلة مراحل  بآرائھالجھد العملي 

كم���ا أتوج���ھ ب���وافر الش���كر إل���ى األس���اتذة ال���ذین تفض���لوا بتق���دیم النص���ائح        

،وك��ل ولقج��ع عب��د القادرم��نھم األس��تاذ بلعی��د ب��ن ج��ابر ،و األس��تاذ جنی��د حج��یج 

م����ن أس����اتذة قس����م عل����م االجتم����اع جامع����ة وھ����ران ، محم����د م����دني ، و األس����تاذ 

                ع�����ة مس�����تغانم راجع�����ي مص�����طفى وب�����ومحرات م�����ن قس�����م عل�����م االجتم�����اع جام

و األس���تاذ بلفاض���ل م���ن كلی���ة الحق���وق بمس���تغانم. بخص���وص تن���اول موض���وع 

حس���اس أال وھ���و "التدین"،وك���ذلك جمی���ع المس���تجوبین م���ن بی���نھم األخ عم���ار 

ب���ن نعم����ة  وعم���ار بوف����اتح  ... ،ال���ذي ال طالم����ا ك���ان الص����لة ب���ین جمی����ع م����ن 

س����تجوبین م����ن الش����باب اس����تجوبناھم ،والش����كر موص����ول ك����ذلك إل����ى جمی����ع الم

،لتج���اوبھم م���ع الباح���ث أثن���اء تطبی���ق الدراس���ة ب���دءا م���ن الدراس���ة االس���تطالعیة 

 و المقابالت إلى النتائج المتوصل إلیھا.

أتوج���ھ بالش���كر إل���ى أعض���اء لجن���ة المناقش���ة الم���وقرین عل���ى  وف���ي الخت���ام     

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

 

  أ

 

الت����ي  ف����ي محاض����رتھ "أرك����ون محم����د"بمقول����ة ف����ي ھ����ذه المقدم����ة  وددت أن أس����تھل      

بإع���ادة التفكی���ر ف���ي الظ���اھرة المعنون���ة " البلمن���د جامع���ة أودیتوریومب��� 2002ألقھ���ا س���نة 

 بآذانن��ا، بأعینن��ا، ن��دركھا أش��یاء ھن��اك ألن ؟الظ��اھرة لم��اذا ..." یق��ول : إذ" الدینی��ة

 عل�ى ق�ادرین غی�ر أنن�ا غی�ر، موج�ودة أش�یاء إذًا ھن�اك، نجّربھ�ا نلمس�ھا، نراھ�ا، أش�یاء

 نمل�ك ال أمامن�ا، ظ�اھرة أنھ�ا م�ن ال�رغم فعل�ى .الظ�واھر بھ�ذه یتعل�ق م�ا ك�ل وفھ�م تفس�یر

 إنن�ا، .بالجھ�ل نب�دأ أن علین�ا ك�ان. الدینی�ة للظ�اھرة ج�اھلون نح�ن .فھمھ�ا مف�اتیح بع�د

 نح�ن .ال�دین یخ�ص م�ا ك�لّ  ف�ي الیق�ین عل�م ع�المون وكأنن�ا نتخاط�ب ولكنن�ا ج�اھلون،

 المجتم�ع ف�ي ب�ھ یق�وم وم�ا ال�دین، عنھ�ا یعبّ�ر الت�ي األساس�یة األش�یاء م�ن الكثی�ر نجھ�ل

0FP." والتاریخ

1 

حضریة قراءة سوسیوانتربولوجیة  نجازإمطمح فكري مقتضاه ضمن ندرج تفالدراسة         

 جاك بتعبیر ما جاء  في )عموما في الشق اآلخر المقدس وأ ( التدین واقعنة لفھم جدلیة كِ مً مُ ،

الراھن  لقراءة وفي نفس الوقت للوصول ،نتربولوجي لإلسالم المغاربيإلفي تحلیلھ ا بارك

 renfermerالمعنى الكامن  إبراز الوجھ الغیر المكشوف منبھدف  ،الحضري بالجزائرالدیني 

" وفي كیفیة ذوبانھا وانصھارھا  religiosité des jeunes تدین الشبابل"الدینیة  لممارسات ل

 –فبرغم من صعوبة الخوض في ھذه المسألة . الجزائري  الحضري ومرونتھا في المجتمع

واستحضار اآلراء واالتجاھات الممكنة ألنھا متعددة وتتأثر باالیدولوجیا وخصوصیة  -التدین

 أشكالشكل من ھم یمثلون عني .فقد اخترنا تناول شق "المتدینة السلفیین" باعتبارالدین الم

و الذي أسال . الحضري le temps et l'espaceالزمن و المكان في  -المعاصر باإلسالم التدین

  من النقاشات و الحوارات ،ما یدل على المنظور المتعدد لھذا النوع من التدین.و الحبر الكثیر

في ازدواجیة  الوجودي إلى البعد المیتافیزیقي رؤیتھا فلسفیة التي ترتكز رؤیةفي و        

في الدین اإلسالمي كتاریخ الحیاة و الوجود والمصیر  من، sacré et profane  الدیني و الدنیوي

الذي علینا كما أكد محمد أركون  الحاضرالوقت  ،إلى و ثقافة متجذرة میزة الشمال من إفریقیا

التمییز بین الدین الذي نتعلمھ على أیدي الفقھاء و الدین المكتوب و الثقافة العالمة من ناحیة " 

ار لندرس التوترات علینا أخذ كل ھذا في االعتب ،و الدین الشعبي من ناحیة أخرى .

1FP"الدینیة و الظاھرة السیاسیة الظاھرة الصراعات المستمرة بینالتناقضات وو

2
P.  ویقول في

                                                           
 .معابر عن موقع ،  نص محاضرة لمحمد أركون، إعادة التفكیر في الظاهرة الدینیةمحمد أركون ، 1
 ،نفس المصدر. إعادة التفكیر في الظاهرة الدینیةمحمد أركون ، 2



 مقدمة عامة
 

  ب

 

أن التمایز الناجم عن التمدن یفرز في الدین أنماطا من التدین "ق عزمي بشارة نفس السیا

2FP."ومؤسسة دینیة وتدینا شعبیا

3
P  لیس بھدف إعادة إنتاج إجابات نمطیة ویأتي ھذا العمل

و التدین كممارسة اجتماعیة بشكل خاص  جاھزة ،وإنما من دوائر النقاش حول المقدس عامة

بعیدا عن أي نظرة تحقیریة أو إنقاص  اإلجتماعیة االمتدادات والممارسات،الفھم العمیق في 

 أو نقد.

قطب رحى من الناحیة المعرفیة  في الحقل الدینيوسجالت مداخل  اذكوبالتالي تعتبر ھ        

ما یدفع الباحث بمالزمة الغوص المعرفي و،الدینیة في معالجة الظاھرة  بستومولوجیةاإلو 

مصطلحاتھ و مفاھیمھ المرتبطة بموضوع البحث الرئیسي وتحدید نقاطھ ،في تحدید 

و اإلطار العام للھدف  fil conducteur ومرتكزاتھ ،و الطفو للبقاء و الحفاظ على الخیط الموجھ

البحثي،وھذا مخافة النزح عن الفكرة و دخول في دوامة صراع المفاھیم ،نتیجة التراكمات 

  Clifford.Gكلیفورد غیرتز یزید الغموض .وھذا ما سبقنا إلیھ  والترابط بعضھا البعض ،مما

أصبحنا ال  نھ كلما عمقنا في معرفة التفاصیلإوھل یصدق علینا ما قالھ البعض إذ یقول :"

3FP". نعرف شیئا محددا على وجھ الخصوص

4 

كل مصطلح وفي أبسط المعاني التي  أنحیث نجد  التدین ،من وبخصوص التماسات المعنى  

التساؤل السوسیولوجي حول ومنھ تجارب البشر . في تتركز األحداثو  لألشیاءیمكن منحھا 

في إطار تقاطعھا مع مكونات متعددة اجتماعیة و سیاسیة و اقتصادیة  ،ظاھرة التدین وتنوعھا

في فھمھ للعالم وبناء ،وكذلك الوقوف على مختلف الدالالت و الرموز التي ینشئھا الفرد 

 رؤیتھ للكون انطالقا من المرجعیة الدینیة .

وباعتبار مالمسة الدین و التدین تفرضھ الضرورات المعرفیة و االجتماعیة على          

اعتبار ارتباط الموضوع بالتحوالت الفكریة و السیاسیة و اإلعالمیة و التواصلیة ،وبتنامي 

        من الضوابط األخالقیة  ھذا السیاق ،مما یحتم االنطالق منابر التأویل وتعدد الرؤى في

التمسك بالنص كقواعد دینیة ممؤطرة للعبور إلى رحاب التفسیر المتزن ،الذي و الدینیةو

.فاإلشكاالت و المقاربات المرتبطة بالدین و التدین في  یسترعي حاجة األمة إلى التطور

فئات المجتمع في سیاق األحداث و التحوالت  المجتمع ،باعتباره موضوعا یشغل مختلف

 التي یعرفھا العالم ،التي أفرزت أنماطا متعددة و متضاربة للتدین داخل المجتمعات .
                                                           

 .424.ص بیروت 01المركز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات ، ط  الجزء األول الدین و العلمانیة في سیاق تاریخي)، 2013عزمي بشارة ( 3
.ترجمة :أبو بكر احمد التطور الدیني في المغرب و اندونیسیا– ). اإلسالم من وجهة نظر علم االناسة1993كلیفورد غیرتز .( 4

 60ص  ،. بیروت : دار المنتخب العربي 01باقادر.ط
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ر إلى ما یشیر من أسئلة ومن ظندا وضراوة بالنإن االجتماعي الیوم أصبح أكثر عُ        

السوسیولوجیة طلبا للفھم والتجاوز، یعصف بھ من ظواھر وحاالت یتطلب استنفار اآللیات 

وھذا ما جعل الدراسات السوسیولوجیة العصریة تكون باألساس دراسات دینامیكیة ومتعددة 

فمناقشة موضوع . االختصاصات تدرس الواقع في حركیة وتفاعالت الداخلیة والخارجیة

 لألمةي لالدین و التدین في الوقت الحاضر یكتسي أھمیة قصوى بخصوص الواقع الحا

أضحت في أمس الحاجة للحوار من أجل تجاوز المجتمعات  إن بإعتبار، اإلسالمیةالعربیة و 

اإلشكاالت التي تواجھھا ،وكذلك توحید الرأي حول القضایا الجوھریة كخاصیة تمیزت بھا 

 منذ عھد بعید. اإلسالمیةاألمة 

،وحضاریة ،وسیاسیة وال خالف في أن المسلمین الیوم یعیشون أزمات متعددة فكریة  

وتعدد األزمات ماھي إال نتاج لفكر األمة السائد  ،واجتماعیة ،وتنمویة ،وتربویة ،وتعلیمیة .

،ھذا الفكر السائد صحیح أنھ نتاج مكونات مختلفة :ثقافیة واجتماعیة موروثة ،لكن أعمق ما 

یس ھو الدین ،أنھ ویؤثر فیھ بال منازع ھو الفكر الدیني ،والفكر الدیني ل األمة عقلیكون 

4FP.مجرد لفھم للدین 

5 

 منھافي جانب أخر مرتبط ،فاألبحاث التي تسعى إلى البحث في الظاھرة الدینیة و و     

الظاھرة اإلسالمیة التي تتشكل من فرق ومذاھب أو طوائف التي اجتمعت على رأي یخالف 

أراء الفرق األخرى ،والفرق اإلسالمیة جماعات تغایرت آراءھا في بعض المفاھیم فقد ورد 

ستتفرق أمتي على ثالث و سبعین فرقة ،الناجیة منھ واحدة و الباقون الحدیث النبوي :"

ناجیة ؟قال أھل السنة و الجماعة ،قیل :ومن أھل السنة و الجماعة ؟قال ھلَكى ،قیل وما ال

إلى البحث نسعى وعلیھ ومن منطلق التفكیر السوسیولوجي الدیني في .:ما أنا علیھ"

 عدم االشتباك الفقھي مذاھب المختلفة الوضعنة و الموضوعیة في تناول الموضوع من خالل

15FPT الحنفيالعالم اإلسالمي ،فالمذھب ،إذ نجد انتشار المذاھب في كل أرجاء 

*
1TP منتشر في العراق

16FPTوالشافعي،

**
1TP17والمالكيالشام ،في مصر والحجاز وFPT

***
1TP في الشمال من إفریقیا وجنوب

                                                           
 .بیروت،لبنان 01طوى للثقافة و النشر و اإلعالم ،ط )، نقد الخطاب السلفي (ابن تیمیة نموذجا ،  2010رائد السمهوري 5
 ینسب إلى مؤسسه اإلمام أبي حنیفة النعمان بن ثابت الفقیه الكوفي الذي تأثر بمن قبله من علماء أهل الرأيالذي  الحنفي هو المذهب *

 -قول الصحابي ،ه -اإلجماع ،د -السنة ،ج -القرآن، ب -منها األحكام سبعة أ ن،أما أدلة الفقهیة عند األحناف ،أو األصول التي یستنبطو
ودخل المذهب بالد إفریقیا الشمالیة كلیبیا،تونس ،الجزائر،المغرب ،إال انه لم یدم طویال الن المذهب  العرف. -االستحسان ،ز -القیاس،و

 لكي كان قد نغلغل في نفوس األمراء و العامة.الما
،ویعد المذهب أحد المذاهب اإلسالمیة األربعة  محمد بن إدریس بن العباس بن شافع اإلمام إلىالمذهب الشافعي هو المذهب الذي ینسب  **

السنة إذا ثبتت ویضعون السنة والكتاب في  أوال الكتاب و-ومن أدلة األحكام عند الشافعیة أربعة أنواع مرتبة على أربع مراتب .السنة، ألهل
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الصحراء، فھذا األخیر یرجع نموه و طابعھ في المنطقة المغاربیة إلى فتحھ الباب واسعا أمام 

جاءت في إقامة مذھبھ على خالف  العمل بالحدیث وھو المقدم عنده ،فطریقة اإلمام مالك

 الطریقة التي بنى علیھا األئمة اآلخرون مذاھبھم.

ال بد لھ من منھج متغیر ،وعندما یحلل الدین من منظور في ھكذا مسائل فعالم االجتماع       

اجتماعي فھو لیس مطالبا بالتركیز على النصوص المجردة أو على التعالیم الدینیة ذاتھا بل 

السلوك الدیني في الحیاة الیومیة وفي محتواه االجتماعي التاریخي ضمن إطار على 

P6 الصراعات القائمة في المجتمع
8FP ، وأوضحNottingham  إن عالم االجتماع الدیني یھتم بالدین

كمظھر لسلوك الجماعة و األدوار التي یلعبھا الدین ، باإلضافة إلى النشاط الدیني ،والعوامل 

 الختالف و عالقة الشعائر باألوضاع الثقافیة السائدة.التي أدت إلى ا

في الوقت  على وجھ التحدیدالدینیة  العقدیة  ومنھا یةالمرجعیات الشبابفي تغیر ال إن وبالتالي 

لة ركزنا علیھا باعتبارھا تعالج مسأ الدراسات السوسیولوجیة التي من خالل و، الحالي

  les références et les visions et les valeursالقیم "محوریة وھي "المرجعیات و التوجھات و 

   les mutations de la société algérienne famille et lien social "الھواري عدي"فنجد دراسة ،

،و الحراك السیاسي و  العمل إلى المرأة خروج ھو أساسینالتي تركز على عاملین ،

وما ترتب عنھا من ممارسات في فضاء المدینة ي في الثمانینات إلى التسعینیات االجتماع

موضوع شباب المدینة بین التھمیش و في  "محمد فرید عزي"أبحاث كـوفي ،. الجزائریة

في المدینة الجزائریة بین استحالة الھروب وصعوبة  "عبد الحمید دلیمي"االندماج ،و

  ال للحصر التي یعرفھا المجتمع الحضري بالخصوص. أمثلةفھي ،الصراع 

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 االقتصادیة و االجتماعیة التي تمر بھا المنطقة العربیة و كذلك العالم ككل .ومن األكید أن 

                                                                                                                                                                                     
من المراتب  دالقیاس على أمر عرف حكمه بواح -النبي،رابعا أصحابقول  -،اإلجماع فیما لیس فیه كتاب وال سنة -المرتبة األولى السنة،

 السابقة.
مالك أصوله التي بني علیها  اإلمام،ولم یدون ة دار الهجر  إمامعبد اهللا ،مالك بن أنس بن مالك ، اإلمام أبي إلىهو المذهب الذي ینسب  ***

قام علیها االستنباط  أصوالیكون  أنمذهبه ،واستخرج على أساسها ـحكام الفروع،اال ان فقهاء المذهب تتبعوا الفروع ،واستخرجوا منها ما یصح 
یكن  خبر الواحد إذ لم -القیاس أو عمل أهل المدینة -اإلجماع -السنة -الكتاب -أدلة األحكام في المذهب المالكي: في كتابه الموطأ.ومن

 االستحسان. -سد الذرائع-العرف و االستصحاب–المصلحة المرسلة -المدینة ألهلمخالف 
 225ات الوحدة العربیة ،بیروت،ص ،مركز دراس بي المعاصر ،بحث استطالعي اجتماعير المجتمع الع،1984حلیم بركات  6
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غیرات ومحاولة إعطاء قراءات في الواقع الدیني بالجزائر ،توجب أن نملك قراءات لفھم الت

 واضحة لمختلف جوانب الحیاة ھذا المجتمع:كالمدینة ، الشباب ،الدین،األسرة ،والمرأة...الخ.

األمر الذي یضع الباحث في ھذا المجال في سجال التحوالت و مستجدات المفاھیم التي 

في اتصالھا بالمدینة التي  و التحدیث و العلمنة و العلمانیة و الحداثة كالعصرنةتفرض نفسھا 

 بدورھا تتضمن القیم التقلیدیة و المحافظة وخاصة منھا الدینیة ما یجعل فضاء المدینة یتوصم 

 أو االستحواذ و التملك المجالي olivier royولیفییھ روا" أبتعبیر "أو المقدس  بالفضاء مأسلم

الفضاء ،في جانب آخر یتحدد  ...و الشعائر الطقوسفضاء كأماكن التجارة الدینیة و  الدیني

 . ھو محرم في الشرع من سلوكیات أو تجمعاتالمتصف بكل ما  المدنس

 االنتربولوجيو السوسیولوجي كحالة فریدة للتحلیل الجزائري الواقع االجتماعي یشكلو     

و المرتبطة  بالنظر إلى الخصوصیة التي تبرز في اإلشكاالت المطروحة ابستومولوجیا

لظواھر و التحوالت التي نعیشھا عبر الفترات الزمنیة ل sens du sens ازدواجیتھو المعنى ب

ولما كانت  ،األمر الذي یولد أسئلة مفصلیة تتناول وصف الظواھر و تتعمق في أسبابھا.

             عالقة الفرد بمختلف الجوانب الحیاتیة یعتمد إلى مدى بعید على النظرة الفرد إلى الكون 

كون ماھیة الذات ،      و الحیاة و الزمان و المكان و األشخاص ،ومما یدخل جمیعا تحت م

ل مع "األنا" ، وماھي األسس التي تبنى علیھا تلك النظرة فضال عن التعامو ماھي "األنا"

             و األشخاص. لكون و الحیاة و الزمان و المكاناألخرى ،ومع اختالف نظرات كل منھا ل

نھ مسلم ، من المنظور أما معنى ي للفرد والشاب المسلم ،أن یعرف یصبح من الضرورو

              العالقاتاالجتماعي و الثقافي ، وماذا یملي علیھ ھذا االنتماء من تحدید رؤیتھ لعدد من 

9FP . المواقف ، فضال عن أسس توظیف و استثمار أوقاتھ وإبداعاتھ و مھاراتھو

7 

إن ما یطرح حالیا في المناقشات السوسیولوجیة حول أزمة الروابط االجتماعیة وكیفیة    

إلى اإلجراءات التي تمس  یحیلناإعادة تركیب الھویة أو ترمقیھا بشكل ما وكیفما یكون. 

لة أرھاناتنا حول قیم االختالف و التمدن و المواطنة وقیمة الفرد ، وبالتالي ما یحرك مس

نھ من وراء اقتران النزعة المظھریة بظاھرة الالمباالة إزاء الشأن أاآلخریة ویحیرھا ھنا 

یات وقیم الحیاة العام یرتسم مشھد واالضطراب العام عندنا في أنظمة التمثالت و المرجع

 .التي ترعى أنماط التواصل و الروابط االجتماعیة 

                                                           
 .03سلسلة منار الشباب ،األندلس الجدیدة للنشر و التوزیع ،الطبعة األولى ،،ص   الھویة، ) ،2009بدوي محمد الشیخ ( 7
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جل إماطة الغطاء عن بعض من ھذه الجوانب لفھم التغیرات التي تحدث أومن       

لة الشبابیة أفي ارتباطھا بالمس التدین إشكالیةبمجتمعنا، تبرز الظاھرة الدینیة وفي مقدمتھا 

 ممارسات من خالل الممارسات و الخطابات في الحیاة الیومیة بما یصاحبھا من  في المدینة

 نتاجاتھ ونظامھإ ي لھذال حضريال ومن ناحیة إلى االنتماءفیھا الشباب ،ویختلف یتشارك 

إلى كیفیة  .وغیرھا،.كالحي و الشارع،السوق ،.المسجد. المجالیةالخاص بھ، بدءا من الناحیة 

 ،والمواطناتیةالمجتمع المدنياإلشراك و االنخراط في  مع الحضریة الممارسةو التفاعل

،التكافل االجتماعي،وبناء الرابط االجتماعي في شبكة معقدة من الروابط التي تجمع بین 

 علماني نھ حداثي أو تحدیثيأ،أین فیھا ما یفھم  وغیرھا والسیاسي االجتماعي و الثقافي

 أوسبل التكیف و القبول أو الرفض. اتخاذما یترك  ،غیر مواكب ، أو أنھ تقلیديلیبرالي

و لدى میشال دو سارتو  بتعبیر بوردیو كاستراتیجیة في اللعب األخیرباعتبار  "التحایل"

 . الزمان و المكان) وعلى( تكون ارتداداتھا بصور مختلفة باختالف، كل ھذه كذلك

 مشروع الماجستیر ،الذي یأخذ في الحسبان معبالنسبة إلى منطلقات الدراسة كانت       

الجزائري ،ھذا األخیر الذي عرف و المجتمع  المدینةانتربولوجیة حول -الدراسات السسیو

           لظواھر  Emergence مجموعة من التحوالت التي أنتجت ما یسمى باالنبثاق أو بروز

 ودینیة و ضرورة اجتماعیةأنومیا ،باأل وتبرر تتصف أحیانافي مجتمع المدینة، ممارساتو 

و البحث عن للمرأة و أكثر للشباب وتحرر واستقاللیةالعرف و التقالید ،أو خروج عن روتین 

،في العموم ھي بوادر سیر المجتمع مورد اقتصادي ولو في صورة االقتصاد غیر الرسمي ...

 ،و البحث عن االعتراف و تحقیق الذات . نفتاحاإأكثر المطالبة بمجتمع  وأاالنفتاح  إلى

تشھد في نفس الوقت تغیرات لھا بالغ  ،الدینیة في الجزائر الخارطة إن الواقع الدیني أو      

       مكون للحقل الدیني في الجزائر  تدینتتركب من  أنھاحیث  ،الضمیر الجمعي األثر على

حرج للدین الرسمي ،ھذا األخیر الذي عمل لم تخلق طبعا  التي،  zaouïa"الزاویةالتي ھي "و

تتخذ من التدین في الرجوع إلى األصالة في نفس الوقت تدعي بمسایرة وأخرى  على تقویتھا،

الحداثة أو التجدید الدیني ،أین في ھذه النقطة تختلط أوراق الباحث الذي یسعى إلى ترتیبھا 

المدینیة، ونقصد  الدینیة ارتبطت بمظاھر الممارسة إذابین المیدان و النظري بالخصوص 

 "و الجماعة نةــالس" أھلمجموعة التیارات و المرجعیات الدینیة التي تتخذ من مسمى  ھنا

شعارا لھا سوءا للولوج إلى السیاسة،أو إلى تدین جماعاتي طائفي تفكیره منصب جلھ على 

 .!؟ّ"البدع"من  يخالالمثالي المع تمجال ھمھ الوحیدوإحیاء السنة 
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اء المنھجیة،تمثل مصدرا ھاما مكما یؤكد علمالحظة المحیط االجتماعي منھجیا          

                      الختیار موضوع ،فمعایشة األحداث الیومیة و احتكاك الباحث االجتماعي باألفراد 

بمالحظتھا یز متت یةمالعل الروح نأقال ا یُ م،فكأثراالمناسبات االجتماعیة تترك لدیھ و

تنوعت بالدراسات و االقتداء بھا في دراستنا  خدمتناالتي  الفرصي من ـ،وبالتالاءـلألشی

التدین بروز إلى الظرف الزماني في قیام الربیع العربي ومعھ  ،األكادیمیة و الصحفیة

واتخاذھم  إلى الساحة في جمیع البلدان العربیة اإلخوانو  الشبابي ومحاولة عودة السلفیین

 ةباالستعان،وھذا  وعمومي باعتبارھا فضاء مدیني Libérationالتحریر تحت مسمى  لمیادین

أال  ،لیات االستقطاب و التعبئة عن طریق فضاء الذي ال طالما یشكل رھانات الوقت الحاليآب

دل على شيء إنما یدل  ھذا إن ."التویتر "و "الفیسبوك" وھو مواقع التواصل االجتماعي

باإلضافة إلى . التغییر عبرھا على التحول الفعلي في طرق التواصل الشبابي و اإلیمان بأثر

ح لنا بالبحث في الموضوع بالرغم من علمنا المسبق ملعالقاتي مع المتدینة ما ساالجانب 

 : بالمراحل اآلتیة يالبحث المبرر وقد مربالصعوبات و العقبات التي ستقف أمامنا .

جامع  "دراسة التجار من السلفیة في مدینة مستغانم و الذي كان  محاولة تكانفي البدایة       

 المتدینتتمثل صورة  أین ،حول محیطھ الباعة یعرضونالذي وسط المدینة ھو الفضاء  "بدر

في تلك  الحكومةفي الوقت الذي اتخذت فیھ  ،informelفي عالقتھ باالقتصاد غیر الرسمي 

 وتحدیدا التجارة الدینیة Commerce Informelتدابیر صارمة ضد التجارة غیر الرسمیة  اإلثناء

في عالقة  التساؤالتعدید إلى طرح  دعاما . ،فقررت السلطات المحلیة بترحیل ھؤالء الباعة

الظاھرة ضوء على لارغبة منا في إلقاء ، "التدین" بالشباب الحضري ومدى صلة مفھوم

في  امسارھالمثارة في ھذا الجانب و التساؤالتلإلجابة على ومحاولة  الدینیة الحضري

 . مجتمع المدینة الجزائري

الجامعة  النقل العمومي،بالنظر إلى قربنا من فئة المتدینة الشباب في الحي و المدینة و و       

و التمظھر  لیومیةامن خالل الممارسات  و )األصدقاء و الزمالء في األحیاء الجامعیة (

العاصمة  الجزائركل من زیارتنا في في ،و الھویاتي لدى ھؤالء في المدینة الجزائریة

عدد  بدءا مندین بقوة تالالدین وعودة  تظھر بوادر أین، ووھران ومعسكر ...وغیرھا

 وبروز ألحیاء جدیدة في المدن  المساجد و المصلیات التي ارتفعت بحسب النمو الدیموغرافي

 اإلخوان(نسبة إلى اإلمام والى الجماعات التدیني للمساجد في كل حي أو مدینة،والطابع 

 الھیب ھوب و الراب  الشبابیة المعاصرة و إلى الثقافة الدینیة عبر أغاني ،)والسلفیین
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 من داخل أو خارج الوطن ،والعالقات المفتوحة التي یتم فیھا استدعاء كبار العلماء سواءا

أسلوب  بـ" استطعنا تسمیتھ إننوع  إلىما یحیل الدینیة ات خاصة لدى طلبة الجامعة والجمعی

مفاھیم كالتجارة الدینیة  إلى یأخذنا،وھذا  une religiosité transnationale " حدودتدین عابر لل

ومن ثمة تبادل األفكار الدینیة والبحث في سبل ..،أو الھندام الدینياللباس  إلىمن الكتب 

  الترسیخ ،وبالتالي ھناك سوق دینیة تعمل على إیجاد زبناء لھا.

،كممارسة األنشطة االقتصادیة و خاصة غیر  األنشطةمن خالل  كذلك األشكالتبرز و       

وانتشار المطبوعات و المنشورات التي الدینیة ، األلبسةیع الكتب و وب Trabandoالرسمیة 

الخاصة  األشرطة و األقراص المدمجةتوزع في المحالت وفي األماكن العامة ،وبیع 

               فتراضي كتأسیس لمواقع دعویة تنم عن االعالم الباإلضافة إلى ولوج بالمشارقة ،

رض الواقع أعلى صراع فكري وعقدي و في نفس الوقت عن  convoiementمواكبة ومسایرة 

من  "االنتقاء الدعوي للشباب" ھروبا  ت الشبابیة بھدفو التطلعا العصریدفع بھ لمواكبة 

ما ترك لنا .،أو تقریبا تشكل عائق الواقع الذي یشكوا من عدم اندمال ثقافة دینیة من نوع أخر

ثقافة دینیة جدیدة؟ أم محاولة لترسیخ صدر تداولھا والغرض منھا ،ھل ھي معن  تتساؤال

  أم ماذا؟؟ في نظر البعض ن غیاب الوازع الدیني لدى الشبابع أنھا

بسط نفوذھا  یةوكیفبالمتدینة في تساؤالتنا ذات العالقة المجالیة  أخرىومن جھة      

 الدراسة االستطالعیة و المالحظة بان السلفیین أفادتنا،حیث ومقبولیة  بمرونة االستعمالو

         distinction صفة التمیز أنفسھمعلى  ونضفی أنھم إال،الشبابیة كغیرھم من الجماعات الشباب

)  santé mentale( صحة العقلیةوال ةالنفسیالصحة ا تمد جانب م prestige  الدینیة و الھیبة

 ،pureté الطھریةو، conviction الیقینو ، virilitéنحو مفاھیم كالرجولة  باإلدراكات

و  كحب العمل في شتى األنشطة ، صورھا في المدینة ىأین تتجل ،décontractionاالطمئنان و،

یظھر الیقین في الحدیث عن الثواب و العقاب ،المستحب و المكروه و البدعي،و الحسنات و 

ظھور  حسبھم یترك ما أما في جانب الطھریة و كذلك في الموت و الجنة و النار ،السیئات،

 ؟ في نظرھم  profanation "دنیویة" بعض فضاءات المدینة بأنھا مدنسة

ابن القیم ،ومحمد (كـدینیین  مصلحیین بلسان لدى السلفیین والخطابالحدیث فمن جھتھا      

سائل معدید ال السوسیوإقتصادیة في التحوالت حویھما ت ،في مقابل) ابن تیمیةو،عبد الوھاب

 االستھالكیةن القروض بشأ علیھا، اإلقبالفي  الترجیحو  اإلفتاء إلىالتي تفوض المستحدثة 

و التعامالت  و البنكیة للشباب ،إلى قضایا المرأة في عملھا وخروجھا،والزواج بأجنبیة
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بالنسبة  أھمیة.وغیرھا ھي كلھا مسائل ذات ....في الحصول على السكن و العمل اإلداریة

أین یتم الوقوف عندھا لدى المتدینة  والمتفاعل مع المدینة بالخصوص ، للشاب الجزائري

  .واآلراء والمقترحات " التي ھي منتدى وملتقى للفتوىبالحلقةفي ما یسمى " السلفیین

التي كان لھا  ، األخیرةفي الفترة  المنجزة جانب الدراساتھو  على البحث ناشجع ذيالو     

المنجزة من طرف دراسة الاإلطالع على ب فكانت البدایة،الموضوع  على إقبالنافي  تأثیر

 L'ISLAM AU بإشراف محمد جنجار الصغیر تحت عنوان : المغاربة  مجموعة من الباحثین

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

الممارسات الطقوسیة و ،وحسان رشیق  في موضوع الشباب و الدین بمشاركة محمد العیادي

 فریدریك،بالشراكة مع مؤسسة في التدین النسوي طوزيالومحمد االعتقادات الدینیة 

 أن ،وخلصت الدراسة إلى بالمغرب انتربولوجیة و سیاسیةسوسیویوجیة و،في مقاربة ایبرت

 .العلمنة إلى یتجھ الحداثة المجتمع المغربي بفعل

في مجلة "نقد" في  ناجامعة وھرب مدني محمدلألستاذ  فھي دراسةأما الدراسة األخرى،      

 VILLES ALGÉRIENNES entre projet et urbanisme de أنجزت تحت عنوان،16 ھاعدد

fait  لإلسالمیینلتصاعد الحضري االحكم على  باإلمكانھل  :انطلقت من تساؤل حیث 

صعوبة فكرة  حول الباحث یؤكدو بھا أمام المشھد ؟ تالفترة الوجیزة التي مرجزائر في بال

 التشظي الفضائي  و االنفجار الذي مس النسیج الحضريفھم وتعقد التحلیل لشكل 

Fragmentation Spéciale   تطور علم لة أمس فيفي التجمعات الحضریة بالجزائر ،و

مقیاس یساعد ببروز معرفة یس في مستوى ل حسبھ، جیا الحضریةلوو االنتربو االجتماع

 موضوعوفي  …كلة للمدن الجزائریةشً في حالة العالقات االجتماعیة والرمزیة المُ علمیة 

باالستعانة ، L'islamisme en Ville :un nouveau projet urbaine سالمویة في المدینةاإل

لإلسالمیین بالجزائر في تحلیل التصاعد الحضري  VERGESرواجعیة وموساوي و  بباحثین

في غیاب  نواة المقاومة للسلطة و قاعات المصلیات أین أصبح المسجد ،في فترة التسعینات

غزو الحركة  أین،باإلضافة أن المساجد سمحت بالحرص على األحیاء،لنظام اجتماعي جدید 

وقد  ..والذي كان "الحي"  یشكل رھان اجتماعي وسیاسي.الثمانینات  بدایة في اإلسالمیة

                   السیرورة التاریخیة بین الدیني  التطبیقیة فياستفدنا من الدراسة في جانب المقاربة 

  .بالجزائر في مرحلة انتقالیة مست الدیني و السیاسي و االجتماعي و الحضري
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محمد "دراسة للباحث  كذلك نجدالعمل بھا في دراستنا  تستأھلالتي   ومن الدراسات         

 من الخلیج إلى الضواحي " Du Golf aux Banlieues, le Salafisme Mondialisé "علي عدراوي

 2011مقدمة في  بحث وھي عبارة عن رسالة، 2013 سنة الصادر  "،السلفیة الُمعولَمة

تصاعد الحراك السلفي بفرنسا ، حیث أنصار ھذا فك  ألجلیعطینا مفاتیح  أین المؤلف،

،بالصورة التي كان یمارس  األصليالنقي و  اإلسالم إلىبالعودة  یتخذوناالتجاه الرادیكالي 

 Pieuxیصطلح علیھم "السلف الصالح" نزول الوحي على الرسول ،أو ما بھا في وقت 

Prédécesseurs ، طاقیة الرأس  الكاتب صفة الملبس للرجال في ارتداءویبرزCalotte           

بالنسبة إلى  .الغطاء الكلي الحجاب أوفیرتدون ،مع إعفاء للحیة .أما النساء قمیص و

فھي منافیة للشرع ،الكاتب یھتم بالسلفیة الھادئة  المشاركة المواطنیة (االنتخاب بالخصوص)

Quiétiste في إیمان تام ، ،الذي یحاولون البحث في التقرب من هللا و العیش ، الغیر عنفیین  

أكبر الثوري و السیاسي ویعتبر األلباني و ابن الباز من   معترضون على النشاطالوھم 

ترى أن حل المشاكل المسلمین یكون من خالل التصفیة و التربیة بالعودة إلى وجوھھا ،حیث 

ند ھذا العمل على ،مقارنة بالجھادیین الذین لھم نوع من العمل العنفي. ویست السلف الصالح.

 لرؤیتھم بكل مصداقیةالتي تستشھد النضالي،  اإلسالمھذا  أتباعمع عدید المقابالت 

جدید، الذي قلما ھو متوافق مع  لبراد یغمالموحیة لقراءة  ومسیرتھم،وخطاباتھم االرذوكسیة 

 كان في فرنسا. ولقد استفدنا من الدراسة في المقاربة التحلیلیة . أیماالقانون دولة 

 للباحث "العلمانیة بالجزائر"و المتعلقة بموضوع  األخرىالدراسة ذات الصلة ھي  أما        

یجب من   یقول أنھ،  la laïcité dans l’Algérie d’aujourd’huiالمعنونةو 1980 سانسون ھنري

وینتقل الباحث إلى  ممارسة العلمانیة ،الضروري تحدید مكانة الدیني في المجتمع في قلب 

كمجتمع علماني ،الذي   الجزائريفالمجتمع ،  confessionnelle  طائفيالحدیث عن المجتمع ال

یؤكد ھویة  المجتمع أینهللا ، أماملم یعرف إطالقا سلطة رجال الدین،حیث المساواة للجمیع 

ومن  من الحریة الدینیة لكل فرد. ھاإلیمان و الحق،واالحترام الذي یمارس في أوسع مقاییس

 le Salafisme en France : DE LA REVOLUTION في موضوع أمغارسمیر جانبھا 

ISLAMIQUE A LA REVOLUTION CONSERVATRICE  ،تدینیة أنماط ھناك أن أوضح حیث 

 و اإلخوان جماعة أولھا من كان .اآلباء لجیل الممیز التقلیدي التدیني النموذج ترفض جدیدة

 تظھر بدأت 2000 بدایة مع لكن مھمشة أقلیة تعتبر كانت جماعة إلى باإلضافة التبلیغ جماعة

 .السابقة األسلمة لتیارات كمنافس
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االقتصادي التدین والنمو " للدكتوراه في أطروحتھ جعيامصطفى رالباحث دراسة  أما      

بالجزائر مھمة بخصوص تقییم التدین جد التي أسھمت في إعطاء نتائج ، 2012 "بالجزائر

 الصوفي  و السلفي للتدین المقارنة وكذلك في القراءة التاریخیة باألخص السلفيبشكل عام و

االجتماعیة و الثقافیة  نتربوبوجیاإصدار المركز الوطني للبحث في اال إلى إضافة،بالجزائر 

CRASC 2012 التدین و البحث عن الھویة في " رزوق محمدم إعدادمن  مكتاب قیَ  إلى

التدین لدى الطلبة ،إلى التدین عند الشباب  أشكالالذي كانت محتویاتھ بین  "الوسط الطالبي

في الجانب وقد استفدنا من الدراسة حالة المجموعة السلفیة ،و الدین و السیاسة عند الشباب 

  ، و التحلیلي المنھجي

بالظاھرة السلفیة عند النساء "معنونة وھي رسالة ماجستیر  األخرىالدراسة        

وھي دراسة تبحث في سؤال لماذا تختار المرأة نمط الدین السلفي  "2012 - 2011تلمسانب

حیث ھذه ،  " في حین تعتبر أكثر من غیرھا امتثالیة ال ھو سائد اجتماعیا؟التمسلفأو"

للتدین السلفي في استفدنا منھا في الجانب التحلیل االنتربولوجي  الدراسة االنتربولوجیة

قبل المؤسسات  نموالفراغ الدیني  االجتماعي،جانب السوسیوثقافي و االقتصادي وعالقتھ بال

التنشئة الدینیة الرسمیة وضعف خطابھا.ووصلت الدراسة إلى اعتبار السلفیة ككل كآلیة 

من حیث  األخرى و التي تعتبر جد ھامة الدراسةو. للمقاومة في الدفاع عن الذات و الحي

غرب منظور مفي ال الحركة السلفیةتتناول  "عبد الحكیم أبو اللوز"للباحث  منھجیة الدراسة 

وانطلقت الدراسة من إشكالیة الممارسة الدینیة بالمغرب التي تظھر تعددا  سوسیوانتربولوجي

،وأنماطھ المتعددة أین أضعفت أنماط سوسیولوجیا یتعلق بأشكال التدین الموجودة في المجتمع

حیث حركة التدین إلى حیاة مؤسسة على  ،،لكنھا تسایر الواقع االجتماعي  التدین التقلیدیة

تعبیر عن مظاھر التحول  الفردیة وتحقیق الذات.ویفترض الباحث إن التدین السلفي ما ھو إال

السوسیولوجي الذي تشھد أنماط التدین بالمغرب.حیث یشكل محاولة لسد لفراغ واسترجاع 

قنین الدین من خالل الترشید األخالقي للعقائد و على المستوى تدور الدین المعیاري و

 لتحلیلفي الجانبین النظري وا الدراسة من التعبدي ومواجھة البدع المستحدثة.وقد استفدنا

  .السوسیوانتربولوجي

الظاھرة  : " دراسة معنونة بـ، 2014 سنة لمركز الجزیرة للدراساتومؤخرا صدر     

                   الذي یبحث فیھ ما تشھده البلدان العربیة،" السلفیة التعددیة التنظیمیة و السیاسات

و اإلسالمیة من انتشار متسع ومتزاید في عدید وتأثیر الجماعات السلفیة ھو تطور یكاد یكون 
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عن ھذه الجماعات السلفیة النشطة في  یتساءل، والذي غیر مسبوق في التاریخ اإلسالمي 

ھل تحمل ھذه الجماعات  الدعاة الذین یتحدثون باسمھا ؟–البلدان العربیة ،ومن ھم العلماء 

ھذه األسئلة التي تحاول فصول دیولوجیة متماسكة،وما الذي تسعى إلى تحقیقھ ؟ ،رؤیة إی

ویتناول تاریخ  و منحى نظري،نحُ وباستثناء الفصل األول الذي یَ اإلجابة علیھا .الدراسة 

مصطلح السلفیة وتطوره ،والتجلیات الفكریة الرئیسیة للمدرسة السلفیة ،وتستھدف الدراسة 

 ،بلد معین في تاریخ موجز للجماعاتلخارطة الجماعات السلفیة في إلى قراءة مباشرة 

 وأمدتنا توجھاتھا وقیاداتھا الرئیسیة وتقدیر نسبي لحجمھا و تأثیرھا االجتماعي أو السیاسي.

بقراءة معاصرة للراھن السلفي وتجلیاتھ في الدول المجاورة .ما یعطي للباحث القیام الدراسة 

 السلفیة.بمقارنة یسیرة للتوجھات 

فقد تناولت جریدة الشروق موضوع أسال الحبر  في الجزائر، أما بالنسبة إلى الصحف      

وھي أطروحة  ھمال محمدلكاتبھ  "تحلیل الظاھرة السلفیة في الجزائر" ،وھو فیما بعد الكثیر

معرفتنا .ولقد ساھم النقاش الدائر حول مقالھ في الصحیفة إلى إثراء دكتوراه في أصول الفقھ 

(الفردي ) في نمو التدین السلفي دین الدولةفي الصراع الدائم بین الدین الرسمي (

 ،ومكانة التدین التصوفي في المجتمع الجزائري.الطائفي)

 itinéraire des،وتحت عنوان  7428أما جریدة الوطن الناطقة بالفرنسیة  في عددھا رقم     

salafistes algériens  والذي ینطلق من التساؤل حول الحراك المتجذر للسلفیة بالجزائر ،

ال بالبند العریض حول ؤ،ثم التصدع للمذھب المالكي ،و مسألة الشیوخ عبر االنترنیت،وس

السلفي من استعمال السمارتفون ویعرض المقال صورة اللباس ،فیةماھیة السل

Smartphone،القمیص السعودي إلىtenue vestimentaire  الحذاء الریاضي عالمة،

وتعد الدراسة ذات قیمة من حیث . األفغانيوقص للشارب و السروال  ة طویلة ولحی"نایك" ،

 المعالجة التاریخیة و االنتربولوجیة للسلفیة بالجزائر.

بن جبار "للباحث  2014من سنة  27-26العددان  إضافاتصدر بمجلة  ومؤخرا        

تحت عنوان الدلیل لدى السلفیة  موضوع فيدراسة جد ھامة في التمثالت و الممارسة  "بلعید

 نظري عام إطارطرح  إلىویسعى الباحث ، " السلفیة و منطق الدلیل تمثالت و ممارسة: "

طبیعة العقلیة الدینیة الحضریة ستمدنا برؤیة جدیدة حول  أنھاالدراسة من حیث  وبالتالي

باعتبار األخیرة ذات معنى من الناحیة  لجزائر ما بعد المصالحةلدى الشباب السلفي 

السوسیولوجیة في تواجد األشكال التداینیة في تفاعالتھا مع حداثة الراھن المدیني في حریة 
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في المدینة ،وھكذا تكتسب  ةھویاتییھا في شكل صورة ،وتجل لة األخریةومسأ والمرأةالتعبیر 

             عملیة التنمیة االجتماعیةنھا تتجھ مباشرة إلى أھم عنصر في من أ أھمیتھاة الدراس

 أوو المدینة التي ھي وعاء ، المجسد لقوة التغییر الشبابجیل و االقتصادیة الشاملة ،أال ھو 

فھو البعد  التدین و الدینأما ، االجتماعیة ومنھا الرمزیة لجمیع التحوالت أرضیة

الذي یأمل منھ اإلنسان التغلب على قوى الشر عن طریق ربط  المیتافیزیقي أو العقائدي

عالقة اإلخالص بالخالق بفعل الخیر وممارسة الطقوس الدینیة التي تقربھ من هللا ،وبالتالي 

 تعد مكانة الدین حالة دنیویة معاشة الغرض منھا  العالم األخروي.

قات التي یربطھا اإلنسان بكلیتھ و نصبو بدراستنا كذلك إلى تحلیل وفھم مجموع العال       

لذا فالصراع  المتأتي بالسمو الفكري في فردا وجماعة بما یتبدى لھ واقعا مقدسا متعالیا. 

 ،علمانیون أو أصولیون( اإلیدیولوجیاتأشكال من التجدید الدنیوي و الدیني  ینتج عنھ 

(مثال المدینة الثقافیة  في فضاءات التي تظھر ممارساتھا في مجاالت مختلفة )تقدمیون ...

 األحزاب،،الجمعیات(المجتمع المدني والسیاسیة )الزاویا ،(المسجد و الدینیة المسرح)

في أنھا ستكشف لنا وجھا جدیدا من الدراسة كذلك  كما تكمن أھمیة .)السیاسیة ، النقابات ...

 ھھویاتفي  المعاصر اإلسالمالتي ال طالما كان  ،بالجزائرأوجھ الھویة الدینیة المعاصرة 

   .و الغربیة اإلسالمیةحد النقاشات في العدید من البلدان العربیة و أ، الناعمة والخشنة

 حقیقةمحاولة الخروج بفھو   l’axe de rechercheو بالنسبة للھدف البحثي المحوري       

تماسھ مع الحیاة الحضریة واالجتماعیة من خالل  فيالتدین السلفي  شقھفي " التدین "معنى 

في  أخرىحیة امن ن ،ومن ناحیة و الحفاظ على خصوصیاتھ اآللیات التي تتیح لھ االندماج

مواطنة في فضاء المدینة أین االعتراف االندماج مع أحیانا في والرفض  Discordanceالنشاز 

إضافة إلى أن المسعى البحثي ھو .الدینيبأحقیة اختیارات اآلخر في السیاسي و لثقافي و 

اإلسالمي للتدین  compréhension sociologiqueمحاولة الوصول إلى فھم سوسیولوجي 

م المتداول في لھذا المفھوو الفلسفیة  االنتربولوجیة واألبعاد النفسیة في عمومھ ،المعاصر 

و الكشف عن التساؤالت و الغموض الذي یشكل الصورة النمطیة  العلوم االجتماعیة،

Stéréotype التنشئة التي توفرھا  عالقة،وانة الشبابأو الدیٌ  حول ماھیة التدین و المتدینین

ووسائل اإلعالم والتكنولوجیات  و المدرسة المدینة من دور الشباب إلى الكشافة و الجمعیات

تتوافق والموضوع  ھجامنتستمد من جل الوصول إلى قراءة أ، كل ھذا من NTCIالحدیثة 

في جانب التاریخي و السوسیولوجي و  مارسل موسمنھج كلیة  في محل الدراسة
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،بدون  و السوق األلسنیة habitus إلى المفاھیم البوردیویة كرأسمال و التطبع ،السیكولوجي 

وسوسیولوجیا  حول المعنى تغییب  مساھمة ماكس فیبر من خالل السوسیولوجیة الفھمیة

، وعلم االجتماع الحضري والخرائط الذھنیة  ,إضافة إلى مفاھیم علم النفس االجتماعي الدین

 وسنوضح ذلك في المقاربة النظریة.

،فكما ھو معلوم یكتنف البحث في الظواھر الدینیة صعوبات  لمنھج الدراسةبالنسبة          

جیة جمة ،باعتبار الدین یمثل بالنسبة لإلنسان واقعة متعالیة عن  التحلیل بصفتھ المقدس ھمن

یف أیة مقاربة منھجیة في ظ،لذلك یبقى تو اإلنسانيالذي ال یخضع لمقاییس التحلیل العلمي 

                    .قاصرا على بلوغ غایاتھ للتجزیئیة التي تكتنف كل مقاربة تحلیل موضوع "التدین" 

 مدعما بالمنھج التاریخي و المنھج التحلیلي الوصفي الكیفي للمنھجتم استخدامنا علیھ و

حقل من حقول  إالعلى اعتبار أن التدین ما ھو ، االنتربولوجي للمنھجوبرؤیة شاملة 

فاعلون اجتماعیون  الممارسة االجتماعیة ،المتباینة التي تجد امتداداتھا في التاریخ ،ویقوم بھا

وعلیھ فدراستھا تبنى على أسلوب تجریبي یتوخى الفھم الدقیق لنمط دیني ، حاملون لخبرات 

للوصول إلى تحدید  معین في سیرورتھ التاریخیة وعالقتھ بالقوى االجتماعیة الفاعلة فیھ ،

سیولوجي التي تحكم ھذا النمط .إضافة إلى أدوات التحلیل التاریخي و السوالتحول  آلیات

،سنلجأ أیضا إلى توظیف مناھج السیكولوجیا و االنتربولوجیا و الجغرافیا، الوصول إلى فھم 

وعالقتھ باألوضاع التاریخیة و  الطریقة التي یمارس بھا الناس ھذا النمط من التدین،

 الفاعلین االجتماعیین في ھذا الحقل. 

من أھم تعبر عملیة جمع المادة العلمیة ف ،تقنیات وأدوات جمع المعلومات بالنسبة ل أما      

مراحل البحث العلمي ،حیث أن المعطیات المادة الخام التي تستخلص منھ الباحث بعد 

یحرص النتائج  النھائیة للبحث، ولھذا المعالجة :التفریغ والتبویب ،و التحلیل و التفسیر و 

وموضوعیة وصدق وأمانة ، العلماء و الباحثون على ضرورة أن تتم ھذه العملیة بكل دقة 

وھذا األمر یتطلب بدوره من الباحث حسن اختیار التقنیات وأدوات جمع المادة العلمیة 

والمعطیات التي تحقق ذلك الغرض وخاصة في الدراسات التي ترتبط بالمرجعیات الدینیة 

ختیار للمجتمع وممارساتھ وسلوكھ لطبیعتھا المعقدة و المتشابكة ،وعلى الباحث أن یحسن ا

التقنیة و األداة التي یستخدمھا لجمع المادة العلمیة و المعطیات من الحقل المیداني، وبالتالي 
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أن ینظر إلى مجال استخدام ھذه التقنیة أو األداة و إلى محددات استخدامھا ومدى توافقھا مع 

P8 الموضوع و المنھج المتبع.
10FP  : واستخدمنا عدة أدوات لجمع المعلومات ھي 

 المالحظة المباشرة للسلوك االجتماعي ،في المساجد وحولھا،و األحیاء ، وفضاءات  -أ

 تواجد الشباب.

 االستعانة بعدد من اإلخباریین لجمع بیانات تاریخیة و أنماط السلوك. -ب

 إجراء مقابالت فردیة مع كل مبحوث . -ت

متدینین إجراء مقابلة جماعیة،حوار جماعي مع مجموعة من الزمالء السلفیین وبعض ال -ث

11FP∗ أو ما یسمى "الحلقة"

  
Pلحوار حول قضایا العامة والخالفیة وحول رؤیتھا لآلخرا و 

 (المرأة، و االعتقاد المختلف ،األجنبي)

تعتبر المقابلة موقف التفاعل االجتماعي اللفظي تھدف إلى استثارة معلومات  ھذا و     

محددة تعلمھ بھدف ھذه المقابلة الذي قد یتمثل في البحث العلمي أو التشخیص أو العالج أو 

التحقیق ،ویستخدم فیھا الجانب التبادل الفظي اإلیماءات ،السلوك ،الشكل العام،تعبیرات 

تكون من ثالثة عناصر"الباحث"و "المبحوث"و "الموقف الخاص وھي ت،الوجھ والعین 

بالمقابلة"و التي تستخدم كمصدر للحصول على بیانات من األفراد المبحوثین التي یمكن من 

خاللھا معرفة المعتقد الذي وراءه السلوك كل جوانبھ التي یصعب لنا معرفتھا من خالل 

12FP.ة في الدراسات ذات طابع دیني( المالحظة بالمعایشة) وخاص التقنیة األولى

9 

و من منطلق دراستنا التي تتخذ من البحوث الكیفیة أسلوب بحثي متاح للوصول إلى        

ھي إن العالم  F.Dumont،باعتبار ھذه األخیرة حسب فرنان دومان فھم الدالالت و المعاني 

13FP بالنسبة لإلنسان ھو أوال و قبل كل شيء ،مجموعة من الدالالت

10
P  من خالل المعایشة،و     

االحتكاك بأرضیة البحث في جزئیات محددة حول محور الدیني و الممارسین لھ ،من خالل و

-و التي تتماشى في سیاق صیاغة مقاربة سوسیو .تقنیة المقابلة و المالحظة بالمشاركة

الشباب ، فكانت االنطالقة  من خالل فئةانتربولوجیة حول التدین في الوسط الحضري 

                                                           
 مستغانـم. ص، جامعة 2014،مجلة الحوار الثقافي ،عدد خریف وشتاء  المنهج االنتربولوجي ودراسة الممارسات الدینیةجفال نور الدین ،  8

153 
قه و هي عبارة عن تجمع مجموعة من األفراد تجمع بینهم رابطة الدین ،أین یتدارس في الحلقة القران الكریم و ألحادیث النبویة الشریفة و الف ∗

على الشاب المتدین إذ تساعده على تجاوز مشاكل الحیاة الیومیة وٕاحداث اإلصالح في جمیع  يالسیرة و النحو ، وللحلقة األثر االجتماع
 مجاالت الحیاتیة التي یعیشها الفرد داخل مجتمعه من خالل فهم السلف الصالح .(حسب المبحوثین أنفسهم).

 .155نفس المصدر ،ص  ،جفال نور الدین9
10Dumont F,1971,Le Lieu De L'homme, Montréal, Edition Hurtubise . 
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،بدءا من المنطلق  ستكشافیة في الحوار المبدئي مع المبحوثین المتدینة في أماكن مختلفةاال

البحثي أین قمنا بمحاورة المعنیین و المھتمین بالظاھرة الدینیة ،ما أعطانا صورة شاملة 

 ،احتاجت إلى تسلیط الضوء علیھا في بعض جزئیاتھا .

أجریت المقابالت خالل فترات زمنیة متقطعة وذلك بحكم الظروف الزمانیة و المكانیة و 

إلجراء 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 إلیضاح 

جل ،من أ Informateursان لنا أن نتصل بالشخص "المخبرین"بعض المسائل.،وقد ك

 اإلیضاح أو توجیھ أو إعطائنا بعض المعلومات حول الشخص المستجوب الموالي.   

            وھي تقنیة مكملة بالمشاركة وقد دعمنا بحثنا أیضا من خالل استعمل تقنیة المالحظة       

،و التي تتطلب احتالل مركز أو وضع على المبحوثین و ضروریة للتحقق و مراقبة ممارسة 

مستوى المجموعة المدروسة و المشاركة في حیاتھم الیومیة أو أوقاتھم الخاصة االستثنائیة 

وعلیھ تتطلب المالحظة بالمشاركة من الباحث معاینة مجتمع ،(األعیاد ،الحفالت..الخ)

حیث قمنا بمالحظة جماعة  البحث.مجتمع الدراسة ،فھي التي یكون فیھا الباحث جزء من 

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" ، 

وتھ إلینا إلى حضور الحلقات الذي كان لھ الفضل في ولوجنا إلى جماعة المبحوثین ، ودع

الدینیة و المناسبات التي تجمعھم  كاألعراس ، و الملتقیات، و التي من خالل ھذه األخیرة 

وخاصة منھا الحلقة التي تتضمن الدروس والفتوى و التذكیر بأمور الراھن والتي  یدور 

كعملھا  المرأة مضمونھا في الغالب حول قضایا الشباب كالزواج ، والقروض البنكیة، شؤون

 وغیرھا. ...،وتزینھا،

P(ثالثة)المدینة مع التركیز على مساجد جل فتركزت على  أما المالحظة المجالیة     

∗
14FP  التي

(التي تصلى بھا مساجد  سبعةمع العلم أن المدینة تحوي  تتركز فیھا الجماعة من السلفیین

المختلف ھویاتیا وفكریا في جانب ممارسة  المتدینة) ( ، أما بالنسبة إلى ولوج عالمھمالجمعة)

كالتردد على المسجد ذاتھ –إلى التواجد في مختلف الفضاءات العامة و الخاصة الدین الیومیة 

صالة التراویح في المسجد الذي یستقطب ھؤالء ،أین من كل سنة ھناك قارء  وحضور

                                                           
(یقع في ضاحیة المدینة)،  عثمان بن عفانالصحابي مسجد أبو بكر الصدیق(یقع في مركز المدینة ویسمى بالجامع الكبیر)، مسجد  ∗

المساجد وھذا طبعا دون استثناء مدینة بالقرب من الجامع الكبیر).(یقع في مركز الالشیخ بوطاسةمیتي المنسوب الى حمحمد بلمسجد 
 )الخامسالفصل نظر (األخرى.ا
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المسجد  إلىد المسافة مغترب ،یحسن القراءة ما یستقطب الشباب من المدینة بالرغم من بع

(الضاحیة)،والتعرف على األئمة و الحدیث معھم و مالحظة الكتب و القراءات الواقع 

، كان بفضل  حفالت الزفاف (التي تقام فیھا الدروس الدینیة) لھؤالء،إضافة إلى حضور

فرصة  بفضلھ دعانا إلى حفل زفافھ ، و كانتربطنا بھ عالقة طیبة ، إلذي الذي والمخبر 

للتعرف على مبحوثین آخرین و تبادل اآلراء و األفكار في مواضیع شتى والحظنا وجود 

،وبخصوص دروس "الحلقة" التي حضرناھا  وغیرھموتجار...أطباء وأساتذة ورجال أعمال.

وشاركنا فیھا في عدة مرات ،ألنھا ال تجرى بصفة منتظمة،لذا یتم اإلعداد لھا مسبقا بدعوة 

 .اإلسالمیة مختصین في الشریعةاألساتذة و ال

      ن على الباحث االنتربولوجي االحتفاظ بمذكراتھ و أدواتھ األخرى بعید عن األنظار وأل 

و یعمل على التقلیل من االختالفات في المظھر بینھ وبین المبحوثین و یحرص على كسب 

15FPرضیھم الثقة أكثر و یكون اھتمامھ ھو عدم الخروج عنھم بتصرفاتھ التي ال ت

11
P حرصنا،.

لكي نضع المبحوث في السیاق البحثي قمیص نحن على اإلبقاء على الھندام اللحیة و ال

من أن تقابل بالمثل من حیث حضور الباحث  ،فدعوتي إلى "الحلقة " أو "العرس" كان البد

  .في النقاشات الدائرة، فولوج عالمھم یلزم االنضباط ومراعاة الشأن الداخلي لھكذا تجمعات

ففي البحوث االنتربولوجیة  في الممارسات الدینیة،یجب على  عینة البحثبخصوص  و      

الباحث عند اختیار العینة اتخاذ االحتیاطات التي تكفل تمثیل العینة لمجتمع البحث ،ولعدم 

، التي boule de neige"كرة الثلجعلینا اختیار عینة "ز في اختیار مفردات العینة ،كان التحی

م لنا باستجواب مجموعة األشخاص المعنیین من الشباب السلفیین ،أین تم اختیارھ تسمح

 و الممثلة في : بطریقة قصدیة غیر احتمالیة و التي تتمیز بمجموعة شروط،

          ي یمیز الشاب السلفي ذأو المظھر الخارجي إل la tenue vestimentaire لة الھنداممسأ     

،لدى الشباب الذكور  الرأسالقمیص و اللحیة و طاقیة والمتمثل فیما ھو متعارف علیھ ب

غیر و الحكم علیھ اعتمادا ،وذلك أن من أصحاب التوجھ السلفي ینطلقون من فكرة معاملة ال

لة الظاھر المشاھد وھو ما جاءت بھ الشریعة ودلت علیھ النصوص وعمل بھ سلف على مسأ

إن ناسا كانوا "اء في مسالة االعتقادات والسلوكیات بدلیل ما جاء في الحدیث :األمة سو

یأخذون بالوحي على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم و إن الوحي انقطع فال نؤاخذكم إال 
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بما ظھر لنا منكم ،فمن اظھر لنا خیرا أمناه و قربناه ،ولیس لنا من سریرتھ شيء ،هللا یحاسبھ 

16FP"سریرتھ حسنة  إنومن اظھر لنا شرا لم نأملھ ولم نقربھ وان قال على سریرتھ،

12 

                 جاءت العینة مختلفة تجمع بین المتعلم أصحاب الشھادات الجامعیة و المھنیین و     

 ا المتغیرھذ أھمیة إلىبالرغم من إدراكنا  ،و العالي المنخفضو أصحاب المستوى التعلیمي 

فالبدایة .كان االختالف باٍد و متجٍل مع المبحوثین من خالل المقابالت الحظنا كیف ، أین 

المستوى  أصحاب نحوتوجیھك  إلى المبحوث باحثین جامعیین یسعى بأنناوبعد معرفتھ 

لة تعد جد أإیضاح مس إلىوبعد التعرف على كنھ الموضوع یسعى  أخرىالجامعي ،وتارة 

التمییز بین العلوم الدنیویة وإعطاء األولویة إلى العلوم الدینیة ھذه  إلىمھمة في ھذا السیاق 

األخیرة التي تخول لھ االستفادة من العالم األخروي. وھنا ال تنطبق ھذه القاعدة على جل 

.وبالتالي ھناك جدل قائم في ھذا األخرىالسلفیین بل ھناك من یتخصصون في العلوم 

یستمد منھا في تكوین  ھي مصدر) تحدیدا ةم الشرعیولالثقافة الدینیة (العف الموضوع.

فھناك من  طبقیةأما بالنسبة إلى الوضعیة االجتماعیة و ال. واالجتماعيرأسمالھ الثقافي 

األحیاء  تقطنالمبحوثین من ھم من الطبقة الدنیا القاطنین لألحیاء الشعبیة،ومن الطبقات التي 

و االختالفات في الدراسة ھي قصدیة بغرض إعطاء  الراقیة ،ومجموعة ھاتھ التلوینات

ي في المدن اإلبھام في صیاغة المعنى من التدین الشباب على تحاول اإلجابةالتي  عامةصورة 

 .  الجزائریة

 خمسة فصول : معالجة دراستنا إلى إلى األخیروانتھینا في      

  المفاھیمي والمقاربة النظریةالتأسیس  إشكالیة الدراسة ،  :(لتمھیدي)الفصل األول .  

باإلضافة إلى اإلجراءات المنھجیة بدءا  ،إشكالیة الدراسة صیاغةخصصناه إلى      

،في  Religiositéباإلحاطة باإلشكالیة التي یتمحور حولھا موضوع البحث أال وھو التدین 

ت الجزئیة األساسیة و الفرضیابالمدینة وتحدیدا الشباب،إضافة إلى الفرضیة  ارتباطھ

التدین  ،،والتأسیس المفاھیمي لكل مفردات التي یدور حولھا البحث بدءا بمفھوم الدین 

مجتمع الحضري،المدینة،الخطاب،الممارسة،الحداثة الو،الشباب ،الحضري و الحضریة ،

النظریة  اإلطار البحثي في،األصالة ،باإلضافة إلى المقاربة النظریة التي من خاللھا یتحدد 

  واالمبریقیة في مجال االنتربولوجیة الحضریة الدینیة.
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 : االلتم�اسإل�ى س�عیا من�ا و "،ق�راءة ف�ي دالل�ة المص�طلح و المفھ�وم الت�دین" الفصل الثاني 

و االص��طالح  ك��ان م��ن تحدی��د ماھی��ة ال��دین والت��دین م��ن حی��ث اللغ��ة المعن��ى م��ن الموض��وع،

أم�ا المبح�ث ،و األنم�اط التدینی�ة . وعل�ى مس�توى الت�دین ،والعوامل المؤثرة في التنش�ئة الدینی�ة

 الثلث الذي خصصناه للمقاربة السوسیولوجیة للتدین بین التمدین و التحدیث.

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

خصصناه في الجانب الت�اریخي و تك�ون .  ضم متغیرات الحقل الدینيخللتحوالت في  أرضیة

ف�ي المجتم�ع الجزائ�ري ،وھ�ذا بھ�دف وض�ع المفھ�وم عل�ى مغاربیا ،ووتفاعل الظاھرة الدینیة 

ق��راءة ح��ول حقیق��ة  الت��دین ف��ي الوق��ت  إل��ىأرض��یة الواق��ع ،وتفكیك��ھ ،وت��أطیره بالوص��ول ب��ھ 

 علیھ على مستوى السلوك و الخطاب لدى الفئة الشباب . أضفيالراھن بما 

 صورة السلفي  ،بالجزائر الممارسة التدینیةو "الحضري"الشباب ": الفصل الرابع

 lesحول مصطلح الشباب الحضري اتبالرغم من قلة الكتاب ،المدینيبمة الدیني زكمتال

jeunes urbains/citadins،  سعینا بجھد كبیر من خالل البحث المكثف في المقاالت وبعض

ھذا المفھوم المرتبط بثقافة المدینة في ممارستھا  إیضاح إلى المغاربیةالدراسات 

                    الشباب الجزائري والقیم الدینیة بین الثابت  باإلضافة إلى البحث فيورمزیتھا،

ثبت وجوده كفاعل في أ تددیني شبابي كنموذج السلفيالتدین  تحدید المفھومو و المتغیر،

 ) . المدینة ( و الیومیة الحضریة االجتماعیةالحیاة 

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

المجتمع  -مجتمع البحث التعریف بیتضمن المقاربة المیدانیة من خالل  . "و اإلستراتیجیة

المنھج التحلیلي الوصفي باالستعانة  عن طریق تحلیل المعطیاتحلي لمدینة سیدي علي ،ومال

 .نتربولوجیة إ -بمفاھیم السوسیو

 خاتمة عامة.وفي األخیر خلصنا إلى تقییم البحث ب 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

 اإلجراءات املنهجية للبحث

 
 اإلشكالية  -أوال

 الفرضية  -ثانيا    

 التأسيس املفاهيمي -ثالثا    

 املقاربة النظرية )األنتربولوجية الدينية الحضرية(  -رابعا    

 

 « "عن طريق "االنبعاث "فهمها  "ذهني  البد من إننا في العلوم االجتماعية نجد أنفسنا أمام ظواهر ذات طابع »   

، 0252.من كتاب عبد املجيد قرفي 5691،باريس  Plonالترجمة إلى الفرنسية مكتبة  -بحوث في نظرية العلم –ماكس فيبر         

 .11بوعات الجامعية،ص بناء املعرفة السوسيووجية،ديوان املط
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 اإلشكالية : -أوال

ع ببب  ا مبببح  نقببب  ان مابببحش  بببيا  بببح زعيشببب  الشببب حا  ببب  الشببب حا يحليبببح زمببب      ببب  ز  إن      

المجتمببببط  حامهيحفبببب    ببببحليه   زتا ببببت  ببببا الشبببب حا  ن زت بببب   بببب ا ا   بببب  ا  حفبببب   ببببط 

 ببط الها ببط ل  بب حل  ببا الم ح  بب  التبب  ه  ببح زتا ببت   بب   هاببح  ببا الت ببحح  اآلخبب زا و ح بب

ف َمْ صبببي  بببيا الم بببحل  ح الها بببط وح بببه وببب لب زع ببب  ابببا   بببه  الشببب حا ل   ا ببب   بببا خببب   

انفجح ببببح  انزجح يبببب    ببببه انخببببت ا  بببب  المبببب ا س ح امببببي المبببب    حف  ببببي  ا  بببب  و  بببب  

 ح ال مح ي     س اله ت ال  حظ ا ى الم جعي  ال ز ي  

 ببب ل الت بببهن  وا بببى العبببحل  حفببب  ي ا  العهلمببب     الببب  إن ان  تبببحل الببب ه ا  تببب  الج ا  ح  

امبب  البب ه ز يبب  التاببحم  اببا  بب    "ظببح    التبب زا ح اببتج اف "فبب  ع ح إلببى ال بب ز  اببا 

 ببببحل    إلببببى المبببب ا   حل صببببها ح ال  بببب ان الم ح  يبببب التبببب زا لبببب   الشبببب حا الج ا بببب ه 

ي ظمببببه   قببببةح  ج زبببب   ل ممح  ببببح  الج  ا بببب  ح التشببببح   ال ابببب   المجتمعبببب  امه ببببحو   بببب

ن زمةبببا  ع  ببب  إلبببى  ه   جعيببب  فابببت   و حن  ببب   ال ز يببب  ح ف بببهن   يح بببي  ل  اح بببح  و

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

   الم ز    ف تض مححالت  الم زح ال ز   ح حا غ ي  ا    ي  

 - حجبببب   بببب  ظببببي ان  تببببحل ا ا  بببب   البببب ز  ح  بببب    بببب    ببببس الاببببيح    بببب  ال اببببحا   

ببببب    الت   زبببببه   ح بببببا   بببببي ال بببببحا يا الببببب ز ييا الم  يبببببيا وإذ  بببببح ا   -ح ا ذااببببب  حالص 

حخابببحا ال ابببحا الببب ز   الببب ه ز بببهه خابببت التمهزبببي  اببب اا الم  وح  بببها  الميح ببب   ال   

حال  بببحس و انغتابببح  و   تعببب زا ابببا ا جح ببب  ابببا ا  ببب    التببب  اله بببه      مببب  الامبببح  

زهاجممبببح الماببب    ببب  ييحفببب  اليه يببب  وح التببب   ابببت   مبببحا العبببي  ح الاببب ه  و   بببي الع  ببب  

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

 ح ن  هز    ص ح    ي حد

 اببب  اجتمبببحا   ح بببت ن زت يببب  و ببب َ م  ا  ببب اد لببب   بببه الببب ه زت يببب   بببا  الببب زاح حات بببح       

جيببببي  خبببب  وح بببب  زت ببببه   بببب ا انخببببت ا إلببببى صبببب اش ا بببب  البببب  ا و  حلتببببحل  المببببه ح  

                                      
1Bourqia ,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  * 

 ع من طرف دور أزياء عالمية.ولونه غامق، بل اتجه إلى نوع من "حجاب الموضة"الموق

من المهرجانات المتعارف عليها ذات الطابع اإلسالمي ،كالمهرجان الذي استضافته مؤخرا مدينة تلمسان كعاصمة الثقافة **   

 ....2102اإلسالمية 
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الببب ز   زت يببب  ح مبببح لتعح بببت ا جيبببح  التببب  فت بببحح   ببب ا الم مبببه  يابببت  تببب ا     يببب    ت  ببب  

ح التببب  ف ت بببح  بببا  جتمبببط  -الها ببب  - اببب ت الت ابببي ا  التح ز يببب  التببب  ف ببب   و  حلمهاجمببب  

  مبببح زتببب   ال بببحا لمت  ببب  ح الابببح    ببب   جتمبببط  حلألخببب  حالتببب  ن ف ضبببط إلبببى المببب  ت ا

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

    خ  

هش  بببا المببب ا ت ال مميببب  حالمببب ا س الصبببه ي  حانفجح بببح   ح  ببب   حا بببط  ت بببح بببا جمببب   

ح المبببب ا ت ح الابببب    الة  يبببب  ح الجمحاببببح  الت ز يبببب  الم ت  بببب  الم ف ابببب   مبببب ل  المشببببح ا

   ببب    بببي المابببي ي   بببب  ف هامبببح المببب     وحلمببب ا ز   بببب   ن   خببب   عبببيا انات بببح  حجببببهد 

حالعببببحل  ا  بببب    حالج ا بببب     2  بببب  ا قببببةح  ال ز يبببب  داخببببي ا  بببب  الت ببببهش ح انخببببت ا 

ا بببى حجببب  ال صبببهاو ف هجببب   مبببح  ايبببحا اجتمحايببب  ح  بببه  فاحلبببت  بببحلعهد  إلبببى ا صبببه  

حزت بب   ببا البب زا الابب   البب ه زبب ا  وتمببط  ح ببي زمببه  ا ببى   بب   ا خبب   وحالببى فةببهزا  ج

   ابب  ي ببا   ا ببت   ببما  ه ز ببحح  ف ييبب  البب زا  بب   بب ل ا ا حيبب   حالايببح اآلخبب  البب 

ن زت ببببه  إلببببى إز زهلهجيبببب   يح ببببي  ف مبببب   حيح يتبببب  المتعحليبببب  حز  لبببب   ببببا ف  ز بببب  وبببب  

 3المتعحل  إلى    ي  الص ااح  اليه ي    يات   م    وهن

فعبببي   قبببةح   بببا التببب زا  ووح بببت ا جيبببح  الابببح م  التببب   ضبببت  ببب  العمبببهد   ببب ا ح       

   ببب  المببب  ت المبببحلة  حال  اببب    ف اببب   بببحلم ا  الشببب هه ح المببب ا   الم  يببب  ل ببب زا المتم  ببب

الصبببببه ي  الا  يببببب  حاناتمبببببحد ا قبببببع ه و ح ببببب  ال تببببب   الاببببب عي يح   حال مح ي بببببح  ظمببببب  

  ببببت  ا و إا  بببب   الايح بببب  البببب ه وببببحن الشببببةي الاببببح    بببب  ال  ببببح  البببب ز   لبببب لب الجيببببي

قببب حا الجيبببي الج زببب  ل محلةيببب   حل    يببب  وم جعيببب      يببب  و  ببب ا الت بببه  العمببب ه زببب   ا بببى 

التم يببب  ال    ببب  الببب ه زمببب ا و مبببا 5 يم ببب  ال ابببحا ان ببب  هه اليبببه  ا بببى  جيبببح  المابببتم ي

إلبببى إابببحد  ا  ببب   إلبببى  مح ببب  ا صببب   وييببب  زمبببه    مببب    ببب  وبببي  قبببةح  الع بببحد  التببب  

                                      
 01ص،عمان،دار الحامد، 10طالتدين وجودة الحكامة في الجزائر دراسة مسحية اجتماعية ،( ،2102راجعي مصطفى) 2
،مجلة المواقف للبحوث و الدراسات في -حالة الجزائر –الدين بين التبرير السياسي والرباط االجتماعي ( ،2100بلخير بومحرات) 3

 .11المجتمع،العدد رقم 
في  ،مركز البحثأشكال التدين لدى الطلبة ،و المجموعة الدينية االخوانية في األحياء الجامعية(،2102عبد الحفيظ غرس هللا ) 4

 .01االنتربولوجيا االجتماعية والثقافية، كراسات المركز ، ص
مركز البحث في االنتربولوجيا االجتماعية والثقافية، كراسات  ، التدين و البحث عن الهوية في الوسط الطالبيمحمد مرزوق ، 5

 11 ،صالمركز
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وحجميببببط زته ببببح اببببا إدا بببب  ا ببببحد  ا حليببببح  ح الامببببهس الصببببه ي  و  بببب   زعت   ببببح   امبببب 

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

 يحليح 

 بببحلت ه  الببب ه فع  ببب  ج ا ببب  ان بببتم     ببب     عببب  امبببهد ح  زببب و ا بببى  ابببته   بببحي        

ح  ال ز يببب  اآل يببب  اليبببه  التببب  حلببب   ال مبببي الببب ز  و ا عةبببس  ه بببهل  بببا خببب   الممح  ببب

حفهلبببب   ا مببببح  قببببةح   تعبببب د  ل تبببب زا حامه  وخصهصببببح ح بببب    حفبببب  الشببببح    حات ح  ببببح 

ال  ببب  ال حا ببب  ح ا و ببب   شبببحاحوإذ  ببب  خضببب  ي وببب  المببب  حالجببب   التببب   ام بببت ان بببتم   

 ز يببب   ببب    ححلببب  صببب حا   عبببحل  الايح ببب  ال و بببيا الاببب ا  ح الجمعيبببح  ذا  الابببح ط الببب ز  

 بببببببب  الج ا بببببببب  ح بببببببب   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   تعببب د  ح ت هاببب  و بببحن  بببا       

ف  بببب  إلببببى التمبببب ا  ببببا   ت ببببح التع يبببب ا  ال ز يبببب  لبببب   الممبببب   مةببببحن الميببببح   م ببببححن  

ا  تمبببح  بببحلت ي ا  التببب  زع  مبببح المجتمبببط الج ا ببب ه ح حل صبببها   ببب  الم ز ببب  ح الشببب حا

باعتباااااار أن التطاااااور األبااااارز هاااااو انتشاااااار التااااادين اإلصاااااالحي السااااالفي فاااااي الوساااااط و  

ماااة علاااى الحضاااري وسااايطرته علاااى الحقااال الاااديني األمااار الاااذي سااايكون لاااه انعكاساااات ها

ا  اببحن   يمببح ز  بب    تهيبب    امبب   حلم ز بب  و 7 الثقااافيو  مسااتقبل الجزائاار االقتصااادي

 لت ييبب  ح قبب  اجتمببحا و  صبب ط ال   ببح  ح بب  ح  تمببى إ اببح   ح بب   مبب  وال بب ز 

 ح بباو  حا تصببحده  يح بب   ببح  ببه حا ببتعمح  ا ببت  ا  الممبب    الم ز بب  فت مببي .ا  اببحن

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

                                      
 هااذا مااؤخرا فااي فتاارة مااا بعااد الثااورة التونسااية فااي أحااداث مااا يساامى بااالربيع العربااي، إذ قااا  ماان يساامون أنفسااهم ب نصااار  حاادث

 الشريعة" السلفيين بتحطيم عديد األضرحة في مدن مختلفة من تونس..
االنتربولوجيا االجتماعية والثقافية، مركز البحث في  ، التدين عند الشباب ،دراسة حالة المجموعات السلفيةعبد الهادي بووشمة، 6

 73ص  ،صكراسات المركز
 12 ص،التدين وجودة الحكامة في الجزائر دراسة مسحية اجتماعية راجعي مصطفى ،  7
 خيضر محمد جامعة – اإلنسانية العلو  ، مجلةالصراع وصعوبة الهروب استحالة الجزائرية بين المدينة، 2100دليمي الحميد عبد 8

 عشر. الثاني العددبسكرة، 
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حف مببب  ا د يبببح  الاببب  ي    شبببه    ببب  الج ا ببب    9 التهجببب  الم بببح ا داخبببي جمعيببب  الع مبببح 

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

    حغي  ح  1002

 ت صبببيي ال ةببب  الاببب     ببب  ال ميمببب  فع يببب  ح   صببب   لابببي ح   الت بببهن  الاه بببيهلهجي    

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

ي  ح لج ا بببب  ان ببببتم  و زضببببحا إلببببى ذلببببب فمممبببب  المن اببببح  التم ي زبببب   الابببب   الصببببه 

اببببا دح  ببببح ال زببببحده  بببب  ان ببببتماحا ح التمه ببببط و غبببب   جهامببببح  بببب  الابببب ها  ال حازببببح  

  ا خي   ووي   ا   م     ف  ز  ال مه المت ح   ل  مج الا     حلج ا 

 حل مبببي الببب ز    ببب  فمح ببب   بببط الم ز ببب  و اببب ا ح ن  ا  زعببب ا  ببب  الج ا ببب  ظمبببه       

 عبببل الجمحابببح  ح ال  وبببح  ال ز يببب  و  بببا  ي مبببح الاببب  ي  التببب  فعببب ا  مبببها    هظبببح  بببا 

    د بببح ح ببب  12خببب   ف ازببب   ف حامبببح الببب زا زت  بببهن فببب ز ح اح  يبببح ومبببح حصببب    عبببل ال بببحي يا 

   ب  ز  ب   ال حابي   ح ح ال ب  ا بى  ز ةب  امح ب ه    به   با لبيس ال بح     ب ل  مب 

 التصبب ه ا  حالممح  ببح  التبب   بب  ال  بب  خبب    ببا  ممبب مح   د ببح إ مببح ال صببهاو

و بب ل ا خيبب   ياببت   مبب   بب  الم ز بب  الم ببي  حا عمبب   ببا ا ا  ببح ا  بب اد الشبب حا زت  ح ببح

التبببب  فشببببت ي  ه ببببط الت ببببهن  ح ان ت وببببح  " Michel de certeau يشببببح  دح  ببببح فه 

وحلة مببببح ذا  ف ت بببب    حصببببيح  ج زبببب   فإ مببببح  بببب  اله ببببت   ابببب   لبببب   خ   التببببح ه ببببهش 

ح التة يببب  لببب      الت ببب زط فبببح     ليبببح  الممحح ببب  ح الببب  ل زبببا ف ببب     13  ال  ا ببب  ح ا مبببح

 ببب    بببت افيجي  حفةتيببببإ  و   ح الت حزبببي حالع لببب حان ببب  حل حلتةيح ببب    ببب   خببب    ح التم بببي

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

   مببببحا التبببب زا  بببب  المجتمببببط   ببببا خبببب   فصببببه افم  ح  مح  ببببحفم  التبببب  ف بببب   المايعبببب 

 ال ض ه الج ا  ه  

 :   ا المه هش حذلب  ا ل التاحم  ال  يا  يححل ح ف ةيبح ا خ     ا الا ل   

                                      
 22.ص 0،دار االما  مالك ط الدعوة السلفية عند العالمة ابن باديس أصول،2111ابي عبد هللا محمد حاج عيسى الجزائري، 9

 011،ص التدين وجودة الحكامة في الجزائر دراسة مسحية اجتماعية  راجعي مصطفى ، 10
 71نفس المرجع ،ص عبد الهادي بووشمة، 11
ة ، شااهادة الماجسااتير فااي الظاااهرة الساالفية عنااد النساااء فااي تلمسااان، دراسااة انتربولوجياا( ، 2100/2102جديااد فاطمااة الزهااراء) 12

 .00االنتربولوجيا االجتماعية و الثقافية ، جامعة تلمسان.ص 

 081صاالختالف ،الجزائر. ت،منشورا،،ترجمة محمد شوقي الزين ابتكار الحياة اليومية فنون األداء العملي، 2100ميشال دو سارتو 13
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 الساااالفية العلميااااة نموذجااااا( ممارسااااا ومخاطبااااا، فااااي أوساااااط  مااااا هااااو واقااااع المتاااادين(

الشاااباب الحضاااري، فاااي قااال نظاااا  لقاااافي واجتمااااعي لمجتماااع مديناااة جاااذورها ممتااادة فاااي 

   األصالة وجذوعها تتنفس الحدالة في الجزائر  ؟

  كشاااكل مااان أشاااكال  مااان تااادين الشاااباب السااالفي -يةالداللاااة السسااايولوج -ماااا المعناااىو

 التدين في مجتمع المدينة الجزائري ؟

 ا ا  ح  ا التاحم  ال  يا  فت حد  إلي ح         اي     ف تم  لم  ى ال  ا   ف

    ببه فةيببح     ببه جبب    و mode   ببهد ببي التبب زا  حل ابب   ل شبب حا الابب     ببه  جبب د  - 

؟ وإلببببى  ه  ؟     ببببحذا  ببببا التمحليبببب  و ح ببببي  ببببه  ل اببببعحد  ال  دزبببب  و حان اببببجح  انجتمببببحا 

 التم يببب ه ن التببب زا الشببب ح    ببب  ا تمبببح ل الاببب    يبببي   بببي الببب زا المبببه   ببب ببب    ابببتايط 

 ؟ و وح ح   اآلليح  ح الميةح ي  ح  الت   ح مت    ذلب)الشع    الصه  

تمةا الشببببحا الابببب     بببب   خحصببببيت  ح  بببب هو   بببب  ال ي بببب  ال ضبببب ز  إلببببى  ه يبببب  زبببب -ا

-المم هليبببب  انجتمحايبببب  -ح ويببببح زتم ببببي المتبببب زا الابببب     ذافبببب   بببب  الم ز بببب   و الم ز بببب   ؟

admissibilité sociale   و  مع بببى  بببح  ببب  ا  بببحليت ح اآلليبببح  ال افيببب  التببب  فابببحا ل  ببب    ببب

 ؟  انجتمحاي  المت حدل   يا   ا  ح ح ال  ا  ح اآلخ   المم هلي 

إلببببى  ه  بببب   زاببببتجيت ح ز اببببج   التبببب زا الشبببب ح    ببببط ال يببببح  ال ضبببب ز  و بببب  ظببببي   - 

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

     المةح بببب  حال  ببببهذ والتميبببب   ؟  ببببي  بببب  التبببب زا  الابببب     لبببب   الشبببب حا ال ضبببب ه قبببب    ببببح

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

 ؟  انجتمحاي و المهز  ا    ي  ال اهز  حال ص   اليه ي  ل ت زا ا صيي

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

مح  ببب  ال زح ببب و تح ع   مح  ببب   زح بببي   ببب    le temps et l’espace urbaine -ال ضببب ه

وبببب   المبببب  و الماحلعبببب   بببب  المةت بببب  و المتببببحج   وال بببب ز   ببببط ا صبببب  ح و الج ببببهس   ببببح  

الصببب  و الببب  حس حال ابببت حالمبببهااا   الممببب س  الببب  ا الببب ز  الت  بببح  المممى   ال  و بببط 

 ؟ والش حا الا     ل   ال ز ي  و   ا   الم ان ل   الش حا المت زا حخحص 
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 حل صبببها وةليببب  لم بببه  ال ببب حا  -الاببب    -ويبببح زمبببه  المتببب زا  بببا خببب    مبببهذل -ل

انجتمحايببب  ح ان ابببجح   يمبببحوح ال  بببح  بببحلها ط ح هاجمببب  ا يابببحس  بببحلتممي  ح ا  صبببح  

 وح  دا   تحي  ل ش حا ل ت  ت ا ى  شحو م   ؟ 

  الفرضية : -لانيا

    لببب   الشببب حا ال ضببب ه وزمبببح س  ببب  إابببح   -الع مببب  -امه بببح  ته بببط  بببا التببب زا الاببب

خ زببب  آل بببط اح التةيبببح  ببب  اليبببه   ح ان  تبببحل  و عبببل الشببب  المت  تببب   بببهش  بببا العم  يببب  

و  تيجببب    اببب   الت بببهن  الج  زببب  التببب  قبببم  ح المجتمبببط الج ا ببب ه  ببب  ال يبببح  ال ضببب ز 

ا تصبببحدز   ببب  ا  بببا  -د ا خيببب  و  بببا ا صببب يح  الايح بببي و ح الاه بببيهه ببب  الببب    امببب

                        إاببببببحد  الابببببب   ححصببببببهن إلببببببى الت ميبببببب  الشببببببح    ح  ا ن ز  بببببب  الممح  بببببب  ا صببببببهلي 

     ضح ا  الم ز     الممح   ف م ل ح اليه   ال احا هز ز ال صهصي  الت  ح

حا ا  بببح  بببا  ببب ل ال   بببي  الم ه زببب  وفمبببت صبببيحغ   جمهاببب   بببا ال ببب ح  ال  ايببب      

اله ببببب   الاببببب هوي  ح ال اح يببببب   ببببب  الع  ببببب  الت  ي زببببب  حالمت حدلببببب  زتضبببببما وبببببي   مبببببح ف

ميشاااال دو و ح اآلليبببح  التببب  فصببب ح    مبببح ا تةبببح  زبببه   يابببت  الاببب   تببب زا الال ضببب ه ح 

مهاجمببببب   ح فج بببببت  ح ل بببب   الو   ببببب  اليبببببه   التةتيةببببح  بببببت افيجيح  ح بببببا ا 14سااااارتو

   يا م   ح  ح ه   ت ح فم ي ه فصه       الجح ت العم ه     التةيح  ط  ح ه 

     التبببب زا الابببب    لبببب   الشبببب حا ح  حل صببببها ذحه الماببببته  التع يمبببب  العببببحل  زعبببب- 

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

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

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

 اببب اا ال ببب ز   ببب   ها بببيط قبببتى ز  بببت ا يمبببح ال ابببحا الببب ز    ببب  جها بببت المعبببح    

  م  ان تةح  ح  شح زط ان تصحد ال  م   ح  ح   إلى التجح ز  ح انجتمحاي   

                                      
  اتجاه فكري اعتقادي يدعو إلى العودة إلى األصول أو األسس لدين أو مذهب معين تخلًصا من بعض المعتقدات أو أنواع السلوك التي استحدث

الفكرية من نوع من أنواع األصولية. وفي  في ذلك الدين أو المذهب.و ال يكاد يخلو دين من األديان الرئيسية أو مذاهبها أو التيارات الفكرية وغير
ياًنا من التاريخ اإلسالمي القديم والحديث ظهرت جماعات كثيرة تدعو إلى العودة إلى األصول أو المبادئ اإلسالمية، على ما بين تلك الجماعات أح

 اختالف في فهم تلك األصول والمبادئ وتفسيرها.

 نفس المرجع.، ومية فنون األداء العمليابتكار الحياة الي، 2100ميشال دو سارتو 14
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   حفتج بببى  بببا خببب   التهاجببب   -الم م زببب  ح ال اح يببب  – م هليببب  ل متببب زا الاببب      بببح

و ن زشبببةي ابببح    ببب  ال يبببح  اليه يببب   ببب  ال ضبببح ا  العح ببب  و  بببحل   ا  ببب     حل اببب   ل زببب 

ههو ح  ببببح   إلببببى إذ زعابببب  لاخبببب  ال  ببببحل  انلت ا يبببب  الم دحجبببب  افجببببحل البببب ز   ح ال  ي

الببب ه ز تبببهه فبببح   الابببح ط الببب ز   وحفبببح    خببب   الابببح ط اليبببه   المتببب اح   اليبببه   ال ابببحا

حالمتببب خ  حا بببح ا   ببب  خ بببي   بببيا المتمببب     ل بببحظال بببححه  لببب   غحل يببب  الشببب حا ال ضببب ه

 بببا  ن الصبببه   لببب  ف ببب  ي  ببب    ببب         بببحل غوحيتبببى الا  ببب   ح ببب زج الم مبببه  الة  ببب 

  صببببها ال تبببب   العصببببي   التبببب  حصببببم   يمببببح ا  بببب  ييا الايح ببببييا  بببب   إلببببى    اببببم 

 التاعي يح  

     زشبببةي التببب زا اح ببب  حالاببب    خحصببب   ببب  اله بببط ال بببحل   جمهاببب  صبببه  حفضبببمي ح

 ليبببب  التم ببببي ح التصببببحلح  ببببط اآلخبببب   اجتمحايببببح و     ببببس اله ببببت  – Adaptation  بااااالتكيف

  ببب  جح بببت - ببب  ال ز يببب  حال  بببح ابببا الببب  سالممح –زع ببب  ابببا الابببعحد  ال  دزببب   بببا جمببب  

 بببب   ابببب    ا الجمحاببببحف     ببببا جمبببب   خبببب   وإن ا  ببببح  ح  بببب  الع لبببب  التامي زبببب    التبببب ز

الببببب  ل ح ال يبببببحد ف مبببببى  ح مببببب   ببببب   ها بببببيط     يببببب    صبببببها ان تمبببببح  الايح ببببب  

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

  ال ص حإف حا   

   بببح  امبببهل  بببح ب لببب   الشببب حا الاببب     ببب  ال مزببب  المابببتم  ي  ل تهجببب  الاببب     ببب  

 ببب  ا تمح ببب  - جتمبببط الم ز ببب   بببا خببب     ي بببتم  ل اببب هويح  ال ز يببب  لببب   الببب زا الشبببع   

  ف  يببببببت المبببببب ل  بببببب   و  بببببب   حا   عببببببل المت ح ضببببببح والعم ز  حالامه ببببببي  -الصببببببه  

الصببب  وإا ح  ال  يببب و حالتمصبببي    حف ببب زعم  الببب  س الببب ه زاببب   خا ببب  الجمعببب و ح   بببط 

وبببي  ببب ل الج  يبببح  فعت ببب  ح البببهن   الشبببع ي   م ح ببب   ال بببج ح العمببب   وا زببب ه  ببب  الببب اح و

 ال مي ال ز      الج ا    ا  ا ى  اته  لهج  لتاه  يههح  ميحس  ية 

 :مفاهيمي لاالت سيس  -لالثا

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

جببببي اله ببببها ا ببببى  عح يمببببح    بببب  و إذ ا تضببببت الضبببب ح   المع  يبببب  حخحصبببب   حذلببببب  ببببا 

ل   ح  مح  ببببب   ه إقبببببةحلي  و ن  تعح بببببي  بببببط الم بببببح ي   ال  اببببب ي    مبببببح  ن حلبببببهل  زببببب   اببببب

ف  بببببببى  حلمةح ببببببب  المممبببببب  داخبببببببي ال مبببببببه  المع  يببببببب    حات ح  ببببببح  دحا  ا ابببببببتمهلهجي 
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 حل صبببها  ببب   جبببح  ال  ا بببح  ا  ابببح ي  ح ا د يببب  و بببحلم مه   م ح ببب  الم ببب   ا  ح ببب  

 ل محد  الع مي  ح المع  ي  ح ال  ي  و ي ح ال ح ي لم ل المحد   زضح 

زم بببب  بببح  تعح بببي  عببب    ببب ا قببب ز  و مبببه  إن  ببب ل ال صهصبببي  التببب  فميببب  الم مبببه  فجع   

يمهلببب   ة زببب  ح مح يببب  فجعبببي   ببب  إ تحجبببح فح ز يبببح ن زتعبببحلى ا بببى ال  بببحن حالمةبببحن   بببي  بببه 

زمببببه  داخببببي قبببب ة   ببببا الع  ببببح  ال ة زبببب  حزت بببب   ا يمببببح  ح الم مببببه   ببببه  ا ببببى د جبببب  

ح الع ميببب    جبببحل ا  ابببحن  ببب   ببب ا الةبببهن ونن الم مبببه   ببب     لت صبببيي المع  ببب  ال   زببب 

  15 ل   س ح لإلياحس 

 La Religion :الدين  -أ

التعببببح زح  بببب   البببب زا  صببببا ح ذح دنن   تعبببب د  حغ يبببب  فجعببببي ال حيبببب  يببببح  ا  ه       

ا صببب ح حا  ببب   ا ببب  الت ابببي و ح ببب ا الت بببهش زصبببي إلبببى د جببب   بببا ال  بببى ا بببى  ابببته  

ال  بببببهه و  :التع ز بببببح    يببببب  زمةبببببا ف  زببببب    مبببببه  الببببب زا  بببببا خببببب   اببببب    ابببببتهزح  

انصببببببا ي  وح الاه ببببببيهلهج    البببببب   ح حات ببببببح   ن  مح  ت ببببببح  ه ببببببيهلهجي   حل  جبببببب  

 ا حلى   مح ا ى  عل التعح زح ال  هز   ح انصا يي  

  :الدين لغة    2

 بببا ال حييببب  ال  هزببب  وزتضبببما ل بببا  الببب زا   عبببح    تعببب د  زمةبببا فمابببيممح إلبببى    ببب        

واذ  جبببب   بببب  «   ببببب وح ببببحس وح مبببب  وحيح ببببت  ال » ا ببببى  ع ببببى  األولزبببب   :  ح ببببي  

   ه زبببه  الم ح ببب    حزببب   16﴿ مالاااك ياااو  الااادين  :المببب ان الةببب ز  و ببب   بببه   زه بببح  ببب   

خح ببببعهن » و  ه 17﴿ إننااااا لماااادينون   :ا ببببى المع ببببى ال ضببببهش ح الاحابببب   المعنااااى الثاااااني

 ال ه زت ط ا  احن    ي   ا ى الا زم  ح الم مج المعنى الثالث  ح « وح م ةهن

حف ويبب ا لمبب ل المعببح   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

                                      
 .اإلنسانية،منشورات كلية اآلداب و العلو   ، المفاهيم تكونها وصيرورتها(، و مجموعة من الباحثين2111مفتاح محمد) 15

 .02ص ،المغرب ،  ،الرباط0،ط
 31القران الكريم ،سورة يوسف ، اآلية  16

 12 اآليةالمصدر نفسه ،سورة الفاتحة،  17
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1  

religion

religio

2

Littré Dictionnaire Le

religarereligio

 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 اصطالحا   2

و ح بببببا   ببببب  التع ز بببببح   جببببب  «الااااادين» جببببب  فع ز بببببح  اصبببببا يي   تعببببب د  لم مبببببه       

ح ببببط المبببب   ببببح   لبببب حه »ل بببب زا البببب ه زعت بببب ل    بببب   التمببببح ههالتع زببببح البببب ه ح ببببع  

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

                                      
18 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 

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

http://code.google.com/p/dictionnaire-le-littre/
http://code.google.com/p/dictionnaire-le-littre/
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﴿ إن  :وحزا ببب  ا بببى   ببب  وبببي   ببب  و ح ببب  ز بببص  ح  ببب   ومبببح  ببب   هلببب  فعبببحلى« حا امبببح 

اااال   وحزضبببحا إلبببى ج اببب  حجبببي لصببب ح ل ا ببب وحالى ال  ببب  ل مبببه ل  الااادي نن عنااادن هللا اإلس 

ن الببب زا  بببه ح بببط المببب    حزمةبببا ف  يصببب   بب« لببب     بب  و حالبببى ا  ببب  لتببب ز م   بب  حا ميبببحد  

 المعح    ح ز د إلى ال      اناتمحدا  وحالى ال ي     الا ه 

 la religiosité   :التدين -ب

 -ح التبببببب  فع بببببب  RELIGIOSITÉ[re-li-ji-ô-zi-té]و مبببببب  ال   اببببببي   جبببببب   بببببب  ال  بببببب          

  بببب    ببببا ا يح ببببيس ال ز يبببب  ح  ببببه يحلبببب  دز يبببب  ولمجمهابببب -والشببببعه   ببببحله ش البببب ز   

 فاوح حل ا   ل قتمح  الة م     ال    ال في ي   م     االم  دا  الج ز   ل نل  

reliositat ; du lat. religiositatem, de religiosus, religieuxProv.  22  ح  ببح   إلببى 

ا  بببب     بببب   انخببببت ا  بببب  التع ز ببببح  ال   يبببب  اببببا   ي فمببببح  بببب  ا  بببب   ح البببب زا

العمببه   لمبب ا  خبب  ح  حلعصببح  ببا اله بب   بب  إاببح    ت يببح  ح  بب اا ال  ا بب  حالتها بب   ببيا 

الببب ز   العبببح  لببب   المتببب ز يا  ببب   Habitusالتعبببح زح التببب  ف ببب   الجح بببت الاببب هو  ح الا بببمت 

ا ف حام  ح فمح م   ط ال ز   التعح  ه 

ي و بببب    مببببحا  بببب هوي  فشببببمي  بببب    وبببب التبببب زا ا ببببى   ببببحس  vernonفرنااااون زعبببب ا     

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

 Religiosityحابببب ا  ببببح هس    بببب زتج ا   زةبببب   التبببب زا ، 23  ببببحس   مببببح وي ه بببب   بببب افمح   

حجياببب   Rohrbaughح بببط   ح  بببح  ح24  يحلببب  وبببهن ال ببب د   ف ابببح  ببب زا  ببب   ا بببى 

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

ابببببا ال ميمببببب  الها عببببب   ابببببح  ال  ببببب   ح المع  ببببب  وحابببببا ا  ببببب  ال ببببب د  مببببب ل ال ميمببببب  

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

"الشعح   ال ز ي فا ي  

 مببب   ببب هو  ح   ببب ها  " بببه صببب ل ا ببب  المتعبببح   بببح التببب زا  حلممصبببهد  ببب     ابببت     

ييبببح  و   ببب   التمابببب ح انلتببب ا     ةبببح  المعتمببب  الببب ز   حفعحليمببب  فجبببحل ال بببحل  ح المجتمبببط 

                                      
 "."موقع إسال  أون الين مفهو  الدين بين الفكر اإلسالمي و المسيحي(."2118بخوش عبد القادر ) 21

22« Dictionnaire Le Littré »8002 par TitCouille http://code.google.com/p/dictionnaire-le-littre/   
23Vernon , Glenn (1962) sociology of religion, New York :Mc Graw-Hill Book Company ,inc , ,p 243 
24 The American héritage Dictionary, (1982)  second collège Edition, boston Houghton Mifflin 

company  , p 1044 
25 Vernon . Glenn, op cit ,p 24 

http://code.google.com/p/dictionnaire-le-littre/
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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 

 "     ا تجحا ا  احن ا   التح ز  ل  ا  ال ا   ال ز ي   ع   ا دزحن ح المعتم ا 

 زا  ببببه ال   زبببب  و حالتبببب زا  ببببه التا يبببب  و ه حلتببببحل   ح ببببتاحات ح المببببه  و بببب ن الببببح         

هجمبببب  و حال مببببهذل المعيببببح ه   لم جعيبببب  مالبببب زا  ببببه  جمهابببب  ا  ةببببح  ح المعتمبببب ا  ال

الهجبببببهد و حزعاببببب  ف ابببببي ا  ابببببا ج ح ال مح يببببب    الببببب ه زابببببتم    ببببب  المن  بببببهن  ع بببببى 

ا  ابببحن ح الا يعببب  ح ه  مببب ا المع بببى  ح بببت ن زت يببب  و  مع بببى  ن ا  ببب    بببا  ببب ا الجح بببت 

لبب  زابب   ا يبب   ه ف ييبب    ببب    حلبب  الببهي  إلببى اليببه  و ببب ليي ي ببا ج لبب  وح بب ا المابببته  

ز خي     جح  اقت ح  المت صصيا    ال  ا ح  الش اي   

 بببيا د تببب    مبببه إ ببب ا   ببب ل المبببي  ح المعبببحزي   بببا  ابببتها ح المجببب د المهجبببهد التااادين  بببح     

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

انلتببب ا   مبببح ح الابببي  ا بببى  مجمبببح وحا ببب  انجتمبببحش  ببب  د ا بببت  ل ببب زا اببب  ا  تببب   بببحلها ط 

 احزبببب  ال مميبببب  و  ببببي ز   بببب   ببببا  احزبببب    يحفبببب  ح  ن اببببحف  ن ز  بببب  إليبببب  ا ا  ببببح  ببببا ال

وح دحا ل التببب  ز ع مبببحوح الهظبببح ح التببب  زندزمبببحو حد ا ببب   عح يببب   حل اببب   إلبببى المبببن  يا  ببب  

و ح  بببح   إلبببى  صببب   ببب    ابببح مت   ببب  الت يببب  انجتمبببحا   ح فةببب زس الها بببط ومبببح  بببه 

  حف  ز ل

  la religiosité des jeunesالتدين الشبابي :

ببببح اببببا التبببب زا الاببببح    زبببب          ا بببب  ال ايببببح ال اببببيا التبببب زا الشبببب ح   ال بببب ز و خ حج 

حإ مببح  بب  ظبب حا ح جببها  البب  ا ف يبب   حال بب حا المجتمعيبب  خحصبب   ببط ال ببه   التم يبب  

حانيتةبببح   بببحآلخ زاو حلببب    مح ببب  ج زببب   ح مببب  ج زببب   حالمع  يببب  حو ببب   الاببب   حالت يبببح 

  ببب ا  بببح وبببحن ز ببب    ببب  الابببح  و  بببا  يحدزببب  اآل ا   ببب   ه  ضبببي  فاببب لو  مبببح ز صبببي 

اآلن  بببه  ن وبببي قببب ص زابببتايط  ن زابببتع     ا    ت  ببب  ح تعببب د   ببب   ه  ضبببي   لببب ا 

 ببب   بببيا  بببح مت التع دزببب   ببب   صبببحد  الت مببب   ببب  واببب  ال مايببب  التببب  وح بببت ف ةببب  الع 

                                      
 .31/30،الدار العربية للعلو  ناشرون،الطبعة األولى ، ص  التدين الجديد(،2118وسا  فؤاد ) 26
،دراسة ميدانية لدى الشباب الجامعي في المغرب ،إضافات ،العدد  الدعاة الجدد و الشباب( ،2111محمد مصباح ) 27

 022.خريف ،ص18
 022ص نفس المرجع ، ،(2111محمد مصباح ) 28
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إلببببى  ن ف يببب   مببب  الت ةيببب و ححجبببهد ال مضبببب   حزضبببيح  المجتمبببطال  بببه  ال ز يببب  ح  ببب اد 

     الع مي  حالمع  ي   ح      خ   ف زا  عت   ز م  العص  ح ت ي اف     ح   الج ز  

 الةحفبببت   مببب  الم  ببب ح ظبببح    التببب زا الشببب ح   ال ببب ز و  ببب ل خضبببعت  بببا حجمببب    ببب    

  التا يبببب  التبببب  ف ضببببط لت يبببب  العببببحدا  حالتمحليبببب   ح لت يبببب    ببببح ي  لم مببببه  التبببب زا حا زمبببب

ا   ببب   ببب   تببب    بببا ال تببب ا  وبببحن   بببح  ا ا بببحش ابببح  ابببا التببب زا   ببب   ح  ةبببح  العصببب و ذاوببب  

 ببببهش  ببببا ال   بببب  حالشبببب   حابببب   ان بببب  حل  بببب  المجتمببببط  ح انخببببت ا  ببببط  ببببا ز ببببحل ه م  

شببب ح       بببت  بببا   ضببب  المن ابببح  التببب زا ال "حفببب   د ا ببب   اببب   ف بببت ا بببهان  الببب  ه 

 ن  التببب زا الشبب ح    بببه  مبب    ت بببح اببا التببب زا الشببع    بببا ييبب  ا تشبببح ل " ا ز زهلهجيبب 

     ال ي  العح  حا   ف   ا   ض  المن اح  انجتمحاي 

   la religiosité salafisteة : ـن بالسلفيــالتدي -د

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

 لبببه ا س الع  ببب  ه زببب  الع مح يببب   ببب ا   بببا ا ج تببب ا المببب ن التح بببط اشببب  لم ح  ببب  ا    اا

  حزبببب اه إلببببى العببببهد  إلببببى  صببببه  التمحليببببب  ا  بببب  ي  التبببب  وببببحن زعمببببي  مببببح ال  بببببه  

 ح صبببب ح  و حوبببب ا ا زمبببب  العببببي   بببب  الم ز بببب  الم ببببه   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  زببببح  ح 

ف ييبببب  حلةببببهن ال زح بببب  ا  بببب  ي  ن فم ببببب  بببب ا  دز يبببب  ا يببببح  مبببب  فاببببه   الع زبببب   ببببا 

          الم ا س ح  ا ت    ص  مح   

  22  ببببح الابببب  ي  العصبببب ز  ح الج زبببب   التبببب  ظمبببب    بببب   صبببب   بببب   محزبببب  المبببب ن        

 ببب ات إلببببى إاببببحد  فميببببي  المببب  ن حجع بببب   صبببب   ل تشبببب زط   بببح  فعصببببت  بببب ا س ا  بببب   

ا   هذواببببي  وحوببببحن   مبببب   قببببي    ببببح الم  بببب  حال حقبببب  ل مبببب  ت الابببب      ببببا خبببب   

ح صببببا ح الاببببب  ي   ببببا المصببببا  ح  التببببب  ز ببببي   مبببببح  30 المناااااروتح حفبببب   بببب   ج ببببب   

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

التيبببح  الم بببح ا   :ح  الاببب  ييا   ح ا  ببب    المعحصببب  ييببب  زببب   الببب عل  ببب   الاببب  ي  

ح الجح بب  و  ببي حال جعبب   بب  ييحف ببح ال ة زبب  ح بب  الجها ببت ال ةبب ه البب ز     مببح ا ببى حجبب  

                                      
،المركز العربي لألبحاث و الدراسات التدين الشبابي منفلت من قبضة المؤسسات التقليدية(، 2100هاني عواد ،) 29

 اإلستراتيجية، معهد الدوحة .
 872:دار القصبة للنشر و التوزيع،الجزائر،ص،معلمة الجزائر ،  (2118شرفي)عاشور  30
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لتيببببح ا   بببب  يببببيا زبببب   البببب عل اآلخبببب   ن   الابببب  ي   فعت بببب   ببببا  ببببيا ا 31ال صببببح ص

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

     مبببببح اليااااااس باااااوكراعو  ي مبببببح زعت   بببببح الاه بببببيهلهج  الج ا ببببب ه  الببببب ز    حلببببب ا 

   ابب  ف بببحح  فج زببب  إ ببب   المجتمبببط  بببا ف ببت وحز صبببت ام مبببح ا بببى إصببب ل اآلداا  بببا 

 الايح    ال حل   دحن ان تعح    حل  ح  

 التعريف اإلجرائي :  2

 بببب  ا ببببح   اببببا  جمهابببب   ببببا الشبببب حا البببب زا زشببببت وهن  بببب  صبببب ح   عي بببب  فت وبببب        

الجابببب  ح ا  تبببب  خحصبببب  يببببه  المهزبببب  ال ز يبببب  ل شببببحا الم تبببب    بببب  ا  حل  ببببحس ا  بببب      

م حوبببح    ا  بببهدو ال  بببحدهوا  يل  وح ال  ببب  ال بببهن ح  ح  بببا  حييببب  ا ت  هلهجيببب حلممببب س

حا تببب ا   حلاببب ح  ببب  دنلببب  ال بببهن الم يبببحل  ال  ببب ه ح ببب  الت بببح   ا بببى ا لبببهان ا خببب   

ت ا بببب  حيضببببه ل ل مح  بببب  البببب ز   ان بببب   الابببب هويح  ببببا  -حالبببب ه ز  بببب   بببب الال  يهزبببب  

   فتم ي      حدل العمي   الا  ي حز م هن   س ا  ةح  الت   -حفمح      ال يح  اليه ي 

 مح بببي "  ه بببيهلهجيح ال  اببب    ف   بببح ز بببتج الصببب اش  ببب   بببح زابببم  لببب ز ح  بببح  حلتبببحل    بببح  

   ببببت ا يمببببح البببب اه  الابببب  ي   التبببب    جبببب  ح  بببب   ل ببببحظ فالتبببب    الابببب  ييالبببب     ال  ا بببب 

م ح  بببب  الشبببب   وح اناتمببببحد ح الت بببب    ببببحلم ه  ح ان ببببتعح    ببببحلجا ح البببب  ح لمبببب   ح بببب  و

 ا  ببب اا و المببب   ت ببب ل وف    ف اببب   حلمعبببحض حال ضبببح  ال ضببب ه جح بببت  خببب   جببب   ل بببحظ

     حغي  ح حا تشح    ح   التم ي  ال     و   ال ع  ان تصحده

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

     و ا  بببب  ي هزبببب  الع  يبببب  ح الم حال حازببببحلمببببح صبببب    ببببحلمه ح  البببب ز   المبببب ف    ح حليببببح  

 صببب ت  زببب ف    بببحل م   ح المعحصببب   التببب   ببب   ةببب  فج زببب ه زتمبببحد   ببب    بببل ا خببب  

  شبببا  داهزببب  ن فت  بببى  اخت  تببب  ال بببحل ل ابببحا الببب ز    ن ا حا يببب   بببحلم يا وال   ببب 

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

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

                                      
 20،دار الشروق،بيروت ،،ص ريق إلى اليقظة اإلسالمية (،الط0181محمد عمارة)  31
 71،دار الشروق، القاهرة ،مصر ،ص تيارات الفكر اإلسالمي(، 0181محمد عمارة ) 32
ترجمة:احمد خليل ،الطبعة األولى ،دار الفارابي ،  بيروت لبنان،المؤسسة الوطنية دس ،الجزائر الرعب المق(،2117الياس بوكراع ) 33
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 زبببا    حن ف بببحا  حلتببب زا الهلبببهه التببب  فشبببتم   –  ز ببب   بببي ه ا ببب   -الم ز ببب  إلبببى  بببح       

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

ا  ببببب ي  وابببببي ه ا يبببببح ح بببببي ه ل ضببببب    وإ بببببح   إلبببببى فهاجببببب  ا زببببب  ال حازبببببح ح

المشبببمه زا  ببب هزح إ ح ببب   الهاببب    حدابببه  قبببيهل ح  مببب  الم امببب  حالعح ببب   ببب   ببب ا الامبببس 

  ببب  الببب ز   المت صبببي  ببب    ابببي  ح  يبببح  الجمعببب  لابببةحن الم ام    ببب ا  بببح زجعبببي الم امببب   ب 

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

  les jeunesالشباب : -ذ

P.Bourdieu 

ح يابببت    مه بببح  هيببب ا  بببيا المجتمعبببح   مبببه زت يببب  يابببت الببب  ا  مبببه  الشببب حا لبببيس ح 

ال مح بببح  و حيابببت المجبببح  المع  ببب  الببب ه زت بببحح   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  

ح بببط ذلبببب زمةبببا والببب  س ا بببى انيتيحجبببح  ال  ابببي   حالميبببه  ح ال مبببه ال  اببب  حالش صببب  

 بب   ح بب ا  ببه  12ح 22الشبب حا ل شببي   بب لب إلببى ال  بب  التبب  فمببط  ببح  ببيا  ن  ببتة   اببا   بب  

  المت اح     و ي   ا ال  ا ح  

  L'urbain et (urbanité) :الحضري و )الحضرية ( -ح

ل  ضببب ز   عبببحن و يببب   ا بببت   مح ا مبببح  انجتمبببحش لإلقبببح   إلبببى الع ميبببح  التببب  زبببت   بببا    

  اآلخببب زا لإلقبببح   إلبببى ال مح ببب  ال ضببب ز   خ لمبببح اوتابببحا الببب م  ال ضببب ه وومبببح ا بببت   

                                      
جمعية  مؤسسي علي المدينة موالي بن شريف و الذي يعد منزاوية سيدي  د،نج زاويتينالمدينة العتيقة ،تحتوي على  أنالمالحظ  *

 سيدي عفيف .العلماء المسلمين ، وزاوية محمد بلحميتي، باإلضافة إلى ضريح الولي 
34 Pierre Bourdieu 1984;La Jeunesse N'est Qu'un Mot" Dans question De Sociologie: Paris :Minuit ,

Paris; P147  

 012-012، ترجمة إبراهيم فتحي ندار العالم الثالث ،القاهرة ،ص أسئلة علم االجتماع، 0112بيير بورديو 35
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ح زشبببي    مبببه  ال ضببب ز  إلبببى     مبببحا ال يبببح  انجتمحايببب  التببب  زعتمببب    مبببح  ميببب   لابببةحن 

الم بببحا  ال ضببب ز  و  ببب  فتضبببما  ابببته  ابببحل   بببا فمابببي  العمبببي و ح مبببه ال  ا عيببب   ببب  

  ح التع دزبببب  الع  بببح  انجتمحايببب  ح بببعح الع  بببح  الم ا يبببب  وح مبببه الم  مبببح  التاهايببب

 بببب  المعببببحزي  ح الت ببببه  الع مببببح   و ح زببببحد  الصبببب اش انجتمحا وحفعببببحظ    ميبببب  ح ببببح ي 

   36 انفصح  الجمح ي ه 

   مبببح حال ضببب ز  ح إن وح بببت ف مبببي  ببب  ايحفمبببح ا قبببح   إلبببى ا   ح مبببح  بببا الم ز ببب و وإن   

 التب  ح بمحف  ال حصب  ا زمتب  لب   ب ه   ه   ابتو الاب ه   ب  ا زمب  الها بط  جب د  ب 

 إ ابح ح  جب   مب  المب نو  ب  ال يبح  ا بى  مصبهدا فع يب ا ليابت غيب ل ح ب  ابا فميب ل

 ف ضب ا المب ن  و ب   ب  زعبي   خب   جب  ح ال زبحو  ب  الة ب  يضب ه ح ب هو   ت ضب ا

 إذن  حلماب ل   ب هو و  ب  ح  بي  عيشبت و حا زمب  ف ةيب ل   حزبح  ب  زب ا  ن ذلبب  بط ح به

 37 ا ل    م    حليس   ه   ا ل 

 ل  صبببع   المببب اس  حف مببب  صببب   ال ضببب ه حال ضببب ز   ببب   ابببإذن  مابببحل   زبببا ف ببب       

ح التعميببب   بببحل    إلبببى الم ببب دا  الج  ا يببب  حالتمابببيمح  المجتمعيببب  وحفبببح ز  وبببي الم امببب  

افجبببحل المبببي  ال  ز ببب  حالمابببت     وحالم ح ببب  حح التصبببه ا    بببه الببب  ا حان بببح ح اآلخ زببب و 

اجتمبببحا   بببط المت يببب ا  ال ضببب ز   ببب  المببب ن و  تيجببب  التابببه  المابببتم   -حالتةيبببح الببب  س

 ح التصه ز  ذا  الاح ط الم ز     حال محا لأل اح  الميمي  

  التعريف اإلجرائي :  2

 lesال ضببب ه  ح بببا  جبببي ال ببب حل  م مبببه  زتها ببب  ح ال  ا ببب   مبببه  ف  ببب ن الشببب حا      

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

حزت حابببي  مجمهاببب  ال ببب حا الم ياببب   مبببحو  ح  بببح   إلبببى ف شببب ت  ف شببب     ف اببب    ح بببح 

  مع بببى  مبببح فه   بببح  ببب ل ا خيببب    بببا إ ةح بببح  ان ببب  حل  ح ا  صبببح  ال ضببب ه  و حلم ز ببب 

 stigmatisation spéciale etح التماببببيمح  الا ميبببب  ح التهصببببيمح  المجحليبببب  ح ال   يبببب  

verbale      الم ز    

                                      
،ترجمة احمد زايد وآخرون ،المجلس األعلى للثقافة ،المشروع القومي موسوعة علم االجتماع (،2111جوردن مارشال ) 36

  313-311للترجمة،ص ص  
  96السنة،ص ذكر عد  ، اإلسكندرية ، العربية النهضة دار ، الحضري االجتماع علم  :غيث عاطف محمد  37



                    األول                                                   إشكالية الدراسة و اإلجراءات المنهجيةالفصل 

 

22 
 

وبببحل   الشبببع   ال مببب ه  - ح  بببح   إلبببى اوتابببحا  هزببب  ان تمبببح  المجبببحل   ال ببب  ح ال ه ببب 

وممببب س  جبببحل   -ال احزببب  حالمابببج  ح ببب    بببه  ان حيببب   بببحا البببهاد الشبببع   حغي  بببح  و

 –و ح انلت ا ببببح  المهاا يبببب  chef lieuو   وبببب  الم ز بببب  -ز ت بببب   حن تمببببح   بببب  يضبببب ه 

وعم يبببببح  التابببببهش ح التضبببببح ا  ببببب  ال ببببب   ح  ببببب   -انجتمحايببببب  ح الايح بببببي  ح ال مح يببببب  

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  

 la vieح ال يبببح  الم  يببب   -ي زببب  المم حجببب   حل مح ببب  ا خببب    مبببح ح الها يببب و حا ل بببحظ التع 

civile  ح بببح زببب ف    مبببح  بببا   ة ببب  ح ضبببح ا  التجمعبببح  الم تهيببب   وبببحلمممى  ح الماببب ل ح

ح  ضبببببح ا  الت ح  يببببب  و  ة ببببب    الابببببي محو حال ضبببببح ا  ال مح يببببب  وببببب ح  ال مح ببببب  ح المةت ببببب  و

حالصبببب   حالتهاصببببي  حلعببببحل   les salles d'expositionsالاببببيحي و المتببببحيحو دح  العبببب  

ح الم ح ببب ح   ح بببحآلخ  البببها ع   حابببح  ال  ببب   virtuel (cybercafé) ا خببب  ان ت ا ببب 

انجتمحايبببببببببب   ال تببببببببببحن والبببببببببب حال   حغي  ببببببببببح  ح  ضببببببببببح ا  الجابببببببببب ف وممح  بببببببببب  

المحدزبببب    ال زح بببب وحالعيحدا  ال  اببببي  حغي  ببببح ح ببببا جمبببب   خبببب   و بببب   جببببح  انخ زبببب 

ال  ببببب   إلبببببى المن ابببببح  ا دا زببببب  حال   حفيببببب   ح المت يببببب ا  ح الت بببببهن  المجتمعيببببب  

   modernité.ح ال  ا   sécularisationالمتص    حلعص    

 la société urbaine: و مجتمع المدينة المجتمع الحضري -ر

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

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

الابببب ه   ح الع مح يبببب و حفمبببب   الت  ببببي  انجتمببببحا  وحفعمبببب    اببببح  الت حاببببي انجتمببببحا و ح 

 محا  حو ح   الاةحن حو   ال ج  ال فجح س حق   ال  ا  انجت

   la ville المدينة: -ز

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

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

                                      
،اإلسكندرية،دار المعرفة المرجع في مصطلحات العلو  االجتماعيةت ليف نخبة من أساتذة قسم علم االجتماع،_ 38

 213الجامعية،بدون تاريخ ،ص 
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يبببحف  ح ببب  إابببحد  إ تبببحل فبببح ز  وح   ف مبببي جمبببحن ح دا بببح وف بببتج از زهاحجيببب   ببب  الببب م  ال 

  الع  ح  انجتمحاي  وز ف  التمحز   ا   ا التةهزا الايح   ح ا ز زهلهج  ل  ي    

   مببح  فم ببي ا جبب اا لةببي ال  ببح  انجتمحايبب و  مببح  يمببح  مااارك كااوتا   ببت الم ز بب   ببا   ببي 

الماتضببببببببع  و  حات ح  ببببببببح فم ببببببببي   وبببببببب  الابببببببب ا  ح المع  بببببببب  ح  صبببببببب  ل ت  يبببببببب  

 40انجتمحا و صه   اح   فم ي ال    ح الم  ي  

 Discours الخطاب:  -س

إن ال ابببببحا  ببببب  ال مح ببببب  الع  يببببب  ا  ببببب  ي  جبببببح   ببببب  لابببببحن العببببب ا  ن ال ابببببحا      

  ف   اجعبببب  الةبببب  و ح بببب  خحا بببب   ببببحلة     حا بببب  ح خاح ببببح وح مببببح زت حا ببببحن حالم حا بببب

ببب ح ي  وح قبببحش  41 ي ال ابببحا ف ن ز صبببي  بببيا ال ببب  ابببا ال حابببي حزميببب   بببيا ال ةببب  ح ببب لصي

 صبببببا ح ال ابببببحا  ببببب  الةتح بببببح  المعحصببببب   ا بببببى ف هامبببببح حف حز حفمبببببح وح صببببب ح زمتببببب ن 

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

اللغاااة فاااي أوضااااع الفعااال ح التصبببه ا  الشبببح     ببب   ح بببحش  مح  بببتمحو ح مع بببى  خببب   بببه 

           اجتمحايببب  ح  يح بببي  و ح بببه زبببنده جم ببب   بببا الهظبببح ح فمتببب ن  بببحدحا و حاااال الممارساااة

  ح ا تصحدز  

 ببب   مبببح زجبببت  ن ز ابببهه ا يببب   بببا ومبببح زتاببب  ال ابببحا    جببب   بببا ال ابببمي   ح ال  بببح   م ح 

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 شبب حا انجتمحايبب  لتهلبب ل وح بب ل المهاابب  فمببه   ت  ببي   ببح زمببح  و ببح زببت   ع بب  وح ببح ن زمببح  

يحفيببب  و حن زمببب   ا بببى  ع ببب  و حز بببي   جه بببح  ابببته ا خ يبببح داخبببي  جبببحن  الممح  ببب  ال 

زت ببب   عبببل ال بببحي يا  بببحن الممصبببهد  ببب ف  بببه ف  للخطااااب الاااديني    بببح  حل اببب     42المت هاببب  

  فهجيبب  الةبب   المتع بب   بب  ه  البب زا   ببه ال يبب    مح بب   بب  ف مببي إلببى  ببح زمببط  بب  الت حاببت 

 43 ح الة   الممصهد     إ مح   ا  ه  مي  ل مم   

ح  صبببها ال ابببحا ا  ببب     يعت ببب ل  صببب ح      ببب فال احا الببب ه زابببت   لم جعيببب      

إ ببب  ي   بببا  صبببه  المببب ان ح الاببب   وح ه  بببا  بببح   ال ببب حش ا  ببب  ي  ا خببب    بببه ا 

                                      
 محمد جامعة – اإلنسانية العلو  ، مجلةالصراع وصعوبة الهروب استحالة الجزائرية بين المدينةدليمي،  الحميد عبد 39

 .2113عشر،نوفمبر  الثاني بسكرة، العدد خيضر
40 Marc Cote(1993) ,  L'algérie  Ou    L'espace –Détourne , Média Plus , Alger 1993 .P 50 

 .821،المجلد الثاني ،ص ، لسان العربابن منظور  41
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 وبببحن   بببتج ال ابببحا جمحاببب  إ ببب  ي      ن اببب  داهزببب    بببمي   ح    يببب       ببب اد  ت ببب  يا 

عيبببببب  لبببببب ما   ح  ا حيببببببحفم  وح دا   ال يببببببح  ح  صببببببهل    ج جمعمبببببب  ان ببببببت حد ل بببببب زا

الايح بببببي  ح انجتمحايببببب  ح ان تصبببببحدز  ح ال مح يببببب  التببببب  ز يه مبببببح  ح ل ت حابببببي  بببببط دحا ببببب  

 44المهزح  الما ز  حا  مي   ح دحا   ال  و  الهظي ي  الت  ز ف اهن  عمح 

 إجرائيا :  2

جبببي  إلبببى   اليبببه    و  بببا   بببا خببب   الم  بببى العبببح  ل  ا بببت ح زشبببي   صبببا ح ال ابببحا      

و حزشببببي   خاببببحا التببب زا الابببب     بببب   ياالاببب  يف  يبببي المع ببببى  ببببا التببب زا الشبببب ح   لبببب   

ح ال مبببب  ح  دا بببب   دنليبببب   عي مببببح  بببب  دا بببب   اند اوببببح  ح ببببحا الشبببب حا ال ضبببب ه  إلببببى 

المعبببح ا ح الببب م  ح التصبببه ا  ح التببب حز   ح الممح  بببح  التببب  زصبببهغمح  بببنن  يبببه  

وحفمبببحاط وبببي ذلبببب  بببط   تبببه  فببب ز م  ا بببى  مبببج  ف بببحش الاببب ح حا عمببب  ال ضببب ه المعبببحض 

ن حالابب   ال  هزبب    بب   ببه   لببى ال حو   ابب   إلببى فميبب     ببحلم الصببحلح ح الببهن  ح ال بب ا  إ

 د   ببببا التعببببح ي  وحلمهاا بببب  حال ضببببح  ال ضبببب ه  مببببح  يبببب   ببببا العببببح  دز ح يبببب   قببببةح   تعبببب

         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

  les pratiquesالممارسة :  -ش

          ابببببب  الم  عبببببب  و   بببببب    ه  ه دزببببببه  ه حات ببببببح  الم ابببببب  الجببببببه  ه ل ممح  بببببب  ح      

ال  ح بببببح   التببببب  فابببببتجيت لع حصببببب   خببببب    ح ان بببببت مح وح انقبببببت ا   ببببب  ال عبببببت ح 

و ح الممح  ببببب   ببببب   ه بببببهش ز بببببص ال بببببح     45 وح  ببببب حا اآلليببببب  ح ال حزبببببح  الهاايببببب 

 جمهاببب   ال ز يببب  المم  ببب   ببب  التببب زا الاببب     ببب  ا ح بببحا الشببب ح ي   ببب  الم ز  وزمصببب   مبببح

الممح  ببببح  حالابببب ه  الم احلبببب   بببب  ال يببببح  اليه ي   ببببها ا  وح ببببت  مح يبببب   ح اجتمحايبببب   ح 

   شحا ا تصحده  ح دز      ي  ذاف 

 الحدالة نقيض األصالة : -ص

 ح صبببب    و 2222 ببببط ال ببببه   ال   اببببي    ح ح ببببح بببب  ظببببح    غ ز بببب  ا ا مببببت  ببببا      

الببب ه زمبببه  ا بببى  ببب ا   الببب زمم اا  إلبببىالت يببب   ببب  ال  بببح  الايح ببب   بببا ال  بببح  الم ةببب  

                                      
 22صنفس المرجع، و محمد بغداد  44
 22، تر:الزهرة إبراهيم ،،دار الجزاير،ص معجم بورديو( ، 2107ستيفان شوفالييه، كريستيان شوفيري) 45
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  ح بببح ا تصبببحدزح وح المابببححا   بببيا  ال ي  اليببب  المجبببحلس المم  ببب  ل شبببعت وحااتمبببحدح  الشبببعت

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

الببب زا   حفببب حزت   بببا الاح  ببب   ح ز يببب  المت ح  ببب  إلبببى المبببهااا ن إح الاها بببح ال الجمحابببح 

الاها بببح ح ا دزبببحن  ببب   هفمببب     يببب  ا مح يببب  حايببب   ن فمييببب   يمبببح ا بببى   بببحس ا  ببب   ح 

 46دز    ح ام   ح م ا فةهن ا    المهااا  حل حل  ن  ا ا   خ   
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 المقاربة النظرية : -رابعا

 ه بببهش ال  ا ببب  و ا يعببب  المه بببهش  فابببحا  الممح  ببب   ال   زببب  ا بببى ان تببب اا  بببا       

 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 

ا اح بببب  ح المتبببب زا لمع ببببى ح   بببب    ببببا التبببب ز قااااراءة سوساااايوانتربولوجيةزمبببب ا إلببببى 

ح  بببح   ببب  ال ي ببب  ال ضببب ز    بببا خببب    بببح زصببب   ابببا  بببنن   بببا  مالاببب    و مبببهذل 

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

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

ح ه بببيهلهجي  ال ضببب ز  ان ت  هلبببهج  ال ز يببب  المعحصببب    زابببمح  إاابببح  د بببط  ببب   جبببح 

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

         انجتمبببحا  افجبببحل المبببي  ال ضببب ز  التببب   بببا دحن قبببب ف مبببي  ببب   ضبببح ي مح  بببي  ال  ا ببب 

غ بببح  الممح  ببب  الع ميببب  و مبببح لمببب ا ال عببب   بببا   ميببب   ببب  فابببهز  إ  ح حلتبببحل  ح العصببب    

لببب   ال حيببب وح ان فمبببح  (sens pratique) حقببب    بببح زابببمي   ييببب   ه دزبببه  بببحل س العم ببب  

          بببب  إلببببى  اببببتهزح  اميمبببب   ببببا التجبببب    بببب  الها ببببط الم مهسوحا صبببب ح  إلببببى ف حا فبببب  

 ح دز ح يةي  ف ي  حف ه    ا  ح  عايحف     ال  حن ح المةحن  

ح مببح  ن د ا ببت ح  بب ل ف  بب   بب   ه ببهش التبب زا  ببا  ح بب   الشببحا الابب     ببا    ببه       

ل ابببحا  ببب  المببب ف   ال ضببب ه و  ه  مح  ببب  فابببعى جح ببب   إلبببى إزجبببحد ال  بببي الممح  ببب  ح ا

اهدحوابببب  وتببببح  و حفتببببهخى د ا ببببت ح ال مبببب   المهصببببي  ببببيا دزببببا قببببع   قبببب ح   ح خبببب  ا

حالت  يبببي حالت ابببي    ح ببب  ا ببب  انجتمبببحش زعت ببب   ببب ا ا خيببب   مع بببى الت حزبببي  ح ان بببت ن  

ايبببببح  المي ا يببببب  التببببب  فببببب  جمعمبببببح الاه بببببيهلهج و  ح ببببب   بببببعي ح  ن فةبببببهن    ف بببببح ل مع

 حفص ي مح   ا    تمح ة  ح احز   لألدل  المته    

إن ا  بببب ها ان  تببببحي  الم ببببتمج  بببب   بببب ل ال  ا بببب   ببببا   ا بببب  ان  تببببحل ا ببببى وح بببب       

ال   زبببببح  التببببب  خ  مبببببح ل بببببح التببببب ا  ان ت  هلبببببهج  ح الاه بببببيهلهج  يبببببه  المه بببببهش 
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لهايببب     مبببح  زا  حزببب ال   زببب   ح ف بببب دحن  ن  ةبببهن  و ح تمبببح  ا دحا  حالم بببح ي   بببا  ببب ل

ا بببى يابببحا ا خ زبببح  و  مببب  غببب ا التعببب د ح التةح بببي الابببم  المميببب   اليبببه  لةبببي  ببب ا الابببيي 

 ال ح ل  ا ال   زح   

ال ز يببب  واببب ح  ا بببى  ح مبببح زجببب   الت هزببب  إليببب  إلبببى  ن ال  ببب   ببب   جبببح  الاه بببيهلهجيح   

صببعه ت  حفعمببب ل حا   فببب  ون زاببب     ببب ا  بببا الم بببحا  الابببمها  ببب   ا بببح  إ بببح   المشبببحا و  

ييببببب  ن  البببببت  ابببببح ل  المعتمببببب ا  ح الممح  بببببح  ال ز يببببب  إلبببببى اليبببببه  فعت ببببب   ه بببببهاح 

ياح ببببح  ح   يبببب ا ل جبببب   ناتمببببحد البببب عل  ن   ببببي  بببب ل الماببببح ل  فمببببس  ع مبببب  ح  عبببب  

 49ا دزحن   

 "غي فببب  و ي بببه د"ا بببتاحش ان ت  هلبببهج  ا   زةببب    ح  صبببها ال  ببب   ببب  المع بببى   

ا  اببببحن  بببجيا قبببب ةح   ببببا والبببب ه زببب    ن     ي بببب   بببحوس   ضبببي ا  تحيبببب  ا بببى  ةبببب  

  المعبببح    ببب ل  ببب  التببب  المعبببح    ابببجمح    اببب    مببب    بببه   ةببب     يابببي    حد بببح  ن قببب ةح

 ال  بببه  الم مهلببب  فح ز يبببح   ح ببب ا ال اببب   فشبببةي ال مح ببب  وحفجعبببي   مبببح  ابببمح زتجاببب   ببب 

 50 ال ه ز    ال يح  ال افي  حزهج  الا ه  ال ح ج    و   ز و  ه

المصببببا  ح  ال   بببب  اآلفيبببب  دحن  " ببببت حس لي بببب "ح ببببا حجمبببب    بببب   خبببب   ز يبببب        

التمييببببببببب   ي مبببببببببح فان  هغ ا يبببببببببح وح انف هلهجيبببببببببح ح ان ت  هلهجيبببببببببح و  ح بببببببببح زابببببببببمي  

Anthropologie  و  اببببببب   الم بببببببح ي  ال   ببببببب  فم بببببببي   ايبببببببي  تعح  ببببببب  لببببببب  س الع ببببببب  

فانف هغ ا يبببببببببح    ي ببببببببب   حجمبببببببببط المعايبببببببببح   و انف هلهجيح الت وي بببببببببح  ا حلبببببببببى و 

 زضبببببح  بببببيا  " ببببت حس لي ببببب " وح زميببببب  51ان ت  هلهجيببببح  ف وي بببببح  حفعميمبببببح     زبببب  

 52 الاه يهلهجيح  د ا   ال ا   ح ان ت  هلهجيح  د ا   اآلخ     

 ببب   ببب ا المجبببح  حالببب زا  الاببب ح ياح حلتبببحل  فابببعى ال  ا ببب   بببا خببب      بببح  الببب حاد        

دز يببب  وح مصببب   -الاه بببيه   زببب  لمبببح  بببا ا  ميببب   ببب  ف ابببي  ال بببح     ح وبببحن لمببب  إ بببمح 

                                      
49  Abderahman Moundib ,(1999)"how to study religion in the muslim world.reflection on fieldwork 

experience in the middle of morocco"in approaching  religion. Part 02 Edited by tore ahlback.abo 

akademi university printing press.turku.filand  
 13البيضاء،المغرب،ص ،إفريقيا الشرق،الدار االنتربولوجيا من البنيوية إلى التأويلية (،2102محمد حبيدة و آخرون ) 50

 20نفس المرجع ص، محمد حبيدة و آخرون  51
52 Beteille A," Etre  anthropologue chez soi :un point de vue indien"geneses 2007/2,n 67,p 113-130 
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حا بببت  ا حف  لم بببح ي  وحل   بببمح  ح التا بببط وإابببحد     ه دزبببه  يبببح    حلببب و  وبببي  بببا  امبببح 

   يه  المع ى ا لا ي   ح  ح   إلى الاه يهلهجي  ال ممي  ال ي  ز ا  تحل و ح الاه  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثا�ي

 "التدين" قراءة �� داللة املصطلـح و املفهوم

 تمهيد

 املبحث األول :  �� ماهية الدين و مفاهيمھ

 املبحث الثا�ي : "التدين" محاولة �� البحث عن املع�ى

 مقار�ة �� التدين ، التمدين و التحديث املبحث الثالث :

 خالصة الفصل

 

 

 » الناس تعبد الربة نفسھا ،ولكن بأسماء مختلفة وصور متعددة «                                  

 الشھیرة) إیزیسترنیمة إست (                                                                                      
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 تمھید : -

و التیول����وجي ،  ف����ي البع����د اإلبس����تمولوجيب����الرغم م����ن التش����عب ف����ي الظ����اھرة الدینی����ة        

            و االجتماعی����ة  الثقافی����ةو ت����داخل مجموع����ة م����ن المج����االت ال����دین  تعری����فواتس����اع مج����ال 

المكون���ة م���ن ث���الث مباح���ث  الث���اني س���عینا إل���ى رس���م خط���ة الفص���ل و النفس���یة ف���ي تكون���ھ ،

تختل����ف الدراس����ات ح����ول ال����دین  ، حی����ثال����ذي یبح����ث ف����ي ماھی����ة ال����دین والمف����اھیم  األول،

وأس��باب نش��وئھ ووظیفت��ھ ف��ي المجتم��ع ب��ین باح��ث وأخ��ر ،فم��ن ھ��و مھ��تم بالبع��د االجتم��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 

و تبدی��د الخ��وف ل��دى و الس��عادة  .وم��ن ھ��و مھ��تم بالبع��د النفس��ي لل��دین أي ف��ي ب��ث الطمأنین��ة 

یرى أن بس���بب نش���أتھ س���یكولوجي ،وم���ن ھ���و مھ���تم بالبع���د الالھ���وتي لل���دین ،أي ف���ي و،البش���ر

عالق��ة اإلنس��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 

، باإلض����افة إل����ى  ال����وحي،وص����وال إل����ى فك����رة دراس����ات مقارن����ة ف����ي عل����م األدی����ان  نم����

مي م���ن خ���الل البح���ث ف���ي أدبی���ات عل���م االجتم���اع المقوم���ات الت���ي یق���وم علیھ���ا ال���دین اإلس���ال

و  الت��دین ف��ي جان��ب اللغ��ة  ال��ذي یبح��ث ف��ي معن��ى المبح��ث الث��انيال��دیني  و اإلس��المي ، أم��ا 

الت�����دین ،ث�����م العوام�����ل الذاتی�����ة و الموض�����وعیة الم�����ؤثرة ف�����ي  إل�����ىو الحاج�����ة االص�����طالح ،

المقارب���ة أو اإلش���كالیة الت���ي ت���ربط  المبح���ث الثال���ث،ث���م تناولن���ا ف���ي  التدینی���ة األنم���اط،و الت���دین

 و ماركس فیبر. بین التدین و الحداثة و التمدین من خالل إسھامي بیار بوردیو

ف���ي ق���راءة  م���ا ھ���ي اإلش���كاالت و الس���یاقاتوبالت���الي فالتس���اؤل المط���روح ف���ي ھ���ذا الفص���ل : 

 يمفھ����ومب����ین الت����دین  موق����ع م����ا؟ و المعن����ى م����ن الت����دین  إلتم����اس إل����ىداللی����ة للوص����ول 

 ؟و التمدین الحداثة 
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 الدین من المنظور اللغوي و االصطالحي :   -أوال   

 

 

 المبحث األول

 فــي ماھیـة الدیـن ومفاھیمــھُ 
    

 الدین من المنظور اللغوي و االصطالحي.  -أوال

 لتدین: لالمفاھیم المفسرة  -ثانیا

 الفلسفي، النفسي، االجتماعي، الحیوي، األخالقي، الوحي 

 )التیولوجیة(أشكال الدین   -ثالثا

 مقومات الدین -رابعا

 الدین في اإلسالم -خامسا

 أصل ظھور المذاھب و الفرق -سادسا

 دور الدین في المجتمع -تاسعا

 

 

                                                  

 

مدخل  إن مھمة أي دراسة اجتماعیة للظاھرة الدینیة ،أي البحث عن العالقة النصوص المقدسة بالواقع ،وھذا"       
 ”یسھل المھمة ویضیق الفجوة بین المطلق و النسبي

 72ص ، مالحظات في دراسة األسس االجتماعیة للظاھرة الدینیة الدین في المجتمع–حیدر إبراھیم علي 
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 الدین من المنظور اللغوي و االصطالحي : -أوال

 المنظور اللغوي : -1

م��ن الطاع��ة و االنقی��اد وحت��ى معن��ى  و ف��ي مع��اني اللف��ظ العرب��ي ف��ي الق��رآن ال��دینف��ي لف��ظ     

" ك�ان عل�ى ن محم�دا أوأي قانون فرع�ون ، "دین الملك" الشریعة و القانون و العرف كما في 

،وف�ي ف�رض لف�ظ لجزاء و الحس�اب ف�ي ی�وم " ال�دین" أي على عرفھم وعاداتھم ،وا دین قومھ"

ی�د لظ�اھرة ال�دین .وف�ي أن الظ�اھرة االجتماعی�ة فرض�ت نفس�ھا الدین على ثقافات ل�یس فیھ�ا تحد

للف�ظ "ال�دین" ف�ي الت�راث العرب�ي و على اللفظ فم�ا ع�اد الت�دقیق ف�ي أص�ولھ یكف�ي لتب�ین دالالت�ھ.

 كعل��وم التفس���یر معرفی���ة ف��ي دال الحق��ول المتع���ددة .اإلس��المي دالالت ش��تى بحس���ب س��یاقاتھا ال

یص��عب ف��ي خ��الل ذل��ك واآلداب ،واریخ و األخب��ار الح��دیث و التص��وف إض��افة إل��ى حق��ل الت��و

0FPالتوصل إلى داللة دقیقة للمصطلح .

60 

 ویمكن حصر أھم معاني الدین اللغویة المعجمیة المتشعبة في مایلي :

السیاس����ة الع����ادة، الطاع����ة ،الحك����م ، القھر،القض����اء ،الحس����اب ، ال����ذل ، ال����ورع ،الس����یرة ، 

ثالث���ة أفع���ال رئیس���یة ت���دل عل���ى ثالث���ة  ا ن"" د ،ال���داء، الم���وت، الح���ال .وتش���تق م���ن الج���ر

 معان :

الت���دبیر ، الطاع���ة ،االعتق����اد ، ونالح���ظ أنھ����ا مع���ان متداخل����ة یكم���ل بعض����ھا بعض���ا ، وھ����ي 

وفع���ل  كم���ا یل���ي : فع���ل متع���د بنفس���ھ " دان���ھ یدین���ھ" ویفی���د الت���دبیر و السیاس���ة ، أي" ساس���ھ"،

ل���ھ أطاع���ھ"، وفع���ل متع���د متع���د ب���الالم : "دان ل���ھ"، ویفی���د ال���ذل و الخض���وع ، أي "خض���ع 

تب����دأ و ."اتخ����ذه دین����ا و اعتق����ده و اعت����اده"بالب����اء: "دان ب����ھ" ویفی����د االعتق����اد و الع����ادة ، أي 

النص����وص اللغوی����ة و البالغی����ة و المعجمی����ة الت����ي تكش����ف ع����ن ال����دالالت و االس����تخدامات 

وج���اء  احم���د الفراھی���ديالت���ي تحرك���ت ف���ي إطارھ���ا لفظ���ة ال���دین بكت���اب "الع���ین" للخلی���ل ب���ن 

" و ال���دین جمع���ھ األدی���ان ، وال���دین : الج���زاء ال یجم���ع ألن���ھ مص���در ،كقول���ك : دان هللا  فی���ھ :

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���الن 

 أي أطاعوه .وفي المثل : كما تدین تدان كما أتى یؤتى إلیك...

اللغ��ة لص��احبھ اب��ن دری��د : "وال��دین: المل��ة ،دی��ن هللا ، مل��ة هللا الت��ي أم��ا ف��ي كت��اب جمھ��رة      

                 اختص��ھا ، وھ��ي اإلس��الم . وال��دین : ال��دأب و الع��ادة ، م��ازال ذاك دین��ھ ، أي دأب��ھ و عادت��ھ ..

                                                      
 دراسات السیاسات ، بیروت ،لبنان ،المركز العربي لألبحاث و ال الدین و العلمانیة  في سیاق تاریخي)،2013عزمي بشارة ( 60
 305ص،  1ط 
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1FP ، أي ف��ي طاعت��ھ﴿ م��ا ك��ان هللا ف��ي دی��ن المل��ك﴾و ال��دین :  الطاع��ة و المل��ك .ق��ال تع��الى  :

61
P   ،

: "دان فالن بدین ... ورجل دیً�ن ومت�دین . ودینت�ھ :وكلت�ھ  وأورد الزمخشري  في أساس البالغة

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 : 

2FPاستقرضت ...،ولفالن مدین ومدینة أي عبد و أمة.ویقال :یا ابن المدینة".

62 

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     

فق�ال : " ال�دیان :  المعاني و االشتقاقات المتعددة لـ "الدین" ، وبدأھا  بص�یغة اس�م الفاع�ل ال�دیان

دیان�ة ، من أسماء هللا ع�ز وج�ل ، معن�اه الحك�م أي القاض�ي ...و الجم�ع األدی�ان یق�ال :دان  بك�ذا ب

وتدین بھ فھو دین و متدین . ودینت الرجل تدیینا إذا وكلتھ إلى دین�ھ . وال�دین اإلس�الم ،وق�د دن�ت 

بھ .وفي ح�دیث عل�ي علی�ھ الس�الم،محبة العلم�اء دی�ن ی�دان ب�ھ .و ال�دین : الع�ادة و الش�أن ، تق�ول 

3FPالعرب : مازال لك دیني و دیدني أي عادتي .

63 

 اصطالحا : -2

عن���د ربطھ���ا بأم���ة معین���ة تص���بح مجموع���ة المعتق���دات و المب���ادئ الت���ي  "ال���دین"كلم���ة       

وم��ع ذل��ك ھن��اك ،تخض��ع لھ��ا تل��ك األم��ة ، وھ��ذا االعتن��اق یترت��ب عن��ھ م��ا یع��رف بالتش��ریع 

اخ���تالف ب���ین أي دی���ن وأخ���ر م���ن حی���ث ظ���اھره وباطن���ھ .ونج���د الالن���د یتح���دث ع���ن كلم���ة 

Religion  المص����حوب بخ����وف و تأنی����ب ض����میر باعتبارھ����ا تعن����ي ف����ي الالتینی����ة اإلحس����اس

 بواجب ما تجاه اآللھة فلم یكن لدى القدماء فكرة التوحید .

اإلل���ھ الواح���د كق���وة معنوی���ة فق���د أدت إل���ى فك���رة دی���ن واح���د ل���ھ می���زة معنوی���ة ،  أم���ا فك���رة     

أخالقی��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 

فك��رة إق��رار نظ��ري Uو اعتب��ارا م��ن ھ��ذه اللحظ��ة عب��رت الكلم��ة ع��ن ثالث��ة أفك��ار : ، الوحی��دة 

ق���ررات نظری���ة عقلی���ة ،فك���رة مجموع���ة أفع���ال عبادی���ة ، فك���رة عالق���ة مباش���رة إأو مجموع���ة 

U .4FPو معنویة بین النفس البشریة و هللا

64 

ن���ھ ال یمك���ن  للم���رء ،دون ألمفھ���وم عن���ده دالل���ة أخ���رى حی���ث ی���رى وم���ن جھ���ة أخ���رى یتخ���ذ ا

جاھ����ل العنص����ر األص����لي و الخصوص����ي حق����ا لل����دین ف����ي وع����ي اإلنس����ان ال����دیني ،أن ی����رد ت
                                                      

،دار العلم للمالیین ،بیروت ،ص 3، حققھ وقدمھ لھ رمزي منیر البعلبكي ، ج  جمھرة اللغة)، 1987أبو بكر محمد بن الحسن بن درید ( 61
688 

، دار الكتب العلمیة ،بیروت 2، تحقیق محمد باسل عیون السود،ج أساس البالغة)، 2010أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( 62 
 306-305،ص  2،ط

،دار   2،تحقیق ومراجعة عامر امد حیدر وعبد المنعم خلیل إبراھیم ،ط العربلسان )،2009أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور ( 63 
 208-202الكتب العلمیة، ،بیروت ،ص 

64 LALANDE André (1996) vocabulaire technique et critique de la philosophie, 18eme édition, paris.puf. 
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               المعتق������دات و و إل������ى منظوم������ة فردی������ة م������ن المش������اعرال������دین إل������ى مؤسس������ة اجتماعی������ة آ

و العب����ادات ،وحت����ى إل����ى تركیب����ة م����ن المب����ادرات الفردی����ة و االس����تجابات الجماعی����ة الت����ي 

 یكون هللا موضوعھا .

ف���ي معجم���ھ الفلس���في عن���دما یش���یر  "جمی���ل ص���لیبا"ل���م تتل���ف دالل���ة المفھ���وم ،أي ال���دین عن���د  

إل���ى اس���تخدام الق���دماء م���ن الفالس���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 

م���ن حی���ث ھ���ي مطاع���ة  الش���ریعةى مل���ة و الم���ذھب ،أم���ا دین���ا وم���ن حی���ث أنھ���ا جامع���ة تس���م

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 هللا تع���الى و المل���ة م���ن منس���وبة إل���ى الرس���ول و الم���ذھب 

5FPالمنسوب إلى المجتھد.

65 

ھ�����و جمل�����ة م�����ن  المعن�����ى األولفق�����د تع�����ددت مع�����اني ال�����دین :  أم�����ا الفلس�����فة الحدیث�����ة        

             فس م����ن ج����راء حبھ����ا و عباداتھ����ا إی����اهو االعتق����ادات و األفع����ال الحاص����لة لل����ن دراك����اتاإل

 Religionنج����د م����ا ع����رف بال����دین الطبیع����ي  المعن����ى الث����انيو طاعتھ����ا أوام����ره .بخص����وص 

Naturelle  عل���ى االعتق���اد بوج���ود هللا و خیریت���ھ ،وبروحانی���ة  18وھ���و م���ا أطل���ق ف���ي الق���رن

ال���نفس و خلودھ���ا و بإلزامی���ة فع���ل الخی���ر انطالق���ا م���ن وح���ي الض���میر و ن���ور العق���ل . وعل���ى 

یتج����اوز الف����رد إل����ى الجماع����ة حی����ث یعتب����ر ال����دین مؤسس����ة  معن����ى ثالث����اص����عید أخ����ر نج����د 

لی���ة قب���ولھم بع���ض األحك���ام المش���تركة و قی���امھم اجتماعی���ة تض���م أف���رادا یتحل���ون بالص���فات التا

إیم���انھم بق���یم مطلق���ة وحرص���ھم عل���ى الحف���اظ عل���ى ذل���ك اإلیمان،أم���ا  ثانی���اب���بعض الش���عائر، 

فاعتق���ادھم أن اإلنس���ان متص���ل بق���وة روحی���ة أعل���ى من���ھ مفارق���ة لھ���ذا الع���الم أو س���اریة ثالث���ا 

 فیھ ، كثیرة أو موحدة .

                  عب������ارة ع������ن " نظ������ام متس������ق م������ن المعتق������داتال������دین  Durkheimویعتب������ر دورك������ایم      

و الممارس���ات الت���ي ت���دور ح���ول موض���وعات مقدس���ة یج���ري عزلھ���ا ع���ن الوس���ط ال���دنیوي 

ي ،وتح���اط بش���تى أن���واع التح���ریم وھ���ذه المعتق���دات و الممارس���ات تجم���ع ك���ل الم���ؤمنین بھ���ا ف���

6FP معنویة واحدة تدعى الكنیسة "

66 

                                                      
 93،دار الكتاب اللبناني ،بیروت ،ص  1،ج  المعجم الفلسفي) ، 1982جمبل صلیبا( 65

,4 Eme , Edition ,Paris ,Puf ,P 65 Les Formes Elementaire  De La Vie ReligieuseDurkheim Emile ,(1960)  66 
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ھ���ي ممارس���ة الممارس���ة الدینی���ة أن  weber یعتب���ر م���اكس فیب���ر دورك���ایم وعل���ى خ���الف     

المس��یحیة الغربی��ة كان���ت  أننح��و الع��الم األرض��ي ، وأنھ��ا تتس��م بالعقالنی���ة وعل��ى ھ��ذا یعتب��ر 

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 

وبطریق����ة معاكس����ة لعناص����ر الالھ����وت ، أن تبن����ى الھوتھ����ا بش����كل منھج����ي أكث����راس����تطاعت 

ف����الالھوت ھ����و ،ھ����ا أعطت����ھ تط����ورا ذا معن����ى تاریخي"ال����ذي نج����ده عن����د الیھودی����ة ،ب����ل أن

7FP  ." " فكریة لإللھام الدینيعقلنة"

67 

ن اإلنس��ان انتق��ل م��ن مس��توى التفكی��ر أا االس��تنتاج انطالق��ا م��ن قناعت��ھ ب��وق��د خل��ص إل��ى ھ��ذ      

ك بع�د تعرف�ھ عل�ى العل�وم وانفتاح�ھ ل�ال�دیني العقالن�ي وذ ستوى التفكیرالسحري الالمعقول إلى م

 علیھ��ا ، وھ��ذا جعل��ھ ینتق��ل إل��ى البروتس��تانتیة حی��ث نزع��ت الص��بغة االكلیروس��یة ع��ن المس��یحیة 

 إض���عاف الس���لطة االجتماعی���ة لالكلی���روس المس���یحي ، وبن���اءا علی���ھ ت���م تأكی���د حق���وق الف���رد و

 الدین.االعتراف بحریتھ في العبادة دون وساطة رجال و

و ال تتب�ع  الواق�ع إن ھذا الحضور القوي للعقل سیمتد  بعیدا ،حیث لم تقتصر عل�ى فھ�م معطی�ات 

نھ سیصبح الوسیلة التي تشق للنفس طریق االھتداء إلى اإلیمان ،فھو الذي یكش�ف أالحقیقیة ، بل 

 اإلیمان الالمتناھیة و یجعل القلب یتحسس ھذه القیمة.

م���ن المس���توى أالعتق���ادي ف���ي ال���دین إل���ى إن الح���دیث ع���ن انتق���ال اإلنس���ان األوروب���ي       

یقودن����ا إل����ى تحلی����ل عناص����ر ذل����ك التح����ول ال����ذي ت����زامن م����ع قی����ام المس����توى االنتق����ادي 

وھ���ي مش���اریع ح���ددت جمل���ة م���ن األھ���داف ، النھض���وي ث���م ت���ال الفك���ر التن���ویريالمش���روع 

س����یطرت علی����ھ خ����الل فت����رة الق����رون أھمھ����ا تخل����یص اإلنس����ان م����ن الق����وى الظالمی����ة الت����ي 

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 

التن���اول العقل���ي  مھ���م ف���ي حی���اة اإلنس���ان األوروب���ي ،ال���ذي م���ا ك���ان لیمل���ك تل���ك الج���رأة ف���ي

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 لل��

تفاعالتھ��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.

                                                      
 39،ص 1982،تر:نادر كرى ،القاھرة ندار الحقیقة ،  رجل العلم ورجل السیاسةماكس فیبر ، 67 
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واكتش���اف فإنھ���ا إذا كان���ت العالق���ة ب���ین العق���ل و ال���دین ف���ي ص���ورتھا األولی���ة، عالق���ة فھ���م     

        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 

ن ھ���ذه المواق���ف رغ���م تب���این إان أخ���رى إص���الحیة . وعل���ى العم���وم ف���أو رافض���ة وف���ي أحی���

8FPمفاھیمھ����ا وتأویالتھ����ا إال أنھ����ا تتف����ق عل����ى رفض����ھا للص����یغة الت����ي تمی����ز بھ����ا ال����دین .

68
P  ،

س��واء م��ن حی��ث   لة ال��دین تح��وال كبی��را بع��د اجتی��اح العل��وم لس��احة الفك��رأمس��وھك��ذا عرف��ت 

ن جمل����ة التغی����رات أو م����ن حی����ث فھ����م وتص����ور فك����رة هللا.ألطبیع����ة األس����ئلة المطروح����ة ،

 الثقافیة ستسمح للتیولوجیا بدخول ثورة جذریة للتفكیر في ھذا المفھوم .

"ال����دین " م����ن زوای����ا ع����دة فمنھ����ا نج����د :  یل����ي المف����اھیم المختلف����ة الت����ي تن����اوالت وف����ي م����ا 

 و األخالقي : اإلحیائيالمفھوم الفلسفي، و النفسي و االجتماعي، و 

 المفھوم الفلسفي: - 1

 الدین من منظور الفالسفة المفكرین المسلمین : -أ

العق�����ول الس�����لیمة  يال�����دین وض�����ع الھ�����ي س�����ائق ل�����ذو"تعری�����ف محم�����د عب�����د هللا دراز :  -

ان��ھ: "وض��ع الھ��ي یرش��د إل��ى الح��ق ،باختی��ارھم إل��ى الص��الح ف��ي الح��ال و الف��الح ف��ي الم��آل 

9FPفي االعتقادات ،و إلى الخیر في السلوك و المعامالت " 

69 

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����ا   -

 یرجى االنتفاع بھ بعد الموت.

: دع���م الف���ارابي منزل���ة الفلس���فة باالس���تناد إل���ى رأی���ھ ف���ي ال���دین ،فق���د  رابيتعری���ف الف���ا -

اعتن����ق الف����ارابي مب����دأ الف����یض ، ورأى أن هللا ، واج����ب الوج����ود ،مص����در ك����ل ك����ون ،وع����ن 

العق����ل األول  األول وج����وده الواج����ب یف����یض أوال وج����ود ھ����و عین����ھ إح����دى ال����ذات ، ویس����مى

وع���ن العق���ل األول ، باعتب���ار ان���ھ واج���ب  ،وھ���و ممك���ن الوج���ود بذات���ھ ،واج���ب الوج���ود ب���ا� ،

10FPالوجود بغیره ،یفیض عقل ثان ،ثم ثالث وھكذا حتى العقل العاشر .

70 

عن���د  : ال���دین وض���ع الھ���ي ی���دعو أص���حاب العق���ول إل���ى قب���ول م���اھو تعری���ف الجرج���اني -

الرس����ول ص����لى هللا علی����ھ وس����لم . وال����دین و المل����ة متح����دان بال����ذات ،ومختلف����ان باالعتب����ار ، 

وم���ن  ،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 

                                                      
 94،ص 09/2012،العدد اإلسالمیة،مجلة الثقافة  الدینیة بین الوجود بالقوة والوجود بالفعلالمؤسسة ،أسماءخدیم  68
 29ص1969، ،مطبعة السعادة ، القاھرة ، بحوث ممھدة لدراسة تاریخ األدیان)، 1969محمد عبد هللا دراز ( 69 
 185، جامعة دمشق ، ص التجربة الفلسفیة)،1964عادل العوا ( 70 
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ھبا ، ولك���ن الف���رق ب���ین ال���دین والمل���ة و الم���ذھب ھ���و أن ذحی���ث أنھ���ا  یرج���ع إلیھ���ا تس���مى م���

الى ، والمل����ة منس����وب ب����الى الرس����ول ، والم����ذھب منس����وب إل����ى ال����دین منس����وب إل����ى هللا تع����

 المجتھد .

، وق����د أسس����ھ عل����ى مث����ال خلق����ھ  تعری����ف الشھرس����تاني : ال����دین ھ����و الطاع����ة و االنقی����اد -

إم���ا أھ���ل  -عن���ده –لیس���تدل بخلق���ھ عل���ى دین���ھ ، وبدین���ھ عل���ى خلق���ھ . وأرب���اب ال���دیانات مطلق���ا 

 70ال���دیانات مطلق���ا : المج���وس وھ���م  دیان���ات ومل���ل ، وإم���ا أھ���ل أھ���واء ونح���ل . فأم���ا أھ���ل

 فرق���ة 73فرق���ة ، و المس���لمون وھ���م  72فرق���ة ،والنص���ارى وھ���م  71فرق���ة ،و الیھ���ود وھ���م 

   .وأم����ا أھ����ل األھ����واء و اآلراء فمث����ل الفالس����فة ، والدھری����ة، والص����ابئة ، وعب����دة الكواك����ب 

11FPو األوثان، و البراھمیة .

71 

 : المفھوم النفسي - 2

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 الالمب��االة 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 

 Heartlessن��ھ ش��يء م��در یعط��ي معن��ى زائف��ا لع��الم ب��ال قل��ب أإل��ى ال��دین عل��ى  "فروی��د"إل��ى 

World أن بق�����اء و اس�����تمرار ال�����دین وجھ�����ا لوج�����ھ للتفس�����یرات العلمی�����ة  "فروی�����د"، إذ ی�����رى

ن ق��وة ال��دین ل��ھ الق��درة ف��ي إش��باع رغب��ات اإلنس��ان لیجع��ل الع��الم یش��بھ م��ا أل ،ش��يء طبیع��ي

12FPالوقت نفسھ ضابط لرغباتھ.نھ في أیكون علیھ كما  أنیتمنى 

72 

ن یعم���ل فك���ره ری���ة) : أن اإلنس���ان ل���یس ف���ي حاج���ة ألو ی���رى أص���حاب ھ���ذا المفھ���وم (النظ 

ن تجارب����ھ النفس����یة ف����ي حیات����ھ ألف����ي مظ����اھر الطبیع����ة ،أو أن یفك����ر ف����ي ع����الم األرواح ، 

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 

13FPبالعبادة .

73 

جوس����تاف لوب����ون ،وبرغس����ون ، وفروی����د فیورب����اخ ، علم����اء ھ����ذه النظری����ات  أش����ھروم����ن  

 ونعرض بشكل مقتضب فیما یلي : وریفیل، وساباتییھ.
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بالش���عور ال���دیني ال���ذي ل���ھ  غوس���تاف لوب���ون : ف���ي اعتق���اده أن اعتق���اد الجماع���ات یص���طبغ -

ممی��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 األعم���ى ألوامرھ���ا ، واس���تحالة البح���ث ف���ي تعالیمھ���ا ، والرغب���ة 

 في نشرھا ، والنزوع إلى معاداة من ال یقول بھا .

 The Two: ظھ�رت ف�ي كتاب�ھ "منبع�ا األخ�الق و ال�دین"  H .Bergsonنظریة ھنري برغسون  -

Sources Of Morals And Religion على جانبین من جوانب الحیاة ھما: وفیھ ركز 

 الجانب االجتماعي : -أ

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     

ن ھ���ذا التن���ازل یج���د مقاوم���ة ن ، وألیس���تطیع الع���یش داخ���ل الجماع���ة بش���كل متماس���ك متض���ام

م���ن داخ���ل نف���س اإلنس���ان األنانی���ة ،فك���ان الب���د ن وج���ود ق���وة تحف���ظ الت���وازن ب���ین رغب���ات 

 ، الت����ي تحم����ي ال����نظم و الع����ادات  Uوھ����ذه الق����وة ھ����ي الت����دینUالف����رد و متطلب����ات المجتم����ع ، 

فك���رة الق���وانین االجتماعی���ة م���ن االنتھ���اك ، وتحاس���ب الخ���ارجین علیھ���ا ، وم���ن ھن���ا أت���ت و

 اإللھ عند اإلنسان.

 الجانب المستقبلي : -ب

ویتمث���ل ف���ي ك���ون اإلنس���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 

14FPاإلنسان إلى العمل و الحركة .

74 

  : المفھوم الحیوي : ( النظریة الروحیة اإلحیائیة ) - 3   

أص���حاب ھ���ذا المفھ���وم ینظ���رون إل���ى الظ���واھر االجتماعی���ة عل���ى أنھ���ا ظ���واھر حیوی���ة        

جس����م حی����وي كبی����ر ال یختل����ف ف����ي ص����فاتھ و ظ����واھره ع����ن الك����ائن  -حس����بھم–،ف����المجتمع 

15FP.امت���داد لعل���م الحی���اة -عن���دھم–الح���ي أو الف���رد، وعل���م االجتم���اع ھ���و 

75
P  وم���ن أص���حابھ ھ���ذا

  . ادوارد تایلورو ھربرت سبنسراالتجاه 

وی���رى أنص���ار ھ���ذه النظری���ة أن اإلنس���ان الب���دائي عب���د األرواح بمختل���ف ص���ورھا (إنس���ان    

عتق���اد بق���درتھا عل���ى جل���ب النف���ع أو دف���ع الض���ر ع���ن نفس���ھ أرواح أخ���رى ) إل ،مالئك���ة ج���ن،
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العقی���دة  م���رت بم���رحلتین :االعتق���اد ف���ي أو فیم���ا حول���ھ. ویق���ول ھ���ؤالء المؤی���دون : إن ھ���ذه 

 بقاء الموتى ، و الثانیة االعتقاد بوجود أرواح ألفالك و العناصر الطبیعیة .

وق���د اتفق���وا عل���ى تفس���یر المرحل���ة األول���ى ف���ي بق���اء أرواح الم���وتى ،وذل���ك أن فك���رة ال���روح   

یفس���ر الحل���م تعتم���د أساس���ا عل���ى تجرب���ة التفس���یر الب���دائي لألح���الم .وذل���ك أن الرج���ل الب���دائي 

ص المرئ��ي عل��ى ھیئ��ة جس��م ش��فاف بص��ورتھ األص��لیة خعل��ى ان��ھ انتق��ال حقیق��ي ل��روح الش��

،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 

و األم�����وات عل�����ى ح�����د س�����واء،مما دفعھ�����م إل�����ى االعتق�����اد ببق�����اء أرواح الم�����وتى  باألحی�����اء

ف���ع الض���ر ، وھ���ذا دع���اھم إل���ى عبادتھ���ا حت���ى یحص���لوا عل���ى وق���درتھا عل���ى جل���ب النف���ع ود

 الخیر الذي تجلبھ ،ویكتفوا الشر الذي یمكن  أن تدفعھ.

: وھ���ي عب���ادة أرواح الكواك���ب و العناص���ر الطبیعی���ة ،وكان���ت س���ببا ف���ي  أم���ا المرحل���ة الثانی���ة

 اختالف التفسیر بین رأیین: 

ز بھ���ا ع���ن التمیی���ز ب���ین الجم���اد أن اإلنس���ان الب���دائي ذو س���ذاجة یعج��� Taylor ی���رى ت���ایلور -

كم����ا یفع����ل الطف����ل  –و الحی����وان و یعاملھ����ا معامل����ة الكائن����ات الحی����ة ذات األرواح الم����ؤثرة 

ث����م بع����د ذل����ك عب����د ھ����ذه الكواك����ب و العناص����ر -عن����دما ی����داعب الدمی����ة و ك����ان لھ����ا روح����ا

 الطبیعیة.

غی�����ر مقب�����ول ،وی�����رجح أن عب�����ادة  Taylorأن تفس�����یر ت�����ایلور  Spencer ی�����رى سبنس�����ر -

الكواك���ب و العناص���ر الطبیعی���ة ھ���ي نتیج���ة التب���اس لغ���وي .ذل���ك أن األس���الف 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 

16FP.األسماء إلى الكواكب الطبیعیة و الحیوانات فعبدت على ھذا األساس

76 

أن للعاطف���ة الدینی���ة أص���ال عمیق���ا ف���ي اإلنس���ان ،وھ���ي عاطف���ة االحت���رام  "سبنس���ر"ی���رى     

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 األدی���ان المعروف���ة ع���ن الش���عوب المتوحش���ة و المتحض���رة إال ترجم���ات مختلف���ة ع���ن 

عل���ة الظ���واھر الطبیعی���ة و الت���ي ك���ان اإلنس���ان الب���دائي یح���س ش���یئا  الق���وى العظم���ى الت���ي ھ���ي

17FPمنھا في فعلھ اإلرادي . 

77 
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ولك��ن ال���دین بش���كلیھ اإلیم���ان و اإللح���اد ،ل���م  یس��تطع أن یق���دم تعل���یال واض���حا ومعق���وال ،فعل���ى 

ال���دین أن یك���ف ع���ن مناش���دة  العق���ل ألن���ھ ال یس���تقیم م���ع نھج���ھ ف���ي التفكی���ر ،ویعھ���د سبنس���ر 

 نفوذ إلى الحقیقة الكامنة وراء األشیاء. للدین بمھمة ال

 المفھوم االجتماعي : – 4

ینظ�����ر االتج�����اه االجتم�����اعي إل�����ى ال�����دین كظ�����اھرة اجتماعی�����ة ، وتع�����دد تعریفات�����ھ تبع�����ا      

یمی����ل دورك����ایم ، وم����اكس ا أش���ھرھمم����ن تماعی����ة الت����ي ینتم���ون إلیھ����ا ،ن����ذكر للم���دارس االج

و البیولوجی�����ة و الغیبی�����ة و الجغرافی�����ة وھ�����ذه النظری�����ة ت�����رفض التفس�����یرات ،فیب�����ر ، فریزر

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 

 االجتماعیة دال المجتمعات اإلنسانیة.

تفس�����یرا "األش�����كال األولی�����ة للحی�����اة الدینی�����ة " ف�����ي أول كتب�����ھ وھ�����و  "دورك�����ایم" وق�����دم 

ظ���اھرة اجتماعی���ة . وق���د ق���دم لنظریت���ھ جمل���ة م���ن المق���دمات اجتماعی���ا لنش���أة ال���دین عل���ى ان���ھ 

أھمھ�����ا : أن الوس�����یلة المناس�����بة لدراس�����ة الظ�����واھر المعق�����دة ومنھ�����ا الظ�����اھرة الدینی�����ة ھ�����ي 

ف����ي تحلیالت���ھ الت����ي بناھ���ا عل����ى مقدمات����ھ  "دورك����ایم "دراس���تھا ف����ي بدای���ة نش����أتھا ،ولخ���ص

دة و التألی���ھ كلھ���ا ترج���ع إل���ى وعل���ى دراس���ات میدانی���ة ق���ام بھ���ا غی���ره إل���ى : أن ال���دین و العب���ا

و أحكام����ھ.وذھب إل����ى أن طبیع����ة الواق����ع االجتم����اعي بعادات����ھ و تقالی����ده ونظم����ھ وض����رورتھ 

ل���ھ العش���یرة أو ش���عارھا) أق���دم ال���دیانات اإلنس���انیة وھ���ي عب���ارة ع���ن تالی���ھ أبن���اء إالطوطمی���ة (

18FPالمجتم����ع لمج����تمعھم.

78
P وی����رى ج����یمس . ولن����ا إل����ى دورك����ایم ع����ودة ف����ي المبح����ث الثال����ث

ن ال����دین ھ����و استرض����اء و اس����تعطاف الق����وى المتفوق����ة عل����ى اإلنس����ان أب����رج فری����زر ج����و

19FP،لتسییر وضبط مجرى الطبیعة و الحیاة البشریة .

79 

درس العالق�ة ب�ین ال�دین و التح�دیث ،وكی�ف تش�ارك ص�یرورة األدی�ان ف�ي  "ماكس فیبر"أما     

إزال��ة الط��ابع الس��حري ع��ن ل��ك م��ن ذعقلن�ة المجتمع��ات و الس��لوكات الحیاتی��ة ،وم��ا یترت��ب عل�ى 

و  ،الحی��اة ال��دنیا ،ویش��كل موض��وعا  النتظ��ام اجتم��اعي  -عن��د فیب��ر -الع��الم وف��ك ألغ��ازه. فال��دین

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

،ال یمك���ن وض���ع ال���دین ف���ي خان���ة الالعقالن���ي ، والحك���م ال���ذي نطلق���ھ عل���ى  -فیب���ر–وحس���ب  

إلیم����ان و الممارس����ات الدینی����ة خاض����ع لوجھ����ة النظ����ر الت����ي ینطل����ق منھ����ا ، ولك����ن یج����ب ا
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االنتب��اه إل��ى إن س��حر األم��س ال��ذي تص��ارعھ العقالنی��ة اآلن ، 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 اآللھ���ة اإلحیائی���ة . 

ال���دیني ھ���و وقب���ل ك���ل ش���يء ، ش���كل خ���اص م���ن النش���اط االجتم���اعي ،  ن الس���لوكإف��� ھوحس���ب

ول���ذا یمك���ن اجتم���اع العقالنی���ة و الالعقالنی���ة و تس���كانھما ف���ي قل���ب المعتق���دات والممارس���ات 

20FPالدینی���ة  

80
P  وسنوض���ح بش���كل أوف���ي ف���ي المبح���ث الثال���ث" ، مس���اھمة م���اكس فیب���ر ف���ي ھ���ذا .

 .الجانب

 المفھوم األخالقي :  - 5

األخ����الق الس����ائدة ف����ي أي مجتم����ع ، وف����ي أي مرحل����ة تاریخی����ة ، م����ع الع����رف و التقلی����د     

 االجتم���اعي ، وبالت���الي م���ع ال���دین ، ویعب���ر عنھ���ا بواس���طة المؤسس���ات االجتماعی���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 ، 

جتماعی����ة ممأسس����ة ، فھ����و یحم����ل قیم����ا ، ویت����أثر ل����یس و األخ����الق .لك����ن بص����فتھ ظ����اھرة ا

ب���األخالق الس���ائدة أو الق���یم الص���اعدة المتم���ردة علیھ���ا.  فالبع���د األخالق���ي بدای���ة ھ���و قواع���د 

الس���لوك ، ان���ھ البع���د التش���ریعي ، وال ب���د أن یتح���ول إل���ى مق���دس م���ن  مقدس���ات الجماع���ة الت���ي 

Pتاج نفسھا.تحافظ ھذه القواعد على وجودھا جماعة ، فتتمكن من إعادة إن

 
21F

81 

وف��ي أن األخ��الق تتق��اطع ف��ي األخ��الق الس���ائدة ف��ي المجتم��ع ، وف��ي التم��رد علیھ��ا. وف���ي      

أنھم����ا یتب����ادالن الت����أثیر.وفي أن األخ����الق غی����ر ال����دین تاریخی����ا ، والحك����م األخالق����ي غی����ر 

الحك���م ال���دیني نظری���ا .وف���ي أن تط���ور األخ���الق الموض���وعیة ف���ي الع���رف و الق���انون  أكث���ر 

 ن تطور الدین. دینامیة م

تقوم فلسفتھ األخالقیة  ، الذي Emmanuel Kant  ایمانویل كانطومن جانب آخر یرى ،     

وعقلھ العملي ، على فصل العقل المحض القائم على الضرورات عن العقل العملي القائم على 

أن  ": اإلرادة ، كما تقوم على المصالحة بین التبریر األخالقي  والدیني للفعل الحسن .إذ یقول

یھ بالبرھان و التجربة لذات اإللھیة ھو إیمان عقلي ولیس مجال علم ومعرفة یتوصل إلاوجود 

 "نھ مقدمة مسلم بھا البد للعقل من أن یقرھا لتصحیح الفكرة األخالقیة الراسخة في النفوسأ،أي 

 ،ویتطلب ذلك مقدمات ثالثا : 
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إن ك����ل ف����رد یستحس����ن بع����ض األعم����ال ویس����تقبح أعم����اال أخ����رى ، و ی����درك أن بع����ض   -

رد ینتس���ب إل���ى ع���المین ،ع���الم األعم���ال یج���ب فعلھ���ا ، وال���بعض األخ���ر یج���ب اجتنابھ���ا ،ف���الف

 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.

ن العق���ل یطال���ب الف���رد بتحقی���ق الخی���ر المطل���ق ،ك���ان الب���د م���ن وج���ود وس���یلة لتحقی���ق أل -

غی��ر ممكن.فل��م ھ��ذا الخی��ر ، والن تحقی��ق الخی��ر المطل��ق ف��ي لحظ��ة م��ن لحظ��ات حی��اة الف��رد 

 یعد ھناك سبیل لتحقیقھ إال بالتدرج إلى ما النھایة.

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  -

وھ���ذا الخی���ر األعل���ى ل���یس معن���ى مف���ردا ب���ل ھ���و نت���اج عنص���رین ھم���ا ، (الخی���ر األعل���ى) 

22FPالفضیلة و السعادة .

82 

 الوحي : -5

ى المف���اھیم الس���ابقة الت���ي تق���ر أن اإلنس���ان وص���ل إل���ى العقی���دة اإللھی���ة بنفس���ھ ب���النظر إل���     

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���الل الق����رون الوس���طى وحت����ى عص���رنا الحاض����ر . و الھ���دف م����ن 

ن���ھ ، وان���ھ ان���زل عل���ى اإلنس���ان یبح���ث اإلنس���ان ع ال���وحي أن ال���دین ج���اء إل���ى اإلنس���ان و ل���م

م����ن رب����ھ ،و اإلنس����ان ل����م یع����رف رب����ھ بن����ور العق����ل ب����ل بن����ور ال����وحي ، وان هللا س����بحانھ و 

تع���الى عن���دما خل���ق أب���ا البش���ر ادم كرم���ھ وعلم���ھ حق���ائق األش���یاء ،ث���م أم���ره أن ی���ورث عل���م 

23FP. ھذه الحقیقة لذریتھ ،ففعل ،وكانت ھذه العقیدة میراث اإلنسانیة عن أبیھم األول

83 

 أشكال الدین (التیولوجیة)  : - ثالثا

لك���ل دی���ن ش���كالن ال یتطابق���ان ، أولھم���ا ال����دین الرس���مي كم���ا تح���دده مواثیق���ھ ،وثانیھم����ا     

 الدین كما یعیشھ أتباعھ في مختلف األماكن و األزمان.

 ،مؤسس���وه ، أو رس���لھ ، أو أنبیائ���ھ  وھ���و ال���دین كم���ا ج���اء ب���ھأو األص���لي :ال���دین الرس���مي

، 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 
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دة 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���

24FP

84 
 : ونقص���د بال���دین الش���عبي ، ال���دین كم���ا یتب���دى ف���ي فك���ر وس���لوك أتباع���ھ  ال���دین الش���عبي

،نتیج����ة لإلض����افات و التح����ویرات الت����ي یض����فیھا المجتم����ع و األف����راد لل����دین ،وعل����ى خ����الف 

25FPمواثیقھ األصلیة قلیال أو كثیرا ، وكما بینھ المؤسسین آو األنبیاء، والمرسلون.

85 

-و اإلس���الم كم���ا  -ال���وحي–كبی���ر ب���ین اإلس���الم األص���لي ثم���ة ف���رق   : اإلس���الم الش���عبي -أ

،بع���د أن دخل���ت علی���ھ م���واد زائ���دة ،ك���درت ص���فاءه ، وجعل���ت فی���ھ  -یعیش���ھ المس���لمون الی���وم

م���ا ل���یس من���ھ ، والحاض���ر ال یك���ون كالماض���ي ، وال���ذي یزاول���ھ المس���لمون م���ن اإلس���الم ف���ي 

تع���ارض ص���راحة ال���زمن الحاض���ر م���ا ال یتف���ق و اإلس���الم الخ���الص ف���ي عھ���د الرس���ول ، وی

 مع القران والكریم ، وفیھ ما لم یكن معروفا وال موجودا في صدر اإلسالم .

فالوح������دة اإلس������المیة العقدی������ة ، والطق������وس و العب������ادات ، والمع������امالت ، واآلداب لیس������ت 

،وھن����اك ص����راع ب����ین ال����داعین للتقی����د باإلس����الم مس����توى الممارس����ة واح����دة موح����دة عل����ى 

األص���لي الرس���مي ، وب���ین الحریص���ین عل���ى اس���تمرار ف���ي زی���ادة ب���ین الف���رق اإلس���المیة ، 

26FPوعلى نحو یدعو بعضھم للقول بان المسلمین یعیشون الجاھلیة المعاصرة 

86
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   مقومات الدین : - رابعا

ة اجتماعی���ة ،یتطل���ب البح���ث باعتب���ار ال���دین ف���ي عل���م االجتم���اع ال���دیني ،عب���ارة ع���ن ظ���اھر

فیھ����ا إمك����ان مالحظتھ����ا داخلی����ا و خارجی����ا ، واالس����تدالل بم����ا ت����م مالحظت����ھ عل����ى جوان����ب 

27FPالموض����وعات الت����ي یبحثھ����ا ھ����ذا العل����م 

87
P وس����نأخذ بع����ض المقوم����ات الت����ي تخ����دم اإلط����ار ،

 المقدس، و العقیدة، و العبادات .العام لدراستنا وھي 

 إشكالیة تعریف المقدس  : -1

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 االناس���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 

ان���ب المق��دس الت���ي لیس��ت م���ن ب��ین النص���وص .ولك��ن حت���ى ف��ي ھ���ذه الحال��ة األخی���رة ف��ان جو
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بطبیعتھ���ا  –لك���ل دی���ن نص���وص ، وھ���ي محاط���ة و الدینی���ة تت���أثر كثی���را بالنص���وص الدینی���ة .

بھال���ة م���ن التق���دیس .وف���ي ك���ل مجتم���ع أو ثقاف���ة المجتم���ع مس���احة یش���ار إلیھ���ا  –و بالض���رورة 

ق���د یحت���ل .ق���د یحت���ل ال���نص ال���دیني جمی���ع مس���احة المق���دس ف���ي ثقاف���ة  المجتم���ع ، و بالمق���دس

 نسبة منھ .

 ورجوع����ا إل����ى لف����ظ المق����دس ال����ذي تجتم����ع األدی����ان كلھ����ا علی����ھ، وتختل����ف ف����ي كنھ����ھ:   

یق���ول ب���ان األس���ئلة الكب���رى الت���ي یلتق���ي عن���دھا ك���ل الب���احثین ف���ي مج���ال  "وینینب���ورجيف"

 المقدس ثالثة ھي :

 بالعالق�����ة م�����ع مف�����اھیم أخ�����رى منافس�����ة ھ�����ل یمك�����ن تعری�����ف المق�����دس بذات�����ھ ؟ أم فق�����ط -

 ؟ المحرم و المدنس و العجیب و الطاھر والنجسومعارضة لھ ،من مثل : 

ھ���ل یح���وي یع���یش المق���دس ب���اإللھي ، أم مك���ون س���یكولوجي لل���ذات اإلنس���انیة یتخ���ذ ش���كل   -

 استیھامات 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  -

28FPأم انھ یتعرض لتشوھات ، ویعرف تحوالت ؟  /التقنیة ،

88 

 وھناك أسئلة أخرى بالغة األھمیة نوتكما مسعى الفكر في درك المقدس ، ومنھا :

 ھل یشكل الدین جوھر المقدس ؟ أم أن المقدس ھو جوھر الدین ؟ -

          تقنین�����ھ و ض�����بطھ ؟ وتقیی�����د أش�����كال حض�����وره  أمھ�����ل مھم�����ة ال�����دین  تك�����ریس المق�����دس  -

 الرتباط بھ؟و أنماط ا

           كی����ف یتمفص����ل المق����دس م����ع السیاس����ي ؟ ونح����ن ھن����ا یھمن����ا ھ����ذا التس����اؤل فالسیاس����ي  -

 و 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���زي  -

29FPالعالقة ؟   دال ھذه

89 

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       

األوام���ر المنبثق���ة عن���ھ ،وی���دخل بع���ض المق���دس ض���من التنظیم���ات المجتمعی���ة المترجم���ة ف���ي 
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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 

 داخل المجتمع .االجتماعیة في 

إن تعری���ف المق���دس ل���یس ك���أي تعری���ف أخ���ر ، فھن���اك اس���تحالة اإلحاط���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 اإلس���المیة الت���ي 

ن ی���رفض التعری���ف التن���اقض ف���ي تق���ول ف���ي المق���دس اإللھ���ي ب���ان ل���یس كمثل���ھ ش���يء .فح���ی

 تعریف بالسلب إال للضرورة  .ھ ، ویرفض المنطوق

ن البح���ث ف���ي المق���دس ھ���و ذات���ھ أب���"  القائ���ل : "ماك���اریوس"وف���ي ھ���ذا الموق���ف ن���ذكر رأي  

،وھ���و ش���كل م���ن أش���كال إنھ���اك المح���رم بالفع���ل ،ث���م إن البح���ث ف���ي  إبط���ال لمفع���ول قدس���یتھ

موض���وع ش���بیھ بجمی��ع موض���وعات الفكر.موض��وع یق���ال باللغ���ة  المق��دس ھ���و تحوی��ل ل���ھ إل��ى

، ویفك���ر بھ���ا فیھ���ا ، مم���ا یض���عھ لمنطقھ���ا و عقالنیتھ���ا الدالی���ة .وی���دخل عل���ى المق���دس م���ا ھ���و 

 غریب عنھ و متعارض معھ" .

بخص���وص المق���دس بأن���ھ ھ���و م���ا یع���رف ، وال یع���رف أو یح���دد ، فھ���و م���ا  ماك���اریوسفیق���ول 

Pیفارق عالمنا اإلنساني ونرغب في الوقت ذاتھ ضبطھ.

 
30F
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 المقدس و المجال والمؤسس: -أ

لك���ل مج���ال  قدس���ي ت���اریخ ، ولك���ن ال یص���بح المج���ال قدس���یا إال عن���دما یص���یر م���ن دون      

كب����ا رمزی����ا مش����حونا ة یش����كل مرت����اریخ .وان����دماج العناص����ر المجالی����ة بالعناص����ر القدس����ی

ویظھ���ر حض���ور المق���دس ف���ي المج���ال م���ن خ���الل األض���رحة و الزوای���ا الن بالقداس���ة ،ھ���ذا 

المؤس����س ( ش����یخ الزوای����ا ، ال����ولي ، الص����الح) یم����نح لفع����ل التأس����یس للزاوی����ة أو المدین����ة 

31FP المؤس����س و یس����تقي قدس����یتھ م����ن قدس����یتھالط����ابع القدس����ي ،فیص����ب المج����ال متم����اثال م����ع 

91
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 تأسیس المدن اإلسالمیة بحكایات تؤرخ لمیالدھا ، وتمنحھ طابعا قدسیا . فقد ارتبط،

فالمق����دس مح����وره اإلنس����ان ، ومص����دره ال����دین ،خاص����ة ف����ي ال����دیانات التوحیدی����ة ،فاإلنس����ان 

یس����تلھمھ م�����ن ال����دین ویق�����وم بتفعیل�����ھ لیش����مل الفض�����اء بمختل�����ف مكونات����ھ ،وف�����ي التجرب�����ة 

ف���ان قداس���ة اإلنس���ان ت���أتي ف���ي المقدم���ة ،قب���ل اإلس���المیة الت���ي تعتب���ر ص���ورة هللا ف���ي األرض ،

أي ش���كل آخ���ر م���ن القداس���ة مھم���ا كان���ت درجتھ���ا ،باعتب���ار أن ھ���ذه األش���كال م���ن القداس���ة ت���م 

  .اكتسابھا في الغالب من اإلنسان و بواسطتھ
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القداس����ة مرتبط����ة باإلنس����ان بالدرج����ة األول����ى و لھ����ا ت����أتي حرمت����ھ وع����دم التس����امح ف����ي و 

قب���ل حرم���ة األم���اكن المقدس���ة نفس���ھا ، وف���ي مق���دمتھا الكعب���ة بی���ت  انتھاكھ���ا ف���ي المق���ام األول

هللا األول ، 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 األول��ى م��ن ثالث��ة أم��اكن مقدس��ة ف��ي الدیان��ة عل��ى اإلط��الق وھ��ي 

 (بیت المقدس)،المسجد النبوي .: البیت الحرام  (الكعبة )، المسجد األقصى 

أم����ا ف����ي المج����ال العمل����ي نس����جل بع����ض االخ����تالف ف����ي منب����ع القداس����ة و س����یرورتھا       

التاریخی���ة وف���ي ك���ل األح���وال فھ���ي كامن���ة ف���ي ذات اإلنس���ان ، إال أن تفعلیھ���ا ق���د یك���ون عب���ر 

 االكتساب بالوراثة أو بمجھود ذاتي إرادي كما یلي :

 : أشكال المقدس -

وم���ن ھ���ذه المع���اني ف���ان القداس���ة ، المق���دس ف���ي اللغ���ة ھ���و المطھ���ر و المن���زه و المب���ارك     

تكتس���ب بالوراث���ة ، وھ���ي بھ���ذا الش���كل تص���بح غی���ر ذاتی���ة و ال تخض���ع إلرادة اإلنس���ان ب���ل 

ھ����ي ق����وة خارجی����ة عن����ھ وع����ن إرادتھ.فالقداس����ة تمت����د لتش����مل الفض����اء االجتم����اعي وحت����ى 

مطھ����رین ف����ي ال����نص ال����دیني ال����ذي یؤك����د ذل����ك الك����ون، وھ����و م����ا ینطب����ق عل����ى آل البی����ت ال

 ویثبتھ.

  المق���دس كفع���ل  ذات���ي إرادي ،یكتس���بھ اإلنس���ان بمجھ���وده الخ���اص وھ���ي طری���ق األولی���اء

ف���ي االكتس���اب ، ال���ذین یمك���نھن بفض���ل الریاض���ة الدینی���ة بع���د الم���رور بالمقام���ات و األح���وال 

32FPمن الوصول إلى الحقیقة التي ھي المعبر الموصل للقداسة .

92 

 القداسة :مجال  -

        حیثم����ا وج����د المج����ال یك����ون عالم����ة عل����ى حض����ور المق����دس ،إذ یت����زامن م����یالد القدس����ي      

و المج����ال عل����ى اعتب����ار المج����ال كنظ����ام و ك����ون ال یوج����د إال بتجس����د المق����دس فی����ھ حس����ب 

.وغی���اب المق���دس ع���ن المج���ال یض���في علی���ھ ط���ابع الفوض���ى الوجودی���ة .كم���ا لی���اد إمارس���یا 

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 االنطول����وجي ، أي مج����ال یكتس����ي ص����ورتھ ووج����وده الفعل����ي ،  ومج����ال  ال یحم����ل  

أرس���طو ) فیك���ون مفتق���دا  عالم���ات واض���حة ، أو ھ���و أش���بھ  ب���الوجود األول للھی���ولي (حس���ب

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 
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المق���دس فی���ھ ،یفق���د المج���ال خاص���یة الوج���ود الفعل���ي ویح���ول إل���ى مج���ال س���ردي وم���وطن 

33FPللتخی���ل واألح���الم و الالمعق���ول و التھیئ���ات 

93
P  ، والمج���ال م���ن حی���ث ھ���و موج���ود من���تم إل���ى

عل����ى اعتب����ار ان����ھ یجس����ده ، فالمج����ال ب����ذلك یص����بح مقدس����ا مشخص����ا .أي دائ����رة المق����دس ،

 .مرتبة من مراتب القداسة، وشكال من أشكال حضورھا الدائم في العالم 

 یتمظھر مجال القداسة في أبعاد متعددة منھا : و 

 یتجسد التداخل األول في حضور حقل لساني موحد بین المجال و المقدس .   -أ

 یتجسد التداخل الثاني في خضوع المجال لمنطق التراتبیة الدالیة لحق القداسة. -ب

یس���تقي حق���ل القداس���ة اإلس���المي م���ثال ،ج���زءا مھم���ا م���ن ص���وره و اس���تعاراتھ م���ن الحق����ل 

 .المجالي

 العقیدة : -2

 مفھوم العقیدة : -أ

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���وھم  العقی���دة  -

زائ���ف ، أو نتیج����ة ل����دلیل ص���ادق ، وق����د ت����دل عل���ى االقتن����اء. وھ����ي التص���دیق الناش����ئ ع����ن 

 إدراك شعوري ،أو ال شعوري ،یقھر صاحبھ على اإلذعان لقضیة ما. 

ن العقی���دة عب���ارة ع���ن : أال���ذي ق���ال ب��� "غوس���تاف لوب���ون"وق���د عن���ي بتعریفھ���ا كثی���رون م���نھم  

التص���دیق بقض���یة م���ن القض���ایا  إیم���ان ناش���ئ ع���ن مص���در ال ش���عوري یك���ره اإلنس���ان عل���ى" 

م��ن غی���ر دلی��ل ، بمعن���ى ان��ھ یحی���ل العائ���د إل��ى قض���ایا ال ش��عوریة ال دلی���ل علیھ��ا ،وھ���و ق���ول 

 .  "واضح النقص

اإلیم���ان المط��ابق للواق���ع الثاب��ت ب���دلیل ،أو  "ة المس��لمین فھ��ي :م���لوأم��ا العقی��دة ف���ي نظ��ر متك 

 والف����رق واض����ح ب����ین تعری����ف. "ھ����ي : اإلدراك الج����ازم المط����ابق للواق����ع الناش����ئ ب����دلیل 

 و بین تعریف علماء الكالم. لوبون

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 

األذھ�����ان ،و تجنبھ�����ا الش�����ك و اإلنك�����ار  ، فالعقی�����دة وس�����یلة تتخ�����ذھا الدیان�����ة ل�����تحفظ علیھ�����ا

 ،فازدھار الدیانة مرتبط بالرقي االجتماعي الذي بلغتھ البشریة .
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 و المفھوم  تدین " قراءة في داللة المصطلح " ال                    الفصل الثاني                 
 

61 
 

فحالھ��ا ح��ال ك��ل تعددی��ة ،فھ��ي نت��اج غی��اب ع��دم الرض��ا ع��ن الس��ابق  التعددی��ة الدینی��ةوأم��ا  

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 

34FPلوظیفي الذاتي .التنظیم ا

94
P  .: وتدرس العقیدة من ناحیتین 

 إذ قبلھا جماعة من الناس ، أو اجمع المجتمع علیھا . الناحیة االجتماعیة -

،إذ تناولتھ����ا عق����ول مختلف����ة بالبرھن����ة عل����ى ص����حتھا ،أو عل����ى غی����ر  الناحی����ة الفلس����فیة -

35FPذلك ، بصورة فلسفیة ، فدارسوا األدیان لم یكونوا كلھم من رجال الدین .

95 

36FP  -:  تطورت العقیدة حسب القوانین التالیة  قوانین تطور العقیدة :  -ب

96 

وحس����ب ھ����ذا الق����انون ف����ان ھ����ذا ال����دین  ق����انون االنتق����ال م����ن التعددی����ة إل����ى الوح����دة : -1

یتط���ور م���ن التعددی���ة إل���ى الوح���دة ع���ن طری���ق النف���ي ، وت���اریخ األدی���ان العربی���ة یؤك���د ذل���ك 

، وغیرھ����ا ك����ان التط����ور باتج����اه الوحدانی����ة ، أي إل����ى ال����ذي ل����یس كمثل����ھ  فم����ن ھب����ل ومن����اة

  .شيء

لة تس�����تھویھ أة بس�����یطة ، ویأخ�����ذ منھ�����ا الجمھ�����ور مس�����تب�����دأ العقی�����د ق�����انون الزی�����ادة : -2

،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 

نا ، إل���ى ح���ال العص���مة البابوی���ة بفع���ل ال���رأي أارف���ع المطارن���ة ش��� 1870روم���ا ال���ذي ك���ان قب���ل 

 العام .

تك���ون العقی���دة بس���یطة حس���یة ل���دى األول���ین ، وتك���ون س���ھلة التن���اول ، ق���انون التعقی���د :   -3

ال تستعص���ي عل���ى اإلفھ���ام  البس���یطة ، ث���م ت���زداد تعقی���دا بم���رور ال���زمن و تعق���د الحی���اة ، ث���م 

 تزیدھا الفلسفة ببراھینھا تعقیدا.

ن الدیان���ة تقس���م األش���یاء إل���ى ع���المین ھم���ا : أب��� ش���لحتس���یمھا : یق���ول تتط���ور العقی���دة بمرا

ن اإلنس�����ان أن یح�����اول أ، وم�����ن ش�����ع�����الم األش�����یاء المحلل�����ة ، و ع�����الم األش�����یاء المحرم�����ة

97أذاه. ھ و تكریما ، لیخطب وده ، ویتقي بالمحرم وفا من
37FP 

 العبادات و الطقوس : -ب

                                                      
 57ص المرجع نفسھ ، ، خصالح الدین شرو 94 
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وأص����ل العبودی����ة الخض����وع و ال����ذل ، ونقص����د بالعب����ادة ھن����ا ھ����ي الطاع����ة ، العب����ادة لغ����ة    

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 الن المق����دس متع����دد األش����كال و األح����وال كان����ت العب����ادات متع����ددة األن����واع عب����ر الت����اریخ 

الع���الم ، وش���ملت الص���لوات ، و األدعی���ة ، وتق���دیم ال���ذبائح و القرب���ان ،وف���ي متل���ف من���اطق  

38FP، وزیارة األماكن المقدسة وغیر ذلك .

98 

فعب���ارة ع���ن ممارس���ات و مراس���یم و أنم���اط اجتماعی���ة ، ت���ؤدي بص���ورة  الطق���وسوأم���ا     

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 

 أو دنیویة ، أو سیاسیة أو غیر ذلك . دینیة ،

ف���ي ھ���ذا الج���زء نس���عى إل���ى التعری���ف بال���دین ف���ي اإلس���الم ،  ال���دین ف���ي اإلس���الم : -خامس���ا

 وأصولھ وفروعھ ، وباإلسالم و خصائصھ ، و اإلسالم الشعبي وخصائصھ.

 التعریف بالدین اإلسالمي :  -1

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 اإلس���المي بص���فة خاص���ة ھ���و االعتم���اد عل���ى مص���درین 

ودراس���ة ت���اریخ ال���دین ف���ي اإلس���الم لنص���وص المقدس���ة)الكتاب و الس���نة ، األساس���ین لل���دین (ا

Pال ب���د أن تس���تقي م���ن ھ���ذین المص���درین.

 
39F

99
P  ومم���ا یج���ب الت���ذكیر ب���ھ أن موض���وع البح���ث ال

یت���وفر فی���ھ س���بل المالحظ���ة و التجری���ب و ال الوث���ائق و الت���واریخ الت���ي یمك���ن االعتم���اد علیھ���ا 

. 

لطاع���ة ، والج���زاء ، لل��دین مع���ان كثی���رة ف��ي اللغ���ة العربی���ة ، فھ��و ی���دل عل���ى الخض��وع ، وا   

40FPأتي أیضا بمعنى اإلسالم العادة ، والسیرة ، و القضاء ، والحكم ،ویوالمكافأة ،و 

100
P  

ھ����و االستس����الم و النقی����اد ظ�����اھرا ،وتمام����ھ یتطل����ب اإلیم����ان ، و اإلخ�����الص ،  فاإلس����الم  

وكمال���ھ الجم���ع ب���ین اإلس���الم والتص���دیق وق���رن المجاھ���دة بالمش���اھدة ،لیص���یر غی���ب المس���لم 

ین  ، فلف���ظ المس���لم اإلس���الم : مب���دأ ، و اإلیم���ان : وس���طا ، و اإلحس���ان كم���االش���ھادة ، فك���ان 

اإلس����الم ھ����و الش����ھادة أن ال ال����ھ إال هللا وان مم����دا رس����ول هللا ، و یش����مل الن����اجي ، والھال����ك.
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41FPوإیت����اء الزك����اة ، وص����وم رمض����ان ، وح����ج الب����ت م����ن اس����تطاع إلی����ھ س����بیال.

101
P  ، و أم����ا

و اإلیم���ان  ف���ي اإلس���الم فھ���و إیم���ان ب���ا� و مالئكت���ھ وكتب���ھ ورس���لھ و الی���وم اآلخ���ر ، اإلیم���ان

فی��ھ ،ف��ان تعب��د هللا كأن��ك ت��راه ،ف��ان ل��م ت��راه فھ��و ی��راك  اإلحس��انوأم��ا ،  بالق��در خی��ره  وش��ره

42FP، وأما موعد قیام الساعة فیھ فال یعلمھ إال هللا. 

102 

 أصول اإلسالم و فروعھ : -2

المقص���ود باألص���ول ھ���و ك���ل مس���ألة یتع���ین الح���ق فیھ���ا ب���ین المتخاص���مین ، األص���ول :  -أ

ومعرف���ة الرس���ل بآی���اتھم و بین���اتھم ، وھ���ي  أي أنھ���ا معرف���ة هللا تع���الى بوحدانیت���ھ وص���فاتھ ،

، وك���ل م���ا ھ���و معق���ول یتوص���ل إلی���ھ ب���النظر و االس���تدالل  موض���وع عل���م الك���الم ، وك���ل م���ا

التوحی����د ، والع����دل ،والوع����د و  :فھ����و م����ن األص����ول .وموض����ع البح����ث ف����ي األص����ول ھ����و

 وفیھ خالف بین أصحاب الفرق اإلسالمیة . و العقل ، الوعید، والسمع 

بالقی���اس و االجتھ���اد وأم���ا الف���روع فھ���ي ك���ل م���اھو مظن���ون ، ویتوص���ل إلی���ھ  الف���روع :  -ب

،وھ���ي موض���وع عل���م الفق���ھ ، وتش���مل الح���الل و الح���رام ،ول���یس بینھم���ا تكفی���ر و ال تض���لیل 

103فیما اختلف الفقھاء من أحكام . 
43FP 

 وجھا اإلسالم :  ( األصلي ، و الشعبي): -3

ح��دثنا عم��رو ب��ن عثم��ان ب��ن س��عید ب��ن كثی��ر ب��ن دین��ار الحمص��ي ، ح��دثنا  ق��ال اب��ن ماج��ة :   

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 هللا ص���لى هللا علی���ھ وس���لم : تفرق���ت الیھ���ود عل���ى إح���دى وس���بعین فرق���ة 

عل���ى اثن���ین وس���بعین فرق���ة ،فواح���دة ف���ي الجن���ة وس���بعون ف���ي الن���ار ، وافترق���ت النص���ارى 

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 

ن ف��ي الن��ار ،قی��ل : ی��ا رس��ول عل��ى ث��الث و س��بعین فرق��ة واح��دة ف��ي الجن��ة و ثنت��ان و س��بعو

44FP. من ھم ؟ قال: الجماعة  هللا 

104
P  ،ن المسلمین صنفان ھماإالحدیث ف وحسب : 

إل���ى  الت���ي یص���یر الفرق���ة الناجی���ةأتب���اع اإلس���الم األص���لي ویض���م أتب���اع :  ص���نف األول -

جن��ة عالی��ة وھ��ي الفرق��ة الت��ي ال ی��زل بھ��ا الق��دم ، و ال ت��زول عنھ��ا ال��نعم ، فھ��ي عل��ى ال��دین 

 القویم.
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، ویض���م أتب���اع الف���رق األخ���رى المخالف���ة  اإلس���الم الش���عبيھ���م أتب���اع   الص���نف الث���اني :  -

الت���ي یعتبرھ���ا اإلس���الم ف���رق الض���الل ، ال���ذي ی���رون ظ���الم  للفرق���ة الناجی���ة ، وھ���ي الف���رق

 الظلم نورا ، واعتقاد الحق ثبورا ،وسیصلون سعیرا ، وال یجدون من دون هللا نصیرا. 

وھ���ذا اإلس���الم ھ���و ال���ذي یخ���الف الفرق���ة الناجی���ة ف���ي أب���واب الع���دل و التوحی���د ، أو الوع���د و 

دیر الخی����ر و الش����ر ، أو ف����ي ب����اب الوعی����د ، أو ف����ي ب����ابي الق����در و االس����تطاعة ،أو ف����ي تق����

الھدای����ة و الض����اللة ،أو الوع����د والوعی����د ،أو ف����ي ب����اب الق����در و االس����تطاعة ، أو ف����ي تق����دیر 

الخی���ر و الش���ر ،أو ب���اب الھدای���ة و الض���اللة ، أو ف���ي ب���اب ص���فات هللا و أس���مائھ و أوص���افھ 

 ،أو في باب التعدیل و التجویر، ....

ر نفس���ھا ص���احبة اإلس���الم األص���لي ،وتنس���ب غیرھ���ا م���ع الت���ذكیر ب���ان الف���رق المختلف���ة تعتب���

45FPإلى اإلسالم الشعبي .

105 

 اإلسالم األصلي : -أ

ھ��و اإلس��الم ال��ذي ك��ان علی��ھ المس��لمون أی��ام الرس��ول األعظ��م ، وحت��ى وفات��ھ ح��ین ك��انوا     

46FPعلى منھج واحد في أصول الدین وفروعھ عدا من اظھر وفاقا و اضمر نفاقا.

106 

ھ��ذا اإلس��الم بأن��ھ إس��الم فرق��ة م��ن الف��رق ، وال بل��د م���ن  یوس��ف القرض��اويویص��ف اإلم��ام 

إس���الم الص���حابة وم���ن ت���بعھم  البل���دان ، وال م���ذھب م���ن الم���ذاھب .إن إس���الم الق���ران و الس���نة،

بإحس����ان إل����ى ی����وم ال����دین ،ھ����و اإلس����الم األول قب����ل أن تظھ����ر الف����رق و النح����ل و الب����دع و 

47FPاألھواء المحدثة التي فرقت الناس شیعا.

107 

فئ��ات اإلس��الم األص��لي فجعلھ��ا ف��ي ثمانی��ة أص��ناف ، ننقلھ��ا عن��ھ  اإلم��ام البغ��داديوق��د فص��ل 

 على النحو التالي :

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

و العق���اب ، وش���رط االجتھ���اد ، واإلمام���ة ، والزعام���ة ، وس���لكوا م���ن العل���م طری���ق الص���فاتیة 

كلم���ین ال���ذین تب���رأوا م���ن التش���بیھ و التعطی���ل ، وم���ن ب���دع الرافض���ة و الخ���وارج ، م���ن المت

 والجھمیة، والنجاریة ،وسائر أھل األھواء الضالة.
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، م����ن ال����ذین اعتق����دوا ف����ي أص����ول  ص����نف أئم����ة الفق����ھ م����ن فریق����ي ال����رأي و الح����دیث -

ي بك���ر م���ذاھب ال���دین م���ذاھب الص���فاتیة ف���ي هللا وف���ي ص���فاتھ األزلی���ة ،..ویقول���ون بإمام���ة أب���

وا وج�����وب ،وعم�����ر ، وعثم�����ان ، وعل�����ي ،ویحس�����نون الثن�����اء عل�����ى الس�����لف الص�����الح.،ورأ

ن و الس����نة ،وإجم����اع الص����حابة ،ورأوا ج����واز المس����ح عل����ى آاس����تنباط الش����ریعة م����ن الق����ر

والث���وري ، وأب���ي  الخف���ین ( وم���ن ھ���ذه الجماع���ة أص���حاب مال���ك ،و الش���افعي ، واالوزاع���ي

حنیف���ة ،وأص���حاب اب���ن حنب���ل وس���ائر الفقھ���اء ال���ذین اعتق���دوا ف���ي األب���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 األخب���ار و الس���نن الم���أثورة ع���ن  -

             یحھا م����ن س����قیمھا ، وعرف����وا أس����باب الج����رح النب����ي ص����لى هللا علی����ھ وس����لم ،ومی����زوا ص����ح

 و التعدیل ،ولم یلطوا علمھم بذلك بشيء من بدع أھل األھواء الضالة .

م���ن أص���ناف اإلس���الم األص���لي ، أي أص���ناف أھ���ل الس���نة و الجماع���ة ،ق���وم أح���اطوا علم���ا  -

علمھ���م ب���أكثر أب���واب األدب و النح���و و التص���ریف ،وج���روا عل���ى أئم���ة اللغ���ة ،ول���م یخلط���وا 

 بشيء من بدع القدریة ، أو الرافضة ، أو الخوارج .

ن الك��ریم، وتأویلھ��ا وف��ق م���ذاھب آعلم��ا ب��القراءات ووج��وه تفس��یر الق��رھ��م ال��ذین أح��اطوا  -

 أھل السنة ، مع البعد عن تأویالت أھل األھواء الضالة .

ھ�����م الزھ�����اد الص�����وفیة ال�����ذین أبص�����روا فاقص�����روا ،واختب�����روا ف�����اعتبروا ، ورض�����وا   -

دور ،وقنع����وا بالمیس����ور ، وعلم����وا أن الس����مع و البص����ر و الف����ؤاد ك����ل أولئ����ك مس����ؤول بالمق����

ع����ن الخی����ر و الش����ر... ،وم����ذھبھم التف����ویض إل����ى هللا تع����الى ، والتوك����ل علی����ھ ، والتس����لیم 

 ألمره ، والقناعة ثم االعتراض عن االعتراض علیھ.

ال���دین ،ق���ال  ین یجاھ���دون أع���داءذھ���م المرابط���ون عل���ى الثغ���ور ف���ي وج���وه الكف���رة ، ال���  -

48FP.ن هللا مع المحسنین﴾إذین جاھدوا فینا لنھدیھم سبلنا وال﴿و:  تعالى

108 

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���ة   -

 البقاع التي ظھر شعار أھل األھواء الضالة.

 اإلسالم الشعبي : -ب

                                                      
 69العنكبوت ، اآلیة  108
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اإلس��الم ال��ذي ص��ار بع��د وف��اة الرس��ول األعظ��م نتیج��ة للخالف��ات الت��ي ح��دثت  نقص��د ب��ھ      

، وم���ا دل عل���ى اإلس���الم بع���د ذل���ك مم���ا ال یتف���ق م���ع م���ا ك���ان علی���ھ أی���ام الرس���ول ص���لى هللا 

            بع�����د ظھ�����ور الف�����رق و النح�����ل و الب�����دع اإلس�����الم الی�����ومي المع�����یشعلی�����ھ و س�����لم .أو ھ�����و 

49FPو األھ���واء المحدث���ة حس���ب وص���ف اإلم���ام یوس���ف القرض���اوي .

109
P  ، وال���ذي أض���یفت إلی���ھ

ت���أثیرات متأتی���ة م���ن جھ���ات أخ���رى و منھ���ا الت���اریخ ، والمص���الح الض���یقة إلف���راد و الطبق���ات 

 المتنوعة . و السمات العامة لإلسالم الشعبي یمكن إجمالھا فیما یلي :

لیة النص����یة القطعی����ة للتش����ریع ،فالق����انون ع����دم الت����زام اإلس����الم الش����عبي بالمص����ادر األص����  -

م���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 .

س���الم یحف���ل اإلس���الم الش���عبي بكثی���ر م���ن الخراف���ات و األس���اطیر الت���ي تتع���ارض م���ع اإل   -

األص�����لي ، فاإلس�����الم الش�����عبي یب�����دو مش�����بعا ف�����ي الشخص�����یة المغارب�����ة بمجموع�����ة م�����ن 

رتباطھ���ا بع���الم المق���دس الم���بھم إلتعتب���ر ف���وق طبیعی���ة ،وال عقالنی���ة  المعتق���دات الغیبی���ة الت���ي 

،وتش���ترط كثی��را م���ن أن��واع الس���لوك المش��تملة عل���ى  ، وھ��ي معتق���دات تطب��ع الثقاف���ة و الھوی��ة

و ع���الم الج���ن و االس���تحواذ ،وعل���ى ت���أثیر ب���العین الش���ریرة ،فالمخیل���ة  الس���حر و الطلس���مات

 الجماعی����ة حافل����ة بتص����ورات كائن����ات غیبی����ة تربطھ����ا بالش����خص المغ����اربي أم����ا عالق����ات ود 

110و تقارب ، وإما عالقات تخاصم وتنافر.
50FP 

51FPالتناقض السلوكي سمة من سمات اإلسالم الشعبي . -

111 

 وربة و األمركة .بھار بالغرب ، وھو انبھار یضم األیتمیز اإلسالم الشعبي باالن -

یع�����یش اإلس�����الم الش�����عبي ص�����راعا مس�����تمرا ب�����ین اإلس�����الم األص�����لي ، وب�����ین نزع�����ات  -

التغری���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 اإلس���الم الش���عبي م���ن ص���عوبات ف���ي إیج���اد تج���ل بواس���طة ص���یرورة التح���دیث ،  -

52FPلمعیار الجمال في اإلسالم التقلیدي الذي تم حجبھ. 

112 
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 ظھور المذھب والفرق: أصل -سادسا

ص����ل بعض����ھا ب����أھم القض����ایا الرئیس����یة یج����د الباح����ث الم����دقق اختالف����ات وتناقض����ات یت      

،أو م���ا یع���رف عن���د المس���یحیین بالعھ���د الق���دیم ، ول���م  ح���دث ھ���ذا بالنس���بة إل���ى الت���وراة م���ثال

ن ،فف��ي ھ��ذه الحال��ة ال آیح��دث الش��يء نفس��ھ بالنس��بة إل��ى اإلس��الم فیم��ا یتعل��ق بنص��وص الق��ر

خص��ص فی��ھ منتس��بون یوج��د خ��الف عل��ى جمی��ع م��ا یحتوی��ھ .لك��ن ال��ذي ح��دث أن ك��ل دی��ن ت

اآلخ���رین قض���ایا مھم���ة تفس���یر النص���وص ، وتعل���یم  خ���ذوا عل���ى أنفس���ھمأل���ھ ف���ي قض���ایاه ،و

 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.

ا النش���اط ظھ���ور تفاس���یر كثی���رة ومتنوع���ة ،ان���تظم بعض���ھا لیأخ���ذ ذالنتیج���ة المباش���رة لمث���ل ھ���و 

، وبم��رور ال��زمن د اس��م م��ذھب دین��ي أو طائف��ة دینی��ة ش��كل تی��ار رئ��یس أطل��ق علی��ھ فیم��ا بع��

راكم ت���راث یض���م التفاس���یر و االجتھ���ادات و التعلیق���ات و الكتاب���ات ،ل���ذلك یض���طر الق���ادم و ت���

 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       

المحت���وى األساس���ي ثی���رة أن یحص���ل الت���راث عل���ى ج���ل االھتم���ام ، ویظھ���ر و كأن���ھ ح���االت ك

ن یمث���ل ع���ودة أة الجدی���دة أو التفس���یر الجدی���د و ك���تج���اه الجدی���د أو الطریق���لل���دین .ویظھ���ر اإل

إل����ى الج����ذور ، وبعب����ارة أخ����رى : التفس����یر الجدی����د ھ����و التفس����یر الوحی����د الص����حیح ،وعل����ى 

لغ���ت ح���دة التعص���ب ل���بعض مث���ل ھ���ذه اآلراء إل���ى الح���د الجمی���ع إتباعھ���ا التفس���یر الجدی���د ، وب

53FPتكفیر كل من ال یقبل بھ.

113 

              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 

54FPالدیني .وعلى مر الزمن توسعت الخالفات بین المذاھب في داخل الدین الواحد .

114 

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  

الع���الم خ���الل الق���رون األخی���رة ،وخصوص���ا تن���امي  بال���دین إل���ى الق���ول ب���ان م���ا تع���رض إلی���ھ

ظ���اھرة العولم���ة ،س���ینتج عن���ھ ظھ���ور اتس���اق قیمی���ة ال 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 
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اف��ات أخ��رى ،وم��ا یتوص��ل إلی��ھ التقالی��د الت��ي س��ادت قب��ل س��یادة ال��دین ، واالس��تعارات م��ن ثق

 العلم..الخ لذلك ال یمثل ھذا موقفا جدیدا من الدین .

 دور الدین في  المجتمع : -سابعا

تكتنف محاولة الحدیث عن دور الدین ف�ي المجتم�ع ض�رورة الجم�ع ب�ین جمی�ع األدی�ان الت�ي      

لع�ل أھمھ�ا خط�ر الوق�وع عرفھا البشر ،إال أن صعوبات كثیرة تعترض القیام بمثل ھ�ذا العم�ل ، 

في التحیز ،بسبب عدم توافر بیانات كاملة عن جمیعھا و بالقدر نفس�ھ،لذلك تق�رر لغ�رض البح�ث 

لق�وة ص�لتھا بعض�ھا ب�بعض م�ن حی�ث  أوالحصر كلمة دین في ال�دیانات الرئیس�ة ال�ثالث  الحالي

ي المج��ال ألنھ��ا ھ��ي المس��یطرة م��ن حی��ث االنتش��ار ف�� وثانی��ا ، مك��ان النش��أة وطبیع��ة النص��وص

لوجودھا ، وخصوصا بالنس�بة إل�ى المس�یحیة و اإلس�الم ،ف�ي  وثالثاالجغرافي للثقافات الرئیسیة .

المجتمع��ات الت��ي یس��ودھا دیان��ات أخ��رى ،و غی��اب ال��دیانات األخ��رى ع��ن المجتمع��ات الت��ي بھ��ا 

لوم��ات لوج��ود الجماع��ات و التنظیم��ات الدینی��ة ،وت��وافر المع ورابع��اأغلبی��ة مس��یحیة أو إس��المیة .

55FPعنھا في األدبیات المكتوبة ،وفي وسائل اإلعالم. 

115 

م���ون إل���ى خلفی���ات وم���دارس ، وینتدیث ع���ن دور ال���دین ف���ي المجتم���ع كث���رالمھتم���ون بالح���   

مختلف����ة ،ل����ذلك یتخ����ذون زوای����ا مختلف����ة ینظ����رون م����ن خاللھ����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��ؤالء 

 في كل دین بغض النظر عن تصنیفھ ، وخالل مختلف العصور .

ع تتطل���ب اإلحاط���ة بجوان���ب ال���دین االجتماعی���ة ووظائف���ھ الص���لة ب���ین ال���دین و المجتم���       

ن الجان���ب األكب���ر ألم���ور األساس���یة لفھ���م ال���دین ألالمجتمعی���ة، وتع���د مث���ل ھ���ذه اإلحاط���ة م���ن ا

جتم�����اعي ، إن العقائ�����د و الممارس�����ات و الش�����عائر الدینی�����ة كلھ�����ا لھ�����ا أثارھ�����ا إمن�����ھ جان�����ب 

56FPاالجتماعیة على الوظائف المجتمعیة للدین.

116 

ع���ادة أن یض���ع الواح���د م���ن ھ���ؤالء ح���دودا لبحث���ھ ونقاش���ھ عل���ى ش���كل ض���وابط ال ج���رت ال     

یج����وز تجاوزھ����ا ، تتمث����ل ف����ي ثواب����ت العقی����دة وش����روط اإلیم����ان بحس����ب ك����ل دی����ن .فف����ي 

ن ال���دین ج���اء م���ن الس���ماء ع���ن طری���ق وح���ي ن���زل عل���ى أل���دیانات الس���ماویة ی���تم االلت���زام ب���ا

یمك����ن أن یق����وم ب����ھ باح����ث ھ����و النب����ي ، وك����ل م����ا فی����ھ لخی����ر البش����ریة .وعلی����ھ فأقص����ى م����ا 

االجتھ������اد ف������ي ش������رح وتفس������یرات النص������وص ، وتتب������ع ش������روح وتفس������یرات اآلخ������رین 

                                                      
 21، نفس المرجع، صمصطفى عمر التیر ورولف فیغرسھاوس 115 
 66، ص  علم االجتماع الدیني) ،2008مھدي محمد القصاص(116 
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،والمقارن����ة ب����ین مختل����ف االجتھ����ادات ،و التعلی����ق عل����ى الكیفی����ة الت����ي ق����دم بھ����ا المجتھ����د 

 اجتھاده.

ب���النظر للنص���وص األص���لیة ،  -نظری���ا عل���ى األق���ل –یفت���رض أن الش���رح والتعلی���ق ی���تم       

ال���دین .لك���ن ،وف���ي بع���ض الح���االت ،ال یوج���د اتف���اق ت���ام عل���ى حرفی���ة النص���وص  أي ثواب���ت

األص���لیة ،وم���ا یع���رف بالكت���اب المق���دس بالنس���بة إل���ى دی���ن م���ن األدی���ان عب���ارة ع���ن تجمی���ع 

57FPلكتابات أعدھا أشخاص مختلفون،وفي أزمنة مختلفة.

117 

 عرفنا المفھوم من الدین ، فماذا یعني التدین ؟ وماھي تشكیالتھ ؟ أنبعد 
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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���االت عل���م ال���نفس و االجتم���اع ، وق���د یك���ون ھ���ذا راجع���ا 

ألس���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 ، 

ال�����ذین تق�����ع عل�����یھم مس�����ؤولیة تأص�����یل العل�����وم ، خصوص�����ا م�����ن قب�����ل العلم�����اء المس�����لمین 

والدراس����ات االجتماعی����ة بم����ا یتواف����ق م����ع دی����نھم و عقی����دتھم الخال����دة ، وإال یص����بحوا فق����ط 

58FPناقلین عن الغرب و الشرق علومھم ، دون تمحیص و تدقیق و نقد واع.  

118 

ب���ھ 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 كتا     

أم��ر غی��ر ممك��ن ف��ي  -لنق��ول م��ا ھ��و –ع��ن االجتم��اع ال��دیني بھ��ذه العب��ارة : " لنع��رف ال��دین 

ه الدراس���ة" ، وكم���ا بدای���ة ھ���ذه الدراس���ة .ف���التعریف ربم���ا یمك���ن التوص���ل إلی���ھ عن���د نھای���ة ھ���ذ

 ن فیبر حتى في نھایة دراستھ لم یعط لقارئھ التعریف المرتقب.إیالحظ بیرجر ف

یعب����ر ع����ن المش�����كلة الخاص����ة ب����التعریف و الت�����ي تواج����ھ ع�����الم و الح����ق أن فیب����ر ھ�����ذا    

االجتم���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  االھتمام بال شيء سوي التالعب باأللفاظ.

ن تعریف���ات تش���ھد الكتاب���ات المعاص���رة ف���ي عل���م االجتم���اع ال���دیني ع���دم رض���ا ع���ھ���ذا و   

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 

بمعن����ى  ف����ي البح����ث االمبریق����ي، religiositéو اس����تخدام الجوان����ب الخاص����ة بالت����دین  تحدی����د 

جوان�����ب منفص�����لة لت�����دین األط�����ر الخاص�����ة بالتحلی�����ل و الت�����ي تقت�����رح بوض�����وح أن ھن�����اك 

ن ق���د تك���ون مس���تقلة ع���ن بعض���ھا ال���بعض . وعل���ى ال���رغم م���ن وھ���ذه الجوان���ب للت���دیالش���خص 

التق���دم المنھج���ي و البحث���ي إال أن اس���تخدام جوان���ب الت���دین م���ازال غی���ر م���رض م���ن الناحی���ة 

األكادیمی�����ة .وتواج�����ھ المح�����اوالت الت�����ي تب�����ذل للبح�����ث ف�����ي جوان�����ب ال�����دین بالعدی�����د م�����ن 

ب����ین قی����اس ت����دین الص����عوبات خاص����ة المش����اكل المتعلق����ة بقی����اس الت����دین ، وك����ذلك العالق����ة 

 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  االمبریقی���ة ف���ي عل���م االجتم���اع ال���دیني أن 

التنظیم�����ات و العض�����ویة ف�����ي تس�����تخدم لفظ�����ة الت�����دین لتعن�����ي الحض�����ور إل�����ى دور العب�����ادة أ

 .الدینیة
                                                      

 154ص المرجع السابق ،عبد اللطیف الصنیع ،  118 
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 مفھوم التدین لغة واصطالحا :    -أوال   
 التدین لغة : -1

) اإلل���زام الح���الي لإلنس���ان ال���دال بف���تحبالنس���بة للمعن���ى اللغ���وي للت���دین ، تعن���ي ال���دَین (     

) تعن����ي الجان����ب الروح����ي و العقائ����د ، وم����ن حی����ث أنھ����ا ب����ین ال����دال وبكس����رعل����ى اآلخ����ر، (

59FP ض���ع ل���ھیخط���رفین ی���نظم اح���دھما األخ���ر و 

119
P  . : ال���دال ویق���ول اب���ن ف���ارس كلم���ة ال���دین               

واح���د، إلی���ھ یرج����ع فروع���ھ كلھ���ا ج���نس االنقی���اد و ال���ذل ، فال����دین  أص���ل و الی���اء و الن���ون

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 

60FPمنق����ادون.

120
P  ًَن ب����ھ ، فھ����و دیَ����ٌن و ُمت����ـُدَیُن .و دین����ت الرج����ل ویق����ال :دان  بك����ذا دیان����ة و ت����دی

61FP، إذا وكْلـْتَھُ إلى دینھ. تدینا

121 

 عن معاني اللفظ في القران الكریم : -

،أي  تعامل����ت كت����ب التفس����یر م����ع لف����ظ " ال����دین" بحس����ب س����یاقاتھا المض����مونیة و التنزیلی����ة  

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 األھ������داف الكامن������ة وراء یع������ض 

 االستخدامات القرآنیة للفظة في مواضع بذاتھا وبمعان محددة . 

فآی���ات الق���ران الك���ریم عل���ى موض���عا  س���ت و تس���عینووردت كلم���ة ال���دین ف���ي الق���ران ، ف���ي 

 . وجوه من المعاني تفھم حسب سیاقھا في نصوص اآلیات وھي ال تتعدى ثمانیة أوجھ

 و نوجزھا في كاألتي: 

 ی����ومئ ی����وفیھم  بمعن����ى الج����زاء و الحس����اب و الث����واب و العق����اب ومن����ھ قول����ھ تع����الى ﴿ :

 )25( النور :هللا دینھم الحق ویعلمون أن هللا ھو الحق المبین﴾ 

 ���ق���اتلوھم حت���ى ال تك���ون فتن���ة و یك���ون  ى العب���ادة و الطاع���ة و من���ھ ق���ول تع���الىبمعن ﴿ :

 )193قرة: ب(الالدین � فان انتھوا فال عدوان إال على الظالمین ﴾ 

رس���ل رس���ولھ بالھ���دى و دی���ن الح���ق لیظھ���ره عل���ى ال���دین أ: ﴿ھ���و ال���ذي  اإلس���الم ومن���ھ قول���ھ
 .)33(التوبة :ولو كره المشركون﴾  ھكل

 ف���إذا ركب���وا ف���ي الفل���ك دع���وا هللا مخلص���ین ل���ھ ال���دین   التوحی���د ومن���ھ قول���ھ تع���الى ﴿ :

  )65( العنكبوت :فلما نجاھم إلى البر إذا ھم  یشركون﴾
                                                      

 437،دار المعرفة ، صالنظریة و التطبیقعلم النفس الدعوة )، 1999رشاد موسى ( 119 
،رسالة   الجامعة اإلسالمیة و عالقتھ بالتدین وبعض المتغیراتالذكاء االجتماعي لدى طلبة )،2007موسى صبحي ( 120 

 غزة ،كلیة  التربیة ،قسم علم النفس.–ماجستیر في علم النفس ، الجامعة اإلسالمیة 
 .2119ص،دار العلم للمالیین بیروت ،4،ط  الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة)،1990إسماعیل بن ماد الجوھري ( 121 
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 ی��وم ال م��رد ل��ھ م��ن  أن ی��أتي: ﴿ أق��م وجھ��ك لل��دین الق��یم م��ن قب��ل  المل��ة ف��ي قول��ھ تع��الى

 .المتقین) أي لطاعة ربك الملة 43(الروم : هللا یومئذ یصدعون﴾

 أم لھ���م ش���ركاء ش���رعوا لھ���م م���ن ال���دین م���ا ل���م ی���أذن ب���ھ  الش���ریعة غ���ي قول���ھ تع���الى ﴿ :

 .)21(الشورى :هللا ولو ال كلمة الفصل لقضي بینھم وان الظالمین لھم عذاب ألیم﴾ 

 35(الحجر : : ﴿ إن علیك اللعنة یوم الدین ﴾ یوم القیامة وفي قولھ(. 

  ك���ان لیأخ���ذ أخ���اه ف���ي دی���ن المل���ك إال أن یش���اء : ﴿م���ا الحك���م والقض���اء ف���ي قول���ھ تع���الى

 ) 76یوسف : هللا﴾ (

 التدین في االصطالح : -2

تختل���ف تعریف���ات الت���دین للب���احثین الغ���ربیین ع���ن تعریفات���ھ ف���ي اإلس���الم ، فم���ن الب���احثین       

 فرنون ،روربف وجیسر وجولوك :الغربیین نجد 

كل����ي ألنم����اط س����لوكیة تش����مل ن����ھ " ش����كل أالت����دین عل����ى أس����اس  Vernon یع����رف فرن����ون  -

األحاس����یس ، المواق����ف ، العواط����ف ..ال����خ ،وكلھ����ا ت����أتي عل����ى ھیئ����ة مجموع����ة و تس����تجیب 

62FPعل�������ى أس�������اس أنھ�������ا كینون�������ة ب�������ذاتھا "  

122
P  ،ق�������اموس ھی�������رتیج األمریك�������ي وع�������رف 

123. "حالة كون الفرد مرتبطا بدین"بأنھ : religiosity  التدین
63F

 
P 

ن������ھ ص������فة أتعریف������ا للت������دین عل������ى :"  Jessorوجیس������ر  Rohrbaughرورب������ف  ووض������ع -

 ) ع���ن الحقیق���ة الواقع���ة وراء نط���اق الخب���رة ة تع���ود إل���ى توجھ���ات عقلی���ة (معرفی���ةللشخص���ی

المعرف���ة ، وع���ن عالق���ة الف���رد بھ���ذه الحقیق���ة . والتوجھ���ات موجھ���ة ض���منا لك���ي ت���ؤثر عل���ى و

64FPالحیاة الدنیویة الیومیة للفرد ، وذلك بمشاركتھ في تطبیق الشعائر الدینیة".  

124
P  

أن الت�����دین اس�����تمرار لطفول�����ة اإلنس�����ان ال�����ذي یس�����تمع إل�����ى تع�����الیم  :"دوك�����ین وی�����رى -

الوال��دین  ف���ي سلس���لة م��ن التقالی���د عب���ر األھ��ل ، وأنھ���ا ن���وع م��ن طاع���ة الوال���دین و احت���رامھم 

یتش����ربھ الطف����ل من����ذ ال����والدة م����ن ب����ین تع����الیم ص����حیحة و مفی����دة أخ����رى .وھ����و یكب����ر م����ع 

125الشخص .
65FP 

                                                      
122   Vernon ,Glenn. M(1962).Socilogy Of Religion. New York Mc Graw- Hill Book Company,Inc, p243 
123   The American Heritage Dictionary, (1982).Second College, Boston Houghton Mifflin Company ,P 1044 
124    Rohrbaugh ,J & Jessar,R (1975, March).Religiosity In Youth  A Personal Control Against Deviant 
Behavior .Journal F Personality ,P43,  
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االلت����زام بتطبی����ق تع����الیم ال����دین والتقی����د بأحكام����ھ بحی����ث بأن����ھ  "الت����دین Glock ویع����رف -

ینط���وي الت���دین عل���ى فع���ل الممارس���ة الدینی���ة و لق���د ح���دده ف���ي أبع���اد الخم���س : بع���د االعتق���اد ، 

66FP".بعد الممارسة ، بعد المعرفة ،بعد التجربة و بعد االنتماء

126 

ھ���و االھتم���ام باألنش���طة الدینی���ة و المش���اركة فیھ���ا  "بأن���ھ : محم���د ع���اطف غی���ثویع���رف  -

، إال ان���ھ م���ن العس���یر وض���ع تعری���ف ع���ام للت���دین طالم���ا أن األدی���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 

تجاھ����ات الت����ي یحك����م ف����ي الطق����وس الدینی����ة أو عل����ى ان����ھ یش����یر إل����ى مجم����وع الس����لوك و اال

67FP."علیھا باعتبارھا دینیة في جماعة أو مجتمع معین 

127 

           و لھ�����ا تص�����رف  ت غیبی�����ة علوی�����ة لھ�����ا ش�����عور و اختی�����اراالعتق�����اد بوج�����ود ذات أو ذوا  -

و ت��دبیر للش��ؤون الت��ي تعن��ي اإلنس��ان ، اعتق��ادا م���ن ش��انھ أن یبع��ث عل��ى مناج��اة تل��ك ال���ذات 

128و تمجید. السامیة في رغبة ورھبة وفي خضوع
68FP 

                                 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����دات   -

P129 و المش����اركة الدینی����ة
69FP  . إذا الت����دین الق����وي غالب����ا م����ا یالح����ظ م����ن خ����الل ق����وة انعك����اس

 .المعتقدات الدینیة الیومیة على قرارات الفرد، وتكرار المشاركات الدینیة

              الت����زام المس����لم بعقی����دة اإلیم����ان الص����حیح (اإلیم����ان ب����ا� ،و مالئكت����ھ ، ورس����لھ ، وكتب����ھ ،  -

و ب���الیوم األخ���ر،، وبالق���در خی���ره وش���ره)،وظھور ذل���ك عل���ى س���لوكھ ، وبممارس���ة م���ا أم���ر 

70FPهللا بھ ، و االنتھاء عن إتیان ما نھى عنھ.

130 

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���ھ   -

71FPي عبادتھ لربھ ، وفي خضوعھ � تعالى .حیاتھ ، وفي عالقتھ مع غیره ، وففي 

131 

الت���دین ھ���و التمس���ك بعقی���دة معین���ة ، یلتزمھ���ا اإلنس���ان ف���ي س���لوكھ ف���ال ی���ؤمن إال بھ���ا ، وال   -

72FPبتعالیمھا ، و  ال یحید عن سننھا و ھدیھا . یضع إال لھا و ال یأخذ إال

132 

                                                      
 152، تر: الجباعي یوسف ،المكتبة العصریة ،بیروت ، ص  في العلوم االجتماعیةدلیل الباحث )، 1997ریمون كیفي ( 126 
 287،دار المعرفة الجامعیة ، االزاریطة ، ص  قاموس علم االجتماعمحمد عاطف غیث (د.ت)،  127 
 52،بدون طبعة ،دار القلم ، الكویت ، ص  بحوث ممھدة لدراسة تاریخ األدیان الدین :محمد عبد هللا  دراز(بدون سنة) ،  128 

129Myers ,Scott ;M.(1996).an interactive model of religiosity inheritance m the importance of family 
context.american sociological review ,61,p 860 

 55یلة ، الریاض .ص،دار الفض02،ط  التدین و الصحة النفسیة)، 2005صالح بن إبراھیم الصنیع ( 130 
،كلیة الدعوة اإلسالمیة ، طرابلس ، لیبیا ،ص  03، ط االعتدال في التدین :فكرا و سلوكا ومنھجا)،2008محمد مصطفى الزحیلي ( 131 

05. 
،رئاسة إدارات البحوث العلمیة و اإلفتاء و 1،عدد1، مجلة البحوث اإلسالمیة ، مجلد  الدین و التدین) ،1975محمد حسین الذھبي ( 132

 الدعوة و اإلرشاد.
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73FPویعرف بأنھ الطاعة و االنقیاد واسم لجمیع ما یعبد بھ هللا.   -

133 

        ویع���رف بأن���ھ االعتق���اد بوج���ود ذات أو ذوات علوی���ة لھ���ا ش���عور واختی���ار ولھ���ا تص���رف    -

تل���ك ال���ذات نھ أن یبع���ث عل���ى مناج���اة أعتق���ادا م���ن ش���إدبیر للش���ؤون الت���ي تعن���ي اإلنس���ان ،و ت���

 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���رد    -

ھ���ر النفس���یة ، وب���ین عوام���ل البیئ���ة بوج���ھ ع���ام ، وال یظھ���ر ف���ي مس���تھل حی���اة الف���رد ،إنم���ا یظ

التط����ور الش����امل لنفس����یة عق����د و طوی����ل من����دمج ف����ي معل����ى نح����و ت����دریجي ، ویم����ر بتط����ور 

134الفرد.
74FP 

  الت���دین بأن���ھ " ھ���و النظ���ام ال���ذي ق���رره هللا للحی���اة البش���ریة بجملتھ���ا  "الس���ید قط���ب"ویع���رف  -

و الم���نھج ال���ذي یس���یر علی���ھ نش���اط الحی���اة ، وهللا وح���ده ھ���و ص���احب الح���ق ف���ي وض���ع ھ���ذا 

ودھ���ا ح���ق  الم���نھج ب���ال ش���ریك . وال���دین ھ���و اإلتب���اع و الطاع���ة للقی���ادة الربانی���ة الت���ي لھ���ا

135الطاعة و اإلتباع ومنھا وحدھا یكون التلقي ، ولھا وحدھا یكون االستسالم ".
75FP 

وبعب���ارة م���وجزة لل���دین ھ���و : اإلیم���ان ب���ذات إلھی���ة ج���دیرة بالطاع���ة و العب���ادة ،ھ���ذا إذا نظرن���ا 

، أم���ا إذا نظرن���ا إلی���ھ م���ن حی���ث ھ���و  حال���ة نفس���یة بمعن���ى الت���دین إل���ى ال���دین م���ن حی���ث ھ���و

ھ����و جمل����ة الن����وامیس النظری����ة الت����ي تح����دد ص����فات تل����ك الق����وة "حقیق����ة خارجی����ة فتق����ول : 

76FP."اإللھیة وجملة القواعد العملیة التي ترسم طریق عبادتھا

136 

الت����دین أنھ����ا ت����دور ح����ول أبع����اد مح����ددة یمك����ن اعتب����ارا Uیالح����ظ م����ن خ����الل تعریف����ات       

إذا U. فالت����دین  U: العقائ����د ، و العب����ادات ، والمع����امالت ، واألخ����القمع����اییر عملی����ة للت����دین ف����ي 

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

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

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

ھ���و ال���دافع األكب���ر ل���ھ . و الت���دین ھ���و معی���ار دنی���وي انطب���اعي تق���دیري للت���داول ب���ین الن���اس 

 ،ولیس دلیال على حب هللا ورضاه.

                                                      
 106،كتاب الشعب ، القاھرة ،ص  مقدمة المصحف المیسر): 1977محمد فرید وجدي( 133 
 28عارف ،لقاھرة ،ص ، (بدون طبعة)، دار المالشعور الدیني عند الطفل و المراھق)، 1955عبد المنعم الملیجي ( 134 
 09،جمع و إعداد  عبد هللا یاسین ،دار األرقم ، عمان ،ص التربیة اإلسالمیة في ظل القرانسید قطب ، 135 
 44، المطبعة العالمیة ، القاھرة ، ص  الدین : بحوث ممھدة لدراسة تاریخ األدیان)، 1952محمد عبد هللا دراز ( 136 
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تعری���ف الت���دین اإلس���المي بأن���ھ ق���درة الف���رد عل���ى تجری���د نفس���ھ م���ن Uوف���ي األخی���ر یمك���ن      

                لى ،بالمحب������ة و الطاع������ة و ال������دعاء و الخ������وف الھ������وى ، واإلخ������الص العبودی������ة � تع������ا

، م����ن خ����الل أداء  Uو الرج����اء و التوك����ل، م����ع الق����درة عل����ى تھ����ذیب ال����نفس و الس����مو بھ����ا

التك��الیف الت��ي ش��رعھا هللا وك��ذلك الق��درة عل��ى التفاع��ل م��ع البیئ��ة الت��ي یع��یش فیھ��ا ، فیس��لك 

مع��ھ، وبم��ا یس��اعده عل��ى مواجھ��ة األزم��ات فیھ��ا الس��لوك المفی��د و البن��اء بالنس��بة إلی��ھ.و لمجت

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 .

 الحاجة إلى التدین : -ثانیا   

أن  ھن���اك اتج���اه ع���ام ب���ین مختل���ف الم���دارس النفس���یة بالخص���وص و االجتماعی���ة ، ی���رى   

ال���دین ض���روري لتحقی���ق الت���وازن اإلنس���ان وأمن���ھ وبقائ���ھ ، لكنن���ا یمكنن���ا أن نح���دد ع���ددا م���ن 

 وجھات نظر تفسر حاجة اإلنسان إلى الدین :

 : یلجأ اإلنسان إلى الدین بدافع فطري .األولى  -

 : یلجأ اإلنسان إلى الدین بسبب العوامل البیئیة . الثانیة -

: یلج���أ اإلنس���ان إل���ى ال���دین طالم���ا ك���ان ذل���ك ی���ؤدي إل���ى تط���وره ، وارتقائ���ھ ،  الثالث���ة -

137وتنمیة قدراتھ و طاقاتھ.
77FP 

 والموضوعیة المؤثرة على مستوى التدین :العوامل الذاتیة  -ثالثا

ھن����اك العدی����د م����ن العوام����ل الم����ؤثرة ف����ي ت����دین األف����راد ، وھ����ذه العوام����ل تختل����ف م����ن       

ثانوی���ة ،كم���ا أن بعض���ھا ق���د تختل���ف م���ن مجتم���ع ألخ���ر وم���ن زم���ان حی���ث كونھ���ا رئیس���یة أو 

ھ���ذه العوام���ل یمك���ن تقس���یمھا إل���ى قس���مین رئیس���یین ھم���ا : العوام���ل الذاتی���ة ، و، ان أخ���ر لزم���

 والعوامل الخارجیة .

ھ���ذه العوام���ل موج���ودة ف���ي اإلنس���ان ،وھ���ي معظمھ���ا ل���دى ك���ل البش���ر  العوام���ل الذاتی���ة : –أ 

د بذات��ھ ، واھ��م ھ��ذه العوام��ل الذاتی��ة ثالث��ة:  العام��ل الفط��ري ،وھ��ذه العوام��ل لص��یقة بك��ل ف��ر

 ،العامل النفسي ،العامل األخالقي.

     ھ����و اس����تعداد ك����امن ل����دى الش����خص یتجل����ى ف����ي بع����ض المالبس����ات  العام����ل الفط����ري: -1

و الظ����روف وھ����ي حقیق����ة التوحی����د الت����ي تعھ����د هللا ب����ان یفط����ر اإلنس����ان علیھ����ا إذا س����لم م����ن 
                                                      

،  ال�ذكاء االجتم�اعي ل�دى طلب�ة الجامع�ة اإلس�المیة و عالقت�ھ بالت�دین و بع�ض المتغی�رات)، 2007موسى صبحي موسى القدرة (137 
 47،ص  غزة –درجة الماجستیر في علم النفس . كلیة التربیة .قسم علم النفس .الجامعة اإلسالمیة 



 و المفھوم  تدین " قراءة في داللة المصطلح " ال                    الفصل الثاني                 
 

77 
 

78FPالم���ؤثرات الخارجی����ة 

138
P. وھ����ي عام���ل حاس����م ب����ال ش���ك ف����ي ھدای����ة اإلنس���ان إل����ى الطری����ق

ـــديلَ  ﴿ المس���تقیم ، كم���ا ق���ال تع���الى :  ـــاَس َعليَهـــا ال تَب ـــدين َحنيفًــــا ِفطـــَرت اهللا التٌـــي فَــــطَر النَـ فـأقَــــَم وَجَهـــك لل

ال یس���تطیع  .ب���دلیل ان���ھ) 30(ال���روم :  ﴾ ن أكثَـــر النَــــاُس ال َيعلَــــَُمونِ ِلخَلـــق اهللا ذَلِـــك الـــِدين القَـــيم َو َلِكـــ

و األوق���ات الحرج���ة أم���ام البواع���ث  أن یحج���ب ھ���ذه الفط���رة عم���ا یج���یش فیھ���ا عن���د األزم���ات

الس���ابقة للت���دین ،وب���دلیل عم���ا یج���ده اإلنس���ان م���ن الن���دم عل���ى األفع���ال الذمیم���ة ، وم���ن وخ���ز 

79FPالشیاطین.و الضمیر إذا بقي عنده ضمیر ولم یفسد المفاتن

139 

و آخ���ر الخ���تالف ص���فاتھا ، حی���ث تلع���ب وتختل���ف ب���ین ك���ل إنس���ان   العام���ل النفس���ي : -2

ھ���ذه الص���فات دورا كبی���را ف���ي ت���دین اإلنس���ان و تمی���زه ، فالجان���ب المتعل���ق ب���النفس موج���ود 

ل���دى الن���اس جمیع���ا وال تختل���ف ف���ي وجودھ���ا ل���دى إنس���ان ع���ن إنس���ان أخ���ر ،و االخ���تالف 

ی��أتي ف��ي ص��فات ھ��ذه ال��نفس ، حی��ث تلع��ب الص��فات دورا كبی��را ف��ي ت��دین اإلنس��ان و تمی��زه 

ال���نفس ،و ال���نفس اللوام���ة، و ال���نفس المطمئن���ةع���ن األف���راد اآلخ���رین . ولھ���ا ثالث���ة أن���واع : 

 .األمارة بالسوء

 ) 27( الفجر:﴾يا أيها النفس المطمئنة: ﴿  قال تعالىالنفس المطمئنة :  -

 )02(القیامة :﴾ و ال اقسم بالنفس اللوامة: ﴿  قال تعالى النفس اللوامة : -

ومـــا أبـــرئ نفســـي إن الـــنفس ألمـــارة بالســـوء إال مـــا رحـــم  : ﴿  ق���ال تع���الى ال���نفس األم���ارة بالس���وء : -

 )53(یوسف :﴾ ربي إن ربي غفور رحيم

ویعتب����ر ھ����ذا العام����ل ذو اث����ر كبی����ر ف����ي ت����دین اإلنس����ان، ف����األخالق  العام����ل األخالق����ي : -3

ذات اث���ر كبی���ر ف���ي ت���دین الف���رد ،فل���و اح���د األخ���الق كالص���دق م���ثال ب���ین ف���ردین ف���ي مجتم���ع 

ما لدی���ھ مس���توى ع���ال م���ن الص���دق ف���ي الق���ول و العم���ل و األخ���ر عل���ى العك���س واح���د ، اح���دھ

م���ن ذل���ك ، ث���م أمعن���ت النظ���ر ف���ي فكرم���ا و نظرتھم���ا للحی���اة ، لوج���دت األول ف���ي الغال���ب ، 

80FPاقرب لإلیمان با� و التصدیق بربوبیتھ من الفرد اآلخر .

140 

ولتع����ددھا یص����عب وھ����ي عوام����ل محیط����ة باإلنس����ان ف����ي بیئت����ھ  العوام����ل االجتماعی����ة : -أ

حص���رھا جمیع���ا ،وھ���ي مجموع���ة م���ن الش���روط الض���روریة ف���ي تك���وین الشخص���یة المتدین���ة، 

 سنورد أھمھا تأثیرا في التدین ، في ما یلي : رجع لذلك
                                                      

 47،ص  نفس المرجع،صبحي موسى  موسى 138 
 51، طبعة خاصة ،جمعیة الدعوة اإلسالمیة العالمیة ،ص  الناس إلیھ وظیفة الدین في الحیاة وحاجة) ،1991محمد الزحیلي  ( 139 
 .  ، الطبعة الثامنة ، دار الكتب الحدیثة ، القاھرة خلق المسلم،انظر محمد الغزالي ، ل أھمیة األخالق لمزید من التفاصیل حو 140 
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األس���رة، الرف���اق ،المس���اجد المؤسس���ات التعلیمی���ة ،المؤسس���ات الدینی���ة و الجمعی���ات الخیری���ة  

 ،الكتب و الدوریات ، وسائل االتصال .

إن األس���رة مؤسس���ة اجتماعی���ة عام���ة ،أي أنھ���ا وج���دت ف���ي ك���ل المجتمع���ات   األس���رة : -1

ب����ال اس����تثناء ف����ي الوح����دة األساس����یة ل����نظم القراب����ة و مظھ����ر م����ن مظ����اھر المش����تركة ب����ین 

المجتمع����ات اإلنس����انیة ،  ب����ل ھ����ي اص����ل و أس����اس ك����ل المؤسس����ات االجتماعی����ة األخ����رى ، 

النتربولوجی���ة ب���ل نك���اد تك���ون مح���ل إجم���اع وھ���و م���ا یعت���رف ب���ھ غالبی���ة علم���اء االجتم���اع و ا

عن���دھم ، وحت���ى الرافض���ین لألس���رة ل���م یس���تطیعوا إثب���ات ع���دم وجودھ���ا ف���ي أي مجتم���ع م���ن 

المجتمع����ات ، فل�����م تس����جل األبح�����اث المیدانی�����ة الت����ي أجری�����ت عل����ى المجتمع�����ات المختلف�����ة 

81FP،غیاب ھذه المؤسسة االجتماعیة بالرغم من أنھا قد تتعرض لتغیرات 

141 

ع���ب دورا ھام���ا ف���ي غ���رس الق���یم الدینی���ة و األخالقی���ة ف���ي نف���وس أفرادھ���ا حی���ث فاألس���رة تل 

یكتس���بون األس���س و المب���ادئ الدینی���ة م���ن األس���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 هللا ،وھ���ي الت���ي 

الص����وم و االحتف����ال باألعی����اد الدینی����ة و غیرھ����ا م����ن تعلمھ����م الواجب����ات الدینی����ة كالص����الة و 

الن���اس الممارس���ات الدینی���ة ، ف���النظرة إل���ى ال���دین و الوج���ود و العب���ادات و كیفی���ة التعام���ل م���ع 

82FPالف���رد فیھ���ا. أتعتم���د عل���ى األس���رة الت���ي تنش���

142
P  فم���ن الناحی���ة الروحی���ة ت���درب األس���رة عل���ى

 االعتقاد الصحیح وممارسة العبادة و تحریر الوالء .

ص���ل التك���وین أاإلس���الم ھ���و النظ���ام الطبیع���ي الفط���ري المنبث���ق م���ن  نظ���ام األس���رة ف���ي أم���ا

ص���ل تك���وین األش���یاء كلھ���ا ف���ي الك���ون ، عل���ى طریق���ة اإلس���الم ف���ي رب���ط أاإلنس���اني ب���ل م���ن 

83FPالنظ���ام ال���ذي لإلنس���ان بالنظ���ام ال���ذي أقام���ھ هللا للك���ون كل���ھ.

143
P   ولھ���ذا نج���د أن اإلس���الم ی���ولي

ھ��ا م��ن العنای��ة م��ا یتف��ق م��ع دورھ��ا ،فق��د ج��اء التش��ریع المتعل��ق عنای��ة فائق��ة باألس��رة ،وب��ذل ل

بھ��ذه المؤسس��ة االجتماعی��ة القاعدی���ة تش��ریعا مفص��ال دقیق��ا ، یش���مل ك��ل جزئی��ة م��ن جزئیتھ���ا 

 ،مھما بدا ذلك بسیطا.

وھ���م مجموع���ة م���ن األف���راد مق���اربون لإلنس���ان ف���ي عم���ره واتجاھات���ھ.وتؤثر  الرف���اق : -2

    تملك���ھ ھ���ذه الجماع���ة م���ن س���لطة  س���لوكیات الف���رد ، لم���ا جماع���ة الرف���اق ت���أثیرا كبی���را عل���ى

                                                      
 60،دار قرطبة ،الطبعة األولى ،ص  مؤسسة التنشئة االجتماعیة) ، 2007مراد زعیمي( 141 
 358ص  القاھرة،، النیل، مطبعة - المعاصر االجتماع علم في ظرةن :)2002الخطیب( الحمید عبد سلوى 142 
 235،ص 6،دار الشروق ،ط اإلسالم ومشكالت الحضارة ) ، 1980سید قطب (  143 
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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 االس����تقاللیة و تحم����ل المس����ؤولیة و غیرھ����ا م����ن الوس����ائل 

84FPالمجتمع .،مما قد ال یتوفر لدى غیرھا من الجماعات األخرى داخل 

144 

وھ�����ي أمكن�����ة أداء العب�����ادات  ( أمكن�����ة العب�����ادة) المس�����اجد و المؤسس�����ات التعلیمی�����ة :  -3

لجمی���ع األدی���ان، وف���ي اإلس���الم یعتب���ر المس���جد مؤسس���ة اجتماعی���ة ینش���ئھا المجتم���ع المس���لم 

        بھ����دف تأھی����ل ال����نشء للحی����اة االجتماعی����ة م����ن خ����الل التنش����ئة المنض����بطة بق����یم اإلس����الم 

85FPو مبادئ����ھ 

145
P  وتتمث����ل المس����اجد ودور العب����ادة و الجمعی����ات الخیری����ة ، وجمعی����ات  تحف����یظ ،

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 اإلنسان متى حافظ على ارتیادھا و االلتقاء بمن فیھا .

س����المي ، ویتمث����ل مؤسس����ة اجتماعی����ة بنائی����ا ویعتب����ر المس����جد الن����واة األول����ى للمجتم����ع اإل 

ووظیفی�����ا وفی�����ھ ك�����ل مق�����دمات النظ�����ام االجتم�����اعي، الن الص�����الة م�����ثال ف�����ي جماع�����ة ھ�����ي 

86FPمسؤولیة اجتماعیة یقررھا اإلسالم على كل الناس .

146 

،إذ یق��ول اب��ن  وتظھ��ر وظیف��ة المس��جد م��ن خ��الل الكتاب��ات ك��ل م��ن اب��ن تیمی��ة و القرض��اوي

ن إئم���ة و مج���امع األم���ة ھ���ي المس���اجد ف���كان���ت مواض���یع األتیمی���ة ع���ن وظیف���ة المس���جد : " 

 النب���ي ص���لى هللا علی���ھ وس���لم أس���س مس���جده المب���ارك عل���ى التق���وى ،ففی���ھ الص���الة و الق���راءة 

و ال����ذكر و تعل����یم العل����م و الخط����ب ،وفی����ھ السیاس����ة وعق����د األولوی����ة و الرای����ات، وت����أمیر 

87FPاألم���راء ، وتعری���ف العرف���اء ، وفی���ھ یجتم���ع المس���لمون عن���ده"

147
P. یق���ول :  القرض���اوي أم���او

و التھ���ذیب ، وبرلم���ان دائ���م  تثقی���فإن رس���الة المس���جد تكم���ن ف���ي كون���ھ " جامع���ة ش���عبیة لل

88FPللتشاور و التفاھم ، ومؤتمر عام للتعارف و التحابب ، ومعھد للتربیة العلمیة. 

148
P .          

ف����ي  بالدرج����ة األول����ى أص����بحت التعلیمی����ة الممثل����ة ف����ي المدرس����ة للمؤسس����ات بالنس����بة     

ذات مس����تقل و أھ����داف و مس����ؤولیات مح����ددة تھ����دف  لھ����ا العص����ر الح����دیث مؤسس����ة رس����میة

إل���ى إع���داد تالمی���ذ المجتم���ع للحی���اة االجتماعی���ة  واإلس���ھام الفع���ال ف���ي التق���دم فیھ���ا ، و بھ���ذا ال 

یمك����ن فص����ل المدرس����ة و المؤسس����ات التعلیمی����ة بش����كل ع����ام ع����ن المجتم����ع لكونھ����ا توج����ھ 

                                                      
 52ص  التدین عالج الجریمة عبد اللطیف الصنیع ، 144 
 110ص نفس المرجع ، مراد زعیمي ،  145 
 260،دار الجیل ، بیروت ،ص . 01،ط  منھج اإلسالم في تربیة النشء وحمایتھ)، 1994صابرة طعیمة ( 146 
 49،جمع وترتیب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،مكتبة المعارف ، الرباط ، المغرب ،ص  مجموع الفتوىابن تیمیة ،  147 
 226-225، ص 5، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط  العبادة في اإلسالم)، 1977( یوسف القرضاوي 148 
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حت��ى یس��یر التفاع��ل بص��ورة حس��نة، ولك��ي تس��تمر ف��ي ھ��ذه  المجتم��ع ف��ي نم��وه نح��و الكم��ال

الص���یرورة ینبغ���ي علیھ���ا أال تقتص���ر عل���ى إدخ���ال مظ���اھر الحی���اة االجتماعی���ة ف���ي المدرس���ة 

وتن���اقش فیھ���ا ك���زا اجتماعی���ا ف���ي محیطھ���ا الفك���ري ،فق���ط أو مؤسس���ة أخ���رى وإنم���ا یجعلھ���ا مر

لك الخ���وض ف����ي حی����اة المس���اءل العام����ة، ویش����ترك التالمی���ذ م����ن خاللھ����ا حت���ى یتع����ودوا ب����ذ

89FPاجتماعیة ال تختلف عن حیاة المجتمع الخارجي .

149 

و محتویاتھ�����ا م�����ن ط�����رف ھ�����ذه دور المن�����اھج التعلیمی�����ة المقدم�����ة  ھ�����ذا باإلض�����افة إل�����ى    

المؤسس���ات الت���ي تق���وي العام���ل ال���دیني إذا كان���ت مبنی���ة و موجھ���ة ف���ي س���بیل بن���اء اإلنس���ان 

ل رب��ط جمی��ع محت��وى ھ��ذه المن��اھج بص��ور الملت��زم بدین��ھ اعتق��ادا و ق��وال وعم��ال ، م��ن خ��ال

متع����ددة ، وبحس�����ب طبیع�����ة الم����ادة الدراس�����یة ، وأم�����ا إذا ل�����م ت����ربط تل�����ك المن�����اھج بال�����دین 

90FPفیضعف العامل الدیني ، ویقلل التمسك بھ مما یسھل عملیة االنحراف. 

150 

وھي مؤسسات و جمعیات خیریة تقوم بأنشطة   المؤسسات الدینیة و الجمعیات الخیریة  : -4

ة داخل المجتمعات بوسائل عدة تھدف من خاللھا إلى : أن یلزم الفرد دینھ و یحافظ علیھ ، عدید

ویزداد إیمانا على إیمانھ ، ومن أمثلتھا جمعیات تحفیظ القران الكریم ، وھي جمعیات في الغالب 

 ن الكریمآالقرلتصاق بدستوره الرباني في الحیاة وھو عیة تساعد الفرد على النشأة و اإلتطو

ن و یحفظھ على أصولھ و یتلقى علومھ المتصلة بھ من تجوید و تفسیر و آ،فیتعلم فیھا القر

 أصول ، وعندما یلتحق بھا الفرد یصبح فردا ملتزما بدینھ و تحفظھ من االنحراف.

         عام����ة  ینأم����ا الجمعی����ات و المراك����ز اإلس����المیة م����ن العوام����ل المس����اعدة عل����ى الم����ؤمن    

للمحافظ����ة عل����ى دینی����ھ وزی����ادة تدین����ھ ،فم����ثال نج����د ف����ي الجزائ����ر تنتش����ر و المس����لم خاص����ة 

جمعی�����ات ذات ط�����ابع دین�����ي وأھمھ�����ا ال الحص�����ر جمعی�����ة العلم�����اء المس�����لمین ، و جمعی�����ة 

و اإلرش�����اد ،باإلض�����افة إل�����ى المراك�����ز الحكومی�����ة ك�����المركز الثق�����افي اإلس�����المي  اإلص�����الح

دین��ھ و ی��زداد بم��رور الوق��ت  ...وغیرھ��ا، ل��ذا نج��د م��ن یتص��ل بھ��م نج��ده غالب��ا محافظ��ا عل��ى

 إیمانا و تدینا و الشعور باألمان النفسي نتیجة القرب من هللا .  

بالمق�دس / تحیل مسالة الت�دین إل�ى رؤى و مواق�ف الش�باب ، فیم�ا ی�رتبط  وسائل االتصال :   -5

عل�ى اخ�تالف برامجھ�ا ، ، إلى غیر ذلك .وقد تزامن دور الفض�ائیات  الحالل / الحرام،  المدنس

لة التدین كظاھرة لھا انعكاس�اتھا عل�ى المس�تویات االجتماعی�ة و الثقافی�ة  السیاس�یة أمع بروز مس

                                                      
 ،  137ص المرجع نفسھ ،مراد زعیمي ، 149 
 85(د.ت).مكتبة انجلو ساكسون. .القاھرة،ص  فن تدریس التربیة الدینیة و ارتباطاتھا النفسیة). 1973محمد صال سمك ( 150 
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.إذ ی��ؤدي الت��دین ف��ي جانب��ھ دورا مھم��ا ف��ي تحدی��د عالق��ة الش��باب بب��رامج الفض��ائیات ،بوص��فھ  

91FPموجھ��ا ھام��ا لالس��تعماالت ، وألش��كال التلق��ي .

151
P  ، و یق��ول القرض��اوي بھ��ذا الش��أن، إن تنمی��ة

دین تكون عن طریق النفوذ إلى العق�ل فتقنع�ھ وتطمئن�ھ ،و إل�ى القل�ب فتن�ره و تحرك�ھ ، و إل�ى الت

و توجھھ�ا ، وینطب�ق ھ�ذا م�ن حی�ث الت�أثیر االیج�ابي عل�ى ت�دین األف�راد ف�الفرد   اإلرادة فتدفعھا 

ال��ذي لدی��ھ اھتم��ام ب��البرامج الدینی��ة و متابعتھ��ا تتجل��ى عن��ده زی��ادة الش��عور ال��دیني، واإلحس��اس 

              بمكان��ة ال��دین ف��ي الحی��اة یكس��بھ س��لوكا واعی��ا ، وحی��اة مس��تقیمة ، فض��ال ع��ن حقیق��ة الس��عادة 

92FPمأنینة و السكینة و االستقرار.و الط

152 

 :les religiosités  أنماط التدین  -رابعا  

ن����ھ یتف����رع إل����ى عناص����ر متع����ددة ،ففی����ھ أإن ال����دین رغ����م وحدت����ھ إال   العام����ل األول : -1

و العب���ادات و المع���امالت و األخ���الق وك���ل ش���خص م���ن ھ���ذه الجوان���ب  أالعتق���اديالجان���ب 

 بقدر یختلف عن الشخص األخر.

                ن�����ھ یتك�����ون م�����ن عناص�����ر أاإلنس�����ان رغ�����م فردیت�����ھ الظ�����اھرة إال إن  الث�����اني :العام�����ل  -2

و نش����اطات متع����ددة اختل����ف وص����فھا وتطبیقھ����ا الص����حیح حس����ب االتجاھ����ات و الم����دارس 

ف���ي التحلی���ل النفس���یة ففی���ھ الالش���عوري ، وم���ا تح���ت ش���عوري وفی���ھ الھ���وى و األن���ا األعل���ى(

ألری����ك (وال����د (ف����ي نظ����ر م����ذھب تحلی����ل التف����اعالت ) ، وفی����ھ ذات الی����افع و ذات الالنفس����ي

ك����ارین )،وفی����ھ ال����ذات المثالی����ة و ال����ذات الواقعی����ة و ال����ذات الحقیقی����ة (حس����ب رؤی����ة  ب����ارن

)، وحت���ى ف���ي النظ���رة الدینی���ة نج���د أن اإلنس���ان فی���ھ ال���نفس األم���ارة بالس���وء و ال���نفس ھ���ورني

153اللوامة و النفس المطـَمئنة.
93FP 

یتمی���ز ال���دین اإلس���المي بتع���دد مس���تویاتھ و الت���ي یرق���ى فیھ���ا اإلنس���ان  م���ل الثال���ث :االع -3

كلم��ا اجتھ��د ف��ي فھ��م و تطبی��ق ھ��ذا ال��دین ، وھ��ذه Uف��ي خ��ط تص��اعدي Uم��ن مس��توى إل��ى آخ��ر 

.إذن ف����نحن أم����ام إنس����ان متع����دد العناص����ر  اإلحس����انو  اإلیم����انو  اإلس����المالمس����تویات ھ����ي 

وع و المس����تویات (رغ����م وحدت����ھ (رغ����م وحدت����ھ الظ����اھرة)؛ یتفاع����ل م����ع دی����ن متع����دد الف����ر

الخب���رات الدینی���ة م���ن ش���خص االخ���تالف ف���ي  أقی���ة أساس���ا و مص���درا)، وم���ن ھن���ا ینش���الحقی

                                                      
.بیروت  شباب مدینة وھران نموذجا–الفضائي وتأثیرھا في الجمھور برامج التلفزیون )،2011مصطفى مجاھدي (  151 

 134،مركز دراسات الوحدة العربیة  .ص
 .201.بیروت : مؤسسة الرسالة .ص  اإلیمان والحیاة). 1977یوسف القرضاوي ( 152 
منار الشباب.األندلس الجدیدة .ط  . سلسلةمنھج االلتزام على ھدى اإلسالم،االستقامة ) ، 2009بدوي مجمد الشیخ ( 153 
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آلخ���ر ،وھ���و م���ا ن���راه ف���ي اخ���تالف درج���ة و نوعی���ة ت���دین األش���خاص و الجماع���ات ،ولك���ي 

فس���یة و یمك����ن نفھ���م أكث���ر مص���در ھ���ذا التن���وع ف����ال ب���د أن نع���رف أن نش���اطات اإلنس���ان الن

         (االنفع����ال أو الش����عور)،  دائ����رة العاطف����ةو  دائ����رة المعرف����ة: ث دوائ����رحص����رھا ف����ي ث����ال

(اإلرادة و الفع����ل)،ومن ھ����ذا التع����دد ن����ورد النم����اذج التالی����ة م����ن الخب����رة  دائ����رة الس����لوكو 

 الدینیة (التدین) التي نراھا في حیاتنا الیومیة .

،حی����ث نج����د الت����دین ف����ي دائ����رة المعرف����ة  وھن����ا ینحص����ر الت����دین المعرف����ي الفك����ري : -1

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 العقالن���ي الفك���ري و ال تتع���داه إل���ى دائ���رة العاطف���ة أو الس���لوك ، فھ���ي مج���رد معرف���ة 

عقلی���ة، وبع���ض ھ���ؤالء األش���خاص ربم���ا یكون���ون ب���ارعین ف���ي الح���دیث ع���ن ال���دین أو الكتاب���ة 

 لتزمون بتعالیمھ في حیاتھم الیومیة .فیھ ، وھم مع ھذا ال ی

وف����ي ھ����ذه الحال����ة نج����د أن الش����خص یب����دي عاطف����ة   الت����دین الع����اطفي (ت����دین الع����ادة): -2

جارف���ة و حماس���ا كبی���را نح���و ال���دین ، ولك���ن ھ���ذا ال یواكب���ھ معرف���ة جی���دة بأحك���ام ال���دین و ال 

، وھ���ي س���لوكا  ملتزم���ا  بقواع���ده ، وھ���ذا الن���وع ینتش���ر ف���ي الش���باب خاص���ة ح���دیثي الت���دین 

 مرحل����ة یج����ب إكمالھ����ا بالجان����ب المعرف����ي و الجان����ب الس����لوكي حت����ى ال تط����یش أو تتط����رف 

94FPأو تنمحي .

154 

وتنحص����ر ف����ي ھ����ذا الجان����ب عل����ى  الت����دین الس����لوكي أو الطقوس����ي (ت����دین العب����ادة ): -3

الت����دین المظھ����ري ف����ي دائ����رة الس����لوك ، حی����ث نج����د أن الش����خص یق����وم ب����أداء العب����ادات و 

معرف����ة كافی����ة بحكمتھ����ا  وأحكامھ����ا ، وب����دون عاطف����ة دینی����ة الطق����وس الدینی����ة ولك����ن ب����دون 

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 

95FPالروحي .

155 

الحال���ة ب���الكثیر م���ن مظ���اھر  الش���خص یلت���زم ف���ي ھ���ذه الت���دین النفع���ي (المص���لحي): -4

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 
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           ال����دین لخدمت����ھ ول����یس العك����س ن ونج����ده دائم����ا حی����ث توج����د المكاس����ب  ھ����ذه الحال����ة یس����ر

96FPو المصالح الدنیویة الشخصیة و تفتقده في المحن والشدائد.

156 

ینطب���ق ھ���ذا الت���دین عل���ى األش���خاص ال���ذین قض���وا   الت���دین التف���اعلي (ت���دین رد فع���ل): – 5

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���الل و الح���رام ، وفج���أة نتیج���ة تع���رض ش���ص م���ن ھ���ؤالء لموق���ف مع���ین أو 

م���ن مظ���اھر ح���ادث مع���ین ،نج���ده تغی���ر م���ن النق���یض إل���ى النق���یض ، فیب���دأ ب���االلتزام ب���الكثیر 

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 األحی���ان یتط���رف ھ���ذا الش���ص 

ف���ي التمس���ك بمظ���اھر ال���دین ؛ حفاظ���ا عل���ى توازن���ھ النفس���ي و االجتم���اعي و تخفیف���ا للش���عور 

ھ���ب ظھ���ره ،وھ���ذا الن���وع ال ب���اس ب���ھ إذا وج���د المجتم���ع المتقب���ل و المرش���د بال���ذنب ال���ذي یل

97FPلھذا الشص التائب المتحمس لیكمل طریقھ و یصعد مدارج السالكین برفق ورویة .

157 

 التدین الدفاعي (العصابي) : -6

ھن���ا یك���ون الت���دین أس���لوب دف���اعي ض���د الخ���وف أو القل���ق أو الش���عور بال���ذنب و اإلحب���اط      

ر أو دفاع���ا ض���د القھ���ر و اإلحب���اط، فیت���دین الف���رد م���ن اج���ل التخفی���ف م���ن أو  تأنی���ب الض���می

م���ا زادت ھ���ذه المش���اعر لھ���ذه المش���اعر و ال���تخلص منھ���ا ، وكلم���ا زادت ھ���ذه المش���اعر وك

ا الت���دین ت���نقص الجوان���ب ذل���ك إال أن ھ���ذس ف���ي أق���وة كلم���ا ك���ان اتجاھ���ھ لل���دین أق���وى ،وال ب���

قی���ة ف���ي ال���دین . ویح���ث ھ���ذا الن���وع أیض���ا ی���ة ،وجوان���ب المع���امالت و الن���واحي األخالحالرو

ین یش��عرون ب��العجز ف��ي مواجھ��ة متطلب��ات الت��دین احتم��اءا ب��ھ ف��ي ذف��ي بع��ض األش��خاص ال��

ع���ن مواجھتھ���ا وإیث���ارا للراح���ة ف���ي س���بیل بع���ض الش���عائر ة الص���عوبات الت���ي عج���زوا مواجھ���

قص���وره الدینی��ة الت���ي ال تتطل���ب  جھ���دا أو مش���قة ، وھدف���ھ (غی��ر المعلن)م���ن ذل���ك ھ���و تغطی���ة 

98FPو عجزه و الھرب من المواجھة الحقیقیة مع الواقع.

158 

                      نواج������ھ ھ������ذا الن������وع أثن������اء عملن������ا ف������ي العی������ادات الت������دین المرض������ي (ال������ذھاني): -7

و المستش���فیات النفس���یة ف���ي بع���ض المرض���ى م���ع ب���دایات ال���ذھان (المرض���ى العقل���ي) ؛ حی���ث 

التن����اثر المرض����ي و ف ح����دة الت����دھورمحاول����ة من����ھ لتخفی����الم����ریض إل����ى الت����دین ف����ي  أیلج����

،ولك���ن الوق���ت یك���ون ق���د ف���ات فتظھ���ر أع���راض الم���رض العقل���ي مص���طبغة ب���بعض المف���اھیم 
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ن���ھ نب���ي بع���ث أم���ن أولی���اء هللا أو  ين���ھ ول���أش���بھ الدینی���ة الخاطئ���ة ،فیعتق���د الم���ریض و یعل���ن 

ن���ھ المھ���دي المنتظ���ر ویتص���رف عل���ى ھ���ذا األس���اس و عل���ى ال���رغم م���ن أ أولھدای���ة الن���اس ،

فش���ل ھ���ذه المحاول���ة المرض���یة إال 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 

99FPاسبة. بشرط أن یكون في الوقت المناسب و بطریقة منھجیة من

159 

ھ��و الغل��و ف��ي جوان��ب عدی��دة م��ن ال��دین وھ��ذا م��ا یخ��رج األف��راد عن��د  الت��دین التطرف��ي : -8

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��الث 

 جوانب :

 كان یكون الفرد منغلق على فكره ویصعب مناقشتھ. :تطرف الفكر -

: تص���بح عاطف���ة الف���رد مترك���زة عل���ى الجوان���ب الدینی���ة ویص���بح ش���دید  تط���رف ع���اطفي  -

 الحساسیة و االنفعال.

: ھن���ا یب���الغ الف���رد ف���ي أداء الش���عائر الدینی���ة  الظ���اھرة فیم���ا یخ���رج ع���ن  تط���رف س���لوكي -

 حدود المعقول ،وكان ھذه الشعائر ھدفا في حد ذاتھ. 

الص���عب التعبی���ر عنھ���ا ھ���و تربی���ة ذاتی���ة ش���دیدة الخصوص���یة م���ن  الت���دین التص���وفي : -9

ن���ھ ق���د أت یش���عر أش جمل���ة م���ن التناقض���ات وفج���باأللف���اظ لكنھ���ا ت���تلخص ف���ي ك���ون الف���رد یع���ی

تلف��ة كم��ا ق��د یح��س الف��رد خمرى نفس��ھ و الك��ون وم��ن حول��ھ بنظ��رة ول��د م��ن جدی��د ویص��بح ی��

 نھ قد توحد مع الكون وربما تختلق علیھا اإللھامات و الوساوس الشیطانیة.أ

ھ����ذا الن����وع األمث����ل م����ن الخب����رة الدینی����ة حی����ث یتغلغ����ل ال����دین و الت����دین األص����یل :  -10

          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 

ھ����ة لك����ل نش����اطات ھ����ذا الش����خص یك����ون ال����دین ھ����و الفك����رة  المركزی����ة المحرك����ة و الموج

(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 اإلنس���ان لھ���ذا المس���توى م���ن الت���دین األص���یل ،ش���عر ب���األمن و الطمأنین���ة و الس���كینة 

ص���ل إل���ى درج���ة م���ن الت���وازن النفس���ي تجعل���ھ یقاب���ل المح���ن و الش���دائد بص���بر ورض���ى ، ، وو

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 األن���واع م���ن الخب���رة 

اع المرض��یة م��ن األن��واع الص��حیة ف��ي الخب��رة الدینی��ة ربم��ا یس��ال س��ائل : كی��ف نف��رق األن��و

 الدینیة ؟

إن ھ��ذا األم��ر ل��یس س��ھال ف��ي ك��ل األحی��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���الء قیم���ة المظ���اھر الخارجی���ة لل���دین       

عمی����ق لل����دین ، وإعاق����ة النم����و النفس����ي و االجتم����اعي و عل����ى حس����اب المعن����ى الروح����ي ال

الروح���ي ،وإعاق���ة التكام���ل و االنش���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 لالغت���راب بعی���دا ع���ن حقیق���ة ال���ذات و التعص���ب و 

و الرغب���ة ف���ي التش���دد خ���ارج الح���دود المقبول���ة ش���رعا، وتض���خیم ذات الش���خص و تعظیمھ���ا 

الس���یطرة عل���ى فك���ر و مش���اعر وس���لوك اآلخ���رین ، ث���م ال���رفض الص���لب و العنی���د ألي 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 

100FPمن المیل إلى السلبیة و الھروب من مواجھة الواقع.

160 
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 والحقل الدیني :  Pierre Bourdieuمقاربة بیار بوردیو   -أوال

من عملھ المنتج ، ویتم تحویلھ إلى أداة لع�الم االجتم�اعي عل�ى حقیقت�ھ  بوردیوتقوم مقاربة         

          ،ھ��ذا اإلدراك ال��وھمي و المض��لل للع��الم ، ك��رس وض��ع اغت��راب اإلن��س للعالق��ات االجتماعی��ة 

بین األفراد و الجماعات داخل المجتم�ع ،عل�ى عالق�ات الق�وة م�ن نم�ط مس�یطر ومس�یطر علی�ھ ، 

الم�ال داخ�ل الحق�ل االجتم�اعي ؛ ھ�ذا األخی�ر  ل�رأسة التوزی�ع الالمتس�اوي والتي تستند إلى قاعد

            ویص�نف  الذي  یدرك كنسق من المواقع الفردی�ة الت�ي تتح�دد ببنی�ة و حج�م الرأس�مال المكتس�ب ؛

(أس���ھم ،أراض���ي ،عم���ل م���داخیل  رأس���مال اقتص���اديالرأس���مال إل���ى أربع���ة أص���ناف : بوردی���و

 رأسمال رم�زي(معارف ،مؤھالت ،مكتبات داخل األسرة ،و المدرسة)،  رأسمال ثقافي،تراث)،

(شھرة ،تقدیر، وجاھة ،تقدیر عن طریق التتویج الطقوسي المتعلق بمنح المیدالیات و النیاش�ین)، 

 (أصدقاء ،عالقات،شبكة عالقات مصلحیة).رأسمال اجتماعي 

م�ن خ�الل نس�ق االس�تعدادات الدائم�ة  وتتشكل االنتماءات االجتماعی�ة لألف�راد و الطبق�ات ،       

(ع��ادات فكری��ة ،طریق��ة ف��ي الوج��ود، و التص��رف و التفكی��ر ، وك��ذا الحرك��ات و الوض��عیات 

،  habitusاالبی��تس  بوردی��والجس��میة المكتس��بة ب��التعلم الض��مني أو الص��ریح، ) .و الت��ي یس��میھا 

ول�ذلك ك�ان م�ن ش�روط والتي تمثلھا األفراد في الماضي ، وأصبحت تحددھم بشكل الشعوري ، 

الفاعلون عل�ى اس�تعداد للع�ب طبق�ا لم�ا زودوا ب�ھ م�ن االبی�تس المقتض�ي " عمل الحقل أن یكون 

101FPلمعارف معینة ، والمستقصي للقوانین المالزمة و رھاناتھا". 

161 

 نشأة الحقل الدیني وبنیتھ عند بوردیو: -

تكون الحقل الدیني ، وتزاید الحاجة إلى تأدیب أخالقي، وتنظیم عقالني للمعتق�دات ، Uرتبط إ       

والممارس��ات الدینی��ة عن��د بوردی��و ، بمجم��ل التح��والت التكنولوجی��ة و االقتص��ادیة و االجتماعی��ة 

، وھو األمر الذي تجلى على وجھ الخص�وص ف�ي  U،التي اقترنت بظھور المدن و تطور العمران

102FPفي تقس�یم العم�ل ، وانفص�ال العم�ل الم�ادي ع�ن العم�ل الفك�ري. التقدم الحاصل

162
P ،U�تط�ور  أفھی

، اتجاه المصادفات الطبیعی�ة الت�ي بق�ي ال�دین خاض�عا Uالعمران المدیني الستقاللیة السلوك الدیني 

الموس���میة  النش���اطات، و،فالبنی���ة المؤقت���ة للعم���ل الزراع���ي لھ���ا ض���من ش���روط الحی���اة الریفی���ة 

 أساسي على الحساب و العقالنیة ، وكذا التشتت الجغرافي لسكان الریف ،المستعصیة بشكل 

                                                      
مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ،كلیة الوظیفة االجتماعیة للدین في الفكر الصراعي (ماركس وبوردیو)،) ، 2008بن عون بن عتو( 161 

 196،ابریل ،ص06العلوم االجتماعیة ،جامعة الجباللي الیابس سیدي بلعباس ،العدد 
 196بن عون بن عتو ، نفس المرجع ، ص162 
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جعل من الصعب إقامة التبادالت االقتصادیة و الرمزی�ة ، وبالت�الي ال�وعي بالمص�الح الجماعی�ة  

.103FP

163
P  ،��ن التح��والت االقتص��ادیة و االجتماعی��ة المرتبط��ة ب��العمران إوعل��ى العك��س م��ن ذل��ك ،ف

               بنم��و التج��ارة و خاص��ة النش��اطات الحرفی��ة و المھنی��ة ، المس��تقلة الم��دیني ،س��واء تعل��ق األم��ر 

              " ال یمكنھ���ا إال  نس��بیا المص��ادفات الطبیعی��ة ، والقابل��ة ف��ي نفس��ھ للعقلن��ة ،و الت��ي یق��ول فیھ��ا :

 وال�ى فض�ل م�اركس فیب�ر ، أن تساعد على التنظیم العقالني للحاج�ات الدینی�ة" ، ویش�یر بوردی�و

ف�ي الح�دود الت�ي  تظھ�ر فق�ط "Uفي بیان أھمیة العم�ران الم�دیني بالنس�بة إل�ى عقلن�ة ال�دین و الت�ي 

U"104FPتساھم فیھا التمدین على تنمیة ھیئة من المتخصصین في إدارة أمالك الخالص

164 

ن�افع الدینی�ة ، وبظھور ھذه الھیئات المخصصة إلنتاج و إعادة إنتاج ، وتوزیع األم�الك و الم     

                وك���ذا تط���ور نس���ق تل���ك الھیئ���ات ،بش���كل مس���تقل نس���بیا ع���ن الش���روط االقتص���ادیة ، نح���و بنی���ة 

أدى إل��ى االنتق��ال م��ن  "ن ذل��ك إف�� –أي نح��و حق��ل دین��ي مس��تقل نس��بیا  –أكث��ر تمی��زا و تعقی��دا 

  ش��بھ مم��نھجاألس��طورة كنس��ق ش��بھ مم��نھج بش��كل موض��وعي ، إل��ى االی��دولوجیا الدینی��ة كنس��ق 

وب��التوازي م��ع ذل��ك ت��م االنتق��ال ، م��ن الط��ابو و ع��دوى  ،" بش��كل موض��وعي .واض��ح وص��ریح

السحر إلى الخطیئة ، ومن المانا إل�ى النم�ومین ، وم�ن اإلل�ھ المعاق�ب غی�ر المتبص�ر ، إل�ى اإلل�ھ 

105FPو الخیر ، الضامن و الحامي لنظام الطبیعة و المجتمع . العادل 

165 

وتتأك��د اس��تقاللیة الحق��ل ال��دیني م��ن خ��الل 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 إلنت��اج ش��بھ جمع��ي 

موجھ أوال للمنتجین .ولكن المواجھة و المناظرة مع التقالید األسطوریة و الطقوس�یة ، المتواج�دة 

                   الم���دیني ، وك���ذا إعط���اء طق���وس و أس���اطیر أض���حت غامض���ة ، مع���اني متوافق���ةف���ي الوس���ط 

لتحوی�ل المماثل�ة  ع تفسیرات "Uمع المعاییر األخالقیة ،یفرض على تلك الھیئات الكھنوتیة ، وض

التوفیقیة التي تعد أساس الفكر السحري األسطوري،إلى مماثلة عقلیة وواعیة لمبادئھا و قیاس�اتھا 

106FPUالمنطقی��ة 

166
UP  ،وU ی��ؤدي ك��ذلك إل��ى تمی��ز ھ��ذه الھیئ��ات المتخصص��ة ، المحتك��رة إلدارة أم��الك            

األم�الك ، وال�ذین یمثل�ون و منافع الخالص، عن أولئك الذین أقصوا من دائرة التصرف في تل�ك 

الالئك��ین، المعت��رفین بش��رعیة ع��دم حی��ازتھم لھ��ا و ع��دم مع��رفتھم بھ��ا ،بحی��ث یص��بح التع��ارض 
                                                      

 196صالصراعي (ماركس وبوردیو)الوظیفة االجتماعیة للدین في الفكر نفس المرجع ،  163 
,Revue Français De Sociologie, Vol XII  Genèse Et Structure Du Champ ReligieuxBourdieu Pierre :   164 ,N 

3,1971,P 298 
 197ص، الوظیفة االجتماعیة للدین في الفكر الصراعي  نفس المرجع ،165 

166 Ibid ,P 300  
الدیني یتمثل في كونھ " مبدأ مولد لكل األفكار و التصورات و األفعال المطابقة لمعاییر  habitusیشیر بوردیو إلى أن   *

 تمثل دیني للعالم الطبیعي ، المتوافق مع نظرة سیاسیة للعالم االجتماعي .
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الموجود بین الحائزین و المحتكرین إلدارة المق�دس وب�ین الالئك�ین باعتب�ارھم "مدنس�ین ب�المعنى 

  أیض���ا لمب���دأ الم���زدوج ،فًھ���م ج���اھلون ل���دین ،وغرب���اء ع���ن المق���دس وع���ن إدارت���ھ ، وج���اھلون 

وھ��ذا التع��رض ھ��و ال��ذي یض��عھ ببوردی��و كمب��دأ للتمیی��ز ب��ین Uالتع��رض ب��ین المق��دس و الم��دنس.

ن مختل�ف الھیئ�ات إتوزیع رأسمال السلطة الدینیة ،ف . وتبعا لمواقعھم في بنیة Uو المدنس المقدس 

من�افع الخ�الص جل احتك�ار أم�الك و أات یمكنھا أن تدخل في منافسة من الدینیة ،أفراد أو مؤسس

ر بش��كل دائ��م تم��ثالت و ممارس��ات ، وممارس��ة الس��لطة بش��كل ش��رعي و بالت��الي "كس��لطة تح��و

*الدیني  habitusئكیین ، وتلقنھم االبیتس الال
P

 
P"  ،: ویعلق بھذا أمران 

، لمختل��ف  حال�ة العالق�ات ف�ي زم�ن مع��ین ب�ین الطل�ب ال�دیني ،والمتمث��ل ف�ي المص�الح الدینی�ة -أ

الئكی��ین ، وب��ین الع��رض ال��دیني المتمث��ل ف��ي الخ��دمات الدینی��ة س��واء ، جماع��ات أو طبق��ات ال

األرثوذكسیة أو البدعیة التي تنتجھ�ا مختل�ف الھیئ�ات و تعرض�ھا لالس�تھالك ،وذل�ك ب�النظر إل�ى 

 موقعھا في بنیة عالقات القوة الدینیة تبعا لرأسمالھا الدیني .

طبیع��ة وش��كل وق��وة االس��تراتیجیات ، الت��ي یمك��ن للھیئ��ات إن تض��عھا ف��ي خدم��ة و إرض��اء  -ب

107FPمصالحھا الدینیة ، وكذا الوظائف التي یؤدیھا العمل الدیني. 

167 

 : العقلنة و التحدیث،،التدین  ماكس فیبر   -ثانیا

األدی�ان جانب�ا مھم�ا ف�ي أبح�اث م�اكس فیب�ر وتحلیالت�ھ ،خاص�ة  تشكل دراس�ة  سوس�یولوجیا      

ن األحداث االجتماعی�ة و االقتص�ادیة وأیض�ا السیاس�یة الت�ي أص�بح یعیش�ھا الع�الم ف�ي الق�رون أو

یمك�ن و  األخیرة ، ساعدت على طرح مجموعة من اإلشكاالت التي لھ�ا عالق�ة بالمج�ال ال�دیني .

وجیا الدینی��ة ھ��و المقارن��ة و إیج��اد تع��اریف دقیق��ة و مح��ددة الق��ول أن م��ا تق��وم ب��ھ ع��ادة السوس��یول

لكن دراسات فیبر في ھذا المجال ، تبقى دراسات سوس�یولوجیة ممی�زة و عل�ى درج�ة  للدیانات ،

              ن��ھ اعتب��ر أن لھ��ا ت��أثیرا كبی��را أكبی��رة م��ن األھمی��ة و تس��تحق ك��ل دراس��ة و اھتم��ام ، خاص��ة و 

 لدى األفراد.على جمیع مناحي الحیاة 

           فق��د  فیب��ر یعتب��ر م��ن أھ��م األعم��ال ف��ي عل��م االجتم��اع ال��دیني ، إن العم��ل ال��ذي ق��ام ب��ھ م��اكس     

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 

108FPالقدیم��ة و المس��یحیة ، ولكن��ھ ل��م یس��تكمل دراس��تھ ع��ن اإلس��الم 

168
P ،  فال��دین عن��ده ال ی��ؤدي فق��ط

دور المثی�ر الق�ادر  أیض�اوالتن�اغم االجتم�اعي ،ب�ل ی�ؤدي فة التماسك االجتماعي و التضامن وظی
                                                      

 .198ص ، الوظیفة االجتماعیة للدین في الفكر الصراعي  نفس المرجع ، 167
قسم العلوم اإلنسانیة و الفلسفة ،مؤسسة مؤمنون بال حدود،  :تجدید النظر في معاییر التدیناإلسالم ممارسا عكاشة بن مصطفى ،  168 

 08.ص 
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             وب�ین أطروحت�ھ المش�ھورة  العالق�ة ب�ین الرأس�مالیة  التغیی�ر و التط�ور االجتم�اعي . إحداثعلى 

              ن��اك عالق��ة ب��ین المعتق��دات الدینی��ةو حرك��ة اإلص��الح البروتس��تانتیة خصوص��ا عن��د ك��الفن .فھ

و األخالق العلمی�ة ،خاص�ة أخ�الق النش�اط االقتص�ادي ف�ي المجتم�ع الغرب�ي من�ذ الق�رن الس�ادس 

 عشر و حتى العصر الحدیث.

بالدین في حد ذاتھ بل اھتم ب�ھ ف�ي س�یاق البح�ث ع�ن ج�واب مالئ�م للس�ؤال أي  لم یھتم فیبرفـ      

وإذا ك�ان ، منذ بدایتھ : لماذا ظھرت الحداثة في أوربا ولیس في مكان آخ�ر ؟ شغل علم االجتماع 

معروفا أن الحداثة عند فیبر ،ھي العقالنیة في أرقى مراحلھا ، وھي الت�ي أعط�ت بالت�الي ، عل�ى 

        المس��توى االقتص��ادي ، الرأس��مالیة ، ف��ان الس��ؤال ال��ذي انبثق��ت من��ھ ك��ل أبحاث��ھ فھ��ذا الموض��وع 

ھي الظ��واھر العقالنی��ة ،غی��ر اقتص��ادیة الت��ي تس��تطیع أن ت��ؤثر بج��الء ف��ي العقالنی��ة ھ��و : م��ا

109FP"  ؟االقتصادیة

169 

وكی�ف تش�ارك ص�یرورة األدی�ان ف�ي عقلن�ة Uفیبر العالقة بین الدین والتح�دیث ،  درس ماكس     

            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 

PUو فك ألغازه.

 
UPفالدین یعني عند فیبر الحیاة الدنیاU  ویشكل موض�وعا النتظ�ام اجتم�اعي و النتظ�ام ،

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

du monde "  ، وحسب فیبر ال یمكن وضع الدین في خانة الالعقالني ، و الحكم الذي نطلقھ عل�ى

اإلیمان و الممارس�ات الدینی�ة خاض�ع لوجھ�ة النظ�ر الت�ي ینطل�ق منھ�ا ، ولك�ن یج�ب االنتب�اه إل�ى 

سحر األمس الذي تصارعھ العقالنیة اآلن ،كان ھو نفسھ عقلنة ، قیاس�ا عل�ى م�ا س�بقھ ، كم�ا ھ�و 

110FPالتوحید الدیني قیاسا على تعدد اآللھة اإلحیائیة . الحال تماما مع

170 

وقبل كل شيء ، ش�كل خ�اص م�ن النش�اط االجتم�اعي ،  وحسب فیبر فان السلوك الدیني ھو ،    

         ولذا یمكن اجتماع العقالنیة و الالعقالنیة و تساكنھما ف�ي قل�ب المعتق�دات و الممارس�ات الدینی�ة .

 النسكیة (ایجابی�ة) ، و الص�وفیة (س�لبیة) ، ومعی�ار المی�ز ب�ین الس�لب  و للتدین عند فیبر شكالن :

و اإلیج��اب ھ��و عالقتھم��ا بالع��الم ال��دنیوي ، واألل��م الالدنی��وي  وم��ن ذل��ك ینح��در م��ن ذل��ك أربع��ة 

 أنماط من التدین ھي :

                                                      
 07، ص51،مجلة فكر و نقد ،العدد  ي موقف علم الجتماع من التدینلحسن محسن خوخو، ف   169 

،من أسرة بروتستانتیة ببرجوازیة ،امن فیبر عالم اقتصادي و اجتماع ألماني ،من مؤسسي علم االجتماع المعاصر  1920-1864ماكس فیبر *  
ورغ ...، بالحریة ،درس في جامعة ھیدلبرغ ، وجوتنجن و برلین ،عمل أستاذا للقانون في جامعة برلین ، ثم أستاذا لالقتصاد السیاسي في جامعة فریب

ة ،والتاریخ العام لالقتصاد ،ومحاضرات في أخالقیات العلم و واسع اإلنتاج العلمي غزیره ، من أھم مؤلفاتھ : األخالق البروتستانتیة وروح الرأسمالی
 البحث العلمي ... وغیرھا.

 64.ص 1.تر: محمد علي مقلد .دار الكتاب الجدیدة المتحدة .بیروت.ط ماكس فیبرلوران فلوري.   170 
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 النسكیة خارج الدنیا (الرھبنة) -

 النسكیة في الدنیا (طھریة الرجل المقاول). -

 الدنیا الصوفیة خارج -

 الصوفیة في الدنیا ، ویجب أن تكون قراءة التنمیط تزامنیة . -

نھ ، ومع العقلنة المطردة ، لم یعد اإلنسان الحدیث ی�ؤمن ب�القوى الس�حریة ، إوحسب فیبر ف       

 – ال�دینو یمكن تحدید  وبفقدانھ الحس النبوي صار یعیش في مجتمع مكشوف أزیل السحر عنھ.

 كصیغة للعمل االجتماعي ذات المعنى ، وتبدو العقلنة الفكرویة مصدرا إلزال�ة الس�حر -فیبرعند 

الدین صیغة من صیغ النشاط  أنن دنیوي ، بمعنى أش األدیانن عن ھذا العالم فك ألغازه وذلك أل

111FPاالجتماعي 

171
P  وتنتج األدیان حوافز عملیة للنشاط ، كما تساھم في ص�یاغة النس�ق االجتم�اعي ،

و االقتص�ادي ، وف�ي آلی�ات عم�ل النس��ق السیاس�ي ،وتش�كل منطلق�ا ، ف��ال ت�درس ل�ذاتھا ، ب�ل ف��ي 

الت��دریج ھ��و م��دى م��ن الموض��وعات الت��ي یع�ود إلیھ��ا االھتم��ام بو عالقتھ�ا بالممارس��ات الیومی��ة .

أن�تج ھ�ذا االھتم�ام كثی�را م�ن مح�اوالت عید دراسة دور الدین ف�ي الحداث�ة ، تي تتدین الحداثة ، ال

كأن�ھ بقای�ا (ال�دین) عید دراسة دور الدین في الحداثة ،وتراجع التعام�ل مع�ھ التأریخ الجدیدة التي ت

 .من دور سلبي معطل لھا 
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 خاتمة الفصل : -

راءة ف���ي دالل���ة المص���طلح      ق��� الت���دین مس���مىفة تح���ت حاولن���ا ف���ي ال���ثالث المباح���ث الس���ال    

الس���یاقات ف���ي الق���راءة الداللی���ة اإلش���كاالت و و المفھ���وم، إل���ى اإلجاب���ة عل���ى التس���اؤل ح���ول

حی���ث  ،التم���دینوم الحداث���ة اھیمف��� م���نالت���دین ال���دین ووف���ي موق���ع ، معن���ى الت���دین إللتم���اس

الت���ي م���ا زال���ت تعت���رض  ف���ي الص���عوبة االبس���تمولوجیة الدراس���ة العقالنی���ة لل���دین تلخصت���

فص����عوبة دراس����ة ال����دین ف����ي ن أو الظ����اھرة الدینی����ة بش����كل ع����ام ،الدراس����ة العقالنی����ة لل����دی

،أم���ا ف���ي  ةالمقارب���ة التأملی���ة الت���ي تعط���ي ن���وع م���ن القداس���ة و الغم���وض عل���ى الظ���اھرة الدینی���

كم���ا ی���راه ھ���و عص���ابي نفس���ي وھمی���ا م���ن الواج���ب إزالت���ھ أو تعتب���ره ،جاھل���ھتالمقارب���ة الت���ي ت

 فروید .

، ل����یس ال����دین كإیم����ان روح����ي للف����رد والجماع����ة، ومعتق����دات السوس����یولوجيیھ����م  وم����ا     

تجی����ب عل����ى قل����ق اإلنس����ان أم����ام الع����الم والمص����یر الوج����ودي، ب����ل م����ا یھم����ھ ھ����و المظھ����ر 

االجتم����اعي والثق����افي ال����ذي یأخ����ذه ھ����ذا اإلیم����ان، عل����ى مس����توى الحی����اة العام����ة للمجتم����ع، 

إل����ى مع����اني تاریخی����ة،  ال����ذي یت����رجم ھ����ذه المعتق����دات ظیم����ي،والتجس����د المؤسس����اتي والتن

وإن ك��ان تح��وال ل��م –عل��ى أس��اس ھ��ذا التح��ول ف��ي الرؤی��ة المنھجی��ة لل��دین ،  وس��لطة دنیوی��ة

أظھ���ر عل���م االجتم���اع من���ذ بدایت���ھ، اھتمام���ا كبی���را بالت���دین. فك���ل ال���رواد  -ی���أت دفع���ة واح���دة

ین ووظیفت����ھ ف����ي المجتمع����ات األساس����یین لھ����ذا العل����م، أب����انوا ع����ن انش����غال ب����الغ بمعن����ى ال����د

      فیب����ر، ق����د خصص����وا كتب����ا مركزی����ة،  اإلنس����انیة. ھك����ذا نج����د ك����ال م����ن كون����ت ودورك����ایم و

 . أجزاء مھمة من كتبھم لموضوع الدین أو

تبع����ا مین ،فق����د تنوع����ت ب����ین الغ����ربیین و العلم����اء المس����ل "ال����دین"تعریف����ات ع����ن أم����ا     

د ال���دین یعُ��� م���ن الغ���ربیین الب���احثین ،ف���البعضلتوجھ���ات الفكری���ة الت���ي ینتم���ي إلیھ���ا ھ���ؤالء 

ال���بعض اآلخ���ر ی���رى ال���دین ظ���اھرة اجتماعی���ة ،وآخ���رون ج���ردوا و ظ���اھرة تنب���ع م���ن الف���رد ،

م���ن تعری���ف ال���دین ،أم���ا العلم���اء المس���لمین لوھی���ة وألغ���وا فك���رة األ ال��دین م���ن المع���اني الغیبی���ة

  إل����ى الح����ق أن ال����دین ھ����و وض����ع الھ����ي یرش����د  compréhensionإل����ى فھ����وم فت����ذھب بن����ا 

،وأن ال��دین وض��ع الھ��ي ی��دعو فیم��ا یرج��ى االنتف��اع ب��ھ بع��د الم��وت  وم��ا یتحل��ى ب��ھ الخی��ر،و

 قبول الرسول صلى هللا علیھ وسلم. إلىأصحاب العقول 
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المقتبس���ة م���ن اللغ���ة الالتینی���ة الت���ي  religionباللغ���ة العربی���ة تقاب���ل كلم���ة  )ال���دین(فكلم���ة     

المفروض���ة م���ن جھ���ة االلت���زام لھ���ا وب���بعض األعم���ال  األف���رادتعن���ي ال���ربط الش���امل ل���ربط 

 الالتینی����ة religionفكلم����ة ، عل���یھم ،ول����ربط الن����اس بعض���ھم ب����بعض ،ول����ربط البش���ر باآللھ����ة

 ت����دل ف����ي غال����ب اس����تعمالھا عل����ى معن����ى الش����عور بح����ق اآللھ����ة م����ع الخش����یة و اإلج����الل.

ن���ھ م���ن المواض���یع المبح���ث الخ���اص ب���ھ أفق���د أش���رنا ف���ي  religiosité )الت���دین(وبخص���وص 

م��وم حال��ة ك��ون الت��ي تواج��ھ مش��كلة ف��ي تع��دد التع��اریف ب��ین ال��دیانات المختلف��ة .فھ��و ف��ي الع

 ،وأسلوب ونمط حیاة بااللتزام بالمعتقد الدیني.الفرد مرتبطا بدین أو الورع الدیني 

التم����دین ،فمنطلقاتھ����ا حس����ب "فیب����ر" كان����ت م����ن عقلن����ة وأم����ا عالق����ة الت����دین بالتح����دیث     

دیني ھ���و الس���لوك ال���والس���لوكات الحیاتی���ة وإزال���ة الط���ابع الس���حري ع���ن الع���الم ،و ع���اتالمجتم

،وأن الت���دین منقس���م  ھ���و الحی���اة ال���دنیا "فیب���ر "بفال���دین حس��� ،ش���كل م���ن النش���اط االجتم���اعي

ھ����و عالقتھم����ا بالع����الم  ی����زب����ین النس����كي االیج����ابي و الص����وفي الس����لبي،ومعیار المحس����بھ 

فل��ھ الق��ول ف��ي ھ��ذا المج��ال ،حی��ث م��ن  "لبی��ار بوردی��و"وبالنس��بة  األل��م الالدنی��وي.ال��دنیوي و

المس����تنبطة م����ن أبحاث����ھ أبرزھ����ا المف����اھیم الت����ي األبح����اث الت����ي أقامھ����ا ب����الجزائر و خ����الل

بتنظ���یم  م���رتبط الحق���ل ال���دینيتك���ون حی���ث ی���رى أن .  االبی���وس ،le champالحق���ل الرأس���مال ،

بظھ����ور الم����دن  المقرون����ةمجم����ل التح����والت ممارس����ات الدینی����ة لعقالن����ي للمعتق����دات و الال

بتنمی���ة إدارة أم���الك عالق���ة عقلن���ة ال���دین بالتم���دین ،وذل���ك فك���رة ویقتس���م بوردی���و م���ع م���اكس ،

 وفي استقاللیة السلوك الدیني .الخالص.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصـل الثالـث

 سوسيوتاريخية التدين و إشكاالته في املجتمع الجزائري 

 " املدينة و التحوالت، في خضم متغيرات الحقل الديني"

 تمهيد

قـــرافي فـــي  جمـــا "  ـــاا وـــارا"، "ويـــار  -نحـــو انوروولو يـــة "ضـــرية "لغتـــدين" املغـــار    :املبحـــث ا و  

 وورديو" ،"ارنست  غنر" ،"كغيفورد غيرتز"

رؤيـــــــة فـــــــي وغيـــــــر املر ليـــــــات واـــــــزوو التيـــــــارات الدي يـــــــة   ر انا الت  ـــــــيل و التحـــــــديث   املبحـــــــث الثـــــــان  

 املجتمعي في الجزائر  

 -لـــاد الواقـــع و ا ب -مظا ر التحوالت في تدين الشباب الجزائري   املبحث الثالث 

 خال ة الفصل

 “"  تكمن   مية التدين في النهاية في اللادي اليوم  ،ال في االستثنائ  وغير اللادي في التجراة الدي ية  

  681،املركز اللر   لألوحاث ودراسة السياسات ،الجزف ا و  ، ص  الدين و اللغمانية في سياق تاريخيجزم  بشاري،
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 : تمهيد -

 فأماا حد القضاايا الاااة ة ، أإلى  الولوج،تاريخية سوسيو ي مقاربةف سنحاول في هذا الفصل     

 حركاي، ينياة لسسا   فاي مموماع ي،اع ي،تواريها في جانب الممارساا  التد و معانيلحتجاب اإ

بااا ي ماا  ،فااي المجتماا  الااا اب مث تع لاادا المتدينااة ـفااي مضااامينع وتاا (باضااي  سااني، ،اايعي، إ

إكتااا  الداللاة  ،وت ر مجاال خص ا ال،تغال الرما والتي تع ،في ممومها  أ، ال التدين األخرا

وخصوصاا االنتربولوجياة  وضعةو الم األمر الذي يتطلب نفسا مميقا للقراءةحتجاب المعاني ،وإ

   الحضرية الدينية 

في ممارساتع وطقوسع الممتدة  الاع ي المرابطي ، اإلس   إ، الية،هو د بالقضية الااة ة صفالق

اإلساا   اإلصاا حي النصوصااي األر و كسااي العقاادي المااذه ي ماا   انفصااالعفااي وفااي التاااري  ،

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

النقي في مواجهة ال دع و الخرافا  التي لحقت بالمجتم  التي ناا   بهاا جمعياة العلمااء  باإلس  

  في الج اةر ال ولونيالية   المسلمين

 des périodesاالساااتق ل إلاااى الو ااات الحاضااار ،مااار  بفتااارا  تحاااوال  فاااي ج اةااار  أماااا    

mutations   مادي فاي مفلفاع الهواري ال احث المستوا السوسيو قافي و السياسي أين سعى ملى

 العااةليوإلى إبراز  لك وأ ره ملى الاراب  االجتماامي ، وآخرون "تحوال  المجتم  الج اةري"

فاي  افة إلى العامل األبرز هو الثورة اإلم مية من وساةل االتصاال الجمااهيريإض ،والحضري

حياتيااة مرت طااة  أنماااطفااي باروز  األ اارلهاا بااالم  ن،التاي ماان  ون ،ااك  كااا الثمانيناا  إلااى يومنااا

 Entre بين جيل الاا ابصرامية ترك  ما ،تنائة اجتمامية يمفسساتية( أنماط،وظهور بالحدا ة 

Les Jeunes Générations،   و الخطااب   والتاي امتاد  إلاى الحقال الاديني فاي جاناب الممارساا

ال طالماا  كورياة والاتخل  مان سالطة األب و سايطرة الاذا   إ  اا الا ابية التاي كاان ،اعارها 

 كل هذا يعد هو ج ء أساسي في تحليل الظاهرة الدينية في الج اةر  المرأة مموما كانت ملى 

التاي مرفهاا  le changements des mentalitésفهذه التحوال  و التغيار ملاى مساتوا الاذهنيا       

 إلاىرن التاسا  ماار الحقل الديني في المجتم  المغاربي ومنها المجتم  الج اةري منذ مطلا  القا

،ااروط و  بالتحااديث الااذي رافااي المدينااة فااي تطورهااا العمرانااي و ال اااري ماان االرت اااط  ،يومناا

مالمي معولم للمدينة كمركا  اساتقطاب أيان باساتطامتع المناا اة العيش المديني ،إضافة إلى نظا  

الحياة ما  الرجال المرأة  الرف  من مااركةبثقافة التعد  وحرية المعتقدا   ومجتم  أكثر حرية و
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مااا و وبالتاالي  ،ومجتما  مديناة مختلطاة األجناااأل و األمارا  فاي ظال التسااام  و احتارا  األخر

،فاي بعاد ا ماا باداا بجزائار مال ال الكولوليالياة وفي الجزائار  و الممارسة الدينية مسار التدين

فااي  اال أامااة الهويااة  التااي اتخااا ا التاادين ال اا ابي أألشااكا  ااي  ومااا ،كليااة التاادين المياااربي

 ؟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"

 

 للظا رة الدينية في ت ديها الحضري  منظور االلتربولوجيا المياربية -أوال     

 و المدينة المياربية  Jaque Berqueجاك بيرك  -أ

 وبروا الدين الحضري في المجتمع الجزائري  Pierre Bourdieuبيار بورديو -ب

 وحلقة التدين الريفي  Ernest Gellnerأرلست جلنر  -ت

 ية ما بعد حداثية إلسالم المدينة ، رؤC.Geertzكليفورد غيرتز  -ث
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ألهمية الجانب التاريخي في تا ل الظاهرة الدينية فاي الفضااء المغااربي و الج اةار  بالنظر      

، وإنماا هاو مفساه لهاا مسهما في الظاهرة الدينية و حسب مت اره مام إ،سن دأ هذا الم حث ال ب

المت حقاة ،و الهاد  مناع معرفاة الحماوال  الدينياة للمجتما  فاي كال المراحال يالظاهرة الدينية( 

تااا لت المنطقااة المغاربيااة بتنومهااا الثقااافي ،و اا ارة  لقاادف   الااذي يفسااه للتاادين لاادا أفاارا ه

 ا لثااااراء الدراسااااا  ،و اإلسااااهاما  صاااااالجتماميااااة ،مجاااااال خوتمظهراتهاااا الدينيااااة والثقافيااااة 

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

ما ،ا ل  ستعمار في األ طار المغاربية ،فترة االالمنج ة خ ل ضخما من الدراسا  ، والتقارير 

ا ذخااذ هااأ قافيااة ،لي -مااا ة مهمااة لدراسااة الوا اا  االجتمااامي مختلاا  أبعا هااا الدينيااة و السوساايو

تغطية لفترة طويلة و منطقة جغرافية تمات ملاى منطقاة ،امال عي ماروميتع من جالمرالنمو ج 

 ،  1 إفريقيا 

يني ،أص   فياع اإلنساان المغااربي جا ء مان طقوسايا  أجادا ه  الذي ص م بتوجع متقا  فاإل     

 ب اإلسا   فاي مموماع ،م  معالم وممارسا  الدين الجديد في ظال تطاور جماامي حسااأل أصاا

 خولهاا اإلسا   بمعتقادا  أجادا  انتااره ،ر ا و ربا ،صاح ت ال ثيار مان األمام فأما  تطوره و

الطر ااي و  ، لااك أن التطااور المااذه يو الاااع ي أكر اإلساا   المغاااربي ذممارسااتهم ،نخاا  بالااو

 ؛المنطقة يضا  إليع الظرو  التي كانت تااوب المنطقاة المغاربياة مموماابمرفع اإلس    الذي

ال ثياار ماان الممارسااا  ضاامن  كيااان ال ثياار ماان الطاار  الصااوفية التااي اتخااذ  ماان  لتجااذر رخأ

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

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

الج اةار و ج اال األطلساي فاي المغارب ،و ادموا مصاطلحا  مان الدولة مرك ية و بالذا  فاي و

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

تحصاايل ال كاااة والضااراةب  إم انيااةنااار المعرفااة الفقهيااة ،و  وإم انيااةحيااث الحياااة الحضاارية ،

و الا    السااة ة التاي ت اون سالطة  "بلاد الساي ة"دة ت ون األطرا  و األماكن ال عي،وفي مقابل 

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

و الصالحاء وزياارة األوليااء وسيطرتهم ،وهاي منااطي ينتاار فيهاا  يان ،اع ي باسام الصاوفية و 

                                                      
 .10لص 1،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط  سوسويولوجيا الق يلة في الميرب العربي،2002محمد لجيب بوطالب  11

لوعدة التمثل والممارسة :دراسة التربولوجية بمنطقة أوالد لهار في رؤى حو  الماضي ور الات الااكرة في ،ا2002بووشمة الهادي  2

 20،جالفي /جوان ،ص 93/00و الثقافية ،عدد مزدوج ة الجزائرية في االلتربولوجية المجل، ر ،في مجلة إلسالياتالحاض
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فيهم الدراياة بالفقاع ،ويعيااون حيااة ال فاا   ،وتقل ميةاألو  فيهم الجهل  و ال ا ما يسو   ورهم  

 3ملى  لك  سم الفرنسيون المغرب إلى المغرب المعطاء و األخر الفقير  اا تصا ي ،وبناء

و الصالحين ،نما ج في إطار ما يعر  بال وايا و مقاما  األولياء فالدين الاع ي  تولسفي أما  

فاي   ،ومن موامال انتااار التصاو  4المعروفة بمدينة تونه المغارة الاا لية أ،هرهاكثيرة لعل 

الساعديين فاي في ناار الطريقاة الااا لية و ت ناي  الجازوليهذا ال لد يرج  إلى الدور الذي  ا  بع 

كأب روحي لهم  و تعااظم  ور المارابطين كاأفرا  و كقاا ة لطار  الصاوفية  للجازولي 69القرن 

سااا انية لساااواحل الاااامال افر اااي ،حياااث بااارز و اإل  فاااي فتااارة التهديااادا  المسااايحية ال رتغالياااة 

 المرابطون و الصوفية كقا ة للمقاومة العس رية الاع ية  

ه في ،مال أفريقيا إلى أبي الحسان ،ع يا ،يعو  انتاارالذي أص   التدين الصوفي ومموما        

(،حيث تأسست الطر  الصاوفية و ال واياا التاي أخاذ  م اان الرباطاا  6599-6659الاا لي ي

،والعماال الطااومي يالخدمااة والتجرا (،كمااا  للتعلاايم و الع ااا ة الدينيااة يالعاااور و ال كاااة( كأماااكن

أ اد   ديع فالتدين المرابطي، 5الريفي بامتياز جاء التصو  با ل مدمم و مجد  للتدين  المرابطي

أصولع  إلى العهد الموحادين و المارابطين فاي القارن   أ، ال التين الريفي في ب   المغرب ،تعو

العا،اار ،حيااث كااان المااراب  ،خصااا محاال تقااديه فااي األوساااط الريفيااة والمرابطااون كااانوا  ااا ة 

خصااة  هافالء أنهام  ومان 6ا  ألنااطتهم مقاركارزميين محليين ريفيين اتخذوا من الرباطا  

،م عادين أنفساهم مان كانوا  وي مستوا تعليمي منخفض و تمي   حيااتهم بالتنقال باين األرياا  

حياة الحواضر ال  را التي تنتار فيها إس   يسمى باإلس   األر و كسي الحضري الاذي يمثلاع 

 الفقهاء و القضاة في الغالب  

المرك ية م  العثمانيين في الج اةر و تونه والساعديين  ام العلاويين م  مجيء الح وما  و      

           و ال وايااا الرباطااا عت الح ومااا  المرك يااة إلااى إ ماااج ساا ،69و69فااي المغاارب فااي القاارنيين

نتاااار إو الطار  الصاوفية فااي السالطة حياث تعااذر القضااء مليهااا  وهاذه  الفتارة ،ااهت ظهاورو 

ال وايااا و   لااب الطاار  الصااوفية فااي ،اامال إفريقيااا  ونظاارا لتعاااظم الاادور العمااومي للرباطااا أ

                                                      
،ضمن كتاب جماعي :في االجتماع السياسي و التنمية  الجتماعية و الوالع الفكري عند المسلمينالعلوم اأبو بكر احمد بالادر ، 3

 .22وااللتصاد وفقه اإلصالح ،ال  كة العربية لألبحاث و الن ر ،بيروت ،ص 
-،افريل22،إلساليات،عددسيرورة الرمز من العت ة إلى وسط الدار :لرااة التربوبوجية في السكن التقليدي التولسيعماد صولة ، 4

 .12،ص 2002جوان،
 39ص ، لفس المرجع ،راجعي مصطفى  5
 32 ،صراجعي مصطفى ،المرجع لفسه 6
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و الساا طين لاار ع و  نااي الطموحااا  العساا رية  سااعت الساالطا  المرك يااة الاادايا  و ال ايااا 

 للمرابطين الصوفيين 

الفتارة الاذي جما   مان الفقهااء و القضااة فاي تلاك religiosité des élitesبالنسا ة للتادين النخ اة      

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  

و نماو ج أ القضاة توصا  بأنهاا ناوع  وفمن خ ل خطب العلماء  نع يمثل السنة الصيحة ،أنفه 

الاذي أوحاى رساالتع األخيارة فاي نا  نهااةي كتابي لع اا ة   الواحاد  ،فر اني ،ويدطهري،وح

    يم ن الوصول إليع من   ل أي ،خ  يهتم بقراءتع وبالتالي هذه الصايغة  التاي تلغاي كال وساي  

أن يحرصااوا و يااارحوا و ال تتطلااب وجااو  ط قااة  ينيااة خاصااة ،الط قااة ماان المتعلمااين يم اانهم 

الوساي   بوجاو   الاذي يسام "مارا ملاي " في مقابل هناك النماو ج الااركي بلغاة الوحي المن ل

 7 ية الدينية تو الترا ،والافامة الطقوسية و التع دية

 لظا رة الدينية في ت ديها الحضري :لمنظور االلتربولوجيا المياربية  -1

فااي فهاام وفااي تفسااير المرفولوجيااة االجتماميااة  االنتربولااوجي إن االمتمااا  ملااى الماادخل      

مساتفيدين باذلك مان التجاارب ،ألبحاث ابالنطا  المغاربي تستجوب باألساأل التعرض  المرت طة

 A. Gellner ، وارنساات جااالنر P.Bordieuوبيااار بور يااو ،  J.Berqueجاااك بياارك :ال حثيااة ماان 

لخاصاة  المغاربياة ساواء كانات فاةادةلمجتمعاا  الم رساة ل فأمماالهم ،C.Geertz،كليفور  جارتر 

،فلقد أماطت اللثا  ملى المغارب ال  يار وحولتاع  أوربانع كيان مغاير من ألت ين ملى  أوالمغرب 

وفاي جاناب ،  8 االنتربولوجية بالجامعا  ومراك  ال حث باالغرب ك المرج  في الدراسا   إلى

وتحليلاع  ،9"اإلس   في با   ال ربار"في كتابع الفر  بيل آخر "مجمل التاري  الديني للمغرب"، و

فااي تصااورهما  ارك وبياال لط يعااة التركيااب الااديني لسساا   بإفريقيااا الااامالية ،وي اادو جليااا بااين 

ف  هماا يفكاد ملاى أن النخاب  للمراحل التي مر  بها مملية نار اإلسا   بالمنطقاة المغاربياة ،

،في حين ظلات أميان الق اةل الامالية( بالنخب  اركيويقصد هي أول من تعامل م  الدين الجديد 

هاذا  10،وحساب األخيار النخاب هام وجهااء المادن و أ نياءهاا  "بيال"العامة مع ولة مناع حساب 

                                                      
 .30ص المرجع السابق ، راجعي مصطفى ، 7
 00،ص 2012،ديسم ر ، 02،مجلة التدوين ،العددالتربولوجية الميرب :بيرك ،بورديو جالنر ،وجارتزمختار مروفو  ، 8

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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التقهقار الاذي وباإلضافة إلاى الصاورة السااةدة فاي األ بياا  مان اإلسا   المغااربي هاي الجماو  

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

 11و الخضوع للمستعمر 

 و المدينة المياربية : Jaque Berqueجاك بيرك  -أ

افة ندرك أهمية الرجال الذاتياة و الموضاومية واإلضا ،يجعلنا"لجاك بارك"إن تت   المسيرة       

فحضور الريا  المغرباي و المغااربي باا ل ماا   المغاربي اإلس  التي أسداها لمعرفة  المدن و

،حيث اساتهل أممالاع بفحا  ملاى الحواضارالمغارب مقادما الريا   أ اوارفي حياة بارك يسا ر 

 م أصدر فيما بعد  راسا  من تااري   1393مند بني مس ين سنة  العقو  الرموية إلى الحواضر،

  1392الري  المغربي سنة 

فيما بعد إلاى الحواضار ل ان مدخلاع هاذه المارة لام ي ان العماران بحاد  "بارك"اتجهت اهتماما   

 1300سانة  وأصادر، 1300سانة "نوازل الم ارمة لميار الوزاني"كان الفقع حيث  رأل  إنما اتع 

بالفقاع فاي األربعيناا  ولايه  بيارك،فاهتماا  "تحوال  في منهاج الفقع المغرباي" راستع مسماة 

 أهمية المدوناة الفقهياة فاي ترتياب االنتقاال مان ال ادو إلاى الحضار،يرج  إلى بالحواضر م ا،رة 

فهي الارط الضامن االساتمرار "التمساك باإلسا  " منادما تاتم هاذه العملياة لاذلك اخات  بالفقاع 

فضامن هاذا الف ارة تتمحاور و ال اوا ي ، األرياا بينما بقي العر  مان النصايب  ،العلماء بالمدن

 12 بارك ملى النحو التالي يالري /الفقع/العمران( أممال

أوال بمدينااة فاااأل حيااث سلساالة ماان المقاااال   "ركـبياا اهتمااا  "  أملااى مسااتوا الحواضاار بااد     

 " ور الجامعة اإلس مية بالمغرب الجدياد"حول جام  القرويين منونها باسم افتتحها م حظا  

وبالتاالي   " فااأل ومصاير المديناة "واختتمها بعد مرور    ون سانة بمقاال اساماه ، 1392 سنة 

كانت هذه الفضاءا   أينالمدن ت ايد  في الحقيقة م  نهاية الخمسينا  ، بالحواضر بيركفاهتما  

 médinas ville neuves et"الوطنيااة ، اام  الهويااةمجاااال مفضاا  للحاارب ماا  المسااتعمر وماا  بناااء 

bidonvilles"، ج  م انااة لنمااو أمطااى إلاايجي الحضااري وظفااا بااذلك الماانهس السوساايوانتربولوم

 و  راساا  منهاا حياث نظار باارك فاي مادة مقااال  ، الذي تمثلع مدينة فااأل  l'archétype العتيي

genèse d'une métropole musulmane   ،وفااي كتابااع Maghreb histoire et société  1320ساانة              

و أنمااط  بالوصا  و باالتحلي  ض الاذي يفاي، le Maghreb entre deux guerres 6595 كتاباعو حتى 

                                                      
 22ص لفس المرجع ،مصطفى راجعي ، 11
 .01ص لفس المرجع ، ، مختار مرفو  12
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ويميا  بيارك باين فئتاين مان المعتقادا  و ،  13ة  الحياة المدنية و تأ يرها ملى األخا   و السياسا

ا  دوتضم المعتقا  sacré figuratif"المقدأل المجسد" حظيرة إلىالممارسا  الدينية ،تنتمي األولى 

ل الفئة الثانية في إطار ماا يسامى حو أضرحتهم ،في حين ت و الطقوأل التي ترت   بع ا ة األولياء

،ويضم كل الاعاةر الدينية التي تمارأل  اخل المسجد التي يع د فيهاا   "بالمقدأل  ير المجسد"

ركاا  ملااى  راسااة فئااة المعتقاادا  و الممارسااا  التااي  ل نااع 14بااا ل مجاار  و  ون أيااة وساااطة 

وهااذا بالنساا ة لناا يعااد ج ةيااة األولياء تنادرج ضاامن النااوع األول مان المقاادأل الماارت   بأضارحة 

التاي تعاد الج اةار جا ء  يعد ج ء من التدين المغااربي الذيتاريخية في تحليلنا للتدين الج اةري 

   منع

         ن دفااي تحليلااع إلااى مرفولوجيااة الماادن و الماا بيااركأمااا بالنساا ة إلااى الجانااب العمرانااي ي اادأ      

 leالعتيقة المغاربية ،ف ان اهتما  بال حث من الحدو  الفاصلة التي تمي  المدينة الريفية الصغيرة 

bourg مان المديناة ال  يارة la ville   بالنسا ة  و   الثانياة   ت ادأفاإلى أيان تنتهاي األولاى ومان أيان

   من خ ل حراك مجالي الذي تحول إلى  يمة ت ا لياةدل يرك المدينة هي إنتاج العالم الحديث ول

تسااتلهم  médinas أن المدينااة  العتيقااة  بيااركوفااي المقاباال ياارا  ، 15معقاادة ومتعااد ة و متنومااة

 الصاااالحين األوليااااءسااالطة   كانااات تساااو أيااان 69و 61و امتااادا ها مااان القااارنين   مرجعيتهاااا 

l'hagiologie  هي مصممة ملى المستوا الهندسي حول منارا  المساجد وملى أطاوا  األساوار،

 la citadinitéإلاى صافة التمادن أما بالنسا ة   و نفو  األولياءو سلطتهم في تنظيم الحياة االجتمامية 

،والتااي تسااتند إلااى أحاادا الخااوا  االجتماميااة المنمذجااة  ضاامن ساايا  حضااور ال عااد الجاادو ي

   آو المنتس ين إلى العلم الارميفئة التجار  آوللمدينة المتمثلة في انتماء إما لفئة الحرفيين 

 جزائري :حضري في المجتمع اللوبروا الدين ا  Pierre Bourdieuبيار بورديو -ب

      

                                                      
 02لفس المرجع ،ص ،مختار مرفو   13

14 Jaque Berque ;structure sociales du haut atlas; paris; puf;1955;p 256 
 02 لفس المرجع ،ص ،مختار مرفو  15
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نولوجية التي خصت الج اةار نجاد كتاباع ع االتبالنس ة ألممالو 16

 نيااة و الط قيااة أياان ي اارز التقساايما  اإل،  la sociologie de l'Algérie  "سوساايولوجيا الج اةاار"

انتربولوجي ،مااا م نااع ماان  ااراءة المجتماا  و الحياااة اليوميااة للج اةااري ماان خاا ل سوساايوبماانهس 

 l'islam au nordاإلساا   فااي ،اامال إفريقيااا وفااي ج ةيااة معنونااة ب،و اليااومي الثقافااة الاااع ية 

Afrique   أين 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" 

 م13في معرض حديثع من الظاهرة الدينية اإلس مية فاي الج اةار فاي القارن  بور يوينتهس       

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

اإلساا   الاااع ي المرابطااي و الصااوفي التااي اإلساا   فااي هااذه المنطقااة يااا ل مجمومااة األ،اا ال 

اإلسا   فاي ن أب " : من منطقة إلى أخرا من حيث الممارسا  و الذهنيا  في تلك الفترة تتمي  

:م اا ة  بقادوره التفرياي باين مادة "مساتويا  " التحليال أيان،مال ي رز بأناع مجموماة متدرجاة ،

،م ااا ة بااالتقرب بأولياااء   ،و الماارابطين ،ممارسااة إحياةيااة ،م ااا ة الط يعااة وطقااوأل ال رامااة 

ك  فالتحلياال  المت اااين ي اا  ماان  ون ،اا ومااذهب صااوفي مقياادةمنتظمااة بالاادين ، ااانون مط ااي ،

"م اساااب  ينياااة "ت ثااار تناااوع ،كااارفض و معارضاااة االنساااجا  االجتماااامي الترات اااي ل ااال فااار  

 17،واخت فا  المستويا  للذين لهم اهتما  مرت   بتغير ت عا لاروط الوجو  و التربية" 

 فاي كال م اان  " هاو كال ،ايء : إفريقياافاي ،امال  اإلسا   ل ور ياوبالنس ة  آخروفي جانب      

            إلااىيء ياادرك و يصاان  و يعااا  تفسااير بااالرجوع ،ااظاااهر فااي كاال  تااأ ير اإلساا  فااي المغاارب 

العااا ا  و القوامااد فاااة ،سلساالة ماان الطقااوأل و الاااعاةر و الو إلااى مااي  الن ،ماان تعاااليم القاارآ

                                                      
،جامعة منتوري  دراسة لنيل شهادة الدكتوراه ،لحت إشراف لور الدين بومهرةعلم اجتماع بيار بورديو،ع د الكريم بزار ، 16

 13-12،ص 2002-2003،لسنطينة ،
17 Pierre bourdieu ,la sociologie de l'Algérie ,puf ,paris, p 103  
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           اةماااة مااان الممنوماااا  و المحظاااورا  و المفسااالمة يمااار بهاااا و يخضااا  لهاااا الفااار   اإلسااا مية

و القاارض  ي الفاةاادة  المحاااكم و التفريااي بااين الحاا ل و الحاارا  ،تحااريم ال حااول ألعاااب القمااار 

تط ي األح ا  اإلس مية و القاضاي يلعاب  ورا  ينياا و اجتمامياا ،اإلسا   هاو الجاو الاذي يسا   

امياة و فيع الحياة ،ليه في الحيااة الدينياة أو الف رياة فقا  ،وإنماا الحيااة الخاصاة و الحيااة االجتم

 اإلسا  " اوة  : ويأتي ملى  كر م  ة التدين التقليدي في تطابقع ما  اإلسا  ، 18لمهنية "االحياة 

تحتاوي  القرآنياةكونع في روحع متوافي ما  رو  الحضاارة الج اةرياة  الرساالة  تأتيالج اةري 

ال نيا  العميقة للمجتما  الج اةاري  تعاليم مناس ة لنم  الحياة التقليدي و نظا  المعايير الذي ي ةم

"19  

  الريفيااة والحضاارية ،وكيفيااة كااذلك ملااى  كاار نقطااة أساسااية ،وهااي التقساايما بورديااوو يقااد    

ل ل منهما ،أين ظهار اإلصا حيين  فرض العقيدة المخصصة من حيث الممارسة و طر  التف ير

 : ،في مجتم  تقليديواستحوا هم مليها  في المدن 

         "  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 
19 op cit , p 98 
20 op cit , p103 
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 لتقلياادي المرابطااي              فااي تحليلااع لتااا ل التاادين الحضااري فااي مقاباال التاادين ا بور يااويااأتي       

             وع مااننااال ج اةاار ال ولونياليااة فااي م  تااع بالماادن ،و االنتماااء الط قااي لهااذاو الصااوفي فااي ال

،اتجااه   يا اتاعاتع و التدين الذي ط عا لم يناا من فراغ ،وكان نتيجة  ينامية الحقل الديني بمفسسا

                فاااي الحصاااول ملاااى  المااادن سااااكنةو األرياااا  السياساااة االساااتعمارية المنتهجاااة اتجااااه ل هاااالي

ماماة فاي الاوطن العرباي ،فاي ظارو  أيان  اإلسا ميالتغير فاي التف يار  ،إضافة إلى و  إحداها

 "حسان ال ناا"ومحماد ر،ايد رضاا ، ام كانت النهضة اإلس مية فاي أوجهاا بادءا مان محماد م اده 

   وجمعية العلماء المسلمين "ابن با يه"وصوال 

حضااري يخاات  بااع كمااا أساالفنا الفقهاااء                ين ظهاار وجااو ه فااي ،اا ل تاادأوبالتااالي هااذا الماااهد       

ن ، حيااث يصاا  ،ااد االرت اااط بال وايااا و الصااوفييأ  و القضاااة و ياارهم ،وتاادين ريفااي ماارت   

مااان الط قاااة دي ال ساااي ، نجاااد أن  يااان الحضاااريين ظااال المجتمااا  التقليااا" فاااي أن لاااك  بور ياااو

  الاذين يادركون االنتمااء إلاى  يان ماالميفي الغالب هم من المثقفين و الممحصاين  –ال رجوازية 

محاولااة ماانهم ضااد الطقوسااية القرويااة يالماادن -و يحاااولون  صااارا جهاادهم بااالتعري  بتاادينهم

بع ه الدين لدا س ان األريا  ،جمايعهم متاأ ر ب قااء  إلص حيين(أص حت م ان مسيطر لدا ا

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  باالرجوع ل خار

أن ل اال إحاادا هااذين الااا لين ماان التاادين يعاار   ويااأتي ملااى  كاار نقطااة أساسااية حيااث يخل اا 

وفي ممارساتع ،فالدين اإلسا مي األصايل  من محتواه باإلم انبعد أ إ االدين  بالرجوع لآلخر :"

           ان ثااي ماان إساا   الفعاال الااذي ال ينتهااي بإبااداء الاارأي بالمقارنااة فقاا  ،باال يفساار وفقااا للقوامااد 

     ،  la religion des citadinsحاول  يان الحضاريين  ل ور ياوماي  وفاي تل ،   "و المعايير اإلس مية

 "أوليااء ه"،و "الجان"" من جان ع ،المعتقدا  الاع ية ،كاالمتقاا  بوجاو  التدينال يتجاهل هذا "

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

. religiosité féminine.religiosité masculine etأنثوي
أما من جهة موضاوع المسااواة و مفهاو   ، 21

،يعطااي بور يااو أولويااة  و التااي تتمحااور حولااع  ط ااي إ،اا الية الدراسااة الحدا ااة و مفهااو  التقاليااد

خاصة للمقارنة في ماابين الحدا اة و التقالياد ، إن ماااري  بحثاع تفكاد كيا  أن المجتما  الحاديث 

                                                      
21  Ibid , p 103 
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ناع يفارض ملياع و يل ماع بحالاة مان ال مسااواة الغيار الاارمية ،ي اون أياوه اإلنسان مان حياث 

 22 المجتم  هو الس ب األصلي فيها 

 وحلقة التدين الريفي:  Ernest Gellnerرلست جلنر أ -ت

         جيااة ال ريطانيااة التااي  رساات النطااا  المغاااربي بالاادرأل وماان روا  االنتربول "جلناار"يعت اار       

              و الحركااة الوطنيااة  الموضااوما  كااالمخ ن والق اةاال و ال وايااا و االسااتعمارو التحلياال لعااد  ماان 

فماان خاا ل إسااهامع ال ااارز فااي  راسااة خصاااة  ،  23 و الدولااة المسااتقلة و األحاا اب السياسااية

في اتصالها بالمقدأل اإلس مي ،من باين األمماال التاي يأخاذ بهاا باالر م المجتم  الامال إفريقي 

التاي هاي مجموماة تاااب ية متعاد ة االنتمااءا  التاي  "كمفهو  االنقسااميةلموجع إليها "من النقد ا

باإلضاافة     fission et fusionتتركب وفي نظا  مساواتي و توازني يعتماد م ادأ التادامس و التصادع

التي تنتس السالطة لادا الق اةال وتقاو  بإهاداةها   l'anarchie ordonnéeإلى مفهو "الفوضى المنظمة"

 للمدينة 

  ور تجسايد المقادأل ،  ال اوياةتلعاب  أيان" الفوضاى المنظماةلة "في تحليلع لمساأ "جلنر" إن    

        يتوساطون الع  اة ماابين    أيانالمتجذرون فاي صافو  السا ال  الدينياة ، األولياءمن طريي 

تع ار فاي  األطلاه باأرضحسا ع  األولياءو المها  السياسية ،فع ا ة  األ وار إلى إضافةو الناأل ،

الوظيفياة المتعلقاة بالنظاا  السياساي مضمونها االجتمامي من الحاجة الروحية ومان االلحاحاا  

 أن الحياة القروية ما ة ماا تفضال تادينا مخالفاا لتادين الموجاو  بالمديناة "جلنر"الحظ و الج ةي  

لري  باألمية التاي تمنا  مان الرجاوع إلاى ال تااب المقادأل، تادفعهم إلاى التادين ،فاتصا  أهالي ا

لذلك فهم في حاجة إلى ،خ   يني ليه فق  في الدور الوسي  الاذي يقاو  باع فاي  "،م خصن"

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

     متص  باإلكثار من الصاور الملموساة للمقادأل  "جلنر"لقروي من خ ل االجتمامية  إن التدين ا

 كذا الترات ا  و الوساطا  طقوسية وو الممارسا  ال

 ت ماان فااي كونهااا طرحاات الع  ااة التااي تاارب  األولياااء بالق اةاال بااا ل  "جلناار"إن أهميااة        

 هاذا النماو ج فاي ايجابي ،يتداخل فيع الديني بالسياساي باالنم  اال تصاا ي و ال راماي الرماوي 

متعلي فق  باإلسا   المرابطاي  و الصافة المحلياة الج ةياة  يار مفهال ل نادفاع نحاو  جلنرنظر 

يل لذلك فاإلص   الديني القاةم ملى القاراءة و ال تاباة ،يطار  نفساع ك اد الوطنية و نحو الحدا ة 
                                                      

 00-09مرجع سابق ،ص ص ، مختار مرفو  22
23 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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لسس   أوال لسس   الريفي و الااع ي الاذي يصافع بالااعو ة و الخرافاة ،وم لاورا  انياا للوطنياة 

        بهااذا المعنااى لاام يخاارج ماان المساالما  الفي ريااة جلناارف و حااام  لديناميااة الحدا ااة  المغاربيااة 

 حي ال تاابي التي كان حملهاا ،حياث  اارن بهاا اإلسا   المرابطاي بال ا ولي ياة و اإلسا   اإلصا

 24بأوروبا وراء ظهور الرأسمالية و الحدا ة  69باألر و وكسي التي كانت في القرن 

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

          و ااد حاااول هاافالء ال اااحثون ،كاال بطريقتااع و فااي المجااال الااذي  رسااع ،إ  ااا   "جاايمه ميلاار"و 

حراكهاا بط يعاة النظاا   حياث ينساجم "فوضاى االنقساامية" ما يسميع جلنر أومفهو  االنقسامية ،

        مازيغيااة بااألطله ،بيااد هاذا النااوع ذي تتواجاد مليااع خصااة  الق اةال األركيولاوجي الاومر الاااأل

        و السياساية للمجتما  المغرباي ،   ت  صوره الااديد فاي فهام ال نياا  االجتمامياةأمن التحليل  د 

         :"االنقسااامية نظريااة جاااه ة كاناات ت حااث لنفسااها ماان نمااو ج  كليفااور   يرتاا إ  باااأنها يقااول 

 25 و مثال في مجتمعا  الامال إفريقيا"

 ، رؤية ما بعد حداثية إلسالم المدينة:C.Geertzكليفورد غيرتز  - 

للحيااة الدينياة باالمجتم  المغرباي  جيرتزيم ن التميي  مموما بين    ة مستويا  في  راسة       

التااري  الاديني للمجتما   ثاليانظريتع حول الدين كظاهرة اجتمامية و  قافية و سي ولوجية ، أوال،

بالنساا ة  فااي بدايااة فااي بدايااة ساانوا  السااتينا    اهجاارأال حااث الميااداني الااذي  وثالثاااالمغربااي ،

للنظريااة الغيرت يااة حااول الاادين ،حيااث يعت اار األخياار ماان ك ااار المعاصاارين الااذين أسااهموا فااي 

ساواء ملاى مساتوا   تطوير  راسة األنسا  الرم ية و الثقافية  اخال الممارساا  االنتربولوجياة

النظرية أو المنهس  و د انطلي ال احث في بناء نمو جع التحليلي من ف ارة أساساية مفا هاا تطاوير 

مختلفاة  أ،ا الال عد الثقافي للتحليل الديني مقتفياا فاي  لاك ا ار في ار ومتاأ را بادرجا  متفاوتاة و 

و اد حااول ،  26 ي ساتروألس ير وبالط   كلو  ليفو  ،ب ل من بارسون  ،و،يلر و كلوكهن وبواز

ظرية و أبحا ع الميدانية الم  ارة ل نااء تعريا  ماا  للادين ينساحب ن يرت  االستفا ة من  راءتع ال

الدينية المم نة  و د جاء هاذا التعريا  ملاى الاا ل التاالي :"الادين نساي مان  األ، الملى جمي  

رار  اةاام منااد الناااأل ط اااة  و  وافاا   ا  ساالطة ،وانتاااار و اسااتم تأساايهالرمااوز يعماال ملااى 

                                                      
 00مختار مرفو  ،لفس المرجع ،ص  24
 .09-02،ص  ،و مختار مرفو  29اليني منديب :مرجع سابق ،ص  الظر :ع د  25
 22ع د الين ي منديب لفس المرجع ،ص  26
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،و لااك م اار تااا يل تصااورا  حااول النظااا  العااا  للوجااو  ،ماا  إضاافاء طاااب  الوا عيااة ملااى هااذه 

 27 " و الدواف  وا عية با ل متفر  التصورا ،بحيث ت دو هذه الط اة 

              اار فهاام ساالوكاتهم ملل يفيااة التااي يف اار بهااا الناااأل يماار بالضاارورة ساا ع الفهم الااد يي حفاا      

 األ،ا الن فهام الادين يمار بالضارورة م ار إولذلك فااالجتمامية  األحداثو تصرفاتهم في سيا  

ن  راساة إع فاومليا ،" بناء و إ راك و استعمال األ،ا ال الرم ياة"  يرت الثقافية التي تعني مند 

بالنسا ة ة لحيااة االجتماميالحياة الدينية ين غي أن ت دأ من تحليل أنسا  التي يستعملها الفار   اخال 

"الوصااا  التاااي تعتماااد باألسااااأل ملاااى مسااامى  Geertzإلاااى المرت ااا ا  االنتربولوجياااة  يرتااا  

ال يفياة التاي تناتس ،الذي هو م ارة مان برناامس مت امال ي حاث فاي  dense description laالمكث "

 ا مليه من خ لها الناأل بنايا  المعنى و الدالال  التي يث تونها هم أنفسهم

ينظار  ،  post-modernitéالحدا اة  دالمنظور الغيرت ي بهذا المعنى و المنتسب لتيار ما بعا إن      

نااع ناا  و أن المجتمعااا  مخت لااة فااي المعاااني ،وان المعنااى هنااا مطاارو  أل اال ،اايء ملااى 

ن وأ،ماان منظااور موضااومي هااو محاال ،اااك  امت ااار للوا اا  أين أو ،  le décodageللتف يااك

التعميما  العلمية هي  ا  ن مة موضومية و أن النظرية هي حاج  أماا  فهام األخار و  الالتاع 

االجتماميااة ملااى ر و  أفعااال  " يرتاا "أ ناااء  راسااة المجتمعااا  ،لااذلك ترت اا  انتربولوجيااة 

وهاذا الجاناب االجتماامي فاي الادين هاو ماا جعال  28ال احث اتجاه م حظاتع للمجتما  المادروأل 

          ناع مفسساة اجتمامياة أرت  ينطلي مان افتاراض نظاري يخا  الادين اإلسا مي مفاا ه ال احث  ي

   االمتقا   وة اجتماميةوالع ا ة نااط اجتمامي و

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

              و التاااد  األخ  ااي و القااوا السااحرية و القااوا العنيفااة،وكان هااذا كمااا يصااد  ملااى أزمااة فاااأل 

مملااع ويظهاار هااذا فااي ، 29ملااى ج ااال األطلسااي و الصااحراء العربيااة  أيضااا  و مااراكش يصااد

فاي كتااب األ صاى الغرب المغرب  أ صى إلىالار  اندونيسيا  أ صىاالنتربولوجي ال ارز من 

 6591-6595مان فتارة مملاع فاي ال داياة  متادأ ،و وجهاة نظار ملام االناساة مان اإلس  :معنون 

فااي مدينااة صااغيرة فااي ،اار  جاااوة االجتماميااة و وملااى ماادا مااامين  ااا  بدراسااة الحياااة الدينيااة

فاي المغارب مهتماا أساساا  6599-6591،و اا  بأبحااث مما لاة  ايوباالي  جاكرتا إلى باإلضافة،

فقاد  أساوار فاي وسا  الا    ،وت هاا ب ياارا  مديادة لمادن المغارب مموماابمدينة صغيرة  ا  

                                                      
 22لفس المرجع ،ص  27
 00ص ،لفس المرجع  مختار مرفو  ، 28
 20ص  ، اإلسالم من وجهة لظر علم االلاسة، أبو بكر احمد بالادر   29
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لايه فقا  بلاورة مجموماة افتراضاا  محاد ة ،بال  كانت الدراسا  الميدانية حس ع مثمرة ملمياا،

اجتمامية و  قافية لظواهر اجتمامية مختلفة ،وكانات ماا رآه يضا كمصدر ألنماط مديدة لتفاسير أ

 30مي العريض الذي  رسع كان في حدو  المدن و را القطر فق في محي  التاري  االجتما

المجتمعين الريفاي و الحضاري هماا حاالتين مختلفاين  اخال  في اإلس ميالدين  إلىبالنس ة و     

وان كان هاذا التفامال ماداةيا  ويتفامل األحد م  اآلخر، نظر  يرت  ،في  النظا  أو النسي الواحد

فااي المغاارب منااذ تأساايه فاااأل  الديناميااة المرك يااة للتغياار التاااريخيإال ألنااع كااان مسااتمرا و ااد  

مماا أ ا إلاى زياا ة وإح اا  القاوا الغربياة ، ووصول الفرنسيين إليهاا فاي بداياة القارن العاارين

القديماة  وهاو  وطياةتدخل األوروبي وضاد التقالياد المربالذين تقو  ،وكتهم  ضد ال تأ ير الفقهاء

الذي لعب الادور ال  يار فاي تاا ل الحركاة السالفية و الحركاة الوطنياة ،باالر م الصاراع الاديني 

   و اإلس   الاع ي ب بين السلفيةاالذي ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 30،ص ،مرجع سابقع داليني منديب  30
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 املبحث الثان 

 رؤية في وغير املر ليات وازوو التيارات الدي ية

 املجتمعي في الجزائر     ر انا الت  يل و التحديث

 

 املجتمع الجزائري في ظل التحوالت اال تماجية و التثاقف - وال

 املجتمع الجزائري  وانوراما الظا ري الدي ية في -ثانيا

 2691بين الدولة الدينية و االشتراكية اإلسالمية  -6

 فترة الثمانينات :تنافس بين الدولة و اإلسالميين على نشر األصولية -5

 السياسة لدى اإلسالميين وتصاعد املد اإلسالمي تديين -1

  حيثيات اإلسالم اإلصالحي )السلفي( وظهوره في الواجهة    -1

 "صورة املتدين" الحالية ،الوئام مع األخر ومصالحة مع الفضاء العام. -9

 في مواجهة "التمسلف" إعادة بعث التدين الصوفي -9

 

قوة التدين في  تبدأمع املجتمع حينما  الدينيةذو الحساسية  اإلنسانالعميق :ماذا يفعل  األناس يالسؤال  أن "  

       "الضعف ؟و ماذا يفعل حينما تتغير التقاليد

،  كليفورد غيرتز،اإلسالم من وجهة نظر علم األناسة                                                                            

 60 ، مرج  سابي
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صحي  أن الماضي يفسر الحاضر ،يفسره وال ي ارره أنع  صال  بلحاج بالقول ال احث يذهب      

وهاي  ،و د يتعداه إلى المستق ل وهذه الصلة بين الماضي و حاضر  وياة فاي الحالاة التاي تهمناا ،

لدين في الج اةر   ومن هنا ضرورة العو ة إلاى الماضاي و استااعار لمساتق ل فاي ماا ا موضوع

،نعتقااد االنطاا   ماان بدايااة االحاات ل الفرنسااي كااا  لرصااد تطااورا  الظاااهرة  يخاا  الج اةاار

د المتمثال فاي النا وع  واختيار نقطة بداية هذه لايه احتراماا للتقلياالدينية و و ورها في المجتم  

فع تركاة الماضاي االساتعماري ،بال بوصافي وا ا  ال لادان المساتعمرة ساابقا يء تفسير كل ، إلى

ا اار بااادة فااي المجااال  األماادن اسااتعمار الج اةاار اسااتعمارا اسااتيطانيا م ا،اارا ،ااام  و طوياال أل

   الديني و اللغوي و الثقافي

 المقارنااة بااين الماااهد الااديني بااالج اةر فااي الجاا 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 

وفار اا باين إسا   األماه و إسا   الياو    الدولة وفاي الع  اا  االجتمامياة الخاصاة و العاماة ،

 لااك مااا حصاال فااي الظاااهرة الدينيااة بااالج اةر ماان تغياارا  ارت طاات بااا ل و يااي ماا   وساا ب

         و العااالم العربااي اإلساا مي مامااة   التطااورا  السياسااية و االجتماميااة الحاصاالة بااال    خاصااة

ميا  بحضاور للادين فاي السياساة وفاي الع  اا  نتيجة هاذا منادنا تحاول ك يار فاي الصاورة ، ت  و 

ن اإلساا   إفاا أوساا  ب ثياار ممااا كااان مليااع فااي الماضااي وكان التحااول نوميااا أيضااا،االجتماميااة 

           المهااايمن الياااو  لااايه إسااا   المال ياااة العرياااي باااالج اةر ،بااال إسااا   السااالفية الحن لياااة الوهابياااة 

                                         31 و االخوانية  كي  حدث  لك  

لحركااة ،وفيهااا ن تاادظ بنظاارة تاريخيااة وجياا ة ملااى ناااوء ا الم حااثماان موضااوع إلجابااة ا       

حاول الناومي الاذي توننتقال بعادها إلاى مرحلاة ال وهي السلفية المال ياة ،الدينية الحديثة بالج اةر 

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

 خلاات الج اةاار مرحلااة االسااتق ل  1332فااي  ولع  ااا  االجتماميااة  الساالفية و مظاهرهااا فااي ا

بمجتم  تتجا بع مناصر من الحدا ة و مناصر من السلفية  ل ن تيار السالفية و المحافظاة الثقافياة  

 ان ،اهد  حركاة  قافياة ن الج اةار لام تكان لع تفو  واض  بس ب العمل اإلص حي للعلماء وأل

الحدا ااة ماان النخ ااة الج اةريااة كااانوا ماان  ماااة االناادماج فااي الماضااي فقاال ن  ماااة تنويريااة ،وأل

 تأ يرهم بس ب  لك  

                                                      
أبحاث وأراا حو  مسالة التحو  الديمقراطي ،مخ ر دراسات وتحليل  ، السلطة ليير مالجزائر :اإليديولوجية و المجتمع للسلفيين و صالح بلحاج ، 31

 101ص  لفس المرجع، السياسات العامة في الجزائر
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      متاد  هيمنتاع إلاى كافاة مظااهر الحيااة ومنهاا الدينياة إأ امت الج اةر نظاماا سياسايا ،اموليا       

 اةمااة  و الثقافيااة وظلت الع  ااة بااين الساالطة السياسااية وتطااور  األوضاااع الدينيااة فااي المجتماا 

،متينة ومت ايدة باطرا  ،بما يجي  القول مان المااهد الاديني الاراهن اناع ،بمعناى أخار و بصاورة 

أو  يار م ا،ارة ،يضارب بجاذوره فااي الحق اة االساتعمارية وان م محاع الحاضارة ماان   م ا،ارة

صن  النظاا  السياساي الج اةاري  مان هاذه الرتياة نتنااول موضاوع الادين وتغيار مرجعياتاع فاي 

اةر ،خصوصا أين ظهر  لك جليا بعد االستق ل باين الدولاة الدينياة و اال،اتراكية اإلسا مية الج 

،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 

ماااهي  إ ن ،  32 ياة بعواماال مدياادة سااهمة فااي  لااك ،أو مااا يسامى باالنفتااا  و العصاارنةاالجتمام

 ا فااي فتاار،لاادا الااا اب خاصااة و المتغياارا  السوساايولوجية  الاادواف  فااي تغياار المرجعيااا  

    ؟ وكي   لك   اوجو ه تفرضأو تدينا   تدين و أيو السياسي    تمي   بالحراك االجتمامي

 : و التثال  الجزائري في  ل التحوالت االجتماعيةالمجتمع  -أوال

واسعة النطا  وفاي مجااال   وتغيرا تحوال  مدة  1332الج اةري بعد ،هد المجتم   لقد       

 منايتهااوجهات الج اةار  أنمديدة كاال تصا  و األسرة و التعليم و الدين و السياسة ،ال سيما بعاد 

واجتمامي يرت   ملى التنمية الااملة ،ومن  مة جاء اهتماا  الدولاة ي ا تصا تخطي   وض   إلى

تمامياة أحاد ها التطاور العاا  فيهاا  إضاافة اجوبهذه السياسة نتيجاة لظارو  و بواماث ا تصاا ية 

و التصاااني  و النااا و  إلاااى المااادن ال  ااارا ،هاااذه الحركاااة االجتمامياااة و التمااادن إلاااى موامااال ك

أن التغيار  و أسارية جديادة،حيث نجادماي   بنياا  اجتمامياة اال تصا ية و السياسية سااهمت فاي 

 بما يلي : محوريةموامل  بأرب في الج اةر مقترن 

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(  

 33بالتغير من الذكوري إلى النسواني  

                                                      
 .102،لفس المرجع ،ص  صالح بلحاج 32
-202األو  ،ص  ،السداسي13،مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية ،العدد  محاولة للتنظير لمسار االجتماع العائلي الجزائري،2019بوتخيل معطي  33
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ا ،وكااذلك ملااى المسااتوالتحااوالت علااى المسااتوى الكلاايإن هااذه التغياارا  هااي التااي تفاارز        

،فمساار  مساتوى ال خصاية القاعدياة للفارد الجزائاريملاى ال نيا  العاةلية و األسرية ،وكاذلك 

التغيرا  التي مرفتها الج اةر ،كانت وفي الصدما  االستعمارية فصدمة االستق ل  م الصادمة 

ماة المتعد ة األبعاا  ،وان االجتمااع العااةلي الج اةاري تتقا فاع ن متاان :الن ماة الذكورياة و الن 

التغير الحاصل في المجتم  الج اةري هاو المساار المساجل ،فاي التغييار مان  إن حيثالنسوانية  

مان إلى االجتماامي ، ام مان المقادأل المحلاي إلاى المقادأل الخاارجي ،أي "االنتقال من الجمامي 

الذي يمه بالخصاو  الع اا ا  و المعاام    ال اا ماا تخضا  إلاى و ،التدين ال ع ي المحلي"

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

 34بالخصو  في ا تصا  السو  أو اإللع الجديد ،حقو  اإلنسان ،أو اإلنجيل الجديد 

           ولعااال ماااا ساااهل هاااذه  Acculturationتثاااال  إلاااى مملياااة المجتمااا  الج اةاااري يتعااارض  و     

علتهاا تادخل فاي حالاة العملية وسرع فيها ،الوتيرة المتسارمة التي تتحرك بهاا المجتمعاا  مماا ج

ن  لااك " أل يصااعب مليهااا اسااتعمال مي اني مااا  المواجهااة باال وحتااى التف ياار فيهاااإرباااك ،ااديدة 

العقلية للماضي و تجعل مملية ال حث  التا يلةاضطراب ،ديد ملى مستوا حالة التثا   تحدث 

 إلى مستحيلة  و الحديث صع ة  األصيلتوازن بين القديم و الجديد ن ين من ال

         هذه الوضعية تدف  الفر  إلى الادخول فاي حلقاة مفر اة أيان يلاتمه باا ل ساطحي الماضاي       

فااي الثقافااة العربيااة هااو نتاااج إن التنااا ض  جاااك باااركولهااذا يقااول   ،35و الحاضاار و المسااتق ل"

الع  ة الخاصة بين الثقافة العربياة المنغرساة فاي ماضايها و المتجاذرة فاي أصاالتها و الحضاارة 

 قافي جعل الهوية تتأرج  بين وضعيتين متضاا تين :باين -وش نفسياالغربية هذا ما خلي حالة ت

الفاار  الج اةااري يعاايش  قافتااع ملااى ،اا ل  لهااذا  36و الحدا ااة ،بااين المقاادأل و الماادنه األصااالة 

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

 37أصالتع يالتقليدي( 

 ي:المجتمع الجزائر بالوراما الظا رة الدينية في -ثاليا

  تحااوال  و تااا ي   ارت طاات أحيانااا بطريقااة ساااير اإلساا   منااذ  خولااع إلااى الج اةاار إن       

          ارتاا   بتااأ ير ماماال الاا من  م اار بعااد زمنااي ،ااا وليوتمثلااع األماار الااذي أوجااد تحااوال  فهمااع ،

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

35  Toualbi N. L'ordre et le désordre ,casbah,alger;2006,p23    
36 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 
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                مفهوماا  وكاذا فاي بعاد أفقاي أوجادبالنظر إلاى الت ادال  الحاصالة مان منصار التغييار و القاد  ،

يا ل إضافة للمعطي اإلس مي العا   ،لحالة اإلس مية في الج اةرإ  تفر  ا  و تا ي   مختلفة 

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

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

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

و بالتاالي التميا  تجليع م  بداية الث  ينا  من القرن التاس  ماار ،بغارض العاو ة إلاى األصاول 

تلاا  خوهاو المجاال الاذي اتضا  فياع األخار كانتمااء م  38الهوياة المقابلاة لماا لة االساتعمار مان

م ر م م  الوطنية التي تا ل اللغاة العربياة  امحة في تأسيه "النحن"ومقديا م  ر  ة ج ف ريا

إلااى حالتااع اليااو  ،ماان طريااي  ووصااوال إلااى  يااا  الحركااا  اإلساا مية و كااذا   وجههااا األخاار

ووضاعيتع ملاى حاد  الخصوصية الحا  اة  وطنياا م ار ال رونولوجياا الخاصاة بالااأن اإلسا مي

الحا ث بين الفلسفا  التي تت ناها الحركا  اإلس مية و التاي ومن وجهة أخرا في الت اين سواء،

 39   هاـنطلقا لـ   مــلتوجها  السياسية التي تتخذ اإلسا ن إ راكها مث  في مي

 : 1332بين الدولة الدينية و االشتراكية اإلسالمية  -1

             اإليااااديولوجيالسياسااااي و  طااااابخالماااان االسااااتق ل كااااان  األولااااىالااااث ث  فااااي الساااانوا      

،بين الجنا  اليساري و الجناا   أخراتارة  ي نس ة إلى الماركسية (الرسمي  ينيا تارة ومتمركسا

ن واحاد بادور النااطي آبن بلاة فاي الديني في الح ب الحاكم ،ج هة التحرير الوطني ، ا  الرةيه 

  1332ومدين فاي انقا ب جاوان باسم اليساريين لدا المحافظين لدا اليساريين  بمجيء الرةيه ب

ملاى  اةما مان حياث التصاور  انتهت از واجية الدور وأص   الخطاب أكثر تجانسا و استق لية ،

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

 النظا  القانوني وفي المجتم   في م  تقوية الطاب  الديني للدولة ،في المفسسا  و

راجين التأ ير في توجيهاتاع ،وكاان بومادين بحاجاة  بومدينكان رجال الدين  د أيدوا انق ب       

         فااي الح ومااة  إلااى توسااي   امدتااع االجتماميااة ،فااتم التقااارب بااين الجااان ين و ا مااس اإلساا ميون

التربية الوطنية  م الثقافة واإلما   ، ومولاو   اسام فاي حمد طالب إبراهيمي في أن بومدين مي   إ 

  40 التعلايم األصالي و الاافون الدينيااة  وكانات العاو ة  وياة إلااى اإلسا   فاي المفسساا  ممومااا

                 الثااوري هااو الطاااب  الماااترك بااين اإلصاا حيين و اال،ااتراكيين و الطاااب  الرا ي ااالي أنوي اادو 

                                                      
 02-01،ص 03/2012،مجلة الثقافة اإلسالمية ،العدد اليرب و اإلسالم في الجزائر تحليل لمعولات التفا مب ير خليفي ، 38

39 Boubekeur Amel 2007;Political Islam In Algerie ,Ceps; Working Document ;N 268 ,Belguim,P 01 
 192لفس المرجع،ص  ،صالح بلحاج 40
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ثااورة اال،ااتراكية و الماادافعين منهااا  كااان التغياار الااذي سااعت إليااع الج اةاار الرا ي اااليين حماااة ال

الحليا  المناساب حياث  ال ومدينية تغيرا جذريا في جمي  الميا ين،ولهذا وجد  فاي اإلصا حيين

التقليادي فوجادوا الدولاة تغير  يني ملى التصو   إحداث إلىيسعون  أنفسهم كان االصط حيون

رةايه الجمهورياة أن يتعهاد مناد أ اء  صار ملى،1323 بموجب  ستورو،  41أ اة للتغير الثقافي 

،ااهيد"، ولاام يعااد  أ ااولوينهااي  ساامع "و   ملااى مااا  اليمااين الدسااتورية بتمجيااد الاادين اإلساا مي

باإلسا   ، وأصا حت وزارة تماه  أنمراجعاة  ساتورية  أيالدستور نفسع ،في مقادور بمقتضى 

األو ااا  وزارة التعلاايم األصاالي و الااافون الدينيااة ،ومنحاات مجلااة تاادمى األصااالة ،وأنااا  فااي 

 مجله إس مي أملى   1333

فإننا نرا از واجية في تعري  الدولة الج اةرية ،فهي من جهاة  ،1323وبالرجوع لدستور        

           ن اال،ااتراكية ليساات باادين ،باال هاايأ،وهاام يوضااحون باا ،ااتراكيةإإساا مية ،وماان جهااة أخاارا 

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

 حيث ال يوجد ن   اانوني يوضا  ط يعاة الماااري  التنموياة ،ملاى أنهاا تحمال صا غة إسا مية 

                 عروفااة بتوجههااا العق نااي ،وفااي تساايير أمااور اال تصااا ،ومنهااا نسااتنتس أن الساالطة الحاكمااة الم

لة الدين بامت اره هاو المهايمن فاي النصاو  ل ان فاي وا ا  األمار ، د فصلت في مسأ السياسةو 

 بهذا الااأن الج اةار بأنهاا تعاد  طااةفي ضامني "صانصون"ويص  ،  42السلطة هي التي تح م 

pluriconfessionnalité du dedans 43   ف 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   

 1329فااي المجااال القااانوني ،ساام  القااانون الماادني فااي ساا تم ر    و 44 الماافطر ماان طاار  لدولااة

الاريعة اإلس مية للفصال فاي المنازماا  و أضاحى اإلسا   مصادرا فرمياا  إلىللقضاة اللجوء 

التااي جاار  فااي الح ومااة حااول  ااانون األساارة كلهااا فااي ماان مصااا ر القااانون ،وصاا ت النقا،ااا  

وبالتاالي إن توساي  ،  45مجرا واحد ،وهو تنظيم األحوال الاخصية بقوامد الاريعة اإلس مية  

فاي تجلياتاع ،مان حياث الوجاو   ي ما  موضاوع الادين اإلسا ميلة الفهم فاي التعااطأو تعميي مس

بااالم باهتمااا   ااد حظااي  االجتماميااة    والوظيفااة فااي الدسااتور الج اةااري ،وانع اساااتع ملااى القاايم

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

                                                      
 30ص . التدين وجودة الحكامة مصطفى راجعي ، 41
 102،ديسم ر ص03،مجلة موال  ،جامعة معسكر،العدد الدين والت رير السياسي و الرباط االجتماعي،2011بلخير بومحرات 42

43 Sanson.H.1983.la licité islamique en Algérie ;CRESM/CNRS; paris. 
44 Benjamin stora .op cit ;p 69 
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فاي المجتما  ،أصا    ياو  الجمعاة مطلاة أماا  46   الج اةرياةالخصاة  الم ونة للهوية الوطنية 

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 

ياااا  الماااااروبا  ال حوليااااة للمااااواطنين للف اااار اإلساااا مي  وفرضاااات إجااااراءا  مقياااادة ملااااى ب

 47الج اةريين 

 l'opposition اإلسا مية يا  المعارضة التحديث الما ي و الديني للج اةر ،و ف رةنقد حول و     

islamiste ،  في بداية سياسة التعرياب التاي تطابقات ما   تأتيو التي ومحاولة تقري هم إلى السلطة

 étatisation de اإلسا    تاأميمب أركاونمان خا ل ماا ساماه و، islamité 48سالمة  األ تناا ي باعماا 

l'islam  ،   و المجتما  الج اةاري  فمن جان ع هو تف ياك االنساجا  الرما ي و الاداللي باين اإلسا

الموجااو ة فااي  والت ااا ل اإلنتاااجناادمس ماا   اايم وبنيااة نظااا  التضااامن و إكتع ياار  قااافي  اإلساا  "

وتاأميم اإلسا   فاي  المجتمعا   ل ان فارض تحاديث ماا ي را ي االي ملاى المجتمعاا  التقليدياة،

إلى  "فاني كولنا"ل ال احثة صوت ، 49 الج اةر تم تف يك العالم الرم ي و الداللي لهذه المجتمعا 

الاديني باين فتارة كيا  أن اإلصا    ،وراألمان منطقاة األ الف رة  اتها ،حيث أظهار   راساتها

جعال مان أهدافاع إبعاا  أي بعاد مااطفي فاي الطقاوأل  اإلصا   الفتارة فاي هاذه 1300 إلى 1320

حيااث امت اار  كولونااا أن فتاارة بدايااة اإلصاا   هااي فتاارة خطياارة جاادا مااا زالاات تلقااي الدينيااة ،

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

 50 للعالم  في بناءه الف ري ورتيتع

 فترة الثمالينات :تنافس بين الدولة و اإلسالميين على ل ر األصولية : -2

وبقااءه فاي الح ام طيلاة مقاد  "الااا لي بان جدياد"صا فت نهاية السا عينا  مجايء الارةيه       

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

فاي السايئة  أ اارهتضاا  إبرز ساماتها   او  فاال النماو ج التنماوي الج اةاري ،وأ ،األصعدةكل 

و الثقافيااة ،وتصااامد الحركااة اإلساا مية و التحامهااا  الميااا ين الماليااة و اال تصااا ية و االجتماميااة

 ز مااكل الثقافة و اللغة و الهوية في الج اةر  ورببالحركا  االحتجاجية الاع ية ،و

                                                      
 ،100،ص 2011بلخير بومرات 46
 192لفس المرجع ،ص صالح بلحاج ، 47

48 Benjamin stora 2012;histoire de l'Algérie depuis l'independence1962-1988;édition HIBR; Algérie ;p 68 
 32،ص  التدين وجودة الحكامةمصطفى راجعي ، 49

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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طااب نجم من فال النمو ج التنموي و تادهور األوضااع فاي ،اتى المجااال  أن صاار الخو      

ال حاث مان باديل لاع ضارورة  وأصا   ، ارأمان  ون جادوا و ال اال،تراكي التصنيعي التنموي 

               الخطاااب اللي رالاي لاام ي ان  ااد حاان و تااع بعاد ،ولااو تام اللجااوء إلياع لظهاار بماا هااو مليااع ف ،ملحاة 

إن مواضااي  هااذا الخطاااب كا تصااا  السااو  و المنافسااة ت رياار أوضاااع م ريااة ، اام  فااي الوا اا  :

                       للفهاااام لاااادا السااااوا  األمظاااام والعاااارض و الطلااااب و الر،ااااا ة اال تصااااا ية ساااات ون أصااااعب 

            هنااك خطااب إسا مي مت اياد الاادة و ال ثافاة ،بلغاة بسايطة واضاحةمن الج اةاريين    ال هاذا ،

ل ل هذا رأا اال،تراكيون فاةدة فاي الخطااب اإلسا مي نفساع لت ريار األوضااع القاةماة ا ة   حو 

باإلم اان الخطااب الاديني  أن يار ،  51 أخاراناحياة  مان بالمثل اإلس ميين ،ومواجهةمن ناحية 

     لصا ر افاو  بعاض  رجاا  ،والحاث ملاى  كل واحد أن يجاد فياع ماا ياااء ،ففياع النااأل بعضاهم 

     وبمااا أمطااى   و التمسااك بالقضاااء و القاادر ،وهناااك أيضااا مااا يحاار  الفسااا  و القنامااة وبالقلياال 

و ملاى م افحاة الحااكم المسالم المسات د مناد  ويحث ملاى الجهاا  ،بالالجور و االنح ل الخلقي و

ومن باااب أولااى إ ا   اات أن الحاااكم  ااد حااا  بالتمااا  ماان أح ااا  الاااريعة بعااض الفاار  اإلساا مية 

  اإلس مية

            وه ااذا ،اارمت الساالطة فااي التاارويس لخطاااب جديااد اختفاات فيااع الموضااوما  اال،ااتراكية       

                   ،وتحولااات القومياااة الج اةرياااة مااان  ومياااة تخصااا  حيااا ا مت اياااد للااادينموضااات برجاااوع و 

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

               مان ت حامهاذا ماا زا   اإلس   و العروبة ،وانتقال الصاراع األياديولوجي إلاى اإلسا ميين بذاتاع 

             ماان تغلغاال الاادين فااي حياااة المجتماا  الج اةااري ، لااك أن النظااا  بااين الدولااة و الاادين و م ياادا 

يجسااد  لااك فااي  أنلاام ي تاا  باااللجوء إلااى الاادين ملااى مسااتوا الخطاااب وحااده ،وإنمااا كااان مليااع 

 الميدان،وهو ما حدث 

المسائولين ،حقاي المافتمر االسااتثناةي  الخطااب فاي اإلساا   إلاىما وة ملاى الرجاوع الاداةم      

              ماااا ة فاااي  انوناااع  باااإ راجالقطيعاااة مااا  التياااار اليسااااري فاااي النظاااا   1320فاااي جاااوان  للج هاااة

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

للارمية ماد ا ملاى التمساك باالتراث وجعل الدين و اللغة العربية مرجعية أساسية  الجماهيرية،

 52   الثقافي من طريي العو ة إلى"األصالة والطهارة الدينية"

                                                      
 199ص المرجع لفسه ،صالح بلحاج ، 51
 190،ص ، صالح بلحاج  52
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وتواصاال انعقااا  ملتقيااا  الف اار اإلساا مي ،ولقياات حركيااة بناااء المساااجد ،خاصااة فااي فتاارة      

ماوا   ينياة ضامن  1320ابتاداء مان  وأ رجاتالا    ، أرجااء ويا فاي جميا    فعا ، 1320-1323

             رةاساااية مااان الت اااوين الاااديني، تعليماااة 1322فاااي  المقااارر فاااي المااادارأل و الثانويا ،وصااادر 

فااي االبتااداةي و الثااانوي إلماادا  ب الوريااا فااي العلااو  اإلس مية،وأنااائت جامعااة  أ سااا وفتحاات 

،واساااتقد  لرةاساااتها بم اااا رة مااان رةااايه   بقسااانطينة "األميااار م اااد القاااا ر للعلاااو  اإلسااا مية"

ما ي دو مضو سابي فاي جماماة اإلخاوان المسلمين،الااي  الغ الاي الاذي ا،اتهر  الجمهورية في 

فاي  بأ والعلجمهورية يستاهد  رةيه وأص  ،الدينية المنتظمة في التلف يونفي الج اةر بأحا يثع 

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

وزير الافون الدينية حينئاذ فاي التارخي  ل ةماة "المساتقلين" بالادموة فاي المسااجد   ولم يتر  

إال أنها  سملة المجتم أ إما ةنجحت في النظا   د  إستراتيجيةفي نهاية الثمانينا  كانت و  الدولة 

 53 وفي مرا  ة المجال الدينيفالة في مر لة اإلس ميين 

 تديين السياسة لدى اإلسالميين وتصاعد المد اإلسالمي: -9

جية مان حياث  يناميتهاا وتعقياداتها لو،ظااهرة سوسايوتعت ر الحركة اإلسا مية فاي الج اةار       

طاار  امتاااز  بالساارية و الغمااوض فااي  أياانباا وغ فجاار التعد يااة ، إلااى 1339 األول،فالقساام 

               الدولااة،والااذي كاناات وظيفتااع بطريقااة خفيااة أياان طااور  لغااة ماان الاارفض ل حت ااار  برنامجهااا

للدين ،نتيجة الح ب الواحد و الر اباة المفروضاة ملاى األطياا  االجتمامياة ،مان جان هاا الااي  

               باااالمغرب  1320سااانة م اااد الطيااا  سااالطاني ،القرياااب مااان جمعياااة العلمااااء المسااالمين ،ناااار 

نقاادا ال ع للقااا ة السياساايين فااي التوجااع اال،ااتراكي ل وماادين ،ماان خاا ل مقااال "الم  كيااة أصاالها 

،والتاي تعت ار كاأول خرجاة احتجاجياة  le mazdaquisme est a l'origine du socialismeا،اتراكي"

ماة الغربياة اآلتياة مان للحركة االس ماوية بالج اةر ،أين أملنوا من انح ل القيم و الم اا ظ الهدا

و التاي كاان مفسساها  ،1339فاي ،اهر فيفاي  أناائتالتاي  القايم"فمن خ ل جمعياة " الخارج  

،الاذي يعاد كاخصاية إلصا   القايم و العاو ة إلاى الجاا ة الصاحيحة للادين  "التيجااني الها،مي"

"وأ،ااا وا  و مخالفااة ساا ل الااايطان ،حيااث نااا ا "بالعماال فااي إطااار االمتصااا  باااه اإلساا مي

،باإلضااافة إلااى رتيااتهم فااي تأساايه ملااى أساااأل بسياسااة إساا مية مسااتمدة ماان الثااورة المقدسة"

   الم ا ظ اإلس مية
                                                      

 .190،ص المرجع لفسه، صالح بلحاج 53
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فااي العمااو  اناادرج مماال الجمعيااة ماان ال دايااة فااي م افحااة اإلساا   الرساامي و االتجاهااا        

 وامااد الاااريعة اليسااارية والنظااا  اال،ااتراكي  ياار الااارمي فااي نظرهااا المتنامااع ماان تط يااي 

،وفاي كامال التاراب الاوطني مارة 1333ح ظر هذا التيار مرة أولى فاي العاصامة ماا  اإلس مية ،

باين المغازلاة و  ةتمثال مو ا  النظاا  مناع بحساب الظارو  فاي المراوحاو  1320 انية في العا  

يحال تعمياي الرابطاة  نا و القم  حينا أخر ،في زمن الرةيه بومادين ،لاماحيأو التوظي     لالتدلي

و إ ماج إس ميين فاي الح وماة  ون اساتمرار المعارضاة اإلسا مية للنظاا    بين الدين و الدولة 

ساالطاني إلااي ،اان فيااع هجومااا حااا ا ملااى العلمانيااة   صاادور كتاااب للاااي 1320،فاااهد  ساانة 

 54     ،وظهر  إلى أ، ال العن  اإلس مي

 :   و هوره في الواجهة)السلفي(  اإلصالحياإلسالم حيثيات  -0

                حااااول  مديااااد ماااان ال اااااحثين وراجعااااي مصااااطفى  ال احااااثنصااااد  إبهااااذا الخصااااو         

مان  هااتع  "ارنسات جلنار"وم ار ، تحول الجذري الذي و   في الج اةر تجاه اإلس   الريفايال

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

باألولياء الصالحين الريفيين مثلما كان الحال في ج اةر القرن التاس  مار، وفي نفه الو ات لام 

 حياث ."ي ن هناك أي بلاد نااهض األوليااء الصاالحين بعنا ، مثلماا فعلات الج اةار مان بعاد  لاك

                    ،اااا ل الخلفيااااة ماااان جهااااة،و ر المسااااتقلة أ وارا مموميااااة خطياااارةلعااااب اإلساااا   فااااي الج اةاااا

وكاان اإلسا    ،تجااه اال تصاا  والثقافاة والادين "نبومادي"و "ابن بلاة"الدينية لسياسا  ح وما  

            في ط عتع اإلص حية كما يع ر منها رجاال  جمعياة العلمااء يمثال ،ا ل اإلسا   المفضال الاذي

              طااارا للتع ياار ماان رفااضامت اار  ياان الدولااة  سااتوريا  ل اان ماان جهااة أخرا،،اا ل اإلساا   إ

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

يالطريقة العلوية( أو استمر في التع ير من نفساع مان خا ل  ممثلو اإلس   الطراةقي با ل ملني

  . قافية للعمال والف حيناستمرارية الممارسا  المرابطية الريفية أوفي ، ل مقاومة 

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

وسيتم توظيفع فاي معركاة  قافياة و ينياة  ،ة، كما وظ  في معركة مصن  الحجارالمل ية ال رامي

أخااااارا هاااااذه المااااارة ضاااااد الماااااوروث الثقاااااافي والاااااديني الج اةاااااري وممثلياااااع المااااارابطين 

 55  والطراةقيين المعركة الجديدة هي معركة السنة ضد ال دمة 

                                                      
54 Benjamin Stora . opp cit .p69 
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               إضااافة إلااى الحماا   الدينيااة الدماةيااة لصااال  اال،ااتراكية، ،اانت ح ومااة باان بلااة حملااة       

              هاو مان "ابان بلاة"كاان .الطراةقاي  ينية أخارا مضاا ة لممارساا  اإلسا   المرابطاي الريفاي و

          ،  1330 مااايوأمطااى إ،ااارة انطاا   الحملااة ضااد اإلساا   الريفااي والطراةقااي ماان موساا و فااي 

ة ضد التخلا ، الااعو ة، : "نحن نان حملة ناجح حيث أ لى ابن بلة بتصريحا  تحريضية  اة 

وضااد األف ااار الرجعيااة والمحافظااة" وانط  ا ماان تصااريحا  اباان بلااة ،اانت الصااحافة الوطنيااة 

حملة ضد اإلس   الطراةقي والريفي  صحيفة النصر الرسمية والجهوية  30في صي    الرسمية

ب اويااة  وجهاات انتقااا ا لمظاااهر احتفااال ،ااع ي يقااا  ساانويا بعااين مليلااة 1330 مااايو 12فااي مااد  

مرت طااة بااولي صااال  معاارو  فااي المنطقااة ماان حيااث إن االحتفااال يخااال  اإلساا   والم ااا ظ 

 الثورية في نظر الصحيفة  

 ساساية باا ل أكثار را ي الياة ومنفااللسالطة، ساتتع ز هاذه التوجهاا  األ "بومدين"وم  مجيء  

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  

وسيضع  با ل ك ير االتجاه الطراةقي ويتم محاربتع من   ل اإلص حيين بوساةل الدولة بحجاة 

لمجتم  للحا  بالحدا ة، كما يستمر تهميش واحتقار الممارسا  الدينية الاع ية للنسااء أنع يفخر ا

والرجال في المدن واألريا  بصفتها بقايا  قافة  ينية منحطاة وبدمياة تخاال  اإلسا   وتعاارض 

 56 .التنمية

عاد أن كاان ه ذا تتحول الثورة الثقافية إلى  ورة  ينية ضد اإلسا   المرابطاي والطراةقاي، ف      

اإلس   المرابطاي والطراةقاي مصادر المقاوماة والحفااظ ملاى الثقافاة والهوياة الج اةرياة تحاول 

إلااى مصاادر ل مااراض واالنحطاااط والتاادهور يجااب محاربتااع فااي الخطاااب الرساامي  ،اااركت 

 20ي الصحافة الرسمية في هذه المعركة الدينياة ضاد اإلسا   الطراةقاي  فاانت صاحيفة المجاهاد

حملااة ضااد ال اويااة العلويااة بمسااتغانم وصاافت الطريقااة العلويااة أنهااا حركااة رجعيااة ( 1332يوليااو

ن المقااال فااي المجاهااد اومميلااة للقااوا األجن يااة، وتسااعى لتاااي ل " ولااة  اخاال الدولااة" ومنااو

المسايرة االحتفالياة  تمن  السلطا  في مستغانم 1333"العلويين أو إس   رجال األممال"  وفي ـب

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

المهادي بان "يتم امتقال الحاج المهدي بن تونه، ويتم حج  كل ممتل ا  ال اوياة ووضا   1320

ضاد اإلسا   الريفاي الحرب الدينياة والثقافياة فا  تحات اإل اماة الج رياة بعيادا مان مدينتاع "تاونه
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والطراةقي هي ج ء من التاري  الديني المعاصر للمغرب ال  ير الذي هو تاري  االلتقاء الطويال 

الحاارب اإلصاا حية ضااد و .والصااعب بااين إساا   الناااأل العااا يين وإساا   العلماااء اإلصاا حيين

لي، حيااث الماارابطين والطااراةقيين هااي المظهاار الااديني لمعركااة التحااديث اال،ااتراكي الرا ي ااا

ظهر   وة االرت اط با ن اإلسا   اإلصا حي السالفي والتحاديث، والاذي كاان يحتااج إلاى تفساير 

 57 .سوسيولوجي

2- : 

              مفهاااو   لنوضااا  كيااا  تحاااو أن ةالتاريخيااابماااا كاااان فاااي تحليلناااا السااايرورة  األهمياااةمااان       

             إلااى مقاادين ماان الاا منالااذي ال طالمااا   اال  و بالخصااو  فااي المدينااة بااالج اةر الااا ابي التاادين

                   بالااا ل الهناادامي و الخطابااا  االساا ماوية لاادا العامااة الفوبياااتاادين( ميالكااان يااا ل ، الااوراء

المنفاذ مان  إيجاا  اب فاي اار  اة لادا الهاي  أخارامان جهاة و،التي  ذتها األح اب اإلس مية 

،وإخفا  في ماااريعع و ضجرفي ، ل ك ت ، و اال تصا ية التي مست بع  التحوال  االجتمامية

 ت ريار لوضاعع االجتمااميكما ترك لع اختيار الهروب واللجوء إلى الدين إما إرضاء لنفسايتع أو 

 س  ع التع ئة و األف ار القا مة من الماار ة  تقليد ك وأال اةه ،

صاورة نتربولوجية حضرية في ،خصاية المتادين فنارا وفي  راءة  إفي الوض  الراهن  أما     

الساالوكيا  وفااي الممارسااا   سااوءا، األخااراالتحااوال   إيقاااعالمتاادين تغياار  ،باانفه  الااااب 

ا فيهاا فنجد الا اب يا اول فاي األنااطة  يار الرسامية بما في ال    وأسلوب العيش، أوالم اولة 

 ،حيث أصا حت الصاورة هافالء المتديناة ما ياة  ،ممارساة الرياضاةالتجارة ، يرك اون الدراجاة 

 سنوا  ماضية بالمقارنة م  التوصيم في 

الصاراع الحقيقاي الاذي مهاد إلساقاط  أناا من وجهة نظار سياساية، النظرة التاريخية و و بالتالي 

الادين توظيا  وتو يا  المساار االنتخاابي ، الج هة اإلس مية لسنقا  المنحلة ،فحاولت الدولة بعاد

للحفاااظ ملااى التضااامن اآللااي للمجتماا  ،فوظفاات جمياا  مفسساااتها ماان أجهاا ة  معيااة ،وأجهاا ة 

فقاد ت نات  تط ياي الدولاة اإلسا مية الم موماة  ا نامية لدحض أف اار التطار  ،التاي تساعى الاى

 ر،اده ، إلاىالتوبة ،ك رنامس مملي يسم  للا اب الذي ضلت باع السا ل أن يعاو  الدولة ماروع 

المؤمناون  إلماا"تحاريم  تال الانفه  أسااألو د استخد  المعجم الديني و ملماء الدين لت رير ،ملاى 

باين  فاأل  أعاداا أكناتمواذكروا  هللا جميعا و ال تتفرلواواعتصموا بح ل ،"58" أخويكمبين  فأصلحوا إخوة
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هذه المصو ا  الدينية المقدسة ،ساهمت في الحفااظ ملاى  كل ، 59"إخوالابنعمته   فأص حتمللوبكم 

حاولات السالطة مجاد ا  و قاان التاي ما،اها المجتما  الج اةاري الوض  ،ووضا  حاد لحالاة االحت

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

الخطابااا  الخطاااب الااديني ،فاإلساا   واحااد و معطااى  ينااي ،نتيجااة ىالوةااا  الماادني ،امتمااا ا ملاا

االسااااتراتيجي بااااين األطاااارا  و  متعااااد ة بااااين األطاااارا  و مت اينااااة حسااااب اإلطااااار ال ماااااني

                المرحلاة هالاعارا  ،وتعت ر هاذ جاء ماروع المصالحة الوطنية الذي يحمل نفه  والمتصارمة

و االساتقرار ،وهاو تغيار تادريجي وجاذري بعاد  الماه بثواباات  األمانالمراحال مان حياث  ير اأ

ففاي الرتياة النقدياة و التجرباة المعا،اة   إلاىوهاذا باالنظر  اإلسا ميالوطنية ومن جملتها الادين 

سياساة و الادين ،وجعال هاذا األخيار منحصارا فاي تمي   بالعلمانية بالفصل بين الالميدان الديني 

وال وساايلة لضاا   المساااةل  المياادان الفر ي،وبالتااالي يصاا   الاادين فااي حااد  اتااع  ايااة و هااد ،

 60  و السياسية و الهوياتية االجتمامية 

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

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

               تمثاال   ل طاارا  الصااراع ،كمااا أن هااذه المحطااا ةالاادين فااي إحااداث الرباااط االجتمااامي بالنساا 

                   ،تااااتغل ملياااع االختصاصاااا  بتفااارع ملومهاااا وتناااوع مضاااامينها الف رياااة ، لناااا ماااا ة خاماااة

                وتعااد  مقاربتهااا التنظيريااة ،فااي إمطاةنااا تصااور مااا  ومفيااد حااول الظاااهرة الدينيااة و م انتهااا 

 61   في المجتم  الج اةري

 :في مواجهة "التمسل "  -3

                  اليااااو  بمجمااااومتين همااااا الطاااار  تتحااااد  الجمامااااا  الدينيااااة الصااااوفية فااااي الج اةاااار        

  الصااوفية والجمامااا  الساالفية الصااامدة ،حيااث تعاايش الج اةاار مرحلااة مااا بعااد المأساااة الوطنيااة 

لتحقياي المصاالحة  ةوتلعب الطر  الصوفية والجماما  السلفية  ورا في توفير الماوار  الروحيا

هناا هاي االنتمااء  األساسيةلة أفالمس  62ا الج اةرالوطنية و مواجهة التحديا  المتلفة التي تواجهه

 ولاة القاانون  لمواجهة التحديا  في تحقيي الح امة المفسساتية المرجوة مان   ال مجتما  مادني،

للمنخارطين  متعاد ةاالنتماء الصوفي انع مصادر ماوار   ظهرأ،حيث  ل ،مااركة ،فافية أ،فسا  
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التضاااامن و الهوياااة الج اةرياااة و التماساااكفياااع ،حياااث ،ااا ل   ااال  ااارون مصااادر الحفااااظ ملاااى 

لياع إالتي خلقها التحديث ال ولونياالي ،والياو  تطلا   االجتمامي و الت ي  م  التحديا  و الفر 

كمصاادر  نااى و ضااروري للج اةاار فااي مواجهااة التحااديا  ال  اارا التااي يطرحهااا مااالم ياا  ا  

 63ة ملى الهوي ظمولمة وما يفرضع من تحولت تتطلب الت ي  م  الحفا

الصاااوفية  بعاااث  ور ال واياااا و الطااار   ةاإمااا بااااألحرا أو ا،ااا لت ماااو ة ناااااط ال وايااا       

بااالمجتم  موضااوع اهتمااا  ال ثياار ماان  م  تهااا،وانخراطهااا الواساا  فااي الحااراك السياسااي و 

                          ( ، يولوجياسااااااانتربولوجيااااااا ،سو ال اااااااحثين فااااااي تخصصااااااا  معرفيااااااة مدياااااادة يتاااااااري ،

و يمتااع العلمياة ،تتأكااد أن أكثار إلااى راهنياة بعااض موضااوع ال واياا و الطاار  الصاوفية   فأهمياة

                التي طرحت وما توال ملى مستوا إ، الية السلطة ،وط يعة الع  اة  ةو القضايا السياسي األسئلة

                 تعت ااار إ،ااا الية الدولاااة فاااي م  تهاااا و   باااين الدولاااة و المجتمااا  فاااي ج اةااار األماااه و الياااو 

فاااي التااااري   ثوأوساا  اإل،ااا اليا  التاااي يطرحهاااا وا اا  ال حااا مقااادأمااان  بااالمجتم  ومفسسااااتع

األماار يتعلااي وكمااا هااو الاااأن بخصااو  إ،اا الية "بعااث  االجتمااامي والسياسي،خاصااة إ ا كااان

                فااي توظياا  ال وايااا ، ل الساالطةالتاادين الصااوفي"،فالرهانا   ياار المعلنااة ماان   اا أوال وايااا 

 64الستقرار االجتمامي و السياسي افي تحقيي  در ك ير من    ليل إالما هو 

             ،مطروحااة ملااى االتجاااه الصااوفي فااي الج اةاار هااي مدياادةأمااا  هااذه التحااديا  التااي ت قااى     

،          التواصاال ماا  األجيااال الاااابة الجدياادةملااى -ال وايااا- األخياارةالجيلااي فااي  اادرا   منهااا التحاادي

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

 65 ،  ا  االنترنت التي يغلب مليها الطاب  السلفي  يالفضاةيا  وفاللغة المتوفرة في  تلكهي 
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وكي  يفسر  لك    ري ـالج اة ابـــدا الا ــة لــاط التدينيـموبالتالي ماهي األن

1  

،يمثل ت سايطا للظااهرة ،فهاي تعار  بصيغة المفر   يالج اةرالحديث من تدين الا اب  نإ      

لحاديث مان أنمااط التادين مان الاا اب بصايغة الجما  ،بحياث فاي هاذه اتنوما و ناى يادفعنا إلاى 

          مختلفااة و متنومااة ماان التاادين تختلاا  بحسااب األبعااا  اال تصااا ية  أ،اا الالحالااة نتحاادث ماان 
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ج ستة أنماط مان التادين التاي تافطر وبصفة مامة يم ن استنتا و االجتمامية والثقافية و النفسية ،

 الا اب :

  التدين الرسمي : -أ

بالنساا ة للج اةاار فهااي تتقاساام مديااد ماان أوجااع التاااابع فااي المنطقااة المغاربيااة ،لااذا نجااد أن        

،والتصاو   ،اعريةالمذهب المال ي والعقيدة األالهوية الدينية الرسمية تت ون من   ث مناصر :

  إلاى توظيا  كال المفسساا  و الهياكال م اد ال اا ي الهرماسايالسني ،ويهد  هذا النم  بحساب 

                 النظم القاةمة لمصلحة المنظومة الدينية الرسمية ،وتعد هذه الخطوة كناوع مان إضافاء الاارمية و

  السوسايولوجي المفهاو   ويم ان  اراءة المفسساة الدينياة فاي الج اةار حساب 67 ملى النظا  القاةم

                ارة الااااافون الدينيااااة و األو ااااا  ،أمااااا مفسسااااتين ،المفسسااااة الرساااامية المتمثلااااة فااااي وز إلااااى

المفسسااة األخاارا  ياار الرساامية و ل نهااا تحضاار كرماا   ينيااي لااع تااأ ير و التااي هااي ال اويااة 

   المفسسة الصوفية الحرة

  لمط التدين التقليدي :  -ب

               علاايم العتيااي ماان أهاام ال نيااا  الدالااةتالناحيااة المفسسااة تعت اار ال اويااة واألضاارحة و الماان      

تارت   بع  اة وظيفياة   ملى استمرار التدين التقليدي في المنطقة المغاربية مامة والج اةر وهاي

ماان خاا ل  مليهااا الااارمية و يضاافي يمنحهااا الوجااو  فاااألولالتاادين الرساامي و الاااع ي ،بنمطااي 

ي و هاا بالعنصار  الثاانيمان ال واياا و إماا ة التارميم وإحيااء العدياد منهاا،و األ لفة المالية لعد  

   ال اري و االمتقا ي
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popular religiosity
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sociologie des 

convertis

  

 :ال  اب الجزائري  لدىالدينية  الهوية امةأومصادر  المحممن  2

وياارع  فاي المجتمعاا  اإلسا مية أخاذ التعااليم و التوجهاا  الدينياة مان أسارتع ،  ي دأ الفر      

أومرت طاة باع حينها فاي تقلياد ماا يقاو  باع أفارا  أسارتع مان ،اعاةر و ممارساا  نابعاة مان الادين 

الفر  في هذه المرحلة ال ينفك ي ون سوا متلقيا لما تمليع أسرتع ،م  بعاض األسائلة حاول هاذا و 

 األمر الجديد لديع بحسب كل فر  و أسرة 

 ال را ة المعرفية من مختل  المصادر : -أ

تتاا ل  المميا ة   لفترة الا اب  ا  السما  الخاصة و الخصااة  األولىفي تلك المراحل       

معتقدا  الا اب و يمع وترس  أف اره ،وتنمو  قافتاع ويت اون ميولاع وإتجاهاتاع فاي الحيااة ،وت ادأ 

و ال عث و الخلو  ،والقضااء  اليقظة الدينية و الجدل الديني و منا اة أف ار الجنة و النار و التوبة

الاديني مان الع اا ا  إلاى ويتطاور الااك  و القدر و الحرية الدينية الفر ية و الج رية ال ختيارية 

،  77ي دأ في مراجعة م  تع بالقيم الساةدة و المعايير القاةمة و م  تاع باال ون كلاع العقيدة  اتها و 

ولذلك يعت ر ال عض أن الهوية التاي تاتم مان خا ل مثال هاذه العملياا  االتصاالية و التفاملياة ما  

الاذين  الخاارجي للاذا   هافالء األفارا   اآلخارين هاي هوياة ياا لها األفارا  الاذين يمثلاون العاالم
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         ي ثاار التقاااء و احت اااك الااا اب بهم،فت اارز لديااع حالااة ماان الفضااول للتعاار  مختلاا  القنامااا 

 78و تجريب بعض السلوكا  و الممارسا    و التمث   

 االلتقام لحالة التردي :  -ب

يقا  ضامن سايا  الحاديث مان األزماة إن االنتقا  الا ابي لحالة التخل  و االنحطاط القاومي      

القومية ،إال أن هذه األزمة تغدو اآلن مصدرا ل زمة الدينية  ولنا أن نقا  مناد تع يارا  الساخ  

 ااولهم "  ينعاال بااو العاارب " و "العربااي المتضاامنة ل لمااة "العاارب" وهااي كثياارة أ،ااهرها هااو 

"  ،هم ماث  "أوال  سايدنا ميساى" في مقابل الحديث بتأ ب ما  المجتما  األخار كقاولاألاح ل الر  

 إلااى لاك الااا اب مان التااا ع بتلاك الصااورة المن ارة إم ميااا هااروب  إلاىممااا أ ا      و يرهاا  

و ياارهم ماان الاااعوب  األمااري يينو التطلاا  لماااابهة الغااربيين و الصااورة المح وبااة إم ميااا  

تع ير من ضع  تع ير مان المتقدمة م  الاعور بالدونية و االن سار تجاه تلك الاعوب ،هذا كلع 

 79القيمي و الم ا ةي و المعياي  اإلس ميضع  الوالء و االنتماء للتا يل 

 واالستقاللية :حب التميز  -ج 

           تصااحب فئااة الااا اب مااراحلهم األولااى ال ثياار ماان مااا    و أزمااا  المراهقااة  ولااذلك       

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

                 ه  لقاااا ملاااى  اتاااع ،و يااار متأكاااد  مماااا يرياااد أن ي اااون فنجاااد فاااي مرحلاااة التفتااايش مااان هويتاااع ،

            ح اا بالمعارضاةمليع ،بالر م من أنع متأكد مما ال يريد أن ي ون مليع ،وهاو يعاارض و يثاور ال

كما يعت ر الاعور بالذنب من وجهة ملام الانفه مان  ل ي يحقي  اتيتع و استق ليتع  و الثورة ،بل 

السااتق لية المراهااي ،و أ ناااء سااعي المراهااي لل حااث ماان ا أهاام مواماال الااتحمه الااديني لاادا

 80التماأل األمن في رحاب الدين   إلىمما يدفعع  األب  المح وسة في استعانتع و ات الع ملى

 الولوع في شراك اليزو الديني و الما  ي : -د 

بأنوامهاااا مموماااا و الدينياااة منهاااا خصوصاااا لااادا الاااا اب ،تعااااني العدياااد مااان إن الهوياااة      

 تاااف ي إلاااى اخت لهاااا و تصااادمها  فالهوياااة "حااااال  االسااات ب التاااي تتعااارض لهاااا و التاااي 

ا  ماان العمليااا  الخارجيااة التااي تعماال ملاااى ظاااتعاااني االساات ب مناادما تتعاارض إلااى تااأ ير ن

إحاااداث تغيااارا  مميقاااة فاااي جوهرهاااا ،وترتاااب مناااد حااادوث هاااذا االسااات ب وال ة اإلحسااااأل 
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مساااتوا إحساساااع بوضاااعية اسااات بع ساااواء ملاااى والفااار  باااالتغيرا  الحاصااالة  باااع مماااا يااااعر

   و الثقافة "  الفر  و الجمامة

 ثقافة العولمة وتقنياتها : - ـ 

معينااة  إن  قافااة العولمااة التااي تتحاادا وتتصااارع ماا  الهويااة اإلساا مية هااي  ا  خصاااة      

فااي  تجعلهااا تتمياا  بااالقوة و الاادمم اللااذين تفقاادهما الثقافااة اإلساا مية اليااو  ،فهااي  قافااة يصاااح ها

القناوا   ة كاالنترنيات وومملاي ،فهاي تنقال م ار الوسااةل االتصاالية الحديثاتقناي الغالب خطاب 

ة نخ ويااة التاي هاي  قافا  و  يرهاا التاي تعمال ملاى ناار  قافاة العولماة   هاذه األخيارةالفضااةية  

و القوة هنا ليسا  وة سياسية بل  وة الت نولوجيا المرت طاة بالمااروما  ،تسامد ملى ترك  القوة 

مااا يطلااي مليهااا تقنيااا   وهااي لصاايغة ال ونيااة كااا  ا  الحاسااوب و االنترناات ،الصاانامية  ا  ا

بناار الحدا اة تساامد  المرت طة ،وهي مرت طة ارت اطا و يقا بثقافة االسته ك ،فالعمليا العولمة 

الحدا اة  ملى نار القيم والرموز و أساليب السلوك المختلفة وتنطوي  قافة العولمة التي تن ثي من

و الثقافياة فاي آن واحاد  وال  ةالدينيا  ملاى مخااطر مديادة تتهاد  الهوياةخصاةصها تلاك ،الما ية ب

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

 81 الا اب بالتقد  الغربي ملى مستوا الت نولوجيا و الحضارة الما ية 
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 خاتمة الفصل : -

 لتاادين بااالمجتم  الج اةااريلوتاريخية يسوسااقااراءة لن الهااد  ماان هااذا الفصاال هااو محاولااة كااا    

التاي بادءا مان الفتارة ال ولونيالياة وهاذا ،بالمدينة الج اةرياة فاي خضام متغيارا  الحقال الاديني و

الذي لاع م اناة و الطر ي  في إنتاار اإلس   المرابطي،تمي   ،أنها ،أن المجتمعا  المغاربية 

اليساتهان بهااا بامت ااره لااع الادور الفاماال فاي معظاام األحاداث ،حيااث أن للف ار الصااوفي الطر ااي 

لهااا  ورهااا " فالزاوياااتااأ ير ك ياار ملااى الحياااة االجتماميااة والثقافيااة وحتااى السياسااية  وبالتااالي "

منهاا األساتا  و ال احاث فاي ملام االجتمااع   حياث  االو الترباوي الاديني  العسا ري ،االجتمامي 

 من  ولة و أك ر من ح ب   رر،يد بوسعا ة أنها أصغ

طالماا كانات   ومن وجهة نظر ال احث مصطفى راجعي فإن ال وايا فقد  وظاة  مديادة التاي ال

كااان العاماال  و الهجاارة إلااى الماادن  الحااديثللمسااافرين و اإل امااة ، وهااذا بانتاااار التعلاايم تقاادمها 

أو التادين   لصاال  اإلسا   الحضاري (اإلسا   الريفاي يالمرابطاي الطر اياألساسي في تراجا  

ي و ا تصاا  الحضري ،هذا األخير ومن خ ل التحديث ال ولونيالي الاذي احادث تغيار اجتماامي

،هذا ما  ف  إلى نمو برز حركة اإلص   الديني في المدن في  يا  ملى الحياة الدينية في الج اةر

  الحركة السلفية في  سنطينة 

فقاد كانات  ،الحضاري فاي م  تاع بالتحاديث أما بالنس ة إلى انتربولوجياة اإلسا   المغااربي      

 بااا ل خااا  تلخاا  ،، وجاااك بااارك ، كليفااور   يرتاا بور يااو و أرنساات جلناار ااراءا  بيااار 

هااذا  فااي  "بيااار بور يااو"حيااث  ااا    و التحااديث ال ولونيااالي فااي ،اامال إفريقيااا  ا  الدينيااةالتيااار

بقاراءة تاأ ير التحاديث الحضاري ، "االستئصاال"ي كتابيع "سوسيولوجيا الج اةار" وو ف االتجاه 

الج اةاري الاذي فاي  تدين الريفي ،وهذا في أسماه بالتدين التقليدي أو ال إفريقياالمت ايد في ،مال 

والطار  الصاوفية   أماا  وتخت لع في إسا   األوليااء الصاالحين  اإلس  نظره  يتوافي م  تعاليم 

 اإلس   الحضري هو أس   العلماء اإلص حيين من المفتتين و األةمة 

فاي نااوء حركاة اإلصا   الاديني و التحاول مان الانم  الريفاي  ت رزمساهمتع  "لجلنر"بالنس ة  

مان  جااك بااركأماا  في تاري  ،امال أفريقياا ، األساسيةإلى النم  الحضري الذي يعت ره الوا عة 

– المقاادأل المجسااد إلااىمااي تالتااي تن فاااألولىو المممارسااا  الدينيااة ،  المعتقااداجهتااع يمياا  بااين 

 -الاااعاةر التااي تمااارأل  اخاال المسااجد–،والمقاادأل  ياار الجسااد  -األضاارحة  و معتقاادا طقااوأل

الحامال و،باإلضافة إلى ف رة اإلص   الديني حس ع الذي امت ار ك اديل لسسا   الريفاي الااع ي 

 لدينامية الحدا ة 
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   -ناساةاإلسا   مان وجهاة نظار ملام األ –، ت ارز فاي مملاع االنتربولاوجي  " يرت "أما مساهمة 

فاااي المجتمعاااين الريفاااي و الحضاااري هماااا حاااالتين مختلفاااين  اإلسااا ميالااادين  أنحياااث  يااارا 

مناهضاااة التااادين الااااع ي القاااديم  إلاااىالصاااراع الاااديني فيرجااا   أمااااويتفاااام ن مااا  بعضاااهما ،

 أتت بالتحديث  وال ولونيالية التي

 حاوال ت األخيرفي المجتم  الج اةري ،فقد ،هد  االجتمامية و التثا    التحوال إلىأما بالنس ة 

             مديااد الظاارو   ،والتااي كاناات وراةهاااومنهااا المسااألة الدينيااة تغياارا  مساات مديااد المجاااال  و

و النا ضا  التي صا مت  يا  الدولة ،كالصدمة ال ولونيالية مرورا بصدمة االساتق ل و اإلبعاا  

  ،   لمين،باإلضاافة إلاى التصالب و المروناة و االنفتاا  ما  العاا االجتمامية و الثقافية و السياسية

ملاااى مساااتوا الاخصاااية القامدياااة فاااي المجتمااا  رك التحاااوال  ملاااى المساااتوا ال لاااي وتاااماااا 

و ممارساااتع ماان خاا ل مجريااا   التاادين مفاااهيم وتااا    تحااوال وبخصااو   الج اةااري 

ومااا "النهضااة" و "بالصااحوة اإلساا مية" بحصاالت بساا و السياسااية التااي  األحااداث االجتماميااة

وال  السااريعة لج اةاار والتح،السياسااي لحركااة اإلخااوان المساالمين اإلساا   صاااح ها ماان  يااا 

، وفي زمان تتصاا   و السياسية بنياتع اال تصا ية و االجتمامية و الثقافية  التي مستاالستق ل و

 نفساع مان الو ات الحاالي الاذي أضافى ملاى إلاى  القاراءة و التأويال لسسا   ،و  الفهم  فيع أنماط

  بعاد و العلمنة و يرها من المفاهيم الموصولة بماو التحديث التي أتت م  العولمة  مفاهيم الحدا ة

 القيم الدينية    بما فيها إلى األصل ،الرجوع والقيم التقليدية ب المطال ة بالتمسك الحدا ة ،في ظل

يالديمقراطياة ،التقنياا  الحدا اة   فاي مقابال مصاير األصاالةكل هذا ترك إ، الية حول مفهومي  

مي هاذا الصاراع فاي الحقال ملاى أرضاية المديناة و الاذي ي  ارز الياو، الحديثة ،االنفتاا  ،الثاروة(

و االجتمامي و الثقاافي الج اةاري مناذ سانوا  الثمانيناا  ، وأيان تتجلاى كاذلك هوياا  السياسي 

باالمجتم  والاى حرياا  أكثار ،وفئاة أخارا   تنا ي إلاى الحدا اة، ابية مديدة لها ظروفها ،أحيانا 

ماا يتارك تناامي أ،ا ال   ، ابية  تمجد القيم التقليدية و الدينية وأنها تتطابي ما  ال ماان والم اان  

يساعى هاو مجتما  "وساطي"  فاي مموماع ، ويس  الذكر بأن المجتما  الج اةاريالتدين بالمجتم  

 للعصر  ةمواك المتمسك باألصالة و  إلى

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـل الـرابع

 املمارسة التدينية لدى الشباب الحضري بالجزائر

 صورة املتدين السلفي كمتالزمة الديني باملديني

 تمهيد -

علمانية  بيناملبحث األول: مصطلح الشباب الحضري وتحوالت القيم الدينية بالجزائر  -

 الحياة اليومية و فيصل الدين الرسمي  باملدينة

 –مصطلح سوسيوديني برؤية انتربولوجية  –املبحث الثاني  : التدين السلفي  -

في الطرح السيكولوجي  –املبحث الثالث : قراءة في الصحة النفسية لدى الشباب املتدين  -

 للشخصية الدينية السلفية وابرز الذات

 خاتمة الفصل -

 قليل من الناس يفشل حتى في مالحظة أن عاملهم يتغير، أو أنهم يالحظون فقط التدهور""                          

 51، مرجع سابق،ص اإلسالم من وجهة نظر علم االناسةكليفورد غيرتز،                                        
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 : تمهيد -1

 غيرراا و على غررا  المجتمار ا ارىرري ارع الار لو ت  ر  ا يالجزائرعرف المجتمع       

         ا جتم عيرررل و السي سررريل تا رررم  ررر م وواسرررال الق ررر ل ارررع الامجرررم الرررا المجررر  ا ا  ت ررر  جل 

 ت ت ر   الم جرل  لرى ا  ت ر   ال ررالقظ م ا  ت   ي      عمي ر  الرا ىراال ا ات ر ال الرا ا 

والرا م تيررا بييررا ال  ات ر ال الرا ارسررم الممترمم  لرى ارسررم القر اعرف القظر م ا جتمر عع  غو

والا ال يو الت ليمجل  لى ال يو ال ماثل تبم  عرف القظر م السي سرع   ر   الجم عل  لى الفر اايل ت 

التام جل .و   جب أن الثل هذه الت   ا  م صر حيت    ىجذ ج  ال  ات  ال الا ارح  جل ال زاليل  ل

   .   القسق ال يمع للمجتمع الجزائرياااك س ا على المجتمع و اظمل والك ا  ل اليق ئيل و الق 

 لمجتمع الجزائررري اررو ليررل الررا ال ماثررل  الا الت ررمج بييررر  ررم اررع المجتمررع الجزائررري اجررم و 

جلاررب ايررل و اليلررمان الاراليررل ال  اظررل و ج اسرر  اررع المجرر ال الررمجقعت أبثرررالررا   سرراالعالجتمررع 

ال صفل  الخ صلتوال جل السل ك اع ال ي م الا الل ا   ال يكل الجم عل و.  و ا ال   ج  اإلسام

الشركل  ار    والث  اع و عرو م ب ن الا ات ئج الت   اا أن احتفظ اإلسام اليامه  ث  ال وعي  م .

 . الامه المجقع

 وهر  المرر يب الر ل يو المجقيرل  ا ل مج  عا الك ن حس س عرف الرمو ه   ر  ا جرم عمي رل ت    

طرررل  ارر طع الشرري ل الررع المتغيررر هررذا الشرر ن   جسررتثقى اررع  أجررا تالتررمجا علررى وجررل الت مجررمو

 تارع المجتمرع الجزائرريالمجقع تحي  اجم اع الي الع عمجم ص   ال  ج ا المجقيل الترع الرر ا 

 ارىررريتررمجق ا أالر  ال تالتررمجا الشرايع ال رر اع  لرىالررذي جميرل ا عرر  الرر  امق ر  الررمجا الرسرمع 

هررذه  ت والفاررل ال سرر ئل ال مجثررل اررع المجتمررع أو المضرر  م اإلصرراحيلايررر ا القمرر  أاك  هرر  

 جقيرل الشركل   ال قرماالع و اللفظرع  جتخذ الق   الشي ل ال ضري ب سل ل حي م)التمجق ا(  ارىيرم

لرمي ا  ت ر  ي والر  ع الجر  ا ال ير م ت والرا أالرر  صر   الترمجا وأجا  متم علرى ا جتمر عع 

وال لتر لع ا لم  ولرل  ال ر ي  توالشي ل اجم التمجا السلفع الذي أ خذ الرا افسرل الترمجا ال  ي رع 

الي ثيل اع هذا الف ل  ساى  لى الي   ارع المم  سرل التمجقيرل السرلفيل لرمي الشري ل ال ضرري 

لرو اسرتثقع عا رل ال ر ل القفسريل ال لمترمجا  توالقظررم ااترال ل جيرل  ارىرري ار ك الال الا ىا

اع ال رح السيك ل جع تال عتي   التمجا ح لرل افسريل  رماع  لرى الي ر  ارع السرا  م تو الث رل ارع 

الم  ر   ال لشري ل ال ضرري   الر  الذاا الا ىاال ال  جممه التمجا ارع هرذا الج ارب ت وال لتر لع   

توال ذا جمم الترمجا ال لمجتمع الجزائري  الا أ ك ال التمجا شكل التمجا السلفع )الالمع( به  وال  

  افسي  )السلفع( 
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 املبحث األول 

 مصطلح الشباب الحضري وتحوالت القيم الدينية بالجزائر

 علمانية الحياة اليومية و فيصل الدين الرسمي  باملدينة بين

 الشباب الحضري  مساهمة في سوسولوجيا -أوال

 

  راهنية و إستشرافية ملكانة الدين في الجزائر قراءة -ثانيا

 
  باملجتمع الجزائري  –نموذج القيم الدينية  -عن التحوالت القيمة  -ثالثا 
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 الشباب الحضري : مساهمة في سوسيولوجيا -أوال

 الشباب : مفهومفي    -1

 ت اإلطر   واع هذا  أو   مجم الا اي   الم ل   ارجف    ع ج ابالتالف  م الشي ل الا المف هيو      

 الاررج  والرا الخ ر  التا الرل الرع أن الشري ل الرا الفتر ا ا جتم عيرل   غفر ال  ج ق  جر و  أو 

 رىرريالرل أا ر  بتلرل  تير جا الرا اترل ت و التس وجل  لالقسجمهذه الفتل على أا   وحمم التج اسل و 

و ا  ت رر  ي  و الث رر اع و ال  ررع ا جتمرر عع المسررت ي التاليمررعتال سررب  آلىررروالررا الجتمررع 

 جاررمو ت1 ال لقسرريل للمجتمررع الررذي جايشرر ن ايررل أجضرر تلرريف ا ررب ال لقسرريل ل ررا   الشرري ل تولكررا 

لررال  سررت  لل  جرر و  ال ررا الل اررع ذمف رر م الررا المفرر هيو التررع   اال الجررمال   ئمرر  ح ل رر  توال

ه الفتررل أالررر غيررر سرر ل تبرر ن اتررل الشرري ل ذأجررل ال  ولررل لرسررو حررمو  وا رر ل ل ررن تر الت مجررم

السا و  الا حي  المست ي التاليمرع بمجم عل الا ارارا     مثل وحمم التج اسل   الا حي  

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 

 2 .آىر  لىالا ار   اجتم عيلأا   و توهذا  ىتاف المس  اا  الا ىاال     ا  و و

 حدود فئة الشباب : -أ 

ت ال ر ا ن مي ح ر ال الارايرل عمجرمم بالرو الرقففل م  و  ق وال الف  م الشي ل ال    الختلفرل لر     

   لرريف  لررىتا  ت رر   تاإلح رر   تاليي ل جيرر  ت الس سرري ل جي  وأاضررى هررذا ا سررتخمام الماراررع 

          غم ض ارع الم  رم حترى  اسرر عليقر   ريب حرمو  هرذه الفترل الرا الق حيرل الكميرل اع الماقى و

هرذا ار ن هرذه الكلمرل الترع   لرى ال إل ر الو   حتى الارال ى  ئ    الم ل الا الق حيرل الكيفيرل ت

اررع الترررا  الجم هيرجررل المختلفررل و  اإلعررامذاع صرريت   اررع الجرر ال الخ رر ل السي سررع ووسرر ئل 

ت م أ ا  لى  ث  م الامجم الا التس ؤ ا ح ال ال هيت   الم   كل الج   ال ثي  ه ال  لرمي الت  جخع 

  3 . الم تميا ال ذه الظ هرم

 لرررى المشررركل   usette S.MM سررر جب ال مرررم الرررزااجشرررير الي حررر    ارررع هرررذا ال رررم      

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

الريا ال ف لرل حي  اجمه الت   ا    لى اعتي  ه ال   ع  غير ال م  اع  ط    و م ال ي م الفر جل

        يقررررل برررر ل  م تالقشرررر ط تالرررر   ررررر يب ال ررررف ا ال المراه ررررل تسررررا الر ررررم توالشرررريخ ىل تغ ليرررر 

                                                           
البوتشيشية بمعسكر  لشباب الطريقة القادرية دراسة سوسيولوجية– الدين و االندماج االجتماعي عند الشبابفوشان عبد القادر ،  1

 73،ص 0200-0202كلية العلوم االجتماعية ،جامعة وهران ،-طلبة زاوية عمرو بن العاص بالمامونية نموذجا–

 .041.ص0207مجلة اإلنسان و المجتمع ،العدد السابع ،ديسمبر  ، لوجيا الشبابيومساهمة في سوسحجال سعود ، 2
 041المرجع ،ص ،نفس حجال سعود 3
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ا ا راف الشرتى صر  ه اإلالماع و  مجر الذاا الا ج ل تو اإل ا م بم   ظ ر اليا طراع ا ي و

ال لت سريو الكمرع القشرغل ن الا ج رل أىرري تأالر  ال لقسريل لالمر   الرمجم غرااي  و اإلح ر   ار ا و 

الارروف   الف  م الشي ل جظ ر ب سو الا السك ن أنح ال ات ا السا تالاقى ذلال  ال ي م رجزا 

 . سقل ( على المست ي المولع   42-51الفتل )

غ   ل عمرجل أو اع ط   طيياع اليا ال ف لرل و الك  لرل سريفرهذا ا ىتزاال لمي الشي ل بفت    

الامرجرل جاتيرر  ركا اعتي طير  تجختلر   هرذه الم ر جيفن  يقرع حتم  الرا ال ت اهر  ا جتمر عع ر

        ه   ي رى غيررر وا ر ل االررى سرييل المثرر ال هقرر ك أن حررمو الي ثيرل المرر  جاقرع  اإل ررك لي احسرب 

ى سرا ال احرمم و الاشررجا توهقر ك الرا ترسرا الث لثرل عشرر حالا   ج م  اترم الشي ل الماجل الا 

الق  جررل الث القررل عشرررم و اتر  رر  المترر ىرم السررا  ارولررىجيررمأه  ال لراالاررل عشرررم و ج ررم  اتر  رر  

 وج رل ن ارع الس الال و الاشررجا تبمر  جرري الار  الير حثيا أا ر  عقرم حرمو  الخ السرل عشررم 

 4. الق  جت   اع حمو  الثاثيا 

            المجتماررر ا ال مجثرررل الترررع    سررر ل  ائمررر  عمليرررلجيرررمو أن اليارررم الكمرررع الرهررر ن التا رررم       

 يرمأ اتررم الشري ل  التىال ذا   اارف ال لضيب ت –ال م ار اى و ال م ار  ى –  مجم اتل السا 

المت رمم ارع   ارالروا الر م التقر ع ارع   مجرم الفترل  ىرجر   بمو م حي م و   حتى الترى  قت رع ت

ال لشي ل اص اح    ت م  الر   الريا سرا ال ن اتل السا الخ صل  م5891السقل الموليل للشي ل ع م 

ال لقسريل لرجر ال ال ر ا ن   ت أالر م4002سقلتوهع افف الفتل التع  يقت   اليقال الا لمع سقل  42و51

  لال ير م الم رم م ال رغلييرل الجزائيرر  ار ا و جربرزون علرى الخ ر ئق ال  ا ايرل اررع    يرع  و م

الكييررر يرر   ررتو ال  اللررل ثق ئيررل الرريا ال  صررر وسررقل تح 59 ـو ارغلييررل الممايررل الم ررم م الرر سررقل 58

توعليل جتو  ق وال الفتل الشي اليل الم م م      غ    ال  صرر الق ر م القظمرل ل رذه الفترل الترع 

 لو  ارم السراولل برل المسراوليل   ا    ررا     هكرذا اجرم   ر ا ن الا  الر ا علرى سرييل المثر ال 

سرقل تاجرم أن الفرر  لرل اإلالك ايرل للتميرز الريا  52سقل و  الترما ا الرا سرا  52ج م  سا التمييز الـ 

  الخير و الشر .

أي   غ ليرر  السرر ل الامررل ا  رريبن ابتشرر ا و  لفتررل الشرري ل  ارر ال لقسرريل لالمرر   ا  ت رر   ت  أالرر    

 الم قررع  عقررمال  الررمأا الارر  المشرر بل   رررح افسرر   ايمرر  جخررق التا ررل و ع ائررق ا اررمال  

ل ذه الشرج ل  فسريرا ال  جر  تعر  م الر   ت ر طع هرذه القظررم الرع  مو فسير السل ب ا غير المست ر

 ار ارى  الم قع تا ذا جي ى الره ا  ال لسا   كلمق  عا ا امال ا ذاال  الع ال  ا اع و ا جتم عع ت

                                                           
 .041،المرجع نفسه ،ص  حجال سعود 4
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الماسسرر ا أو  جرالررل  أالرر  الررراالج التشررغيل تأىررر  لررىال رر ا اع للامررل الررذي جختلرر  الررا الجتمررع 

لكرا  تارع الجزائرر 21 - 58 الامرجرل الم غرم الم ج يا أس س  لفتل الشي ل    ره  اع الفترل

  ا جررل تسي سرريل ..الرري و   جفررع الرر لغرض  اهررذا الت سرريو جي ررى اسررترا يجي  جخضررع  عتيرر  ا

 الم ل ل.

ارع ذلرال  والا وج ل اظر علم   ا جتم ع اع   مجرم اترل الشري ل ال جرل عر م  يرل أن اف رل     

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

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

المجتما ا الت ليمجل و اع ظل غي ل المم سرل لرو  على سييل المث ال )المم سل( تاع حيا أال اع

   لررىحيرر  بر ن ا ات رر ال الرا طرر   الر   م و ال ف لررل  الشرريييل بظر هرم اجتم عيررل ال حرمم ت كرا 

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

 لالو ا جتم ع.

التغيررم حسرب  حلرل الشري ل الرا الق حيرل الكميرل را ر  ذا ب ن الا ال راب أن ا رم  الم رل الر     

          الرريا الجتمررع ث  ايرل اررع ظررل المجتمرع ال احررم تا هيرال -و السري   ا الس سرري  لالمراحرل الت  جخيرر

ن المق رق الس سري ل جع ج ىرذ الاريا ا عتير      ج اسريل هرذه الشررج ل ا جتم عيرل و آىر تا 

ي ل عرارر  بررع جيررر  ذلررال التقرر ع اررع ى  ئ رر   الررا الق حيررل الكيفيررل تالاقررى ذلررال أن اتررل الشرر

التغيررراا التررع جارا رر  المجتمررع جرررا  ا ا ررال اررع سرر ل الامررل   رر  ا عمي ررل اررع ىضررو 

 ت غيررراا اررع  جررتو ال يرر م الا ئليررل ت ممجررم التمررم س تأ الررل السرركا ت كق ل جيرر ا ا   رر  ا

 5 . المال ال ا ...اليو

 االهتمام السوسيولوجي بفئة الشباب :  -ب 

 اليرر ا ار ال رر   الختلفررل اررع ال  ررل الس سرري ل جع الرر لقظر  لررىل ررم  قرر وال ظرر هرم الشرري ل      

الق ر    لرىلاهتم م الفترل الشري ل  ار   القر   ارولىالمرجايل ل ذا ال  ل الماراع ا ن اليماج ا 

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

الفضرل   جمكرا مق جل لجيل الشري لمالتراليل هع التقشتل ا جتم عيل الالتراليل   حيقم  ج  ال    و

هررذا التارجرر  أن  فررت  ال رجررق الفالررع لس سرري ل جي  الشرري ل تحيرر   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 

علرى اإلىضر ع الضررو ي لل ر اايا المكت الرل  م عع المخزن و لرو  رتو جارم عمليرل التمررنا جت

                                                           
 12-11،ص 2002مارس –في مجلة عالم الفكر ،العدد الثالث ،يناير ،ولوجيا الشباب يمقدمات لسوسالمنجي الزيدي ، 5
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لتق رل   على ال   هذا الغ    اليي ل جع ست  م المو ه التع  سير المجتمع تلكا التراليل هع التع

الررل بكرر ئا اجتمرر عع تهقرر   ظ ررر ال تميررل التررع ج ررمال   المجتمررع للفررر   اررع ىضررو التا يررماا و 

 خ صل الل .التق  ض ا ال

جيررمو أن التقرر وال الس سرري ل جع ل ررذه الفتررل ال ررع  ررتيا الاررم الم  ولررل المرر  اسرر  المجرر 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  

  ال  غرجر  اليرم الم   ا الخ صل ال لمراه ل .والرا أالرر  المسر هميا ارع هرذا المجر ال  اجرم   

ا  جرل الاشررجقي ا  )الس ال ا( اع و )الم ا س( اليمائيل ال ي ئلتحي   ق لق  الا   است   ليا  

ال ماثل ظ هرم المراه ل اع المجتما ا الما صرم و هرذا عرا طرجرق  اإل را تالا ( م20)ال رن 

الررذي ظ رررا ايررل الشر بل المررراه يا اررع المجتمررع الررذي  ارالرجكرعع رم ال   ارر ا الرريا المجتمررع 

جتميرررز الررر ل جراا ت ارررم  أامررر ط السرررل ك ت ا   ررر   و بثررررم الجم عررر ا المجقيرررل و ال  رررع 

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

الشي ل و  لل اليرمائل أجضر  تالمسر وام  سا  لىليس طل المجتمعتس  لل المرو   المراه ل  اظرا

ارالقرر   اررع الا اللررل الجقسرريا تالماراررل المت حررل للجميررع تا سررت اليل المتمثلررل اررع عررمم  يايررل 

 6.  الك ايل ا ا     اع  ط   الجم عللل المجا و  

ا ررم الررر ا أاكرر   عرر لو ا جتمرر ع ارالرجكررع . م20أالرر  اررع الماجررل ار الايقرر ا الررا ال رررن      

 مل  ج ا المت رماتل ارولى التع ى     لت ليل الفتل الشي اليل اع اع ال  ل     لك ا ال  س از 

عمرجرل الايقرل أا ر   عق   ال عتي  ه  ث  ال التميزم اع الرحلرل   ارالرجكيل آاذاك تحي  جيمأ ال مج

ل المتميز ه  ارىذ الكل ال  ه  جميرل ارع طرج رل الاري  هرع الختلفر و ى   ث  ال الاالساوليل  

ارع حريا اجرم اإلار   جفضرلا تا لذب   جفضل ن و ج يذون التف ىر الرج  رع  تال لقسيل للجقسيا

 . الم  م أو المظ ر الائق الميقع على سل ل الجذل و اإلغ ا 

لل ا رع    راليرزابق ع الرا المم  سرل ا جتم عيرل أبثرر   لي  س از  يمو اتل الشي ل ال لقسيل و   

               ال لرررذب   ت اإلاررر  ا جتمررر عع  ظ رررر الا ررررا    الرررا ىررراال الل ررر  اا الا طفيرررل الترررع  جمرررع 

لمغرذام او  الريتطرج رل ى صرل ارع الج ارب المظ رري .. ت ال أطراف ال مج  تالت ييل الجقسع ي 

المرراه يا اجرمه  ث  ارل  التع هرع ال لفارلوالا طرف ظ هرم  ممجم اترم التمم س تاث  ال الش ل 

أىرري  وج رل والرا  لل الرمجا ت  ال لم  الل  تج و  ث  ال ال فل الميقيل أس س  على السل ل الم ل ل

                                                           
6 Galland (olivier) « Adolescence, post-adolescence, jeunesse » in revue Française de sociologie 

n°42. 2001. PP 612. 613. 
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لااضري ط و لمسراوليل الترع جارا ر   ا ع  مثرل ث  ارل الرا رمجا را ر   رقغمف ارع  ريو و الار جير

 اه يا جي رر ن أن المررر اررع   و الشرري ل جكمرراعرر لو الرا ررمجا الررع اىررتاف طفيرر  الرريا المراه ررل 

ا ارل جرر يب القر ع الرا ا سرت اليل الجزئيرل  أالر  الشري ل  تالقسييل  ارال جل    التيايل و السل ل 

   أارل جي رى المر   ارع  لسركا الار ئلع تاسركا الختلر  عرا  أبثر حيقمر  ج ر وال ال  ر ال علرى

 7.الرحلل الر م   لىلو  مر الام  لولكا هذه الفت ارسرماليماجل الا طرف 

              جررررالب المسررر لل الماي  جرررل للسرررا ال ل  جرررل ذلرررال أن ارررل  ا  Eisenstadt  اجزاسرررت   أالررر        

اتررل الشرري ل  ظ ررر الا ررمم ارر لتارج  الث رر اع للسررا ال ررو جا يقرر  اكرررم عررا ه جررل  ررخق الرر  ت 

                      . الماقررررى الارررر م ل ي  ررررلوالمجتمررررع ت عاررررالختلرررر  ح جي  ررررل القفسرررريل تطم ح  ررررل و الك اتررررل 

              طرر   المراه ررل  حتررى سررا الر ررم   لررى ا ات رر ال الررا طرر   ال ف لررل  ارر ن   ارسرر س  علررى هررذا

 قظيو الذا ع ت  الب هذا ا ات  ال ال    ث  ايل ع الل توالررجتو   ع  مالره ن ال  ست اليل القفسيل ت

ايمر  اليق ر  لتشركل القمر ذ  ال  عرمي  تبرل هرذه الاق صرر  تظر ار لأل وا ب اع و القم ذ  ال م م 

 .8للش ل اع الجتمع ال   

الفراسريل   ر  ال   الر ا  ارعمر الالررو  و  ر لق  م40و اسجل اع اترم الستيق ا الا ال رن      

جاتيرر الرا أحرم    الرذي  Dobesse Maurice  ال  جف  واليف س سي ل جيل الختلفل الا اليق   

الشي ل اع المرحلل الما صرم تحي  جري أال بثيرا الر  جرتو الخلرب  بي   الم تميا الس سي ل جي 

ا لمراه ررل ذاا  أا مرر    ج مرران الماقررى افسررل ت الرريا ال رر ل  الشرري ل و المراه ررل اررع حرريا 

         الررمل ال عرر م  اقررع الجمرر ع الت رر  ا الجسررمجل و السرريك ل جيل التررع   ررم  الرريا سررقع ال ف لررل 

         و اليلرر و وعقررمال   ت ررم  عررا ال لررو تا اقرر  ا  ررم الج اررب الاضرر ي للمراه ررل ى صررل ظ رر   

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

 .الذي وصل ابتم ال القضج  

يررر ال ررمو  الرريا الشرررائ  الررذي جات Bourdieu  اليرر   ال   جرر أالرر  عرر لو ا جتمرر ع الفراسررع      

هرذا  أي   است يع أن اارف أجا جقت ع الشي ل لتيمأ الشيخ ىل ت تالامرجل هع حمو  اعتي طيل 

الاا رل الترع ب ار    ئمرل  صرراع جتجلرى الرثا ارع   أن ال مو  اليق م  ب ا   ائم   هر ن   جاقع

تهررذه الاا ررل ب ارر    كم رر  ث  اررل  رررالب  م52ع ال  اسرر  اررع ال رررن فررالرريا القرريا  و الشرري ل ا

                                                           
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.   
التحول الديمقراطي ،مخبر دراسات ، أبحاث وأراء حول مسالة الدين و السياسة والمجتمع في الجزائر ،0200صالح بلحاج   8

 071-073وتحليل السياسات العامة في الجزائر ،ص ص 
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 ال الرا  ريو مرل و الرصر كو ال  م اع حيا  ي ى  ريو الالف  لل و الرج لل و الاق  الشي ل ال يو 

ب ا ا ج رص ن على أن جظرل   التاك الثروم و القف ذ ا ص  ل الثروااالشي خ تالم  جاهل و إل

        الساوليل و ال لت لع غير الراهليا للجر ه الا هو الاهل ن لخاات و اع ح لل  ي ل تأي اع ح لل   

  9 .السل ل  و

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

اكلت  الفتتريا ليسرت  الا ر م الرل جرتو اليقر    تا جتم عيل اجز  القل جظ ر اليا اليرج ا جيا أافس و 

  لرى  ج ع الشي ل و ال راع ا جتم عع  ام ل ل الشي خ ه  جالط    ا جتم عع ل م  اع 

حرر لت و الفتيررل وج ل ررو غيررر السرراوليا )عررمجمع المسرراوليل( والررا ال ررل ل الشرري ل هرر    جرر ع 

وأن  ارسر سوعلرى هرذا   ت لرال ال صرف و الت   ررجا ) رراجاييا(ح لت و الاجزجل وذ  لىالشي خ 

جاتيرر القر  ا ع لير  أاتجترل القيرل  اعتير الشي ل بكلمرل اا ا ر  الرا   جرل  جرمج ل جع ىر م تا ارل

  .اجتم عيل الايقل ت

            ارررع   اسرررل حررر ال الشررري ل الممجقرررل وهرررران ت ت الج هرررمي ال ررر فى و رررم لخرررق ارسرررت ذ      

 ك ن   ال  وا ر  للت ر   الشرايع و ال رمج   نأال   جم ىمسل ال     ل ذا المف  م  ال  الاقى أ

تو الشري ل  اجتم عيرلالا الع تالشي ل ب الماع ث  اع تالشري ل ب ر م اجتم عيرل تالشري ل بظر هرم 

        الف رر م الشرري ل جاقررع  الررمى ال اررع حيرر م الكيرر   )اليلرر و( و ال لترر لع  ت 10بشرررج ل  جتم عيررل 

ا  ا جتم عيررل هقرر ك ثررا  الراحررل  ئيسرريل وهر  اجتيرر   المراحررل ا جتم عيررل المر ي ررل الرر ر و

واخلرق ت  11وهع الرحيل الا ارسرم ارصيلل تالمى ال ارع ال ير م الم قيرل تو شركيل  وجريا  

الررل الررا  اإلح طررلحرر ال الف رر م الشرري ل جاررم الي ثرر  أس سرري  اررع علررو ا جتمرر ع جررم الا ررم   جمكررا 

ن ا هتمررر م أتبمررر   اربررر  جمع  جرررل التخ رررق   لرررىن  ر  رررع أج اايرررل المتارررم م جمكرررا لرررل 

ال ذه الفتل   جقيغع عزلل اع      س ذ  ل ا ا   ا جتم عع بفترل القغل رل علرى  الس سي ل جع

 12 ه  الم ل ل اع أجل   اسل ال .  افس   تالل أن ا اشغ ال التق ع   و ى  ئ  

     الخصائص العامة لفئة الشباب :  -ت 

            وسرررر يل الرررريا طراررررع حيرررر م )ال ف لررررل مثررررل الشرررريييل الررررا الق حيررررل ا جتم عيررررل الرحلررررل      

            رر وال أن  سررتثمر الشرر  جا   المسررت يليل اررع   جررل جق سررب الظررروف المختلفررل  وسررا الر ررم(ت

                                                           
9 Bourdieu Pierre  : Questions de sociologie, Ed Minuit, Paris, 1984, P 143. 

:واقع و ممارسات ،تحت  مفهوم الشباب ،في مشروع بحث حول الشباب و المجتمع في الجزائرهدي مصطفى ،امج 10

 .23،ص CRASC،023األستاذ موالي الحاج مراد ، افرإش
11 GALLOND olivier, sociologie de la jeunesse ,Armand colin Masson ,paris, 1997 
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الارم اسرتكم لل ل ر  عر  م ثرو جلت رق المق رب التع أاتجت   تااقمال  جترك الشر ل المرحلرل الم اسرل 

و جفكررر اررع اسررت اليتل الت الررل عررا ال الررمجا أ ار ررلعلررى   ليررلو جسرراى أعمررل وجتررزو  الاررم ذلررال 

ا ارل الاير  م أىرري  ررك اتررم ال لرب الترع هرع ى صريل  -السركا  -ى صل الا الج ارب المر  ي 

 رري اليل و جيررمأ الررمى ال اررع عرر لو الرا ررمجا حيقمرر  جقررزال  لررى الاترررك ال يرر م و جررر يب الامجررم الررا 

 الماسس ا التع جتا الل الا   الرا مون.

                ا جتم عيررلتالقفسرريل و  لالمظ رجرر شرر م الرحلررل الشرري ل   رر  ا ه الررل اررع اهتم الرر ا و     

ار ن برل واحرم  ايارم أن  ظ رر ارع الشر ل الر ا    ج لترل وارع الفتر م  الشر الل  الر ا   أا ثت ر  ت

                 هرررذه الاا رررل و  ررري ت الررر آلىرا هتمررر م ال لاا ررر ا الا طفيرررل الترررع  رال رررل   لرررىجق ررررف 

ب سرريلل  الربررز اهتمرر م ىرر م اررع حي   مرر  الشررع  الررذي ج رر م هررذه الاا ررل ال لج اررب المظ ررري

هررذا الررما عيا  جفارران وهمرر تو الزجررل اررع آن واحررم الررا ىرراال ا هتمرر م الماالسرر م   اييرجررل 

بسرل ك  ري اع  الموضةةل رذا  ظ رر  ت13ال لرغيل اع   بيم الذاا الرا ىراال لفر  وجلرب القظرر 

الختلفر  عرا  ن عي  م عا التغيير المائو اع الشركل و الرذول ا رع طييارل ارع اإلاسر ن حترى جكر 

ا لشرري ل ج رر وال ت  14هرر   رمجو   غيرره تهررذا الر  اجررمه عقرم جيررل الشري ل اررع الثرر  م علرى بررل الر

التخلق الا ب ال الضغ ط و أل ان ال  ر المتسلب عليرل الرا أجرل الت بيرم علرى ى صريتل بف عرل 

ارع حر  ا الت رارل  لرى  جتم عع تبم   ظ ر لمي الشي ل الش عر التر    ا ر  اآلىررجا   رلا

 يقرع  ريو و ا ج هر ا  الرع الريا  ج رم  هرذا ى صرل لرمي اإلار   ت ا  رم ال لت حرم  الت حمحم 

 .الق   الذي جت رف الل   ع  اا اآلىر حتى جس وي اليقل و اليا افسل و جت رف علىو

      تا ررع  تسررو المث ليررل و وال اسرريل و المرر  اليرررا م ت الشرري ل  لررى ال يرر ملقظرررم جيررل وال لقسرريل      

    جررم ال لم جررل افسرر   عقررم الكيرر   تاررراهو القررماايا ت ل رر ئييا و التفرر ئليا ال يرريا لاسررت اع 

لرو   تجيمو المست يل ل و بمج ال ى ب رحاال و تآال ل و وطم ح   و على عكف الم  رع الرذي

الير م التقر     توجتميرز برذلال الشري ل -ي   بجيرل جختلر  عرق وال  ع الك–جش  ب ا اع صقال 

اع ابتس ل  ر   اا   ظ ر الا ىاال الذجا اج  اظاهرتي االستقطاب و التجانس وا   أال م 

لررو جقج رر ا اررع ذلررال وهررو  والررا ج ررل أىررري الررذجا ووسرر ئل و  ق عرر  ىيرررا  و ا جتم عيررل ت

أالر  ظر هرم التجر اف ا رع  ت15و ا جتمر عع   عجخضا ن لمخ طر التزاجرمم الرا الت مري  الم قر

                                                           
 041حجال سعود،،ص   13
 700ص القاهرة ،،دار الفكر العربي ، االتجاهات الملبسية للشباب،  0220عبد الحفيظ فرغلي  14
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ل رريو و المار جير الث  ايررل و ا سررت اك و لت لارر ا المشرتربل الرريا الجمرر ع الشرري ل ا ق يرق علررى 

 16. على غرا  جم عتع ارطف ال و الرا مجا

تلر  أعمر  هو اجرمهو القرماايا وال يلريا ال ر م خن الشري ل المتار ال لقسيل لظ هرم ا ست اك       

  ىرذ الاريا   قتجرل الماسسر ا المكلفرل ال ل رق ع ا الث  ايرل و صرق عل السرلع الترع الرمأاعلى ال  

وارع الار   ال لرغو الا أن المماىيل الم ليل  اتير  ايفل لمج و ا عتي   ارذوال و اىتاا      

ال  ر ع التسرل ي ار ن  ارحي ن     ع ئ   أال م الرغيرل ارع الرقمب  سرت ابع تحير    جرل  لرى 

يل الم ليل ل و  ي ى ال مو م تلو جخر  الام الا اإلط   الا ئلع ا ال  أن    ي   الرا ارسررم ا ست ال

بم ررررروف جيررررب أوالررررا الم  سررررل الارررر  ارعمرررر ال الظرايررررل ال ررررغيرم ب لتسرررر ل تحمررررل 

 17.اليض ئع..الي 

 الشباب و األوساط االجتماعية المرتبطة به :-ث

            ال رر  بمرر    ررر يبالتررع  لألاسرر ل ي رر  االتررع ج ارهميررلسررل ك الشرري ل جف ررو الررا ىرراال   ن      

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

 ليرل  هرذا الر  أ ر  ت  الا ئلل تالقسق المم سع المف  الل ال اسرع و ال سرب المفتر حال ذه ارىيرم   

حرر ال الشرري ل  س سرري ااترال ل جيل ال   الررلاررع  سررقارضو ت  ال رر فى ال  قف  رر   الي حرر 

 الفض   ال ضري.اع الع الذاا و اآلىر و الجزائري

    لسررل ك لشرر ل تالررا ىال رر  جيقررع أهررو الرجاي  ررل ارس سرريل  ررم  الا ئلررل ال  عررمم    العائلةةة-1

 ريو التسر ال   اع التقشتل ا جتم عيل تامق   جتالو الش ل ارولىت اتير الماسسل  لا ج ه  و يكل 

 لكرا  ذا  ر   م علرى السر عمم الشر ل ى صرل الي ر ال  التض الا الترع  ميرز الا ئلرل الجزائرجرل ت و

      الك اررل الا ئلررل    رر س  يررل أ ائررل الخمالررل ال طقيررل تأو حتررى    ررق ب الك اتررل ا جتم عيررل توعليررل

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

ال عتي  ه المج ال ارس ل لل   ال على ال  الل الر  ي  ار ن الا ئلرل   رر ال  ا ايرل هرذا  - سمع  –

القش ط الا ا حيل ال يو تى صل  ذا ب ا   ت كو اع    جع أ وا  الرذب  م و ارا ثرل و ترمىل ارع 

 .18 الي اليل واش ط    سيير 

 جشير   Sens et Puissance الماقى و ال  م ل اع الالف  G.BALANDIER  ج    ال ل امي  اجمو    

 لى اكرم  ئيسريل وهرع أن المجتمار ا  ايرر عرا افسر   الرا  ح ال الف  م ال   ع غير الرسمعت
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17 Galland (Olivier ) 2002: Les jeunes, Edition  la découverte, Paris ,. P78 
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ولف و هذه المجتما ا عليق  أن اف م ر   )ال ا ع(تىاال الست جيا الرسمع و المست ي الا سمع 

ارع القشر ط ا غيرر الرسرميل  ارىيرروجتمثرل هرذا  الا وا ا ر  أي الجرز  الر ا اع )الا سرمع(ت

           اليشرر ال  ج رر ال و .19 المجقيررل تىرررو  المرررأم للامررل ...الرري للمم  سرر اتعمررق الج اررب الررمجقع 

الرقمب  اع الظروف ال  ليل الترع جتار  ض اي ر     الخ  م المم  س ا الممجقيل     و س    

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

ال ن الم  س ا المك ن   يال الشروط ال  سمل لل ي م ا جتم عيل .أو  الت الارل الار  اإلجررا اا 

 ون أن  ت اجررم  و المرر هرم و الاقيررمم التررع  فلرر  الررا ا اضرري ط  الم  والررلوالمتاررم م ار ررك ال 

               و التررع  رراوال  لررى صرري غل اظرجررل حرر ال المم  سرر ا الي اليررل  تغل ايررلىرر    ال  ررل الررذي  شرر

وال لت لع جفسرر   ر   الامرل غيرر الرسرمع عرا ت  20   و ارلفل الم ل ل للممجقل و المك ن الما ش

ح ي ل اجتم عيل ل   ع عرج  الا الشي ل ت    الظروف المايشيل ال ايل  جمثل الي ئع علرى 

بمر   خلرق  ال   يل ا ق الام لل  جكر ا  برع جاري  و جسرتمر ارع ال جر  تالرصي  أو المتج 

المت الارر ا الي اليررل لررمج و عررما ا صرررج    جرر ه القظرر م ال رر ئو و ار رر و لمرر  ل اجتم عيررل ت  ررم  

  21و ال لق و الخ ف الا المست يل . وج  هو و زبع  وح التذالر

ارسرم ال غيرم ى صل ارع المرابرز ال ضررجل الترع اما ج ل ااحظ الت جل الا ئلع ا         

          وهررررذه الظرررر هرم طرحرررر  الشرررركلل السررررل ل  تاتجرررر  عق رررر  ازعررررل ار جررررل ب ا ررررع  جتمرررر عع

                حيررر  ج ضرررع الشررر ل و ترررل  ا اتمررر   و ا سرررت اليلارال جرررل  اىرررل ارسررررم توالرررا ثرررو  ررريو 

أس ليب الضريب ا جتمر عع ى صرل ارع ال سرب جت ر  الا  الايما عا أسر ل تجت ر  الا أس ليب

حير م  ا لشر ل لريف ح لرل طييايرل الرل هر  الخلر ل ث ر اع أي أارل اتر   أو ر ع  تج ذالرل  المفت ح

اليرموي وجشرجع علرى  حم ال  الامل  لىال ا ع ا جتم عع الذي ج ت ر ارسرم التع جقتمع  لي   و 

الغر   م ارسررم تالر لظروف  ال رال ت ت أن غي ل لسل ل ارال جرلواجم أجض   ت22 االتاك الثروم

ال يرر م ال  سرريل ت ررم  ررا ي  لررى اىررتا ا اررع السررل ك ا جتمرر عع للشرر ل  ب لفشررل لمم سررع 

 23 . تال رول الا ارسرم تالجق ح..الي

                                                           
19 Balandie George 1981, sens et puissance , édition PUF ,2 eme édition ,p 07. 

 013 ،نفس المرجع ،ص-فنون االجاء العملي –ابتكار الحياة اليومية ،0200ميشال دو  سارتو  20
 مجلة الباحث « الجديدة االستغالل آليات تنامي ظل في المهيمنة الجماعات مواقف و الففر   2003 :قيرة إسماعيل 21

 .22،ص  ،4 عدد قسنطينة، جامعة االجتماعي،
 121،ص  1،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط اب و مشكالته االجتماعية في المدن الحضريةبالش،2002علي بوعناقة  22
 .011،المرجع نفسه ،ص حجال سعود 23
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ارسررري  وال لترر لع والررا  اوجررل الت ليررل تأن ا ررو ارصررل ا جتمرر عع للشرر ل تأي ا ا ررما       

 لسر لا   الت  ال ا ر  ا ت ر مالا يالجزائري أصي  جميز المجتمع المر يب ال  اتم   ال ي ع الذ

 جفيرل  ب ن الا أسرم ا يرم أو الق م  الا أوس ط   ذاالر يب ال لث  ال الت ليمجل  أصي ا ن الش ل  ت

غقرى ارع المجتمرع ا رع  تجرل ا ر  الما صررم  اربثرتو الاكف ال لقسيل للش ل المر يب ال لفت ا 

اربثرر   ليمجرل  علمجتمع هرااع   ا را اربثرال ذا لخ  م   أن ال ي  ا      قال  ف وج  ال 

اظرررا  الرجفيررل ت أجضرر  ال ي رر ارالتغيرراظرررا لضررا  المرر ا   ا  ت رر  جل و الث  ايررل بررع   اجررل 

والرا ج رل أىرري اجرم ال ي ر ا الغقيرل ارع المجتمرع  تنل ييال  قظيم و ا  ت   ي ا رو   ليرمج 

 24. ا   ا  ت   جل و الث  ايل  ن لمج   الخزون بيير الا الم  الليل لل ماثل ر اربثرهع 

تحيرر  جكمررل السرر   التقشررتل  ار رررلجشرركل القسررق المم سررع الفضرر      النسةةا المدرسةةي - 2

حم ال  الا ىراال الشر   م الم  رل   لىا جتم عيل للش ل اجم أن اج حل ال ترن القج ح ال المجا 

أب اررر   سررر ا  الك ايرررل المشررر  بل ارررع السرررل ل  أو  لي ررر  الترررع  مكقرررل الرررا االرررتاك سرررل ل ع

ا ح لت رر  الاالارواررل الرر ارسرررمىرررا  و ررايل جلتسي سرريل تعلميررل أو أىررري  سرر عم  ا ت   

)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 جتمرر عع عررا طرجررق المرررو   لررى عرر لو الشررغل تال لترر لع ا ات رر ال الررا و ررايل اجتم عيررل 

الجميررع  ىعلرر  ق يررق ت   أن ال رر  م لقم يررل   ا ت رر  جل  لررى و ررايل أىررري أحسررا حرر   

الير م ح لرل الز جرل الرا حير  ا عيرل التالريو تطييارل المر ا   اليشررجل تا لقسق المم سع جاري  

 لالكف  اا المتخرجل القل تعلرى هرذا ارسر س المرف عرم  الاتيرر الرا الخررجيا ارع ح لرل ال  لرو

عمرل الائرو ارع  بتبم  أن الش   م ل حمه  ارع الار  ال ر  ا    سرم  ال ل  ر ال علرى الق ر

 .  ط   سي  م الاا  ا الم ل يل و ال رااليل

التالرريو التك الررل الرريا أاظمررل  مالتكرر جا وعررم)أالرر م  ررا  ا عيررل  لاإلجمج ل جيرر مأالرر  القظررر      

الس ل اع ال  الل الخ  ل السي سع الذي جربز على ال ر الع الكمرع ايمر  جخرق اسريل  اوالت لي 

الترع   لتع  مىل الج الارل.... ( الش   م اليك ل  ج  و ا اتخ   ال لفت ا الش الل على حسب الق عيل 

الرذي  بمر   كررس ال ر الع الشراي ي ار ري  ا جتم عع الايرما عرا ح ي رل  لل ا عع  ائف    مم وع  

                                                           
24 Boutefnouchet (M) : La Société Algérienne en transition, O.P.U Alger, 2004, p 33. 
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حرر ال  صرراح المقظرر التيا ال ررراع الفكررري  ى لرر ال إل رر ال ايشررل الماسسررل الج الايررل اليرر م ت

 25. اإلجمج ل جععلي م  ال  الع ى و الج الايل الذي طغ الترال جل

  و الحةيالمفت ح اع ال يكل غير الرسمع لل تالمتمثل ارع   جظ ر ال سب   الوسط المفتوح -3

الشري ل   الير  المر ي ل الفتل الشري ل الثرل   الرسميل الماسس االث اع  سمع جتمثل اع الختل  

  تاجم أن الرا يل هذا ال سبت  عل السيقم  تالق  ي الرج  ع ت  ع ا ا اتراي  تالماعب ...الي 

ال سرب  جسم  ال ر   تالمسجم تالمم سل تا   جملع وظ ئ  أىري  م   ارسرم م   فل  بليل الا 

الرقمب حير م  الرل جاررف ت  جاتيرر ال رع بكرل هقمسرع ا رب "ارسري و  حتى القسق المم سرع.

افسرل تعرا  ى صل الل تجتالرق ارالرر الار لو اجتمر عع القرتج الت ضرير جمر عع تار ل ع جرتكلو عرا

ال  يل تعا أص لل و     ه وعا سكتقل تا    هر ن للرذابرم الج الايرل و جاررف  را ييترل الرا 

حي  الفت ا التع  شكلل ا ب  ظ ر لق  ب ا   التج اسل الفضل  ربيي   ا ثقيل ا ع الك ال الا عرمم 

  .26"ات ا  ي اليل 

ججال هذا الفض   غير الرسمع الشي ل الس بقيا ايل أو المترر  جا عليرل جخضرا ن ل  اعرم      

المجتمرع ال رغر ا سرب تالرل  اتر   ث  ار ا ارعيرل ى صرل  ارالررو ال   جم ى صرل ارا جتالرق 

المختلفرررل  ارح  جررر و جتيررر  ل ن  لشررري ل تحيررر  اجرررمهو جتجماررر ن ارررع  الررررال ل يررر م الي اليرررل ل

 ارسرررمعلررى القظرر م ال ر ئو ال لمم سررل تو تعلرى ال رريو الخ صررل ال لكير   ترر الرال أحي ارر تالت ر الف و 

              ا ر  اضر   احتجر جع    رت كو ايرل ال  اعرم  ارىرريتالقظ م السي سع ال  ئو و الاسس ا المولل 

ال  اايا الرسميل تاع افف ال    جاتير المكر ن المفضرل للشر ل حترى جشريع ح جي  رل المتمثلرل و

التايير عا طم ح  ل المختلفل ال رل ووس ئل  اييرجل و الزجرل ارع آن واحرم تل رذا اع اللاب و 

 27عا ل اف   أبثر الا ب ا   عا ل جذل . الغرض ا ن الاا ل و ال سب المفت ح هع 

           جتمثررل فةةاألولثررا  اضرر  اا  ميررز هيكررل المررمن الجزائرجررل ت  لررىالررمو ه  الحةةيوجق سررو     

ربرز الممجقرل جاتيرر المكر ن المفضرل لمم  سرل اشر ط  جر  يتجت ار ارع الال رجرب الرا اع ال ع 

ا   ال رل  ارىري ال رحي  أبير ال   ال  الم جلالا  م على الس ح ا  سل جل وال مع الا الق هيل 

         الشرراييل ال مجمررل حرر ال وسررب الممجقررل  ال رحيرر   ارالرررايتالررق  الثةةانيأالرر   جررذل لفتررل الشرري ل ت

ث رر اع لسرر بقي   تاجررم اي رر  الارر  التمررمن ال مجمررل  -ا ررع  رريل الخرالررل ت تميررز الرر لتغيير الس سرري 

           ا راايرل اظرراير اضر  ا ال لرما لريا  السرل ب ا اإلتالا  ال رف و ارعم ال الت ليمجل بم   ات
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                 ا ررر  جتالرررق النةةةول الثالةةةثو الق ارررذه  و لرررل المرا يرررل ارالقيرررل اي ررر  . أالررر    م السررر لك   ل عررر

ت ررم  كرر ن أحيرر  ا  ا يررل جمجررمم أو الاكررف   ترر ي علررى الرااررق ع الررل ال حيرر    رر احع الممجقررل 

  رح ع ائق جغراايل ب ا الل التق رل و اليارم عرا  اروالالذي جت اجم ايل الق ع ليس  ال لشكل 

المربزت ست يع هذه ارحي   أن  شكل اضر   لل رراع الريا الشري ل و الار ئاا تبمر  جمكرا ل ر  

الق حيرل ا جتم عيرل تا قر ك لتار  ف ارع الار  ارحير ن تأالر  الرا اأن  شكل اض  ا للتضر الا و 

و  مثاا ى صرل  السل ب ا ارسر الغقيل  لفتل الا  ي ل عأحي  ا  ا يل  اكف الت اجم ا جتم ع

              وهقرر ك ارحيرر   غيررر الرا يررل التررع  اكررف   اجررم اتررل الررا الشرري ل المق ررم جا الررا أسررر ا يرررم 

ال ررم ا ال طرااررل الخ  جيررل و المجرر ال   جاتيررر بمجرر   ايزج يرر   أو الاسرر  م ال رر ال ارر ل ع  ذا  

ع جتكرر ن الق رر  أي ال عتيرر  ه القيررل تررز للمك ارر ا الالمتيرر  ال أو التمرر ج ال إل  رر  ال ررم   ا جتمرر عع 

 28.   ا جتم عيل  و الف ا ل   ج و  الك ا ا  جتم عيل الختلفل تا   جاير عا المرا ب

 جررل أ ررل ال لم   اررل الررع   اضرر  ا لتيرر  ال الاا رر ا ا جتم عيررل السررتثقى المالمقهةة وجي ررى        

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 

 Chambart وجشريرت  29 ال لمجتمع توج يو الا الق حيل ا جتم عيرل جار   ا عترراف ال ر  اجتم عير .

de Lauwe   أن الررا الرريا أهررو الق رر ط التررع   فررز علررى  اشرر   الاا رر ا   لررىهررذا ال ررم   اررع

 ار وا التررع   جررم  يارر  للتقرر ع الشخ رري ا و ت و الم  ررىا جتم عيررل ت لررال التررع  ارررف ال سررو 

ا جتم عيل تى صرل السي سريل الق ر  تبمر  أا ر    جرم حسرب ال ظيفرل أو الم قرل المم  سرل تاتلرال 

 30 ال   عل للرج  ييا و أىري للشي خ .

 :le citadinالحضري  و الحضرية بين -ثانيا

الممن توالذجا جتيا ن عر  م أسرل ال   رهل مالمتميزطرج ل ال ي م   لى شير عي  م ال ضرجل       

ال ضرجل ال ا   اات ر ال    FERDINAND TONNIES  ايزار جق لم أو ام   الايق  اع حي   و .و م اعتير 

 لرى المجتمرع  ر ئو و الاسرف علرى  تGEMEINSCHAFT ل   الا المجتمار ا الماسسرل علرى ال راالر

 لرررى   ال إل ررر الهرررذا ،    GESELLSCHAFT.31. الجيزلشررر ا  ررر  م الا ررر   و الاا ررر ا السررر  يل  

علرى  وا ف ر ا ت  L.Wirth لر ي وجرر   و   Robert Parkال  ك والرا  و  ج    سيمل أعم ال 

أن اررع المسررت طق ا المختلفررل ال جررو أسرر ليب حيرر م الختلفررل تو ررمال ا اكرررم التقرر    الرريا طرررل 
                                                           

 011حجال مسعود ،ص 28
  240 .ص سوريا، ،،  1ط التوزيع، و للنشر كنعان ،دار)صبح محمد (ت العالم، بؤس  :2001بيار بورديو 29

30 Chambart de Lauwe: 1970 Des hommes et des villes, Payot, Paris, p 33 
31    Yankel FIJAKTOU ,2002, sociologie de la ville ,  puf, paris,p 11. 
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   و ب ر جو  وب ن لذلال صاا ال لت    الميك ايكع و الاض ي لمي .ال ي م الرجفيل و ال ضرجل

 توالرررن توالت ررر  الررا ال يرر  ( ت ل رر طا الممجقررل  خ رريل الختلفررل )الث رر   لسرريمل توال لقسرريل 

م الا ررييل وسررب عررم  بييررر الررا التغلررب علررى ال يرر  رر  ي واإل تالررى هيمقررل التر رريم أ جا رر  

 32 . السك ن

 : المدينة مجتمع في أساسي كمتغير الحضرية -أ

الرقظو ا جتم عيرل   ال ضرجل الرحلل الت مالرل الرا الراحرل الت ر   اليشرري ارع جميرع مثل       

 سيم  الممجقل ت ال ي  أصي   هذه ارىيرم  رر يب ال ربرل ا ات ر ال و الت ر ال ا ر  التقظيمر ا  

  لرىالايشيل السري ل   جتم عيل جم ا  قظ بثر  ا يما و  ش الك  تا صي    مثل ح لل  ات  ال الاار

ال ضررجل علرى  وجمكرا  ارجر  تالرذي ج ر م علرى المارارل التقظيميرل الما رمم . قظيم ا الربيل 

أا   الف ر م جشرير  لرى طرج رل ال ير م المميرزم رهرل المرمن تالرذجا جتيار ن عر  م أسرل ال  أو ام ر  

الت لير ا الممجقرل الي الع تا لقر س  جتكيفر ن افسري  الرع  الايق  اع حي   و وه  أالر جتالق ال لسل ك

ت  33وأحرم الظر هر هررذا التكير  هرر  الرذي جاررل سرل ب و ال  ال رر  لسرل ك  ا رر ئ و الرا ال ضرررجيا

           الرا الم ا ر   واسق امب الاي  و طرج ل اع ال ي م و السل ك ال ا      castellوجارا   ب ست ال 

 34. و ال يو و الما جير و السل ب ا و اظو الا التفكير و طرل الا المم  س ا

أامر ط ال ير م ا جتم عيرل   لرىاع ال س عل علو ا جتمر ع أن الف ر م ال ضررجل جشرير  وو       

الست ي ع ال الرا   سريو الامرل  الميزم لسك ن المق طق ال ضرجل توهع  تضما تالتع جات م أا   

توام  الذ ائايل اع الاا  ا ا جتم عيل و ا  الاا  ا ال رااليل توامر  المقظمر ا ال  عيرل 

و  ار ظو أهميرل وسر ئل  ام جل اع الما جير و ال ر ال الالمر اع تو جر  م ال رراع ا جتمر ععوالت

المميرزم رهرل المرمن الرذجا طرج رل ال ير م   لرىو شير ال ضرجل برذلال ت 35ا    ال الجم هيري.

 .هرذا التكير  جتيا ن ع  م أسل ال  أو ام ر  الايقر  ارع حير   و توهر  أالرر جتالرق ال لسرل ك الير الع 

 36 الذي ججال سل ب و ال  ال   لسل ك  ا   و الا ال ضرجيا.  ه 

لمالفرل   the urban question ” المس لل ال ضرجل ” اجم اع بت ل تالحضريأال  الخ  م      

برل   لى وحمم الا المجتمع  تمثل اي    ال  ل  حضري أ     M.CASTELLS  ب ستلال ا جل  

                                                           
،بيروت 20،ترجمة : محمد عثمان ، الشبكة العربية لألبحاث و النشر ، ط ،علم االجتماع المفاهيم األساسية 0221جون سكوت  32

 711ص 
  65،ص  2003والنشر الطباعة لدنيا الوفاء دار ،وإشكاليات قضايا الحضري، االجتماع علم الصبغ، الرؤوف عبد 33

34 Castells, Manuel .Vers une théorie de la planification urbaine Maspero,paris 1997,p 25 
   00  ر،دس،ص للثقافة،مص األعلى األول،المجلس السيد،المجلد هللا عبد احمد ترجمة، االجتماع علم موسوعةمارشال، جوردون 35
مجلة العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،العدد ل،ا سوسيولوجيا المدينة و أنماط التنظيم االجتماعي الحضريهادفي سمية ، 36
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تلكق    تخ ق اع  است اك جماع   رمىل المولرل ارع ا سرت اك توحيثمر   ارس سيلاليقي ا 

 كر ن و الترع  تأن   فرت   جي رل  حضررجل  ث ايرل لل رراع  ارالررح ال هرذا جمكا لل راع ا 

 the cityو ال  عمم  ذاا   ن بيير عقمال   ر يب ال ل ق عع و السي سل ال زاليل.واع بت الل الممجقل

and the grassroots  الم اطقيا أن  شكل   ر   المرمن الرا   أال ال الك ن الجم ع ا ب ستل" جري

لكرا سرتك ن هقر ك حرمو  ح سرمل للتر ثيراا  ىاال الماسس ا ال  ئمل علرى ال  جرل و الجم عيرلت

 37  .ييالتع جمكا أن  س

 : و المغاربية الجزائرية الشباب الحضري من خالل األدبيات -ب 

اررع  ا ه ال ررفل  ررتيللوجررم  رري ل الممجقررل الرر لجزائرال رر ل  الشرري ل ال ضررري أو حرر ال و     

حير   ي ل ال ل ال ا  ولغل الخ ر ل  ح الت   الراهيولخ لل ط لب  ال  ال  ت الا  الكت ال ا الق  

 جارارر ن   اعررم ال رجررل  ا ررو  جت قرر ن أامرر ط الارري  ال ضررري  ا ررو حضرررج ن ت ...       رر ال

 ارع الشر ا ع و ال ر ااا و الشر اط  القر سليس ا  رج يا ت ا و جت سف ن الا  مه   سل ب ا 

القيرر اليا  عقررم  الرر لجزائر اجررم ذبررر ال رر ل  الشرري ل ال ضررري والررا الج اررب الترر  جخع 38  ..

 ررر م  تو  برررما الشررريييل الجزائرجررل  الررر ن الثم ايقررر ا و التسرررايق ا...    حيررر  ج ررر الت   سررت  ا

ارع -للشري ل-الم سري ى ظ رر أاضرل  اييرر  لاافجر   توارع السرت ي اجتم عيل وسي سيل  قيلرل  

ت  آجرر  الررقغاا ال يليررل عررا افسررل الررع  ارغقيررلالرسررميل للق  ش.ا ررم عيررر  جمجررم  طرررح الث  اررل 

وأجضرر  الررا ىرراال الراي...وجسررتخمم اللغررل الاراليررل  تالا   ررع القظرر مت و جمرر ال عام  جررمجر و

الشري ل  ال اع اع ال  ال   أال  ااا  الغرت 39وحق   ...  الشبيبة الحضريةللتايير عا س   الايشل 

 ج ر ال   ذالي ثع  ق حي  ج رح افف طرح     لل س سي ل جيل   أجلال ربل السلفيل والت اسع 

عا الرمو  ال  جر  ع الرذي  لايرل  ريو ننالتقشرتل السرلفيلنن ارع  زوجرم اع المست ي الث اع تس ئل   لق

ث الترل الارم أن ا رما الاسسر ا التقشرتل الت ليمجرل  رم        الم ج ر ا ه ج  يرلالشباب الحضةري"

الريا   الت مري  و ا ارمال    شةباب المدينةة  وارع ال ر ال الاقر ان   ت  40.  على لاب هرذا الرمو  

ج ررمم وصررف  ل ررذا   ال مررم ارجررم عررزي   للي حرر  ي ث  اع لشرري ل المجقررل وهرررانسرر  ترررال س 

السي سرع الجراه  ى    القظ م ا  ت   ي  الم  ل  أجا جميز  جق اليكيل الشي ل ه  أا   أىذا

الضر   علرى الا االرل الترع  ركل   و   ري ل الممجقرل الرع   ل ر    لرى  وج  وال الي ح الرسمعت

                                                           
 .730 -730ص نفس المرجع ، 0221جون سكوت  37
 01،ص 2002،ديسمبر 71-71،مجلة إنسانيات ،رقم مالحظات حول لغة الشباب باب الواد-إحنا أوالد دزاير إنتاع الصحخولة طالب ابراهيم ، 38
،منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب  صباح ممدوح كعدان ترجمة  ،، 0111-0110تاريخ الجزائر بعد االستقالل ، 0200امن ستورا بنج 39

 13-11ص ،وزارة الثقافة ، دمشق، سوريا،
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السي سرريل اررع  الث  اررلو و   التربيررز علررى ىلررل التقشررتل ا جتم عيررل و الاسسرر     اررع الممجقررلت

  اسرل - الث  ايل اع ال سب ال ضريالمم  سل  ح ال  بت  اه   اسل أال  اع ت  41 شكيل ال يو .

الشةباب     تجر  ا ال رذا الم ر ل  الر ن الرمن السر حل الغرالرع الجزائرري ر  رىأاترال ل جيل 

علررى اسررتخمام  ل...و  ي ل و الررم ج ا التف و ررارجقييررلالررمالا علررى ال قرر اا الفضرر ئيل  الحضةةري

ع ليررل تو بررذلال ا   يرر   علررى  القسرريلا اترايرر  الررذي أصرري  لغررل الا ررر تأالرر  الجرر اال اررذلال 

الاق جرل   لرى ال إل ر الت ارجقييرل اربرااو  ارليسرلعلرى  اإل ير الو   salon de théأوالم ر هع 

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 

الشرري ل الجزائررري علررى ال ضرر  م ال إل رر ال  لررى اافترر ح ت... و الفقرر اييا التسرررج ل الرج  ررييا

 42  . الما صرم والم ابيل القتج     الث  ايل المر ي ل ى صل ال س ئل ا    ال ال مجثل

اتررر ا الامرررر ال ابيرررل للتغيرررر هرررو أبثرررر  وال ضرررري ال لخ ررر م الشررري ل  نوال لتررر لع       

    الرا التغيرراا الا رر  المر  ج ريب الرلو  اشرغ  و أبثرر  ر ثرا ا جتم عع و ا  ت ر  ي ال ر    

أن التغيرر ارع طييارل أالار   التغيرر لرمي  الا الماحظو الما صرم ال لجزائر ت ال ي م ال ضرجل و

أ ر   حير  .  الترع  ر ما  فرزم ا عيرل ارع الت ضررالشي ل ال ل سرب ال ضرري الجزائرري ت

أبثررر الررا  ال ررل يل ار جررل ث ا جررل  ا سرر اليل و افايررل  أن  كرر ن  لررىالاا رر ا الرريا ارارررا   ميررل 

القزعرررل الفر جرررل  اررر ع الرررا وجاررررف ال سرررب ال ضرررري الررر لجزائر و  ك الليرررل . ب ا ررر  أوليرررل

والرق و الشري ل توالم ل ل الخ صل تال ي  جظ ر بل ار  الشرغ ال القفسرل و عا   رل الرع القر س 

اررع ال سررب ال ضررري حيرر  جفضررل ن ا سررت اال الارر ئلع و ال يرر م ال رج ررل الايررمم عررا سرري رم 

ا ل ررمج  عررا ال يرر م اررع الممجقررل هرر  ال ررمج  عررا المجتمررع ال ضررري المرر  ت  43ا ئلررل الكييرررم .ال

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

التررع عرات رر  الممجقررل الجزائرجررل عم الرر  و ارسرررم الجزائرجررل ى صررل و الشرري ل  و ا جتم عيررل

و  ارجفر   ج ىرذ ى  صريل وجالترل هذه الظروف الف  م ال ي م ال ضررجل  غيرا  مجما تحي  

   الغ جرا لم  ه    ئع اع  ا  ج  أ الي ا الم اس ا ال ضرجل .
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 :  ,la culture urbaine  Urbanisme الحضرية  والنزعة الثقافةبين  -ت 

  جاتير الا المف هيو ارس سيل اع علو ا جتم ع ال ضري ن الف  م الث  ال ال ضرجل        

لمم سل  يك غ  الا أالث ال ل جف وجر   اروائلالروا   ل لالف  م جي   ايل و جم س و  م أص  و

الث  ال  المف  م تواستخل  ا ات ئج الا ىاال   اسلوال  ك و  ايلم وغيرهو توال ث ا 

الث  ال ال ضرجل التك ال الا الك ا ا الق   ال هع ال  جل  تمثل اع  و ال ضرجل و الث  ال الرجفيل.

    و الماسس ا و الم  ع الامران و طرل اليق   و ال قمسل و ال ر  ا و السي  اا و ال ي بل 

ع للث  ال  و ارث  ... الي .وال هع غير ال  جل أو ال  ج لق عليل ال   ع ا جتم ع و اللي س 

  اليق   ا جتم عع المجتمع على ج اييا أس سييا هم  وأجض  اليق   ا جتم عع  ذ جشمل الف  م

التف عاا ا جتم عيل و الت   اا الم حمم و الث التل اسيي  و  الذي  مثلل الاا  ا ا جتم عيلت

الاا  ا و ال  اعم اليا ارارا   اىل المجتمع ال ضري و الج اب الث  اع الممثل اع أسف  لال 

 المم  س ا ا جتم عيل تا امال   والا عق صر الث  ال ال ضرجل اجم التع    م علي   .

( ت م عيل تال يوتالا  اا و الت  ليمو الت   اا تالمم  سل ا جت اراك  ا جتم عع )الرال   ت

ال الث  اع ال ضري ارهماف و ال يو اع المج والاا  ا ا جتم عيل )   سو اراك   و اآل ا  و

ا ن عمليل ب ا    urbanisation الت ضرليس  بامليل   citadinité  ن التممن ا وال لت لعت  44.(

اترم   لى عمليل الت ضر ت اتمم على الا راا ال  جل و عمراايل تا ن  التممن  عمليل   ت  

يل  غير ال يو ا جتم عجاقع  تلكع  ظ ر أث  ه  على ال ي م ا جتم عيل اع الممجقل   جللط القيل 

والا را    جمكا أن  ظ ر تس ا  على الست ي سل ك  توامب ال ي م ى م ال لممجقل ا ب

ارارا  والم  س   و تأو على الست ي الاا  ا و الرواالب ا جتم عيل التع  ميز سك ن الممجقل 

لتع  تميز م عيل و الث  ايل ا    م على ىلق هذا ارسل ل اع الاي  تالا ىاال ال  جل ا جت

 ال  . 

اع ظل اعتم   سك ن الممجقرل علرى الرجاير ا و ىلفير ا  citadinité ن   مجم الف  م الممجقيل      

الم  سرر   و ال  ا ايررل و غيررر ال  ا ايررل الررا ج ررل   légitimationالتق  ضررل و التاررم م تاررع  رررعقل 

وال ررذا ال ررم  ج ررمم  –45ل ررب )المررمجقع(  تواررع  يرجررر ح  ررو اررع الارري  اررع الممجقررل و اسررت   ل

ه ال   ح ال المرجاي ا المختلفل التع  لج  الي   سرك ن الممجقرل ارع   ال      يم سيمي ال المجا  

                                                           
 73، نفس المرجع ،ص  الممارسة الثقافية في الوسط الحضري، آمال يوسفي 44
 021،نفس المرجع ، ص آمال يوسفي 45
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 أال الا لمست يل أن ااتمم علرى الار جير  لى يرجر أح يت و القيل ل ب )الممجقع ال  ي ع(تو  صل 

 46و الرجاي ا الايقل ليق   الف  م الممجقع.

 les valeurs sociales citadins : بالمجتمع الجزائري  المدينيةالقيم االجتماعية   -ث 

     ال ضرررجل  الرر لرغو الررا حماثررل المجتمررع ال ضررري اررع الجزائررر توالرر لرغو الررا أ الررل ال  جررل     

التسر ؤال  أن هرذا    جمقرع    و التجما ا السك ايل الكيرري تو الث  ايل التع  ايش   أغلب الممن 

ال رريو ا جتم عيررل   ذا ب ارر  هق لررال ااررا  رريو  جتم عيررل المجقيررل ت ختلرر  الشرركل وا رر  عرراعمرر  

 . الرجفيل

 les néoواليا المماييا الجم   ت les anciens citadins ن ا ىتاط ال  جل اليا المماييا ال ماالى  

citadins  واليا  -المسي رم اع الفترم ال  ليل -تججال الا ال اب أن اميز اليا  لال ال يو الرجفيل

ب ا  ع الا ال م  اع  ات   التج اف  ال  جمكا اعتي  ه    ليم حضرجل أاتج   يم  المجقيل ت

 ال م  وحمم  م ب ال ارى    الخ  جيل الا ج ل . ا جتم عع ال ضري الا ج ل تو كل 

اللع   un discours nostalgiqueعا ى  ل ا ست لجع  حمجث  ل مج  عا ال يو الممجقيل تسيك ن ا

الشاييل تاع ال  يل  ارحي   ى  ل أجض  ح ال ال ي م ا جتم عيل اع.الم  ع   لىالل قيا 

اظرا   ي  ن أالارالع  حسب  لاامال   ال ضري .هذه ارىيرم ب ا  القم ذ  المث لعوال  الل

 . لاامال   ال ضري   جتم عيلو لم  ب ا   تمتع الل الا ى  ئق جالت   وحمم الج ليل

 هتم الررر  بييرررا ال لم سرري ى و الرج  رررل واجررم المررمن الجزائرجررل الكيرررري ب ارر   ارررف بررذلال 

جيالرع سر  ي    تا لجماي ا الم سي يل ب ا   مثرل جرز ا ه الر  الرا حير م السرك ن ت ذ جرذبر لقر 

الممجقيرل والرل ار ام للم    والترع اعتيروهر  الكثير الا هذه الجماي ا ت. 48و ال مم الر اسع   47 

الجماي ا التع ذبررا اجرم   الم صرليل تغرا طرل تالمزهرتال يرع و أالر   م أ ك ال ا ستام   

 تالشررايع  ا ررم برر ن الغقرر    ت ال ضرررجل ال آلليرر اوالرر  جيررر  عررا الررمو  المقرر ط ت 49 الفررا ...

 و اإلىرامت نوالتار و ا حتررام  و الم ل ف المث الل الما س لتقشتل ارجي ال على  ريو  اراملسع

ا جتم عيرل ا جج اليرل تلرذلال سر عما علرى   وب ن هرذا القر ع الرا الغقر   تجمجرم برل أار اع ال ريو

                                                           
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. 
سطيف ،وساحة طاوس استعمال المجال العام  في المدينة الجزائري ،دراسة ميدانية على حديقة التسلية في مدينة  دريس نوري ، 49

، دراسة مكملة لنيل شهادة الماجستير تخصص علم االجتماع الحضري ، جامعة  محمد منتوري وعمروش في مدينة بجاية 

 .023ص قسنطينة، 
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 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

القرزوح و ا سرت اال السريب السي سر ا ال ضررجل المتيارل القرذ  ال  الرل والع اىتفر    ن   اآلـأال 

ال اارمجا الجرم  تلكررا و ال رماالى لرريف الريا المرماييا أصري  التمييرز ارع الممجقرل ت -الرجفرع الكييرر

و ال ي ر ا الف يررم  سكا ارحي   الرا يل ت اات ل ليك ن اليا ال ي ل ا جتم عيل الي  ج ا جل التع

 ارغقيرر  ت ) الرريا المجتمارريا ال يمررع التمييررز التررع  سرركا ارحيرر   الشرراييل و ال  ررمجرجل توج ىررذ

ال ريو الا ررجل ت و الجم عر ا ا جتم عيرل    مرل الترع الجم عر ا ثق ئيل أىري هع  ت ( الف را 

        يميررل جمجررمم ت  رر م علررى ال  ررع ا جتمرر عع للفررر    ال  اللررل لل رريو الت ليمجررل .أي أاقرر  أالرر م ثق ئيررل

  . وليف على المم  س ا ا جتم عيل أو الجم عل ت

 : المعاصرةمكانة الدين في الجزائر في قراءة  -نياثا 

   ررع  الت ررمجرا  ججيررز أاررل   صرر ل  الل رر   ا سررت ذ ج رر ال  ت ا سررت ي لع للمقظرر  ال لقسرريل       

 ررل   ليررما المجرر ال الث رر اع و الررمجقع ال  جرر ه أ شرر م   رر  ا ح سررم  اررع  فال رر ال  ن الجزائررر سرر 

 و  الم رر    و التيرر  اا  والررا أجررا  رر  ع هررذه ال ماثررل  لررى الجزائررر     رررل  لررى ال ماثررل .أو

ارحرزال السي سريل المجم راطيرل و الالم ايرل ت ال ربرل القسر جل  تنال  اللل ع  م لل ماثل )المث ف 

 أالرر  المجرر ال  . (  و  ه الشررع اررع المجتمررع الجزائررري المررماع الت مجثيررل  والقظمرر ا المجتمررع

ارىرال اإلسرااليل  ت وال ستثق   أ ليل  اي  على القمب الث  اع الغرالع ت حسيل المج ال ارىا ع

 هع الس ئمم اع ال ي م الا الل و  اىل ارسرم الجزائرجل .الا أالثلل ذلال أن أارا  ارسررم ال احرمم

أااالررر  أو السلسررراا  جشررر همون و    جسرررتما ن  لرررى أغررر اع اإلذاعرررل الرسرررميل الجزائرجرررل ت

   ارع ج ظرل اسرتاما  للتم جرل  ذا حرم  و ذا بر ن ذلرال ايقيغرع للجميرع أن جك ار ا لفزج ايل الا  . 

  ارع هرذه الل ظرل  غيرر ال قر م " غيرر السرت  م"ظ    االررأم  و الت ييل االرأم ت جل ج    أالر ال   ت

جكر ن ارل هر  الرذي جخلرع  و رم أو جث   ال مج  عا أي  ع  تأو جخر  ارالقر   لتررك اآلالر   ت

اع الغ لب رال اع هرذه  ال رج  تلجميع أبير  ذا ب ن الفيلو عرالي جك ن اطمتق ن اال ل يع الس حل 

لكقرل جقت رل الرا   جيرل  لرى  ل سا ال ظ تجالو الجميع أن ال  ل  مو  حر ال   رع  الر  ال  لل و

 50. و  جت  ق    جيل

الث  ارل   جزاال و سيظل عق را أس سري  الرا الك ار ا  بم  ب ن المجا اع الم  ع ت ت سي سي و  

ا لقظرر م الجزائررري الشرريع ال لث  اررل المجقيررل  السي سرريل و أ ام  جمج ل جيررل ال مررل الررا أ واا ال كررو .

                                                           
 073ص نفس المرجع ،  ، الدين و السياسة والمجتمع في الجزائرصالح بلحاج ، 50
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الررع ال ا ررع الث رر اع و الررمجقع لمجتمررع وى صررل القررل  مالم  اظررل وسرريظل حرج رر  علررى ااسررج 

الق رر  الرغيررل اررع عررمم الماالرر  التررع و ررا   اإلسرراالي ن تلألغررراض التررع ب ارر  لررل  ائمرر  تو

 ل  مجق  الكثير الا اإلساالييا تورال سيجري ال اتظ م رص اا   اعم اإلسراالييا   ال ال أالظ  

توهررع ال لم جررل ارولررى  ضرريل المجتمررع و ضرريل  ال ضرريل المرررأم جت ررلايمرر   وت  51اي رر  أهميررل 

 ررم أسرررم الررا أ نالرجررل و الايرر   ح سررو للخرررو  الررا المجتمررع الت ليررمي ت امررل الجزائررر ال رر ا 

ال ربرل القسر جل الرا  ون  ر ثير ارع و الشخ ريل ال  اظرل ارع اليلرمان الاراليرل ت  اايا ارح اال 

المجتمع توالق  ا    جابم  ائم  أن الت ر  الذي ج ر ليا الرل لرا جف رم المررأم الجزائرجرل  جق ر  . 

 رريلا   يرر   واسررا  علررى ارحررزال السي سرريل هررذه ال  ي يررل برر ن الجزائرجرر ا  ررم أولررا جغيررر الررا 

وهرا ارع هرذه ارحرزال    ر الت و.  علرى أن الامليرل  مر  الفارل الرجر ال و  ر كاإلسااليلت ارذا

تالقاررر   5898  ررر  سرررل ل الرجررر ال .ارررع  جمرررع للجي رررل اإلسرررااليل ل ا ررر ذ ال لا صرررمل عررر م 

أن غيرر   .   ججر   للمررأم أن  رارع صر     أالر م الرجر ال   الق  ا    الا  ق وال الكلمل رال  

ص ي  أن  المجتمرع ا ست اال لو جكا ال ر ا ا  ئي  ت لى الا السق اا ارو ال  ع المست يلع اع

لكا ارال ال ب ا  الفت حل على جميع ا حتم  ا ت اكل  ع   ذا ب ن الت  ف  علرى الر  ت ال  اظ 

السر   ايرل  ت )...( ارع اللرملل الث  ارل و الرمجا لسرل ل الجمجرمم الرا اىتير  اا ارع السر ست ىذ الرل ا

المولل سي ر    على بل  ع  وص  ا ص اال الت   ا ا جتم عيل اع س ئر المير  جا واي ر  

 الر  حرم  الارم ذلرال أن المولرل أىرذا القمر ذ  جر الع ارع الظر هر الريا ا يضريات الث  ال و الرمجا .

الت ررمج  و و اررر  هررذا ا ىتيرر   ى  الرر  و عمررا الز وجرر  تالتقميررل وأ  ررترابيل و السررلفيل .اإل

ا  ت رر   ت والجمرر   والم  اظررل اررع ارىررال و الاا رر ا ا جتم عيررل ال جررل اإلحيرر   الث رر اع 

 52و  طيم ارص لل .

 :بالمجتمع الجزائري  –نموذج القيم الدينية  - التحوالت القيمة عن -ثالثا 

هقر ك  أن وحترى الماحرظ الار  ي ت تا الي حثيا و الالم   و المخت ياهق ك  يل  جم ع الي      

و الشررائ  ا جتم عيرل  المسرت ج اواروسر ط و الفتر ا و او جميع المجتمار ا  ع  م  لى المجا

و التقكرر لل ريو المجقيرل .و رم بشرف    لتع ع ا  سقيا ط جلرل الرا  اإلل ر  ا اتحتى  لال التجما 

ارع ال  جر ا المت رمم  نذلرال الرذي أاجز رل ج الارل اليشريغ  حم المس ح ا الا لميرل حر ال ال ريوتأ

                                                           
 073،ص نفس المرجع، صالح بلحاج ، 51
 071،ص نفس المرجعصالح بلحاج ، 52



  -حالة السلفية-بالجزائر الحضري الشباب لدى التدينية الممارسة الفصل الرابع                 
 

711 
 

    ت  53  الررا الجمرر ع سررك ن المامرر  م لال لم ئرر 51 ولررل  مثررل  00 رر الا لررـ  5888ارالرجكيررل سررقل 

عا ات ئج جم  الل اع هذا المضم  تافع ال  جخق المج ال الذي ات م  ايل ت  صرل أن الت جيرل 

لأل جر ن ارع الراحرل الضريق ا رم بر ن الرمو  اربيرر ارا   م الر ه  ارىر التغير ه م ت المجقع ل 

وا طمتقرر ن الي رريا و ارالرر ن هرر   رر اير ارر ع الررا  و الخرر ف المسررتمر علررى ال يرر مت ا  ت رر  ي

ذلررال أن الخ ررر المرر  ي الررذي ج ررم  الفررر  ج لررم ال  جررل  لررى  وسررب ظررروف   سرريل والضرر رالل .

  طمتقر ن ا ذا ال   اال ج اب بيير الا الخر ف و ال لرق وحرل ال ل ر   را   ال اإلجم ن ال  م علي  .

ليرمي ن جقر ال الرا أهميرل الرمو  الت ار   م اع ظرروف آالقرل ج ف ر  الرىر   تأ ي  لى استمرا  ال ي

لرو جكرا غرجير  أن  شريع الريا الجيرل الجمجرم ازعرل  لرى عرمم ا لترزام الرذي  ا جرل ار جر ن .ول رذا 

ن ب ن ذلرال ؛و ال   الثل الاا  ا اليا الجقسيا الم يق الكثير الا ارواالر و الق اهع المجقيل تاع أ

وجخلرق هرذا الي ر   لرى الت رر     رم صر حيل الزجرم الرا الت الرل و الي ر  ارع الغ جررل الرا ال ير م.

اررل لررو جررا   لررى  راجررع لماسسرر ا المجقيررل تا ن أ ي  لررى  راجررع  و  بثيررر الررا ا الارر لمع تو

 ا هتم ال ا الروحيل ل اس ن الما صرتوان ب ن  م أ ي  لى  ع  م   جي    .

 عند الشباب الجزائري :مؤشرات التدين  -1

 ا ا رر  الرررا ال  جرررل الم سررل لمارارررل القظ الرررل  يمقررر  ا جتم عيررل و  سررريم  ال ررريو المجقيرررل       

ال عتي  هرر  ال  الرر  ال يرر م ا جتم عيررل اضررا عررا أن الياررم الررمجقع عميررق الجررذو  اررع الجتمررع 

  المجقيررل تالجزائريتبرر ن الررا ال اجررب الاراررل الررمي اهتمرر م و  مسررال الشرري ل اررع عم الررل الرر ل يو 

والا اليق ر  ت 54  الت   ا ا جتم عيل وا  ت   جل وأث  ه  على ال يو  اما ىاال   اسل ح ال 

و رم  رو صري غل الجم عرل الرا الاير  اا  تضرما الجم عرل  ال يمل المجقيل لمي الشي ل الجر الاعت

الثررل الرر  الررمي ال  اظررل الشرري ل الجرر الاع علررى الررا ال ضرر ج  و الم  رر ع ا ذاا الياررم الررمجقع ت

تثرو الر  الرمي وعرع الشري ل الجر الاع   توهل هق ك  ا  ض اليا الالو و الرمجا  فروض المجقيلال

وال  ه  ال  فل الرا ال  ر ع ا ىرتاط و  ضريل ال جر ل ال لقسريل  ت  ال هميل المجا اع حي م الفر 

الي    جب ا  ات ئ و ت   توال ه  ال  فل الا المذاهب و الفلسف ا التع  تارض الع المجا للمرأم 

 لن المق  رهذه الفتل؛ و  الر س الرا الترذبير الر اع هذا الج اب أن المجا ج ظى المك ال وا ال عقم 

المغ  اليررل ب ارر   ارري  بغيرهرر  الررا الررموال ال جررل الررا الت ج رر ا ارجمج ل جيررل المتم هيررل الررع 

 الخ  ل الم  بسع.

                                                           
في تطور المجتمع  األسرةالقيم ودور  أزمة: إل "ورقة قدمت  العربية المسلمة األسرةعل   أثرهاالقيم و  أزمة، 2001احمد كمال  دالمج أبو 53

 الرباط. أكاديمية،الرباط :  2001المملكة المغربية  بالرباط لسنة  أكاديميةالمعاصر:الدورة الربيعية المنظمة من طرف 
 الطاهر بوشلوش ،مرجع سابق. 54
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ايري أن  و التمجا ت ال  مجلاع ا ل    ال  فى الج همي واع   اسل أىري للي ح        

لل التمجا التع   يرل  لرى  ؤي وال ا ر  الشري ل الشي ل ا   المجا ت تم    ح ال الس ا ج ه ا 

 /المماف تال اال / ال رام ت لرى غيرر ذلرال .و رم  رزاالا  ىر ال الفضر ئي ا ستايم  جر يب ال لم م

المسررت ج ا لل التررمجا بظرر هرم ل رر  اااك سرر     علررى علررى اىررتاف الراالج رر  تالررع الرررو  السرر 

وجفترض الي ح  أن جا ي التمجا  و ا ال م  اع   مجم عا رل الشري ل  55ا جتم عيل و الث  ايل .

 اليراالج الفض ئي ا تال صفل ال ج   ه ال  لاستام  ا تور ك ال التل ع .

                هرررل للرررمجا  و توالرررا ىررراال سرررااال   لمررررا  الررر  ي ال ررر   وارررع   اسرررل أىرررري ذي صرررلل 

اليق  اتر ئج الت  يرق تأن الشري ل جملكر ن ا ج هر ا جرم اجج اليرل  جر ه  ،توالى أي حم اع حي  ال 

 ت  56 ال لمتل الرا الشري ل المسرتج اليا تأن الرمجا ال رو جرما ارع حير   و 82.4المجا تحي  ج رح 

أال  اع سرااال  هرل   اارق أن علرى التلفزجر ن أن جرا ي  و ه ارع  كررجف الا يرمم  تحير  جرري 

ت   ل أن التلفزجرر ن ججررب أن ج رر م الررمو ه اررع  كرررجف ال ق عررل المجقيررل ال لمتررل الررا الشرري  95.0

           أن ل ررررذه ا  ج هرررر ا ال  جررررل ا رررر  الررررمجا ل رررر  اااك سرررر ا اررررع الرررر  جررررر يب   وجررررر ف الي حرررر

الشررري ل ا ررر  ال قررر اا و اليرررراالج المجقيرررل تالرررا ىررراال  كررررا  اإلج الررر ا  االت جرررل اىتيررر  ا

 57المستج اليا المش همم ال ق اا المجقيل .

لررذا ا رر ال الفكرررم المر ي ررل الارر  م التررمجا لررمي الشرري ل الجزائررري الشرركل أو الرر ىر توالغيرر ل      

و ع   ل تل رذا الم اس ا س ال ل أو ل لت    مكا الا الم   ال تج اب ال مج  عا  راجع التمجا أ

   ن سررااليل ظرل هرر  ال  لررل ال ييايررل ت و ا لترمجا اررع الجزائررر بمر  اررع ال يررل اليلرمان الاراليررل و اإل

 وهرذا الر  و ر ق ه ارع الف رل السر الق. ال ال   ر اع اترم الا الفتراا.وجتراجع تا  مب ن جت م

جاقع هذا الت ليل الا  و  ظ هرم التمجا اع عا ت   ال ل راك ا جتم ععتال  جلر   لرى الي ر   و 

 والقظر اي  .

 الصالة والفضاء العام: ،االنتماء الهوياتي -2

الم جمرع عليرل  نيرل  ضريل عر  م الترمجا امرا عمالرلت ار و ذا  ج و ا  هذا ا ىتاف ارع   ل      

اليا الكل ه  ااتا ش المم  سر ا المجقيرل ارع صرف ف الشري ل تالرا ىراال الر  جر  ا الرل   اسرل 

حير  ىل ر  الم اسرل  لرى اسريل  حر ال الم  اظرل علرى الفرروضاع سرااال   ط هر ال  ل ش 
                                                           

 يفسر بادي سكنيلpaddy Scannel  "القصدية على أنها "األساليب التي يلجا إليها المنتجون قصدا في ترتيب المعاني داخل النصوص 
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. أالر  ال لمتل لمي اإلار    80ال لمتل ال لم اا يا على الم  اظل على أ ا  الفروض اع ال  الل  84.4

هرل  فضرل أن  ر رمي  -لل ال ج ل اع الم اسل اجم أن اإلج الر ا حر ال الم  ر ع ال جر ل الس

 58 . ال لم ئل 58.5الاظم     ااق على ا  ما  المرأم ال ج ل .القسيل  -المرأم ال ج ل 

االتكرر       جخيرر  ال جرر ل أو الررزي الشرررعع ظ ررر الررع أا رر   ال ربرر ا السررلفيل تا رر  جاتيرررو 

تحير  عملر ا هرا    لرى ال ر  ى  صري ا   ا  جل  وا ي حسب ارص لييا اع السيايق ا 

أال  ال لقسيل للير س  ت 59بل الق  ل الا ىاال الامل على  جج   ال  جل و ام ذ  سمع  ال ل ج ل  

ارل أت  ال لجلير ل ارىر وه  ال  ا  يب القم  الظ هرم السرلفيل ال ه اليرل الر لجزائر وهر  الر  جسرمى 

سر  تا  يب أى وج    وجمج  تغ لي  الر  جكر ن اللر ن عي  م عا غ    بلع ج جب بل المرأم وحت

أو  ال لث  ال ال ه اليل السا  جل لكا سرع ن ال  ااتشر  لى الامجم الا  وال الا لو اإلساالع وحتى 

وهرا   جقفر ن صرفل  جل  اتش   ا جمول جي  ال ه اليرلالمت مم ارالرجكيلت بقتي اأو ال  و ال  ج 

  60. الشرعيل على بل أا اع ال ج ل ارىري

  الحجاب بين السلوك و الواقع االجتماعي و الحضرية : - 3

                لل ارررع غ جرررل ارهميرررل تهرررع الماجرررل اازجررر ح الاررر  الشرررا ئر ن هرررذه الظررر هرم  ابرررم السررر         

          ررل أ  المجقيررل الررا الضررم ا   التايررمي  لررى الظ ررر اجتمرر عع وسررل ك   ليررموي  و ا لتزاالرر ا

ال  اع الظ هرم ته  وج   ح  ا الا الل ا ع جر مجا ال  جسمى ال جر ل ى ر   أن أ   أبثر تو

جابم وج   أ الل  ريو الجتمايرل    عا ال ي م السل ب ا الق ايل لمظ رهاتوهذا ال  ث.والع ذلال   ج

 هذه الفتل ى صل.وعقم ع الل 

اي رر  ال ربرر ا   ررما  ال جرر ل برر ن الررمااع اروال  رر م الارر لو ال جررل ع  الررل لظرر هرم  هررذا و   

ع عملرر  علررى القرر  ام الضرررو م   جررب المرررأم راررل اليل و حربررل اإلىرر ان المسررلميا الترراإلسررا

عقرم  ا  ا سي سري   واجب  جقع تليستغل هذا الامجم لي ي  ال   ا ا ت   ج   ال   عقم اليا  ت

     لك ارل واجير   ررعي  تأو رن لرل الجم ليرل   الر السراى و غ جرل للامجرم الرا القسر    تاآلىرراليا  

جك ن أ ام اع ال سرب ال ضرري جمرق  الرا و م  تlook  ل كالا ال  ججالل الجر  ن لل و ارا  ل ر

ال إل رر ال  لرى أن هررذه  .  ر مجرل  رر   م حسرا السرريرم و السرل ك التررع جمق  ر  المجتمررع لل جر ل

حير  غيرر الاالر   ال رب ا لو  كتفع ال لمع م  لى هذا الزي الجمجم المتمثل ارع حجر ل المررأمت

                                                           
 412المرجع السابق،ص ، بوشلوش الطاهر  58
،إشراف لقجع عبد القادر ،رسالة ماجستير ،جامعة وهران  الحجاب و الحضرية مقاربة انتربولوجية لمدينة سعيدةقناوي يمينة ،  59
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                    الشكل الخر  جع للمرأمت  ر ال  لرى الار  ال ريو الجمجرمم الترع الرمأا  ظ رر الرا ىراال الرم وس 

واررع   اسررل ذاا صررلل  رر م ال رر  الي حرر  ت 61 و ار رررطل و حل رر ا الررذبر تاإل  رر   و الرر عظ

ح  ا للقس   اع الفضر   أال  و الاحظل   رل  لى  يالجزائر ععلى المجتم  ال مم الا ىيرم 

   الا م اع ا  ما  ال ج ل و    ه

 اس    ر مجا ال ج ل السلفع اليسيب)ىم  و حج ل(. -5

  ف  اا(. تاس    ر مجا ال ج ل السلفع الما م)ست   -4

 62 حج ل   ليمي)ال  جال(.اس   جر مجا  -2

 : المؤسسات الدينية بين األمس و اليوم - 1

توهرر   صررم الت رر  ا اررع   ررم جررذهب الرريا   لررى أاقرر     لقرر  عررا ال  رر عق  ارس سررع       

اليمان ال يو المجقيل لفتل الشي ل تلكقق  اابم أن هذه ا لتف  رل المق جيرل هرع الرا صرلب الم  ر ع 

ن الشرري ل  عق رر  هررذه الم اسرر ا    ت  رر  ا ررب عقررم اإل رررا  الررأن الما يرر ا التررع أسررفرا  ت ذ

جت حم اع ااتم ئل  لى اإلسام وبفى تالل و ال لرغو الرا هرذه الخاصرل الامي رل تاجرم  لرى ج اي ر  

الخاصرر ا أن الماسسرر ا الت ليمجررل اررع الجزائررر ىاصرر ا وجررب   الل رر  الكررل عق جررل .الررا  لررال 

ل و المررما س المجقيررل تالررمأا  ف ررم احتك  هرر  للماراررل و الكت  يررب ال رآايرر تب لزواجرر  و المسرر جم

المجقيررل تحيرر   ىلرر  علررى الخررب وسرر ئب جمجررمم ب  اترايرر  و ار رررام الممالجررل و ال قرر اا 

حير  ىل ر   لرى  ج الر ا  ت ال ر فى الج هرمي وهذا ال    بمه   اسرل  وغيره  ت... الفض ئيل

الررا الشرري ل المسررتج اليا ت واررع  ال لمتررل 01.1  التررع  جررذل اقةةرأاررع الرر  جالررق المشرر همم  قرر م  

تاك ار  اإلج الرل عرا طرجرق  مال  ولل لمارال ارسي ل الك القرل و ا  ااجرذال الشري ل ا ر  ال قر 

 22الترع  قشر ل توجيرر   لتواتل أىري الا ىاال الشخ ي ن شخيق اليرا الج الا ىاال الاق ا

          يررمم و  اميررق الف رروالررا الشرري ل أسرري ل الترر الات و ل ررذه ال قرر م ال لرغيررل اررع  كرررجف الا  ال لمتررل 

 63للمجا .

المج ال المجقع على الست ي الماسسل سر ا  ب ار   سرميل  اما ىاال الت   اا التع   مه     

 وظيفرررع ارررع سررري ل الامليرررل   يمرررل ب اررر  أو الاسسرررل  أم حررررم ارررم ك أن الاق رررر الرررمجقع  

                                                           
 021ص نفس المرجع،  ،قناوي يمينة 61

62  Anthropologie et société :Algérie au marge du religieux ,S/D de :ratiba hadj moussa et de marie 

–blanche tahon ,no20/2,1996;p17. 
 073-071المرجع نفسه ،ص  ،قناوي يمينة 63
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ال لماسسررل ال  ئمررل علررى الرر  جاررل  ت64الفاررل السي سررع أو الياررم الث رر اع ي لسررا جتم عيررل تواررع 

الت  ليررم ت تكسررر علررى التررماق المجقيررل و لال لخ  صرري  ال  ررل الررمجقع  لررى  اررع الررمع اا ال لتشرري

  صي ا المجتمايل.  اإلعاالع ال  ئل الذي عير التماق اإلعاالع ال  ئل وهمم الخ

              الماسسررل المجقيررل   ا ررل جخررق   ال  جررم ال الررمجا و اررع سرري ل ذي صررلل اجررم اررع الالرر       

المجقيرل الرسرميل ارع  لوذلرال الرا ىراال ا رو طييارل الماسسر تو ارص ليل الجمجمم ارع الجزائرر 

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 ايقرر ا اررع ال رررن الاشرررجا اررع الجزائررر توبيرر  

يررر  و صرر    القيررر المسررجم  سرر حل ح ولرر  الجم عرر ا المجقيررل ااتك ب رر  الررا علمرر    جررا اعت

 سررمييا و الغيرررجا لماقررى الررقق الررمجقع اررع صرر ل   جمج ل جيررل السررل ل تولم اج ررل الت وجررل 

السررلفع الج رر  ي سررا  السررل ل لتشررجيع الماسسررل المجقيررل ال رر 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 

رعلرررى  القت ررر  التسرررايق ا عرررا و ا م الشررراون المجقيرررل و ارو ررر ف  المجلرررف اإلسررراالع ا

وصرر  ا   الاررل  أسرر  لرئ سررل الجم   جررل تواهتمرر  المولررل التكرر جا ارئمررل و   سرريع  خ ررق 

الرذجا جايقر ن ارع  لهتمر  ال رئمرأالم اس ا اإلسرااليل و الف  يرل ارع الج الار ا الجزائرجرل بمر  

أبثرر اشر ط  اررع الم جرتو سراى  لرى    الرل هيتررل  اراسر  علرى اعتير   أن الما   ررل اإلسرااليل

الترع جت الا ر  الجزائرجر ن عيرر  ا  رى الفتر وي الفضر ئيل سميل ث لثل  هيتل اإلاتر    لم   الرل 

ن الكررجو الجزائرجرل  لررى غررض ال  ر ف ارع وجررل تبمر   سراى  قرر م ال ررآ65ال قر اا المشرر يل 

ا المذهييل الم لكيل ار ارجل التع ظل  وساع الاض    لى الخرو  ع التي  اا المجقيل الش   مت

 ل رون الا الزالا هع الفض   المجقع الث  اع المغ  الع.

           ضرر برالرز  جقرع لرل  ر ثير   الزاوجرل الماسسرل غيرر الرسرميل  الذي اخلق لل حسريق  أن أال 

 تخرذ ا رع الماسسرل ال ر ايل ال ررم الترع ا علرى ا اتخ الر ا و الم يلري و ج لب و ه السي سرييا

أ ك   عمجمم ا   ال  لى ب ا   الاسسل اجتم عيل ىيرجل  سراى لتكر جا ا  ر   و حفظرل ال رران 

سرااليل جرز ا الرا  سرترا يجيل السرل ل ارع الج ال رل و م ص  ا القرذ  الررو  ال ربرل اإل تالكرجو

  . اإلسام السلفع ال ه الع 

 

                                                           
تاب جماعي :الدين في المجتمع ك، علم االجتماع الديني،المجال ،المكاسب *التساؤالت،0112عبد الباقي الهرماسي  64
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 الفردية و الجماعية : )الدينية( الهويةأشكال بين الشباب   - 2

  لرىالا الق حيل الت  جخيل  اتير ال  لل ال  جل ال   ع  للتفكير الفلسفع القذ أ رمم الا ر          

 تالرررذاا  اآلايرررل تو رررمىل  ال   الي ررر  الرررع الفررر هيو عمجرررمم بررر لج هر تالم هيرررل تالشخ ررريل ت اآلن

( وهررع idenditéاررع اللغررل الفراسرريل هررع لفظررل )   ال  جررل   و الكلمررل الم  اللررل للفررظ توغيرهرر 

الترع  فيرم الشرييل و المم ثرل و  ار  ض  (identicus)الذي أاتج ال فل  (idem)الا يقع  ارصل

 واجر  وحضر  ا  اربثررالي م الرا المفر هيو   ال  جلجام الف  م  و  ت66. ال  ه  الختل  و التق ع

الالر م ارع  حض  ه  ال  ي ه  الر  جيرر  اىرتاف  و التخ   ا و ولال ار الي ااع الختل  

ال  جررل  ىتاف و اررم  الجرر  ا التم جزتاقجررم الررثا  أارر اع ال  جررل الرر  و رري ل تو اررم   مجررمه 

و المجقيررل .بمرر  جررمال هررذا بلررل علررى لفررظ ال  جررل ال ا اع رر   لا جتم عيررل تال  جررل الث  ايررل تالسي سرري

 تال  جرررل لال  جرررل الماسسررر  يجترررر   بثيررررا الررر   تران الررر طراف التارررم م الثرررل ال  جرررل الفر جرررل ت

سرريم   ررما هررذا    ال  جررل المجقيررلوالررا أالررر  هررذه ال  جرر ا وغيرهرر  الررا  ال  جرر ا الجم عيررل ..

ولارل الر  جزجرم  تيل الا م ح ا  و جماال  ائو والستمرالسي ل الم لع و الا لمع الذي جمثل المجا ا

        والتميرزم هرع اترل الشري ل .ذلرال أن الشري ل ال  ر ع   الفترل ه الرل  ا  ير طهذا الير ل هر   أهميل

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   

 67وال  ال    ه     ار اللو ذا ب ن بذلال ام  هع الاال  هذه 

    أارل جكفرع الاق رر الرمجقع أهميرل    و   زاال الس لل ال  جرل ال لرمجا الريا الاجرم و الار  ض ت      

و  و ا  ذ أصي  الميزم التع جارف ال ر  القر س أافسر و توجايررون عرا ه جر   و . ذ   جمكرا أن 

وأالرر م عررمم  و ال يمررل و المك اررل. ارهميررلذاا  ارالرر     ذا  ررو  جخترر   القرر س لمرر  جارارر ن الررل 

  ال  جرلعلرى الجمرع الريا  ارجفر ا   اواعتمر   و  اق  على  ارج  علمع ال م  ال  جل المجقيرل ت

         الرر  جميررز الفررر      هررع اإلجرائررعالرر لماقى .   جمكررا ال رر ال أن ال  جررل المجقيررل الررمجاارجفرر ا  و 

و المم  سر ا  المتضمقل ل ييال و  جل ا عت ر  ااأو الجم عل عا غيرهم  الا الق حيل المجقيل 

ار ن  ار جر ن تأال  عا  ام  أصق ف ال  جل التع  شير  ليل ال  جل المجقيل الا حي   ام  و قر ع . 

ايرل  جرا المولرل  اإلسراالع ربيز الم اسل على الجتمع الثل المجتمع الجزائري الرذي جارم الرمجا 
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الررا الات ررمي هررذا الررمجا جشررير   ال  لررل  لررى الرسررمع وجاررم  ح رر ئي  بررل أارررا  الجتماررل   رجيرر  

 .  طييال هذه ال  جل المجقيل  اإلسااليل   وجق ل عا ذبر ال ص  و القا  ل  

ا عيا همر  ال  جرل   لىو  ق سو ال  جل الكليل ال ا اع   للمجتمع عم ال  و للشي ل ى  ص        

الفررر  ح لررل  الفر جررل و ال  جررل الجم عيررل .افررع الرحلررل الررا الراحررل القمرر  جيررمأ اررع الظ رر   لررمي

و الفر اايررل التررع لررو  يلررت الاررم السررت ي الرر عع الررذا ع ال  ي ررع افسرر ايل الررا ا سررت اليل الذا يررل 

الار لو ش ف ال  جل الفر جل جت  الق عقم الفر  المراهق الع الشا   ال ال جملال السي رم على .وابت

ذلرال ا سرت   ل الخرال لمر        جربسر ن الخ  جع .امس لل ال  جرل الفر جرل هرع بمر  ج ر ال  

و   يررق هررذه ال  جررل الرهرر ن الشررا   ت عقرر    اآلىرررجا وراكرر  املررال الررا  ا ي عرر ا عررا ذا قرر  

و التم هير ا الترع   رم  ارع ال ف لرل وليم القم  و الت    الجم عتل توه    لىالك ئا ال  اتم   

  أن الشرا   ال رذه ال  جرل الفر جرل هرع المشركلل  جربسر نو   ل  مت   ارع المراه رل .وجرري  

 68. المربزجل لمي الفر  اع الماجل  ي الل 

                جرررلالت ررر ال لل  جرررل المجقيرررل عم الررر  تالفراشرررير وايررريا   الليرررل التغيرررر و ع أنوهقررر  جقيغررر       

تأي أن  جرذ ج و أن التغيرر الرذي جل رق ال ل  جرل المجقيرل  رم جكر ن و الجم عيل الق   على الس ا  ت

والثرر ال ذلررال أن الفررر  ج رري  الاتق رر  لررمجا الارريا جقع  خضررع بليررل للتغيررر و الت رر ال تال  جررل الررم

لاق رر الثير ا  وهرذا جاقرع ال  جرل المجقيرل    خضرع  الكل حرجل و الشيتل . آلىرق   وجمسع الات

رن الثرل هرذه ال  جر ا . المستا ع على التغير الثل ال  جل الار يل أو ال  اليل ...أو الر   ر ال    

بمر     جست يع الفر  الت كو اي   را   الفرو ل عليل السي   و  ط  رل لرل اسرتيمال   أو  غييرهر  

وهررذا الرر  جظ ررر جليرر    غيرررا ارعيرر  أو جزئيرر  . التغيررر الررذي جل ررق ال  جررل المجقيررل   ررم جكرر نأن 

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 .

ع الررا ا عررل ت  جررل الجم عيررل هرر  اررع الاظمررل ارررل ح ي رروالفرررل الرريا ال  جررل الفر جررل و ال     

أو ا سرمع   ر  يمل الشكل الميز جما على المست ي اإلوه ج ا الجم عل و ال  ج ا الفر جل  ا

  ن ه جر ا الجم عرل الترع  ت  سرم    غرذي  حس سرق   ارع ارر   الرزي السرت ل .  وا ايل.وبثيرا  

ل جزئي  حسرب جلفر اتبم  جمكا  رسيي ال  جل  ولكا جمكا ل   أجض  أن  كتملت الفر ي الم هيتق  

والررا الا ررراا  ت 69 جقتمرر ن  لررى ه جررل المجم عررل افسرر   الررذجا الرر آلىرجاالمقزلررل اررع عا ت رر  

ى  جيررل والرجايررل جمكررا الررا ىال رر   مييررز  الا رررااأ الررل ال  جررل و الاال  رر  اجررم أن لل  جررل 
                                                           

 .181ص ،  نفس المرجع ،حضري فضيل  68
  110 ص ، المرجع نفسه  ،حضري فضيل69
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وحريا ارتكلو ىتاف أار اع ال  جرل ت ا غيرهر  ت و ختلر  هرذه الما رراا الر أو الجم عل ع الفر 

       أو المات م أو المرذهب ت المجاعا الا راا أ الل ال  جل المجقيل ا اق     اقع الذلال ح  ا  غيير 

 .والرا ام  ااقع  لال ال  لل الا الف  رى و التقر    الترع  جمرع الريا جزئير ا  جقيرل وا يضر     

الرا المظر هر  لرمي الشري ل الجزائرري ال لخ ر م الرا ىراال الامجرمثمل  تجلى ار الرل المجقيرل 

الا رراا ال  جرل المجقيرل الترع س ا  على الست ي التفكير أو على السرت ي المم  سرل.وهذه بل ر  

   م  ه جل الش ل .

ا ح لررل  الخرر ف الرر رر  ع علررى  أس هررذه ال رر  ا المقتشرررم  حرر  ا ال لررق القفسررعواجررم      

المسررت يل   توالمرر    ررال ايررل أن المسررت يل جررمىل  ررما  ائرررم المج رر ال توعليررل ارر ن الخرر ف 

ا جتمر عع  لمسرت يل والزائم و المتزاجم الير م الرا طررف الشري ل الرا هرذا المج ر ال تالمتضرما 

ن الخر ف هر  ال رم  حير  أجاكف غي الر  و را  للر عع الرمجقع تعم ال   سيم  الم قع ت ام  

الا ال     المجا توحض   هذا الشا   جت لب حض  ا  جقي  التزا  ج َمكا ص حيل الرا  جر و ه 

 .اي    ح لل الخ ف لمي الفر  ه  أ الل   مل    جقيل.

حير  جاسرف الشري ل بفتررل  ال ر  ا الخ ر ل الشرري العوبرذلال الرا الاالر  أ الرل ال  جررل اجرم     

لخ م بي  ع الفت ا و التشركياا ارىرري توهرذا الخ ر ل  جتم عيل الست لل والتميزم ى  ال و ا

 لمرر  هرر  صرر ا التفكيررر الشرري الع أو التفكيررر الشرري الع الررذي ا ررا ال ررم   سررليب الضرر   عليررل ط

       ا ررم جكرر ن هررذا الخ رر ل  اييررراا لفظيررل أطرر   سررل بع و  فرر علع  اىررل المجتمررع ت القرر طق .

وهقر ك ثرا  امر ذ  ى  اليرل التف و رل  70ايقرل.أو جك ن عي  م عا ال   ا التماولل   مرل  يمر  ال

 La degradation des يال ض   الريا أوسر ط الشري ل وهرع   ر   بل ر  ح لرل التراجرع الا  ئرم

croyances .هررذا لررمي الشرر ل ت وهررذه الخ  الرر ا  ررر يب ال يياررل ا عت رر   الررمجقع  .لررمي الشرري ل

  الرمأا  تقر    ارع  ا الا الرالرع  و ق  ق اليا جلع .ام  لل اع  راجع   ا عت    الذي جيمو أال

  وال   ن المأا هذه الاي  م   ىذ حيزه   رما  ا الا ال لمكت ل ال   ال اليمج       حمج  الشي ل 

 ا الا ال لذي اع جمي  وظ ر القسيج الخ  الع لمي اتل الشي ل حتى الر ا  لى ال اج ل عي  م  

اتكرل   اتكرل عليرال  وأىيررا  ثرو  اتكل علرى  الرع   لى ج اي   ال  جش ال     ق     على غرا   

م  ليرال " هرذه الاير  م الترع  سر ل  عير  أجض والا أ  ره  الم   ا  وغيره ....على جييع  

 71 . الخس  م و ا ات  م و  لكثير الا ارحي ن الم  م ا ست زاااع 

                                                           
 .112 نفس المرجع ،ص 70
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اللي س الا الما رراا اربثرر  ثر  م للغمر ض تايام الا ر  السل ك و المظ رأال  اع ج اب      

اليقرر  والرر   ا علررى  الجررمال و الق رر ش .والمرر     ررال ايررل أن الشرري ل اليرر م جارررف  ق عرر  و اررم ا و

و المظ ر الخ  جع للشي ل الا برا الجقسرع. وااتيرر أ الرل ى  صر   ذا بر ن  الست ي  اللي س

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 

أو هرر  ح لررل  اف رر م  يمررع  للرر عع الررمجقع تالليرر س الجررر   رركل الررا أ ررك ال الت ليررم أو  ااررمام 

  . مع وال  ه  ال ج    ما الشي للل ق ع ا المكتسيل الا المجت

            لررىوالررا أهررو اترر ئج الت رر   الا لررع لررمي المراهررق ت ىضرر ع ال رريو و التارر ليو التررع جتل  هرر        

         أن ججال  ريو و  ج ر ا اروال حكو الا ل تا   لو جام جت يل ال  جفرض عليل ار   تالل ج  وال 

الرذي جايشرل   م ا رل الا ليرل الرذي جايشرل   ر  ال رالا جا ال ا رع و المجتمع الم يب الرل ارع الر 

           سرر ع ال رر    الماراررل لررمي المراهررق ال ل  رر ح و الجمجررل إل  رر  ال كرر ا  م ا ررل .واتيجررل 

الرحلرل الشري ل  ا اليا ال  ج ا و الرغير ا الترع   ر ب اات ر ال الفرر   لرىالو و المغم طي يل .

و الم ررم ارىا رع  السريب المقرع ا جتمر ععطغي ن القزوم الجقسيل و التع   جست يع   ري ع   

الم ل رل  مو ا سرتقج   الر ل   .وال لت لع جلج  الش ل اع بثير الا ارحي ن  لى افع القرزوم الجقسريل

            السررل ك ارىا رع و التررمجا المفرررط  رركل حربررل اكرر م ايتخررذ  حسرر ل ال  جررل الجقسرريل .علرى 

ال جا يرل أحي ار    لرل  ل ر   أو  ر  ج  الر  الريا الترمجا و ا  ما   لى ال   يل الجقسيل التق سليل تلرذل

أن   ي ع ال  ج ا المجقيل جا ع للفرر  عم الر   Deessler et Cornsوجري ت  72 و اإلل   المفرط 

و اتيررر الا الررل الررمجقع الررذلال ت  ا واليرر  جا جكرررس الررا أجل رر  حي  ررل  طرر  ا  للت جررل توال  رر ع

ولرذلال ار ن وصر ال  وج   ليقيل الشخ يل حي   ت م  ه جل اإلاس ن الم  جكرس افسل الا أجلرل .

الفرر   لرى الر رم   جكرر ن ا رب عرا طرجررق الر رم الجسرمي و الجقسررع تايلر و المراهرق الامررر 

بم  ذبرا  الرا ىراال ابتشر ف اراكر   و ال ريوت والرا  ال  ي ع جتو عا طرجق الر م الا لع الذي

كو علرى و المجقيل توال  و ا ال    و ا  ت   جل وا جتم عيل  لىاال  ج و ه الشكا ل السي سي

و السررت اه الالمررع و اهتم ال  ررل و ا خرر ذ  و الا   ررت   أو  يرجرهرر  تال سررب ذب ئررل هررذه المفرر هيو

 73ل ال لقسيل لآلىرجا .ال     خ ع الق   بم  ولل   خ ذ الك ال ى ص
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 لريف  تالما صرر اإلسرامج تل الجمال حر ال السرلفيل و السرلفييا ال  ار  الر   ا ارع   اسر ا       

وحسرب تالرل وارع الرموائر الا لميرل ذاا ا هتمر م  اإلسراالعاع أوس ط الي ر  ارع اللرمان الار لو 

الف  م السلفيل بم ر ل  اىتلر    لى المي  اتارض اع هذا س ف  و بذلال . اإلساالعال لا لو 

ت وبذلال ب يرو م    جخيرل ا  ي ر  المرما س التق عرل الماجرل الي حث ن و الما س ن اع   مجمه 

 ا ع  سلفيت   . وصر    لرى حربرل اإلصراح الرمجقعالا الم سل االا حقيل اع ال اج ل الما س 

لررى ظ رر    . و ظ رر   لمم سررل السررلفيل اإلصرراحيل الررع بررل الررا جمرر ال اراغرر اع وال مررم عيررمه

 السلفيل ال لجزائر الع جمايل الالمر   المسرلميا ب  جر ه سرلفع ارع ال ربرل ال طقيرل ىراال الرحلرل 

السرررجل ل جمايررل ال رريو و ى ل رر  الرحلررل كا سررتام   الفراسررع و    هرر  الاررم ا سررت اال اررع  رر

ىراال الثم ايقر ا    هر  ع الشركل علقرع ارع المجتمرع الجزائرريتثو  ىاال اترم ال كو الي الرمجق

 . الرو ه  الشكل علقع اع المجتمع الجزائري  لى غ جل التسايق او

 



  -حالة السلفية-بالجزائر الحضري الشباب لدى التدينية الممارسة الفصل الرابع                 
 

711 
 

 إشكالية المصطلح و التاريخ : -ثانيا

 75

 76 

77  78

31سورة  وور:    79

80 

صلى  هلل  لىهلو لملى   

صلى  هلل  لىهلو لملى   

صلى  هلل  لىهلو لملى   

                                                           
الفكر اإلسالمي ،في محمد عمارة وآخرون ، إشكاليات  التيارات اإلسالمية المعاصرالتأثيرات السلفية في صالح الدين الجورشي ، 74

 023،ص  0110ر ،مالطا :مركز دراسات العالم اإلسالمي ،المعاصر ،سلسلة الفكر اإلسالمي المعاص
 031سورة البقرة ،اآلية  75
 00اآلية  ،سورة النساء 76
 07 اآلية،سورة النساء  77
  11االية،سورة المائدة  78
 71اآلية ،سورة األنفال  79
، الاادار العربيااة للعلااوم ناشاارون ،بيااروت ، ط  الظاااهرة الساالفية التعدديااة التنظيميااة و السياساااتبشااير موسااي نااافع وآخاارون ،  80

 .70،ص 20،0204



  -حالة السلفية-بالجزائر الحضري الشباب لدى التدينية الممارسة الفصل الرابع                 
 

711 
 

!

142588135583

185573133547

 ذا علمقر  ذلرال أ  بقر  أن  ..!

و حضر   ق   ن و ال رمج  والار جو اللغرل و بشر ا ا التارجفر ا و الم ر ل  ا ارع  راثقر  آال ر

أن  السرلفييا  هرو الرذجا ج ترذون  وعلى.ه  الم  ع والمت مم ..  السل   ت م أجما  على أن 

حذو هذا الم  ع و المت مم و الس ل .
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 : بالجزائرإشكالية المرجعية الدينية في الفكر السلفي  -سابعا 

و السررلفيل السررلفيل  عقررم السررلفيل التكفيرجررل الف رر م   سررقت رل اررع هررذا الجررز   لررى   ررك ليل      

الالميل توسقت رل أجض   لى    ك ليل المر كزاا التع  اتمم علي   السلفيل الق عي ر   )التكفيرجرل 

حيرر  هقرر ك   ررك  ا  ررا ل هررذا الفكررر. ا لسررلفيل الالميررل  ررري الررق ج اإلىرر ان  تو الالميررل(

 الررل و  اتيرررهيا الق رر   ال طررل تأالرر  السررلفيل التكفيرجررل  ررري الررق ج اإلىرر ان الررق ج سررقع المسررلم

ثو السلفيل الالميل  ري السلفيل التكفيرجل هو ليس ا سلفييا هرو ىر ا   تأم السرلفيل الرجايل ل   ت 

 97التكفيرجل  ري السلفيل الالميل هو الرجتل تثو بل واحمم  معى ارح يل اع استقي ط  السلفيل .

 منهج اإلخوان المسلمون بين القبول و الرفض في الفكر السلفي: -1

 اإلخوان المسلمون في ميزان السلفية العلمية  : -أ

98

  



                                                           
 دراساة ميدانياة مقارناة باين الفكار السالفي التكفياري و الفكار السالفي العلماي –إشكالية المرجعية الدينية في الفكر السلفي ة حاج ميلود،يبن عط 97

  .001-001،ص ص  0204،مجلة الحوار الثقافي ،عدد خريف وشتاء 
 002،نفس المرجع ، ص  بن عطية ميلود 98
 أديب ومفكر إسالمي مصري ،انضم إلى جماعة اإلخوان المسلمين ،وحوكم بتهمة التآمر على نظام الحكم  سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي،

، ومضت حياة السيد قطب في مرحلتين )النشاط األدبي ،و العمل اإلسالمي ( ،من مؤلفاته  العدالة 0111وصدر الحكم بإعدامه ،وأعدم عام 

 كتابا. 01،معالم في الطريق ،وعديد المؤلفات التي بلغت حوالي 0110ي و اإلسالم ،السالم العالم0141االجتماعية في اإلسالم 
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صلى  هلل  لىهلو ل ملى 

                                                           
 021؟، مكتبة مدبولي ،القاهرة ،مصر ،ص  سيد قطب و التكفير أزمة أفكار ...أم مشكلة أفكار،  0221الخطيب معتز  99

 .004بن عطية حاج ميلود،نفس المرجع ،ص  100
 ي بن أبي طالب رضي هللا عنه وصحبه ،ومن خروجهم أخذوا أسم الخوارج .وسموا بالحرورية نسبة فرقة من المسلمين خرجت على اإلمام عل

 إلى حروراء التي خرجوا إليها .
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 023، مرجع سابق ،ص التدين و الحكامة في الجزائر، 0207مصطفى راجعي  106



  -حالة السلفية-بالجزائر الحضري الشباب لدى التدينية الممارسة الفصل الرابع                 
 

711 
 

                                                           
التدين و البحث عن الهوية  في كتيب، الدين و السياسة لدى الشباب :دراسة مسحية لدى الطلبة الجامعيينعبد القادر عبد العالي ، 107

 .11، ص  CSARC،كراسات المركز ،منشورات البي ،من تنسيق محمد مرزوق في الوسط الط
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111 

هلل  لىهلو لملى   صلى 

  la tenu salafiste

itinéraire des salafistes algériens 115  ،

serouel afghan

                                                           
 47،ص 0111، 0دار الفكر العربي ،مدينة نصر ،ط ، دراسات في سيكولوجية المالبس  علية عابدين ، 111
 .74،نفس المرجع ،ص  - دراسة انتربولوجية–الظاهرة السلفية عند النساء في تلمسان  جديد فاطمة الزهراء ، 112
 .041مرجع سابق ،ص  صالح بلحاج ، 113
 11، مرجع سابق ،ص عبد القادر عبد العالي 114

115 El Watan Magazine ,Itinéraire Salafistes Algériens , Jeudi 12  Mars 2015 P11--13 



  -حالة السلفية-بالجزائر الحضري الشباب لدى التدينية الممارسة الفصل الرابع                 
 

713 
 

 barbe longue moustache rasée 

 صلى  هلل  لىهلو لملى 

   samartphone 

basquette Nike 



  

                                                           
 21،الرياض ، ص 20،دار طيبة للنشر و التوزيع ،ط  اللحية لماذا ؟( ،0117محمد بن أحمد بن إسماعيل) 116
 14-17ص ص  إفريقيا الشرق ،بيروت ،لبنان  ، و المقدس في اإلسالمالجسد و الصورة ( ، 0111فريد الزاهي ) 117
، مؤسسة مؤمنون بال حدود ،قسم الدين وقضايا المجتمع الراهنة  الخطاب السلفي و الخطاب االخواني قراءة جديدةمحمد عبده أبو العال ،  118

 .27ص 
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 املبحث الثالث

 قراءة في الصحة النفسية لدى الشباب املتدين 

 السلفية ،وابرز الذاتمن خالل الطرح السيكولوجي للشخصية الدينية 

  

 العالقة بين علم النفس و الدين  حول    -أوال

 الوظائف النفسية للدين  -ثانيا

 التدين و السلوك  -ثالثا

  سوسيولوجية الشخصية السلفية-سيكو -رابعا 

 

 

مـــــــع رمـــــــا لــــــــيس مجـــــــرد إنســـــــان يـــــــرى حقـــــــائق يجهلهـــــــا غيــــــــر املـــــــيمن ، بـــــــل هـــــــو ذو قـــــــدرة أكبــــــــر  إن املـــــــيمن الـــــــذي إتحـــــــد"           

علـــــــــى التصـــــــــرف ،فـــــــــامليمن يشـــــــــعر بمزيـــــــــد مـــــــــن الطاقـــــــــة لتحمـــــــــل مشـــــــــاق الحيـــــــــاة أو لقهرهـــــــــا ،فكمـــــــــا أنـــــــــا يســـــــــمو فـــــــــوق البـــــــــيس 

 وضعا كإنسان فيخال نفسا مخلصا من الشر مهما كان مفهوما للشر"

 .11كارديبج ،ص  puf، منشورات األشكال األولية للحياة الدينية، 5953ايميل دروكايم                                          
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 صر  م حر ال  خ ريل المترمجا القفسريل   ع ر    لرىال ر م ت ا مف الا ىاال هرذا المي ر         

واررع أثررر ت  la psychologie de personnalité religieuse اررع  طرر   علررو الررقفف الشخ رريل المجقيررل

جسرررمى  أو الررر  en ville présentation de soi ارررع  الررررا  الرررذااو  اليررر العالتررمجا الم  سررر  ارررع 

االل اع  خ يل الشر ل  الا هاع الا ر هذو  ،  sociologie de l’apparenceجي  المظ ر سي لس ال

الم اطقرل صرفل وهرل   رمل  تو التف عل ا جج الع الرع المجتمرعالتكي  أو ا اازاال أ اعالمتمجا 

 الع هكذا التمجقل الا الشي ل  

 ال عتيرر   المتررمجات ي  واررق اظرر م  جقررع )اجتمرر عع افسررع( الارر أو الشرر ل الشرري ل ىتيرر   ا     

الاررري  علرررى  ررر     فضررريلتو المررر و ائع خ ررريل  ه  يرررل  جرررق   لرررى ال ررررا م و التفسرررير 

وارع  سرتراا القجر م الرا أي عر  ض .و التار ليو المجقيرل الترع  اتيرر الفر  ي  ال رل و  الق ر م

 خ ريل المترمجا اكررم المر ا أو )الر  الارم ال جر   الرماي ي( و تا الرل الرع ال ير م   متلرال غ لبال

   سررت ق أن  كرر ن أبثررر الررا ى رر م  عررما  و اسررتاما  لل يرر م  علررى اعتي  هرر  الرحلررل )الا تررل(

و ال ير م اآلىررم  متمجقرلتالال ر   الشخ ريل  ارىيررم هرعهرذه ت  -الم االام -جلي    ارالمجل التع

  ارالمي.هع المش بل ل ذه الشخ يل التع  اتير ال ي م هع ال     وال  الام ال ي م ه  

أصي  اص اح  ال  ل القفسيل    ئا  اليا ع الل المث فيا   ال اع ذلال  ر ن غيرره  هذا و     

ا ل ر ل القفسريل  ا ا ي   الا ريع و ال سرتيرج  تا علو القفف   ب لا م القفسيل و الا ال  ل  

اجرم  و ال ا ع  حيا ا اجل سااال   ليمي   ال  الم     ال ل ر ل القفسريل   الف هيو والا اع بثيرم

 ال  رر ع  ل ررمج  عررات  ا121 الررا الف رر م واحررم وأبثرررأبثررر الررا  ارجرر  واحررم ت مأافسررق  أالرر 

افرع  ارجر   غير ل المررض القفسرع أو الا لرع ا رب ت  لرى  جشرير  أو الا ليرلال  ل القفسريل و

ال  ل هع ح لل ب اللل لا  ي ح الجسمي و الا لع    ال ال ن     OMS المقظمل الا لميل لل  ل 

ن ال  ل القفسيل و الاضر جل راظرا ت   و ا جتم عع و   خق ا ب غي ل المرض أو الا هل

لكق رر   و ا جتم عيررل هررع ج ااررب أس سرريل لل يرر م وهررع ج ااررب التراال ررل  كمررل الاضرر   الاضرر  ت

   لرىذلال الست لل عا الاض    اىلي  و ال لت لع ا ل  ل القفسريل أهميرل حي جرل ارع ال صر ال   غو 

ال ر فى  وهع بذلال حسب ت  122ا ع الا الت ااق و ا   ي ح القفسع الع الذاا والع اآلىرجا .

 م سرال الشخ ريل ووحرم    تو  يرل الفرر    لرىج رمف  القفسرع علو التكير  أو الت اارق    ا مع

                                                           
 01 ص،القاهرة ،27مطبعة الخانجي،ط ،   الصحة التفسية دراسات في سيكولوجية التكيف،0111مصطفى فهمي  121
دراسة ميدانية على عينة من  –تدين و الصحة النفسية عند الراشد في المجتمع الجزائري جعدوني زهراء و بوقريرس فريد ،ال 122

 .007 -011،ص 0200،جوان 20لة الناصرية ،جامعة معسكر ،العدد ،مج الغرب الجزائري
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ت  123تو  يل اآلىرجا لل تال ي  جتر ب على هذا بلل  را  ه ال لسرا  م و الراحرل القفسريل  لذا ل 

ال رر ل القفسرريل اررع عا ت رر    لررىااترال ل جيل الس سرري بيرر  اررري ا ررا الررا وج ررل اظررر    ذا

ال  رع وال لتر لع الر  هر   ، ؟ و الث  ال  ال ضررجل أسل ل ال ي ماع  أثره   وال   السلفعال لمتمجا 

ت هرل هر  أالرر ذو أهميرل وال صر ال ال لمترمجا  اسر ن ارع الي ر  عق ر لِجيلرل أي   السا  م بمثر ال

 اي جرر  أم السررا  م الاجلررل و ال صرر لل الرريا الارر لميا و تزاجررم  لررى الررذ وم وصرر    لررى ال يرر م 

 أم ال ذا   ؟ ارىروجل

غ جرل حي  رل  ر   ال صر ال ا ر  الشرا   و اإلحسر س ال لسرا  م تا رع ال جت جسراى اإلاس ن ن      

المرج م  اع  الا  ا ظم  ايل   مج ا اإلاس ن و الشكا ل . ال  أ  ار  أن الخرق سرمل ال ير م 

                       لج ااررررب الث  ايررررل اارررر لتغيراا اررررع  .مم ل لقرررر  أا رررر  ع ر المشرررركلل الما صرررررم الكلمررررل واحرررر

ي رل لج اارب  ل ع الظال ر  علرى  فكيرر اإلاسر ن و خ ت و ا جتم عيل و ا  ت   جل و السي سيل 

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 

 ا  تيرع الشكا ل ال ا الل . ايجم السرا  م ايمر  جزاولرل الرا أعمر ال الخيرر و الفضريلل توهرع سرم 

                 الرررا التربيرررب السررريك ل جع ل اسررر ن .ا لسرررا  م ح لرررل الرررا    يرررق الرررذاا و لشرررا   ال لي جرررل 

          و ا طمتق ن تو  جك ن ذلال    ال يرل  وحر اع جسرتايا الرل اإلاسر ن ارع ال اج رل   رمج ا أج الرل 

 124و صق عل أالقي  ل.

وارع هرذا ال رم  جرري  5855واجم أن اهتم م علم   القفف الم اسل السا  م لو جيمأ  يرل عر م      

تحيقمر  حر وال  5852عر م أن ال ر ل  السرا  م أ    ارع  ت  lu and shih " ريل" و"لر  بل الا 

و ا جتم عيل و السرم ا الشخ ريل تالرا أجرل  الي حث ن   اسل الامجم الا الا االل المجم غراايل

لسا  م الا ىراال اا م  بز علم   القفف على  الارال الا االل التع  ا ي  لى الشا   ال لسا  م .

اليرر   لررى ال  جرر ا ال  تال لتررم   الررا ال  جرر ا الفسرري ل جيل الررماي  ا  ي ط رر   ال  رري ع ال  جرر ا

 ق أهماال الم مل الا أجل الشا   ال لسرا  م تن اإلاس ن جساى لت  يالمتمثلل اع    يق الذاا تر

و   بيرم  و   يق ال ي م الجيمم لرل عقرمال   ليرع ل اسر ن الت لير ا ارالرا و ا اتمر   و ا سرت اال 

         وجاتمررم    يررق ال  جرر ا الاليرر  علرررى الا االررل الخ  جيررل الم ي ررل الرر لفر  و ارسررررم  الررذاات

 . سي سيل تو التاليوو المجتمع تو الق احع ا  ت   جل تو ال

                                                           
 01مصطفى فهمي ،نفس المرجع ، ص 123
، دراسات  العالمية اإلسالميةالسعادة و عالقتها بالذكاء االنفعالي و التدين لدى طلبة جامعة العلوم فادي سعود فريد سماوي ، 124

 221،ص  2013األردنية الجامعة /العلمي البحث عمادة ، ،2،ملحا 10،العلوم التربوية ،المجلد 
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               وجتفرررق غ لييرررل اراررررا  علرررى أن الشرررا   ال لسرررا  م هرررمف أس سرررع جسررراى لت  ي رررل الفرررر        

ايرري بثيررون   و جختلف ن ايم  اليق و ح ال الف ر م السرا  م تاو المجتما ا على حم س ا  ت   أ

تو ال يرر م ارعمرر ال ال رر ل ل  الررا المسررلميا أن السررا  م  ت  ررق الت رر ي " توالسررير واررق الق جررل

   125تو ن    يق السا  م أالر   ج  ل عليل اإلاس ن اع هذه ال ي م تو امر  ارع ال ير م ارىرري .

هرع ح لرل افسريل ث الترل اسريي   شرتمل علرى ثرا  الك ار ا  ال جرمان ا ججر الع توغير ل  ا لسا  م

بمرر  عراقرر  اررع  Religiousness التررمجااررع ال  الررل  ت126ال جررمان السررليع تو الر رر  عررا ال يرر م 

ج  م الل الفر  الا سل ب ا و ا ج ه ا و الات ماا  جقيل  ج ه ى ل ل وأارا   ه  ال  الف ل الث اع 

 ال ر ل أالر ت  127  . الجتمال وا   افسل توذلال ال لتمثل ال رىال الف  لل التع جمع   لي   المجا

بم   أجق  ا ع  ذ  م م الج    القفسع للفر  على الامرل الشركل التقر غو و التق سرق واار ال  القفسيل

تعلررى ال اج ررل ال  رراي ا ال ررايل و الما ررمم القرر ع الررا اللي اررل توبررذا ال ررم م علررى اسررترج ع 

اع علو القفف ات م  عا ح لل الت اارق القفسرع أو التكير  القفسرع و حترى عرا  و ت 128الت ا ن 

و ال رم م علررى حرل ال ررراع ا الماىليرل الشرركل ج ررم   الررذاا والرع اآلىرررجا ح لرل السرر ا  الرع 

 .  ا   ي ح القفسع

وهر  الف ر م  جتكر  لمجق  الف  م ا   ي ح القفسع ب حرم المفر هيو المفت حيرل لل ر ل القفسريل ت     

و ال م م على التفايرل  تالكف  م  ليل وذا ع ج  م الل اإل  اك الذا ع للفا ليل الشخ يل و ا ست ا

الر ن ا   ير ح الرقفف  جرجر ن    OKUN ET STOCKاقجم بل الا  تالذا ع لل ج   الفكري و الا طفع 

ا ستج ال ا الا طفيرل راررا  أالر م  جر  ال و ال ي  يرل الم تر ي  ججر الع   الرجايتل  ه  الق   الضلع

لما صرررجا االررا علمرر   الررقفف  بمرر  اعتيررر الامجررم ذا يررل هررذا المف رر م . أو سررليع .وهررذا جفسررر

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 رر ل القفسرريل هررع السررت ي ا   يرر ح القفسررع الررذي جارررف الفررر  الررا ىالررل  م ا ررل علررى 

بمرر   جشررير  لررى  ال لررق الارر  ي لل يرر م و الامررل الشرركل الثمررر الررع الررذاا واررع المجتمررعتال اج ررل 

 129  الك ايل ارارا  و الجم ع ا اإلاس ايل على القم  و ال ص ال  لى    يق ارهماف المسر رم.

اما ال يياع أن جز ا  ا هتم م ال ل  ل القفسريل الرع  جر  م ااتشر   ا  ر راال ا القفسريل تاالرو 
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–يل الذي جاتير وليم ال رن الاشرجا ت ام  جشركل جرز ا الرا ال ربر ا ا جتم عيرل ال  ل القفس

 الترع   رتو ال إلاسر ن و براالترل توسرا   ل توح   رل توالك اترل –اضا عم  ج مالرل الج ارب الرمجقع 

 اع بل الجتمع   مالع .

               اليللررر ت ذ جارا رر    la santé mentale -  mental  healthو ارررف ال رر ل القفسرريل       

هررع ال ررم م علررى التا الررل الررع ال ررراع ا التررع ج اج  رر  اررع ال يرر م ت و ا خرر ذ ال رررا  إلا رر   

وجارا ر   والت كو اع الست ج ا ال لق و اإل راال ا القفسريل. ال راع توال ائمل الفر  الع ذا ل ت

فار لع للفرر  التكر جا ا اال ا    قظريو التسرق الريا ع االرل التكر جا الا لرع و ع االرل     الخ لمي 

             تجس و هذا التقظيو اع   مجرم اسرتج ال ا الفرر  المالرل علرى ا زاارل ا افار لع تو  اا رل الشخ رع 

ال ا رر  التك الررل الرريا ال ظرر ئ  القفسرريل    ال  صررع وجارا رر   130و ا جتمرر عع تو   يررق ذا ررل.

المختلفل تالع ال م م على ال اج ل ار ال ا القفسيل الا  جل التع   رأ عر  م علرى اإلاسر ن توالرع 

 131الكف جل .و اإلحس س ا جج الع ال لسا  م 

   ا الي    الما صرم اع بمجر ال علرو الرقفف المر رع  لرى أن   أت  و جج  ا لكل ال   يل    

  يرر ح افسررع ال مرر  ب ارر  الشرر بلل الامي ررل  ذا   صررل  لررى  الشررخق جمكررا أن جكرر ن اررع ح لررل 

و  أن   سرر جل ذلررال تو التكيرر  الررع اآلىرررجا  ون أن ج رر ل الشررلل  اىلررع السرريب صررراع  ل ت

 السج ن .جرا  الا طرف الم يب وجيام  لى الم   ا القفسيل و 

تلكا الشرخق ارع هرذه ال  لرل القفسرعاامم الت ااق القفسع   جاير ال لضرو م عرا المررض     

ن  جالرل ل صر الل ب ايرل ر ) المف ر م الت ليرل ( ج مل ال لضرو م الماىلل  ثييت  ل راع ا افسريل

 ايمرر    freudايرر لقظر  لررى ت  132الرر لمرض القفسررع أو الا لررع أالرر م اشررل أو  حيرر ط أ الررل حي  يررل.

أ     ليرل ارع السراوليل الرمج ا ا ارع ظ ر   الار  ا  ر راال ا القفسريل الفر جرل توأجضر  ارع 

 لررى أن الررمجا ج رري  ع رر ال   سرررج  ع لميرر  ل اسرر ايل توجررا ي  لررى  الالفررل  السررت يل الرر هو  

أسرف للاا ر ا اإلاسر ايل غرجرزم الف رجرل السريب الر  جفر رل الرا التق  ال أو  لى   جيل   ري ع ال

الغرجررزم الجقسرريل  لررى الف رر م الم ررمس بشرركل للتسرر الع عررا الجقسرريل و ب رر م  اىليررل تلتت رر ال 

وجسرم  هرذا الم رمس التغذجرل ال ظيفرل المارايرل ارع عا رل  ال ربل ل اسر ن ارع  ركل   الميرمع .

 1102لي مرع الفرر  الرا  لرق المر ا الرذي جا الرل . ووصرل اروجرم اإلاس ن الع الفق   و الم ا 

و التكررا   الا  ل ا سرت  اذي و المم  سرل المجقيرل الرا حير  اليرمأ القظر م  لى حم الرالب اليا 
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وهق ك الكثير الا اآل ا  التع  تفق وهذا الم    ارع اعتير   الرمجا أو الترمجا الشركلل اع بلي م . 

 و الجم عيل . اجتم عيل أو سيب اع ا   راال ا الفر جل

الرمو  الرمجا و الترمجا ارع    يرق يم جشر اع حيا اجرم ارع الج رل الم  اللرل ل رذا الم  ر   أي      

الررا المم  سرريا القفسرر جيا جابررمون علررى سرر  لل الاررا  تارر لكثير  السرر ا  الفررر ي و الجمرر عع

عتمرر   أسررل ل عاجررع    لررىوأ ي هررذا  ذوي ا عت رر   الررمجقع ال رر ي ت ار ررخ موجسررره لررمي 

       ن الرمجا بر ن ارعلرى ترالرمجقع ارع ارار  رف ال لاا  الروحع ال  ئو على  عرو الج ارب افسع ع  

 اإلاسرر اعو  لررل الت اجررم أوال الجيررب علررى الامجررم الررا التسرر ؤ ا الم و ائيررل تبخلررق اإلاسرر ن 

ليغذي الذلال ال ظيفل المارايل تبم  عمل على ىلق  واالب اليا ارارا  الذجا جشترب ن ارع افرف 

الجم عر ا بمر  أن الررمجا  الترع  ميرز و فرررل جم عرل عرا الرر  عالمات رم لي رم  ال ظيفرل ال  ج  يررل 

و جييرل تال ير    الر  برل الرمج ا ا ار اإل رك لي الل فرل ى صرل  القفسرعجتق وال   ك لي ا القمر  

   وهرذا المراعر م ا ىرتاف ال ر م الريا الرمج ا ا الثاثرل ت تعلرى الاا رل الرع ارل و ارمالت حيمجل 

حتيرر   وسررقم ف ليررل إلجررل أال جررل اررع  رركل أح سرريف ط ترررجو ح جرر ا ال فررل ارولررى اررع حم   ذ

ال ررم  الررذي جكرر ن سرريي  الي  رررا اررع ال  جررل  لررى ايمرر  الاررم  لررى  لررق أالرر م  ررم م ارالرر جا ت ت رر ال 

ار ج  إلاك   الت مجرم  ايجمع هذا اإلحس س الفر ي المعو الم يب ليقتج اليك ايزال  ا عت    المجقع 

ج يررل اآلىررر و جقررمالج اررع ار ررع الررا الارر لو الخرر  جع تو ججاررل الفررر  الررذلال جتالررق ال إلاسرر ايل و 

ا   واالرب الجم عرل الجم عل ال ث  عا اللذم و السا  م و ا   ي ح القفسع المقش   تى صل  ذا ب 

 133  وحيل و  جقيل .

        ووصررل  الم اسررل التررع أجراهرر  الرصررم الظرر هرم المجقيررل الترر الع لمخيررر الي رر   الت  جخيررل      

التدين و الصةحة النفسةية عنةد الراشةد "عق ان      4050و ا جتم عيل الج الال الاسكر سقل 

الررا الق لررق التفكيررر حرر ال  و  و أثررر الررمجا و التررمجا علررى صرر ل ت "فةةي المجتمةةع الجزائةةري

 لى أن الست ي التمجا الار لع جتف عرل ال إلججر ل الرع ال ر ل القفسريل لألاررا  ارارا  و الا ليل ت  

تاكلمرر  برر ن السررت ي  ررمجا الفررر  ع ليرر  بلمرر  ب ارر  الا اطرر  ا جج اليررل لمجررل هررع الرا ررمجا 

وهر  الشرع  الرذي جراثر  جج الير  علرى  ال لت لع ب ن الست ي ا  ي حل القفسرع بييررا تتوالمسي رم 

 . الست ي ال  ل القفسيل ال فل ع الل

 ا(تا لمات م الرمجقع بم  جمكقق  أجض  أن افرل اليا   ثير   يع التمجا )المات رماا و المم  سر    

و ارع  على ال  جيم أبثرر  ر ثيرا الرا المم  سرل المجقيرل ارع السرت ي ا   ير ح القفسرع ال رفل ع الرل
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 وهذا   جقفع حسب الم اسل  الك ايرل  ر ثير المات رم الرمجقع علرى صر ل اراررا    ال  ل القفسيل.

ال مج  عرا طييارل الترمجا ارع   لىو ساالت و الا ليل و القفسيل و ا جتم عيل تا ذا حسي و ج    

 134 حم ذا ل.

 العالقة بين علم النفس و الدين : حول   -1

ال رر    اسرر ن اي رر  سررل ك اإلاسرر ن اكاهمرر  هقرر ك عا ررل  ق اسرريل الرريا علررو الررقفف و الررمجا      

         جمج ل جيتررل الخ صررل وجشرركل اظررره ب ايررل  رر اللل الررا ىرراال جتقرر وال ارر احع السررل ك و ال يرر م 

و جتيرع   جرجيع ال   ه ارس سع اإلاسر ن ارع ال ير م المتيع تاالو القفف علو ع ااع وو الق جل 

اع ذلال المق ج الالمع تاع حيا أن ال    المجا ه  اإلاسر ن ارع سرايل ا ر  " وجتيرع ارع ذلرال 

 المق ج اإلجم اع .

ى ارع علرو ول م    ال هذا التق اف  لى صراع حيا أع ر  المم سرل الت ليليرل )ال ر م ارولر      

أايرر ن سرلييل للرمجا ا صرف ه ال ارل وهرو تو صرر  م الرقفف( تو المم سرل السرل بيل )ال ر م الث ايرل(ت

ررشررال ا رر رال كيررر غيررر الق  ررع تو ل جمرر عع تووسرر اس   ررري تو فا لتوىماع توع  

 التا رربجتسررم ن ال لت ليمجررل و المسرر جرم والجمرر   و و رر ل ا  ن ار ررخ م المتررمجقيا تاافارر لع

ال مرع وو الخض ع و ال لرق التسل يل و التشكال و التش ؤم و ا ا  ا  و اإلحس س الامم ارال ن و

الرر  للرمجا  جرل هرذا التير   المار  ي اوو رم  ...اليت ك ليل( والتزالتيل و الت رفو ا عتم  جل )اإل

الا علم   المجا ا صف ا علم   القفف ال لزام رل و ال رط رل و ركك ا ارع جرموي علرو  اال الس و  

وظرل ت  135 علم  الا ارس س وحذ وا الق س الا  ر ثيره الخ رر علرل الات رما  و القفف واع ب ال

و المم سل الايرر  ف(فلقاهذا الاما    ئم   لى أن ج  ا المم سل اإلاس ايل )ال  م الث لثل اع علو 

        اقظر رر   لررى الررمجا الشرركل  ججرر الع ووجررما ايررل ىيرررم  اسرر ايل ارجررمم  ت  م الراالاررل( خ رريل )ال رر

و السررفل حيرر م وال ررم ا للت ااررق الشخ ررع و ا جتمرر عع و الكرر اع و ال عثرر  علررى ا سررت را  

 القفسع و ال  الليل ا جتم عيل و ا اج   و الفجرا لق ا ع الخير .

لمرر  جمكررا أن جكرر ن الجرر  ا جمجررمم للي رر    تالمجقيررل ول ررم اي رر  ال ضرر ج  الكثيرررم اررع التراليررل

توعرررمم والرررا ذلرررال  الك ايرررل عرررمم الم ررر  الل الررريا المرررق ج الالمرررع و التاررر ليو المجقيرررل  القفسررريل ت

التا  ض اليا ارىا يرل المجقيرل و اتر ئج الي ر   القفسريل ارع المجر  ا الترال جرل و ا جتم عيرل 
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الالرر م الررمأ التا ررع والتارر ون الرريا الالرر م المجقيررل ووالررا هقرر   136و ار اليررل و الفقيررل. السي سرريل و

 اليق م  الع احتف ظ بل الق م  الخ  صيل أهماال و الق جل. القفسيل اع المق طق المشتربل

 الوظائف النفسية للدين : -2

و جظ ررر أثررره أبثررر و رر ح  اررع أو رر ا  ا الررا أهررو الررمع ال ا للررقفف اإلاسرر ايلجاتيررر الررمج     

 والر لك ن والر ه الر آلىرجاو عا ت ر   القففا جا ع     ا ب الا عا . ا لمجار ال او  الشمائم

وهر  ججيرب علرى الكثيرر  اه تجخلق  ط  ا الاراي  ووجمااي  وسل بي  التك الا جت رك اإلاس ن همت

   الاقرى المر ا و ال ير م  علي ر  الثرل اإلج الرلال ج  جل ال ايل التع   جست يع الالو  الا ارستلل

ال سر ل و الخلر   و الغيررب و " و المائكرل و الجا...الرري .والغيرر المارارل المجقيررل حر ال هررذه و

   رال الشمجم.اليق   الفكري اإلاس اع  ار ل إل اع ك ن هق ك اج اا ه ئلل  ارال  

          الجم عرر ا عا رر ا ارارررا  وحيرر  جررقظو  ا جتم عيررلال مرر  لل يرر م   طرر  اع  ررالررمجا جاو    

وج رم   تراحو و بل الظ هر الرمعو ا جتمر عع ع ط  س الزوا  و ال ال و التك ال و التو جا

ارع  ه  ال ي ال و ال ه  الرا ض اع حي م الق س توجرمعو الرذلال ار ا و الخيرر  لى   جل بييرم ال 

 لرال ال  لرل  اليشر وجثيب ا ا ع الشر لمج و. ال إل  ال  لى الق  اإلاس ن ح لل الر   و السكيقل ت

ارع  عرو اإلاسر ن ارع  ارىيررهذا و جس و    اع ال ج   بم  جمق    المجاجمق    أي  عالتع   

ال اج ل  غ ط ال ي م و أ ال     و ب ا ث   حي  جشار اإلاس ن اع الق  جل أن بل  رع  ج رم  

ل كمررل توأن " هرر  الررمالر  رراون هررذا الكرر ن وأاررل  رر    عررل أن جفررر  الكرررل حرريا  اجررز بررل 

لت    المجقع ججال الماي  ال ص لل ال آلىرم توالرذلال جا رع  ح الرل ارع او ت137ال س ئل اليشرجل.

لرؤجرل و ا سر ع  لريف لررل حرمو  تالاكرف الت رر   الرماي ي الرذي جرمع اإلاسرر ن الخق  ر  ارع اترررم 

ن اإلاسر ن ج رع ارع  واالرل الاالاقرى وارع غير ل الت ر  اا المجقيرل ار  عمره الزالقع الم مو م.

ل ير م الرمون  ع الر ا توبثيررا الر  جفضرل المر ا علرى وج ي  ارع ال اج رل   سريل الرع  رغ ط ا

 138ال ي م اع ال اج ل  لال ار الل ال ج  جل.

  التدين و السلوك : -3

ال رر  م السررلييل التررع أالررم ق  ال رر    ررل عررا السررل ك الررمجقع و ميررل المتا ن ا  ج هرر ا الال     

الا يرمم بمر  جر   ت أو ح اللع الا  الم اس ا المختلفل عا سم ا الزاولع ال قل ا عت    المجقع 

    و ا ا رر ا   ذلررال اررع السررم ا الت ليمجررل و المسرر جرم و الجمرر   و التا ررب و التشرركال و التشرر ؤم

                                                           
 .22،تفس المرجع،ص محمد عبد الفتاح المهدي 136
 28المرجع نفسه ،ص   137
 . 21،تفس المرجع،صمحمد عبد الفتاح المهدي  138
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                   و ال مرررع و ا  كررر ال و ا بتتررر ل تارالررر ن و الكررر  و الخضررر ع و ال لرررق و اإلحسررر س الارررمم 

 لررم اا ي عرر  اكرجرر  ع الرر  أن و الا رر اليل و الت ررلب و الاررماوم تو السرري رم و الت رررف الكلررع    

أا اع  ى صل الرا القر س  ميرل رن  كر ن التمجقرل أن الترمجا ل را   ارع الامر م جار ل   لار   و 

اررع حرريا أن الررمجا اررع جرر هره جابررم علررى المظرر هر السرر جل  .139 لل رر ل القفسرريل و الا ليررل

علررى ي رم و ا  رزان و السرر القضررج  لررىللشخ ريل اررع  طرر   التك الرل   رر   الم  سرر  ل المختلفرل 

أن المجا المفر ه جمكرا أن جسر و  ر  بق ا مق  المجا بم  جقيغع ال   ت الذاا وعلى عق صر الييتل

ال ر ال الر ن لريف هقر ك سريب  jung  ج اج  الف عليل اع حل الشكاا المرض الا لع توبم  ذهب

 .ال جب لل راع اليا  جل المجا ال  ي ع و الما لج القفسع 

   السلفية الهويةسوسيولوجية -سيكو  -2

 ن الم   الرر ا س سرري ل جي  ال  جررل هررع اربثررر الائمررل التررع  ي رر  اررع ال  جررل السررلفيل        

الا أا   الا هر    لمر ذا  لسي سيل  او  المجتمايلأ ل ال   السلفع عا ه جتل الث  ايل و م توالاي  

        و المجتمايرل   أصي   سرلفي   بير  صررا سرلفي   بير  أ  رب ااتمر  ا ع الشخ ريل و الفكرجرل

     هرر  الررذي ج ررم  الارر جير ا جتم عيررل و السررل بيل   تو الث  ايررل و السي سرريل تهررل ا لتررزام ال لسررلفيل

ال  جررل تعلررى    اك طيياررل  جسرر هو القظرر   الس سرري ل جي ت هررذا و  140لسي سرريل أم الاكررف  او 

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  اإلاسرر ن علررى ال ررايمجا الفررر ي و المجتماررع  واالررب الررا الشررا   

عررل توج مررع سررتمرا جل الجم و الم ررير المشررترك توهرر   ررا   جضررما ا الرر ل ج   و ا اتمرر  

ارر لمف  م   ا يقمرر  جختفررع هررذا الشررا    يررمأ الجم عررل اررع ال اج ررل ال ررير التفكررال ت تبي ا رر  

وصريت ا م ر  للررواالب الترع الجم عر ا لقفسر    لل  جل   ئو على  ارجر  و  مثرل الس سي ل جع

 تتولم   ات مه الا طييال بيق ات   تأي ال  جمثل ال لقسريل ل ر   ررو م ل ج  هر    يم   الع غيره  

            ستمم ال  جل بيق ات   الا ذا  ر  ال ر  توالرا ثرو   الاقرى لم لرب ال  جرل المارزال عرا التميرز   ذ

و ا ىررتاف اللررذجا جمثل مرر  اآلىرررت ذ  لاررب المسرر ال الرريا ارارر  و اآلىررر  و ا اررع وعررع ال  جررل 

  ر  الرا ىراال الرذاا ا رب تالرل أجضر   ذ    ت  ق لل  جرل   ا ا  تس ا  اع ااغا    أو اافت ح   ت

 اال اآلىر .ىالا 

                                                           
 12،ص  محمد عبد الفتاح المهدي 139
،مكتب عمان  مؤسسة فرديريش ايبرت،و المتخيلة لدى السلفيين  أنا سلفي بحث في  الهوية الواقعية من كتاب محمد سليمان  أبو رمان ، ،  140

 00ص االردن   ،
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 ا   ا  ج ه السلفع اع الا لو الارالع الي م تأي أن السلفيل المث الل  ا   ال لت مجم لل  جرل ا      

المجقيل أو الث  ايل تأو هرع    اارل علرى  الرحلرل صرايل   مرر ال ر  الجتمار ا أو أاررا  الاقير ن 

الريا الك ار ا التي جقرل تسر ا  بر ن هرذا الت رمع ا جمر  تو مثل اع الم  لل     رمع  صرايل   

المث الررل  غ رر      رر جغ ن ا ل  جررل ال سررب ت 141عررا أسرري ل ا ت رر  جل أو الجتمايررل أو سي سرريل 

توذلررال  بيررمجل الضررايفل اررع ظررل الت رر  ا الموليررل أجررمج ل جع ا  ك سررع  اتمررمه المجتمارر ا 

وهررع ال لترر لع صرر  م الغل طررل للررذاا تارر لرا  ل رررا م ال ا ررع ا جتمرر عع تلل ماثررل الك ايررل  

جترررجو لررمي هررذه المجتمارر ا الرررا  التجمجررم و التمترررس عقررم الا ليرر ا ال مجمررل تالرر ل رل  لررى 

و ا بتفرر   المرر   اسررتا  م الا ررر الررذهيع لل ضرر  م الاراليررل و اإلسررااليل اررع ال رررون ال سرر ى ت

   ر جغ ن ال سرب  جا الالر م و الفلسرفل تار لفكر الرجارع تجري  ات جرل ارع  لرال الفتررم ارع الير 

 142 .التع  اسف القظر  لى ال ماثل ال صف   الااالرم تجتميز الـ  عي  م اليماج ا 

المجتمرع تال ر ي   ن الفر  السلفع جيقع  و ه و سل بل ا جتمر عع  جر ه اآلىررجا ت الا ئلرل ت    

أال ال  لب الل الا ىراال هرذه الجم عرل   جت    ا   ج  م الم   السي سيل و المجتمايل ارىري ت

و اآلىررجا توجيقرع  ار خ مالا ار ي   و تأو ال   ت  ال الجم عل القل توجاوال سل بل وال  فل 

 واجتل وا   ل رذا ا لترزام . حير  اجرم أن ا لترزام السرلفع ال رذا المرق ج ارع الرحلرل اليكررم أبثرر 

  143  .الا عمره  ثيرا و  م سك  الا   ثره الل اع الرحلل الت ىرم 

  في الشخصية السلفية في عالقته مع بعض المتغيرات  : صابيةعامل الع   - 2 

 اتير الظ هرم السلفيل الا أبثر الظ اهر ) ا يما حي  عمل  الا وحماا الي   اربر  جمع       

على  جج    ف سرير الق  يرل  اتشر   هرذه الظر هرم وال  ولرل ا م ر  الرا الختلر  الزواجر   القفسريل 

ت لكا التربيز على الار  الزواجر   ون غيرهر  سر ا  الرا القظر    تا جتم عيل تا اترال ل جيل(

ي أو علرو الرقفف ا جتمر عع أو علرو الرقفف الرمجقع أو علرو افرف علو القفف المر رع و السررجر

..ا ررم  بررز جل رر  علررى الشخ رريل والررمي   الليت رر  للتغيررر  ون الت صررل  لررى   مجررم  الشخ رريل 

 144 شخ يل الفال اىتاف الت ج  ا و القت ئج.الاال   ئيسيل لل

                                                           
 .70-01،ص 20،ترجمة رندة بعث ،المكتبة الشرقية ،بيروت ،ط تحول أزمة الهويات :تفسير، 0221كلود دوبار  141
 70-21،ص 20،ترجمة محمد علي مقلد ،دار الساقي ،بيروت ،ط  أوهام الهوية، 0117داريوش شايغان  142
 .01 نفس المرجع ،صو المتخيلة لدى السلفيين ، أنا سلفي بحث في  الهوية الواقعية سليمان  أبو رمان ، ،  143

 ب وظيفي دينامي انفعالي في الشخصية نفسي المنشأ، وليست له عالقة باألعصاب ويصنف العصاب إلى :القلق ،وتوهم المرض ،اضطرا          

 و الوهن النفسي ،و المخاوف ،و الهستيريا ،وعصاب الوسواس القهرس ،و االكتئاب التفاعلي ،و التفكك.
نفس المرجع ،ضمن كتاب جماعي ،محمد الحاج سالم ،في الشخصية السلفية في عالقته مع بعض المتغيرات  العصابيةالتفاتي ،عامل العربي  144

 -017ص ، 
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هرل  راثر الار  المتغيرراا  -الرا ىراال طررح ا رك ليل    الارالرع التفر  ع   اسل  هما و     

ت لى ا و الشخ يل السرلفيل حسرب اظرجرل  ع الل الا  اليل اع اليق   القفسع للشخ يل السلفيل  

و ا ايسرر طيل تو الرر عع تو ا اسررج م تو ا افترر ح علررى  الخمسررل )الا  رر اليل الشخ رريلع االررل 

ذلررال اررع عا ررل الررع جملررل الررا المتغيررراا )الامررر تال  لررل ا جتم عيررل تالمسررت ي التجرالررل ( تو

الم اسع تا ىت  م الم اسرع تالمر ا  المخرم م تال سرب تالامرل( .وا ت ررا الم اسرل علرى 

أن   ي طرل الريا  المتغيرراا. وىل ر   لرى   مجو الا  ات ئج   المتال ل الا الل الا  اليل ارع ا

         الشررغل  وبررذلالاررع ع الررل الا رر اليل تالجررقف  جرراثر ال رج ررل الي  رررم بررل الررا التغيررر الامررر و

( المقررر طق الامراايرررل الار ررر ن للا ررر اليل و المسرررت ي الم اسرررع والتغيرررر ال سرررب )سررر بقل

 ا ىت رر مذوي  الرر رىقثررر ا ىت رر م الالمررع علررى ع الررل الا رر اليل و أ  لررى ال إل رر الت

 اربثر عر ل .هو  ار الع

مي ار رخ م ال لقسيل  لرى الج ارب الثر اع الرا الا ر اليل ا رع  ت ر طع الرع ع الرل الامواايرل لر    

عمواايل )لفظيل تالغضب تالامائيل تالكرره( توبرذلال ع الرل ا اسرج م )المشر عر ا جج اليرل اربثر

(.ال إل رر ال  لررى الت رر طع الررع ع الررل تالتفررر  ا جتمرر عع تا ستارا رريل تالتارر ج  ا جتم عع

ط  ل الامل(ت الرع الاحظرل  ال عع )الرغيل الج ال ل اع الامل تالقش ط الا م تال يج ن ال ربعت

 145و ا بتت ل .ا الا  اليل و ال لقت و الا  اليل وج   ا   ي ط الي
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 خاتمة الفصل : -

اووو  سوونو:ف  ووا اووصل للذيووع للووص  ونناووة  ووا : ة:ووف اوول اووفف  ووا ن:ووفرع لليوو   لل ذفاو ووو      

 (نسو ونا افل ولو:ا ار للحضوة للص  لف وكنوب حرلوا للكرووة ار لفن و   وا ) للشافب للحضة 

للولو:ا  رنشوفة  ر سأل  لللو:ا للنا ل را   لألرلى نروة للذضرع ر للنسفؤع افل: ة للوى نرلاول

مصطلح الشباب الحضاري وتحاوالت "لل ن:ر  اـ للذيع، او  سنو:ف  ا  وف  ا اع  :فحا للح

 إلوى ،"ديناةبين علمانياة الحيااة اليومياة وفيصال الادين الرسامي بالم -القيم الدينية بالجزائر 

 وا لللو:ف وو  للوص    افل وف كوف  اور للح لو  للذفع و   مصاطلح الشاباب الحضاريع ى  لإلافا 

، :اول ..ووةناا للشوافب اوأ رة للن:و  ر للاةو و  ،رللشولع ،رلل ةسو ا  ك ف للشف    ل  لو:   

للسرسوور  لل نلووةلال عن:فق ر للن صاب ،حوو  سوفعلا للنحور ا ر ا افللو:ا   كصل  ي نا

ووو  لل:فناوو  إ ووف كووف   اوولااف :وورم  وو  للحةووو  للذةل إعاووف  إلووىللسوفسووو  ر للرلف ووو  لقنيووفلو  ر

لللفلف    ففةج للحولرل  لل ان عللشفب نلو:ف  ففلذف للو   ،حو  وس  ار رلف ا اسة  سوفسا 

للوص  لوا  لهفئوا  لألفووة، رفيريوونا لأليو اللا ول  نفن   عو ،رو هة اصل  ا للنلفئل للنا 

.راصل لل شهل ونكةة لو   ا للازلئة  لا اع  ا كع  و  ؤس   ا لو  ةس ا  لل ررع  ف ه 

للولو:ا  لإليو   للنسوفة للسو ذا للوى :شور   افلاف:ب للنفةوفا انر:   رلل لةب ، ف وصاب 

 .للشناو    ا  رلاه  للنةك  ل سنن فةو  ع ى لل  فةس  لللو:و 

، هوف افلاوو  للشوافب للوصو  ونشوفةكر   للشوافب للحضوة  ار لل لو:و ا ف افيور   يوا    

ف ا وو  ، للنف وورللذضووف لا لل ذنرحوو  ر لألحوووف  ووا  نذووفع نهف:اوول  اووو للووور ا  ووا لل لو:وو  ،

 ووا للنناوووة عوو  ل:شوولف نهف  ،ر ووا لناووفم  وورل   ووفار اسوول   سوو ر  فاووفاا وو  ون وووزر  اووا 

رللن ووز   ا للاح  عو  شولع ،ل ةر  ل ان فعو   ا فضف ل ،ر ا نللوة للصلااان ف فنهف ر

 ار لل نوولو  افلسوو ذو  ك ووصاب رإعنلووفلرافل:سووا  ل نوولو  للسوو ذا . فا فعفنوووف ار صلنوووإ ووف للنذووةل ر

 ونل شوكع  و  اشوكفع للهرووفا لل ة:و  للفشو:  ،رصلو  ،افعنافةه لللو  للالول  ا : ة للنف   ،

ل ل:فعووفا للنووا ونكوور  ع وهووف نذكوووةاف ،ر وو   :ا وو، ل فوون   ةح وو  ، فلنوووفةلا ل ان فعووو  

انووا ل حوووف   ننووة  شوولفق لوولد لل نوولو  اأ:هووف نفووةج عوو  إاووفة للوولو للرلف ووو  ر للسوفسووو  ر

ر وا لألفووة  و   . و  للسو ذو   رلا:و  كف  و  لولد لل نلو:و  إلى للرلرج    للينب ،رافلنفلا 

ع وى للشفيوو  ، وا انو  :ورم  و  للوص  ونةكوا للنولو   لألروة لل:ذسواااع قةل    نكف     وا 

لل شوفعة ل وافاوو  كف ا ئ:وف  ر للهوولر  ، وف وو:ك  ع وى :ذسووونا افإلواوفب انولف للفور   وو  

 لل سن ل    نلو:ا .اذنع للننروا ر للل ، ،كنئفب رعلف حيرع ل  لل سنلاع ،
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 الفصل ا�خامس

 قراءة �� واقع التدين الشبا�ي "السلفي" و مجتمع املدينة ا�جزائر�ة 

 اآلليات و اإلس��اتيجية 

  للظاهرة الدينية ومجتمــع الدراســة املبحث االول: املدخل السوسوان��بولو��

 : املشهد العام للظاهرة السلفية الشبابية باملدينة  املبحث الثا�ي

 (تحليل اإلنتاج التخطيطي ، ا�خطا�ي و املمارسا�ي للشباب السلفي)             

  

 

املمارسات و "أنماط "   �عض الطرق املمكنة لتحاليل ينب�� إجراؤها .يمكن إصابة الهدف إذا انفكت 

و املنا�ج و  الفعل " عن اندراجها كخلفية معتمة للنشاط االجتما�� ،وإذا سمحت األسئلة النظر�ة 

 الرؤى باإلفصاح عن هذا النشاط ع�� اجتيازها لتلك العتمة "

   ميشال دو سارتو2011 – ابت�ار ا�حياة اليومية - فنون األداء العم��  ،الدار العر�ية للعلوم ناشرون، ب��وت ،ص21          
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انتربولوجی���ة لواق���ع -رؤی���ة سوس���یو ف���يمیدانی���ة مقارب���ة إل���ى فص���ل ال ف���ي ھ���ذاسنس���عى      

الت���دین الس���لفي ف���ي مجتم���ع المدین���ة ف���ي الجزائ���ر، وت���دخل ھ���ذه الدراس���ة إل���ى اإلس���ھام ف���ي 

حض�����ریة الدینی�����ة المعاص�����رة الت�����ي تنتم�����ي إل�����ى إط�����ار االنتربولوجی�����ة ال ال�����دفع باألبح�����اث

 الحض����ري المق����دسو الم����ودةو الحج����ابھ����ذه األخی����رة الت����ي نج����دھا ف����ي دراس����ة بالجزائر،

المتص����ل ف����ي  التش����یعوت الدینی����ة ل����دى الش����باب كالتنص����یر التح����والو االلكترونی����ة والفت����اوى

التح����والت االجتماعی����ة ف����ي و وف����ي مج����االت ارتبط����ت بش����كل كبی����ر بالسیاس����ة  ،ض����ريالح

  االتص���ال الحدیث���ة ،و اآلون���ة األخی���رة أی���ن ب���رزت وس���ائل اإلع���الموبخاص���ة ف���ي  الجزائ���ر

 االنفتاح على العالم .و

وس���عیا من���ا ع���ن طری���ق الم���نھج االنتربول���وجي ال���ذي یعتم���د عل���ى المالحظ���ة بالمش���اركة      

إل���ى  ،ش���امل ول���یس قطع���يللوص���ول إل���ى فھ���م باإلض���افة إل���ى ق���راءة الخ���رائط ، ،والمقابل���ة

 ف��ي البیئ���ة الحض���ریة م��ن خ���الل الفئ���ات الش���بابیة، ف��ي ش���قھ الس���لفي الت���دین""ومس���ارالمعن��ى 

أی���ن ھن���اك تح���والت قیمی���ة أردن���ا أن نع���رف حقیقتھ���ا م���ن خ���الل  ،لجزائ���ر م���ا بع���د المص���الحة

ومیكانزم����ات  وم����ا یرافقھ����ا م����ن آلی����ات، الحض����ریةف����ي الحی����اة الیومی����ة  الس����لفیة المتدین����ة

م�����ا واجھ�����ة م�����ا تفرض�����ھ الحی�����اة الحض�����ریة ولم ل�����دى ھ�����ؤالء سوس�����یولوجیة وس�����یكولوجیة

م���ن إخض���اع للجس���د ب���إبراز الھوی���ة الدینی���ة و وإب���راز ال���ذات ف���ي الفض���اء یفرض���ھ ت���دینھم 

 .  discursive comme mode de vie d’identité خطابي ھویاتي و كأسلوب حیاة الحضري

بالقی���ام بدراس���ة اس���تطالعیة كم���ا أس���لفنا ،أی���ن االنطالق���ة وكان���ت بدای���ة الدراس���ة طبع���ا ،    

فردی�����ة  تف�����رض علی�����ك اإلجاب�����ة عل�����ى عدی�����د التس�����اؤالت، حی�����ث قمن�����ا ب�����إجراء مق�����ابالت

الس����نة  امت����دتلفت����رة  "س����یدي عل����ي" بمدین����ة م����ن الس����لفیة م����ع ش����باب مت����دینین وجماعی����ة

ین ف���ي فق���د توص���لنا إل���ى ع���دة مؤش���رات ح���ول الحی���اة الیومی���ة ل���دي المت���د، نص���ف الس���نةو

  الوس�����ط الحض�����ري ب�����دءا م�����ن األس�����رة إل�����ى الح�����ي و المش�����اركة الش�����بابیة و التوجھ�����ات

 بالمقبولی���ةأس���میناھا  الجزئی���ات ف���ي الحی���اة الحض���ریة الت���ياالنتم���اء إل���ى الجمعی���ات ،إل���ى و

الت����ي نج����دھا م����ن خ����الل المش����اركة االقتص����ادیة م����ع ب����اقي المھادن����ة) التكی����ف و التماث����ل و(

و ف����ي ممارس����ة الریاض����ة ووس����ائل التنق����ل ف����ي المدین����ة ،  الرس����میین،الش����باب الباع����ة غی����ر 

ك����المقھى ودور الثقاف����ة  الی����ومي الجان����ب المج����الي الحض����ريونس����عى إل����ى التركی����ز عل����ى 

لتف���اعالت الیومی���ة والتعلیق���ات ح����ول ف���ي اللش����باب المس���رح الت���ي تك���ون المج���ال الرح���ب و

 عدید القضایا، و التي تعد من ركائز التنشئة الحضریة الشبابیة. 
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كی���ف نس���تفي واق���ع الت���دین الس���لفي الش���بابي ب���المجتمع المدین���ة الجزائری���ة ،م���ن وبالت���الي 

ظ���اھرة الت���دین  االنتربولوجی���ة لتفس���یر جان���ب م���ن جوان���بو خ���الل اآللی���ات السوس���یولوجیة

 ؟ في خضھم ھذا ةوما المؤشرات المتغیر ؟في الجزائر
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 املبحث األول 

 املدخل السوسوان��بولو�� للظاهرة الدينية ومجتمـــــع الدراســـــــة

 

 إش�الية تطبيق املن�ج ب�ن التخصيص و التعميم : - أوال 

 سوسيو أن��بولوجية للمجتمع املح�� للمدينة   -

 املدينة كمجتمع مح��  -

 حدود املجتمع املح�� �� الدراسات االن��بولوجية  -

 مدخل عام للتعر�ف بمدينة البحث -ثانيا

 أصل التسمية  -

 ا�خصائص ا�جغرافية و املناخية للمدينة. -

 املدينة قراءة �� التار�خ. -

 الرؤ�ة السوسيوان��بولوجية للدين و التدين ��  املدينة (سيدي ع�� ) –ثالثا

 املجتمع املح�� للدراسة وعالقتھ بالتدين الولوي و اإلصال�� -

 حاضر املؤسسة الدينية واملمارسة التدينية باملدينة -
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 : إشكالیة تطبیق المنھج بین التخصیص و التعمیم -أوال 

ف���ي الغال���ب األع���م عل���ى أبح���اث  تعتم���د ج���ل الدراس���ات االنتربولوجی���ة و سوس���یولوجیة     

مم���ا ی���دفع حتم���ا إل���ى التس���اؤل  میدانی���ة ض���یقة ومح���ددة تعم���م نتائجھ���ا عل���ى نط���اق أوس���ع ،

ری����ة أو وح����ول مص����داقیة ھ����ذا التعم����یم .ھ����ل المعرف����ة بتفاص����یل نظ����ام اجتم����اعي مص����غر لق

 أل���یس ھ���ذا الن���وع ، الع���ام بأكمل���ھ ؟نموذج���ا للمجتم���ع عتب���اره مدین���ة أو حت���ى منطق���ة ك���اف إل

م��ن وف��ي ھ��ذا الجان��ب  "كلیف��ورد غیرت��ز "كم��ا یتس��اءل–م��ن التعم��یم ھ��و تقل��یص و اخت��زال 

خ���الل عمل����ھ المی����داني ،إل���ى بل����ورة مجموع����ة افتراض����ات مح���ددة كمص����در ألنم����اط عدی����دة 

أل���یس م���ن التبس���یط أن "لتفاس���یر اجتماعی���ة وثقافی���ة لظ���واھر اجتماعی���ة مختلف���ة ، إذ یق���ول : 

ھ��و نم���وذج  )لمدین���ة أو قری��ة ب���ل حت��ى لمنطق���ة (لمص��غررض أن ھ���ذا الش��ق االجتم���اعي انفت��

0FP "؟ أو مث����ال للقط����ر كل����ھ

1
P،����أن علم����اء االنتربولوجی����ة حق����ا ل����م یع����ودوا  ،لھأویجی����ب ع����ن تس

 . یحاولون إحالل إلى فھم محدد ضیق على حساب وسائل فھمیة أخرى

 ،مجالی����ا عل����ى الش����ق المص����غراالش����تغال االنتربول����وجي  ح����ول "غیرت����ز"م����ا طرح����ھ و     

.  بالك��ل ف��ي عملی��ة الفھ��م عالق��ة الج��زءف��ي  "فری��دریك ش��الیرماخر"عم��ل ف��ي  ك��ذلك   هنج��د

 Hans "ج����ادامر"ال����ذي وض����عھ الفیلس����وف األلم����اني  التأوی����ل ال����دائريمب����دأ  ف����ي وك����ذلك

Georg Gadamer،  ال����ذي یرتك����ز عل����ى فھ����م الك����ل (ال����نص ،األفع����ال البش����ریة) عل����ى فھ����م

یك��ون فھ��م الك��ل م��ن خ��الل  أنیج��ب  ،وبتعبی��ر أخ��ر أجزائ��ھ ویرتك��ز فھ��م الج��زء عل��ى الك��ل،

وبالت���الي المع���ارف الت���ي ی���تم التوص���ل إلیھ���ا .  فھ���م أجزائ���ھ وفھ���م األج���زاء م���ن خ���الل الك���ل

و ھ���ن التأوی���ل ال���دائري ف���ي نظ���ره مع���ارف مؤقت���ة وجزئی���ة ،وأل ع���ن طری���ق ھ���ذا الم���نھج

ویعتق���د بع���ض المفك���رین أن  الوس���یلة الت���ي یمكنن���ا م���ن فھ���م أكث���ر موض���وعیة ومص���داقیة .

1FP الحقیقة. ماھو إال محاولة لإللقاء الضوء على الحقیقة و لیس معرفة التأویل الدائري 

2 

دراس���تنا تت���وفر المحل���ي الحض���ري  لمجتم���ع الالت���ي تش���كل  "س���یدي عل���ي"فھ���ل مدین���ة  

 مجھری���ا ھ���ل یج��وز اعتب���ار ھ���ذه المنطق��ة جس���ما يأ ، عل��ى ھ���ذا الح��د األدن���ى م���ن التمثیلی��ة ؟

 ؟ بالجزائركیان المجتمع الحضري یمكن تعمیم خصائصھ على 

ص�ورة عام�ة ح�ول  یسھم في إعطاءالذي ، ینالمنھجیو ینالمحوری ینالسؤال نفلإلجابة على ھذی 

حي أو (الص�غیرالمجتم�ع المحل�ي الحض�ري  م�نإمكانیة تعم�یم الق�راءة االنتربولوجی�ا الحض�ریة 

                                                
 11-10،ص  مرجع سابق)، 1993كلیفورد غریتز (  1
 143،دار الھدى، الجزائر ،ص  موسوعة علم االجتماع، 2010عبد المجید لبصیر 2
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من�ا اإلحاط�ة  یقتض�ي، )الم�دن الكب�رىوالشعبیة  األحیاء(إلى المجتمع المحلي الحضري  ،)مدینة

                ومس��عى البح��ث، النظری��ة ح��ول إس��ھام المقارب��ة السوس��یوانتربولوجیة لمجتم��ع المحل��ي للمدین��ة

 .المتدین لدى الشبابالذي یمیز الحیاة الحضریة الممارسة والخطاب في 

 : للمدینةمجتمع المحلي السوسیو أنتربولوجیة لل -أوال

تس���م ب���ھ الحی���اة الحض���ریة م���ن خص���ائص وس���مات تجع���ل طریق���ة الحی���اة فیھ���ا تم���ا  إن     

 تش����مل مختل����ف البن����اءات االجتماعی����ة تأخ����ذ طابع����ا مغ����ایرا لطریق����ة الحی����اة الریفی����ة ،والت����ي 

لنش���اطات الثقافی���ة و االقتص���ادیة ،بحی���ث تت���أثر أس���الیب الحی���اة ف���ي المدین���ة بتع���دد مظ���اھر او

لألف���راد م���ع مختل���ف  الت���ي تنش���أ ف���ي س���یاقات التفاع���ل االجتم���اعيالعالق���ات ،ووتن���وع أنم���اط 

 متطلبات الحیاة االجتماعیة المعاصرة .

ولم����ا كان����ت المدین����ة رغ����م طابعھ����ا المحل����ي الخ����اص بھ����ا إال أنھ����ا بلغ����ت بش����كل ع����ام ذروة 

ھ����ي األخ���رى و تتماش����ى م����ع  جع���ل األنم����اط المعیش����یة فیھ���ا تتغی����رالتعق���د و التح����ول ،مم����ا 

التواف���ق م���ع ن عل���ى س���اكنیھا التكی���ف ون���ات الحض���ریة المعاص���رة ،حی���ث أص���بح یتع���یتكوی

أوض��اعھا وظروفھ���ا ،وم���ا تفرض���ھ ھ���ذه األخی���رة م��ن ط���رق و أنم���اط حیاتی���ة مالئم���ة لطبیع���ة 

البیئ����ة االجتماعی����ة الحض����ریة الت����ي ینتم����ون إلیھ����ا .وبالت����الي فال����دالالت المعرفی����ة لمفھ����وم 

ی����ز بالخصوص����یة االجتماعی����ة ،ویف����رض أس����الیب باعتبارھ����ا مجتم����ع محل����ي یتم المدین����ة،

ال����نظم و حیاتی����ة تماش����ى م����ع تن����وع األنم����اط الحض����ریة ،ویتكی����ف م����ع مختل����ف البن����اءات 

2FP. االجتماعیة المرتبطة بھا

3 

 المدینة كمجتمع محلي : -1

المروفولوجی����ة للحی����اة  طر الوظیفی����ة ولم����ا ك����ان مفھ����وم المجتم����ع المحل����ي ی����رتبط ب����األ     

ن���ھ یمك���ن اس���تخدامھ ف���ي ت���دعیم الس���یاقات الداللی���ة ف���ي تحدی���دنا لمفھ���وم المدین���ة الیومی���ة ،فإ

،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 :

المجتم����ع المحل����ي عل����ى "أن����ھ وح����دة اجتماعی����ة تجم����ع ب����ین  Maciver م����اكیفریع����رف و   

أعض���ائھا مجموع���ة م���ن المص���الح المش���تركة و تس���ود بی���نھم ق���یم عام���ة ،وش���عور باالنتم���اء 

                                                
 17العدد  تلمسان،،مجلة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة ، سوسیولوجیا المدینة و أنماط التنظیم االجتماعي الحضريھادفي سمیة ، 3

 2014،دیسمبر 
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3FP بالدرج���ة الت���ي تمك���نھم م����ن المش���اركة ف���ي الظ���روف األساس����یة لحی���اة مش���تركة "

4
P ، وم����ن

مع���اني المفھ���وم أن المجتم���ع المحل���ي ف���ي أوس���ع  " :" روب���رت ب���ارك"ناحی���ة أخ���رى یض���یف 

الق���رى وارتباط���ات مكانی���ة جغرافی���ة ،وأن الم���دن الص���غرى و الكب���رى یش���یر إل���ى دالالت و

رغ����م م����ا بینھ����ا م����ن مجتمع����ات محلی����ة ف����ي المق����ام األول ب����ل و الع����الم بأس����ره تعتب����ر كلھ����ا 

4FPو التنظ���یم و المص���الح ..ال���خ " االختالف���ات ف���ي الثقاف���ة

5
P  ،یب���دو م���ن خ���الل ھ���ذین التع���ریفین و

 و البع���د البش���ري، ت���بط بالبع���د االیكول���وجي (المك���اني)المجتم���ع المحل���ي ،إذا م���ا ارأن مفھ���وم 

فھ���و ی���وازي مفھ���وم المجتم���ع المحل���ي الحض���ري ال���ذي یعن���ي ف���ي الت���داول  و البع���د التنظیم���ي،

ق����وانین والع����ام وح����دة مكانی����ة ،تع����یش داخلھ����ا جماع����ات م����ن األف����راد یخض����عون إل����ى نظ����م 

میة س���إل���ى االنض���مام نح���و تنظیم���ات اجتماعی���ة روتجمعھ���م عالق���ات ق���یم مش���تركة ویمیل���ون 

 مختلفة.

وف���ي تع���اریف أخ���رى ی���رى بع���ض الب���احثین ض���رورة رب���ط مفھ���وم المجتم���ع المحل���ي        

الت����ي تش����كل ال����نمط الع����ام الی����ومي والحض����ري باألس����الیب الحیاتی����ة الناجم����ة ع����ن التفاع����ل 

أن التحدی����د المك����اني " بحی����ث ی����رى : "م����وس ھ����اوليأ"للتنظ����یم االجتم����اعي ،وم����ن بی����نھم 

محاول����ة ، جغرافی����ة أو مس����احة مكانی����ة یش����غلھا مجموع����ات م����ن األف����راد باعتب����اره منطق����ة 

ن���ھ م���ن المالئ���م أن نش���یر ف���ي أتعس���فیة ف���ي ح���ق الص���یاغة المفاھیمی���ة العام���ة للمص���طلح ،و

عی���ة عل���ى أنھ���ا عام���ل االی���ومي و المن���تظم للحی���اة الجم اإلیق���اعتعریف���ھ إل���ى المش���اركة ف���ي 

5FP." المجتم���ع المحل���ي ،ویعط���ي لس���كانھ ط���ابع الوح���دة التنظیمی���ة أساس���ي یمی���ز

6
P   وف���ي نف���س

جم���ع حش���د م���ن أف���راد  المجتم���ع المحل���ي عل���ى أن���ھ " "ت���الكوت بارس���ونز"االتج���اه یع���رف 

كأس���اس لقی���امھم بأنش���طھم  واح���دةیش���تركون ف���ي ش���غل  منطق���ة جغرافی���ة أو مس���احة س���كانیة 

6FP.الیومی���ة"

7
P أن المجتم���ع المحل���ي یتیم���ز بم���ا ل���ھ م���ن أس���اس مك���اني  "ل���ویس وی���رث"ی���رى  و

إقلیم��ي یت���وزع م���ن خالل��ھ األف���راد و الجماع���ات األنش��طة ،وبم���ا یس���وده م��ن معیش���ة مش���تركة  

7FPتق���وم عل���ى أس���اس االعتم���اد المتب���ادل ب���ین األف���راد ،وخاص���ة ف���ي مج���ال تب���ادل المص���لحة .

8
P ،

ش���خاص تنش���أ بی���نھم أن���ھ تجم���ع أل فیتص���ور المجتم���ع المحل���ي عل���ى :" "بل���ین میرس���ر"أم���ا 

م���ن ال���زمن جغرافی���ة محلی���ة خ���الل فت���رة  مح���ددة ص���الت وظیفی���ة ،ویعیش���ون ف���ي منطق���ة 
                                                

 14،ص 2004،منشورات جامعة منتوري قسنطینة، الحضري ونظریاتھعلم االجتماع قیرة إسماعیل ، 4
5   Benevolo  .Leonardo , la ville dans l’histoire européenne.   seuil, paris 1993,p 115. 
6 Maris Robert,la société urbaine (phénomène sociologique),paris 2002,p52. 

  46،ص  2011الطلیعة،بیروت، ،دارالحضري االجتماع علم في الحیاة،دراسة وأنماط المدینةادم،  أمین احمد 7
 .80،ص   1981بیروت، والنشر، للطباعة العربیة النھضة دار ،_الحضري االجتماع علم –المدینة مجتمع شوقي، المنعم عبد 8
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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 

8FP.باستمرار عن وعي بتمیزھم "

9 

الممك����ن تطبی����ق المص����طلح و اس����تخدامھ ف����ي فالتعریف����ات الس����الفة یتب����ین لن����ا أن����ھ م����ن      

مجتم���ع محل���ي حض���ري ،بحی���ث  أن إلی���ھ اإلش���ارةدراس���ة مجتم���ع المدین���ة باعتب���ار كم���ا س���بق 

مفھ����وم المجتم����ع جعل����ت ، أن انتش����ار مظ����اھر الحی����اة الحض����ریة ف����ي المجتم����ع المعاص����ر

المحل����ي یتغی����ر ف����ي ش����كلھ الخ����اص و ل����یس الع����ام ،فظھ����ور االنقس����امیة و أش����كال الترات����ب 

ق����ي و التم����ایز االجتم����اعي ،وظھ����ور مجتمع����ات المعرف����ة و المعلوماتی����ة و المجتمع����ات الطب

 تح�����ول المفھ�����وم نح�����و المجتمع�����ات المحلی�����ة الحض�����ریة الفرعی�����ة  إل�����ى،أدى المؤسس�����اتیة 

االعتمادی���ة المتبادل���ة و التس���اند ال���وظیفيو التنظ���یم االجتم���اعي، إل���ىلكنھ���ا الزال���ت تخض���ع و

 . في أداء الوظائف و تقسیم األدوار

الت���ي وجھھ���ا للتط���ور  ع���ددا م���ن االنتق���ادات "م���وریس ش���تاین"ق���دم  وم���ن جھ���ة النق���د       

انتش����ار الحض����ریة أفق����د األف����راد إحساس����ھم وش����عورھم ب����المجتمع إن  التقلی����دي للمفھ����وم "

ق���د المحل���ي كم���ا أن مقوم���ات التنظ���یم التقلی���دي ف���ي كثی���ر م���ن المجتمع���ات المحلی���ة األمریكی���ة 

أفق���دت األف���راد ش���عورھم باالنتم���اء إل���ى  خارجی���ة الت���يتقوض���ت نتیج���ة تعرض���ھا  لم���ؤثرات 

-الت����ي مكن����ت م����ن إح����الل االنقس����امیة و الجزئی����ة محلی����ة فرعی����ةو مجتمع����اتھم المحلی����ة ،

اء و التع�����اون المحل�����ي ب�����دال م�����ن الش�����عور التقلی�����دي باالنتم����� –معادی�����ة لبعض�����ھا ال�����بعض 

باس���تمرار خاص���یة ق���د غ���دت س���مة العص���ر الت���ي تؤك���د و ی���ةن القومی���ة و العالم،وباختص���ار ف���إ

االعتم���اد المتب���ادل ب���دال م���ن خاص���یة االس���تقاللیة و االكتف���اء ال���ذاتي ،الت���ي كان���ت م���ن أھ���م 

تق���دم وس���ائل التنق���ل واالتص���ال وم���ا  أنمقوم���ات التص���ور التقلی���دي لمفھ���وم المجتم���ع المحل���ي 

9FP . ترتب علیھ من اعتماد متبادل

10 

 الدراسات االنتربولوجیة : حدود المجتمع المحلي في -2

موض����وعا لھ����ا فم����ن الطبیع����ي أن یح����اول  تتخ����ذ م����ن الثقاف����ة نتربولوجی����اأن األ تفقن����اإ إذا     

 األول���ىبالدرج���ة   لتم���اس م���ادة بح���ثھم عل���ى مس���توى المجتمع���ات المحلی���ةإنتربول���وجیین األ

الم��ادة الت��ي یرونھ��ا ف��ي الحی��اة الیومی��ة للمجتم��ع المحل��ي ب��الرجوع  ألبع��ادھ��م ق��د یعمق��ون فھم

                                                
 جامعة عین السوسیولوجیة، والدراسات األبحاث مجلة منشورة، دكتوراه رسالة القاھرة في الحضري المجتمع ،السید احمد علي 9

 75 ،ص 2005 شمس
طروحة مقدمة لنیل شھادة أ،- دراسة أنتربولوجیة ألقصى مدن الساحل الغربي الجزائري– الممارسة الثقافیة في الوسط الحضريأمال یوسفي ،  10

تلمسان ،كلیة العلوم اإلنسانیة و العلوم االجتماعیة ،قسم الثقافة الشعبیة ،شعبة االنتربولوجیا ،ص  جامعة أبي بكر بلقاید الدكتورا في االنتربولوجیا،
33. ، 
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ألبع�����اد الم�����ادة الت�����ي یرونھ�����ا ف�����ي تل�����ك البقع�����ة الس�����جالت التاریخی�����ة ،أو الدراس�����ات  إل�����ى

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 .

ربولوجی���ا الحض���ریة نتنتربولوجی���ا الریفی���ة أو األف���ي األ ال یختل���ف ف���ي ذل���ك متخص���صو    

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��الجمیع الب��د 

االنتربول����وجي محل����ي ف����ي االس����تخدام السوس����یولوجي والمجتمع الف����ف����ي المدین����ة أو ح����ارة .

رواب�����ط عدی�����دة متنوع�����ة تجم�����ع بی�����نھم الشاس�����ع یش�����یر إل�����ى جماع�����ة م�����ن األف�����راد ال�����ذین 

ارتب����اط تل����ك  إل����ى.وھ����و یش����یر ك����ذلك ف����ي ق����در م����ن المص����الح و االھتمام����ات  ویش����تركون

 .)الح���يالجماع���ات بحی���ز مك���اني مح���دد ومح���دود كالبل���دة الص���غیرة ،أو ج���زء م���ن المدین���ة (

یك���ون وح���دة متناھی���ة الص���غر               ،ف ال���ذي اتف���ق علی���ھ الج���وھريیالمجتم���ع المحل���ي ب���التعرو

م���ن ذل���ك (ك���أن یك���ون حی���ا ف���ي  أو أكب���ر )،ف���ي ح���ي أو مدین���ة أو جی���رة ف���ي قری���ة جی���رة ( 

10FP )مدین���ة أو قری���ة متوس���ط الحج���م...

11
P.الدراس���ة االنتربولوجی���ة ال ب���د أن تتخ���ذ لھ���ا "وع���اء" ف

" ع���ن ال���ربط اإلط��ارمن���ھ ،وتتوق��ف عن���ده ،وتتح��رك ف���ي داخل���ھ دون أن یعوقھ��ا ھ���ذا " تنطل��ق

 یحدث بخارجھ .وبین ما  بین ما یدور فیھ ،

ح����دود ھ����ذا یتع����رف عل����ى ألساس����یة ل����دارس أي مجتم����ع محل����ي أن م����ن الموض����اعات او    

اإلط���ار و البح���ث ف���ي أص���ل النش���أة و األص���ل الت���اریخي ویتح���دد المجتم���ع ف���ي وع���ي أبنائ���ھ 

االجتم����اعي ل����ذلك المجتم����ع المحل����ي و التع����رف عل����ى ش����كل النس����یج ال����ذي ص����نع من����ھ ھ����ذا 

ده جمیع����ا أو كة العالق����ات القرابی����ة ،حی����ث نج����د أف����رااألخی����ر ،وذل����ك ب����التعرف عل����ى ش����ب

ومم���ا  ذل���ك. یرتبط���ون بعالق���ات قرابی���ة ومح���ددة ،ولكنن���ا ق���د نج���د غی���رغ���البیتھم عل���ى األق���ل 

الحض����ریة ف����ي دراس����ة المجتمع����ات المعق����دة تط����ویر بع����ض المف����اھیم  نتربولوجی����ایفی����د األ

المركزی���ة كال���دور و المكان���ة باعتبارھ���ا ثواب���ت إنس���انیة ال یخل���و منھ���ا المجتم���ع س���واء ك���ان 

قروی����ا أو حض����ریا.فمن خ����الل مفھ����وم ال����دور یس����تطیع الباح����ث الحض����ري التس����اؤل ع����ن 

و یح���یط بھ���ا م���ن  ا م���ن مص���الحوا األدوار وم��ا یحركھ���دطبیع��ة العالق���ات القائم���ة ب���ین م���ن ی���ؤ

م���ثال وم���ن ذل���ك  التنظ���یم الجزئ���ي ال���ذي تتح���رك فی���ھ األدوار.ون���وع البن���اء  إط���ارف���ي مع���اییر 

و إمكانی�����ة تص�����نیفھ ف�����ي المجتم�����ع الحض�����ري بن�����اء عل�����ى أش�����كال  التض�����امن االجتم�����اعي

 اإلنس���انیةالص���ناعیة و التجاری���ة و العلمی���ة و و و السیاس���یة النقابی���ةاالتح���ادات و التنظیم���ات 
                                                

 13نفس المرجع ، ص ،ل یوسفي اآم 11
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نتربولوجی����ا م����ن توس����یع وبھ����ذا تس����تطیع األ غیرھ����ا مم����ا تزخ����ر ب����ھ الحی����اة الحض����ریة .و

اس�����تخدام مفاھیمھ�����ا ونظریاتھ�����ا االجتماعی�����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 األھمی���ة بعك���س دورھ����ا  

الجدی����د للعالق����ات  نتربولوجی����ا تج����د ف����ي ھ����ذا اإلط����اراالالض����ئیل نس����بیا ف����ي الری����ف ف����إن 

التف���اعالت اإلنس���انیة مج���االت متع���ددة و متنوع���ة لفح���ص العالق���ات الت���ي تخلقھ���ا الص���داقة و

11FP م����ن مب����ررات عملی����ة و فكری����ة إلیھ����االحض����ریة وم����ا یس����تند 

12
P،  فنم����و المدین����ة ھ����و عملی����ة

ت���دل عل����ى تزای���د أھمی���ة الم���دن كمن����اطق ترك���ز س���كاني ف���ي مجتم����ع  مكانی���ة ودیموغرافی���ة

األری��اف إل��ى س��اكني ر توزی��ع الس��كان م��ن س��اكني الق��رى ومع��ین ،ویح��دث ذل��ك عن��دما یتغی��

 . المدن

م���ن ناحی���ة أخ���رى فھ���و عملی���ة اجتماعی���ة ت���دل عل���ى التغی���ر ف���ي العالق���ات  التحض���رأم���ا   

الس�����لوكیة و االجتماعی�����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 

ان الم��دن ع��ن طری��ق تغی��ر الحی��اة ف��ي فالتحض��ر ھ��و العملی��ة الت��ي ت��تم بھ��ا زی��ادة س��ك . الم��دن

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 

12FP. الریف حتى یتكیفوا للمعیشة في المدن

13 

عھ�����ا الجغراف�����ي وح�����دودھا ولدراس�����ة المدین�����ة بش�����كل متكام�����ل ینبغ�����ي التع�����رف عل�����ى موق 

كم���ا  المكانی���ة وظروفھ���ا م���ن حی���ث المن���اخ و الطق���س و األح���وال البیئی���ة الت���ي تتع���رض لھ���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 

السیاس����ي فیش����كل بع����دا ھام����ا و أساس����یا فالمدین����ة دائم����ا وعل����ى م����ر  اإلط����ارأم����ا . ت����وزیعھم

كم�����ا أن البع�����د الت�����اریخي ،و الحك�����م  اإلدارةالعص�����ور كان�����ت مرك�����زا للتنظ�����یم السیاس�����ي و 

أو ی���ؤدي إل���ى تفس���یر األوض���اع الحالی���ة الت���ي نج���د علیھ���ا المدین���ة س���واء م���ن حی���ث النش���أة ،

م�����اعي مح�����ورا حیوی�����ا فھ�����و یمث�����ل ،ویمث�����ل البع�����د االجتأو األوض�����اع المس�����تقبلیة التط�����ور 

                                                
 .32، ص  نفس المرجعالممارسات الثقافیة في الوسط الحضري  آمل یوسفي ،  12
مجلة اإلنسان و المجتمع ، جامعة تلمسان ،العدد الخامس ،أفریل  المدینة و المسألة الحضریة في الجزائر ،بن تامي رضا ، 13

 181-180،ص 2013
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          محص�����لة لك�����ل األبع�����اد الس�����ابقة بحی�����ث یمك�����ن االس�����تعانة ب�����ھ دائم�����ا ف�����ي كاف�����ة الجوان�����ب 

13FP  .األخرى

14 

 : (مدینة سیدي علي ) في التعریف بمجتمع البحثمدخل عام  -ثانیا

 صل التسمیة  :أ -1

دین���ة ، لكونھ���ا المیع���ود ت���اریخ المدین���ة مح���ل الدراس���ة إل���ى ت���اریخ الجزائ���ر بش���كل ع���ام      

مت����دة م����ابین م����دینتي مس����تغانم غرب����ا جب����ال الظھ����رة المتق����ع ف����ي الش����مال ، وف����ي أحض����ان 

ملیان�����ة ش�����رقا .إذ تعاقب�����ت علیھ�����ا األجی�����ال واألم�����م ،لخص�����وبة أراض�����یھا و ص�����الحیتھا و

حض���اراتھم ،ب���دء باإلنس���ان الب���دائي ،  أنج���زواللزراع���ة و لطاف���ة جوھ���ا ، حی���ث س���كنوھا و 

وعص�������ر االجتی�������اح را بالعص�������ر اإلس�������المي و العثماني،ن ،م�������روالروم�������اني ف�������الفینیقیو

 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    

ألنھ���ا ل���م تك���ن موج���ودة ، ب���ل كان���ت عب���ارة  ،و قس���نطینة و م���دن أخ���رى ف���ي بدای���ة االح���تالل 

ل���م تظھ���ر فیھ���ا إال  ،1883وبع���د س���نة  ال���ة) .ع���ن جب���ال و غاب���ات ، فس���میت منطقتھ���ا (الجب

14FP."بس���یدي عل���ي  "أھالیھ���ارب���وة ض���ریح ال���ولي الص���الح س���یدي عل���ي الكتروس���ي ، فنعتھ���ا 

15
P  

*ع����ن الض����ابط الفرنس����ي  Cassaigne، قام����ت اإلدارة الفرنس����یة بتس����میتھا 1889ف����ي س����نة 

Charles-Philibert Cassaigne  تق���دیرا لم���ا أنج���زه  ف���ي مھام���ھ ض���د أھ���الي المنطق���ة و الت���ي،

 1845.15FP  16الریاح سنة جوان  أوالدخلفت ما یسمى بمحرقة 

 الخصائص الجغرافیا والمناخیة للمدینة : -2

وھ����ي ث����اني مدین����ة  ،32مدین����ة س����یدي عل����ي ھ����ي إح����دى بل����دیات والی����ة مس����تغانم ال����ـ       

أل���ف نس���مة ،  35مس���احة بع���د عاص���مة الوالی���ة م���ن حی���ث ع���دد الس���كان ، إذ بل���غ س���كانھا 

كل��م ، ل���ذا ھ���ي اكب���ر بلدی���ة  17وتبع��د ع���ن س���طح البح���ر ب���ـ  2كل���م 217:  وتق��در مس���احتھا ب���ـ

لھ��ا مدین��ة عف��ي الوالی��ة مس��احة ،وتق��ع ب��ین بل��دیات م��ن الوالی��ة و م��ن جانبھ��ا األرب��ع ، مم��ا ج

 داخلیة .

 لحدود  :ا -3

  تزقایت ، أوالد مع هللا وعن طریق بلدیتي :  من الشرق 
                                                

 36 ، صالممارسات الثقافیة في الوسط الحضري  ،  نفس المرجع 14
 .05-04، تحقیق المؤلف ، بدون دار نشر ،ص ص  منار الولي في تاریخ سیدي علي) ، 2008كیاس الحاج ( 15

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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   وحجاج سیدي لخضر بلدیتي ،11الطریق الوطني رقم : من الشمال،  
  وادي الخیر و الصور،:  من الغرب 
  16واد الشلف الذي یشكل الفاصل مع والیة غلیزان،: من الجنوبFP

17 

 

 المدینة عبر الفترات التاریخیة : - 5

إذا ك���ان ت���اریخ المدین���ة ومنطقتھ���ا متص���ال بالت���اریخ ال���وطني ،   فت���رة م���ا قب���ل الت���اریخ :  -

فإنھ����ا عرف����ت بإیوائھ����ا لإلنس����ان الب����دائي ال����ذي وطئتھ����ا ق����دماه من����ذ أالف الس����نین . فس����نة 

كان�����ت س�����نة  اكتش�����اف موق�����ع ت�����اریخي بالمنطق�����ة ، ع�����ن طری�����ق أبح�����اث جمعی�����ة   1996

ت����راث ،أس����س إل����ى  فك����رة تواج����د اإلنس����ان الب����دائي و ال ذات االھتم����ام بالت����اریخ "ج����ذور "

 Frank Etienne ROUBERT، ھ��ذا باإلض��افة إل��ى أبح��اث ك��ل م��ن المس��ماة "ب��الرایح"بالمنطق��ة 

 وما حولھا .الذي قام بمعاینة المنطقة   

إن توس���ع الحض���ارة الرومانی���ة ف���ي البح���ر األب���یض المتوس���ط ل���م فت���رة الت���اریخ الروم���اني : -

یس����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 .

إن األرض الجزائری���ة كان���ت معب���را و جس���ر عب���ور المش����رقیین  فت���رة العھ���د اإلس���المي : -

نح���و األن���دلس و أورب���ا ، ب���الرغم م���ن موق���ع المدین���ة ف���ي ش���مال ال���بالد ، فق���د ش���ھدت ح���دثا 

ھام���ا ف���ي تاریخھ���ا خ���الل حقب���ة الفتوح���ات اإلس���المیة ، یتمث���ل ف���ي عب���ور الخلیف���ة األم���وي 

العباس���ي عب���د العب���اس  عب���د ال���رحمن ال���داخل (ص���قر ق���ریش) ، الھ���ارب م���ن بط���ش الخلیف���ة

إب����ادة ك����ل األم���ویین ، وق����د نج����ا عب����د ال����رحمن والس���فاح ال����ذي أم����ر بقت����ل األس���رة األموی����ة 

                                                
* 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 األن���دلس م���ن اج���ل 

 تأسیس الدولة األمویة في األندلس متخذا قرطبة عاصمة لھا .

البح���ر ،  لمنطق���ة المحیط���ة لھ���ا بعی���دة ع���ن س���طحمدین���ة و الك���ون ال فت���رة العھ���د العثم���اني : -

س����عى األت����راك إل����ى اس����تغاللھا كب����رج للمراقب����ة یق����ع  ف����ي منطق����ة أوالد س����یدي إب����راھیم ، 

قالع���ھ، كم���ا بنی���ت أب���راج  إح���دىوال���ذي ال زال ق���ائم إل���ى یومن���ا ھ���ذا ب���الرغم م���ن انھی���ار 

17FPس���مھ).أخ���رى نج���د إح���داھا ف���ي مرك���ز المدین���ة (یق���ع ف���ي ح���ي ال زال یحم���ل ا

18
P ، وف���ي بدای���ة

االح����تالل  ونھای����ة الحك����م العثم����اني الترك����ي ف����ي الجزائ����ر ، اس����تعملت ھ����ذه األب����راج م����ن 

ط����رف اإلدارة الفرنس����یة للتجس����س ومراقب����ة تحرك����ات س����كان األری����اف ف����ي منطق����ة س����یدي 

18FPعلي .

19 

، ل����م 1830عن����د االح����تالل الفرنس����ي للم����دن الجزائری����ة س����نة  فت����رة االح����تالل الفرنس����ي : -

تك���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 االح���تالل وتجمھ���ر 

س����م (س����یدي األھ����الي ق����ي بقع����ة ح����ول ض����ریح س����یدي عل����ي الكتروس����ي ، بقی����ت تحم����ل اال

قب���ل االح���تالل الفرنس���ي للجزائ���ر و نھای���ة عص���ر س���لطنة اإلمبراطوری���ة العثمانی���ة و  عل���ي).

م���ع المق���اوم ب���ن ش���ریف ال���درقاوي ،  1808، تع���اون س���كان منطق���ة س���یدي عل���ي ف���ي س���نة 

، لمحارب���ة األت���راك ال���ذین  "ب���اي مازون���ة"ووقف���وا بجانب���ھ ض���د الب���اي مص���طفى المنزال���ي 

ف�����ي األرض فس�����ادا ،مم�����ا جع�����ل األھ�����الي یقف�����ون بجان�����ب ال�����درقاوي ، مط�����البین  واث�����ع

19FP .1833باستقاللیة المنطقة من أي توسع أو استعمار حتي سنة 

20 

 تأسیس المدینة : - 6

س����م لھ����ا (مدین����ة أول ن����وفمبر) ،ھ����ي أس����ماء تن����ادت إ خ����ـِرآ، و* Cassaigneس����یدي عل����ي     

رب��وة تعلوھ��ا قب��ة ال��ولي الص��الح  إالاأللس��ن قب��ل تكوینھ��ا ف��ي المنطق��ة .فالمدین��ة ل��م تك��ن  بھ��ا

 وبع����دھا اس����ماس المغربی����ة ،فن����ادت بھ����ذا االس����م ،الق����ادم م����ن ف����، س����یدي عل����ي الكتروس����ي

Cassaigne، ع����ن ض����ابط فرنس����ي، مس����اعد معس����كر بیلیس����يPélissie  مقت����رف أول جریم����ة ،

، تأسس���ت س���یدي عل���ي ، وص���ارت  1857ف���ي س���نة وض���د اإلنس���انیة ف���ي ت���اریخ الجزائ���ر.  
                                                

 05السابق ، ص المرجع ،) 2008كیاس الحاج ( 18
 08نفس المرجع ،ص ، كیاس الحاج 19
 12، ص نفس المرجع  20

، حیث احتل المرتبة األولى فیھا خالل السنة 1835(فرنسا)،تابع دراستھ العسكریة   Bayonneفي  1818عام   Cassaigneولد   *  
 .1843رتبة مالزم اول في المدرسة ، ثم نقیبا سنة  1840،فیما ادخل إلى مدرسة األركان و التي امتاز فیھ،تقلد سنة 1837الدراسیة 
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بنای���ة فیھ���ا ،وھ���ي دار الغاب���ات  ،ق���ام أھالیھ���ا ببن���اء أول 1889تحم���ل االس���م إل���ى غای���ة ع���ام 

الت����ي قام����ت إدارة البلدی����ة بھ����دمھا ف����ي ثمانین����ات الق����رن الماض����ي ، وبن����اء س����وق تج����اري ،

لبنی���ات حولھ���ا ، و ال���دور و ا ، ومنھ���ا ب���دا تج���اوز البی���وت1874بج���وار قاع���ة الحف���الت س���نة 

20FPمعم���ر فرنس���ي . 363س���اكن جزائ���ري ، وم���نھم  521إل���ى أن ص���ارت مدین���ة بھ���ا 

21 
P  وف���ي

 ع���راش األو ،تم���ت ترقیتھ���ا إل���ى بلدی���ة مختلط���ة ،تض���م ع���ددا كبی���را م���ن البل���دیات 1875س���نة 

 باإلضافة إلى البلدیات العشر المجاورة .

 المدینة دیموغرافیا  :  -7

دیموغرافی���ا ثال���ث بلدی���ة األكث���ر م���ن حی���ث نس���بة الس���اكنة ف���ي مدین���ة س���یدي عل���ي تع���د      

والی���ة مس���تغانم ،بع���د مس���تغانم المدین���ة ،وبلدی���ة ع���ین ت���ادلس ،وھ���ذا م���ن خ���الل اإلحص����اء 

الس���اكنة مدین���ة س���یدي عل���ي ارتف���اع ف���ي مع���دل  وش���ھدت،2008الع���ام للس���كان و الس���كن س���نة 

وف����ي م����ا یل����ي تط����ور .2008نس����مة س����نة  37230 إل����ى ،نس����مة 7198ح����والي ب 1977س����نة 

 : 2008-1977الدیموغرافي للمدینة بین 

le site de l'ONS Recensement 2008 de la population algérienne, wilaya de Mostaganem, surU13T13TU 

 تزخ������ر المدین������ة بمواق������ع س������یاحیة ، منھ������ا الطبیعی������ة  :و المراك������ز الثقافی������ة الس������یاحة  -

 التاریخیة ، ومن ھذه المواقع و األماكن السیاحیة :و

 وھ�����ي م�����ن ب�����ین الح�����دائق الجمیل�����ة : توج�����د ف�����ي وس�����ط المدین�����ة ، الحدیق�����ة العمومی�����ة  -

ف�����ي س�����نة  Olmeبھ�����ا البس�����تاني الفرنس�����ي المنزھ�����ان بالجھ�����ة الغربی�����ة ، ق�����ام باالعتن�����اء و

، وجعلھ�����ا متنزھ�����ا للمعم�����رین الفرنس�����یین إلحی�����اء طقوس�����ھم الدینی�����ة و الموس�����میة 1946

،لك���ن  21F22،حی���ث جل���ب إلیھ���ا وم���ن مختل���ف األقط���ار ، حت���ى م���ن أس���یا و أمریك���ا الالتینی���ة .

موق���ع ھ���ذه الحدیق���ة ال���ذي یق���ع ف���ي وس���ط المدین���ة  وللط���ابع المح���افظ لألس���رة بالمنطق���ة نوع���ا 

م���ا تح���اول الع���ائالت ال���ذھاب نح���و أم���اكن أكث���ر راح���ة وبعی���د ع���ن الرقاب���ة االجتماعی���ة ف���ي 

 أین اتجھت مؤخرا إلى منتزه عائلي یضمن ذلك. الفضاءات إن لم نقل ھي ذكوریة ،
                                                

 13المرجع السابق ، ص  كیاس الحاج 21
 05المرجع السابق ، ص ،) 2008كیاس الحاج (  22
، على ید مجموعة من الباحثین و األساتذة ، طابعھا االھتمام بالمجال التاریخي و التراث و  1995وھي جمعیة محلیة تأسست سنة * 

 اآلثار ومقرھا (متحف المدینة)  الذائع الصیت في المنطق الغربیة ، باعتباره كان معتقل تعذیب  للمستعمر إبان حرب التحریر.

لتطور الدیموغرافيا  

1977 1987 1998 2008 
7 198 12 308 31 766 37 230 

http://www.ons.dz/collections/w27_p1.pdf
http://www.ons.dz/collections/w27_p1.pdf
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ترمیم���ھ ، تح���ول معتق���ل التع���ذیب أثن���اء الث���ورة التحریری���ة إل���ى : بع���د  متح���ف المجاھ���د - 

 .الح��رب التحریری��ة انإب��متح��ف ، حی��ث ك��ان مق��ر اعتق��ال ك��ل م��ن یق��ف بجان��ب المجاھ��دین 

بع���ث الثقاف���ة المتحفی���ة والتعری���ف بالت���اریخ المحلي،حی���ث  إل���ىویع���د ھ���ذا المك���ان ال���ذي ی���دفع 

 ت الوطنیة.یعرف إقبال من كافة الوطن ،والعائالت في المناسبا

بالنس����بة للمراك����ز الثقافی����ة و الترفیھی����ة المتمثل����ة ف����ي دور الش����باب والمكتب����ات العمومی����ة      

 و الخاص������ة ، باإلض������افة إل������ى مؤسس������ات التنش������ئة االجتماعی������ة القائم������ة بعملی������ة التعل������یم 

التثقی���ف ومؤسس���ات التك���وین ،فالمدین���ة مح���ل البح���ث تت���وفر عل���ى عدی���د المؤسس���ات الت���ي و

 النش�����اطات  االجتماعی�����ة تراع�����ي مختل�����ف األطی�����اف الش�����بابیة الت�����ي تش�����ركھا ف�����ي تفعی�����ل 

،كم���ا نج���د قاع���ة للمس���رح والس���ینما ،وفض���اءات التس���لیة الش���بابیة عب���ر الثقافی���ة و السیاس���یة و

المقبولی���ة الش���بابیة عل���ى المراك���ز الثقافی���ة  ظن���ا تض���اءلتاألحی���اء ،إال ان���ھ كم���ا الحمختل���ف 

ومب���رر ذل���ك ھ���و الفردانی���ة الت���ي تركتھ���ا وس���ائل  ،والتوج���ھ إل���ى ممارس���ة الریاض���ة كب���دیل،

اإلع����الم و الوس����ائط االجتماعی�����ة، أم����ا الفض����اءات المخصص�����ة أللع����اب الش����باب ك�����الكرة 

 لبلدیة .الحدیدیة وكرة القدم أصبحت مرتبطة بالمناسبات التي تقیمھا ا

 : المدینة (سیدي علي )  في التدینللدین و  الرؤیة السوسیوانتربولوجیة –ثالثا

 : اإلصالحيو  الولوي وعالقتھ بالتدین مجتمع المحلي للدراسةال -أ

كث���رت  أھ���الي المدین���ة ،وألمی���ة  1900ف���ي بدای���ة الق���رن العش���رین ، ف���ي س���نة  تاریخی���ا       

وص���ارت س���یدي عل���ي مس���رحا لھ���ا النزاع���ات ،وع���ت الص���راعات و تع���ددت المناوش���ات وتن

الحرم���ان م����ن و ، الح���رب ، الجھ���ل ،الت���ي نجم���ت ع���ن الفق����راء یومی����ا، و،ت���راق فی���ھ ال���دم

،عن���دما قام���ت اإلدارة  1925الحق���وق المدنی���ة واإلداری���ة ،فبق���ي الوض���ع س���ائدا حت���ى س���نة 

والي الش���یخ م���" وم���ن بی���نھمس���یدي عل���ي مدین��ة  الفرنس��یة بإبع���اد ونف���ي ش���یوخ الجزائ���ر إل���ى 

، وق���د تتلم���ذ عل���ى "ب���ن ش���ریف ال���درقاوي" باس���مك���ان یع���رف ال���ذي  و"ب���ن ش���ریف األزھ���ري 

(وال���د األمی���ر عب���د الق���ادر)، وھ���و أیض���ا م���ن أتب���اع طریق���ة م���والي  "الح���اج مح���ي ال���دین"ی���د 

وق���د أخ���ذ ھ���ذه الطریق���ة ع���ن ش���یخھ ووّط���د  )،العرب���ي ال���درقاوي (ص���احب الطریق���ة الدرقاوی���ة

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 األت���راك اإلداري الج���ائر، وبالخص���وص النظ���ام الق���ائم ف���ي الھض���اب 

في م���ن مدین���ة ـنُ���و ، - م1805-1804العلی���ا (ف���ي الجن���وب ال���وھراني) وك���ان ذل���ك ب���ین س���نتي 

فرن��دة (مس���قط رأس��ھ) وأَِم���ر بالتوج���ھ نح��و س���یدي عل��ي وفیھ���ا ك���ان اس��تقراره، وذل���ك بس���بب 
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 "الخط���ابيمحم���د ب���ن عب���د الك���ریم الش���یخ "ومقابلت���ھ م���ع ، 1924زیارت���ھ للمغ���رب ف���ي س���نة 

االس���بانیة ض���ده ف���ي س���نة  تحالف���ت الق���وات الفرنس���یة و(زع���یم الث���ورة ف���ي الری���ف) ، والت���ي 

وف���ي المدین���ة ،ق���ام  متتالی���ة عل���ى الق���وات االس���بانیة ف���ي بدای���ة األم���ر. بع���د انتص���ارات 1926

ومنعت���ھ م���ن بن���اء  جمع���ة ب���أمر م���ن اإلدارة الفرنس���یة ،ببن���اء أول ج���امع تق���ام فی���ھ ص���الة ال

الص�����راعات ، و ص�����ومعة ل�����ھ ،ص�����ار یق�����وم بتوعی�����ة الس�����كان و إبع�����ادھم ع�����ن النزاع�����ات

ن الك���ریم وأص���ول دی���نھم ، وتخ���رج عل���ى ی���ده ع���دد م���ن الطلب���ة ، حت���ى ن���اداه آوعلمھ���م الق���ر

وك���ان م���ن ل تأس���یس جمعی���ة العلم���اء المس���لمین ج���أم���ن  "عب���د الحمی���د ب���ن ب���ادیسالش���یخ "

22FP.بسیدي علي  1959فیفري  24توفي في یوم  أن مؤسسیھا ، إلى

23
P  

ن�����وع م�����ن  بالم�����دن، ش�����ھد الت�����دین الص�����وفي المرابط�����ي جزائ�����ر االس�����تقاللأم�����ا ف�����ي      

جمعی���ة العلم���اء المس���لمین ، لك���ن بری���ادة  الس���لفیة الحرك���ة اإلص���الحیة م���ن قب���لالمعارض���ة 

،فكم���ا بمس���تغانم وھ���ذا م���ا یتض���ح ال یعن���ي أن الجمعی���ة ل���م تؤی���د ش���یوخ الط���رق الص���وفیة 

فتراج���ع الت���دین الریف���ي المرابط���ي ونم���و الت���دین الحض���ري راجع���ي مص���طفى  الباح���ث یق���ول

ال��دیني ف��ي الم��دن ال��ذي ش��مل قی��ام الحرك��ة الس��لفیة ف��ي قس��نطینة  اإلص��الحف��ي ش��كل حرك��ة 

یعك���س نش���وء و اب���ن علی���وة). (اب���ن ب���ادیس) ،وك���ذلك تج���دد الحرك���ة الطرقی���ة ف���ي مس���تغانم (

ال���نمط الحض���ري ال���ذي اعتب���ره  إل���ىالتح���ول م���ن ال���نمط الریف���ي ال���دیني  اإلص���الححرك���ة 

 . إفریقیاالواقعة في شمال  "ارنست جلنر"

فلس���فة اإلص���الحیین تق���ول ب���أن التح���دیث الم���ادي و العلم���ي و التقن���ي ف���ي  ویض���یف أن     

ب���الد اإلس���الم یمك���ن أن یعتم���د عل���ى اإلس���الم نفس���ھ بعی���د ع���ن الخلفی���ة الثقافی���ة الغربی���ة ،لك���ن 

اإلس���الم الص���افي األص���لي للس���لف الص���الح الجی���ل األول لإلس���الم ول���یس اإلس���الم الب���دعي 

 اإلص���الحیینلش���عوذات ال���ذي یعتب���ر ف���ي نظ���ر الریف���ي و الطرق���ي المش���وب بالخراف���ات و ا

.وم�����ن ھن�����ا ج�����اء ع�����داء  اإلس�����المیةو الفك�����ري للمجتمع�����ات  مص�����در التخل�����ف الم�����ادي

 األوض������اعع������ن  لمس������ئولینابص������فتھم زوای������ا و الم������رابطین للط������رق و ال اإلص������الحیین

Pالمتخلف�����ة  اإلس�����المیة

 
23F

24
P اإلص�����الحي ،وف�����ي االتف�����اق الحاص�����ل ب�����ین الت�����دین الص�����وفي و

ال����دیني ھب����ت عل����ى  اإلص����الحف����روح "، یض����یف راجع����ي والمنطق����ة المس����تغانمیة ب����الجزائر

ف���ي نظ���ر العدی���د م���ن المختص���ین  األب���رز.و المث���ال الط���رق الص���وفیة ف���ي الوس���ط الحض���ري 

                                                
 14ص  التدین وجودة الحكامة، مرجع سابق ،،مصطفى راجعي  ، 23
 68-66نفس المرجع ، ص  24
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 ف���ي مس���تغانم "الش���یخ أحم���د الع���الوي"ال���دیني الطرق���ي الت���ي ب���دأتھا  اإلص���الحھ���و حرك���ة 

مؤس�����س الطریق�����ة العلوی�����ة ف�����ي العش�����رینات حی�����ث أح�����دث إص�����الحات عل�����ى التص�����وف 

وف���ي العم���وم ل���م یقتص���ر التجدی���د ال���دیني ف���ي الجزائ���ر عل���ى ،  "الجزائ���ري ل���م تك���ن مس���بوقة

،وإنما ش����مل الحرك����ة الحرك����ة اإلص����الحیة الس����لفیة الت����ي قادتھ����ا جمعی����ة العلم����اء المس����لمین

Pالطریقة الصوفیة. الطرقیة التي استطاعت أن تدخل إصالحات على

 
24F

25 
 ) 1الصورة رقم( : 

 
ال���ذي یق���ع بالجان���ب الس���فلي بج���وار المس���جد و ال���ذي س���مي باس���مھ ،و ال���ذي  ب���ن ش���ریف الش���یخص���ورة فوتوغرافی���ة للض���ریح 

 صالة الجمعة  مالترخیص بقیاولترمیم و تعدیلھ عن طریق التوسعةمجھولة قبل ا أیديتعرض للحرق و التخریب من  طرف 
  2(الصورة رقم: ( 

 

125FPT" الش�عاعي عب�د الب�اقيب�ن زی�ان الش�یخ  "المس�مى بزاوی�ة الزاویةب "المسمى ھذا المسجد 

*
1TP ، أی�ن، و ال�ذي یع�اد ترمیم�ھ و توس�یعتھ 

و الممارس�ة  م�ن المدین�ة و الحضورمن بینھم شیوخ زوایا و مریدین نظرة عن قرب في المدعوین  إلقاءبداعي  2012سنة فیھ حضرنا 
الحظن�ا أن الغالبی�ة ھ�م م�ن الكھ�ول و الش�باب الق�ادم أو تق�ام دروس ،وتلیھ�ا "الحض�رة" ،حی�ث  أینبدءا من بعد صالة المغرب  الدینیة 

 الذین ما زالوا متصلین بالرباطات و األولیاء. الخلفیة القرویةأصحاب 
 

                                                
 71-68نفسھ ،ص  25
 .2003سمیت الثانویة الثانیة بالمدینة باسمھ ،أین افتتحھا رئیس الجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة سنة   *
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 : بالمدینة یةالتدین الممارسةو المؤسسة الدینیةحاضر  -ب

اس�����ات ربجان�����ب الد المؤسس�����ة الدینی�����ة وف�����ي عالقتھ�����ا م�����ن وجھ�����ة دراس�����ة حاض�����ر     

 la المت���دین و الرمزی��ة الحض���ریة بإقلیمی��ةم��ا یخ���ص  ونقص��د بھ���اوالدینی���ة حض��ریة السوسیو

territorialité des jeunes religieux et le symbolique urbaine  ،الش��اب المت��دین ل��دى  ف��اإلقلیم

وم����ا  المس����اجدب األس����اسالحلق����ة ب ونخ����ص، ،المص����لى،مكان الش����غل ....لمسجداالمتمث����ل ف����ي 

 ، ترافق����ھ أص����بحتھ����م التح����والت الت����ي وأ ،م����ن أبع����اد وق����یممثل����ھ ف����ي الفض����اء الحض����ري ی

 Les األحی���اء الحض���ریةمعظمھ���ا یترك���ز ف���ي  ،عدی���د المس���اجد بھ���االمدین���ة نج���د أن حی���ث 

Quartiers Urbaines بلحمیت������يمحمد "مس������جدو،الصدیق" بك������رالكبیر"أب������و مس������جد ك " 

 ح�����ي محم�����دب "األی�����وبيص�����الح ال�����دین الص�����حابي "مس�����جد و ،الش�����ھداء ح�����يمس�����جد "و

 ومس�����جد "ح�����ي الزیت�����ون"،بختيح�����ي س�����یدي ب ومس�����جد "عثم�����ان ب�����ن عف�����ان"بوض�����یاف ،

مس����جد أب����ي بك����ر وبخص����وص  ض المص����لیات الت����ي تنتش����ر باألحی����اء،باإلض����افة إل����ى بع����،

یع���د من���ارة بالنس���بة  حی���ث ،"أو مس���جد الش���یخ الب���ارودي بالمس���جد الكبی���ر "مس���مىال الص���دیق

باس���م اإلم���ام ال���ذي ی���ؤم المص���لین ب���النظر إل���ى س���عة علم���ھ و  ن���ادىحی���ث أص���بح یللمدین���ة 

(ویع���د م���ن بوطاس���ة الش���یخ یس���مى مس���جد المس���جد األخ���ر و ،تعلم���ھ م���ن مش���ایخة المنطق���ة 

ال یبع���د كثی���ر ع���ن الج���امع الس���الف ،فكالھم���ا  و ال���ذي) بالمنطق���ة المس���تغانمیةكب���ار المش���ایخ 

  .في المدینةالصلوات الخمس في أداء "صالة الجمعة" وكان یحتكر الصالة الجماعیة 

كثیف���ة وھ���ذا م���ن خ���الل مجالی���ة أم���ا ف���ي اآلون���ة األخی���رة فق���د ش���ھدت المدین���ة حركی���ة        

مجالی���ة مم���ا ن المدین���ة ش���ھدت تقس���یمات ی���، أ  PDAUالتعمی���ر الحض���ري لمخط���ط ل تن���اقراء

ح���ي س���یدي ومث���ال ذل���ك  maisons individuelles ذات الس���كن الف���ردي أحی���اءس���مح بب���روز 

أی���ن  ، Périphériqueي منطق���ة الض���احیة ف���یق���ع ي ذم���ؤخرا و ال��� انش���أال���ذي ھ���و ح���ي بخت���ي ،

ھ���ذا األخی���ر ال���ذي تمی���ز ،  "عثم���ان اب���ن عف���ان"الص���حابي ت���م إقام���ة مس���جد س���مي بمس���جد 

 ال���ذيو ،)جمعی���ة القائم���ة عل���ى المس���جد بع���دم االعتم���ادالمم���ا عرق���ل (الت���دین الس���لفي بط���ابع 

األحی���اء الت���ي تتواج���د عل���ى التنق���ل م���ن  - عب���ر مالحظتن���ا طیل���ة فت���رة الدراس���ة-الش���باب  ی���أتي

م��ن  الت��راویح ف��ي ص��الة خاص��ة، ونج��د حت��ى م��ن م��دن قریب��ة،ھ��ذا المس��جد  إل��ىبھ��ا مس��اجد 

 .)03(الصورة رقم :  الیومیة الخمس وفي الصلوات كل شھر رمضان

 –بالمدین���ة المس���اجد و المص���لیات  وانتش���ار عی���نج���د توزوم���ن خ���الل المخط���ط التعمی���ر      

أی���ن س���عت الجمعی���ات ذات الط���ابع  عل���ى األحی���اء ذات الكثاف���ة الس���كانیة الكبی���رة ، -م���ؤخرا
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ال���دیني إل���ى ب���ذل جھ���ود م���ن خ���الل االتص���ال بالس���لطات المعنی���ة واإلعان���ات م���ن قب���ل س���كان 

 األحی���اء م���نك���ل ف���ي ف���ي ظ���رف العش���ر س���نوات مس���اجد حی���ث ت���م بن���اء .  المحس���نینو الح���ي 

 "بخت����يس����یدي ح����ي "، "ح����ي محم����د بوض����یاف "و "ح����ي الش����ھداء "،و"ح����ي الزیت����ون ":

الش����ؤون  مدیری����ةاالعتم����اد علیھ����ا م����ن اإلدارة الوص����یة  وت����م للمدین����ة،بالض����احیة الغربی����ة 

  أین تقام فیھا صالة الجمعة.الدینیة 

 وأدوار أس���بابتب���رر لع���دة  فھ���يبخص���وص انتش���ار المس���اجد ف���ي الفض���اء الم���دیني  و        

ھ����ي ك����ذلك تتع����رض لتغی����رات و تح����والت  المؤسس����ة الدینی����ةباعتب����ار  ،المؤسس����ات الدینی����ة 

تش���یدھا ف���ي ذل����ك  ب����ل حت���ى ف���ي التوجھ���ات والغ����رض م���ن ل���یس ف���ي الخط���اب و حس���ب ،

 الراقی�����ة  األحی�����اء، حی�����ث نج�����د المفارق�����ة واض�����حة ف�����ي  ك ...ال�����خالفض�����اء ول�����یس ف�����ي ذا

،وھ���ذا نج���ده ف���ي أغل���ب - األفض���ل ع���ن- الش���عبیة ف���ي التن���افس ف���ي ش���كل ض���مني األحی���اءو

" ال���دین ف���ي الفض���اء مق���الف���ي  لقج���ع عب���د الق���ادرألس���تاذ ا نج���د حی���ث الم���دن الجزائری���ة .

،و ال���ذي م���ن خالل���ھ "la religion dans l’espace domestique résidentiel " المنزل���ي االق���امي

 ورأسأحی���اء بالنت���ار وبمدین���ة وھ���ران ف���ي عب���ر الم���دن  ایب���رز أھمی���ة المس���اجد وانتش���ارھ

 : شكل البناء للفضاء السكنيی فضاء لأللفة و التالقي ،وبصفة المسجد ھو  ،العین 
 "   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 " P26F

26 
ف����ي بدای����ة  الت����اریخي و انتش����ار المتص����اعد للمس����اجد بالمدین����ة الجزائری����ة المب����ررأم����ا      

فالمس���اجد ف���ي ھ���ذه الفت���رة وحت���ى الس���اعة ھ���ي  ،ب���روز االس���المویة فل���ھ ص���لة ب التس���عینات

األس�����تاذ ، حی�����ث یق�����ول األحی�����اءومك�����ان اجتم�����اع الش�����باب  و الفص�����ل ، لرھان�����ات افض�����اء 

 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 » P27F

27
P  

 مھم في التواصل الذي یبقي على دیمومة األلفة أن المسجد ھو فضاء، رواجعیةویضیف 
“sociabilité  :« la mosquée va devenir le principal espace de communication qui 

 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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االنتش���ار  ف���ي ،تأوی���ل متع���ددی���ذھب إل���ى االنتربول���وجي و وبالت���الي فالتفس���یر السوس���یولوجي 

بحض���ور ال���دین ف���ي محاول���ة االنف���راد و التف���رد م���رتبط ب األول،جد ف���ي المدین���ة االواس���ع للمس���

" أن  : ت���ذھب إل���ى الت���ي،مرتبط���ة بالفض���اء  األخ���رى النظ���رةو.  أو المدین���ة الحيب���الی���ومي 

وإنم���ا امت���د  بن���اء المس���جد ل���م ی���ؤثر ف���ي التوج���ھ إل���ى القبل���ة ف���ي تص���میمھا الھندس���ي فحس���ب ،

28FPالت���أثیر إل���ى التش���كیل الفراغ���ي للنس���یج العمران���ي و البیئ���ة العمرانی���ة كك���ل "ھ���ذا 

28
P  ، وھ���ذا

حی���ث أن تخط���یط الم���دن اإلس���المیة األول���ى غالب���ا م���ا یمی���ل  الض���احیةو مس���جد م���ا لحظن���اه 

امت��داد النس��یج العمران���ي إل��ى الت��وازي م���ع الج��دران الخارجی��ة للمس���جد الموجھ��ة نح��و القبل���ة 

كم���ا الح���ظ  االتج���اه ب���المعنى الحس���ي المباش���ر ی���دل الفع���ل قبً���ل،وفض���ال ع���ن داللت���ھ عل���ى  .

29FPفي معرض تحلیلھ لنظام القیم المرتبطة بالسكن في منطقة القبائل . "بوردیو"

29
P  

عط���ي مس���احة لب���روز ت���دینات تمس���اجد فال دینی���ةتالف���ي واق���ع الممارس���ة  وم��ن جھ���ة أخ���رى      

"خاص����ة المس����اجد ،و وف����رق مذھبی����ة أخ����رى ض����د ت����دینات مذھبی����ة اخ����رى كالتش����یعجدی����دة 

ویق���ول الباح���ث عب���د الحك���یم أب���و الل���وز ف���ي ھ���ذا الج���زء  .ومنھ���ا الس���لفیة الھامش���یة "الواقع���ة ب

الممارس��ة م��ع نم��ط وت��وازى ھ��ذا ال��نمط  م��ن الفك��ر الس��لفیة ، ی ةظ��روف نش��أ إل��ىالنظر أن��ھ ب��

" الت����ي تش����كل  التحتی����ة البن����ى ل م����ن "ـُ م����ن البیئ����ة الجغرافی����ة االجتماعی����ة المتمی����زة ،أو لنق����

ج����د بیئتھ����ا الطبیعی����ة ف����ي تفالس����لفیة  القاع����دة المادی����ة االجتماعی����ة لبن����ى ال����وعي الفك����ري ،

و األط����راف اإلس�����المیة الداخلی����ة و النائی�����ة ،حی����ث الم�����ؤثرات األجنبی�����ة  الری�����ف البادی����ة و

اإلنتاجی���ة بس���یط ال یتطل���ب ،وحی���ث نم���ط الحی���اة االجتماعی���ة و الواف���دة ض���عیفة أو معدوم���ة 

ولھ����ذا یس����ود ھ����ذا ال����نمط الفك����ري األح����ادي الطبیع����ة،  حل����وال تركیبی����ة و إض����افات جدی����دة،

مح����ددة ،عل����ى عك����س الفك����ر و ثاب����ت وق����یم متجانس����ة  بمعی����ارو الملت����زم  الق����اطع الحاس����م ،

و المراك����ز التجاری����ة  و من����اطق العم����ران األمص����ارالت����وفیقي ،ال����ذي ینش����أ ف����ي العواص����م و 

30FP.  الثقافي ونقاط التبادل الحضاري و التفاعل

30 

 

 

 

                                                
،عدد ، ،سلسلة عالم المعرفة،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و االداب ، الكویت العمارة اإلسالمیة و البیئةوزیري یحي ، 28

304،2004،149 
29 Bourdieu pierre ,Esquisse  d’une  théorie  de  la pratique ,Genève ;libraire droz ,1972,p41 

 .99،ص  2008إضافات ،العدد الثالث و الرابع ،صیف وخریف  أتصلب االیدولوجیا السلفیة الجدیدة،عبد الحكیم أبو اللوز  30
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 ) 03الصورة رقم( :  

 

صورة لموقع المسجد الذي یسمى "بختي " لدى السلفیة  بدل إضافة كلمة "سیدي " ،التي حسبھم ال تقال إلى هللا سبحانھ  
ناریة. وتعالى، المسجد یعتبر قبلة لجل السلفیین بالمدینة تقریبا ،حیث یتنقلون لمسافات  بكل وسائل التنقل دراجة ھوائیة ، 

 . خاصة في شھر رمضان الذي یشھد إقبال ال نظیر لھ وھذا للجو الذي یصنعھ ھؤالء

لت��ي تق��وم بتحف��یظ ای��ة الرس��میة م��ن المؤسس��ات الدین تعتب��رھ��ي األخ��رى  الم��دارس القرآنی��ة أم��ا 

فنجد أن المدینة تتوفر على ثالث�ة  ألحكام التربیة اإلسالمیة.ن الكریم ،وتلقین المبادئ العامة آالقر

مدارس قرآنیة منھا المدرسة القرآنیة القدیمة بج�وار مس�جد الش�یخ بوطاس�ة ،إض�افة إل�ى مدرس�ة 

،ومس�جد "ص�الح ال�دین األی�وبي" ال��ذي وس�ط المدین�ة "أب�و بك�ر الصدیق"لمس�جد الكبیرقرآنی�ة با

باإلضافة إلى م�دارس متفرق�ة . القدیمةللمدینة  سس عن طریق جمعیة دینیة ویقع في حي شعبيأت

 في بعض األحیاء .
 ) 04الصورة رقم(  : 

 
بن نعمة ، و الذي یعت�اده الش�باب م�ن الس�لفیة  و ال�ذي  مسجد "محمد بلحمیتي " الملقب باسم شیخ اإلمام المرحوم  بوطاسة

 یوجد فیھ مدرسة لتدریس القرآن . والحظنا بداخلھ لعدید رفوف كتب القران الكریم للروایتین ورش و حفص .
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دین����ة ف����ي خض����م الت����دینات الت����ي بزغ����ت أو المف����ي  الول����ويالت����دین ف����ي مقارب����ة أم����ا      

ف����ي  الزوای����ا حض����وریتح����دد  إذ، والت����ي تب����رر وجودھ����ا بألیاتھ����االت����ي تن����اھض الت����دینات 

مجتم�����ع  - ،وب�����النظر لمی�����ل الس�����اكنةم�����ن كون�����ھ مؤسس�����ة دینی�����ة  أوالالمجتم�����ع المغ�����اربي 

 ،""الش����رفةاألولی����اء وخ����دمتھم واكتس����اب ص����فة و بالرباط����ات متص����لإل����ى ت����اریخ -الدراس���ة

وعدی���د ،ولي المس���ماة ب���ھ المدین���ة ال���و ب���ن خل���وف س���یدي عفی���ف و س���یدي لخض���ر يكض���ریح

إل���ى  عب���ر اتص���الھ بالزاوی���ة، مرابط���يالزخم الاألولی���اء الص���الحین بالمنطق���ة الت���ي تمی���زت ب���

ف���ي  كمث���ال ب���ارز  -الت���دین الش���عبي –حض���وره ویتجل���ى .ف���ي الوق���ت الح���الي  تك���وین األئم���ة

 .دوام الص�����لة بینھم�����ا ..و األف�����راح بزی�����ارة الع�����روس و الع�����ریس للض�����ریح ألج�����ل البرك�����ة

 االحتفال الرسمي الذي تقیمھ البلدیة من كل سنة . إلى،باإلضافة 

ف���ي الی���ومي  la religiosité populaire عبيش���دین الت���الوممارس���ة  مكان���ة مالحظ���ة ف���يو    

المت���وارث  المم���ارس و ال���دین الش���باب إتب���اعفیظھ���ر ف���ي ،  ل���دى الجیل���ین الش���باب و الش���یوخ

ویظھ���ر التن���اقض م���ع ، و ع���دم الخ���روج ع���ن ذل���ك اآلب���اءع���ن الراس���خ ف���ي الض���میر الجمع���ي 

 ل�����دى الس�����لفیة المعاص�����رة ف�����ي اعتب�����ار الممارس�����ات التدینی�����ة الش�����بابیة -الس�����لفي -الت�����دین

ع���دم حض���ور ال���درس قبی���ل ص���الة كالص���الة ب���القبض وتحی���ة المس���جد ف���ي ص���الة المغ���رب ،و

ك����ل ، ...الخ، والص����الة وراء األعم����دة م����ع ف����راغ المس����جد،وع����دم التس����بیح بالس����بحةالجمعة

األث���ر ل���م تك���ن ف���ي وق���ت ل���یس بالبعی���د ف���ي المجتم���ع الجزائ���ري .و الت���ي لھ���ا  ھ���ذه الجزئی���ات

احتف���االت ال���ذین م���ا زال���وا لھ���م ص���فة إحی���اء  نج���د أی���ن ،عل���ى الت���دین التقلی���دي الجزائ���ري

وف��ي جان��ب . عفی��ف ب��ولي المدین��ة وغی��ر بعی��د ع��ن المدین��ة لل��ولي س��یدي  المقام��ة "الوع��دة"

أص�����حاب التوج�����ھ  ، ی�����رى الش�����ریف مناس�����بة المول�����د النب�����وي كإحی�����اء الدینی�����ة االحتف�����االت

المس����یح علی����ھ الس����الم ،  احتف����الھم بمول����دمش����ابھة المس����لمین المس����یحیین ف����ي  "الس����لفي أنھ����ا

الفق����ھ  أئم����ةوفت����رة  ،ن الص����در األول وفت����رة الص����حابة و الت����ابعین وت����ابعیھم أویعتق����دون ب����

 ...خل���و ھ���ذه الفت���رات جمیع���ا م���ن ھ���ذا الح���دث، الح���دیث وأئم���ةوغی���رھم ، األربع���ة كاألئم���ة

31FP"وھ��و حقی��ق بتس��میة الح��دث الب��دعي

31
P  ، وف��ي العم��وم نج��د اإلس��الم الش��عبي المتمث��ل ف��ي م��ا

ترس����ب ف����ي المجتم����ع الجزائ����ري  م����ن ع����ادات دینی����ة كم����ا أس����لفنا م����ن االحتف����ال بالمول����د 

حس����ب  إس����الم الس����لف و ،والحض����رة الص����وفیة وتق����دیس األولی����اء،ھي كلھ����ا تتن����افىيالنبو

 المذھب السلفي.
                                                

 15.ص 2015جانفي  24،الخمیس 3905، جریدة الشروق ،العد  الرد على محرمي االحتفال بالمولد النبوي الشریف ، ھمال محمد 31
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س�����یدي أحم�����د المج�����ذوب  مع�����روف"وف�����ي مق�����ال للباح�����ث أحم�����د ب�����ن أحم�����د بعن�����وان      

رتب����اط المجتم����ع الجزائ����ري بالت����دین الول����وي و الموص����ول وف����ي إ "و المج����ال الخص����ائص

ی���تم ض���بط البرن���امج و التحض���یر لھ���ا ،حی���ث  الوع���دةج���اء ف���ي وص���ف  إذ ،بال���دین الرس���مي 

المُش���كلة م���ن ممث���ل جمی���ع ال���دواویر ث���م ی���تم  التنظ���یمم���ن قب���ل لجن���ة  األنش���طةالخ���اص بجمی���ع 

ع���ن المع���روف بواس���طة أحف���اد ال���ولي المنتش���رین ف���ي العدی���د م���ن من���اطق ال���وطن  اإلع���الن

.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 

مش���اركة األحف���اد معرف���ة .وقد س���اھم ف���ي األس���واقف���ي  موف���دي القبیل���ة و عل���ى "الب���راحین"

32FPرأي إع����الم مس����بق لحظورھ����ا. موع����دھا الثاب����ت ،ول����ذلك ال یحت����اجون إل����ى 

32
P  وھ����ذا م����ا

س���یدي عفی���ف  ب���الولي الوع���دات المقام���ة  للوع���دة المقام���ة ف���ي ش���تى اإلع���دادالحظن���اه ف���ي 

 وسیدي علي .

 ، وم���ن األھمی���ة بم���ا ك���ان اإلش���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 األحی���ان الج���د المش���ترك 

وفات����ھ بص����فة منتظم����ة و باحتف����االت وطق����وس ذك����رى تق����وم عل����ى إحی����اء  للعش����ائر أو لقبیل����ة

نقص���ان  أوالمقبل���ة دون زی���ادة  األجی���ال إل���ىحمایتھ���ا ونقلھ���ا  عل���ى  األحف���ادمتش���ابھة یعم���ل 

ف���ي ح��ین أن الجان���ب المعن���وي قل��یال م���ا یص���یبھ  جانبھ��ا الم���ادي، إال،وال یك��اد التغی���ر یص���یب 

 إل����ى األخض����رتش����یر لطیف����ة  إذوال تقتص����ر ھ����ذه الظ����اھرة عل����ى الجزائ����ر فق����ط ، .الت����أثیر 

33FPأح���دى ال���زردات

33
P.  الزاوی���ة  إل���ىبأنھ���ا تظ���اھرة س���نویة تجم���ع المنتم���ین  و تص���فھا بت���ونس

خ����اص  األولفیك����ون ف����ي الی����وم  م����دة ثالث����ة أی����ام :خاص����ة الخم����یس و الجمع����ة و الس����بت،

ض����ریح ال����ولي للتعبی����ر عم����ا ی����دور  إل����ىحس����ن الثی����اب و ت����دخلن أبالنس����اء الالت����ي ترت����دین 

ی���وم الرج���ال ال���ذي تق��ع فی���ھ ص���الة الجمع���ة ف���ي ب��داخلھن م���ن أمنی���ات ،أم���ا الی���وم الث��اني فھ���و 

34FPالولي . وأما یوم السبت فھو یوم األضحى و لغداء الجماعي على شرف  المسجد،

34 

ي الض���میر الجمع���ي ، دالالت متع���ددة منھ���ا م���اھو ف���ي جان���ب أخ���ر فلمفھ���وم الوع���دة ف���و     

ي وع���ادة عرفھ���ا المجتم���ع و اجتم���اعي و ثق���افي ،فھ���ي س���لوك م���رتبط ب���التراث الش���عب دین���ي

                                                
العلوم االجتماعیة ،جامعة تلمسان مجلة اإلنسان و المجتمع  كلیة ،معروف سیدي أحمد المجذوب الخصائص و المجال، أحمد بن أحمد  32

 95،ص  2012جوان  04،العدد 
الزردة عبارة بربریة تستعمل نجدھا في مختلف أنحاء الوطن ،للداللة على نعی�ة الفع�ل ال�ذي یل�ي ح�دثا س�عیدا (والدة، نج�اح مھن�ي..)  33

 والطقوس الدین"، طوالبي الدین انظر  نور–فقد تستبدل أحیانا بعبارة وعدة،للداللة على ذات لشيء  وبما أنھا دون عبارة عربیة ردیفة
 133ص  19 :الجزائر ، الجامعیة المطبوعات دیوان ، منشورا ت عویدات ، بیروت ، البعیني وجیھ ترجمة "والتغیرات

الوطنی�ة ،ت�ونس ،س�راس الوطنی�ة انش�ر و التوزی�ع  ،دراس�ة ف�ي موقع�ھ ف�ي المجتم�ع وم�ن القض�یة اإلس�الم الطرق�يلطیفة األخضر ،  34
،1973. 
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و الن���اس یحی���ون  و مارس���ھا ،ونج���دھا منتش���رة ف���ي األری���اف و الق���رى و الم���دن ،الجزائ���ري 

.واس���تمرارھا وثی���ق الص���لة بالمعتق���د ال���دیني و الواق���ع ھا و یحتفل���ون بإقام���ة طقوس���ھا ـمواسم���

لك تعتب����ر مص����درا رئیس����ا م����ن للمجتم����ع الجزائ����ري، وباعتبارھ����ا ك����ذ االجتم����اعي و الثق����افي

35FPمصادر الثقافة الدینیة بالجزائر

35
P . 

لتكی���ف ت���اریخي بن���ائي  أن���ھ محص���لة "عب���د هللا ش���لبي"ویع���د الت���دین الش���عبي حس���ب ھ���ذا     

 متب���ادل ،ب���ین الرس���الة بم���ا تحتوی���ھ م���ن عقائ���د و عب���ادات و مع���امالت وطق���وس م���ن جھ���ة ، 

ة . وكان����ت الھیاك����ل و األبنی����ة االقتص����ادیة االجتماعی����ة و الثقافی����ة للمجتم����ع م����ن جھ����ة ثانی����و

إل����ى اھر االجتماعی���ة البش����ریة المتغی���رة م���ن مك���ان وھ���ذا التكی���ف جمل����ة م���ن الظ���محص���لة 

ي ف���ي مجموعھ���ا لیس���ت م���ن ال���دین اإللھ���ي بش���يء س���واء ، كان���ت موافق���ة لثواب���ت ، وھ���آخ���ر

م��ن الت��دین بص��دد ال��دین كم��ا یع��اش ونك��ون ف��ي ھ��ذا ال��نمط أم مخالف��ة ل��ھ.  اإللھ��يھ��ذا ال��دین 

بم���ا یتع���ارفون علی���ھ خ���الل ھ���ذه الممارس���ات م���ن  الیومی���ة،وكم���ا یمارس���ھ الن���اس ف���ي حی���اتھم 

ت���دین یص���در إن���ھ  من���ھ .  ھ���ا بال���دین وھ���ي لیس���ترؤى و تص���ورات و أع���راف و تقالی���د ألحق

و الجماع���ات .وبتعبی���ر آخ���ر نك���ون بص���دد  األف���رادع���ن الظ���روف الحیاتی���ة الت���ي یوج���د فیھ���ا 

   المقدس���ة ونصوص���ھا  األس���فارال���دین ،ل���یس كنظ���ام معی���اري ،وكم���ا ھ���و موج���ود ف���ي الكت���ب و 

المتض����من ف����ي   نك����ون بص����دد ال����دین الت����اریخي االجتم����اعي وإنم����او تأویالتھ����ا و ش����روحھا ،

36FPي یتخلل كل بنیاتھ .ثقافة المجتمع و الذ

36
P  

المعت���ادة إیمان���ا منھ���ا بال���دعوة العلمی���ة  وأنش���طتھاب���الجزائر  الس���لفیة مت���دینيبخص���وص و     

تح����ث عل����ى القطیع����ة والح����ث عل����ى ال����وعي  brochuresوم����ن خ����الل مناش����یر ،اإلص����الحیة 

ھك����ذا ممارس����ات ،إذ نج����د منش����ور ی����وزع ف����ي المح����الت ،تح����ت وبدعی����ة ال����دیني بحرم����ة 

ئم���ة المص���لحین عب���د الحمی���د اب���ن ألل "الوع���دةأق���وال علم���اء الجزائ���ر ال���زردة و م���ن"عن���وان 

یتفق���ون  إذ، اإلبراھیم���يو محم���د البش���یر  أحم���د حم���انيو ـ ب���ارك محم���د المیل���يب���ادیس ،وم

م����ن ذل����ك الص����الح ك����ي یغی����ثھم بالمط����ار تس����ھیال للح����رث أو التق����رب  "ن الغ����رض منھ����ا أ

م��ا  !حفاظ��ا للغل��ة ،فھ��و عن��دھم ك��وزیر عن��د مل��ك یرش��ونھ ب��الزردة لیقض��ي ح��اجتھم عن��د هللا 

" : لوھی���ةاألویق���ول الباح���ث عب���د الحك���یم أب���و الل���وز ف���ي موض���وع  لوھی���ة ".أجھلھ���م بمق���ام األ

ب���ھ ف���ي حقھ���ا ،یجع���ل االی���دولوجیا لوھی���ة ،وم���ا ینبغ���ي اإلیم���ان الح���دیث المس���ھب ع���ن األ إن

                                                
 ، السنة الخامسة 17العدد  مجلة الثقافة الشعبیة  و الممارسة ، االعتقاداھرة الوعدة الشعبیة في الجزائر بین ظ ، عبد القادر فیطس 35
 117ص  البحرین ،،2012ربیع،

 36،التدین الشعبي ،مصدر سابق ، ص عبد هللا شلبي  36
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،عل���ى اعتب���ار أنھ���ا ال ت���تكلم فق���ط هللا  " langage prophétiqueالس���لفیة تتح���دث لغ���ة رس���ولیة 

م���ن خ���الل تفس���یرھا  النمط���ي  ت���دعي أیض���ا احتكارھ���ا معرف���ة م���ا یری���د ال���وحي قول���ھ ولك���ن  ،

 إل����ى االی����دولوجیان و الح����دیث ف����ي مس����ألة التوحی����د ، وبھ����ذا تس����عى ھ����ذه آالق����رلنص����وص 

تجب��ر الم��تكلم بلس��انھا  ، une efficacité sur naturelle نفس��ھا فعالی��ة ف��وق طبیعی��ة  إعط��اء

37FPعلى أن یضبط خطابھ بالمحددات التي تضعھا .

37 

إع����ادة البح����ث ف����ي ال����نص  م����ن خ����الل الب����رادیغم ) (وبالت����الي تس����عى الفك����رة الس����لفیة         

بالخص�����وص عل�����ى  حجیتھ�����ا إلثب�����اتالحج�����ة  إقام�����ةالس�����نة ،ومحاول�����ة  و نآال�����دیني الق�����ر

 إل���ىم���ن ط���رف ال���دین الرس���مي أنھ���ا تنتم���ي  إلیھ���االممارس���ات الدینی���ة الش���عبیة و الت���ي ینظ���ر 

م���ن  " الوع���دة" قیمی���ة إل���ىوب���الرجوع  ،الثقاف���ة الش���عبیة و متأص���لة ف���ي المجتم���ع الجزائ���ري 

بص���فتھا أح���د ممی���زات الطق���س ال���دیني الش���عبي ب���الجزائر ،و الت���ي تتع���ارض ف���ي نظ���ر  جھ���ة

 اعتب���ار الس���لفیة ، یمك���ن اإلیدیولوجی���ةم���ن الناحی���ة ف .بع���ض الجماع���ات و الطوائ���ف الدینی���ة 

الس����لف قص����د  تنش����یط ماض���ي بإع���ادةالت���ي تق����وم  اإلس����المیة األص���ولیةھ����ي  م���ن ك����ل ھ���ذا

یمك�����ن أن نح�����دد قوامھ�����ا الفك�����ري ف�����ي  و .ع�����ن حاجی�����ات و طموح�����ات الحاض�����ر اإلجاب�����ة

 .جادة الدین  إلىوالعودة  قضیتین رئیسیتین متالزمتین : أبطال البدع و التقلید ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 .84ص، مرجع سابق ، الحركات السلفیة في المغرب، 2009عبد الحكیم أبو اللوز   37
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  ) یفرضھ التدین و ماة المدینبین ما تفرضھ (  مدینة:الالسلفیة ب للظاھرة العامالمشھد  -  

 

 

 املبحث الثا�ي

 للظاهرة السلفية باملدينةاملشهد العام 

 ب�ن ما تفرضھ ا�حياة ا�حضر�ة و ما يفرضھ التدين   

 

 ا�حضر�ة الشبابية واملتدين السلفي�� مدى املمارسة  -أوال

 الفضاء العام، و املتدين -ثانيا

 ا�جسد وتقديم صورة الدين ال�حيح -ثالثا

 املتدين و الزمن ا�حضري  -را�عا

 �� هو�ة املتدين من خالل ا�خطاب -خامسا

 

 ا�حياة حركة وتجدد ونماٌء أحرُص ع�� أن أكون " 
ّ
لكو�ي عاقال أج��ُد ألكون عقالنيا، ولكو�ي واعيا بأن

 الناس شر�اء �� 
ّ
ي أومن بأن

ّ
أتدرب ع�� أن أكون إ�سانيا، ولكون املواطنة قاسما ،ا�خلق  مبدأتقدميا، وأل�

 " أكون �ل أو �عض ذلك أتم�ى أن أكون متدينا جّيًدا مش���ا ب�ن شر�اء الوطن أتدرب ع�� التمدن... وح�ى

 

 حري العرفاوي �اتب وشاعر تو���يب                                                                    
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م���ن  البح���ث الوث���ائقي )  ( س���عینا م���ن خ���الل المالحظ���ة و اإلط���الع عل���ى الوث���ائق المقدم���ة     

لوالی����ة  مدیری����ة الش����ؤون الدینی����ةو ال����دائرة ، البلدی����ة ،مص����الح ( المعنی����ةط����رف الھیئ����ات 

 اء النت����ائج واإلحص����اءات الس����كانیة  بغ����رض اس����تقر ،مص����لحة البن����اء و التعمی����ر)مس����تغانم 

االط����الع عل����ى التح����والت ف����ي  إل����ىوزی����ادة  ،المقدم����ة م����ن ط����رف األخی����رة موغرافی����ةالدیو

، إل����ى ق����راءة ح���ول الدینامی����ة الحض����ریة وم����دى فض���اء الحض����ري ف����ي العق���دین األخی����رینال

التوج���ھ  متدین���ةو ص���لة األخی���ر م���ن  وب���األخص الش���بابس���اكنة المجتم���ع المحل���ي علھ���ا م���ع تفا

 . السلفي 

 إلقام����ةمنطق����ة ثقافی����ة و المك����ان الطبیع����ي  "ب����اركروب����رت "وباعتب����ار المدین����ة  حس����ب      

و ظ����ل مجتم����ع المعرف����ة فالممارس����ة الثقافی����ة ف����ي الوس����ط الحض����ري ف المتحض����ر، اإلنس����ان

و  عل�����ى المش�����ھد الثق�����افي و االجتم�����اعي األض�����واءیع�����د م�����دخال ھام�����ا لتس�����لیط ،الحداث�����ة 

 الفئ���ةوخاص���ة ل���دى الش���باب باعتب���ار ھ���ذه  األجی���الب���ین  –ف���ي ع���الم ج���د متح���ول  الحض���ري 

أو عملی���ة التح���دیث  إل���ىالمجتم���ع المتطل���ع الرھ���ان االجتم���اعي ف���ي اكتم���ال مش���روع تش���كل 

  عل���ى ھ���ذا المس���توى السیاس���ي  اإلص���الحات عدی���دب���رغم م���ن و، ف���ي مش���روع المجتم���ع كك���ل

 –لوجي یوالسوس����� ف�����ي الجان�����ب البحث�����ي  االنتربول�����وجي أن�����ھ  إالاالجتم�����اعي و الثق�����افي ،و

م�����ن مس�����ألة الثاب�����ت و المتح�����ول ف�����ي الماھوی�����ة و المعن�����ى  و الرؤی�����ة البح�����ث إل�����ىیتح�����تم 

 لبوس���ھاب���التعبیرات الھویاتی���ة ف���ي  خاص���ة ف���ي مس���ألة الممارس���ة الحض���ریة ف���ي عالقتھ���اوب

 . الدیني

ھن���ري "ی���رى    la vie quotidienالمع���یشو وم���ن خ���الل جزئی���ة سوس���یولوجیا الی���ومي     

38FP"ل���وفیفر

38
P ، ت الش���املة لالقت���راب كأح���د المس���تویاال���ذي یعتب���ر عل���م االجتم���اع الحی���اة الیومی���ة

ى و یطب���ع غ���فواق���ع الحی���اة الیومی���ة ل���یس عب���ارة ع���ن واق���ع مث���الي ،وم���ا یط ،السوس���ویولوجي

كأح���د الی���ومي یتط���ابق م���ع العام���ل ال���دیني د ال���دیني، ف���الواقع كاتنا ھ���و البع���وك���ل مواقفن���ا و س���ل

ی���اة االجتماعی���ة ،و م���ا یمی���ز الحاس���یة لك���ل التف���اعالت االجتماعی���ةالمؤش���رات األسو العوام���ل

س��������یج العالق��������ات االجتماعی��������ة لألفراد:المقدس،السیاس��������ي والتف��������اوض الیومی��������ة ھ��������و ن

،تف�����ردات وخصوص�����یات تظھ�����ر عل�����ى ش�����كل لتوافق،مم�����ا ی�����ؤدي إل�����ى وج�����ود تمی�����زات او

                                                
38 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 لألش���كال االجتماعی���ة ،الت���ي تف���رض نفس���ھا فیم���ا بع���د كقواع���د وكآلی���ة 

39FPرك .من آلیات یسیر وفقھا المجتمع و یتح

39 

                 ل�����دى الش�����باب الحض�����ريأم�����دتنا بھ�����ا الدراس�����ة االس�����تطالعیة وبع�����د التلمیح�����ات الت�����ي     

ك����ان لن����ا م����ن دراس����ة الواق����ع و اآللی����ات ف����ي االنتربولوجی����ا ، حی����ث  الس����لفي م����ن بین����ھو

بمقارب����ة  ب����المجتمع المحل����ي الحض����ریة الدینی����ة الم����رور عب����ر مكون����ات الحی����اة الحض����ریة

ي ھ����ذا ی����رى ، وف����لبع����د المج����الي ا ف����ي خض����مم����ن الجس����د و الخط����اب  وانتربولوجیة یسوس����

40FP أونتن���ي غی���دنزالباح���ث 

40
P و الواق���ع الی���ومي ف���ي حین���ھ س���وف یس���مح لن���ا  أن معالج���ة الحی���اة

الت����ي أص����بحت تمث����ل الطق����وس و األع����راف عن����د  لوكاتس����بوص����ف تل����ك الحرك����ات و ال

 -اآلتیة :  في النقاط للواقع البحثیة المقاربة رتأینا تحلیلأو . الفاعلین االجتماعیین

 لدى الشباب السلفي. الشبابیة ممارسة الحضریةالمدى في  

 .دین الصحیح تصورة ال مثل، وت   le corps salafiste  السلفي الجسد 

 من جدید. التمایز والتموضع إرادة ،  l’espace public العام الفضاء 

   Dans le temps urbaineالمتدین  ستراتیجیةإوالوقت الحضري مسألة في  

 Identité religieux dans la discoursمن خالل الخطاب  السلفي ھویة المتدینفي  

 : السلفي الشباب لدى ممارسة الحضریةالفي  -أوال

م����ن تنظ����یم المعق����د ،ھ����ذا بش����كل ع����ام و المدین����ة إن م����ا تتمی����ز ب����ھ الحی����اة الحض����ریة        

م����ن خ����الل الس����لوك و الممارس����ة ،األخی����ر ال����ذي یظھ����ر عل����ى مس����توى الثقاف����ة الحض����ریة 

عرف����ت ، ،وبالت����الي ف����ي خض����م ھ����ذه الحتمی����ة و الطبیع����ة ة الحض����ریةطنش����االجتماعی����ة و األ

 من����ذ االس����تقالل افی����ة و االقتص����ادیةالمدین����ة الجزائری����ة عدی����د التح����والت االجتماعی����ة و الثق

و م���ن حی���ث طریق���ة التع���اطي بأنھ���ا ،المف���اھیم المرتبط���ة بالمدین���ة  تغی���رت  أی���ن،إل���ى یومن���ا 

و تقوی����ة و تفعی����ل الحی����اة الحض����ریة  (التطوع،التض����امن) س����لوك المواطن����ة الحض����ریة إم����ا

ف����ي بوتق����ة م����ن أس����الیب ك����ل ھ����ذا ال����رابط االجتم����اعي ب����ین الجی����رة (الحوم����ة و الحوش)،

  )الش�����عبي  ،الدینيةالش�����عبی الثقافة(الخط�����اب الممزوج�����ة بن�����وع م�����ن التث�����اقف ب�����ین األص�����یل

ھ���ذا ف���ي محاول���ة لص���یاغة  و،)ف���ي اللف���ظ وممارس���تھ  ، أو التھج���ین أجنبی���ة(لغ���ة   الح���دیثو

المنتم���ي إل���ى  المتعل���ق بال���ذات أو الجمع���ي معادل���ة تعط���ي للمتلق���ي ص���فة االنتم���اء أو الوص���م

                                                
 .124 ،ص 2012 18و 17، اضافات ـالعدد مسألة الرباط االجتماعي و سوسیولوجیا الحیاة الیومیة أو المعاشرشید حمدوش ، 39

40 Giddens Anthony (1998) ,The third  way : the renewal of social democraty . london polity press. 
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اعتباطی���ة مرتبط���ة  (الممارس���ة) م���ا إن كان���توم���ن ناحی���ة أخ���رى ، عائل���ة أو ح���ي أو طبق���ة 

م����ن أمثل����ة مناص����رة فری����ق لك����رة الق����دم ،أو مجموع����ة العم����ل . و الم����ودة ب����الفرد والمحاك����اة

 وغیرھا من صور المدینة بالجزائر.....

  كجزء من الثقافة الحضریة: "المجتمع المدني"ممارسة  -أ

المعرفی���ة  النظری���ة ج���زءا م���ن الس���یاق الت���اریخي لتط���وریعتب���ر مفھ���وم المجتم���ع الم���دني      

ف���المفھوم مح���ل التتب���ع یتمی���ز م���ن ناحی���ة  ، األخی���رةلھ���ذه  اإلنس���انیةكك���ل و ت���راكم المع���ارف 

 اإلس����ھامعل����ى غ����رار  التفس����یرات،مم����ا یفس����ر تع����دد  اإلی����دیولوجيالبع����د  إض����فاءبالتفس����یر 

 باإلض����افة للفھ����م اإلس���المي ،وف����ي ھ����ذا یق����ول عزم����ي بش����ارة : اللیبرال���ي وك����ذا االش����تراكي

ف����المفھوم  للم����تكلم، غی����ر م����ع تغی����ر الموق����ف اإلی����دیولوجيالم����دني مفھ����وم یتإن المجتم����ع "

اللیبرال����ي لھ����ذا المص����طلح یختل����ف ع����ن الفك����ر االش����تراكي ال����دیمقراطي،وعن ال����دیمقراطي 

41FP. " الرادیكالي ،ومؤخرا عن الفھم اإلسالمي أیضا

41 

ب����ھ ویقص����د  المجتم����عن����ھ ینقس����م إل����ى ش����قین :إالمفھ����وم ،ف لتفس����یر ھ����ذاوف����ي محاول����ة      

مجم���وع األف���راد ال���ذین یكون���ون الدول���ة أو األم���ة و ال���ذین ت���ربطھم ص���الت إنس���انیة تاریخی���ة 

ش���رط العم���ل االجتم���اعي ویض���یف "ك���ارل م���اركس" ،اجتماعی���ة فیم���ا بی���نھم وك���ذا رواب���ط 

وال یج���وز ھ���و أس���اس المجتم���ع ف���ال یج���وز رد االجتم���اع البش���ري إل���ى مب���دأ غی���ر اجتم���اعي 

و السیاس����ة ،ف����المجتمع ین����تج ذات����ھ ویعی����د  األخ����القم����ن ث����م فص����ل العم����ل ع����ن المعرف����ة و 

ن یش���كل وس���طھ ف���ي ض���وء م���ا ینج���ھ م���ن أأن یح���ول عالقات���ھ م���ع بیئت���ھ ووبوس���عھ  إنتاجھ���ا

رم�����وز وم�����ا یش�����كلھ م�����ن ق�����یم ومع�����ان ومع�����اییر وأع�����راف وع�����ادات وتقالی�����د ومؤسس�����ات 

 وقوانین توجھ سلوكات األفراد .وتنظیمات وشرائع 

المھیك��ل و الم��نظم داخ��ل نس��ق  أي" الم��دنيم��ن ھ��ذا المص��طلح المرك��ب " الش��ق الث��انيأم��ا  

م����ا یع����رف بالمدین����ة الت����ي تتس����م بالعالق����ات الثانوی����ة مض����افا إلیھ����ا ھیمن����ة البع����د العقالن����ي 

المدین���ة تمث���ل نظام���ا سیاس���یا   أن إل���ىمحم���د عاب���د الج���ابري " أش���ارحی���ث ب���المعنى الفیب���ري 

یق����وم عل����ى مش����اركة أعض����ائھا ف����ي ت����دبیر ش����ؤونھا ، وكان����ت المدین����ة ونظامھ����ا السیاس����ي 

42FP "ال���ذي اش���تق من���ھ مفھ���وم المجتم���ع الم���دنيو عنص���رین متالزم���ین ف���ي المفھ���وم الیون���اني

42
P . 

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 
                                                

 30،بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة ، ص 1ط-دراسة نقدیة–المجتمع المدني ، 1998بشارة عزمي  41
،مجلة لحوار الثقافي ،عدد خریف  المجتمع المدني في الجزائر :جدلیة المفھوم و تجلیات الواقعمحمد ذرذاري ، 42

 144-143،ص 2014شتاء
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تش���كیالت رس���میة و حدیث���ة یك���ون الف���رد ف���ي  إط���ارحدیث���ة كم���ا یمت���از ب���التنظیم ف���ي وس���ائل 

و النقاب���ات و الن���وادي  ف���ي الجمعی���اتظلھ���ا واعی���ا بحقوق���ھ وواجبات���ھ ھ���ذه الھیئ���ات الممثل���ة 

  ،یظ����ل المجتم����ع الم���دني ف����ي الجزائ���ر ف����ي عمومھ����ابالت���الي و،  التنظیم���ات السیاس����یة...الخو

العملی���ة مفھوم���ا غی���ر مت���داول إال ل���دى الفئ���ات م���ن حی���ث المفھ���وم و مح���ل الدراس���ة ةن���یالمدو

، الت���ي ب���دورھا تس���عى إل���ى تك���ریس الغای���ة و م���ن المھتم���ینأو السیاس���یة  و الج���امعیین المثقف���ة

 ووظیف���ة المجتم���ع الم���دني ،فم���ن خ���الل الجمعی���ات الناش���طة منھ���ا المھتم���ة بالجان���ب الثق���افي 

موق���ع  التعبئ���ة و نش���ر الب���رامج ع���ن طری���ق ف���ي،أی���ن تط���ورت نش���اطاتھا  ال���دیني والخی���ريو

 .التواصل االجتماعي في اآلونة األخیرة 

و التح���والت الت���ي عرفتھ���ا الجزائ���ر ف���ي التعددی���ة  ف���ي المدین���ة األح���زاب السیاس���یةأم���ا      

ح���زب  ـك��� األح���زابعدی���د تواج���د  مدین���ة س���یدي عل���يف���ي  ب���رزت ،ف���ي الثمانین���ات السیاس���یة

س����دة  ب����النظر لتاریخی����ة المنطق����ة واع����تالء وس����یطرة ھ����ذا الح����زب جبھ����ة التحری����ر ال����وطني

 إل���ى باإلض���افةح���زب التجم���ع ال���وطني ال���دیمقراطي ، ك أخ���رى وأح���زاب،الس���لطة السیاس���یة 

ال���ذي حق���ق  نس���بة كبی���رة  ،األخی���ر "الجبھ���ة اإلس���المیة لإلنق���اذ"منھ���ا ح���زب منحل���ة  أح���زاب

ح���زب التعبئ���ة الجماھیری���ة كم���ن ت بلغ��� أح���زابب���رزت  األخی���رةوف���ي الس���نوات  ،بالمدین���ة 

بالنس���بة للمش���اركة الش���بابیة ف���ي و .-ال���ذي ل���ھ مق���ر بالمدین���ة  -أم���ل الجزائ���ر "ت���اج" تجم���ع

نتیج���ة  بأنھ���ااالقت���راع تظ���ل مح���ل تس���اؤل م���ن قب���ل المختص���ین وتب���رر و العملی���ة السیاس���یة

و سلس����لة أ،خل����ل ف����ي المواطن����ة الت����ي وراءھ����ا المؤسس����ات القائم����ة بالتنش����ئة االجتماعی����ة 

وھ���ذا م���ا لخص���ھ مق���ال بیومی���ة لیبرت���ي تح���ت ف���ي الواق���ع . تجس���دال و الوع���ود الت���ي ال ت���رى

 39أن نس����بة حی����ث ی����رى كات����ب المق����ال  یش����ككون ف����ي السیاس����ة " "عن����دما الش����بابعن����وان 

بالمئ����ة  31،ونس����بة  -المجل����س ال����وطني –بالمئ����ة الش����باب ال ینتظ����رون م����ن المنتخب����ین ش����یئا 

43FPبالمئة بإیجاد حلول للبطالة . 12یأملون تحسن شروط الحیاة و 

43 P 

طیل���ة المواعی���د السیاس���یة كان���ت مالحظتن���ا ف���ي ھ���ذا الجان���ب م���ن خ���الل المش���اركة ف���ي  و      

الحظن����ا ع����دم مش����اركة المتدین����ة الس����لفیة ومقاطع����ة ك����ل م����ا ل����ھ ص����لة  إذمرحل����ة الدراس����ة ،

طلب����ة  و اركة األئم����ةمش���� مالحظ����ة م����ع .Dépolitisationأو م����ا یس����مى بالالسیاس����ة بالسیاس����ة 

 ختالف أطی����افھمإأم����ا الش����باب الحض����ري ب���� . الص����وفيم����ن ذوي االنتم����اء  العل����م الش����رعي

                                                
43 Karim kebir ,Quand les jeunes se méfient de la politique ,liberté (journal) ,jeudi 04 octobre 2012 
p03 
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م���ع التعلی���ق الفع���ل الم���واطني ف���ي االنتخ���اب ف���ي فھ���م یش���اركون  باس���تثناء االنتم���اء الت���دیني ،

أم���ا و وآخ���رون ی���رون العك���س .و النق���د بأن���ھ یق���وم باالنتخ���اب ب���دل أن یق���وم أح���د ف���ي مكان���ھ ، 

فھ����م م����ن  "الخی����ر أحب����ابم����ن یس����مون أنفس����ھم " الش����باب الثق����افي فنج����دالفع����ل الخی����ري و 

خیری����ة كمس����اعدة  ألغ����راضالش����باب ال����ذین یس����تعملون الوس����ائط االجتماعی����ة الفایس����بوك 

ل باإلض���افة إل���ى نق���د الواق���ع االجتم���اعي ف���ي المدین���ة م���ن خ���ال ،الفق���راء وتق���دیم ی���د المس���اعدة

  التط���ورات باألحی���اء الكب���رى رص���دوالت���ي ت "I love sidi Aliص���فحة "أح���ب س���یدي عل���ي 

أي م���دى ھ���و وللدراس���ة  آخ���روھ���ذا م���ا یف���تح ب���اب  الس���لطات المحلی���ة . لب���م���ن قِ  النق���ائص و

  ،؟ الشباب الحضري ممارساتفي تفعیل  عامالوسائل االتصال الحدیثة  تمثل

جتمع ب�����الم اس�����تعمال االنترنی�����ت ل�����دى المتدین�����ة الس�����لفیةوف�����ي  أیض�����اوف�����ي ھ�����ذا الب�����اب 

و  ة الس���لفیةق���ج���ل التعبئ���ة و الثقی���ف ال���دعوي عل���ى الطریوتس���جیل الحض���ور م���ن أالجزائ���ري 

الت���ي بل���غ ع���دد  أھ���ل الس���نة و الجماع���ة ف���ي الجزائ���ر (إتب���اع الس���لف) ص���فحةذل���ك : أمثل���ةم���ن 

أی���ن نج���د عل���ى الص���فحة مواض���یع تخ���ص التعری���ف بأھ���ل الس���نة  أل���ف ، 28المعجب���ین اكث���ر

أھ���ل الس���نة ،وھ���م  إلس���الم اب���ن تیمی���ة :ب���أقوال المش���ایخ ویستش���ھدون بحس���ب مقول���ة ش���یخ ا

 )، وش����رح أص����ول الس����نة ل����دى الش����یخ158-5خی����ر الن����اس للن����اس (منھ����اج الس����نة النبوی����ة

و اب�����ن والش�����یخ ص�����الح الف�����وزان  ،والش�����یخ ص�����الح الحی�����دانربی�����ع الم�����دخلي و ،األلب�����اني

  اإلعالن عن دورات علمیة ،...الخ . إلى باإلضافة، الجوزي و القاضي عیاض

ت���دعو وتح���ث عل���ى لھ���م موق���ع وص���فحة عل���ي نج���د  بالمدین���ة س���یدي الس���لفي الش���بابأم���ا      

،وص����فحات  أھ����ل الس����نة و الجماع����ة لمدین����ة س����یدي عل����يكص����فحة  الم����نھج الس����لفي : إتب����اع

الت���ي تتواج���د بھ���ا أمثل���ة حی���ة ف���ي ول���وج  "حج���اج"كمدین���ة  ج���اورة ملمتدین���ة بالم���دن ال أخ���رى

 مواض����عھا أی����ن،نش����ر ال����دعوة ف����ي و رس����ميالس����لفیین ع����الم التج����ارة الع����ابرة للح����دود والال

بالنس����بة  و ف����ي المنطق����ة . و التش����یع م����ن انتش����ار الش����یعة التح����ذیرتش����مل ف����ي  (الص����فحة)

فھ���ي تتن���وع وتختل���ف بحس���ب الھ���دف ،المدین���ة مح���ل الدراس���ة  ف���ي لجمعی���اتلمش���اركة ف���ي ال

النش����اطات و البیئ����ةجمعی����ات و، فنج����د جمعی����ات األحی����اء الط����ابع ،و الفض����اء الخ����اص بھ����ا،و

ج���زء ھ���ي  األس���اسف���ي  و وغیرھ���ا ،...أی���ن یتس���ع مجالھ���ا ف���ي المدین���ة  و الریاض���یة الخیری���ة

 روس��و ال��ذي أك��د أن ھ��ذه الجمعی��ات ھ��ي مجتمع��ات إلی��ھ،وھ��ذا م��ا ذھ��ب  الع��امتم��ع م��ن المج



 "السلفي" يالشباب تدینالو  مدینة الجزائریةالمجتمع واقع مقاربة                       المقاربة المیدانیة    
 

227 
 

44FPجزئی����ة (ج����زء م����ن مجتم����ع ق����ائم بح����د ذات����ھ) 

44
P ،  م����ن أق����وال ف����ي ھ����ذا الب����اب ولق����د ج����اء

أن���ا ال أش���ارك ف���ي الجمعی���ات و " الحی���اة الحض���ریة ،المبح���وثین ف���ي ھ���ذا الجان���ب المھ���م ف���ي 

،  " األح���زاب ألنھ���ا تعتق���د أنھ���ا تس���یر عل���ى خ���الف الكت���اب و الس���نة وفھ���م الس���لف و هللا اعل���م

وم���نھم م���ن إمتن���ع ع���ن الح���دیث ف���ي ھ���ذا "  أن���ا ل���م أش���ارك ف���ي أي جمعی���ة..." ویق���ول آخ���ر :

 السلفي.مدلول ذلك واضح كبقیة المبحوثین من الشباب و  ، الموضوع

ف����ي دراس����تنا و المتص����ل إلی����ھ  المالح����ظ إل����ى "مص����طفى راجع����ي"وخلص����ت دراس����ة       

المش����اركة الجمعوی����ة بالنس����بة للمتدین����ة الس����لفیة ،أن االنتم����اء الس����لفي یم����ارس  ف����ي س����یاقف،

،فك���ون الف���رد  ت���أثیرا س���لبیا عل���ى مس���توى مش���اركة المجموع���ة الس���لفیة ف���ي النش���اط الجمع���وي

45FPمع����وي جنش����اط  ینخ����رط ف����ي أي  ینتم����ي للس����لفیین ھ����ذا یجعل����ھ ال 

45
P . ع����زوف إل����ىالمی����ل ف 

الس����لفیین ع����ن الف����رص المتاح����ة لھ����م ف����ي العملی����ة السیاس����یة ،یبق����ي  االكتف����اء بم����ا ینقل����ھ  

ال���دیني ،ھ���ذا الخط���اب ال���ذي  اإلع���المو  االتص���الووس���ائل   -الی���ومي -الخط���اب الس���لفي ف���ي 

ه النظ���ام السیاس���ي الق���ائم اأق���ل م���ا یق���ال عن���ھ ،أن���ھ جع���ل الجمھ���ور الس���لفي أكث���ر س���لبیة تج���

(كنب���ذ الدیمقراطی���ة كمش���روع سیاس���ي ،ونب���ذ التح���زب و  ب���الجزائر منھ���ا س���لوكیات و ألف���اظ

46FP . ،واستنكار االنتخابات البرلمانیة ،وعدم التدخل في شؤون الحكام ) األحزاب

46 

   : الصحیح ، وتمثل صورة التدین   le corps salafiste الجسد السلفي  -ثانیا 

،ألن���ھ ینتم���ي حتم���ا إل���ى إن الجس���د موض���وع مالئ���م بش���كل خ���اص للتحلی���ل االنتربول���وجي      

فب���دون الجس���د ال���ذي یعطی���ھ وجھ���ا ،ل���ن یك���ون اإلنس���ان األروم���ة الت���ي تح���دد ھوی���ة اإلنس���ان ، 

ي جس���ده ،عب���ر الرم���ز ال���ذي حیات���ھ اخت���زاال مس���تمرا للع���الم ف���وس���تكون ھ���و علی���ھ.  عل���ى م���ا

المعالج���ة االجتماعی���ة و الثقافی���ة الت���ي یع���د موض���وعا لھ���ا ، والص���ور الت���ي ت���تكلم ویجس���ده 

وع���ن المتغی���رات الت���ي تم���ر بھ���ا تعریف���ھ وأنم���اط ،عمق���ھ المخب���أ ،و الق���یم الت���ي تمی���زه ع���ن 

ف����ي قل����ب العم����ل الف����ردي  لجس����د یوج����دوبم����ا أن ام����ن بنی����ة اجتماعی����ة ألخرى. وج����وده ،

                                                
جامع���ة محم���د خیض���ر ،الع���دد – اإلنس���انیة،مجل���ة العل���وم  الحض���ریة الجدی���دة تف���ي التجمع���ا األحی���اءجمعی���ات الس���عیدي رش���یدي ، 44

 99،ص  30-31
 141ص المرجع ،نفس ، التدین و جودة الحكامة بالجزائرمصطفى راجعي ، 45
دراسة میدانیة  االتصال و اإلعالم الدیني في تشكیل الھویة السیاسیة لدى الشباب الجزائري)، دور وسائل 2010/2011بخیرة طارق ( 46

تیارت،إشراف األستاذ: عمارة ناصر، رسالة ماجستیر علم االجتماع االتصال، جامعة  حول الشباب المتدیّن بدائرة عین الذھب والیة
 مستغانم
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یع���د محل���ال ل���ھ أھمی���ة كبی���رة ف���ي فھ���م  االجتماعی���ة، فإن���ھ قل���ب الرمزی���ةوف���ي  الجم���اعي،و

47FPللحاضر.أفضل 

47
P  

  ف���ي المجتمع���ات الغربی���ة و الس���یما من���ذ اإلنس���انيوانتش���ر االھتم���ام و البح���ث ف���ي الجس���د     

،كم�����ا یش�����یر التك�����اثر الواس�����ع و ال�����رواج الس�����ائر للمص�����طلحات الق�����رن العش�����رین  أواخ�����ر

وق��د رع��ت ، عم��ل الجس��دالجس��د ، وإدارةلغ��ة الجس��د ،وص��ورة الجس��د ،المتعلق��ة ب��ھ بم��ا فیھ��ا 

المالع����ب  ( المت����اجرة بھ����اوالمجتمع����ات الغربی����ة انبث����اق المواق����ع المكرس����ة لثقاف����ة الجس����د 

األنظم���ة و  .   )الریاض���یة ،الن���وادي الص���حیة، المنتجع���ات ،المج���الت ،أف���الم الفی���دیو ...ال���خ

48FPإلدارة الجسد و تقویتھ (األطعمة،التمارین ،برامج بناء الجسد ...الخ ).

48
P ، 

 إذس���ؤال "الجس���د" یعتب���ر م���دخال مھم���ا لفھ���م العدی���د م���ن العالق���ات االجتماعی���ة ، ونج���د أن    

بم���ا أن���ھ یعتب���ر "وجب���ة دس���مة"  ، اآلخ���روم���ع لعالق���ة م���ع الجس���د عالق���ة م���ع ال���ذات تش���كل ا

تتغ�����ذى علیھ�����ا العدی�����د م�����ن األس�����اطیر و المواق�����ف و التم�����ثالت االجتماعی�����ة ،واالیھام�����ات 

 یروس����یة وم����ع اآلخر،حی����ث ال یمث����ل ع����الم الوش����م و األل����وان و الزین����ة ع����ة بالل����ذة األالمطبو

Pللھوی����ة و االنتم����اء االجتم����اعي لألف����راد . األزی����اء و اإلیم����اءات ...س����وى ترجم����ةو

 
49F

49
P  ، فق����د

" س���ؤاال م���ؤجال ،س���ؤاال محرم���ا تعوق���ھ أس���باب معیق���ة للعل���وم اإلنس���انیة  الجس���دظ���ل  س���ؤال "

اعی����ة (األس����رة و أخ����رى معیق����ة لھ����ذا الس����ؤال بش����كل خ����اص ،إذ س����عت المؤسس����ات االجتم

  عو إخض������اع "الجس������د" لمنط������ق الش������رع و ال������ور  إل������ى ض������بط،المدرس������ة ،المس������جد) 

ب��ـ "الجس��د" الغی��ر م��دجن والغی��ر مھ��ذب أم��ورا  من ث��م كان��ت ك��ل األم��ور المرتبط��ةالعق��ل.و

 مذمومة ومرفوضة . 

 حب����یس ثنائی����ة : المناول����ة الفیزیولوجی����ة م����ن جھ����ة ، ظ����ل الجس����د وق����ت قری����بوف����ي      

الفلس���فیة م���ن جھ���ة أخ���رى ،ول���م یعل���ن ع���ن نفس���ھ كموض���وع لالش���تغال العلم���ي إال والمناول���ة 

-1901- (ج���ورج زیم���ل م���ع األبح���اث والدراس���ات االنتربولوجی���ة والسوس���یولوجیة األول���ى

-Simmel.Gروبی�������ر ھیرت�������ز، R.hertz-1928- مارس�������ل م�������وس M.Mauss -1934-(... 50FP

50
P 

                                                
   ، المؤسسة الجامعیة للدراسات 02، ترجمة محمد عر ب صاصیال ، ط  انتربولوجیا الجسد و الحداثة)،1997دافید لو بروتون (  47

 .05و النشر و التوزیع ، بیروت، ص 
مركز دراسات الوحدة  الغانمي ،ترجمة سعید  – معجم مصطلحات الثقافة و المجتمع –مفاتیح اصطالحیة جدیدة ، )2010(طوني بینیت واخرون  48

 241ص  العربیة ،بیروت ،
  http://www.aljabriabed.net/n98_02skalla.htm،الجدیدة لألجساد بالمجتمع المغربي الطقوس، كریم اسكال 49
  انظر كل من : 50

 -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 
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لیأخ���ذ "الجس���د" مكان���ة مالئكی���ة ف���ي األس���ئلة المطروح���ة ف���ي العل���وم اإلنس���انیة، خصوص���ا  ،

وجمل���ة الحرك���ات النس���ائیة والش���بابیة  س���یاق انطالق���ا م���ن س���تینات الق���رن العش���رین، ذل���ك ف���ي

51FP.و السوسیواقتص���ادیة الت���ي عرفتھ���ا أورب���ا ف���ي تل���ك الفت���رة م���ن التغی���رات السوس���یوثقافیة

51 P

مفھ����وم " العالق����ة بالجس����د" كم����رادف لمفھ����وم العنای����ة بالجس����د ، كم����ا یس����تعمل للدالل����ة ول ،

ح����ول الجس����د : أو ق����د یس����تعمل أیض����ا  األف����راد عل����ى جمل����ة تص����ورات ومواق����ف وتم����ثالت

الھ���ابتوس عن���د (بیی���ر بوردی���و)  أو كم���رادف  لمعن���ى تقنی���ات الجس���د عن���د (مارس���ل م���وس) ،

 میزة الشساعة و االلتباس .المفھوم   مما یعطي ھذا...

 وم����ن خ����الل المالحظ����ة وف����ي ھ����ذه الشس����اعة وااللتب����اس لمفھ����وم الجس����د، وبالت����الي       

ل����دى مجتم����ع البح����ث بمدین����ة   المتدین����ة ،وھ����ذا ل����یس فق����ط االحتك����اك م����ع ھ����ؤالء الش����بابو

جماع����ة  ة الت����ي تنش����أھااالجتماعی���� اتب����النظر إل����ى ش����بكة العالق����ات و الرباط����س����یدي عل����ي 

م���ن  تنقس���م إل��ى فئت��ین اثن��ین الس��لفیین الش��باب،حی��ث وج��دنا أن الغالبی���ة م��ن الش��باب المت��دین 

ال�����دیني المتع�����ارف علی�����ھ ل�����دى  تتمس�����ك بارت�����داء ال�����زي األول�����ىالجس�����د:  إخض�����اع حی�����ث

و الم����رأة الحج����اب أو الطاقی����ة والمجموع����ة الس����لفیة ب����االلتزام باللحی����ة و ارت����داء القم����یص 

ولھ���ا س���لوكھا عل���ى المس���توى  أو الریاض���ي ترت���دي المل���بس الع���ادي وفئ���ة أخ���رى،النق���اب 

بة بالنس��� ك���ل ھ���ذا حی���ث یش���كل،  والھیئ���ة الملبس���یة الدینی���ة ف���ي العم���وم، الخط���اب و الممارس���ة

م��ا یحمل��ھ ھ��ذا  مبریقی��ة " تمك��ن م��ن الوق��وف عن��د الدالل��ةالبح��ث السوس��یولوجي "م��ادة إ إل��ى

" ف���ي ص���میم  ،حی���ث إن���ھ : " الش���بابي الجدی���د ف���ي ال���دیني م���ن مؤش���رات ومع���ان"االس���تثمار

الدالل��ة الدینی��ة موس��عة ج��دا للح��د ال��ذي ب��ات  ص��یرورة الفردن��ة المعاص��رة أض��حت تنس��یقات

P 52F . فیھ األفراد مستھلكین رمزیین یستطیعون إیجاد إجابة لبحثھم عن معنى

52
P  

 یعب�����ر ع�����ن الق�����درات  "بوردی�����و " ل�����دى الجس�����د ب�����رأس الم�����ال الثق�����افيف�����ي ص�����لة و      

المھ����ارات العقلی����ة و الجس����دیة ،وك����ل أش����كال المعرف����ة و الخب����رات الت����ي یحص����ل علیھ����ا و

،أو نتیج���ة لمؤھالت���ھ الذاتی���ة وتنمیتھ���ا عائل���ة أو جماع���ة معین���ة  إل���ىالف���رد ،إم���ا نتیج���ة انتس���ابھ 

ا م���ن رأس الم���ال الطبیع���ي ال���ذي ب���دوره أن الجس���د یمث���ل ج���زءً  وی���رى بوردی���و و تطویرھ���ا،

                                                                                                                                                       
 -Marcel .mauss  ,les techniques du corps , sociologie et anthropologie,Paris,PUF,1950, 

 نفس المرجع . ،كریم اسكال 51
صیف وخریف ،  24-23العددان  إضافات ، ، تیة الجدیدة لدى الشباب التونسياالشباب و الدین في تونس  دراسة  لألشكال الھویغربالي فؤاد ، 52

 .36-33، ص 2013
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53FPالم����ال الثق����افي  رأسج����زءا م����ن 

53
P .  الثق����افي  الرأس����مالوق����د أورد بی����ار بوردی����و مص����طلح

 األذواقم����ن أج����ل التنظی����ر ل����دور المعرف����ة و  وذل����ك  االجتم����اعي ، الرأس����مالجان����ب  إل����ى،

54FPالثقافی����ة ف����ي تك����ون الطبق����ات 

54
P ، یمك����ن  خارجی����ة ،الت����دین العالم����ة ف ،وف����ق ھ����ذا المعن����ى ف

"عالم���ة خارجی���ة خاص���ة ب���ل بوص���فھ  للش���عور ال���دیني ، إحی���اءتنزیل���ھ ل���یس بوص���فھ  إع���ادة

ع����الم الموض����ة ت����درك ف����ي  إل����ىتنتم����ي ) القم����یصوال����زي الملبس����ي كالحج����اب  ( ب����المالبس

ھ���ذا  ونح���ن  ف���ي،  "ال���ذات نس���ق جم���الي وظیفت���ھ األساس���یة إب���راز ال���ذات أكث���ر م���ن تمث���ل 

الس���یاق إزاء تح���ول یتمث���ل ف���ي إدم���اج عالم���ة م���ن عالم���ات المق���دس ف���ي نظ���ام ش���كلي تعتب���ر 

55FPفیھ العالمة من مكمالت الموضة .

55 

 المدین���ة مح���ل الدراس���ة ،ف الس���لفيل���دى المت���دین  الجس���د ممارس���ةولریاض���ة ل بالنس���بة      

 " بالجس����د االعتن����اء"،للممارس����ة الریاض����یة و البش����ریة و المادی����ة اإلمكان����اتتت����وفر عل����ى 

فباحتوائھ����ا عل����ى مرك����ب ریاض����ي یحت����وي عل����ى ملعب����ین لك����رة (،ب����المفھوم االنتربول����وجي 

،ھ����ذا ولمب����ي أ،ومس����بح نص����ف الق����دم وك����رة الس����لة ،وقاع����ة مغط����اة متع����ددة الریاض����ات 

الت���ي تلع���ب فیھ���ا بص���فة یومی���ة  les stades d’proximité باإلض���افة المالع���ب الس���تة الجواری���ة

ك������رة الی������د  ع������ریقینالمدین������ة تمت������از بن������ادیین  أنونج������د  مباری������ات ف������ي ك������رة الق������دم ،

ف������ة ریاض������ات مختل إل������ى باإلض������افةھ������ذا  ،SRBSAف������ي ك������رة الق������دم  ون������ادیین"الرجاء"،

 .les sale athlétismesاإلضافة إلى قاعات كمال األجسام  كالمالكمة ،و الكینغ بوكسینغ ،

،وأثن���اء تواج���دنا ب���المرافق الریاض���یة فتقتص���ر عل���ى ال���بعض  الن���وادية ف���ي أم���ا المش���ارك 

ك����الركض ،الحظن����ا بع����ض م����نھم أثن����اء العطل����ة األس����بوعیة ،یمارس����ون الریاض����ة الفردی����ة  

footing  بحك����م أن المتدین����ة م����ن الش����باب تفص����لھم مس����افة ب����ین بقی����ة وبع����ض اإلحم����اءات،

وبالت���الي ال یفھ���م  ، ش���باب المدین���ة ،باس���تثناء ص���لة العائل���ة أو ال���زمالء ف���ي العم���ل و الدراس���ة

أن ھ����ؤالء ال یمارس����ون الریاض����ات الجماعی����ة ولك����ن تجنب����ا لك����ل خ����الف أو ش����يء أخ����ر 

 وبخاص�����ة الریاض�����ة ممارس�����ة الت�����رویحبالت�����الي  . ،یفض�����لون القی�����ام بھ�����ا بص�����فة انفرادی�����ة

،  وجھ��د " معان��اة جس��دیة "بع��د تع��ب غالب��ا یك��ون  للش��اب الحض��ري ،نش��اط یخت��ارهبالنس��بة 

وس���رور ، وھ���و إل���ى ف���رح  وتحویل���ھالتع���ب  لغ���رض ازال���ة، نفس���یة "ح���زن "معان���اة أو بع���د 
                                                

،إضافات ،العدد الخامس  - قراءة في سوسیولوجیا بییر بوردیو–و الطبقة و رأس المال الثقافي حسني ابراھیم عبد العظیم ،الجسد  53
 .77-55،ص ص 201عشر ،صیف 

 227،ترجمة : محمد عثمان ، الشبكة العربیة لألبحاث و النشر ، ص  علم االجتماع المفاھیم األساسیة، 2009جوت سكوت  54
 40المرجع ص نفس ،  الشباب و الدین في تونسفؤاد غربالي ، 55
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إھتم���ام فالریاض���ة بأنواعھ���ا ،وإم���ا نفس���یا ، ،وإم���ا جس���مانیا ب م���ن الناحی���ة العقلی���ة معرفی���امفی���د 

و البرمج���ة ف���ي ج���دول أص���بح م���ن األنش���طة الیومی���ة ل���دیھم  الرش���اقة البدنی���ةالش���باب باللیاق���ة و

 أعمالھم الیومي  .

م����رتبط بممارس����ة الریاض����ة ،یتس����نى للمالح����ظ ك����ذلك ح����ول الفئ����ة ف����ي جان����ب أخ����ر       

المتدین���ة م���ن  الش���باب مالحظت���ھ إل���ى المل���بس الریاض���ي ،حی���ث نج���د لب���اس ریاض���ي یس���عى 

،أو كغی���ره م���ن الش���باب المرت���دي ب���رز الع���ورة یباعتب���اره  shortرت���داء إع���دم إل���ى م���ن خالل���ھ 

 .األجان���ب و بع���ض أس���ماء الالعب���ین  ش���ھاریةریاض���ي ال���ذي طبع���ا فی���ھ العالم���ات اإلللب���اس ال

معظمھ����م ی����زاول  الش����باب متدین����ةأم����ا بخص����وص موض����وعنا ف����ي ھ����ذا المح����ور فنج����د أن ال

الوق�����ت ال یت�����اح  أن ةبحج�����و، و الجماعی�����ة م�����ع بعض�����ھم ف�����ي الغال�����بالریاض�����ات الفردی�����ة 

 س����نة ) 30(م.یق����ول المبح����وث إذ العائلی����ة الزوجی����ة األمورااللت����زام ب����و  لممارس����ة الریاض����ة

 بھذا الخصوص :

ا م���ا یخ���الف الش���رع م���ن كش���ف إذا ك���ان فیم��� العادی���ة، إالممارس���ة الریاض���ة م���ن األم���ور  "   

 ت���أثرن تص���بح أوب���.. الص���الة.أوق���ات  إل���ى النس���اء، إض���افةاخ���تالط الرج���ال و  ـالع���ورات 

 األخ���رىأش���غالھ  وأض���اعتھ���ي ج���ل عمل���ھ الی���ومي ،عل���ى حی���اة الش���خص بحی���ث تص���بح 

یعتب���ر المبح���وث ھن���ا أن���ا الریاض���ة م���ن و، " المخالف���ة للش���رع األم���ورغی���ر ذل���ك م���ن  إل���ى...

ف������ي ممارس������تھا م������ا یخ������الف الش������رع حس������بھ ف������ي كش������ف  وتس������تثنيالعادی������ة ، األم������ور

 -ف���األخیر باعتب���اره وق���ت مق���دس یتع���ارض م���ع الوق���ت اللھ���وي، الص���الة العورات،ووق���ت 

بتعبی���رھم. وی���ذھب المبح���وث إل���ى لف���ظ المخ���الف للش���رع  temps de plaisance -الحض���ري

المبح����وث اآلخ����ر یق����ول ف����ي نف����س مض����یعة للوق����ت .أم����ا إذا م����ا كان����ت ممارس����ة الریاض����ة 

و المبح���وث ھن���ا یؤی���د ،   " العق���ل الس���لیم ف���ي الجس���م الس���لیمالریاض���ة تعن���ي ..." : الس���یاق

 ف���ي ص���لة م���ع الص���حة العقلی���ة و البدنی���ة .  ألنھ���االت���ي تح���ث عل���ى االھتم���ام بالریاض���ة الفك���رة 

 ب���ل ق���د یك���ون واجب���ا ، ممارس���ة الریاض���ة بالض���وابط الش���رعیة ج���ائز ، " فیم���ا یق���ول آخ���ر :

 . "  ....سھا ألني عندي أمور أولى بھا من الریاضةأمار ال  اولكن أن

 ونعل����ق ف����ي ھ����ذا الجان����ب م����ن خ����الل أق����وال المبح����وثین ح����ول ممارس����ة الریاض����ة ،       

 كالمالع����ب، وقاع����ات الریاض����ةباإلض����افة إل����ى مالحظتن����ا للفض����اءات الت����ي تم����ارس فیھ����ا 

باللیاق���ة و الرش���اقة البدین���ة ،إذ نج���د أنھ���ا أص���بحت م���ن األنش���طة المتدین���ة الش���باب  یھتم���ون ف،

 -الس���لفي الش���باب  –عین���ا م���ن ط���رفھم لق���د دُ و  الیومی���ة ل���دیھم و الت���ي تب���رمج ف���ي األس���بوع ،
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وھ���ذا م���ا یؤك���د  . جراءھ���ا بعی���د ع���ن المدین���ةإبو الت���ي ق���رروا  الق���دمإلج���راء مقابل���ة ف���ي ك���رة 

وأحیان�����ا ف�����ي  extra-murosبح�����رص الس�����لفیین عل�����ى االھتم�����ام بالجس�����د خ�����ارج المدین�����ة 

و الحف����اظ عل����ى الج����و  و التمی����ز  ،أو ف����ي فض����اء یض����من الخصوص����یةالمعزول����ة الش����واطئ 

ف�����ي نھای�����ة (زمنی�����ا)  الس�����لفیین الش�����باب یمارس�����ون الریاض�����ةوالمالح�����ظ أن  الجماع�����اتي 

 . الجمعة خاصة األسبوع

ف���ي  رأی���ین نلح���ظ ،ممارس���تھالریاض���ة والخط���ابي لمفھ���وم االس���لفي  الع���ام وف���ي المنظ���ور     

،إذ ممارس����ة عادی����ة ف����ي الی����ومي ل����دى الس����لفي ینظ����ر أنھ����ا  األول حی����ث ، الخط����اب نفس����ھ

وأنھ���ا طریق���ة وفس���حة تعم���ل عل���ى تقوی���ة الجس���م  وض���رورة ممارس���تھا ، بأھمیتھ���ایق���رون 

و أوق���ات العب���ادات ،  (الم���رأة) تخ���ص الج���نس ض���ابطة ف���ي مقاب���ل ش���روط ثانی���ا ،مع���اوالعق���ل 

م���ا  إذاالص���الة ف���ي وقتھ���ا داء أل وأنھ���ا ع���ائقع���دم االخ���تالط ب���ین الجنس���ین ، فھ���م یش���ترطون

  .  Habitudeعادة الریاضة  أصبحت

بوردی���و ف���ي  بی���ار  نج���د،  الفض���اء االجتم���اعيبالطبقی���ة وس���ة الریاض���ة وارتباطھ���ا وف���ي ممار

أن احتمالی���ة ممارس���ة  مختل����ف  یق���ول : " ك���ل ش����يء یت���یح أن نفت���رض إذنموض���وع ھ���ذا ال

وعل���ى   الثق���افي أن���واع الریاض���ة تعتم���د ف���ي درج���ات مختلف���ة لك���ل ریاض���ة ،عل���ى رأس م���ال

و الجمالی���ة  األخالقی���ةوق���ت الف���راغ ، ھ���ذا م���ن خ���الل التواف���ق ال���ذي ینش���أ ب���ین االس���تعدادات 

المرتبط���ة بموق���ع مح���دد داخ���ل الفض���اء االجتم���اعي و المن���افع الت���ي تم���د بھ���ا أن���واع مختلف���ة 

العالق�����ة ب�����ین مختل�����ف الممارس�����ات  أنو.ات عل�����ى ھ�����ذه االس�����تعداد ام�����ن الریاض�����ة ،بن�����اء

م����ن خ����الل كثاف����ة الجھ����د الب����دني المطل����وب و  –الریاض����یة و العم����ر أم����ر أعق����د ، بم����ا أنھ����ا 

ال تح���دد  –العملی���ة  ولألخ���القللم���وروث الطبق���ي ،  ال���ذي یش���كل بع���دالھ���ذا الجھ���د االس���تعداد 

 أن����واعفم����ن ب����ین أھ����م  س����مات  إال عب����ر العالق����ة ب����ین ریاض����ة م����ا و طبق����ة اجتماعی����ة م����ا ،

ض����منیا و ال����ذي یحظ����ى عفوی����ا  ھ����ي أنھ����ا مرتبط����ة ض����منیا بالش����باب،الریاض����ة "الش����عبیة" 

م���ن خ���الل بن���وع م���ن الرخص���ة المؤقت���ة الت���ي تعب���ر ع���ن نفس���ھا ،م���ن ب���ین أش���یاء أخ���رى 

تص����ریف طاق����ة جس����دیة (وجنس����یة) كبی����رة ج����دا ،وتتوق����ف ممارس����تھا  مبك����را ج����دا (ف����ي 

56FP . )حیاة البالغین إلىیعني الدخول   عند الزواج الذي  األغلب

56
P   

 الحض���ري الریاض���ة ل���دى الش���بابفممارس���ة  "بوردی���و بی���ار"م���ن خ���الل مقول���ة وبالت���الي     

المتب���ادل  و االجتم���اعي الم���ال الثق���افي ال���رأسبحس���ب طبیع���ة المجتم���ع الممث���ل ف���ي   ،ت���رتبط
                                                

 313-312ص مرجع سابق ، ،  ریاضیا ؟"مسائل في علم االجتماعكیف یمكن للمرء أن یصبح "بیار بوردیو ، 56
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 ...ھ���ي ریاض���ات تم���ارس ش���عبیاو الك���رة الحدیدی���ة و ك���رة الی���د و الس���لة   كلع���ب ك���رة الق���دم،

رب و ك���رة المض��� أن���واع الریاض���ات البرجوازی���ة كغول���ف  بخ���الف ،وم���ن ط���رف الش���باب 

   المت�����اح وق�����ت الف�����راغ إل�����ى باإلض�����افةمی�����ادین خاص�����ة ب�����ذلك ، ھ�����ذا  إل�����ىالت�����ي تحت�����اج 

 إل���ىوبالنس���بة ال���دخول الحی���اة الزوجی���ة والبالغین،والت���ي تختل���ف وتتوق���ف ف���ي  اإلمكان���اتو

 أفك����ارهالش����خص المت����دین و الس����لفي خصوص����ا ال نتص����وره یم����ارس ریاض����ة تتن����اقض م����ع 

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 

الش����روط تعتب����ر المح����ددة لن����وع الریاض����ة وانس����جامھا م����ع الغ����رض أو ومخ����تلط ،ك����ل ھ����ذه 

و  أم���ا الس���لفیین فھ���م ف���ي الغال���ب یفض���لون ال���زواج المبك���ر المت���دین.الطم���وح ل���دى الش���اب 

ف���المالحظ ف���ي ح���االت ج���ل المبح���وثین  وبالت���الي.  la polygamie الزیج���ات تع���دد إل���ىالتطل���ع 

 المت����زوجین تق����ل نس����بة ممارس����ة الریاض����ة و ھ����ذا ب����داعي العم����ل و المس����ؤولیة األس����ریة

 بلھم.قمن ،لكن ال یعني عدم ممارستھا أو في التوق إلیھا  الملقاة

ھ��و ھندام��ھ ،حی��ث  هأول م��ا یمی��زف��،ل��دى المت��دین الس��لفي  الجس��د المعن��ى م��نف��ي  وعلی��ھ      

فالھن����دام  .اآلخ����رإن طریق����ة لباس����ھ تمنح����ھ الق����درة عل����ى الب����روز و التمی����ز ولف����ت انتب����اه 

أي ف���ي وض���عیة حدودی���ة تمی���زه  وھ���و م���ا یجعل���ھ عل���ى تخ���وم المجتم���ع األص���ل ، المتمی���ز،

كم���ا ع���ن المجتم���ع ال���ذي یع���یش فی���ھ وع���ن المجتم���ع الرم���زي ال���ذي یس���تبطنھ ف���ي داخل���ھ ،

ن أ حی���ث "بی���ار بوردی���و "عن���دنج���ده یمنح���ھ ھ���ذا التمی���ز س���لطة معنوی���ة ورمزی���ة ،وھ���و م���ا 

م الس���لطة یمك���ن أن یفھ���م ف���ي عالق���ة بمفھ���وم النس���ق ،والحق���ل ،واللع���ب..الخ ، تحقیق���ا ومفھ���

ي تتش��كل ف��ي ، الت�� pouvoir symboliqueلھ��دف رئ��یس ،ھ��و ص��وغ لمفھ��وم الس��لطة الرمزی��ة 

 اجتماعی������ة مختلف������ة كال������دین ،و الف������ن ،واللغة،والس������كنأنس�����اق أخ������رى عدی������دة ،وحق������ول 

 .... الخواألذواق ،واللباس ، و الریاضة ،

أن  نج����دالمل����بس الم����ودوي  إتباع����ھ والمت����دین الس����لفي وف����ي م����ا ی����رتبط بالھن����دام ل����دى        

،ال عالق����ة ل����ھ بعقی����دة الس����لف الص����الح ،ألنن����ا ن����راھم الی����وم یحمل����ون الس����لفي الی����وم یق����ول 

المارك���ات العالمی���ة ،ف���العبرة ف���ي التمی���ز  ألش���ھرو األحذی���ة الریاض���یة  اإلفرنج���يالطرب���وش 

ف���ي اللب���اس لیس���ت م���ن ب���اب االلت���زام العقائ���دي ،وإال ل���رفض الش���اب الس���لفي ارتدائ���ھ األحذی���ة 

األمریكی���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 

الق���در ال���ذي ی���وھم ب���ھ نفس���ھ وم���ن حول���ھ بأن���ھ موج���ود ع���ن الغراب���ة و التمی���ز ف���ي الش���كل ب

، إن  الش����اب الس����لفي م����ن خ����الل لباس����ھ ،وال����ذي ھ����و ف����ي  إلی����ھوعل����ى المجتم����ع أن ینتب����ھ 
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الحقیق����ة أح����د التعبی����رات الثقافی����ة المجتمعی����ة ،یض����بط س����لوكھ ل����یس بن����اء لمرج����ع ش����رعي 

57FP للمرجعی����ة الثقافی����ة للمتفاع����ل مع����ھ وإنم����اص����ریح ووحی����د ،

57
P " فبرك����ة" ، ف����إزاء عملی����ة

االس��������تھالكي" وإع��������ادة تش��������كل لمعن��������ى "المق��������دس" ال��������ذي أص��������بح یت��������داخل م��������ع "

" یبح�����ث عب�����ره الف�����رد ع�����ن إفرنج�����يت�����دین "اس�����تھالكي  إزاء إذ .و"المتعي"،و"الع�����ابر"

58FP. توافقات بین أنساق قیمیة تنھل من مرجعیات مختلفة ومتعددة

58 

قیمی����ة  معیاری����ة وفبینم����ا یخض����ع الش����اب الع����ادي ف����ي المجتمع����ات التقلیدی����ة لض����وابط      

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 

الص���ورة الجدی���دة للمظھ���ر جعل���ت م���ن ل���دى الش���باب الس���لفي ،ھ���ذه  األخ���رو  األن���االف���رق ب���ین 

و التوظیف������ات و موض������وعا لك������ل م������ال لك������ل االس������تثمارات و الرھان������ات  رأساللب������اس 

الش����اب الس����لفي ال����ذي یح����اول أن یب����رز م����ن خ����الل ھندام����ھ  إن. و االھتمام����ات االنتباھ����ات

تق���دیم ص���ورة ع���ن نفس���ھ عب���ر ھ���ذا المظھ���ر  إل���ىالمتمی���ز یس���عى م���ن خ���الل ذل���ك ل���یس فق���ط 

59FP. اآلخر مرآةیبحث عبر ذلك عن صورة لنفسھ في  وإنما،

59 

مث����ل تل����دى الش����باب الس����لفي، والم الرأس����مال الت����دینيمك����ون م����ن مكون����ات وبخص����وص      

رأس����مال ثق����افي وإجتم����اعي ل����دى باعتب����اره  "العل����م الش����رعي"و البح����ث ف����ي المطالع����ة ف����ي 

كحاج���ة ملح���ة م���ن    la lectureالج���زء ال���ذي خصص���ناه إل���ى المطالع���ة  حی���ث ھ���ذا  المت���دین

 الحض����ري أی����ن تس����مح المأسس����ة الثقافی����ة لمت����دینلشخص����یة اأج����ل الق����راءة السوس����یولوجیة 

بتك����وین ن����وع م����ن الثقاف����ة و المس����جد  المؤسس����ات التربوی����ة  إل����ىم����ن المكتب����ة  الحض����ریة

 الثقاف���ة الدینی���ة -،باعتبارھ���ا تمث���ل الرص���ید للرأس���مال الثق���افي التنافس���یة و المتمی���زة  الدینی���ة

إعط���اء وتق���دیم القناع���ات ف���ي مج���ال وف���ي ، و الش���ھادات الجامعی���ة ف���ي العل���وم الش���رعیة ...

أغل��ب الح��االت الت��ي أجرین��ا معھ��ا البح��ث ،أنھ��ا المعتق��د وتق��دیم الحج��ة علی��ھ ، حی��ث نج��د أن 

س بھ���ا م���ن التعل���یم ب���دءا م���ن الث���انوي حت���ى أف��ي الغال���ب متعلم���ة مثقف���ة وتمل���ك مس���تویات ال ب���

 –الض����عیف  ح����االت قلیل����ة م����ن المبح����وثین الت����ي ت����رفض الب����وح بالمس����توى إالالج����امعي .

ن ام����تالك نا ب����داعي الخج����ل أو أس����ب،ھ����ذا ح - وھ����ذا لظ����روف معین����ةابت����دائي أو متوس����ط 

 لھ قیمة تساوي المستوى التعلیمي .الموثوق فیھا  المعرفة الدینیة

                                                
 24-23،إضافات العددان  ة في تونسیلفسقراءة سیكوسوسولوجیة  في بروز الظاھرة ال -الھویات السوسیولوجیا اآلخرعمر ،اثبات بن حافظ  57

 222-221 ،ص2013،صیف وخریف 
 41ص  فؤاد الغرباني ، المرجع السابق ،58
 221،المرجع نفسھ ،ص  حافظ بن عمر 59
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ف���ي ھ���ذا  " ب���القولأن���ا س���لفيوھ���ذا م���ا ذھ���ب إلی���ھ الباح���ث محم���د أب���و رم���ان ف���ي بحث���ھ "       

غل���ب الح���االت تش���ترك ف���ي أم���ور رئیس���یة أھمھ���ا أن م���ا دفعھ���م ھ���و ھ���ذا أ وان..." الج���زء : 

ابت���داًء. إذ یتمی���ز أص���حاب الم���نھج الس���لفي  "الغوای���ة العلمی���ةالتی���ار و االنخ���راط فی���ھ ھ���ي "

م���ن ص���حة ،ع���ن ب���اقي الم���دارس اإلس���المیة األخ���رى ،باالھتم���ام ب���العلوم الش���رعیة ،والتثب���ت 

النص�����وص الش�����رعیة بص�����ورة مباش�����رة ،الس�����تنطاق الموق�����ف  إل�����ى،و الع�����ودة  األحادی�����ث

ء كان����ت سیاس����یة أو و القض����ایا المحیط����ة ،س����وا األح����داثالفقھ����ي المطل����وب تج����اه مختل����ف 

60FP اجتماعی����ة أو شخص����یة "

60
P  ،وس����بل التثقی����ف و  ح����ول المطالع����ة  وم����ن أق����وال المبح����وثین

یق����دم بأس����لوب تفص����یلي  س����نة ) 32،طال����ب ج����امعينج����د المبح����وث (ي .ة  الدینی����ة ، ئالتنش����

 :  مسار الثقافة الدینیة ودور المطالعة في ذلك 

 األنبی���اءكن���ت نق���را الكت���ب الدینی���ة وقص���ص  .... CEMم���ن ھ���ذا می���ول م���ن بك���ري ... "   

 ،...نط���الع ب���زاف  بحی���ث یك���ون عن���دك الوس���یلة تمیی���ز الختی���ار الح���ق و الص���واب وح���دك ،

 .متحتاش فیھا أطراف من الشعب ،..تكون تطالع وحدك "

ھ���ي كن���ت نح���ب مطالع���ة الكت���ب ،أول  ... "ویض���یف ف���ي اختی���اره لش���عبة العل���وم اإلس���المیة : 

( یح����اول ت����ذكر ن����ذكر المؤل����ف "إبل����یسة ی����ذر"،ھ����و یك����ون ع����الي ب ن����ذكرھا لمس����توى كت����

.....ك���ان عن���دي ش���غف كن���ت ن���دي  اإلس���المي،من بع���د ك���ان عن���دي ش���غف بالت���اریخ )اس���مھ

 باألنبی���اء المتعلق���ة  اإلش���اراتفی���ھ بع���ض " األنبی���اءقص���ص  "عالم���ات ممت���ازة ،كن���ت نق���را

الباط����ل ....كش����غل المح����یط ل����ي كن����ت فی����ھ س����محلي  أھ����ل،كیف����اش الص����راع انت����اعھم م����ع 

ل���م أك���ن أقتن���ع بمعلوم���ة واح���دة ،وأكث���ر ش���يء ل���ي  ..." ،" ... ب���االطالع عل���ى كت���ب الدینی���ة

" ت��اع اب��ن إبل��یسھ��و كت��اب "تبل��یس  اإلس��المیةك��ان عن��ده فض��ل كبی��ر ،ل��ي م��د ب��زاف للعل��وم 

: "س���تتفرق ص���لى هللا علی���ھ وس���لم  الرس���ولح���دیث  إل���ىتتط���رق ن ھ���ذا الكت���اب الج���وزي أل

ل م���اھي ی���ا رس���ول هللا ،ھن���اك واح���دة ،قی��� إالعل���ى ثالث���ة وس���بعین مل���ة كلھ���ا ف���ي الن���ار أمت���ي 

 .  ...."أصحابيروایتان  روایة تقول الجماعة وروایة تقول ،علیو 

تؤدی����ھ ،م����ا ف����ي بحثھ����ا  "جدی����د فاطم����ة الزھ����راء"احث����ة توص����لت البجان����ب ھ����ذا الف����ي و    

یواظب����ون عل����ى  المبح����وثینحی����ث أن  م ھ����ي األخ����رى ف����ي عملی����ة الثقی����فوس����ائل اإلع����ال

ج مقدم����ة م����ن قن����وات مج����د و عل����ى حص����ص وب����رامن ،كالآالقن����وات الخاص����ة ب����تالوة الق����ر

خلیجی����ة ،كالرای����ة ،الن����اس ،البدای����ة ،وھ����ي قن����وات ذات اتج����اه س����لفي وھ����ابي ،وان اختی����ار 
                                                

 70-69،ص  2014، مؤسسة فریدیش ایبرت ،عمان ، سلفي بحث في الھویة الواقعیة و المتخیلة لدى السلفیینمحمد أبو رمان   سلیمان  ،أنا  60
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ویس�����اھمون ف�����ي توجی�����ھ بعض�����ھم ال�����بعض عل�����ى القن�����وات ذات القن�����وات ال یك�����ون عبثی�����ا 

61FP االی�����دیولوجیا الس�����لفیة الوھابی�����ة

61
P ن�����ا أنھ�����م ظ،وم�����ن خ�����الل االحتك�����اك ب�����المبحوثین الح

ن الك�����ریم ، ان تحمی�����ل تطبیق�����ات لألدعی�����ة و الق�����رآباإلمك����� أی�����نیمتلك�����ون ھوات�����ف ذكی�����ة ،

 األم���ورف ف���ي الت���ي م���ن خاللھ���ا یقوم���ون بتب���ادل المع���ارادی���ث ،األحو وغیرھ���ا م���ن الكت���ب 

 الدینیة وحتى التقنیة .

 :و إستراتیجیة المتدین الوقت الحضري  في مسألة -ثالثا

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  إن    

ف���ي  زمنی���ا ل���دى المت���دین ،س���واءا احت���رام ال���دیني إس���تراتیجیةف���ي قیم���ة الوق���ت و ف���ي  األھمی���ة

 مك����ان أو إل����ىأو ع����دم ال����دخول  وغیرھ����ا ، ...ادة م����ن ص����الة ودع����اءعب����القی����ام بطق����وس ال

وف���ي دوالی���ب المدین���ة ب ال���زمن إل���ى باإلض���افةف���ي زم���ن مع���ین ، أو إطالق���ا ض���اءف الول���وج

وانتظ���ار الحافل���ة ، وبمرك���ز البری���د أو  ،م���ع جماع���ةالحی���اة بھ���ا كمش���اھدة مب���اراة ك���رة ق���دم 

أی���ن یتب���ادر إل���ى الباح���ث أس���ئلة عدی���دة منھ���ا كی���ف یتص���رف المت���دین (الس���لفي) ف���ي  ..،البن���ك 

 ، وكیف یقضي الوقت وقت فراغھ ؟تقاطع الزمن الدیني بالزمن الحضري ؟ 

اھتم���ام كثی���ر فق���د ش���غل الترویحی���ة"  األنش���طةقض���اء وق���ت الف���راغ أو "  ف���ي موض���وع و     

لق���ادم ھ���و عص���ر الت���رویح و الرفاھی���ة م���ن الب���احثین ،الغ���ربیین ال���ذین اعتب���روا أن العص���ر ا

الت���رویح بق���ي مح���ل نق���اش وج���دل . ولك���ن مفھ���وم jean Fourastié،كم���ا تنب���أ ج���ان فورس���تیي 

المخص���ص ل���ھ ب���ل م���ن حی���ث نوعی���ة الوق���ت الح���ر  ف���ي كیفی���ة تحدی���ده ل���یس عل���ى أس���اس

عم���ال ض���اغطا ،وم���ع ذل���ك ف���إن أغل���ب  أو األنش���طة الت���ي تعتب���ر ترویح���ا أو واجب���ا مفروض���ا 

 J.Dumazedierج���وفر دوم���ازودبي  ال���ذي قدم���ھ یعتم���دون عل���ى التعری���ف الغ���ربیینالب���احثین 

" جمل����ة م����ن االنش����غاالت الت����ي   وف����ي سوس����یولوجیا الت����رویح ال����ذي یعرف����ھ : المتخص����ص،

 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

و تحری����ر قدرات����ھ الخالق����ة، بع����دما یك����ون ق����د  اإلرادی����ةأو للمش����اركة االجتماعی����ة   المن����زه،

62FPیخلص من الواجبات المھنیة و العائلیة و االجتماعیة "

62
P  . 

والص��لة الت��ي ربطتن��ا بھ��م ك��ان من��ا معرف��ة كی��ف م��ن الش��باب الس��لفي م��ن خ��الل مبحوثین��ا ف 

ب���ین لدی���ھ باألس���اس نقس���م ي یذال���، الوق���ت الحض���ري و یتص���رف المت���دین الس���لفي ف���ي یومیات���ھ
                                                

 50ص المرجع السابق ،  فاطمة الزھراء ، 61
مجل�ة دراس�ات ،  دراس�ة میدانی�ة ب�الجزائر العاص�مةالتفاعل التربوي األسري و الض�غوط  الحض�ریة خالص�ة نت�ائج مختار جعیجع ،  62

 . : 178، ص  2012، جانفي  10، العدد اجتماعیة ، مركز البصیرة  
 .36، ص 01،عالم الكتاب ،القاھرة ،ط البیئة و جغرافیة الترویح و أوقات الفراغ)،1998أنظر : أمد الجالد ( 
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،حی���ث نج���د أن عم���ل الس���لفي بغالبی���ة الش���باب وقلی���ل م���ن الت���رویح مقارن���ة و العب���ادة العم���ل 

، تج��ارة المالب��س (ب��ائع أك��ل الس��ریع،و العم��ل الح��ر ف��ي الغال��ب ال��ذي یتص��ف إم��ا بالتج��ارة 

الت����ي ھ����ي  العب����ادةأو الدراس����ة . أم����ا  ،) ..courtier، السمس����رة revendreالبی����ع  إع����ادة، ص����یانة

الفاص��ل الزمن��ي ب��ین مختل��ف  إلی��ھبالنس��بة فت��رة وجی��زة وھ��ي الص��الة ف��ي وقتھ��ا الت��ي تعتب��ر 

الت����ي یتعام����ل بھ����ا الس����لفي ف����ي  أس����لوبف����ي الحی����اة الیومی����ة ، والت����ي نج����دھا ف����ي  األعم����ال

االلتق���اء أم���ام  فض���اءو ال���زمن الس���اعي إعط���اءب���دل  الخم���س ب المواعی���د ب���ین الص���لواترض���

 .أو مكان العمل مسجد 

تختل����ف بحس����ب العم����ل  وق����ت الف����راغ ل����دى ھ����ؤالء الش����باب المت����دین إل����ىأم����ا بالنس����بة     

 ،األخب���اروق���ت مت���أخر مم���ا ال یس���مح ل���ھ باإللتق���اء وتب���ادل  إل���ىالمم���ارس فم���نھم م���ن یعم���ل 

ن���وع تجارت���ھ والعم���ل عن���د نفس���ھ  إل���ىوھن���اك م���ا یس���مح لھ���م مك���ان عملھ���م بملق���اتھم ب���النظر 

 ف���ي ن���وادي ات الفردی���ةالس���لفیین م���ن تم���ارس الریاض��� ونج���د فئ���ة م���ن ب���ین، خ���اص) ال ھ(ملك���

 الوق���ت ھ���و الحی���اة ،..."یق���ول أح���دھم : وف���ي قیم���ة الوق���ت ل���دى مبحوثین���ا  أو ف���ي البی���ت ،

و المنض���وي  ی���دل ھ���ذا الق���ول عل���ى قیمی���ة الوق���ت ل���دى المت���دین و،  " وھ���و مزرع���ة اآلخ���رة

الش���اب قیم���ة لحیات���ھ الت���ي یعیش���ھا دینی���ا ،  أی���ن یعط���يتح���ت الرأس���مال ال���دیني أو القیم���ي، 

 و المق���دس ف���ي كتاب���ھ اإلنس���ان "روجی���ھ ك���ایوا "،وی���أتينح���و الخ���الص ف���ي اآلخ���رة  ةوبنظ���ر

أن اإلنس���ان المت���دین ھ���و م���ن یعتق���د قب���ل ك���ل ش���يء بوج���ود وس���طین متك���املین  : " ب���القول

یض���بط فی���ھ  وآخ���رورع���دة ، ...:واح���د یس���تطیع اإلنس���ان أن یتح���رك فی���ھ بعی���دا ع���ن ك���ل قل���ق 

63FP." ..كل میل من میولھ ویحتویھ ویوجھھ شعور حمیم بالتبعیة

63
P   

الطق���وس الت���ي یج���ب أن یق���وم بعكس���ھا س���لوك اھتم���ام الس���لفیة بالعب���ادات و نف���إوبالت���الي       

 uneمطبق���ةمنھ���ا یوتوبی���ا  یجع���لالس���لفیة بع���دا متجس���دا  لالی���دولوجیاتطبیقھ���ا یعط���ي والت���ابع 

utopie pratiqué  ن���واحي الس���لوك العب���ادي  إل���ىأن امت���داد متطلب���ات الم���ذھب الس���لفي ،كم���ا

ترم�����ي عل�����ى  une stratégie maximalisteش�����املة  إس�����تراتیجیةتجع�����ل من�����ھ مش�����روعا ذي 

 إذنكیات ،تحم����ل الس����لفیة وجمی����ع أوج����ھ الحی����اة الدینی����ة اعتق����ادات كان����ت أو س����ل إص����الح

للحی�����اة الدینی�����ة یتوج�����ب أن تتح�����ول التع�����الیم الس�����لفیة  comportementalisteتص�����ورا س�����لوكي 

                                                
 36-35،ص بیروت ،لبنان ، 01رشا ، ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،طسمیرة ،ترجمة  االنسان و المقدس،  2010روجیھ كایوا 63
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ملموس���ة ول���یس إل���ى مج���رد تعل���ق ع���اطفي ال عالق���ة ل���ھ بالنص���وص المؤسس���ة س���لوكیات  إل���ى

64FPوال أثر لھ في السلوك .

64 

  : - ع من جدیدالتموضإرادة التمایز و  - والمتدین السلفيالعام  الفضاء -رابعا

الت���ي نص���ادف  األمكن���ةف���ي المدین���ة یش���مل مجم���وع الفض���اء العم���ومي  أنم���ن المالح���ظ       

فیھ���ا مختل���ف التف���اعالت االجتماعی���ة و السیاس���یة و الثقافی���ة واالقتص���ادیة ،فالش���ارع و الح���ي 

ف���ي  تس���مع بالتواص���ل و الممارس���ة كلھ���ا فض���اءات عام���ةھ���ي  وأم���اكن الریاض���ةو المقھ���ى 

ھن���اك عالق���ة تكاملی���ة  أن "عم���ر ب���ن س���واریت"حی���ث وم���ن خ���الل األس���تاذ  .الحی���اة الیومی���ة 

  ،والس���یما ف���ي می���دان الفض���اءات العمومی���ة المختلف���ةب���ین قض���یة التبری���ر و الفض���اء العم���ومي 

65FP

65
P  ، ف���ي الفض���اء الع���ام  و التفاع���ل الدراس���ة الحظن���ا كی���ف ھ���و المع���اش الی���وميوم���ن خ���الل

الح���دیث ل���دى  أط���رافتب���ادل القض���یة التبریری���ة ل���دى ھ���ؤالء الش���باب ھ���و ف���ي حی���ث نج���د  ،

وباعتب�����ار  .قبی�����ل أو بع�����د الص�����الة باح�����ة المس�����جد  مالمتدین�����ة الس�����لفیین م�����ن الش�����باب أم�����ا

ففی����ھ یتعب����د ، "معت����ز الفطناس����ي"مح����ور حی����اة الش����اب الس����لفي حس����ب الباح����ث  "الج����امع"

إن مق���ر  ل أط���راف الح���دیث معھ���م .ب���لویتب���اد األص���دقاءوی���تعلم ویأك���ل وین���ام ،وحول���ھ یالق���ي 

عمل��ھ یك��ون ف��ي كثی��ر م��ن األحی��ان عرب��ة یق��ف بھ��ا أم��ام ب��اب الج��امع لبی��ع العط��ور أو الكت��ب 

فالج����امع ھ����و بمثاب����ة المج����ال الحی����وي ال����ذي یخت����زل مجموع����ة م����ن ش����ابھ ذل����ك ، أو م����ا

األخ���رى (البی���ت األس���ري ،مق���ر العم���ل ،فض���اء الت���رویح عل���ى ال���نفس ومالق���اة  الفض���اءات

66FP.األص����دقاء) 

66
P،  ھ����ذا باإلض����افة فض����اءات التج����ارة غی����ر الرس����میة أی����ن نج����د بع����ض م����ن

وھن���ا  الس���لفیة یتخ���ذ م���ن األمكن���ة كالرص���یف وأم���اكن الحركی���ة الدائم���ة  لع���رض مبیع���اتھم .

ع للض���ریبة وخض���للمج���ال وع���دم اغی���ر ش���رعیة ف���ي تملل���ك ان���رى رؤی���ة اقتص���ادیة مجالی���ة 

  بتوجھم الدیني . تصطدم األخیرةأن إال 

فباعتب���ار حت���ى ول���و بش���كل ض���ئیل فھ���و یعتب���ر مك���ان االلتق���اء ل���دى بعض���ھم ، المقھ���ى أم���ا    

المك���ان الرج���ولي، ال���ذي یج���د فی���ھ الش���باب الحض���ري وأبن���اء الح���ي راح���تھم  فض���اء المقھ���ى

ك���ان یلجئ���ون إلی���ھ لاللتق���اء األص���دقاء و الرف���اق ،ف���المقھى إذن عب���ارة ع���ن مك���ان حی���ادي وم

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 
                                                

                  في المجتمع  ، مجلة المواقف للبحوث و الدراسات الطقوس التعبدیة عند الحركات السلفیة الجدیدةابو اللوز عبد الحلیم ، 64
 241،ص 2008و التاریخ،افریل 

لفضاءات العمومیة في البلدان المغاربیة :لقاء السیاسي،الدیني،المجتمع المدني و "الي حولالدوتقریر عن المؤتمر  حمدادو بن عمر، 65
 186،ص2011،صیف15ل"،إضافات ،العدد التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم و االتصا

واقع و المآالت ،المعھد التونسي السلفیة الجھادیة في تونس ال من كتاب، ،دراسة میدانیة للظاھرة السلفیة في حي شعبي2014معتز الفطناسي  66
 223ص للدراسات اإلستراتیجیة 
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لراح���ة و الترفی���ھ ف���ي بع���ض االلتق���اء المس���تمر ب���ین ع���دة جماع���ات داخ���ل المقھ���ى كمك���ان ل

 . األحیان

بش���كل كثی���ف، ب���ل  المق���اھيس���اس، نالح���ظ ع���دم ارتی���اد الش���باب الس���لفي وعل���ى ھ���ذا األ      

اس���تقطاب'' مری���دین ج���دد وك���ذلك ''ھ���و فض���اء اللق���اء المفض���ل ال���ذي یمك���نھم م���ن  المس���جدإن 

فق����ط عب����ر الخط����اب ال����دیني ال����ذي ینتج����ھ  الحدودی����ةم����ن اللق����اء "ب����اإلخوة". ال تتأك����د ھ����ذه 

یمس���رح م���ن الس���لفیین، ب���ل إنھ���ا تتأك���د م���ن خ���الل مجموع���ة م���ن الرم���وز والس���لوكیات الت���ي 

ب���ین  والت���ي تش���تغل بوص���فھا أدوات تواص���لیة خ���الل الس���لفیین ذواتھ���م ف���ي الفض���اء العم���ومي،

الش�����باب المنتم�����ي للمجموع�����ات الس�����لفیة، تتمث�����ل ھ�����ذه الرم�����وز ف�����ي المظھ�����ر الخ�����ارجي، 

التی���ار الس���لفي  ویش���تغلالنق���اب بالنس���بة للنس���اء،  و اللحی���ة و المتمث���ل ف���ي اللب���اس القم���یصو

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 

ى. یف���رض ھ���ذا األم���ر نوع���ا م���ن االنض���باط الس���لوكي المتمث���ل بقی���ة المع���اني الدنیوی���ة األخ���ر

س���یس أرثوذكس���یة دینی���ة تلع���ب الی���د عل���ى النس���اء، وھ���و م���ا یعن���ي تأخاص���ة ف���ي ع���دم الس���الم 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 

67. المجموعات االجتماعیة األخرى المعتبرة مارقة عن الدین
67FP 

وف����ي مث����ال  ك����ل م����ن ھ����ذه  الفض����اءات ف����ي ھ����ذا الص����دد "الغرب����اني"الباح����ث  ویلخ����ص    

یعتب����ر الش����باب الس����لفي أنفس����ھم بمثاب����ة الفرق����ة الناجی����ة األم����ر ال����ذي  إذ ،التونس����ي  جتمع����ھم

" تمك���نھم م���ن رف���ض بقی���ة  طھرانی���ة خاص���ة"یجع���ل إی���دیولوجیتھم الخاص���ة مرتطب���ة برؤی���ة 

. م����ن ھن����ا تتب����رز ثقاف����ة التكفی����ر  علی����ھ اإلس����المالت����أویالت الممكن����ة لم����ا یمك����ن أن یك����ون 

الع���ام التونس���ي وف���ي خط���ب  الت���ي تمی���ز خطاب���اتھم ف���ي الفض���اء (الس���لفیة المتش���ددة)والتحریم

اإلقص����اء الت����ي یعتم����دھا الس����لفیون إلقص����اء و الجمع����ة؛ ف����التكفیر وھ����و آلی����ة الوص����می����وم 

بی���نھم وب���ین المجموع���ات الدینی���ة األخ���رى الت���ي غالب���ا م���ا  خص���ومھم وأیض���ا لرس���م ح���دود

" (نف����س الش����ئ تقریب����ا نج����ده ل����دى الجماع����ات الیس����اریة  یعتبرونھ����ا "مجموع����ات تحریفی����ة

المتن���احرة ح���ول الفك���ر الماركس���ي)، ب���ل إزاء المجتم���ع وك���ل مؤسس���اتھ وقوانینی���ھ الت���ي یج���ب 

ع ھ���و مجتم���ع ج���اھلي وفاس���د. تغییرھ���ا بم���ا أنھ���ا ال تتناس���ب م���ع "ش���رع هللا''، ب���ل إن المجتم���

وم����ن ھن����ا یج����ب تغیی����ر ھ����ذا المجتم����ع بتحك����یم ش����رع هللا ولك����ن ف����ي ذات اإلط����ار یج����ب أال 
                                                

 ،نفس المرجع .ة السلفیة شباب التونسي و الحركفؤاد الغرباني ، ال 67
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ینخ���رط ف���ي المجموع���ات الس���لفیة إال ھ���ؤالء ال���ذین لھ���م االس���تعداد للتوب���ة واالنخ���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 

68FPإلسالم الحق"."ا

68 

ھ���ي ب���المعنى الفیب���ري  البح���ث ع���ن االنتم���اء وظھ���ور مجموع���ات مجھری���ة إط���ارف���ي و     

 أو،و التوال���ف ف���ي تقاس���م ھوای���ة ت���ي تتأس���س عل���ى التواش���ج ،و التوات���دجماع���ات ش���عوریة ،ال

مرئی��ة ف��ي الفض��اء الت��ي بات��ت انتم��اء مش��ترك ،ذل��ك ھ��و ح��ال المجموع��ات الش��بابیة الس��لفیة 

وف���ق  ،مس���رحة ال���ذات ف���ي الفض���اء العم���ومي الحدودی���ة عب���روترس���م العم���ومي الحض���ري 

 األوائ�����لبالس�����لف الص�����الح ،واعتب�����ار المس�����لمین  اإلعج�����ابمنظ�����ور خ�����اص بھ�����ا ،حی�����ث 

الحقیق����ي "لین����زل ب����ذلك زم����ن  اإلس����الم وبخاص����ة الص����حابة و ت����ابعي الت����ابعین ھ����م ممثل����وه

69FP النب���وة منزل���ة تقدیس���یة .

69
P ، أن  تقس���یم الجان���ب األكب���ر م���ن الحی���اة  إل���ى "غوفم���ان"ی���رى و

وح�����دود المواجھ�����ة أو . ح�����دود المواجھ�����ة و الخط�����وط الخلفی�����ةف�����ي مج�����الین : االجتماعی�����ة

رس���میة ، أم���ا  أدواراھ���ي المناس���بات و اللق���اءات الت���ي یت���ولى فیھ���ا األف���راد  خط���وط التم���اس

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 اآلخ���رین ف���ي وض���ع یغل���ب علی���ھ الط���ابع الرس���مي، و ھ���ذه الخط���وط الخلفی���ة 

70FPطیھ����ا الك����امیرا ف����ي ع����الم الس�����ینما .تش����بھ ك����والیس المس����رح أو المش����اھد الت�����ي ال تغ

70
P  ،

طریق���ة تعام���ل الش���اب الس���لفي م���ع نظی���ره ف���ي جماع���ة الس���لفیین  يف��� ھ���ذا ویب���رز م���ن خاللن���ا

یقوم���ون بن���وع م���ن نج���د  إذ، تختلف���ان ع���ن بعض���ھما ال���بعض ،،وتعامل���ھ وتفاعل���ھ م���ع العام���ة

و تق���دیمھا ف���ي الفض���اء الع���ام ھ���تختل���ف ع���ن الص���ورة الت���ي یری���د  و س���لوكیة تص���فیة لفظی���ة 

تمس���لفھ ،لكن���ھ الزال بخف���ة یم���ارس المس���رح قب���ل  نس���نة) أن���ھ ك���ا35وھ���ذا كم���ا ح���دثنا (ع..

ال��ذي تعرفن��ا علی��ھ  ینالمبح��وثبع��ض وك��ذلك ، األص��دقاءم��ع م��ن یعرفون��ھ م��ن  ظل��ھ ومزاح��ھ

أی����ن  ،Bousquetیق����ع ف����ي بلدی����ة حج����اج  وال����ذيف����ي اح����د األس����واق المعروف����ة بالبزنس����ة 

م���ن الخ���ارج ع���ن  اآلتی���ةو المالب���س بی���ع الھوات���ف الذكی���ة و الس���اعات الثمین���ة  ون ھ���ذایمارس���

م ،أی��ن تح��دثنا معھ��ف��ي فرنس��ا  طلبی��ة باعتب��ار س��كان المدین��ة توج��د جالی��ة كبی��رة بھ��ا طری��ق ال

                                                
؟،فسم الدین وقضایا المجتمع الراھنة ،مؤسسة مؤمنون بال حدود  شباب التونسي و الحركة السلفیة :ایة داللة سوسویولوجیةفؤاد الغرباني ، ال 68
 . 2014ابریل  19،

 42-41ص نفس المرجع ، ، الشباب و الدین في تونس،فؤاد الغابالي  69
،ص 2005ترجمة :  فایز الصباغ ،المنظمة العربیة للترجمة ،الطبعة الرابعة ،علم االجتماع (مع مدخالت عربیة )،انتوني غذنز ، 70

173. 
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المقبولی����ة والول����وج بمرون����ة م����ن قب����ل بقی����ة  مالت����ي أكس����بتھ مبخف����ة ظلھ���� و ونیمزح���� وھ����م

 . اإلسالميالشباب،برغم الزي 

عل���ى ح���دود المجتم���ع و تخوم���ھ یتطل���ب من���ا أوال  ب���أن الس���لفیین یوج���دون القولب��� ونخل���ص    

إن الح���دودیین ھ���م  ".الرم���زي الفض���اء" و"الح���دودیینتفس���یرا ل���بعض المص���طلحات مث���ل "

ف���ة لو الجماع���ات ال���ذین یعیش���ون عل���ى الح���دود الرمزی���ة لمجموع���ات اجتماعی���ة مخت األف���راد

الفقھ���ي ع���نھم .ھ���ذا االخ���تالف ل���یس جغرافی���ا  ب���ل ھ���و ثق���افي رم���زي ق���د یرتق���ي إل���ى الح���د 

 األخالق����ي و  تج����ة م����ن التب����این القیم����ي امھم����ا ك����ان فع����ل الض����غوط الرمزی����ة الن العقائ����دي

" ال���ذي الرم���زي الحق���لذل���ك " "بی���ار بوردی���و عقائ���دي ب���ین ھ���ذه المجموع���ات ،ویس���مى"الو

یتش�����كل حس�����ب اعتق�����اده من"جمل�����ة العالق�����ات الموض�����وعیة،القائمة ب�����ین مجموع�����ة م�����ن 

مؤسس����ات ،حس����ب م����وقعھم الح����الي أو المحتم����ل ،ف����ي األوض����اع ،أم����ا أن یكون����وا أف����رادا أو 

بنی���ة توزی���ع مختل���ف أن���واع الس���لطة الت���ي یتطل���ب امتالكھ���ا بل���وغ األھ���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 اآلن ذات����ھ 

خ)  تبعی�����ة ،تط�����ابق ...ال����� ،بواس����طة عالق�����تھم الموض�����وعیة باألوض�����اع األخ�����رى (س�����یطرة،

،وعل����ى ھ����ذا األس����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 ،ألنھ����م ف����ي بع����ض الح����االت 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 

الوض���عیة الحدودی���ة مبنی���ة أساس���ا عل���ى الف���رق العقائ���دي أنھ���ا غی���ر ش���رعیة وبالت���الي تص���بح 

71FPنفیا للذات. ال یكمن قبول اآلخر ألن في ذلك  ،في ھذه الحالة 

71 

ھ���ي وض���عیة غی���ر س���ویة وذات نت���ائج س���لبیة  - بھ���ذا المعن���ى –إن الوض���عیة الحدودی���ة       

یتوح���د ق���د تص���ل ح���دود انش���طار األن���ا الجم���اعي .فاألن���ا الف���ردي ف���ي الوض���عیات الس���ویة ال 

 ن توح����ده ال����واعي ن����ا الف����ردي ف����ي الوض����عیة الحدودی����ة ف����إإال م����ع األن����ا الجم����اعي .أم����ا األ

إن اإلحس�����اس بالتم�����ایز و االخ�����تالف تول�����ده الوض�����عیة  الالواع�����ي م�����ع األن�����ا یض�����عف .و

اص����ر الحدودی����ة فینش����طر األن����ا الجم����اعي .ھ����ذا االنش����طار ثق����افي ت����أویلي ،ث����م إن ھ����ذه العن

إذا ،فالوض���عیة الحدودی���ة لیس���ت وض���عیة مادی���ة جغرافی���ة ب���ل  انفص���لت ألنھ���ا اختلف���ت ثقافی���ا

ثقافی���ة باألس���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 عالقتھ����ا بعض����ھا ب����بعض ،وتك����ون 
                                                

 .217،ص مرجع سابق، ة في تونسیلفسقراءة سیكوسوسولوجیة  في بروز الظاھرة ال -الھویات السوسیولوجیا اآلخرعمر ،اثبات بن حافظ  71



 "السلفي" يالشباب تدینالو  مدینة الجزائریةالمجتمع واقع مقاربة                       المقاربة المیدانیة    
 

242 
 

األص��ل ،وھ��ي بلغ��ة  المجموع��ة األق��ل ع��ددا ھ��ي الت��ي تع��یش عل��ى تخ��وم ثقاف��ة وق��یم المجتم��ع

بوردی����و السوس����یولوجیة "محاول����ة الخ����روج أو التموق����ع ف����ي فض����اء حقل����ي جدی����د تبن����ي فی����ھ 

72FPقواعد جدیدة للفعل االجتماعي ".

72 

تع���د  ، المفت���وحوالفض���اء الرج���الي  ب���ین فض���اءھا الض���یق لم���رأةالنظ���رة الس���لفیة ل أم���ا     

وكبقی���ة ،والم���دن المج���اورة ن���ة المحافظ���ة المنفتح���ة بالمقارن���ة المدین���ة مح���ل الدراس���ة ، المدی

ال   كقس����نطینة و وھ����ران والجزائ����ر العاص����مةالم����دن الجزائری����ة باس����تثناء الم����دن الكب����رى 

الت��ي تع��د أح��د مكوناتھ��ا ھ��ي خل��یط م��ن األقلی��ات والت��ي اس��تقطبت الھج��رة الداخلی��ة ، للحص��ر

 الفض���ائيوم���ن األری���اف إل���ى الم���دن أی���ن نم���ت ثقاف���ات وممارس���ات عل���ى المس���توى الس���لوكي 

. أث����رت أو أض����فت م����ن اختالف����ات دینی����ة ومذھبی����ة وعرقی����ةأو م����ا یس����مى الكس����موبولیتانیة 

حات كتریی���ف المدین���ة ،وعقلی���ات ال تس���تند إل���ى عل���ى الق���یم الحض���ریة الس���ائدة بب���روز مص���طل

 . الحشمة و الحیاء من الشخص الكبیر أو المرأة وضعف قیمة الجار،...وغیرھا

عل���ى ف���ي الفت���رة الكولونیالی���ة وبع���دھا  بالنس���بة للم���رأة ف���ي مدین���ة س���یدي عل���ي ح���ازتو      

وھ��ذا ی��دل عل��ى اھتم��ام األس��رة  لعم��ل ،لل��تعلم و االم��رأة  ن��وع م��ن االس��تقاللیة وذل��ك بخ��روج

ب���الرغم م���ن التقالی���د و الع���رف ال���ذي ك���ان ینظ���ر إل���ى الم���رأة بص���فة بتربی���ة وتعل���یم البن���ت 

ل��ذا تع��د  ، ل��م تك��ن حك��را عل��ى الرج��ل  فق��طو عم��وم العم��ل ،حی��ث أن مھن��ة التعل��یم محافظ��ة 

تفرض���ھ الحی���اة  م���ا م���ع،  الھ���ذه النقط���ة مھم���ة ف���ي تفس���یر العقلی���ة الس���لفیة  ف���ي تماش���یھا أو 

م�����ن تواج�����د الم�����رأة ف�����ي الفض�����اء الع�����ام  ب�����الجزائر المعاص�����رةالحض�����ریة و االجتماعی�����ة 

وم���اھي  ردود  فك���رة المس���اواة ب���ین الجنس���ین إل���ىوتمكینھ���ا ف���ي عدی���د المج���االت ،م���ا یؤخ���ذنا 

ف����ي موض����وع المس����اواتیة التعلیمی����ة یظھ����ر الجمھ����ور ف  . ؟ ل����دى ھ����ؤالء الفع����ل م����ن ذل����ك

ف���ي موق���ف یة م���ن الجمھ���ور ف���ي الع���الم العرب���ي و اإلس���المي حی���ث الجزائ���ري أكث���ر مس���اوات

بالمئ����ة م����ن  71.5حی����ث عب����ر  2002الجمھ����ور الجزائ����ري ال����ذي ش����ملھ المس����ح لع����المي ف����ي 

73FP . لیم الجامعي و التعلیم ضد المرأةالنساء من التع إقصاءالجزائریین رفضھم عبارة 

73 

 محافظ���ا، وذل���كیظھ���ر  بالفض���اءالم���رأة ف���ي عالقتھ���ا الس���لفي م���ن للموق���ف أم���ا بالنس���بة      

بع����د االس����تقالل ف����ي مواق����ف جمعی����ة الق����یم بع����د لثالثین����ات و اس����تمر ابالت����أثر بالوھابی����ة ف����ي 

االس���تقالل .كم���ا یمك���ن ربط���ھ باالتج���اه الع���ام المح���افظ تج���اه النس���اء الس���ائد ف���ي ب���الد اإلس���الم 

                                                
 218حافظ عمر، نفس المرجع،ص  72
 193ص  ، ،التدین و جودة الحكامة في الجزائر   مصطفى راجعي 73
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الس���ائد الی���وم و خاص���ة ف���ي دول االقتص���اد الریع���ي حی���ث تس���اعد طبیع���ة االقتص���اد النفط���ي 

فالس��لفیین الجزائ��ریین یش��تركون م��ع المت��دینین ف���ي  .عل��ى ع��دم إش��راك النس��اء ف��ي االقتص��اد

كلم����ا كان����ت مش����اركة  اإذاألدی����ان األخ����رى ف����ي المواق����ف المحافظ����ة عموم����ا اتج����اه النس����اء، 

وتب���رز نقط���ة مھم���ة .  الش���خص الدینی���ة عالی���ة كلم���ا كان���ت ل���ھ مواق���ف محافظ���ة م���ن النس���اء

م����ا زال����ت تحم����ل المواق����ف التقلیدی����ة  اإلس����المیةالش����ابة ف����ي المجتمع����ات  األجی����ال إنحی����ث 

74FP األج���داد اآلب���اءالموروث���ة ع���ن  النس���اء هتج���ا

74
P . ل���دى مبحوثین���ا  أم���ا النظ���رة الس���لفیة للم���رأة

تظھ���ر م���ن خ���الل   أی���نات المتأتیت���ة بفع���ل التح���دیث و المتغی���ر فنلحظھ���ا ب���ین الثواب���ت الس���لفیة

 المبحوثین:أقوال 

 "الم���رأة تس���تر نفس���ھا ف���ي بی���ت زوجھ���ا خی���ر م���ن ممارس���ة أل���ف نش���اط حس���ب رأی���ي"     

الرج���ال قوام���ون عل���ى النس���اء فیم���ا فض���ل هللا بعض���ھم : " ویستش���ھد أح���دھم بقول���ھ تع���الى،

الحری����ة للم����رأة ف����ي المس����اواة ب����ین الرج����ل و  إعط����اءوف����ي س����ؤال ح����ول  ،عل����ى ال����بعض "

ال خض���وع و ال ذل و لك���ن تكام���ل ھ���و "الم���رأة و االمتی���ازات الت���ي حققتھ���ا یق���ول مبح���وث : 

جان����ب  " وف����يك����األنثى"ول����یس ال����ذكر : مستش����ھدا بقول����ھ تع����الى  ،ویق����ول أخ����ر " األفض����ل

 . الحریة حسبھ فھي مقیدة بشرع هللا

 س���نة)، 32ث (ع.ق المق���ابالت معھ���ا ،یق���ول المبح���و أجرین���اوف���ي حال���ة م���ن الح���االت الت���ي  

ف���ي نظرن���ا  اأم���، إدخالھ���ا اإلس���الم  ألج���ل،وھ���ذا حس���بھ  أجنبی���ةال���زواج م���ن  ال ح���رج ف���ين���ھ أ

و محاول���ة ،عب���ور الح���دود المس���تقبل م���ن خ���الل  إل���ىھ���و تح���ول ف���ي نظ���رة الش���اب المت���دین 

التوج���ھ الجدی���د، وھ���ذا ف���ي ظ���ل لھ���دف مت���واري ھ���و ف���ي إمكانی���ة الھج���رة م���ن خ���الل ھ���ذا 

 إل����ى باإلض����افةاقتص����ادیة و االجتماعی����ة الت����ي تم����ر بھ����ا الجزائ����ر ،-المتغی����رات السوس����یو

اتص����الیة ب����ین ھ����ؤالء ابط و التع����ارف الممت����د ف����ي ش����بكة الوس����ائل المتاح����ة ف����ي خل����ق ال����رو

 . الشباب 

 بأنم���اطرتب���اط الموق���ف الس���لفي م���ن القض���یة النس���ائیة ،ب���ان إ ،الج���زء ونخل���ص ح���ول ھ���ذا     

 أم���ا ت���رى فیھ���ا ع���ورة مكانھ���ا الطبیع���ي ھ���و الش���ارع ، اإلس���الميمح���ددة ف���ي الت���راث الفقھ���ي 

 إل���ىص���یاغة الخط���اب الس���لفي التقلی���دي ف���ي معادل���ة الس���فور و الحج���اب وف���ق منھجی���ة دفع���ت 

،ول����یس مج����رد  اإلقص����اءانتش���ار ثقاف����ة وس����ط الس����لفیین تعتب����ر أن الحج���اب یعن����ي الع����زل و 

                                                
 195-194مصطفى راجعي ،المرجع نفسھ ـص ص  74
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ول���ذلك ظ���ل االعت���راف بمش���اركة الم���رأة ف���ي الحی���اة العام���ة وخروجھ���ا  قم���اش ش���رعي فق���ط،

 من البیت نوعا من السفور.

 من خالل الخطاب :السلفي (العلمي) ھویة المتدین  رؤیة في  -خامسا 

وذل����ك ف����ي علمی����ة ،تحلی����ل خط����اب المتدین����ة الش����باب م����ن الس����لفیة ال إل����ىالرؤی����ة تھ����دف      

وف���ي التغل���ب  نفس���یاتھم،م���ا ھ���ي نتاج���ات الت���دین عل���ى وأنفس���ھم ،بھ���ا رف���ون الكیفی���ة  الت���ي یعَ 

ف���ي الحی���اة الحض���ریة الت���ي فیھ���ا م���ن المتناقض���ات و الس���ائدة ، عل���ى مش���اكل م���ا یعترض���ھم 

الت�����دبیر الس�����لفي ،وبالت�����الي نح�����ن أم�����ام م�����ا یس�����میھا میش�����ال دو س�����ارتو " المعتق�����دم�����ع 

75FP"بمھ����ارة

75faire avecP  ت����ي یتخ����ذ بھ����ا (المت����دین) الت����دابیر ال ف����ي الكیفی����ة،أو االس����تعمال

الت���دین تتب���این ھوی���ة  حی���ث االحتیاط���ات ف���ي معالج���ة أم���ر أو مواجھ���ة معض���لة ،و الالزم���ة 

، وإن ك���ان الجمی���ع متف���ق عل���ى االلت���زام  آخ���ر إل���ىالس���لفي م���ن حی���ث الخط���اب م���ن خط���اب 

بالش���ریعة اإلس���المیة ف���ي تأص���یل الموق���ف م���ن  بع���ض قض���ایا ، فیم���ا یتعل���ق بحق���وق األقلی���ات 

 و المرأة و اإلنسان و الحریات الفردیة و الفنون وغیرھا ، 

المح���افظ و ال���دعوي ،وق���د اخت���ار ال���دعوة و التعل���یم ورف���ض فالس���لفیة العلمی���ة ھ���ي الخ���ط    

مب��دأ المش���اركة السیاس���یة ،مرك���زا جھ���وده عل���ى م��ا یعتبرھ���ا منحرف���ة ،بص���ورة رئیس���یة عل���ى 

ف����ي  تج����در اإلش����ارة إلی����ھ. وم����ا  الف����رق اإلس����المیة األخ����رى (الش����یعة،المعتزلة والخ����وارج)

معظ����م كتاب����اتھم وأح����ادیثھم  اھتم����ام الس����لفیین المعاص����رین بالعقی����دة والعب����ادات، ل����ذا تج����د

ودروس����ھم تقتص����ر ف����ي غالبیتھ����ا عل����ى األحك����ام الفقھی����ة خاص����ة تل����ك المرتبط����ة بالعب����ادات 

وأحیان�����ا المع�����امالت، والزھ�����د والرق�����ائق، وعل�����وم التفس�����یر وعل�����وم الح�����دیث، والعقائ�����د 

الش���اب –ف���ي خض���م ك���ل التح���والت و التغی���رات الت���ي یعیش���ھا ھ���ذا الف���رد  فالھوی���ة . والتوحی���د

یمك���ن الق���ول بأنھ���ا تش���كل ھوی���ة "واح���دة" و"متع���ددة" أو "متنوع���ة" ف���ي آن واح���د  -خاص���ة

.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 

دائم���ا ع���ن ھوی���ة ال غی���ر ،فالھوی���ة الفردی���ة، ھ���ي عب���ارة ع���ن ھوی���ة  ولك���ن یبق���ى الح���دیث ،

نج���د أن ھ���ذه الھوی���ة ھ���ي حص���یلة المعادل���ة الت���ي تجم���ع ب���ین  شخص���یة تتجاذبھ���ا قوت���ان بحی���ث

76FP. الجزئیة للفرد /مختلف الھویات الفردیة 

76 
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ق����د یقص����د منھ����ا تحقی����ق المت����دین ، ل����دى الش����اب الحض����ري وإن اإلس����تراتیجیة الھویاتی����ة     

ق���د یس���عى لتحقی���ق االن���دماج وك���ل ھ���ذا طبع���ا  للتش���ابھ و االمتث���ال أو التنك���ر ومح���و للھوی���ة ،أو

ح���ل لتل���ك األزم���ات و الص���راعات الت���ي  ق���د یتخ���بط فی���ھ الش���اب داخ���ل الجماع���ة س���عیا وراء 

 إل���ىأو المجموع���ة .وم���ن جھ���ة أخ���رى ،ق���د یس���عى الف���رد ف���ي توظیف���ھ لھ���ذه االس���تراتیجیات 

دیت���ھ فر إثب���اتوبالت���الي  ، اآلخ���رینبع���ض خص���ائص ھویت���ھ الت���ي تجعل���ھ متمی���زا ع���ن  إب���راز

وتمی���زه ومن���ھ االعت���راف ب���االختالف و التمی���ز و الوض���وح االجتم���اعي فعن���دما یعج���ز الف���رد 

التھدی����د  إلزال����ة كإس����تراتیجیةو التمی����ز  ،یتبن����ى االخ����تالف االن����دماجع����ن تحقی����ق التش����ابھ و 

77FPالذي  یحدق بھویتھ الخاصة 

77
P ،  

ف���ي  )( المض���مر ال���دالالت و المعن���ى إیج���اد إل���ىالت���ي تعم���د  الخطابی���ة للھوی���ةفمقاربتن���ا      

ل���دیھم ،الت���ي ال طالم���ا ك���ان الخط���اب ل���دى الش���باب م���ن الس���لفیة  األلس���نیةم���ا یس���مى بالس���وق 

 إلش���كالیة،الطارح���ة ول���یس االبت���داع  اإلتب���اعمقول���ة ھ���و ناق���د لك���ل م���اھو ح���داثي المتجل���ي ف���ي 

قتص��ر تحی��ث  ،بآلی��ة التب��دیع  ح��داثوي ك��ل م��اھو وط��رح ماض��ي (الس��لف الص��الح)التمس��ك ب

فص���ل ب���ین المج���ال الش���رعي والسیاس���ي، والت���ي یھ���تم علماؤھ���ا بنش���ر ال ف���يالس���لفیة العلمی���ة 

العل���م الش���رعي م���ن مص���ادره األص���یلة م���ن الكت���اب والس���نة وم���ا س���ار علی���ھ الس���لف الص���الح 

التطب���ع بھ���ذا الم���نھج ف���ي حاض���ر الحی���اة الحض���ریة الت���ي ف���ي نظرن���ا و. ف���ي العص���ور األول���ى

الھوی����ة  مظ����اھروم����ن الص����راع الھوی����اتي ال����دیني .ب����رز ف����ي تع����یش ص����راعیة متخفی����ة ت

، arabisation de la religiosité أو(اللغ���ة المعمم���ة) ،نج���د تعری���ب الت���دین الش���بابیة الخطابی���ة

اللغ����ة نج����ده م����ن خ����الل مالحظتن����ا لتواج����د اللغ����ة العربی����ة ف����ي ك����ل من����احي الحی����اة كوھ����ذا 

 إذ أخ����رىوم����ن جھ����ة  الخاص����ة بال����دین و العقی����دة. و التطبیق����اتلھ����اتف النق����ال ،المخت����ارة ل

ال ی���تقن العربی���ة ل���یس  "م���ن تح���دث الش���اب الس���لفي بطالق���ة وبلغ���ة فص���حة م���ا یجس���د مقول���ةی

یكتس����حون ھ����ذا الع����الم ای����ن  أص����بحوا أی����نالمع����امالت التجاری����ة و یس����تثنى ھن����ا  " بالس����لفي

 . تنوعت مھنھم حتى تجارة السیارات 

ح�د ،حی�ث یق�ول أالمنھج السلفي  اختیاروفي جزئیة ، ومن أمثلة الھویة الخطابیة لدى السلفي      

الكت�اب و الس�نة عل�ى فھ�م  إتب�اعالمنھج السلفي ھو الم�نھج (الطری�ق) المبن�ي عل�ى " المبحوثین :

 " م الصحابة و القرون المفضلة بعدھمفھم الكتاب و السنة على ضوء فھ أي،  األمةسلف 

                                                
 07ص ، نفس المرجع،  و میالد الھویات الصاعدةبناء الھویة عند الشباب الجزائري أحمدوش ، رشید 77
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تق�دیمي  " : ب�المجتمع الجزائ�ري التح�والتبخص�وص تع�اطي الش�اب الس�لفي م�ع  أخر لویقو،  

لھذا التوجھ في المجتمع الجزائري ھو توجھ حر ،ومنھ من س�اھم ف�ي مواكب�ة التح�والت بإعط�اء 

 . " صورة حسنة عن اإلسالم ،ومنھ من یساھم في أعمال الشغب و التوتر في المدین�ة أو الری�ف

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  ف��يو

. أما بعض التصرفات الفردی�ة  المتدین في المجتمع ھو عنصر فعال ،مھما قیل ":البعض  یقول 

وف�ي م�ا یخ�ص الھوی�ة الس�لفیة  "، التي یدعو إلیھ الشرع ،فیحاسب الش�خص و ال نرجعھ�ا لل�دین

أم��ا الج��وھر ف��ا�  ھ��م فئ��ة اقت��دوا ب��المظھر الخ��ارجي لرس��ولنا الحبی��ب،" :أح��د المبح��وثین یق��ول 

ھ�و إال اقت�داء بالرس�ول ص�لى هللا  المظھ�ر الخ�ارجي أو ال�زي م�ا إنویقر ھنا المبحوث ،  "أعلم

،أم��ا الج��وھر حس��بھ ل��یس باإلمك��ان معرف��ة إن ك��ان ھ��ذا مت��دین أم تظ��اھر ب��الورع و  علی��ھ وس��لم

 التدین ھ�و الت�زام بش�رع هللا" : ن في مجموعة من المفاھیم  بالقولخر التدیآویعرف  ،االستقامة 

یع��رف مبح��وث الت��دین بأن��ھ االقت��داء و  أخ��رىوف��ي وجھ��ة ، "س��لوكا ومعامل��ة واعتق��اد وعب��ادة 

 الت�دین ھ�و المش�ي عل�ى نھ�ج الحبی�ب المص�طفى ،و االقت�داء ب�ھ" ب�القول : االمتثال � عز وجل 

 ل��دى الش��باب الس��لفي المظھ��ريو ف��ي الت��دین  ،"  بع��د االمتث��ال و الطاع��ة ألوام��ر هللا ع��ز وج��ل

الت��دین ل��یس محص��ور ب��ین اللحی��ة وتقص��یر ف��ي القم��یص " : آخ��ریق��ول  باعتب��اره ھ��و "دع��وة"

 " ، وخطاب على الورق ،وإنما یرجع أمر إلى التأثیر في المجتمع

التدین ل�ھ سلوك  أنیتبادر  بالجانب النفسي االیجابي ، "ةالسلفیالھویة الخطابیة  "عالقة  وفي     

یؤك��دون عل��ى قیم��ة  ج��ل المبح��وثینالس��عادة حی��ث نج��د  تحقی��قو دور فع��ال عل��ى الناحی��ة النفس��یة

مل�وك ل�و یعل�م ال ق�ال أح�د الس�لف : " مبح�وث:یقول حیث  التطبع التدیني وانعكاسھ على نفسیتھم

دونا علیھ�ا بالس�یوف :"كلم�ا ك�ان المس�لم أكث�ر الت�زام بش�رع هللا ك�ان بالسعادة التي نحن فیھ�ا لجل�

الت��دین یت��رك ف��ي ال��نفس ":  أح��د المبح��وثینل وق��یو . "أكث��ر قرب��ا م��ن هللا وك��ان أمن��ا وراح��ة

س��المة التفكی��ر و الش��عور بالمس��ؤولیة إتج��اه األم��ة و الطمأنین��ة و الراح��ة و الھ��دوء و الس��كینة 

السعادة و األمن مضمونھما ھو ص�لة " :  السعادة بالعبادة یقول أخروفي صلة ،"اإلسالمیة اآلن

 ،"أصدقائيالتدین ال یشكل عائقا مع " ،  "العبد بربھ عن طریق الصالة و الدعاء

،بمعن�ى أن�ھ  ،یظھر التصلب في ما یعتق�د الس�لفیون م�ن أن اللغ�ة توقیفی�ة الشكل مستوىعلى و   

و المص�طلحات ،  عن السلف الصالح من األلفاظ  یجب االلتزام بما في الكتاب و السنة و المأثور

فتح��ا للمج��ال أم��ام  إالوأن یت��رك ك��ل لف��ظ مبت��دع .أم��ا اس��تعمال مص��طلحات غی��ر الس��لف ،فل��یس 

 .المبغضین و الضالین 
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الت�دین "  المبح�وث : یق�ولل�دى اآلخ�ر  ،و المقبولی�ةیترك�ھ الت�دین وفي جانب الحضوة التي       

نحن في مجتمع مس�لم و بالت�الي الش�خص ": آخرویقول ،"اكسبني المكانة و االحترام في المجتمع

:  وباعتب��ار الس��لفي حام��ل لرس��الة یق��ول. "المت��دین ھ��و ش��خص مقب��ول و ذو مكان��ة ف��ي مجتمعن��ا

وفي مواكبة التحوالت في الش�أن الثق�افي ، " على المتدین االختالط بالعامة فھو صاحب رسالة"

عل��ى  تأثیرھ��اثقاف��ة الغی��ر دون  إل��ىال ب��أس بتطل��ع : " و التث��اقف االختی��اري یق��ول أح��د الس��لفیین

 . " ثقافتنا
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 خالصة الفصل :  -

انتربولوجی�ة إل�ى اإلجاب�ة عل�ى تس�اؤل یس�عى إل�ى ق�راءة سوس�یولوجیة و  ترمي ھذه المقارب�ة    

ظ�اھرة الت�دین  م�ن واقع التدین السلفي الشبابي بالمجتمع المدینة الجزائریة ، لتفسیر جوانبحول 

"المجتم�ع  تس�لیط الض�وء عل�ى مح�ور إل�ى، فكانت ب�دایتنا في الجزائروبخاصة في الشق السلفي 

اتی�ة  للتفاع�ل في الدراس�ات االنتربولوجی�ة للظ�اھرة الدینی�ة ،و األس�الیب الحیالمحلي الحضري" 

لل�نمط الع�ام للتنظ�یم االجتم�اعي ، وتض�من المبح�ث األول ، البح�ث ف�ي اش�كالیة الیومي المش�كلة 

یوانتربولوجیة س��التخص��یص و التعم��یم ،والتعری��ف بمجتم��ع البح��ث  باإلض��افة إل��ى الرؤی��ة السو

أما المبحث الثاني كان التركیز على تق�دیم "وص�ف مكث�ف"  للدین و التدین للمدینة محل البحث ،

حول المشھد العام للظاھرة السلفیة بالمدینة في ما تفرض�ھ الحی�اة الحض�ریة و م�ا یفرض�ھ الت�دین 

وكانت من جملة  االھتم�ام ،أوال  بم�دى الممارس�ة الحض�ریة الش�بابیة و المت�دین الس�لفي المعني ،

د المفاھیم الحضریة م�ن بینھ�ا المجتم�ع الم�دني و التف�اعالت ،والقصد من ذلك ھو البحث في عدی

ق�د انص�ب ،الس�لفي  الیومیة المشكلة للفعل المواطني ، ثانیا في ما یخص الفضاء الع�ام و المت�دین

التف��اعالت ف��ي الحی��اة الیومی��ة والمب��ررات حی��ال  أھ��ماالھتم��ام ع��ن الفض��اءات الت��ي تترك��ز فیھ��ا 

       ة و أنی��ة ف��ي التم��ایز و التموق�ع ، ك��الحي و الباع��ة المتجول��ون ،ف��ي ق��راءة تاریخی�الفض�اء الع��ام ،

و التملك المجالي ...،العنصر اآلخر من المشھد العام ،ھ�و الجس�د وتق�دیم ص�ورة ال�دین الص�حیح 

،م�رورا بم�ران الجس�د ،حیث تبین أن السلفي یتمی�ز بھن�دام متع�ارف علی�ھ ف�ي اللحی�ة و القم�یص 

خریة (المرأة)، أم�ا ف�ي جان�ب ال�زمن الحض�ري و الس�لفي ي معھا و اآلریاضة) وكیفیة التعاط(ال

 -، فھن��اك زم��ن دین��يأن للس��لفي وق��ت مق��دس ووق��ت م��دنس  " مارس��یا الی��اد"الش��اب فكم��ا تق��ول 

ھو وقت أداء الصالة و الحلقات العلمی�ة،وفي المقاب�ل ال�زمن الالدین�ي كتحص�یل المع�اش  -مقدس

لج من قبلھم كالمقھى،السوق ،... ،لكنھم یولون ك�ل وق�تھم تو أصبحتوغیرھا من المجاالت التي 

أما العنصر اآلخر و الذي یعتبر الحلقة األھ�م و األب�رز وھ�ي ھوی�ة المت�دین  .الزمن المقدس  إلى

                 ف���ي الخط���اب ، ف���ال یخل���و خط���اب الس���لفي (العلم���ي) م���ن أق���وال الص���حابة ،والعلم���اء بإعتب���اره

 لتصحیح ما یتم تصحیحھ حسبھم من الزلل و البدع . میكانیزم )الخطاب (
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ح��ان الوق��ت  ن��ھ ق��دأالختامی��ة ف��ي بحثن��ا ،الق��ول  ستخالص��اتإلف��ي ا ال م��ن الج��ائز ھن��إ       

للخ�روج م��ن خط�ة التعام��ل م�ع الموض��وع ال�دیني بآلی��ات ثقاف�ة الس��تر ،وللمواجھ�ة الش��جاعة 

بأن�ھ وض�ع (الش�عوب ذات ال�وعي  "ھیغل"لوضعنا الثقافي الذي تصح علیھ عبارة الفیلسوف 

.فما كان من صنف "الال مفكر فیھ" في الماضي یصبح الی�وم م�ن ص�نف  الغامض بتاریخھا)

وعلی�ھ ،،و الخطأ لیس في التراث ولكن في طرق تعاملنا معھ  )déni du réel(ع مكابرة الواق

حداث�ة اإلس�الم بتعبی�ر  وتحدیث اإلسالم الدیني وإشكالیة الثابت و المتغیر  حول فالجدل القائم

ف�ي مجتم�ع الت�دینات الباحث التونسي عبد المجی�د ش�رفي، ومص�یر المقارب�ة الت�ي تبح�ث ف�ي 

ب�ین س�ندان ال�ذي ھ�و  الت�دین ھي كلھا تصب في البحث ف�ي مح�ور فك�رة، المدینة الجزائري 

 . مطرقة الحداثة و التحدیث التي تتمیز بھا الحیاة الحضریةأو الوقوف إلى جانب األصالة ،

،ومساقھ في المجتم�ع الجزائ�ري ،وبم�ا ل�ھ م�ن  وبالتالي فمناقشة موضوع الدین و التدین     

 ومن المتع��ارف ،االجتماعی��ة و الثقافی��ة ب��الجزائر ثنی��ة واإلنظر إل��ى التقس��یمات الحساس��یة ب��ال

بحك��م التح��والت المتس��ارعة ،الت��ي وأن المجتم��ع الجزائ��ري  المتف��ق علی��ھ ف��ي ھ��ذا الب��اب ،و

ب��دورھا مس��ت بنیات��ھ االجتماعی��ة واالقتص��ادیة و الثقافی��ة من��ذ مطل��ع التس��عینات ،ف��ي وق��ت 

اإلسالم ،حی�ث باإلمك�ان الف�رد الع�ادي مالحظ�ة وتأویل تتصارع فیھ أنماط الفھم و القراءات 

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 

ض االجتماعیة في مجتمعنا ،في مقابل نوع ت�دیني س�لفي أو وھ�ابي كی�ف كان�ت التس�میة یع�رِ 

 الم الصحیح.یرونھم منافیا لجوھر العقیدة وجانبا لإلس وینفر التدین العام الذي

ودخ�ول م�ا بھا الجزائر في سنوات الثمانینات لظروف السیاسیة التي مرت وبالرجوع إلى ا  

الوقت الح�الي أی�ن تب�رز بع�ض مظ�اھر الھوی�ات الدینی�ة  إلى،السیاسي باإلسالمأصبح یسمى 

الغالبی��ة م��ن  أتباع��ھتم��ت بص��لة بال��دین الرس��مي و الش��عبي ،ال��ذي  الت��ي إن ص��ح الق��ول ال

التي س�عت الدول�ة ش�عریة،ولعقی�دة األافي إتباع المذھب المالكي والمتمثل بالجزائر و المجتمع

التطرف و التش�دد  أشكالو الوقوف أمام لحقل الدیني ومواكبة للتحوالت في ھذا المجال من ا

 ین الزوایا المعتدل .و االعتراف بأحقیة تد إعالمیةالدیني ،من خالل إقامة جسور 

ینط�وي عل�ى رؤی�ة نقدی�ة واقعی�ة ألوض�اع المجتم�ع  "الس�لفيأو "الت�دین الم�ذھب  ناأما تناول 

ر جمع الناس بروابط غی�تمعارضا كل أشكال التضامن الواقعي التي ،المتوجھ إلیھ باإلصالح
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لالتجاھ�ات  من ھنا كان رف�ض الس�لفیة ،القرابة أو المذھبرابط االعتقاد الصحیح كالجنس و

نیھا ومبتدعیھا ،ووقوفھا في وجھ محاوالت ف�رض الم�ذاھب سفیة سُ الفلالكالمیة و الصوفیة و

وعلى المستوى التعبدي ،تھ�دف الس�لفیة إل�ى إع�ادة تقن�ین الش�عائر األربعة بالقوة على األمة .

الدینیة ،بتوحید نماذجھا ،كلماتھا ،إشاراتھا و إجراءاتھا ،لكي یح�افظ عل�ى النش�اط الش�عائري 

فھذا النوع من التدین یعد إصرار على إعادة المحاك�اة  تجدة .األصلي في مواجھة البدع المس

répétition mimétique   ینتم�ي إل�ى  للماضي الذي یعتبر أصل النشأة و سبب المج�د المنقض�ي

 .صنف ردود الفعل الدینیة األولیة ذات الشكل السحري 

،تب��ین أن معظ��م الش��باب ت الت��ي وص��ل ع��ددھا خم��س عش��ر مقابل��ة للمق��ابال بع��د تحلیلن��او    

المس�توى  ب�دءا م�نالمبحوث من حیث الرأسمال الثق�افي و التعلیم�ي لھ�م مس�توى الب�أس ب�ھ ،

من خ�الل الدراس�ة ت�م كش�ف بع�ض الممی�زات الشخص�یة الس�لفیة م�ن و ،الثانوي و الجامعي 

خالل 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 األخالقیة التي یستمد منھا ھ�ؤالء المبح�وثین 

 األدل�ةمعاییرھم األخالقیة و السلوكیة ،فھم شباب یحاولون تطبی�ق أحك�ام ال�دین كم�ا تقتض�یھ 

بطریق�ة ومحاول�ة ف�رض أفك�ارھم واندفاعیة في بدایة ت�دینھم تمتعون بحماسة یالشرعیة ،وقد 

الفع�ل  أما في جانب ما یمده تدینھم فھو ممثل في ص�ورة على من یتساوون معھم . أخرىأو 

"بن��اء شخص��یة دینی��ة" ف��ي األول ،و"تح��دي"   إل��ى،ف��ي محاول��ة   agir et réagirو رد فع��ل 

ر و تط��ور أش��كال ،بفع��ل حری��ة مرجعی��ة الدینی��ة ب��الجزائ و"عادی��ة ف��ي الی��ومي" كاس��تمرار

أن األسرة في الجزائر الزالت تنظ�ر إل�ى الس�لفیة بأنھ�ا تقیی�د لحری�ة  التنشئة الدینیة ،مع العلم

أن المجتم�ع الجزائ�ري وخاص�ة الحض�ري ھ�و وع�اء  إلی�ھالمرأة و الحیاة عامة . فالمتوصل 

 الوطنی�ة تح�ت اس�م  الت�آلففرض علیھ�ا التع�ایش و ،یُ  باألساسلتدینات مختلفة ھي مرفوضة 

تمع الجزائ�ري في المجاإلسالمي  القول أن أشكال التدین وباإلمكان،واالنفتاح على الحریات 

فالمجتمع الجزائري متمسك بأصالة الدین اإلس�المي ف�ي نف�س  تضاف إلى الدینات األخرى .

 الوقت لھ تصور إلى الحداثة من خالل ثقافة التسامح ونبذ العنف... وغیرھا     

اس�تخالص النت�ائج الت�ي توص�لت إلیھ�ا ،یمكنن�ا  م�ن بحثن�ا وباالعتماد على ما تم استقراؤه    

 قاط التالیة :الدراسة و التي یمكن حصرھا في النھذه 
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عل�ى ،الفض�اء الحض�ري  ف�يوكك�ل التدین الھویاتي یلزم الشاب على المستوى االجتماعي  -

تحقیق االحترام االجتماعي وفي نفس الوق�ت یق�وم برس�م الح�دود ف�ي الرب�اط االجتم�اعي م�ن 

 ..الخ صداقات ومصاھرات 

التدین ب�المجتمع الجزائ�ري عام�ة ومجتم�ع البح�ث یش�ھد تغی�رات محسوس�ة بفع�ل الوس�ائط  -

االتص��الیة و اإلعالمی��ة م��ا یزی��د األتب��اع ،وبالت��الي فمش��ھد الھ��وة الدینی��ة س��یزید م��ن الف��روق 

و ال�دین الش�عبي و الول�وي ،ف�ي مقاب�ل الھ�دم باقتن�اع  لھ�م الشیوخ فئة االجتماعیة مستقبال ، ف

،مب�ررین ذل�ك بأن�ھ ل�یس م�ن  الذي لھ�م ذھنی�ة النق�د وإع�ادة التفكی�ر من قبل الشبابمقاطعة ال

 حقیقة وصحت الدین .

فكما للجسد المتحضر القدرة على عقلنة و ممارسة درجة عالیة من الض�بط عل�ى مش�اعره  -

ا ،ومراقبة أفعالھ و أفعال اآلخرین ،والقدرة على تش�رب ق�وانین مح�ددة بش�كل دقی�ق ح�ول م�

یشكل السلوك المناسب في المواقف المختلفة ،فكذلك یقابلھ النوع العقالني من الت�دین الس�لفي 

س�اب شخص�یة الش�اب ن�وع م�ن المرون�ة م�ع جماع�ة العلمي ،الذي بدوره یعمل م�ن خ�الل إك

 .والنقاشات الیومیةالتجارة ك االنھماكالشباب سواء في فضاءات 

ویظھر الحضریة مع بقیة الشباب ، و السیاسیةرك الحیاة المتدین السلفي في المدینة ال یتشا -

ف��ي نف��ي معظ��م المبح��وثین انخ��راطھم ف��ي الجمعی��ات أو أح��زاب ،وبالت��الي ف��رص المواطن��ة 

 .لدى ھؤالء المتدینة من الشباب الحضري  االسیاسیة غائبة تمام

بخ��الف بع��ض  إلی��ھبالنس��بة لموض��وع الص��حة النفس��یة و العقلی��ة ف��ي نظرن��ا و المتوص��ل  -

حتك��اك م��ن خ��الل االف الدراس��ات الت��ي أن��ا المتدین��ة م��ن الس��لفیین بأطی��افھم لھ��م العص��ابیة ،

تتص���ف بالھ���دوء و الس���كینة ت���ارة  ف���ي الغال���ب لھ���م شخص���یة المباش���ر م���ع المبح���وثین ،أن

رف و التج��ارة ح��ال أص��حابوالمالحظ��ة ل��دى الش��باب م��ن الس��لفیة طلب��ة العل��م ،أم��ا الس��لفیین 

 .األخرالتعامل مع تقاعل مع أفراد المجتمع ما یسھل التواصل و فیتمیزون بال
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 دليل املقابلة

 البيانات ال�خصية : السمات العامة

 السن -
 املستوى الدراسي  -
 الوضعية الشخصية -
 النشاط املمارس (الوضعية املهنية)  -
 االنتماء اجلغرايف (احلي)  -
 اهلواية  -
 

 األسئلة المحاور

 المحور األول :
 ثقافة التدين وسبل ترسخها لدى الشباب 

 ماهو التدين أو املتدين يف نظركم ؟ و ما توجهكم الديين ؟ -
 منذ مىت التزمت باملنهج السلفي ؟ -
 كيف كانت حياتك قبل التزامك ؟ -
 هل هناك أفراد من قريب أو من بعيد ملتزمون هبذا املنهج ؟ -
 كيف تعرف لنا املنهج السلفي ؟ -
ه يف جمتمع كاجملتمع اجلزائري ،وهل يسهم بشكل أو كيف تقيم هذا التوج   -

 بآخر يف مواكبة التحوالت وخاصة يف املدينة ؟
حتدث لنا عن بدايات تدينك ؟ وماهي العوامل الدافعة لسلوك طريق  -

 االستقامة حسبكم ؟
إذا جئنا عن احلديث أن طرق االستقامة هي سلوك فطري تبعا للحديث  -

عوامل األخرى كاألسرة و اجلامعة و األصدقاء الشريف ،فما قولكم بإسهام ال
 ووسائل اإلعالم يف صقل هذه الشخصية و غريها ؟ فما قولكم ؟

ماهو الظرف ( األسرة ،العمل ،اجلامعة ،احمليط...)الذي مسح لك يف سلوك  -
 االستقامة ؟ وكيف ذلك ؟

 و ماهو املؤلف (الكتاب) الذي ترك لكم اثر يف سلوك طريق االستقامة ؟ -
تفسر مظاهر التدين املتنامية يف أشكاهلا و خطاباهتا ، واىل ماذا يرجع  كيف -

 األمر ؟

 
 
 
 
 
 

على المستوى 
 الشخصي:

 

 حتدث لنا ،عن األثر الذي تركه تدينك يف حياتك يف اجلانب النفسي ؟  -
بضرورة أن االستقامة و االلتزام،هي الضامن األساسي يف الشعور باألمن و السعادة ، اقتناعا  -

 فكيف تربز ذلك  ؟
 كيف تقيم طريقة األداء يف عملك باملقارنة مع شخصيتك السالفة ؟ -
 ماذا أصبح يعين لك الوقت بعد تدينك ؟ -
 هل تدينك أضفى لك نوع من املكانة يف اجملتمع ؟ أم انه انقص منها ؟ -
 اهو تقييمك للمتدينني الشباب وسلوكاهتم  يف الوسط احلضري ؟م -
كيف من وجهتكم يتقبل املتدين نفسه بدءا من األسرة إىل الفضاء العام ؟ ومن منطلق أي  -
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 المحور الثاني:
تكون الشخصية المتدينة:   

(التميز في الذات و العالقة 
 مع األخر)

 

 فكرة 

على المستوى 

 الجماعي :

 

كيف كان انطباع حميطك من تدينك سوءا يف العمل أو يف الدراسة ... ؟ ، وما هو رد  -
 فعلهم ؟

هل تدينك يف جانب الزمالة ،ترك لك فرصة البقاء جبانبهم ؟ أم كان فيصال يف البحث  -
 عن من سواهم أين تتشارك القواسم معهم ؟

 من هو الفرد األكثر تشجيعا لك يف هذا االختيار ؟ ومن هم الرافضون ؟ -
و أنشطة تدخل يف إطار التضامن والتآزر   هل أسهم تدينك يف مشاركات مجعوية -

 كاجلمعيات اخلريية و الثقافية ...؟
 يف نظرك هل حيكم اآلخرين على تدينك بأنه اندماجي؟  -

 إذا كان نعم ،هل حبكم سلوكك يف اجملتمع أم من خالل خطابك ؟ أم ماذا ؟      
قة و اإلخالص يف هل كان تدينك مسهما يف حياتك املهنية و العالقاتية ، حبكم أن الث -

 العمل مها شيئان مهمان لدى رب العمل و اجلريان ...؟
 هل هناك عالقة يف نظركم بني االستقامة و فكرة الرجولة لدى الشاب ؟

 

 

 

 

 المحور الثالث :

 المتدين وممارسة الفضاء:

 

 ماهو شعورك اجتاه مدينتك أو حيك ،وكيف تٌقيم العيش يف املدينة ؟ -
 ما هو املعىن من ممارسة الرياضة بالنسبة إليك ؟ وماهي املسائل الشائكة املتعلقة هبا ؟ -
ما قولك يف ممارسة املرأة للرياضة ،والعمل وغريها من األنشطة اليت تعترب دعم مايل  -

 ونفسي؟
ماذا يعين لكم الفن (الرسم،النحت،الرقص ،الغناء) واستعماالته يف املدينة  ؟ فيما تتفقون  -
 ؟
 ماهو موقفكم من األمكنة الشبابية كدور الشباب و الكشافة ؟ -
ما رأيكم يف اخلطب من كل يوم مجعة؟ هل هي تواكب تطلعت الشباب و جتيب عن  -

 إشكاالهتم ؟
ما هو رأيكم يف الفضاءات اليت هلا عالقة بالثقافة ومترير ثقافات األخر و التعريف هبا   -

 .. وغريها؟كالسينما واملعارض الفنية و التثقيفية 
ما موقفكم من إعطاء احلرية للمرأة يف املساواة بني الرجل و املرأة ،و االمتيازات اليت  -

 حققتها يف اجملتمع  ؟ كيف تقيمون ذلك ؟
 هل انتم مع صلة باالنرتنيت ؟  -
 وما هي االستفادة تفيدكم منها هذه الشبكة ؟ -
 ال تتلقى مع توجهك الديين ؟ ماهي الصور و األشكال االجتماعية يف الفضاء املديين اليت -

 وما دليل ذلك؟
 وأين هي األفكار و التصورات احلديثة اليت تتكيف مع توجهك ؟ -
لدى امللتزم حاجز اجتماعي يف خلق  -القميص و اللحية -هل يشكل اهلندام اإلسالمي -

 عالقات مع األخر ،أم هناك آليات للمرونة مع هذه اجلزئية ؟
 املشاكل ؟ هل خلقت لكم يف حياتكم بعض -
من خاللكم كيف تنظرون إىل من حيصلون على الوظائف عن طريق املعارف و الوسائط  -

 ،علما أ�ا كادت تكون ظاهرة يف اجملتمع اجلزائري ؟
 ما رأيكم يف القروض التسهيلية والقروض اليت تدعم الشباب ؟
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 شبكة  املالحظة 

   

  

 

 

 عناصر المالحظة

اجلانب الثقايف /االجتماعي/ 
 الرياضي

 جانب املمارسة 
 

 اجلانب الفضائي و األنشطة االقتصادية

مالحظــــة الكتــــب يف املســــاجد  -
 و االمكنة اليت يرتادها السلفيني 

االشرتاك يف مقاهي االنرتنيت  -
les cyber café  ، 

مالحظة املمارسة الرياضية الفردية  -
و الرياضة اجلماعية ،باإلضافة إىل 

   -امللبس الرياضي 
االهتمـام لــدى الــبعض بكــرة القــدم  -

مــع العلــم أ�ــا لعبــة شــعبية وحمبوبــة 
،لــــذا ال تســــتثين املتدينــــة الســــلفيني 

 يف متابعة املقابلة تلفزيونيا .
مجاعــــة الرفــــاق مــــن أبنــــاء احلــــي ،و  -

 املدينة
 

 
 

مواسم االحتفاالت الدينية و الوطنية  -
 ،املقامة من قبل البلدية .

املولود النبوي  رفضهم إحياء ذكرى -
 الشريف.باعتبارها بدعة .

القيام بالنشاط الدعوي ،وذلك بإقامة ما  -
يسمى "الدرس"، حبضور املدعوين من 

 األقرباء املتدينني.
احلفالت و األعياد اليت تعترب غربية (كعيد  -

احلب و رأس السنة امليالدية...) ، والنشاط 
توزيع املطويات و املنشورات يف  الدعوي من

  الت.احمل

عرب أحياء املدينة بعض السلوكات و  -
اخلطابات املتلفظ هبا مع اجلريان و األصدقاء 

. 
املقهى يعترب مكان للجلوس املؤقت مع  -

األصدقاء ومن النادر مالحظته بشكل منتظم 
. 
مساجد األحياء بالرغم الطابع الديين  -

لإلمامة (صويف املوايل للدين الرمسي) إال 
 الصالة اخلمس.السلفيني مواضبون على 

وسائل التنقل من و إىل ،يف املدينة (اليت  -
ختتلف حبسب الظروف االقتصادية للمتدين 

 ،كالدراجة اهلوائية إىل النارية إىل السيارة).
شكل البنايات باملقارنة مع املسجد وأماكن  -

 إقامة املصليات.
التملك اجملايل املؤقت .الزواج ،املأمت..اخل  -

 ،والتجارة على األرصفة 
النشاط االقتصادي ،و العمل الذي يعيش  -

منه ،يف الغالب من التجار ،أو احلرف أو 
 .احلرة املهن 

النشاط التجاري املزاول من طرفهم  -
،كاالجتار يف األلبسة الدينية و الكتب 
الدينية ، وبيع اللوازم و العتاد ...وغريها من 

 أساليب املتاجرة     
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تمثل الفضاء الدیني المساجد و التجمعات السكانیة  و  Carte mentale خارطة ذھنیة 

  التجارة بالمدینة:

 
 

                                                                                                                    

 
 

   
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 -تجمعات سكانیة –أحیاء شعبیة حدیثة 

 maisons individuels أحیاء لمنازل فردیة

 
 الحد الفاصل بین المدینة و الضاحیة  

 

 

 ذو طابع سلفي مسجد شید حدیثا  

 وباعة متجولون ،المتاجرة في المالبس المستعملة و الكتب الدینیة : فضاء ممارسة األنشطة االقتصادیة غیر الرسمیة

 )التجارة الدینیة مالبس ،كتب ،مطعم،بیع الھواتف و األحذیة تالمح( العطور  فضاء ممارسة األنشطة االقتصادیة الرسمیة
 

 

 قدیم التشیید.مسجد 

 مسجد حي شعبي حدیث التشیید 



 المالحق
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 اللیبي

 

   

 مركب ریاضي وملعب بلدي

  راكز ودور الثقافة و الشباب  ومتاحفم

 عمومیة وفضاءات حدائق 

 فضاءات ممارسة الریاضة و الترویح و الثقافة أحیاء  ملعب

 ةمقرات األحزاب السیاسی

259 
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 -----المراجع و  المصادر قائمة  -----

Uالعربیة ب قائمة المصادر   -أوال: 

 الكریم  نالقرآ  -
 .مسلمصحیح البخاري و  -
معجم یشرح األلفاظ المصطلح علیھا بین -)،التعریفات الفقھیة 2003( محمد عمیم اإلحسان المجدي البركتي -

 ،بیروت .لبنان.01،دار الكتب العلمیة ،ط الفقھاء و األصولیین و غیرھم من علماء الدین
– المعامالتو باب  الفتاوىابن تیمیة في مجموع  اإلمامعند  األصولیة)،القواعد 2009( محمد عبد هللا الحاج -

 ، الریاض ،المملكة العربیة السعودیة.01مكتبة الرشد ،طدراسة استقرائیة، 
 ،بیروت ،لبنان.01،طاإلسالميدار الغرب )،معلمة الفقھ المالكي ،1983( عبد العزیز بن عبد هللا -
 و التطبیق السلف في فھم النصوص بین النظریةمنھج )، 2008محمد ابن سعید العلوي المالكي الحسني( -

 ،المكتبة العصریة ،بیروت ،لبنان .
Uباللغة العربیة:المراجع قائمة  –ثانیا 

)، دار 2، سلسلة منار الشباب ( االستقامة منھج االلتزام على ھدى اإلسالم)، 2009بدوي محمود الشیخ (    -1
 األندلس الجدیدة ، شبرا ، مصر ،الطبعة األولى .

،سلسلة منار الشباب ، دار األندلس الجدیدة ، شبرا ، مصر ،الطبعة   ةـــالھوی ، )2009(بدوي محمود الشیخ -2
 .األولى 

 .01د.ن)،ط ب.(،عوائق االستقامة و موانع التوبة ،)2006عبد هللا محمد حاج عیسى ( أبي -3
 دار القلم . یت :الكو.بحوث ممھدة لدراسة تاریخ األدیان الدین :. )2010(دراز ،محمد عبد هللا  -4
الدین و البناء االجتماعي : التحلیل البنائي الوظیفي في مجال العلوم . )1981(السمالوطي ،نبیل محمد توفیق -5

 .جدة .دار الشروق . االجتماعیة
،دمشق :دار عالء 3ط. دین اإلنسان : بحث في ماھیة الدین و منشأ الدافع الدیني. )1988( السواح ، فراس -6

 الدین .
–الیھودیة –نحو نظریة جدیدة في علم االجتماع الدیني (الطوطمیة .)1996(شلحت ، یوسف باسیل  -7

 الفارابي. .تحقیق وتقدیم خلیل احمد خلیل .بیروت : داراإلسالم)–النصرانیة 
 ، عنابة :دار العلوم . علم االجتماع الدیني العام).2012شروخ، صالح الدین( -8
 .القاھرة : مكتبة مدبولى .تجدید الخطاب الدیني ).2008احمد عرفات القاضي .( -9

  .رجمةالمنظمة العربي للت :.ترجمة سمیرة ریشا .بیروت  اإلنسان و المقدس،  )2010( كایوا رویھ -10
 .1.دار توبقال.الدار البیضاء.المغرب .ط المقدس اإلسالمي).2005زاھي ، نور الدین( -11
 -كلمة–و الترجمة  للسیاحةظبي  أبو،تر : ھناء صبحي ،ھیئة  مسائل في علم االجتماع)،2012بییر بوردیو ( -12
 .434.ص ص 01ط 
 .  1.دار االنتشار العربي .بیروت .ط  نساء في خدمة اللذة. )2008(محجوب ،مصباح -13
 . 1.ترجمة كمال تومي .دار توبقال.المغرب .ط اإلسالم اآلن، )2010(المؤدب .عبد الوھاب  -14
مدخل لتكوین  - االجتماع السیاسي و التنمیة و االقتصاد وفقھ اإلصالحفي ، )2010(مجموعة من المؤلفین -15

 .بیروت :الشبكة العربیة لألبحاث و النشر ،1.ط تقدیم :عبد العزیز القاسم ، -م في عصر العولمة لطالب الع
بیروت :دار  الصراع على اإلسالم : األصولیة و اإلصالح و السیاسات الدولیة،  )2004(رضوان السید -16

 .الكتاب العربي
 .السعودیة.الریاض: م.ع2، ط مكتبة الرشد. التدین عالج الجریمة)،1999عبد اللطیف الصنیع (  -17
 .الریاض:دار الفضیلة.2.ط التدین و الصحة النفسیة)،2005(عبد اللطیف الصنیع  -18
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 .ط)السعودیة : دار العلم للكتب(د. دراسات في علم  النفس من منظور إسالمي،) 2002(عبد اللطیف الصنیع  -19
 : دار الفكر ،دمشق  .01ط  ، دور الدین في المجتمع)، 2011مصطفى عمر التیر ورولف فیغرسھاوس ( 

 ..بیروت: منتدى المعارف .01.ط سوسیولوجیا الدین و السیاسة عند ماكس فیبر)،2013إكرام عدنني ( -20
 .بیروت:  دار النھضة العربیة ، مقدمات في الفلسفة، )1985(علي عبد المعطي محمد  -21
 ..الجزائر :دار قرطبة 01.ط  مؤسسة التنشئة االجتماعیة).2007مراد زعیمي .( -22
.الدار البیضاء 02.ط  دراسة سوسیولوجیة للتدین بالمغرب–الدین و المجتمع ).2010عبد الغني مندیب (  -23

 .المغرب :إفریقیا الشرق .
.الدار البیضاء : دار 01،ط ،الكتاب السابع عشر  و شھادات مواقف اضاءات)،2003محمد عابد الجابري ( -24

 النشر المغربیة .
 على القیم في المجتمع الجزائري أثارھاالتحوالت االجتماعیة و االقتصادیة و ).2008بوشلوش .( محمدطاھر  -25

 .دار بن مرابط  .الجزائر :01الشباب الجامعي.ط ).دراسة میدانیة تحلیلیة لعینة من1967-1999(
 .بیروت :دار الساقي 1.ط ایدیولوجیا الجسد رمزیة الطھارة و النجاسة).1997الخوري .( إسحاقفؤاد  -26
 .إفریقیا الشرق.البیضاء.الدار  االنتربولوجیا من البنیویة إلى التأویلیة).2014حبیدة وآخرون.(محمد   -27
. منشورات مركز البحث في  التدین و البحث عن الھویة في الوسط الطالبي).2012(آخرونمحمد مرزوق و  -28

 االنتربولوجیا االجتماعیة و الثقافیة .كراسات المركز .
.عمان.دار 01دراسة مسحیة اجتماعیة .ط -. التدین وجودة الحكامة في الجزائر).2014مصطفى راجعي .( -29

 . ومكتبة الحامد
 . 161:الجزائر .ص ص ،دار الحكمة یني في الجزائر الخطاب و الھویةالد اإلعالم، )2010(محمد بغداد  -30
 ..بیروت :دار الكتاب العربي 01.ط  سیاسات اإلسالم المعاصر مراجعات و متابعات) .1997رضوان السید ( -31
، مجالس الھدى لإلنتاج و أصول وقواعد في المنھج السلفي، )2002(عبید بن عبد هللا بن سلمان الجابري -32

 ..، الجزائرباب الوادالطبعة األولى .التوزیع، 
، دار الفكر المعاصر، السلفیة مرحلة زمنیة مباركة ولیست مذھبا، )1998(محمد سعید رمضان البوطي -33

 . بیروت،لبنان،دمشق،سوریا،الطبعة الثانیة
،منشورات مخبر المسالة التربویة في الجزائر في  مدخل إلى التحلیل السوسیولوجي).2011عبد العالي دبلة .( -34

 .دار الخلدونیة .ظل التحدیات الراھنة .بسكرة
دار  . في إعداد المذكرات و الرسائل الجامعیة في علم االجتماع الدلیل المنھجي). 2012سعید سبعون .( -35

 الجزائر .. القصبة:
 .و النشر       ، دار المعارف للطباعة  اإلسالمیة،موسوعة الحضارة العربیة  السلفیة )،1994محمد عمارة ( -36
نصوص وضعت بتنسیق من دانیال كلود  –بناء المعرفة السوسیولوجیة  )،2010عبد الحمید قرفي ( -37

 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر .ایشودمیزون
سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا  عالم المعرفة ،،  الشباب العربي و مشكالتھ). 1978عزت حجازي ( -38

 .241المجلس الوطني للثقافة والفنون و اآلداب ، الكویت .ص ص 
 . بیروت .لبنان 01. االنتشار العربي .ط جدلیة الخطاب و الواقع) . 2002یحیي  محمد ( -39
 القاھرة . الدار المصریة اللبنانیة . .01ط . الشباب العربي و التغیر االجتماعي).2003سامیة الساعاتي ( -40
 ان.ـعم : دار الشروق.  رـم متغیـالشباب و القیم في عال).2006ماجد الزیود ( -41
 دار قرطبة :الجزائر ..01ط  . الحركات اإلسالمیة من الفھم المغلق إلى أفق التجدید)، 2012بومدین بوزید ( -42
 ، الطبعة األولى ، دار الوفاء : اإلسكندریة. الفن و الدین)، 2003رمضان الصباغ ( -43
الجدیدة : ،مطبعة المعارف  01ط ، حكامة المدن : نحو مستقبل حضري أفضل)، 2013حمید الفستلي ( -44

 الرباط.المغرب.
بحث انتربولوجي سوسیولوجي  )2004-1971الحركات السلفیة في المغرب (،  )2012(عبد الحكیم ابو اللوز -45

 بیروت ..)79الدكتوراه ( أطروحات،مركز الوحدة العربیة ،سلسلة 



263 
 

المركز العربي لألبحاث ، 01ط ،-الجزء األول– الدین و العلمانیة في سیاق تاریخي)، 2013عزمي بشارة ( -46
 ، بیروت . دراسة السیاساتو 

أیة صورة و ألي :تكریما للطاھر لبیب .فتیحة السعیدي ، الثقافة الثقافة و اآلخر، )،2010مجموعة مؤلفین ( -47
 موضوع ؟ ،الدار العربیة للكتاب.تونس.

الوحدة العربیة،ط ،مركز دراسات سوسیولوجیا القبیلة في المغرب العربي)،2002محمد نجیب بطالب ( -48
 ،بیروت.01
،منشورات كلیة اآلداب  1،ط المفاھیم تكونھا وصیرورتھا)، و مجموعة من الباحثین، 2000مفتاح محمد ( -49

 .،الرباط ، المغربو العلوم اإلنسانیة
 .بیروت  ،دار الشروق، الطریق إلى الیقظة اإلسالمیة)،1989( محمد عمارة -50
،ترجمة: احمد خلیل ،الطبعة األولى ،دار الفارابي ،  بیروت  المقدسالجزائر الرعب )،2003الیاس بوكراع ( -51

 لبنان،المؤسسة الوطنیة للنشر و االتصال.
 ،دار الشروق، القاھرة ،مصر. تیارات الفكر اإلسالمي)، 1989محمد عمارة ( -52
 ،دار الشروق،بیروت الطریق إلى الیقظة اإلسالمیة)،1989محمد عمارة(  -53
 .(د.ت) ، اإلسكندریة ، العربیة النھضة دار ، الحضري االجتماع علم : غیث عاطف محمد -54
،دیوان المطبوعات  الدلیل المنھجي للطالب في إعداد البحث العلمي)،2006نسیمة ربیعة جعفري( -55

 الجامعیة،الجزائر.
 ، جامعة دمشق ،. التجربة الفلسفیة)،1964عادل العوا ( -56
 ، دار العلوم للنشر و التوزیع ،عنابة ، الجزائر. العام علم االجتماع الدیني)، 2012صالح الدین شروخ ( -57
 ،دار المعارف ،مصر. تاریخ الفلسفة الحدیثة) ،1962(  یوسف كرم -58
 .01، دار توبقال ،الدار البیضاء ،ط  ،المقدس اإلسالمي) 2012نور الدین زاھي( -59
(الطوطمیة و الیھودیة و النصرانیة و نحو نظریة جدیدة في علم االجتماع الدیني) ،2003یوسف شلحت( -60

 ، تحقیق و تقدیم :خلیل احمد خلیل ،دار الفاربي ،بیروت.االسالم)
61-  
 ، شركة الشھاب ، الجزائر.علم األصول الفقھ اإلسالمي )، 1990محمد محدة ( -62
 بیروت ،2.الدار المعرفة،ط  الفرق بین الفرق)، 1997اإلمام عبد القاھر بن طاھر بن محمد البغدادي ( -63
 ،2008،عام  7،مكتبة وھبة ،القاھرة ،ط الخصائص العامة لإلسالمیوسف القرضاوي ، -64
 ،دیوان المطبعات الجامعیة ، الجزائر سیكوباتولوجیة الشخصیة المغاربیة)، 2010بن عبد هللا محمد ( -65
الجزائر : دار الدلیل المنھجي في إعداد المذكرات و الرسائل الجامعیة في علم االجتماع ،  سعید سبعون ، -66

 قصبة للنشر .
،عمان 01،دار الشروق ،ط لمنھج العلمي و تطبیقاتھ في العلوم االجتماعیة )، ا2008(أبراش إبراھیم  -67

 .األردن،
مباحث فلسفیة في السیاقین االسالمي والغربي ،جداول الدین والسیاسة و االخالق ، )2014( السید ولد أباه -68

 ،بیروت ،لبنان. األولىللنشر و التوزیع ، الطبعة 
،قضایا الفكر العربي ،مركز دراسات الوحدة  الدین و الدولة وتطبیق الشریعة) ،1996محمد عابد الجابري(  -69

 ،بیروت ،لبنان. األولىالعربیة ،الطبعة 
 .القاھرة ،  الطبعة األولى، دار العقیدة المنھج السلفي ال الحداثة طریق النھضة ،)،2006مصطفى حلمي(   -70
،دار المدار اإلسالمي  دیانة الضمیر الفردي و مصیر اإلسالم في العصر الحدیث) ،2007محمد الحداد ( -71

 ، بیروت ،لبنان . األولى،الطبعة 
، الدار العربیة للعلوم  الظاھرة السلفیة التعددیة التنظیمیة و السیاسات):2014بشیر موسى نافع و اخرون (  -72

 ،بیروت . 01ناشرون ،ط 
 ،دار طیبة للشر و التوزیع ،الریاض . اللحیة لماذا ؟مد بن اسماعیل (ب.ت)،محمد بن أح -73
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 ،دار االنتفاضة ، الجزائر. 1998-1962ائر زفي الج اإلسالمیةالحركات )،1996ي (مابن الھاش -74
، المعھد التونسي للدراسات  السلفیة الجھادیة في تونس الواقع و المأالت)، 2014محمد الحاج سالم (  -75

 اإلستراتیجیة. تونس 
 ، الطبعة األولى ،دار الساقي ،بیروت ،لبنان. السلفیة في السعودیة)،2009فؤاد إبراھیم ( -76
 ، الطبعة األولى ،دمشق ،سوریا . علم النفس اإلسالمي)،1989معروف زریق(  -77
 .، دار السالم ،الطبعة االولى، بیروت  الدینیة لالتجاھات السلفیة األسس)،2010كریم السراجي(  -78
،القطیف للنشر و التوزیع  أطیاف،  التدین بین المظھر و الجوھر)،2012حسن موسى الصفار ( -79

 ،ام.ع.السعودیة .
Uالمترجمة الكتب -ثالثا : 

،ترجمة محمد علي مقلد ، مركز اإلنماء القومي ، بدون  األخالق البروتستانتیة وروح الرأسمالیةماكس فیبر، -1
 تاریخ.

 ،تر:نادر كرى ،القاھرة ندار الحقیقة . رجل العلم ورجل السیاسة)،1982ماكس فیبر ( -2
. تر : سعد زھران ، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة  اإلنسان بین الجوھر و المظھر)، 1978اریك فروم ( -3

 .198ي للثقافة والفنون و اآلداب ، الكویت .ص ص شھریة یصدرھا المجلس الوطن
حول دور الدین في المجتمع  –أن الشيء األساسي ینبغي أن یأتي أوال  كما)،2011رولوف فیغرسھاوس ( -4

 . ،دمشق : دار الفكر .01،تر : حسن صقر ،ط الحدیث 
،دیوان المطبوعات  01،، ط ، ،تر :زجیھ البعیني، الدین الطقوس و التغیرات )1988نور الدین طوالبي ( -5

 الجامعیة ، الجزائر.
،ترجمة سلمان قعفراني ،المنظمة العربیة للترجمة ،مركز درسات  الھیمنة الذكوریة) ، 2009بیار بوردیو ( -6

 الوحدة العربیة ،بیروت ،لبنان.
الطبعة الثالثة ،الدار  ،ترجمة عبد السالم بنعبد العالي ،دار توبقال الرمز و السلطة) ،2007بییر بوردیو ( -7

 البیضاء ،المغرب .
،ترجمة ماھر نریمش إعادة اإلنتاج  في سبیل نظریة عامة لنسق التعلیم بییر بوردیو و جون كلود باسرون ، -8

 ،مركز دراسات الوحدة العربیة ، الطبعة األولى ،بیروت ،لبنان.
 ولى ،دار الساقي ،بیروت ،لبنان .)،الجھل المقدس زمن دین بال ثقافة ،الطبعة األ2012أولیییھ روا ( -9

 المؤسسة الجامعیة ،ترجمة محمد عرب صاصیال ، انتربولوجیا الجسد و الحداثة) ،1997دافید لو بروتون ( -10
 بیروت ،لبنان.الطبعة الثانیة ،للدراسات و النشر و التوزیع 

التطور الدیني في المغرب و اندونیسیا.ترجمة – اإلسالم من وجھة نظر علم االناسة). 1993كلیفورد غیرتز .( -11
 . بیروت : دار المنتخب العربي .01:أبو بكر احمد باقادر.ط

، تر: الجباعي یوسف ،المكتبة  دلیل الباحث في العلوم االجتماعیة)، 1997( كمبنھود لوك فانو  كیفي ریمون -12
 .العصریة ،بیروت 

، تر :بوزید صحراوي و آخرون ،دار  العلوم االجتماعیة منھجیة البحث العلمي في)، 2006موریس انجلز ( -13
 القصبة ،الجزائر.

.ترجمة و تعلیق و تحقیق: محمد شوقي فنون األداء العملي–ابتكار الحیاة الیومیة )،2011میشال دو سارتو ( -14
 الزین.بیروت .الدار العربیة للعلوم ناشرون .

،دار اغرب   3،ط ترجمة :عبد الرحمن بدوي، اإلفریقيفي الشمال  اإلسالمیة): الفرق 1987( ألفرید بیل  -15
 الالسالمي ،بیروت .

: ترجمة :عبد الھادي عباس ،دار دمشق للطباعة و النشر و التوزیع  المقدس و المدنس) ،1988(إلیاد مرسیا  -16
 دمشق . 1،ط 
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 1عبد الھادي عباس ،ط  ترجمة، 1،ج  أجزاء 3، الدینیة األفكارتاریخ المعتقدات و ): 1987لیاد (إمرسیا  -17
 .دمشق دار،

،المنظمة العربیة 1،ترجمة : سعود المولى ،ط  البحث عن تاریخ و المعنى في الدین):2007(إلیاد مرسیا  -18
 للترجمة ،بیروت.

 :ترجمة فؤاد كمال ،مكتبة غریب ،القاھرة.الدین  التحلیل النفسيإریك فروم (بدون تاریخ)،  -19
،المؤسسة الجامعیة  01،دراسة و ترجمة :أحمد عطیة ،ط أصل الدین)،1991( فیروباخ لودفیج أندریا  -20

 للدراسات و النشر و التوزیع ،بیروت.
،ترجمة : محمد بدوي ، مركز دراسات الوحدة  الثقافات  مقاالت مختارة تأویل):2009كلیفورد غیرتز (  -21

 ، بیروت.01العربیة ،ط 
 ، بیروت.01دار الكتاب الجدید المتحدة ،ط،ترجمة :جورج كتوره ، )،االنتربولوجیا2008مارك أوجیھ (  -22
 ، تر:الزھرة إبراھیم ،،دار الجزایر.معجم بوردیو) ، 2013ستیفان شوفالییھ، كریستیان شوفیري (  -23
، ترجمة جورج طرابشي ، منشورات دار االداب ط اإلنسان ذو البعد الواحد)،1988ھربرت ماركوز (  -24
 ،بیروت ،لبنان.03
،ترجمة فؤاد كامل عبد العزیز ،الھیئة المصریة العامة للكتاب  و المجتمع العزلة)،1982نیقوالي بردیاف (  -25

 ،القاھرة .مصر.
Uبالعربیة و األطروحات الرسائل الجامعیة-رابعا: 

في مدینة سعیدة ، مذكرة لنیل شھادة  .مقاربة انتربولوجیة  الحجاب و الحضریة)، 2012-2011قناوي یمینة (  -1
الماجستیر في علم االجتماع تخصص :مدن ثقافات و مجتمع في الجزائر ،تحت إشراف األستاذ لقجع عبد القادر ، 

 جامعة وھران
،مذكرة دراسة انتربولوجیة –الظاھرة السلفیة عند النساء في تلمسان  ) ،2012-2011جدید فاطمة الزھراء (  -2

  .جامعة  تلمسان. االنتربولوجیا االجتماعیة و الثقافیة  إطارماجستیر في لنیل شھادة ال
 التدین وعالقتھ بالكفاءة الذاتیة لدى مرضى االضطرابات الوعائیة القلبیة).2011-2010قریشي فیصل .( -3

 .مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علم النفس الصحة .جامعة الحاج لخضر باتنة.
دور وسائل االتصال و اإلعالم الدیني في تشكیل الھویة السیاسیة لدى الشباب )، 2010/2011بخیرة طارق ( -4

والیة تیارت،إشراف األستاذ: عمارة ناصر،  الجزائري دراسة میدانیة حول الشباب المتدیّن بدائرة عین الذھب
 رسالة ماجستیر علم االجتماع االتصال، جامعة مستغانم.

الذكاء االجتماعي لدى طلبة الجامعة اإلسالمیة و عالقتھ بالتدین و )، 2007موسى القدرة (موسى صبحي   -5
 غزة. –. كلیة التربیة .قسم علم النفس .الجامعة اإلسالمیة ، درجة الماجستیر في علم النفس  بعض المتغیرات

وراه في علم االجتماع ، رسالة دكت التدین و النمو االقتصادي في الجزائر) ، 2012-2011مصطفى راجعي(  -6
 جنید حجیج ، قسم علم االجتماع ،جامعة وھران . األستاذ إشرافالتنمیة ،من 

محمد  إشراف،رسالة دكتوراه ،تحت  الحركات السلفیة في المغرب) ، 2008-2007اللوز( أبوعبد الحمید   -7
 .الطوزي ، المغرب

 االجتماعي واالندماج االندماج بین الجزائري الشباب لدى التدین ثقافة ( 2008 ) الفتاح عبد بودرمین -8
 .الجزائر بوزریعة، جامعة االجتماع، علم قسم ماجستیر، رسالة ،الجماعاتي

، إشراف: بن عمر بلخیر، رسالة "السلفیة في مدینة عین الترك"عبد اللطیف جاب هللا، والعربي بن شعبان،  -9
 ، جامعة وھران.-فرع علم االجتماع السیاسي -مقدمة للحصول على شھادة اللیسانس في علم االجتماع 

.رسالة  التوجھ نحو التدین و عالقتھ بمستوى تقدیر الذات لدى طلبة الجامعة). 2009شلبي ( إبراھیمي -10
 ماجستیر غیر منشورة .جامعة الجزائر .الجزائر.

توراه في ،أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدك تجدید الخطاب الدیني في الجزائر)،2012موسوني محمد (  -11
 .والعلوم االجتماعیة ،جامعة أبي بكر بلقاید ،تلمسان .الجزائر اإلنسانیةاالنتربولوجیا ،كلیة العلوم 
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التدین و عالقتھ بالكفاءة الذاتیة لدى مرضى االضطرابات الوعائیة )،2011-2010(قریشي فیصل   -12
كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة و العلوم  الصحة ، النفسالقلبیة،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علم 

 االسالمیة ،شعبة علم  النفس ، جامعة الحاج لخضر باتنة.
دراسة سوسیولوجیة میدانیة –الدین و االندماج االجتماعي عند الشباب )،2011-2010فوشان عبد القادر ( -13

مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر  – طلبة زاویة عمرو بن العاص نموذجا–لشباب القادریة البوتشیشیة بمعسكر 
تخصص :علم االجتماع األدیان و الممارسات االجتماعیة ،كلیة العلوم االجتماعیة ،قسم علم االجتماع ،جامعة 

 وھران .
،دراسة لنیل شھادة دكتوراه علوم ،كلیة العلوم  علم اجتماع بیار بوردیو)،2007-2006عبد الكریم بزاز (  -14

 .االجتماع و الدیموغرافیا  االجتماعیة ،قسم علم
دراسة ـأنتربولوجیة ألقصى مدن –الممارسات الثقافیة في الوسط الحضري )،2012-2011آمال یوسفي ( -15

،أطروحة مقدمة لنیل شھادة الذكتوراه في االنتربولوجیا ،كلیة العلوم االجتماعیة و  الساحل الغربي الجزائري
 .- تلمسان –اإلنسانیة ،جامعة أبي بكر بلقاید 

مقاربة سوسیوانتربولوجیة لزاویة سیدي –دور الزاویة في المدینة ،)2012-2011بن حدو فاطمة الزھراء (  -16
،كلیة العلوم االجتماعیة قسم علم االجتماع ،تخصص علم االجتماع  الجازولي بولھاصة والیة عین تموشنت

 الحضري ،مشروع مدن ثقافات ومجتمع ،جامعة وھران .
مذكرة تخرج لنیل شھادة ماجستیر  ،الدین و مظاھر التدین في األسرة الجزائریة،)2012-2011(دقیشان أسماء   -17

،قسم انتربولوجیا الجزائر المعاصرة  اإلنسانیةماعیة و لعلوم االجتكلیة افي علم االجتماع :تخصص انتربولوجیا ،
 ،جامعة وھران .

،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  -الحجاب نموذجا–اللباس و التمثل الھویاتي  )2012-2011كرمین نصیرة ( -18
 جامعة وھران.–علم االجتماع ،كلیة العلوم االجتماعیة ،قسم الفلسفة ،المدرسة الدكتورالیة الدین و المجتمع 

لنیل ،مذكرة مقدمة  السلفیة الوھابیة امتداداتھا وتیاراتھا الجزائر نموذجا)،2014-2013ھمھامي الھواري ( -19
 ستیر في الفلسفة تخصص الدین و المجتمع ،كلیة العلوم االجتماعیة ـقسم الفلسفة ،جامعة وھران .شھادة الماج

Uو القوامیس  قائمة الموسوعات و المعاجم -خامسا : 

،ترجمة احمد زاید وآخرون ،المجلس األعلى للثقافة موسوعة علم االجتماع )،2000جوردن مارشال ( -1
 القاھرة.،المشروع القومي للترجمة ، 

،اإلسكندریة،دار المعرفة المرجع في مصطلحات العلوم االجتماعیةتألیف نخبة من أساتذة قسم علم االجتماع، -2
 الجامعیة،بدون تاریخ.

،دار 3، حققھ وقدمھ لھ رمزي منیر البعلبكي ، ج  جمھرة اللغة)، 1987أبو بكر محمد بن الحسن بن درید ( -3
 العلم للمالیین ،بیروت

، دار 2، تحقیق محمد باسل عیون السود،ج أساس البالغة)، 2010أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( -4
 2الكتب العلمیة ،بیروت ،ط

،تحقیق ومراجعة عامر امد حیدر وعبد المنعم  لسان العرب)،2009أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور ( -5
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 األبحاثراسات و دؤسسة مؤمنون با حدود للمحتویاتھ في البالد العربیة ، مأشكال التدین و ، عبد المجید شرفي -4

 .youtube ،  2013 األردن،ندوة الدین و المستقبل ، األردنیة الجامعةفي  اإلستراتیجیةبالشراكة مع الدراسات 
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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  

 "ا�حضري  التدين �� أوساط الشباب ":                            الملخص

تلقــــــــي هــــــــذه الدراســــــــة الضــــــــوء ع�ــــــــ� أحــــــــد املفــــــــاهيم الشــــــــائكة �ــــــــ� ا�حقــــــــل الــــــــدي�ي ،أال و�ــــــــ� ظــــــــاهرة  التــــــــدين ،وهــــــــذا �ــــــــ�        

 .من ناحية ،وطرق التعاطي �� املعا�جة البحثية الكمية و الكيفية �� جانب آخر اإلسالميالطرح الغر�ي و 

فموضـــــــوع التــــــــدين و الشـــــــباب ا�حضــــــــري الـــــــذي ينــــــــدرج ضـــــــمن ســــــــياق الـــــــدين و املدينــــــــة،حيث ت�ـــــــ�ز أشــــــــ�ال هو�اتيـــــــة شــــــــبابية  

يمــــــــا تفرضــــــــھ املدينــــــــة عديــــــــدة و أليــــــــات و اســــــــ��اتيجيات �عمــــــــدها الشــــــــاب املتــــــــدين �ــــــــ� ا�جمــــــــع بــــــــ�ن الــــــــدي�ي و الــــــــدنيوي معــــــــا ،ف

�ـــــــــ� االل�ـــــــــ�ام  بطبيعتـــــــــھرضـــــــــھ تدينـــــــــھ مـــــــــن أوجـــــــــھ حداثيـــــــــة مـــــــــن معـــــــــامالت ومأسســـــــــة أقتصـــــــــادية وسياســـــــــية وثقافيـــــــــة ،ومـــــــــا يف

 ��ي و الهندامي و ا�خطا�ي .الن

و التـــــــدين الســـــــلفي الــــــــذي �عـــــــد شــــــــ�ل تـــــــدي�ي أثبــــــــت وجـــــــوده �ــــــــ� الوســـــــط ا�حضــــــــري بـــــــ�ن جيــــــــل الشـــــــباب ،فاملتوصــــــــل إليـــــــھ �ــــــــ� 

مومـــــــــــا يقلـــــــــــل فـــــــــــرص املواطنـــــــــــة و املشـــــــــــاركة �ـــــــــــ� ا�حيـــــــــــاة ا�حضـــــــــــر�ة بـــــــــــ�ن الشـــــــــــباب ،و�قـــــــــــوي ا�جانـــــــــــب دراســـــــــــتنا،أن التـــــــــــدين ع

 .النف��ي (ال�حة النفسية)،والتضامن ا�جماعا�ي 
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